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  راتجلنة املخدِّ
  الدورة السابعة واخلمسون

  ٢٠١٤مارس / آذار٢١-١٣فيينا، 
  *تن جدول األعمال املؤقَّ م٩ البند

   التعاون الدويلتنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن 
    متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدِّراتصوب استراتيجية

   ،الرفيع املستوىجلنة املخدِّرات متابعة استعراض  :العاملية
  لجمعية العامة بشأن مشكلة لدورة االستثنائية لمتهيداً ل

      ٢٠١٦املخدِّرات العاملية، املزمع عقدها يف عام 
تعزيز التعاون الدويل على مكافحة املواد األفيونية غري املشروعة األفغانية     

    ريساملصدر من خالل مواصلة وتقوية الدعم املقدَّم إىل مبادرة ميثاق با
    تقرير املدير التنفيذي    

  ملخَّص  
تعزيـز التعـاون    "  بـشأن  ٥٦/٣ات  خـدِّر  عمـالً بقـرار جلنـة امل       ، الذي هـو مقـدَّمٌ     هذا التقرير  يصف  

الدويل على مكافحة املواد األفيونية غري املشروعة األفغانية املصدر من خالل مواصلة وتقوية الدعم املقـدَّم                
 مكتـب (ات واجلرمية   خدِّرخذها مكتب األمم املتحدة املعين بامل     طوات اليت اتَّ  ، اخل "إىل مبادرة ميثاق باريس   

 مببـادرة ميثـاق     ٥٦/٣ يف القـرار     ،بـت اللجنـة   وقـد رحَّ  . لتنفيذ ذلـك القـرار    ) املخدِّرات واجلرمية أو املكتب   
نوعها إلقامـة شـراكة    من    فريدةً ةً األطر الدولية ومنصَّ   داً دعمها هلا باعتبارها أحد أهمِّ     دت جمدَّ باريس وأكَّ 

أصـحاب املـصلحة املعنـيني يف جمـال مكافحـة املـواد             سـائر   ة و حقيقية بني الدول واملنظمات الدولية املختصَّ     
بالتعـاون مـع     أن تـشجِّع،     ها مجيـع الـدول األعـضاء       مناشـدتَ  لت اللجنةُ واَصقد  و. األفيونية األفغانية املصدر  

عــالن فيينــا والوثيقــة اخلتاميــة للمــؤمتر الــوزاري الثالــث التنفيــذ الكامــل إلعلــى املكتــب وكيانــات أخــرى، 
 / يف شـباط   َدقِـ جار غري املشروع باملواد األفيونية األفغانيـة، الـذي عُ         للشركاء يف ميثاق باريس ملكافحة االتِّ     

إعـالن  مـن   مبـادرة ميثـاق بـاريس       سوف تستفيد    وحبسب قرار الشركاء يف ميثاق باريس،        .٢٠١٢فرباير  
    .فق عليها لتعزيز التعاونضمن اجملاالت األربعة املتَّيف املستقبل الت ميع التدخُّفيينا كإطار جل
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  لفيةاخل  -أوالً  
 
مد يف املـؤمتر الـوزاري الثالـث للـشركاء يف ميثـاق بـاريس                الذي اعتُ  )١( إعالن فيينا،  إنَّ  -١

، ٢٠١٢ فربايـر / شـباط  يفَدقِـ جار غري املشروع باملواد األفيونية األفغانيـة، الـذي عُ       ملكافحة االتِّ 
 خطر املواد األفيونيـة األفغانيـة   لدرءف بطريقة متوازنة وشاملة   التزام دويل بالتصرُّ   هو تعبري عن  

ز وقــد وضــع املــشاركون يف اإلعــالن أولويــات ألربعــة جمــاالت رئيــسية للتعــاون املعــزَّ. املــصدر
جار غري املشروع باملواد األفيونيـة؛      باالتِّذات الصلة   قات املالية   املبادرات اإلقليمية؛ والتدفُّ  : هي

ل وقـد شـكَّ  .  مـن تعـاطي املخـدِّرات واالرهتـان هلـا       ومنع تـسريب الـسالئف الكيميائيـة؛ واحلـدُّ        
 بالنـسبة إىل ميثـاق بـاريس، حيـث أعـاد الـشركاء التأكيـد علـى مـسؤوليتهم                    املؤمتر معلَماً هاما  

ألنـشطة الـشركاء يف   خمطَّطـاً  ثِّـل إعـالن فيينـا    ومي. ة واملشتركة عن مكافحة املواد األفيونيـة    العامَّ
ميثاق باريس، إقراراً بالدور احملوري جلهود مكافحـة املخـدِّرات يف حتقيـق األمـن والدميقراطيـة                 

  .والرخاء يف أفغانستان
ــدوا      -٢ ــد اعتم ــاريس ق ــاق ب ــاً،وكــان شــركاء ميث ــق    رمسي ــستأنف للفري  يف االجتمــاع امل

 ،٢٠١٢ سـبتمرب /أيلـول  ٣  يف َدقِـ  الـذي عُ   ، إطار ميثاق بـاريس    التشاوري املعين بالسياسات يف   
ق لتوجيــه اجلهــود الراميــة إىل تفعيــل اإلعــالن خــالل املرحلــة  يــخريطــة طرليكــون إعــالن فيينــا 

من مكتـب األمـم املتحـدة املعـين         ودعم   بتنسيق ومساعدة تقنية     )٢(الرابعة ملبادرة ميثاق باريس،   
  .ات واجلرميةخدِّربامل
 مبادرة ميثـاق بـاريس، الـذي        )٣(د الشركاء نتائج وتوصيات تقييم    ناسبة ذاهتا، أيَّ  ويف امل   -٣
.  املخـدِّرات واجلرميـة  د أمهية اآللية الفريدة اليت تتيحها هذه املبادرة اليت حتظى بدعم مكتـب         أكَّ
 علـى    الرئيـسية للتقيـيم،    االسـتنتاجات فق الشركاء، استناداً إىل النتائج السياسية والتنفيذيـة و        واتَّ

ا أتـاح التخطـيط للمرحلـة اجلديـدة وتــصميمها     ، ممَّــ٢٠١٣ مـايو /متديـد املرحلـة الثالثـة إىل أيـار    
اآلليــة االستــشارية؛ وشــبكة مــوظفي : بــشكلٍ واٍف، وذلــك باملكونــات القائمــة الثالثــة التاليــة 
  .البحث واالتصال؛ واآللية املؤمتتة ملساعدة اجلهات املاحنة

  
                                                         

  .E/CN.7/2012/17  الوثيقةانظر )1(  
مجيع املشاريع والربامج على الصعيد العاملي، مبا يف ذلك أصبحت  ،توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخليةتبعاً ل  )2(  

معترفاً هبا بوصفها  ٢٠١٣ هيوني/، اعتباراً من حزيران)املرحلة الرابعة من مبادرة ميثاق باريس( GLOY09 مشروع
  . الداخلي أكثر تنسيقاً على املستوىيات اليت تتطلب استجابةًي للتحدِّمة من أجل التصدِّبرامج عاملية مصمَّ

فته ادرة ميثاق باريس كإجراء تقييم مستقل وصنَّأجرت وحدة التقييم املستقل تقييم املرحلة الثالثة من مب )3(  
  .٢٠١٣ ق يف عامبأثر رجعي كإجراء تقييم متعمِّ
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  اتخدِّر واخلمسون للجنة املالدورة السادسة  -ثانياً  
 
مــارس /يف آذاراملعقــودة  يف دورهتــا الــسادسة واخلمــسني،  ،اتخــدِّراعتمــدت جلنــة امل  -٤

ــرار ٢٠١٣ ــا٥٦/٣ً، الق ــه إىل مكتــب    ، اعتراف ــاريس، وطلبــت في ــاق ب ــادرة ميث املخــدِّرات  مبب
خـذة يف تنفيـذ املرحلـة       تَّم احملـرز والتـدابري امل     تقدمي تقارير منتظمة إىل اللجنـة عـن التقـدُّ         واجلرمية  
  .ملبادرةمن االرابعة 

ــذي ملكتــب        -٥ ــدير التنفي ــر امل ــة علمــاً مــع التقــدير بتقري املخــدِّرات كمــا أحاطــت اللجن
للكلمـات الـيت أُلقيـت      وكذلك باخلالصـة الوافيـة      ،  ٥٥/١١ عمالً بقرارها    عدَّالذي أُ واجلرمية،  

يف أنـشطته   أن يـستفيد منـها      للمكتـب   اخلالصة، اليت ميكـن     تلك  وتستهدف  . حول إعالن فيينا  
ــا      ــاريس وتنفيــذ إعــالن فيين ــادرة ميثــاق ب ــز مب ــة بالتــشاور مــع الــدول األعــضاء، تعزي . الربناجمي

طلبت اللجنة إىل املكتب أن يواصل التعاون مع الدول األعضاء على حتديـد االحتياجـات                كما
 املـواد األفيونيـة غـري املـشروعة،         من املساعدة التقنية وتلبيتها من أجل التـصدِّي بفعاليـة ملـشكلة           

  .وخباصة يف اجملاالت ذات األولوية احملدَّدة يف اإلعالن
  

  ٥٦/٣حالة تنفيذ قرار اللجنة   -ثالثاً  
 

  ادرة ميثاق باريسبإطالق املرحلة الرابعة من م  - ألف  
 
ت يابالتحـدِّ  يـسلِّمون والـشركاء يف ميثـاق بـاريس        املخدِّرات واجلرميـة    مكتب  يزال   ال  -٦

بالنــسبة جلميــع أصــحاب املــصلحة الــذين  الــيت تنطــوي عليهــا الظــروف احلاليــة والفتــرة املقبلــة  
واعترافــاً باحلاجــة إىل تعزيــز . لــه املــواد األفيونيــة األفغانيــة املــصدر يواجهــون التهديــد الــذي متثِّ

ا، أجـرى   التنسيق بني الشركاء يف ميثاق باريس وتبسيط إطار ميثاق باريس بغية تفعيـل إعـالن فيينـ                
 يف عمليـة التخطـيط للمرحلـة        ماًُدفيما بـني الـشركاء مـن أجـل املـضي قُـ            موسَّعة  املكتب مشاورات   

هج األقـاليمي  بـاإلعالن، مبـا يف ذلـك منظـور الـنَّ          ذات الـصلة    الرابعة وضمان إدماج مجيـع األعمـال        
  .تكافئاًشريكاً مبوصفه ،  املخدِّرات واجلرميةمكتبيتَّبعه ات الذي خدِّرمكافحة امليف 
يونيــه /حزيــران ١  يف)٤(وقــد تــزامن إطــالق املرحلــة الرابعــة مــن مبــادرة ميثــاق بــاريس  -٧

العاشـرة للمـؤمتر الـوزاري املعـين بـدروب هتريـب املخـدِّرات مـن         الـسنوية  مع الذكرى    ٢٠١٣
  ومثَّــل،٢٠٠٣مــايو / أيــار٢٢ و٢١ يف بــاريس يــومي َدآســيا الوســطى إىل أوروبــا، الــذي ُعِقــ

                                                         
 اليت تضمُّالً، املبادرة نفسها، أوَّ: دين يف ميثاق باريسْعة وجود ُبل مرَّدت نتائج التقييم بوضوح ألوَّحدَّ )4(  

عشرين، ومنها مكتب األمم املتحدة الى ومسني واملنظمات الشريكة اإلحداخلالبلدان الشريكة الثمانية و
  .ل يف دعم املبادرة برنامج املكتب، هبدفه الرئيسي املتمثِّاملعين باملخدِّرات واجلرمية؛ وثانياً
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أكثـر  هنـج   يف تطبيـق    ل إطالق املرحلة الرابعـة منعطفـاً حامسـاً للـشراكة            ويشكِّ. لمبادرةمنطلقاً ل 
  . يف املستقبلالتالتدخُّبشأن  التنفيذ صوَب هاًتوجُّ
للمرحلـة  األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة          مت وثيقة برنـامج مكتـب       وقد قُدِّ   -٨

قـد يـومي     الـذي عُ   ،فريق التشاوري املعين بالسياسات   ت يف اجتماع ال   قرَّ وأُ ،الرابعة من املبادرة  
دة وتؤكِّد املرحلـة الرابعـة علـى كـون هـذه الـشراكة مبـادرة متعـدِّ                . ٢٠١٣مارس  / آذار ٧ و ٦

 هبـدف إبـراز نتـائج التعـاون       الطبقات تقدِّم املساعدة يف حتديد السياسات وترمجتـها إىل أفعـال،          
  .ربعة ذات األولوية احملدَّدة يف إعالن فيينال األز بني الشركاء يف جماالت التدخُّاملعز
 ، كتابـة هـذا التقريـر      عنـد  ، عليـه  ومل يكن بدء تنفيذ املرحلـة الرابعـة مـن املبـادرة قـد مـرَّ                 -٩
 يف تطـوير وسـيلة منهجيـة        مـستمرا املخـدِّرات واجلرميـة     ن سـنة واحـدة، وكـان مكتـب          أقل م  إالَّ

نـة يف إعـالن فيينـا علـى        ولوية األربعـة لتعزيـز التعـاون املبيَّ       م احملرز يف تنفيذ جماالت األ     لقياس التقدُّ 
هج تعــديالت علــى تلــك الركــائز يــشمل هــذا الــنَّ  ســواءالــصعيدين العــاملي واإلقليمــي علــى حــدٍّ

األربـــع لإلعـــالن مـــن خـــالل تبـــسيط اآلليـــة التـــشاورية، وعلـــى وجـــه اخلـــصوص موضـــوعات 
 اآلليــة املؤمتتــة ملــساعدة اجلهــات املاحنــة لــدعم اجتماعــات أفرقــة اخلــرباء العاملــة، وإعــادة مواءمــة

جريــت مــا أُك .مبيثــاق بــاريسذات الــصلة  للمعلومــات بــشأن املــسائل اًمركــزبوصــفها الــشراكة 
على وظائف شبكة موظفي البحث واالتصال عملية مواءمة أوثق لتيـسري التعـاون علـى اجملـاالت             

  .لاألربعة ذات األولوية للتدخُّ
ج هـذا التبـسيط ملبـادرة ميثـاق بـاريس بوضـع تقريـر سـنوي عـاملي                 توَّ يُ أنْع  ومن املتوقَّ   -١٠

تقـدمي بيـان   اهلـدف مـن ذلـك هـو         و.  تنفيـذ إعـالن فيينـا      هبدف حتـديث املعلومـات بانتظـام عـن        
م ستخَدوسـوف تُـ   . لة يكون األساس للتقرير   عة والبيانات احمللَّ  لمعلومات اجملمَّ مرئي يف خرائط ل   

ات، وهي أداة عاملية فريدة علـى اإلنترنـت جلمـع البيانـات            خدِّرصد امل ة ر  منصَّ )٥(لذلك الغرض 
ز التقريـر، متاشـياً مـع هنـج األولويـات           يركِّـ وف  وسـ . ات ورصدها وتبادهلـا   خدِّرذات الصلة بامل  

ــة املتَّالقُ ــستان        طري ــامج اإلقليمــي ألفغان ــشمولة يف الربن ــدان امل ــى البل ــاريس، عل ــاق ب ــع يف ميث ب
وهـو   ،وهـدف تقريـر الـسنة األوىل   .  أوروبـا يلربنامج اإلقليمـي جلنـوب شـرق      اجملاورة وا والبلدان  

 ،ا التقـارير الـسنوية الالحقـة      أمَّ.  من الركائز  لكلٍّإنشاء خط أساس للتنفيذ      هو ،٢٠١٤تقرير سنة   
وف وسـ .  منـها  مـة يف كـلٍّ    ع نطـاق املعلومـات املقدَّ     ز وتوسِّـ  م احملـرَ  ر التقدُّ ظهِم حبيث تُ  صمَُّتوف  فس

جتـارة املـواد األفيونيـة األفغـاين يف     رصـد  وحـدة التنـسيق املعنيـة مبيثـاق بـاريس مـع مـشروع          تشترك  
                                                         

جتارة املواد األفيونية رصد  من مبادرة ميثاق باريس ومشروع ة رصد املخدِّرات كلٌّرك يف إنشاء منصَّاش )5(  
وتتيح . ي آلسيا الوسطى التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميةاألفغاين واملكتب اإلقليم

 .ة معلومات آنية وحتليالت بشأن التجارة العاملية غري املشروعة يف املواد األفيونيةاملنصَّ
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 يستند وضـع خطـوط األسـاس إىل اسـتنتاجات فريـق اخلـرباء العامـل                 ر أنْ ومن املقرَّ . صياغة التقرير 
  .٢٠١٣و ٢٠١٢ وتوصياته لعامي

 عـدٍد مـن أقـسام مكتـب     ع مـع ى أن يـستند التقريـر إىل جهـد تعـاوين موسَّـ        ومن املتوخَّ   -١١
ها يف تنفيــذ هم أنــشطُتْسعب الــيت ُتــصة املــشتركة بــني الــشُّوبراجمــه املتخصِّــاملخــدِّرات واجلرميــة 

ُيطلب من الشراكة توفري معلومات حـول جمموعـة مـن           وف  وس. الركائز األربع لتعزيز التعاون   
تقريـر وتقـدمي حملـة عامـة     طة الرئيسية ذات األولويـة الالزمـة لتوجيـه خـط أسـاس ال     القضايا املبسَّ 

وف وسـ . عن البيانات املتاحة وبيان احلالة الراهنة على أرض الواقع فيما يتعلق بتنفيذ إعـالن فيينـا               
. ى موظفــو البحــث واالتــصال املــسؤولية عــن مجيــع متابعــات التقريــر علــى املــستوى امليــداين  يتــولَّ

  . املخدِّرات واجلرميةمكتبضمن  للدعوة إىل املناصرة  تكميليةًوميكن اعتبار التقرير أداةً
   

  اآللية التشاورية  - باء  
 

تنظـيم اجتمـاع لفريــق   هــو لـسنة األوىل مــن تنفيـذ املرحلـة الرابعـة     املنـشود يف ا اهلـدف    -١٢
 من ركـائز إعـالن فيينـا قبـل انعقـاد اجتمـاع الفريـق التـشاوري املعـين                  خرباء عامل لكل ركيزةٍ   

كــان قــد كتابــة هــذا التقريــر وإىل غايــة وقــت  .٢٠١٤ هيونيــ/ر يف حزيــران املقــرَّ،بالــسياسات
صة لتلـك الركـائز، ومـن       ن من اجتماعـات أفرقـة اخلـرباء العاملـة األربعـة املخصَّـ             ا اجتماع انعقد
وقد استعرضـت أفرقـة اخلـرباء العاملـة حالـة           . ٢٠١٤ ر عقد ثالثها يف الربع األول من عام       املقرَّ

قـدت بـشأن تلـك       االجتماعـات الـسابقة الـيت عُ       تنفيذ االسـتنتاجات والتوصـيات الـصادرة عـن        
الت الـشراكة املقبلـة الراميـة إىل تعزيـز تنفيـذ      دت األنشطة ذات األولويـة لتـدخُّ     املواضيع، وحدَّ 

ل املعلومـات    لتعزيـز تبـادُ    املواضـيع  القائمـة بـني      التفـاعالت  علـى    اعتمـدت إطار إعـالن فيينـا، و     
  .بادرة امل تفعيلوالتعاون الدويل واإلقليمي وزيادة

ل لفريــق اخلــرباء العامــل املخــصَّص  االجتمــاَع األوَّمكتــب املخــدِّرات واجلرميــةونظَّــم   -١٣
ال مــن الطلــب علــى املخــدِّرات بــني األطفــال  بــشكل فعَّــحــصرياً للتــدخالت الراميــة إىل احلــدِّ

ــر  ــراهقني واألسـ ــومي ،واملـ ــضافه يـ ــشرين األوَّ ٢٣و ٢٢  واستـ ــوبر/لتـ ــا ٢٠١٣ أكتـ . يف فيينـ
ن وتقييم احتياجاهتـا وتبـيُّ    للمخاطر  ضة  طراً لتحديد الفئات الرئيسية املعرَّ    ض االجتماع أُ  واستعر
ات وعـالج   خـدِّر الـة للوقايـة مـن تعـاطي امل        الت فعَّ لتطوير وتنفيـذ تـدخُّ    اتِّباعها   ائق املمكن الطر

ومجَّـــع مكتـــب . ةخاصـــبـــصفة ات بـــني أفـــراد هـــذه اجملموعـــة املستـــضعفة مخـــدِّراالرهتـــان لل
ها الفريـق التـشاوري املعـين بالـسياسات يف           من التوصيات لكي يقرَّ    جمموعةًرات واجلرمية   املخدِّ

ــران ٤و ٣ اجتماعــه املزمــع عقــده يف  ــه/حزي ــه تنفيــذ   ٢٠١٤ يوني ــة مواصــلة توجي ، وذلــك بغي
  .لة يف احلدِّ من تعاطي املخدِّرات واالرهتان هلاكيزة إعالن فيينا الرابعة املتمثِّالشركاء لر
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ــق   ) يوروبــول(ستــضاف مكتــب الــشرطة األورويب  وا  -١٤ ــدا اجتمــاع فري يف الهــاي هبولن
اخلرباء العامل املعين بالسالئف، يف إطار الركيزة الثالثة لإلعالن، وكـان ذلـك بـدعم مـايل مـن                   

ات دَّودارت املناقــشات حــول املــستجِ . أداة االحتــاد األورويب املــسامهة يف االســتقرار والــسالم 
غـرض  لمة يف هتريـب الـسالئف الكيميائيـة         ستخَدات والدروب والتقنيات املُ   هعلى صعيد التوجُّ  

استخدامها يف اإلنتاج غـري املـشروع للـهريوين، وكيفيـة االسـتفادة مـن جناحـات أطـر التعـاون                     
 فريق االستخبارات العامـل اإلقليمـي املعـين بالـسالئف،     ثالً، ومنها مهة إىل التنفيذ  القائمة املوجَّ 

اخلاصـة  التنظيميـة  ل املعلومـات، وتـشديد اللـوائح        تعاون األقـاليمي، وتعزيـز تبـادُ      وأمهية تعزيز ال  
السالئف، وتوحيد منهجيات البحث اجلنائي التحليلي بغيـة ضـمان نقـل النتـائج،              بالرقابة على   

بل االستفادة من املبـادرات التنفيذيـة اجلديـدة         وتقوية قدرات االستخبار والتحقيق اجلنائي، وسُ     
  .الرامية إىل تقوية حتديد مسات املخاطر، وتعزيز التعاون مع الصناعة الكيميائية

ل تركيــا اجتمــاع فريــق اخلــرباء العامــل املعــين بتحــسني تبــاُدأن تستــضيف ر ومــن املقــرَّ  -١٥
ألطـراف، يف إطـار الركيـزة األوىل        دة ا املعلومات وتنسيق التحقيقات على أصعدة ثنائية ومتعـدِّ       

 إلعـــــالن فيينـــــا املتعلقـــــة بالتعـــــاون عـــــرب احلـــــدود واألطـــــر القانونيـــــة، وذلـــــك يف يـــــومي
يف أنطاليـا، وهـذا أيـضاً بـدعم مـايل مـن أداة االحتـاد األورويب                  ٢٠١٤ فربايـر /شباط ١٩و ١٨

، واالجتماعـات   ز املناقشات على شبكات االتـصال     وسوف تركِّ . املسامهة يف االستقرار والسالم   
ــادُ  ــة وتب ــدِّ     التنفيذي ــب، والتح ــسليم املراق ــات الت ــشتركة وعملي ــات امل ــات، والعملي يات ل املعلوم

، وتقيــيم ٢٠١٤ صلة بالتعــاون عــرب احلــدود فيمــا يتعلــق بأفغانــستان يف ســياق مــا بعــد عــام   املتَّــ
  .ليميةعاً بني وكاالت االستخبارات اإلقلالحتياجات من أجل تعاون أكثر فعالية وتوسُّ

 ،وكانت املناقشات جارية وقت كتابة هـذا التقريـر مـع الـشركاء مـن أجـل التخطـيط                    -١٦
ذات قات املاليـة     الجتماع فريق اخلرباء العامل التايل بشأن كشف التـدفُّ         ة،ضيفاجلهة امل وحتديد  
ئز جــار غــري املــشروع بــاملواد األفيونيــة ووقفهــا، يف إطــار الركيــزة الثانيــة مــن ركــا  باالتِّالــصلة 

  .إعالن فيينا
  

  أوجه التآزر  - جيم  
 

املخــدِّرات اســتنتاجات التقيــيم وتوصــياته، يواصــل مكتــب تبعــاً للتكليــف املــضمَّن يف   -١٧
، بــني شــركاء ميثــاق بــاريس وزيادتــه قــوةًاملناســب جهــوده يف ســبيل حتقيــق التنــسيق واجلرميــة 

عب ذات الـصلة، ومنـها       الـشُّ  صة املـشتركة بـني    اصة مع مجيع أقسام املكتب وبراجمه املتخصِّ      وخب
مـن خـالل قـسم دعـم التنفيـذ، والربنـامج        (جار غري املشروع    الفرع املعين باجلرمية املنظَّمة واالتِّ    

العــاملي ملكافحــة غــسل األمــوال وعائــدات اجلرميــة ومتويــل اإلرهــاب، والربنــامج العــاملي ملراقبــة 
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الل وحـدة الوقايـة والعـالج وإعـادة         مـن خـ   (ة  ، وفرع الوقاية من املخدِّرات والصحَّ     )احلاويات
بعـه مكتـب   هج األقـاليمي الـذي يتَّ  مع الـنَّ متاشياً و. جاهات، وفرع البحوث وحتليل االتِّ   )التأهيل

ي دوراً رابطاً بـني مجيـع بـرامج املكتـب     رات، والذي يؤدِّيف مكافحة املخدِّ املخدِّرات واجلرمية   
ــة إىل التــصدِّ  ــة الرامي ــة املــصدر، تنــسِّ ي لتجــارة املــواد ااجلاري ــة األفغاني ــادرة ميثــاق ألفيوني ق مب

ــدان اجملــاورة         ــستان والبل ــامج اإلقليمــي ألفغان ــى وجــه اخلــصوص، مــع الربن ــضاً، عل ــاريس أي ب
 مـن التـآزر   هج حتقيق أقـصى قـدرٍ  ويستهدف هذا النَّ. والربنامج اإلقليمي جلنوب شرقي أوروبا  
إلتاحـة  ب ازدواجيـة اجلهـود      وجتنُّـ ات واجلرميـة    املخـدِّر وتعزيز الطبيعة املتكاملة ملشاريع مكتب      

ومساعدة تقنية أكثر إنـصافاً عـرب اجملـاالت األربعـة ذات األولويـة احملـدَّدة يف        اجملال لتوفري مشول    
  .إعالن فيينا

دة يف جمــال تقــدمي الــدعم املباشــر  وتــشهد مبــادرة ميثــاق بــاريس تطــوير أنــشطة متعــدِّ    -١٨
ا يدل على اندماج املبادرة بقـدر أكـرب   امج املكتب األخرى، ممَّإلعالن فيينا برعاية من بعض بر     

  .من االنتظام يف تلك الربامج
مـن خـالل   املخـدِّرات واجلرميـة   مكتـب   ضـمن   وقد برز هذا املستوى من التعاون املعـزز           -١٩
 ١٣و ١٢  يف اسـطنبول يـومي     َدقِـ الـذي عُ   ،لقطاعات متعـدِّدة  الشامل  " الشبكات تشبيك" مؤمتر

وكـان ذلـك املـؤمتر      . راتهج األقاليمي ملكافحة املخـدِّ    يف إطار النَّ   ٢٠١٣ ديسمرب/ولكانون األ 
 ،٢٠١٣ ل إليها فريق اخلرباء العامل التـابع مليثـاق بـاريس يف عـام       مرتبطاً باالستنتاجات اليت توصَّ   

دة، ل املعلومــات وتنــسيق العمليــات بــني أطــراف ثنائيــة ومتعــدِّ  تلــك املتعلقــة بتبــادُ وخــصوصاً 
  . للركيزة األوىل إلعالن فييناطوير شبكات التعاون بني املراكز اإلقليمية دعماًوت
 ٢٠١٣ ل إليهـا فريـق اخلـرباء العامـل يف عـام           ومن باب متابعة االستنتاجات الـيت توصَّـ         -٢٠

الربنــامج العــاملي ملكافحــة غــسل األمــوال وعائــدات  يــضطلع دعمــاً للركيــزة الثانيــة لإلعــالن،  
ــابع ملكتــب  اجلرميــة ومتويــل اإل ــادرة ميثــاق   بأنــشطة املخــدِّرات واجلرميــةرهــاب الت يف إطــار مب
مـن خـالل دراسـة الـردود الـواردة علـى            وذلـك    ،قات املالية غـري املـشروعة     باريس تتعلق بالتدفُّ  

جــار هبــا غــري بإنتــاج املــواد األفيونيــة األفغانيــة واالتِّ ذات الــصلة قات املاليــة  عــن التــدفُّاســتبياٍن
ل فريـق تقـين عامـل تـابع      إثـر اجتمـاع أوَّ   أُعـدَّ ، وهـو اسـتبيان قـد    )يان طشقند استب(املشروعني  

ــاريس، غــرض تيــسري مجــع البيانــات فيمــا بــني   ل ٢٠٠٩  يف طــشقند يف عــاموذلــك )٦(مليثــاق ب
ــاريس، و  ــائج   كــذلك شــركاء ميثــاق ب . مــن خــالل إعــداد تقريــر حتليلــي اســتناداً إىل تلــك النت

ضـعت يف اجتمـاع     نامج العـاملي إىل تعزيـز خطـة العمـل الـيت وُ            وباإلضافة إىل ذلك، يهدف الرب    
                                                         

  .كان الفريق العامل سلفاً لفريق اخلرباء العامل احلايل )6(  
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ق يـ عن طريق تصميم خارطـة طر      ،٢٠١١ ي يف عام    ظب  يف أبو  َدِق الذي عُ  ،خرباء ميثاق باريس  
 وتطــوير منــاهج ،لتنفيــذ مــساعدة تقنيــة داخــل املنطقــة دون اإلقليميــة يف غــرب ووســط آســيا  

 ،ائية ووحــدات االســتخبارات املاليــة وغريهــم تدريبيــة ملــسؤويل إنفــاذ القــانون والــسلطة القــض 
  الفريـق التـشاوري املعـين بالـسياسات النتـائجَ        يقـرَّ  ومـن املرتقـب أنْ    . دعماً لتنفيذ خطـة العمـل     

مـن أجـل     ،٢٠١٤ يونيـه /حزيـران  ٤و ٣ د يف قَـ ْعُيوف  الواردة يف التقرير يف اجتماعه الذي سـ       
  .تنفيذ الشراكة لركائز إعالن فيينا تفعيل زيادة
ملرحلـة  اتخطيط وتنسيق وتنفيـذ  ، لدى قيامها ب  الثالثةأفرقة اخلرباء العاملة     وقد حظيت   -٢١

اجتماع الفريـق التـشاوري املعـين بالـسياسات الـذي          كذلك   و ،الرابعة من مبادرة ميثاق باريس    
املخـدِّرات واجلرميـة    علـى نطـاق واسـع مـن أقـسام مكتـب       دعمبـ  ،٢٠١٣ مارس/ يف آذار َدِقُع

عب ذات الــصلة، ومنــها الفــرع املعــين باجلرميــة املنظَّمــة  صة املــشتركة بــني الــشُّخصِّــوبراجمــه املت
جاهـات والربناجمـان   فرع األحبـاث وحتليـل االتِّ     وة  جار وفرع الوقاية من املخدِّرات والصحَّ     واالتِّ

خـاذ األعمـال    ومـن املمكـن اتِّ    .  أوروبـا  ياإلقليميان ألفغانستان والبلدان اجملاورة وجلنوب شـرق      
مـا تعلــق  وخــصوصاً ذت يف الربنـامج اإلقليمــي ألفغانـستان والبلــدان اجملـاورة،    فِّــملبتكـرة الـيت نُ  ا

منها بالسالئف، معيـاراً مرجعيـاً لتخطـيط املبـادرات التنفيذيـة املقبلـة الراميـة إىل دعـم الركيـزة                     
  .الثالثة إلعالن فيينا

ريس صــياغة تقــارير وقــد دعمــت شــبكة مــوظفي البحــث واالتــصال التابعــة مليثــاق بــا   -٢٢
، وذلــك لتعــضيد تنفيــذ واليــة ميثــاق بــاريس املرتبطــة بتطــورات   اهلامَّــةجــار بــشأن دروب االتِّ

والــُتمس . جــار بــاملواد األفيونيــة الرئيــسية املتعلقــة بــاملواد األفيونيــة األفغانيــة املــصدردروب االتِّ
ذت يف الربنــاجمني  وُنفِّــ،راتهج األقــاليمي ملكافحــة املخــدِّلتلــك التقــارير التوجيــه يف إطــار الــنَّ 

فـرع األحبـاث   بالتعـاون مـع    أوروبـا،  ياإلقليمـيني ألفغانـستان والبلـدان اجملـاورة وجلنـوب شـرق      
  . املخدِّرات واجلرميةملكتبالتابع جاهات وحتليل االتِّ

 األنـشطة الرئيـسية للربنـامج اإلقليمـي      ضمن إطار وقد أُدمج موظفو البحث واالتصال        -٢٣
لتعزيــز العمــل يف إطــار شــراكة العلميــة ر األدلــة  والبلــدان اجملــاورة الــيت تــدعم تــوافُألفغانــستان
  .ميثاق باريس

 يف ســبيل ترســيخ الــروابط القائمــة بــني مبــادرة ميثــاق بــاريس        مهــمٌّم حــرز تقــدُّ وأُ  -٢٤
وكــذلك والربنـامج اإلقليمــي ألفغانـستان والبلــدان اجملـاورة بــشأن ركـائز إعــالن فيينـا األربــع،      

ويـساعد الربنـامج اإلقليمـي علـى     . أفرقـة اخلـرباء العاملـة   املنبثقـة عـن   وصيات واالسـتنتاجات    الت
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مــن خــالل تطــوير وتعزيــز وســائل  وخــصوصاً حتقيــق توصــيات واســتنتاجات ميثــاق بــاريس،  
  .جار باملواد األفيونية األفغانيةي لالتِّتنفيذية إقليمية للتصدِّ

طـوط العريـضة للمجـاالت ذات االهتمـام         واستهدف عدد من تلك األنشطة وضع اخل        -٢٥
 مـن   جـاه الربنـاجمي املـستقبلي لكـلٍّ       وتسليط الضوء على األنشطة املتداعمة لتوجيـه االتِّ       املشترك  

 يف ،راتمكافحة املخـدِّ  يف  هج األقاليمي    النَّ يسَّروقد  . مبادرة ميثاق باريس والربنامج اإلقليمي    
 يف إطـار املـستويات املختلفـة مـن املـساعدة الـيت               مـن التـآزر    حتقيق أقصى قـدرٍ    السعي إىل    إطار
األنــشطة بــني الربنــاجمني علــى أســاس املخــدِّرات واجلرميــة، االضــطالع بــبعض مها مكتــب يقــدِّ

هنــج بــاع واتِّل متكامــل  لتراُســي يف املــستقبل دوراً تعزيزيــايــؤدِّوف املواصــفات اجلغرافيــة، وســ
  .مشترك يف األحداث األقاليمية

ــ  -٢٦ ادرة ميثــاق بــاريس والربنــامج اإلقليمــي عمليــة إنــشاء روابــط بينــهما مــن    وبــدأت مب
  .ل ومواد االتصال العامةخالل التراُس

  
  االستدامة  - دال  

 
كانت اجلهـات املاحنـة للمرحلـة الرابعـة املـسامهة يف تنفيـذ        يف وقت كتابة هذا التقرير،        -٢٧

ويف ضــوء .  املتحــدة األمريكيــةفرنــسا والنــرويج والواليــاتاالحتــاد الروســي ومبــادرة بــاريس 
ــدعم         ــدمي ال ــاريس تق ــاق ب ــة مبيث ــسيق املعني ــستطيع وحــدة التن ــن ت ــاً، ل ــسامهات القائمــة حالي امل

وكما ورد يف توصيات نتـائج التقيـيم، فالـدعوة           .٢٠١٤يناير  /للمبادرة بعد هناية كانون الثاين    
نـة يف الوثيقـة     يـع األنـشطة املبيَّ    مإلتاحـة اجملـال جل    قائمة إىل توفري متويل منـتظم وثابـت للمبـادرة           

خـالل اجتمـاع الفريـق التـشاوري املعـين       ٢٠١٣ مـارس /ها الشركاء يف آذار   الربناجمية، اليت أقرَّ  
  .للتقدُّم إىل ما بعد مرحلة التخطيط األوليةبالسياسات، 

  
  خالصة وافية ملقترحات ميثاق باريس  -رابعاً  

 
ن املــدير التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين   ح املقــدَّم مــعلــى ســبيل متابعــة املقتــرَ   -٢٨

باملخدِّرات واجلرميـة خـالل املـؤمتر الـوزاري الثالـث للـشركاء يف ميثـاق بـاريس، مجَّـع املكتـب                      
أوىل مــن اخلالصــة الوافيــة للمقترحــات املــستقاة مــن الكلمــات الــيت ألقاهــا الــشركاء يف  صــيغةً 

بعــة ذات األولويــة للتعــاون فيــة مــع اجملــاالت األرت مواءمــة اخلالصــة الواوقــد متَّــ. ذلــك املــؤمتر
  .ز احملدَّدة يف إعالن فيينااملعز
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رات واجلرميــة إىل الــشركاء يف امليثــاق هــذه وقــدَّم مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّ  -٢٩
تقـدمي املـساعدة    للـدعوة إىل املناصـرة بغيـة     تكميليـةً ها وسـيلةً اخلالصة الوافية، اليت ميكن اعتبارُ   

  .اجلهود املشتركة اليت يبذهلا الشركاء واملكتب من أجل تنفيذ إعالن فييناإىل 
 الفترة منذ وضع اخلالصة الوافية وحىت إطالق املرحلة الرابعة من مبـادرة ميثـاق               هذهو  -٣٠

العناصـر  أتاحـت اجملـال للمناسـقة بـني         ،  طريـق  باعتمـاد إعـالن فيينـا كخريطـة          باريس، مقرونـةً  
للعمـل  بشأن اتِّخاذ إجـراءات     ر أدلة   املبادرة تعزيزاً لتوافُ  و ،يف اخلالصة الوافية  األساسية الواردة   

ق ذلـك مـن خـالل       وقـد حتقَّـ   . يف البلدان الواقعة مبحاذاة دروب التهريب الصادر من أفغانستان        
ومــن هــذا . ، وفيمــا بــني أعــضاء الــشراكة  املخــدِّرات واجلرميــةمكتــبضــمن التعــاون الوثيــق 
رات حادية ملكافحة املخـدِّ   قدت بني املكتب والدائرة االتِّ    ت االجتماعات اليت عُ   املنطلق، استمرَّ 

 اقترحهـا  ،تطـوير خريطـة تفاعليـة ألفغانـستان     يف دفـع مـسار       ،٢٠١٣ باالحتاد الروسي يف عـام    
الفــروف، وزيــر الــشؤون اخلارجيــة يف االحتــاد الروســي، يف املــؤمتر الــوزاري الثالــث،   ســريجي

 احلاليـة الـيت يـضطلع هبـا مكتـب األمـم املتحـدة املعـين                 شاريعاملـ ادة من   وذلك عن طريق االستف   
  .باملخدِّرات واجلرمية

  


