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  اللجنة الفرعية املعنية باالجتار غري املشروع باملخدِّرات
  *واملسائل ذات الصلة يف الشرقني األدىن واألوسط

  واألربعون التاسعةالدورة 
 ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣- ١٠فيينا، 
  **من جدول األعمال املؤقَّت ٤البند 

  اعتمدهتا اللجنة الفرعية اليتتنفيذ التوصيات 
        واألربعني لسابعةايف دورهتا 

    ة واألربعنيالسابعتنفيذ التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة الفرعية يف دورهتا     
الفرعية املعنية باالجتار غري املشروع باملخدِّرات واملسـائل ذات الصـلة    اعتمدت اللجنةُ  -١

تركيــا، ب اأنطاليــواألربعــني، الــيت ُعقــدت يف   الســابعةيف الشــرقني األدىن واألوســط يف دورهتــا  
، جمموعـةً مـن التوصـيات بعـدما نظـرت األفرقـة       ٢٠١٢ نـوفمرب /تشرين الثـاين  ٢٣إىل  ١٩ من

  العاملة يف املواضيع املبيَّنة أدناه.
واألربعـــني إىل احلكومـــات الســـابعة ووفقـــاً للممارســـة املتَّبعـــة، أُرســـل تقريـــر الـــدورة    -٢

اسـتبيان بشـأن تنفيـذ التوصـيات      ،٢٠١٤ يونيه/حزيران ١٧يف ، يف تلك الدورة. وأُرسل املمثَّلة
ــدورة   ــدت يف الــ ــيت اعُتمــ ــابعةالــ ــول     الســ ــه حبلــ ــرد عليــ ــال الــ ــع طلــــب بإرســ ــني مــ واألربعــ

  .٢٠١٤ أغسطس/آب  ٢٢
ــيت قدَّ      -٣ ــات ال ــر باالســتناد إىل املعلوم ــذا التقري ــدَّ ه ــد أُع ــب   وق ــات إىل مكت ــها احلكوم مت

) ردا علـى ذلـك االسـتبيان.    خدِّرات واجلرميةمكتب املاملتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ( األمم
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ردود قـد وردت مـن حكومـات األردن    مثانيـة  ، كانـت  ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٢٢وحىت 
  .واجلمهورية العربية السورية وقطر ومصر وتركياوالبحرين وباكستان وأذربيجان 

    
    االجتار باملخدِّراتأساليب عمل اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة الضالعة يف   :١ املوضوع

    التوصية (أ)    
خذ خطوات لضـمان أن تكـون املعلومـات الالزمـة للـرد بسـرعة علـى        ينبغي للحكومات أن تتَّ

ــاألجهزة،      ــة بـ ــال اخلاصـ ــل بيانـــات االتصـ ــليم املراقـــب، مثـ ــات التسـ ــة بعمليـ الطلبـــات املتعلقـ
ة الـيت حتتـاج   الوطنية املختصَّواملتطلبات القانونية واإلجرائية الدنيا متاحة بيسر لسائر السلطات 

  دعمها يف القيام بعمليات مشتركة. إىل
لســلطات الوطنيــة ا لســائر وقــد أبلغــت حكومــة أذربيجــان بــأنَّ تلــك املعلومــات متاحــة   -٤

  املختصَّة.
اخلــاص  ٢٠٠٧لســنة  ١٥ مــن القــانون رقــم ١٦وأبلغــت حكومــة البحــرين بــأنَّ املــادة   -٥

ــاملواد املخــدِّرة واملــؤثِّرات   ــةب ــيِّ العقلي ــة لكــي تســتطيع    تب ــه ينبغــي تيســري اإلجــراءات القانوني ن أنَّ
نظـام  يف خاذ مجيع التـدابري الالزمـة للمسـامهة يف العمليـات األمنيـة املشـتركة و      السلطات املعنية اتِّ

  التسليم املراقب، بالتعاون مع البلدان اجملاورة.
يـــع الســـلطات املعنيـــة مـــن وأبلغـــت حكومـــة مصـــر بـــأنَّ هنـــاك تنســـيقاً دائمـــاً بـــني مج  -٦

خــاذ كــل التــدابري الــيت تســاعد علــى االســتجابة بســرعة للطلبــات املتعلقــة بعمليــات           اتِّ أجــل
  املراقب.  التسليم

عمليـات تسـليم مراقـب    ُنفِّـذت مثـاين    ٢٠١٣ه خـالل عـام   وأبلغت حكومة األردن بأنَّـ   -٧
  بلدان جماورة.بالتعاون مع 

ــات االتصــال اخلاصــ    -٨ ــة مكافحــة املخــدِّرات     وذُكــر أنَّ بيان ــة لفرق ــة الوصــل التابع ة جبه
متخصِّصـة لتقـوم    وحـدةً  لسلطات الوطنية املختصَّـة. وقـد عيَّنـت الفرقـةُ    لسائر االباكستانية ُتتاح 

ة جهة الوصل يف التفاعل مع ضباط االتصـال لشـؤون املخـدِّرات التـابعني للبلـدان األخـرى       مبهمَّ
علومات العملياتيـة والتنسـيق يف عمليـات التسـليم املراقـب      أو السفارات، من أجل التشارك يف امل

الـيت اضـطلعت هبـا    الدولية. وعلى مدى السنوات، كان يف العديد من عمليات التسـليم املراقـب   
  على سرعة استجابتها خبصوص هذا املوضوع. مثالٍ الفرقة أفضلُ
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لقـانون   ، وذلـك نتيجـةً  ر هذه املعلومات للسلطات الوطنية املختصَّـة ويف قطر، ُتتاح بيْس  -٩
ن بالتســليم املراقــب. ْيَتاخلاصَّــ ٤٢٦و ٤٢٥ ومادتيــه ٢٠٠٩ لســنة ٢٣ اإلجــراءات اجلنائيــة رقــم

  ن التنسيق التام يف االضطالع بالعمليات املشتركة.وُيضَم
جتــر أيُّ عمليــات تســليم مراقــب  وأبلغــت حكومــة اجلمهوريــة العربيــة الســورية بأنَّــه مل   -١٠
  األجهزة املعنية يف البلدان اجملاورة.بلوقف االتصاالت  نتيجةً ٢٠١٤و ٢٠١٣ عامي  يف
ويف تركيا، توجد ثالث جهات وصل وطنية بشأن عمليات التسـليم املراقـب: الشـرطة      -١١

ــة  ــة التركي ــهريب واجلرميــة املنظَّ  -الوطني ــدرك وإدارة اجلمــارك.  إدارة مكافحــة الت مــة، وإدارة ال
مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة التركـي.       ٢٥٠مبقتضـى املـادة    وجتري عمليـات التسـليم املراقـب   

مـة املسـؤولية عـن    ى إدارة مكافحة التهريب واجلرمية املنظَّإطار الشرطة الوطنية التركية، تتولَّ ويف
بشــأن القيــام بعمليــات التســليم املراقــب. وأمَّــا شــعبة مكافحــة املخــدِّرات فهــي جهــاز االتصــال  

  املراقب والعمليات املشتركة. الضطالع بعمليات التسليما
    

    التوصية (ب)    
ُتقـيم سـلطاهتا الوطنيـة املعنيـة بإنفـاذ قـوانني املخـدِّرات عالقـات          ل بأنْينبغي للحكومات أن تتكفَّ

 عنيـة بـدعم إنفـاذ القـوانني:    الكيانات الدولية واإلقليمية التالية املبعمل عملياتية واتصاالت منتظمة 
واملركــز اإلقليمــي للمعلومــات والتنســيق يف آســيا   ،طة اجلنائيــة (اإلنتربــول)املنظَّمــة الدوليــة للشــر

الوســطى، ومركــز املعلومــات اجلنائيــة ملكافحــة املخــدِّرات التــابع جمللــس التعــاون اخلليجــي. فهــذه  
دة األطـراف والعمليـات املنفَّـذة عـرب احلـدود ومجـع       الكيانات تيسِّر التنسيق بني التحقيقـات املتعـدِّ  

وتبادل املعلومات الالزمة الستهداف اجلماعات اإلجرامية املنخرطـة يف هتريـب املخـدِّرات    وحتليل 
  .ي هلاوالسالئف عرب الشرقني األدىن واألوسط والتصدِّ

تتعاون أذربيجـان مـع اإلنتربـول، ومـع املركـز اإلقليمـي للمعلومـات والتنسـيق يف آسـيا            -١٢
  التعاون االقتصادي.الوسطى (وهي دولة عضو فيه)، وكذلك مع منظمة 

وتكفل البحرين، عن طريق إدارة مكافحة املخدِّرات التابعة لـإلدارة العامـة للتحقيقـات      -١٣
فتتبـادل   ،واملباحث اجلنائية، تنفيذ توصيات هيئات إنفاذ القـانون الدوليـة واإلقليميـة ذات الصـلة    

يف مجيـع املسـائل ذات الصـلة    ، املعلومات وتنسِّق مع السلطات املختصَّة املعنية، ومنـها اإلنتربـول  
مبشــكلة املخــدِّرات العامليــة. والبحــرين عضــو يف مركــز املعلومــات اجلنائيــة ملكافحــة املخــدِّرات   

  التابع جمللس التعاون اخلليجي.
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ــات عمــل      -١٤ ــا عالق ــأنَّ هل ــة مصــر ب ــاإلنتربول وأبلغــت حكوم ــة   و ب ــات الدولي ــع اهليئ جبمي
  ون على الصعيدين الدويل واإلقليمي.األخرى العاملة يف ميدان إنفاذ القان

وتبادل املعلومـات مـع ضـباط     مع اإلنتربول وأبلغت حكومة األردن بأنَّه جيري التواصل  -١٥
  االتصال األجانب املعيَّنني يف عمَّان.

ــةُ   -١٦ ــام     وتســتخدم فرق ــى حنــو ت ــة لباكســتان عل ــاة مكافحــة املخــدِّرات التابع ــول قن اإلنترب
ــاذ   ــزة إنف ــع أجه ــوانني  للتفاعــل م ــق بالعمــل     ق ــا يتعل ــدان األخــرى. وفيم ــة للبل املخــدِّرات التابع

  الستفسارات بانتظام.ا الرد علىوالعمليايت، جيري التشارك يف املعلومات 
عالقـات متواصـلة ودائمـة خبصـوص عمليـات التشـارك يف املعلومـات         قيمتأويف قطر،   -١٧

مـن عمـل    يتجـزأ  الكر أعاله، باعتبـار ذلـك جـزءاً    ن واملنظمة الدولية ممَّا ذُْين اإلقليمَيْيمع املركَز
  مكتب االتصال والعالقات الدولية التابع إلدارة مكافحة املخدِّرات.

وأشــارت حكومــة اجلمهوريــة العربيــة الســورية إىل عــدم وجــود أيِّ تنســيق، خــالل           -١٨
قطــاع مجيــع واإلدارات األخــرى يف البلــدان اجملــاورة، بســبب انالســنتني الســابقتني، بــني إدارهتــا 

  الصالت، وخصوصاً مع جملس التعاون اخلليجي.
 مــع اهليئــات املــذكورة أعــالهعالقــة تعــاون فعــال  ةقامــإلتركيــا جهــوداً خاصَّــةً  توبــذل  -١٩

ــا  ــاظ عليهـ ــار،  واحلفـ ــذا اإلطـ ــمن هـ ــر حت . وضـ ــة    إدارةُضـ ــة املنظَّمـ ــهريب واجلرميـ ــة التـ مكافحـ
  يف هذا الصدد.د يف اخلارج وتستضيف اجتماعات يف تركيا االجتماعات اليت ُتعقَ

    
    التوصية (ج)    

ي هلـا،  جاهات اجلديدة ووضع اسـتراتيجيات وطنيـة للتصـدِّ   االتِّمن أجل املساعدة على استبانة 
إنفاذ القوانني على املسامهة يف أداة رسم اخلـرائط  ا املعنية بع سلطاهتتشجِّ ينبغي للحكومات أنْ

ات والسـالئف  خـدِّر ضـبطيات امل  ُتبـيِّن  عـرب اإلنترنـت، والـيت   ميثـاق بـاريس    مبادرة ديرهاتاليت 
  .غري املشروعة

  يف أذربيجان، تسهم سلطات إنفاذ القانون يف تطوير أداة رسم اخلرائط عرب اإلنترنت.  -٢٠
وأشارت البحرين إىل أنَّ إدارة مكافحة املخدِّرات غري مسجَّلة يف قائمـة مسـتعِملي أداة     -٢١

  رسم اخلرائط عرب اإلنترنت.
  مصر إىل أنَّها بصدد اتِّخاذ اإلجراءات الالزمة خبصوص هذه التوصية. وأشارت  -٢٢
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ــة        -٢٣ ــة عــرب إدارة األغذي ــه توجــد اتصــاالت بالســلطات املعني ــة األردن بأنَّ وأبلغــت حكوم
  والعقاقري، وجتري حينما تقع ضبطيات.

جـار  ت االتِّوُتْجري فرقة مكافحة املخدِّرات الباكستانية بانتظام حتليالت آلخـر اتِّجاهـا    -٢٤
ــذلك.    وجيــري أيضــاً التشــارك يف   باملخــدِّرات، وتتطــوَّر اســتراتيجيتها يف هــذا اخلصــوص تبعــاً ل

بيانات الضبطيات عن املخدِّرات والسالئف غري املشروعة مع مكتـب املخـدِّرات واجلرميـة علـى     
ومـات نفسـها   أساس ربع سنوي وسنوي. غري أنَّه مل يتسنَّ بعُد استهالل عمليـة التشـارك يف املعل  

  بواسطة أداة رسم اخلرائط عرب اإلنترنت.
إجــراء يف هــذا الصــدد، ألنَّهــا  عــن عــدم اختــاذ أيِّجلمهوريــة العربيــة الســورية وأبلغــت ا  -٢٥
  حتضر الدورة السابعة واألربعني للجنة الفرعية.  مل
    

ن خطر جار باملخدِّرات يف غرب أفريقيا، وما تشكِّله مُبروز شبكات االتِّ  :٢املوضوع 
    على منطقة اللجنة الفرعية

    التوصية (أ)    
جـار  جلماعـات االتِّ له األنشـطة احلاليـة   للخطـر الـذي تشـكِّ    ينبغي للحكومات أن ُتجري تقييماً

ــا العاملــة يف إقليمهــا  يفباملخــدِّرات  ــيم،    ،غــرب أفريقي ــاًء علــى نتيجــة ذلــك التقي وأن ُتعــدَّ، بن
  .رلذلك اخلطي استراتيجية مناسبة للتصدِّ

يف أذربيجان، كُشفت حادثات انطوت على نقل وبيـع خمـدِّرات بواسـطة مـواطنني مـن        -٢٦
  بلدان أفريقية.

ــة جلماعــات االتِّجــار باملخــدِّرات مــن غــرب        -٢٧ ويف البحــرين، مل تشــكِّل األنشــطة احلالي
مــن  أفريقيــا خطــراً واضــحاً يهــدِّد أمــن البلــد وســالمته. وأمَّــا املخــاطر األمنيــة فتصــدر خصوصــاً 

  جغرافيا إىل البلدان اليت تنتج خمدِّرات يف آسيا. رباجلماعات اآلسيوية، ألنَّ البحرين أق
حكومــة مصــر اســتراتيجية ُمحكََمــة يف هــذا اخلصــوص، جيــري حتــديثها حبســب  لــدى و  -٢٨

  اللزوم للتصدِّي للجماعات من هذا القبيل.
املعلومــات مــع ضــباط االتصــال يف األردن، تشــتمل اســتراتيجية التصــدِّي علــى تبــادل  و  -٢٩

  والوكاالت الدولية املعنية.
وأبلغت حكومة باكستان بـأنَّ عـدداً مـن مجاعـات االتِّجـار باملخـدِّرات الـيت تنتمـي إىل           -٣٠

تقوم بعملياهتا يف البلد ويف عدَّة بلدان أخرى ضالعة يف جـرائم املخـدِّرات. وهـي    وغرب أفريقيا 
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ين األفغاين، وكذلك سوقاً ومْعَبـراً أيضـاً للكوكـايني واملنشِّـطات     للهريو تستخدم باكستان مْعَبراً
وهلذا الغرض، لدى هذه اجلماعات شبكات عملياتية قوية تسـتخدم غـرب أفريقيـا     األمفيتامينية.

حموراً رئيسيا لتنقيل شحنات اهلريوين إىل أحناء أخرى مـن العـامل. وتـدأب هـذه اجلماعـات علـى       
كنَّها تتَّبع عموماً منهجيات متدنِّية املخاطر، ومنها مثالً اسـتخدام بلـدان   تغيري أساليب عملها، ول
، مــثالً ألفارقــةااملخــدِّرات ووجهتــها النهائيــة؛ واســتخدام نــاقلني مــن غــري   العبــور إلخفــاء منشــأ

أشخاصاً مـن جنـوب شـرق آسـيا؛ وهتريـب الكوكـايني واملنشِّـطات األمفيتامينية/"اإلكستاسـي"         
دين متعــدِّيف باكســتان؛ واســتخدام املطــارات املتواصــلة احلركــة؛ واســتخدام نــاقلني  لالتِّجــار هبــا

ــرا   ــها داخــل األقنعــة وغــري ذلــك؛ واســتخدام    صيتَّبعــون أســاليب إخفــاء يف ابــتالع األق أو ختبئت
شركات السِّعاية الربيدية واملكتب الربيـدي الـدويل. وقـد شـنَّت فرقـة مكافحـة املخـدِّرات محلـةَ         

املتَّجرين باملخدِّرات الذين ينتمون إىل غرب أفريقيا وقامـت بضـبطيات كـبرية، ممَّـا      مالحقة على
أدَّى إىل إلقـاء القــبض علـى أطــراف فاعلـة رئيســية وإىل تفكيـك تنظيمــات لالتِّجـار باملخــدِّرات      

  داخل باكستان وخارجها.
  متثِّل أنشطة اجلماعات من هذا القبيل خطراً يتهدَّد قطر.  وال  -٣١
ــة الســورية بأ   و  -٣٢ ــة العربي ــة اجلمهوري ــت دراســات شــديدة الدقَّــ   أبلغــت حكوم ــه أُجري ة نَّ

لألنشــطة احلاليــة الــيت تضــطلع هبــا مجاعــات االتِّجــار باملخــدِّرات الــيت تنتمــي إىل غــرب أفريقيــا،  
  صلة بذلك. ذاتوخصوصاً فيما يتعلق حباالت إلقاء القبض على أشخاص سوريني 

خطـر الـذي تشـكِّله األنشـطة احلاليـة الـيت تضـلع هبـا مجاعـات          وتضطلع تركيـا بتقيـيم لل    -٣٣
  االتِّجار باملخدِّرات املنتمية إىل غرب أفريقيا، وخباصٍَّة يف املطارات.

    
    التوصية (ب)    

جار يف غرب أفريقيا إقليمهـا ومنـاطق   تستخدم عصابات االتِّ ينبغي للحكومات، حىت تضمن أالَّ
ــور املوجــو  ــة) يف أنشــطتها غــري      العب ــة الربي ــابر احلدودي ــة واملع ــوانئ البحري ــه (املطــارات وامل دة في
خـذ خطـوات لتوعيـة سـلطاهتا املعنيـة بإنفـاذ قـوانني املخـدِّرات بأسـاليب العمـل           املشروعة، أن تتَّ

  .ع تيقُّظ هذه السلطات أليِّ أخطار مقبلةالشائعة لدى تلك العصابات، وأن تشجِّ
أذربيجـــان  االتِّجـــار باملخـــدِّرات مـــن غـــرب أفريقيـــا إقلـــيمَ      اُتال تســـتخدم عصـــاب   -٣٤
  أنشطتها.  يف
ويف البحرين، يصدر املسؤولون يف مكاتب مراقبـة املخـدِّرات العـاملون يف مـوانئ البلـد        -٣٥

ــيت تســتخدمها عصــابات االتِّجــار          ــائعة ال ــل الش ــاليب العم ــن أس ــارير ع ــارك تق ــب اجلم ومكات
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إىل ذلك، جيري اتِّخاذ مجيـع التـدابري الالزمـة لرفـع      ظرائهم. وإضافةًويتبادلون تلك التقارير مع ن
ــب، مــن خــالل تنظــيم دورات        ــوظفي تلــك املكات ــدى م ــة ل ــة والعلمي ــؤّهالت التقني مســتوى امل

  وحلقات عمل لضمان مواكبتهم ملسار التطوُّرات ذات الصلة هبذا اجملال.واجتماعات 
  ام، وتتَّخذ تدابري حامسة جتاه هذه األنشطة.وتقوم مصر خبطوات من هذا النحو بانتظ  -٣٦
ــؤمترات         -٣٧ ــاركة يف املــ ــالل املشــ ــن خــ ــو مــ ــذا النحــ ــن هــ ــوات مــ ــوم األردن خبطــ ويقــ

  الدولية.  وامللتقيات
وتتولَّى فرقة مكافحة املخدِّرات التابعة لباكستان قيادة فريق عمل مشترك بني األجهـزة    -٣٨

التشـارك معهـا بانتظـام يف عمليـات تقيـيم األخطـار        جهازاً إلنفاذ القانون جيـري  ٢٩يتكوَّن من 
وكـذلك، ُتعمَّـم    واتِّجاهات املخدِّرات املستجدَّة بغية ضمان إذكاء الوعي لديها يف هذا الصدد،

االســتراتيجية املتَّبعــة يف مكافحــة أســاليب عمــل تنظيمــات االتِّجــار باملخــدِّرات الغــرب أفريقيــة    
ــى ــدفُّق املخـــ   علـ ــبح تـ ــة كـ ــراء بغيـ ــة   النظـ ــوانئ البحريـ ــارات واملـ ــروعة يف املطـ ــري املشـ دِّرات غـ
  احلدودية.  واملعابر
ــام       -٣٩ ــوعي بانتظ ــاء ال ــة ودورات إلذك ــر دورات تدريبي ــنظَّم يف قط ــوظفي الســلطات  وُت مل

املعنية يف خمتلف مراكز دخول البلد. وهبذه الوسيلة يتم إعالم املوظفني بأحـدث أسـاليب العمـل    
ات يف هتريب املخدِّرات. وتدأب السـلطات املختصَّـة احملليـة علـى املراقبـة      اليت تتَّبعها هذه العصاب

  اليقظة بشأن أيِّ أخطار قد تستجِدُّ يف املستقبل.
ــى هــذه العصــابات         -٤٠ ــة عل ــادة الرقاب ــدابري لزي ــة الســورية بت ــة العربي واضــطلعت اجلمهوري

  ومواصلة رصدها.
  (أ) أعاله. ٢رد حتت التوصية وقد ُوضِّحت جهود تركيا يف هذا الصدد فيما و  -٤١
    

    التوصية (ج)    
ــة بإنفــاذ القــوانني علــى جتميــع املعلومــات املتعلقــة    ينبغــي للحكومــات أن تشــجِّ  ع ســلطاهتا املعني

جار يف غرب أفريقيـا الـيت تعمـل يف إقليمهـا يف مركـز وطـين لإلحصـاءات،        بأنشطة مجاعات االتِّ
ت الدوليــة واإلقليميــة املنــاظرة، مثــل اإلنتربــول  وأن تتقاســم تلــك املعلومــات بانتظــام مــع اجلهــا 

واملركــز اإلقليمــي للمعلومــات والتنســيق يف آســيا الوســطى ومركــز املعلومــات اجلنائيــة ملكافحــة  
املخدِّرات التابع جمللس التعاون اخلليجي وخلية التخطيط املشـترك التابعـة للمبـادرة الثالثيـة، الـيت      

إلسالمية) وباكستان، لكي تساعد على استبانة أنشـطة تلـك   ا-أفغانستان وإيران (مجهورية تضمُّ
  ى املناطق ورسم خرائط لتلك األنشطة.الشبكات يف شتَّ
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معلومـات عـن أنشـطة مجاعـات االتِّجـار يف غـرب أفريقيـا         حاليـا ليس لدى أذربيجان   -٤٢
  العاملة يف إقليم البلد.

ن ترحيبـها بـأيِّ مبـادرة لتنسـيق     إدارة مكافحة املخدِّرات التابعـة للبحـرين عـ    توأعرب  -٤٣
تبادل املعلومـات عـن تنظيمـات عصـابات ومجاعـات االتِّجـار الغـرب أفريقيـة العاملـة يف إقلـيم           
البلد وذلك من أجل إدراج هذه املعلومـات يف سـجالَّهتا وإحصـائياهتا لكـي يكـون باملسـتطاع       

  ا الصدد.الرجوع إىل تلك املعلومات كطريقة الكتساب الدراية واخلربة يف هذ
وأبلغت حكومة مصـر بـأنَّ املعلومـات عـن أنشـطة تلـك اجلماعـات ُتجَمـع وُيتشـاَرك            -٤٤

  فيها مع اهليئات الدولية املعنية من خالل ُسبل التعاون الدويل.
وأشــارت حكومــة األردن إىل أنَّ هــذه املعلومــات ُتجَمــع وُيتشــاَرك فيهــا مــن خــالل      -٤٥

  رة عن اهليئات الدولية.استكمال االستبيانات السنوية الصاد
وأبلغت باكستان عن التشارك بانتظام مع مكتب املخـدِّرات واجلرميـة ومـع اإلنتربـول       -٤٦

يف البيانات عن القضايا ذات الصلة باملخدِّرات اليت تشـتمل علـى مجاعـات اتِّجـار باملخـدِّرات      
لعصــابات وكميــات تنتمــي إىل غــرب أفريقيــا. وتشــمل البيانــات أســاليب العمــل الــيت تتَّبعهــا ا 

ــدان األخــرى          ــة للبل ــانون التابع ــاذ الق ــزة إنف ــتمكَّن أجه ــك لكــي ت املخــدِّرات املضــبوطة، وذل
  وضع استراتيجياهتا اخلاصة باملكافحة.  من
والســلطات الوطنيــة املختصَّــة يف قطــر هــي يف حالــة اســتنفار عاليــة الدرجــة مــن أجــل    -٤٧

أيُّ أخطــار يف هــذا الصــدد، ولــيس لــدى كشــف أيِّ نشــاط إجرامــي جديــد. ومل ُتحــدَّد بعــُد 
. وإذا مـا اسـُتبينت أنشـطة مـن هـذا      حاليـا أيُّ أنشـطة يف قطـر   مجاعات االتِّجار من هذا القبيل 

  النحو يف املستقبل، فسوف ُيتشاَرك يف املعلومات عنها مع األجهزة الدولية واإلقليمية املعنية.
باملخـدِّرات  علومـات عـن مجاعـات االتِّجـار     وبيَّنت حكومـة تركيـا أنَّهـا تتشـارك يف امل      -٤٨

  الغرب أفريقية وغريها من اجلماعات مع املنظمات املشار إليها أعاله.
    

جاهات صنع العقاقري االصطناعية واملستحضرات الصيدالنية واملؤثِّرات اتِّ  :٣املوضوع 
    جار هبا بصورة غري مشروعةالعقلية وتعاطيها واالتِّ

    التوصية (أ)    
ـــ  ينبغــــي ة، عنــــد إصــــدار أذون للحكومــــات أن تكفــــل اســــتخدام ســــلطاهتا الوطنيــــة املختصَّـ
اإلشــعارات الســابقة للتصــدير باالتصــال  الكيمياويــات الســليفة اخلاضــعة للمراقبــة، نظــاَم شــحن
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، (PICS)اإلبـالغ عـن األحـداث ذات الصـلة بالسـالئف       ونظاَم (PEN Online)احلاسويب املباشر 
الدوليـــة ملراقبـــة املخـــدِّرات، مـــن أجـــل منـــع التســـريب غـــري املشـــروع    ةُرمهـــا اهليئـــاللـــذين توفِّ

  .للكيمياويات السليفة
يف أذربيجان نظـام اإلشـعارات السـابقة للتصـدير باالتصـال احلاسـويب        حالياال ُيستخَدم   -٤٩

  ).PEN Onlineاملباشر (
إىل  ١٦ فيينـا مـن   وبعد الزيارة اليت قـام هبـا وفـد البحـرين إىل مكتـب األمـم املتحـدة يف         -٥٠
وتعلُّـم   أوناليـن"  نظـام "بِـن  ونظـام "بـيكس"    لتعـرف علـى  ا، من أجل ٢٠١٣حزيران/يونيه  ١٩

كيفية تطبيقهمـا، ُمـنح مكتبـا إدارة مكافحـة املخـدِّرات وإدارة اجلمـارك يف البحـرين الصـالحية         
ع مكتـب املخـدِّرات واجلرميـة،    تنسـيق اجلهـود مـ    حاليـا لتفعيل وتطبيق هـذين النظـامني. وجيـري    

  كما جيري وضع الصيغة النهائية لإلجراءات اخلاصة مبنح هذه الصالحية.
 ويف مصــر، تســتخِدم اإلدارة املركزيــة لشــؤون الصــيدلة، التابعــة لــوزارة الصــحة، نظــام   -٥١
  أونالين" بتعاون وثيق مع اإلدارة العامة ملكافحة املخدِّرات.  "بِن
ــامني،     واألردن مشــترك،   -٥٢ ــاقري يف األردن، يف كــال النظ ــة والعق ــن خــالل إدارة األغذي م

  باشرت اإلدارة تفعيل النظام فيما يتعلق بشحنات تصدير السالئف. وقدويستخدمهما يوميا. 
أوناليــــن" إلصــــدار األذون  وأبلغــــت باكســــتان بأنَّــــه جيــــري اســــتخدام نظــــام "بِــــن   -٥٣

ــة ــادرات الك  اخلاصـ ــواردات وصـ ــتخدام     بـ ــري اسـ ــني جيـ ــروعة، يف حـ ــليفة املشـ ــات السـ يماويـ
"بيكس" لرصد حاالت تسريب الكيماويـات السـليفة غـري املشـروع وضـبطياهتا والتشـارك        نظام

  يف املعلومات عن ذلك.
أوناليــن" وتتعقَّــب علــى حنــو دائــم حركــة تــداول الســالئف  وتســتخدم قطــر نظــام "بِــن  -٥٤
  أجل منع تسريبها.  من
  ُيستخَدم بنشاط نظام "بيكس". ويف تركيا،  -٥٥
  

    التوصية (ب)    
جـار هبـا   ينبغي للحكومات، لكـي تعـرف مصـدر املخـدِّرات غـري املشـروعة ومكاهنـا وأمنـاط االتِّ        

خــذها ســلطاهتا الوطنيــة املعنيــة بإنفــاذ قــوانني املخــدِّرات،   ة الــيت تتَّوتعــزِّز فعاليــة التــدابري املضــادَّ 
ن خـالل  ع تبادل هذه البحـوث مـ  تشجِّ ات" املخدِّرات وأنْتدعم وضع برامج لتحليل "بصم أنْ

  التعاون اإلقليمي والدويل.
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ــادل البحــوث فيمــا بــني الســلطات مــن خــالل التعــاون        -٥٦ يف أذربيجــان، ُيشــجَّع علــى تب
  اإلقليمي والدويل.

تشــجِّع إدارة مكافحــة املخــدِّرات يف البحــرين علــى وضــع بــرامج لتحليــل "بصــمات"  و  -٥٧
  ، وترحِّب بتبادل هذه البحوث من خالل التعاون اإلقليمي والدويل.املخدِّرات

  .حالياوبيَّنت حكومة مصر أنَّ تنفيذ هذه التوصية جارٍ   -٥٨
لتـهريب  ويف األردن، أُرسي التعاون على أساس برنامج بشأن دراسة اإلمكانيـة العمليـة     -٥٩

ــأقــراص  ــات وامل  غوناالكابت ــامج بالعيِّن ــزوِّد الربن ــا ي علومــات. وســوف ُيرســى التعــاون أيضــاً   ، مب
أســـاس برنـــامج مماثـــل، تضـــطلع بتنفيـــذه اإلدارة العامـــة ملكافحـــة املخـــدِّرات يف اململكـــة  علـــى
  السعودية.  العربية
عمليـة حتقيـق   عقب ضبط خمـدِّرات غـري مشـروعة،     ،رُتباِش هابأنَّوأبلغت حكومة تركيا   -٦٠

ألمــر تتشــارك يف تلــك املعلومــات مــن خــالل  الســتبانة مصــدر تلــك املخــدِّرات، وعنــدما يلــزم ا 
  التعاون اإلقليمي والدويل.

    
    التوصية (ج)    

ينبغــــي للحكومــــات، ردا علــــى أفعــــال اجلماعــــات اإلجراميــــة املنظمــــة عــــرب الوطنيــــة الــــيت    
م دعمـاً نشـيطاً لسـلطاهتا املعنيـة بإنفـاذ      املنشِّطات األمفيتامينية إىل املنطقة وعربها، أن تقـدِّ  ُتهرِّب

قــوانني املخــدِّرات بغيــة إقامــة تعــاون عمليــايت أوثــق فيمــا بينــها، مــن خــالل التبــادل االســتباقي     
ــذة ضــد عصــابات         ــتركة املنفَّ ــراض املش ــتهداف واالعت ــات االس ــاون يف عملي ــات والتع للمعلوم

جار املستبانة، ووضع إجراءات ثنائية لدعم وتيسـري االسـتجابة السـريعة لطلبـات االضـطالع      االتِّ
  .ات التسليم املراقببعملي
برنــامج حكــومي  ٢٠١٢حزيران/يونيــه  ٢٤أبلغــت حكومــة أذربيجــان بأنَّــه اعُتمــد يف   -٦١

  .٢٠١٨-٢٠١٣للفترة 
ــاذ       -٦٢ ــلطات إنفـ ــام لسـ ــدعم التـ ــوفري الـ ــرين يف تـ ــة يف البحـ ــلطات املختصَّـ ــردَّد السـ وال تتـ

معهــا يف عمليــات اعتــراض  بغيــة تيســري تبــادل املعلومــات مــع البلــدان اجملــاورة والتعــاون القــانون
املهرِّبني، واالستهداف املشـتَرك هلـذه العصـابات، واالسـتجابة السـريعة لطلبـات القيـام بعمليـات         

  التسليم املراقب.
  ويف مصر، تتَّخذ السلطات املختصَّة التدابري القانونية خبصوص هذه التوصية.  -٦٣
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  .٢٠١٤عام  عمليات تسليم مراقب أثناءثالث باضطُلع يف األردن و  -٦٤
وأبلغت اجلمهورية العربية السورية بأنَّها مل تنفِّذ هذه التوصية من جـرَّاء قطـع الصـالت      -٦٥

  معيَّنة.دول من جانب 
ــارك   -٦٦ ــرى التشـ ــا، جـ ــال  ،ويف تركيـ ــباط االتصـ ــطة ضـ ــبة.   ،بواسـ ــات املكتسـ يف املعلومـ
يف  القانونيـة  مينيـة، حتـت املراقبـة   ُوضعت ستون مادةً جديدة، بعضها مـن املنشِّـطات األمفيتا   وقد

ــابع للمركــز التركــي لرصــد املخــدِّرات وإدمــان     بواســطة العــام الســابق  ــر الت ــذار املبكِّ نظــام اإلن
  بذلك املركز األورويب لرصد املخدِّرات وإدماهنا.  املخدِّرات، وأُبلغ

    
    التوصية (د)    

  ية عاملة يف أقاليمها.من خمتربات سرِّ ا فكَّكتهم معلومات مفصَّلة عمَّينبغي للحكومات أن تقدِّ
  للمخدِّرات يف أذربيجان وال يف البحرين.سرِّية خمتربات  ُتكَشفمل   -٦٧
  عندما ُيكتَشف خمترب سرِّي.القبيل معلومات من هذا مصر تقدِّم و  -٦٨
  يف األردن، ال توجد عمليات لصنع العقاقري املخدِّرة.و  -٦٩
وجد أيُّ خمتربات سرِّية إلنتاج املخدِّرات على تراهبا الـوطين.  وأبلغت باكستان بأنَّه ال ي  -٧٠

ــه     ــا جمموع ــر م ــد ُدمِّ ــامالً داخــل    ٢٥٥وق ــرباً ع ــر يف    باكســتانخمت ــربات ُدمِّ ــك املخت ، وآخــر تل
  .٢٠٠٦  عام
يوجـد   حبسب معرفة احلكومـة واألجهـزة املختصَّـة يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية، ال      و  -٧١
  سرِّية على األراضي السورية. خمترباتأيُّ  حاليا
علـى  حتصـل  تركيـا   فـإنَّ على الرغم من عدم وجود خمتربات سرِّية على أراضي تركيا، و  -٧٢

  املعلومات والتفاصيل املتعلقة هبذه املختربات يف أقاليم الدول القريبة منها.
  


