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الدورة التاسعة والستون
البند  106من جدول األعمال
املراقبة الدولية للمخدرات

رســالة مخر ــة  19حزيران/يوني ـ  2015موجهــة ا األمــع العــامل مــن املم ـ
الدائم ألوزبكستان لدى األمم املتحدة
أتشرف بأن أحي ليكم املعلومـات املتعلةـة بااهاتـات الرئيسـية للسياسـات املتعلةـة
مبكافحة املخدرات وتنفيذتا يف مجهورية أوزبكستان يف عامل .2014
وأرجــو نتنــا تعمــيم املعلومــات املرفةــة ووايةــة مــن واــائ الــدورة التاســعة والســتع
للجمعية العامة يف طار البند  106من جدول األعمال.
(توقيع) مظفر مدرا يموف
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مرف ـ الرســالة املخر ــة  19حزيران/يوني ـ  2015واملوجهــة ا األمــع العــامل
من املم الدائم ألوزبكستان لدى األمم املتحدة
التوجـ الرئيســس للسياســات املتعلةــة مبكافحــة املخــدرات وتنفيــذتا يف مجهوريــة
أوزبكستان يف عامل 2014
عملـ ـ أوزبكســـتان علـــس تســـخ مجيـ ـ مـــوارل الدولـــة ااجتماعيـــة وااقت ـــالية
والسياسية للت دي خلطر املخدرات .وتس تنحو هنجا أو ر توازنا ملكافحة املخـدرات يهـدف
ا احلد من الطلب ومن ااهار غ املشروع.
وقد وافة اللجنة احلكومية املعنية مبكافحة املخدرات علس برنـام للتـداب املتكاملـة
ملن ساءة استعمال املخدرات وااهار هبا الل الفترة  2015-2011وتةومل بتنفيذه.
ويتضـمن الننـام أنشـطة لتعزيـز قـدرات املـوارل اللوجسـتية والبشـرية لووـاات نفـا
الةوانع ،وحتديث وتطوير دمة العالج من لمان املخدرات ،وتعزيـز التعـاون الـدو يف ـال
مكافحة ااهار غ املشروع باملخدرات والةيامل بأعمال تستهدف من لمان املخدرات.

أوا  -مكافحة ااهار باملخدرات
يف عـامل  ،2014قامـ ووـاات نفـا الةــوانع األوزبكيـة ،نتيجـة للتـداب الـ ترمــس
لتحديـــد قنـــوات ملريـــب املخـــدرات وقمعهـــا ،فضـــال عـــن العمليـــات الشـــاملة لةمـ ـ ااهـــار
غ املشروع باملخـدرات ،بتحديـد  6 698حالـة للجـرائم املت ـلة باملخـدرات ( 7 680حالـة
يف عــــامل  ،)2013مبــــا يف لــ ـ  )3 772( 3 062حالــــة مــــن حــــاات بيـــ املخــــدرات،
و  )623( 607مـــــن حـــــاات التـــــهريب ،و  )1 491( 1 320مـــــن حـــــاات الزراعـــــة
غ املشروعة للنباتات املخدرة و  )1 794( 1 709من اجلرائم األ رى املت لة باملخدرات.
ومت ضــبم مــا موع ـ طن ـان و  298وغ ـم ( طن ـان و  326وغــم يف عــامل )2013
مــــن املــــوال املخــــدرة املهربــــة ،مبــــا يف لــــ  )121.6( 106.5وغــــم مــــن ا ويــــن،
و  )851.3( 881.9وغــ ـم مــــن األفيــــون ،و  )873.5( 802.9وغــ ـم مــــن املاراوانــــا،
و  )143.3( 100وغم من احلشيش و  )336.3( 406.3وغم من الكوونار.
وتروــزت جهــول نفــا الةــوانع علــس احلــد مــن النشــاا ارجرامــس الــذي تضــطل
بـ ـ اجلماعـــات األقاليميـــة لالهـــار باملخـــدرات الـ ـ نظمـــ قنـــوات لتـــهريب املخـــدرات
عــن احلــدول ،والةضــاء علــس تــذا النشــاا .وتعم ـ الضــوابم ال ــارمة املنفــذة علــس احلــدول
وتفتيش املروبات علس جع تذه اجلهول أو ر فعالية.
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ومت ت ميم العملية املتكاملة واسعة النطا ال تتألف من مرحلتع وال أطلـ عليهـا
اســـم ”عمليـــة اخلشـــخاد األســـول لعـــامل  “2014يف أوزبكســـتان لكشـــف ومنـ ـ الزراعـــة
غ املشروعة للنباتات املخدرة ،ووذل من اجلرائم املتعلةة بااهار باملخدرات.
وجنحـ العمليــات الوقائيــة وحتةيةــات الشــرطة بتحدي ـد  1 225حالــة مــن حــاات
الزراعة غ املشـروعة للنباتـات املخـدرة ( 1 223حالـة يف عـامل  .)2013ومت تـدم حماصـي
غ مشروعة تغطس مساحة مجالية قدرتا  )10 356( 6 692متر مرب .
ومت التعرف الل عملية اخلشخاد األسول لعـامل  ،2014علـس مـا موعـ 2 900
( )3 101من اجلرائم املت لة باملخدرات ومت ضبم  )785( 852وغم من املوال املخدرة.

اانيا  -توف املعلومات وبناء الةدرات التةنية لوواات نفا الةوانع
مت يف عـــامل  2014بـــذل جهـــول يف ـــال تـــوف املعلومـــات وبنـــاء الةـــدرات التةنيـــة
لوواات نفا الةوانع األوزبكية يف ال مكافحة ملريب املخدرات.
ومت هبدف حتسع آلية تبالل املعلومات وههيزتا املروزي ،تطوير قاعدة بيانات موحـدة،
استنالا ا املعلومات احلدي ة والن يات التحليلية  IBM i2املستخدمة يف املشاري الدولية.
ومت ت بيـ ـ تـــذا الننـــام يف ارلارات التحليليـــة التابعـــة لووـــاات نفـــا الةـــوانع
ومت تطوير منو ج مبسم لةاعدة البيانات.
وعةــد املروــز الــوطح ملكافحــة املخــدرات لورات تدريبيــة علــس منــهجيات التحلي ـ
احملوسب للمعلومـات املتعلةـة بالعمليـات ملـوففس ارلارات التحليليـة بـوزارة الدا ليـة وجهـاز
األمــن الــوطح ،وجلنــة دايــة حــدول الدولــة التابعــة جلهــاز األمــن الــوطح ،واللجنــة احلكوميــة
للجمارك ومكتب النائب العامل.
واـــري حاليـــا تطـــوير نظـــامل وطـــح لةاعـــدة البيانـــات املشـــتروة بـــع الووـــاات
(نااال لألنظمة ال تستخدمها أنظمة نفا الةوانع يف الدول األعضاء يف ااحتال األورويب).
ومت اختا التـداب الالزمـة لتعزيـز الةـدرات التةنيـة للسـلطات املخت ـة يف أوزبكسـتان
من أج حتسع الكشف عن املخدرات ال اري ملريبها عن حدول الدولة.
ومت يف عدل من نةاا التفتيش ،ترويب أجهزة حدي ة للمراقبة ،مبا يف ل ماسـحات
ضوئية وب ة ،اابتة ومتحروة.
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اال ا  -تعاطس املخدرات :النطا و األمناا و ااهاتات
يف عــــامل  ،2014اســــتمر ااهــــاه اراــــايب يف املخةــــرات الوبائيــــة الرئيســــية حلالــــة
املخــدرات .وباملةارنــة مـ عــامل  ،2013اخنفـ متوســم املعــدل الــوطح لالعــتالل األساســس
املتعلــ بارلمــان علــس املخــدرات ،واخنفــ عــدل مــدمح املخــدرات املســجلع ،واخنفــ
عدل متعاطس املخدرات عن طري احلةن.

رابعا  -الوقاية من ارلمان علس املخدرات
يف  ،2014مت ترويز جهول وب ة علس الوقاية ،ال مت لـ أتـدافها الرئيسـية يف احلـد
من الطلب علـس املخـدرات واملـخارات العةليـة األ ـرى وتةليـ عـدل األفـرال املعرضـع بشـدة
خلطر املشاروة يف تعاطس املخدرات.
ومت تنظــيم حلةــات عم ـ قليميــة لنــوام مــديري املــدار املســخولع عــن الشــخون
الروحيــة والتوعيــة واملــربع مـــن وي اخلــنة ومعلمــس الــدورة الدراســـية الــ أطلــ عليهـــا
اســـم ”أساســـيات أســـلوم احليـــاة ال ـــحية“ ،مـــن أجـ ـ تعزيـــز فعاليـــة جهـــولتم الراميـــة
ا رف مستوى وعس الطالم .وأول حلةـات العمـ تغطيـة واسـعة للمواضـي املتعلةـة مبنـ
مهال األطفال واجلرمية وتعاطس املخدرات وف و نةص املناعة البشرية.
وقام وزارة التربية والتعليم ،بالتعاون م مروز التعلـيم األوزبكـس وجامعـة طشـةند
ارسالمية ،بتنظيم لورات تدريبية لتوف التوجي املنهجس لــ  325مـن املتخ ـع يف التربيـة
الروحية واأل القية.
وقدم عيالات املخدرات  183حلةة لراسية للمعلمع علس برنام مدتـ  18سـاعة
للوقاية والكشف املبكر عن التأا النفسس لإللمان علس العةاق لدى األطفال واملراتةع.
ويشارك أو ر من  482 100طف  ،أو  10.8يف املائة من مجي التالميذ ،يف األنشطة
الترفيهية ال تةدمها أندية األلعام الرياضية واألندية األ رى يف مدار التعليم العامل.
ويتم التروي ألمناا احلياة ال حية يف املدار واجملـال احملليـة (تيئـات احلكـم الـذا
للمواطنع) يف  6 500من األندية الرياضية ،الـ يرتالتـا أو ـر مـن  1.6مليـون مـن الة ـر.
وقد ارتف عدل األطفال املشاروع يف األلعام الرياضية بنسبة  12.3يف املائة.
وقام ـ الــوزارات وارلارات واملنظمــات ااجتماعيــة بتنفيــذ تــداب للوقايــة األوليــة
من تعاطس املخدرات بع خمتلف فئات السكان و اصة بع الشبام.

4/7

15-11579

A/69/976

وعلس سبي امل ال ،قدمل أطبـاء متخ ــــون يف عـالج تعـاطس املخـدرات مـا موعـ
 7 338حماضرة و  3 087حلةة عم  ،و  632من أنشطة التوعية ارعالمية.
وقــدم مراف ـ عــالج تعــاطس املخــدرات  2 526استشــارة للمت ــلع مــن ــالل
م مساعدة يعم علس مدار  24ساعة.
وقــد أجريـ دلــة وــنى مبناســبة اليــومل الــدو ملكافحــة ســاءة اســتعمال املخــدرات
وااهار غ املشروع هبا.
ونظمـــ اللجـــان ارقليميــــة ملكافحـــة املخـــدرات التابعــــة جمللـــ وزراء مجهوريــــة
واراوالباوسـتان ،وحكـامل احملافظـات ومدينــة طشـةند دلـة ملـدة ةــهر واحـد ملكافحـة ســاءة
استعمال املخدرات ،تضمن العديد من األنشطة الوقائية ال أةرو وال من الةطـاع العـامل
ومنظمات اجملتم املدين.
ومت تنظيم احتفال حلر املخدرات ال صـالرملا ووـاات نفـا الةـوانع مـن ااهـار
غ ـ املشــروع .وحضــر احلف ـ ن لــون عــن الســل الدبلوماس ـس واملنظمــات الدوليــة املعتمــدة
يف أوزبكستان.

امسا  -بناء الةدرات من أج

دمات عالج ارلمان

اري اختا التداب الالزمة لتحسع دمات عالج ارلمان.
ويف عــامل  2014يف ف غــان ،مت جنــاز العمــ علــس ت ــميم منــو ج جديــد للمروــز
ارقليمــس لعــالج لمــان املخــدرات يتضــمن مجي ـ الوحــدات ا يكليــة الالزمــة لةســم املرضــس
اخلارجيع .ومن املةرر تشييد مبىن لةسم املرضس الدا ليع يف عامل .2015
وينص برنـام ااسـت مار لفتـرة السـنتع  2016-2015علـس تشـييد املبـاين الالزمـة
ملراف معاجلة ارلمان علس املخدرات يف حمافظ بو ارس ونافوي.
ومت تنظـــيم وحـــدات العنايـــة املروـــزة يف مرافـ ـ عـــالج ارلمـــان علـــس املخـــدرات
يف حمافظـــات بو ارســ ووشـــكا  -لاريـــا وناماجنـــان ومرقنـــد ومت تـــوف املعـــدات الطبيـــة
من الل املساعدة التةنية املةدمة مـن مشـروع  GLO/J71الـذي ينفـذه مكتـب األمـم املتحـدة
املعح باملخـدرات واجلرميـة  -والـذي يعـرف باسـم ”ةـبكة العـالج العامليـة ،املرحلـة ال انيـة -
عالج لمان املخدرات وعواقب ال حية“.
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وما مت تةدمي عالج النالووسون أيضا ملرافـ معاجلـة ارلمـان علـس املخـدرات وجـزء
مــن تــذا املشــروع .ومت نشــر مبــالج توجيهيــة بشــأن تطبي ـ حــواجز همي ـ املــوال األفيونيــة
وتعميمها علس األطباء.

سالسا  -التعاون الدو
يف عـــامل  ،2014بـــذل جهـــول لضـــمان امت ـــال أوزبكســـتان التزاماملـــا مبوجـــب
املعاتدات الدولية املتعلةة بالتعاون ال نائس واملتعدل األطراف يف ال مكافحة املخدرات.
ويف طار التعاون ال نائس ،قامل وفد من أوزبكستان بزيـارة الوايـات املتحـدة يف الفتـرة
من  3ا  15أيار/مـايو  ،2014عةـد ال ـا اجتماعـا مـ السـيدة ميشـي ليوهنـارت مـديرة
لارة مكافحة املخدرات بالوايات املتحدة .ومت يف ااجتماع مناقشة قضـايا التعـاون يف ـال
مكافحة ملريب املخدرات.
ووجزء من التعاون بع أوزبكستان والوايات املتحدة يف ال الوقاية مـن املخـدرات،
مت جــراء عــدل مــن التعــديالت علــس ااتفــا املــخر  14آم/أغســط  2001بــع حكــوم
أوزبكستان والوايات املتحدة بشأن املساعدة يف ميدان مكافحة املخدرات وارنفا .
ومن أج تعزيز التعاون األوزبكس الروسس يف ال مكافحة املخـدرات ،وقعـ وزارة
الدا ليــة يف مجهوريــة أوزبكســتان والــدائرة ااحتاليــة املعنيــة مبراقبــة ااهــار بااحتــال الروســس
علــس بروتووــول بشــأن تبــالل نتــائ البح ـوث ال ـ هــرى علــس املخــدرات واملــخارات العةليــة
امل الرة من ااهار غ املشروع ( 10وانون األول/ليسمن  ،2014مدينة طشةند).
وقــد بــذل اجلهــول الالزمــة لتنفيــذ ااتفــا املــنمل بــع الــدول األعضــاء يف منظمــة
ةنغهاي للتعاون بشأن التعاون يف ال مكافحـة ااهـار غـ املشـروع باملخـدرات واملـخارات
العةلية وسالئفها يف  17حزيران/يوني .2004
وةــارك وفــد أوزبكــس يف اجتمــاع مــديري الســلطات املخت ــة يف الــدول األعضــاء
يف منظمــة ةــنغهاي للتعــاون املســخولة عــن الت ــدي لالهــار باملخــدرات ( 19حزيران/يوني ـ
 ،2014لوةانيب).
وأجري العم يف طار املروز ارقليمس للمعلومات والتنسـي يف آسـيا الوسـطس املعـح
مبكافحــة ااهــار غ ـ املشــروع باملخــدرات واملــخارات العةليــة وســالئفهما .وةــارك ن لــون
مــن املروــز الــوطح للمعلومــات والتحالي ـ املتعلةــة مبكافحــة املخــدرات يف اجتماعــات ل ـ
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املنســةع الــوطنيع التــاب للمروــز ارقليمــس للمعلومــات والتنســي يف آســيا الوســطس املعــح
مبكافحة ااهار غ املشروع باملخدرات واملخارات العةلية وسالئفهما.
ويف ااجتمـاع األ ـ للمجلـ ( 9وـانون األول/ليسـمن  ،2014أملـا ) ،مت اختــا
قرار بشأن تنظيم أنشطة املروز.
وقد بذل اجلهول الالزمة لتنسي تنفيذ عدل من املشـاري الـ ينفـذتا مكتـب األمـم
املتحـدة املعـح باملخــدرات واجلرميـة واملنظمــة الدوليـة لألمــن والتعـاون يف أوروبــا والـ ملــدف
ا تعزيز قدرات املوارل اللوجستية والبشرية يف الوزارات وارلارات املعنية.
ومت تنظيم لورات تدريبية وحلةات عم ولورات تدريبية وجزء مـن تلـ املشـاري
من أج بناء قدرات السلطات املخت ة.
ويف عـــامل  ،2014ةـــارك  146موففـــا مـــن الـــدوائر املخت ـــة يف لورات تدريبيـــة
ولورات لراســية وحلةــات عم ـ حــول مكافحــة ااهــار غ ـ املشــروع باملخــدرات والوقايــة
من تعاطس املخدرات وعالج .
واستضـــاف املروـــز الـــوطح للمعلومـــات والتحاليـ ـ املتعلةـــة مبكافحـــة املخـــدرات
ااجتماعات واملفاوضات ال عةدتا قالة ون لـو السـلطات املخت ـة للـدول األجنبيـة ،فضـال
عــن مــوففس املنظمــات الدوليــة (مكتــب األمــم املتحــدة املعــح باملخــدرات واجلرميــة ،واألمــم
املتحدة ،ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا واملفوضية األوروبية).
وناقش املشاروون يف تذه ااجتماعات املةترحات احلالية واألولويات ات ااتتمـامل
املشترك يف مكافحة ااهار غ املشروع باملخدرات.
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