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  يف ذمَّة اهللامحيد قدس
  

اإلسالمية حـامالً    يف دراسته اجلامعية يف مجهورية إيران        قدسبعد أن خترَّج الربوفسور       
، ختــصَّص يف علــم الــنفس والطــب النفــسي يف اململكــة      )١٩٦٥(شــهادة دكتــور يف الطــب   

، وعلــى )١٩٧٤( علــى دبلــوم يف الطــب النفــساين، اململكــة املتحــدة   حــصلاملتحــدة، حيــث 
 علـى شـهادة دكتـور يف علـوم الطـب،            ، مثَّ )١٩٧٦(الدكتوراه يف فلسفة الطب، جامعة لنـدن        

  ).٢٠٠٢(جامعة لندن 
ــيم يف   قــدسوقــد كــرَّس الربوفــسور     ــة للعمــل يف العــالج والبحــث والتعل ــه املهني  حيات

ــة  يف  يف الطــب النفــساين وميــدان إدمــان املخــدِّرات، ليــصبح أســتاذاً   الــسياسات العامــة الدولي
 للمركــز الــدويل للــسياسة العامــة  مــديراً، مث١٩٨٧َّاملتعلقــة باملخــدِّرات، جامعــة لنــدن يف عــام 

  .٢٠٠٣ية سانت جورج، جامعة لندن يف عام خدِّرات، كلّبشأن امل
 يف ميـادين     جـداً   ناشـطاً  قـدس  يف التعليم، كان الربوفسور      طويلة إىل حياة مهنية     وإضافةً  

البحث اخلاصـة بإدمـان املخـدِّرات والـصحة العامـة والطـب النفـساين والـسياسات العامـة بـشأن                   
ــى    . املخــدِّرات ــد عل ــا يزي ــف أو حــرَّر م ــا٣٥٠ًوألَّ ــاً كتاب ــاً وحبث ــصلة   علمي ــسائل ذات ال  يف امل

 ى مهـامَ  وتـولّ . كـبري باملخدِّرات وإدماهنا، ومنها عـدد مـن الكتـب املرجعيـة الـيت حظيـت بتقـدير                  
الدَّاعي إىل االجتماعات يف عدد من جلان اخلـرباء وأفرقـة االسـتعراض واألفرقـة               ور والرئيس   املقرِّ

  .ة الصحة العاملية واجلماعة األوروبيةنظَّمالكحول، التابعة ملات ورالعاملة بشأن االرهتان للمخدِّ
:  واملهنيـة جبـوائز وتقـديرات عديـدة         األكادمييـة  قـدس وقد حظيت إجنازات الربوفـسور        

زة الدوليـة   ؛ والزمالـة املميَّـ    )٢٠١٢(الزمالة الفخرية يف كلية الطب التحليلي اجلنائي والقـانوين          
والزمالـــة الفخريـــة ) ١٩٨٥(؛ والزمالـــة )٢٠٠٩(مـــريكيني  األالنفـــسانيني األطبـــاء رابطـــةيف 

، اململكـة املتحـدة؛ والزمالـة الفخريـة يف الرابطـة          النفـسانيني يف الكلية امللكية لألطباء     ) ٢٠٠٦(
ــاء   ــة لألطب ــة بكــني   )٢٠٠٨ (النفــسانينيالعاملي ــذ عــام  (؛ ولقــب األســتاذ الفخــري يف جامع من

؛ وجـائزة إجنـازات     )٢٠١١(جورج، جامعة لنـدن     ؛ والزمالة الفخرية يف كلية سانت       )١٩٩٧
يـة   يف الكلّ   زمـيالً  وكان). ٢٠١١(، اململكة املتحدة    النفسانينيالعمر من الكلية امللكية لألطباء      

ــاء   ــة لألطب ــسانينيامللكي ــيالً)١٩٨٥(، اململكــة املتحــدة  النف ــة  يف الكلّ؛ وزم ــة امللكي ــاءي   ،  لألطب
  يـــة  يف كلّ؛ وزمـــيالً)١٩٩٧(كيـــة لألطبـــاء يف أدنـــربه يـــة املل يف الكلّ؛ وزمـــيالً)١٩٩٢(لنـــدن 

 يف أكادمييــة التعلــيم العــايل، اململكــة ؛ وزمــيالً)١٩٩٧(طــب الــصحة العامــة، اململكــة املتحــدة 
  ).٢٠٠٥(املتحدة 
 مــسامهات كــبرية يف تقريــر الــسياسات العامــة علــى أرفــع       قــدسوقــدَّم الربوفــسور    

ى ، وتـولّ  ١٩٩٢يئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدِّرات يف عـام             يف اهل  وأصبح عضواً . املستويات الدولية 
 ٢٠٠١ و٢٠٠٠ و١٩٩٨ و١٩٩٧ و١٩٩٤ و١٩٩٣منـــــصب رئـــــيس اهليئـــــة يف األعـــــوام  

  .٢٠١١ و٢٠١٠ و٢٠٠٨ و٢٠٠٥و ٢٠٠٤و
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 هـذا    اهليئـةُ  هتـدي  ملسامهته اليت ال ُتضاهى يف ميدان املراقبة الدولية للمخدِّرات،           وتقديراً  
ع بـه مـن      ثنـاء ملـا متتَّـ       ذكـراه حمـلَّ    ولـسوف تظـلّ   . محيد قـدس  فسور  الربولفقيد  ا إىل روح  التقريَر
ــٍة ــٍةمعرف ــٍة أكادميي ــدٍة بــارزٍة وعلمي ــدر وفري ــٍة، ومق ــٍة وحكمــٍة قيادّي ــيٍةٍة ولباق   جــديرٍة دبلوماس

 على كل شيء ملا كان حيملـه مـن مـشاعر عطـف جتـاه معانـاة النـاس الـذين           باإلعجاب، وعالوةً 
العمل مـن أجـل إحـداث تغـيري حقيقـي يف التخفيـف مـن                ب ٍفَغش، ومن   ابُتلوا بتعاطي املخدِّرات  

 الربوفـسور   تكـون تركـة   ولسوف  . يف العامل قاطبةً، ومن دفء عاطفٍة ولطِف معَشرِ       هذه املعاناة   
  . لألجيال املقبِلة وإهلامٍإرشاٍدمصدَر ه يف ميدان املراقبة الدولية للمخدِّرات  ورؤيُتقدس
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  تصدير
  

 يف كــل عــام تقريــراً عــن أداء النظــام  )اهليئــة (اتخــدِّر ملراقبــة امللدوليــةُ اُتــصدر اهليئــةُ  
وبنـاًء  . اتمخـدِّر  يف جمـال املراقبـة الدوليـة لل        تـستجدّ ات والتطّورات الـيت     خدِّرالدويل ملراقبة امل  

ات اإلقليميــة نظَّمــ إىل احلكومــات واملتوصــياٍت اهليئــةُعلــى مــا تتوصَّــل إليــه مــن نتــائج، ُتوجِّــه  
وكـثرياً مـا يكـون مـن اجلوانـب          . ملراقبـة الدوليـة   ا  مـن  لية من أجل حتسني جوانـب خمتلفـة       والدو

  .املشتركة يف توصياهتا الدعوة إىل التعاون الدويل أو اإلقليمي
ات العاملية إمنا ينهض على مبـدأ املـسؤولية   خدِّروالتعاون الدويل على التصدِّي ملشكلة امل      
 تكميليـة    عامـة   وااللتزام بانتهاج سياسـات    ،قيق أهداف مشتركة   وااللتزام املتبادل بتح   ،املشتركة

 مـن الـدول االتفاقيـات الدوليـة الـثالث ملراقبـة              الـساحقةُ  وقد وضعت األغلبيةُ  . وبالعمل املشترك 
ــف خــدِّرامل ــيت تؤلِّ ــاتات، ال ــة امل   مقّوم ــدويل ملراقب ــام ال ــا خــدِّر النظ ــضمَّت إليه ــي و؛ ات، وان ه

دوات األ وهـذه االتفاقيـات هـي أفـضل       .  مبدأ املسؤولية املشتركة    على هي أيضاً اتفاقيات تنهض   
ومـن تـأثري    ات  خـدِّر ات العامليـة وحلمايـة البـشرية مـن تعـاطي امل           خـدِّر شكلة امل ملـ  يللتـصدِّ تاحة  امل
ــشروع    تِّجــاراال ــى حنــو غــري م ــا عل ــها وإنتاجه ــا وزراعت ــه   .  هب ــستند إلي ــذي ت  هــذهواألســاس ال

ن ينتجهـا إىل    مَّـ  ميكن أن تتدفَّق عرب احلـدود وفيمـا بـني القـارات، مِ             اتخدِّراالتفاقيات هو أنَّ امل   
وقِّـع احلكومـات علـى      وعنـدما تُ  .  هبا إىل تعاطيها   تِّجارن اال ن جمتمع إىل آخر ومِ    ن يتَّجِر هبا، ومِ   َم

  املـشكلة العامليـة تتطلَّـب حـالًّ عامليـاً وتتعهَّـد بـأن تفـي بكـل              هـذه هذه االتفاقيات، فهي تقرُّ بأنَّ      
  . االتفاقياتهذهالتزام متليه عليها 

ــة امل        ــة ملراقب ــود املبذول ــشتركة يف اجله ــسؤولية امل ــدأ امل ــة مب ــالنظر إىل أمهي ات، خــدِّروب
ويـصف ذلـك   .  يف الفصل األول مـن هـذا التقريـر    على هذا املبدأ اهليئة أن تسلِّط الضوءَ  رتقرَّ

 ويـضرب   ،قته من إجنازات  ات وما حقَّ  رخدِّالفصل تطّور فكرة املسؤولية املشتركة يف مراقبة امل       
 على املمارسات اجليـدة يف تطبيـق مبـدأ املـسؤولية املـشتركة علـى اجلهـود املبذولـة ملراقبـة                      أمثلةً
ات يف جمــاالت مــن قبيــل خفــض الطلــب وخفــض العــرض والتعــاون القــضائي ومراقبــة  خــدِّرامل

 مــن واجــب مجيــع  يكــونكة، ويف ســياق املــسؤولية املــشتر . اتخــدِّرالتجــارة املــشروعة يف امل
علـى ضـمان    معـاً  املستويات احلكومية واجملتمع املدين واجملتمعات احمللية والقطاع اخلاص العملُ     

ات أو بفعــل اآلثــار خــدِّر يتــأثَّر رفــاههم مــن جــّراء تعــاطي امل أالّ تتــضرَّر صــحة املــواطنني وأالَّ 
 اجلـرائم   ومن ذلـك مـثالً    حنو غري مشروع،     هبا أو زراعتها أو إنتاجها على        تِّجاراملترتِّبة على اال  

 احلفـاظ علـى      يف هذا الشأن ضرورةُ    ا توصي به اهليئةُ   مَّوِم. اتخدِّر العنف املتصلة بامل   وحاالت
 وضــع بــرامج فــض العــرض وخفــض الطلــب، وضــرورةُ خب املعنيــةالتــوازن الــدقيق بــني اجلهــود 

  إعادة دجمهم يف اجملتمـع، وأمهيـةُ       ات وعالج املتعاطني وكذلك   خدِّرشاملة للوقاية من تعاطي امل    
ــة والتنميــة االقتــصادية وإنفــاذ      التنــسيق بــني الــسلطات املــسؤولة عــن الــصحة والتعلــيم والعدال

  .القانون ومع اجملتمع املدين والقطاع اخلاص
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 أيــضاً يف يتبــدَّىات العامليــة خــدِّرومبــدأ املــسؤولية املــشتركة عــن التــصدِّي ملــشكلة امل   
ات بـني احلكومـات علـى الـصعيد         خـدِّر املالعامـة بـشأن     سياسات  الـ لدائر حـول    النقاش العاملي ا  

وتعرب اهليئة عن ترحيبها باملبادرات احلكوميـة الراميـة         . اإلقليمي ويف داخل كل حكومة أيضاً     
ات يف إطـــار االتفاقيـــات الدوليـــة ملراقبـــة  خـــدِّرإىل مواصـــلة تـــشديد الرقابـــة الدوليـــة علـــى امل 

غـري أننـا نالحـظ بعـني القلـق أنَّ بعـض             . عـن دعمهـا لتلـك املبـادرات       ات، كمـا تعـرب      خدِّرامل
بـشأن اإلباحـة     هـذا النقـاش تتـضمَّن مقترحـات          اإلعالنات واملبادرات الـيت طرحـت يف خـضمِّ        

من شـأنه أن    ، مما   "هالترفي"غرض  لات ألغراض غري طبية وال علمية، أْي        خدِّريازة امل حل القانونية
مــن شــأن أيِّ مبــادرة مــن هــذه لكــن و. كه ألغــراض غــري طبيــة واســتهالالقنَّــبيــسمح بزراعــة 

 وميكــن أن تقــوِّض  ،اتخــدِّراملبــادرات، إن ُنفِّــذت، أن تنتــهك االتفاقيــات الدوليــة ملراقبــة امل     
ات لألغراض الطبية خدِّرات برمَّته، اليت تنشد ضمان توفُّر امل خدِّراألهداف النبيلة لنظام مراقبة امل    

ــى مــع ــع تعا احلــرص عل ــزامَ ويتجاهــل دعــاةُ . طيهــا من ــادرات االلت ــع   هــذه املب ــه مجي ــذي قطعت  ال
احلكومات على أنفسها بتعزيز الصحة والرفـاه يف جمتمعاهتـا، كمـا يتجـاهلون أنَّ هـذه املبـادرات         

 يف ذلـك  ات، مبـا    خـدِّر  بتعـاطي امل   املقترنـة تتعارض مع األدلّة العلمية املتزايدة الـيت توثّـق األضـرار            
وعالوةً على ذلـك، فـإنَّ      . لشباب يف سنوات التكوين   ا  لدى وخصوصاً،   أحياناً الَعرضيالتعاطي  

 خــصوصاًو وتبعــث برســالة مــضلِّلة إىل النــاس، باألمــان  زائفــاً إحــساساًُتحــِدثهــذه املبــادرات 
ــار الــصحية   ــأنَّ هــذه   . اتخــدِّرتعــاطي املمــن جــّراء األطفــال، بــشأن اآلث وقــد تــذرَّع الــبعض ب

لــى األســواق غــري املــشروعة واجلــرائم املنظَّمــة املرتبطــة بتعــاطي       املقترحــات ســوف تقــضي ع  
مة ، حىت لو ُنفِّذت هذه املقترحات، فسوف تنغمس اجلماعات اإلجرامية املنظَّ   ولكْن. اتخدِّرامل

 ســوق ســوداء لتزويــد صــغار الــسنِّ علــى حنــو غــري بإنــشاءأكثــر وأكثــر، وذلــك مــثالً يف اجلرميــة 
أجنـع سـبيل السـتهداف اجلرميـة املنظَّمـة         إنَّ   و . مبقتضى القانون  حديثاًات املباحة   خدِّرمشروع بامل 

ــف حــاالتو ــة  العن ــن تعــاطي      خــدِّربتجــارة املاملقترن ــة م ــة األولي ــشروعة هــو الوقاي ــري امل ات غ
 واستكمال هذا بتـدابري خلفـض       ، عالج املتعاطني وإعادة تأهيلهم     هبا من  يقترن ما    مع ،اتخدِّرامل

  .ّص عليه االتفاقياتالعرض، وذلك وفق ما تن
املــواد ذات التــأثري  للوقايــة مــن تعــاطي ة الرئيــسيالوســيلةالوقايــة األوليــة هــي أيــضاً إنَّ   
يف الفـصل  باعتبارها واحـدا مـن املواضـيع اخلاصـة      اجلديدة، وهي مسألة تعاجلها اهليئة      النفساين  
صـنع وبيـع مـواد    ل الرقابيـة مـن خـال     وجيـري االلتفـاف حـول الـضوابط         . التقريرهذا  الثاين من   

مة بتركيـب كيميـائي خمتلـف عـن املـواد اخلاضـعة للمراقبـة ولكنـها تعطـي آثـاراً نفـسانيةً                       مصمَّ
 العامـة، علـى هـذه املـواد أن           الرقابيـة   الوطنية، مبا فيها الضوابط     الرقابية وميكن للضوابط . مماثلة

ــة، كمــا ميكــن  هلــ يتــساعد يف التــصدِّ أيــضاً برصــد اجتاهــات   ي هلــاالتــصدِّذه الظــاهرة املتنامي
ويتبـدَّى  . ولكن خفض الطلب يبقى يف هناية األمـر أجنـع هنـج           . التعاطي وتبادل املعلومات عنها   

حتدٍّ مشابه يف جمال مراقبة السالئف الكيميائية، حيـث تتزايـد االسـتعانة بـاملواد الكيميائيـة غـري                   
ومـن املـشاكل   . غـري مـشروع   على حنـو   اتخدِّرملايف صنع   " سالئف أولية "ة الستعماهلا   دَولاجمل

التعـاطي  األخرى املتنامية عمليات البيع غري املشروعة للمواد اخلاضـعة للمراقبـة وكـذلك مـواد                
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وُيْجمـل هـذا التقريـر الـسبل الـيت ميكـن       . غري اخلاضعة للمراقبة، من خالل صيدليات اإلنترنـت     
الـصيدليات والتـرخيص   هبا معاجلة هذه املسألة من خالل انتـهاج تـدابري مناسـبة لتـسجيل هـذه                

سجالت أمنـاء الـ   التعـاون الـدويل بـني     مـن خـالل   وكـذلك ،هلا ومراقبتها على الـصعيد الـوطين     
  .اإلنترنت والسلطات الرقابية الوطنيةاخلاصة ب
املنـشود  ة مقوِّم أساسي لتحقيق اهلدف الرئيسي       تعزيز قدرة السلطات املختصّ   كما إنَّ     

ــة امل  ــة   خــدِّرمــن االتفاقيــات الدوليــة ملراقب ات، أال وهــو ضــمان تــوفُّر األدويــة اخلاضــعة للمراقب
 االضــطرابات العقليــة، ومنــع إســاءة يف ذلــكملــداواة اآلالم واألوجــاع املرتبطــة بــاألمراض، مبــا 

االسـتعمال   بشروط حمدَّدة، فـإنَّ هـذا     الطيب القنَّب استعمال أنَّ املعاهدات جتيز     ومع. استعماهلا
الــيت جتيــز هــذا "  الطــيبالقنَّــب"طــات  ذلــك أنَّ خمطّ.عــض البلــدانيف ب كــبري ينطــوي علــى حتــدٍّ
 مل ختــضع لتنظــيم رقــايب واف بــاملواد، ميكــن أن تــسهم يف تــصاعد مــستويات   االســتعمال، إنْ
  . وهي مسألة يسهب هذا التقرير يف شرحها.تعاطي هذه املادة

 اً أساســياًات مقوِّمــرمخــدِّلية املــشتركة يف املراقبــة الدوليــة لل  واملــسؤ دَُّعــيف حــني ُتو  
 مـسؤولية الـدول عـن الوفـاء بالتزاماهتـا علـى املـستوى               فإنَّ،  العامليةات  خدِّرشكلة امل مل يللتصدِّ

ال ومن الشروط األساسية للوفـاء الفعَّـ      . وفق ما تنّص عليه االتفاقيات     أيضاً كذلك   يهالوطين  
 الوطنيـة املعنيـة      الرقابيـة  لتنظيميـة هبذه االلتزامات على الصعيد الوطين أن تتوفَّر لدى السلطات ا         

ــام بــذلك ات القــدرة الكافيــةخــدِّربامل وجيــب علــى احلكومــات أن تكفــل حــصول   .  علــى القي
  احلكومـاتِ  هليئـةُ السلطات املختّصة لديها على ما يناسبها من املوارد ومـن املـوظفني، وتـدعو ا              

يف هذا اجملـال بغيـة تـوفري مراقبـة            حسب االقتضاء،  ،، إىل تقدمي املساعدة التقنية     الدويل واجملتمَع
  . ألغراض مشروعةلةاملستعَمات مخدِّرالة ومستدامة للتنظيمية وطنية فعَّ

ات خــدِّر، مــسؤولية مــشتركة عــن التــصدِّي ملــشكلة املاملطــاف، يف هنايــة  مجيعــاًإنَّ علينــا  
  كـذلك  وعلينـا . على الصعيد احلكـومي أو الـدويل  أمالعاملية، سواء على مستوى الفرد أو اجملتمع    

مـا يتـصل بـه مـن جـرائم       كـذلك   ات، و خـدِّر أن نواصل النضال من أجل درء مـا جيلبـه تعـاطي امل            
  .التقليل إىل أدىن حدٍّ من تلك اآلالم واخلسائرمن أجل وعنف، من معاناٍة وتبديٍد للطاقات و

                
 يانسميوند ار  

    اتخدِّررئيس اهليئة الدولية ملراقبة امل  
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 المسؤولية المشترآة عن المراقبة الدولية للمخدِّرات  -الفصل األول

1 

        اتمخدِّراملسؤولية املشتركة عن املراقبة الدولية لل  -  أوالً
    ةـمقدِّم  

من مبادئ هو مبدأ املسؤولية العامة واملشتركة   - ١
هو ن الدويل اليت تطبَّق يف العديد من جماالت التعاون، والقانو

فلئن كانت . اتخدِّربذلك ال ينحصر يف جمال مراقبة امل
املعاهدات الدولية تضع جمموعة من القواعد اليت تنشئ 

 مبدأ التزامات على كل دولة من الدول األطراف، فإنَّ
املسؤولية العامة واملشتركة يذهب أبعد بكثري من تلك 

 لشراكة قائمة على التعاون بني فهو يتيح إطاراً. اللتزاماتا
ىل فهم مشترك ملشكلة جمموعة من األطراف، استناداً إ

 وإىل ضرورة بلوغ ذلك اهلدف من مشتركة وهدف مشترك
وهكذا، ميكن اعتبار مبدأ . قخالل العمل املشترك واملنّس
ى  مشتركاً بني جهات تتفق علاملسؤولية املشتركة مشروعاً

 مشتركاً العمل معاً يف إطار من الشراكة وتلتزم التزاماً
ي ي لتحّدبالعمل معاً على خمتلف املستويات للتصّد

ات، من مؤسسات حكومية وقطاع خاص وجمتمع خدِّرامل
 مبدأ املسؤولية  فإنَّومن مثَّ. مدين وجمتمعات حملية وأفراد

  ا بينها، العامة واملشتركة ُيلزم األطراف بتعزيز التعاون فيم
ال لتحقيق مصاحلها اخلاصة فحسب بل أيضاً ملراعاة مصاحل 

 بيد أنَّ. اآلخرين ومساعدة األطراف اليت حتتاج إىل مساعدة
ات على خدِّراالضطالع باملسؤولية املشتركة عن مراقبة امل

 الدول متاماً بالتزاماهتا ِفاالً إذا مل تالصعيد الدويل ال يكون فعَّ
  .على الصعيد الوطين

 السنني من مفهوم ر هذا املبدأ على مرِّوقد تطوَّ  -٢
ات يف الثمانينات، إىل خدِّراملسؤولية اجلماعية عن مكافحة امل

تقاسم املسؤولية يف التسعينات وصوالً إىل املسؤولية العامة 
ب تناول عناصر ويتطلَّ.  القرنُمنعطفواملشتركة منذ 

 واملبادئ الرئيسية، املسؤولية املشتركة االعتراَف باملعايري
ويشمل ذلك كيفية تقسيم املسؤولية بني جهات فاعلة 

ي ة، ومفهوم املساءلة واملسؤولية املتبادلة، وُبعَدمتعّدد
  .والقدرات، ودور كل شريك ومواردهاإلمكانيات 

االً وقد تزايدت اليوم أمهية تنفيذ هذا املبدأ تنفيذاً فعَّ  -٣
ات خدِّر املتعاطيا من اً تعاين إّم مجيع بلدان العامل تقريبإذ إنَّ

 هبا على حنو غري مشروع أو من الفساد تِّجاراالأو إنتاجها أو 
  .اتخدِّروالعنف املرتبطني بامل

    
    ةـاخللفي  

ض عدد من البلدان يف أواخر القرن التاسع عشر تعرَّ  -٤
وأوائل القرن العشرين ملشاكل اقتصادية واجتماعية مرتبطة 

بة زايد لألفيون واملورفني ومواد أخرى مسبِّباالستعمال املت
الة، أخذت الصني ويف غياب آليات مراقبة فعَّ. لإلدمان

ومناطق أخرى من العامل تواجه مشاكل إدمان كبرية، مما حدا 
يف   حكومة يف شانغهاي بالصني إىل االجتماع١٣لي مبمثّ

وقد . ات العامليةخدِّري ملشكلة امل للتصّد١٩٠٩فرباير /شباط
مجع ذلك املنتدى الدويل األول، املعروف باسم اللجنة الدولية 

ات خدِّراملعنية باألفيون، كمية كبرية من البيانات عن زراعة امل
 من واعتمدت اللجنة أيضاً عدداً. وإنتاجها واستهالكها

ت فيها على حظر تدخني األفيون تدرجييا التوصيات حثَّ
. تارخيية يف شانغهايخذت اللجنة قرارات واتَّ. وضبط هتريبه

فقد اّتفق عدد كبري من الدول الكربى للمّرة األوىل على 
ضرورة خضوع االستعمال غري الطيب لألفيون لتنظيم رقايب 

لت تلك القرارات أول التزام صادر عن اجملتمع ومثَّ. دويل دقيق
ي ملشكلة  وتقاسم مسؤولية التصّدالدويل بالعمل معاً

ل صالحية إنشاء خوَّ اللجنة مل ُتمع أنَّو. ات املتفاقمةخدِّرامل
ز عملها اجلهود اليت أفضت التزامات قانونية ملزمة، فقد عزَّ

إىل صدور أول مثال مدّون على املسؤولية املشتركة عن 
برمت ات، وهو اتفاقية األفيون الدولية اليت أُخدِّرمراقبة امل
  .١٩١٢يناير / كانون الثاين٢٣ يف بالهاي

 ُينفَّذن العديد من املفاهيم اجلديدة، مل وكما هو شأ  -٥
 وعلى مدى فترة اً تدرجييات إالّمخدِّرإطار املراقبة الدولية لل

فبعد املؤمترين اللذين عقدا يف شانغهاي ويف . طويلة من الزمن
دة األطراف الهاي، ُوضعت سلسلة من االتفاقات املتعّد
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 تِّجار واالات أخرى وإنتاجهاخمدِّري لزراعة األفيون وللتصّد
 بإبرام أول ١٩٦١وِّجت تلك اجلهود يف عام وُت. هبا وتعاطيها

 تشكل ات اليتخدِّرمعاهدة من املعاهدات الدولية ملراقبة امل
  .إطار العمل القائم حالياً

    
    إطار املسؤولية املشتركة القانوين واملؤسسي - ألف 

    اتخدِّراالتفاقيات الدولية ملراقبة امل  - ١  
غراض الرئيسية من إبرام االتفاقية الوحيدة كانت األ  -٦
 هي إعادة هيكلة النظام الدويل )١(١٩٦١ات لسنة مخدِّرلل

ات يف إطار األمم املتحدة وتوسيع نطاق املراقبة خدِّرملراقبة امل
 زاد مثَّ. ةخدِّرالقائمة ليشمل املواد النباتية للعقاقري امل

 من تشديد )٢(حيدة املعدِّل لالتفاقية الو١٩٧٢بروتوكول سنة 
ات وتعاطيها وتوزيعها على حنو غري خدِّراملراقبة على إنتاج امل

 بصيغتها ١٩٦١ات لسنة مخدِّرواالتفاقية الوحيدة لل. مشروع
 مبثابة عالمة فارقة ألهنا أول )٣(١٩٧٢لة بربوتوكول سنة املعدَّ

ن التزامات دولية بشأن عالج متعاطي اتفاقية من نوعها تتضّم
  .ات وإعادة تأهيلهمرخدِّامل
 نطاق )٤(١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثِّرعت اتفاقية املووسَّ  -٧

  ات العقلية االصطناعية ؤثِّراملراقبة الدولية ليشمل عددا من امل
دات ات واملخمِّنشِّطاليت حيتمل تعاطيها، وهي حتديداً امل

 بصيغتها ١٩٦١كما دعت كل من اتفاقية سنة . واملهلوسات
 للعمل ١٩٧١ واتفاقية سنة ١٩٧٢وتوكول سنة  بربلةاملعدَّ
الة من أجل منع  لتنفيذ تدابري فعَّالعامليق على الصعيد املنسَّ

  .ات العقلية وتعاطيهاؤثِّرة واملخدِّرتسريب العقاقري امل
 غري تِّجارل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االوتكمِّ  -٨

 )٥(١٩٨٨ نةلسات العقلية ؤثِّرات واملخدِّراملشروع يف امل
ات خدِّر غري املشروع باملتِّجاراالتفاقيتني األخريني بتصّديها لال

__________ 
 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )1(
 .١٤١٥١، الرقم ٩٧٦املرجع نفسه، اجمللد   )2(
 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦ه، اجمللد املرجع نفس  )3(
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد   )4(
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد   )5(

ل أهدافها الرئيسية يف حتسني وتتمثّ. اخلاضعة للمراقبة الدولية
التعاون الدويل على إنفاذ القانون ومواءمة التشريعات اجلنائية 

 أحكاما بشأن ١٩٨٨اتفاقية سنة ن وتتضّم. الداخلية وتعزيزها
ظ على السجالت املالية والتجارية، ألموال، والتحفّغسل ا

ات، ونقل اإلجراءات اجلنائية، خدِّريب وجتّار املوتسليم مهرِّ
واملساعدة القانونية املتبادلة، ومراقبة املواد الكيميائية اليت كثرياً 

  .اتمخدِّرستخدم يف الصنع غري املشروع للما ُت
ات على خدِّراقبة املت االتفاقيات الدولية ملرولئن نصَّ  -٩

 على حدة عن االمتثال مسؤولية الدول األطراف كلٍّ
 أيضا على عناصر تفيد  تلك االتفاقيات تنّصألحكامها، فإنَّ

اتفاقية سنة معىن املسؤولية املشتركة، كما يرد يف ديباجة 
 القضاء على  اليت تقّر فيها األطراف يف االتفاقية بأن١٩٨٨َّ

ع هو مسؤولية مجاعية على عاتق كل  غري املشروتِّجاراال
ب  يتطل١٩٨٨َّاتفاقية سنة  العديد من مواد بل إنَّ. الدول

  .االالتعاون والتنسيق الدوليني من أجل تنفيذها تنفيذا تاّما وفعَّ
ق العديد من املنجزات للنظام الدويل ملراقبة وقد حتقَّ  - ١٠
طراف يف  املائة األوىل بفضل اتفاق األالسنواتات يف خدِّرامل

سياسية - االتفاقيات، على الرغم من اختالف مصاحلها اجليو
والتجارية واألخالقية واإلنسانية، على العمل معاً ومجاعياً 

 هبا تِّجارات واالخدِّر من إنتاج املللحّدوعلى التعاون 
وتعاطيها على حنو غري مشروع، ومعاجلة اجلوانب الصحية 

. اتخدِّرغري املشروع بامل تِّجارواالجتماعية واجلنائية لال
ها، أنشأت العديد من ومتاشيا مع روح االتفاقيات ونّص

احلكومات، على املستوى الوطين، سلطات تتولّى التنظيم 
ات أو هيئات تنسيق مركزية من خدِّرالرقايب الستعمال امل

دة أجل توجيه عملية وضع وتنفيذ سياسات وطنية متعّد
. مراقبة استعماهلا املشروعات وخدِّرالقطاعات ملراقبة امل

وتعمل تلك اهليئات على تنسيق اجلهود اليت تبذهلا األجهزة 
املعنية بقطاعات الصحة والتنمية االجتماعية واالقتصادية 
ي وإنفاذ القانون والشؤون اخلارجية والقضائية، كما أهنا تغطّ

وقد أبرمت . القطاع اخلاص واجملتمع املدين يف بعض احلاالت
دة األطراف طراف أيضا اتفاقات ثنائية ومتعّدالدول األ

  .ن مبدأ املسؤولية املشتركةتتضّم
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 يف املائة من مجيع الدول ٩٥واليوم، بات أكثر من   -١١
وقد . اتخدِّرأطرافاً يف االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة امل

رت هذه الدول يف مناسبات عّدة التزامها الراسخ بالتنفيذ كرَّ
فاقيات وباختاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية سالمة الكامل لالت

وقد اخنفض تسريب العقاقري . اتخدِّرالنظام الدويل ملراقبة امل
ات العقلية من التجارة الدولية املشروعة ؤثِّرة واملخدِّرامل

اخنفاضاً كبرياً، وهناك حاليا نظام يعمل جيداً ويرصد بفعالية 
 يف ميائية اليت ميكن أن تستخدمالتجارة الدولية يف املواد الكي

  .اتمخدِّرالصنع غري املشروع لل
  
  

  بروز جدول أعمال دويل بشأن   - ٢  
  املسؤولية املشتركة

شهدت ستينات وسبعينات القرن املاضي تغيريات   -١٢
فعلى صعيد . اقتصادية واجتماعية كربى يف مجيع أحناء العامل

النتهاء ى ظهور دول جديدة نتيجة النظام الدويل، أدَّ
االستعمار إىل تزايد عدد الدول األعضاء يف األمم املتحدة من 

 إىل ١٩٤٥ من الدول األعضاء املؤسِّسة يف عام  دولة٥١ً
.  عضواً اليوم دولة١٩٣ً و١٩٧٠ عضواً يف عام  دولة١٢٧ً

وخالل ذينك العقدين، اللذين شهدا اعتماد اتفاقية سنة 
ات خدِّراقبة امل، كان نظام مر١٩٧١ واتفاقية سنة ١٩٦١

 دولة على حدة عن االمتثال يرتكز أساساً على مسؤولية كلِّ
سم العقدان أيضا وعلى الصعيد الدويل، اّت. ألحكام االتفاقيات

ات على إنفاذ القانون خدِّربالتركيز يف سياسات مراقبة امل
وبرز . وإبادة احملاصيل غري املشروعة وبرامج احملاصيل البديلة

سي فاصل، استمر بقّوة حىت منتصف بوضوح خطّ سيا
بلدان اجلنوب املنتجة "سّمى التسعينات، بني ما كان ُي

ويف ". اتمخدِّركة للبلدان الشمال املستهِل"و" اتمخدِّرلل
إطار الِقيم السائدة يف تلك الفترة، كان احلّد من الطلب غري 

ات على خدِّرات وعواقب تعاطي املخدِّراملشروع على امل
مة من الشؤون الداخلية ال القضايا اليت تتطلّب الصحة العا

فعلى سبيل املثال، تركت اتفاقية سنة . مسؤولية دولية مشتركة
 لكل دولة على حدة مسؤولية خفض الطلب غري ١٩٦١

ة من خالل الوقاية والعالج خدِّراملشروع على العقاقري امل

. يوالرعاية الالحقة وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج االجتماع
ات، ميكن خدِّروفيما يتعلق بالتعاون الدويل يف جمال مراقبة امل

االستدالل على تلك الطريقة يف التعامل مع املوضوع، على 
مة إىل صندوق عات املقدَّسبيل املثال، من خالل حجم التّرب

ة خدِّراألمم املتحدة السابق ملكافحة إساءة استعمال العقاقري امل
صة أساسا لبناء القدرات كانت خمصَّمن الدول األعضاء، اليت 

  .يف جمال إنفاذ القانون واستبدال احملاصيل غري املشروعة
 هبا تِّجارات واالخدِّروواصلت مستويات إنتاج امل  - ١٣

وتعاطيها على حنو غري مشروع ارتفاعها خالل ِعقدي 
الثمانينات والتسعينات من القرن املاضي، اللذين أصبح 

وعالوة على . مة تأثري عامليامية املنظَّفيهما للجماعات اإلجر
ات العقلية وتعاطيها على حنو غري ؤثِّرذلك، ازداد صنع امل
ات األمفيتامينية، يف أوروبا وأمريكا نشِّطمشروع، ال سيما امل

ات، خدِّروبرز أيضاً تعاطي امل. الشمالية وجنوب شرق آسيا
رية ال سيما عن طريق احلقن، باعتباره مشكلة اجتماعية خط

يات جديدة يف جمال يف العديد من البلدان طرحت حتّد
الصحة العامة مثل انتشار فريوس نقص املناعة البشرية 

وشهدت تلك الفترة أيضاً . والتهاب الكبد الفريوسي جيم
انفتاحاً غري مسبوق للتجارة العاملية وتوّسع وسائل اإلعالم 
ا وتزايد حركة الناس وكذلك النمو اهلائل لتكنولوجي

  .املعلومات واالتصاالت احلديثة
، اعتمدت اجلمعية العامة، من أجل ١٩٨١ويف عام   -١٤

ات يف مجيع خدِّريات اليت تطرحها امل لتزايد التحّديالتصّد
أرجاء العامل، االستراتيجية الدولية ملكافحة إساءة استعمال 

خذه اجلمعية، إقرارا  بوصفها أول إجراء من نوعه تتَّ)٦(العقاقري،
ق ال وشامل ومنسَّباع هنج عاملي فعَّة الّتنها باحلاجة امللحَّم

وباعتماد اجلمعية العامة إلعالن . اتخدِّرجتاه مشكلة امل
 يف )٧(ات وإساءة استعمال العقاقريخدِّر باملتِّجارمكافحة اال

دت أيضا على املسؤولية ، تكون اجلمعية قد شد١٩٨٤َّعام 
__________ 

، ١٩٨١الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،   )6(
 .، املرفق الثاين)E/1981/24 (٤امللحق رقم 

 .٣٩/١٤٢مرفق قرار اجلمعية العامة   )7(
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 بالصالت القائمة بني مسألة اجلماعية جلميع الدول مع إقرارها
  .ات والتنمية االجتماعية واالقتصاديةخدِّرامل

وقد أكّدت اجلمعية العامة على مبدأ املسؤولية   -١٥
ات خالل دورهتا االستثنائية خدِّر عن مراقبة املاملشتركة

 بشأن مسألة التعاون ١٩٩٠السابعة عشرة املعقودة يف عام 
ات العقلية ؤثِّرة واملخدِّرري املالدويل على مكافحة إنتاج العقاق

 هبا وتوزيعها على حنو غري تِّجاروعرضها والطلب عليها واال
واعتمدت اجلمعية يف تلك الدورة االستثنائية إعالناً . مشروع

 اتفقت فيهما الدول األعضاء )٨(سياسياً وبرنامج عمل عاملياً
 على بذل املزيد من اجلهود لتكثيف التعاون الدويل والعمل

  .املتضافر استناداً إىل مبدأ املسؤولية املشتركة

الدورة  وكان مفهوم املسؤولية املشتركة حمور  -١٦
 ١٩٩٨االستثنائية العشرين للجمعية العامة، املعقودة يف عام 

ات خدِّر تضافر اجلهود يف مواجهة مشكلة املحول موضوع
ا وحبلول تلك الفترة، مل يعد هناك فرق قاطع بني م. العاملية
العديد ألنَّ " البلدان املستهلكة"و" البلدان املنتجة"ى سمَّكان ُي

ات خدِّرمن البلدان باتت تعاين يف آن واحد من إنتاج امل
فالبلدان املنتجة .  هبا وتعاطيها على حنو غري مشروعتِّجارواال

أصبحت بلداناً مستهلكة والبلدان املستهلكة أصبحت بلداناً 
 بذلك الواقع يف اإلعالن السياسي د اإلقراروجتسَّ. منتجة

 )٩(الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية العشرين
ي  مسؤولية التصّدت فيه الدول األعضاء بأنَّوالذي أقرَّ
ويف . ات العاملية هي مسؤولية عامة ومشتركةخدِّرملشكلة امل

زيز تلك الدورة االستثنائية، اعتمدت اجلمعية أيضا تدابري لتع
 )١٠(ات العامليةخدِّري ملشكلة املالتعاون الدويل على التصّد

كما اعتمدت اإلعالن اخلاص باملبادئ التوجيهية خلفض 
  )١١(.اتخدِّرالطلب على امل

__________ 
 .١٧/٢-قرار اجلمعية العامة دإمرفق   )8(
 .٢٠/٢-مرفق قرار اجلمعية العامة دإ  )9(
 . من ألف إىل هاء٢٠/٤-قرار اجلمعية العامة دإ  )10(
 .٢٠/٣-مرفق قرار اجلمعية العامة دإ  )11(

ات خدِّروُيذكر مبدأ املسؤولية املشتركة عن مراقبة امل  -١٧
د يف مجيع اإلعالنات وبرامج العمل دوماً يف سياق حمدَّ

احلاجة إىل التعاون الدويل ) أ: (ذكورة آنفاً، وهووالقرارات امل
باع هنج شامل ومتوازن ضرورة اّت) ب(والعمل املتضافر؛ و

) ج(ات والطلب عليها؛ وخدِّرومتعاضد يف خفض عرض امل
احترام مبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل، مبا يف ذلك 

ل يف تدّخاحترام سيادة الدول وسالمة أراضيها ومبدأ عدم ال
  .شؤوهنا الداخلية وحقوق اإلنسان واحلريات األساسية

وحدث تطّور مماثل يف املبادئ اليت اعُتمدت يف   -١٨
البيانات الرمسية الصادرة عن اهليئات التشريعية للعديد من 

ي للتحديات العاملية، مؤسسات األمم املتحدة اليت ُتعىن بالتصّد
ر املناخ واألمن ين وتغّي والنمو السكااملستدامةمثل التنمية 

الغذائي ومكافحة اإلرهاب، فانتقلت من املسؤولية اجلماعية 
إىل املسؤولية املشتركة، وصوالً إىل املسؤولية العامة 

ر هذا املبدأ أيضا ويف السنوات األخرية، تطوَّ. واملشتركة
ات ليشمل الُبعد األمين خدِّربصيغته الواردة يف جمال مراقبة امل

ات على خدِّرمة املرتبطة باملر املتزايد للجرمية املنظَّبسبب اخلط
س جملس ، كر٢٠٠٨َّفمنذ عام . السلم واألمن الدوليني

ات ولكن يف خدِّراألمن، الذي سبق له أن عاجل مشكلة امل
ة اجتماعات ، عّد)مثل الوضع يف أفغانستان(د سياق حمدَّ

مية ات واملسائل ذات الصلة باجلرخدِّرملوضوع مراقبة امل
عيد يف تلك االجتماعات التأكيد على مبدأ وقد أُ. ةنظَّمامل

املسؤولية املشتركة يف التعامل مع مسألة هتريب السالئف إىل 
  .أفغانستان وداخلها، وهتريب الكوكايني عرب غرب أفريقيا

ات بالتدابري اليت خدِّر الدولية ملراقبة املاهليئةوهتتم   -١٩
 خالل العقود القليلة املاضية من بدأت الدول األعضاء باختاذها

أجل تعزيز اجلهود املشتركة والقائمة على التعاون لتقليص 
ات العاملية واحلّد من تبعاهتا وآثارها خدِّرحجم مشكلة امل

ة تأتِّيالعابرة للحدود الوطنية والعائدات اإلجرامية الضخمة امل
ويف مناسبات عّدة، . ات غري املشروعةخدِّرمن أسواق امل

، يف تقاريرها السنوية وبياناهتا الرئاسية،  احلكوماِتت اهليئةُثَّح
وبعد أن . على تعزيز التعاون يف إطار املسؤولية املشتركة
ات مبعزل خدِّرالحظت اهليئة عدم إمكانية معاجلة مشكلة امل
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عن الشواغل العاملية األخرى مثل العدالة االجتماعية والتنمية 
ة وحقوق اإلنسان، أخذت نظَّممية املاالقتصادية والفساد واجلر

ي هنج شامل قائم على أساس  على تبّنع احلكوماِتتشجِّ
  .ياتاملسؤولية املشتركة ملواجهة تلك التحّد

ات جهاز تقرير السياسات خدِّروبصفة جلنة امل  -٢٠
ات، فقد تناولت خدِّراملركزي يف نظام األمم املتحدة ملراقبة امل

ولية املشتركة، ال سيما يف إطار ما اللجنة أيضاً مبدأ املسؤ
 للتدابري ٢٠٠٩ و٢٠٠٣قامت به من استعراضات عامي 

املتخذة من أجل تنفيذ االلتزامات اليت قطعتها مجيع احلكومات 
على نفسها يف دورة اجلمعية العامة االستثنائية العشرين 

وحافظ مبدأ املسؤولية املشتركة على . ١٩٩٨املعقودة يف عام 
 صميم استراتيجية السنوات العشر احلالية، وهو ما مكانته يف

ى يف اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل يتجلّ
صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة 

 اللذين اعُتمدا يف اجلزء الرفيع املستوى )١٢(ات العامليةخدِّرامل
. ٢٠٠٩ عام ات الثانية واخلمسني، يفخدِّرمن دورة جلنة امل

بتفعيل ) ٥٤/١٢(، اعتمدت اللجنة قرارا ٢٠١١ويف عام 
 مبدأ املسؤولية العامة واملشتركة أحُد أركان فكرة مفادها أنَّ

  .اتخدِّرالنظام الدويل ملراقبة امل
وهناك أمثلة عديدة على مؤسسات إقليمية ودولية   -٢١

ات يف خدِّروضعت مبدأ املسؤولية املشتركة عن مراقبة امل
  : وأنشطتها، ومنها على سبيل املثالاستراتيجياهتاميم ص

ات خدِّرمكتب األمم املتحدة املعين بامل  )أ(  
واجلرمية، الذي يعمل على تعزيز جهود التعاون يف إطار مبادرة 
ميثاق باريس واملبادرة الثالثية اليت تشمل أفغانستان وإيران 

  ؛وباكستان) اإلسالمية-مجهورية(
ول األمريكية اليت أنشأت يف عام ة الدمنظَّم  )ب(  
ات، خدِّر املتعاطي جلنةَ البلدان األمريكية ملكافحة ١٩٨٦

دة األطراف بغرض  آليةَ تقييم متعّد١٩٩٩وأنشأت يف عام 

__________ 
، الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعيانظر   )12(

 .، جيم، أوالً)E/2009/28 (٨، امللحق رقم ٢٠٠٩

م احملرز يف ما تبذله حكومات املنطقة من استعراض التقّد
  مجاعية؛جهود فردية و

ضية االحتاد األفريقي، اليت تشرف على مفّو  )ج(  
حة حول مكافحة  املنقّاألفريقيتنفيذ خطة عمل االحتاد 

بدعم من ) ٢٠١٢-٢٠٠٧للفترة (ات ومنع اجلرمية خدِّرامل
   االقتصادية اإلقليمية األفريقية؛بعض اجلماعات

االحتاد األورويب، الذي يعمل، استناداً إىل   )د(  
مبدأ املسؤولية املشتركة وبدعم من املرصد األورويب 

زنة ملشكلة قة ومتوادماهنا، على إجياد حلول منسَّات وإمخدِّرلل
  .ات يف املنطقةخدِّرامل

 مسؤولية كبرية مبوجب أحكام تتحّمل الدول ومع أنَّ  -٢٢
 اجملتمع املدين والقطاع اخلاص  أنَّ، إالّاتخدِّراملاتفاقيات مراقبة 

يضطلعان أيضا بدور هام يف تطبيق مبدأ املسؤولية املشتركة من 
ذانه من أنشطة يومية وأعمال ميدانية وبرامج نفَّخالل ما ي

 املنتدى العاملي ، على سبيل املثال، نتائَجوتستذكر اهليئةُ. للتوعية
، والذي اخُتتم "٢٠٠٨ما بعد "الذي انعقد حتت عنوان 

أوالً، املسؤولية : ثالثة جماالت رئيسية وهي بتوصيات يف
 على احلكوماُتعت املشتركة واملساءلة وااللتزام؛ حيث ُشجِّ

ات غري نظَّممجيع املستويات على االستفادة من جتارب امل
، احلكومية وإمكانياهتا يف التواصل ومهنيتها ومحاسها؛ ثانياً

سرهم من األفراد وأُ(راً إمساع صوت أكثر الفئات تضّر
  . ؛ ثالثاً، الدعوة إىل اختاذ إجراءات قوية)وجمتمعاهتم احمللية

    
مارسات اجليدة يف تطبيق مبدأ أمثلة على امل  - باء 

  املسؤولية املشتركة على مجيع املستويات
   أوضح دليل على التزام احلكومات يف مجيع إنَّ  -٢٣

قة ات بطريقة منسَّخدِّري ملشكلة املأحناء العامل بالتصّد
ت إىل االتفاقيات  مجيع الدول تقريبا قد انضّمومشتركة هو أنَّ
  .اتخدِّرالدولية ملراقبة امل

د وترد أدناه بعض األمثلة على ممارسات جيدة جتسِّ  -٢٤
  ذت يف خمتلف  املشتركة واليت ُوضعت وُنفِّاملسؤوليةمبدأ 

  .أحناء العامل
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  مراقبة التجارة املشروعة  -١  

ل النظام احلايل لتنظيم التجارة الدولية املشروعة يف ميثِّ  -٢٥
ثلة على املمارسات  العقلية أحد األماتؤثِّرواملة خدِّرالعقاقري امل

فاملراقبة الصارمة . الفضلى يف تطبيق مبدأ املسؤولية املشتركة
الة اليت تفرضها الدول األطراف، وما يصاحبها من إدارة فعَّ

ق طبَّاليت أصبحت اليوم ُت(للنظم الرقابية والضوابط الطوعية 
 كبري من تسريب ، قلّلت إىل حدٍّ)على مستوى العامل تقريبا

ق لوال اجلهود املتضافرة ومل يكن ذلك ليتحقَّ. ريتلك العقاق
  .قة للحكومات واهليئةواملنّس
ومن األمثلة اجليدة األخرى على املسؤولية املشتركة   -٢٦

االتفاُق الطوعي فيما بني احلكومات، حتت إدارة اهليئة، على 
ضمان توافر اخلامات األفيونية لألغراض الطبية والعلمية، مع 

ي إىل فرط للمخزونات الذي ميكن أن يؤّدمنع التراكم امل
اختاذ مجيع األطراف لتدابري من ) أ: (ب ذلكويتطلّ. تسريبها

) ب(أجل منع انتشار مصادر إنتاج اخلامات األفيونية؛ و
 واملواد األفيونية املستخلصة األفيونية اخلامات االتفاق على أنَّ

  .ة ميكن أن تترك دون تنظيم رقايبمنها ليست سلعا عادي
    

   من الطلبتدابري احلّد  -٢  

 من دة للحّدزت بعض البلدان تنفيذ مبادرات حمدَّعزَّ  -٢٧
. ات على أساس مبدأ املسؤولية املشتركةخدِّرالطلب على امل

 محلة ٢٠٠٨ت كولومبيا يف عام فعلى سبيل املثال، استهلّ
وكان الغرض من ". املسؤولية املشتركة"تها مشروع دولية مسَّ
رسال إشارة واضحة إىل سكان البلدان اليت ُتتعاطى احلملة إ
زت الوعي، ال سيما يف أوروبا وأمريكا ات، فعزَّخدِّرفيها امل

الشمالية، باألضرار االجتماعية والبيئية النامجة عن صنع 
  .الكوكايني وتعاطيه

ومن األمثلة األخرى على اجلهود املشتركة واملتضافرة   -٢٨
ات، وكذلك عرضها، هو منوذج رخدِّ املعلى من الطلب للحّد

ات بني خدِّرالشراكة الذي يشمل آلية التنسيق والتعاون بشأن امل
وتدعم تلك . يبـاالحتاد األورويب وأمريكا الالتينية والكاري

اآللية، يف مجلة أمور، تنسيق املواقف املشتركة للمنطقتني يف 

مارسات احملافل الدولية، وتيسري التعاون وتبادل املعلومات وامل
ات، وتشجيع خدِّراجليدة فيما بني األجهزة الوطنية ملكافحة امل

املبادرات املشتركة يف املواضيع السياساتية الرئيسية مثل إعادة 
  . ات يف اجملتمعخدِّرإدماج متعاطي امل

ات بدور حاسم يف مخدِّروتضطلع املراصد الوطنية لل  -٢٩
 من خالل استبانة اتخدِّر صورة أدّق عن حالة تعاطي املتقدمي

طني رة وتزويد املخطّة يف مرحلة مبكّستجدَّاالجتاهات امل
اع القرار باألدلة الالزمة لتصميم االستراتيجيات الوطنية وصّن

ات، ال سيما يف جماالت الوقاية خدِّرواإلقليمية ملكافحة امل
 جهود التعاون كما أنَّ. والعالج وإعادة اإلدماج االجتماعي

كل من الصعيد الوطين يات على النوع من التحّدي هلذا للتصّد
إنشاء "والدليل املعنون .  آخذة يف االزديادواإلقليمي والعاملي
 املشترك بني )١٣(،"دليل مشترك: اتمخدِّرمرصد وطين لل

ات وإدماهنا وجلنة البلدان األمريكية مخدِّراملرصد األورويب لل
ظة على ات، مثال جدير باملالحخدِّرملكافحة تعاطي امل
ات اإلقليمية عن تعزيز املؤسسات منظَّماملسؤولية املشتركة لل

  .اتخدِّرالوطنية املسؤولة عن مجع البيانات املتعلقة بامل
    

   من العرض واملنعتدابري احلّد  -٣  

عة من املمارسات هناك أمثلة أيضا على جمموعة متنّو  -٣٠
بذولة ملكافحة  املتعلقة باملسؤولية املشتركة يف اجلهود املاجليدة
ومن املسائل ذات األمهية احليوية يف هذا . اتخدِّر باملتِّجاراال

الصدد حتسُني التعاون وتبادل املعلومات االستخبارية بني 
أجهزة إنفاذ القانون فيما يتعلق باستخدام تقنيات مثل عمليات 

. ١٩٨٨اتفاقية سنة التسليم املراقَب، مثلما هو موّضح يف 
 التسليم املراقب قد ات أنَّخدِّراذ قوانني املوترى سلطات إنف
ب الثقة املتبادلة بني سلطات االً، بيد أنه يتطلّيكون أسلوباً فعَّ

  . إنفاذ القانون والسلطات القضائية

__________ 
ات وإدماهنا وجلنة البلدان األمريكية مخدِّرملرصد األورويب للا  )13(

 Building a National Drugs ات،خدِّرملكافحة تعاطي امل

Observatory: A Joint Handbook (Luxembourg, Office for 

Official Publications of the European Communities, 2010).  
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ال فيما بني أجهزة إنفاذ القانون ز التعاون الفعَّوقد تعزَّ  -٣١
ء املركز اإلقليمية يف السنوات األخرية بتنفيذ مبادرات مثل إنشا

 أملايتاإلقليمي للمعلومات والتنسيق يف آسيا الوسطى، يف 
نشئ على شاكلة مكتب الشرطة واملركز، الذي أُ. بكازاخستان
بدعم من مكتب األمم املتحدة املعين ) يوروبول(األوروبية 

ق تبادل املعلومات والتعاون العمليايت ات واجلرمية، ينسِّخدِّربامل
  . ات يف آسيا الوسطىخدِّرقوانني املفيما بني أجهزة إنفاذ 

وتشمل األمثلة على اجلهود اإلقليمية املنسقة والناجحة   -٣٢
اليت بذلتها احلكومات مبادراٍت دولية اتُّخذت ملكافحة تسريب 

مة يف الصنع غري املشروع للهريوين املواد الكيميائية املستخَد
يد من وشارك العد. ات األمفيتامينيةنشِّطوالكوكايني وامل
ات يف تنفيذ خدِّرات واهليئة الدولية ملراقبة املنظَّماحلكومات وامل

مشاريع مثل مشروع بريزم ومشروع كوهيجن، باالشتراك يف 
املسؤولية عن تبادل املعلومات وتنفيذ برنامج دويل لتعقّب كل 

ة والتعاون على التحقيق فيما بني سلطات إنفاذ شحنة على حَد
  .  الوطين والدويلالقانون على الصعيدين

وهناك العديد من األمثلة على جهود التعاون املنسقة   -٣٣
يف تنفيذ برامج إلجياد مصادر بديلة لكسب الرزق، باإلضافة 
إىل تدابري املنع، يف املناطق الريفية للبلدان النامية اليت ُتزرع فيها 

 على حنو غري مشروع، وخصوصاً خشخاش ةخدِّراملالنباتات 
  .شجرية الكوكااألفيون و

    
  التعاون القضائي  -٤  

اتفاقية هناك إدراك متزايد يف العقود اليت تلت اعتماد   -٣٤
التعاون القضائي بني الدول ضروري جداً بأنَّ  ١٩٨٨سنة 

ملكافحة غسل األموال وتعزيز املساعدة القانونية وتيسري تسليم 
ة نظَّمة املوتتيح اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمي. املطلوبني

 فرصاً للدول األطراف )١٤(عرب الوطنية وبروتوكوالهتا الثالثة
وتتيح . للتعاون رمسياً يف املسائل املتعلقة باملساعدة القضائية

االتفاقية، على وجه اخلصوص، اإلطار الالزم لطلبات تسليم 
__________ 

 ٢٢٣٧ و٢٢٢٥، اجمللدات اتجمموعة املعاهداألمم املتحدة،   )14(
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١و

  املطلوبني، وهذا أمر غاية يف األمهية بالنسبة للدول اليت 
  . ت ثنائيةال تربطها معاهدا

 املعنية باإلجراءات املالية يف العملوقد جنحت فرقة   -٣٥
تشجيع البلدان على مواءمة تشريعاهتا الوطنية مع االتفاقيات 
. والتوصيات الدولية وتعزيز نظمها املالية ملكافحة غسل األموال

ومن مسات املسؤولية املشتركة اجلديرة بالذكر يف سياق فرقة 
 احلكومات تسمح دورياً جراءات املالية أنَّالعمل املعنية باإل

وُتظهر . م يف تنفيذ توصيات فرقة العملبرصد ما حترزه من تقّد
، التزام "د األطرافاستعراض النظراء املتعّد"اة هذه اآللية، املسّم

احلكومات القوي مببدأ املسؤولية املشتركة عن مكافحة غسل 
  .  الدويلاألموال واحلفاظ على سالمة النظام املايل

وهناك مثال آخر على ازدياد التشارك والتعاون وهو   -٣٦
إذ . إنشاء وحدات لالستخبارات املالية يف خمتلف أحناء العامل

تتبادل هذه الوحدات املعلومات العملياتية وغريها من 
املعلومات املتعلقة باملعامالت املشبوهة اليت ُيبلّغ عنها يف 

حتال بعد ذلك إىل أجهزة إنفاذ  ميكن أن واليتالقطاع املايل 
  .القانون إلجراء مزيد من التحقيقات بشأهنا

وأمر التوقيف األورويب مثال جيد على املسؤولية   -٣٧
املشتركة يف جمال التعاون القضائي على أمور يف مجلتها 

فاستخدام أمر التوقيف يزيد من سرعة . اتخدِّراملمكافحة 
اد األورويب، ألنه يلغي وسهولة تسليم املطلوبني داخل االحت

اإلجراءات السياسية واإلدارية اليت كانت ضرورية يف النظام 
وقد تزايد استخدام أمر . السابق لتسليم املطلوبني يف أوروبا

رداً منذ بدء تنفيذه يف عام التوقيف األورويب تزايداً مطَّ
كما شهدت السنوات األخرية تزايد التعاون يف . ٢٠٠٤

ة، مثل طلبات تسليم املطلوبني، فيما بني بلدان املسائل القضائي
  .أمريكا الالتينية والكاريـيب

  
  

يات يف جمال املسؤولية اإلجنازات والتحّد  - جيم 
  اتخدِّراملشتركة عن مراقبة امل

البلدان املنتجة "مل يعد لتقسيم البلدان إىل فئات   -٣٨
" لعبوربلدان ا"و" اتمخدِّر للاملستهلكةالبلدان "و" اتمخدِّرلل
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فقد أصبحت مجيع . ما يّربره على أرض الواقع منذ وقت طويل
ات مخدِّرالبلدان، بدرجات متفاوتة، منتجة ومستهلكة لل

ات االصطناعية هي خري مثال على خدِّرومشكلة امل. را هلاومعَب
ز مبدأ املسؤولية ففي السنوات األخرية، تعزَّ. رهذا التطّو

ر دة، تؤثِّات، جبوانبها املتعّدخدِّرامل مشكلة املشتركة باإلقرار بأنَّ
على مجيع البلدان تقريبا وال ميكن أن تعالَج دون وجود إرادة 
سياسية قوية وتعاون دويل ومزيد من التنسيق بني الدولة 

  .واجلهات الفاعلة غري احلكومية على مجيع املستويات
ولتطبيق مبدأ املسؤولية املشتركة على الصعيد الوطين   -٣٩
 .اتخدِّرلية دوٌر حاسم أيضا يف إجناح سياسات مراقبة املبفعا

باع هنج شامل ومتوازن وطويل األجل ن على الدول اّتإذ يتعّي
صات، جيمع بني اخلطط االجتماعية وخطط يف د التخّصومتعّد

قطاعات الصحة والتعليم وأجهزة إنفاذ القانون والقضاء، 
  . فاعلة للقطاع اخلاص واجملتمع املدين مبشاركة

ات والنتائج اليت خدِّر نتائج استعراضات جلنة املوتدلّ  -٤٠
 البلدان يف مجيع أحناء العامل قد لت إليها اهليئة على أنَّتوّص

حقّقت نتائج هامة يف جماالت عديدة من جماالت مراقبة 
ات وذلك من خالل تعزيز قدراهتا وتشريعاهتا الوطنية خدِّرامل

 وحتسني آليات وإجراءات ات، ووضعخدِّربشأن مراقبة امل
ات، ورصد خدِّرجلمع البيانات، وتقييم مدى تعاطي امل

 من دة للحّداالجتاهات، وتبادل املعلومات، وتنفيذ برامج حمدَّ
ات غري املشروعة والطلب عليها ومكافحة خدِّرعرض امل

  .  هباتِّجاراال
حتقيق اإلمكانات التامة اليت ينطوي عليها وال ميكن   -٤١

 إذا حتّمل كل بلد املسؤولية إالّبكاملها سؤولية املشتركة مبدأ امل
ات غري املشروعة والطلب عليها خدِّر من عرض املعن احلّد
ن على حكومات البلدان ذات األسواق الكبرية ويتعّي. داخله
ات غري املشروعة وضُع سياسات أكثر فعالية يف خدِّرمن امل

غي للبلدان النامية وينب. اتخدِّرجمال الوقاية من تعاطي امل
ص، باالشتراك مع والبلدان ذات االقتصادات الناشئة أن ختصِّ

اجلهات املاحنة، املزيد من املوارد ملعاجلة مشاكل تعاطي 
ات، ال سيما يف خدِّر تعاطي املومبا أنَّّّ. ات اخلاصة هباخدِّرامل

 املشكلة مطروحة أيضاً يف بلدان أقل البلدان الغنية، رغم أنَّ
ات، ينبغي خدِّر هو عنصر هام من عناصر مشكلة املغىن،

للحكومات أن تستفيد استفادة تامة من مؤسسات التعليم 
ات وعالج خدِّروالصحة يف بلداهنا لتوفري خدمات الوقاية من امل

 البلدان حباجة إىل وهذا يعين أيضا أنَّ. متعاطيها وإعادة تأهيلهم
لوطين يف جمال وجود تشريعات وخدمات كافية على الصعيد ا

بات املعاهدات ات مبا يفي مبتطلّخدِّرالوقاية من تعاطي امل
وينبغي أن تكون يف تلك التدابري . اتخدِّرالدولية ملراقبة امل

  . رسائل واضحة إىل الشباب واجملتمع ككل

  نت اهليئة يف تقاريرها السنوية السابقة أنه وقد بيَّ  -٤٢
ر فيها قدر  يف املناطق اليت يتوفّال ميكن حتقيق التنمية البديلة إالّ

وما مل . كاف من األمن واالستقرار يف إطار سيادة القانون
تستطع احلكومات بسط سلطتها وهتيئة بيئة آمنة، فلن تكون 

 كما دعت اهليئةُ احلكوماِت. الة البديلة فعَّالتنميةجهود حتقيق 
شة ة املهمَّإىل أن تعاجل مبزيد من الفعالية مسألةَ اجملتمعات احمللي

ات، مبا يف ذلك اجلرمية خدِّرضة للمشاكل املتصلة باملواملعرَّ
ن على احلكومات توسيع نطاق خدمات ويتعّي. والعنف

شة، ال سيما مؤسساهتا الوطنية لتشمل اجملتمعات احمللية املهمَّ
  .يف جماالت أمن املواطنني واإلدارة العامة والصحة والتعليم

 املشتركة، عملت اهليئة على مدى ويف إطار املسؤولية  -٤٣
السنوات املاضية على لفت انتباه احلكومات إىل املسائل 

ات وتتطلّب من الدول خدِّرة اليت تتصل مبكافحة املستجدَّامل
ات اإلقليمية والدولية والقطاع اخلاص نظَّماألعضاء وامل

 وتشمل. دة وأكثر قوةقة وموحَّواجملتمع املدين اختاذَ تدابري منسَّ
ة نظَّمتلك املسائل األشكال اجلديدة للجماعات اإلجرامية امل

ات غري اخلاضعة للتنظيم خدِّرونطاق أنشطتها، وأسواق امل
الرقايب، وتعاطي عقاقري الوصفات الطبية، وعدم توافر كميات 
كافية من أدوية شبائه األفيون يف كثري من البلدان، وانتشار 

نظيم الرقايب، وإعالنات صيدليات اإلنترنت غري اخلاضعة للت
فة، وحمدودية احلصول على خدمات ات، واألدوية املزيَّخدِّرامل

 إىل القدرات واملوارد الالزمة واالفتقارمرافق الرعاية الصحية، 
  .ات غري املشروعة والطلب عليها فعلياخدِّرللحد من عرض امل
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ويكتسي التعاون الدويل أمهية كبرية يف منع مبيعات   -٤٤
ت اإلنترنت غري القانونية ملواد خاضعة للمراقبة الدولية، صيدليا

فألنشطة . سم به اإلنترنت من طابع عاملي ودينامينظراً ملا يّت
 بلد من البلدان صيدليات اإلنترنت غري القانونية العاملة يف أيِّ
ي إيقاف تلك آثار على صعيد العامل أمجع، وغالباً ما يؤّد

، تتحّمل ومن مثَّ. قلها إىل بلد آخراألنشطة يف ذلك البلد إىل ن
مجيع البلدان مسؤولية مشتركة عن اختاذ إجراءات ضد 
املبيعات غري القانونية لصيدليات اإلنترنت، ويتطلّب النجاح 

ي لتلك األنشطة التعاونَ بني السلطات احلكومية يف التصّد
على املستوى الدويل ومع أصحاب املصلحة اآلخرين مثل 

مي دلة وصناعة املستحضرات الصيدالنية ومقدِّاحتادات الصيا
  . خدمات اإلنترنت واخلدمات املالية

يات يف جمال مراقبة ب مواجهة التحّدوتتطلّ  - ٤٥
ومن .  من اجملتمع الدويلالسالئف اهتماماً متواصالً ومتضافراً

 مراقبة السالئف هي الضروري أن تقّر مجيع احلكومات بأنَّ
هتماماً خاصاً من السلطات مسؤولية مشتركة تتطلّب ا

كما يلزم وجود إرادة . اتخدِّرالوطنية املعنية مبراقبة امل
سياسية من أجل معاجلة مشاكل مثل استعمال مواد غري 

ة باعتبارها بدائل للسالئف اخلاضعة للمراقبة، جمدَول
وتسريب السالئف من قنوات التوزيع احمللية، واستمرار حالة 

ن من البلدان اليت ال متلك موارد متكِّالضعف اليت تعاين منها 
اكتساب القدرات واملهارات التقنية الالزمة أو إنشاء 

  .املؤسسات الالزمة ملراقبة السالئف

 ت إىل كلِّ مجيع الدول تقريبا انضمَّومع أنَّ  -٤٦
 سالمة نظام مراقبة ات، فإنَّخدِّراالتفاقيات الدولية ملراقبة امل

ض باختاذ دول، أو عدم اختاذها، وَّات برّمته قد تتقخدِّرامل
وقد لفتت اهليئة انتباه احلكومات إىل ضرورة . نةإلجراءات معيَّ

تنفيذ االلتزامات التعاهدية بطريقة ممنهجة على مجيع مستويات 
 بعض البلدان متتثل متاماً والحظت اهليئة أنَّ. احلكومة

جراءاهتا  سياساهتا وإلالتفاقيات على الصعيد الوطين يف حني أنَّ
  خذة على مستوى الواليات أو املقاطعات أو البلديات املتَّ

  . ال تتماشى مع أحكام االتفاقيات

تعزيز قدراهتا ب  أن تعىناحلكوماتكما أهابت اهليئة ب  -٤٧
ات والوفاء باملتطلبات األساسية خدِّرالوطنية على مراقبة امل

ل ية اليت تتمثّخذة واملساعدة الدوللتحقيق فعالية التدابري املتَّ
ات خدِّرحتديداً يف وجود تشريعات حملية مناسبة ملكافحة امل

ات وأحدث االستراتيجيات خدِّرالة ملراقبة املوهيئة وطنية فعَّ
ات اليت تعاجل مسألة عرض خدِّراملتكاملة واملتوازنة ملكافحة امل

ات غري املشروعة والطلب عليها ومسألة عبور خدِّرامل
  .بةات املهرَّخدِّرامل

وتستلزم التحديات اليت ُحدِّدت االستعانة مببدأ   -٤٨
املسؤولية املشتركة لتحقيق مزيد من الفعالية يف وضع وتنفيذ 

ا ات تتماشى مع االتفاقيات نصخدِّر وطنية ملراقبة املسياسات
وجيب أيضا تعزيز العالقات املؤسسية على املستويات . وروحاً

 ال سيما بني سلطات إنفاذ قوانني الوطنية واإلقليمية والدولية،
ات، من أجل تعزيز الثقة وتوثيق التعاون يف استهداف خدِّرامل

  .ات والتحقيق بشأهنا وتفكيكهاخدِّر باملتِّجارمجاعات اال
    

  االستنتاجات والتوصيات  - دال 
األفعال أبلغ من األقوال يف دعم مبدأ املسؤولية   -٤٩

ات من خدِّرنظراً ملا ملراقبة املو. اتخدِّراملشتركة عن مراقبة امل
 أي –ة قطاعات، فإهنا وإطارها القانوين أبعاد تشمل عّد

 قادران على تعبئة العديد من –ات خدِّرالنظام الدويل ملراقبة امل
ات غري نظَّماألطراف الفاعلة يف اإلدارات احلكومية وامل

ة ات املهنية يف جمال الرعاينظَّماحلكومية والقطاع اخلاص وامل
  . ات اإلقليمية والدوليةنظَّمالصحية ومحاية املستهلك وامل

 مشكلة وقد انتهى املطاف باحلكومات إىل اإلقرار بأنَّ  -٥٠
. ر تقريبا على مجيع فئات اجملتمع يف كل بلد تؤثِّاتخدِّرامل

وتطبيق مبدأ املسؤولية املشتركة يعين أنه ينبغي اختاذ تدابري 
لدول واجلهات الفاعلة من غري واقعية وعملية ميكن جلميع ا

الدول أن تتحّرك يف إطارها يف سعيها املتضافر إىل حتقيق 
 املسؤولية إذ إنَّ. اتخدِّرأهداف االتفاقيات الدولية ملراقبة امل

ات مفهوم ينبغي أن يستعان به خدِّراملشتركة عن مراقبة امل
على قياس مدى تعاون البلدان على الصعيد الدويل وكذلك 

  .لصعيد احملليعلى ا
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 يصادف الذكرى املئوية ٢٠١٢ عام ومبا أنَّ  - ٥١
ات، فمن املهم جداً خدِّرالعتماد أول معاهدة دولية ملراقبة امل

ى الدول األعضاء مبدأ املسؤولية املشتركة أساساً أن تتبّن
 إىل جنب مع ات، جنباًخدِّرللجهود الدولية يف مكافحة امل
ات، وذلك بغية خدِّراقبة املاالتفاقيات الدولية الثالث ملر

 من خماطر مشاكل احلفاظ على الصحة العامة واحلّد
كما ميكن االستعانة بالعرب . ات على األجيال القادمةخدِّرامل

ي لغريها من ات يف التصّدخدِّرصة من مراقبة املاملستخلَ
  . يات العاملية املطروحة حالياالتحّد
بدأ املسؤولية وليس من السهل دوماً االسترشاد مب  -٥٢

خذ من إجراءات على الصعيد العاملي، لكنه املشتركة يف ما ُيتَّ
فاحلكومات واجملتمع املدين . أكثر املبادئ فعالية بكل تأكيد

 احمللية والقطاع اخلاص يف حاجة إىل العمل معا واجملتمعات
  .لمواطنني واحترام سيادة القانونلضمان حياة صحية ل

افر أعمال اجملتمع الدويل ومن أجل مزيد من تض  -٥٣
ات، توصي خدِّرللنهوض مببدأ املسؤولية املشتركة عن مراقبة امل

  : اهليئة مبا يلي

 ألحكام متتثلينبغي للحكومات أن   )أ(  
وينبغي هلا أن تستحدث . اتخدِّر الدولية ملراقبة املاالتفاقيات

ات غري خدِّر من الطلب على املممارسات أكثر فعالية يف احلّد
شروعة، بالتركيز على التثقيف والوقاية والعالج وإعادة امل

التأهيل، وأن تويل املزيد من االهتمام لضرورة الوقاية من 
  ات ألول مرة؛ خدِّرتناول امل

ينبغي إحياء روح املسؤولية املشتركة عن   )ب(  
ات لدى احلكومات ومنظومة األمم املتحدة خدِّرمراقبة امل

جملتمع املدين والقطاع اخلاص، على  اإلقليمية وااتنظَّموامل
أساس القيم اجلوهرية للشمولية، وحتديد األغراض واألدوار 

 القطاعات متعّددباع هنج متكامل ومتوازن وبوضوح، واّت
يهدف إىل حتقيق نتائج مستدامة وتعزيز املساءلة فيما بني مجيع 

كما ينبغي للحكومات واملؤسسات العامة أن . اجلهات الفاعلة
ى من  إىل زيادة القواسم املشتركة يف اهلدف املتوّختسعى

ات خدِّرخمتلف السياسات واالستراتيجيات املتعلقة مبراقبة امل

ع على العدالة والسياسات واالستراتيجيات اليت تشجِّ
االجتماعية والتنمية االقتصادية واحترام حقوق اإلنسان واملعنية 

  ة؛ نظَّممنها بالفساد واجلرمية امل
ن، عرب جهود ينبغي للحكومات أن حتسِّ  )ج(  

تعاون منّسقة، احلالة الصحية للبشر وتزيد من رفاههم بضمان 
 لألغراض  املواد اخلاضعة للرقابة الدولية إالّاستعمالعدم 

  الطبية والعلمية؛
ات خدِّرينبغي للحكومات أن جتعل مراقبة امل  )د(  

نمية أ من األولويات الراسخة يف خطط التجزءا ال يتجّز
، مبا يف ذلك توفري املوارد الوطنيةاالقتصادية واالجتماعية 

وجيب دعم . اتخدِّرالالزمة لرباجمها املتعلقة مبراقبة امل
خذة على الصعيد الوطين بالتنفيذ الكامل اإلجراءات املتَّ

لالتفاقيات على الصعيد دون الوطين وبااللتزام القوي للشركاء 
ون اإلقليمي والدويل والتعاون ات بالتعاخدِّريف مراقبة امل

  اإلمنائي؛
ينبغي للحكومات، التزاماً منها مببدأ   )هـ(  

اتفاقية سنة املسؤولية املشتركة، أن تستفيد استفادة كاملة من 
ع بقيمة املوجودات ، للتّرب٥، ال سيما املادة ١٩٨٨

واملمتلكات املصادرة لربامج التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
 ،األطرافدة ات الثنائية واملتعّدخدِّرقات مراقبة املودعم اتفا

  حسب االقتضاء؛
من شأن إقرار احلكومات بوضوح أكثر   )و(  

ات يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية لعام خدِّربأمهية مراقبة امل
ات الدولية نظَّمي أيضا درجة التزام الدول وامل أن يقو٢٠١٥ِّ

ماج الكامل للمجتمعات احمللية واملؤسسات املالية الدولية باإلد
 تِّجارات غري املشروعة واالخدِّررة من إنتاج املشة املتضرَّاملهمَّ

  هبا وتعاطيها يف برامج التنمية االجتماعية واالقتصادية؛
ات املعنية أن تضع نظَّمينبغي للحكومات وامل  )ز(  
الة لتبادل املعلومات بشأن إجراءاهتا وجتارهبا آليات فعَّ

وينبغي التشجيع . اتخدِّراهتا اجليدة يف جمال مراقبة املوممارس
ات نظَّمعلى املزيد من التآزر وتنسيق العمل فيما بني امل

ب ازدواجية اجلهود وتعزيز اإلقليمية والدولية املعنية بغية جتّن
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ات على زيادة مشاركتها نظَّموينبغي تشجيع تلك امل. التعاون
 من الطلب الرامية إىل احلّديف جهود مشتركة، ال سيما اجلهود 

وينبغي، يف الوقت نفسه، أن . ات غري املشروعةخدِّرعلى امل
اهتا اإلقليمية باإلمكانيات منظَّم يف خمتلف املناطق تزوِّد الدولُ

  ات؛ خدِّرواملوارد الالزمة لتنفيذ استراتيجيات إقليمية ملراقبة امل
ينبغي للحكومات، على الصعيد الوطين، أن   )ح(  

ز املسؤولية املشتركة ببذل مزيد من اجلهود لدمج أنشطة زِّتع
دة ملراقبة  من العرض والطلب يف إطار سلطة مركزية موحَّاحلّد
ات تتولّى تنسيق أعمال اإلدارات واألجهزة احلكومية خدِّرامل

املسؤولة عن إنفاذ القانون وشؤون الصحة والتعليم والعدالة 
لني عن اجملتمع املدين ممثّوالتنمية االقتصادية، إىل جانب 

  والقطاع اخلاص؛ 
ع على زيادة ينبغي للحكومات أن تشجِّ  )ط(  

 غري احلكومية اتنظَّمواملمشاركة املواطنني على الصعيد احمللي 
وسائر أعضاء اجملتمع املدين والقطاع اخلاص يف إجياد سبل 
  جديدة لتعزيز املسؤولية املشتركة يف اجلهود املبذولة ملراقبة 

  

فمن شأن ذلك متكني احلكومات من تكثيف . اتخدِّرامل
  التعاون والتنسيق بني مجيع اجلهات الفاعلة املعنية، 
وتوزيع املهام واملسؤوليات فيما بينها، والتشجيع على توزيع 
ما يلزم من موارد مالية وموارد أخرى على تلك اجلهات 

  واألجهزة؛ 
 اتخدِّر باملينبغي ملكتب األمم املتحدة املعين  )ي(  

ات اإلقليمية مواصلة دعم مبدأ املسؤولية نظَّمواجلرمية وامل
دة األطراف قائمة على املشتركة عن طريق خطط متعّد

وينبغي . التعاون مثل مبادرة ميثاق باريس واملبادرة الثالثية
م املساعدة إىل الدول من خالل إعداد وتنفيذ هلا أيضا أن تقدِّ

ات خدِّريع جوانب مسألة مراقبة املبرامج متكاملة تعاجل مج
 على الصعيدين الوطين اتخدِّرباملواجلرائم ذات الصلة 

فة من ر الربامج اليت لديها جلنة توجيهية مؤلّوتوفّ. واإلقليمي
دول وشركاء متويل إطاراً ممتازاً للمسؤولية املشتركة يتيح هلا 

يات ّدز واإلجنازات والتحم احملَراالشتراك يف استعراض التقّد
  .وتنفيذ أنشطة مشتركة
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        اتخدِّرسري النظام الدويل ملراقبة امل  -ثانياً
تعزيز االّتساق يف تطبيق املعاهدات الدولية  - ألف 

    اتخدِّرملراقبة امل
حترص اهليئةُ، يف اضطالعها بالوالية املسَندة إليها   - ٥٤

ء ات، على إجراخدِّرمبقتضى املعاهدات الدولية ملراقبة امل
حوار مستمّر مع احلكومات بوسائل خمتلفة، منها مثالً إجراء 

وقد ظلّ ذلك . مشاورات منتظمة وإيفاد بعثات قُطرية
احلوار وسيلة ذات أمهية يف اجلهود اليت تبذهلا اهليئة لتقدمي 

  .املساعدة إىل احلكومات على االمتثال ألحكام املعاهدات
    

لية حالة االنضمام إىل املعاهدات الدو  - ١  
    اتخدِّرملراقبة امل

 كان عدد الدول ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١يف   -٥٥
، أو يف تلك االتفاقية بصيغتها ١٩٦١ سنة اتفاقيةاألطراف يف 

؛ منها  دولة١٨٥ً، قد بلغ ١٩٧٢املعّدلة بربوتوكول سنة 
 بصيغتها املعّدلة ١٩٦١ يف اتفاقية سنة  طرفاً دولة١٨٣ً

 مل تنضم  دولة١١ًناك ما جمموعه وه. ١٩٧٢بربوتوكول سنة 
جنوب (منها دولتان يف أفريقيا : ١٩٦١بعُد إىل اتفاقية سنة 

، ودولة واحدة يف القارة األمريكية )السودان وغينيا االستوائية
ودولة واحدة يف آسيا ) مجهورية بوليفيا املتعّددة القوميات(
ك توفالو وجزر كو(وسبع دول يف أوقيانوسيا ) ليشيت-تيمور(

  ).وساموا وفانواتو وكرييبايت وناورو ونيوي
 ١٩٧١وبقي عدد الدول األطراف يف اتفاقية سنة   - ٥٦

  دولة١٣ًوال يزال يتعّين على ما جمموعه .  دولة١٨٣ًعند 
منها ثالث دول يف أفريقيا : االنضماُم إىل تلك االتفاقية

، ودولة واحدة يف )جنوب السودان وغينيا االستوائية وليربيا(
- تيمور(، ودولة واحدة يف آسيا )هاييت(لقارة األمريكية ا

توفالو وجزر سليمان (ومثاين دول يف أوقيانوسيا ) ليشيت
  ).وجزر كوك وساموا وفانواتو وكرييبايت وناورو ونيوي

يناير /ومع انضمام الكرسي الرسويل يف كانون الثاين  - ٥٧
، إىل اتفاقية ٢٠١٢يوليه / وناورو ونيوي يف متوز٢٠١٢

 ازداد عدد الدول األطراف يف تلك االتفاقية ،١٩٨٨سنة 

وهناك ما جمموعه تسع دول مل تصبح بعُد .  دولة١٨٧ًإىل 
جنوب (ثالث دول يف أفريقيا : أطرافا يف تلك االتفاقية

، ودولة واحدة يف )السودان والصومال وغينيا االستوائية
ينيا بابوا غ(ومخس دول يف أوقيانوسيا ) ليشيت- تيمور(آسيا 

  ).اجلديدة وباالو وتوفالو وجزر سليمان وكرييبايت
 بانضمام الكرسي الرسويل وناورو ب اهليئةُوترحِّ  - ٥٨

 اليت مل تنضم  الدولَ، وحتث١٩٨٨ُّاتفاقية سنة ونيوي إىل 
ات، وخصوصا خدِّرإىل مجيع املعاهدات الدولية ملراقبة امل

كُرب عدد من الدول الواقعة يف منطقة أوقيانوسيا اليت فيها أ
الدول غري األطراف، على القيام باخلطوات الالزمة 

  .لالنضمام إليها دون مزيد من اإلبطاء
    

  تقييم االمتثال العام للمعاهدات   - ٢  
    يف بلدان خمتارة

ات يف خدِّرتستعرض اهليئةُ بانتظام حالةَ مراقبة امل  - ٥٩
بلدان خمتلفة وحالةَ امتثال احلكومات عموماً ألحكام 

ويشمل االستعراض . اتخدِّرعاهدات الدولية ملراقبة املامل
ات، مبا خدِّرالذي تقوم به اهليئةُ جوانَب خمتلفة من مراقبة امل

ات، خدِّريف ذلك سري عمل اإلدارات الوطنية املعنية مبراقبة امل
ات خدِّرومدى مالءمة التشريعات الوطنية اخلاصة مبراقبة امل

اسات العامة اليت تتخذها والتدابري املستمّدة من السي
ات وتعاطيها، ووفاء خدِّر باملتِّجاراحلكومات ملكافحة اال

  .احلكومات مبا عليها من التزامات إبالغية مبقتضى املعاهدات
وُترَسل النتائج املستخلصة من االستعراض، وكذلك   - ٦٠

توصيات اهليئة بشأن اإلجراءات التصحيحية الالزمة، إىل 
وذلك ضمن إطار احلوار املستمر بني احلكومات املعنية، 

اهليئة واحلكومات بغية ضمان تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة 
  .ات تنفيذاً تاماًخدِّرامل

، استعرضت اهليئةُ حالة مراقبة ٢٠١٢ويف عام   - ٦١
 ات يف كل من بنن وكندا وموزامبيق وميامنارخدِّرامل

 اليت اختذهتا ، وكذلك التدابريوالواليات املتحدة األمريكية
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حكومات تلك البلدان لتنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة 
 يف احلسبان كلَّ ولدى القيام بذلك وضعت اهليئةُ. اتخدِّرامل

املعلومات املتوفّرة لديها، مع توجيه االنتباه خصوصا إىل ما 
ات يف تلك خدِّررات يف جمال مكافحة املاستجّد من تطّو

  .البلدان
    

    بنن  )أ(  
ات عرب خدِّرتواجه بنن مستوى خطرياً من هتريب امل  - ٦٢

ات اليت متّر عرب بنن، خدِّروبينما ال ُيعرف حجم امل. أراضيها
هناك دالئل على دخول شحنات كبرية من الكوكايني 
مصدرها أمريكا اجلنوبية ومن اهلريوين مصدرها جنوب 
غرب آسيا إىل بنن على منت سفن حبرية وحاويات شحن 

 ضبط كميات من ومتّ.  يف غرب أفريقيا ويف أوروبالتوزيعها
امليثامفيتامني واردة من كوتونو يف كل من بلجيكا وتايلند 

  .وفييت نام وماليزيا واليابان
 غري تِّجاروكثّفت حكومةُ بنن جهودها ملكافحة اال  - ٦٣

صة وأُنشئت فيها وحدة شرطة متخّص. اتخدِّراملشروع بامل
 للتحقيق يف مجيع (OCERTID)ات دِّرخ باملتِّجارمبكافحة اال

 غري تِّجارات يف بنن، مبا يف ذلك االخدِّرالقضايا املتعلقة بامل
 متَّ ٢٠١٠ويف عام . املشروع باملؤثِّرات العقلية والسالئف

توسيع نطاق الربنامج العاملي ملراقبة احلاويات، املشترك بني 
جمارك، ليشمل ة العاملية للنظَّمات واجلرمية واملخدِّرمكتب امل

ز التعاون الدويل مع يف ذلك العام ميناء كوتونو يف بنن، وُعزِّ
يف مكافحة ) اإلنتربول(ة الدولية للشرطة اجلنائية نظَّمامل

وبينما ترّحب اهليئة هبذه .  هباتِّجارات واالخدِّرتعاطي امل
التدابري، ُتالحظ وجوب زيادة قدرة احلكومة يف مواجهة 

و اهليئةُ اجملتمع الدويل إىل توفري الدعم وتدع. هذه التحديات
  .التقين الالزم حلكومة بنن، حسب االقتضاء

 بنن، وهي طرف يف مجيع أنَّكما تالحظ اهليئة   -٦٤
ات، ملتزمة بتحقيق خدِّراملعاهدات الدولية الثالث ملراقبة امل

فقد اعتمدت احلكومة . اتخدِّرأهداف معاهدات مراقبة امل
ات من أجل التصّدي لتعاطي خدِّرملكافحة املسياسة عامة وطنية 

 هبا، وأنشأت جلنة مشتركة بني الوزارات تِّجارات واالخدِّرامل

 ويبدو أنَّ. (CILAS)ات واملؤثِّرات العقلية خدِّرملراقبة امل
فهي جتّرم . ات تفي باملرادخدِّرالتشريعات الوطنية ملكافحة امل

 غري مشروع، وكذلك  هبا على حنوتِّجارات واالخدِّرصنع امل
ويسمح القانون . اتخدِّر باملتِّجارة من االتأتِّيغسل العائدات امل

باستخدام بعض أساليب التحقيق اخلاصة، وينّص على جتميد 
  .ة من اجلرمية وعلى حجزها ومصادرهتاتأتِّيالعائدات امل

وتنظّم القوانُني واملراسيم قطاَع املواد الصيدالنية،   - ٦٥
يع السالئف الكيميائية واملستحضرات واسترياد وتوز

. الصيدالنية، وتفرض عقوبات على تسريب هذه املواد
ي وظيفتها يف مراقبة احلركة ولدى بنن ُبىن إدارية قائمة تؤّد

ات واملؤثِّرات العقلية والسالئف مخدِّراملشروعة لل
الكيميائية، ويف تنفيذ التزاماهتا بتقدمي تقارير اإلبالغ إىل 

. على وجه العموم، كان أداء تقدمي التقارير ُمرضياًو. اهليئة
وتشّجع اهليئةُ احلكومةَ على املضّي قُدماً يف جهودها الرامية 

  .إىل ضمان إحراز مزيد من التقّدم يف تلك اجملاالت
 قدرة احلكومة على خفض الطلب أنَّوتالحظ اهليئةُ   -٦٦

  حني ويف . ات غري املشروعة ال تزال حمدودةخدِّرعلى امل
 هبا من تِّجارات واالخدِّرى لتعاطي املال تزال احلكومة تتصّد

ر ات، ال تتوفّخدِّرخالل التثقيف وإنفاذ تشريعات مكافحة امل
  .ات يف البلدخدِّر بيانات موثوقة عن مدى انتشار تعاطي املأيُّ
    

    كندا  )ب(  
 احلكومةَ حسَّنت كثريا مستوى أنَّتالحظ اهليئةُ   -٦٧

اهليئة وكثّفت جهودها الرامية إىل كبح صنع العقاقري تعاوهنا مع 
 هبا وتعاطيها على حنو غري مشروع، وذلك يف أعقاب تِّجارواال

. حوارها املستمر مع حكومة كندا طيلة السنوات القليلة املاضية
وتلتزم احلكومة باختاذ هنج متكامل لضمان مناولة املواد 

يبها من قنوات التوزيع اخلاضعة للمراقبة بفعالية، ومكافحة تسر
  .املشروعة وذلك من خالل اختاذ تدابري مراقبة فّعالة

 أهنا ٢٠١١يونيه /وقد أعلنت احلكومةُ يف حزيران  -٦٨
تدرس إدخالَ تعديالت على برنامج إتاحة املارجيوانا لألغراض 

وسوف ُتنفَّذ التعديالت متاشيا مع األنظمة اجلديدة اليت . الطبية
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وال تزال . ٢٠١٢خل حّيز النفاذ يف أواخر عام من املتوقع أن تد
 تدابري الرقابة املعمول هبا يف كندا حاليا أنَّاهليئةُ تشعر بالقلق من 

 ٢٣، وخصوصا املادتني ١٩٦١ سنة ال متتثل متاما ألحكام اتفاقية
وقد طلبت اهليئة إىل السلطات املختصة .  من تلك االتفاقية٢٨و

  .يحات مفّصلةيف مناسبات عدة تزويدها بتوض
وبذلت حكومةُ كندا جهودا ملعاجلة مسألة تعاطي   - ٦٩

عقاقري الوصفات الطبية؛ فقد اختذت خطوات أولية الستبانة 
استعمال املستحضرات الصيدالنية املثري للمشاكل، ووضع 
استراتيجيات من أجل كشف تعاطي عقاقري الوصفات 

 أجل منعه الطبية والعقاقري اليت ُتباع دون وصفة طبية، ومن
وعالوة على ذلك ُتجرى دراسة استقصائية عامة . وعالجه

ومستمرة للسكان، وهي استقصاء رصد تعاطي الكحول 
ات يف كندا، بغية تعقّب اجتاهات تعاطي العقاقري، مبا خدِّروامل

وتشّجع اهليئةُ احلكومةَ على . فيها عقاقري الوصفات الطبية
فيما يتعلق بإنشاء مواصلة جهودها يف هذا اجملال، وخاصة 

نظام رصد وطين موّحد يقّدم تقارير منتظمة عن مدى 
  .ات وطبيعته على الصعيد الوطينخدِّرانتشار تعاطي امل

 حكومة كندا ستعّزز، يف إطار  أنَّوتالحظ اهليئةُ  -٧٠
ات، اجلهود اليت تبذهلا يف خدِّراالستراتيجية الوطنية ملكافحة امل

ات غري خدِّرمكافحة استعمال املجمال إنفاذ القانون من أجل 
املشروع وزيادة قدرة نظام العدالة اجلنائية على التحقيق مع 

وختطط احلكومة أيضا . اجلناة وردعهم ومالحقتهم قضائياً
ات تستهدف خدِّرلتنفيذ محلة وطنية للوقاية من تعاطي امل

الشباب وأولياءهم، بغية توفري خدمات العالج ملتعاطي 
  .دمي الدعم لربامج اإلحالة والعالج للشبابات وتقخدِّرامل

وإذ حتيط اهليئةُ علماً بالقرار الصادر مؤّخراً عن   -٧١
ات يف خدِّراحملكمة العليا وبآراء احلكومة بشأن غرفة حقن امل

فانكوفر، فإهنا توّد أن تكّرر موقفها من هذه املسألة الذي 
ن هذا أعربت عنه يف مناسبات عدة، وهو أنَّ توفري مرافق م

ات خمالف للمعاهدات الدولية خدِّرالنوع من أجل تعاطي امل
 اليت ١٩٦١ من اتفاقية سنة ٤ات، وخاصة املادة خدِّرملراقبة امل

ات وصنعها خدِّرتلزم الدول األطراف بضمان قصر إنتاج امل

 هبا واستخدامها تِّجارواستريادها وتصديرها وتوزيعها واال
  .والعلمية دون سواهاوحيازهتا على األغراض الطبية 

    
  موزامبيق  )ج(  

  
بعد حرب أهلية امتدت طويال، أحرزت موزامبيق   -٧٢

بعض التقّدم يف تنفيذ املعاهدات الدولية الثالث ملراقبة 
غري أنه ال بد من بذل مزيد من . ات اليت هي طرف فيهاخدِّرامل

. اتخدِّراجلهود للتصّدي ملشاكل البلد املتعلقة مبراقبة امل
لع جهةُ الوصل احلكومية لتنسيق شؤون مكافحة وتضط

 تِّجارات باملسؤولية الشاملة عن تنسيق تدابري مكافحة االخدِّرامل
ات وتعاطيها، وتعمل عن كثب مع هيئات إنفاذ خدِّربامل

وقد اعتمدت احلكومة خطة استراتيجية ملنع تعاطي . القانون
-٢٠١٠ ات للفترةخدِّر باملتِّجارات ومكافحة االخدِّرامل

ويف حني ُتعىن هذه االستراتيجية جبميع جوانب مراقبة . ٢٠١٤
  .ات، فإهنا تفتقر إىل خطة تنفيذ تّتسم بالتفصيل الوايفخدِّرامل

ومن الضروري حتسني الضوابط الرقابية الوطنية   - ٧٣
ات واملؤثِّرات مخدِّراملفروضة على احلركة املشروعة لل

 حتسني امتثال العقلية والسالئف الكيميائية، وكذلك
احلكومة اللتزاماهتا بتقدمي تقارير اإلبالغ مبوجب معاهدات 

وال يزال توافر شبائه األفيون لعالج اآلالم . اتخدِّرمراقبة امل
. حمدودا جداً، وال يغطّي اإلمداد احتياجات البلد األساسية

ومن جّراء وجود خيارات حمدودة بشأن مشاكل التعاطي 
مج عالج مصّممة خصيصاً ملتعاطي والعالج وعدم وجود برا

ات، فإنَّ َمن يلتمس املساعدة غالباً ما ُيحال إىل خدِّرامل
  .أجنحة الطب النفسي يف املستشفيات العامة

وقد برزت موزامبيق باعتبارها حمورا رئيسيا لعبور   -٧٤
 القنَّب وعشبة القنَّبات غري املشروعة، من قبيل راتنج خدِّرامل

وين، املوجَّهة أساسا إىل أوروبا، وكذلك والكوكايني واهلري
الذي ُيتعاطى أساسا يف جنوب ) املاندراكس(امليثاكوالون 

 تِّجار احلكومة تزداد وعيا بالتحّدي الذي ميثّله االوإنَّ. أفريقيا
غري املشروع ولكنها تفتقر إىل القدرات واملوارد اليت تكفل هلا 

قّدمها احلكومةُ مع وتتباين أرقام املضبوطات اليت ت. جماهبته



 اتمخدِّر  سير النظام الدولي لمراقبة ال-الفصل الثاني

15 

بيانات املضبوطات من البلدان األخرى اليت تشري إىل أنه يف عام 
 وصلت شحنات ُتقدَّر بعّدة أطنان من الكوكايني ٢٠١٠

 إىل موزامبيق لنقلها إىل األسواق غري القنَّبواهلريوين وراتنج 
وعالوة على ذلك . املشروعة يف أوروبا وأمريكا الشمالية

 مشروعة من املنشِّطات األمفيتامينية وهي ُضبطت شحنات غري
  .يف طريقها من موزامبيق إىل جنوب أفريقيا

مبيق اولسوف تواصل اهليئةُ حوارها مع حكومة موز  - ٧٥
. اتخدِّرهبدف تعزيز امتثال البلد للمعاهدات الدولية ملراقبة امل

وحتثّ اهليئة احلكومة على النظر يف طلب ما حتتاج إليه من 
ات خدِّرية من مكتب األمم املتحدة املعين باملمساعدة تقن

  .واجلرمية وغريه من اهليئات الدولية يف هذا الصدد
    

  ميامنار  )د(  
  
تقع ميامنار يف منطقة كانت لسنني كثرية املنطقةَ   - ٧٦

. الرئيسية لزراعة خشخاش األفيون غري املشروعة يف العامل
 عاما ١٥ا  تنفّذ حكومةُ ميامنار خطة مدهت١٩٩٩ومنذ عام 
ات خدِّرات هتدف إىل القضاء على إنتاج املخدِّرملراقبة امل

، وقد ٢٠١٤ هبا على حنو غري مشروع حبلول عام تِّجارواال
حقّقت اجلهود املستدامة اليت بذلتها احلكومة على مر السنني 
لضمان استئصال زارعة خشخاش األفيون نتائَج هامة يف 

  .النصف األول من مّدة تلك اخلطة
 اهليئةَ يساورها القلق من تزايد زراعة أنَّغري   - ٧٧

فقد . ٢٠٠٧ يف ميامنار باطّراد منذ عام القنَّبخشخاش 
 ٢٠١١كشفت الدراسة االستقصائية اليت أجرهتا يف عام 

احلكومةُ باالشتراك مع مكتب األمم املتحدة املعين 
 أنَّات واجلرمية خبصوص احملاصيل غري املشروعة خدِّربامل
احة املستخدمة لزراعة خشخاش األفيون قد ازدادت املس

للسنة اخلامسة على التوايل لتصل إىل أعلى مستوى قياسي 
 يف ٥وإضافة إىل ذلك، ازداد إنتاج األفيون بنسبة قدرها . هلا

، إذ وصلت كميته التقديرية ٢٠١١ و٢٠١٠املائة بني عامي 
 بشكل غري القنَّبومع ازدياد زراعة .  أطنان٦١٠إىل 

 ميامنار ال تسري قُدماً حنو حتقيق هدفها أنَّمشروع، يبدو 
  .٢٠١٤ات حبلول عام خدِّراملنشود يف خلّوها من امل

وتالحظ اهليئةُ أنه ال تزال يف ميامنار حتّديات تعترض   - ٧٨
توفري سبل عيش بديلة مشروعة للمجتمعات احمللية الزراعية 

. ة يف البلدالضالعة يف زراعة خشخاش األفيون غري املشروع
ويف حني تقّر اهليئةُ جبهود حكومة ميامنار الرامية إىل القضاء 
على زراعة خشخاش األفيون غري املشروعة، فإهنا تشّجع 
احلكومةَ يف الوقت نفسه على التعاون مع اجملتمع الدويل 

ي هلذه املشكلة وعلى اختاذ تدابري كافية لتوفري سبل للتصّد
  .مجتمعات احمللية اليت تزرعهالعيش البديلة املشروعة لل

وقد طرأت زيادة يف صنع العقاقري االصطناعية   - ٧٩
واستهالكها وتصديرها بشكل غري مشروع وخباصة 

ويؤّجج إنتاج . ٢٠٠٦املنشِّطات األمفيتامينية منذ عام 
امليثامفيتامني، الذي جيري على نطاق واسع يف ميامنار، 

شرق آسيا وجنوب تعاطي تلك املادة يف العديد من بلدان 
ويف حني تقّر اهليئةُ بالصعوبات اليت تواجهها . شرق آسيا

حكومة ميامنار يف توسيع نطاق مراقبتها إىل املناطق اليت 
ات غري املشروعة يف البلد، خدِّرتشهد أنشطة ذات صلة بامل

فإهنا حتثّ احلكومة على مواصلة تعزيز جهودها الرامية إىل 
مني غري املشروع بالتعاون مع التصّدي لصنع امليثامفيتا
  .حكومات البلدان اجملاورة

    
  الواليات املتحدة األمريكية  )ه(  

  
تالحظ اهليئةُ بقلق بالغ مسار احلركة املتَّجهة صوب   - ٨٠

 ألغراض غري طبية يف القنَّباإلباحة القانونية الستعمال 
بعض أحناء الواليات املتحدة، وخصوصا النتائج اليت أسفرت 

بادرات لالقتراع على ذلك جرت مؤّخرا يف والييت عنها م
  .٢٠١٢نوفمرب /لورادو وواشنطن يف تشرين الثاينوك

رات، سوف تعمد هاتان وعقب هذه التطّو  - ٨١
 لغري األغراض الطبية القنَّبالواليتان إىل جعل استعمال 

 سنة فما ٢١مباحا مبوجب القانون لألشخاص البالغ عمرهم 
على صعيد كل والية منهما على فوق، وإىل فرض ضرائب 

وهذا .  وإىل السماح ببيعه يف حمالّ جتارية خاصة،خدِّرهذا امل
يا خطري الشأن ملقاصد املعاهدات الدولية ملراقبة ل حتّديشكّ
  . الواليات املتحدة األمريكية طرفا فيهادُّات اليت ُتَعخدِّرامل
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ت لسنة امخدِّر االتفاقية الوحيدة للأنَّوتؤكد اهليئةُ   - ٨٢
") االلتزامات العامة(" منها بشأن ٤ تنّص يف املادة ١٩٦١

على أن تتخذ الدولُ األطراف يف االتفاقية التدابري التشريعية 
واإلدارية الالزمة إلنفاذ وتنفيذ أحكام هذه االتفاقية، كل 

ات وصنعها خدِّرمنها يف إقليمها، وعلى قصر إنتاج امل
 هبا واستعماهلا تِّجاراالوتصديرها واستريادها وتوزيعها و

  .وحيازهتا، على األغراض الطبية والعلمية دون سواها
وتشّدد اهليئةُ على أمهية التنفيذ العاملي للمعاهدات   -٨٣

  حكومةَات من جانب الدول كافة، وحتثّخدِّرالدولية ملراقبة امل
الواليات املتحدة على اختاذ التدابري الالزمة لتكفل االمتثال التام 

  .ات يف أقاليمها كلهاخدِّرمعاهدات الدولية ملراقبة امللل
    

    البعثات القُطرية  - ٣  
كلَّ سنة، ضمن إطار اضطالعها يف ُتوِفد اهليئةُ   -٨٤

بالوالية املسَندة إليها مبقتضى املعاهدات الدولية ملراقبة 
ات ويف ضمن إطار حوارها املستمر مع احلكومات، خدِّرامل

طرية لتناقش مع السلطات الوطنية عدداً من البعثات القُ
املختصة التدابري املتخذة والتقّدم احملرز يف خمتلف جماالت 

وال تقتصر هذه البعثات على إتاحة فرصة . اتخدِّرمراقبة امل
للهيئة للحصول على املعلومات مباشرةً فحسُب، بل إهنا تتيح 

 تزوره، ات يف كلّ بلدخدِّرهلا أيضاً فهماً أفضل حلالة مراقبة امل
مما ميكّنها من تقدمي التوصيات املناسبة إىل احلكومات وتعزيز 

  .االمتثال للمعاهدات
ومنذ صدور تقرير اهليئة السابق أوفدت اهليئةُ بعثات   - ٨٥

إكوادور وباكستان والربازيل والربتغال : إىل البلدان التالية
 وبريو وتركيا) ة القومياتتعّددامل- دولة(وبنغالديش وبوليفيا 

واجلمهورية الدومينيكية ومجهورية كوريا وكوبا واململكة 
  .العربية السعودية ونيجرييا

    
    بنغالديش  )أ(  

يناير /زارت بعثةٌ من اهليئة بنغالديش يف كانون الثاين  - ٨٦
وكان التركيز الرئيسي للبعثة على التباحث، مع . ٢٠١٢

، ومنها السلطات املعنية بشأن املسائل املتصلة مبراقبة السالئف

حتديداً السالئف اليت تكون يف شكل مستحضرات صيدالنية، 
وكذلك على بدء حوار بشأن امتثال احلكومة لالتفاقيات 

وكانت . ات اليت هي طرف فيهاخدِّرالدولية الثالث ملراقبة امل
  .٢٠٠٥قد أُرسلت آخر بعثة للهيئة إىل بنغالديش يف عام 

األخرية للهيئة وقد حدثت عّدة تطورات منذ البعثة   -٨٧
وال تزال مراقبةُ السالئف الكيميائية، . ٢٠٠٥إىل البلد يف عام 

وعلى وجه التحديد سودوإيفيدرين يف شكل مستحضرات 
صيدالنية، تطرح إشكاليةً من جّراء عدم االتساق يف استخدام 
نظام اإلشعارات السابقة للتصدير باالتصال احلاسويب املباشر 

اك قصور يشوب االتصاالت فيما بني فهن). نظام بن أونالين(
احلكومات واالتصاالت فيما بني الدوائر احلكومية فيما يتعلق 
بأنشطة مكافحة هتريب السالئف وجهود إنفاذ القانون ذات 
الصلة بذلك، وخصوصا بشأن نوعية املعلومات اليت توّزع من 

كما . أعلى املستويات التنظيمية الرقابية على صغار املوظفني
 مستويات التوظيف غري كافية نظراً لعدم وجود املواد أنَّ

واملعدات األساسية والتدريب األساسي وخباصة يف جمال مراقبة 
وقد سبق أن أبلغت اهليئة عن عدد كبري من قضايا . السالئف

  .٢٠٠٩التهريب اليت مصدرها بنغالديش بدءا من عام 
عاجلة  يف م٢٠٠٥وكان التقّدم احملرز أثناء بعثة عام   - ٨٨

ات اليت أثريت خالهلا تقّدماً خدِّرالقضايا املتعلقة بتعاطي امل
ات آخذ خدِّر تعاطي املأنَّوهناك دالئل تشري إىل . حمدوداً

ويتزايد . يف االزدياد وأنه ينتشر ممتداً إىل املناطق الريفية
تعاطي األقراص اليت حتتوي على امليثامفيتامني، وكذلك 

 كما إنَّ. توي على كودينيالفينسيديل، شراب سعال حي
توافر خدمات العالج يف البلد منخفض املستوى باملقارنة مع 

 أْي متعاطي - ات باحلقن خدِّرالعدد التقديري ملتعاطي امل
ات خدِّربوبرينورفني بدرجة رئيسية، مما يتضح من تعاطي امل
  .باحلقن علناً يف شوارع دكا القدمية املكتظة بالسكان

    
    )دة القومياتاملتعّد-دولة(بوليفيا   )ب(  

ة القوميات بعثةٌ رفيعة املستوى تعّددزارت دولةَ بوليفيا امل  -٨٩
. ٢٠١١ديسمرب /من اهليئة، برئاسة رئيس اهليئة، يف كانون األول

والتقت البعثةُ وتبادلت وجهات النظر مع رئيس دولة بوليفيا 
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ائل دة القوميات ومع أعلى السلطات الوطنية، يف املساملتعّد
. اتخدِّراملتصلة بتنفيذ أحكام املعاهدات الدولية ملراقبة امل

ة القوميات تعّددوركّزت املناقشات على انسحاب دولة بوليفيا امل
 بصيغتها املعدَّلة ١٩٦١سنة  من اتفاقية ٢٠١١يونيه /يف حزيران

 مع نّية االنضمام ثانية إليها بتحفظ خيص ١٩٧٢سنة بربوتوكول 
لك على التبعات اخلطرية لذلك التصرف ورقة الكوكا، وكذ
  .اتمخدِّرعلى املراقبة الدولية لل

ة تعّدد حكومة دولة بوليفيا املألنَّوتأسف اهليئةُ   - ٩٠
القوميات مل تِعد النظَر يف قرارها باالنسحاب من اتفاقية 

وقد . ١٩٧٢  سنة بصيغتها املعدَّلة بربوتوكول١٩٦١سنة 
يناير / كانون الثاين١را من أصبح قرار احلكومة نافذا اعتبا

وتالحظ اهليئة أيضا أنه بعد وقت قصري من بعثة . ٢٠١٢
اهليئة إىل البلد، قّدمت احلكومة إىل األمني العام لألمم 

، صّك ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٩املتحدة يف 
 بصيغتها املعدَّلة ١٩٦١  سنةانضمامها إىل اتفاقية

ى حتفّظ بشأن ، الذي حيتوي عل١٩٧٢ربوتوكول سنة ب
 ٥٠ من املادة ٣وقُدِّم التحفظ وفقا للفقرة . ورقة الكوكا
ربوتوكول سنة  بصيغتها املعدَّلة ب١٩٦١  سنةمن اتفاقية
 انضمامها رهن بقبول الدول أنَّوأكّدت احلكومة . ١٩٧٢

  .األطراف يف االتفاقية ذلك التحفظ
ا أْي إذ(وإذا ما اعُترب التحفّظ املقترح مسموحا به   - ٩١

كان عدد الدول اليت تعترض عليه أقل من ثلث عدد الدول 
األطراف يف هناية االثين عشر شهرا من تاريخ قيام األمني 

 كانون ١٠العام، بإبالغه إىل الدول األطراف أي حىت 
ة تعّدد، فسوف ُيسمح لدولة بوليفيا امل)٢٠١٣يناير /الثاين

ويف . ظالقوميات باالنضمام إىل االتفاقية مع ذلك التحف
 فإنَّ من االتفاقية ٥٠ من املادة ٣تلك احلالة، ووفقا للفقرة 

الدول املعترضة على التحفظ غري ملَزمة إزاء الدولة 
املتحفِّظة بتحّمل أّي التزام قانوين يكون مبقتضى هذه 

وسوف يدخل انضمام . االتفاقية ويتناوله التحفظ املعين
لنفاذ وسوف تصبح ة القوميات حّيز اتعّدددولة بوليفيا امل

مرة أخرى طرفا يف االتفاقية يف اليوم الثالثني بعد إيداع 
  .صك انضمامها

ويف حني ترّحب اهليئةُ بنّية البلد العودة إىل اتفاقية   - ٩٢
، فقد أصيبت خبيبة أمل من قرار احلكومة جعل ١٩٦١سنة 

عودهتا إىل تلك االتفاقية رهنا بقبول التحفظ املقترح 
وتوّد اهليئة اإلشارة إىل أنه بصرف . وكاخبصوص ورقة الك

النظر عن انسحاب احلكومة من االتفاقية، وعن مقترح إعادة 
انضمامها إليها مع إبداء حتفظ، تظل أوراق الكوكا يف عداد 

، وتظل مجيع جوانب ١٩٦١  سنةات مبوجب اتفاقيةخدِّرامل
املراقبة الوطنية والدولية املفروضة على زراعتها وإنتاجها 

  .استريادها وتصديرها واستعماهلا سارية املفعولو
 حتقيق عاملية االنضمام إىل أنَّوتكّرر اهليئة من جديد   - ٩٣

 واالتفاقيتني الدوليتني األخريني ملراقبة ١٩٦١  سنةاتفاقية
ات، واليت تشكل معاً أساس النظام الدويل ملراقبة خدِّرامل
نظام املراقبة ات، ميثل شرطا ال غىن عنه لكي يؤدي خدِّرامل

 أنَّولذلك ترى اهليئة . ات وظيفته بفعاليةمخدِّرالدولية لل
ة القوميات ينايف تعّددالتحفّظ الذي اقترحته دولة بوليفيا امل

.  كما ينايف روحها١٩٦١  سنةالغرض األساسي من اتفاقية
 أي االنسحاب - النهج الذي اّتبعته احلكومة أنَّوتعتقد اهليئة 
 العودة لالنضمام إليها بعد إبداء حتفظ بشأن من االتفاقية مث

 قد يؤدي إىل نشوء سابقة خطرية تنبئ - أوراق الكوكا 
بعواقب وخيمة ميكن أن هتّدد أساس النظام الدويل ملراقبة 

وإذا ما كان على اجملتمع الدويل . ات يف املدى الطويلخدِّرامل
 أن يقبل هنجا تستخدم فيه الدول األطراف آلية االنسحاب

من املعاهدة والعودة إليها بعد إبداء حتفظ للتغلب على 
 من شأن فإنَّاملشاكل اليت تعترض تنفيذ بعض أحكامها، 
  .اتمخدِّرذلك أن يقّوض أركان نظام املراقبة الدولية لل

ة القوميات تعّددوتدعو اهليئةُ حكومةَ دولة بوليفيا امل  - ٩٤
ءات اليت اختذهتا إىل النظر جبدية كبرية يف مجيع تبعات اإلجرا

يف هذا الصدد، وتدعوها إىل أن تفعل ذلك يف سياق 
املسؤولية املشتركة بني مجيع البلدان يف التعامل مع مشكلة 

وتأمل اهليئة أن تتخذ احلكومة اإلجراء . ات العامليةخدِّرامل
املناسب حللّ أيٍّ من املشاكل القائمة فيما يتعلق مبسألة 

  .١٩٦١سق مع اتفاقية عام أوراق الكوكا على حنو يّت



 اتمخدِّرتقرير الهيئة الدولية لمراقبة ال

18 

    الربازيل  )ج(  
، زارت الربازيلَ بعثةٌ من ٢٠١٢أغسطس /يف آب  - ٩٥
وكانت آخُر بعثة أوفدهتا اهليئة إىل الربازيل قد جرت . اهليئة

والربازيل طرف يف كل املعاهدات الدولية . ٢٠٠٦يف عام 
ات، وحكومتها ملتزمة بتنفيذ هذه خدِّرالثالث ملراقبة امل

وحياذي موقع الربازيل اجلغرايف حدود مجيع . اتاملعاهد
 فإنَّ من مثَّالبلدان يف أمريكا اجلنوبية ما عدا اثنني منها، و

احلدود الربية الطويلة وكذلك اخلط الساحلي املمتد تشكّل 
معا حتديات كربى أمام جهود إنفاذ القوانني ملكافحة 

ازيل ال تزال  الربأنَّومع . اتخدِّر غري املشروع باملتِّجاراال
 فإنَّبلَد عبور رئيسي للكوكايني املنَتج يف البلدان اجملاورة، 

احلكومة الربازيلية اختذت تدابري هامة من أجل بأنَّ اهليئة تنّوه 
دعم قدرهتا على إنفاذ القانون، وخصوصا من خالل نشر 
طائرات املراقبة املوجَّهة بال طيار، واألجهزة املاسحة لفحص 

، واألجهزة املاسحة للتفتيش اجلسدي، حاويات الشحن
  .اتمخدِّروكذلك من خالل إنشاء خمترب لل

وتنّوه اهليئة أيضا باملوارد الضخمة اليت اسُتثمرت يف   - ٩٦
ات والوقاية منها، وكذلك بإنشاء شبكة خدِّربرامج منع امل

موّسعة من مرافق املعاجلة وإعادة التأهيل القائمة أساسا على 
وقد شّجعت بعثة اهليئة السلطات املختصة . يةاجملتمعات احملل

الربازيلية على النظر يف موضوع توسيع نطاق برامج املعاجلة 
وتباحثت البعثة أيضا . وإعادة التأهيل لتشمل نزالء السجون

مع السلطات الربازيلية بشأن تنامي مشكلة تعاطي عقار 
، وكذلك بشأن العمل اجلاري القيام به "الكراك"كوكايني 

 البلد لتحديد االستراتيجيات الالزمة لعالج اإلدمان على يف
ومن ضمن املسائل اليت ُنوقشت أيضا مسألة ". الكراك"

  مدى توافر املسكِّنات الالزمة الستخدامها طبيا، والذي 
ال يزال منخفضا، وكذلك ضرورة اعتماد التدابري الالزمة 

  .للعناية هبذه املسألة اهلامة
    

    كوبا  )د(  
، ٢٠١٢يوليه /ارت كوبا بعثةٌ من اهليئة، يف متوزز  - ٩٧

وكانت تلك هي بعثتها األوىل إىل هذا البلد منذ عام 
 حكومة كوبا، وهي دولة طرف أنَّوتالحظ اهليئة . ١٩٩٩

ات، تلتزم خدِّريف مجيع االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة امل
ز وتركّ. التزاما راسخا بأهداف تلك االتفاقيات وغاياهتا

ات بصفة رئيسية على خدِّرالسياسة العامة الوطنية ملكافحة امل
ات، وتقدَّم اخلدمات الصحية جماناً جلميع خدِّرمنع تعاطي امل

ات خدِّروقد حالت اجلهود النشطة يف مكافحة امل. السكان
ات تأثري شديد الوطأة على خدِّر باملتِّجاردون أن يكون لال

 زراعة كبرية غري  أيِّوال توجد أدلة تثبت وجود. البلد
 صنع غري مشروع ات أو أيِّخدِّرمشروعة حملاصيل امل

  .ات يف البلدمخدِّرلل
والضوابط الرقابية املطبَّقة على احلركة املشروعة   - ٩٨
وتقدم . ات واملؤثِّرات العقلية تبعث على الرضامخدِّرلل

احلكومة إىل اهليئة بانتظام املعلومات املطلوبة مبوجب 
ات، على الرغم من بعض خدِّرت الدولية ملراقبة املاملعاهدا

وقد ناقشت البعثة مع . التأّخر واالختالفات الطفيفة
ات لعالج اآلالم خدِّراحلكومة، مجلة أمور ومنها توافر امل

وهو توافر أدىن يف كوبا منه يف بعض البلدان األخرى يف 
ووفقا ألحدث دراسة استقصائية، أُجريت . ي منطقة الكاريب

ات خدِّر معدل انتشار تعاطي املفإنَّ، ٢٠٠٦يف عام 
وتباحثت البعثة مع احلكومة بشأن . منخفض يف البلد

ضرورة إجراء دراسة استقصائية جديدة عن تعاطي 
ات مما ميكّن من املقارنة بني البيانات اخلاصة بتعاطي خدِّرامل
اجتاهات جديدة يف تعاطي أيِّ ات، والتعّرف على خدِّرامل
  .ات يف البلدرخدِّامل
    

    اجلمهورية الدومينيكية  )ه(  
، أرسلت اهليئةُ ٢٠١٢أكتوبر /يف تشرين األول  - ٩٩

وكانت بعثةٌ سابقة قد . بعثةً إىل اجلمهورية الدومينيكية
واجلمهورية الدومينيكية دولة . ٢٠٠١زارت البلد يف عام 

ات، وهي ملتزمة خدِّرطرف يف االتفاقيات الثالث ملراقبة امل
وال تزال ُتستخدم . لتنفيذ التام ألحكام هذه االتفاقياتبا

اجلمهورية الدومينيكية كثريا كبلد عبور من أجل هتريب 
ات من أمريكا اجلنوبية إىل األسواق االستهالكية يف خدِّرامل

 احلكومة قد زادت ما تبذله من أنَّغري . أمريكا الشمالية
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الدويل مع جهود املنع، وخصوصا من خالل زيادة التعاون 
سلطات إنفاذ القوانني يف البلدان األخرى يف املنطقة، مما 

  . عرب البلدتِّجاريؤدي إىل اخنفاض اال
وقد تباحثت البعثة مع احلكومة بشأن موضوع   - ١٠٠

ات املطّبق يف البلد والتدابري خدِّراإلطار القانوين ملراقبة امل
ما يتصل به  غري املشروع وتِّجارالرامية إىل منع ومعاقبة اال

وترّحب . من أنشطة إجرامية، ومنها مثالً غسل األموال
اهليئة على وجه اخلصوص مبا متّ، منذ بعثتها األخرية، من 

 البعثة أنَّغري . اعتماد قانون خاص بشأن غسل األموال
 إنفاذ هذا القانون قد حيتاج إىل تعزيز، أنَّالحظت 

غسل ألغراض " الكازينوهات"وخصوصا بشأن استخدام 
وناقشت البعثة أيضا مسألة . عائدات األنشطة غري القانونية

ضرورة ضمان كفاية توافر املسكِّنات اليت ُتستعمل من أجل 
معاجلة اآلالم املرضية يف اجلمهورية الدومينيكية، والحظت 
ضرورة القيام مبزيد من العمل خبصوص تطوير عالج وإعادة 

  .اتمخدِّران للتأهيل األشخاص الذين يعانون من االرهت
    

    إكوادور  )و(  
يونيه /زارت بعثةٌ من اهليئة إكوادور يف حزيران  -١٠١

وكانت قد جرت البعثةُ السابقة اليت أوفدهتا اهليئة إىل . ٢٠١٢
وإكوادور دولة طرف يف مجيع . ٢٠٠٣ذلك البلد يف عام 

وقد أعلنت . اتخدِّراملعاهدات الدولية الثالث ملراقبة امل
نية املختصة التزامها باالمتثال ألحكام السلطات الوط

وحبكم املوقع . اتخدِّراالتفاقيات الدولية ملراقبة امل
االستراتيجي إلكوادور يواصل املهرِّبون استخدامها بلَد عبور 
للشحنات غري املشروعة من الكوكايني اليت ُتنقل من البلدان 

نة وعالوة على ذلك، ُتهرَّب عجي. اجملاورة إىل بلدان أبعد
الكوكا اليت ُتنتج يف كولومبيا وبريو إىل إكوادور لتحويلها إىل 

 للموادكوكايني ُيشحن بعد ذلك إىل اخلارج، والبلد َمْصَدٌر 
الكيميائية اليت ُتستخدم يف صنع الكوكايني واهلريوين بشكل 

ات يف خدِّر معّدل انتشار تعاطي املأنَّويبدو . غري مشروع
 املرافق أنَّخذ يف االرتفاع، كما إكوادور منخفض، إال أنه آ

احلالية املخّصصة للعالج وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج 
  .ات غري كافيةخدِّراالجتماعي ملتعاطي امل

وتضطلع احلكومة حاليا بإصالح األساس التشريعي   - ١٠٢
ات والبنية التنظيمية لسلك الشرطة، لتمكني خدِّرملكافحة امل

 من التصّدي على حنو أفضل الشرطة والسلطة القضائية
وقد بدأت برامج التنمية . ات والسالئفخدِّرلتهريب امل

الوقائية البديلة يف املناطق الضعيفة املناعة املتامخة ملناطق 
ات، وذلك بغية تزويد خدِّرالزراعة غري املشروعة حملاصيل امل

وُيتَّخذ . السكان يف تلك املناطق مبصادر الدخل املشروعة
ات يف البلد خدِّرملبادرات لتقدير مدى تعاطي املمزيد من ا
ودرست بعثةُ اهليئة مع السلطات جهودها الرامية . وأنواعه

إىل توسيع نطاق أنشطة خفض الطلب، واآلليات اإلدارية 
ات واملؤثِّرات العقلية والسالئف الكيميائية من خدِّرملراقبة امل

فحة تعاطي أجل منع تسريبها، وكذلك التدابري املتخذة ملكا
ات أو خمدِّراملستحضرات الصيدالنية اليت حتتوي على 

وُنوِقشت أيضا مسألة اختاذ تدابري من أجل . مؤثِّرات عقلية
ضمان استعمال املواد اخلاضعة للمراقبة، ومنها املسكِّنات 

. ألغراض الطبيةلشبه األفيونية، استعماالً رشيداً وتوفريها 
ات شاملة هتدف إىل تعزيز وأبلغت اهليئةُ احلكومةَ بتوصي

  .ات يف إكوادورخدِّرحالة مراقبة امل
    

  مجهورية كوريا  )ز(  
  

/ زارت بعثةٌ من اهليئة مجهوريةَ كوريا يف حزيران  -١٠٣
ومجهوريةُ كوريا دولة طرف يف املعاهدات . ٢٠١٢يونيه 

ات، وال تزال احلكومةُ ملتزمة خدِّرالدولية الثالث ملراقبة امل
وترّحب اهليئةُ . بتنفيذ أحكام تلك املعاهداتالتزاما تاما 

بالتقّدم الذي أحرزته احلكومة يف تنفيذ توصيات اهليئة يف 
. ٢٠٠٧أعقاب بعثتها األخرية اليت أوفدهتا إىل البلد يف عام 

وقد أُحرز تقدم باهر يف تعزيز مراقبة ورصد األنشطة املشروعة 
كذلك السالئف ات واملؤثِّرات العقلية، وخدِّراملتعلقة بامل

وعالوة على ذلك، . الكيميائية اليت تأخذ شكل مواد خام
ات، خدِّرزادت احلكومة جهودها لتعزيز قدرات إنفاذ قانون امل
  .اتخدِّروتعزيز التعاون الدويل واإلقليمي يف جمال مراقبة امل

 اهليئة تالحظ أنه ال تزال هناك حتديات أنَّغري   - ١٠٤
 مجهورية كوريا أصبحت مصدرا أنَّفهناك أدلة تبيِّن . كبرية

هاما ملهرِّيب اإليفيدرين والسودوإيفيدرين اللذين يدخالن يف 
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تركيب املستحضرات الصيدالنية اليت ُتستخدم يف الصنع غري 
وترى اهليئة أنه ينبغي . املشروع للمنشِّطات األمفيتامينية

حلكومة مجهورية كوريا أن تعّزز الضوابط الرقابية املفروضة 
لى التجارة الدولية والتوزيع احمللي للمستحضرات ع

الصيدالنية اليت حتتوي على إيفيدرين وسودوإيفيدرين، من 
وعالوة على .  غري املشروع هبذه املوادتِّجارأجل منع اال
 مجهورية كوريا أحرزت تقّدما ملحوظا يف أنَّذلك، ومع 

، اتخدِّرتقدمي خدمات العالج وإعادة التأهيل ملتعاطي امل
ات عموما يف البلد غري خدِّر املدى الكامل حلالة تعاطي املفإنَّ

معروف، من جّراء عدم وجود تقييمات شاملة لتعاطي 
  .ات بني عامة السكانخدِّرامل
    

    نيجرييا  )ح(  
/ زارت بعثةٌ من اهليئة نيجرييا يف تشرين األول  - ١٠٥

وتالحظ اهليئة، منذ بعثتها األخرية إىل . ٢٠١٢أكتوبر 
 احلكومة أحرزت بعض التقّدم أنَّ، ١٩٩٧جرييا يف عام ني

كما تالحظ اهليئة . اتخدِّريف جماالت معّينة من مراقبة امل
ات يف البلد، خدِّرالتزام اجلهاز الوطين إلنفاذ قوانني امل

والوكالة الوطنية إلدارة األغذية والعقاقري ومراقبتها بضمان 
ات واليت خدِّرراقبة املاالمتثال ألحكام املعاهدات الدولية مل

وعلى وجه اخلصوص، قامت احلكومة . نيجرييا طرف فيها
ببعض اخلطوات للتصدي للمشاكل الناشئة عن تعاطي 

 هبا يف البلد، وكذلك النقل العابر تِّجارات واالخدِّرامل
ات غري املشروعة، وذلك، على سبيل املثال، مخدِّرلل

اذ القانون وتنفيذ بتحسني مراقبة احلدود وتعزيز قدرات إنف
  .ات تستهدف الشبابخدِّربرامج للوقاية من تعاطي امل

فال تزال . إالَّ أنَّ هناك حتّديات كبرية ما زالت قائمة  - ١٠٦
ات غري خدِّرنيجرييا ُتستخَدم بلَد عبورٍ لشحنات امل

املشروعة، وخصوصا شحنات الكوكايني من بلدان يف 
  . أوروباأمريكا اجلنوبية، اليت تنقل منها إىل

، يبدو القنَّبات، وخاصة خدِّر تعاطي املأنَّومع   -١٠٧
 دراسات وبائية بشأن راً أيُّكبريا يف ذلك البلد، مل ُتجَر مؤّخ

 ال تتوفّر معلومات دقيقة عن من مثَّات وخدِّرحالة تعاطي امل

وعالوة على ذلك، يستمر . ات يف البلدخدِّرمدى تعاطي امل
ة واملؤثِّرات العقلية الالزمة خدِّرملاخنفاض توافر العقاقري ا

ومن الالزم أن تتخذ . الستعماهلا لألغراض الطبية والعلمية
  .احلكومة التدابري الالزمة للتصدِّي هلذه املشاكل

    
    باكستان  )ط(  
سبتمرب /زارت بعثةٌ من اهليئة باكستان يف أيلول  - ١٠٨

 الستعراض امتثال احلكومة للمعاهدات الدولية ٢٠١٢
ات، والتقّدم احملرز يف تنفيذ التوصيات اليت خدِّراقبة اململر

. ٢٠٠٤قّدمتها اهليئة يف أعقاب انتهاء بعثتها السابقة يف عام 
وباكستان دولة طرف يف مجيع املعاهدات الدولية ملراقبة 

وتسعى حكومة باكستان جاهدة إىل تنفيذ . اتخدِّرامل
عيد الوطين للفترة ات على الصخدِّرخطتها الرئيسية ملراقبة امل

  ، وقد أحرزت تقّدماً يف بعض اجملاالت، ٢٠١٤- ٢٠١٠
ات وإنفاذ خدِّرال سيما يف جمايل خفض العرض من امل

ومن خالل إنشاء فرقة عمل مشتركة بني اهليئات . القانون
ات وغريها من اآلليات، حّسنت احلكومة خدِّرتتوىل مراقبة امل

نون يف جمال مكافحة التنسيق بني خمتلف هيئات إنفاذ القا
وبذلت احلكومة أيضا مزيدا من اجلهود . اتخدِّر باملتِّجاراال

واعُتمدت . ات على خمتلف املستوياتخدِّرملكافحة تعاطي امل
أيضا يف البلد تغيريات مؤسسية، وكذلك تدابري تشريعية 
وإدارية وسياسات عامة على الصعيد املركزي وعلى صعيد 

للتحديات الناشئة يف جمال مراقبة املقاطعات بغية التصّدي 
 نقل املسؤوليات من احلكومة أنَّغري . ات يف البلدخدِّرامل

االحتادية إىل حكومات املقاطعات، املتوّخى مبوجب التعديل 
  .، مل يتحقّق متاما٢٠١٠الثامن عشر للدستور يف عام 

  وإذ تالحظ اهليئة تلك التطّورات اإلجيابية، فإهنا   - ١٠٩
عر بالقلق إزاء الضعف املستمر يف قدرة احلكومة ال تزال تش

ات خدِّرعلى رصد األنشطة املشروعة ذات الصلة بامل
واملؤثِّرات العقلية، ويف الوقت نفسه، على ضمان كفاية 

وعلى وجه اخلصوص، . توفّرها لألغراض الطبية والعلمية
أدت مواطن القصور يف الرقابة على املستحضرات 

 على مؤثِّرات عقلية على مستوى البيع الصيدالنية احملتوية
بالتجزئة إىل زيادة تعاطي هذه املواد، مما تسّبب يف مشاكل 
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كما أّدى عدم وجود آلية رصد للسالئف . صحية إضافية
. الكيميائية إىل زيادة خطر تسريبها إىل قنوات غري مشروعة

ات، مخدِّروترّحب اهليئةُ بإنشاء جهاز للتنظيم الرقايب لل
باختاذ تدابري إضافية للرقابة على السالئف وكذلك 
احلكومة ستقوم باخلطوات بأنَّ وتثق اهليئة . الكيميائية

الالزمة لضمان أن تعمل الوكالة بكامل طاقتها، وأن تضطلع 
مقاطعات البلد باملسؤوليات اليت انتقلت إليها مؤّخراً مبوجب 
الدستور، وخصوصا يف جمال خفض الطلب، وأن ُتَنفَّذ 

  .ات تنفيذاً كامالًخدِّركاُم املعاهدات الدولية ملراقبة املأح
    

    بريو  )ي(  
زارت بريو بعثةٌ رفيعة املستوى من اهليئة، برئاسة   - ١١٠

وكان الغرض من البعثة . ٢٠١٢مايو /رئيس اهليئة، يف أيار
هو حبث التطّورات اليت طرأت منذ بعثتها السابقة إىل ذلك 

 تزايد زراعة ُشجرية الكوكا ، وخصوصا٢٠٠٦البلد يف عام 
وصنع الكوكايني على حنو غري مشروع يف بريو، والتناقش 
مع السلطات الوطنية املختصة بشأن تدابري مكافحة هذه 

  . هبا وتعاطيهاتِّجارات واالخدِّرالزراعة وصنع امل
 احلكومة أطلقت أنَّوتالحظ اهليئةُ مع التقدير   -١١١

 ٢٠١٦-٢٠١٢ات للفترة خدِّرم لل شاملةًاستراتيجيةً وطنيةً
تشّدد على التنمية البديلة ومكافحة زراعة شجرية الكوكا غري 

ات والوقاية والعالج من تعاطي خدِّر باملتِّجاراملشروعة واال
  تنسيق مشتركة بني الوزارات تنسيَقوتتوىل آليةُ. اتخدِّرامل

قبة وال تزال مرا. ات بكفاءةمخدِّرتنفيذ االستراتيجية الوطنية لل
ات واملؤثِّرات العقلية والسالئف مخدِّراحلركة املشروعة لل

وترّحب اهليئة بالتدابري اليت . الكيميائية تؤدي وظيفتها جيداً
ات، وتدعو خدِّراختذهتا احلكومة لتعزيز قدراهتا يف جمال حظر امل

اجملتمع الدويل إىل القيام، عند االقتضاء، بدعم جهود التنمية 
هلا، مبا يف ذلك حتسني فرص وصول املنتجات البديلة اليت تبذ

  .القادمة من مثل هذه الربامج إىل األسواق
 بريو ال تزال أحد أكرب بلدين لزراعة الكوكا أنَّبيد   - ١١٢

وهناك خطر من أن تزداد الزراعة غري املشروعة . يف العامل
 ما مل يتم اختاذ إجراء قوي ،لشجرية الكوكا أكثر من ذلك

 أنَّويف هذا الصدد، تالحظ اهليئة . ةضد هذه الزراع
احلكومة تواصل السماح بزراعة شجرية الكوكا ألغراض 

ولبعض ) مضغ أوراق الكوكا(استعمال تقليدية داخلية 
ولكن ال . ١٩٦١ سنة األغراض الصناعية املخالفة التفاقية

 احلكومة يف وضع ميكنها من فرض مراقبة فّعالة على أنَّيبدو 
راق الكوكا تستخدم سنوياً ملثل هذه  طن من أو٩ ٠٠٠

وتدعو اهليئة احلكومة إىل اختاذ التدابري املناسبة . األغراض
لتمكني الشركة الوطنية للكوكا من االمتثال التام لوالياهتا 

 بصيغتها ١٩٦١ سنة  من اتفاقية٢٦ و٢٣طبقاً للمادتني 
  .١٩٧٢ربوتوكول سنة املعدَّلة ب

    
    الربتغال  )ك(  
يونيه /بعثةٌ من اهليئة الربتغالَ يف حزيرانزارت   -١١٣
 ٢٠٠٤وكانت البعثةُ السابقة قد جرت يف عام . ٢٠١٢

 حكومة الربتغال، وهي دولة طرف يف مجيع أنَّوتالحظ اهليئةُ 
ات، ملتزمة التزاما خدِّراالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة امل

قبة واستراتيجية مرا. كامال بتحقيق أهداف تلك املعاهدات
دة بوضوح، وُتنفَّذ من خالل خطة وطنية ات حمدَّخدِّرامل

وتقّيم احلكومة بانتظام فعالية جهودها يف مراقبة . شاملة
وتشري البيانات املتاحة إىل زيادة يف تعاطي . اتخدِّرامل
وال يزال تعاطي . ات يف الربتغال يف العقد املاضيخدِّرامل
 حاالت جديدة من ات باحلقن يرتبط بعدد كبري منخدِّرامل

وميثل تعاطي . تشخيص اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية
ات خدِّروال يزال جتار امل.  بني الشباب مصدر قلق كبريالقنَّب

يواصلون استخدام الربتغال بلد عبور، وخصوصاً لتهريب 
 أنَّوتالحظ اهليئة مع التقدير . القنَّبالكوكايني وراتنج 

ات، خدِّر الوقاية األولية من تعاطي املاحلكومة ملتزمة بتعزيز
احلكومة بأنَّ واهليئة على ثقة . القنَّبمع تشديد خاص على 

 تِّجارستوفّر املوارد الكافية لتنفيذ التدابري املتخذة ضد اال
  .ات وتعاطيها، رغم القيود االقتصادية احلاليةخدِّربامل

 وتباحثت البعثة مع احلكومة بشأن موضوع التعاون  - ١١٤
يف احلفاظ على توازن عاملي بني العرض والطلب غري 

ومشلت القضايا . املشروعني فيما خيص املواد األفيونية اخلام
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األخرى اليت ناقشتها البعثةُ اخلربةَ املكتسبة من خالل عمل 
ات ومسامهتها خدِّراللجان املعنية بشؤون الردع عن إدمان امل

شت أيضا مسألةُ اختاذ وُنوِق. اتخدِّريف الوقاية من تعاطي امل
تدابري ترمي إىل ضمان استعمال املواد اخلاضعة للمراقبة، 
ومنها املسكِّنات شبه األفيونية ومضادات القلق 

  .زوديازيبينية، ألغراض طبية البن
    

    اململكة العربية السعودية  )ل(  
زارت بعثةٌ من اهليئة اململكةَ العربية السعودية يف   - ١١٥
 بغية استعراض التقّدم احملَرز يف البلد ٢٠١٢سبتمرب /أيلول

ات منذ خدِّربشأن تنفيذ أحكام املعاهدات الدولية ملراقبة امل
. ٢٠٠٥البعثة األخرية اليت أوفدهتا اهليئة إىل البلد يف عام 

وتالحظ اهليئة تعّهد حكومة اململكة العربية السعودية 
لثالث ملراقبة باالمتثال اللتزاماهتا مبوجب االتفاقيات الدولية ا

ات اليت هي طرف فيها، وتثين على اهليئات احلكومية خدِّرامل
ات مشيدةً بالتزامها واجلهود اليت تبذهلا خدِّراملعنية مبراقبة امل

  . هباتِّجارات واالخدِّريف جمال مكافحة تعاطي امل
 احلكومة أنَّوحتيط اهليئةُ علماً بأنه على الرغم من   - ١١٦

ات خدِّرنية شاملة ملراقبة املوضعت استراتيجية وط
 بذل املزيد من جهود التنسيق فيما بني فإنَّومكافحتها، 

مجيع املؤسسات املشاركة يف التنفيذ قد يسّهل حتقيق 
أما آليات مراقبة . اتخدِّرإجنازات أكرب يف جمال مكافحة امل

ات واملؤثِّرات العقلية اخلاضعة مخدِّراحلركة املشروعة لل
وتباحثت اهليئة مع حكومة . لية فتتسم بالفعاليةللمراقبة الدو

اململكة العربية السعودية بشأن اختاذ املزيد من التدابري من 
أجل تعزيز آليات مراقبة السالئف، وتعزيز تبادل املعلومات 

  .اتخدِّرفيما بني مجيع السلطات املعنية مبراقبة امل
اليت ُتباع  باألمفيتامينات املزّيفة تِّجاروال يزال اال  - ١١٧

على أهنا كابتاغون وقّنب وتعاطيها ميثّالن املشكلة الرئيسية 
 أنَّات يف اململكة العربية السعودية على الرغم من مخدِّرلل

.  باهلريوين وتعاطيه يف البلدتِّجارهناك دالئل على تنامي اال
وتدعو اهليئة احلكومة إىل وضع اآلليات املناسبة إلجراء تقييم 

ات يف البلد بغية حتسني خدِّرتشار تعاطي املدقيق ملدى ان
وتثين . ات وتكييفهاخدِّرتقييم كفاءة سياسات مكافحة امل

اهليئة على حكومة اململكة العربية السعودية لنظام الرعاية 
ة األوجه والشامل الذي وضعته ملعاجلة اإلدمان على تعّددامل

ألمل ومشلت البعثةُ زيارةً إىل جممع ا. اتخدِّرتعاطي امل
للصحة النفسية، الذي يوفّر العالج واإلرشاد والرعاية 

  .اتمخدِّرالالحقة للعالج للمرضى املرهتنني لل
    

    تركيا  )م(  
نوفمرب /زارت بعثةٌ من اهليئة تركيا يف تشرين الثاين  - ١١٨

وتركيا طرف يف مجيع االتفاقيات الدولية الثالث . ٢٠١١
باالمتثال ألحكام تلك ات، وأظهرت التزامها خدِّرملراقبة امل
وتالحظ اهليئة ما تضطلع به احلكومة من أنشطة . االتفاقيات

ات خدِّرشاملة بشأن إنفاذ قانون بشأن خفض العرض من امل
. وما تتمّتع به السلطات من قدرات واسعة يف هذا الصدد

كما جتلّى التعاون الفّعال بني خمتلف وكاالت إنفاذ القانون 
 عبور جيري من خالله هتريب كميات وتركيا بلد. يف البلد

 أنَّكبرية من اهلريوين إىل أوروبا الغربية، على الرغم من 
كمية اهلريوين اليت ضبطت على مدى العامني املاضيني 

 عرب مشال أفريقيا تِّجاراخنفضت نظراً لتزايد أمهية اال
وتضاعفت كمية . وبواسطة حاويات حبرية وشحنات بضائع

ت يف البلد أكثر من مرتني من عام الكوكايني اليت ضبط
  .٢٠١٠ إىل عام ٢٠٠٩
 التطورات اإلجيابية اليت طرأت  بعَضوتالحظ اهليئةُ  - ١١٩

على جمال خفض الطلب منذ البعثة السابقة للهيئة يف عام 
، وتشّجع احلكومة على تعزيز جهودها يف هذا ٢٠٠٣

ات، وكذلك خدِّراجملال، مبا يشمل تقييم مدى تعاطي امل
وأحاطت البعثة علما باألنشطة اجلارية . قاية والعالجالو

هبدف ضمان توافر كميات كافية من املواد اخلاضعة للمراقبة 
وتركيا بلد منتج بصفة مشروعة . الدولية لألغراض الطبية

 تدابري املراقبة كانت أنَّخلشخاش األفيون، ورأت البعثة 
اج أشباه كافية يف الزراعة املشروعة خلشخاش األفيون وإنت

  .القلويات
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  تقييم تنفيذ احلكومات التوصيات املقدَّمة   - ٤  
    طريةمن اهليئة يف أعقاب بعثاهتا القُ

ُتجري اهليئةُ سنويا أيضا، يف إطار حوارها املستمر مع   -١٢٠
احلكومات، تقييما لتنفيذ احلكومات توصيات اهليئة املقدَّمة يف 

دعت اهليئة حكومات  ٢٠١٢ففي عام . أعقاب بعثاهتا القُطرية
، ٢٠٠٩البلدان الستة التالية، اليت أوفدت إليها بعثات يف عام 

: إىل تقدمي معلومات عّما أحرزته من تقّدم يف تنفيذ توصياهتا
  .األردن وأستراليا وأنغوال والسودان واملغرب وهنغاريا

وتوّد اهليئةُ أن ُتعرب عن تقديرها حلكومات األردن   - ١٢١
فقد يّسر تعاونُ . ا لتقدمي املعلومات املطلوبةواملغرب وهنغاري

ات يف تلك خدِّرتلك احلكومات تقييَم اهليئة حلالة مراقبة امل
البلدان والمتثال احلكومات للمعاهدات الدولية ملراقبة 

ووردت معلومات من حكومة أستراليا متأّخرة . اتخدِّرامل
نتائج جداً حبيث تعذّر على اهليئة استعراضها، وسوف ُتدرج 

  .٢٠١٣استعراضها يف تقرير اهليئة السنوي لعام 
ضافة إىل ذلك، استعرضت اهليئةُ تنفيذ إلوبا  - ١٢٢

التوصيات اليت قّدمتها يف أعقاب بعثتها املوفدة إىل إثيوبيا يف 
، اليت مل تقّدم املعلومات املطلوبة يف الوقت ٢٠٠٨عام 

 وتالحظ اهليئة مع. ٢٠١١املناسب الستعراضها يف عام 
التقدير املعلومات اإلضافية املقّدمة من حكومة األرجنتني 
فيما يتعلق بتنفيذ توصيات اهليئة يف أعقاب بعثتها املوفدة إىل 

  .٢٠٠٦ذلك البلد يف عام 
    

    األرجنتني  )أ(  
 حكومة األرجنتني أنَّتالحظ اهليئةُ مع التقدير   - ١٢٣

افق اختذت تدابري شاملة لتوسيع نطاق برامج الوقاية ومر
العالج وإعادة التأهيل جلميع قطاعات السكان، مبا يف ذلك 

وتشمل تلك التدابري برامج . على مستوى املقاطعات
ات يف املؤسسات خدِّرمتكاملة للوقاية من تعاطي امل

سر، ويف مكان العمل، ويف السجون؛ وبرامج التعليمية، ولُأل
 وتنظيم ات يف اجملتمعات احمللية؛خدِّرالوقاية من تعاطي امل

أنشطة توعية وأنشطة تروجيية؛ وتوفري املساعدة والتدريب 

للفرق التقنية وأخصائيي الرعاية الصحية الذين يوفّرون 
توفّر احلكومة من خالل و. خدمات الوقاية والعالج

سجالت املؤسسات والوكاالت اليت تقدم اخلدمات، 
مج وتليب الربا. إمكانية الوصول إىل خدمات الرعاية والعالج

املتخصصة احتياجات فئات سكانية حمددة، ومن ذلك مثالً 
برنامج عالج املرضى ذوي الدخل املنخفض، وبرامج الدعم 

ات، وبرامج مخدِّرألسر وأصدقاء األشخاص املرهتنني لل
للرعاية بعد اخلروج من املستشفى وإعادة التأهيل االجتماعي 

  .واملهين، وبرامج شبكة الرعاية اإلقليمية
ووفقا للحكومة فقد طرأت زيادة يف عدد ما   - ١٢٤

اكُتشَف يف األرجنتني خالل السنوات األخرية من خمتربات 
والغرض من معظم تلك . غري مشروعة جتّهز قاعدة الكوكا

واستجابة . املختربات جتهيز عجينة الكوكا للتعاطي الداخلي
لذلك اختذت احلكومة عددا من التدابري الرامية إىل تعزيز 

 األرجنتني على إنفاذ القانون يف جمال مكافحة قدرات
ات، ال سيما من خالل توفري دورات تدريبية خدِّرامل

 تِّجارمتخصصة يف كافة أرجاء البلد يف جمال مكافحة اال
ات واجلرائم ذات الصلة، ومنع تسريب السالئف خدِّربامل

الكيميائية، ملوظفي إنفاذ القانون وموظفي النظام القضائي 
وتشمل التدابري األخرى إعداد مدونة .  االدعاء العامودائرة

قواعد سلوك طوعّية التطبيق للصناعة الكيميائية؛ وتنفيذ 
خطة التفتيش االحتادية على الكيانات اليت تتعامل مع مواد 
خاضعة للرقابة، مع التركيز على السالئف املستخدمة يف 

في الصنع غري املشروع للكوكايني؛ واحلفاظ على خط هات
مباشر على مدار الساعة للرد على االستفسارات الواردة من 
. األمن والشرطة فيما يتعلق بإجراءات نقاط التفتيش

وترّحب اهليئة هبذه املبادرات وتشّجع احلكومة على مواصلة 
  .توسيع نطاق أنشطتها يف هذا اجملال

    
    إثيوبيا  )ب(  
ا اهليئة عملت حكومةُ إثيوبيا بالتوصيات اليت قّدمته  - ١٢٥

، وأُحرز ٢٠٠٨يف أعقاب بعثتها املوفدة إىل البلد يف عام 
وتالحظ اهليئة . اتخدِّرتقّدم يف عدد من جماالت مراقبة امل
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مع التقدير إعداد واعتماد خطة رئيسية وطنية شاملة ملراقبة 
ات تتناول معظم توصيات اهليئة، إنشاء جلنة وزارية خدِّرامل

  .تنفيذ تلك اخلطةمشتركة لرصد وتوجيه عملية 
وترّحب اهليئة بالتدابري املتَّخذة ملكافحة الزراعة غري   -١٢٦

وقد . اتخدِّر باملتِّجار مكافحة االالقنَّباملشروعة لنبات 
ات التابعة للشرطة الوطنية جهودها خدِّركثّفت شعبة مراقبة امل

يف جمال القضاء على هذه الزراعة بالتعاون مع اجملتمعات احمللية 
 بشكل غري مشروع، القنَّبأشّد املناطق تضّررا بزراعة نبتة يف 

ات يف مطار أديس خدِّروتعّززت إىل حدٍّ كبري قدرات حظر امل
وتشمل التدابري املتخذة إنشاء فريق للتنسيق . أبابا الدويل

املشترك بني الوكاالت بغرض حتسني التعاون العمليايت يف 
ات ذات خدِّرفاذ قانون املاملطار فيما بني اهليئات املعنية بإن

الصلة، فضال عن تنظيم دورات تدريبية يف بناء القدرات 
ملوظفي إنفاذ القانون مثل موظفي الشرطة وموظفي إدارة 

  .املطار ومشريف الشرطة اإلقليمية ومسؤويل اجلمارك
 اعتماد تشريع ٢٠٠٩وتالحظ اهليئة أنه مت يف عام   - ١٢٧

كز لالستخبارات املالية ملكافحة غسل األموال، وأُنشئ مر
 وتعزيز وعي اجلمهور ،للتحقيق يف قضايا غسل األموال

  .وفهمه للمسائل املتصلة بغسل األموال
وأحرزت احلكومة تقّدماً يف جمال خفض الطلب   - ١٢٨

ويف إطار اخلطة . ات وعالجهخدِّروالوقاية من تعاطي امل
لبلد ات على الصعيد الوطين يف اخدِّرالرئيسية ملكافحة امل

اعتمدت املؤسسات الوطنية واإلقليمية برامج وتدابري 
وبغية معاجلة اخنفاض توافر املواد . اتخدِّرملكافحة تعاطي امل

األفيونية لالستعمال الطيب يف إثيوبيا، مبا يف ذلك الرعاية يف 
تسكني اآلالم، أتاحت السلطات دورات يف جمال بناء 

 مقدِّمي الرعاية القدرات ودورات تدريبية للتوعية لصاحل
الصحية واألطباء املمارسني من أجل حتقيق الفعالية يف إدارة 

  .استعمال شبائه األفيون لألغراض الطبية استعماالً رشيداً
 إىل مواصلة تعزيز التعاون  احلكومةَوتدعو اهليئةُ  - ١٢٩

معها يف جمال مراقبة السالئف وإىل تقدمي ردود سريعة على 
وص شرعية أوامر تصدير السالئف استفسارات اهليئة خبص

إىل إثيوبيا، وذلك على وجه اخلصوص باستخدام نظام بن 
وتشّجع اهليئة احلكومة على مواصلة جهودها يف . أونالين

ات، وإحاطة اهليئة علما حبالة مراقبة خدِّرجمال مكافحة امل
 تِّجارات يف إثيوبيا، وزيادة التدابري املتخذة ملكافحة االخدِّرامل
  .ات وتعاطيها يف البلدخدِّربامل
    

    هنغاريا  )ج(  
 حكومة هنغاريا بذلت جهودا يف أنَّتالحظ اهليئةُ   - ١٣٠

تنفيذ توصيات اهليئة يف أعقاب بعثتها املوفدة إىل البلد يف 
فقد اختذت احلكومة تدابري لتعزيز مراقبة . ٢٠٠٩عام 

األنشطة املشروعة ذات الصلة بالسالئف الكيميائية، وخاصة 
واتُّخذت . يما يتعلق بتوزيع أهنيدريد اخلل واستعمالهف

خطوات إضافية بغية حتديد مسألة تسريب أهنيدريد اخلل من 
وتبدو احلكومة . التجارة املشروعة إىل القنوات غري املشروعة

ملتزمة بالوفاء مبتطلبات قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
ر اخلشخاش تنظيم التجارة يف بذو"، املعنون ١٩٩٩/٣٢

، وأعربت عن عزمها على "ومراقبتها على الصعيد الدويل
تسمية هيئة خموَّلة بالتصديق على أصل بذور اخلشخاش 

  .املنتجة يف هنغاريا، على حنو ما أوصت به اهليئة

م أيضا يف ترشيد استعمال وقد أُحرز تقّد  - ١٣١
وتنص التعديالت التشريعية . ات واملؤثِّرات العقليةخدِّرامل

 على فرض ضوابط أكثر ٢٠١١يوليه /اليت اعتمدت يف متوز
ات خمدِّرصرامة على املنتجات الطبية اليت حتتوي على 

كما مت تعزيز الرقابة على صيدليات البيع . ومؤثِّرات عقلية
بالتجزئة وعلى خمزونات املواد اخلاضعة للمراقبة املوجودة 

 لوائح لدى مقدِّمي الرعاية الصحية، ودخلت حّيز النفاذ
تنظيمية جديدة بشأن الوصفات الطبية اخلاصة باستعمال 

وتثق اهليئة . ات واملؤثِّرات العقلية لألغراض الطبيةخدِّرامل
حكومة هنغاريا ستواصل تعزيز جهودها الرامية إىل بأنَّ 

ات واملؤثِّرات العقلية لألغراض الطبية خدِّرضمان توافر امل
 تسريبها إىل قنوات غري والعلمية وأن متنع يف الوقت نفسه

  .مشروعة
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ويف حني ترّحب اهليئة هبذه التدابري فإهنا تالحظ أنه   - ١٣٢
ال تزال مثة حاجة إىل بذل جهود يف جمال الوقاية والعالج 

 هنغاريا أنشأت نظاما شامال أنَّورغم . اتخدِّرمن تعاطي امل
ات وإعادة تأهيلهم، فثمة حاجة إىل خدِّرملعاجلة متعاطي امل

. اصلة تطوير النظام ليلّبي االحتياجات بشكل كاملمو
وتشّجع اهليئة احلكومة على بذل مزيد من اجلهود يف جمال 

ات بني الشباب، وضمان أن خدِّرالوقاية األولية من تعاطي امل
تعاجل األنشطة املنفَّذة يف هذا اجملال مجيع حاالت التعاطي 

ك املستحضرات الشائعة للمواد اخلاضعة للمراقبة، مبا يف ذل
  .الصيدالنية اليت حتتوي على هذه املواد

    
    األردن  )د(  
 حكومة األردن أحرزت بعض التقّدم أنَّتالحظ اهليئةُ   -١٣٣

ات منذ بعثة اهليئة املوفدة إىل البلد يف عام خدِّريف مراقبة امل
فقد اختذت احلكومة عددا من التدابري الرامية إىل تعزيز . ٢٠٠٩

ني الوكاالت احلكومية ذات الصلة حتت إشراف التنسيق فيما ب
املؤسسة العامة للغذاء والدواء يف األردن، وهي هيئة التنسيق 

وعّززت احلكومة . ات يف البلدخدِّرالرئيسية جلهود مراقبة امل
أيضا تعاوهنا يف تبادل املعلومات بشأن السالئف الكيميائية مع 

وما . ملبادرات الدوليةالبلدان اجملاورة املشاركة يف العديد من ا
زال القلق يساور اهليئة إزاء استمرار توفّر معلومات حمدودة فقط 

  .ات ومضبوطاهتا يف األردنخدِّر باملتِّجارعن اال
 أطلقت اهليئةُ الوطنية ملكافحة ٢٠٠٩ومنذ عام   - ١٣٤

 ملكافحة تعاطي  جديدةًات استراتيجيةً وطنيةًخدِّرامل
  ديد لعالج املدمنني يضم وافُتتح مركز ج. اتخدِّرامل

وترّحب اهليئة بالتدابري اليت اختذهتا احلكومة .  سريرا٢٥٠ً
ات من خالل برامج التوعية خدِّرللحّد من الطلب على امل
ات، وبرامج عالج االرهتان خدِّرالرامية إىل الوقاية من امل

  .وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج االجتماعي
ُيحَرز سوى تقدم ضئيل يف وتالحظ اهليئة أنه مل   -١٣٥

فال تزال . ات لألغراض الطبية يف األردنخدِّرضمان توافر امل
الكميات املتاحة من املواد األفيونية املستعملة لتسكني األمل يف 

وتطلب اهليئة إىل احلكومة . املؤسسات الطبية غري كافية

دراسة احلالة الراهنة والقيام باخلطوات الضرورية لضمان توافر 
  .ات، وخصوصا املواد األفيونية، لألغراض الطبيةخدِّرامل
    

    املغرب  )ه(  
 احلكومة املغربية نفَّذت أنَّتالحظ اهليئةُ مع التقدير   - ١٣٦

توصيات اهليئة يف أعقاب بعثتها املوفدة إىل البلد يف عام 
وعلى وجه التحديد أُضفي مزيد من التحسني على . ٢٠٠٩

ات مخدِّرحلركة املشروعة للالضوابط الرقابية املفروضة ا
واملؤثِّرات العقلية والسالئف الكيميائية من خالل بدء العمل 
بإجراءات إدارية موّحدة، واستخدام مناذج موّحدة يف 

واختذت اللجنة الوطنية املغربية . ٢٠١١يناير /كانون الثاين
ات خطوات لتحسني نشر املعلومات املتعلقة خبفض مخدِّرلل

لى ذلك مت تزويد اهليئة مبجموعة من وعالوة ع. الطلب
الدراسات اليت أجريت يف املغرب بشأن مدى تعاطي 

  .ات ومنطه يف البلدخدِّرامل
. القنَّبواملغرب أحد املنتجني الرئيسيني لراتنج   - ١٣٧

ووفقا للحكومة، فقد ظلت مساحة املنطقة اليت ُيزرع فيها 
يف  هكتار ٤٧ ٤٠٠ بشكل غري مشروع عند القنَّبنبات 
ة األوجه متعّددوتنفّذ احلكومة استراتيجية . ٢٠١٠عام 

ات خدِّرتشمل جهود إنفاذ القانون، والقضاء على حماصيل امل
غري املشروعة، ووضع برامج للتنمية البديلة، واجلهود الرامية 
إىل احلد من الطلب وعالج املتعاطني بغية التغلب على ثقافة 

وتالحظ . يا يف مشال املغرب املوجودة تارخيالقنَّبزراعة نبتة 
اهليئة اخلطوات اليت اختذهتا احلكومة لتبادل اخلربات 

 غري القنَّبواملمارسات اجليدة يف جمال مكافحة زراعة نبتة 
وتشّجع اهليئة احلكومة على مواصلة جهودها . املشروعة

 هبا، ومواصلة تِّجار غري املشروعة واالالقنَّبملكافحة زراعة 
يانات اإلحصائية ذات الصلة بشأن مدى مجع وحتليل الب

  . يف البلد، وتبادل خرباهتا مع اجملتمع الدويلالقنَّبزراعة 
وتتمثل إحدى أولويات االستراتيجية الوطنية ملكافحة   -١٣٨

ات يف املغرب يف اختاذ إجراءات ملكافحة الشبكات خدِّرامل
 وتالحظ اهليئة أنه من أجل. اتخدِّر باملتِّجارالدولية لال

 تِّجارالتصّدي الستخدام األراضي الوطنية منطقة عبور لال
ات، اختذت احلكومة عددا من التدابري من قبيل خدِّرالدويل بامل
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بناء القدرات العملياتية ملختلف القطاعات األمنية؛ واألخذ 
بسياسة تكفل مراقبة احلدود والسواحل؛ وتوفري برامج 

 واستخدام التدريب املستمر ملوظفي إنفاذ القانون؛
تكنولوجيات كشف جديدة يف املوانئ البحرية واملطارات؛ 
ووضع استراتيجيات ملنع ومكافحة استخدام الطائرات اخلفيفة 

ات؛ وحتسني أنشطة التعاون الدويل مع خدِّر باملتِّجاريف اال
  .البلدان األخرى، وخصوصاً من خالل اإلنتربول

صول على األدوية،  مسألة إمكانية احلأنَّوتالحظ اهليئة   -١٣٩
درجت يف خطة العمل للفترة مبا يف ذلك شبائه األفيون، قد أُ

 اليت وضعتها وزارة الصحة يف املغرب، بغية ٢٠١٧-٢٠١٢
وترّحب . التصّدي للقيود الرقابية التنظيمية على الصعيد الوطين

اهليئة هبذه التدابري، وتشّجع احلكومة على إحراز مزيد من التقّدم 
  .ات املشروعة لألغراض الطبيةخدِّرتوافر امليف حتسني 

      
اإلجراءات اليت اختذهتا اهليئة من أجل ضمان     -باء

  اتخدِّرتنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة امل
  

   اإلجراءات اليت اختذهتا اهليئة عمالً  - ١  
   ١٩٦١ من اتفاقية سنة ١٤باملادة 
    ١٩٧١ من اتفاقية سنة ١٩واملادة 

ومن تلك  (١٩٦١ من اتفاقية سنة ١٤ادة تنّص امل  -١٤٠
 ١٩واملادة ) ١٩٧٢االتفاقية بصيغتها املعدَّلة بربوتوكول سنة 

 على ١٩٨٨ من اتفاقية سنة ٢٢ واملادة ١٩٧١من اتفاقية سنة 
التدابري اليت جيوز للهيئة أن تتخذها لكفالة تنفيذ أحكام هذه 

 متصاعدة وهذه التدابري، اليت تتكّون من خطوات. االتفاقيات
يف صرامتها، ُتؤخذ يف االعتبار عندما يكون لدى اهليئة ما 

أهداف االتفاقيات بأنَّ يدعوها من األسباب إىل االعتقاد 
  .تتعّرض خلطر جّدي بسبب عدم تنفيذ دولة ما أحكامهما

 من اتفاقية سنة ١٤وقد احتكمت اهليئةُ إىل املادة   - ١٤١
 بشأن عدد ١٩٧١ من اتفاقية سنة ١٩أو املادة / و١٩٦١

وكان غرض اهليئة تشجيع الدول على . حمدود من الدول
االمتثال هلاتني االتفاقيتني عندما مل ُتجِد الوسائلُ األخرى 

وال ُتذكر أمساء الدول املعنية إىل حني أن تقّرر اهليئة أن . نفعاً

تسترعي انتباه األطراف واجمللس االقتصادي واالجتماعي 
كما هي احلالة بالنسبة ( احلالة املعنية ات إىلخدِّروجلنة امل

وعقب حوار متواصل مع اهليئة عمالً باملادتني ). ألفغانستان
املذكورتني أعاله اختذت معظم الدول املعنية تدابري 
تصحيحية أّدت إىل اختاذ اهليئة قراراً بإهناء اإلجراءات املتخذة 

  .جتاه تلك الدول مبوجب هاتني املادتني
ان هي يف الوقت احلاضر الدولة الوحيدة وأفغانست  - ١٤٢

 من اتفاقية ١٤اجلاري بشأهنا اختاذ إجراءات مبقتضى املادة 
  .١٩٧٢ بصيغتها املعدَّلة بربوتوكول سنة ١٩٦١سنة 

    
  التشاور مع حكومة أفغانستان عمالً   - ٢  

  ١٩٦١ من اتفاقية سنة ١٤باملادة 
  

 رفيع بناًء على دعوة من اهليئة، حضر وفد حكومي  - ١٤٣
ات يف أفغانستان، خدِّراملستوى، برئاسة وزير مكافحة امل

وكان الوفد . ٢٠١٢فرباير / للهيئة يف شباط١٠٣الدورة 
مكوَّنا من موظفني حكوميني من وزارات خمتلفة مسؤولة 

  .ات يف أفغانستانخدِّرعن مراقبة امل
وقد استمعت اهليئة إىل تقرير قّدمه الوفد عن حالة   - ١٤٤

ات يف أفغانستان والتدابري اليت اختذهتا احلكومة خدِّرمراقبة امل
ات، وخصوصاً فيما يتعلق بزراعة خدِّرملعاجلة مشكلة امل

خشخاش األفيون غري املشروعة واألنشطة غري املشروعة 
وقد أعرب الوفد عن التزام حكومة أفغانستان . ذات الصلة
بيل تنفيذ ات ومبواصلة تعاوهنا مع اهليئة يف سخدِّرمبراقبة امل

وبناًء على هذا . اتخدِّراملعاهدات الدولية ملراقبة امل
االجتماع قّدمت اهليئة توصياهتا إىل احلكومة وطلبت تقريراً 

  .مرحلياً عن تنفيذ هذه التوصيات
وكان الوفد األفغاين قد حضر دورةَ اهليئة يف إطار   - ١٤٥

ة  من اتفاقي١٤املشاورات املستمرة اجلارية مبوجب املادة 
وقد يّسرت املعلوماُت اليت قّدمها الوفد . ١٩٦١سنة 

واملتابعةُ الالحقة إجراَء اهليئة تقييماً وافياً حلالة مراقبة 
ات الراهنة يف أفغانستان والتقّدم الذي أحرزته خدِّرامل

  .احلكومة يف سبيل الوفاء بالتزاماهتا التعاهدية
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 ١٠٤دورهتا وبناًء على القرار الذي اختذته اهليئة يف   - ١٤٦
، اقترحت اهليئةُ على احلكومة ٢٠١٢مايو /املعقودة يف أيار

إيفاد بعثة رفيعة املستوى من اهليئة إىل أفغانستان، على سبيل 
األولوية، من أجل مواصلة املشاورات مع أعلى سلطات 

  .١٩٦١ من اتفاقية سنة ١٤البلد مبوجب املادة 
    

  ات الراهنة خدِّرحالة مراقبة امل  )أ(  
     أفغانستانيف

 بلغت املساحة اإلمجالية املزروعة ٢٠١٢يف عام   - ١٤٧
 هكتار، ١٥٤  ٠٠٠على حنو غري مشروع خبشخاش األفيون 

 ٢٠١١ يف املائة مقارنة بعام ١٨وهو ما ُيمثّل زيادة بنسبة 
وظلّت املناطق اجلنوبية والغربية مركَز ).  هكتار١٣١  ٠٠٠(

يث استأثرت زراعة خشخاش األفيون غري املشروعة، ح
.  يف املائة من إمجايل هذه الزراعة يف البلد٩٥بنسبة 

 ٣٦واخنفضت القدرة على إنتاج األفيون غري املشروع بنسبة 
 طن ٣  ٧٠٠ إىل ٢٠١١ طن يف عام ٥ ٨٠٠يف املائة، من 

، وذلك نتيجة الخنفاض الغلَّة بسبب مرض ٢٠١٢يف عام 
شخاش نبايت وسوء الظروف املناخية يف مناطق زراعة خ

  .األفيون الرئيسية
وتشري التقديرات إىل أنَّ جهود ِفرق االستئصال اليت   - ١٤٨

 ٩ ٦٧٢تولّى قيادهتا حمافظو املناطق أّدت إىل استئصال 
هكتارا من املساحة املزروعة خبشخاش األفيون يف عام 

 يف املائة مقارنة ١٥٤، وهو ما ميثّل زيادة بنسبة ٢٠١٢
).  هكتارات٣ ٨١٠ (٢٠١١ باملساحة املستأصلة يف عام

ومع ذلك، ظلت زراعة خشخاش األفيون غري املشروعة 
منتشرة يف أفغانستان، حيث توجد يف نصف مقاطعات البلد 

وكانت الزيادة يف املساحة املستأصلة يف . األربع والثالثني
 أقل بكثري من الزيادة يف املساحة املزروعة ٢٠١٢عام 

ا وأيضا أقل بكثري من خبشخاش األفيون خالل السنة ذاهت
ويف )  هكتارا٢١ ٤٣٠ (٢٠٠٣املساحة املستأصلة يف عام 

وحتثّ اهليئةُ احلكومةَ على ).  هكتارا١٩  ٠٤٧ (٢٠٠٧عام 
معاجلة مجيع املعّوقات اليت تعترض حتقيق هدف استراتيجيتها 

ات وعلى اختاذ تدابري فّعالة لكفالة خدِّرالوطنية ملراقبة امل

م يف احلّد من زراعة خشخاش األفيون إحراز تقّدم مستدا
  . غري املشروعة ومنعها يف البلد

ات يف أفغانستان تواجه حتّدياً خدِّروما زالت مراقبة امل  -١٤٩
على حنو القنَّب وإنتاج راتنج القنَّبا بسبب زراعة نبتة مهم 

 صارت تدّر أرباحا متزايدة، إذ إنَّ القنَّبفزراعة . غري مشروع
حت متاثل، أو حىت تتجاوز، األرباح النامجة عن عائداهتا أصب

 قفز عدد األسر ٢٠١١ويف عام . زراعة خشخاش األفيون
 كمحصول نقدي بأكثر من القنَّباألفغانية اليت تزرع نبتة 

 أسرة مقارنة حبوايل ٦٥ ٠٠٠الثُلث، ليصل إىل حوايل 
كما أَبلغت نسبةٌ قدرها . ٢٠١٠ أسرة يف عام ٤٧ ٠٠٠

 بأهنا القنَّب يف املائة من األسر اليت تزرع نبتة مثانية ومخسون
زرعت خشخاش األفيون يف املوسم الزراعي السابق، حيث 
ذكر ثالثة أرباع املزارعني الذين مشلهم املسح االستقصائي أنَّ 

وقد . القنَّبارتفاع أسعار البيع كان سبب زراعتهم لنبتة 
بالنسبة  القنَّبتزايدت أمهية أفغانستان كمصدر لراتنج 

لألسواق العاملية وذلك بسبب استمرار ارتفاع مستويات 
وتالحظ اهليئة .  وبسبب ارتفاع الغلَّة الناجتةالقنَّبزراعة نبتة 

أنه مل يتم سوى القليل من العمل يف هذا الصدد، وحتثُّ اهليئةُ 
احلكومةَ على اختاذ ما يلزم من تدابري ملعاجلة هذه املشكلة وفقاً 

  .اتخدِّردولية ملراقبة املللمعاهدات ال
 قامت حكومة أفغانستان بتحديث ٢٠١٢ويف عام   -١٥٠

ات، حيث ركّزت خصوصاً خدِّراستراتيجيتها الوطنية ملراقبة امل
على اعتماد هنج قائم على الشراكة من أجل كفالة التنفيذ 
والتنسيق على حنو مشترك وفّعال؛ وبناء قدرات هيئات إنفاذ 

ملستويات احلكومية؛ ودعم نظام فّعال القانون على مجيع ا
لرصد التقدم باستخدام أهداف قابلة للقياس وحمكومة بفترات 

وعالوة على ذلك وضعت احلكومة ثالث . زمنية حمّددة
بشأن مصادر الرزق : اتخدِّرسياسات عامة وطنية ملراقبة امل

ات، واحلّد من الطلب على خدِّر باملتِّجارالبديلة، ومكافحة اال
وُترّحب اهليئة هبذه التطورات اإلجيابية وتتوقّع من . اتدِّرخامل

احلكومة أن تترجم هذه السياسات العامة إىل إجراءات حمددة 
وأن حترز تقدماً مستمراً حنو حتقيق األهداف املنصوص عليها 

  .يف هذه السياسات العامة
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    ضمان االمتثال التام لاللتزامات التعاهدية  )ب(  
 أفغانستان اهليئةَ بأهنا تنظر يف أعلمت حكومةُ  - ١٥١

اخلشخاش من "موضوع االضطالع مبشروع رائد، عنوانه 
زراعة مراقَبة "، يف إطار خمطط ُيشار إليه باسم "أجل الطب

ويساور اهليئة عميق القلق بشأن هذا ". مبوجب ترخيص
االقتراح الذي ُيبيح زراعة خشخاش األفيون يف أفغانستان، 

خشخاش األفيون غري املشروعة منتشرة حيث ال تزال زراعة 
وتطرح حتدياً كبرياً أمام امتثال أفغانستان للمعاهدات الدولية 

ات، وتطلب اهليئة إىل احلكومة أن تويل العناية خدِّرملراقبة امل
  .لقلق اهليئة بشأن هذه املسألة على أرفع مستوى

وتؤكد اهليئة أنَّ زراعة خشخاش األفيون املشروعة   - ١٥٢
اج املواد اخلام األفيونية خيضعان لتدابري مراقبة عمال وإنت

 وتلك االتفاقية بصيغتها املعدَّلة ١٩٦١بأحكام اتفاقية سنة 
وتعتقد اهليئة أنه، ما مل تتمكّن . ١٩٧٢بربوتوكول سنة 

احلكومة من وضع تدابري رقابية ذات مصداقية ومستدامة 
ؤثِّرات العقلية ات واملخدِّرومن ممارسة مراقبة فّعالة على امل

 فرض حظر واجب النفاذ على زراعة فإنَّوالسالئف، 
خشخاش األفيون يف أفغانستان يظل أكثر التدابري مالءمةً 

  .ات يف البلدخدِّروواقعيةً للتصّدي ملشكلة امل
ويف هذا السياق تستذكر اهليئةُ رفض احلكومة   - ١٥٣

راعة  اقتراحاً باإلباحة القانونية لز٢٠٠٧السابق يف عام 
خشخاش األفيون غري املشروعة يف البلد، وكذلك َتَعهُّدها 
بالوفاء بالتزاماهتا مبوجب املعاهدات الدولية ملراقبة 

 من اتفاقية سنة ٢٢ات، وخاصة التزاماهتا طبقا للمادة خدِّرامل
واهليئة على ثقة من أنَّ احلكومة ستتخذ التدابري . ١٩٦١

ت وفقا ألحكام املعاهدات اخدِّراملناسبة للتصّدي ملشكلة امل
  .اتخدِّرالدولية ملراقبة امل

    
    تعاون اجملتمع الدويل  )ج(  
 أثبت اجملتمع الدويل التزامه املستمر ٢٠١٢يف عام   - ١٥٤

ات، كما خدِّرمبساعدة أفغانستان يف التصّدي ملشكلة امل
يتضح من اجلهود اجلارية اليت يبذهلا اجملتمع الدويل يف خمتلف 

ات، وكذلك يف جماالت األمن خدِّربة املجماالت مراق
وجاء املؤمتر الوزاري . واحلوكمة وإعادة البناء والتنمية

 غري تِّجارالثالث للشركاء يف ميثاق باريس ملكافحة اال
فرباير /املشروع باملواد األفيونية األفغانية، املعقود يف شباط

وح ، وإعالن فيينا خالل املؤمتر، دليالً إضافياً على ر٢٠١٢
املسؤولية املشتركة واملتقاَسمة اليت تسود اجلهود الرامية إىل 

وقد . احلّد من التهديد الذي متثله املواد األفيونية األفغانية
أُعيد تأكيد هذا االلتزام يف مؤمتر طوكيو بشأن أفغانستان 

، كما يدل على ذلك عدُد ٢٠١٢يوليه /املعقود يف متوز
ن حضروا املؤمتر وحجم املمثلني الرفيعي املستوى الذي

  .تعهدات الدعم املايل اليت صدرت خالل املؤمتر
ات يف أفغانستان واملنطقة خدِّروتظل مشكلة مراقبة امل  -١٥٥

اجملاورة سبباً للقلق العميق، وهي تتطلّب توحيَد جهود مجيع 
وإذا كان . أصحاب املصلحة والتزامهم على املدى الطويل

افحة إنتاج املواد األفيونية التركيز ما زال ينصّب على مك
 هبا بصورة غري مشروعة، فال ينبغي غض النظر عن تِّجارواال

 به بصورة غري تِّجار واالالقنَّبة لزراعة ستجدَّاحلالة امل
وحيتاج األمر أيضا إىل عمل املزيد ملنع تسريب . مشروعة

السالئف الكيميائية من املصادر املشروعة إىل القنوات غري 
وتطلب اهليئة إىل حكومة أفغانستان . يف املنطقةاملشروعة 

واجملتمع الدويل أن يواصال اتباع هنج ُيَوازِن بني تدابري احلّد 
من العرض وتدابري احلد من الطلب وفقا للمعاهدات الدولية 

ات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية خدِّرملراقبة امل
  .العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي

    
    االستنتاجات  )د(  
ما زالت أفغانستان مركَز زراعة خشخاش األفيون   - ١٥٦

غري املشروعة على الصعيد العاملي، معرِّضةً بذلك أهداف 
وتتطلب . ات ملخاطر شديدةخدِّراملعاهدات الدولية ملراقبة امل

 غري املشروعة إجراءات القنَّبة لزراعة نبتة ستجدَّاحلالة امل
مة أفغانستان مبساعدة من اجملتمع عاجلة من جانب حكو

ويف حني حتيط اهليئة علما مبا أعربت عنه احلكومة . الدويل
من إرادة سياسية والتزام، فإهنا تظل قلقة بشأن عدم إحراز 
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تقدُّم، وحتثّ احلكومة على مضاعفة جهودها واختاذ هنج 
مستدام بشأن تنفيذ استراتيجيتها وسياساهتا العامة الوطنية 

ات، وعلى كفالة التقدُّم املستمر فيما خدِّرمبراقبة املاخلاصة 
ات خدِّر باملتِّجاريتعلق بالتنمية البديلة وجهود مكافحة اال

وينبغي حلكومة أفغانستان . اتخدِّرواحلّد من الطلب على امل
أن تدّعم أيضا قدرهتا على رصد األنشطة املشروعة املتعلقة 

لسالئف يف البلد من أجل ات واملؤثِّرات العقلية واخدِّربامل
  .منع تسريبها وإساءة استخدامها

  
  تعاونُ احلكوماِت مع اهليئة  - جيم

  
     املعلومات إىل اهليئةاحلكوماِتتقدُمي   - ١  

التقرير السنوي (اهليئة مكلّفة بأن تنشر سنويا تقريرين   -١٥٧
) ١٩٨٨  سنة من اتفاقية١٢وتقرير اهليئة بشأن تنفيذ املادة 

يضاً تقارير تقنية تستند إىل املعلومات اليت ُتلزِم وبأن تنشر أ
. ات األطراَف فيها بتقدميهاخدِّراملعاهداُت الدولية ملراقبة امل

وتزّود هذه املنشوراُت احلكوماِت بتحاليل تفصيلية لتقديرات 
وتقييمات االحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية 

  .واستعماهلا وخمزوناهتاوصنعها والتجارة فيها واستهالكها 
وميثِّل حتليلُ البيانات املقدَّمة أمهيةً حامسة يف متكني   -١٥٨

اهليئة من رصد وتقييم االمتثال للمعاهدات واألداء العام للنظام 
وإذا تبّين وجوُد أيِّ مسائل أو . اتخدِّرالدويل ملراقبة امل

ع مشاكل، أمكن للهيئة أن توصي باختاذ تدابري تساعد على من
ات واملؤثِّرات العقلية إىل األسواق غري خدِّرتسريب امل
كما يساعد تقدُمي البيانات على َحْصر استعمال . املشروعة

  .ات واملؤثِّرات العقلية املشروع ألغراض طبية وعلميةخدِّرامل
    

    تقدمي التقارير اإلحصائية  - ٢  
من واجب احلكومات أن تزّود اهليئةَ يف الوقت   - ١٥٩

بتقارير إحصائية سنوية تتضّمن املعلومات املطلوبة املناسب 
  .اتخدِّرمبوجب االتفاقيات الدولية ملراقبة امل

 ١٥٩ قّدمت ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١وحىت   - ١٦٠
ات خدِّردولةً وإقليماً تقارير إحصائية سنوية عن امل

 يف ٧٥مما ميثّل نسبة  (٢٠١١عن عام ) االستمارة جيم(
، )واألقاليم املطلوب منها تسليم هذه التقاريراملائة من الدول 

ومع ذلك فمن املتوقع أن تسلّم حكومات أخرى تقاريرها 
 ١٨٠ويف اجململ قّدمت .  يف الوقت املناسب٢٠١١عن عام 

دولةً وإقليماً إحصاءات فصلية عن وارداهتا وصـادراهتا مـن 
ن  يف املائة م٨٥، مما ميثّـل نسبة ٢٠١١ات يف عـام خدِّرامل

وال تقّدم . الدول واألقاليم امللَزمة بتقدمي تلك اإلحصاءات
ي وأوقيانوسيا إحصاءاهتا  حكومات كثرية يف أفريقيا والكاريب

  .بانتظام، رغم تكّرر الطلبات من اهليئة بذلك
 مل تقّدم عّدة حكومات إىل اهليئة ٢٠١٢ويف عام   - ١٦١

ها أو ات يف حينخدِّرتقاريرها اإلحصائية السنوية عن امل
قّدمت تقارير غري مكتملة، ومن بينها بلدان رئيسية يف 

ات وتصديرها واستريادها واستعماهلا خدِّرجماالت صنع امل
مثل إسرائيل وباكستان والربازيل ورومانيا واململكة املتحدة 

ويؤدي هذا إىل تأخري . لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية
ملية، وُيصعِّب على اهليئة قيام اهليئة بتحليل االجتاهات العا

. اتخدِّرإعداد تقاريرها السنوية ومنشوراهتا التقنية عن امل
وقد اتصلت اهليئة باحلكومات املعنية وطلبت إليها حتسني 

  .تقدمي تقاريرها
 كانت اهليئة ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١وحىت   - ١٦٢

قد تلقت تقارير إحصائية سنوية عن املؤثِّرات العقلية 
 من ١٦، عمالً بأحكام املادة ٢٠١١لعام ) Pستمارة اال(

 دولة وإقليماً ونسبته ١٤٦، مما جمموعه ١٩٧١سنة اتفاقية 
 يف املائة من الدول واألقاليم امللَزمة بتقدمي تلك ٦٩

 حكومة طوعاً ٩٧وعالوة على ذلك قّدمت . اإلحصاءات
مجيع التقارير اإلحصائية الفصلية األربعة بشأن الواردات 

لصادرات من املواد املدرجة يف اجلدول الثاين، عمالً بقرار وا
 ٦٥، كما قّدمت ١٩٨١/٧اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 أنَّوتالحظ اهليئة . حكومة أخرى بعض التقارير الفصلية
حكومات ثالثة بلدان من البلدان اليت لديها جتارة يف تلك 

  .٢٠١١املواد مل تقّدم أيِّ استمارة فصلية عن عام 
وكما كان احلال يف السنوات السابقة، بلغت نسبة   -١٦٣

ي وأوقيانوسيا اليت مل تقدم  البلدان واألقاليم يف أفريقيا والكاريب
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 يف ٥٠االستمارات اإلحصائية املطلوبة بشأن املؤثِّرات العقلية 
 تلك احلكومات مل تنشئ أنَّاملائة، وقد يكون هذا مؤّشراً على 

ة أو اإلدارية الالزمة لتمكني سلطاهتا املختصة بعُد البىن القانوني
كما أنه قد يكون مؤّشراً . من مجع املعلومات املطلوبة وترتيبها

 تلك احلكومات قد ال تدرك إدراكاً تاماً متطلبات أنَّعلى 
اإلبالغ احملددة بشأن املؤثِّرات العقلية املتعلقة بأقاليمها وعلى 

  .لك الصددأهنا حتتاج إىل بناء القدرات يف ذ
وكان من بني البلدان اليت مل تقّدم املعلومات   - ١٦٤

 أو اليت تعذّر عليها تقدمي التقرير ٢٠١١املطلوبة لعام 
اإلحصائي السنوي بشأن املؤثِّرات العقلية قبل املوعد النهائي 

، بلدانٌ رئيسية يف جماالت ٢٠١٢يونيه /  حزيران٣٠وهو 
جنتني وإسرائيل الصنع واالسترياد والتصدير مثل األر

وتتفّهم اهليئة . وباكستان والربازيل واململكة املتحدة واهلند
 حاالت القصور هذه ترجع يف األساس إىل تغيريات أنَّ

أجريت على الكيان احلكومي املسؤول عن إبالغ اهليئة أو 
ومع ذلك فقد . إىل تغيريات يف موظفي السلطات املختصة
 مجع املعلومات ظلت بعض احلكومات تواجه صعوبات يف

املطلوبة من أصحاب املصلحة على الصعيد الوطين نتيجةً 
  .ملواطن قصور تشريعية أو إدارية

 جمموع البلدان واألقاليم اليت قّدمت أنَّوتالحظ اهليئة   -١٦٥
 بيانات بشأن استهالك بعض املؤثِّرات العقلية ٢٠١٢خالل عام 

 ٤٣ات بلغ خدِّر الصادر عن جلنة امل٥٤/٦أو كلها وفقا للقرار 
 يف املائة عن عدد البلدان واألقاليم اليت ١٢بلدا وإقليما، بزيادة 
، الذي كان أول عام ُتطلب فيه هذه ٢٠١١فعلت ذلك يف عام 

وتعرب اهليئة عن تقديرها لتعاون احلكومات املعنية . البيانات
وتناشد مجيع احلكومات األخرى أن تتخذ اخلطوات الالزمة 

 تقدمي املعلومات املتعلقة باستهالك املؤثِّرات العقلية اليت تتيح هلا
بغية تعزيز توافرها بشكل كاٍف لألغراض الطبية والعلمية مع 

  .منع تسريبها وتعاطيها يف نفس الوقت
 ١٩٨٨ من اتفاقية سنة ١٢وُتلزِم أحكاُم املادة   - ١٦٦

األطراَف بتقدمي معلومات عن املواد اليت يكثر استعماهلا يف 
  وحىت . ات واملؤثِّرات العقلية غري املشروعخدِّراملصنع 

 دولة وإقليما ١٢٩ قدمت ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١

هذه املعلومات، مما ميثل حتسنا مقارنة مبعدل التقدمي يف العام 
ومع ذلك ما زالت بعض احلكومات تقدم . السابق

استمارات فارغة أو غري مكتملة أو تتجاوز املوعد النهائي 
وتذكِّر . يونيه من كل سنة تقوميية/ حزيران٣٠إلبالغ وهو ل

 اإلبالغ، على النحو املنصوص عليه يف أنَّاهليئةُ الدولَ كافةً 
، ميثل التزاما، وحتثها على تقدمي استمارة ١٩٨٨اتفاقية سنة 

دال واحدة مستكملة، باستخدام آخر نسخة متاحة، يف 
من االستمارة دال وُتتاح النسخة األخرية . الوقت املناسب

بلغات األمم املتحدة الرمسية الست كلها يف موقع اهليئة 
واهليئة مستعّدة ملساعدة أيِّ ). www.incb.org(الشبكي 

  .حكومة على الوفاء بالتزاماهتا اإلبالغية

ووفقا للبيانات املقدَّمة يف االستمارة دال عن عام   - ١٦٧
يف  حكومة ضبطيات ملواد مدرجة ٥٩، نفّذت ٢٠١١

  ومع ذلك . ١٩٨٨اجلدولني األول والثاين من اتفاقية سنة 
مل تقّدم جل احلكومات تفاصيل عن الضبطيات عدا 

وأطراف االتفاقية مطالَبة بتقدمي بيانات . الكميات املضبوطة
نوعية عن الضبطيات، حيث ميثل ذلك ضرورة من أجل 

. اتخدِّرتكوين فهم أكرب لطريقة العمل اليت يتبعها جتّار امل
وتذكِّر اهليئة احلكومات اليت تنفذ ضبطيات بالتزامها بتقدمي 
معلومات شاملة عن أساليب التسريب والشحنات املوقوفة 

  .والصنع غري املشروع

 نظاَم ٢٠١٢مارس /وقد أطلقت اهليئةُ يف آذار  - ١٦٨
 "بيكس "اإلبالغ عن األحداث ذات الصلة بالسالئف

)PICS (ات اخلامسة خدِّرخالل انعقاد دورة جلنة امل
وجاء تطوير اهليئة لنظام اإلبالغ استجابةً . واخلمسني

ات خدِّرلالجتاهات السريعة التغري اليت طرأت على تطور امل
بغية تكميل ) ات حمّورةخمدِّرة وجمدَولمثل ظهور مواد غري (

وُيتاح . آليات اإلبالغ التقليدية عن ضبطيات السالئف
ّجلني الوصول إىل بيانات آمنة ملستعِملي نظام اإلبالغ املُس

آنية عن هذه األحداث وكذلك االستفادة من النظام 
للتواصل مع النظراء ذوي الصلة من أجل املساعدة على فتح 

إقليمية بشأن الضبطيات وحاالت تسريب /حتقيقات ثنائية
ويعني النظاُم اهليئةَ واملستعِملني . املواد الكيميائية املكتشفة
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وحىت . ة لتسريب السالئفستجدَّاألمناط املن على سرعة تبّي
 بلغ عدد املستعِملني ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١

 ٥٨ ميثلون  مستعِمال٢٣٧ًاملسجلني يف نظام اإلبالغ 
وتشجع اهليئةُ .  وكاالت دولية وإقليمية٨حكومة و

احلكوماِت كافة على تسجيل سلطاهتا املختصة بإنفاذ 
رات املعنية مبراقبة املواد الكيميائية القانون والتنظيم واالستخبا

ات ورصدها يف مخدِّراملستعَملة يف الصنع غري املشروع لل
  .النظام املذكور وعلى استخدامه دون تأخري

    
    تقدمي التقديرات والتقييمات  - ٣  
، ُتلَزم الدول ١٩٦١مبقتضى أحكام اتفاقية سنة   - ١٦٩

حتياجاهتا من األطراف بتزويد اهليئة يف كل عام بتقديرات ال
 ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١وحىت . ات للعام التايلخدِّرامل

 دولةً وإقليماً تقديرات احتياجاهتا ١٦٢قدمت ما جمموعه 
 يف املائة من عدد ٧٦، مما ميثّل ٢٠١٣ات لعام خدِّرمن امل

الدول واألقاليم املطلوب منها أن تقّدم تقديرات سنوية 
وكما كانت عليه احلال يف . ئةلتأكيد صحتها من جانب اهلي

السنوات السابقة كان على اهليئة أن تضع تقديرات للدول 
واألقاليم اليت مل تقّدم تقديراهتا يف الوقت احملّدد، وفقاً للمادة 

  .١٩٦١ من اتفاقية سنة ١٢
وقد يؤدي عدُم تقدمي تقديرات أو تقييمات وافية   - ١٧٠
 تقويض جهود مراقبة ات واملؤثِّرات العقلية إىلخدِّرعن امل

ذلك أنه إذا قلَّت التقديرات أو التقييمات عن . اتخدِّرامل
االحتياجات املشروعة كان من احملتمل أن يؤدي ذلك إىل 

ات أو املؤثِّرات خدِّرإعاقة أو تأخري استرياد أو استعمال امل
أّما تقدمي . العقلية الالزمة لألغراض الطبية أو العلمية

ت أعلى بكثري من االحتياجات املشروعة تقديرات أو تقييما
ات واملؤثِّرات العقلية خدِّرفيزيد من خماطر تسريب امل

وهتيب اهليئة . املستوردة إىل القنوات غري املشروعة
باحلكومات كافة أن حترص على تقدمي تقديرات وتقييمات 

وينبغي للحكومات، عند االقتضاء، . وافية لكنها غري مفرطة
ات أو إبالغ اهليئة خدِّرقديرات تكميلية عن املتزويد اهليئة بت

وتدعو . أليِّ تعديالت تطرأ على تقييماهتا للمؤثِّرات العقلية
ات مجيَع احلكومات، خاصة خدِّراهليئةُ الدولية ملراقبة امل

حكومات البلدان واألقاليم اليت تنخفض فيها مستويات 

يل تقدير دلاستهالك املواد اخلاضعة للمراقبة، إىل استخدام 
 الذي أعدته االحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية

ة الصحة العاملية لتستخدمه السلطات الوطنية منظَّماهليئة و
  .٢٠١٢فرباير /املختصة وُنشر يف شباط

وقد طلبت عّدةُ بلدان خالل السنوات األخرية إىل   - ١٧١
. قييماتاهليئة توضيَح أجزاء معّينة من نظم التقديرات والت

إجراء تعديل بأنَّ وعلى وجه اخلصوص، أفادت حكومات 
املخزونات، وهو من املكونات املهّمة يف نظم تقديرات 

ات، يصعب فهمه فهما كامال نظرا ملا يتسم به من خدِّرامل
سبتمرب /واستجابةً لذلك نظّمت اهليئة يف أيلول. تعقيد

يح نظام  دورات تدريبية للبلدان املهتّمة من أجل توض٢٠١٢
التقديرات بشكل عام وإجراء تعديل املخزونات بشكل 

واهليئة مطمئنة إىل متكّن البلدان، استنادا إىل . خاص
املعلومات املقدمة خالل التدريب، من تقدمي تقديرات 

ات خدِّرتكميلية وافية ومن احليلولة دون هبوط خمزونات امل
ز كما ركّ. إىل مستويات أدىن من االحتياجات الفعلية

التدريب على التقييمات اخلاصة باملؤثِّرات العقلية وعلى 
كيفية جتّنب جتاوز الواردات والصادرات للكميات املذكورة 

وسُتنظَم دورات تدريبية للبلدان . يف التقديرات والتقييمات
  .اليت تبدي اهتماما بذلك

ات يتعّين على خدِّروعلى حنو مشابه لوضع مراقبة امل  - ١٧٢
مالً بقراري اجمللس االقتصادي واالجتماعي احلكومات، ع

، إبالغ اهليئة بتقديراهتا لالحتياجات ١٩٩١/٤٤ و١٩٨١/٧
الطبية والعلمية السنوية من املؤثِّرات العقلية املدرجة يف 

  .١٩٧١اجلداول الثاين والثالث والرابع من اتفاقية سنة 
 زّودت ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١وحىت   - ١٧٣

 الدول واألقاليم، ما عدا حكومة جنوب حكوماُت مجيع
السودان، اهليئةَ بتقييم واحد على األقل الحتياجاهتا الطبية 

وقد أعّدت اهليئة، . والعلمية السنوية من املؤثِّرات العقلية
وفقاً ألحكام قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

، تقييمات الحتياجات جنوب السودان من ١٩٩٦/٣٠
لية هبدف متكني ذلك البلد من استرياد تلك املؤثِّرات العق

  .املواد لألغراض الطبية دون إبطاء ال مسّوغ له



 اتمخدِّرتقرير الهيئة الدولية لمراقبة ال

32 

وتظل تقييمات املؤثِّرات العقلية سارية حىت تعّدهلا   -١٧٤
وتوصي . احلكومات لتعكس تغريات يف االحتياجات الوطنية

اهليئة بأن تستعرض احلكومات التقييمات اخلاصة باحتياجاهتا 
لعلمية السنوية من املؤثِّرات العقلية وحتدثها مرة كل الطبية وا

 ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١ومنذ . ثالث سنوات على األقل
 أقاليم تقييمات احتياجاهتا من ٨ بلد و١٠١نقّح ما جمموعه 

 حكومةً أخرى ٩٣املؤثِّرات العقلية تنقيحاً كامالً، كما قّدمت 
 ١ أو أكثر حىت تعديالت طرأت على تقييمات مادة واحدة

 بلداً ١٣ومل تقدِّم حكومات . ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين
وإقليماً واحداً أيَّ تنقيح الحتياجاهتا املشروعة من املؤثِّرات 

  .العقلية على مدى ثالث سنوات على األقل
ووفقاً لقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   - ١٧٥

ملشروعة  تقّدم احلكومات بيانات عن جتارهتا ا١٩٩٥/٢٠
يف املواد املدَرجة يف اجلدول األول واجلدول الثاين من اتفاقية 

 وعن أوجه استعماهلا واحتياجاهتا منها، مما يتيح ١٩٨٨سنة 
ن االجتاهات يف التجارة الدولية يف املؤثِّرات العقلية للهيئة تبيُّ

وحىت .  أمناط غري معتادة أو مشبوهة يف جتارهتاوكذلك أيُّ
 دول وأقاليم ١٠٩ قّدمت ٢٠١٢نوفمرب /ين تشرين الثا١

 ١٠١معلومات عن التجارة املشروعة يف السالئف وقّدمت 
دولة وإقليم بيانات عن االستخدامات املشروعة للسالئف 

  .واالحتياجات منها
، إىل ٤٩/٣ات، يف قرارها خدِّروقد طلبت جلنةُ امل  -١٧٦

االستريادية الدول األعضاء تزويَد اهليئة بتقديرات احتياجاهتا 
السنوية املشروعة من أربع مواد يكثر استعماهلا يف صنع 

-٢-ميثيلني ديوكسي فينيل-٤، ٣(املنّشطات األمفيتامينية 
، والسودوإيفيدرين، واإليفيدرين، )MDP-2-P-3,4(بروبانون 

، وتزويدها كذلك قدر ))P-2-P(بروبانون -٢-فينيل-١و
ات املستحضرات اإلمكان باالحتياجات التقديرية من وارد

ويساعد توفر معلومات عن التجارة . احملتوية على تلك املواد
املشروعة يف السالئف الكيميائية إلنتاج املنّشطات األمفيتامينية 
السلطات املختصة يف البلدان املصّدرة على منع تصدير املواد 
بكميات تتجاوز االحتياجات املشروعة للبلدان املستوردة، مما 

  . تسريبها إىل القنوات غري املشروعةقد يؤدي إىل

وقد َتزاَيَد باطّراد عدُد احلكومات اليت قّدمت   - ١٧٧
تقديرات لالحتياجات السنوية املشروعة من املواد املدرجة 

  فحىت . يف اجلدولني األول والثاين، وكذلك عدد هذه املواد
 حكومة هذه ١٥٠ قدمت ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١

وقدمت هذه التقديرات . ة واحدة على األقلالتقديرات ملاد
ألول مرة كلٌّ من إريتريا وآيسلندا وبروين دار السالم 

وتونس وجزر فارو ) ة القومياتتعّددامل- دولة(وبوليفيا 
او سوجزر نورفولك وغرينالند وفرنسا وقطر وكورا

  .وملديف واليابان
ات التقديربأنَّ ر كل احلكومات وتوّد اهليئة أن تذكِّ  -١٧٨

ات، خدِّراإلمجالية من االحتياجات الطبية والعلمية اخلاصة بامل
وكذلك التقييمات اخلاصة باملؤثِّرات العقلية، ُتنَشر يف 

التحديثات الشهرية هلا بأنَّ املنشورات السنوية والفصلية، و
وُتتاح أيضا يف . (www.incb.org)ُتتاح يف موقع اهليئة الشبكي 
دَّثة عن التقديرات السنوية من املوقع الشبكي معلومات حم

  .االحتياجات املشروعة من سالئف املنشطات األمفيتامينية
    

دراسة البيانات وما ُيكتشف من جوانب   - ٤  
    قصور يف عملية اإلبالغ

ُيتيح تقدُمي احلكوماِت بيانات إحصائية للهيئة   - ١٧٩
وهذا . اتخدِّرتكوين حملة عامة عن سري نظم مراقبة امل

ساعد على معاجلة املخاوف من احتماالت تسريب بدوره ي
  .املواد واستخدامها على حنو غري مشروع

ولدى البلدان اليت تقدم بيانات إحصائية دقيقة إىل   -١٨٠
ات خدِّراهليئة يف الوقت املناسب أجهزة وطنية راسخة ملراقبة امل

تتوافر هلا موارد بشرية وتقنية كافية للنهوض مبسؤولياهتا 
.  عملها إىل تشريعات ولوائح تنظيمية إدارية مناسبةوتستند يف

وتتوافر أيضاً هلذه األجهزة السلطة الالزمة لالضطالع مبا يقع 
على عاتقها من مهام مبقتضى املعاهدات الدولية ملراقبة 

كما أهنا توفّر إرشادات واضحة على الصعيد . اتخدِّرامل
نع مواد خاضعة الوطين بشأن املتطلبات الالزمة لالخنراط يف ص

للمراقبة الدولية والتجارة فيها، مما حيسِّن التعاون بني سلطات 
وتسهم هذه . ات الوطنية والدوائر الصناعيةخدِّرمراقبة امل
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ات بدور ال يستهان به يف سري خدِّرالنظم الوطنية ملراقبة امل
  .الات على حنو فّعمخدِّرنظام املراقبة الدولية لل

ر يف تقدمي البيانات املطلوبة مبقتضى وقد يشكّل التأّخ  -١٨١
ات، وقرارات اجمللس االقتصادي خدِّراملعاهدات الدولية ملراقبة امل

ات وتقدمي هذه البيانات ناقصة أو خدِّرواالجتماعي وجلنة امل
غري دقيقة، عقبةً كبرية أمام قيام اهليئة بفحص البيانات وحتليلها 

ومات بلدان رئيسية وتواجه بعض احلكومات، ومنها حك. العام
يف جمال التصنيع، صعوبات يف اإلبالغ بشكل دقيق ويف 
األوقات املناسبة بعد إجراء تغيريات يف موظفي السلطات 

ولتجّنب هذه الصعوبات، تشّجع . املختصة أو إعادة هيكلتها
اهليئة مجيع احلكومات على اختاذ اخلطوات الالزمة الستحداث 

باحلفاظ على قاعدة موظفيها آليات تسمح للسلطات املختصة 
املعرفية فيما يتعلق مبتطلبات اإلبالغ مبقتضى معاهدة مراقبة 

وينبغي على وجه اخلصوص . ات عند حدوث تغيرياتخدِّرامل
  .توخي تدريب املوظفني اجلدد

وتستفيد حكومات كثرية من التطورات احلديثة،   - ١٨٢
ظم مراقبة وخباصة يف جمال تكنولوجيا املعلومات، يف تعزيز ُن

وعلى وجه اخلصوص ُتستخدم نظم إلكترونية . اتخدِّرامل
جلمع وترتيب البيانات املطلوبة مبقتضى االتفاقيات من أجل 
تسهيل معاجلة األحجام الكبرية من البيانات املتعلقة 

ات اخلاضعة للمراقبة الدولية يف األوقات املناسبة خدِّربامل
دين جودة البيانات ومع ذلك تالحظ اهليئة ت. وبشكل دقيق

اليت ُتجمَّع إلكترونياً من أصحاب املصلحة الوطنيني يف بعض 
ومن األسباب احملتملة لذلك عدم إملام الشركات أو . البلدان

غريها من أصحاب املصلحة املعنيني على الصعيد الوطين 
إملاما كافيا باألدوات املعنية أو عدم درايتها الكافية 

تقدميها، مما يؤدي إىل عدم تقدمي باملعلومات اليت ينبغي 
وتذكّر اهليئةُ احلكومات باملسؤولية اليت . البيانات املطلوبة

تقع على عاتقها بضمان اكتساب مجيع أصحاب املصلحة 
على الصعيد الوطين درايةً كاملةً مبتطلبات اإلبالغ 

 نظام إلكتروين ُيوظَّف على الصعيد الوطين وباستخدام أيِّ
وإبالغ اهليئة استخداماً يتوافق مع أحكام جلمع البيانات 

 احلكومات أنَّوتالحظ اهليئة . املعاهدات الدولية ذات الصلة

اليت تعقد دورات تدريبية منتظمة جلميع أصحاب املصلحة 
على الصعيد الوطين بشأن استخدام هذه األدوات، وبشأن 
متطلبات اإلبالغ مبقتضى االتفاقيات الدولية ملراقبة 

وتدعو اهليئةُ مجيع حكومات . ات، تقدم بيانات دقيقةخدِّرامل
البلدان الرئيسية يف جمايل الصنع والتجارة إىل إقامة فعاليات 
تدريبية منتظمة على الصعيد الوطين وتعلن عن استعدادها 

  .ملساعدة احلكومات يف هذا املسعى وفق واليتها
ن وتستعرض اهليئةُ التقاريَر الواردة من احلكومات م  -١٨٣

أجل استبانة أيِّ أوجه قصور منهجية يف تلك التقارير قد 
تكون ناجتة عن قصور يف تنفيذ أحكام معاهدات مراقبة 

كما جيب . ات، وبوسعها التوصية بإجراءات مناسبةخدِّرامل
على احلكومات وسلطاهتا املختصة أن تتدارك أيَّ أخطاء يف 

اهليئة بأن ويف هذا الصدد توصي . جتميع البيانات ومعاجلتها
تستخدم السلطات املختصة آليات فحص للتأكّد من صالحية 

فتنفيذ هذه اآلليات . البيانات اليت تتلقاها قبل إرساهلا إىل اهليئة
يتيح الوقوف على أوجه التضارب والثغرات بشكل أسهل 
والتماس إيضاحات؛ كما ميكِّن احلكومات من مجع تقارير 

 أنَّوعالوةً على ذلك يبدو . ةوطنية دقيقة وتقدميها إىل اهليئ
الثغرات اليت تشوب التشريعات الوطنية تؤدي إىل عدم إلزام 
أصحاب املصلحة الوطنيني باإلبالغ عن مجيع أنشطتهم 
املتعلقة مبواد خاضعة للمراقبة أو بعض هذه األنشطة، أو عدم 
إلزامهم بالقيام بذلك يف أوقات تتيح للسلطات تقدمي تقارير 

وتسّبب هذه الثغرات يف التشريعات الوطنية . هليئةشاملة إىل ا
قلقا لدى اهليئة ألهنا قد حتُول أيضا دون قيام السلطات 

  .املختصة مبا يلزم من رصد
وتالحظ اهليئةُ تطوير مكتب األمم املتحدة املعين   - ١٨٤
بناء القدرات الوطنية يف جمال "ات واجلرمية ملشروع خدِّربامل

وستقّدم ". مواد اخلاضعة للمراقبة الدوليةاملراقبة التنظيمية لل
ات واجلرمية، خدِّرأمانة اهليئة ومكتب األمم املتحدة املعين بامل

كجزء من املشروع، حلقات عمل إقليمية وأدوات تعلم 
ات على الصعيد خدِّرإلكترونية هبدف حتسني إدارة مراقبة امل

فيذ وتدعو اهليئةُ احلكومات إىل دعم املكتب يف تن. الوطين
  .ذلك املشروع
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ضمان تنفيذ أحكام املعاهدات الدولية   - دال
    اتخدِّرملراقبة امل

ات حتقيقاً هلدفني خدِّرأُنشئ النظام الدويل ملراقبة امل  - ١٨٥
  اهلدف األول هو ضمان توافر : متساويني يف األمهية

عماهلا لألغراض ة واملؤثِّرات العقلية الستخدِّرالعقاقري امل
؛ واهلدف الثاين هو منع تسريب املواد ةالطبية والعلمي

اخلاضعة للمراقبة إىل قنوات غري مشروعة لبيعها الحقاً 
ات، أو الستعماهلا، يف حالة السالئف خدِّرملتعاطي امل

ة واملؤثِّرات العقلية على خدِّرالكيميائية، يف صنع العقاقري امل
ات خدِّرويشمل نظاُم مراقبة امل. حنو غري مشروع

ات وتدابري املراقبة اإلضافية خدِّرت الدولية ملراقبة املاالتفاقيا
اليت اعتمدها اجمللس االجتماعي واالقتصادي وجلنةُ 

ات لغرض تعزيز فعالية األحكام الواردة يف اتفاقيات خدِّرامل
. ات بغية حتقيق هذين اهلدفني الرئيسينيخدِّرمراقبة امل

راسة التدابري اليت وتعمد اهليئة بانتظام، عمالً بواليتها، إىل د
تتخذها احلكومات لتنفيذ أحكام املعاهدات والقرارات 
ذات الصلة الصادرة عن اجمللس واللجنة، وُتربز املشاكل 
املتبقّية يف هذا اجملال وتقّدم توصيات حمّددة حول كيفية 

  .التعامل مع تلك املشاكل
    

    منع تسريب املواد اخلاضعة للمراقبة  - ١  
    ريعي واإلدارياألساس التش  )أ(  
يتعّين على األطراف يف االتفاقيات اعتماد وإنفاذ   -١٨٦

تشريعات وطنية تتوافق مع أحكام املعاهدات الدولية ملراقبة 
ويتعّين عليها أيضاً أن تعّدل قوائم املواد اخلاضعة . اتخدِّرامل

للمراقبة على الصعيد الوطين عند إدراج مادة ما يف أحد 
ات، أو عند نقل خدِّرهدة دولية ملراقبة املاجلداول اخلاصة مبعا

 عدَم مالءمة التشريعات فإنَّ. تلك املادة من جدول إىل آخر
أو آليات التنفيذ على الصعيد الوطين أو التأّخر يف حتديث 
قوائم املواد اخلاضعة للمراقبة على الصعيد الوطين لتصبح 

ات، يؤّدي رخدِّمتوافقة مع جداول املعاهدات الدولية ملراقبة امل
إىل عدم مالءمة إجراءات املراقبة الوطنية املطبقة على املواد 

وقد أّدت نقاط القصور هذه، يف . اخلاضعة للمراقبة الدولية
  .بعض احلاالت، إىل تسريب املواد إىل قنوات غري مشروعة

 بعض أنَّوتالحظ اهليئةُ الصعوبات اليت يبدو   - ١٨٧
تغيريات املدخلة على نطاق احلكومات تعاين منها يف إدراج ال

فعلى سبيل . املراقبة للمعاهدات الدولية يف تشريعاهتا الوطنية
-غاما الزولبيدمي ومحض أنَّاملثال، على الرغم من 

 إىل ٢٠٠١ كانا قد أضيفا يف عام (GHB)هيدروكسي الزَبد 
 بعض حكومات فإنَّ، ١٩٧١اجلدول الرابع من اتفاقية سنة 

يها هاتان املادتان ألغراض طبية مل تقم البلدان اليت تستخدم ف
، بتعديل قوائمها الوطنية للمواد ٢٠١٢بعُد، حىت عام 

 ١٩٧١ اتفاقية سنة أنَّاخلاضعة للمراقبة وفقا لذلك، مع 
 مثل تلك التعديالت ينبغي إنفاذها خالل أنَّتنص على 

  . يوما من استالم اإلخطار املناسب من األمني العام١٨٠
 أعاله، تأكّدت ١٦٨- ١٥٩ر يف الفقرات وكما ذُك  -١٨٨

 تدابري أنَّاهليئة، لدى استعراضها للتقارير اإلحصائية، من 
ات خدِّراملراقبة املنصوص عليها يف االتفاقيات الدولية ملراقبة امل

ال تدرجها بعض البلدان على حنو مناسب يف قوانينها أو 
دم لوائحها الوطنية، مما يؤّدي إىل غياب البيانات أو ع

ويف تلك البلدان ال ختضع بعض اجلهات املعنية أو . اكتماهلا
ويف البلدان . بعض املناطق اجلغرافية لرصد السلطات املختصة

األخرى ذات اهلياكل االحتادية، مينع ضعف القوانني االحتادية 
السلطات الوطنية املختصة من إنفاذ ما تنص عليه القوانني 

ويف مجيع . مستوى الوالياتالوطنية من تدابري مراقبة على 
األمثلة املذكورة أعاله، ميكن للكيانات اليت ال ختضع ملراقبة 
كافية أن تساهم عن غري قصد أو عن قصد يف تسريب املواد 

  .اخلاضعة للمراقبة وإساءة استعماهلا
 جوانب القصور هذه يبدو أهنا أنَّوتالحظ اهليئةُ   - ١٨٩

 ١٩٧١ام اتفاقية سنة َتشيع على حنو خاص فيما يتعلق بأحك
اليت ُتعدُّ آلياهتا أضعف من آليات املراقبة يف اتفاقية سنة 

 بعض احلكومات ال تعري أنَّوتشعر اهليئة بالقلق من . ١٩٦١
فيما يبدو اهتماماً لرصد املؤثِّرات العقلية، وقد يكون السبب 

عواقب تسريب املؤثِّرات بأنَّ يف ذلك أهنا ختطئ يف االعتقاد 
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ة وتعاطيها أقل خطورة من عواقب تسريب العقاقري العقلي
  .ة وتعاطيهاخدِّرامل

وتطلب اهليئة إىل مجيع احلكومات أن تستعرض   - ١٩٠
قوانينها ولوائحها للتحقّق من أهنا تتماشى مع مجيع أحكام 

ات ومع اجلداول والكشوف خدِّراملعاهدات املتعلقة مبراقبة امل
ات، وأن تعّدل خدِّرة املاحلالية للمعاهدات الدولية ملكافح

  .قوانينها، حسب االقتضاء
ويلزم أيضاً اختاذُ املزيد من اإلجراءات فيما يتعلق   -١٩١

 احلكومات تطبق تدابري أنَّوتدرك اهليئة . مبراقبة السالئف
ونظرا . لتعزيز رقابتها على استرياد السالئف وتصديرها

الستمرار اكتشاف حاالت تسريب للمستحضرات 
نية اليت حتتوي على اإليفيدرين أو السودوإيفيدرين، الصيدال

ترّحب اهليئة مبا قامت به بلدان كثرية من توسيع لنطاق 
تشريعاهتا من أجل معاجلة تلك التسريبات على وجه 
  .التحديد، وآخر تلك البلدان تايلند ومجهورية كوريا والصني

 وعلى الرغم مما سبق قوله، يساور اهليئةَ القلُق من  - ١٩٢
 الرقابة املطّبقة على التوزيع احمللي واالستعمال النهائي أنَّ

للسالئف ال تزال غري كافية يف كثري من البلدان مما يسهل 
فعمليات الرقابة تلك ينبغي أن تتضمن . استمرار تسريبها

كحد أدىن نظام تسجيل للمستعمل النهائي وبياناً 
عة من أجل باالستعمال النهائي؛ ومعرفة االحتياجات املشرو

وضع حدود واقعية لعمليات االسترياد، خاصة بالنسبة 
للمواد الكيميائية اليت يندر استعماهلا يف األغراض املشروعة 
. أو تنعدم؛ واإلخطار جبميع الصادرات قبل تصديرها

 غري تِّجارات االمنظَّموللمساعدة على وقف أعمال 
مها املشروع، حتثّ اهليئةُ احلكوماِت على استعراض نظ

للمراقبة الداخلية، وحتديد نقاط الضعف فيها، إن وجدت، 
  .والسعي إىل سّد الثغرات القائمة

ويف هذا السياق، توّد اهليئة أن تذكِّر مجيَع   -١٩٣
القدرة على رصد التجارة الدولية للسالئف بأنَّ احلكومات 

مرتبطة ارتباطاً جوهرياً بالرصد الفعَّال لصنعها وتوزيعها على 
 انعدام املعلومات أنَّويساور اهليئة القلق من . وى احمللياملست

عن السوق احمللية وأصحاب املصلحة قد جيعل احلكومات غري 
  .قادرة على الوفاء بالتزاماهتا املتصلة مبنع التسريب

وبغية تعزيز رصد التجارة الدولية يف السالئف،   - ١٩٤
 مع  على مذكّرة تفاهم٢٠١٢مارس /وقّعت اهليئة يف آذار

ة العاملية للجمارك تضفي الطابع املؤسسي على تعاوهنا نظَّمامل
وتتمثّل إحدى نقاط ذلك . ةنظَّمالبناء والقدمي مع تلك امل

التعاون يف وضع نظام موحَّد ومّتسق لرموز املستحضرات 
  .الصيدالنية اليت حتتوي على اإليفيدرين والسودوإيفيدرين

    
      ة الدوليةمن التجاراملواد منع تسريب   )ب(  
 االحتياجات السنوية من املواد متقدير وتقيينظام   

    اخلاضعة للمراقبة
ُيعدُّ نظاُم تقدير أو تقييم االحتياجات السنوية   - ١٩٥

املشروعة من املواد اخلاضعة للمراقبة واحداً من تدابري املراقبة 
الرئيسية املستخدمة يف منع تسريب املواد اخلاضعة للمراقبة 

رة الدولية، فهو ميكّن البلدان املصدرة واملستوردة من التجا
على حد سواء من أن تضمن بقاء نطاق التجارة يف هذه 

وفيما . املواد ضمن احلدود اليت تقّررها احلكومات املستوردة
ة، يعد هذا النظام إلزامياً مبوجب خدِّريتعلق بالعقاقري امل

يئة ، وجيب احلصول على تأكيد من اهل١٩٦١اتفاقية سنة 
بشأن التقديرات املقّدمة من احلكومات قبل أن تصبح أساسا 

وقد اعتمد اجمللس االقتصادي . حلدود الصنع أو االسترياد
واالجتماعي نظام تقييم االحتياجات السنوية من املؤثِّرات 

ات نظام تقدير االحتياجات خدِّرالعقلية، واعتمدت جلنة امل
ل مساعدة السنوية من بعض السالئف؛ وذلك من أج

احلكومات على كشف املعامالت غري العادية اليت قد متثل 
حماوالت من املتجرين لتسريب مواد خاضعة للمراقبة إىل 

  .قنوات غري مشروعة
ولكْن ال ميكن أن يكون نظاُم التقييم أو التقدير   - ١٩٦

فّعاالً إالّ إذا التزمت بتطبيقه البلدانُ املستوردة واملصدرة على 
ذ ينبغي حلكومات البلدان املستوردة أن تتأكّد حد سواء، إ

 تقديراهتا وتقييماهتا تتوافق مع احتياجاهتا الفعلية وأن أنَّمن 
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حترص على عدم استرياد أية كميات من املواد اخلاضعة 
وإذا رأت البلدان . للمراقبة تتجاوز تلك االحتياجات

تجاوز  احتياجاهتا الفعلية قد ازدادت إىل حد يأنَّاملستوردة 
متها إىل اهليئة أو قد اخنفضت االحتياجات اليت سبق أن قّد

كثرياً عن مستوى تلك االحتياجات، ينبغي هلا أن تبلغ اهليئة 
وينبغي حلكومات البلدان املصدرة أن . فورا بتلك التغيريات

تضع آلية للتحقق من مجيع طلبات التصدير املتعلقة باملواد 
قديرات وتقييمات البلدان اخلاضعة للمراقبة وتقارهنا بت

املستوردة، وأال تسمح إال بتصدير الكميات املتوافقة مع 
  .االحتياجات املشروعة للبلدان املستوردة

وتواظب اهليئة، وفقا لواليتها املسَندة خبصوص حتديد   -١٩٧
الثغرات اليت تشوب تنفيذ نظم املراقبة واليت ميكن أن تؤدي إىل 

االت اليت حيتمل أن تنطوي عمليات تسريب، على حتري احل
. على عدم امتثال احلكومات لنظام التقديرات أو التقييمات

ويف هذا الصدد تقّدم اهليئة املشورة للحكومات بشأن تفاصيل 
فعلى سبيل املثال، . نظم التقدير والتقييم، حسب االقتضاء

، ٢٠١٢سبتمرب /أثناء املشاورات اليت نظّمتها اهليئة يف أيلول
ات املتعلقة بالتقيد خدِّراصر النظام الدويل ملراقبة املنوقشت عن

وأُعلم . ) أعاله١٧١انظر الفقرة (حبدود االسترياد والتصدير 
املشاركون بإجراءات الكشف عن التجاوزات يف االسترياد 
والتصدير والقواعد اليت ينبغي مراعاهتا لتجّنب تلك 

ر احلكومات ويف هذا الصدد توّد اهليئة أن تذكِّ. التجاوزات
ة واملؤثِّرات خدِّرباستخدام املواد التدريبية يف جمال العقاقري امل

العقلية كلما احتاج األمر إىل توضيحات بشأن النظام الدويل 
 اهليئة جاهزة للرد على أيِّ أسئلة أنَّكما . اتخدِّرملراقبة امل

  .حمدَّدة تطرحها احلكومات يف هذا الشأن
 السنوات السابقة، فقد ومثلما كان احلال يف  - ١٩٨

 معظم البلدان ال تزال تتقّيد أنَّ ٢٠١٢وجدت اهليئةُ يف عام 
وتبّين للهيئة، بناء . اتخدِّربنظام تقدير االحتياجات من امل

 باسترياد أو ٢٠١١ ستة بلدان قد أذنت يف أنَّعلى حتليلها، 
فاتصلت . ات تتجاوز تقديراهتاخدِّرتصدير كميات من امل

كومات املعنية وطلبت إليها أن تضمن االمتثال اهليئة باحل
  .الكامل ألحكام املعاهدة ذات الصلة

وينطبق األمر أيضاً على املؤثِّرات العقلية،   -١٩٩
فاحلكومات متتثل على حنو جيد لنظام التقدير، وتقييمات 
االحتياجات السنوية أصبحت أكثر دقة، مما يبّين تزايد معرفة 

ففي عام . فعلية من املؤثِّرات العقليةاحلكومات لالحتياجات ال
 مل يتجاوز عدد سلطات البلدان اليت أصدرت أذون ٢٠١١

 تقييمات أو بكميات تتجاوز بكثري استرياد ملواد مل جتر هلا أيُّ
 بلداً، ومعظم البلدان املصدرة أولت اهتماماً ١٤تقديراهتا 

ير بالتقييمات املعدة يف البلدان املستوردة ومل تتعّمد تصد
وغالباً ما . مؤثِّرات عقلية بكميات تتجاوز تلك التقييمات

كان سبب وجود فائض من الكميات املستوردة هو استرياد 
كميات خمصصة إلعادة التصدير، وهي كميات يصعب 

ولذلك أُدخل تعديلٌ طفيف على نظام تقدير . تقييمها مسبقاً
 من عام فلن ُيطلب من احلكومات اعتباراً: املؤثِّرات العقلية

 أن تدرج تقديرات للكميات املصدرة أو املخصصة ٢٠١٣
. إلعادة التصدير ضمن احتياجاهتا السنوية من املؤثِّرات العقلية

 هذا التعديل سيزيد من شفافية نظام أنَّواهليئة على ثقة من 
  .تقدير املؤثِّرات العقلية وفعاليته

وعة وقد أثبتت تقديرات االحتياجات السنوية املشر  -٢٠٠
من املواد األربع املستعملة يف صنع املنشِّطات األمفيتامينية على 

، أهنا ٢٠٠٦ اليت نشرهتا اهليئة منذ عام )١٥(حنو غري مشروع،
أداة مفيدة جداً ملساعدة احلكومات يف التحقّق من مشروعّية 

 تلك التقديرات أتاحت للهيئة أنَّكما . شحنات السالئف
الناشئة يف جمال تسريب السالئف، حتديد االجتاهات اإلقليمية 

فنتج عن ذلك إجراء عدة حتقيقات رئيسية يف حاالت 
ويلزم احلفاظ على قوة الدفع اإلجيابية اليت ولدهتا هذه . تسريب

وجيب . األداة اجلديدة خالل هذه الفترة القصرية من الزمن
حتسني املنهجيات اليت تتبعها بعض احلكومات يف تقدير 

مت تقديرات تفوق  بعض تلك احلكومات قّدألنَّاحتياجاهتا، 
).  أدناه٢٢٣انظر الفقرة (احتياجاهتا السنوية املشروعة الفعلية 

ومما من شأنه أن يسهم يف حتسني هذا النظام قيام احلكومات 
__________ 

بروبانون؛ -٢-ميثيلني ديوكسي فينيل-٣،٤مادة   )15(
بروبانون؛ -٢- فينيل-١والسودوإيفيدرين؛ واإليفيدرين؛ و

 .املواداحملتوية على هذه واملستحضرات 
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باستعراضات منتظمة الحتياجاهتا السنوية املشروعة من 
ر السالئف وتقدمي أرقام حمدثة، حسب االقتضاء، تراعي تغّي
  م ظروف السوق، وكذلك مشاركة احلكومات اليت مل تقّد

  .بعد تقديراهتا
    

    اشتراط احلصول على أذون استرياد وتصدير  
إنَّ اشتراط احلصول على أذون االسترياد والتصدير   -٢٠١

هو تدبُري مراقبٍة رئيسيٌّ آخر يرمي إىل منع تسريب املواد 
ية؛ إذ إنه ميكّن اخلاضعة للمراقبة من قنوات التجارة الدول

السلطات الوطنية املختصة من التحقق من مشروعية شىت 
وهذه األذون اخلاصة باالسترياد . املعامالت قبل الشحن

والتصدير إلزامية يف املعامالت اليت تشمل أيا من املواد 
 أو املواد ١٩٦١اخلاضعة للمراقبة مبوجب أحكام اتفاقية سنة 

. ١٩٧١و الثاين من اتفاقية سنة املدرجة يف اجلدولني األول أ
والسلطات الوطنية املختّصة ملَزمة بإصدار أذون استرياد بشأن 

وينبغي أن تتحقّق . معامالت استرياد هذه املواد إىل بلداهنا
سلطات البلدان املصدِّرة من صحة أذون االسترياد قبل إصدار 
أذون التصدير الالزمة للسماح للشحنات احملتوية على هذه 

وعالوة على ذلك جيب على سلطات . واد مبغادرة أراضيهاامل
البلدان املستوردة، عند استالم الشحنات، أن تبلّغ سلطات 

  .البلدان املصدِّرة بالكميات الفعلية اليت استلمتها
 إصداَر أذون استرياد ١٩٧١وال تشترط اتفاقيةُ سنة   -٢٠٢

جة يف وتصدير خبصوص التجارة يف املؤثِّرات العقلية املدَر
ومع ذلك، ونظرا التساع نطاق . جدوليها الثالث أو الرابع

تسريب تلك املواد من قنوات التجارة الدولية يف سبعينيات 
ومثانينيات القرن املاضي، طلب اجمللس االقتصادي 

 ١٩٨٧/٣٠ و١٩٨٥/١٥واالجتماعي، يف قراراته 
، إىل احلكومات أن توّسع نطاق نظام منح أذون ١٩٩٣/٣٨و

ويف عام . رياد والتصدير ليشمل مجيع املؤثِّرات العقليةاالست
 أبلغت اهليئةَ حكوماُت االحتاد الروسي وأذربيجان ٢٠١٢

وأوكرانيا وشيلي وطاجيكستان اهليئة أهنا اشترطت يف اآلونة 
األخرية استصدار أذون االسترياد يف جمال التجارة الدولية 

. الثالث والرابعببعض أو مجيع املواد املدرجة يف اجلدولني 

وباإلضافة إىل ذلك أبلغت اهليئةَ حكوماُت جزيرة كريسماس 
وبولينيزيا الفرنسية وجزيرة ) كيلينغ(وجزر كوكوس 

 أهنا تنفّذ اللوائح سينت مارتنينورفولك وسانت هيلينا و
  .التنظيمية نفسها اليت تنفّذها حكوماهتا السيادية

واألقاليم باتت تشترط  معظم البلدان أنَّوتالحظ اهليئةُ   -٢٠٣
استصدار أذون استرياد وتصدير ملعظم املؤثِّرات العقلية املدرجة 

، وذلك ١٩٧١يف اجلدولني الثالث والرابع من اتفاقية سنة 
. عمالً بقرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي املذكورة أعاله

ومجيع احلكومات اليت مل تشترط بعد استصدار أذون لالسترياد 
ر بشأن مجيع املؤثِّرات العقلية مدعوة إىل توسيع نطاق والتصدي

هذه الضوابط لتشمل مجيع املواد املدرجة يف اجلدولني الثالث 
  .والرابع يف أقرب وقت ممكن، وإبالغ اهليئة بذلك

وبعض احلكومات تشترط من ناحية املبدأ استصدار   - ٢٠٤
ث أذون استرياد وتصدير للمواد املدرجة يف اجلدولني الثال

والرابع، إالّ أهنا ُتعفي مستحضرات معينة حتتوي على تلك 
املؤثِّرات العقلية من ذلك االشتراط املعمول به يف بلداهنا 
. دون إبالغ احلكومات األخرى أو اهليئة بتلك اإلعفاءات

وقد أدى ذلك يف بعض األحيان إىل حدوث التباس لدى 
.  ال داعي لهالشركاء التجاريني نتج عنه تأخري يف املعامالت

ولذلك تطلب اهليئة إىل مجيع احلكومات اليت أعفت بعض 
املستحضرات، اليت حتتوي على مؤثِّرات عقلية مدرجة يف 
اجلدولني الثالث أو الرابع، من اشتراطات استصدار أذون 
االسترياد املعمول هبا عادةً يف بلداهنا أن تسارع بإبالغ اهليئة 

. عار احلكومات األخرى هبابتلك اإلعفاءات، حبيث ميكن إش
وتوّد اهليئة كذلك أن تذكِّر مجيع احلكومات اليت ُتعفي 
بعض املستحضرات اليت حتتوي على مؤثِّرات عقلية أهنا 

 بإبالغ ١٩٧١ من اتفاقية سنة ٣ملزمة مبوجب أحكام املادة 
  .األمني العام بتلك اإلعفاءات، حسب االقتضاء

ختّصة على املعلومات وُتطلع اهليئةُ السلطات امل  - ٢٠٥
املتعلقة باشتراطات استصدار أذون استرياد املواد املدرجة يف 

 املطبقة يف ١٩٧١اجلدولني الثالث والرابع من اتفاقية سنة 
البلدان واألقاليم، وتطلعها كذلك على اإلعفاءات، حسب 
االقتضاء، بغية املساعدة يف رصد التجارة الدولية يف املؤثِّرات 
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ع املّتجرين من استهداف البلدان ذات الضوابط العقلية ومن
فعلى سبيل املثال ميكن االطّالع على . الرقابية األقل صرامة

هذه املعلومات داخل صفحة مأمونة يف املوقع الشبكي 
 للمسؤولني للهيئة، وال ميكن الوصول إىل تلك الصفحة إالّ

  .احلكوميني املأذون هلم بذلك حتديداً
بقدر متزايد على معلومات عن وحتصل اهليئة   - ٢٠٦

. اشتراطات أذون االسترياد والتصدير املطّبقة على السالئف
 حكومة باتت اآلن ٧٠ فإنَّووفقا ألحدث املعلومات 

لسالئف ا لكلتشترط استصدار أذون تصدير فردية 
 .١٩٨٨اتفاقية سنة من والثاين  األول اجلدولنياملدرجة يف 

ط رقابية أو تكتفي واحلكومات اليت ليس لديها ضواب
باشتراط استصدار رخصة عامة لتصدير املواد املدرجة يف 
اجلدولني األول والثاين قد ال تكون قادرة على الوفاء 

ولذلك حتثّ اهليئةُ مجيَع احلكومات . بالتزاماهتا التعاهدية
على التأكّد من أهنا قادرة على تقدمي اإلشعارات السابقة 

ان املستوردة اليت تطلب رمسيا للتصدير، وخصوصا إىل البلد
  .تلك اإلشعارات

    
التحقّق من مشروعّية املعامالت الفردية، وخصوصا   

    اليت تشتمل على أذون استرياد
تتعّرض أذونُ االسترياد الفردية يف بعض األحيان   - ٢٠٧

للتزوير من جانب املّتجِرين للحصول على املواد من قنوات 
لك تؤكّد اهليئةُ من جديد ولذ. التجارة الدولية املشروعة

على طلبها من سلطات البلدان املصدرة أن تتحقّق من صحة 
مجيع أذون االسترياد اليت ُتستخدم فيها مناذج جديدة أو غري 
معروفة، وحتمل طوابع أو توقيعات غري معروفة، أو اليت 
تصدر عن سلطة وطنية غري معترف هبا، وكذلك األذون 

 على مواد معروفة بكثرة إساءة اخلاصة بالشحنات احملتوية
وتالحظ اهليئة مع التقدير . استعماهلا يف منطقة البلد املستورد

 العديد من حكومات البلدان املصدِّرة، مبا يف ذلك أملانيا أنَّ
وبلجيكا والدامنرك وسويسرا وفرنسا واململكة املتحدة واهلند 
وهنغاريا والواليات املتحدة، تتحقق من مشروعية أذون 
االسترياد باالتصال املباشر بالسلطات الوطنية املختصة يف 

ويف هذا الصدد . البلدان املستوردة أو مبساعدة من اهليئة

تقّدم اهليئة مساعدهتا يف عمليات التحقق تلك، وخاصة يف 
احلاالت اليت ال تتلقّى فيها سلطات البلدان املصدرة ردوداً 

تربز شكوك بشأن من سلطات البلدان املستوردة، أو عندما 
احتمال عدم وفاء املعامالت متاما باملتطلبات املنصوص عليها 

  .اتمخدِّريف نظام املراقبة الدولية لل
 أنَّوتوّد اهليئةُ أن تذكِّر حكومات البلدان املستوردة   - ٢٠٨

من مصلحتها الرد يف حينه على مجيع االستفسارات املتعلقة 
 سلطات خمتصة أو من مبشروعية املعامالت اليت تتلقاها من

اهليئة؛ ألنَّ عدم الرد بسرعة قد يعرقل التحقيق يف حماوالت 
أو يتسبَّب يف تأخري إبرام الصفقات التجارية /التسريب و

 يؤثّر سلبا على من مثَّّاملشروعة يف املواد اخلاضعة للمراقبة، و
  .توافّر تلك املواد لألغراض املشروعة

    
ذون استرياد وتصدير  إلكتروين دويل ألنظامإنشاء   
    ات واملؤثِّرات العقليةخدِّرامل

لعلّ احلكومات تتذكّر أن اهليئة أبلغتها يف تقرير   - ٢٠٩
- ٢١٢الفقرات  (٢٠١١ات لعام خدِّراهليئة الدولية ملراقبة امل

، باملبادرة اخلاصة بوضع نظام إلكتروين دويل ألذون )٢١٩
ويف ذلك . قليةات واملؤثِّرات العخدِّراسترياد وتصدير امل

التقرير سلطّت اهليئة الضوء أيضا على اجلهود املشتركة لدى 
 لتحديد كيف ميكن للنظام ٢٠٠٩اجملتمع الدويل منذ عام 

ات يف خدِّراملقترح أن يساعد السلطات الوطنية ملكافحة امل
أعماهلا اليومية، مع احلرص يف الوقت نفسه على أن يؤدي 

متطلبات املنصوص عليها يف النظام وظيفته بامتثال تام لل
  .اتخدِّراالتفاقيات الدولية ملراقبة امل

ويهدف النظام اإللكتروين املقترح إىل تسهيل تبادل   - ٢١٠
أذون االسترياد والتصدير اإللكترونية بني السلطات الوطنية 

وسوف يكون . املختّصة يف البلدان املستوردة واملصدِّرة
ّية أّي شحنة بناًء على مبقدور ذلك النظام التحقّق من كم

. ات أو املؤثِّرات العقلية املعنيةمخدِّرأحدث تقدير أو تقييم لل
وسوف يكون إصدار املوافقة إلكترونياً أيضا مسةً وظيفية 

وسوف تصّمم . هامة من وظائف ذلك النظام اإللكتروين
مجيع وظائف النظام اهلامة بطريقة تساعد احلكومات على 
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ات، خدِّرمبوجب املعاهدات الدولية ملراقبة املالوفاء بالتزاماهتا 
ات واملؤثِّرات العقلية خدِّروتعّزز رصد التجارة الدولية يف امل

  .ومنع تسريبها
 اكتسبت هذه املبادرة زمخا ٢٠١١ومنذ هناية عام   - ٢١١
واستناداً إىل مشاورات موّسعة عقدها مكتب األمم . كبريا

ة مع احلكومات املهتمة ومع ات واجلرميخدِّراملتحدة املعين بامل
اهليئة، َعَرَض املكتب وثيقة تصميم ُنظُم وتقديراً لتكلفة 

  .تطوير النظام اإللكتروين وصيانته
 عّززت احلكوماُت دعمها ٢٠١٢مارس /ويف آذار  -٢١٢

ويشّجع . ٥٥/٦ات خدِّرلتلك املبادرة باعتماد قرار جلنة امل
در ممكن من الدعم القراُر الدولَ األعضاء على توفري أقصى ق

املايل والسياسي من أجل إنشاء نظام إلكتروين دويل إلصدار 
ة واملؤثِّرات العقلية وتصديرها خدِّرأذون استرياد العقاقري امل

كما يطلب إىل مكتب األمم . وصون ذلك النظام وإدارته
ات واجلرمية أن يتوىل عملية إنشاء النظام خدِّراملتحدة املعين بامل

ات إىل إدارة خدِّرعو أمانةَ اهليئة الدولية ملراقبة املوصونه، ويد
النظام الدويل خالل مرحلة بدء عمله يف فترة السنتني 

وعالوة على ذلك يدعو القرار الدول . ٢٠١٣-٢٠١٢
األعضاء وغريها من اجلهات املاحنة إىل تقدمي مسامهات من 

  .خارج امليزانية لتلك األغراض
نتظام على استعراض التقّدم واهليئة اليت دأبت با  - ٢١٣

 عددا من أنَّاحملرز يف تنفيذ تلك املبادرة، تالحظ مع التقدير 
احلكومات قد تعّهد بتقدمي متويل أو قدمه فعالً أو يفكّر يف 

وبفضل . تقدميه من أجل إنشاء وصون النظام اإللكتروين
ات واجلرمية خدِّرتلك املسامهات تأكد قيام مكتب امل

ية من تطوير النظام، وباشر املكتب االضطالع باملرحلة األول
وتدعو اهليئة مجيع احلكومات إىل مواصلة . بأعمال التطوير

ات واجلرمية من أجل خدِّرتقدمي التربعات إىل مكتب امل
ضمان مواصلة صون النظام اإللكتروين بعد إجناز مرحلة 

  إدارة نظام منأنَّالتطوير األوىل، وتود اهليئة أن تشّدد على 
هذا القبيل تنطوي ضمنا على رصد امتثال احلكومات 

ات خدِّرلألحكام اخلاصة بالضبط الرقايب للتجارة الدولية بامل
ات يف خدِّروحسبما أقّرت به جلنة امل. واملؤثِّرات العقلية

 يف موضع يؤهلها على من مثَّّ اهليئة هي فإنَّ ٥٥/٦قرارها 
  .تم إنشاؤهأفضل حنو إلدارة النظام املذكور، حينما ي

    
   السابقة للتصدير بشأن اإلشعارات  

    السالئف الكيميائية
 ١٢من املادة ) أ (١٠ بلداً الفقرةَ ٨١مل ُيطّبق إالّ   - ٢١٤

؛ وهي فقرة ُتلزم البلدان املصّدرة ١٩٨٨من اتفاقية سنة 
 سالئف بإبالغ السلطات املختصة يف البلدان املستوردة بأيِّ

. رها إىل أراضيها قبل شحنها فعلياًكيميائية من املزَمع تصدي
وذلك ألنه من دون هذا التدبري الرقايب، ُيحتمل أن 

اتفاقية سنة جرون األطراف األخرى يف يستهدف املتَّ
 طرف، وخباصة البلدان ١٠٠، وعددها يزيد على ١٩٨٨

الواقعة يف أجزاء من أفريقيا، وأمريكا الوسطى ومنطقة 
، وجنوب شرق آسيا، ي، وآسيا الوسطى البحر الكاريب

ر كلَ احلكومات وتوّد اهليئة أن تذكِّ. وجنوب شرق أوروبا
، إذا ما اسُتخدمت ١٢من املادة ) أ (١٠أحكام الفقرة بأنَّ 
قت من جانب اجلميع، فمن شأهنا أن تشكّل آلية قوية وطُبِّ

. ةدَولوعملية ملراقبة التجارة الدولية يف املواد الكيميائية اجمل
من املادة ) أ (١٠لحكومات اليت مل تطبق الفقرة لذا ينبغي ل

، أن تبادر إىل تطبيقها دون ١٩٨٨من اتفاقية سنة ١٢
تأخري، فهي ستلزم البلدان املصّدرة بإصدار إشعارات جبميع 

  . شحنات السالئف املتجهة إليها
 عدد مستعملي نظام اهليئة أنَّوتالحظ اهليئة بارتياح   -٢١٥

بقة للتصدير باالتصال احلاسويب اخلاصة باإلشعارات السا
 ١٣٦املسجَّلني بلغ اليوم ") بن أونالين"نظام (املباشر 

مستعِمالً، وبلغ متوسط اإلشعارات السابقة للتصدير املرَسلة 
، تسجَّلت ومنذ آخر تقرير من اهليئة. إشعار ١ ٨٠٠شهرياً 

ثيوبيا إ – إضافية  دول وأقاليم١٠" بن أونالين"نظام يف 
 والسنغال وصربيا  وتشاد وجزر فريجن الربيطانيةوبننأرمينيا و

واملعلوماُت املتبادلة من خالل . وكازاخستان ونيبالوقطر 
تساعد السلطات الوطنية املختصة واهليئة يف " بن أونالين"نظام 

حتديد مشروعّية فرادى الشحنات من السالئف وتأكيدها، 
الة ويف ويف تعليق أو وقف الشحنات املشبوهة بطريقة فّع
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حينها؛ وبذلك فهي أداة هامة للمجتمع الدويل لالستعانة هبا 
ة منعاً دَوليف رصد التجارة الدولية يف املواد الكيميائية اجمل

وتذكِّر اهليئةُ مجيَع احلكومات املصدِّرة للمواد . لتسريبها
من ) أ (١٠قت الفقرة ة إىل البلدان اليت طّبدَولالكيميائية اجمل

تزامها بإصدار إشعارات بالشحنات قبل انطالقها،  بال١٢املادة 
يف إصدار " بن أونالين"وتوصي بأن تستخدم احلكومات نظام 

 ١٨١٧تلك اإلشعارات، وذلك عمال بقرار جملس األمن 
وتشّجع اهليئة أيضاً مجيَع احلكومات على أن ). ٢٠٠٨(

تراجع فعلياً اإلشعارات السابقة للتصدير املرسلة إىل بلداهنا، 
حبيث تضمن " بن أونالين"على أن تتواصل عن طريق نظام و

  .عدم انقطاع سلسلة عمليات رصد جتارة املواد الكيميائية
عملية سّد " أطلقت اهليئةُ ٢٠١٢يونيه /ويف حزيران  - ٢١٦

الثغرات يف املعلومات االستخبارية املتعلقة باإليفيدرين 
ع  لغرض مج)EPIGعملية  ("والسودوإيفيدرين يف أفريقيا

 تِّجارمعلومات استراتيجية عن التجارة املشروعة واال
باإليفيدرين والسودوإيفيدرين واستعماهلما غري املشروع، مبا 
يف ذلك على شكل مستحضرات صيدالنية، يف بلدان 

واستمرت العملية ملدة ثالثة أشهر وشاركت فيها . أفريقيا
ع  بلداً يف أفريقيا أو حكومات بلدان تتاجر م٥١حكومات 

وعّززت تلك العملية من استخدام سلطات . بلدان يف أفريقيا
كما أهنا أظهرت ". بن أونالين"البلدان املشاركة لنظام 

ومع . نطاق التجارة يف اإليفيدرين مع البلدان األفريقية
 اإلشعارات السابقة لتصدير املستحضرات أنَّذلك، ومبا 

مية، مع أنَّه الصيدالنية احملتوية على تلك املواد ليست إلزا
ُينصح باستخدامها، فيحتمل إغفال جزء من التجارة يف هذه 

  .املستحضرات اليت تعرب البلدان األفريقية أو ُترَسل إليها
  

فعالية تدابري املراقبة الرامية إىل منع تسريب   )ج(  
    املواد اخلاضعة للمراقبة من التجارة الدولية

 ٢١٦- ١٩٥يف الفقرات ال تزال تدابري املراقبة املبّينة   - ٢١٧
فقد ُحّدد يف السنوات األخرية عدد قليل جداً . أعاله فّعالة

ات أو املؤثِّرات العقلية من خدِّرمن حاالت تسريب امل
ومن وقت آلخر . التجارة الدولية إىل القنوات غري املشروعة

تكشف السلطات الوطنية املختصة املتيقظة، واليت غالباً ما 
ات خمدِّر مع اهليئة، حماوالت لتسريب تتعاون على حنو وثيق

ويف تلك احملاوالت . ومؤثِّرات عقلية من التجارة الدولية
 املّتجرين يدركون متاماً وجود تدابري املراقبة اليت أنَّيبدو 

تتخذها معظم احلكومات ويسعون إىل تفاديها كلّما كان 
جرون استخدام فعلى سبيل املثال يواصل املتَّ. ذلك ممكناً

ون استرياد مزّورة يف حماوالهتم لتسريب املواد اخلاضعة أذ
وتوصي اهليئة بأن تبقى احلكومات يقظة وأن تدقّق . للمراقبة

يف طلبات استرياد وتصدير املواد اخلاضعة للمراقبة وذلك 
  .للتأكّد من أهنا مرسلة ألغراض مشروعة

   عمليات التسريب من التجارة الدولية أنَّويبدو   -٢١٨
ل حتدث عندما ال ُيشترط بشأن املواد استصداُر أذون ال تزا

استرياد وتصدير، كما هي احلالة يف بعض البلدان بالنسبة 
للمواد املدرجة يف اجلدولني الثالث والرابع من اتفاقية سنة 

زوديازيبينات، وهي من أكثر املواد  ، مبا يف ذلك البن١٩٧١
جلدول الثالث من املسرَّبة شيوعاً، واملستحضرات املدرجة يف ا

فعلى سبيل املثال، بالنسبة لتسريب . ١٩٦١اتفاقية سنة 
زوديازيبينات، كان التسريب من التجارة الدولية هو  البن

ولذلك . الطريقة الرئيسية اليت الحظتها احلكومة اإلندونيسية
 اهليئة تكّرر دعوهتا إىل مجيع احلكومات اليت مل تشترط بعُد فإنَّ

ترياد وتصدير جلميع املؤثِّرات العقلية أن استصداَر أذون اس
توّسع نطاق تطبيق اشتراط استصدار أذون لالسترياد والتصدير 

وحتثّ . ليشمل مجيع املؤثِّرات العقلية يف أقرب وقت ممكن
اهليئة أيضا البلدان اليت تشترط من ناحية املبدأ استصدار تلك 

 ُتعفي الحقاً بعض األذون بشأن مجيع املؤثِّرات العقلية، إالّ أهنا
املستحضرات من ذلك االشتراط، على النظر يف إلغاء 

  .اإلعفاءات فيما يتعلق بالتجارة الدولية، حسب االقتضاء
وفيما يتعلق بتسريب السالئف الكيميائية يتواصل   -٢١٩

تسريب املستحضرات احملتوية على سالئف كيميائية مثل 
لدولية الستعماهلا يف اإليفيدرين والسودوإيفيدرين من التجارة ا

صنع املنشِّطات األمفيتامينية على حنو غري مشروع، وهو ما 
  .أبلغت عنه حكومتا أستراليا ونيوزيلندا، وحكومات أخرى
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    الوطنيةمنع التسريب من قنوات التوزيع   )د(  
ات واملؤثِّرات العقلية خدِّرباتت عمليات تسريب امل  - ٢٢٠

 املشروعة مصدرا نيةالوطوالسالئف من قنوات التوزيع 
ات مخدِّروبالنسبة لل. رئيسيا إلمداد األسواق غري املشروعة

 املصدر الرئيسي لتسريب املواد املتعلقة فإنَّواملؤثِّرات العقلية 
- ٣٠٣وترد يف الفقرات . هبا هو املستحضرات الصيدالنية

 أدناه تفاصيل املشاكل املرتبطة بتسريب املستحضرات ٣١٥
ات أو مؤثِّرات عقلية، اليت يسرب خمدِّراليت حتتوي على 

معظمها ألغراض التعاطي الحقاً، وكذلك اإلجراءات اليت 
  .يتعّين اختاذها ملعاجلة تلك املشاكل

، املتاح يف والية " الطيبالقنَّب"ويشكّل توافر   - ٢٢١
كاليفورنيا وغريها من الواليات يف الواليات املتحدة 

متثال حكومة الواليات املتحدة  يف ااألمريكية، حتّدياً كبرياً
ات، وخصوصا اتفاقية سنة خدِّرللمعاهدات الدولية ملراقبة امل

"  الطيبالقنَّب"ى خمطط  ما يسّمأنَّوتالحظ اهليئة . ١٩٦١
، القنَّبيف كاليفورنيا قد أسهم يف حدوث زيادة يف تعاطي 

وذلك من جّراء عدم وجود اإلطار املؤسسي الالزم للتنظيم 
ى وجه وعل". الطيب" لغرض استعماله القنَّبلبيع الرقايب 

ضاعفة أُّسية عدد مستوصفات اخلصوص، فقد ازداد مب
 واللوازم الشخصية لتعاطي القنَّب، اليت تبيع " الطيبالقنَّب"

وحدثت . ، يف كاليفورنيا يف السنوات األخريةخدِّرهذا امل
ء تلك  بالتجزئة يف بعض أحناالقنَّبزيادة أيضا يف عدد بائعي 

 ما نسبته أكثر من أنَّوعالوة على ذلك، فقد لوحظ . الوالية
واملسجَّلني لدى " مرضى" يف املائة ممن يسّمون ٩٠

 سرية َمرضية ال يقّدمون أيَّ"  الطيبالقنَّب"مستوصفات 
 يف ٧٠ ما نسبته تقترن بصرف العقاقري على هذا النحو، وأنَّ
 ٤٠شخاص دون املائة من مستعِملي هذه املستوصفات هم أ

وكانت النتيجة احلقيقية اليت أسفر عنها هذا . سنة من العمر
 متاحا بُيسر أكثر من ذي قبل القنَّباملخطط هي جعل 

وحتثّ اهليئة حكومة الواليات املتحدة . ألغراض تروحيية
األمريكية على القيام باخلطوات الالزمة لضمان عدم 

 إال ألغراض طبية استعمال املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية
وعلمية، وعلى منع تسريبها وتعاطيها، وذلك وفقا 

  .اتخدِّرللمعاهدات الدولية ملراقبة امل

ويتزايد يف حاالت تسريب السالئف من قنوات   -٢٢٢
التوزيع الداخلية استعمالُ املستحضرات الصيدالنية احملتوية 

جرون وغالباً ما يستهدف املتَّ. على تلك السالئف
ات احملتوية على اإليفيدرين والسودوإيفيدرين يف املستحضر

معظم احلاالت الستعماهلا يف صنع املنشِّطات األمفيتامينية 
فعلى سبيل املثال ُسرِّبت تلك . بصفة غري مشروعة

املستحضرات من قنوات التوزيع الداخلية يف مجهورية كوريا 
والصني، حيث يوجد عدد كبري من صانعي تلك 

عيني، مث ُهرِّبت إىل أستراليا ونيوزيلندا من املستحضرات الشر
. أجل صنع املنشِّطات األمفيتامينية على حنو غري مشروع

وتدعو اهليئة احلكومات املعنية إىل العناية بالتوصيات الواردة 
 أدناه، ومنها مثالً التوصيات حبظر ٣١٤ و٣١٣الفقرتني يف 

لتحقّق بيع هذه املستحضرات بواسطة صيدليات اإلنترنت، وا
من أشد احللقات عرضةً لالستغالل من جانب املتجرين، يف 
سلسلة اإلمدادات الداخلية، والتحقيق يف منشأ املستحضرات 
املضبوطة من أجل حتديد مصادرها ومنافذ تسريبها، والتشارك 
يف املعلومات بني سلطات إنفاذ القوانني يف البلدان املعنية، 

  .ن مناسباوتطبيق هذه التوصيات، حسبما يكو
ويف هذا الصدد سبق أن أعربت اهليئةُ عن قلقها   -٢٢٣

بشأن املستويات املرتفعة نسبياً من االحتياجات املشروعة 
السنوية من واردات اإليفيدرين والسودوإيفيدرين يف بعض 

 فهذه املستويات املرتفعة من االحتياجات )١٦(.البلدان يف آسيا
جرين دافها من ِقبل املتَُّتعّرض تلك البلدان إىل خماطر استه

الساعني إىل تسريب تلك املواد الستعماهلا يف الصنع غري 
وقد أثبتت املضبوطات . املشروع للمنشِّطات األمفيتامينية

فعقب . ة األخرية مشروعية قلق اهليئة يف هذا الصددتعّددامل
اختفاء كميات كبرية من أقراص حتتوي على السودوإيفيدرين 

تايلند، ُخفضت االحتياجات السنوية من مستشفيات يف 
__________ 

السالئف  " املعنونتقريرال، على سبيل املثال، انظر  )16(
ات خدِّرثر استخدامها يف صنع امل اليت يكوالكيمياويات

تقرير اهليئة الدولية ملراقبة : واملؤثِّرات العقلية بصفة غري مشروعة
 من اتفاقية األمم ١٢ عن تنفيذ املادة ٢٠١١ات لعام خدِّرامل

ات واملؤثِّرات خدِّراملتحدة ملكافحة االتِّجار غري املشروع يف امل
 .٢٤-٢٢قرات  الف،(E/INCB/2011/4) ١٩٨٨العقلية لسنة 
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املشروعة السترياد تلك املادة ختفيضاً كبرياً، وُشرع بإجراء 
وبدأت حكومة باكستان حتقيقات عالية املستوى . التحقيقات

يف اّدعاءات باسترياد شركات لكميات ُمبالغ فيها من 
. املستحضرات الصيدالنية اليت حتتوي على اإليفيدرينات

ةُ مجيَع البلدان اليت تكشف عمليات تسريب وتشّجع اهليئ
كبرية للسالئف املستعَملة يف صنع املنشِّطات األمفيتامينية على 
أن تعيد تقييم احتياجاهتا من تلك املواد وأن تبلغ اهليئة مبا 

  .يطرأ من تغيريات دون تأخري

، يف حماوالهتا للحصول على تِّجارات االمنظَّموقد باتت   -٢٢٤
. ل، تعتمد على التسريب من قنوات التوزيع الداخليةأهنيدريد اخل

وبغية تدارك هذا الوضع َيلزم إنشاء نظام فّعال للرقابة التنظيمية 
  . أعاله١٩٣-١٩١الداخلية، كما هو مبيَّن يف الفقرات 

 التجارة وقد ثبتت فعالية تدابري املراقبة املطبَّقة على  - ٢٢٥
 البلدان اليت أُبلغ فيها  برمنغنات البوتاسيوم يفالدولية مبادة

ات منظَّمعن صنع غري مشروع للكوكايني، وأُرغمت 
 على اللجوء إىل مصادر أخرى من أجل احلصول تِّجاراال

على برمنغنات البوتاسيوم الستعماهلا يف صنع الكوكايني 
 تلك املادة، أنَّوهناك أدلة تثبت . على حنو غري مشروع

. نع بصفة غري مشروعةفضال عن مواد كيميائية أخرى، ُتص
ومبا أنَّ املختربات اليت تصنع الكوكايني بصفة غري مشروعة 
جيري تفكيكها على حنو متزايد خارج البلدان الثالثة املنتجة 

 مجيع فإنَّ بالكوكايني، تِّجارللكوكا على امتداد دروب اال
احلكومات، وخصوصاً حكومات البلدان الواقعة بالقرب من 

ملعروفة، ينبغي هلا أن تبقى متيقظة ملنع  اتِّجاردروب اال
 باملواد الكيميائية من تنفيذ أنشطتها يف تِّجارات االمنظَّم

  .مواقع كانت يف السابق خالية من الصنع غري املشروع
  

ضمان توافر املواد اخلاضعة للمراقبة   - ٢  
  الدولية من أجل األغراض الطبية والعلمية

  
الوالية املسَندة إليها بشأن تضطلع اهليئة، متاشياً مع   - ٢٢٦

ضمان توافر املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبّية 
ات خدِّروالعلمية، مبختلف األنشطة ذات الصلة بامل

وترصد اهليئة اإلجراءات اليت تتخذها . واملؤثِّرات العقلية
ات الدولية واهليئات األخرى من أجل نظَّماحلكومات وامل

الرشيد للمواد اخلاضعة للمراقبة لألغراض دعم االستعمال 
  . الطبية والعلمية ودعم توافرها لتلك األغراض

    
    عرض اخلامات األفيونية والطلب عليها   )أ(  
للهيئة دور هام تؤّديه فيما خيّص عرض املواد اخلام   - ٢٢٧

. الالزمة لصنع مجيع األدوية اليت حتتوي على مواد أفيونية
ات واجمللس خدِّر وقرارات جلنة امل١٩٦١وعمالً باتفاقية سنة 

االقتصادي واالجتماعي ذات الصلة، تواظب اهليئة على 
دراسة التطّورات اليت تؤثـّر يف عرض اخلامات األفيونية 

وتسعى اهليئة، بالتعاون مع احلكومات، إىل . والطلب عليها
احلفاظ على توازن دائم بني عرض تلك املواد والطلب 

حتليل الوضع فيما يتعلق بالعرض والطلب ومن أجل . عليها
على اخلامات األفيونية، تستخدم اهليئة معلومات تردها من 
حكومات البلدان املنتجة للخامات األفيونية ومن البلدان اليت 
تستعمل فيها تلك املواد لصنع املواد األفيونية أو املواد غري 

ليل ويرد حت. ١٩٦١اخلاضعة للمراقبة مبوجب اتفاقية سنة 
مفّصل للوضع الراهن فيما يتعلق بعرض اخلامات األفيونية 

ات لعام خدِّروالطلب عليها يف تقرير اهليئة التقين عن امل
  . وتورد الفقرات التالية ملّخصاً لذلك التحليل)١٧(.٢٠١٢
توصي اهليئة بإبقاء املخزون العاملي من اخلامات   -٢٢٨

عاملي ملدة سنة األفيونية عند مستوى يكفي لتغطية الطلب ال
تقريبا، بغية ضمان توافر املواد األفيونية لتلبية االحتياجات الطبية 
يف حال حدوث نقص غري متوقّع يف اإلنتاج، ومن ذلك مثالً 

  .النقص الناجم عن سوء األحوال اجلوية يف البلدان املنتجة
، ووفقاً للمعلومات املتاحة للهيئة ٢٠١٢ويف عام   - ٢٢٩

ج العاملي من اخلامات األفيونية الغنية كان مستوى اإلنتا
باملورفني واخلامات األفيونية الغنية بالثيبايني، أعلى من 

__________ 
)17(  Narcotic Drugs: Estimated World Requirements for 

2013 — Statistics for 2011) االحتياجات : اتخدِّرامل
منشورات  ()٢٠١١ اإلحصاءات لعام ‐ ٢٠١٣رة لعام املقدَّ

 ).T.13.XI.2األمم املتحدة، رقم املبيع 
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وتتوّخى حكومات . املستويات املطلوبة لتلبية الطلب العاملي
 زيادة أخرى يف ٢٠١٣البلدان املنتجة أن حتدث يف عام 

وُيتوقّع أن تصل املخزونات العاملية من . إنتاج تلك املواد
اخلامات األفيونية الغنية باملورفني إىل مستوى يلّبي الطلب 
العاملي لفترة تزيد على عامني تقريبا، كما ُيتوقع أن تصل 
املخزونات العاملية من اخلامات األفيونية الغنية بالثيبايني إىل 

  .مستوى يليب الطلب العاملي لفترة تزيد على عام واحد

 الرئيسية املنتجة واهليئةُ على اتصال بالبلدان  - ٢٣٠
للخامات األفيونية لكي تطلب إليها أن تضمن بقاء إنتاجها 
املستقبلي عند مستوى يتوافق مع االحتياجات الفعلية العاملية 
من تلك اخلامات، وذلك من أجل منع تراكم خمزونات 

وينبغي جلميع البلدان املنِتجة أن تعىن هبذه . زائدة عن احلاجة
نع تراكم املخزونات الزائدة عن احلاجة املسألة اهلامة وأن مت
  . للتسريباليت قد تصبح مصدراً

ويتوقّع أن يزداد يف املستقبل الطلب العاملي على   -٢٣١
اخلامات األفيونية الغنية باملورفني واخلامات األفيونية الغنية 
. بالثيبايني، وذلك متاشياً مع االجتاه الذي ساد يف العقود السابقة

أيضاً أن تسهم اجلهود العاملية املبذولة لضمان توافر ومن املتوقع 
املسكِّنات شبه األفيونية يف استمرار ارتفاع الطلب العاملي على 

تلك اجلهود حتظى بأنَّ املواد األفيونية واخلامات األفيونية؛ علماً 
  .ة الصحة العاملية ودعمهمامنظَّمبتشجيع اهليئة و

    
    ة واملؤثِّرات العقليةخدِّراستهالك العقاقري امل  )ب(  
ال يزال التفاوت يف مستويات استهالك العقاقري   -٢٣٢

ة بني البلدان واملناطق على حاله الذي ورد بياُنه يف خدِّرامل
 عن توافر ٢٠١٠ات لعام خدِّرتقرير اهليئة الدولية ملراقبة امل

ضمان سبل احلصول على : العقاقري اخلاضعة للمراقبة الدولية
 وال )١٨(. من أجل األغراض الطبية والعلميةكميات كافية

يزال توافر شبائه األفيون املستعَملة يف عالج اآلالم غري كاف 
وبينما ازداد االستهالك العاملي إىل . يف عدد كبري من البلدان

__________ 
 .A.11.XI.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )18(

حّد كبري خالل السنوات العشر األخرية، فهو ال يزال يتركّز 
 الفنتانيل، على فقد ازداد استهالك. يف عدد حمدود من البلدان
 ٢٠٠٢ يف املائة بني عامي ٢٨٠سبيل املثال، بأكثر من 

، لكّن معظم تلك الزيادة أبلغت عنها بلدان ذات ٢٠١١و
وُتعزى الزيادة يف . دخل مرتفع يف أمريكا الشمالية وأوروبا

استهالك اهليدروكودون حصرياً تقريبا إىل ارتفاع معدالت 
كما ُتعزى إىل هذا االرتفاع استهالكها يف الواليات املتحدة، 

 أنَّومع . أيضاً معظم الزيادة يف استهالك األوكسيكودون
جزءا كبريا من الزيادة يف استهالك املورفني ُيعزى هو اآلخر 
إىل ارتفاع معدالت استهالكه يف الواليات املتحدة وبعض 
البلدان األوروبية، فقد لوحظ ازدياد استهالكه أيضا يف 

  ويف كثري من املناطق، . ان األخرى يف العاملالعديد من البلد
ال يزال يتعّين عمل الكثري لضمان توافر املواد األفيونية على 

  .مستويات تتناسب مع االحتياجات الطبية
أما فيما يتعلق مبستويات استهالك املؤثِّرات العقلية،   - ٢٣٣
  التوّصل إىل نتائج موثوقة بشأهنا أكثُر صعوبةً مما هو يففإنَّ

 هناك حاجة إىل عمل أنَّومع ذلك يبدو . اتخدِّرحالة امل
املزيد من أجل تقييم مدى كفاية املستويات احلالية لتوافر 
املؤثِّرات العقلية والتشجيع على إدخال تغيريات عليها، 

  .حسب االقتضاء
وما زال نقُص املعلومات يعيق حتليلَ مستويات   -٢٣٤

 ال تلزِم ١٩٧١ اتفاقية سنة فإنَّاستهالك املؤثِّرات العقلية، 
. احلكومات بتقدمي بيانات إىل اهليئة عن استهالك تلك املواد

، مجيَع ٥٤/٦ات، يف قرارها خدِّرقد شّجعت جلنةُ املو
احلكومات على أن تقّدم تلك البيانات إىل اهليئة الدولية ملراقبة 

 حكومة ٥٠ووفقا لذلك القرار بدأت أكثر من . اتخدِّرامل
 أو ٢٠١٠بتقدمي بيانات إىل اهليئة عن االستهالك لعام تقريبا 
ات هبذا التطّور خدِّروترّحب اهليئة الدولية ملراقبة امل. ٢٠١١

الذي من شأنه أن ميكّنها من إجراء حتليالت أكثر دقة ملستويات 
إال أهنا تنتظر من . استهالك تلك املواد يف البلدان واألقاليم املعنية

ذو هذا احلذو، مبا يف ذلك حكومات معظم احلكومات أن حت
 مستويات االستهالك أنَّبعض البلدان الصانعة اليت يبدو 

احملسوبة فيها عالية جداً واليت قد تكون مستويات استهالكها 
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وتوّد اهليئة أن تذكِّر . تلك ُمبالغاً فيها يف غياب بيانات أفضل
ات،  من مصلحتها أن جتمع مثل تلك البيانتلك احلكومات بأنَّ

ات الوارد يف اتفاقية سنة خدِّرتبعا لتعريف استهالك امل
مها إىل اجلهات الوطنية والدولية، مبا يف  وأن تقّد)١٩(،١٩٦١

ذلك اهليئة، لتمكينها من رصد اجتاهات االستهالك وحتديد 
  .التطورات غري العادية أو غري املرغوب فيها

دو أنه مل واستناداً إىل البيانات احملدودة املتاحة يب  -٢٣٥
حتدث تغيريات كبرية فيما يتعلق مبستويات استهالك املؤثِّرات 

أما التغيري الوحيد، إن وجد، يتمثّل على ما يبدو يف . العقلية
ازدياد حاالت التفاوت يف مستويات استهالك املؤثِّرات 

تقرير العقلية فيما بني البلدان واملناطق، كما هو موّضح يف 
 عن توافر العقاقري ٢٠١٠ات لعام خدِّرة املاهليئة الدولية ملراقب

ضمان سبل احلصول على كميات : اخلاضعة للمراقبة الدولية
، مع معظم استهالك كافية من أجل األغراض الطبية والعلمية

وقد طلبت . املؤثِّرات العقلية جيري يف عدد حمدود من البلدان
ك مشاكل اهليئة إىل البلدان املعنية أن حتّدد ما إذا كانت هنا

متعلقة بالعرض املفرط وإساءة االستعمال احملتملة، وأن تعّزز 
  .استعمال تلك املواد على حنو رشيد

      
 تقدير االحتياجات من املواد اخلاضعة دليل  )ج(  

للمراقبة الدولية، الذي وضعته اهليئة الدولية 
    ة الصحة العامليةمنظَّمات وخدِّرملراقبة امل

لق، منذ عدد من السنني، حاالت الحظت اهليئةُ بق  -٢٣٦
. ة واملؤثِّرات العقليةخدِّرالتفاوت العاملي يف توافر العقاقري امل

ونظراً لتباين العوائق اليت حتول دون توافر املواد اخلاضعة 
للمراقبة الدولية بكميات كافية، يتعني على السلطات الوطنية 

اإلجراءات االعتراف بوجود عوائق تواجه بلدها حتديداً واختاذ 
وكخطوة أوىل يف هذا السبيل ينبغي أن حتدِّد . املناسبة بشأهنا

البلدان احتياجاهتا الفعلية من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية 
__________ 

ُيعترب : "١٩٦١ من اتفاقية سنة ١ من املادة ٢انظر الفقرة   )19(
يف حكم هذه االتفاقية، مىت قُدِّم إىل أيِّ " مستهلكا"املخدِّر 

شخص أو أيَّة مؤسسة للتوزيع بالتجزئة أو لالستعمال الطيب 
 ."وفقا لذلك" االستهالك"أو للبحث العلمي؛ وتفسَّر كلمة 

من أجل التغلب على مشكلة اخنفاض االستهالك عن احلّد 
  . الالزم واحليلولة، يف الوقت نفسه، دون االستهالك املفرط

دان يف تقدير احتياجاهتا، وضعت اهليئةُ وبغية دعم البل  -٢٣٧
دليلَ تقدير االحتياجات من املواد ة الصحة العاملية منظَّمو

، الذي صدر خالل الدورة اخلامسة اخلاضعة للمراقبة الدولية
وبعثت . ٢٠١٢مارس /ات، يف آذارخدِّرواخلمسني للجنة امل

ا إىل اهليئة برسالة إىل مجيع احلكومات من أجل استرعاء انتباهه
 هو مساعدة السلطات الدليل والغرض من )٢٠(.ذلك الدليل

الوطنية املختصة على حتديد طرائق حساب كميات املواد 
ويقّدم . اخلاضعة للمراقبة الالزمة لألغراض الطبية والعلمية

 أيضاً مساعدةً إىل السلطات الوطنية يف إعداد التقديرات الدليل
املواد اخلاضعة للمراقبة والتقييمات لالحتياجات السنوية من 
  .اليت يتعّين على البلدان تقدميها إىل اهليئة

 احلكومات فيما الدليلوتأمل اهليئة أن يساعد ذلك   - ٢٣٨
تبذله من جهود لضمان مستويات مناسبة من استهالك املواد 

وتضع اهليئة نفسها حتت . اخلاضعة للمراقبة الدولية يف بلداهنا
ختصة ملساعدهتا على استخدام تصّرف السلطات الوطنية امل

  . وتقدمي أيِّ إيضاحات حتتاجهاالدليل
     

ات احلكومية الدولية نظَّمأنشطة امل  )د(  
    ات غري احلكوميةنظَّموامل

ات الدولية واهليئات نظَّميضطلع عدٌد من امل  - ٢٣٩
ات غري احلكومية بأنشطة تركّز نظَّماحلكومية الدولية وامل

لى املواد األفيونية املستعَملة يف على تفاوت سبل احلصول ع
  .إدارة طرائق معاجلة اآلالم

ات خدِّروقد وضع مكتُب األمم املتحدة املعين بامل  -٢٤٠
ة الصحة العاملية واالحتاد الدويل ملكافحة منظَّمواجلرمية و

السرطان خططاً إلطالق مبادرة مشتركة هتدف إىل تعزيز 
__________ 

لرمسية الست املعتمدة يف األمم  متاح بكل اللغات االدليل  )20(
: املتحدة، يف املوقع الشبكي للهيئة

-use-for-guidelines/publications/ar/incb/org.incb.www

html.esauthoriti-national-competent-by. 
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 الدولية من أجل احلصول على العقاقري اخلاضعة للمراقبة
واهلدف . ختفيف اآلالم ويف الوقت ذاته منع تسريبها وتعاطيها

من تلك املبادرة هو تنسيق األنشطة على الصعيد الدويل 
واإلسهام يف التقّدم على الصعيد القطري؛ وتبدأ املبادرة بثالثة 
بلدان خمتارة للتجربة من مناطق خمتلفة، على أن ُيوّسع نطاق 

وسوف تشمل تلك املبادرة . نوات املقبلةتطبيقها يف الس
جماالت أنشطة متنّوعة، مبا يف ذلك مجع البيانات؛ واستعراض 
الرقابة التنظيمية وإصالحها؛ والتدريب على وضع التقديرات 

ات؛ ونشر الوعي وتثقيف خدِّرواإلحصاءات بشأن امل
اجلمهور؛ واالشتراء والتوزيع؛ والرعاية الصحية القائمة على 

. مع احمللي؛ ومعايري الرعاية يف مرافق الرعاية الصحيةاجملت
والغرض من تلك األنشطة هو املسامهة يف تنفيذ قراري جلنة 

تقرير اهليئة  والتوصيات الواردة يف ٥٤/٦ و٥٣/٤ات خدِّرامل
 عن توافر العقاقري ٢٠١٠ات لعام خدِّرالدولية ملراقبة امل

ول على كميات ضمان سبل احلص: اخلاضعة للمراقبة الدولية
وترّحب اهليئة . كافية من أجل األغراض الطبية والعلمية

  .باملبادرة املذكورة وتدعو احلكومات إىل دعمها
    

    األنشطة الوطنية  )ه(  
 عّدة بلدان اختذت إجراءات لزيادة أنَّتالحظ اهليئةُ   - ٢٤١

مستوى استهالك املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية، وخصوصا 
  .به األفيونيةاملسكِّنات ش

ففي جورجيا اعتمد الربملانُ الربنامَج الوطين للرعاية   - ٢٤٢
وتسعى وزارة العمل . ٢٠١٥- ٢٠١١التسكينية للفترة 

والصحة والشؤون االجتماعية إىل زيادة توافر املسكِّنات شبه 
 ٢٠١٢ويف ربيع عام . األفيونية من أجل املرضى اخلارجيني

ة خدِّرعدَّالً بشأن العقاقري املاعتمد برملان جورجيا قانوناً م
واملؤثِّرات العقلية والسالئف يراعي املعارف الطبية والعلمية 

ومشلت التعديالت إضافةَ فقرة تتعلق بعدم إمكانية . احلالية
االستغناء عن استعمال شبائه األفيون ألسباب طبية، مما 

. ة لألغراض الطبيةخدِّرجيّسد مبدأ ضمان توافر العقاقري امل
ولتسهيل ترشيد استعمال املسكِّنات شبه األفيونية، وافقت 
الوزارة على دعم تنظيم دورات تدريبية لألطباء الذين 

وبناء على . يعتنون باملرضى الذين يعانون من آالم مزمنة
طلب الوزارة، وضعت مبادئ توجيهية بشأن إدارة إجراءات 

ىل املرضى معاجلة اآلالم املزمنة، إضافة إىل توصيات موّجهة إ
واعتمدت الوزارة تلك املبادئ التوجيهية يف . يف هذا الشأن

، وطُلب إىل مجيع املرافق الطبية وضع ٢٠١٢يوليه /متوز
  .بروتوكوالت عالج مناظرة هلا

ويف غواتيماال طرأت مؤّخراً حتسينات على مدى   - ٢٤٣
ففي السابق مل يكن . توافر شبائه األفيون املنخفضة التكلفة

 الرخيص متاحاً إالّ على شكل حقن وملرضى املورفني
 حصلت ٢٠١٢يناير /مث يف كانون الثاين. املستشفيات فقط

شركة أدوية حملية على ترخيص لصنع املورفني ذي املفعول 
الفوري الذي ُيؤخذ عن طريق الفم، وأصبح هذا العقار 

 متوفراً يف املستشفى الوطين ٢٠١٢فرباير /اعتباراً من شباط
ونظراً لبدء توفّر تركيبات جديدة من . لسرطانالرئيسي ل

 /املسكِّنات شبه األفيونية يف غواتيماال، اسُتهلّت يف شباط
 العملية اهلامة املتعلقة بتثقيف وتدريب األطباء ٢٠١٢فرباير 

ة اآلالم على حنو ابشأن كيفية وصف شبائه األفيون ملداو
رة مأمون من املخاطر، وذلك من خالل تنفيذ برنامج دو

دراسات عليا جديدة يف جمال الرعاية املسكِّنة لآلالم على 
 ساعة ٣٠٠وتتألّف الدورة من أكثر من . مستوى اجلامعة

  .تدريب متتد على أكثر من تسعة أشهر
 أجرت وزارةُ الصحة يف جامايكا ٢٠١١ويف عام   -٢٤٤

دراسةً استقصائية لقياس إمكانية احلصول على شبائه األفيون 
ا يف مجيع املستشفيات احلكومية، وحتديد قدرات ومدى توافره

وُحددت احلاجة لتوفري . التخزين واملناولة يف تلك املرافق
أقراص املورفني ذي املفعول الفوري اليت ُتؤخذ عن طريق 

 يف قطاع ٢٠١٢أبريل /الفم، وقد أصبحت متوفّرة يف نيسان
 ٢٠١٢مايو /ويف أيار. الصحة العامة يف جامايكا للمرة األوىل

عقدت الوزارة اجتماعا بشأن اخلطة االستراتيجية الوطنية 
للوقاية من األمراض غري املعدية ومكافحتها يف جامايكا للفترة 

ونتيجة لذلك االجتماع وافقت الوزارة . ٢٠١٧-٢٠١٢
على إدراج خدمات الرعاية التسكينية يف اخلطة االستراتيجية، 

فحة السرطان والعمل على وضع خطة منفصلة وشاملة ملكا
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تتألّف من سياسات عامة للرعاية التسكينية، مبا يف ذلك 
  .استعمال شبائه األفيون يف عالج آالم السرطان

ويف نيبال تواصلت جهود املمارسني املهنيني يف   - ٢٤٥
جمال الرعاية الصحية للعمل مع احلكومة ودوائر الصناعة، 

ر مجيع بدعم من خرباء دوليني، من أجل معاجلة مسألة تواف
وبدأ إنتاج . التركيبات الالزمة من املسكِّنات شبه األفيونية

أقراص املورفني ذي املفعول، الذي كان جارياً منذ 
وسوف يكفل اإلنتاج احمللي لتركيبة . ٢٠١٢أغسطس /آب

إضافية للمورفني استمرار توافر مجيع تركيبات املورفني 
ن عليه األساسية للمرضى يف نيبال على حنو أفضل مما كا

وقد اقترن حتقيق ذلك التقّدم يف توفري . احلال يف املاضي
شبائه األفيون مع اجلهود اجلارية من أجل تثقيف املهنيني يف 
جمال الرعاية الصحية بشأن ختفيف اآلالم وترشيد استعمال 

  .األدوية األساسية اخلاضعة للمراقبة ومناولتها اآلمنة
ةُ الصحة مع خرباء ويف االحتاد الروسي عملت وزار  - ٢٤٦

يف ختفيف اآلالم على تقييم اآللية اليت تنظّم االستعمال الطيب 
ات بغية حتسني معاجلة خمدِّرللمستحضرات اليت حتتوي على 

 نقص معرفة املهنيني يف جمال ن أنَّوتبّي. اآلالم يف البالد
الرعاية الصحية يف شؤون معاجلة اآلالم هو أحد العوائق 

 أنَّكما . تعمال املسكِّنات شبه األفيونيةالرئيسية أمام اس
أولئك املهنيني يشعرون بالقلق من عواقب ارتكاهبم أخطاء 
حتول دون امتثاهلم للمتطلّبات اإلدارية الستعمال العقاقري 

وتعكف الوزارةُ على إعداد جمموعة متكاملة من . ةخدِّرامل
جل الربامج لكل من مرحليت التدريب األولية واملتقدمة من أ

تزويد املهنيني يف جمال الرعاية الصحية باملعارف واملهارات 
كما أهنا تعمل على وضع . الالزمة الستعمال تلك األدوية

تشريع ُيبّسط شروط صرف وصفات املستحضرات الطبية 
ة ومؤثِّرات عقلية وتبسيط خمدِّراليت حتتوي على عقاقري 
ديد أن ومن شأن ذلك التشريع اجل. شروط عالج املرضى هبا

ميّدد فترة صالحية الوصفات الطبية من املواد اخلاضعة 
للمراقبة، وييّسر حصول املرضى على املسكِّنات شبه 

 ٢٠١١ويف عام . األفيونية بعد خروجهم من املستشفيات
أُدرج مفهوم الرعاية الطبية التسكينية ألول مرة يف 

اد التشريعات االحتادية اليت َتحكُم النظام الصحي يف االحت
 ٢١ الصادر يف ٣٢٣ من القانون رقم ٣٦املادة (الروسي 

 بشأن محاية الصحة على ٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين
 ٢٠١٢ويف عام ). املستوى االحتادي يف االحتاد الروسي

صدرت عن معهد هريتزن ألحباث األورام توصياٌت منهجية 
لق جديدة ألطباء األورام واألطباء العامني املمارسني فيما يتع

  .ة للمرضى اخلارجينيخدِّربالعالج التسكيين بالعقاقري امل
ديد بشأن املواد اجلقانون الويف صربيا، َعِقَب سّن   -٢٤٧

، ٢٠١١اخلاضعة للمراقبة ذات التأثري النفساين يف أوائل عام 
أُنشئت جلنةٌ حكومية لرصد تنفيذ القانون اجلديد وإعداد 

توافر التركيبات اجلديدة ومع تزايد . مشروع الئحته التنفيذية
من شبائه األفيون، مثل املورفني ذي املفعول التسكيين الفوري 
يف صربيا، عقد خرباء الرعاية التسكينية مشاورات مع 
مسؤولني حكوميني هبدف توضيح املعايري احلديثة لصرف 
الوصفات الطبية للعقاقري اخلاصة بإدارة إجراءات العالج الطيب 

على سبيل املثال نشر معهد اجلمهورية ف. والعلمي لآلالم
، تفسرياً يتيح ٢٠١٢الصربية للتأمني الصحي، يف أوائل عام 

لألطباء صرف مادة الفنتانيل اليت ُتحقن عن طريق اجللد إضافة 
إىل املورفني ذي املفعول التسكيين الفوري لعالج اآلالم 
احلادة، كما أصدر قائمة جديدة من وصفات األدوية 

 ُسمح ألول مرة بصرف ٢٠١٢ويف عام . صرفهااملسموح ب
  .وصفة امليثادون الطبية لعالج آالم السرطان احلادة

وتعرب اهليئة عن تقديرها هلذه اجلهود الوطنية   - ٢٤٨
الرامية إىل حتسني توافر املواد اخلاضعة للمراقبة لألغراض 

وميكن للبلدان اليت تواجه اإلدارات الصحية . الطبية والعلمية
مشاكل مماثلة أن تقتدي بتلك اجلهود كأمثلة على فيها 

لكن التطورات اإلجيابية املذكورة . التدابري العالجية املمكنة
احلاصلة يف بعض البلدان ال ينبغي هلا أن تعّتم على احلقيقة 
الواقعة يف وجود حاالت تفاوت ضخمة بني البلدان فيما 

. ة الدوليةخيص إمكانية احلصول على املواد اخلاضعة للمراقب
ات مرة ثانية على ضرورة خدِّروتؤكد اهليئة الدولية ملراقبة امل

ة الصحة العاملية واجملتمع الدويل بدعم جهود منظَّمقيام 
ويف الوقت . البلدان املعنية من أجل حتسني توافر هذه املواد
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نفسه، من الضروري أن تعمد البلدان إىل زيادة الوعي 
كفالة منع تسريبها إىل األسواق مبخاطر تعاطي هذه املواد و

  .غري املشروعة
    

احلاجة إىل اختاذ إجراءات حمّددة اهلدف   )و(  
    بشأن املؤثِّرات العقلية

ال علم للهيئة بتنفيذ أيِّ مبادرة حكومية دولية أو   - ٢٤٩
إقليمية أو وطنية يف البلدان واملناطق اليت تنخفض فيها 

ية هتدف إىل حتسني إمكانية احلصول على املؤثِّرات العقل
توافر األدوية اليت حتتوي على مؤثِّرات عقلية وتعزيز إمكانية 

وقد ركّزت معظم اإلجراءات املّتخذة لزيادة . احلصول عليها
توافر املواد اخلاضعة للمراقبة تركيزاً شديداً أو حصرياً على 

  .املسكِّنات شبه األفيونية
ستهلك فيها ويف املقابل، من ضمن البلدان اليت ُت  - ٢٥٠

املؤثِّرات العقلية على مستوى مرتفع جدا، مل تّتخذ بعض 
احلكومات اليت تظهر لديها مستويات استهالك عالية ما يلزم 
من إجراءات للتصّدي الستعمال تلك املؤثِّرات العقلية 
. املفرط الظاهر وللترويج الستعمال تلك املواد الرشيد

 أُبلغت فيها اهليئةُ وعالوة على ذلك، حىت يف احلاالت اليت
بإجراءات اختذهتا حكومات ملنع استعمال املؤثِّرات العقلية 

 تلك اإلجراءات مل تكن فّعالةً إال يف أنَّغري السليم، يبدو 
عدد قليل من البلدان؛ ويف معظم البلدان األخرى مل تكن 
 تلك اإلجراءات إالّ لفترة قصرية فقط، إن حدث ذلك، 

  .املفرط لتلك املواد ُمالحظاًوال يزال االستهالك 
 ، فإنه ١٩٧١وكما ورد يف ديباجة اتفاقية سنة   - ٢٥١

فهي . ال غىن عن استعمال املؤثِّرات العقلية لألغراض الطبية
مفيدة يف عالج جمموعة متنّوعة من األمراض العقلية وغريها 

رفت واسُتعملت على حنو سليم من األمراض؛ وهي إنْ ُص
، فإهنا ختفّف من ١٩٧١ام اتفاقية سنة ومبا يتوافق مع أحك

  .املعاناة البشرية وحتسِّن نوعية حياة املرضى وأُسرهم
الدروس املستفادة من األنشطة بأنَّ وتثق اهليئة   - ٢٥٢

الرامية إىل حتسني توافر األدوية املستعَملة يف عالج اآلالم 
سوف تساعد على دعم ترشيد استعمال املؤثِّرات العقلية 

وباإلضافة إىل ذلك، توصي اهليئة . البلدان واملناطقيف مجيع 
مجع بيانات موثوق هبا عن ) أ(بأن تواصل احلكومات 

استهالك املؤثِّرات العقلية والتشارك فيها مع اهليئة إلتاحة 
) ب(اجملال أمام إجراء حتليل دقيق ملستويات االستهالك؛ 

تقّصي ما إذا كانت هناك أدوية أخرى حتتوي على تلك 
ملواد وال ختضع للمراقبة الدولية، ُتستعمل يف أراضيها ا

لعالج األمراض العقلية وغريها من األمراض اليت عادة ما 
ُتعاجل باستعمال املؤثِّرات العقلية، وحتديد ما إذا كان 
ُيحتمل أن يكون الستعماهلا تأثري يف استهالك املواد 

مقارنة مستويات ) ج(اخلاضعة للمراقبة الدولية؛ 
تهالكها مع مستويات االستهالك يف البلدان واملناطق اس

األخرى هبدف حتديد االستهالك غري الوايف بالغرض أو 
االستهالك املفرط، وذلك مع مراعاة النتائج املستخلصة 

اختاذ اإلجراءات املناسبة لتعزيز استعمال ) د(قدر املمكن؛ و
  .املؤثِّرات العقلية على حنو رشيد يف بلداهنا

    
  جتديد الُعَدد الطبية على منت السفن الراسية   )ز(  

    يف املياه اإلقليمية األجنبية
طلبت إىل اهليئة السلطاُت املختصة يف بعض البلدان   -٢٥٣

توضيَح القواعد القانونية الواجب تطبيقها على جتديد الُعَدد 
الطبّية على منت السفن الراسية يف موانئ يف املياه اإلقليمية 

. اتخدِّرذلك مبقتضى االتفاقيات الدولية ملراقبة املاألجنبية، و
وُيتوقّع، من حيث املبدأ، أن تعمد السفن إىل جتديد خمزوهنا 

غري أنه قد يكون من . من الُعَدد الطبّية يف البلد املسجَّلة فيه
ة خدِّرالضروري، يف بعض األحيان، استعمال العقاقري امل

ها الُعَدد الطبية، أثناء الرحلة واملؤثِّرات العقلية، اليت حتتوي علي
ومن شأن ذلك أن . لعالج أفراد من طاقم السفينة أو ركّاهبا

يتطلّب جتديد الُعَدد الطبّية املوجودة يف السفينة من قَبل العودة 
ورمبا يف أثناء ُرسّوها يف ميناء يف املياه  إىل بلد التسجيل،

  .اإلقليمية التابعة لدولة أجنبية
ون السفينة راسيةً يف ميناء يف مياه إقليمية وعندما تك  -٢٥٤

 إعادة إمداد مؤونة املواد اخلاضعة للمراقبة ألنَّأجنبية، واعتباراً 
من شأهنا إذْ ذاك أن جتري كلياً ضمن نطاق الوالية القضائية 
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 الشروط اليت فإنَّيف امليناء األجنيب الذي ترسو فيه السفينة، 
تكون هي الشروط سوف ُيضطلَع بذلك مبقتضاها سوف 

وفيما . نفسها املنصوص عليها يف التشريع الوطين لتلك الدولة
 طاقم السفينة سوف فإنَّخيّص جتديد ُعَدد اإلسعافات األولية، 

يتعّين عليه االمتثال للوائح التنظيمية ذات الصلة بشراء أو 
ة واملؤثِّرات العقلية املشروعة يف اإلقليم خدِّرحيازة العقاقري امل

وحينما يتم . ي جتري فيه عملية شراء أو حيازة هذه املوادالذ
احلصول على هذه املواد ووضعها يف الُعّدة الطبية اخلاصة 

 من ٣٢ من املادة ١بالسفينة، ينبغي إذ ذاك تطبيق الفقرة 
، اللتني ١٩٧١ من اتفاقية سنة ١٤ واملادة ١٩٦١اتفاقية سنة 

َدد الطبية عرب املياه جتيزان نقل مواد خاضعة للمراقبة يف الُع
اإلقليمية، مما يتيح اجملال للسفينة لكي تواصل مسار رحلتها، 
وحينذاك سوف يكون بلد التسجيل هو صاحب املسؤولية 

  .عن منع استعمال تلك املواد على حنو غري جائز
البلدان كافة سوف تيّسر جتديد بأنَّ واهليئة على ثقة   -٢٥٥

ت العقلية يف الُعَدد الطبية على منت ة واملؤثِّراخدِّرالعقاقري امل
السفن الراسية يف مياهها اإلقليمية، وذلك لضمان توافر تلك 
العقاقري واملواد يف تلك السفن يف حالة احلاجة إىل استعماهلا 

وينبغي تطبيق تدابري مراقبة وافية بالغرض من أجل منع . طبياً
سريب حنو من أجل تأيِّ إساءة استعمال هذا اإلجراء على 

  .املواد اخلاضعة للمراقبة
    
  مواضيع خاصة  - هاء
  

  النقاش الدائر على الصعيد العاملي   - ١  
    اتخدِّرعن السياسات العامة بشأن امل

حتيط اهليئة علماً بالدعوات الصادرة مؤخراً عن   - ٢٥٦
كومات إىل قيام الدول األعضاء يف األمم املتحدة بعض احل

تمع الدويل حىت اآلن باستعراض النهج الذي اعتمده اجمل
ات العاملية، وذلك بغية اعتماد هنج خدِّربشأن مشكلة امل

متوازن يف تعزيز فّعالية االستراتيجيات واألدوات اليت 
ات خدِّريستخدمها اجملتمع الدويل جملاهبة حتّدي مشكلة امل

وترحِّب اهليئة مببادرات احلكومات اليت هتدف إىل . وآثارها
ات، املضطلع هبا وفقاً مخدِّرقبة الدولية للمواصلة تعزيز املرا

  .ات، وتدعم تلك املبادراتخدِّرلالتفاقيات الدولية ملراقبة امل

ويف الوقت نفسه، حتيط اهليئةُ علماً مع شعور بالقلق   - ٢٥٧
باإلعالنات واملبادرات اليت أبلغت عنها مؤّخراً التقاريُر 

خبصوص الواردة من بعض البلدان يف نصف الكرة الغريب 
ة واملؤثِّرات خدِّرمقترح اإلباحة القانونية حليازة العقاقري امل

العقلية الستعماهلا يف أغراض غري األغراض الطبية أو العلمية، 
 الستعماله يف القنَّبوخبصوص عدم جترمي زراعة نبات 

ويف هذا الصدد، حتيط اهليئة علماً بقلق . أغراض غري طبية
حكومة أوروغواي إىل الربملان يف بالغ باملقترح الذي قّدمته 

البلد والذي من شأنه أن يتيح للدولة أن تراقب وتنظِّم 
 ومشتقاته، وإنتاجها، القنَّباألنشطة املتعلقة باسترياد 

وحيازهتا بأيِّ صفة كانت، وكذلك خزهنا، وبيعها، 
وتوزيعها مبقتضى أحكام وشروط ُتقرَّر بالئحة تنظيمية 

  .األغراض الطبيةالستعماهلا ألغراض غري 
وتوّد اهليئة أن تشري إىل أنَّ مثل هذه املبادرات، إنْ   - ٢٥٨

أُريد هلا أن تنفّذ، إمنا تتعارض مع أحكام االتفاقيات الدولية 
 واتفاقية سنة ١٩٦١ اتفاقية سنة فإنَّ. اتخدِّرملراقبة امل
 تقضيان بأن ُتقِصر مجيُع الدول األطراف استعمال ١٩٨٨

، على األغراض الطبية والعلمية القنَّب يف ذلك ات، مباخدِّرامل
وقد يكون لعدم امتثال أيِّ طرف ألحكام املعاهدات . حصراً

ات آثار سلبية بعيدة املدى على عمل خدِّرالدولية ملراقبة امل
  .ات برّمتهخدِّرالنظام الدويل ملراقبة امل

وعلى مدى سنوات عديدة أظهرت حكومات تلك   - ٢٥٩
ات، خدِّرف يف املعاهدات الدولية ملراقبة املالدول، وهي أطرا

التزامها بأهداف وغايات االتفاقيات الدولية ملراقبة 
ات، وذلك من خالل تعاوهنا القّيم مع اهليئة على خدِّرامل

واهليئةُ على استعداد، متاشياً مع واليتها، . تنفيذ املعاهدات
ثال ملواصلة احلوار مع مجيع احلكومات من أجل تعزيز االمت

  .اتخدِّرالعاملي ألحكام املعاهدات الدولية ملراقبة امل
    

    املواد ذات التأثري النفساين اجلديدة  - ٢  
" املواد ذات التأثري النفساين اجلديدة"يدلّ مصطلح   -٢٦٠

على مواد التعاطي اليت ال ختضع لتدابري املراقبة الدولية ولكنها 
وهو مصطلح . للمراقبةذات تأثري مشابه لتأثري العقاقري اخلاضعة 

ة اليت ُيشار إليها أحياناً باسم ستجدَّعام يشمل عقاقري التعاطي امل
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شات نِعُم" ومواد االنتشاء") designer drugs("العقاقري احملّورة 
 "الكيماويات البحثية"، و")herbal highs ("" الُعشـــبيـةاملزاج

")research chemicals(" ،عة املشرواملزاجشات نِعُم"و"") legal 

highs .(" ويشمل أيضاً املواد اليت ليست هي جديدة بالضرورة
  .ولكنَّ تعاطيها أخذ يزداد مؤخراً

وخالل السنوات القليلة املاضية، تضاعف عدُد   - ٢٦١
. التحذيرات بشأن أخطار املواد النفسانية التأثري اجلديدة

وأخذ يعمل مسؤولو الصحة العامة وأصحاب املصلحة 
ات على توعية الناس بشأن خدِّر يف جمال مراقبة املاملعنيون

ظهور املواد ذات التأثري النفساين اجلديدة اليت تبقى لبعض 
وكانت اهليئة قد . الوقت خارج نطاق املراقبة الدولية

، من ٢٠١٠حذّرت احلكومات، يف تقريرها السنوي لعام 
 هذا اخلطر املتنامي، وأوصتها بالقيام خبطوات ملموسة لرصد

ظهور املواد ذات التأثري النفساين اجلديدة بغية اعتماد تدابري 
مراقبة وطنية هتدف إىل وقف صنع تلك املؤثِّرات ومنع 

 .تصديرها واستريادها وتوزيعها وبيعها

وتالحظ اهليئةُ أنَّ اجملتمَع الدويل قد أحاط علماً   - ٢٦٢
ي باملشكلة، ووّجه انتباهه إىل حتديد السبل الكفيلة بالتصد

وتذكِّر اهليئةُ احلكومات بأنَّ االتفاقيات الدولية . هلا بفعالية
ات ختّول الدول األطراف صراحةً سلطةَ اعتماد خدِّرملراقبة امل

تدابري مراقبة وطنية تراها ضروريةً، إضافة إىل التدابري أيِّ 
ويف هذا الصدد تقّر اهليئة . املتَّخذة حالياً على الصعيد الدويل

 عديدة قد اختذت تدابري تشريعية وتنظيمية هتدف دوالًبأنَّ 
إىل وضع آليات للتصّدي لألخطار على الصحة العامة اليت 

  .يسببها ظهور املواد ذات التأثري النفساين اجلديدة
ات خدِّر، اعتمدت جلنةُ امل٢٠١٢ مارس/ويف آذار  - ٢٦٣

تعزيز التعاون الدويل يف التصّدي " املعنون ٥٥/١القرار 
، " اليت تطرحها املواد ذات التأثري النفساين اجلديدةللتحديات

والذي شّجعت اللجنةُ فيه الدولَ على اختاذ خمتلف 
اإلجراءات الفردية واجلماعية احلامسة للتصّدي للتهديد الذي 

وقد أقّرت اللجنة . تشكّله املواد ذات التأثري النفساين اجلديدة
مل بفعالية مع املواد قدرة الدول على التعابأنَّ يف ذلك القرار 

ذات التأثري النفساين اجلديدة تتوقّف على قدرهتا على 

اكتشاف تلك املواد يف الوقت املناسب، مما يتيح هلا أن تتخذ 
تدابري وقائية، ويتيح هلا أيضاً، باعتبار السمة العاملية 
للمشكلة، أن تتشارك يف تلك املعلومات مع دول أخرى 

ني لكي تتاح اإلمكانية الختاذ ومع أصحاب املصلحة املعني
  .إجراءات عمل منسَّقة

ويف السنوات األخرية، تزايد على حنو غري مسبوق   - ٢٦٤
ظهوُر مواد ذات تأثري نفساين جديدة ال تندرج ضمن نطاق 

وأكثر فئات تلك . اتخدِّراالتفاقيات الدولية ملراقبة امل
ناعية،  االصطالقنَّبات والعقاقري شيوعاً هي شبائه خدِّرامل

. واملواد الكاثينونية االصطناعية، والبيبريازين، والفينيثيالمني
ات وإدماهنا خدِّرووفقاً للمركز األورويب لرصد امل

)EMCDDA( املواد ذات ، بلغ متوسط عدد التبليغات عن
 مخسة تبليغات يف السنة من عام التأثري النفساين اجلديدة

داد ذلك ، از٢٠١١مث يف عام . ٢٠٠٥ إىل عام ٢٠٠٠
 تبليغاً، مما يعين طرح مادة جديدة واحدة يف ٤٩الرقم إىل 

يف السوق يف كل املواد ذات التأثري النفساين املتوسط من 
ومع أنه من غري املمكن معرفة العدد الدقيق . أسبوع تقريباً

 فإنَّمن املواد النفسانية التأثري اجلديدة املطروحة يف السوق، 
اخلرباء كانت تتسارع حنو اآلالف من التقديرات اليت قّدمها 

ومع ازدياد تعاطي تلك املواد، ما فتئ يتزايد . تلك املواد
أيضاً عدد متعاطيها، ومنهم َمن عاىن عواقب صحية خطرية 

ويف . وحىت َمن قضى حنبه من جراء التعرض لتلك األخطار
كثري من البلدان، تبدى استعمال تلك املواد يف الزيادة 

 طرأت على عدد احملالني إىل غرف الطوارئ امللحوظة اليت
من أجل معاجلة ردود الفعل الصحية الضارة اليت سببها 

، املواد ذات التأثري النفساين اجلديدةابتالع أصناف من 
وكذلك يف الزيادة اخلطرية الشأن يف عدد االتصاالت 

  .الواردة على مراكز معاجلة حاالت التسمُّم
 احلكومات على إنشاء آليات وتشّجع اهليئةُ مجيَع  - ٢٦٥

رمسية هتدف إىل مجع املعلومات املتعلقة باملواد ذات التأثري 
النفساين اجلديدة، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بتركيباهتا 
الكيميائية وأمناط تعاطيها وتقنيات تسويقها ومسمياهتا 

وتتزايد . التجارية وطرائق توزيعها وتسريبها وبلدان منشئها
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لة اليت تشري إىل أنَّ العديد من املواد ذات التأثري النفساين األد
وحتثّ اهليئةُ حكوميت الصني . اجلديدة ُتصنع يف الصني واهلند

واهلند على التحقيق يف هذا األمر واختاذ إجراءات حامسة ملنع 
  .صنع مواد ذات تأثري نفساين جديدة على أراضيهما

د أنشأت نظَم إنذار وتالحظ اهليئة أنَّ عّدة دول ق  -٢٦٦
مبكّر خبصوص املواد ذات التأثري النفساين اجلديدة، كان هلا 
أثر حاسم على اجلهود الوطنية الرامية إىل حتديد هذه املواد 

وعلى الصعيد .  مراقبتهامن مثَّالنفسانية التأثري اجلديدة و
اإلقليمي تقر اهليئة بالدور القيادي الذي يضطلع به املركز 

بشأن مسألة ) EMCDDA(ات وإدماهنا خدِّررصد املاألورويب ل
املواد ذات التأثري النفساين اجلديدة، وخصوصاً بإنشائه نظاماً 

وتشّجع اهليئة الدول على أن تنظر، إن . أوروبياً لإلنذار املبكر
هي مل تفعل بعد، يف إنشاء نظم إنذار مبكر ووضع آليات 

األخرى ومع لتبادل ما حتصل عليه من معلومات مع الدول 
ة منظَّمي األطراف، مبا يف ذلك تعّددأصحاب املصلحة امل
) اإلنتربول(ة الدولية للشرطة اجلنائية نظَّمالصحة العاملية وامل

مكتب (ات واجلرمية خدِّرومكتب األمم املتحدة املعين بامل
وحتثّ . اتخدِّرواهليئة الدولية ملراقبة امل) ات واجلرميةخدِّرامل

ي األطراف على مواصلة تعّددحاب املصلحة املاهليئة أيضا أص
دراسة جوانب معينة من مشكلة املواد ذات التأثري النفساين 
اجلديدة وتعميم ما يتوصلون إليه من نتائج على اجملتمع 

وتعترف اهليئة بالدور اهلام بصفة خاصة الذي تقوم به . الدويل
 ة الصحة العاملية يف رصد ظهور تعاطي املواد غريمنظَّم

  .اخلاضعة للمراقبة والتوصية جبدولتها حيثما ترى ذلك مناسباً
وترّحب اهليئةُ على وجه اخلصوص باجلهود اليت   - ٢٦٧

ات واجلرمية استجابة لقرار جلنة خدِّريبذهلا مكتب امل
 واليت هتدف إىل مجع املعلومات عن املواد ٥٥/١ات خدِّرامل

ومنها إعداد ذات التأثري النفساين اجلديدة، بوسائل عّدة 
. استبيان بشأن هذا املوضوع وتوزيعه على املختربات الوطنية

ة ات واجلرمية على القيام مبهّمخدِّروتشّجع اهليئةُ مكتَب امل
جهة اتصال بشأن مسألة املواد ذات التأثري النفساين اجلديدة 
وعلى مجع املعلومات من الدول بشأن مواد التعاطي اجلديدة 

كما تشّجع اهليئةُ . للتصّدي هلذه املشكلةوالتدابري املتخذة 

الدولَ على مواصلة دعم ما يقوم به املكتب حالياً من أنشطة 
خبصوص املواد ذات التأثري النفساين اجلديدة، ومن ذلك مثالً 

التحليل واإلبالغ : برنامج الرصد العاملي للعقاقري االصطناعية
  )٢١().SMART(واالجتاهات 

 يعترض جهوَد احلكومات الرامية إىل ومثة حتدٍّ معّين  - ٢٦٨
إخضاع املواد ذات التأثري النفساين اجلديدة للمراقبة الوطنية، 
ويتمثّل يف صعوبة الكشف عن تلك املواد يف الوقت 
املناسب، وذلك بسبب تسارع وترية دخول مواد جديدة إىل 
السوق وعدم اتساق تركيباهتا الكيميائية ونقص البيانات 

دالنية واملواد املرجعية، وكذلك ضعف قدرات التقنية والصي
وتقّر اهليئة . بعض الدول يف جمايل العلوم اجلنائية والسمّية

 بشأن ٥٥/١ات خدِّرالتوصية اليت وردت يف قرار جلنة امل
ات واجلرمية تقدمي املساعدة خدِّرضرورة أن يواصل مكتب امل

ت التقنية إىل الدول، بناء على طلبها، من أجل دعم قدرا
مؤسساهتا على مواجهة مشكلة املواد ذات التأثري النفساين 

وتشّجع اهليئة أيضا الدول على إقامة تعاون أوثق . اجلديدة
 األطراف، وتقدمي تعّددفيما بينها على املستويني الثنائي وامل

  .املساعدة التقنية حيثما يلزم ذلك
ومن أجل نشر الوعي مبا تتعّرض له الصحة العامة   - ٢٦٩
أخطار مقترنة بالعديد من املواد ذات التأثري النفساين من 

اجلديدة، وخصوصا من أجل تبديد االعتقاد اخلاطئ بأنَّ 
تلك املواد آمنة ألهنا ال ختضع للمراقبة، تدعو اهليئةُ مجيَع 
احلكومات إىل إدراج املواد ذات التأثري النفساين اجلديدة يف 

 تصميم مبادرات نطاق مجيع برامج الوقاية القائمة، وإىل
وقائية حمددة، إذا ما اعُترب ذلك ضرورياً، تستهدف هذه 

وتذكِّر اهليئةُ الدولَ بأنه يستحيل قياس مدى . الظاهرة
تعاطي املواد ذات التأثري النفساين اجلديدة يف غياب بيانات 
شاملة عن مدى انتشار تعاطيها، وعن فئات السكان املعّرضة 

وتشّجع اهليئة .  وأمناط التعاطيللمخاطر على وجه التحديد،
احلكومات على أن تدرج املواد ذات التأثري النفساين اجلديدة 

__________ 
: متاح يف املوقع الشبكي  )21(

html.smart/scientists/en/unodc/org.unodc.www.  
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ات على خدِّريف دراساهتا االستقصائية املتعلقة بتعاطي امل
الصعيد الوطين وأن تعّمم على حنو فّعال نتائج تلك 
الدراسات على مجيع أصحاب املصلحة وكذلك على 

  .لتوعيةاجلمهور كوسيلة إضافية ل
وتشّجع اهليئةُ أيضا الدولَ على التعاون يف وضع   - ٢٧٠

معايري مرجعية كيميائية لغرض حتديد املواد ذات التأثري 
 وإتاحة تلك املعايري ملختربات فحص ،النفساين اجلديدة

وإذا مل تتوافر تلك العّينات . ات، حسب االقتضاءخدِّرامل
ارك يف البيانات  تشّجع اهليئةُ الدولَ على التش،املرجعية
وتدرك اهليئة أنَّ عمل خمتربات التحليل اجلنائي . التحليلية

بشأن حتديد املواد اجلديدة تعترضه، يف العديد من احلاالت، 
عقبات تتعلق مبدى توافر العّينات االختبارية واملرجعية من 

وتشّجع اهليئةُ الدولَ على . املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية
مبادئها التوجيهية متها اهليئة يف وصيات اليت قّدالنظر يف الت

بشأن استرياد وتصدير النماذج املرجعية من العقاقري 
والسالئف املعدَّة لتستخدمها املختربات الوطنية لتحليل 

يف الوثيقة املعنونة  و)٢٢(العقاقري والسلطات الوطنية املختصة
 ٢٠٠٧بادئ التوجيهية لعام املتنفيذ لدعم إضافية تدابري "

استرياد الصادرة عن اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات بشأن 
ة وتصدير النماذج املرجعية من العقاقري والسالئف املعدَّ

لتستخدمها املختربات الوطنية لتحليل العقاقري والسلطات 
  . وهي متاحة على املوقع الشبكي للهيئة)٢٣(،"الوطنية املختصة

ع املواد ذات التأثري وهنالك عقبة أخرى هي توزي  -٢٧١
وتشّجع اهليئةُ .  شبكة اإلنترنتعربالنفساين اجلديدة 

احلكومات على أن ترصد أنشطةَ املواقع الشبكية اليت تبيع 
املواد ذات التأثري النفساين اجلديدة واملنتجات احملتوية على تلك 
املواد املوجودة على أراضيها، وكذلك املواقع الشبكية اليت 

__________ 
متاح يف املوقع ( M.08.XI.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )22(

Narcotic/documents/org.incb.www- :الشبكي

re_Guidelines_NAR/standards_reference/Guidelines/Drugs

pdf.en_standards-ference.(  
documents/org.incb.www://http/ : متاح يف املوقع الشبكي  )23(

 /standards_reference/Guidelines/Drugs-Narcotic

pdf.Ar_standards_ref_action_of_courses_Additional.  

ان أخرى، وأن تتشارك يف املعلومات يف هذا تعمل يف بلد
الشأن مع السلطات املختصة يف البلدان اليت ُتستخدم كقاعدة 

وتدعو اهليئة احلكومات إىل تطبيق . لتلك املواقع الشبكية
مبادئها التوجيهية للحكومات بشأن منع التوصيات الواردة يف 

 بيع املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية غري املشروع عرب
 بقدر ما هلذه التوصيات من صلة بالتصّدي لبيع )٢٤(اإلنترنت

  .املواد ذات التأثري النفساين اجلديدة على شبكة اإلنترنت

وباإلضافة إىل التدابري املذكورة أعاله، اختذت دولٌ   - ٢٧٢
إجراءات تشريعية وتنظيمية متنوعة للحدِّ من توريد املواد 

  .راضيهاذات التأثري النفساين اجلديدة إىل أ
من الناحية التقليدية، كانت احملاوالت الوطنية   - ٢٧٣

للتصّدي للمواد ذات التأثري النفساين اجلديدة تتركّز بصفة 
ونظراً لتسارع . اتخدِّرأساسية يف نطاق تشريعات مراقبة امل

عملية صنع هذه املواد اجلديدة وطرحها يف األسواق، فإنَّ 
 قادرة على التغلّب على ات غالباً ما تكونخدِّرعصابات امل

الضوابط الرقابية القائمة من خالل احتفاظ تلك العصابات 
. بقََصب السَّْبقِ على التشريعات والضوابط التنظيمية الوطنية

ومما يزيد من تفاقم هذه املشكلة أنَّ عبء الكشف عن املواد 
ذات التأثري النفساين اجلديدة وتقييم أضرارها احملتملة يقع 

ويف العديد من احلاالت ال ميكن . ى عاتق الدولعموما عل
إجراء إلخضاع املواد اجلديدة للمراقبة إال عندما أيِّ اختاذ 

  .ُتختتم عملية التقييم تلك

وكثرياً ما تكون عملية اعتماد تدابري املراقبة الوطنية   -٢٧٤
 التقليدية طويلة ومرهقة، ويف الكثري من احلاالت تَبيَّن أنَّ

. ري مالئم للتصّدي لتلك الظاهرة الديناميكيةاستخدامها غ
وتسليماً هبذا الواقع عمدت الدول على حنو متزايد إىل وضع 
هنوج مبتكرة ملكافحة مشكلة املواد ذات التأثري النفساين 

ات مبزيج خدِّراجلديدة باستكمال التدابري التقليدية ملراقبة امل
 وتدابري مبتكر من صالحيات املراقبة يف حاالت الطوارئ،

محاية املستهلك، وآليات ضمان سالمة الغذاء والدواء، وذلك 
  .بغية التعجيل بتطبيق تدابري املراقبة على املواد املؤثِّرة اجلديدة

__________ 
  ..A.09.XI.6، رقم املبيع املتحدةشورات األمم من  )24(
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ومن بني األساليب اليت تّتبعها الدول للتصّدي لظهور   -٢٧٥
املواد ذات التأثري النفساين اجلديدة استخداُم عملية جدولة املواد 

 مادة، فيما يتعلق جبدولة املواد فأيُّ". النظرية"و" ةاجلنيس"
النظرية، تشبه يف بنيتها التركيبية مادةً خاضعة للمراقبة ويتساوى 
أثرها النفساين مع أثر املادة اخلاضعة للمراقبة أو يفوقه ُتعترب مادةً 
نظرية ملادة خاضعة للمراقبة، مما جيعلها هي األخرى خاضعة 

تدابري جدولة املواد اجلنيسة، ختضع التغيريات ومبقتضى . للمراقبة
وبذلك ال يتعّين . املعّينة يف التركيبة اجلزيئية األساسية للمراقبة

التعامل مع كل مادة على حدة، بل ميكن إخضاع أنواع جديدة 
بيد أنَّ هنج جدولة . من املواد املؤثِّرة للمراقبة باتباع هذه النهوج

ن من  البيانات الصيدالنية للتمكّاملواد النظرية يتطلب توافر
  .إثبات التشابه بني اآلثار النفسانية

وسعيا إىل محاية اجلمهور من املواد اليت ُيحتَمل أن   - ٢٧٦
تكون ضارة، عمدت الدول أكثر فأكثر أيضاً إىل اتباع 

اليت تتيح هلا اختاذ إجراءات عمل " اجلدولة الطارئة"إجراءات 
سوق حلني صدور قرار بشأن ما سريعة إلزالة مادة ما من ال

. إذا كان ينبغي تطبيق تدابري املراقبة الدائمة على تلك املادة
وقد كان اعتماد ذلك النوع من التدابري الطارئة فّعاالً للغاية 
يف ضمان عدم تعرض اجلمهور خلطر ال داعي له قبل انتهاء 

  .السلطات الوطنية من إجراء تقييم شامل للمادة
ج آخر اختذته دول من أجل احلّد من وهنالك هن  - ٢٧٧

األخطار على الصحة العامة النامجة عن بعض املواد ذات 
التأثري النفساين اجلديدة يف إخضاع هذه املواد لشروط مماثلة 

وهذا يعين أنَّ اعتبار . لتلك املفروضة على صانعي األدوية
مادة ذات تأثري نفساين جديدة مشروعة ومنح ترخيص 

لبان خضوعها لعملية اعتماد صارمة مدعومة بتسويقها يتط
وأبلغت الدول . ببيانات عن السّمية وجتارب طبية وغري ذلك

اليت جلأت لذلك النوع من تدابري املراقبة بأنَّ التكاليف 
املرتبطة بعملية االعتماد مثلت رادعاً فّعاالً لصانعي املواد 

  .ذات التأثري النفساين اجلديدة
بلدان، اسُتعني بأحكام قوانني محاية ويف كثري من ال  - ٢٧٨

املستهلك والصحة فيما يتعلق بشروط اإلفصاح الواضح عن 
املكّونات، ووضع بطاقات العالمات وإدراج تعليمات 

االستعمال، فأدى ذلك إىل مصادرة املنتجات املخالفة 
  .وإغالق حمال التجزئة اليت تبيعها

ين الذي وكما لوحظ أعاله، يوفّر اإلطار القانو  - ٢٧٩
ات إمكانية قيام خدِّروضعته االتفاقيات الدولية ملكافحة امل

الدول باعتماد تدابري مراقبة وطنية تتجاوز التدابري امللزمة 
ويستند اختيار كل دولة لنوع التدابري . على الصعيد الدويل

الواجبة التطبيق إىل حقيقة الوضع على األرض الذي هتدف 
أنه خيضع للقواعد القانونية التدابري إىل معاجلته، كما 

وبينما تقّر اهليئة بأنَّ من . واللوائح والُبىن التنظيمية القائمة
واجب كل دولة أن تواصل اعتماد تدابري تتالءم مع وضعها 

الدول ميكنها االستفادة بأنَّ اخلاص، فإهنا مقتنعة مع ذلك 
من تبادل أفضل املمارسات يف جمال حتديد تدابري التصّدي 

  .اسبة لظهور املواد ذات التأثري النفساين اجلديدةاملن
إنَّ املشكالت العاملية، ومنها مشكلة انتشار املواد   - ٢٨٠

وتالحظ . ذات التأثري النفساين اجلديدة، تتطلب حلوالً عاملية
اهليئةُ اجلهوَد اليت ُبذلت على الصعيد الوطين واإلقليمي 

 املشكلة الشديدة والدويل إلجياد سبل فّعالة للتعامل مع هذه
ات الدولية على مواصلة نظَّمالوطأة، وتشّجع الدولَ وامل

العمل معا يف جمال تبادل املعلومات ووضع استراتيجيات 
واهليئة مستعدة، عمالً . مشتركة وتبادل أفضل املمارسات

  .بواليتها، لتقدمي املساعدة للحكومات يف هذا الصدد
    

احملتوية تعاطي املستحضرات الصيدالنية   - ٣  
    ة أو مؤثِّرات عقلية خمدِّرعلى عقاقري 

 مرِّ السنني، وّجهت اهليئةُ انتباه احلكومات على  - ٢٨١
 إىل تزايد تعاطي عقاقري الوصفات الطبّية اليت حتتوي مراراً

وخصَّصت اهليئةُ، يف تقريرها . على مواد خاضعة للمراقبة
اصة  حتديدا، واحداً من املواضيع اخل٢٠٠٩السنوي لعام 

هلذه املشكلة من أجل تسليط الضوء على ضرورة مضاعفة 
اهتمام احلكومات هبذه املشكلة وضرورة استحداث تدابري 

 استمر تعاطي عقاقري ٢٠٠٩ولكْن منذ عام . ملكافحتها
الوصفات الطبية يف االنتشار يف مجيع مناطق العامل، حىت 

ض بات ُيشكّل حتديات صحية اجتماعية خطرية الشأن يف بع
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وقد زاد تعاطي عقاقري الوصفات الطبية زيادة كبرية . البلدان
يف السنوات األخرية يف أمريكا الشمالية وجنوب آسيا 
وجنوب شرقي آسيا، وكذلك يف بعض بلدان أوروبا 

ففي الواليات املتحدة، على سبيل املثال، . وأمريكا اجلنوبية
عدالت جتاوز معّدل انتشار تعاطي عقاقري الوصفات الطبية م

انتشار مجيع املواد األخرى اخلاضعة للمراقبة الدولية، باستثناء 
ويف االحتاد الروسي وأملانيا احتلت املهدِّئات . القنَّب

زوديازيبينات املرتبة الثانية  واملسكِّنات اليت حتتوي على البن
وتشمل ُجملة املواد اليت أُبلغ . بني أكثر فئات املواد تعاطيا

اطيا شبائه األفيون اليت حتتوي على بأهنا األكثر تع
البوبرينورفني والكوديني واهليدروكودون وامليثادون 
واألوكسيكودون، واملسكِّنات واملهدِّئات اليت حتتوي على 

هيدروكسي - غامازوديازيبينات والباربيتورات أو محض  البن
  .، واملنشِّطات)GHB(الزبد 
 عقاقري وأبلغت أيضاً حكوماٌت كثرية عن تعاطي  - ٢٨٢

الوصفات الطبية باحلقن، مما يزيد من خماطر العدوى بفريوس 
. نقص املناعة البشرية والتهاب الكبد باء والتهاب الكبد جيم

وُتالحظ هذه املشكلة بشكل خاص يف جنوب آسيا، حيث 
تشتمل طائفة عقاقري الوصفات الطبية األكثر شيوعا يف 

زوديازيبينات  نالتعاطي باحلقن على جمموعة متنوعة من الب
ويؤّدي تدين توافر خدمات الرعاية الصحية . والبوبرينورفني

ملتعاطي العقاقري باحلقن يف املنطقة إىل ازدياد احتمال 
  .التشارك يف أدوات احلقن بني متعاطي هذه العقاقري

وُيساور اهليئة قلق خاص إزاء ما بلغها من زيادة يف   - ٢٨٣
 حتتوي على مؤثِّرات تعاطي عقاقري الوصفات الطبية اليت
فقد أفادت جلنة البلدان . عقلية على مدى السنوات األخرية

بشأن تعاطي ) سيكاد(ات خدِّراألمريكية ملكافحة تعاطي امل
ات يف القارة األمريكية أنَّ معدل انتشار تعاطي خدِّرامل

املهدِّئات اليت ُيحَصل عليها من دون وصفة طبية يف السنة 
 املائة بني طالب املدارس الثانوية يف  يف٦السابقة جتاوز 

. وباراغواي وكولومبيا) املتعّددة القوميات- دولة(بوليفيا 
وأبلغت حكومة سنغافورة عن حدوث زيادة كبرية يف 
تعاطي املسكِّنات واملهدِّئات اليت حتتوي على 

كما أبلغت عّدة بلدان عن حدوث ارتفاع . زوديازيبينات البن
  .لة بتعاطي املؤثِّرات العقليةيف عدد الوفيات املتص

وبينما يتزايد عدد احلكومات اليت أدركت أنَّ زيادة   -٢٨٤
تعاطي عقاقري الوصفات الطبية اليت حتتوي على مؤثِّرات عقلية 
أصبحت متثل مشكلة، ال تزال مستويات اإلبالغ عن هذه 
املشكلة غري كافية إىل حدٍّ كبري يف مجيع أحناء العامل، مقارنة 

ويات اإلبالغ عن تعاطي عقاقري الوصفات الطبية اليت مبست
وعالوة على ذلك ُيساور اهليئة . ةخمدِّرحتتوي على عقاقري 

 عموم اجلمهور، وخصوصاً الشباب، ليس لديهم ألنَّالقلق 
  .دراية كافية باآلثار الضارة اليت تتأتى عن تعاطي تلك العقاقري

بية عموما، وعلى غرار تعاطي عقاقري الوصفات الط  - ٢٨٥
 تعاطي عقاقري الوصفات الطبية اليت حتتوي على مؤثِّرات فإنَّ

عقلية اكتسَب شعبيةً، ويرجع ذلك أساسا إىل تصّور 
املتعاطني أنَّ الوصمة اليت تلحق من يتعاطى مثل هذه العقاقري 

ات املصنعة على حنو خدِّرأقل شّدةً منها جتاه من يتعاطى امل
 باإلمكان احلصول عليها على أنَّغري مشروع، وإىل تصّور 

، وإىل )من املهنيني يف جمال الرعاية الصحية، مثال(حنو قانوين 
  .االعتقاد اخلاطئ بأنَّ تعاطي هذه املواد ال ُيضر بالصحة

وتشعر اهليئة بالقلق إزاء أمر آخر وهو دور املهنيني   - ٢٨٦
م قد يسامهون عن قصد أو غري فَُه: يف جمال الرعاية الصحية

د وبطرائق خمتلفة يف مشكلة تعاطي عقاقري الوصفات قص
ففي الواليات املتحدة ذكر معظم متعاطي عقاقري . الطبية

الوصفات الطبية الذين حصلوا على هذه املستحضرات من 
صديق أو قريب أنَّ ذلك الصديق أو القريب قد حصل عليها 
باستخدام وصفة طبية قانونية، وهو ما كشف عنه آخر 

طين أجري يف الواليات املتحدة بشأن العالقة بني استقصاء و
وقد بّينت البحوث أنَّ مهنيي . استعمال العقاقري والصحة

الرعاية الصحية يف بلدان عديدة مل يتلقّوا تدريبا كافيا على 
إعداد الوصفات الطبية من املواد اخلاضعة للمراقبة وصرفها، 

 إىل ذلك وباإلضافة. وعلى اكتشاف حاالت تعاطي العقاقري
فإنَّ موافقة الصيادلة على صرف عقاقري الوصفات الطبية 
دون وجود الوصفات الطبية الالزمة ُيعترب من عوامل 
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استمرار استعمال عقاقري الوصفات الطبية على حنو غري 
  .مشروع يف بعض املناطق، مثل جنوب آسيا

وقد اختذت حكومات كثرية إجراءات للتصدي   - ٢٨٧
ري الوصفات الطبية اليت ُتعّد مشكلة لظاهرة تعاطي عقاق

فعلى سبيل املثال ُتلزم حكومةُ سنغافورة . آخذة يف التفاقم
املهنيني الطبيني بتبليغ معلومات معينة خبصوص عقاقري 
الوصفات الطبية اليت ُتوصف ملدمين العقاقري املشتبه هبم، مثل 
مدة العالج هبذه العقاقري واجلرعات والكميات املصروفة 

ووضعت حكومتا أملانيا والواليات املتحدة خطط . امنه
عمل حمّددة األهداف لرصد تعاطي عقاقري الوصفات الطبية 

ومع ذلك من الضروري القيام باملزيد من . والتقليل منه
  .العمل يف هذا الصدد

وأوىل اخلطوات احلامسة إمنا هي يف تعزيز املعرفة   - ٢٨٨
ومدى انتشاره لكي بطبيعة تعاطي عقاقري الوصفات الطبية 
وما زالت املعرفة . يتسّنى استحداث تدابري حمّددة األهداف

مبشكلة تعاطي عقاقري الوصفات الطبية حمدودة للغاية يف 
معظم البلدان، رغم توافر عّدة دراسات وأوراق حبثية بشأهنا 

كما إنَّ نقص املعلومات عن مدى انتشار . يف الفترة األخرية
ديداً يف أفريقيا اليت تواجه، فيما يبدو، التعاطي يثري قلقاً ش

مشكلة حقيقية بسبب توافر عقاقري الوصفات الطبية يف 
األسواق غري اخلاضعة للرقابة التنظيمية اليت خترج عن سيطرة 

وينبغي للحكومات أن ُتدرج عقاقري . السلطات الصحية
الوصفات الطبية اليت حتتوي على مواد خاضعة للمراقبة يف 

ات، خدِّراالستقصائية الوطنية بشأن تعاطي املالدراسات 
لكي ُيتاح هلا استقاء معلومات عن طبيعة التعاطي ومدى 
انتشاره، وهو ما بّينته اهليئة يف تقريرها السنوي لعام 

غري أنه حىت يف بعض البلدان اليت طبقت ذلك من . ٢٠٠٩
 األسئلة اليت تتضّمنها الدراسات االستقصائية عن فإنَّقبلُ، 

عاطي عقاقري الوصفات الطبية يغلب عليها أهنا أسئلة غري ت
وقد خلت . حمّددة وال تقود إىل استنتاجات سديدة

الدراسات االستقصائية اليت أُجريت يف بلدان أخرى من 
استفسارات خبصوص تعاطي املؤثِّرات العقلية، وهو ما ميكن 

ات إرجاعه إىل االعتقاد بأنَّ ارتفاع معدالت تعاطي املسكِّن

وينبغي يف مجيع تلك . شبه األفيونية يبعث على قلق أكرب
احلاالت حتسني الدراسات االستقصائية الوطنية من خالل 

  .جعل األسئلة شاملة وحمّددة بشأن نوع مادة التعاطي
ثانيا، رغم أنَّ بعض البلدان حققت حتسُّناً ملحوظاً   - ٢٨٩

طي عقاقري يف نشر الوعي بشأن اآلثار الضارة النامجة عن تعا
الوصفات الطبية، فما زال كثري من الناس، مبن فيهم املهنيون 
الطبيون، ال يدركون أنَّ تعاطي عقاقري الوصفات الطبية 
احملتوية على مواد خاضعة للمراقبة ميكن أن ُيضاهي يف 

. ات أخرى مثل اهلريوين والكوكاينيخمدِّرخطورته تعاطي 
ت وقائية فّعالة وأن لذا جيب أن تضع احلكومات استراتيجيا

تطبِّقها، وينبغي أن تستهدف تلك االستراتيجيات اجلمهور 
واملهنيني الطبيني، إذ إهنم حباجة إىل تثقيف أفضل بشأن 

وينبغي . املخاطر املرتبطة بتعاطي عقاقري الوصفات الطبية
ات املهنية إعداد مبادئ توجيهية نظَّمللسلطات الصحية وامل

 وتعزيز برامج التدريب اليت يتلقّاها ومدونات لقواعد السلوك
مهنيو الرعاية الصحية، وذلك هبدف تشجيعهم على ترشيد 

  .وصف عقاقري الوصفات الطبية وصرفها واحلد من تعاطيها
ويف بعض البلدان ُسحبت من األسواق عقاقري   - ٢٩٠

الوصفات الطبية اليت ارتفعت معدالت تعاطيها أو أُِحلَّت 
وبينما ميكن أن تصبح . قل قابليةً للتعاطيحملها عقاقري بديلة أ

ي ملشكلة مثل هذه النهوج جزءا من استراتيجية فّعالة للتصّد
تعاطي عقاقري وصفات طبية معّينة على املدى األطول، ينبغي 
توّخي احلذر عند تطبيق هذه النهوج ألهنا قد حتّد من توافر 

كن أن وباإلضافة إىل ذلك مي. هذه املواد يف السوق املشروعة
يتحّول املتعاطون املرهتنون حنو أشكال أخرى من التعاطي 
كبديل عن املادة أو املواد اليت كانوا يتعاطوهنا فيما سبق، 

من و. علماً بأنَّ من احملتمل أن تكون تلك البدائل أكثر ضررا
 يلزم تطبيق هنج متوازن من شأنه منع التعاطي، ويف الوقت مثَّّ

 الوصفات الطبية لالستخدام يف نفسه ضمان توافر عقاقري
  .األغراض املشروعة

 يف هذا الشأن، ينبغي اّتخاذ  وليس آخراًوأخرياً  - ٢٩١
تدابري من شأهنا منع عرض عقاقري الوصفات الطبية بطرائق 
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غري مشروعة لكي يتسّنى التصّدي ملشكلة تعاطي عقاقري 
وفضال عن تسرَّب املستحضرات . الوصفات الطبية

حملتوية على مواد خاضعة للمراقبة من القنوات الصيدالنية ا
. املشروعة، اكتشفت بعض البلدان أهنا ُتصنع بشكل سري

ويشري ذلك إىل أنَّ تعاطي عقاقري وصفات طبية معّينة اتَّسع 
نطاقه بدرجة دفعت املتَّجرين بتلك العقاقري إىل البحث عن 

ع لذا حتثّ اهليئة مجي. طرائق جديدة لتلبية الطلب عليها
احلكومات على اّتخاذ تدابري ملنع تسريب عقاقري الوصفات 
الطبية وصنعها غري املشروع، إذ إنَّ هذه التدابري ُتعترب وسيلة 

  .تعاطيها فّعالة ملنع

وُتستعمل بالدرجة الرئيسية بعض املؤثِّرات العقلية،   - ٢٩٢
وكلها من منشِّطات اجلهاز العصيب املركزي، يف عالج 

، )ADHD) (احلركة(فرط النشاط /تباهاضطراب نقص االن
وهو اضطراب نفسي وسلوكي عادة ما يسّبب مشاكل يف 

وُتعترب مادة امليثيل . التعلُّم، ضمن حاالت أخرى كثرية
فينيدات املادة األكثر شهرةً واألكثر استعماالً يف الوصفات 
الطبية لعالج هذا االضطراب، بل ُتعترب يف بعض البلدان 

وقد زاد يف الوقت احلايل . ملثل هذا العالجاملادة الوحيدة 
استرياد مادة ديكس أمفيتامني واستعماهلا يف عالج هذا 
االضطراب يف عدد من البلدان، ومتثّل هذه املادة الشكل 

اخلاضعة (اإليسومريي اجملّسم األكثر قوة ملادة امليثيل فينيدات 
وعالوة على ذلك ). ١٩٧١سنة للمراقبة مبوجب اتفاقية 

ستعمل مادتا األمفيتامني والديكس أمفيتامني يف عالج ُت
فرط النشاط، إّما وحدمها أو يف /اضطراب نقص االنتباه

وقد أُدرجت املواد الثالث . تركيبة مع غريمها من املواد
، ١٩٧١املذكورة أعاله يف اجلدول الثاين من اتفاقية سنة 

 قابليتها  فائدهتا العالجية طفيفة أو متوسطة وألنَّألنَّنظرا 
وعلى نطاق . للتعاطي ُتشكِّل خطرا كبريا على الصحة العامة

أضيق كثريا ُتستعمل مادة البيمولني، وهي مادة ُمدرجة يف 
، يف عالج اضطراب ١٩٧١اجلدول الرابع من اتفاقية سنة 

وقد اسُتحدث مؤّخرا عقار . فرط النشاط/نقص االنتباه
س أمفيتامني وال ليسديكس أمفيتامني، وهو طليعة ملادة ديك

بعد تناوله يتأّيض يف اجلسم ويتحّول (خيضع للمراقبة الدولية 

وُيعترب ذلك العقار أقل قابلية للتعاطي ). إىل ديكس أمفيتامني
، وبدأ يشيع  مقارنة باملواد األمفيتامينية وامليثيل فينيدات
فرط النشاط يف /استعماله يف عالج اضطراب نقص االنتباه

ما ُتستعمل يف عالج هذا االضطراب عّدة ك. بعض البلدان
  .مواد أخرى غري خاضعة للمراقبة الدولية

وتستغرق عملية تشخيص اضطراب نقص   - ٢٩٣
فرط النشاط وقتا طويال، خباصة لدى األطفال، /االنتباه

وينبغي أن مترَّ العملية بتقييمات معقّدة للمؤشرات الطبية 
أجل استبعاد احتمال والتطورية اخلاصة بالنمو والتعليمية من 

أن تكون مشاكل السلوك والتعلُّم نامجة عن اضطرابات 
ومنذ عقدين تقريباً بدأ . أخرى أو عن ظروف أسرية وبيئية

استعمال منشِّطات اجلهاز العصيب املركزي للمساعدة يف 
فرط النشاط وعالجه، /تشخيص اضطراب نقص االنتباه

ا الشمالية مث خاصة لدى األطفال، يشهد توسُّعا يف أمريك
ونظرا . بدأ هذا التوسُّع ينتقل إىل العديد من البلدان واملناطق

 تناول املواد املستعملة لعالج اضطراب نقص ألنَّ
فرط النشاط ُيسفر عن حتسني األداء الدراسي /االنتباه

وخيفّف املشاكل السلوكية، أفادت تقارير بأنَّ بعض املدارس 
ل وصف هذه املواد أو اآلباء ميارسون ضغوطا من أج

للتالميذ والطالب دون وجود تشخيص مناسب ُيثبت أهنم 
وقد كان . فرط النشاط/يعانون من اضطراب نقص االنتباه

فرط النشاط ُينظر إليه فيما مضى /اضطراب نقص االنتباه
باعتباره يف املقام األول مشكلة يعاين منها األطفال يف سن 

من األطفال قبل سّن املدرسة املدرسة، غري أنَّ عدداً متزايداً 
والبالغني أثبت التشخيص إصابتهم باضطراب نقص 

  .فرط النشاط وعوجلوا مبنشِّطات مثل امليثيل فينيدات/االنتباه
وقد ازداد االستعمال على الصعيد العاملي للمواد   -٢٩٤

فرط النشاط طوال /املستعَملة يف عالج اضطراب نقص االنتباه
رات اليت سبق  ما يرجع جزئيا للتطّوالعقدين املاضيني، وهو

 أنَّ مثة تغيُّرات طرأت على مستويات استعمال طرحها؛ إالّ
واختذت املستويات العاملية . املواد املختلفة اليت سبق ذكرها

لصنع واستعمال املواد األمفيتامينية اجتاهاً تنازلياً حبلول عام 
ت القرن  تقريبا، بعد ارتفاع هذه املستويات يف تسعينا٢٠٠٠
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املاضي وجتاوزها الكبري ملستويات صنع واستعمال امليثيل 
كما كان معدَّل صنع واستعمال البيمولني أعلى من . فينيدات

ذلك بكثري يف تسعينات القرن املاضي مث اخنفض منذ ذلك 
وعلى النقيض من ذلك، واصل معدل صنع امليثيل . احلني

ر من عشرة أمثاله منذ فينيدات ارتفاعه عاملياً، حيث زاد إىل أكث
 أطنان يف ذلك العام إىل ما يربو ٤,٢ فارتفع من ١٩٩٢عام 

، وجتاوزت الكميات اليت ٢٠١١ طناً يف عام ٤٥,٢على 
 إمجايل الكميات اليت ٢٠٠٩ُصنعت منه يف العامل يف عام 

كما زاد االستهالك . صنعت من مجيع األمفيتامينات جمتمعة
 ١٣٩( أطنان ٤,٢نفسها من العاملي احملسوب خالل الفترة 

 طناً ٥١إىل ) مليون جرعة يومية حمددة لألغراض اإلحصائية
ويف حني ).  مليار جرعة يومية حمّددة لألغراض اإلحصائية١,٥(

 معلومات مباشرة عن مستويات استعمال ليس لدى اهليئة أيُّ
منشِّطات كثرية ال ختضع للمراقبة الدولية مثل منشِّط 

، تشري الدالئل إىل أنَّ إمجايل معدَّل صنع ليسديكس أمفيتامني
منشِّطات اجلهاز العصيب املركزي واستعماهلا يف عالج 

  .فرط النشاط ليس يف طريقه لالخنفاض/اضطراب نقص االنتباه
ويف الواليات املتحدة يتمثّل احملرك الرئيسي لصنع   -٢٩٥

 واستعمال امليثيل فينيدات يف ارتفاع معّدل الطلب عليه، حيث
ُتنفّذ محلة دعائية ُمكثّفة الستعماله يف عالج اضطراب نقص 

ن تلك فرط النشاط إىل جانب غريه من املواد، وتتضّم/االنتباه
احلملة الدعائية الترويج املباشر له بني املستهلكني احملتملني 

وقد كانت الواليات املتحدة تعترب البلد الرئيسي . ويف املدارس
واستعماله، باإلضافة إىل كوهنا يف صنع امليثيل فينيدات 

املستورد الرئيسي للمواد األمفيتامينية اليت تدخل يف صنع 
ويف . فرط النشاط/مستحضرات عالج اضطراب نقص االنتباه

 للميثيل )٢٥(ذلك البلد زادت مستويات االستهالك احملسوب

__________ 
م للهيئة أن تقدِّب احلكومات ١٩٧١ اتفاقية سنةال ُتلزم   )25(

 ٢٠١١ويف عام . ات العقليةؤثِّر بشأن استهالك املإحصاءات
، إىل احلكومات أن ٥٤/٦ات، يف قرارها خدِّرطلبت جلنة امل

 العقلية اتؤثِّرُتقّدم إىل اهليئة إحصاءات عن استهالك امل
ات العقلية يف البلدان ؤثِّرلتمكينها من تقييم مدى توافر امل

وقد بدأت بعض احلكومات يف تقدمي هذه . واملناطق

 جرعة يومية حمّددة ١,٥فينيدات زيادة مطّردة وحاّدة من 
 ١٩٩٢ة لكل ألف نسمة يف اليوم يف عام لألغراض اإلحصائي

 جرعات يومية حمّددة لألغراض اإلحصائية لكل ١٠,٨إىل 
  )٢٦(.٢٠١١ألف نسمة يف اليوم يف عام 

وقد انتشر استعمال امليثيل فينيدات لعالج اضطراب   -٢٩٦
وبلغت نسبةُ . فرط النشاط يف عّدة بلدان أخرى/نقص االنتباه

ايل االستعمال احملسوب للميثيل حّصِة الواليات املتحدة من إمج
، مث اخنفض هذا الرقم إىل ١٩٩٢ يف املائة يف عام ٨٦فينيدات 

وبينما وصل إمجايل عدد البلدان . ٢٠١١ يف املائة يف عام ٦٩
 يف ٦٣واألقاليم اليت أبلغت عن استعمال امليثيل فينيدات إىل 

، وصل عدد احلكومات اليت أبلغت يف السنوات ١٩٩٢عام 
ويف .  حكومة١٠٠ة عن ذلك االستعمال إىل أكثر من األخري
 سّجلت آيسلندا وكندا مستويات حمسوبة لنصيب ٢٠١١عام 

الفرد من االستهالك أعلى من املستويات اليت سّجلتها 
كما سّجلت بلدان .الواليات املتحدة، للسنة الثانية على التوايل

صيب  معدالت عالية جدا لن)٢٧(أخرى يف أوروبا وأوقيانوسيا
الفرد من استهالك امليثيل فينيدات؛ وهي أيضاً من البلدان اليت 
سّجلت مستويات عالية جدا لنصيب الفرد من استهالك 

  .األمفيتامينات
وجتدر اإلشارة إىل أنَّ حوايل نصف بلدان وأقاليم   - ٢٩٧

العامل ال تبلّغ عن أّي استعمال للمؤثِّرات العقلية اليت ُتستعمل 
وعلى . فرط النشاط/اب نقص االنتباهعادة لعالج اضطر

وجه اخلصوص، فإنَّ بلداناً كثرية تكاد ال تستعمل مثل هذه 
املنشِّطات رغم أنَّ سكاهنا أصغر سنا بكثري من سكان 
البلدان اليت أبلغت عن مستويات استهالك عالية من 

فرط /املنشِّطات املستعَملة يف عالج اضطراب نقص االنتباه
__________ 

اإلحصاءات، ولكن البيانات الواردة حىت اآلن ليست كافية 
 .مقارنة اإلحصاءات بني البلدان والسنواتمن أجل 

اهليئة غ إباليف الواليات املتحدة شرعت  ٢٠١٠عام منذ   )26(
البيانات تلك  أكّدتو. ستهالكاالبيانات إحصائية عن ب

 .ارتفاع مستويات االستهالك بشكل مفرطاملقدَّمة للهيئة 
منرك الدا وبلجيكا والسويدوأستراليا إسبانيا و : حتديداوهي  )27(

 .هولنداونيوزيلندا والنرويج و
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 ُيفترض أن ترتفع فيها معدالت اإلصابة من مثَّّالنشاط، و
  .فرط النشاط/باضطراب نقص االنتباه

وقد جاءت الزيادة يف توافر واستعمال املواد   -٢٩٨
فرط النشاط، /املستعَملة لعالج اضطراب نقص االنتباه

وخاصةً امليثيل فينيدات، مصحوبةً بتقارير متواترة عن تسريب 
على تلك املواد من قنوات املستحضرات الصيدالنية احملتوية 

التوزيع املشروعة إىل قنوات غري مشروعة تستخدم فيها 
للتعاطي، وخصوصاً يف البلدان اليت تشهد ارتفاعا يف 

وقد شاع تعاطي تلك املستحضرات . مستويات االستهالك
فئة الطالب والتالميذ الذين يرغبون يف حتسني ) أ: (بني فئتني

ن، فيما يبدو، املخاطر الصحية أدائهم الدراسي والذين جيهلو
اليت ينطوي عليها استخدام مثل تلك املواد دون إشراف طيب، 

فئة متعاطي املنشِّطات األمفيتامينية الذين يسحقون ) ب(و
تلك املواد، مثل امليثيل فينيدات، ثُّم يتعاطوهنا عن طريق 

ات الشوارع خدِّراألنف أو يذيبوهنا أو حيقنوهنا، أو ميزجوهنا مب
ويف منتصف تسعينات ". الكرة السريعة"صنع ما يسمَّى ل

القرن املاضي بالواليات املتحدة مل تقل مستويات تعاطي 
فرط النشاط /املواد اليت ُتستعمل لعالج اضطراب نقص االنتباه

عن مستويات تعاطي املنشِّطات اليت ُتصنع بصورة غري 
املوجودة  وُيعتقد أنَّ كل كميات امليثيل فينيدات )٢٨(.مشروعة

يف األسواق غري املشروعة تسرَّبت من قنوات توزيع حملية، يف 
 معظم املنشِّطات األمفيتامينية األخرى اسُتحصل أنَّحني 

  .عليها من خالل عمليات الصنع غري املشروع
. وقد ُحدِّدت طرائق عديدة لتسريب تلك املستحضرات  -٢٩٩

 اليت ُيحصل عليها ويعترب امليثيل فينيدات، مثال، من أكثر املواد
فقد أفاد مراهقون وبالغون . عرب صيدليات اإلنترنت غري القانونية

من الشباب يف بلدان عّدة بأهنم مل جيدوا صعوبة ُتذكر يف 
احلصول على املستحضرات اليت حتتوي على امليثيل فينيدات أو 

وعالوة على . األمفيتامينات من األصدقاء أو زمالء املدرسة
كما .  مدارس وُسرقت إمدادات األدوية منهاذلك، اقُتحمت
__________ 

ات لعام خدِّر اململراقبةتقرير اهليئة الدولية  من ٨٧ الفقرة  )28(
  ).A.07.XI.11منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٦

أفادت تقارير بأنَّ مادة امليثيل فينيدات ميكن احلصول عليها دون 
وصفة طبية يف بعض البلدان، وهو ما خيالف أحكام اتفاقية عام 

وقد اكُتشف ضلوع شبكة واحدة على األقل من . ١٩٧١
وي الشبكات اإلجرامية يف تزوير أوامر توريد مستحضرات حتت

  )٢٩(.على امليثيل فينيدات
وُتدرك اهليئة فائدة املنشِّطات يف عالج اضطراب   - ٣٠٠

فرط النشاط عندما توصف بناًء على تشخيص /نقص االنتباه
ومع ذلك . دقيق ومناسب وتقييم سليم للعالج املطلوب

أعربت اهليئةُ مرارا وتكرارا عن قلقها إزاء ارتفاع مستوى 
يدات وغريها من املواد املستعَملة استهالك مادة امليثيل فين

لعالج هذا االضطراب، مما أّدى إىل انتشار تسريب وتعاطي 
وقد طلبت . املستحضرات الصيدالنية احملتوية على تلك املواد

اهليئةُ إىل البلدان املعنية أن تتأكّد من تطبيق تدابري املراقبة 
درجة  على املنشِّطات امل١٩٧١ُسنة املنصوص عليها يف اتفاقية 

يف اجلدول الثاين من تلك االتفاقية؛ وأن تتخذ تدابري إضافية، 
 ملنع تسريب املستحضرات اليت حتتوي على حسب االقتضاء،

تلك املادة من قنوات التوزيع املشروعة ومنع تعاطيها على 
 وأكَّدت اهليئة أيضا يف مناسبات عديدة على )٣٠(.حدٍّ سواء

ى تعليم وتدريب بشأن أمهية حصول املهنيني الصحيني عل
االستعمال الرشيد للعقاقري ذات التأثري النفساين، لكي يتسّنى 

وقد الحظت اهليئة، يف . منع تعاطي عقاقري الوصفات الطبية
هذا الصدد، أنَّ الزيادة الكبرية يف استعمال املنشِّطات لعالج 

فرط النشاط يف كثري من البلدان /اضطراب نقص االنتباه
 إىل احتمال اإلفراط يف تشخيص هذه احلالة ميكن أن ُتعزى

  .املرضية ويف وصف هذه املنشِّطات لعالجها
وقد نشأت سوق غري مشروعة للمستحضرات اليت   -٣٠١

حتتوي على مادة امليثيل فينيدات واملواد األخرى املستعَملة لعالج 
فرط النشاط حيث ساعد على ذلٍك /اضطراب نقص االنتباه
 تعرضت هلا تلك املواد، والدعاية املباشرة عمليات التسريب اليت

__________ 
ات لعام خدِّرتقرير اهليئة الدولية ملراقبة امل من ٩٨ الفقرة  )29(

 .)A.10.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٩
تقرير اهليئة الدولية  من ٢٤على سبيل املثال، يف التوصية   )30(

  .٢٠٠٩ مات لعاخدِّرملراقبة امل
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اليت تشّجع عموم اجلمهور على استخدامها ونشر معلومات على 
نطاق واسع بشأن سوء استعماهلا وتعاطيها وبشأن املصادر اليت 

ولذا فإنَّ اهليئة يساورها القلق حيال الزيادة . تتيح احلصول عليها
.  عدد من البلداناملتواصلة يف استهالك امليثيل فينيدات يف

وُيحتمل أن حتدث زيادة يف تسريب تلك املواد وتعاطيها نتيجة 
النعدام املراقبة الكافية إلمداداهتا يف مواقع مثل املدارس واملنازل 
اخلاصة وصيدليات اإلنترنت غري القانونية، وكذلك نتيجة 
الستمرار عدم وعي املتعاطني احملتملني باملخاطر الصحية املرتبطة 

  .عاطي تلك املنشِّطاتبت
وبناًء على ذلك تؤكِّد اهليئة من جديد أنَّ   - ٣٠٢

احلكومات ينبغي هلا أن ترصد عن كثب مستويات 
استهالك مجيع املنشِّطات املستعَملة لعالج اضطراب نقص 

فرط النشاط وأن تكفل وصفها وفقاً للممارسة /االنتباه
 من ٩ادة  من امل٢الطبية السليمة، حسبما تقتضيه الفقرة 

، واستيفاء ملتطلبات االستخدام الرشيد ١٩٧١اتفاقية سنة 
للعقاقري ذات التأثري النفساين، على النحو الذي توصي به 

وينبغي للسلطات املختصة يف . ة الصحة العامليةمنظَّم
البلدان املعنية أن تزيد من يقظتها فيما يتعلق بتسريب 

ملستعملة لعالج املنشِّطات املدرجة يف اجلدول الثاين وا
 بتلك تِّجارفرط النشاط واال/اضطراب نقص االنتباه

وحيثما تقتضي الضرورة، يف املدارس . املنشِّطات وتعاطيها
. مثال، ينبغي إنفاذ تدابري تكفل سالمة التخزين والتوزيع

وينبغي للمهنيني الصحيني الذين يصفون مواد لعالج 
فوا عموم فرط النشاط أن ُيعّر/ اضطراب نقص االنتباه

اجلمهور والطالب، وخاصة آباء املرضى الصغار، مبخاطر 
كما تدعو اهليئة مجيع . وعواقب تعاطي تلك املواد
 بشأن تسريب  تطّور يستجّداحلكومات إىل إبالغها بأيِّ

  . هبا وتعاطيهاتِّجارتلك املواد واال
    

تسريب املستحضرات الصيدالنية احملتوية   - ٤  
    و مؤثِّرات عقلية ة أخمدِّرعلى عقاقري 

أثبتت التقارير الواردة بشأن ضبطيات املستحضرات   - ٣٠٣
الصيدالنية اليت حتتوي على مواد خاضعة للمراقبة، وكذلك 

التقارير اليت تبّين ارتفاع معدالت تعاطيها يف كثري من 
، أنَّ ) أعاله٣٠٢-٢٨١انظر الفقرات (البلدان واملناطق 

رة بسهولة يف األسواق غري تلك املستحضرات ال تزال متواف
وخالفا للهريوين والكوكايني واملنشِّطات . املشروعة

األمفيتامينية اليت من الثابت أهنا ُتصنع سرا، فإنه نادراً ما 
وردت تقارير بشأن صنع املستحضرات الصيدالنية احملتوية 
على مواد خاضعة للمراقبة على حنو غري مشروع، مما يشري 

نها ينشأ بالدرجة األوىل عن طريق إىل أنَّ املعروض م
  .تسريبها من قنوات حملية مشروعة

وتتضّمن املستحضرات الصيدالنية اليت هي أكثر   - ٣٠٤
  : تعّرضا للتسريب ما يلي

املسكِّنات القوية، مثل الفنتانيل واهليدروكودون   •  
 واملورفني واألوكسيكودون 

بان ماديت البوبرينورفني وامليثادون اللتني ُتسّر  •  
  الرئيسية من برامج العالج اإلبدايلبالدرجة

  مثل امليثيل فينيدات والفنترمنياملنشِّطات  •  

أنواع معّينة ( من املهدِّئات واملسكِّنات العديد  •  
زوديازيبينات والباربيتورات، ومحض  من البن
 ). يبش ـي اتج(هيدروكسي الزبد -غاما

بة اليت حتتوي ويشيع تعاطي املستحضرات الصيدالنية املسرَّ
ة أو مؤثِّرات عقلية يف البلدان اليت تتسرَّب خمدِّرعلى عقاقري 

ولكن كثرياً ما ُتهرَّب تلك املستحضرات من البلدان . فيها
اليت تسرَّبت فيها إىل بلدان ومناطق أخرى حيث جيري 

فعلى سبيل املثال . تعاطيها، حسبما أبلغ عدد من البلدان
على البوبرينورفني يف فرنسا ثُّم ُسّربت مستحضرات حتتوي 

ُهرِّبت إىل موريشيوس، وهي البلد الذي يبعث تعاطي 
  .البوبرينورفني فيه على القلق الشديد

ورغم تزايد وعي احلكومات بأنَّ املستحضرات   - ٣٠٥
الصيدالنية تتسرَّب باستمرار من أجل تغذية السوق غري 

ية تسريب تلك املشروعة، فإنَّ معرفتها ال تزال حمدودة بكيف
فمن بني احلكومات اليت سلّمت استبيان التقرير . العقاقري
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 حكومة، ٦٥ بعد استكماله وعددها ٢٠١١السنوي لعام 
 حكومة أهنا ضبطت مستحضرات صيدالنية ٢٥أوضحت 

 منها فقط ٧ات ومؤثِّرات عقلية، غري أنَّ خمدِّرحتتوي على 
. يبهامتكَّنت من حتديد مصدر توريدها أو أساليب تسر

وتنجم عن نقص املعرفة بأساليب التسريب صعوبات يف 
  .وضع تدابري مضادة حمّددة األهداف

وبناًء على املعلومات املتاحة للهيئة ال يزال تسريب   - ٣٠٦
املستحضرات الصيدالنية اليت حتتوي على مواد خاضعة 
. للمراقبة حيدث بشكل رئيسي يف سلسلة التوريد احمللية

 التسريب ُيسّبب مشكلة يف العديد من وبينما يبدو أنَّ
البلدان فإنَّ هذه املشكلة أكثر بروزاً يف البلدان اليت تعاين من 

  .ضعف إما يف التشريعات الوطنية وإما يف كفاءة تنفيذها
وكثرياً ما ُيسهِّل قطاُع الرعاية الصحية التسريَب   -٣٠٧

يف بقصد أو بغري قصد، فتصدر مثالً عن مهنيني من العاملني 
الرعاية الصحية ممارسات غري أخالقية، كأن يصف أحدهم 

 دور كما إنَّ. مواد خاضعة للمراقبة على حنو غري مناسب طبياً
بعض الشركات الصيدالنية له أمهيته يف هذا الصدد، إذ إنَّها 
تزيد مبيعاهتا عن طريق تقدمي حوافز للممارسني الطبيني لكي 

يات مصدرا هاما لتسريب وُتعترب الصيدل. يرّوجوا منتجاهتا
املستحضرات الصيدالنية اليت حتتوي على مواد خاضعة 

ويف بلدان عديدة ميكن للمستحضرات اليت يستلزم . للمراقبة
صرفها وجود وصفة طبية أن ُتصرف من الصيدليات بصورة 
غري مشروعة سواء بوصفات طبية أو بدوهنا، ويرجع ذلك 

فعلى سبيل . دلة املؤهلنيأحيانا الفتقار تلك الصيدليات للصيا
املثال تتعرض كميات كبرية من املستحضرات الصيدالنية يف 
جنوب آسيا للتسريب من الصيدليات املرخَّصة وغري املرخَّصة 
سواء بناًء على وصفات طبية أو بدوهنا، حسبما أفاد تقرير 

  .ات واجلرميةخدِّرأصدره مكتب األمم املتحدة املعين بامل
 ذلك، كثرياً ما يقوم مرضى بتسريب وعالوة على  -٣٠٨

وتشري . مستحضرات طبية حتتوي على مواد خاضعة للمراقبة
احلكومات إىل أنَّ طرائق التسريب الرئيسية تتمثّل يف بيع 
العقاقري املصروفة يف وصفات طبية مشروعة ألشخاص غري 

فرط استصدار "مأذون هلم، وتزوير الوصفات الطبية، و

باستخدام هوية مزوَّرة، " ألطباءالوصفات الطبية من ا
ويف بعض احلاالت يسيء . واحلصول على أدوية من األصدقاء

ات استعمال الوصفات الطبية اليت ُيصدرها خدِّرمتعاطو امل
األطباء حيث يستعملون وصفة طبية واحدة يف عمليات شراء 

  ").تسّوق الصيدليات("متكرِّرة من صيدليات متعّددة 
دليات اإلنترنت غري القانونية وقد انتعشت صي  -٣٠٩

وخدمات الربيد والشحن السريع يف السنوات األخرية بوصفها 
قنوات هامة للتسريب نظرا لصعوبة تتبع الشحنات واستحالة 
فحص كل طرد ُمرسل بالربيد الدويل يف ظل احلجم اهلائل من 

زوديازيبينات، فيما يبدو، أكثر مادة  وُتعّد البن. تلك الطرود
ن صيدليات اإلنترنت غري القانونية من بني املواد ُتطلب م

بيد أنَّ األمر يبعث أيضا على القلق . اخلاضعة للمراقبة الدولية
فمعظم العقاقري اليت توّردها صيدليات : من جهة أخرى

  .اإلنترنت غري القانونية ُيحتمل أن تكون ُمزّيفة
) ٥٠/١١القرار (ات خدِّرواستجابة لطلب جلنة امل  -٣١٠
، على مجع معلومات عن ٢٠٠٩فت اهليئة، منذ عام عك

ولتمكني اهليئة . هتريب املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية بالربيد
من تقييم االجتاهات يف هذا الشأن، ُيطلبٍ إىل احلكومات أن 

د اهليئة مبعلومات سنوية عن مجيع مضبوطات املنتجات تزّو
بة الدولية اليت الصيدالنية احملتوية على مواد خاضعة للمراق

مت طلبات شرائها عن طريق ُهّربت بالربيد، سواء قُّد
اإلنترنت أم بطرائق أخرى، وأن تضيف، إن أمكن، معلومات 

وتالحظ . بشأن استخدام اإلنترنت يف التعامالت ذات الصلة
اهليئة أنه على الرغم من تزايد عدد الردود الواردة منذ عام 

ات واسعة يف جمال مراقبة  عّدة بلدان ذات خربفإنَّ، ٢٠٠٩
ة واملؤثِّرات العقلية اليت ُتهرَّب بالربيد مل تقّدم خدِّرالعقاقري امل

 بيانات إىل اهليئة، مما جيعل إجراء حتليل متكامل لالجتاهات أيَّ
ولذلك، تذكّر اهليئة مجيع احلكومات بأن تبادر، . أمراً عسرياً

تكمال النموذج ، إىل اس٥٠/١١ات خدِّرمبقتضى قرار جلنة امل
إشعار مبضبوطات "الذي يرسل إىل احلكومات سنوياً واملعنون 
بة بالربيد، مبا فيها املواد املشروعة اخلاضعة للمراقبة الدولية املهرَّ

  . وتقدميه إىل اهليئة)٣١(،"املواد اليت ُتطلب عن طريق االنترنت
__________ 

-www.incb.org/en/narcotic: متاح على املوقع  )31(
drugs/Yellolist_Forms/forms.html. 
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لت طريقة أخرى لتسريب ويف العديد من البلدان، متثّ  -٣١١
ففي كندا، . د يف السرقة من املستشفيات واملستودعاتاملوا

 ٢٠٠٩ ماليني قرص بني عامي ٣مثالً، ُسّرب أكثر من 
 يف املائة منها عن طريق ٧٠، وكان تسريب أكثر من ٢٠١١و

ومعظم تلك األقراص املسروقة كانت حتتوي على . السرقة
شبائه األفيون مثل أوكسيكودون وهيدرومورفون ومورفني 

ويف االحتاد .  مواد تتسم بارتفاع احتماالت تعاطيهاومجيعها
الروسي اعُتربت السرقة من املستشفيات وعيادات األطباء 
الوسيلة الرئيسية لتسريب املستحضرات اليت حتتوي على 

  . زوديازيبينات والباربيتورات مثل الفينوباربيتال الفنتانيل والبن
وقد شاع جلوء املتَّجرين إىل استهداف   - ٣١٢

املستحضرات الصيدالنية املعفاة من شرط استصدار وصفة 
ات، خدِّرطبية لصرفها مبوجب املعاهدات الدولية ملراقبة امل
 تلك ألنَّمثل شراب الُسعال الذي حيتوي على الكوديني، 

املستحضرات متوافرة بسهولة وبكميات كبرية ألغراض 
ت اخدِّرالتعاطي أو الستخدامها يف الصنع غري املشروع مل

فقد اكُتشف يف االحتاد الروسي، مثال، أنَّ . أخرى
مستحضرات الكوديني املعفاة من شرط استصدار وصفة 
طبية تستخدم يف الصنع غري املشروع للديزومورفني، وهي 

  .مادة انتشر تعاطيها يف ذلك البلد
وُتدرك اهليئة أنَّ بعض احلكومات قد نفَّذت تدابري   - ٣١٣

ت احملّددة اليت يفرضها تسريب موجَّهة للتصّدي للتحديا
املستحضرات الصيدالنية احملتوية على مواد خاضعة للمراقبة 

ففي الواليات . يف بلداهنا، أو أهنا ُتخطِّط لتنفيذ ذلك
املتحدة، مثال، أُنشئت برامج لرصد صرف وصفات العقاقري 

 والية ُبغية تعقّب املواد اخلاضعة للمراقبة اليت ٣٥الطبية يف 
ويف اهلند، . ملمارسون املأذونون وتصرفها الصيدلياتيصفها ا

جرى التخطيط لتنفيذ برنامج ملراقبة توزيع املستحضرات 
الصيدالنية يف املناطق املعرَّضة الستغالل املتَّجرين بالقرب من 
احلدود الدولية، والتخطيط كذلك لتأسيس منظومة ملراقبة 

 الصيدليات الوصفات الطبية على اإلنترنت، حيث تبيَّن أنَّ
يف ذلك البلد ُتشكّل نقطة تسريب متكرِّرة للمستحضرات 
الصيدالنية اليت ُتوّجه لتغذية السوق غري املشروعة يف منطقة 

ويف أستراليا والصني ُشّددت . جنوب آسيا دون اإلقليمية
إجراءات إنفاذ القانون ضد صيدليات اإلنترنت غري 

 منها وضبط كميات القانونية، مما أّدى إىل تفكيك العديد
كبرية من املستحضرات املسرَّبة اليت حتتوي على مواد 

 /واستحدث االحتاد الروسي يف حزيران. خاضعة للمراقبة
أيِّ  شرط استصدار وصفة طبية لشراء ٢٠١٢يونيه 

مستحضر حيتوي على الكوديني من أجل احلدِّ من تسريب 
  .مثل هذه املستحضرات

تسريب املستحضرات الصيدالنية وترى اهليئة أنَّ منع   -٣١٤
احملتوية على مواد خاضعة للمراقبة يستلزم تطبيق مزيج من 
اإلجراءات اليت من شأهنا مواجهة أساليب تسريب حمددة، 

ومن . على النحو الذي ُتوضحه األمثلة السالفة الذكر
الضروري جداً تعزيز تدابري الرقابة التنظيمية وبناء قدرات 

ن، حبيث تصبح هذه السلطات على دراية سلطات إنفاذ القانو
. تامة باملشاكل املرتبطة بتسريب عقاقري الوصفات الطبية

وينبغي للحكومات استحداث برامج، حسب االقتضاء، لرصد 
حركة عقاقري الوصفات الطبية أو التوّسع يف تطبيق الربامج 

. وُيحتمل أن يستلزم ذلك إقرار تشريعات جديدة. القائمة
 منع صيدليات اإلنترنت من بيع مواد خاضعة فمثال ينبغي

ومن املهم بالقدر نفسه أن ُتجري احلكومات . للمراقبة الدولية
اليت تواجه مشاكل تسريب املستحضرات الصيدالنية دراسات 
تتيح هلا رصد سلسلة التوريد احمللية، بدءا من مرحلة صنع 

ادها املستحضرات احملتوية على مواد خاضعة للمراقبة أو استري
إىل مرحلة توزيعها بالتجزئة، وذلك للوقوف على النقاط 

وباإلضافة إىل ذلك ينبغي . األكثر عرضة الستغالل املتَّجرين
أن تضطلع سلطات إنفاذ القانون بالتحقيق يف منشأ 
املستحضرات املضبوطة لكي يتسّنى حتديد مصادرها ونقاط 

دل املعلومات ويف هذا الصدد ال بدَّ من التعاون وتبا. تسريبها
بني سلطات إنفاذ القانون يف البلدان املعنية من أجل التحقيق 

  .يف هتريب املستحضرات الصيدالنية املُسّربة
وعالوة على ذلك ينبغي اّتخاذ تدابري من شأهنا احلّد   - ٣١٥

انظر الفقرات (من تعاطي املستحضرات الصيدالنية املسرَّبة 
ا تعرَّضت تلك ، ألنه لوال هذا التعاطي مل)٢٩١- ٢٨١
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ويف هذا الصدد ينبغي تنظيم برامج . املستحضرات للتسريب
توعية ملهنيي الرعاية الصحية تشمل اجلوانب القانونية 
واألخالقية لوصف وصرف املستحضرات احملتوية على مواد 

وأخريا وليس آخرا، ينبغي للحكومات أن . خاضعة للمراقبة
نَّ التدابري الرامية تبذل قصارى جهدها يف سبيل التأكد من أ

إىل تعزيز املراقبة على توريد املواد اخلاضعة للمراقبة وتوزيعها 
  .لن هتّدد أبداً توافر تلك املواد ألغراض العالج الطيب

    
    املواد غري اخلاضعة للمراقبة الدولية  - ٥  
يف السنوات األخرية، وّجهت اهليئةُ انتباه احلكومات   - ٣١٦

 تِّجارتعلقة بتعاطي مادة الكيتامني واالمرارا إىل التقارير امل
. الدويل هبا، وهي مادة ال ختضع حالياً للمراقبة الدولية

وكانت اهليئة قد الحظت بقلق انتشار تسريب هذه املادة أو 
 تعاطيها بات يشكل وأنَّ هبا يف مجيع مناطق العامل تِّجاراال

وتواصل بلدان يف شرق . خطراً صحياً يف عدد من البلدان
آسيا وجنوب شرق آسيا ويف القارة األمريكية اإلبالغ عن 

  .انتشار تعاطي مادة الكيتامني، ال سيما فيما بني الشباب
يشاطر اجملتمُع الدويل اهليئةَ مشاعر القلق يف هذا   -٣١٧
ات، يف دورهتا التاسعة خدِّرفقد اعتمدت جلنة امل. الشأن

 املعنون ٤٩/٦ر ، القرا٢٠٠٦مارس /واألربعني املعقودة يف آذار
، الذي دعت "إدراج الكيتامني يف قائمة املواد اخلاضعة للمراقبة"

الدول األعضاء إىل أن تنظر يف مراقبة استعمال اللجنة فيه 
الكيتامني بإدراجه يف قائمة املواد اخلاضعة للمراقبة مبقتضى 

ويف . تشريعاهتا الوطنية، عندما يقتضي الوضع الداخلي ذلك
، واصلت اللجنة اختاذ التدابري اإلضافية يف ٢٠٠٧مارس /آذار

، فشجعت الدول األعضاء على النظر يف اعتماد ٥٠/٣قرارها 
نظام للتدابري االحترازية لكي تستعمله أجهزهتا احلكومية 

  .لتسهيل كشف تسريب الكيتامني يف الوقت املناسب

ات أعاله، خدِّرتالحظ اهليئة اعتماد قراري جلنة امل  - ٣١٨
وكانت . يع احلكومات إىل تنفيذمها دون تأخريوتدعو مج

 استبياناً إىل مجيع احلكومات ٢٠٠٨اهليئة قد أرسلت يف عام 
تطلب فيه معلومات عما اختذته من تدابري قانونية أو إدارية 

، مبا يف ذلك، على وجه ٤٩/٦حمددة عمالً بقرار اللجنة 
ا من اخلصوص، معلومات عن تدابري مراقبة صادراهتا ووارداهت

 بلدان ١٠٤وتلقت اهليئة معلومات من . مادة الكيتامني
 يف املائة منها بأهنا فعالً أدرجت ٥٠وأبلغ أكثر من . وأقاليم

مادة الكيتامني يف قائمة املواد اخلاضعة للمراقبة مبوجب 
. ٤٩/٦ات خدِّرتشريعاهتا الوطنية وذلك عمالً بقرار جلنة امل

الدولية املشروعة يف الكيتامني، أما فيما يتعلق مبراقبة التجارة 
 بلداً وإقليماً اهليئة بفرض استصدار إذن السترياد ٥٩أبلغ 

  .مادة الكيتامني وتصديرها

قد نشرت اهليئة على صفحة مأمونة يف موقعها   - ٣١٩
الشبكي معلومات عن اشتراطات استصدار أذون استرياد 
وتصدير الكيتامني حسب كل بلد لغرض مساعدة البلدان 

يت تتاجر بتلك املادة على التحقق بسرعة من قانونية فرادى ال
التعامالت التجارية بتلك املواد دون إعاقة التجارة املشروعة 

وتدعو اهليئة السلطات املختصة يف البلدان . دون داع
املصدرة واملستوردة إىل االطالع على تلك املعلومات قبل 

كما . ديرهاترخيص عمليات استرياد مادة الكيتامني أو تص
تكرر اهليئة طلبها إىل مجيع احلكومات اليت مل توافها بعُد 
مبعلومات حمّدثة عما اختذته من تدابري تنظيمية وطنية ملراقبة 

 ٥٠/٣ و٤٩/٦ات خدِّرمادة الكيتامني عمالً بقراري جلنة امل
   .أن تبادر إىل فعل ذلك

كان عدد من احلكومات قد علّق أثناء دورات جلنة   - ٣٢٠
ات األخرية على ما تشهده بلداهنا من خماطر صحية خدِّرامل

. ومشاكل أخرى مرتبطة بتعاطي مادة الكيتامني وتسريبها
وكانت تلك احلكومات قد أعربت عن خيبة أملها لعدم 
خضوع تلك املادة للمراقبة الدولية ودعت إىل اختاذ تدابري 

.  هباتِّجاردولية عاجلة للتصدي لتعاطي مادة الكيتامني واال
وبعد أن رّحبت تلك احلكومات بإجراءات املراقبة الوطنية 
اليت اختذها العديد من البلدان عمالً بقراري اللجنة أعاله، 

دت على احلاجة لتضافر جهود مجيع احلكومات، وأفضل شّد
طريقة لتحقيقه هي بإخضاع مادة الكيتامني للمعاهدات 

  .اتخدِّرالدولية ملراقبة امل
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 مادة الكيتامني ُتصنع على حنو غري أنَّيئة تالحظ اهل  - ٣٢١
مشروع يف بعض البلدان، فضالً عن تسريبها من القنوات 

 ُيتَّجر هبا فيما بني البلدان واألقاليم لتلبية من مثَّاملشروعة، و
وتشاطر اهليئة . الطلب غري املشروع املتزايد عليها

  ية قد تدابري املراقبة الوطنبأنَّ احلكومات املعنية رأيها 
ال تكفي وحدها لتمكني البلدان املعنية من التعاون يف جمال 
إنفاذ القوانني أو تنسيق التحقيقات يف ذلك النوع من 
اجلرائم أو مقاضاة مرتكبيها، وما هذه إال بضعة إجراءات 

  .يتعني اختاذها يف هذا الشأن
   اهليئة توصي بأن تظلّ احلكومات اليت فإنَّ، من مثَّ  - ٣٢٢
ق تدابري ملراقبة الكيتامني يقظةً إزاء احتمال تسريب ال تطّب

وتشّجع اهليئة . مادة الكيتامني إىل بلداهنا أو تعاطيها فيها
احلكومات أيضاً على أن تبلّغها وتبلّغ مكتَب األمم املتحدة 

ات واجلرمية حباالت تسريب مادة الكيتامني أو خدِّراملعين بامل
ا، وأن جتمع البيانات حماوالت تسريبها اليت قد تكتشفه

الوبائية عن تعاطي هذه املادة، وُتذكّر احلكومات اليت تواجه 
صعوبات يف التصّدي لتسريب مادة الكيتامني وتعاطيها 

ات ومكتب األمم خدِّربضرورة تزويد اهليئة الدولية ملراقبة امل
ة الصحة العاملية منظَّمات واجلرمية وخدِّراملتحدة املعين بامل

  .ت ذات الصلةباملعلوما
ر آخر مثري للقلق وهو تزايد تعاطي ومثة تطّو  - ٣٢٣

الترامادول، وهي مادة تركيبية من شبائه األفيون ال ختضع 
فقد أصبحت هذه املادة مشكلة خطرية يف . للمراقبة الدولية

وأبلغ عن . عدد من البلدان األفريقية، والسيما يف مصر
توغو ولبنان وليبيا تعاطي الترامادول أيضاً كل من األردن و

  .واململكة العربية السعودية وموريشيوس
ي لذلك اخلطر الناشئ، عمدت ومن أجل التصّد  -٣٢٤

، بدافع القلق من تزايد تعاطي ٢٠١٢حكومة مصر يف عام 
مستحضرات الترامادول، إىل إدراج هذه املادة وأمالحها 

خلاضعة ومشتقاهتا واملستحضرات احملتوية عليها يف قائمة املواد ا
كما ختضع هذه املادة للمراقبة الوطنية يف . للمراقبة الوطنية

  .بلدان أخرى مثل األردن واململكة العربية السعودية

 مادة أنَّووفقاً ملعلومات أُتيحت للهيئة، يبدو   - ٣٢٥
فالسلطات . الترامادول ُتسّرب أساساً من التجارة الدولية

نئ مصر الرئيسية املصرية، على سبيل املثال، ضبطت يف موا
 مليون قرص حتتوي على الترامادول يف عام ١٢٠حواىل 
 مليون قرص يف الربع األول من عام ٣٢٠، وحواىل ٢٠١١
املصدرين الرئيسيني لتهريب بأنَّ وأُبلغ . ٢٠١٢

وقد أبلغ أيضاً عن . املستحضرات إىل مصر مها الصني واهلند
ية على تزايد الكميات املضبوطة من املستحضرات احملتو

  .الترامادول يف اململكة العربية السعودية
فرباير /ويف غرب أفريقيا، ُنفّذت يف الفترة بني شباط  - ٣٢٦

 سلسلة من عمليات ٢٠١٢أكتوبر من عام /وتشرين األول
الضبط الضخمة ملستحضرات الترامادول بلغ جمموع ما 

كانت خمبأة يف حاويات حبرية   طنا١٣٢ًضبط منها أكثر من 
من اهلند فاعترضت طريقها سلطات إنفاذ القانون يف قادمة 

  .بنن وتوغو والسنغال وغانا
وتشعر اهليئة بالقلق إزاء تزايد تعاطي الترامادول يف   -٣٢٧

 تِّجاربعض البلدان يف أفريقيا وغرب آسيا وإزاء تزايد حجم اال
مبستحضرات الترامادول باجتاه أفريقيا، وهو ما تدل عليه 

من تلك املستحضرات اليت ضبطت مؤخراً الكميات الضخمة 
وتناشد اهليئة بلدان أفريقيا وغرب . يف مشال وغرب أفريقيا

آسيا اختاذ التدابري الضرورية للتصدي للمشكلة وتزويد اهليئة 
ة الصحة العاملية مبعلومات مهمة بشأن نطاق تعاطي منظَّمو

  . هبا وطبيعة ذلك التعاطيتِّجارمادة الترامادول واال
    

املواد النباتية غري اخلاضعة للمراقبة الدولية   - ٦  
    اليت حتتوي على مواد ذات تأثري نفساين

كثريا ما يكون استخدام املستحضرات النباتية غري   -٣٢٨
اخلاضعة للمراقبة الدولية اليت حتتوي على مكوِّنات طبيعية 
ذات تأثري نفساين جزءا من الطقوس الشعبية التقليدية والطب 

وتشمل . ي واالحتفاالت الدينية لدى الشعوب األصليةالتقليد
األمثلة النباتات أو أجزاء النباتات اليت ُتستخلص منها تلك 

وموطنه شرق ) كاثا إدوليس(املستحضرات كالًّ من القات 
أفريقيا وشبه اجلزيرة العربية، ومستحضر األياهواسكا 
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املصنوع من نباتات بلدية يف حوض األمازون يف أمريكا 
اجلنوبية؛ ومن أهم هذه األمثلة كرمة األدغال 

ونبتة أخرى غنية مبادة تريبتامني وهي ) بانيستريوبسيس كايب(
اليت حتتوي على ) بسيكوتريا اخلضراء(سيكوتريا فرييديس 

عدد من شبائه القلويات ذات التأثري النفساين، منها مادة ثنائي 
لوفوفورا (وط والصبَّار الَبيُّ)  ام يتدي(ميثيل التريبتامني 

الذي حيتوي على مادة املسكالني، والفطر ) ويليامسياي
الذي حيتوي على ماديت السيلوسيبني ) السَّْيلُوَسُب(السحري 

والسيلوسني، ونبتة اإليفيدرا اليت حتتوي على مادة اإليفيدرين، 
وهي نبتة بلدية ) ميتراجينا سبيسوزامن نبتة (وورقة الكراتوم 

 حتتوي على مادة ميتراجينني، ونبتة يف جنوب شرق آسيا
سالفيا ديفينورام اليت تنمو يف املكسيك وحتتوي على مادة 

) تابرينانثة إيبوجا(السالڤينورين ألف املهلوسة، ونبتة اإليبوجا 
وهي نبتة حملية يف غرب أفريقيا الوسطى حتتوي على مادة 

  .اإليبوجني املهلوسة

يف  (٢٠١٠وي لعام وأشارت اهليئة يف تقريرها السن  - ٣٢٩
إىل بعض املشاكل املتعلقة باستعمال ) ٢٨٧- ٢٨٤الفقرات 

االقتصادي - تلك املواد النباتية خارج سياقها االجتماعي
ومنذ ذلك احلني تالحظ اهليئة تزايد االهتمام . األصلي

باستعمال تلك املواد النباتية لألغراض الترفيهية، وهو ما 
 تدابري املراقبة الوطنية ميكن أن يرجع إىل عدم وضوح موقف

ويف الوقت احلاضر ال توجد . أو الدولية من تلك النباتات
، مبا ١٩٧١أّي نباتات خاضعة للمراقبة مبوجب اتفاقية عام 

يف ذلك تلك اليت حتتوي على مكوِّنات ذات تأثري نفساين، 
على الرغم من أنَّ املكوِّنات الفّعالة اليت حتتوي عليها مثل 

فعلى .  تكون أحيانا خاضعة للمراقبة الدوليةتلك النباتات
سبيل املثال أُدرجت مادتان من املؤثِّرات العقلية يف اجلدول 

 ومها الكاتني وثنائي ميثيل ١٩٧١األول من اتفاقية سنة 
التريبتامني، يف حني أنَّ النباتات واملستحضرات النباتية اليت 

اسكا حتتوي عليهما، وهي نبات القات ومستحضرات آياهو
ويبدو أنَّ هذا الوضع . ال ختضع ألية قيود أو تدابري مراقبة

ات وجتار التجزئة خدِّر باملتِّجارُيستغل من جانب شبكات اال
على اإلنترنت، مما يترّتب عليه تنامي جتارة هذه املواد النباتية 

  .واستخدامها وتعاطيها يف كثري من البلدان

ل على تلك وقد وردت أدلة تثبت سهولة احلصو  - ٣٣٠
اخلامات النباتية عرب اإلنترنت يف دراسة استقصائية أجراها 

ات واإلدمان عليها خدِّرمركز الرصد األورويب ملراقبة امل
)EMCDDA ( بشأن توافر املواد ذات التأثري ٢٠١١يف عام 

ووفقا لتلك الدراسة، فإنَّ . النفساين يف دول االحتاد األورويب
 وآياهواسكا والفطر ديفينوراموسالفيا " القَْرطوم"مواد 

املُهلوس هي أكثر املواد مبيعاً يف أوروبا من بني املواد 
  .النفسانية التأثري اجلديدة املشتقَّة من منتجات طبيعية

وعالوة على ذلك تالحظ اهليئة ازدياد شعبية بعض   -٣٣١
السياحة "املمارسات اليت ُيزعم أنَّ هلا دالالت روحية، مثل 

ي ممارسات جيري حتت ستارها تعاطي مواد ، وه"الروحية
كما تقدِّم عّدة مراكز يف مجيع أحناء . نباتية ذات تأثري نفساين

يف حضور كاهن روحاين " رحالت التأهيل الروحاين"العامل 
وتعرض بعض وكاالت السفر على . ومبساعدته) شامان(

" إشراف"حتت " رحالت التأهيل الروحاين"اإلنترنت تنظيم 
ت، رغم أنَّ مثل هذه األحداث عادة ما تكون بعيدة الشامانا

متاما عن السياق االجتماعي والثقايف الذي يزعم املنظِّمون 
ويبتلع املشاركون مستحضرات مصنوعة من . أهنم ميثلونه

خامات نباتية حتتوي على املؤثِّرات النفسانية املذكورة أعاله 
رسات لكي تساعدهم بشكل أساسي على االندماج يف املما

الشامانية اليت تنطوي عليها تلك الرحالت، مثل التجلّي 
  .واالِجنذاب الُصوِفّي واهللوسة ورؤية الغيب

وتالحظ اهليئة بقلق أنَّ استخدام تلك املواد قد   - ٣٣٢
جسدية ونفسية على (اقترن مبخاطر صحية حقيقية متنوعة 

أن  توّد اهليئة من مثَّّو. ، بل حىت حباالت املوت)حدٍّ سواء
تلفت انتباه احلكومات إىل أنَّ استخدام مثل هذه املواد 

  .غرض كان قد ُيشكّل ممارسة غري آمنةيِّ النباتية أل
وبالنظر إىل املخاطر الصحية املقترنة بتلك املواد فإنَّ   - ٣٣٣

عددا متزايدا من احلكومات أخضع تلك املواد أو 
 ذلك، املستحضرات للمراقبة الوطنية، أو بدأ ينظر يف فعل

وشرع يف اّتخاذ تدابري أخرى لتفادي العواقب الصحية 
فعلى سبيل املثال . السلبية النامجة عن ذلك االستخدام

 مادة مثرية للقلق يف كندا يف سالفيا ديفينورامأصبحت مادة 
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 أشارت التقديرات إىل أنَّ ٢٠١٠، ويف عام ٢٠٠٩عام 
 واحدة يف نسبة الذين سبق هلم استخدام هذه املادة ولو ملرة

 يف املائة من الكنديني البالغني من العمر ١,٦حياهتم بلغت 
 سنة فأكثر، بينما بلغت نسبة من أفادوا بأهنم ١٥

ورغم أنَّ مادة .  يف املائة٠,٣استخدموها يف السنة السابقة 
 غري ُمدرجة حاليا يف جدول املراقبة امللحق سالفيا ديفينورام

عة للمراقبة اقترحت وزارة بقانون العقاقري واملواد اخلاض
  الصحة الكندية إدراجها كمادة خاضعة للمراقبة مبوجب 

وقد ُوضعت هذه املادة يف الواليات املتحدة . ذلك القانون
اليت أعّدهتا " العقاقري واملواد الكيميائية املثرية للقلق"يف قائمة 

ات كما أنَّ عّدة واليات أمريكية خدِّرإدارة مكافحة امل
  .ك املادةحظرت تل

 من جديد حكومات البلدان اليت وتوصي اهليئةُ  - ٣٣٤
 تِّجارُيحتمل أن ُتستخدم فيها تلك املواد النباتية للتعاطي واال

بأن تبقى يقظة وتوصيها بأن تتخذ التدابري املناسبة على 
  .الصعيد الوطين، حيثما يقتضي الوضع ذلك
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          حتليل الوضع العاملي- ثالثاً
   يقياأفر -  ألف

    التطّورات الرئيسية  - ١  
يستفاد بأنَّ التغيريات االجتماعية والسياسية يف مشال  - ٣٣٥

 ٢٠١١ بدأت يف تونس وليبيا ومصر يف عام اليتأفريقيا، 
، تسبَّبت يف قصور يف قدرات هذه ٢٠١٢واستمرت يف عام 

  .اتخدِّرإنفاذ قوانني املعلى  البلدان
بيساو - ى يف غينياكما وقعت تغيريات سياسية كرب - ٣٣٦

، وهو ما قد يؤثّر على مكافحة ٢٠١٢ومايل يف أوائل عام 
ات يف منطقة غرب أفريقيا وغريها من خدِّر باملتِّجاراال

وبالرغم من تنصيب حكومتني انتقاليتني يف البلدين، . املناطق
هذا و. فإنَّ الوضع ال يزال غري مستقر وباخلصوص يف مايل

بيساو، اليت هي - من غينيا كالًّما يبعث على القلق ألنَّ
 بالكوكايني يف املنطقة دون اإلقليمية، ومايل، تِّجارمركز لال

، مستهدف من القنَّباليت هي بلد عبور للكوكايني وراتنج 
  .ات الدولينيخدِّرِقبل جتار امل

ويف السنوات األخرية برزت منطقة غرب أفريقيا  - ٣٣٧
ات، وخاصة رخدِّباعتبارها منطقة عبور لتهريب امل

. الكوكايني، من أمريكا اجلنوبية إىل السوق األورويب املربح
 طناً من الكوكايني إىل غرب أفريقيا يف ٣٠وقد ُهرِّب زهاء 

 تِّجاروُتقدَّر أرباح الشبكات اإلجرامية من اال. ٢٠١١عام 
 مليون دوالر ٩٠٠بالكوكايني يف املنطقة دون اإلقليمية بـ

 مليون متعاٍط للكوكايني يف غرب ١,٥مثة ويقدَّر أنَّ . سنوياً
 باهلريوين تِّجاروعالوة على ذلك فإنَّ اال. أفريقيا ووسطها

وُيهرَّب اهلريوين . وامليثامفيتامني قد ازداد يف غرب أفريقيا
األفغاين عرب باكستان والشرق األوسط إىل شرق أفريقيا 

ع أحناء وغرهبا، وُيصنع امليثامفيتامني بكميات متزايدة يف مجي
  .غرب أفريقيا، وبالدرجة األوىل يف غانا ونيجرييا

وقد أعرب جملس األمن مراراً وتكراراً عن قلقه إزاء  - ٣٣٨
ات غري املشروعة واجلرمية يف غرب خدِّرحالة تعاطي امل

ودعا اجمللس يف بيان رئاسي . أفريقيا ومنطقة الساحل

)S/PRST/2009/32 (جارتِّاألمَني العام إىل أن يأخذ اال 
ات، إضافة إىل هتديدات أخرى، يف االعتبار ضمن خدِّربامل

العوامل اليت ُتراعى لدى وضع استراتيجيات منع نشوب 
وقد أقرَّ اجمللس، يف اجتماعه . زاعات وجهود بناء السالم الن

فرباير / شباط٢١بشأن السالم واألمن يف أفريقيا املعقود يف 
حدة بأكملها من أجل ، بأمهية عمل منظومة األمم املت٢٠١٢

ات واألسلحة غري املشروعة خدِّر باملتِّجارمكافحة انتشار اال
يف البلدان اليت تسعى جاهدةً إىل التغلب على تبعات 

  .زاعات املسلحة وعدم االستقرار الن
ومل تزل منطقة شرق أفريقيا ُتستخدم معَبراً لتهريب  - ٣٣٩

راً يف كميات وتشري الزيادة اليت أفيد هبا مؤّخ. اهلريوين
 غري تِّجاراهلريوين املضبوطة يف شرق أفريقيا إىل أنَّ اال

املشروع باهلريوين يتزايد يف تلك املنطقة، وأنَّ تعاطي 
، يتزايد تِّجاراهلريوين، وهو من اآلثار غري املباشرة هلذا اال

زانيا املتحدة وسيشيل وكينيا  كذلك، ال سيما يف مجهورية تن
ري أشّد القلق زيادةُ تعاطي اهلريوين ومما يث. وموريشيوس

باحلقن يف منطقة دون إقليمية متضرِّرة بشدَّة من فريوس 
  .نقص املناعة البشرية واأليدز

 به وتعاطيه تِّجار واالالقنَّبولئن ظلّت زراعة  - ٣٤٠
األوسَع نطاقاً يف أفريقيا، فقد ظهرت خماطر جديدة، تتمثل 

 هبا وتعاطيها تِّجارتامينية واالحتديداً يف صنع املنشِّطات األمفي
وحىت سنوات قليلة مضت، كان . على حنو غري مشروع

صنع امليثامفيتامني وامليثكاثينون وتعاطيهما على حنو غري 
مشروع منحصرين على ما يبدو يف اجلنوب األفريقي 

أما اآلن فقد امتدَّ صنع امليثامفيتامني إىل . بالدرجة األوىل
يؤكّده الكشف عن خمتربين غرب أفريقيا، وهو ما 

ومثة . ٢٠١٢- ٢٠١١للميثامفيتامني يف نيجرييا يف الفترة 
ات تستغل خدِّر باملتِّجارأدلة متزايدة على أنَّ شبكات اال

شرق أفريقيا وغرهبا أكثر فأكثر لتهريب املنشِّطات 
امليثامفيتامينية، وال سيما امليثامفيتامني، إىل أجزاء أخرى من 

  .قام األول إىل شرق وجنوب شرق آسياالعامل، ويف امل
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وما زالت هناك حماوالت لتسريب السالئف  -٣٤١
الكيميائية يف أفريقيا، وال سيما السالئف املستخدمة يف صنع 

ورمبا يكون ما . املنشِّطات األمفيتامينية على حنو غري مشروع
أفيد به مؤخرا من حاالت سرقة أو فقدان كميات كبرية من 

رين والسودوإيفيدرين يف بلدان بشرق أفريقيا ماديت اإليفيد
مؤشراً على أنه جيري تسريب سالئف املنشِّطات األمفيتامينية 
من قنوات التوزيع احمللية املشروعة باجتاه الصنع غري املشروع 

  .للمنشِّطات األمفيتامينية يف أجزاء أخرى من أفريقيا
فيون وقد بات تعاطي الترامادول، وهو من شبائه األ - ٣٤٢

االصطناعية غري اخلاضعة للمراقبة الدولية، مشكلة خطرية يف 
ويبدو . عدد من البلدان األفريقية، وال سيما يف مشال أفريقيا

أنَّ هتريب الترامادول إىل أفريقيا يف ازدياد كذلك، وهو ما 
تؤكده الكميات الكبرية اليت ضبطت من هذه املادة يف غرب 

ض يف بنن وتوغو والسنغال ، حيث اعُتر٢٠١٢أفريقيا عام 
 طنا يف اجملموع من املستحضرات ١٣٢وغانا ما يزيد على 

  .ب من اهلنداحملتوية على الترامادول املهرَّ
    

    التعاون اإلقليمي - ٢ 
يف الدورة اخلامسة ملؤمتر وزراء االحتاد األفريقي  -٣٤٣

ات ومنع اجلرمية، اليت ُعقدت بأديس خدِّربشأن مكافحة امل
، أقّر املشاركون خطة ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األولأبابا يف

ات ومنع اجلرمية خدِّرعمل االحتاد األفريقي بشأن مراقبة امل
وتطرح اخلطة هنجاً شامالً ملعاجلة ). ٢٠١٧- ٢٠١٣(

ات غري املشروعة واجلرمية والفساد خدِّرمشكالت امل
ومن املتوقّع . واإلرهاب باعتبارها عراقيل أمام حتقيق التنمية

أن ُتعرض اخلطة العتمادها على مؤمتر رؤساء دول 
وحكومات االحتاد األفريقي الذي سوف ُيعقد يف كانون 

  .٢٠١٣يناير /الثاين
كما اعتمد املؤمتر املوقف املوّحد لالحتاد األفريقي  - ٣٤٤

ويضع املوقف . بشأن املواد اخلاضعة للمراقبة وعالج اآلالم
مؤمتر وزراء الصحة يف املوّحد، الذي سُيعرض إلقراره على 

، ٢٠١٣أبريل /بلدان االحتاد األفريقي الذي سُيعقد يف نيسان

سياسةً أفريقية متسقة هتدف إىل الزيادة يف الكميات املتاحة 
ات واملؤثِّرات العقلية ويف إمكانيات احلصول خدِّرمن امل

وترحِّب اهليئة هبذه املبادرة . عليها لتلبية االحتياجات الطبية
ساعد يف احلصول على األدوية الناجعة ملعاجلة اآلالم اليت ست

  .على نطاق أوسع يف أفريقيا

وتالحظ اهليئة أنَّ صالحية خطة العمل اإلقليمية  -٣٤٥
ات خدِّر غري املشروع باملتِّجارملواجهة تنامي مشاكل اال

ات يف غرب أفريقيا، الصادرة خدِّرة وتعاطي املنظَّمواجلرمية امل
، قد )اإليكواس(قتصادية لدول غرب أفريقيا عن اجلماعة اال
وكانت اخلطة، اليت اعُتمدت يف عام . ٢٠١١انتهت يف عام 

، تنسِّق جهود الدول األعضاء يف اإليكواس من أجل ٢٠٠٨
ات خدِّر غري املشروع باملتِّجارالتصدِّي لتنامي مشاكل اال

ب وهتي. ات يف غرب أفريقياخدِّرة وتعاطي املنظَّمواجلرمية امل
اهليئة مبفوضية اإليكواس والدول األعضاء فيها أن جتدِّد خطة 
العمل اإلقليمية ومتدَّ صالحيتها يف أقرب وقت ممكن لضمان 

ات العاملية خدِّراستدامة اإلطار السياسي ملواجهة مشكلة امل
  .يف هذه املنطقة دون اإلقليمية

يوليه /ويف اجتماع ُعقد يف مدينة اجلزائر يف متوز -٣٤٦
، اتفق وزراء خارجية الدول األعضاء يف احتاد املغرب ٢٠١٢
على ) تونس واجلزائر وليبيا واملغرب وموريتانيا(العريب 

استراتيجية مشتركة للتعامل مع التطورات األخرية واملخاطر 
ات خدِّر باملتِّجاراألمنية يف مشال أفريقيا، وال سيما اال

  . واإلرهابة وغسل األموالنظَّمواألسلحة واجلرمية امل
وُعقد االجتماع الثاين والعشرون لرؤساء األجهزة  - ٣٤٧

ات يف أفريقيا بأكرا يف خدِّرالوطنية املعنية بإنفاذ قوانني امل
وقد وافق االجتماع على إعالن أكرا . ٢٠١٢يوليه /متوز

ات يف دورهتا السادسة خدِّربغرض عرضه على جلنة امل
ويتضمن . ٢٠١٣مارس /واخلمسني اليت ستعقد يف آذار

توصيات لتحسني مستوى التعاون بني  اإلعالن، الذي يطرح
ات، مجلة نصوص بينها خدِّرالدول األفريقية يف مكافحة امل

توصيات خمصصة لتحسني الضوابط التنظيمية ملراقبة 
كما اتفق االجتماع . ات واملؤثِّرات العقلية والسالئفخدِّرامل
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 تِّجارري املشروعة واال غالقنَّبعلى إجراءات ملكافحة زراعة 
به، وترويج املمارسات اجليدة واالستراتيجيات املتعلقة 

ات وإعادة تأهيلهم، وتعزيز قدرات خدِّربعالج متعاطي امل
  .ات يف القارةخدِّرإنفاذ قوانني امل

 انضمت غينيا إىل مبادرة ٢٠١٢يونيه /ويف حزيران - ٣٤٨
 غري تِّجارساحل غرب أفريقيا اليت تتصدى لتنامي مشكلة اال

ة العابرة للحدود الوطنية نظَّمات واجلرمية املخدِّراملشروع بامل
  .يف غرب أفريقيا

ة الدولية نظَّموأدَّت عملية أتاكورا، اليت نسَّقتها امل - ٣٤٩
وُنفِّذت يف عدة بلدان بغرب ) اإلنتربول(للشرطة اجلنائية 

روعة ات غري املشخدِّر أطنان من امل٨أفريقيا، إىل ضبط زهاء 
وقد . ٢٠١٢يوليه / شخصاً يف متوز٧٤وإلقاء القبض على 

ُنفِّذت العملية بتمويل من اإليكواس يف املطارات واملوانئ 
وعلى احلدود الربية فيما بني بنن وتوغو وغانا، وأسفرت 

 وامليثامفيتامني وكميات كبرية القنَّبعن ضبط كميات من 
استغرقت ثالثة وقد سبق العمليةَ اليت . من مسكّنات األمل

أيام دورةٌ تدريبية مشتركة بني اإلنتربول والشرطة الوطنية 
  .الكولومبية ُعقدت يف لوميه

ات خدِّرويساعد مكتب األمم املتحدة املعين بامل - ٣٥٠
واجلرمية السلطات يف بلدان غرب أفريقيا على التصدِّي 

ة ات وتعاطيها وباجلرميخدِّر باملتِّجارللمشكالت املتعلقة باال
 ٢٠١٢ففي عام  .ة من خالل برامج وطنية متكاملةنظَّمامل

ات غري خدِّراسُتهلّ برناجمان وطنيان متكامالن ملكافحة امل
وحدَّثت الرأس . املشروعة واجلرمية يف بوركينا فاسو وغانا

، ٢٠١٢ات يف عام خدِّراألخضر برناجمها الوطين ملراقبة امل
وضع استراتيجية وطلبت الكامريون رمسياً مساعدهتا على 

ونظرت حكومة بنن، . ات واجلرميةخدِّروطنية ملكافحة امل
، يف اختاذ تدابري )٢٠١٢ (٢٠٣٩وفقا لقرار جملس األمن 

ات خدِّر باملتِّجارمثل وضع برنامج وطين متكامل ملكافحة اال
ة، مبا يشمل القرصنة والسطو املسلح يف نظَّمواجلرمية امل
ناك بد من تعليق تنفيذ هذه بيد أنه مل يكن ه. عرض البحر

بيساو ومايل عقب االنقالبني العسكريني - الربامج يف غينيا
  .٢٠١٢اللذين وقعا يف هذين البلدين يف أوائل عام 

ويهدف مشروع سبل االتصال بني املطارات الذي  - ٣٥١
ات واجلرمية، خدِّروضعه مكتب األمم املتحدة املعين بامل

ة العاملية نظَّمربول واملوالذي ُيدار بالتعاون مع اإلنت
ات يف خدِّرللجمارك، إىل اكتساب القدرة على اعتراض امل

املطارات الدولية وإنشاء خطوط اتصال مباشرة وآمنة تربط 
بني السلطات يف مطارات غرب أفريقيا ووسطها ويف 

ي على امتداد الدروب  مطارات أمريكا الالتينية والكاريب
. رب احمليط األطلسياملستخدمة لتهريب الكوكايني ع

وأسفرت عملية كوكري الثالثة، اليت استمرت على مدار 
ة العاملية للجمارك وبدعم من نظَّمأسبوعني بقيادة امل

اإلنتربول واملفوضية األوروبية ومكتب األمم املتحدة املعين 
 مطاراً يف مجيع أحناء ٢٥ات واجلرمية ومبشاركة خدِّربامل

ازيل، واليت ُنفِّذت يف كانون غرب أفريقيا ووسطها ويف الرب
 كغ ٥٠٠، عن ضبط ما يربو على ٢٠١١ديسمرب /األول
ات، مبا يف ذلك كميات من الكوكايني واهلريوين خدِّرمن امل
وامسه الشائع ( وامليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني قنَّبوال
وامليثامفيتامني واألمفيتامني، إضافة إىل أموال ") اإلكستاسي"

  . مليون يورو٢,٥نقدية قيمتها 

واستمرت الِفرق األفريقية دون اإلقليمية ملكافحة  - ٣٥٢
غسل األموال يف دعم أنشطة البلدان األفريقية الرامية 

وقامت فرقة عمل الشرق األوسط . للتصدي لغسل األموال
ومشال أفريقيا لإلجراءات املالية، بالتعاون مع البنك الدويل، 

قدت يف الدار البيضاء بتنظيم حلقة عمل دون إقليمية ُع
 لتدريب مشريف البنوك على ٢٠١٢مايو /باملغرب يف أيار

وعقد . التأكد من االمتثال للوائح مكافحة غسل األموال
فريق شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي املعين مبكافحة غسل 
األموال االجتماع الثاين عشر جمللس الوزراء واالجتماع 

سؤولني الكبار، يف مابوتو يف الرابع والعشرين لفرقة عمل امل
احلكومي - م فريق العمل الدويلونظّ. ٢٠١٢أغسطس /آب

ملكافحة غسل األموال يف غرب أفريقيا عدداً من اجتماعات 
اخلرباء واحللقات الدراسية ألعضائه يف داكار والغوس 

  .٢٠١٢أغسطس /بنيجرييا يف آب
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    التشريعات والسياسات واإلجراءات الوطنية -٣ 
أبريل /نتهت حكومة بوركينا فاسو يف نيسانا - ٣٥٣

 من وضع الصيغة النهائية الستراتيجيتها الوطنية ٢٠١٢
وتركِّز . ٢٠١٧- ٢٠١٣ات واجلرمية للفترة مخدِّرلل

ات، إضافة خدِّر باملتِّجاراالستراتيجية بشكل خاص على اال
  . باألدوية املزيفةتِّجارإىل منع اإلرهاب واال

ت حكومة مصر، بدافع من  قام٢٠١٢ويف عام  - ٣٥٤
قلقها إزاء تزايد تعاطي الترامادول، بإخضاع هذه املادة، 
وكذلك أمالحها ومشتقاهتا واملستحضرات احملتوية عليها، 

وعالوة على ذلك، وضع الصندوق . للمراقبة الوطنية
احلكومي ملكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي خطةَ عمل 

-٢٠١٢ل الفترة ات خالخدِّروطنية ملكافحة تعاطي امل
  .، العتمادها من ِقبل الربملان٢٠١٦
. اتخدِّرويف غانا جيري حاليا استعراض قانون امل -٣٥٥

ات يف خدِّروينص التعديل املقترح من اهليئة الوطنية ملراقبة امل
غانا على إخضاع املزيد من السالئف الكيميائية للمراقبة 

صنع الوطنية وتشديد العقوبات على تسريب السالئف ل
كما خّصصت احلكومة . ات على حنو غري مشروعخدِّرامل

ات، مما سيمكّن من زيادة خدِّراملزيد من املوارد هليئة مراقبة امل
  .ات زيادة كبريةخدِّرالعاملني فيها يف جمال إنفاذ قوانني امل

 تِّجاروأنشأت حكومة كينيا جلنة تقنية معنية باال - ٣٥٦
 لتقوم ٢٠١١أكتوبر /األولات وتعاطيها يف تشرين خدِّربامل

بتوجيه االستراتيجية الوطنية للحّد من الطلب على 
ومجيع . ات غري املشروعة ومن املعروض منهاخدِّرامل

الوزارات واملؤسسات املعنية اليت تتحمل مسؤولية تتعلق 
  .ات يف كينيا ممثَّلة يف تلك اللجنةخدِّرمبسائل مراقبة امل

ات املنشأ خدِّرافحة املويف ليبيا أعدَّ جهاز مك - ٣٥٧
ات خدِّرحديثاً، بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين بامل

واجلرمية، مشروعاً جديداً لتطوير إمكانيات اجلهاز 
  .االستخباراتية وتعزيز قدرته على التعاون اإلقليمي

وشرعت حكومة نيجرييا يف تنفيذ برنامج شامل  - ٣٥٨
ات، واحلد من خدِّر باملتِّجاريغطي جماالت مكافحة اال

الطلب عليها، وإصالح العدالة اجلنائية، ومكافحة اجلرمية 
  .ةنظَّمامل

ويف جنوب أفريقيا، قامت اهليئة املركزية  - ٣٥٩
ات بصياغة خطة رئيسية وطنية جديدة للفترة مخدِّرلل

 يتَّبع فيها هنج مشترك بني خمتلف األجهزة ٢٠١٧-٢٠١٢
ات والعالج منه والتدخل رخدِّلتنسيق أنشطة منع تعاطي امل

على مستوى املقاطعات وعلى املستوى الوطين، وتشمل 
وتتعاون اهليئة . اتخدِّرقاعدة بيانات وطنية لتعقّب جرائم امل

ات مع جهاز شرطة جنوب أفريقيا على مخدِّراملركزية لل
  .اتخدِّرتنفيذ استراتيجية شاملة ملكافحة امل

التعاون مع فريق وقامت وزارة الصحة يف تونس، ب - ٣٦٠
ة الصحة منظَّمبومبيدو التابع جمللس أوروبا وبدعم من 

العاملية، بتنظيم حلقة دراسية ملسؤولني من خمتلف الوزارات 
 ملناقشة ٢٠١٢مايو /وأطباء ومديرين مبدينة تونس يف أيار

ات وإدماهنا واالستراتيجيات خدِّرمسائل متعلقة بتعاطي امل
ات والعالج منه خدِّراطي املوالسياسات الرامية ملنع تع

  .وإعادة تأهيل املتعاطني

ويف أوغندا هناك مشروع قانون معروض اآلن على  - ٣٦١
ومن . اتمخدِّرالربملان خبصوص املراقبة الوطنية الشاملة لل

شأن هذا القانون، يف حال املوافقة عليه، أن يشدِّد العقوبات 
من سلطة احلكومة ات، ويعّزز خدِّر باملتِّجاراجلنائية على اال

ات مخدِّريف مصادرة املوجودات، وينشئ حماكم خاصة لل
وهيئة تنسيق وطنية تشرف على خدمات عالج متعاطي 

ات وإعادة تأهيلهم، ويعّزز جهود التعاون اإلقليمي خدِّرامل
  .اتخدِّروالدويل على مكافحة امل

وأنشأت حكومة زمبابوي فريقاً وطنياً ملكافحة  - ٣٦٢
 يضم وزارة الصحة ورعاية الطفولة وسلطة ات،خدِّرامل

اإليرادات العامة ومكتب النائب العام وهيئة املراقبة الطبية 
والشرطة، ليقود استهالل اخلطة الرئيسية الوطنية ملكافحة 

  كما أنَّ الفريق مسؤول . ات وتنفيذهاخدِّر باملتِّجاراال
ات املضبوطة خدِّرعن اإلشراف على التخلص من امل

  .قة املناسبةبالطري
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واختذت عدد من احلكومات األفريقية تدابري لتعزيز  - ٣٦٣
فقد اعتمدت . أطرها القانونية ملكافحة غسل األموال
 ٢٠١٢فرباير /حكومة اجلزائر الئحة تنفيذية يف شباط

لتعزيز قانون منع غسل األموال ومتويل اإلرهاب 
، وعدَّلت حكومة ٢٠٠٥ومكافحتهما الصادر يف عام 

 قانوهنا ملكافحة غسل األموال الصادر يف عام جيبويت
ويف غامبيا قُدِّم .  مبا يسمح مبصادرة املوجودات٢٠٠٢

للربملان مشروع قانون ملكافحة غسل األموال ومتويل 
، جلعل التشريعات ٢٠١٢يونيه /اإلرهاب يف حزيران

الوطنية احلالية متفقة مع املعايري الدولية؛ ويف توغو صيغت 
  .ول مصادرة املوجوداتتشريعات تتنا

    
    تِّجارالزراعة واإلنتاج والصنع واال -٤ 
    اتخدِّرامل )أ(  
 يف بعض القنَّبيتركّز اإلنتاج غري املشروع لراتنج  - ٣٦٤
ولطاملا كان املغرب هو املورِّد الرئيسي . مشال أفريقيا بلدان

 الذي ُيتعاطى يف أوروبا، اليت هي أكرب أسواق القنَّبلراتنج 
ة العاملية نظَّم وذكرت امل.غري املشروعة عاملياً القنَّب راتنج

 يف املائة من ٧٢ املغرب كان مصدر ما يقارب أنَّك للجمار
 اليت ضبطتها سلطات اجلمارك يف القنَّبإمجايل كمية راتنج 

غري أنَّ البيانات احلديثة . ٢٠١١مجيع أحناء العامل يف عام 
 أنَّات واجلرمية تشري إىل رخدِّملكتب األمم املتحدة املعين بامل

 القادمة من بلدان أخرى، وال سيما القنَّبإمدادات راتنج 
  .أفغانستان، رمبا كانت آخذة يف االزدياد

وأفادت احلكومة املغربية أنَّ املساحة املزروعة  - ٣٦٥
 هكتار يف ٤٧ ٤٠٠ على حنو غري مشروع قد بلغت بالقنَّب
ية من األرض ومل ُتستهدف مساحات إضاف. ٢٠١٠عام 

وُتنقل الشحنات الكبرية . ٢٠١١إلبدال احملاصيل يف عام 
 غري املشروع املزروع يف القنَّباملتجهة إىل أوروبا من 

املغرب عرب زوارق سريعة وغريها من السفن غري التجارية 
يب سبتة ـ عرب جيالقنَّببون يشحنون وما زال املهرِّ. الصغرية

 القنَّبومل يزل . ة املغريبومليلية اإلسبانيني وميناء طنج

 ٢٠١١ويف عام . ُيضبط بانتظام بكميات تقدَّر بعدة أطنان
  .القنَّب طناً من راتنج ١٣٨ُضبط 
وقد أفادت بلدان أخرى يف مشال أفريقيا بضبط  - ٣٦٦

فقد ضبطت السلطات . القنَّبكميات كبرية من راتنج 
 مرورها  عندالقنَّب طناً من راتنج ٥٣اجلزائرية ما يزيد على 

 طناً يف النصف األول من عام ٢٦ و٢٠١١بأراضيها يف عام 
 ٢٠١١وأفادت حكومة مصر بأهنا ضبطت يف عام . ٢٠١٢

، أتى معظمها من القنَّب طناً من راتنج ١٨ما يربو على 
غرب أفريقيا، مع كميات صغرية آتية من باكستان 

 ال القنَّبوأفادت السلطات املصرية بأنَّ راتنج . وأفغانستان
 على حنو القنَّبُينتج يف البالد، بالرغم من شيوع زراعة نبتة 
  .غري مشروع، وال سيما يف شبه جزيرة سيناء

 غري املشروع تِّجار واالالقنَّبوأُفيد بأنَّ إنتاج ُعشبة  - ٣٦٧
وُتتعاطى عشبة . هبا جيريان يف كل البلدان األفريقية تقريباً

وُتعّد أفريقيا أيضاً من . نطقة حملياً أو ُتهرَّب داخل املالقنَّب
 اليت ُتضبط يف القنَّباملصادر الرئيسية لكميات ُعشبة 

 يف أفريقيا هي بلدان القنَّبوأكرب منتجي أعشاب . أوروبا
توغو ومجهورية الكونغو (يف غرب أفريقيا ووسطها 

، ويف مشال أفريقيا )الدميقراطية والسنغال وغانا ونيجرييا
زانيا  إثيوبيا ومجهورية تن(رق أفريقيا ، ويف ش)مصر واملغرب(

جنوب أفريقيا (، ويف أفريقيا اجلنوبية )املتحدة وكينيا
  ).وسوازيلند وزامبيا ومالوي

 ضبط اجلهاز الوطين إلنفاذ قوانني ٢٠١١ويف عام  - ٣٦٨
 ،القنَّب طناً من عشبة ١٩٢ات يف نيجرييا ما مجلته خدِّرامل

إمجايل الكمية املضبوطة يف  يف املائة على ١٠بزيادة مقدارها 
 ٢٠١١كما أبادت السلطات النيجريية يف عام . ٢٠١٠عام 

، مقارنة القنَّب هكتاراً مزروعة بنبتة ٩١٨مساحة جمموعها 
وذكر اجلهاز . ٢٠١٠ هكتاراً يف عام ٥٩٣مبساحة قدرها 

 ١ ٨٣٦ هذه الكمية من املزروعات تكافئ غلَّة مقدارها أنَّ
ومن بني البلدان األخرى اليت أفادت . القنَّبطناً من عشبة 

 املغرب ٢٠١١ يف عام القنَّببضبط كميات من عشبة 
)  طنا٣٣ً(وبوركينا فاسو )  طنا٧٣ً(ومصر )  طنا١٢٩ً(
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وُيهرَّب ).  طن٢,٦(والرأس األخضر )  أطنان٣(وسرياليون 
 املضغوط من جنوب أفريقيا إىل أوروبا عرب طرود القنَّب

  .وية وحبريةبريدية ويف حاويات ج
ويف العقد األخري برزت منطقة غرب أفريقيا  - ٣٦٩

باعتبارها مركزاً جديداً لتهريب الكوكايني من أمريكا 
لكن يبدو أنَّ دروب هتريب الكوكايني . اجلنوبية إىل أوروبا

اليت تقود إىل غرب أفريقيا قد فقدت شيئاً من جاذبيتها يف 
ات قد خدِّر مهرِّيب املكما يبدو أنَّ .السنوات القليلة املاضية

أصبحوا يستخدمون الشحن باحلاويات لتهريب الكوكايني 
 ضبطية ١٤ومن بني . ٢٠٠٧إىل غرب أفريقيا منذ عام 

 كانت هناك تسع يف بنن وتوغو ٢٠١١كبرية نفذت يف عام 
وُعثر على ما يقرب . وسرياليون وغانا والكامريون ونيجرييا

ن الكوكايني املخبَّأ من نصف جمموع الضبطيات البحرية م
وجاءت دولة بوليفيا . يف حاويات سفن انطلقت من الربازيل

املتعّددة القوميات يف املرتبة الثانية من البلدان اليت تنطلق منها 
وكانت . أكرب شحنات الكوكايني املتجهة إىل غرب أفريقيا

الوجهتان الرئيسيتان لشحنات الكوكايني القادمة عرب 
نوفمرب /ويف تشرين الثاين. وكوت ديفوارإكوادور مها بنن 

 كغ من الكوكايني يف حاوية شحن ٥٣٠ ُضبط ٢٠١١
ويف تشرين . حبري يف الربازيل متجهة إىل أوروبا عرب بنن

 ُضبطت كمية قياسية من الكوكايني ٢٠١١أكتوبر /األول
وعالوة على ذلك ُضبط .  طن يف الرأس األخضر١,٥قدرها 

 ٤٨٠ ما قدره ٢٠١١أكتوبر /وليف الربازيل يف تشرين األ
كغ من الكوكايني الذي كان متجها إىل نيجرييا، كما 

 كغ يف الكامريون على منت ١٤٥اعُترضت كمية قدرها 
 ضبط ٢٠١٢يوليه /ويف متوز. سفينة قادمة من الربازيل

مسؤولو اجلمارك األرجنتينية يف مطار بوينس آيرس الدويل 
  .املتجه إىل نيجريياما يربو على نصف طن من الكوكايني 

وباإلضافة إىل ذلك يستخدم املهرِّبون الطائرات  - ٣٧٠
التجارية وشركات الشحن لنقل شحنات الكوكايني إىل 

 كان مطار الغوس املركَز ٢٠١١ويف عام . غرب أفريقيا
 ففي ذلك العام .الرئيسي لتهريب الكوكايني جّواً إىل أوروبا

على نصف الُسعاة كانت نيجرييا نقطة انطالق ما يزيد 
القادمني على منت رحالت جوية من غرب أفريقيا ووسطها 
والذين أُلقي القبض عليهم يف مطارات أوروبية؛ يف حني 

 يف املائة منهم وبنن نقطة ٢٦كانت الكامريون نقطة انطالق 
 كما جيري هتريب الكوكايني عرب . يف املائة١٨انطالق 

شحنة مقدارها  اعُترضت ٢٠١١ففي عام . الشحن اجلوي
 كغ من الكوكايني يف مطار ميامي بالواليات املتحدة ١١٣

األمريكية، قادمةً من دولة بوليفيا املتعّددة القوميات ومّتجهةً 
  .إىل بنن
وُتهرَّب كميات كبرية من الكوكايني مباشرة من  - ٣٧١

. أمريكا اجلنوبية إىل األسواق غري املشروعة يف جنوب أفريقيا
الكوكايني من غرب أفريقيا إىل جنوب وُيهرَّب بعض 

وجيري . أفريقيا، إمَّا مباشرة أو عن طريق أنغوال وناميبيا
اعتراض الكوكايني بانتظام يف إثيوبيا وأوغندا ومجهورية 

 قامت سلطات ٢٠١١ويف عام . تنـزانيا املتحدة وكينيا
 كغ من الكوكايني اآليت يف ٨٦زانية باعتراض  اجلمارك التن
 ١٢الربازيل، واعترضت السلطات يف موزامبيق معظمه من 

شحنة من الكوكايني يف مطار مابوتو الدويل، بكمية إمجالية 
  . كغ، قادمة من اهلند عرب إثيوبيا إىل موزامبيق٦٥مقدارها 
الكوكايني حياولون  يبوتشري التقارير إىل أنَّ مهرِّ - ٣٧٢

رب، بصورة متزايدة هتريب الكوكايني إىل أوروبا عرب املغ
عن طريق شحن الكوكايني من أمريكا اجلنوبية إىل أفريقيا 
  .جنوب الصحراء الكربى ومنطقة الساحل ومنها إىل املغرب

وتنحصر زراعة خشخاش األفيون يف شبه جزيرة  - ٣٧٣
وُيتعاطى األفيون . سيناء مبصر، وُيعتقد أهنا حمدودة النطاق

 يف صنع الذي ُينتج هناك حملياً، وال دليل على استخدامه
ويف مصر يأيت األفيون يف املرتبة الرابعة بني . اهلريوين

ات خدِّرونتيجة جلهود مراقبة امل. ات اليت يتم تعاطيهاخدِّرامل
املكثفة يف السنوات املاضية اخنفضت زراعة خشخاش 

كما أنَّ األفيون ُيهرَّب إىل مصر من جنوب شرق . األفيون
 يف مصر  ُضبطت٢٠١١ويف عام . وجنوب غرب آسيا

  . كغ١١كمية من األفيون قدرها 
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وُيهرَّب اهلريوين إىل أفريقيا من جنوب شرق  - ٣٧٤
وقد برزت أفريقيا بوصفها مركزاً . وجنوب غرب آسيا

لتعاطي اهلريوين سواء داخل القارة أو لشحنه الحقا إىل 
ويدخل معظم اهلريوين املهرَّب . أوروبا وغريها من املناطق

ق البلدان الواقعة على الشريط الساحلي إىل أفريقيا عن طري
زانيا املتحدة والصومال  إثيوبيا ومجهورية تن(الشرقي للقارة 

، وتدخل شحنات من اهلريوين األفغاين )وكينيا وموزامبيق
بكميات تصل إىل عدة مئات من الكيلوغرامات إىل شرق 
أفريقيا بعد عبورها للمحيط اهلندي من مجهورية إيران 

وُتستخدم املطارات لنقل كميات أقل . باكستاناإلسالمية و
من اهلريوين، باستخدام كل من الشحن اجلوي والسعاة على 

وُيهرَّب جزء من اهلريوين املهرَّب . منت رحالت جوية جتارية
إىل شرق أفريقيا إىل غرب أفريقيا ومنها إىل أوروبا، فيما 

سيا، ُتهرَّب كميات أقل إىل أمريكا الشمالية وبعض أجزاء آ
وُيهرَّب بعض اهلريوين من شرق أفريقيا إىل اجلنوب 

 وتشمل املراكز الكربى لعبور اهلريوين املهرَّب يف .األفريقي
  .أفريقيا كالً من جنوب أفريقيا ونيجرييا

وارتفع إمجايل الكمية املضبوطة من اهلريوين يف  - ٣٧٥
أي ما ( كغ ٦٩٥ إىل ٢٠٠٨ كغ يف عام ٣١١أفريقيا من 
يف عام )  يف املائة من اهلريوين املضبوط عامليا٧ًيصل إىل 
، وهو آخر عام تتوفر عنه بيانات جممَّعة صادرة عن ٢٠١٠

وقد . ات واجلرميةخدِّرمكتب األمم املتحدة املعين بامل
 ٢٠١٠من اهلريوين يف أفريقيا عام  ُضبطت أكرب كمية

يف منطقة شرق أفريقيا، تلتها منطقة مشال )  كغ٢٤٥(
  ومنطقة غرب ووسط أفريقيا )  كغ٢٣٩(أفريقيا 

، وهو ما يشري إىل أنَّ نطاق أسواق اهلريوين غري ) كغ٢٠١(
املشروعة آخذ يف االتساع يف مجيع هذه املناطق دون 

ويبدو أنَّ االجتاه التصاعدي لكميات . اإلقليمية الثالث
 ٢٠١١اهلريوين املضبوطة يف أفريقيا قد استمر يف عام 

  ة العاملية للجمارك، إذ ُسجلت نظَّمملحسبما أفادت به ا
زيادة يف حجم اهلريوين الذي اعترضته سلطات اجلمارك 

   كغ يف ٣٠٢ إىل ٢٠١٠ كغ يف عام ٢٦٦األفريقية من 
  .٢٠١١عام 

ويتيح الشريط الساحلي غري املؤمَّن واملوانئ  - ٣٧٦
واملطارات الكربى اليت تعوزها احلماية واحلدود الربية السهلة 

اق يف شرق أفريقيا العديَد من نقاط الدخول واخلروج االختر
عدم القدرة على السيطرة  وعالوة على ذلك فإنَّ. بنيللمهرِّ

على احلدود ونقاط الدخول، وعدم كفاية التعاون عرب 
احلدود، وضعف نظم العدالة اجلنائية، كلها عوامل جتعل من 
 شرق أفريقيا منطقة جذب للعصابات الدولية لتهريب

وقد أُبلغ ألول مرة عن ضبط كمية كبرية من . اتخدِّرامل
اهلريوين قادمة إىل شرق أفريقيا باستخدام الدروب البحرية 

 كغ من ١٧٩، إذ اعُترضت كمية قدرها ٢٠١١يف عام 
زانيا املتحدة يف  اهلريوين يف دار السالم جبمهورية تن

 كغ من ١٠٢، واعُترضت كمية قدرها ٢٠١١فرباير /شباط
ويف . ٢٠١١مارس /ن يف مومباسا بكينيا يف آذاراهلريوي

متّ، يف أكرب ضبطية ُيفاد هبا إىل  ،٢٠١٢يناير /كانون الثاين
 كغ من اهلريوين يف دار ٢١١اآلن يف شرق أفريقيا، ضبط 

ومن مثَّ ففي أقل من عامني ُضبط ما يقرب من . السالم
وعالوة .  كغ من اهلريوين على ساحل شرق أفريقيا٧٥٠

ك نفَّذت سفن القوات البحرية عملييت ضبط على ذل
لكميتني كبريتني من اهلريوين أثناء نقلهما على مراكب 
شراعية يف احمليط اهلندي، جنوب شرق ُعمان، يف 

 كغ ٢٤٠، إذ ُضبط ٢٠١٢أبريل /فرباير ونيسان/شباط
  . كغ من اهلريوين على التوايل١٨٠و

 غرب ووسط وُيوجَّه اهلريوين األفغاين املهرَّب إىل - ٣٧٧
. أفريقيا إىل األسواق غري املشروعة يف أوروبا يف املقام األول

مثة زيادة كبرية طرأت مؤخراً على هتريب اهلريوين  أنَّبيد 
إىل هاتني املنطقتني دون اإلقليميتني، وهو ما ميكن أن حيدث 

ولئن كان اهلريوين . أثرا غري مباشر هو زيادة تعاطي اهلريوين
اضي عرب غرب أفريقيا بكميات صغرية ال ُيهرَّب يف امل

باجلملة يف حاويات الشحن البحري، فقد شهدت السنوات 
األخرية عدداً من احلاالت اليت ُهرِّب فيها اهلريوين إىل غرب 

 اعُترضت عدة ٢٠١٠ومنذ عام . أفريقيا يف سفن احلاويات
شحنات كبرية من اهلريوين يف غرب أفريقيا أو يف طريقها 

  ملنطقة دون اإلقليمية، مبا يف ذلك شحنة تزن إىل هذه ا
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 كغ من اهلريوين قادمة من باكستان ُضبطت يف بنن يف ٢٠٠
 كغ من ٤٠٠وإمجاال ُضبط حنو . ٢٠١١أبريل /نيسان

 كغ ١١٣وُضبط . ٢٠١١اهلريوين يف غرب أفريقيا يف عام 
يونيه /من اهلريوين يف ميناء الغوس البحري يف حزيران

كميات من اهلريوين يف مطار كما ُضبطت . ٢٠١٢
يناير /أبيدجان الدويل بكوت ديفوار منذ كانون الثاين

وكانت بنن وكوت ديفوار ونيجرييا وِجهة معظم . ٢٠١٢
  .اهلريوين املضبوط يف منطقة غرب أفريقيا أو املوجَّه إليها

ويف مشال أفريقيا ُيهرَّب اهلريوين إىل مصر عرب خليج  - ٣٧٨
الشرقية للبلد، قادماً من أفغانستان يف العقبة وعرب احلدود 

  .املقام األول
    

    املؤثِّرات العقلية )ب(  
مثة خطر جديد يتمثل يف هتريب املنشِّطات  - ٣٧٩

األمفيتامينية من غرب أفريقيا إىل غريها من املناطق اإلقليمية 
امليثامفيتامني بأنَّ  ُيستفاد ٢٠٠٨فمنذ عام . ودون اإلقليمية
ن يف غرب أفريقيا مثل بنن وتوغو والسنغال يهرَّب من بلدا

وغانا وغينيا والكامريون وكوت ديفوار ونيجرييا إىل شرق 
والكميات . آسيا، وال سيما مجهورية كوريا واليابان

املضبوطة من امليثامفيتامني املهرَّب من غرب أفريقيا يف تزايد 
ويف الوقت الراهن يبدو أنَّ أشيع الوجهات . ٢٠٠٩منذ عام 

ليت يهّرب إليها امليثامفيتامني عرب أفريقيا هي تايلند ا
وعادة ما . ومجهورية كوريا وسنغافورة وماليزيا واليابان

ات جّواً بكميات تتراوح بني كيلوغرام خدِّرُتهرَّب هذه امل
  .واحد وكيلوغرامني

وُيصنع امليثامفيتامني يف أفريقيا اجلنوبية ومشال  - ٣٨٠
ويف غرب . وع منذ فترة من الزمنأفريقيا على حنو غري مشر

أفريقيا فُكّك خمترب سري لصنع امليثامفيتامني للمرة األوىل يف 
وكانت الطاقة اإلنتاجية هلذا . ٢٠١١يوليه /الغوس يف متوز

 كغ يف ٥٠ و٢٠املخترب تتراوح حسب التقديرات بني 
 فُكّك ٢٠١٢فرباير /ويف شباط. الدورة اإلنتاجية الواحدة

 كغ من امليثامفيتامني ٥ الغوس، وُضبط حنو خمترب مماثل يف
  .الكامل الصنع

 بالغات عن صنع وحىت اآلن مل ترد أيُّ - ٣٨١
بيد أنَّ . امليثامفيتامني على حنو غري مشروع يف شرق أفريقيا

  امليثامفيتامني يعرب شرق أفريقيا آتياً من غرب أفريقيا، 
الك وال سيما عرب الدروب اجلوية باجتاه أسواق االسته

. الكربى، مروراً مبراكز نقل رئيسية مثل أديس أبابا ونريويب
وُضبط امليثامفيتامني للمرة األوىل يف مطار عنتيـيب بأوغندا 

 كغ من امليثامفيتامني مع ٣، حني ُضبطت ٢٠١١يف عام 
وبلغ . ساعٍ على منت رحلة جوية من غرب أفريقيا إىل اهلند

 كغ يف عام ١٠ أوغندا إمجايل ما ُضبط من امليثامفيتامني يف
  .٢٠١٢ كغ يف الشهور الثالثة األوىل من عام ٥ و٢٠١١
 من البلدان ١٤ة العاملية للجمارك بأنَّ نظَّموأفادت امل -٣٨٢

األفريقية، هي بنن وبوركينا فاسو وبوروندي وتوغو وجنوب 
أفريقيا والسنغال وغامبيا وغانا والكامريون وكوت ديفوار 

بيق ونيجرييا، قد برزت باعتبارها بلدان وكينيا ومايل وموزام
مصدر أو بلدان عبور لشحنات امليثامفيتامني املّتجهة إىل 

وقد هرِّبت من . ٢٠١١منطقة آسيا واحمليط اهلادئ يف عام 
وُتذْكر نيجرييا أكثر .  كغ٢٠هذه البلدان كميات تصل إىل 

، بةمن سواها بوصفها مصدراً للمنشِّطات األمفيتامينية املهرَّ
 أفادت السلطات ٢٠١٠ففي عام . وال سيما امليثامفيتامني

 كغ من ٧٥النيجريية بضبط كمية إمجالية مقدارها 
األمفيتامينات يف مطار الغوس الدويل، مقارنة بكمية قدرها 

كما ُيهرَّب . ٢٠١١ كغ ُضبطت يف املطار نفسه عام ٤٥
كل من امليثامفيتامني واألمفيتامني من غرب أفريقيا إىل 
جنوب أفريقيا، وهي أكرب سوق غري مشروع للمنشِّطات 

 برزت ليبيا باعتبارها ٢٠١١ويف عام . األمفيتامينية يف القارة
مصدراً لضبطيتني كبريتني من األمفيتامني كانتا حتتويان على 

ومليوينْ قرص )  كغ٧٢٠زهاء ( مليون قرص ٢,١أكثر من 
ات ، قامت هبما سلط) كغ٦٦٦زهاء (من األمفيتامني 

 ٢٠١١يوليه /اجلمارك يف اململكة العربية السعودية يف متوز
  .على احلدود الربية مع األردن

 وال تزال مواد امليثامفيتامني وامليثكاثينون وامليثاكوالون - ٣٨٣
وتوجَّه هذه . تصنع على حنو غري مشروع يف جنوب أفريقيا

ب املواد للتعاطي احمللي إضافة إىل التهريب إىل بلدان اجلنو
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، وهو مسكِّن )املاندراكس(وُيهرَّب امليثاكوالون . األفريقي
 ، إىل جنوب أفريقيا من آسيا؛١٩٧٧ُحظر استعماله يف عام 

 ضبطت ٢٠١٢يونيه /ويف حزيران. كما ُيصنع حملياً
من )  كغ٣٥٠حنو ( قرص ٨٦٠  ٠٠٠السلطات 

زانيا  امليثاكوالون أثناء نقلها بّراً من بوتسوانا ومجهورية تن
ويف . تحدة باجتاه إقليم ويسترن كيب جبنوب أفريقياامل

 فكّكت شرطة جنوب أفريقيا خمتربين ٢٠١٢يوليه /متوز
لصنع امليثاكوالون يف جوهانسربغ وضبطت زهاء 

  .هذه املادة من)  كغ١٢٠حنو ( قرص ٣٠٠  ٠٠٠
ومثة مشكلة خطرية أخرى تواجه العديد من البلدان  - ٣٨٤

قاقري الوصفات الطبية يف األسواق األفريقية، أال وهي توافر ع
فكثرياً ما تكون تلك العقاقري . غري اخلاضعة للتنظيم الرقايب

مسرَّبة أو مزيفة، مع احتوائها على مواد خاضعة للمراقبة، 
رمبا يف شكل منشِّطات أمفيتامينية، فضالً عن مسكِّنات 

وحدثت يف بعض البلدان األفريقية زيادةٌ يف . ومهدِّئات
فعلى سبيل املثال . الكمية املضبوطة من تلك املوادإمجايل 

   كغ من املؤثِّرات العقلية ٢ ٩٨٥ُضبطت كمية قدرها 
 كغ يف ٧١٢ مقارنة بـ٢٠١١غري احملددة بنيجرييا يف عام 

  .٢٠٠٩عام 
ويف موريشيوس يتعاطى األشخاص املرهتنون  - ٣٨٥

رون مثل جات املؤثِّراِت العقلية اليت ميّدهم هبا املتَّمخدِّرلل
وُيهرَّب ). الريفوتريل(والكلونازيبام ) الفاليوم(الديازيبام 

البوبرينوروفني، وهو مادة خاضعة للمراقبة ومدرجة يف 
، من فرنسا يف املقام ١٩٧١اجلدول الثالث من اتفاقية سنة 

وبعد تطبيق تدابري . األول، على شكل أقراص السوبوتيكس
من هذا  ملتوافرةمراقبة أكثر صرامة اخنفضت الكميات ا

ويف النصف األول من . العقار يف السوق احمللي غري املشروع
، مل جتر يف موريشيوس إال ثالث ضبطيات ذات ٢٠١٢عام 

ويف .  قرصاً من السوبوتيكس٩  ٣٥٣شأن ملا جمموعه 
املقابل زاد يف موريشيوس تسريب املسكِّنات واملهدِّئات من 

ية هي الشراء بدون قنوات التوزيع احمللية، بطريقة رئيس
  .وصفة طبية من صيدليات خارجة على القانون

  

    السالئف )ج(  
شرعت السلطات الكينية يف اإلبالغ بوقوع حاالت  - ٣٨٦

أو فقدان كميات كبرية من اإليفيدرين /سرقة و
 بدأت ٢٠١٠ويف عام . ٢٠٠٩والسودوإيفيدرين منذ عام 

زانية يف اإلبالغ عن حاالت سرقة  السلطات التن
 وكانون ٢٠٠٩سبتمرب /وبني أيلول. للسودوإيفيدرين

 بلغ إمجايل الكميات املسروقة من ٢٠١١ديسمرب /األول
زانيا  اإليفيدرين والسودوإيفيدرين يف كينيا ومجهورية تن

 كغ من ٢  ٠٦٢( أطنان ٣,٢املتحدة معاً ما يزيد على 
وعالوة ).  كغ من اإليفيدرين١  ١٨٣السودوإيفيدرين و

يد بوقف شحنتني بكميات كبرية من على ذلك أُف
والسودان )  كغ١٠٠(اإليفيدرين متجهتني إىل أوغندا 

ومل تتضح الوجهة النهائية هلذه . ٢٠١١يف عام )  كغ٣٠٠(
  .التسريبات أو حماوالت التسريب

أما الصنع غري املشروع للميثامفيتامني وامليثكاثينون  - ٣٨٧
ا أساساً، حيث يف اجلنوب األفريقي فيجري يف جنوب أفريقي

ُيسرَّب اإليفيدرين والسودوإيفيدرين املستوردان بشكل 
ومن بني البلدان األخرى . شرعي من قنوات التوزيع احمللية

يف اجلنوب األفريقي اليت أفادت بضبط كميات من 
اإليفيدرين أو إيقاف شحنات منه زامبيا وزمبابوي 

يفيدرين وأفادت السلطات يف موزامبيق بأنَّ اإل. وموزامبيق
ُيهرَّب جّواً من اهلند إىل مابوتو عرب أديس أبابا، لُيهرَّب بعد 

ويف . ذلك إىل خمتربات سرية يف هذه املنطقة دون اإلقليمية
 كغ من اإليفيدرين يف موزامبيق، ويف ٤١ ُضبط ٢٠١١عام 
   كغ من مادة ١ ٩٧٠ مت إيقاف شحنة تزن ٢٠١٢عام 
زامبيق بعد أن بروبانون من اهلند إىل مو- ٢- فينيل- ١

السلطات من أنَّه مل يكن لدى الشركة املستوردة  تأكّدت
 أوقفت سلطات اهلند، البلد ٢٠١١ويف عام . رخصة استرياد

-٢- فينيل- ١ كغ من مادة ٥٠٠املصدِّر، شحنة تزن 
  .بروبانون متجهة إىل موزامبيق

وُتظهر الضبطيات املبلّغ عنها كما ورد آنفا أنَّ  -٣٨٨
ملون جاهدين الستهداف العديد من املناطق دون بني يعاملهرِّ
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اإلقليمية يف أفريقيا الستخدامها سواء باعتبارها نقاط عبور أو 
ويف الوقت نفسه، ال تزال آليات . وجهات هنائية للسالئف

رصد السالئف الكيميائية ومراقبتها ضعيفة يف العديد من 
لتجارة البلدان األفريقية، كما أنَّ البيانات الدقيقة عن ا

الشرعية يف السالئف الكيميائية واملتطلبات السنوية املشروعة 
ويف سبيل مساعدة حكومات البلدان . منها ال تزال شحيحة

األفريقية على منع تسريب السالئف الكيميائية حنو الصنع غري 
ات، فقد استهلت اهليئة عملية دولية ملدة مخدِّراملشروع لل

 EPIG، باسم عملية ٢٠١٢يونيه /ثالثة شهور يف حزيران
الثغرات االستخباراتية املتعلقة باإليفيدرين والسودوإيفيدرين (

، بالتركيز على شحنات اإليفيدرين )يف أفريقيا
والسودوإيفيدرين، مبا يف ذلك املستحضرات الصيدالنية 

  .احملتوية على هاتني املادتني، املتجهة إىل أفريقيا أو العابرة هلا
    

     اخلاضعة للمراقبة الدوليةاملواد غري )د(  
ُيزرع القات، وهو مادة ُتستهلك على نطاق واسع  - ٣٨٩

يف بلدان يف شرق أفريقيا وأجزاء من الشرق األوسط لتأثريها 
وُيزرع معظم القات . املنشِّط، يف إثيوبيا وكينيا أساساً

بغرض التصدير إىل الصومال واليمن واالستهالك من طرف 
ظراً للمخاطر الصحية الستهالك ون. جاليات املغتربني

القات، فإنه حمظور يف العديد من بلدان شرق أفريقيا، إضافة 
. إىل الواليات املتحدة وكندا وعدد من البلدان يف أوروبا

. ، حظرت حكومة هولندا القات٢٠١٢يونيه /ويف حزيران
ومن مثَّ فإنَّ اململكة املتحدة تبقى البلد الوحيد الذي يسمح 

  .ذه املادة ضمن البلدان األوروبية الكربىباسترياد ه
وتعاطي الترامادول مشكلة خطرية يف عدد من  - ٣٩٠

ففي . البلدان األفريقية، مبا يشمل ليبيا ومصر وموريشيوس
 شهدت مصر زيادة كبرية يف ٢٠١٢ و٢٠١١عامي 

ويف حني وصلت مجلة املضبوطات من .  بالترامادولتِّجاراال
 مليون قرص يف عام ١٢٠ مستحضرات الترامادول إىل

 مليون قرص ترامادول يف ٣٢٠، فقد ُضبط حنو ٢٠١١
موانئ اإلسكندرية ودمياط وبورسعيد يف الربع األول من 

وهترَّب املستحضرات إىل مصر من الصني . ٢٠١٢عام 

ي  ات الليبخدِّروأفاد جهاز مكافحة امل. واهلند يف املقام األول
 بالترامادول وتعاطيه يف تِّجارليبيا تواجه اتساع نطاق االبأنَّ 

ليبيا، بيد أنه ال تتوفّر إحصاءات دقيقة نتيجة ملا جيري يف 
الوقت الراهن من إعادة هيكلة ملؤسسات إنفاذ القانون يف 

وقد أفاد كل من توغو وموريشيوس أيضاً بتعاطي . البلد
  .مستحضرات الترامادول

يات، الذي ويف إطار الربنامج العاملي ملراقبة احلاو - ٣٩١
ات خدِّرُينفَّذ باالشتراك بني مكتب األمم املتحدة املعين بامل

 ٢٤ة العاملية للجمارك، ُضبط ما مجلته نظَّمواجلرمية وامل
 طناً يف اجملموع من ١٣٢حاوية تضم ما يربو على 

فرباير /مستحضرات الترامادول يف الفترة ما بني شباط
 مصدر كل وكانت اهلند. ٢٠١٢أكتوبر /وتشرين األول
 من ١٦واعُترضت . ُضبطت يف غرب أفريقيا احلاويات اليت

 يف كوتونو ببنن، ٧جمموع هذه احلاويات يف لوميه، و
. ومثة حاوية أخرى حمتجزة يف تيما بغانا. وواحدة يف داكار

 من احلاويات املعتَرضة هي ١٩وكانت الوجهة النهائية لـ
ضبوطة قد وحيث إنَّ جزءاً من املستحضرات امل. النيجر

يكون مزيَّفاً، فسوف ُتجرى فحوص جنائية لتحديد ما إذا 
  .كانت املستحضرات املضبوطة حتتوي فعال على الترامادول

    
    التعاطي والعالج )هـ(  

ما زال االفتقار إىل قدرات يف جمال مجع وحتليل  -٣٩٢
ات، ال سيما بيانات السلطات الوطنية خدِّرالبيانات املتعلقة بامل

ات، من التحديات خدِّرسة االنتشار الوبائي لتعاطي املعن درا
فهناك حاجة ملّحة إىل . الكربى يف العديد من البلدان األفريقية

هذه املعلومات من أجل صياغة السياسات العامة وتكييف 
وتؤكد اهليئة . تدابري احلد من الطلب مع االحتياجات احمللية
ذ تدابري ملموسة جمددا على أمهية قيام دول املنطقة باختا

ات، وهي خدِّرلتحسني أطر مجع وحتليل البيانات املتعلقة بامل
  .تشجع على تكثيف التعاون الدويل حتقيقا هلذه الغاية

، وهي أكثر املواد القنَّبويبلَّغ عن تعاطي عشبة  - ٣٩٣
انتشاراً بني متعاطي املواد غري املشروعة يف أفريقيا، يف كل 

 أفريقيا، يف حني يتركّز تعاطي راتنج املناطق دون اإلقليمية يف
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ويقدَّر املعدَّل السنوي .  يف بلدان مشال أفريقيا أساساًالقنَّب
 بني سكان أفريقيا املتراوحة أعمارهم القنَّبالنتشار تعاطي 

يف مدى يتراوح ( يف املائة ٧,٨ سنة بـنسبة ٦٤ و١٥ما بني 
لعاملي وهو أعلى من املتوسط ا)  يف املائة١٠,٤ و٣,٨بني 

 يف ٤,٥ و٢,٨يف مدى يتراوح بني ( يف املائة ٣,٨البالغ 
وغرب أفريقيا ووسطها مها املنطقتان دون اإلقليميتني ). املائة

يقدر بنسبة  لالنتشار، اللتان يسجَّل فيهما أعلى معدل
 يف ١٣,٥ و٥,٢يف مدى يتراوح بني ( يف املائة ١٢,٤
يميتني تعد نيجرييا وداخل هاتني املنطقتني دون اإلقل). املائة

 ١٤,٣، أي القنَّبصاحبة أعلى معدل وطين النتشار تعاطي 
 ٦٤ و١٥يف املائة من السكان املتراوحة أعمارهم ما بني 

 أكثر من غريه القنَّبويف جنوب أفريقيا شاع تعاطي . سنة
 لدى املرضى حتت ٢٠١١من مواد التعاطي الرئيسية يف عام 

  .سن العشرين اخلاضعني للعالج
ووفقاً لتقديرات مكتب األمم املتحدة املعين  -٣٩٤
ات واجلرمية، قد يكون هناك حاليا يف غرب أفريقيا خدِّربامل

يف مدى ( الكوكايني خدِّر مليون متعاط مل١,٥ووسطها حنو 
، وهو ما ميثِّل معدَّل ) مليون٢,٣ مليون و٠,٥يتراوح بني 

 املائة من  يف١,١ يف املائة و٠,٣انتشار سنوياً يتراوح بني 
واحتلت .  سنة٦٤ و١٥السكان املتراوحة أعمارهم ما بني 

نيجرييا وجنوب أفريقيا املرتبتني األوىل والثانية من حيث 
معدالت االنتشار السنوية، إذ قُدِّر املعدل يف كل من البلدين 

 يف املائة على التوايل، من السكان املتراوحة ٠,٧ و٠,٨بـ
ومن الشائع يف جنوب أفريقيا .  سنة٦٤ و١٥أعمارهم ما بني 

ويف املقابل ُيعترب . تعاطي الكوكايني باعتباره مادة ثانوية
  .تعاطي الكوكايني يف كل من مشال أفريقيا وشرقها منخفضاً

 تعاطي اهلريوين يف أفريقيا يف تزايد وهو ويعتقد أنَّ -٣٩٥
يتركّز أساساً يف شرق أفريقيا وغرهبا، مما يعكس كون شرق 

ا نقطة دخول اهلريوين األفغاين الرئيسية إىل أفريقيا أفريقي
وانتشار تعاطي . وكون غرب أفريقيا نقطة خروج هامة

اهلريوين، مبا يف ذلك التعاطي باحلقن، أعلى يف شرق أفريقيا 
مما هو عليه يف سواها من املناطق دون اإلقليمية، وال سيما يف 

  .ريشيوسزانيا املتحدة وسيشيل وكينيا ومو مجهورية تن

ويستفاد بأنَّ أعلى معدالت االنتشار السنوية لتعاطي  -٣٩٦
 يف ٠,٧ يف املائة و٠,٧ يف املائة و١,٣(اهلريوين يف أفريقيا 

تسجَّل يف موريشيوس )  يف املائة، على التوايل٠,٥املائة و
وأبِلغ أيضا عن . وكينيا ونيجرييا وجنوب أفريقيا، على التوايل

 بالكوكايني وإضافات متعّددة، أو ما تعاطي اهلريوين خملوطاً
ووفقاً لتقديرات هيئة ". نياويب"أو " السكريَّات"يعرف حملياً بـ

 ،ات والكحولخدِّركينيا الوطنية حلملة مكافحة تعاطي امل
.  مدمن للهريوين يف كينيا٢٠٠ ٠٠٠يوجد ما يزيد على 
 ات باحلقن يف املقاطعة الساحليةخدِّرويقدَّر عدد متعاطي امل

، كما أنَّ متوسط سن ٦٠ ٠٠٠ و٤٠ ٠٠٠وحدها ما بني 
ويف مشال أفريقيا تبلّغ مصر أيضا . بدء التعاطي آخذ يف التدين

  .عن تعاطي اهلريوين

وتتراوح نسبة االنتشار السنوي للمنشِّطات  - ٣٩٧
 يف ٠,٢األمفيتامينية يف أفريقيا حسب التقديرات ما بني 

  املتراوحة أعمارهم ما بني  يف املائة من السكان ١,٤املائة و
ويعكس اتساع هذا املدى كون البيانات .  سنة٦٤ و١٥

احلديثة واملوثوقة حول معظم أجزاء أفريقيا إما حمدودة أو 
ويبدو أنَّ لدى نيجرييا وجنوب أفريقيا ومصر، على . منعدمة

التوايل، أعلى معدالت انتشار سنوية لتعاطي هذه املنشِّطات 
 يف املائة من ٠,٥ يف املائة و١ املائة و يف١,٤(يف أفريقيا 

 سنة، على ٦٤ و١٥السكان املتراوحة أعمارهم ما بني 
وأفادت بوركينا فاسو والرأس األخضر والسنغال ). التوايل

وسرياليون وغانا وكوت ديفوار وكينيا ومصر وعدة بلدان 
أفريقية أخرى بتعاطي املنشِّطات األمفيتامينية يف السنوات 

 ويف جنوب أفريقيا ال يزال امليثكاثينون .األخرية
وامليثامفيتامني البلوري وامليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني 

. أكثر املنشِّطات األمفيتامينية تعاطياً") اإلكستاسي("
وُيتعاطى امليثامفيتامني أساساً يف مقاطعة ويسترن كيب، 
وخباصة يف مدينة كيب تاون، فيما يظل تعاطي امليثكاثينون 

واستناداً إىل بيانات شبكة . تصراً على إقليم غاوتنغمق
ات يف خدِّرالدراسات الوبائية اجملتمعية املعنية بتعاطي امل

جنوب أفريقيا، فإنَّ نسبة املرضى الذين أفادوا بأنَّ 
امليثامفيتامني هو املادة اليت يتعاطوهنا بالدرجة األوىل ظلت 
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 يف ٣٥أي على ما كانت عليه يف مقاطعة ويسترن كيب، 
  .٢٠١١املائة، يف عام 

ورمبا كانت جنوب أفريقيا هي أكرب أسواق العامل  - ٣٩٨
، وهو مهدِّئ منّوم )املاندراكس(غري املشروعة للميثاكوالون 

وبالرغم من أنَّ . القنَّبكثرياً ما ُيتعاطى باالقتران مع 
املاندراكس ُيعترب اآلن متجاوزا يف كثري من اجملتمعات احمللية، 

نَّ تعاطي هذه املادة ال يزال شائعاً نسبياً باعتباره مادة فإ
كما يتم تعاطي . ثانوية يف مقاطعة ويسترن كيب

امليثاكوالون يف بلدان أخرى يف شرق أفريقيا واجلنوب 
  .األفريقي، أمهها كينيا وموزامبيق

وال يزال تعاطي األدوية اليت ُتباع بوصفة طبية أو  -٤٩٩
نحيف اليت حتتوي على مواد خاضعة دوهنا، مثل أقراص الت

مبا فيها (للمراقبة، ومسكِّنات األمل، والبنـزوديازيبينات 
مشكلةً يف العديد من البلدان ) الديازيبام والفلونيترازيبام

ويشيع تعاطي األمفيتامني يف بلدان غرب أفريقيا، . األفريقية
ل مبا فيها بوركينا فاسو والسنغال ومايل والنيجر، لدى العما

ويف تلك . الذين يقومون بأعمال حتتاج جهداً بدنياً كبرياً
البلدان تباع املؤثِّرات العقلية مثل البيمولني والسيكوباربيتال 

) الروهيبنول(والفلونيترازيبام ) الفاليوم(والديازيبام 
والبنتازوسني يف السوق غري املشروعة، إضافة إىل مواد مزّيفة 

واد، وجيري تعاطيها على نطاق كثرياً ما تباع حملّ تلك امل
) السوبوتيكس(وميثل تعاطي البوبرينوروفني . واسع

ويف مصر باتت . واملسكِّنات مشكلة خطرية يف موريشيوس
الترايهكسيفينيديل عقاقري الوصفات الطبية، وال سيما 

ثاين أكثر ) السومادريل(والكاريسوبرودول ) الباركينول(
وُتصنع معظم هذه املواد . لقنَّباجمموعات املواد تعاطياً، بعد 

ويبلَّغ . طبية وُتسرَّب من قنوات التوزيع احمللية حملياً ألغراض
عن مستويات مرتفعة من االستعمال غري الطيب لعقاقري 

زوديازيبينات واملسكِّنات ومستحضرات  البن(الوصفات الطبية 
  .يف جنوب أفريقيا) الكوديني واملهدِّئات املنوِّمة أساساً

ات خدِّروستنعكس املستويات املتزايدة من تعاطي امل - ٤٠٠
اليت أفاد هبا العديد من البلدان األفريقية يف ارتفاع الطلب 

 أنَّ نظم الرعاية الصحية إالّ. على العالج وإعادة التأهيل
الوطنية يف العديد من البلدان يف أفريقيا ليست قادرة على 

وعادة ما ُيقدَّم . ايةتلبية طلب من هذا القبيل مبا فيه الكف
 - عالجٍ من اإلدمان يف أغلب األحوال  على شكل- العالج 

أو مصحات الطب /يف مستشفيات الدولة للصحة النفسية و
كما أنَّ عدد املوظفني املؤهلني ليس كافياً، وال . النفسي

تتاح إمكانية احلصول على خدمات مرافق العالج من 
ل ملن حيتاجها وهناك نقص ات وإعادة التأهيمخدِّراالرهتان لل

لذلك فإنَّ اهليئة هتيب حبكومات . يف هذه املرافق أصالً
البلدان األفريقية أن تقوم بتحسني خدمات العالج املتاحة 

ات وتسهيل إمكانيات احلصول على مخدِّرللمرهتنني لل
خدمات العالج اجليدة النوعية وامليسورة التكلفة، وذلك 

 وتعزيز هذه اخلدمات وبناء بتوفري الدعم من أجل إحداث
  .قدرات اهليئات اليت تقدمها

ويف إطار املشروع املشترك بني مكتب األمم املتحدة  - ٤٠١
ة الصحة العاملية، الذي منظَّمات واجلرمية وخدِّراملعين بامل

ات وآثاره على خدِّرمعاجلة اإلدمان على امل"حيمل عنوان 
ول املشاركة حىت ، ُتقدَّم املساعدة للد)٢تريتنت " (الصحة

تزيد من كفاءهتا التقنية يف تقدمي خدمات فّعالة يف جمال 
ات وإعادة تأهيلهم، تعّد خّصيصا مخدِّرمعاجلة املرهتنني لل

ويف . لتلبية احتياجات خمتلف املناطق اجلغرافية كلّ على حدة
أفريقيا، ينفَّذ املشروع يف مجهورية تنـزانيا املتحدة وزامبيا 

ت ديفوار وكينيا ومصر واملغرب وموزامبيق وسرياليون وكو
 عامل يف اجملال ٧٠٠ويف كينيا تلقّى أكثر من . ونيجرييا

. اتمخدِّرالصحي التدريب على عالج حاالت االرهتان لل
ويف حلقة دراسية إقليمية لتدريب املدرِّبني ُعقدت يف نريويب 

 من املهنيني الصحيني ٥٤، درِّب ٢٠١٢سبتمرب /يف أيلول
  . بلداً يف أفريقيا١١من 
ويف اجلزائر ُوضع مشروع متعّدد السنوات يهدف  - ٤٠٢

 مركزاً لعالج إدمان ٥٠إىل إنشاء شبكة من أكثر من 
وحىت اآلن فإنَّ سبعة مراكز لرعاية املدمنني . اتخدِّرامل

  .تعمل بالفعل، باإلضافة إىل املرافق القائمة
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افحة ويف كينيا بدأت السلطة الوطنية حلملة مك - ٤٠٣
ات والكحول يف وضع برنامج للعالج اإلبدايل خدِّرتعاطي امل

  .لتبديل احلُقن باملواد األفيونية وبرنامج آخر
ويتبّدى التزام حكومة املغرب بالوقاية من تعاطي  - ٤٠٤

ات وعالج املدمنني وإعادة تأهيلهم يف برناجمها خدِّرامل
نشاء ، والذي ينص على إ١٩٩٩الوطين الذي اسُتهل يف عام 

مراكز لعالج الشباب ذوي السلوكيات اإلدمانية ويتيح 
للمرضى خدمات التوعية والتشخيص والوقاية وإعادة 

 ينفِّذ املغرب أيضاً ٢٠١٠ ومنذ عام .اإلدماج يف اجملتمع
  .برناجماً للعالج اإلبدايل بامليثادون

زانيا املتحدة، حيث اسُتهل يف عام  ويف مجهورية تن - ٤٠٥
للعالج الوقائي بامليثادون لألشخاص الذين  برنامج ٢٠١١

ات باحلقن، افُتتح مركز جديد للعالج من خدِّريتعاطون امل
ومن املتوقع أن يصبح . ٢٠١٢شبائه األفيون يف عام 

 ١ ٥٠٠الربنامج قادراً على أن يقدِّم خدماته إىل ما يصل إىل 
  .ات باحلقنمخدِّرمتعاط لل

    
    القارة األمريكية -  باء

    ي ا الوسطى والكاريبأمريك 
    التطّورات الرئيسية -١ 
ي ُتستخَدم  ال تزال منطقة أمريكا الوسطى والكاريب - ٤٠٦

معرباً رئيسياً للكوكايني القادم من أمريكا اجلنوبية باجتاه 
وشهدت املنطقة على العموم تراجعاً . سوق أمريكا الشمالية

قد ، وهو ما ٢٠١٠يف املضبوطات من الكوكايني يف عام 
وعلى . يكون ناجتا عن تراجع الطلب يف أمريكا الشمالية

ات ساعد خدِّرالرغم من ذلك فإنَّ تزايد قوة عصابات امل
على ارتفاع معدالت الفساد والقتل يف املنطقة، وخصوصا 

الرباعي "يف بليز والسلفادور وغواتيماال وهندوراس، أي 
فاع ارت ، وهي بلدان متضررة أكثر من غريها من"الشمايل

  وتسجَّل معدالت . اتخدِّرمستوى العنف املرتبط بامل
 تِّجارأعلى يف جرمية القتل باملناطق املعرَّضة بشدة لال

 تِّجاروقد أفسد اال. ات يف أمريكا الوسطىخدِّربامل

ن، يف ات بعض املؤسسات احلكومية اليت مل تتمكّخدِّربامل
خدمها عدد من احلاالت، من الصمود أمام املوارد اليت تست

  .اتخدِّر باملتِّجارتنظيمات اال

وحسب تقديرات مكتب األمم املتحدة املعين  - ٤٠٧
املعدَّل حبسب (ات واجلرمية فإنَّ كمية الكوكايني خدِّربامل

املوجهة من أمريكا اجلنوبية إىل أمريكا الشمالية ) درجة النقاء
وُينقل جزء كبري من هذه الكمية .  طنا٢٨٠تصل إىل حنو 

ي حيث استعمال الكوكايني  يكا الوسطى والكاريبعرب أمر
ويف الفترة األخرية ازدادت شحنات . آخذ يف االزدياد أيضا

الكوكايني املوّجهة إىل بلدان يف أمريكا الوسطى مع اتساع 
نطاق عمليات اإلمداد لتشمل املكسيك والواليات املتحدة 

 ووفقا لتقديرات مكتب األمم املتحدة املعين. األمريكية
ات واجلرمية فإنَّ معدالت انتشار الكوكايني يف خدِّربامل

 يف ٠,٧ يف املائة و٠,٥ي تصل إىل  أمريكا الوسطى والكاريب
  .على التوايل) ٢٠١٠(املائة 

 حصلت زيادة يف ٢٠١٢ و٢٠١١ويف عامي  - ٤٠٨
 بالسالئف الكيميائية يف بلدان أمريكا الوسطى، تِّجاراال

ة اليت ُتستخدم يف صنع دَولري اجملوخصوصا املواد الكيميائية غ
وأبلغت السلفادور . امليثامفيتامني على حنو غري مشروع

 ٢٠١١وغواتيماال ونيكاراغوا عن حاالت يف عامي 
 ضبطت فيها كميات كبرية من إسترات محض ٢٠١٢و

كما أُبلغ عن وجود خمتربات غري . فينيل اخلل وامليثيالمني
يات السالئف الكيميائية كما تشري ضبط. مشروعة يف املنطقة

واملختربات يف غواتيماال ) عجينة الكوكا(واملواد اخلام 
وهندوراس إىل احتمال وجود مرافق لتنقية الكوكايني 

وتطرح الضبطيات الكبرية من . واهلريوين على حدٍّ سواء
املواد الكيميائية املنفَّذة خالل مدة قصرية حتدياٍت أمام 

اولتها مناولة مأمونة والتخلص السلطات احمللية من حيث من
وعالوة على ذلك فإنَّ . منها بطريقة ال إضرار فيها بالبيئة

، ")اإلكستاسي("تعاطي امليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني 
املستورد عموما من أوروبا، آخذ يف االنتشار يف أمريكا 

  .٢٠١١- ٢٠١٠ي منذ الفترة  الوسطى والكاريب
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 تِّجاردة لالستقرار بسبب االوزادت التأثريات املهدِّ - ٤٠٩
ات وزاد وقعها على األمن اإلقليمي، وما فتئت خدِّربامل

ات خدِّر باملتِّجاراملنطقة تتأثر بالروابط القائمة بني اال
وال تزال الروابط قائمة بني . وارتفاع مستويات العنف

 باألسلحة وما يتصل بذلك من تِّجارات واالخدِّر باملتِّجاراال
ات يف خدِّرويات العنف الذي تتسم به جرائم املارتفاع مست

عدد من بلدان املنطقة على مدى العام املاضي، مبا يف ذلك 
ووفقا ألحدث البيانات الصادرة . ارتفاع معدل جرائم القتل

ات واجلرمية فإنَّ خدِّرعن مكتب األمم املتحدة املعين بامل
حيث يصل هندوراس والسلفادور مها أكثر بلدان العامل عنفاً، 

 ١٠٠، على التوايل، لكل ٦٩ و٩٢معدال القتل فيهما إىل 
 أمريكا الوسطى هي أكثر املناطق عنفاً، أنَّكما  ألف نسمة،

  أي أعلى- ألف نسمة ١٠٠ لكل ٤١حيث يبلغ معدهلا 
بالثلث من املعدل املسجل يف اجلنوب األفريقي وبالضعف 

. وبيةمن املعدل املسجل يف وسط أفريقيا وأمريكا اجلن
والوضع بالغ اخلطورة فيما يتعلق بالعنف املرتبط باجلرمية 

 حيث يظل أمن الناس يف بعض ،ات يف املنطقةخدِّروامل
املناطق مهدَّدا بتزايد معدالت العنف، وخصوصا اجلرمية 

ويؤكّد عدد عمليات اعتقال وتسليم . اتخدِّراملتصلة بامل
ألخرية، وبعضهم متَّجرين رئيسيني يف غواتيماال يف اآلونة ا

الت يالت املكسيكية، على وجود كارتيعلى صلة بالكارت
ات يف غواتيماال، وهو ما تؤكّده أيضا أنباء تفيد بتزايد خمدِّر

 ٣٨,٥العنف يف البلد حيث يصل معدل جرائم القتل إىل 
  . ألف نسمة١٠٠لكل 
ــتج     -٤١٠ ــا أكــرب من ــت جامايك ــبوظل ــاريبللقنَّ ي،   يف الك

ــستغلّها متَّ  ــحن   حيـــث يـ ــادة شـ ــةً إلعـ ــايني نقطـ ــرو الكوكـ جـ
ات غـري   خـدِّر وال تزال جتارة امل   . ات أخرى غري مشروعة   خمدِّر

املــشروعة تــضطلع بــدور حاســم األمهيــة يف تــوفري رأس املــال   
ة نظَّمــألفــراد العــصابات وغريهــا مــن اجلماعــات اإلجراميــة امل 

ــا  ــة يف جامايكــ ــام . العاملــ ــودة  ٢٠١٠ويف عــ ــت عــ  لوحظــ
) الكوكـايني /للقنَّـب (ا نقطة تبـادل رئيـسية       كوراساو باعتباره 
 شهد حتّوالً مـن     ٢٠١١ عام   أنَّات؛ إالّ   خدِّربواسطة ّمحايل امل  

وعـالوة علـى ذلـك      . جديد حنو بربـادوس وترينيـداد وتوبـاغو       

أكثر فأكثر دروبـا عـرب بنمـا،         يستخدم املتَّجرون الكولومبيون  
نقــل باعتبارهــا مركــزاً، وبلــدان أخــرى يف أمريكــا الوســطى ل  

  .ات إىل الواليات املتحدةخدِّرامل

وتــشعر اهليئــة بقلــق بــالغ إزاء التطــورات األخــرية يف    -٤١١
أمريكــا الوســطى، وخــصوصا الــدعوة املوجهــة علــى مــستوى  

ات غـري   خدِّررفيع يف بعض البلدان لرفع احلظر القانوين عن امل        
 مـن شـأنه احلـّد       تِّجـار  إلغاء جترمي اال   أنَّاملشروعة على افتراض    
ات، وهــي مقترحــات قــد تتنــاىف  خــدِّرمــن العنــف املــرتبط بامل 

ــات       ــات األطــراف مبوجــب االتفاقي ــع التزام ــدو م ــا يب ــى م عل
وتالحــظ اهليئــة بقلــق ازديــاد تــأثري . اتخــدِّرالدوليــة ملراقبــة امل

ات الواسـعة النفـوذ علـى العـصابات احملليـة،      خدِّركارتيالت امل 
ــدوي    ــوع والت ــسم بطــابعْي التن ــيت أصــبحت تت ل وأخــذت يف ال

 هبـا   تِّجـار ات غري املشروعة واال   خدِّرتنفيذ أنشطتها املتصلة بامل   
بــدعم مــن كــارتيالت صــغرية ومتوســطة احلجــم، ممــا يطــرح    

ي حتديات جديـدة علـى حكومـات املنطقـة مـن حيـث التـصدّ              
ات غــري املــشروعة وأعمــال العنــف املتــصلة   خــدِّر باملتِّجــارلال
  .اتخدِّربامل

ــب األ   -٤١٢ ــئ مكت ــا فت ــم املتحــدة املعــين بامل  وم ات خــدِّرم
واجلرميـــة ينفّـــذ برناجمـــه اإلقليمـــي ألمريكـــا الوســـطى للفتـــرة   

ــا وســـتنفّذ     ٢٠١٢-٢٠٠٩ ــة حاليـ ــضع للمراجعـ ــذي خيـ ، الـ
ــا أنَّ . ٢٠١٥-٢٠١٣املرحلــــة الثانيــــة منــــه يف الفتــــرة   كمــ

ي يف صــيغته  املكتــب بــصدد وضــع برنــامج إقليمــي للكــاريب     
وجيـري  .  أمانـة اجلماعـة الكاريبيـة      النهائية، بالتعاون الوثيق مع   

هــــذا العمــــل بقيــــادة املركــــز اإلقليمــــي ألمريكــــا الوســــطى 
ــؤخرا    ــشأه املكتــب م ــذي أن ـــيب يف بنمــا، ال  ١٥ويف . والكاري

ــشرين األول ــوبر /ت ــشأ مكتــب األمــم املتحــدة   ٢٠١٢أكت ، أن
ــدِّراملعـــين بامل ــشراكة يف  خـ ــا لالتـــصال والـ ــة مكتبـ ات واجلرميـ

ورمبــا كانــت هــذه . هيئــة مــن نوعهــااملكــسيك باعتبــاره أول 
كمـا  . املبادرة مثاال حتتذي به بلدان أخرى يف خمتلـف املنـاطق          

أهنا تساعد على تعزيز التعـاون بـني املكـسيك ومكتـب األمـم               
ات واجلرميـــة، باســـتفادهتا مـــن خـــربة خـــدِّراملتحـــدة املعـــين بامل

ات غـــري املـــشروعة خـــدِّراملكـــسيك وجتربتـــها يف مكافحـــة امل
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مراكـُز   وّمما يدل على وجـود تعـاون إقليمـي        . ةنظَّماملواجلرمية  
االمتياز اليت جيـري إنـشاؤها حاليـا يف اجلمهوريـة الدومينيكيـة             

بغيـــة التـــرويج لـــربامج احلـــد مـــن الطلـــب علـــى  واملكـــسيك،
. ات وتدابري العدالة اجلنائيـة الـيت برهنـت علـى فعاليتـها      خدِّرامل

ــزَّ ــا  وتع ــة يف أمريك ــة اجلنائي ــشبكة  زت نظــم العدال  الوســطى ب
ــة امل   ــيني باجلرميـ ــة املعنـ ــة العامـ ــأعـــضاء النيابـ ــا نظَّمـ ة يف أمريكـ

الوســطى باتبــاع أفــضل املمارســات لتعزيــز مــا ُيجــرى مــن        
كمـا  . ةنظَّمـ حتريات عابرة للحدود الوطنية ملكافحة اجلرميـة امل       

الربنامج العاملي ملراقبـة احلاويـات، الـذي        َتواَصل توسيع نطاق    
ات خـدِّر  بـني مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل      ُينفَّذ باالشـتراك  
ة العامليــة للجمــارك، حبيــث أصــبح يعمــل يف  نظَّمــواجلرميــة وامل

  .مزيد من بلدان املنطقة ويراقب احلاويات املنقولة حبراً
    

    التعاون اإلقليمي -٢ 
ُعقد االجتماع احلـادي والعـشرون لرؤسـاء األجهـزة           -٤١٣

ــوانني   ــاذ ق ــة بإنف ــة املعني ــة  خــدِّر املالوطني ات يف أمريكــا الالتيني
ــاريب ــشرين األول  والكـ ــانتياغو يف تـ ــوبر /ي يف سـ . ٢٠١١أكتـ

إقامـــة : ونظـــر االجتمـــاع يف ثـــالث مـــسائل رئيـــسية، وهـــي 
شراكات مع الـصناعات الكيميائيـة لتعزيـز مراقبـة الـسالئف،             

مراقبــة احلــدود، ومعاجلــة مــسألة عائــدات  وحتقيــق الفعاليــة يف
ونـــاقش املـــشاركون التـــدابري املتخـــذة . اترخـــدِّ باملتِّجـــاراال

ات، واملــشاكل العمليــة الــيت تعــوق  خــدِّر باملتِّجــارملواجهــة اال
التعــاون علــى الــصعيدين اإلقليمــي ودون اإلقليمــي، وكــذلك  

ــشاكل     ــك امل ــى تل ــب عل ــة بالتغل ــدابري الكفيل ــة  . الت ــّر اهليئ وتق
بالتوصــيات الــيت طُرحــت يف االجتمــاع، وخــصوصا ضــرورة  

ومات املنطقـة، لتحـسني أسـاليب التـصّدي حملـاوالت           قيام حك 
تـــسريب الـــسالئف الكيميائيـــة علـــى حنـــو غـــري مـــشروع،       
باســتعراض املعلومــات الــيت تتقامسهــا بــشأن حتليــل الكوكــايني  
ــك      ــون يف تلــ ــىت يكــ ــضبوطة حــ ــة املــ ــسالئف الكيميائيــ والــ

وتـــشّجع اهليئـــة علـــى . املعلومـــات ســـنٌد لتحليـــل االجتاهـــات
ــز الت  ــى    مواصــلة وتعزي ــات عل ــادل املعلوم ــسيق وتب ــاون والتن ع

. الصعيد اإلقليمي فيما بني سـلطات إنفـاذ القـانون يف املنطقـة            
وتالحظ اهليئة أمهية الدور الـذي يـضطلع بـه ضـباط االتـصال              

ات ومـسامهتهم يف تقاسـم املعلومـات        خدِّراملعنيون مبكافحة امل  
  .وإجراء التحّريات املشتركة

واد الكيميائيــة واملنتجــات  واجتمــع فريــُق خــرباء املــ    -٤١٤
الـــصيدالنية التـــابع ألمانـــة جلنـــة البلـــدان األمريكيـــة ملكافحـــة 

ــرة مــن   خــدِّرتعــاطي امل  إىل ٢٥ات يف ســانتو دومينغــو يف الفت
وقـدَّمت اهليئـة حملـة    .  مبشاركة اهليئة٢٠١٢يونيه / حزيران ٢٩

ــة الــسالئف        ــشوب مراقب ــيت ت ــصور ال ــب الق ــن جوان ــة ع عام
طقــة وعــن األدوات املتاحــة للحكومــات مــن الكيميائيــة يف املن

 ١٠أجل َتَداُرك مواطن الضعف تلك، مع اإلشارة إىل الفقرة           
 وتـشجيع التـسجيل     ١٩٨٨اتفاقية سـنة     من   ١٢من املادة   ) أ(

ــد       ــسالئف وحتدي ــالغ عــن حــوادث ال ــد لإلب ــام اجلدي يف النظ
االحتياجـــــات الـــــسنوية املـــــشروعة مـــــن واردات ســـــالئف 

  .ينيةاملنشِّطات األمفيتام

 / أيـار  ٤ و ٣واستضافت وزارة الصحة يف بليز يومي        -٤١٥
 يف مدينة بليز االجتماع اخلامس ملـديري اجملـالس       ٢٠١٢مايو  

ودار موضـــوع هـــذا اللقـــاء   . اتخـــدِّرالوطنيـــة ملكافحـــة امل 
ــع    ــذي مجـ ــسنوي، الـ ــي الـ ــالس  ٢٠اإلقليمـ ــديري جمـ ــن مـ  مـ

ــا  خــدِّرمكافحــة امل ــة، حــول بن ــة الكاريبي ء ات يف دول اجلماع
ات مـن   خـدِّر املوارد البشرية يف جمال احلد مـن الطلـب علـى امل           

ــة املــستدامة  ــاقش املــشاركون االســتراتيجيات  . أجــل التنمي ون
ات غــري املــشروعة خــدِّرالكاريبيــة للحــد مــن الطلــب علــى امل  

وعرضها يف بلدان هذه املنطقة دون اإلقليمية من أجل حتـسني      
ج مــــن العــــالج وزيــــادة إمكانيــــات احلــــصول علــــى العــــال 

ــواد امل  ــاطي املـ ــطرابات تعـ ــدِّراضـ ــاليف  خـ ــن التكـ ــّد مـ ة واحلـ
  .االجتماعية إلدماهنا-النفسية

ــا      -٤١٦ ــؤمترا إقليمي ــة م ــة الدومينيكي ــضافت اجلمهوري واست
ــايو / أيـــار١٧ و١٦ة يـــومي نظَّمـــحـــول اجلرميـــة امل  ٢٠١٢مـ

نظّمتـــه شـــبكة وحـــدات النيابـــة العامـــة يف أمريكـــا الوســـطى  
لون عن اثين عـشر مـن مكاتـب النـّواب           وناقش ممث . والكارييب

ات واستراتيجيات تعزيـز    خدِّرالعاّمني مسائل مثل عصابات امل    
  .مكاتب النيابة العامة ومكافحة غسل األموال
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واستضاف رئيس مجهورية هندوراس رؤسـاء منظومـة         -٤١٧
ــوم     ــارس / آذار٦تكامــل أمريكــا الوســطى، يف تيغوســيغالبا ي م

سلفادور وغواتيمـــــاال بنمـــــا والـــــ وشـــــارك رؤســـــاء. ٢٠١٢
وأصــدر . وكوســتاريكا ونيكــاراغوا وهنــدوراس يف هــذا اللقــاء

االجتماع بيانا مشتركا بشأن ما توليه املنطقة من أمهية لسالمة          
مواطنيهــــا ورفــــاههم، واحلاجــــة إىل مواصــــلة احلــــوار بــــشأن 
االســتراتيجية األمنيــة يف أمريكــا الوســطى وأمهيتــها بالنــسبة إىل  

كمــا شــارك يف  . ة واالجتماعيــة يف املنطقــة التنميــة االقتــصادي 
االجتماع وزير خارجية اجلمهورية الدومينيكيـة ونائـب رئـيس          

ــة  ــات املتحــدة األمريكي ــشت   . الوالي ــيت نوق ــسائل ال ومشلــت امل
ــاراال ــدِّر باملتِّجـ ــوال واال خـ ــسل األمـ ــارات وغـ ــلحة تِّجـ  باألسـ
اعية  بالسالئف الكيميائية والتكاليف البشرية واالجتم     تِّجارواال

ــها املنطقــة بــسبب تلــك األنــشطة غــري     واالقتــصادية الــيت حتملت
واستذكر املشاركون االلتزامات اليت قطعهـا اجملتمـع        . املشروعة

الدويل علـى نفـسه يف إطـار املـؤمتر الـدويل لـدعم االسـتراتيجية                
ــة غواتيمــاال     ــذي عقــد يف مدين ــة يف أمريكــا الوســطى، ال األمني

كمـا أقـّر املـشاركون      . ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٢٣ و ٢٢يومي  
بأمهية تعزيز اآلليـات اإلقليميـة مـن أجـل تبـادل املعلومـات بـني                
بلدان أمريكا الوسطى وغريهـا مـن البلـدان يف اجملتمـع الـدويل،              

ــشكلة اال     ــشاملة ملــ ــة الــ ــة إىل املعاجلــ ــذلك احلاجــ ــاروكــ  تِّجــ
ات، مع عدم االكتفاء مبراعاة جهود املنع فحسب، بـل          خدِّربامل

  .ن الطلب واالستهالك على وجه اخلصوصكذلك احلد م
وجيري بفعالية تنفيذ كلٍّ من مشروع ُسـبل االتـصال           -٤١٨

بـــني املطـــارات عـــرب األقـــاليم وبرنـــامج مراقبـــة احلاويـــات يف  
ــبل   . ي أمريكــا الوســطى والكــاريب   ــل مــشروع ُس ــد مت تفعي وق

االتصال بني املطارات يف املكتب اإلقليمـي ألمريكـا الوسـطى           
ات خــدِّرالتــابع ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل    ي  والكــاريب

وستشكَّل أفرقـة عمـل   . ٢٠١٢يوليه /واجلرمية يف بنما يف متوز    
ــع اال  ات يف املطــارات مــن  خــدِّر باملتِّجــارمــشتركة خمتــصة مبن

أجــل دعـــم هــذا املـــشروع يف عـــدد مــن البلـــدان يف أمريكـــا    
يـة إلنفـاذ    ي، وسُتربط بقواعـد البيانـات الدول        الالتينية والكاريب 

ــانون ــاإلنتربول   . القـ ــة بـ ــصال اخلاصـ ــبكات االتـ ــتؤمَّن شـ وسـ
ة العامليـــة للجمـــارك حـــىت يتـــسّنى موافـــاة املطـــارات  نظَّمـــوامل

الدوليـــة آنيـــاً مبعلومـــات عملياتيـــة هتـــدف إىل الكـــشف عـــن  
. الشبكات غري املشروعة واعتـراض الـشحنات غـري املـشروعة          

لتــدريب علــى وتقــدم هــذه املبــادرة بــرامج حمــددة األهــداف ل 
ات خــدِّرأســاليب وتقنيــات ونظــم حتليــل املخــاطر وكــشف امل 

ــة   ــشبكات اإلجراميـ ــن الـ ــّري عـ ــا  . والتحـ ــة أمريكـ ويف منطقـ
ــاريب ــذا املـــشروع يف    الوســـطى والكـ ــذ هـ ــرر تنفيـ ي، مـــن املقـ

ــع     ــع أن يتوّس ــة وجامايكــا، ومــن املتوق ــة الدومينيكي اجلمهوري
ــة    ــرى يف املنطقـ ــسية أخـ ــع رئيـ ــشمل مواقـ ــذه ليـ ــذ . تنفيـ وينفَّـ

مــشروع مراقبــة احلاويــات يف بنمــا وغواتيمــاال وكوســتاريكا   
ويتيح هذا اجلهـد    . إىل جانب بلدان أخرى يف أمريكا اجلنوبية      

املــشترك للبلــدان حتــسني تبــادل املعلومــات بــني أجهــزة إنفــاذ   
القـــانون، وتعزيـــز القـــدرات مـــع النظـــراء، وإتاحـــة تبـــادل       

ت، والتخطـــيط املعلومـــات واإلنـــذارات فيمـــا خيـــص احلاويـــا
ــق     ــاليب التحقيـ ــتخدام أسـ ــداف، واسـ ــددة األهـ ــات حمـ لعمليـ
ــات      ــب عمليـ ــات َتْعقُـ ــراء حتقيقـ ــساعدة يف إجـ ــة، واملـ اخلاصـ

 ضــــبط موظفــــو إنفــــاذ القــــانون ٢٠١١ويف عــــام . الــــضبط
املتعاونون مع برنامج مراقبة احلاويات يف أمريكا الالتينيـة حنـو           

لـف املـواد    لتـر مـن خمت  ١٦٦ ٠٠٠ات وخدِّر أطنان من امل  ١٠
وسوف يتواصل توسيع نطاق الربنـامج يف املنطقـة         . الكيميائية

-٢٠١٢حيث ُيْزَمع بدء تشغيل عدة وحـدات خـالل الفتـرة        
ــورينام   ٢٠١٣ ــة وســ ــة الدومينيكيــ ــا واجلمهوريــ  يف جامايكــ

وُتجرى حاليا عمليـات تقيـيم شـاملة للمـوانئ          . وشيلي وغيانا 
كل بلـد مـن     وجيري التفاوض على توقيع مذكرات تفاهم مع        

  .تلك البلدان
    

    التشريعات والسياسات واإلجراءات الوطنية -٣ 
ــها    -٤١٩ ــا واصـــلت تنفيـــذ خطتـ ــتاريكا بأهنـ أفـــادت كوسـ

وتتــضمن . ٢٠١٢-٢٠٠٨ات للفتــرة خــدِّرالوطنيــة ملراقبــة امل
ات إىل جانـــب خـــدِّراخلطـــة عنـــصرا يتعلـــق بالطلـــب علـــى امل

ات غـــري نظَّمـــجمـــاالت تتعلـــق بالتوعيـــة واألمـــن والعدالـــة وامل 
  .احلكومية
 واصــــلت كوبــــا تنفيــــذ عمليتــــها ٢٠١١ويف عــــام  -٤٢٠

اليت تقودهـا وزارة الداخليـة وتـشارك فيهـا          " هاتشت"املسّماة  



   تحليل الوضع العالمي- الفصل الثالث

81 

ات غـري املـشروعة     خدِّرامل وزارات أخرى بغية احلد من عرض     
 عن طريـق زيـادة مراقبـة الـشريط الـساحلي واحلـدود يف إطـار        

مـة كوبـا منـع الـسفن        وواصـلت حكو  . جهود الكشف واملنـع   
والطـــائرات املـــشبوهة وتبـــادل املعلومـــات بـــشأن الـــزوارق      

ويف . السريعة مع البلدان اجملـاورة، مبـا فيهـا الواليـات املتحـدة            
 قــدَّمت كوبــا إىل حــرس الــسواحل يف الواليــات  ٢٠١١عــام 

ــائع    ٤٥املتحــدة حنــو   ــاً عــن وق ــا آني ات خــدِّر باملاتِّجــار بالغ
  .باستخدام زوارق سريعة

ــام  -٤٢١ ــة الــسلفادور،   ٢٠١١ويف ع ، اســتحدثت حكوم
ات غـري املـشروعة، سلـسلة       مخـدِّر من أجل مكافحة أفـضل لل     

من اآلليـات اإلجرائيـة املبتكـرة لتعزيـز التحّريـات اجلنائيـة مـن               
 التــسليم -منظــور علمــي، مثــل اســتخدام األســاليب اخلاصــة  
 وكــذلك -املراقَــب واالشــتراء املراقَــب والعمليــات الــسّرية     

وتنفِّـذ حكومـة    . ضع لوائح بشأن مـصادرة عائـدات اجلرميـة        و
ــع   ــاون م ــسلفادور، بالتع ــال ــرامج   منظَّم ــة، ب ــدول األمريكي ة ال

ات مثل برنـامج التـدريب ومـنح الـشهادات مـن            خدِّربشأن امل 
ات والعنف ومعاجلة املتـورطني فيهمـا       خدِّرأجل منع تعاطي امل   
 ٢٠١٢ يونيـــه/مـــارس وحزيـــران/ويف آذار. وإعـــادة تأهيلـــهم

قدَّمت شبكة أمريكا الوسطى للنّواب العاّمني املعنيني باجلرميـة         
اً وحلقــة عمــل وطنــيني حــول التنــّصت ية برناجمــاً تــدريبنظَّمــامل

ــّواب     ــدة الن ــسلفادور لفائ نظَّمهمــا مكتــب النائــب العــام يف ال
وشـّجعت هـذه األنـشطة تبـادل        . العاّمني على الصعيد الـوطين    
ــتنادا إىل اح  ــات اســ ــذ  املعلومــ ــيني بتنفيــ ــات وآراء املعنــ تياجــ
واعُتمد القـانون اخلـاص املتعلـق       . التشريعات اخلاصة بالتنّصت  

، ٢٠١٠بــاعتراض االتــصاالت الــسلكية والالســلكية يف عــام  
  .وهو يتضّمن أحكاما بشأن التنّصت

ــضة      -٤٢٢ ــة ملناه ــة الدولي ــم اللجن ــاال دع وواصــلت غواتيم
دهـا األمـم املتحـدة      اإلفالت من العقاب يف غواتيماال الـيت تقو       

من أجل التحقيق يف حـاالت الفـساد البـارزة وأنـشطة اجلرميـة              
ويف تــــشرين . ة بغيــــة تعزيــــز نظــــام العدالــــة الــــوطيننظَّمــــامل

، قام الـرئيس، يف أول إجـراء مـن نوعـه،            ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

بالتوقيع على أمر هنـائي بتـسليم الـرئيس الـسابق إىل الواليـات              
ــق بغــ    ــهم تتعل ــوالاملتحــدة بت ــة   . سل األم ــن حكوم ــدعم م وب

الواليات املتحـدة، نفَّـذت حكومـة هنـدوراس عمليـات أكثـر             
ات مع العمل يف الوقت نفسه علـى إحـداث          خدِّرجرأة ملنع امل  

مؤسسات قادرة على إعداد القضايا اجلنائية وإحـضار املـشتبه          
  .هبم للمثول أمام العدالة وإيداع اجملرمني املدانني السجن

كومــة جامايكــا العمــل مــع نظرياهتــا يف     وتواصــل ح -٤٢٣
ــة اال     ــل مكافحـ ــن أجـ ــا، مـ ــها كوبـ ــن بينـ ــة، ومـ ــاراملنطقـ  تِّجـ

واحلكومــة بــصدد إبــرام اتفاقــات  . ات غــري املــشروعةخــدِّربامل
ات غـــري خـــدِّرثنائيــة مـــع كوبــا وهـــاييت للتـــصدي لتجــارة امل   

وغريمهــا مــن " اتخــدِّراألســلحة مقابــل امل"املــشروعة وجتــارة 
 عن طريق البحـر     تِّجاروفيما يتعلق باال  . ةنظَّماملأنشطة اجلرمية   

لديها اتفاقات ثنائية مع كوبـا والواليـات    بأنَّ  أفادت جامايكا   
ــرام اتفاقــات تعــاون مــع جــزر     املتحــدة، وهــي تعتــزم أيــضا إب

وفيمــا خيــص األفــراد الــذين . البــهاما واجلمهوريــة الدومينيكيــة
ملـشروعة وغريهــا  ات غـري ا خـدِّر اعُتقلـوا لتـورطهم يف جتـارة امل   

ات فــإنَّ العــدد اإلمجــايل ملــواطين خــدِّرمــن اجلــرائم املتعلقــة بامل
 شخـصاً  ٢٠ ٢١٦ بلغ  ٢٠١١جامايكا الذين اعُتقلوا يف عام      

بيـد أنـه    . ٢٠١٠أي أنه جتـاوز إمجـايل عـدد املعـتقلني يف عـام              
طرأت زيادة على عدد األجانـب املـستخَدمني سـعاةً لتـهريب            

ــدِّرامل ــدا وخـ ــى   ات إىل كنـ ــا العظمـ ــدة لربيطانيـ ــة املتحـ اململكـ
ويف جامايكا أتـاح كـل      . وإيرلندا الشمالية والواليات املتحدة   

مــن مطــار إيــان فليمينــغ الــدويل الــذي أعيــد افتتاحــه مــؤخرا    
ــاملوث الفرصــة ملتَّجــري امل    ــوا  خــدِّرورصــيف ف ات كــي يهرِّب

ــد خــدِّرامل ــة      أنَّات، بي ــضل يقظ ــت بف ــر َخفَّ ــذا اخلط ــدة ه  ح
ــ ــانون يف البلـــدمؤســـسات إنفـ ووزارة األمـــن الـــوطين . اذ القـ

العامـــة ملنـــع ومراقبـــة تعـــاطي  /بـــصدد وضـــع اخلطـــة الوطنيـــة 
.  يف صــــيغتها النهائيــــة ٢٠١٦-٢٠١٢ات للفتــــرة خــــدِّرامل

ــرة    ُوضــعت اســتراتيجية ســنوية  ٢٠١٢-٢٠١١وخــالل الفت
ات مـن أجـل     خـدِّر ات يف إطار جلنـة مراقبـة امل       خدِّرملكافحة امل 

ات اإلجراميـــة الرئيـــسية خـــدِّراعـــات املإحبـــاط خمططـــات مج
  .القنَّبوتفكيكها والتعجيل بتنفيذ برنامج إبادة 
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وال تــزال ترينيــداد وتوبــاغو ُتــستخدم إلعــادة شــحن   -٤٢٤
ات والسالئف الكيميائية ولغري ذلك من األنـشطة غـري          خدِّرامل

وتطبِّــق احلكومــة بفاعليــة . املــشروعة العــابرة للحــدود الوطنيــة
د مــن العــرض والطلــب عــن طريــق اســتعراض   مبــادرات للحــ

القوانني، وتعزيز املؤسسات، وتكثيف التعـاون بـني األجهـزة،       
وبناء القدرات، ومبادرات مراقبة احلـدود، وتبـادل املعلومـات          
واالســـتخبارات، وإذكـــاء الـــوعي العـــام، وتوحيـــد عمليـــات  

وللمضي قُدماً بتلك املبـادرات     . مراكز العالج وإعادة التأهيل   
 العديـد مـن أجهــزة إنفـاذ القـانون واألمـن يف البلــد يف      يـشترك 

ففـي الفتـرة    . اتخـدِّر  بامل تِّجـار عدد من استراتيجيات منـع اال     
 شاركت سـلطات إنفـاذ القـانون الوطنيـة يف           ٢٠١١-٢٠١٠

حتقيقــات مــشتركة مــع نظرياهتــا يف إســبانيا وأملانيــا وفرنــسا       
 عـدد مـن     واململكة املتحدة والواليات املتحدة، ممـا أفـضى إىل        

  .الضبطيات واالعتقاالت
    

     تِّجارالزراعة واإلنتاج والصنع واال -٤ 
    اتخدِّرامل )أ(  
 للقنَّـب ي  رغم إنتاج بلدان أمريكا الوسـطى والكـاريب       -٤٢٥

 ات أيضا فإنَّ أكـرب    مخدِّروبعض األفيون واستهالك سكاهنا لل    
يكمــــن يف اســــتخدام أراضــــيها يف عبــــور  يف املنطقــــة خطــــر

ــة  الكوكــايني ــادم مــن أمريكــا اجلنوبي ــدان   .  الق ــي بعــض بل فف
ة نظَّمـ املنطقة، يرتبط ارتفاع معدالت جرائم القتـل باجلرميـة امل         

والــصراعات بــني اجلماعــات اإلجراميــة حــول الــسيطرة علــى   
ات إىل األسـواق غـري املـشروعة الواقعـة          خـدِّر دروب هتريب امل  

ــة يف ة انظَّمــوقــد تزايــد تــأثري مجاعــات اجلرميــة امل  . مشــاالً لكائن
ــى جتــارة امل   ــا واملكــسيك عل ــشروعة  خــدِّركولومبي ات غــري امل

أبريــل /ويف نيــسان. والعنــف املتزايــد يف مجيــع أحنــاء املنطقــة    
 اعتقلــت ســلطات إنفــاذ القــانون يف غواتيمــاال زعــيم   ٢٠١٢

ات وغــسل األمــوال يتخــذ مــن خــدِّر باملتِّجــارلال تنظــيم كــبري
ــه   ــرا لـ ــاال مقـ ــه   . غواتيمـ ــشتبه بـ ــان املـ ــرَّب آالف  وكـ ــد هـ قـ

الكيلوغرامـــات مـــن الكوكــــايني إىل املكـــسيك، ومنــــها إىل    
الواليــات املتحــدة، وُيعتقــد أنــه املــسؤول عــن جلــب اجلماعــة 

ــة املكــسيكية   ــوس ســيتاس "اإلجرامي ــام  " ل إىل غواتيمــاال يف ع

وكانت تربط هذا الـشخص صـالت قويـة باجلماعـة           . ٢٠٠٨
ات خـدِّر ارة امل املذكورة وكـان عنـصراً خطـرياً ورئيـسياً يف جتـ           

  .غري املشروعة يف أمريكا الوسطى

ــاك مؤّشــرات علــى    -٤٢٦  هتريــب الكوكــايني عــرب   أنَّوهن
ــاريب ــسنوات      الك ــن تراجــع يف ال ــهده م ــدما ش ــاد بع ي يف ازدي
ــرية ــة   . األخـ ــسلطات الكولومبيـ ــادت الـ ــد أفـ ــأنَّ فقـ ــم بـ معظـ

ي علـى     ضبطياهتا األخـرية تـشري إىل تزايـد أمهيـة درب الكـاريب            
لسنوات السابقة عندما كانت معظـم الـضبطيات تقـع          عكس ا 

ــار. يف احملــيط اهلــادئ  ــايو /ويف أي  ضــبطت ســلطات  ٢٠١٢م
 ٥٠ كـغ مـن الكوكـايني مغلَّفـة يف           ١ ٢٨٨الواليات املتحدة   

. رزمة كبرية على منت زورق سريع يف املياه الدولية الكاريبيـة          
 مــن بــني كميــة الكوكــايني أنَّوأفــادت الــسلطات الكولومبيــة 

 طنــا ُضـــبط مـــا  ١٥٥,٨ وقـــدرها ٢٠١١املــضبوطة يف عـــام  
ــسبته  ــة   ٥٥ن ــة والدولي ــاه اإلقليمي ــة يف املي ــا  .  يف املائ ــادة م وع

بــون الــشحنات اآلن عــن طريــق البحــر باســتخدام  يرســل املهرِّ
ي إىل ممــر أمريكــا  زوارق أو ســفن شــبه غوَّاصــة عــرب الكــاريب  

. ت املتحـدة  املكسيك ومـن مثَّ بـرا إىل داخـل الواليـا          /الوسطى
ــا  ــادت جامايكـ ــأنَّ وأفـ ــة   بـ ــرأت علـــى كميـ ــبرية طـ ــادة كـ زيـ

 مقارنــةً بالعــام الــسابق، ٢٠١١الكوكــايني املــضبوطة يف عــام 
ــام  ٥٥٣أي  ــغ يف ع ــةً بـــ ٢٠١١ ك ــغ يف عــام  ١٧٨ مقارن  ك

 كــغ ١,٥ حنــو ٢٠١١وُضــبط يف جامايكــا يف عــام  . ٢٠١٠
ــايني   ــن كوكـ ــراك"مـ ــن   ". الكـ ــصادر عـ ــر الـ ــاء يف التقريـ وجـ

ماع احلادي والعـشرين لرؤسـاء األجهـزة الوطنيـة املعنيـة          االجت
ــوانني امل  ــاذ قـ ــدِّربإنفـ ــاريب خـ ــة والكـ ــا الالتينيـ ي،  ات يف أمريكـ

 / تــشرين األول٧ إىل ٣املعقــود يف ســانتياغو يف الفتــرة مــن    
ة يف املنطقــة هتريــب ستجدَّ مــن املــسائل املــأنَّ، ٢٠١١أكتـوبر  

ات خـدِّر قـة إخفـاء امل    وطري. الكوكايني السائل جّواً بعـد بلعـه      
هذه آخذة يف االنتـشار ولـذا علـى املطـارات يف املنطقـة اختـاذ                

وُوجِّــه االنتبــاه أيــضا يف . مزيــد مــن التــدابري لتــسهيل كــشفها 
 لتهريبها، وهو مـن     القنَّباالجتماع املذكور إىل بلع منتجات      

رات الناجتــة حــسبما قيــل عــن ارتفــاع أســعار منتجــات   التطــّو
  .اق غري املشروعة يف األسوالقنَّب
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ــرباً مهمـــ     -٤٢٧ ــة معـ ــة الدومينيكيـ ــت اجلمهوريـ ــا زالـ ا ومـ
ات عــرب خــدِّر هتريــب املأنَّات غــري املــشروعة؛ غــري  مخــدِّرلل

ــع      ــود املن ــف جه ــرا لتكثي ــد تراجــع نظ ــد ق ــد . أراضــي البل وق
ات املـضبوطة يف  خـدِّر أفضت جهـود البلـد إىل زيـادة كميـة امل          

متــــت معظــــم   حيــــث ٢٠١٠ مقارنــــةً بعــــام  ٢٠١١عــــام 
ويف عـام   . الضبطيات يف مطارات البلد الدولية وموانئـه الـسّتة        

 أطنـــان مـــن  ٦,٧ ضـــبطت الـــسلطات الدومينيكيـــة   ٢٠١١
، القنَّـب  كـغ مـن      ٨٤٥ كغ من اهلريويـن، و     ٤٢الكوكايني، و 

ــراص  ٥ ٥٥١و  ٢٠١٠وخــالل عــام  ". اإلكــستاسي" مــن أق
 أطنان مـن الكوكـايني،      ٤,٨٥ضبطت سلطات إنفاذ القانون     

 مــن ١٣٨ والقنَّــب كــغ مــن ٦٤٢ كــغ مــن اهلريويــن، و٣٠و
  ".اإلكستاسي"أقراص 

ات احملليـــة يف ترينيـــداد وتوبـــاغو   خـــدِّروملـــشكلة امل -٤٢٨
ُبعــدان، أحــدمها هتريــب الكوكــايني مــن كولومبيــا أساســاً،       

 القـوي التـأثري مـن جامايكـا         القنَّـب واآلخر هتريب أنـواع مـن       
ا لالســـتهالك وســـانت فنـــسنت وجـــزر غرينـــادين وكولومبيـــ 

ومعظم الكوكايني الذي يعـرب ترينيـداد وتوبـاغو يـصل           . احمللي
، وُينقـل   )البوليفاريـة -مجهوريـة (زويال    عرب سورينام وغيانا وفـن    

يف حاويــات البــضائع املّتجهــة أساســاً إىل أوروبــا، ويف زوارق 
وأفـادت  . أصغر حجما تتنقـل بـني ترينيـداد وأمريكـا اجلنوبيـة           

ــشرطة يف ترين ــام    إدارة الـ ــبطت يف عـ ــه ُضـ ــاغو بأنـ ــداد وتوبـ يـ
 كغ من الكوكـايني يف البلـد مقارنـةً    ٨٥ كمية قدرها    ٢٠١٠

 وقـدرها   ٢٠١١بالكمية املضبوطة يف النصف األول مـن عـام          
ــا  .  كــغ٩٨ ــرة ذاهت تراجعــت ) ٢٠١١-٢٠١٠(وخــالل الفت

  . كغ٨٢٥ كغ إىل ١ ٨٤٨ من حنو القنَّبمضبوطات 

ساحة تعـــادل  مـــ٢٠١٠وأبـــادت جامايكـــا يف عـــام  -٤٢٩
 ٢٠١٢ســبتمرب /، وحـىت أيلـول  القنَّـب  هكتـارا مـن نبتـة    ٤٤٧

ــة   ــادت احلكومــــ ــة   ٣٧٣أبــــ ــن نبتــــ ــارا مــــ ــب هكتــــ  القنَّــــ
بيد أنه نظرا لنقص املعلومـات املوثوقـة        ).  نبتة ١ ٠٥٣ ٠٠٠(

فإنَّ املساحة املزروعة واملساحة القابلة للحصاد وحجـم إنتـاج          
 ومـــا زالـــت . يف جامايكـــا أمـــور غـــري معروفـــة بدقـــة القنَّـــب

كمـا أنَّ البلـد   .  يف املنطقـة  القنَّبجامايكا مصدِّرا هاّما لُعشبة     

 ٢٠١١ويف عـام    "). احلشيش ("القنَّب براتنج   تِّجارمْصدر لال 
 ٩، والقنَّـب  كـغ مـن عـشبة        ٣٦ ٧٣٢ضبطت جامايكـا حنـو      

 كـغ  ١٣٠، و القنَّـب  كغ مـن زيـت       ١٧٠كغ من احلشيش، و   
  .القنَّبمن بذور 

عة خشخاش األفيون بطريقة غـري مـشروعة        ومتثِّل زرا  -٤٣٠
ــق     يف أمريكــا الوســطى، وخــصوصا يف غواتيمــاال، مــصدر قل

 الزراعـة غـري     أنَّوتشري البالغـات املتعلقـة باإلبـادة إىل         . متزايد
ــادة يف غواتيمــاال حبيــث إهنــا قــد تعــوِّض      املــشروعة تــشهد زي
التراجـــع يف إنتـــاج األفيـــون يف كولومبيـــا الـــيت شـــهد تعـــاطي 

ين فيها زيـادة واضـحة ممـا قَلَّـَص كميـة اهلريويـن املَُهرَّبـة                اهلريو
ــستهِلكة األخـــرى  ــدان املـ ــة خـــشخاش . إىل البلـ وزادت كميـ

 هكتــارا يف عــام ٤٨٩األفيــون الــيت أبيــدت يف غواتيمــاال مــن  
كمــــا زادت . ٢٠١١ هكتــــارا يف عــــام ١ ٤٩٠ إىل ٢٠٠٥

 يف أمريكــا تِّجــارمــضبوطات اهلريويــن علــى امتــداد دروب اال 
الوسطى مبا يزيد مـن احتمـال ارتفـاع إنتـاج األفيـون وعـرض               

ــن ــات     . اهلريويـ ــايل عمليـ ــت احلـ ــرى يف الوقـ ــه ال ُتجـ ــد أنـ بيـ
ــشطة زرع     ــد أو معاينـــات عـــن قـــرب ألنـ ــشعار عـــن ُبعـ استـ
اخلــشخاش وإبادتــه يف أمريكــا الوســطى، ولــذلك ال يوجــد      
حاليا سـوى قـدر حمـدود مـن البيانـات الدقيقـة بـشأن الزراعـة                 

  .و التقديرات املتعلقة باإلنتاجوالغلة أ
ــن حــاالت    -٤٣١ ــسلفادور ع ــت ال ــات اتِّجــار وأبلغ  تنظيم

إجرامية مبستحضرات صيدالنية، وخـصوصا األوكـسيكودون       
ــة      ــستخدم بطريق ــة ُت ــي أدوي ــدروكودون، وه ــادون واهلي وامليث

ــن   ــسكني األمل وعــالج مــدمين اهلريوي وأســفرت . مــشروعة لت
ــور    ــراد مت ــال أف ــات عــن اعتق ــشطة،  التحقيق ــذه األن طني يف ه

وتلفت اهليئة االنتبـاه إىل خمـاطر       . منهم عاملون يف اجملال الطيب    
تعــاطي تلــك املــواد، وهتيــب باحلكومــات رصــد الوضــع يف       

  .املنطقة وتطبيق ضوابط فّعالة على آليات التوزيع
ويقدِّر مسؤولون يف سانت فنسنت وجـزر غرينـادين،          -٤٣٢

 املـساحة املزروعـة بنبتـة       أنَّ،  بالقنَّاليت تنتج كميات كبرية من      
وخــالل عــام ).  هكتــارا١٢١( فــدان ٣٠٠ تزيــد علــى القنَّــب
مـــن نبتـــة )  هكتـــارا٢٨( فـــدانا ٧٠ أبـــادت احلكومـــة ٢٠١١
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 نبتة قّنب، وضـبطت     ١ ٦٩٦ ٠٢١، حيث قضت على     القنَّب
 ١٨٠ كــغ مــن الكوكــايني، و٣٩، والقنَّــب أطنــان مــن ١٠,١

سـة العامليـة جلـرائم القتــل    للدراووفقــا . مـن صـخور الكوكـايني   
الـيت أصـدرها    االجتاهـات والـسياقات والبيانـات،       : ٢٠١١لعام  

ــين بامل    ــم املتحــدة املع ــب األم ــة، ارتفعــت  خــدِّرمكت ات واجلرمي
معــدالت جــرائم القتــل يف ســانت فنــسنت وجــزر غرينــادين       

. ٢٠٠٧ ألــف نــسمة يف عــام   ١٠٠ مــن كــل  ٣٣لتــصل إىل 
 ألـف   ١٠٠ لكـل    ٢٢ بــ  ٢٠١٠ويقّدر أحدث رقم يتعلق بعـام       

، أبلغـــت ســـانت فنـــسنت وجـــزر    ٢٠١١ويف عـــام . نـــسمة
ــن    ــضا عــ ــادين أيــ ــلة   ٥٢٢غرينــ ــضائية ذات صــ ــة قــ  مالحقــ

ــدِّربامل ــال ٣٢٢ات، وخـ ــة، واعتقـ  شخـــصا بـــسبب ٤٣٢ إدانـ
  .اتخدِّرجرائم تتعلق بامل

    
    املؤثِّرات العقلية )ب(  
ال تــزال إســاءة اســتعمال املستحــضرات الــصيدالنية،   -٤٣٣
فيهــا املستحـــضرات احملتويــة علـــى مهــدِّئات ومـــسكِّنات    مبــا  

ومنشِّطات، مصدَر قلق كبري يف أمريكا الوسطى، وخـصوصا         
وما زالـت أمريكـا الوسـطى منطقـة مـثرية           . فيما يتعلق بالنساء  

للقلــق فيمــا يتعلــق بتعــاطي املستحــضرات الــصيدالنية احملتويــة   
. بيـة على منشِّطات وكذلك املنشِّطات املـصروفة بوصـفات ط        

والبيانــات العامــة بــشأن االنتــشار يف منطقــة أمريكــا الوســطى  
  .البلدان ال تبلِّغ هبا أنَّأو  ي إما أهنا ليست متاحة الكاريبو

ــة     -٤٣٤ ــشار مرتفع ــسبة انت ــسجَّل يف أمريكــا الوســطى ن وت
وأُبلــغ عــن صــنع املنــشِّطات . لتعــاطي املنــشِّطات األمفيتامينيــة
روع وتزايــد املــضبوطات مــن األمفيتامينيــة علــى حنــو غــري مــش

سالئفها يف عدة بلدان، وخـصوصا غواتيمـاال حيـث فكّكـت            
ــانون األول   ــامني يف كـ ــربا للميثامفيتـ ــسلطات خمتـ ــسمرب /الـ ديـ

 ٢٧٥علـى ُبعـد حنـو        ويقع املخترب يف سان ماركوس    . ٢٠١١
 املخترب السري قام بـصنع      أنَّوُيعتقد  . كم من مدينة غواتيماال   

ن امليثامفيتـامني الـذي ُتقـدَّر قيمتـه          كغ مـ   ٥٠٠ما ال يقلّ عن     
كما صـادرت سـلطات     .  مليون دوالر أمريكي   ٣٢بأكثر من   

إنفاذ القانون يف غواتيماال معدات صنع ومواد كيميائية ميكـن        
ويف عــام . أن تكــون قــد اســُتخدمت يف تركيــب امليثامفيتــامني

ــاج     ٢٠١١ ــربات ســرية إلنت ــضا خمت  فُكِّكــت يف نيكــاراغوا أي
  .األمفيتامينيةاملنشِّطات 

ووفقا لتقرير أصدرته جلنة البلـدان األمريكيـة ملكافحـة       -٤٣٥
ات مؤّخراً خبصوص الضبطيات، أبلغت بلدان يف خدِّرتعاطي امل

ــا الوســطى عــن ضــبط منتجــات صــيدالنية مــن حيــث        أمريك
الكميات وأنواع املواد اخلاضـعة للمراقبـة الـيت ختتلـف مـن بلـد               

اســــا مهــــدِّئات مثــــل   ومشلــــت تلــــك املــــواد أس  . إىل آخــــر
ــربازوالم    ــديازيبام واأللــــ ــل الــــ ــن قبيــــ ـــزوديازيبينات مــــ البنــــ

كمـــا ُســـجِّلت ضـــبطيات أصـــغر حجمـــا مـــن . والكلونازيبـــام
املنــشِّطات مثــل امليثيــل فينيــدات والقهميــات مثــل األمفيربامــون 

  .والفنترمني واملازيندول
    

    السـالئـف )ج(  
ــام   -٤٣٦ ــسلفا  ٢٠١١خــالل ع ــشرطة يف ال دور  اختــذت ال

ــة        ــشبكات الدولي ــن ال ــدد م ــى كــشف ع ــدابري ســاعدت عل ت
ــها يف اســترياد   خــدِّر باملتِّجــارلال ات الــيت يتمثــل أســلوب عمل

اإليفيــدرين والــسودوإيفيدرين (كميــات كــبرية مــن الــسالئف 
مــن الــصني عــن طريــق  ) واإليثيــل فينيــل أســيتات وامليثــيالمني 

بكميــات وبعــد ذلــك ُتنقــل تلــك املــواد بــرا . مينــاء أكــاخوتال
ات خـدِّر صغرية إىل غواتيماال من أجل الصنع غـري املـشروع مل          

 كــغ مــن تلــك ٢١٣ ُضــبط حنــو ٢٠١١ويف عــام . اصــطناعية
  .السالئف يف السلفادور

ــة حنــو     -٤٣٧ ــة الوطني ــشرطة املدني ويف غواتيمــاال ضــبطت ال
 كـــغ مـــن الـــسودوإيفيدرين ٩٥ كـــغ مـــن اإليفيـــدرين و١٠٠

-٢٠١١رين يف الفتـرة     الـسودوإيفيد   من أقـراص   ٥٥٠ ٣١٠و
ــو   . ٢٠١٢ ــبط حن ــا ُض ــو   ٢١٢كم ــن محــض الكربيتيك ــرا م   لت
  . لترا من أهنيدريد اخلل خالل تلك الفترة٥١٢
 ضـبطت دائـرة إدارة      ٢٠١٢ينـاير   /ويف كانون الثـاين    -٤٣٨

الضرائب ووزارة البحرية ومكتـب النائـب العـام يف املكـسيك        
ة غـــري  حاويـــة مـــن املونـــوميثيالمني، وهـــو مـــادة كيميائيـــ١٢

ي   خاضعة للمراقبة ُتستخدم يف صنع امليثامفيتامني بـوزن تقـريب         
ــدره  ــا١٩٥ق ــاء    .  طن ــد وصــلت إىل مين ــات ق ــت احلاوي وكان
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وكانـت عـشر مـن      . السارو كارديناس املكسيكي من الـصني     
احلاويات مّتجهة إىل بويرتو كويتسال يف غواتيمـاال، يف حـني           

ينــاء كورينتــو يف  كانــت احلاويتــان املتبقّيتــان مّتجهــتني إىل م   
  .نيكاراغوا

    
  التعاطي والعالج -٥ 

  
ما زال معـّدل االنتـشار الـسنوي لتعـاطي الكوكـايني             -٤٣٩

 ٠,٥(ي  الكـــاريبوبـــني عامـــة الـــسكان يف أمريكـــا الوســـطى  
أعلى من املتوسـط العـاملي حيـث        )  يف املائة على التوايل    ٠,٧و

  .يتسّرب الكوكايني املتَّجر به إىل عامة السكان
معّدل االنتشار السنوي لتعاطي املنـشِّطات      بأنَّ  وأفيد   -٤٤٠

ــى بكــثري مــن املتوســط      ــة يف أمريكــا الوســطى أعل األمفيتاميني
ــسلفادور   ــاملي، وخـــصوصا يف الـ ــة٣,٣(العـ ــز ) يف املائـ ، وبليـ

ويقـدِّر  ).  يف املائـة   ١,٢(وبنمـا   )  يف املائـة   ١,٣(وكوستاريكا  
ــم املتحــدة املعــين بامل   ــة ات واخــدِّرمكتــب األم ــأنَّ جلرمي   حنــو ب

 شـــــخص يتعــــــاطون املنــــــشِّطات  ٢٢٠ ٠٠٠ و٣٣٠ ٠٠٠
يف أمريكـــا الوســـطى ") اإلكـــستاسي"باســـتثناء (األمفيتامينيــة  

ي، على التوايل، أي معدَّال انتـشارٍ سـنويني تقـديريني             والكاريب
 يف املائــــة يف ١,٣لتعــــاطي املنــــشِّطات األمفيتامينيــــة يبلغــــان 

 هنـاك  أنَّوُيقدَّر . ي  يف الكاريب يف املائة  ٠,٨أمريكا الوسطى و  
ــو  ــاطي ٨٠ ٠٠٠ و٣٠ ٠٠٠حنـ يف " اإلكـــستاسي" مـــن متعـ

ــديل     أمريكــا الوســطى والكــاريب   ــل مع ــا ميثِّ ــوايل، مم ــى الت ي عل
 يف ٠,١انتــشار ســنويني تقــديريني لتعــاطي هــذه املــادة يبلغــان 

  . يف املائة على التوايل٠,٣املائة و
 يبلـغ   القنَّب السنوي لتعاطي     معّدل االنتشار  أنَّوُيقدَّر   -٤٤١
ي   يف املائـة يف الكـاريب  ٢,٨ يف املائة يف أمريكـا الوسـطى و     ٢,٤

 يف  القنَّـب مـن متعـاطي     شـخص    ٥٩٠ ٠٠٠حيث يوجـد حنـو      
ــدد إىل       ــذا العـ ــصل هـ ــا يـ ــطى بينمـ ــا الوسـ  ٧٦٠ ٠٠٠أمريكـ

ووفقـــا ملكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين  . ي يف الكـــاريبشـــخص 
ــغ  خــدِّربامل ــة، بل ــاطي    ات واجلرمي ــسنوي لتع ــشار ال ــّدل االنت مع

 يف ٠,٤ يف املائـــة يف أمريكـــا الوســـطى و٠,٥شـــبائه األفيـــون 
 عـدد متعـاطي شـبائه األفيـون يف     أنَّوُيقـدَّر  . ي املائـة يف الكـاريب  

ــاريب   ــطى والكــ ــا الوســ ــو   أمريكــ ــصل إىل حنــ  ١٢٠ ٠٠٠ي يــ
وفيمــــا خيــــص املــــواد .  شــــخص علــــى التــــوايل١٠٠ ٠٠٠و

 مكتــــب األمــــم املتحــــدة املعــــين األفيونيــــة، تــــشري تقــــديرات
 معـّدل االنتـشار الـسنوي يـصل إىل          أنَّات واجلرميـة إىل     خدِّربامل

ي   يف املائـة يف الكـاريب  ٠,٣ يف املائة يف أمريكـا الوسـطى و     ٠,١
مع تقديرات منخفضة من حيث تعاطي تلك املـواد مـن طـرف             

  . شخص على التوايل٨٠ ٠٠٠ و٢٠ ٠٠٠
ــار  -٤٤٢ ــطى والكــ ــا الوســ ــدث   يبويف أمريكــ ــد أحــ ي تفيــ

ــة   ــديرات املتاحــ ــأنَّ التقــ ــاطون  ٠,١بــ ــون شــــخص يتعــ  مليــ
 يف املائة من جممـوع متعـاطي   ٢الكوكايني يف كل منهما، أي  

).  ماليـــني شـــخص ٨,٤(ات يف القـــارة األمريكيـــة  خـــدِّرامل
ــايني املـــستهلكة       ــة لكميـــة الكوكـ ــت التقـــديرات املؤقتـ  وبلغـ

مــن (رييب  أطنــان يف الكــا ٦ أطنــان يف أمريكــا الوســطى و  ٥
 طنــا مــن الكوكــايني املــستهلك يف القــارة  ٢٧٥جممــوع يبلــغ 

  ).األمريكية حسب تقديرات مؤقتة
ي املتعلـق     ووفقا لإلطار االستراتيجي اإلقليمي الكاريب     -٤٤٣

، ٢٠١٢-٢٠٠٨األيدز للفتـرة    /بفريوس نقص املناعة البشرية   
ــوم       ــراكة عمـ ــة وشـ ــة الكاريبيـ ــا اجلماعـ ــة أجرهتـ ــو دراسـ وهـ

ملكافحة فريوس نقص املناعـة البـشرية واأليـدز، فـإنَّ     ي   الكاريب
ي يعـود أساســا   وبـاء فـريوس نقـص املناعـة البـشرية يف الكـاريب      

ــسياً      ــني جن ــسي بــني الغريي ــصال اجلن ــال العــدوى باالت إىل انتق
وتشري الدراسـات االستقـصائية الـيت أجريـت      . بالدرجة األوىل 

نقـص املناعـة   يف املنطقة إىل مستوى كاٍف من املعرفة بفريوس         
ــر    البــشرية يف الكــاريب ي وإن مل تــؤد تلــك املعرفــة بعــد إىل تغّي

 البلدان إىل تنفيذ تـدابري حمـّددة        ىوتسع. كاٍف يف السلوكيات  
األهداف يف صفوف أشد فئـات الـسكان عرضـة للخطـر، مبـا         

  .اتخدِّريف ذلك متعاطو امل
ويتواصــل تنفيــذ الربنــامج العــاملي للوقايــة مــن تعــاطي  -٤٤٤

األيـدز واجلرميـة يف     /ات وفـريوس نقـص املناعـة البـشرية        خدِّرامل
ــسلفادور ونيكــاراغوا      ــا وال ــشباب يف كــل مــن بنم أوســاط ال
وهنــدوراس يف إطــار بــرامج برهنــت علــى فعاليتــها للتــدريب   

ات خـــدِّرســـرية مـــن أجـــل منـــع تعـــاطي املعلـــى املهـــارات اُأل
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األيـــدز واجلرميـــة /واإلصـــابة بفـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية 
واجلنوح يف أوساط الشباب، وذلك من خالل تعزيز وحتـسني      

وعالوة علـى   . قدرة اُألسر على أن توفّر ألطفاهلا رعاية أفضل       
ــا وكولـــون   أ١١٥ُذلـــك شـــاركت  ــرة مـــن مقـــاطعيت بنمـ سـ

ــتني يف أفرقــة للتواصــل؛ وأنــشئ      فريقــا مــن اآلبــاء   ٢٨البنمي
ــة يف   ــدوراس؛ ونظمـــــت دورات تدريبيـــ ــات يف هنـــ واألمهـــ

ا للمهنيني العاملني يف املعهد الـوطين ملكافحـة إدمـان           نيكاراغو
ات والــــشرطة اجملتمعيـــة ووزارة التعلــــيم  خـــدِّر الكحـــول وامل 

ولـضمان اسـتدامة الربنـامج،      . ات غري احلكومية  نظَّموبعض امل 
ُنظِّــم املزيــد مــن بــرامج تــدريب املــدرِّبني يف بنمــا ونيكــاراغوا  

تظر منـهم مواصـلة     با ُين  مدرّ ٨٠وهندوراس واستفاد منها حنو     
  .سرة على املستوى الوطينتنفيذ برامج الوقاية وتعزيز اُأل

ــاطي      -٤٤٥ ــة ملكافحــة تع ــسياسة الوطني ــز ال ــا تركِّ ويف كوب
وُتوجَّـه بـرامج الوقايـة      . ات على التدابري الوقائية أساسا    خدِّرامل

حنــــو التــــرويج ألســــاليب احليــــاة الــــصحية، وتعــــّد وفقــــا       
ارهـا مـن املنـاطق احلـضرية أو         باعتب(خلصوصيات كل مقاطعة    

ــة أو الــساحلية وهتــدف هــذه الــربامج إىل حتديــد أدق  ). الريفي
ــر للفئــات املعرضــة للخطــر والكــشف املبكــر عــن     ودعــم أكث

ــرهتنني لل ــدِّراملـ ــادة   مخـ ــم وإعـ ــم هلـ ــالج املالئـ ــوفري العـ ات وتـ
وُيـدرَّب أطبـاء األسـرة      . تأهيلهم من خالل املشاركة اجملتمعية    

 تتـألف   كوبـا ويف  . اتخـدِّر ر عن تعاطي امل   على الكشف املبك  
ان مـــن أفرقـــة شـــبكة اخلـــدمات املتخصـــصة يف عـــالج اإلدمـــ

ــة يف  ــصحة العقليــ ــصات للــ ــددة التخّصــ ــستوصفات متعــ ؛  مــ
 ومراكــز للعــالج لعقليــة ومستــشفيات للــصحة اةكــز حمليــامرو

  .من اإلدمان
    

  أمريكا الشمالية 
  

    التطورات الرئيسية -١ 
فاض معدالت انتـشار بعـض أنـواع        على الرغم من اخن    -٤٤٦

ات، ال تزال أمريكا الشمالية هـي أكـرب سـوق يف العـامل              خدِّرامل
ات غري املشروعة، فضال عن كوهنا املنطقة اليت أبلغـت          مخدِّرلل

وحتـدث وفـاة    . اتخـدِّر عن أعلى معدل وفيـات ذات صـلة بامل        

واحدة تقريباً من بني كلِّ عشرين حالة وفـاة لـدى األشـخاص             
 سنة يف أمريكـا الـشمالية    ٦٤ و ١٥تراوح أعمارهم بني    الذين ت 

تقريـــر ات، وفقـــا لألرقـــام الـــواردة يف خـــدِّربـــسبب تعـــاطي امل
ــاملي ات خــدِّرامل ــات    )٣٢(.٢٠١٢الع ــرقم الوفي ــذا ال ــشمل ه  وي

النامجــة عــن تعــاطي جرعــات مفرطــة وعــن اإلصــابة بفــريوس     
األيــدز النــاجم عــن االســتعمال املــشترك /نقــص املناعــة البــشرية

  ات وكذلك الوفيات املتـصلة    خدِّرألدوات ملّوثة عند تعاطي امل    
باإلصابات الرضية، مبا يف ذلك حوادث السيارات النامجـة عـن           

  .اتخدِّرالقيادة حتت تأثري امل
وقــــد اخنفــــض معــــدل االنتــــشار الــــسنوي لتعــــاطي  -٤٤٧

 يف املائة مـن الـسكان       ٢,٤الكوكايني يف أمريكا الشمالية من      
 إىل  ٢٠٠٦ سـنة يف عـام       ٦٤ و ١٥رهم ما بني    املتراوحة أعما 

، وهو ما يعـادل اخنفاضـا حبـوايل         ٢٠١١ يف املائة يف عام      ١,٥
ــرة الــسنوات اخلمــس تلــك     ٣٨ ــة خــالل فت ويعــزى .  يف املائ

ــربات     االخنفــاض إىل تراجــع كــبري يف صــنع الكوكــايني يف خمت
ســرية بكولومبيــا خــالل الفتــرة املــذكورة فــضال عــن اختــاذ        

ــارتيالت  الـــسلطات املكـــس ــدا مـــن التـــدابري ملنـــع كـ يكية مزيـ
ات مـــن هتريـــب الكوكـــايني مـــن بلـــدان األنـــديز إىل  خـــدِّرامل

  .املكسيك والواليات املتحدة
وما زال تعـاطي عقـاقري الوصـفات الطبيـة يف أمريكـا              -٤٤٨

الــشمالية ُيــشكّل خطــرا كــبريا علــى الــصحة العامــة، ويطــرح   
ات خـدِّر ة امل أحد أكـرب التحـديات الـيت تواجـه جهـود مكافحـ            

ــة   ــات املنطق ــذهلا حكوم ــيت تب ــد   . ال ــات املتحــدة أُفي ويف الوالي
بارتفاع عدد الوفيـات النامجـة عـن تعـاطي جرعـة مفرطـة مـن              
شبائه األفيون املصروفة بوصفة طبية إىل أربعة أمثاله منـذ عـام            

ــات   . ١٩٩٩ ــز الواليـ ــام الـــيت نـــشرهتا مراكـ وكـــشفت األرقـ
ة منها عـن أنَّ الوفيـات النامجـة     املتحدة ملراقبة األمراض والوقاي   

عن تعاطي جرعة مفرطة من شبائه األفيون يف البلـد منـذ عـام              
 جتــاوزت الوفيــات الــيت ُتعــزى إىل تعــاطي الكوكــايني  ٢٠٠٣

وتشري التقـديرات أيـضا إىل أنَّ كـلَّ حالـة           . واهلريوين جمتمعني 
وفــاة متــصلة بتعــاطي جرعــات مفرطــة مــن شــبائه األفيــون        

__________ 
  .A.12.XI.1 املبيع رقم املتحدة، األمم منشورات  )32(
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ّدر بتــسع حــاالت التحــاقٍ مبرافــق العــالج مــن   يقابلــها مــا ُيقــ 
  .اتخدِّرإدمان هذه الفئة من امل

وأكَّــدت البيانــات الــيت صــدرت يف الواليــات املتحــدة  -٤٤٩
ات أنَّ نـصيب الفـرد مـن مبيعـات        خدِّر بشأن امل  ٢٠١٢يف عام   

األوكــسيكودون واهليــدروكودون ارتفــع ارتفاعــا كــبريا بــني      
فقــد بلغــت الزيــادة . يــات يف عــدَّة وال٢٠١٠ و٢٠٠٠عــامي 

 ٥١٩ يف املائـة يف فلوريـدا و       ٥٦٥يف مبيعات األوكـسيكودون     
ــورك و  ــة يف نيويـ ــسي و ٥١٥يف املائـ ــة يف تينيـ  يف ٤٣٩ يف املائـ

املائة يف ديالوير، يف حني زادت مبيعات اهليدروكودون بنـسبة          
ــا و ٣٢٢ ــة يف ســاوث داكوت ــة يف ســاوث ٢٩١ يف املائ  يف املائ

 ولئن أمكن عزو الزيادة جزئيـا إىل ارتفـاع        .كاروالينا وتينيسي 
ــاء يف      ــد مــن األطب ــرّدد مزي ــسكان وعــدم ت معــدل شــيخوخة ال

ات لعــالج األمل إالّ أنَّ زيــادة الكميــات   خــدِّروصــف هــذه امل 
ــوافرة مــن هــذه امل  ــادة   خــدِّراملت ــدورها يف زي ــد ســامهت ب ات ق

وُتالحـظ اهليئـة بقلـق هـذا التطـور          . معدالت التعاطي واإلدمان  
ؤكــد جمــددا علــى أمهيــة اضــطالع احلكومــات بوضــع تــدابري  وُت

ات مـن ِقبـل ممارسـي الطـب،         خـدِّر فّعالة للرقابة على وصـف امل     
وعلـــى توزيعهـــا مـــن ِقبـــل جتـــار اجلملـــة وبيعهـــا مـــن ِقبـــل         
الصيدليات، وعلى أمهية اسـتمرار احلكومـات يف إعـداد بـرامج            

لـيت اختـذهتا    وُتالحـظ اهليئـة التـدابري ا      . الوقاية والعالج وتنفيـذها   
ــذه       ــى ه ــة عل ــة الرقاب ــادة فعالي ــة يف ســبيل زي ــات املنطق حكوم

ات باختاذ خطـوات معيَّنـة مـن قبيـل زيـادة فعاليـة حفـظ                خدِّرامل
 وتـشجيع    كـلٌ علـى حـدة      السجالت واإلشـراف علـى األطبـاء      

  .التوّسع يف اتباع هذه اإلجراءات
 American Medicalوكـــشف حبـــث نـــشرته جملـــة -٤٥٠

Association) عن أنَّ عدد األطفـال      )جلمعية الطبية األمريكية  ا 
يف الواليات املتحدة الذين ظهرت عليهم أعـراض الفطـام مـن            
املــواد األفيونيــة عنــد والدهتــم ارتفــع إىل ثالثــة أمثالــه مــا بــني    

 مـن حـديثي   ١ ٠٠٠ من كـل  ١، أي   ٢٠٠٩ و ٢٠٠٠عامي  
 طفـل  ١٣ ٥٠٠ وحده، ُولد حوايل ٢٠٠٩ويف عام  . الوالدة

أعراض الفطام اليت تـشمل نوبـات الـصرع ومـشاكل      مصاب ب 
  . التنفّس وصعوبات يف الرضاعة

، صّوت النـاخبون    ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦ويف   -٤٥١
يف واليات كولورادو وواشنطن وأوريغن على مـشاريع قـوانني          
مطروحــة يف إطــار الدميقراطيــة املباشــرة، ُيرفــع احلظــر القــانوين  

وقـد صـوِّت يف     .  ألغراض تروحيية  بالقنَّمبوجبها عن استعمال    
كولــورادو وواشــنطن لــصاحل مــشروع القــانون يف حــني رفــض  

 السـتعماله   القنَّـب الناخبون يف أوريغن رفع احلظر القانوين عـن         
 أنَّدا علـى    د اهليئـة جمـدّ    وتؤكّ. يف أغراض غري طبية وغري علمية     

ة  الستعماله يف أغـراض غـري طبيـ        القنَّبرفع احلظر القانوين عن     
 بـصيغتها املعدلـة     ١٩٦١وغري علمية يتناىف وأحكام اتفاقية عام       

  .١٩٧٢ سنةبربوتوكول 
ــشمالية، شــأهنا شــأن     -٤٥٢ وواصــل املتَّجــرون يف أمريكــا ال

، "العقــاقري احملــّورة"غريهــا مــن املنــاطق، اســتحداث مــا يــسمَّى  
وهي مـواد خيـضع تركيبـها الكيميـائي للتحـوير إلخراجهـا مـن               

علـــى املـــواد ذات اخلـــصائص السارية لرقابيـــة نطـــاق التـــدابري ا
 القنَّـب وُتعدُّ املـواد الكاثينونيـة االصـطناعية وشـبائه          . املماثلة هلا 

ــني       ــن ب ــيوعا م ــاطي ش ــات التع ــر فئ ــاقري "االصــطناعية أكث العق
ووفقاً للبيانات الصادرة عن اجلمعية األمريكية ملراكـز    ". احملّورة

ليت تلقتـها تلـك املراكـز       مكافحة السموم فإنَّ عدد االتصاالت ا     
ــام  ــشبائه   ٢٠١١يف عــ ــخاصٍ لــ ــرُّض أشــ ــشأن تعــ ــب بــ  القنَّــ

االصطناعية أو املواد الكاثينونية االصطناعية ارتفـع إىل مـا يربـو     
وحتــثُّ . ٢٠١٠علــى ضــعف العــدد الــذي ُســّجل خــالل عــام  

ــةُ حكومــات املنطقــة علــى االطّــالع علــى حمتــوى الفــصل      اهليئ
موضــوع مــواد التعــاطي اجلديــدة الثـاين مــن هــذا التقريــر حــول  

والنظــر يف تنفيــذ التوصــيات املوجَّهــة إىل احلكومــات يف ذلــك   
وحتيط اهليئة علمـا بـاخلطوات الـيت اختـذهتا احلكومـات            . الفصل

يف أمريكا الشمالية لتحسني مراقبة هـذه املـواد مـن خـالل سـّن            
  .قوانني جديدة والتطبيق الفّعال للتدابري القانونية القائمة

ــام   -٤٥٣ ــل ع ــن حــاالت    ٢٠١٢ويف أوائ ــدا ع ــت كن  أبلغ
نقــص يف بعــض العقــاقري الــيت ُتتنــاول عــن طريــق احلقــن، ألنَّ   
واحدة من أبرز شركات توريد العقاقري اجلنيـسة هبـا تعّرضـت            

ــصنع   ــايري ال ــق مبع ــشاكل تتعلّ ــنقص   . مل ــا تفاقمــت حــّدة ال كم
بسبب تدمري مصنع ُينتج هذه العقاقري تدمريا جزئيا مـن جـّراء            
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 قنينـة مـن املـورفني       ٥٧ ٠٠٠حريق شّب به، وبسبب سحب      
الذي ُيتناول عن طريق احلقن من املرافق الصحية جبميـع أحنـاء           

وتـود اهليئـةُ أن ُتـذكّر حكومـات     . البلد بسبب خطأ يف ومسها  
ــة       ــعة للمراقبـ ــة اخلاضـ ــصادر األدويـ ــع مـ ــة تنويـ ــة بأمهيـ املنطقـ
ــاع      ــة انقطـ ــذ يف حالـ ــوارئ تنفّـ ــط طـ ــع خطـ ــضرورة وضـ وبـ

  .إلمدادات هبذه األدويةا

وخــــضعت مــــسألة نقــــص العقــــاقري لنظــــر الــــسلطة   -٤٥٤
التــشريعية يف الواليــات املتحــدة أيــضاً، الــيت أقــّرت مــشروع       
قـــانون الـــسالمة واالبتكـــار الـــذي تقـــدَّمت بـــه إدارة األغذيـــة 

وُيعترب هـذا   . ٢٠١٢يوليه  /والعقاقري ودخل حّيز التنفيذ يف متوز     
ــشريعياً   ــّصاً ت شــامالً، إذ ُيغطّــي جمموعــةً واســعةً مــن   القــانون ن

املسائل املرتبطة بصنع العقاقري واألجهزة الطبية، بـالتركيز علـى          
الـسالمة وعــدم غـالء األســعار وعلـى االبتكــار يف جمـال الطــب     

ــائي ــصنع عقــاقري حمــّددة    . األحي ــزم القــانون اجلهــات الــيت ت وُيل
روٍف مـن   بإخطار إدارة األغذية والعقاقري عند تعّرضـها أليِّ ظـ         

شــأهنا أن ُتقلّــص إنتاجهــا مــن هــذه العقــاقري، مــن أجــل تفــادي  
  .حدوث نقص يف العقاقري اهلامة بالواليات املتحدة

ــة    -٤٥٥ ــال العنـــــف املرتبطـــ ويف املكـــــسيك ظلّـــــت أعمـــ
ــام يف شــىت    خــدِّربامل ــشكّل خطــرا كــبريا علــى األمــن الع ات ُت

 شـخص منـذ عـام       ٦٠ ٠٠٠فقد قتـل أكثـر مـن        . أرجاء البلد 
ات، خــدِّر نتيجــة لتعّرضــهم ألعمــال عنــف مرتبطــة بامل٢٠٠٦

وأفـاد النائـب    . طبقا لألرقام اليت أصدرهتا احلكومة املكـسيكية      
 أشـخاص قتلـوا يف الفتـرة مـا بـني كـانون              ١٢ ٩٠٣بأنَّ  العام  
 فقط، وهو ما ُيمثِّـل زيـادة        ٢٠١١سبتمرب  /يناير وأيلول /الثاين

 يف الفتــرة نفــسها  يف املائــة مقارنــة بعــدد الــضحايا١١قــدرها 
ومــا زال املتَّجــرون يــستهدفون الــصحفيني . مــن العــام الــسابق

ــة امل   ــن اجلرميـ ــون عـ ــذين يكتبـ ــالـ ــد  نظَّمـ ــوهنم للتهديـ ة ويعّرضـ
ــل  ــيس املكــسيك أنَّ   . والترهيــب والعنــف والقت ــد ذكــر رئ وق
ات يف بلــده يعــزى إىل الطلــب خــدِّرحجــم العنــف املتــصل بامل

. شروعة يف الواليــات املتحــدةات غــري املــخــدِّراملطّــرد علــى امل
ات والعنــف املّتــصل خــدِّروُتالحــظ اهليئــةُ أنَّ حلــول تعــاطي امل

هبا لن تكون فّعالـة مـا مل تـستند إىل مبـادراٍت ترمـي إىل احلـد                  

من العرض والطلـب، علـى أسـاس مبـدأ املـسؤولية املـشتركة؛              
ــات      ــذهلا الوالي ــيت تب ــاجلهود املــشتركة ال ــة علمــا ب وحتــيط اهليئ

ة واملكــسيك مــن أجــل مواجهــة هــذا التحــدي اهلائــل،  املتحــد
واليت تشمل تدابري ترمي إىل احلـدِّ مـن العـرض والطلـب علـى               

  .حد سواء
    

    التعاون اإلقليمي -٢ 
 استضافت املكسيك اجتماعـا     ٢٠١٢مارس  /يف آذار  -٤٥٦

ة العابرة للحدود الوطنيـة     نظَّمرفيع املستوى ملكافحة اجلرمية امل    
وكـان اهلـدف مـن االجتمـاع، الـذي          . ريبيف نصف الكرة الغ   

ة الـدول األمريكيـة، حتديـد       منظَّمـ  عـضواً يف     ٣٣حضره ممثلـو    
ــد       ــة وحتدي ــصابات الدولي ــا الع ــيت تطرحه ــدة ال املخــاطر اجلدي

ة بأشـــكاهلا نظَّمـــاســـتراتيجيات فّعالـــة للتـــصدي للجرميـــة امل   
واتفـــق املـــشاركون علـــى ضـــرورة توثيـــق التعـــاون . املتعـــّددة

وخـــالل .  أســـاس مبـــدأ املـــسؤولية املـــشتركةاإلقليمـــي علـــى
ــة عــن  نظَّمــاالجتمــاع أعلــن األمــني العــام مل  ة الــدول األمريكي

ة العـابرة   نظَّمتأسيس مركز التعاون يف جمال مكافحة اجلرمية امل       
  .للحدود الوطنية

  أيضا االجتمـاع   ٢٠١٢مارس  /وُعقد يف أوتاوا يف آذار     -٤٥٧
ــا ا    ــدول أمريك ــدفاع ب ــوزراء ال ــي ل ــو أول  الثالث ــشمالية، وه ل

وكان اهلدف من االجتماع متهيـد الطريـق        . اجتماع من نوعه  
صوب إنشاء آلية مـشتركة يف املنطقـة لتقيـيم املخـاطر وتعزيـز              
التعاون من أجل التصّدي اجلماعي للمخاطر األمنية املـشتركة         

  .اتخدِّر باملتِّجارمبا فيها اال
لـشمالية  وُعقدت القمة السادسة لقـادة دول أمريكـا ا      -٤٥٨

 بواشــنطن العاصــمة وشــارك فيهــا ٢٠١٢أبريــل / نيــسان٢يف 
. رئيــسا الواليــات املتحــدة واملكــسيك ورئــيس وزراء كنــدا     

وتباحــث الزعمــاء الثالثــة بــشأن مواضــيع االقتــصاد والتجــارة  
ات خدِّر بامل تِّجاروالطاقة على الصعيد اإلقليمي، فضال عن اال      

ركا أكـدوا فيـه مـن    عرب احلدود الوطنيـة، وأصـدروا بيانـا مـشت      
ــزامهم مبواصــلة العمــل املــشترك يف ســبيل التــصّدي     ــد الت جدي
للمخاطر األمنية على أساس مبادئ املسؤولية املشتركة والثقـة      
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وأعلنــوا أيــضاً أهنــم عــازمون علــى تعزيــز  . املتبادلــة واالحتــرام
التعاون األقاليمي مع أمريكـا الوسـطى، وال سـيما مـن خـالل              

ــة بــني منظومــة  اســتهالل حــوار أمــين حــو  ل التحــديات األمني
وتــشيد اهليئــة  . تكامــل أمريكــا الوســطى وأمريكــا الــشمالية    

بااللتزام الذي أبداه قادة أمريكا الشمالية جتاه حتـسني التعـاون         
اإلقليمــي، وترحِّــب باملبــادرات الــيت ترمــي إىل تعزيــز التعــاون  

  .األقاليمي

دة وشارك زعماء كندا واملكسيك والواليـات املتحـ        - ٤٥٩
ــد       ــذي ُعقـ ــسادس، الـ ــة الـ ــارة األمريكيـ ــة القـ ــؤمتر قمـ يف مـ

ــسان  ــا يف ني وركّــزت القمــة علــى  . ٢٠١٢أبريــل /بكولومبي
موضــوعْي التعــاون اإلقليمــي والتكامــل االقتــصادي، فــضال    
عن التحديات األمنية املطروحة، مبا فيهـا التحـديات املتعلقـة           

  ظـــر ان( هبـــا تِّجـــارات والعنـــف املتـــصل باالخـــدِّربتعـــاطي امل
  .) أدناه٥١٤ة الفقر

ــاين      -٤٦٠ ــة الثـ ــؤمتر القمـ ــسيك يف مـ ــيس املكـ ــارك رئـ وشـ
املــشترك بــني املكــسيك واجلماعــة الكاريبيــة الــذي استــضافته   

ــومي    ــاون يـ ــدج تـ ــة بريـ ــار٢١ و٢٠مدينـ ــايو / أيـ . ٢٠١٢مـ
وناقــشت القمــة عــدَّة مــسائل مــن بينــها التنميــة والتكامــل يف   

ــة واجل  ــة البيئـ ــصادي ومحايـ ــال االقتـ ــة املاجملـ ــرميـ ــابرة نظَّمـ ة العـ
ــة  ــى مواصــلة    . للحــدود الوطني ــشارِكة عل ــدول امل واتفقــت ال

 عملها اجلماعي من أجل إجياد حلول إقليميـة تكفـل التـصدي           
  .للتحديات اليت تواجهها

ونظَّمـــت جلنـــة البلـــدان األمريكيـــة ملكافحـــة تعـــاطي  -٤٦١
ات اجتماعــاً بــشأن اإلدمــاج االجتمــاعي ومكافحــة     خــدِّرامل
 / آب٣١ و٣٠ات يف أمريكــا الالتينيــة، ُعقــد يــومي رخــدِّامل

ة الــدول األمريكيــة يف واشــنطن منظَّمــ مبقــر ٢٠١٢أغــسطس 
وكـــان اهلـــدف مـــن االجتمـــاع، الـــذي شـــاركت . العاصـــمة

ة الدول األمريكية واحلكومة اإلسـبانية يف متويلـه، إتاحـة           منظَّم
بليـة  منتدى ملناقشة املسائل املتعلّقة باإلدمـاج االجتمـاعي والقا        

ــاطي امل ات، مــن أجــل اإلســهام يف إعــداد سياســات    خــدِّرلتع
  .شاملة تكفل التصّدي لتلك املشكلة

وواصــلت حكومتــا كنــدا والواليــات املتحــدة طــوال   -٤٦٢
 تنفيـذ تـدابري يف إطـار برناجمهمـا املـشترك املعنـون              ٢٠١٢عام  

ــسية      " ــدرة التنافـ ــن والقـ ــدود لألمـ ــا وراء احلـ ــل مـ ــة عمـ خطـ
وتنص خطة العمل علـى تعزيـز   ". نطقة احمليطةاالقتصادية يف امل  

ــدين،      ــانون يف البل ــاذ الق ــاون بــني ســلطات اجلمــارك وإنف التع
بوســائل مــن بينــها تبــادل املعلومــات االســتخباراتية وزيــادة       
عمليات التفتيش املشتركة للبضائع املنقولـة بـّراً وجـّواً وأمتعـة            

عـن   أعلنـت احلكومتـان      ٢٠١٢يونيه  /ويف حزيران . املسافرين
إنــشاء جلــان ثنائيــة مــشتركة إلدارة عمليــات املرافــئ يف مثانيــة  
  .مطارات كندية، تتمثَّل مهمتها يف تبسيط تنفيذ خطة العمل

ات بالواليات املتحـدة    خدِّروأعلنت إدارة مكافحة امل    -٤٦٣
 عـــن إبـــرام   ٢٠١٢أغـــسطس  /وحكومـــة املكـــسيك يف آب  

هـة  مذكرة تفاهم هتـدف إىل تنـسيق جهودمهـا مـن أجـل مواج          
الزيــادة الكــبرية يف عــدد املختــربات غــري املــشروعة الــيت ُتنــتج   

ــشتركة     ــدودمها املـ ــانيب حـ ــى جـ ــامني علـ ــدف . امليثامفيتـ ويهـ
االتفــاق إىل تعزيــز تبــادل املعلومــات واالســتخبارات، وتعزيــز  
جهود املراقبـة املـشتركة للمـواد الكيميائيـة، فـضال عـن إتاحـة               

  .تربات غري املشروعةالتدريب واملوارد الالزمة لتفكيك املخ
ــة بالواليــات املتحــدة    -٤٦٤ كمــا خّصــصت وزارة اخلارجي

متويــل مبــادرة مرييــدا لزيــادة قــدرة ســلطات إنفــاذ القــانون يف  
ات غــري خــدِّراملكــسيك علــى كــشف وتفكيــك خمتــربات امل    

جرون مكسيكيون وعلى مجع األدلـة      املشروعة اليت يشغلها متَّ   
ات خــدِّردمة يف صــنع املوتــدمري الــسالئف الكيميائيــة املــستخ 

  .غري املشروعة
ات اســـتخدام خــدِّر  باملتِّجــار وواصــلت شــبكات اال   -٤٦٥

السفن الغوَّاصة وشبه الغوَّاصـة يف هتريـب كميـات كـبرية مـن              
ــة إىل األســواق الــشمالية علــى   خــدِّرامل ات مــن أمريكــا اجلنوبي

وملواجهة هذا اخلطر، واصـلت     . طول ساحل أمريكا الوسطى   
ــات امل ــشاركتهما يف   الوالي ــدا م ــارتيو "تحــدة وكن ــة م ، "عملي

ــامج للتعــاون بــني ســلطات إنفــاذ القــانون يف أربعــة      وهــو برن
عشر بلداً من بلدان القارة األمريكية وأوروبا يرمي إىل جماهبـة           
ــا       ــربزخ يف أمريكـ ــانيب الـ ــول جـ ــى طـ ــري علـ ــهريب البحـ التـ
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ــه ســـلطات الواليـــات املتحـــدة،   . الوســـطى ــا ذكرتـ ــاً ملـ ووفقـ
 طنــا ١١٩ عـن اعتــراض  ٢٠١١مليــة خـالل عــام  أسـفرت الع 

 بليـــون دوالر بأســـعار ٢,٣٥مـــن الكوكـــايني، تبلـــغ قيمتـــها 
اجلملـــة، قبـــل أن تـــصل إىل وجهاهتـــا املقـــصودة يف الواليـــات 

ــدول     . املتحــدة ــها ال ــيت حققت ــة ال ــائج اإلجيابي ــة بالنت ــّر اهليئ وتق
وتــشجعها علــى مواصــلة تنفيــذ " عمليــة مــارتيو"املــشاركة يف 

  .شروع وعلى استكشاف املزيد من سبل التعاونهذا امل
    

    التشريعات والسياسات واإلجراءات الوطنية -٣ 
 ٢٠١٢أبريــل /أصــدرت اإلدارة األمريكيــة يف نيــسان -٤٦٦

، الــيت ٢٠١٢ات لعــام خــدِّراالســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة امل
ــتراتيجيتا       ــته اس ــذي أرس ــار ال ــن اإلط ــتفادة م هتــدف إىل االس

، وأصـدرت إىل جانبـها خطـة الوقايـة          ٢٠١١ و ٢٠١٠عامي  
وتتــضمَّن االســتراتيجية . مـن تعــاطي عقـاقري الوصــفات الطبيـة   

منــع تعــاطي : التــدابري الــيت تقترحهــا اإلدارة مــن أجــل مــا يلــي
ات على مستوى اجملتمع احمللّي؛ وتوسيع برامج العـالج         خدِّرامل

والتأهيـــل ودجمهـــا يف منظومـــة الرعايـــة الـــصحية؛ ومعاجلـــة      
ات واجلنوح واحلبس؛ وجماهبـة     خدِّر بتعاطي امل   شاكل املتصلة امل
ــز    خــدِّر باملتِّجــاراال ــي، وتعزي ــى النطــاق احملل ــا عل ات وإنتاجه

التعـــاون الـــدويل يف هـــذا الـــصدد؛ وحتـــسني نظـــم املعلومـــات 
ــيم    ــل والتقي ــراض التحلي ــستخدمة ألغ وتواصــلُ اإلدارة يف . امل

وقاية من تعـاطي     أيضا تركيزها على ال    ٢٠١٢استراتيجية عام   
ات؛ خـــدِّرعقـــاقري الوصـــفات الطبيـــة والقيـــادة حتـــت تـــأثري امل

، وهـو   "فئـات الـسكان اخلاصـة     "وتواصل أيضا تركيزها علـى      
مــــصطلح يــــشمل طــــالب الكليــــات واجلامعــــات، والنــــساء 
واُألسر، والعسكريني احلـاليني والـسابقني وأُسـرهم، والفئـات          

 وُيتوقّـع أن تبلـغ      .اليت تعترب ذات احتياجات خاصة يف العـالج       
نفقات تنفيذ مبادرات الوقايـة والعـالج املـضطلع هبـا يف إطـار              

  .٢٠١٢ بليون دوالر يف السنة املالية ١٠,١االستراتيجية 
ــام    -٤٦٧ ــوال عـ ــسيك طـ ــة املكـ ــلت حكومـ  ٢٠١٢وواصـ

تنفيذ األهداف االستراتيجية لـذلك العـام كمـا حـّددهتا خطـة             
ان، مبـا فيهـا األهـداف       العمل بشأن الوقاية والعالج مـن اإلدمـ       

املتعلّقة بافتتاح مراكز جديدة لإلحالة إىل مرافق العالج وهـي          

ــم   ــة باسـ ــز املعروفـ ــاة  " (Nueva Vida"املراكـ ــل حيـ ــن أجـ مـ
، وزيــادة تــدريب العــاملني يف جمــال الرعايــة الــصحية  )جديــدة

الذين يتعاملون مع حاالت اإلدمان، وتبّنـي هنـج وطـين ودويل          
واملـضي يف تطـوير شـبكة عـالج اإلدمـان      إزاء أنشطة الوقايـة،   

  .وتعزيز التكامل بني عناصرها

اسـترداد عقـاقري   "وُنظِّم االحتفال السنوي الرابع بيوم       -٤٦٨
ــة  ــفات الطبيـ ــسان " الوصـ ــدة يف نيـ ــات املتحـ ــل /يف الواليـ أبريـ

ات واجلهــات خــدِّر، حيــث متكّنــت إدارة مكافحــة امل ٢٠١٢
ملتحـدة خـالل ذلـك      الشريكة معهـا يف مجيـع أحنـاء الواليـات ا          

 طنــاً مــن أدويــة الوصــفات الطبيــة الــيت ٢٧٦اليــوم مــن جتميــع 
ووصـل إمجـايل    .  نقطـة جتميـع    ٥ ٦٥٩انتهت احلاجة إليهـا يف      

عقــاقري الوصــفات الطبيــة الــيت ُمجعــت خــالل فتــرة الــسنوات    
 طناً بعد إضافة الكمية اإلمجالية اليت ُجمعـت         ٦٨٠األربع إىل   

ــ. ٢٠١٢خــالل عــام  ــة الــيت نــشرها  وكــشفت األرق ام احلديث
  ات عــن أنَّ خــدِّراملكتــب املعــين بالــسياسة الوطنيــة ملكافحــة امل

 يف املائــة مــن املتعــاطني اجلــدد ألدويــة وصــفات ٦٨مــا نــسبته 
تسكني األمل يف السنة السابقة حصلوا على احلبـوب جمانـاً إمـا             
مـن أصـدقاء أو مـن أفـراد يف اُألسـرة، أو أخـذوها منـهم دون        

ــة هــذه    وُت. اســتئذان ــسلطات األمريكي ــادرة ال ــة مبب رحِّــب اهليئ
وضـع آليـات فّعالـة للـتخلص        بـأنَّ   وتوّد أن ُتـذكِّر احلكومـات       

مــن املستحــضرات الــصيدالنية الــيت انتــهت احلاجــة إليهــا مــن   
ــة ملكافحــة تعــاطي    العناصــر األساســية يف أيِّ اســتراتيجية فّعال

  . عقاقري الوصفات الطبية

ــا  -٤٦٩ ت يف الواليــات املتحــدة، يف  وقــد ســّنت عــدة والي
إطـــار التـــصدي ملـــشكلة تعـــاطي عقـــاقري الوصـــفات الطبيـــة،  
ــن      ــاطي، بوســائل م ــيص ظــاهرة التع ــي إىل تقل ــشريعات ترم ت
بينها تأسـيس نظـم لرصـد الوصـفات الطبيـة مـن أجـل ضـمان             
ــة     ــفات الطبيـ ــاقري الوصـ ــِف عقـ ــاء يف وْصـ ــراط األطبـ ــدم إفـ عـ

سه علـى تلـك العقـاقري مـن         وضمان عدم حصول الشخص نف    
وعلى املستوى االحتادي أقـرت     . عدَّة أطباء أو عدَّة صيدليات    

ــتراتيجيةً ٢٠١٢يوليـــه /إدارة األغذيـــة والعقـــاقري يف متـــوز   اسـ
ــبه    ــاقري شـ ــها تـــستهدف العقـ ــاطر والتخفيـــف منـ ــيم املخـ لتقيـ
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ــد    ــدرجيي واملمتـ ــول التـ ــة ذات املفعـ ــك  . األفيونيـ ــدف تلـ وهتـ
 عدد ممارسي الرعايـة الـصحية املـدربني    االستراتيجية إىل زيادة  

ــة ومــساعدة املرضــى      ــة وصــف مــسكِّنات أمل معين علــى كيفي
  .على استخدام تلك العقاقري استخداماً آمناً

وأعلنــــت احلكومــــة الكنديــــة عــــن خطــــط إلجــــراء   -٤٧٠
اســـتعراض شـــامل للـــوائح القائمـــة الـــيت تـــنظم برنـــامج إتاحـــة 

إىل املـــشاورات العامـــة املارخيوانـــا لألغـــراض الطبيـــة، اســـتناداً  
ومتثَّل الغرض املعلن لعملية    . ٢٠١١املوّسعة اليت جرت يف عام      

التشاور، اليت الُتمست فيها مسامهات من األفراد املـرخص هلـم           
يف إطار الربنامج احلايل ومن مسؤويل الـصحة والـسالمة العامـة       
ــاء والرابطــات     ــاليم ومــن األطب ــى مــستوى املقاطعــات واألق عل

صيادلة والبلـــديات، يف احلـــد مـــن خمـــاطر التعـــاطي الطبيـــة والـــ
واستغالل الربنامج مـن ِقبـل العناصـر اإلجراميـة وزيـادة سـالمة            
اجملتمع احمللّي وكذلك إمكانيـة حـصول املـشاركني يف الربنـامج            

ووفقـــاً للمعلومـــات الـــيت قدَّمتـــها وزارة .  الطـــيبالقنَّـــبعلـــى 
ــيري     ــامج تغ ــشهد الربن ــر أن ي ــة، ُينتظ ــصحة الكندي ــشمل ال ات ت

اإللغــاء التــدرجيي للتــراخيص الــيت تــسمح لألفــراد بزراعــة هــذه  
ــاطر       ــف خم ــسّنى ختفي ــتهالك الشخــصي لكــي يت ــات لالس النبات
تسريبها إىل قنواٍت غري مشروعٍة، باإلضـافة إىل تـشديد الرقابـة            

.  احلاصلني على تراخيص يف إطـار الربنـامج        القنَّبعلى منتجي   
. ٢٠١٣ز التنفيـذ يف عـام        حيّـ  ويتوقع أن تدخل هذه التغـيريات     

وقد اعترف وزيـر الـصحة الكنـدي علنـا بـضرورة تعزيـز نظـام                
االمتثـــال واإلنفـــاذ احلـــايل لكفالـــة التنظـــيم الكـــايف للمنـــتجني   

وتالحــظ اهليئــة اخلطــوات الــيت اختــذهتا حكومــة  . املــرّخص هلــم
 القنَّـب كندا العتماد تدابري تكفل التخفيف من خماطر تـسريب          

 إطار هذا الربنامج، وسوف تواصـل اهليئـة رصـد           الذي ُيتاح يف  
  . نتائج عملية التشاور

 لألغــراض القنَّــبومــا زالــت مــسألة بيــع واســتخدام   -٤٧١
وقــد ســّنت واليــة . الطبيــة تــثري اخلــالف يف الواليــات املتحــدة

 لألغـــراض القنَّــب كنيتيكــت تــشريعاً ُيجيـــز بيــع واســـتعمال    
ك عدد الواليـات الـيت      ، لريتفع بذل  ٢٠١٢مايو  /الطبية يف أيار  

ــة      ــشريعات إىل ســبع عــشرة والي ــل هــذه الت ســّنت بالفعــل مث

فضالً عن مقاطعة كولومبيا، بـالرغم مـن سـريان قـانون املـواد            
اخلاضـعة للمراقبــة، وهـو قــانون احتــادي حيظـر صــراحةً حيــازة    

 وصــــنعه وتوزيعــــه مــــا عــــدا يف عــــدد حمــــدود مــــن  القنَّــــب
، ٢٠١٢نـوفمرب   /ثـاين ويف تـشرين ال   . االستخدامات املـشروعة  

طُلـــب مـــن النـــاخبني يف واليـــات آركنـــسا وماساشوســـيتس   
ومونتانا التـصويت علـى مـشروع قـانون يف إطـار الدميقراطيـة              

ــتعمال   ــشأن اســ ــرة بــ ــيبالقنَّــــب"املباشــ ــات "  الطــ يف الواليــ
وقـــد وافـــق النـــاخبون يف ماساشوســـيتس علـــى     . املـــذكورة

ن يف املـــشروع بالنـــسبة لواليتـــهم يف حـــني رفـــض النـــاخبو     
  . الطيبللقنَّبآركنسا ومونتانا وضع برامج حكومية 

 /وانتهى تصويت جملـس بلديـة لـوس أجنلـوس يف آب            -٤٧٢
ــع إدارة     ــل مـ ــة بالعمـ ــرطة املدينـ ــسطس بتكليـــف إدارة شـ أغـ

ات واملـّدعي العـام للمدينـة علـى إنفـاذ احلظـر             خدِّرمكافحة امل 
 القنَّــبالــذي فرضــه اجمللــس علــى املــستوصفات الــيت تــصرف  

وتنظر حمكمة كاليفورنيا العليا حاليـا يف قـضية طعـن           ". الطيب"
وشهدت كاليفورنيا تنفيذ إجـراءات متـضافرة     . يف قرار احلظر  

ــا يقــرب مــن      ــة أســفرت عــن إغــالق م يف شــىت أرجــاء الوالي
 ١ ٤٠٠ البـالغ عـددها      القنَّبنصف مستوصفاهتا اليت تصرف     

ــة وأجهــزة     مــستوصف، وذلــك بالتعــاون بــني مــسؤويل الوالي
ــانون  ــاذ القـ ــيت   . إنفـ ــة الـ ــات املراقبـ ــة أنَّ متطلبـ وتالحـــظ اهليئـ

ــة     ــذكورة ويف مقاطع ــسبع عــشرة امل ــات ال اعُتمــدت يف الوالي
ال تفــي باملتطلبــات " الطــيب "القنَّــبكولومبيــا يف إطــار بــرامج 
 ١٩٦١ من اتفاقيـة سـنة   ٢٨ و٢٣املنصوص عليها يف املادتني   

  .١٩٧٢بصيغتها املعدلة بربوتوكول سنة 
 /وانتـهى تـصويت جملـس بلديـة شـيكاغو يف حزيـران       -٤٧٣

 غرامــا أو ١٥ باملوافقــة علــى إلغــاء جتــرمي حيــازة  ٢٠١٢يونيــه 
ومينح القـانون الـذي وافـق عليـه اجمللـس سـلطةً             . القنَّبأقل من   

تقديريةً لشرطة املدينة تسمح هلا بتحريـر خمالفـات تتـراوح بـني             
ميـات تـصل    ك  دوالر ملن يضبط وحبوزتـه     ٥٠٠ دوالرا و  ٢٥٠
وسوف تواصل الشرطة إلقاء القـبض علـى مـن          .  غراما ١٥إىل  

 يف مكـــان عـــام وعلـــى أيِّ شـــخص دون ســـن القنَّـــبُيـــدّخن 
 وعلى أيِّ فرد تعتقـد أنـه   خدِّرالسابعة عشرة ُيضبط معه هذا امل     



 اتمخدِّرلتقرير الهيئة الدولية لمراقبة ا

92 

وعــالوة علــى الغرامــة الــيت يفرضــها ذلــك القــانون علــى . يبيعــه
ت االسـتماع اإلداريـة أن      املخالفني، جييـز القـانون ملـدير جلـسا        

أو /ات وخـدِّر ُيلزم املخـالفني حبـضور برنـامج توعيـة بأضـرار امل        
واعتــرض حــاكم واليــة نيــو جريســي يف . تأديــة خدمــة جمتمعيــة

 أيــضاً علــى مــشروع قــانون اعتمدتــه     ٢٠١٢يونيــه /حزيــران
اجلمعيــة العامــة للواليــة كــان مــن شــأنه إلغــاء جتــرمي حيــازة مــا   

 وإخضاع تلـك املخالفـة لغرامـة        القنَّب غراما من    ١٥يصل إىل   
 دوالر مـــع إلـــزام املخـــالف ٥٠٠ دوالراً و١٥٠تتـــراوح بـــني 

ات يف حالة تكرار ارتكـاب      خدِّرحبضور فصول توعية بشأن امل    
وقد استند حـاكم الواليـة يف اعتراضـه علـى مـشروع             . املخالفة

القـــانون إىل تعـــارض املـــشروع مـــع القـــانون االحتـــادي الـــذي 
كمــا صــّوت . ات غــري املــشروعةخــدِّر ضــمن املبالقنَّــُيــصّنف 

اجمللــس التــشريعي لواليــة نيويــورك ضــد مــشروع قــانون إللغــاء 
.  طرحه حاكم الوالية استنادا إىل األسباب نفـسها        القنَّبجترمي  

وتطلــب اهليئــة مــن حكومــة الواليــات املتحــدة أن تتخــذ تــدابري 
ب  والقنَّـ  قنَّـب الالة لكفالة تنفيـذ مجيـع تـدابري مراقبـة نباتـات             فّع

ــة     ــضيه اتفاقيـ ــا تقتـ ــا ملـ ــنةوفقـ ــات  ١٩٦١ سـ ــع الواليـ  يف مجيـ
  .واألقاليم اخلاضعة لسلطتها التشريعية

ويف إطار تعزيز قدرة املؤسسات االحتادية باملكـسيك         -٤٧٤
ات، طلبـت   خـدِّر  بامل تِّجارعلى التصّدي لتنظيمات اجلرمية واال    

ات خـدِّر عـين بامل  وزارة األمن العام من مكتب األمم املتحدة امل       
 تقيـيم منـوذج الـشرطة     ٢٠١٢ينـاير   /واجلرمية يف كـانون الثـاين     

اجلديدة الذي أعدته احلكومة املكـسيكية ليكـون مبثابـة حجـر            
الزاويـــة يف سياســـتها األمنيـــة اجلديـــدة الـــيت تواصـــل تنفيـــذها 

ــُق خــرباء   . ٢٠٠٧تــدرجيياً منــذ عــام   وقــد أجــرى التقيــيم فري
. تنـسيق أعمالـه وتقـدمي املـشورة لـه         دويل عيَّنه املكتـب وتـوىل       

مـايو بتـسليم تقريـر مفـصل إىل وزارة          /وانتهت العملية يف أيار   
األمن العام بشأن هيكل الشرطة االحتادية الـيت أنـشئت حـديثا          
وقــدراهتا وعملياهتــا، فــضالً عــن جمموعــة توصــيات ترمــي إىل   

  .املضي يف تعزيز هذا النموذج

 املركـز الكنـدي      استـضاف  ٢٠١٢فربايـر   /ويف شباط  -٤٧٥
ــاطي        ــا حــول تع ــوارا وطني ــان ح ــواد اإلدم ــاطي م ــشؤون تع ل

ــدا   ــة يف كنـ ــفات الطبيـ ــاقري الوصـ ــارك يف تلـــك  . عقـ ــد شـ وقـ
املشاورات جلان مـن اخلـرباء االستـشاريني يف جمـاالت العـالج             
والتوعية والوقايـة والرصـد واإلنفـاذ وُينتظـر أن ُتتـّوج العمليـة              

  .٢٠١٣عام بصياغة استراتيجية وطنية تصدر يف 
وعقدت الرابطة الكندية لرؤساء الشرطة اجتماعـاً يف       -٤٧٦
 أقرت فيه مـشروع قـرارٍ بـشأن االسـتعمال           ٢٠١٢يوليه  /متوز

غري املـشروع للمستحـضرات الـصيدالنية متهيـداً لعرضـه علـى             
ويطالـب القـرار بتعزيـز      . الرابطة يف اجتماعهـا الـسنوي املقبـل       

املــشكلة بــني الــشرطة  التعــاون يف مجــع البيانــات بــشأن هــذه   
وغريها من أصـحاب املـصلحة مبـا يف ذلـك العـاملون يف جمـال            
الرعايـــة الـــصحية، ويطالـــب كـــذلك بتخـــصيص يـــوم وطـــين 
ــيت انتفــت احلاجــةُ      ــة ال ــاقري الوصــفات الطبي ــتخلص مــن عق لل

وُنظم يوم للتخلص من تلك العقـاقري يف منطقـة نياغـارا            . إليها
ــار  ــاريو يف أيـ ــة أونتـ ــايو /مبقاطعـ ــه  ٢٠١٢مـ ــت خاللـ ، ومتكّنـ

ــاقري     ــن عقـ ــبرية مـ ــات كـ ــع كميـ ــن جتميـ ــة مـ ــسلطات احملليـ الـ
  .األوكسيكودون والكوديني والفنتانيل واهليدرومورفون

ات بالواليـات املتحـدة     خدِّروقرَّرت إدارة مكافحة امل    -٤٧٧
 متديــد إدراج مخــس مــواد مــن شــبائه ٢٠١٢فربايــر /يف شــباط
 قانون املواد اخلاضـعة   االصطناعية يف اجلدول األول من     القنَّب

للمراقبة ملدة ستة أشهر إضافية، مما ُيتـيح إخـضاع تلـك املـواد              
كما يتضمَّن قـانون الـسالمة واالبتكـار        . لتدابري رقابية صارمة  

املشار إليه آنفا، وهـو قـانون شـامل صـادر عـن إدارة األغذيـة               
ات االصــطناعية الــذي خــدِّروالعقــاقري، قــانونَ منــع تعــاطي امل 

 عامال حمدَّدا من العوامـل احملاكيـة        ١٥مراقبة الوطنية   ُيخضع لل 
 مــن املــواد ٩ مــن املــواد الكاثينونيــة االصــطناعية و ٢ وللقنَّــب

وميــّدد القــانون أيــضاً فتــرة ســريان . الفينيثيالمينيــة االصــطناعية
األوامـــر الـــيت ُيـــصدرها النائـــب العـــام مبقتـــضى قـــانون املـــواد 

اد مؤقتــاً يف اجلــدول   اخلاضــعة للمراقبــة بــإدراج إحــدى املــو     
إىل فتـرة  " لتفادي خطـر وشـيك يهـدِّد الـسالمة العامـة      "األول  

ــرة       ــانون كــذلك فت ــا بــني ســنة وســنتني، وميــدد الق ــراوح م تت
 يف اجلـدول مـن سـتة أشـهر إىل سـنة             مخدِّراإلدراج املؤقَّت لل  

قيديــة جاريــة إلدراجــه يف   عحينمــا تكــون هنــاك إجــراءات ت   
  .اجلدول إدراجاً دائماً
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ــذت إدارة مكافحـــة امل  -٤٧٨ ــدِّرونفَّـ يوليـــه /ات يف متـــوزخـ
، وهـي عمليـة منـّسقة إلنفـاذ         "عملية لوغ ْدجـام   " أيضاً   ٢٠١٢

 االصـطناعية واملـواد الكاثينونيـة       القنَّبالقانون تستهدف شبائه    
 أمــر تفتــيش يف مواقــع  ٢٥٠االصــطناعية جــرى خالهلــا تنفيــذ  

 ٩٠ عن اعتقال وأسفرت العملية . بشىت أحناء الواليات املتحدة   
 القنَّـب  ماليني عبوة حتتوي على شـبائه        ٤,٩شخصا ومصادرة   

 مليــون عبــوة إضــافية؛ ١٣,٦االصـطناعية ومــواد تكفــي لـصنع   
ــة اصــطناعية،     ١٦٧ ٠٠٠و ــواد كاثينوني ــى م ــوي عل ــوة حتت  عب

وقـــد أقـــرَّت إدارة  .  مليـــون دوالر أمريكـــي ٣٦فـــضال عـــن  
ــواد    خــدِّرمكافحــة امل ــن امل ــد م ــأنَّ العدي ــيت ضــبطت يف  ات ب ال

ليست حمظورة يف حد ذاهتا يف قانون املواد        " عملية لوغ دجام  "
اخلاضعة للمراقبة، غري أهنـا أفـادت بـأنَّ احملاكمـات بـشأن هـذه               
ــانون      ــصعيد االحتــادي ســوف ُتجــرى مبوجــب ق ــواد علــى ال امل
مكافحــة املــواد املماثلــة للمــواد اخلاضــعة للمراقبــة، الــذي جييــز  

اعتبارها مواد خاضعة للمراقبة إذا ثبت أنَّ       التعامل مع العقاقري ب   
خواصها الكيميائية أو الصيدالنية متاثل خواص املـواد اخلاضـعة          

  .بالفعل للمراقبة مبقتضى قانون املواد اخلاضعة للمراقبة
سـبتمرب أضـافت حكومـة كنـدا مـادة          / أيلول ٢٠ويف   -٤٧٩

ــة     ــادة كاثينونيــ ــي مــ ــالريون، وهــ ــسي بريوفــ ــيلني ديوكــ امليثــ
أمــــالح "و" أمســــدة نباتــــات"ية تــــسّوق علــــى أهنــــا اصــــطناع
ــانون امل "اســتحمام ات واملــواد خــدِّر، يف اجلــدول األول مــن ق

 هبـا  تِّجـار اخلاضعة للمراقبة الذي حيظـر حيـازة هـذه املـادة واال       
  .واستريادها وتصديرها وإنتاجها دون إذن من احلكومة

، وقَّـــع رئـــيس املكـــسيك ٢٠١٢يونيـــه /ويف حزيـــران -٤٨٠
نون حلمايـة املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان والـصحفيني             على قا 

مــن أجــل التــصّدي للــهجمات املــستمرة الــيت تــشنها عــصابات  
ويتـضمَّن القـانون تـدابري      . ات علـى اإلعالمـيني يف البلـد       خدِّرامل

ــصّدي ألعمــال العنــف والترهيــب ضــد     ملموســة ترمــي إىل الت
ــني احلكومــ      ــاون ب ــز التع ــها تعزي ــن بين ــصحفيني، بوســائل م ة ال
. االحتادية وحكومات الواليات وتعزيز تـدابري احلمايـة والوقايـة       

ويطالب القـانون أيـضاً بإنـشاء صـندوق خـاص لتمويـل تنفيـذه               
وإنشاء هيئة إدارية وجملس استـشاري ومكتـب تنـسيق تنفيـذي            

كمــا ســاعدت وزارة الداخليــة يف املكــسيك مكتــب      . وطــين

ــم املتحــدة املعــين بامل  ــة يفخــدِّراألم ــشروع  ات واجلرمي ــذ م  تنفي
يب بدعمٍ من أملانيا للتصدي للعنف الذي متارسه تنظيمـات          ـجتري
ات والتنظيمات اإلجراميـة ضـد اإلعالمـيني يف         خدِّر بامل تِّجاراال

وأجرى املشروع حتليال ألمناط هذا العنف وأسـبابه،        . املكسيك
مبشاركة مؤسسات أكادميية حملية وممـثلني عـن وسـائل اإلعـالم            

ــسا  ــة  إىل جانـــب مؤسـ ــسات حمليـ ــات ومؤسـ ــة للواليـ . ت تابعـ
وأسفر التحليل عن مجلة نتائج مشلت حتديد أفـضل املمارسـات           
ــّرض هلــا         ــيت يتع ــاطر ال ــدف إىل احلــد مــن املخ ــيت هت ــة ال القائم
ــز     ــيات هتـــدف إىل تعزيـ ــة توصـ ــياغة جمموعـ ــون، وصـ اإلعالميـ
قدرات املؤسسات على االستجابة لطلبات احلمايـة الـيت يتقـدَّم           

  .يون وإىل احلد من تعرضهم للخطرهبا اإلعالم
    

    تِّجارالزراعة واإلنتاج والصنع واال -٤ 
ات اتبـاع أسـاليب     خـدِّر واصلت عـصابات هتريـب امل      -٤٨١

ات إىل داخـل املنطقـة وبـني بلـداهنا،          خـدِّر مبتكرة يف هتريب امل   
ــب       ــسفن الغواصــة وشــبه الغواصــة يف هتري ــها اســتغالل ال ومن

يــة علــى امتــداد ســاحل أمريكــا  ات مــن أمريكــا اجلنوبخــدِّرامل
وباإلضــافة إىل ذلــك، . الوســطى إىل أســواق أمريكــا الــشمالية

وقـد  . استمر بناء أنفـاق متطـورة السـتغالهلا يف عبـور احلـدود            
ــذ عــام   ــو علــى  ١٩٩٠اكُتــشف من ــا يرب ــا جمهــزا  ١٥٠ م  نفق

بنظم إضاءة وهتوية وبعضها جمّهز بنظم سكك حديدية، وفقـا          
رك بالواليـات   لجماة وا لهجرانين ا قوإنفـاذ مكتب ملا أفـاد بـه      
ــشاف تلــك األنفــاق إىل ضــبط عــدَّة    . املتحــدة ــد أدى اكت وق

  .القنَّبات غري املشروعة، معظمها من خدِّرأطنان من امل
    

    اتخدِّرامل )أ(  
 ُينـتج وُيتَّجـر بـه علـى نطـاق واسـع يف              القنَّبما زال    -٤٨٢

ن ضـبطيات   مجيع بلدان املنطقة الثالثة، حيث أبلغ كل بلـد عـ          
 عـرب حـدود بلـدان     القنَّـب وما زالت مسألة هتريب     . كبرية منه 

وُتبــيِّن املعلومــات الــيت  . أمريكــا الــشمالية مــصدر قلــق شــديد 
قدَّمتها حكومة املكسيك إىل اهليئة حـدوث اخنفـاض كـبري يف            

 ٢٠١٠ طنـا يف عـام       ٢ ٢٤٨، مـن أكثـر مـن        القنَّبضبطيات  
قـــت نفـــسه تـــشري ويف الو. ٢٠١١ طنـــا يف عـــام ١ ٧٩٥إىل 
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ــام    ــدة لعـ ــات املتحـ ــضبطيات يف الواليـ ــات الـ  إىل ٢٠١١بيانـ
 املـضبوطة مـن أكثـر مــن    القنَّــبحـدوث اخنفـاض يف كميـات    

ــام  ١ ٨٩٥ ــا يف عـــ ــام  ١ ٨٣٤ إىل ٢٠١٠ طنـــ ــا يف عـــ  طنـــ
 الـيت ُضــبطت يف  القنَّـب ويف املقابـل، ارتفعـت كميـة    . ٢٠١١

ام  أطنـان يف عـ  ١٠٥ ارتفاعـا طفيفـا مـن       ٢٠١١كندا يف عام    
 طنــا، وهــي أكــرب كميــة ُتــضبط منــذ مخــسة ١١١ إىل ٢٠١٠
 الذي ُينـتج يف     القنَّبوإضافة إىل الكميات الكبرية من      . أعوام

الواليــــات املتحــــدة لالســــتهالك احمللــــي، مــــا زالــــت كنــــدا  
  .واملكسيك من مصادره الرئيسية

ــة يف أمريكــا    -٤٨٣ وواصــلت أجهــزة إنفــاذ القــانون الوطني
ــشمالية الكــشف عــن عم  ــاج املكثّــف  ال  يف للقنَّــبليــات اإلنت

فقد اكتـشفت سـلطات الواليـات املتحـدة         . األماكن املفتوحة 
 يف أراضـــي القنَّـــبحمـــاوالت متزايـــدة مـــن املتجـــرين لزراعـــة 

 علـى نطـاق     القنَّـب واسـتمر أيـضا إنتـاج       . الدولة مثل الغابات  
ــة يف      ــة، وخباصـ ــدان املنطقـ ــة يف بلـ ــاكن املغلقـ ــع يف األمـ واسـ

وتـــشري بيانـــات ســـلطات إنفـــاذ  . حـــدة وكنـــداالواليـــات املت
 يف القنَّــبالقــانون بالواليــات املتحــدة إىل أنَّ عمليــات زراعــة 

 تركَّزت أساسـا    ٢٠١٠األماكن املغلقة اليت اكُتشفت يف عام       
  .يف والييت فلوريدا وكاليفورنيا

ات زيــادة طفيفــة خــدِّروشــهدت اجلــرائم املتــصلة بامل  -٤٨٤
 معـدل  أنَّحـصاء الكنديـة، رغـم    كشفت عنها بيانات هيئة اإل  

ــدا واصــل اخنفاضــه يف عــام     ــام يف كن ــة الع ــا ٢٠١١اجلرمي ، مم
. يعكـــس االجتـــاه الـــذي بـــدأ يف تـــسعينات القـــرن املاضـــي      

 أكثـر   ٢٠١١ يف عـام     القنَّـب  حبيـازة     وشكّلت اجلرائم املتـصلة   
إمجــــايل اجلــــرائم املتــــصلة )  يف املائــــة مــــن٥٤(مــــن نــــصف 

لــشرطة بوقوعهــا والــيت بلــغ عــددها  ات الــيت أفــادت اخــدِّربامل
ــسبتها  ١١٣ ١٠٠ ــادة نـ ــة، أي بزيـ ــة ٧ جرميـ ــة مقارنـ  يف املائـ

  .بالعام السابق
وقــد زادت زراعــة خــشخاش األفيــون يف املكــسيك،  -٤٨٥

حيــث أبلغــت الــسلطات املكــسيكية عــن ضــبط كميــات مــن   
 طــن، وهــو مــا ١,٤٥ بلــغ جمموعهــا ٢٠١١األفيــون يف عــام 

 الـيت   ٢٠١٠ملقارنـة مـع مـضبوطات عـام         ُيمثِّل زيادة كـبرية با    

وبعــد أن وصــلت مــضبوطات األفيــون يف . بلغــت طنــا واحــدا
 الــذي جتــاوزت ٢٠١٠الواليــات املتحــدة إىل ذروهتــا يف عــام 

ــه  ــام    ٢,٩في ــضبوطات ع  اخنفاضــا ٢٠١١ طــن، اخنفــضت م
  . كغ٤٨,٥كبريا إىل ما يزيد قليال عن 

 بفـضل   وقد حتقّقت نتـائج غـري مـسبوقة يف املكـسيك           -٤٨٦
عمليــات واســعة النطــاق إلنفــاذ القــانون اســتهدفت زراعــة       

وعلــى الــرغم مــن إفــادة  . خــشخاش األفيــون وصــنع اهلريويــن 
 كـغ   ٦٨٥البلد ببلوغ إمجـايل مـضبوطات اهلريويـن أكثـر مـن             

، أكّد مـسؤولو وزارة الـدفاع الـوطين أهنـم      ٢٠١١خالل عام   
ه  لترا من سائل كـشفت حتاليـل املختـربات أنـ           ٣ ٦٤٠ضبطوا  
وُتمثِّــل الكميــة املــضبوطة أكــرب ضــبطية مــن نوعهــا   . هريويــن

  .على اإلطالق يف املكسيك
وال تــزال املكــسيك وكولومبيــا املــصدرين الرئيــسيني   -٤٨٧

للهريوين الذي يستعمله املتعاطون يف الواليات املتحدة، وفقـاً         
ات خـدِّر ملا أفاد به املكتب املعين بالسياسة الوطنية ملكافحـة امل         

يات املتحدة، حيث ينتشر اهلريويـن املكـسيكي أكثـر يف           بالوال
الواليــات الواقعــة غــرب هنــر املسيــسيب، بينمــا يتركّــز اهلريويــن 

واسـتمرت مـضبوطات    . الكولوميب يف الواليات الواقعة شـرقه     
اهلريوين املبلـغ عنـها يف الواليـات املتحـدة يف ارتفاعهـا خـالل               

ــام  ــث وصــلت إىل  ٢٠١١ع ــل  ٢,٩٥ حي ــن، مقاب  ٢,٤٢ ط
ــام   ــضاعفت    ٢٠١٠طــن يف ع ــد ت ــت ق ــد أن كان ــك بع ، وذل

ــامي     ــني ع ــا ب ــرة م ــا يف الفت ــزال . ٢٠١٠ و٢٠٠٥تقريب وال ت
ــدا   ــوارد إىل كن ويف . أفغانــستان املــصدر الرئيــسي للــهريوين ال

ــام  ــدا  ٢٠١٠ع ــن يف حــني   ٩٨ ضــبطت كن ــن اهلريوي  كــغ م
 إىل ٢٠١١وصلت املضبوطات الـيت أُبلغـت هبـا اهليئـة يف عـام          

وهو ما يـشري إىل اسـتمرار االخنفـاض الـذي لـوحظ              كغ،   ٣٩
  .٢٠٠٨ألول مرة يف عام 

ورغم أنَّ أمريكا الشمالية ال تزال أكـرب سـوق عامليـة             -٤٨٨
 يف خــدِّرللكوكــايني فقــد اســتمر االخنفــاض يف تعــاطي هــذا امل

وميكــن أن ُيعــزى ذلــك جزئيــا إىل تقلــص الكميــات   . املنطقــة
 يف املائــة يف ٤٧نــسبة املعروضــة منــه بــسبب اخنفــاض صــنعه ب 

كولومبيا الـيت تعتـرب املـصدر الرئيـسي للكوكـايني املهـرَّب إىل              
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املنطقة، فضال عن إحباط عمليات التوريد عـرب الـدروب الـيت            
متــر عــرب املكــسيك بفــضل جهــود ســلطات إنفــاذ القــانون هبــا  
وكــذلك نتيجــة للــصراع بــني العــصابات اإلجراميــة يف ذلــك   

بني يــستهدفون ضا إىل أنَّ املهــرِّويرجــع االخنفــاض أيــ  . البلــد
األســواق الناشـــئة يف أوروبـــا وأمريكــا اجلنوبيـــة وأوقيانوســـيا   

ى تقلـص كميـات الكوكـايني املتـوافرة         وقد أدّ . بشكل متزايد 
  .يف املنطقة إىل ارتفاع أسعاره واخنفاض درجة نقائه

وظلــت مــضبوطات الكوكــايني يف املكــسيك مــستقرة  -٤٨٩
ــسبيا يف عــام   ــد٢٠١١ن ــد   ٩,٤  عن ــان، بعــد أن شــهد البل  أطن

 أطنـان  ٩,٤ إىل ٢٠٠٩ طنـا يف عـام      ٢١,٦اخنفاضا كبريا مـن     
ــام  ــضبوطات الكوكــايني اخنفاضــاً    . ٢٠١٠يف ع واخنفــضت م

 إىل  ٢٠١٠ طنـا يف عـام       ٦٦,٧طفيفاً يف الواليات املتحدة من      
وتراجعت مـضبوطات الكوكـايني     . ٢٠١١ طنا يف عام     ٥٨,٢

 يف مقابل مـا يزيـد عـن         ٢٠١١ام   كغ يف ع   ٤,٦٤يف كندا إىل    
  .٢٠١٠ طن أُبلغ عن ضبطها يف عام ١,١
ــة،     -٤٩٠ ــفات الطبيـ ــاقري الوصـ ــاطي عقـ ــسألة تعـ ــت مـ وظلـ

ومعظمها من مسكِّنات األمل شبه األفيونية، مصدر قلـق شـديد           
وممـا يعرقـل اجلهـود املبذولـة ملكافحـة          . لدى حكومات املنطقـة   

ســـع وســـهولة تعـــاطي هـــذه العقـــاقري توافرهـــا علـــى نطـــاق وا 
احلصول عليهـا مـن األصـدقاء وأفـراد األسـرة، الـذين مـا زالـوا                 

. املصدر الرئيسي للمستحـضرات الـصيدالنية الـيت يـتم تعاطيهـا           
كمــا واصــل متعــاطو أدويــة الوصــفات الطبيــة اســتغالل ضــعف 
تــدابري املراقبــة الراميــة لرصــد الوصــفات الطبيــة يف العديــد مــن   

يد تـــدابري املراقبـــة وتزايـــد ونتيجـــة لتـــشد. الواليـــات القـــضائية
الوعي مبخاطر تعاطي عقـاقري الوصـفات الطبيـة لـدى الـصيادلة             
والعاملني يف جمال الرعاية الصحية، تزايد االعتماد علـى املواقـع           

ات غـري املـشروعة واألفـراد الـذين         خـدِّر اإللكترونية اليت تبيـع امل    
  .يتاجرون فيها عرب اإلنترنت كمصدر لعقاقري الوصفات الطبية

وأّدى اّتساع نطاق تعـاطي عقـاقري الوصـفات الطبيـة            -٤٩١
. يف أمريكا الشمالية إىل انتـشار تـسريب هـذه املـواد وتزييفهـا           
 ٣فقــد أفــادت وزارة الــصحة الكنديــة بتــسريب أكثــر مــن        

، بعــد أن ٢٠١١ و٢٠٠٩ماليــني قــرص يف كنــدا بــني عــامي 

ب  يف املائة من هذه الكمية يف عمليات هنـ         ٧٠ُسرق أكثر من    
ــسلّح أو اقتحــام، وفُقــد    ــة أثنــاء عمليــات العبــور    ٣م  يف املائ

وكـان معظـم هـذه      .  يف املائة دون معرفة الـسبب      ١٩واختفى  
ــرب        ــة، إذ ُتعت ــبه أفيوني ــواد ش ــن م ــارة ع ــسروقة عب ــراص امل األق

ات خـدِّر عقاقري األوكسيكودون واهليدرومورفون واملورفني امل    
واسـتمرت  . ول عليهـا  الرئيسية اليت يسعى املتَّجرون إىل احلـص      

ات بالواليات املتحدة يف تركيزهـا علـى        خدِّرإدارة مكافحة امل  
بـــائعي العقـــاقري باجلملـــة وعلـــى الـــصيدليات يف حماولـــة منـــها 

ويف عـام   . للتصدي لظاهرة تـسريب عقـاقري الوصـفات الطبيـة         
ــواد   ٢٠١٢ ــراخيص بيــــع املــ  شــــرعت اإلدارة يف ســــحب تــ

ُيــشتبه يف أهنــا تــسرِّب اخلاضــعة للمراقبــة مــن عــدَّة صــيدليات  
  .تلك املواد، وعلى رأسها مسكِّنات األمل شبه األفيونية

    
    املؤثِّرات العقلية )ب(  
استمر نطـاق الـصنع غـري املـشروع للميثامفيتـامني يف             -٤٩٢

االتساع داخل املكـسيك، وشـهدت الواليـات املتحـدة طفـرة        
يف الكميــات املتــوافرة منــه نظــرا الخنفــاض أســعاره وزيــادة       

ــه  ــة نقائــ ــدة    . درجــ ــنع جديــ ــات صــ ــوير عمليــ ــد متّ تطــ وقــ
للميثامفيتامني جعلت إنتاجـه أكثـر سـهولة وسـرعة، وهـو مـا               

  .ُيعّد عامال إضافيا من عوامل زيادة توافره

ات خـــدِّروأفـــاد مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين بامل     -٤٩٣
ــة  ــأنَّ واجلرمي ــشمالية    ب ــا ال ــامني يف أمريك ــضبوطات امليثامفيت م

، أي حــوايل نــصف إمجــايل   ٢٠١٠ عــام  طنــا يف٢٢بلغــت 
ــة  ــضبوطات العامليـ ــشكل    . املـ ــصادرة بـ ــام الـ ــشف األرقـ وتكـ

ــة املكــسيك وإدارة مكافحــة امل    ــشترك عــن حكوم ات خــدِّرم
ــدة   ــات املتحـ ــتج يف   أنَّبالواليـ ــامني املنـ ــضبوطات امليثامفيتـ  مـ

 يف املائة يف املكسيك بـني       ١ ٠٠٠خمتربات سرّية زادت بنسبة     
كمــا تــشري األرقــام نفــسها إىل أنَّ    . ٢٠١١ و٢٠١٠عــامي 

ــاذ    ــزة إنفـ كميـــات امليثامفيتـــامني الـــيت ضـــبطها موظفـــو أجهـ
القانون بالواليات املتحدة على حدودها مـع املكـسيك بلغـت      

، وهـــو مـــا يربـــو علـــى ضـــعف  ٢٠١١ أطنـــان يف عـــام ٧,٤
  .٢٠٠٩الكمية اليت ضبطوها يف عام 
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 يف  "اإلكـستاسي "واستمر االرتفـاع يف تعـاطي عقـار          -٤٩٤
الواليات املتحدة، وهو االرتفاع الـذي أشـارت إليـه اهليئـة يف             

الكميـات   تقريرها السنوي السابق، بسبب الزيـادة املطـردة يف        
ــد  ــه يف البل ــوافرة من ــار    . املت ــاً لعق ــدا مــصدراً هام ــزال كن وال ت

ــات املتحــدة، إىل    " اإلكــستاسي" ــه يف الوالي ــتم تعاطي ــذي ي ال
كندية باسـتهداف األسـواق     ات ال خدِّرجانب قيام عصابات امل   
وقـد رصـدت سـلطات إنفـاذ القـانون          . الناشئة بـشكل متزايـد    

ات متعـــّددة يف خمـــدِّريف كنـــدا أيـــضا حـــاالت حمتملـــة لـــصنع 
  ".اإلكستاسي"خمتربات امليثامفيتامني من بينها عقار 

    
    السالئف )ج(  
ــة    شــدَّ -٤٩٥ ــدابري مراقب ــشمالية ت ــات أمريكــا ال دت حكوم

ايـدة علـى مـدار العقـد املاضـي وعـزَّزت        السالئف بـصورة متز   
جهودها من أجل منع تسريبها، بوسائل منها علـى اخلـصوص           
اســـتخدام نظـــام اإلشـــعارات الـــسابقة للتـــصدير باالتـــصال      

 وكــــذلك املــــشاركة يف )بــــن أوناليــــن (احلاســــويب املباشــــر
ــل      ــسالئف، مث ــة ال ــّددة األطــراف ملراقب ــادرات ناجحــة متع مب

  .نمشروع بريزم ومشروع كوهيج
ورغــم اإلجــراءات احلامســة الــيت اختــذهتا حكومــات       -٤٩٦

ــسالئف إىل      ــب ال ــة اســتمر املتَّجــرون يف حمــاوالت هتري املنطق
كما سـعى   . املنطقة وتسريبها خارج قنوات التجارة املشروعة     

املتَّجرون أكثر فأكثر إىل التحايـل علـى تـدابري املراقبـة القائمـة              
اقبـة، مثـل اإليفيـدرين    عن طريق اسـتبدال املـواد اخلاضـعة للمر        

والسودوإيفيدرين، يف عمليـات الـصنع مبـواد كيميائيـة أخـرى            
لـذا  . ال ختضع للمراقبة الدولية مثل إسترات محض فينيل اخلـل   

ــدرين     ــتخدام اإليفيــــ ــاض يف اســــ ــدوث اخنفــــ ــوحظ حــــ لــــ
والـــسودوإيفيدرين لكـــن ذلـــك ال يعـــين بالـــضرورة حـــصول  

  .ميثامفيتامنياخنفاض طويل األجل يف الصنع غري املشروع لل
    

    املواد غري اخلاضعة للمراقبة الدولية )د(  
ات غــري املــشروعة يف أمريكــا  خــدِّرواصــل صــانعو امل -٤٩٧

ــاطي وإلجيــاد      ــدة للتع ــواد جدي ــشمالية حمــاوالهتم البتكــار م ال

ــة علـــى     ــة القائمـ ــدابري املراقبـ ــل علـــى تـ ــدة للتحايـ ــبل جديـ سـ
وكمـا  . اترخـدِّ املكوِّنات الـيت تتطلبـها أنـشطة صـنع تلـك امل           

نــوقش يف الفــصل الثــاين، تــزداد، مــن خــالل املنافــذ التجاريــة   
ومواقع اإلنترنت، الكميات املتـوافرة مـن املـواد اجلديـدة ذات            

أمسـدة  "و" توابـل "التأثري النفساين اليت جيري تسويقها على أهنا        
ــات ــتحمام "و" نباتـ ــالح اسـ ــسمَّى  " أمـ ــا ُيـ ــشاء  "ومـ ــواد انتـ مـ
 وعقـار   القنَّـب ات مماثلة لتأثريات    واليت ُتحدث تأثري  " مشروعة

  .واألمفيتامينات" اإلكستاسي"
واستمر هتريب القات إىل كندا، حيث أفادت وكالـة       -٤٩٨

 مــّرة ٩ ٤٨٢خــدمات احلــدود الكنديــة بأهنــا ضــبطت القــات 
، ممـا جيعـل     ٢٠١١يوليه  / ومتوز ٢٠٠٥يناير  /بني كانون الثاين  

ويدات من حيث عـدد      والستري القنَّب بعد نبتة    خمدِّرمنه ثالث   
  .مرات ضبطه على احلدود الكندية

إىل أنَّ  ٢٠١٢العــاملي ات خــدِّرتقريــر املوقــد أشــار   -٤٩٩
 ســـالفيا ديفينـــورومكنـــدا شـــهدت ارتفاعـــا يف تعـــاطي مـــادة 

للحــصول علــى آثارهــا املهلوســة، وهــي نبتــة معمِّــرة موطنــها   
ــليون يف   األصـــــلي املكـــــسيك يـــــستخدمها الـــــسكان األصـــ

ــاالهتم ا ــةاحتف ــذكورة  . لديني ــادة امل ــم أنَّ امل غــري مدرجــة   ورغ
ــواد اخلاضــعة       ــاقري وامل ــانون العق ــة بق ــا يف اجلــداول املرفق حالي
للمراقبة فقد اقترحت وزارة الـصحة الكنديـة إدراجهـا ضـمن            

كمــــا أدرجتــــها إدارة مكافحــــة . املــــواد اخلاضــــعة للمراقبــــة
ــها اخلاصــة بالعقــا    خــدِّرامل ــات املتحــدة يف قائمت قري ات بالوالي

واملــواد الكيميائيــة املــثرية للقلــق رغــم أهنــا ال ختــضع للمراقبــة    
وباإلضـافة إىل   . الوطنية مبوجب قانون املواد اخلاضعة للمراقبـة      

  .ذلك فرضت عدة واليات أمريكية حظرا على هذه املادة
    

    التعاطي والعالج -٥ 
ات خـدِّر تقريـر امل   الـواردة يف     ٢٠١٠تفيد أرقـام عـام       -٥٠٠

 يف  القنَّـب بأنَّ معدل االنتشار السنوي لتعـاطي        ٢٠١٢العاملي  
 يف املائـة    ١٠,٨أمريكا الشمالية ظل على مـا كـان عليـه، أي            

 سـنة، ومـا   ٦٤ و١٥من السكان املتراوحـة أعمـارهم مـا بـني        
زال أعلــى بكــثري مــن معــدل االنتــشار الــسنوي العــاملي الــذي  
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 نَّأغـري   .  يف املائـة حـسب التقـديرات       ٥,٠ و ٢,٦يتراوح بني   
ــاه       ــن اجتـ ــشف عـ ــدة تكـ ــات املتحـ ــة بالواليـ ــات املتعلقـ البيانـ

 يف  القنَّـب وارتفع املعدل الـسنوي النتـشار تعـاطي         . تصاعدي
 يف املائــة مــن الــسكان البــالغني  ١٠,١الواليــات املتحــدة مــن  

  يف املائــــة يف ١١,٥ إىل ٢٠٠٧ ســــنة أو أكثــــر يف عــــام ١٢
 .٢٠١١عام 

ــجِّ -٥٠١ ــشار شــ  وُس ــون يف ل معــدل تقــديري النت بائه األفي
ــث       ــاملي، حي ــن املتوســط الع ــى بكــثري م ــشمالية أعل أمريكــا ال

 يف املائة بينما تـراوح املتوسـط العـاملي          ٤,٢ و ٣,٨تراوح بني   
بيـد أنَّ التقريـر أشـار إىل أنَّ         .  يف املائـة تقريبـا     ٠,٨ و ٠,٦بني  

معدل تعاطي العقاقري شبه األفيونية اليت ُتـصرف بوصـفة طبيـة            
وبلـغ معـدل تعـاطي     . وز معـدل تعـاطي اهلريويـن      يف املنطقة جتا  

 يف املائـة يف أمريكـا    ٠,٩يف العام املاضـي     " اإلكستاسي"عقار  
 ٠,٢الشمالية، متخطيا بذلك املعدل العاملي الذي تراوح بـني        

  . يف املائة٠,٦و
وكـــشفت بيانـــات مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين       -٥٠٢
نة تتـوافر   وهـي آخـر سـ      (٢٠١٠ات واجلرمية عن عام     خدِّربامل

 تعـــاطي الكوكـــايني ال يـــزال ُيمثِّـــل أنَّعـــن ) بيانـــات بـــشأهنا
مشكلة كربى يف أمريكا الشمالية، حيـث قُـّدر عـدد متعـاطي             

 ماليـني  ٥الكوكايني خـالل الـسنة الـسابقة يف املنطقـة حبـوايل             
 أنَّغـــري . شـــخص، أي ثلـــث العـــدد اإلمجـــايل العـــاملي تقريبـــا

عدل الـسنوي النتـشار تعـاطي       البيانات أشارت أيضا إىل أنَّ امل     
 يف املائــة مـن الـسكان املتراوحــة   ٢,٤الكوكـايني اخنفـض مـن    

 يف  ١,٩ إىل   ٢٠٠٦ سـنة يف عـام       ٦٤ و ١٥أعمارهم مـا بـني      
 يف املائـة    ١,٥ و ٢٠١٠ يف املائة عـام      ١,٦ و ٢٠٠٩املائة عام   

  .٢٠١١عام 
ــاطي     -٥٠٣ ــة لتعــ ــصائية الوطنيــ ــة االستقــ ــر الدراســ وُتظهــ

ــدِّرامل ــأثريه علـــى الـــصحة، الـــيت أجريـــت يف   ات ومـــدى خـ تـ
ــام    ــات املتحــدة ع أغــسطس / وصــدرت يف آب٢٠١١الوالي

، اخنفاضـــاً يف تقـــديرات االســـتعماالت غـــري الطبيـــة     ٢٠١٢
وهــو مــصطلح يــستعمل يف وصــف  (لعقــاقري العــالج النفــسي  

كلّ من املستحضرات الصيدالنية اليت تباع بدون وصفة طبيـة          

اليـــات املتحـــدة، مقارنـــةً يف الو) وعقـــاقري الوصـــفات الطبيـــة
وتــشري تقــديرات الدراســة . ٢٠١٠بالتقــديرات املتعلقــة بعــام 

 يف املائــة مــن الــسكان ٢,٤ أنَّ إىل ٢٠١١االستقــصائية لعــام 
ــالغني  ــد اســتعملوا خــالل   ١٢الب ــر ق ــام  ســنة أو أكث  ذلــك الع

وهــو مــا ميثــل (عقــاقري العــالج النفــسي يف أغــراض غــري طبيــة  
 يف  ٢,٨ و ٢٠١٠ يف املائـة عـام       ٢,٧ة  اخنفاضا باملقارنـة بنـسب    

ويــشمل ذلــك اخنفاضــا يف النــسبة املئويــة ). ٢٠٠٩املائــة عــام 
 ســــنة أو أكثــــر الــــذين اســــتعملوا ١٢لألشــــخاص البــــالغني 

 يف املائـــة عـــام ٢,١مـــسكِّنات أمل ألغـــراض غـــري طبيـــة مـــن  
ــام  ٢ إىل ٢٠٠٩ ــة عــ ــام  ١,٧ و٢٠١٠ يف املائــ ــة عــ  يف املائــ
ة املئويـــــة لألشـــــخاص الـــــذين ، وتراجعـــــاً يف النـــــسب٢٠١١

 يف املائـة عـام      ٠,٩استعملوا مهدِّئات ألغراض غـري طبيـة مـن          
ــام  ٠,٧ إىل ٢٠١٠ ــة عـــ ــسبتا  . ٢٠١١ يف املائـــ ــت نـــ وظلـــ

 ســنة أو أكثــر ممــن اســتعملوا عقــاقري  ١٢األشــخاص البــالغني 
ــه، أي      ــا علي ــا كانت ــة علــى م ــشِّطة واملهدِّئ العــالج النفــسي املن

  .ائة على التوايل يف امل٠,١ يف املائة و٠,٤

كمــا تــضّمنت الدراســة االستقــصائية نفــسها بيانــات   -٥٠٤
عن األساليب املتبعة يف احلصول على عقـاقري العـالج النفـسي            

وُتظهـر أحـدث البيانـات يف       . الستعماهلا يف أغراض غـري طبيـة      
، )٢٠١٠لعـام   (دراسة هـذا العـام، كمـا يف الدراسـة الـسابقة             

 سـنة أو أكثـر      ١٢ملني البـالغني     ما يزيد على نصف املـستع      أنَّ
ملــسكِّنات األمل واملهــدِّئات واملنــشِّطات يف أغــراض غــري طبيــة  
حصلوا جمانا على عقاقري الوصفات الطبية الـيت اسـتعملوها يف           

  .آخر مرة من أحد األصدقاء أو األقرباء

ــام    -٥٠٥ ــام عــ ــد أرقــ ــة  ٢٠١١وتفيــ ــواردة يف الدراســ  الــ
ــاول  ات يف خــدِّر الكحــول واملاالستقــصائية املتعلقــة برصــد تن

ات يف كنـدا، سـواء      خمدِّركندا باخنفاض معدالت تعاطي عدة      
معــدالت التعـــاطي ولــو ملـــرة واحــدة يف العمـــر أو معـــدالت    

 أنَّوأشـــارت الدراســـة إىل . التعـــاطي خـــالل الـــسنة الـــسابقة 
 ولو ملـرة واحـدة يف العمـر وصـل يف عـام              القنَّبمعدل تعاطي   

 عامـا أو  ١٥ن الكنديني البالغني  يف املائة م  ٣٩,٤ إىل   ٢٠١١
 يف املائة املبلَّغ عنها فيما يتعلـق بعـام          ٤٤,٥أكثر، مقابل نسبة    
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ــذين   . ٢٠٠٤ واخنفــض أيــضاً عــدد املــشاركني يف الدراســة ال
 يف  ٩,١ خـالل الـسنة الـسابقة إىل         القنَّـب أفادوا بأهنم تعـاطوا     

. ٢٠٠٤ يف املائـة يف عـام        ١٤,١ مقابـل    ٢٠١١املائة يف عـام     
ــ ــام وشـ ــاطي   ٢٠١١هد عـ ــدالت تعـ ــسبيا يف معـ ــتقرارا نـ  اسـ

، ) يف املائــــــة٠,٩(الكوكــــــايني خــــــالل الــــــسنة الــــــسابقة  
).  يف املائـة   ٠,٧(وامليثامفيتامني  )  يف املائة  ٠,٧(واإلكستاسي  

 يف املائـة مـن الكنـديني        ٢٢,٩ أنَّكما كـشفت الدراسـة عـن        
  سنة أو أكثر استخدموا عقـاقري ذات تـأثري نفـساين        ١٥البالغني  

 )مسكِّنات، ومنشِّطات، ومسكِّنات أمل شـبه أفيونيـة       /مهدِّئات(
  .٢٠١١يف عام 
ووفقاً لألرقام الواردة يف الدراسة االستقصائية املتعلقـة    -٥٠٦

 القنَّب، اخنفض تعاطي ٢٠١١-٢٠١٠بتدخني الشباب للفترة 
خالل السنة السابقة بني طالب الصفوف من السابع إىل الثـاين           

 يف املائـة  ٢٧الكنديـة اخنفاضـاً ملحوظـاً، مـن     عشر يف املـدارس     
-٢٠١٠ يف املائة يف الفتـرة       ٢١ إىل   ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف الفترة   
وظل معدل التعاطي خالل السنة السابقة بني الذكور        . ٢٠١١

 يف  ١٩ يف املائـة مقابـل       ٢٣أعلى منه لدى اإلناث، حيـث بلـغ         
 بالقنَّـ وظلّ متوسط العمر عند البـدء يف تعـاطي          . املائة لإلناث 

.  سنة ١٣,٧، أي   ٢٠٠٩-٢٠٠٨على ما كان عليه يف الفترة       
كمــا أظهــرت نتــائج الدراســة تراجــع معــدالت تعــاطي أنــواع   

ــن امل  ــرار     خــدِّرأخــرى م ــى غ ــة عل ــة العمري ــذه الفئ ــدى ه ات ل
التراجع يف تعاطي هذه األنواع بني عموم السكان حسبما تبيَّن 

ــاول الكحــول وامل     ــة برصــد تن ــن الدراســة املتعلق ات يف رخــدِّم
وكشفت الدراسة املتعلقـة بتـدخني الـشباب عـن تراجـع            . كندا

معــــدالت انتــــشار تعــــاطي امليثــــيلني ديوكــــسي ميثامفيتــــامني 
 إىل  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ يف املائـة يف الفتـرة        ٦من  ") اإلكستاسي("
، بينمــا اخنفــض معــدل   ٢٠١١-٢٠١٠ يف املائــة يف الفتــرة  ٥

 يف  ٤ملائة إىل    يف ا  ٧تعاطي املهلوسات خالل الفترة نفسها من       
ولوحظ أيضا اخنفاض يف معدل تعاطي املواد ذات التأثري         . املائة

 يف املائـة مـن   ٥النفساين لدى الطالب املستجَوبني، حيث أفـاد       
ــأهنم تعــاطوا مــواد ذات     املــشاركني يف الدراســة االستقــصائية ب

 يف املائة باملقارنة بأرقام     ٢تأثري نفساين، مما ُيمثِّل اخنفاضا قدره       
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨فترة ال

ويف الواليات املتحدة، كشفت دراسة بعنوان  - ٥٠٧
عن استمرار ارتفاع معدالت انتشار تعاطي " رصد املستقبل"

 بني طالب املدارس الثانوية للعام الثالث على التوايل، القنَّب
فيما يتعلّق بالتعاطي خالل الشهر السابق والسنة السابقة 

وأظهرت الدراسة أيضا . لعمروالتعاطي ولو ملرة واحدة يف ا
 بني للقنَّبحدوث زيادة كبرية يف معدالت التعاطي اليومي 

، وهو ما ُيعّد استمرارا لالجتاه ٢٠١١املستجَوبني يف عام 
واستنادا إىل أرقام . ٢٠١٠الذي تكّشف عن بيانات عام 

، بلغ معدل الطالب الذين أفادوا بتعاطيهم ٢٠١١عام 
 يف املائة من طالب ١,٣م تقريبا  كل يوم أو كل يوالقنَّب

 يف املائة من طالب الصف العاشر ٣,٦الصف الثامن و
وهو ما ُيمثِّل ( يف املائة من طالب الصف الثاين عشر ٦,٦و

طالباً واحداً من بني كلِّ مخسة عشر طالباً يف الصف الثاين 
وصاَحب الزيادات املذكورة تدنٍّ يف الوعي باملخاطر ). عشر

 هذا التطور قد أنَّوتالحظ اهليئة . القنَّبعاطي املرتبطة بت
حدث يف سياق محالت تدعو إىل رفع احلظر القانوين عن 

وكذلك إلغاء جترميه عند " ألغراض طبية "القنَّباستعمال 
وفيما يتعلق بتعاطي شبائه . استعماله يف أغراض غري طبية

 االصطناعية يف أوساط طالب املدارس الثانوية، القنَّب
شهدت الدراسة ببيانات وردت يف الدراسة االستقصائية است

) اليت صدرت قبل تاريخ جدولة هذه املواد (٢٠١١لعام 
 يف املائة من طالب الصف الثاين عشر ١١,٤تشري إىل أنَّ 

أفادوا بتعاطيهم تلك املواد خالل االثين عشر شهرا السابقة، 
 بني العقاقري بالقنَّوبذلك حتتلّ هذه املادة املرتبة الثانية بعد 

  .غري املشروعة اليت يتعاطاها طالب الصف الثاين عشر
ووفقاً لألرقام اليت أصـدرهتا وزارة الـصحة واخلـدمات       -٥٠٨

ــران    ــدة يف حزيـ ــات املتحـ ــسانية بالواليـ ــه /اإلنـ  يف ٢٠١٢يونيـ
، اسـتمر   "جمموعـة بيانـات عـن تلقّـي العـالج         "منشورها املعنون   

فـــق خـــدمات العـــالج مـــن االرتفـــاع يف معـــدل االلتحـــاق مبرا
ــواد شــبه       ــاطون امل ــن يتع ــسبة مل ــة بالن ــا الدول ــيت متّوهل ــان ال اإلدم

ــسية    ــاطي الرئيـ ــواد التعـ ــفها مـ ــة بوصـ ــري اهلريوينيـ ــة غـ . األفيونيـ
وتكــشف البيانــات عــن أنَّ معــدالت االلتحــاق مبرافــق العــالج  

ــن   ــة إىل ١ارتفعــت م ــني   ٨,٦ يف املائ ــا ب ــرة م ــة يف الفت  يف املائ
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لنسبة ملن يتعاطون املواد شـبه األفيونيـة غـري       با ٢٠١٠ و ١٩٩٧
اهلريوينيـــة بوصـــفها مـــواد التعـــاطي الرئيـــسية، مبـــن فـــيهم مـــن  
يتعـــاطون األوكـــسيكودون واهليـــدروكودون والكـــوديني، ممـــا 
جيعل احتماالت التحاق متعاطي هذه املواد مبرافق العالج أكرب         

. مــن احتمــاالت التحــاق متعــاطي الكوكــايني أو امليثامفيتــامني  
 يف  ١٦ مبرافـق العـالج مـن        القنَّـب وزاد معدل التحاق متعـاطي      

، بينمـا   ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ١٨,٤ إىل   ٢٠٠٧املائة يف عام    
  .ظل معدل التحاق متعاطي اهلريوين على ما كان عليه

ــار املــــسّمى  ويف كنــــدا، أدَّ -٥٠٩ ى انتــــشار تعــــاطي العقــ
يني، إىل  ، ال سيما يف أوسـاط الـسكان األصـل         "أوكسيكونتني"

 ليحـل حملّـه العقـار       ٢٠١٢مـارس   /سحبه مـن الـسوق يف آذار      
، وهو دواء جديد زعم صـانعوه       "أوكسينيو"الذي حيمل اسم    

. أنَّ من األصعب إساءة اسـتعماله وأنَّ احتمـاالت إدمانـه أقـل            
وعلـــــى مـــــدى الـــــسنوات األخـــــرية ظـــــل تعـــــاطي عقـــــار   

ــسيكونتني " ــسكان    " أوكــ ــاط الــ ــاء يف أوســ ــشرا كالوبــ منتــ
ــد    األصــ ــشاسعة مشــايل البل ــاطق ال ــيما يف املن ــد . ليني، ال س وق

استغل املتَّجرون خصائص العقار الـيت تـسّبب اإلدمـان ونـدرة            
املعروض منه يف املناطق الـشمالية النائيـة لرفـع أسـعاره وزيـادة        

ويف بعــض تلــك اجملتمعــات احملليــة . مــا جينونــه مــن أربــاح منــه
ائـــة مـــن   يف امل٨٠جتـــاوز معـــدل تعـــاطي األوكـــسيكودون    

ــدا بأحــد زعمــاء         ــل، ممــا ح ــوا ســن العم ــسكان الــذين بلغ ال
ــه   ــوارئ يف جمتمعـ ــة الطـ ــليني إىل إعـــالن حالـ   . الـــسكان األصـ

ات يف أوســاط الــسكان األصــليني يف خــدِّرومــا زال تعــاطي امل
ــذه     ــة يف هـ ــبريا علـــى الـــصحة العامـ ــرا كـ ــشكّل خطـ ــدا ُيـ كنـ

ع وعلــى الــرغم مــن التحــديات النامجــة عــن اتــسا . اجملتمعــات
ات يف تلـــك األوســـاط فقـــد خفّـــضت  خـــدِّردائـــرة إدمـــان امل

حكومــة كنــدا، أو ألغــت متامــاً، متويــل العديــد مــن املبــادرات   
الصحية يف تلك اجملتمعات يف إطار تدابري التقشف الـواردة يف           

وتــوّد . ٢٠١٢مــارس /امليزانيــة االحتاديــة الــيت قدَّمتــها يف آذار 
ــة    ــدا بأمهي ــذكِّر حكومــة كن ــة أن ُت ــدعم الكــايف  اهليئ ضــمان ال

ــة والعـــالج مـــن امل  ــادرات الوقايـ ــدِّرملبـ ــادة تأهيـــل خـ ات وإعـ
املتعــاطني يف اجملتمعــات احملليــة، مبــا فيهــا املبــادرات الــيت ُتنفّــذ   

  .داخل جمتمعات السكان األصليني

    أمريكا اجلنوبية 
    التطّورات الرئيسية -١ 
ــري      -٥١٠ ــة غـ ــن الزراعـ ــة مـ ــا اجلنوبيـ ــة أمريكـ ــاين منطقـ تعـ

، القنَّـب شروعة لشجرية الكوكـا وخـشخاش األفيـون ونبتـة         امل
 تِّجـار ات غـري املـشروعة وإنتاجهـا واال       خـدِّر إضافة إىل صنع امل   

فهناك عدد كبري ومتزايـد مـن سـكان    . هبا نتيجة لتلك الزراعة 
ــاطون هــذه امل   ــذين يتع ــة ال ــة، إضــافة إىل  خــدِّراملنطق ات النباتي

اعية بغـرض التعـاطي،     ات االصـطن  مخـدِّر االستعمال املتزايـد لل   
ســواء املــصنوعة منــها علــى حنــو غــري مــشروع أو املــسرَّبة مــن  

، تقلّـصت كـثريا املـساحة    ٢٠١١ويف عـام  . القنوات الـشرعية  
اإلمجالية املزروعة بشجرية الكوكا علـى حنـو غـري مـشروع يف             

وزادت )  هكتــار٢٧ ٢٠٠(دولــة بوليفيــا املتعــّددة القوميــات 
وبـريو  )  هكتـار  ٦٤ ٠٠٠(مبيـا   زيادة طفيفة يف كل من كولو     

وقُـــدِّرت املـــساحة اإلمجاليـــة املزروعـــة  ).  هكتـــار٦٢ ٥٠٠(
بشجرية الكوكا على حنو غري مشروع يف أمريكـا اجلنوبيـة يف            

ــام  ــداره  ٢٠١١عـ ـــما مقـ ــل   ١٥٣ ٧٠٠ بــ ــا ميثـ ــار، ممـ  هكتـ
اخنفاضـــا طفيفـــا مقارنـــة باملـــساحة الـــيت أبلـــغ عنـــها يف عـــام   

  . هكتار١٥٤ ٢٠٠، وهي ٢٠١٠
وحيث إنَّ البحث جارٍ من أجل حتديد نسب حتويـل           -٥١١

أوراق الكوكا إىل كوكايني يف أمريكـا اجلنوبيـة، فـإنَّ مكتـب        
ات واجلرمية مل يقدِّم أية تقـديرات       خدِّراألمم املتحدة املعين بامل   

ــام    ــا يف عـ ــنعها عامليـ ــايني احملتمـــل ُصـ . ٢٠١١لكميـــة الكوكـ
 إمجـــايل كميـــة  أن٢٠١٠َّوكـــان املكتـــب قـــد قـــدَّر يف عـــام  
ــا  ــنعها عامليـ ــايني احملتمـــل ُصـ ــراوح بـــني  الكوكـ ــا ٧٨٨يتـ  طنـ

 طنا، وهو ما يشري إىل تراجع ُصنع الكوكـايني منـذ          ١ ٠٦٠و
  .٢٠٠٧-٢٠٠٥الفترة 
 مـــن ٤٩ويف أعقــاب رفـــض مقتـــرح بتعــديل املـــادة    -٥١٢

بــصيغتها املعدَّلــة ١٩٦١ات لــسنة مخــدِّراالتفاقيــة الوحيــدة لل
بشأن منع مضغ أوراق الكوكا مـن       ،  ١٩٧٢بربوتوكول سنة   

ــة       ــة دول ــة، أودعــت حكوم ــراف يف االتفاقي ــدول األط ــل ال ِقب
ــام صــكّا        ــدى األمــني الع ــا ل ــّددة القوميــات رمسي ــا املتع بوليفي

 بـــــصيغتها املعدَّلـــــة ١٩٦١بانـــــسحاهبا مـــــن اتفاقيـــــة ســـــنة 
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وقـد دخـل االنـسحاب حيِّـز النفـاذ          . ١٩٧٢بربوتوكول سـنة    
، اسـتهلت   ٢٠١٢ويف عـام    . ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١يف  

احلكومة محلة دولية اللتماس دعم الدول األطـراف يف اتفاقيـة           
 الستراتيجيتها الـساعية إىل معـاودة االنـضمام إىل          ١٩٦١سنة  

وقــد أعربــت اهليئــة يف تقريرهــا    . االتفاقيــة مــع إبــداء حتفّــظ   
 عــن قلقهــا مــن تقــويض ســالمة النظــام  ٢٠١١الــسنوي لعــام 
ات إذا أخــذ اجملتمــع الــدويل بنــهج جييــز خــدِّرملالــدويل ملراقبــة ا

للـــدول األطـــراف أن تـــستخدم آليـــة االنـــسحاب مثَّ معـــاودة  
االنضمام مع إبـداء حتفّظـات مـن أجـل التغلـب علـى مـشاكل               

  .تصادفها يف تنفيذ بعض أحكام االتفاقية
وقد الحظـت اهليئـة بقلـق أنَّ حكومـة أوروغـواي قـد               -٥١٣

ــا مبقتـــرح   ٢٠١٢أغـــسطس /تقـــدَّمت يف آب إىل جملـــس نواهبـ
 وبيعـه يف    القنَّـب قانون يقضي برفـع احلظـر القـانوين عـن إنتـاج             

ومبوجب القانون املقترح، تتوىل احلكومة مراقبـة وتنظـيم         . البلد
 ومـشتقاهتا مـن اسـترياد وإنتــاج    القنَّـب األنـشطة املتعلقـة بعـشبة    

ويف حال اعتمـاد هـذا القـانون،        . وامتالك وختزين وبيع وتوزيع   
ات الـيت ُتعـدُّ     خـدِّر  يكون خمالفا لالتفاقيات الدولية ملراقبـة امل       قد

وقــد ســعت اهليئــة، مبــا يتفــق والواليــة  . أوروغــواي طرفــا فيهــا
املــسندة إليهــا، إىل االخنــراط يف حــوار مــع حكومــة أوروغــواي 
لتــشجيع هــذا البلــد علــى االمتثــال ألحكــام املعاهــدات الدوليــة 

  .١٩٦١تفاقية سنة ات، وال سيما اخدِّرملراقبة امل
ــة    -٥١٤ وأصــدر رؤســاء دول وحكومــات القــارة األمريكي

الذين حضروا مؤمتر القمة السادس للقـارة األمريكيـة، املنعقـد           
أبريــــل /يف كارتاخينــــا دي إنــــدياس بكولومبيــــا يف نيــــسان   

ــتمرار      ٢٠١٢ ــم إزاء اس ــن قلقه ــه ع ــوا في ــا أعرب ــا ختامي ، بيان
ــضالعة يف اال   ــة الـ ــات اإلجراميـ ــارتِّالتنظيمـ ــدِّر باملجـ ات يف خـ

حماوالهتــا الراميــة إىل اختــراق اجملتمعــات وتقــويض املؤســسات 
مةَ الـدول   وكلّف رؤساء الدول واحلكومات منظَّ    . الدميقراطية

  .ات يف القارةخدِّراألمريكية بإعداد تقرير عن مشكلة امل
ــة      -٥١٥ ــارة األمريكيـ ــايني يف القـ ــاطي الكوكـ ــد تعـ ومل َيُعـ

ــى أمريكــا الــ   ــصرا عل ــدان املخــروط   مقت ــل مــن بل شمالية وقلي
ووفقـا  . اجلنويب، وإمنَّـا انتـشر عـرب أمريكـا الالتينيـة والكاريــيب            

ــاطي     ــة تعـ ــة ملكافحـ ــدان األمريكيـ ــة البلـ ــدرته جلنـ ــر أصـ لتقريـ
ــة ملخــدِّرامل ــات التابع ــوان   نظَّم ــة بعن ــدول األمريكي ــر "ة ال تقري

، فـإنَّ   "٢٠١١: ات يف القـارة األمريكيـة     خـدِّر حول تعـاطي امل   
ــا يقــارب   ــة مــن متعــاطي الكوكــايني يف نــصف   ٢٧م  يف املائ

 كــــانوا يف ٢٠٠٩-٢٠٠٢الكــــرة الــــشمايل خــــالل الفتــــرة 
مــارس /كمـا حـذَّر التقريـر، الـصادر يف آذار    . أمريكـا اجلنوبيـة  

، من اآلثـار الـصحية الـضارة لتعـاطي جمموعـة متنوعـة              ٢٠١٢
مــــن املــــواد القابلــــة للتــــدخني الــــيت ُتنــــَتج أثنــــاء معاجلــــة        

 .وكلوريد الكوكاينيهيدر
    

    التعاون اإلقليمي -٢ 
هتــدف آليــة التقيــيم املتعــّددة األطــراف التابعــة للجنــة   -٥١٦

ــاطي امل  ــة تعـ ــة ملكافحـ ــدان األمريكيـ ــدِّرالبلـ ــدُّم خـ ات إىل التقـ
بتوصــيات دوريــة إىل الــدول األعــضاء يف اللجنــة فيمــا يتعلــق   

عاطيهـا  ات وت خـدِّر  بامل تِّجـار بتحسني قـدرهتا علـى مواجهـة اال       
ــز التعــاون املتعــّدد األطــراف   ــة، يف  . وتعزي وقــد وافقــت اللجن

 إىل  ٢دورهتا العاديـة اخلمـسني املنعقـدة يف بـوينس آيـرس مـن               
، على مشروع قرار يـسند إىل       ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤

فريق عامل حكومي دويل مهّمة إعداد مـشروعِ ُمقتـرحٍ بـأداة            
 التقيـيم املتعـّددة األطـراف       تقييم جديدة حتلّ حملّ استبيان آليـة      

املـــستخَدم حاليـــا، بـــالنظر إىل أهـــداف االســـتراتيجية احلاليـــة  
  .ات يف نصف الكرة الشمايلخدِّرملكافحة امل

ات خـدِّر  بامل تِّجـار ويف إطار جهود تعزيز مكافحـة اال       -٥١٧
ة يف املنطقــة، عقــد املكتــب اإلقليمــي ألمريكــا نظَّمــواجلرميــة امل

) اإلنتربـول (ة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة        ظَّمـ مناجلنوبية التـابع لل   
ــة اال     ــة مبكافحــ ــة املعنيــ ــزة احلكوميــ ــاَع األجهــ  تِّجــــاراجتمــ

 إىل ٩ات يف أمريكــا اجلنوبيــة، يف بــوينس آيــرس مــن  خــدِّربامل
ــاين ١١ ــشرين الث ــوفمرب / ت ــام االجتمــاع، يف  . ٢٠١١ن ــد ق وق

ــم مــن اخلــرباء       ــق دائ ــى تأســيس فري ــة عل ــور، باملوافق ــة أم مجل
ات لــدعم اجلهــود الراميــة خــدِّرني يف جمــال مكافحــة املالــوطني

ــون     ــة تكـ ــة يف املنطقـ ــة مقبلـ ــشطة عملياتيـ ــذ أنـ ــداد وتنفيـ إلعـ
  . مشتركة وعابرة للحدود الوطنية
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ونظَّّم برنـامج التعـاون بـني أمريكـا الالتينيـة واالحتـاد              -٥١٨
ات املــؤمتَر الــدويل خــدِّراألورويب بــشأن سياســات مكافحــة امل

ــول موضـــوع  ــدِّرملا"حـ ــاهرة  خـ ــفها ظـ ــطناعية بوصـ ات االصـ
، الـذي انعقـد يف كارتاخينـا دي         "ة يف أمريكا الالتينية   مستجدَّ

؛ ٢٠١١نــوفمرب / تـشرين الثـاين  ٤ و١إنـدياس بكولومبيـا بـني    
ات خـدِّر حيث اجتمع خرباء مـن وحـدات شـرطة مكافحـة امل           

وهيئـــات النيابـــة العامـــة الوطنيـــة مـــن األرجنـــتني وإكـــوادور   
وشـــيلي ) املتعـــّددة القوميـــات-دولـــة(وليفيـــا وأوروغـــواي وب

وكولومبيــا، إىل جانــب وفــود مــن أوروبــا وأمريكــا الوســطى  
ات دوليـة تـضم أجهـزة الـشرطة يف          منظَّموأمريكا الشمالية، و  

ــة، واملرصــد األورويب لل   ــارة األمريكي ــا، مخــدِّرالق ات وإدماهن
ــق      ــا يتعلـ ــربات فيمـ ــادل اخلـ ــشرطة األورويب، لتبـ ــب الـ ومكتـ

ــة    باســتخدام ــربات املرجعي ــة املخت ــذار املبكــر، وأمهي  نظــام اإلن
ــة وحبــوث الــشرطة وحتقيقاهتــا بــشأن مــا هــو     للتحاليــل اجلنائي

مــواد االنتــشاء  ("مــشروع مــن املــواد ذات التــأثري النفــساين     
والــسالئف واملــواد الكيميائيــة املــستعملة يف صــنع ") املــشروعة

  .ات االصطناعيةخدِّرامل
ات خـدِّر  احملـدود بامل   تِّجـار  اال وحظيت مسألة مكافحة   -٥١٩

غري املشروعة باهتمام متزايد مـن خـرباء ينتمـون إىل األرجنـتني             
-دولـة (وإكوادور وأوروغواي وبـاراغواي والربازيـل وبوليفيـا         

-مجهوريـــة(وبـــريو وشـــيلي وفرتويـــال   ) املتعـــّددة القوميـــات 
وكولومبيـــا حـــضروا اجتمـــاع اجمللـــس األمريكـــي ) البوليفاريـــة
ابع الحتـــاد أمـــم أمريكـــا اجلنوبيـــة بـــشأن مـــشكلة  اجلنـــويب التـــ

ــومي    خــدِّرامل ــسيون ي ــد يف أسون ــامل، املنعق  ٢٣ و٢٢ات يف الع
ودعا املـشاركون يف االجتمـاع إىل التـزام         . ٢٠١٢مارس  /آذار

  .قوي على املستوى الدويل بالتصدي هلذه املشكلة
األمريكيـة  -وكان موضوع احللقـة الدراسـية اإليبرييـة        -٥٢٠

ات والتعاون، الـيت جـرت وقائعهـا        خدِّرشرة بشأن امل  الرابعة ع 
ــن   ــانتياغو مـ ــسان٢٠ إىل ١٦يف سـ ــل / نيـ ــو ٢٠١٢أبريـ ، هـ

وقد ُنظِّمـت   ". ات لدى فئات السكان املهّمشة للغاية     خدِّرامل"
ات منظَّمـ األمريكيـة لل  -احللقة باالشتراك بني الـشبكة اإليبرييـة      

ــة يف جمــال مكافحــة إدمــان امل    ــة العامل ات، دِّرخــغــري احلكومي

ات والكحـول وإعـادة     خدِّرواهليئة الوطنية للوقاية من تناول امل     
تأهيل متعاطيهـا يف شـيلي، وجامعـة شـيلي املركزيـة، وبرعايـة              

ات خــدِّركــل مــن جلنــة البلــدان األمريكيــة ملكافحــة تعــاطي امل 
  . واخلطة اإلسبانية الوطنية اخلاصة بالعقاقري

ــد    -٥٢١ ــتهلت مجاعـــة دول األنـ ــا، اسـ يز واالحتـــاد ويف ليمـ
يونيـه  /ة الـصحة للبلـدان األمريكيـة يف حزيـران     منظَّماألورويب و 

ات يف منطقـة األنـديز   خـدِّر  برناجماً للوقاية من تعاطي امل     ٢٠١٢
وسـتنفذ  ". أُسر قوية جيمعهـا احلـبُّ وحتميهـا الـضوابط         "بعنوان  

املبادرة تنفيذا مشتركا من خالل حلقات عمل مـع اُألسـر الـيت             
 عامـا يف  ١٤ أعـوام و ١٠راوح أعمـارهم بـني     تضم مراهقني تتـ   

. وبريو وكولومبيـا  ) املتعّددة القوميات -دولة(إكوادور وبوليفيا   
ــال       ــها وأعم ــن فعاليت ــت ع ــشروع إىل جتــارب برهن ــستند امل وي

  .أُجنزت يف عدة بلدان يف أمريكا الوسطى واجلنوبية
ــوزراء     -٥٢٢ ــدويل لـ ــؤمتر الـ ــريو املـ ــة بـ ــضافت حكومـ واستـ

ــة ورؤســ  ــة املتخصــصة يف مكافحــة    اخلارجي ــزة الوطني اء األجه
 ٢٦ و ٢٥ات العاملية، الذي ُعقد يف ليمـا يـومي          خدِّرمشكلة امل 
ــران ــه /حزي ــا    . ٢٠١٢يوني ــود إعــالنَ ليم واعتمــد رؤســاء الوف

ُمقرِّين باحلاجة إىل تكثيـف اجلهـود مـن أجـل حتقيـق األهـداف               
ــشأن       ــل ب ــة العم ــسياسي وخط ــالن ال ــا يف اإلع ــصوص عليه املن

ن الـدويل صـوب اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة ملواجهـة             التعاو
د احلاضـرون يف االجتمـاع      كمـا أكّـ   . ات العاملية خدِّرمشكلة امل 

ــاول هــذه املــسألة يف إطــار متعــّدد األطــراف     جمــددا ضــرورة تن
  .وإقليمي وثنائي، مبوجب مبدأ املسؤولية العامة واملشتركة

    
    يةالتشريعات والسياسات واإلجراءات الوطن -٣ 
ــات     -٥٢٣ ــّددة القومي ــا املتع ــة بوليفي ــة دول اعتمــدت حكوم

ــتراتيجية ملكافحــة امل  ــرة خــدِّراس ، ٢٠١٥-٢٠١١ات يف الفت
ات وتعزيز الـسياسات    خدِّرمن بني أهدافها احلّد من تعاطي امل      

وبرامج الوقاية، مع التركيـز خـصوصا علـى الفئـات الـسكانية             
ــضعيفة، باإلضــافة إىل إجــراء دراســات استقــصا   ئية منتظمــة ال

ويف جمــال خفــض املعــروض مــن    . اتخــدِّرحــول تعــاطي امل 
ات، تتــضمن أهــداف االســتراتيجية أيــضا إبــادة أيــة       خــدِّرامل
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ــن      ــساحتها عــ ــد مــ ــا تزيــ ــجرية الكوكــ ــن شــ ــات مــ مزروعــ
 هكتار املصرَّح هبا من قبل حكومـة دولـة بوليفيـا            ٢٠ ٠٠٠الـ

 هكتــار مــن الكوكــا يف اجلــزء  ١٢ ٠٠٠(املتعــّددة القوميــات 
 هكتـار يف    ٧ ٠٠٠التابع ملدينة ال بـاز مـن منطقـة يونغـاس، و           
 هكتـــــار يف ١ ٠٠٠املنطقـــــة املداريـــــة مـــــن كوشـــــابامبا، و

ــار، وتعزيـــز أنـــشطة التـــصدي لال )كارانـــايف ات خـــدِّر باملتِّجـ
  . وتسريب السالئف

ــام  -٥٢٤ دت الــــسلطات الربازيليــــة  ، شــــد٢٠١١َّويف عــ
ــسامفيتامني واألتو  ــاديت الليسدكـ ــها ملـ ــستني ذوايت مراقبتـ موكـ

، )ومها غري خاضـعتني للمراقبـة الدوليـة حاليـا      (التأثري النفساين   
ــا يف       ــة وإدراجهم ــة الوطني ــادتني حتــت املراقب ــاتني امل بوضــع ه

كمـا أدرجـت    . القائمة الوطنية للمواد اخلاضعة ملراقبـة خاصـة       
احلكومة مادة امليفيدرون ذات التأثري النفساين يف قائمـة املـواد           

  .ماهلا يف الربازيلاحملظور استع
ــام  -٥٢٥ ــى    ٢٠١١ويف عـ ــشيلي علـ ــونغرس الـ ــق الكـ ، وافـ

القانون الذي أنشئت مبوجبه وزارة الداخلية والـسالمة العامـة،           
ات والكحـول وإعـادة     خـدِّر واهليئة الوطنية للوقاية من تنـاول امل      

وسـوف تتـوىل اهليئـة الوطنيـة مـسؤولية تنفيـذ            . تأهيل املتعـاطني  
ــة ب  ــسياسات املتعلق ــاطي امل   ال ــن تع ــالج م ــة والع ات خــدِّرالوقاي

وإعادة تأهيل املتعاطني وإدماجهم يف اجملتمع، إىل جانب وضـع          
ات والكحـول، كمـا سـتتعاون       خـدِّر استراتيجية وطنية بشأن امل   

  .مع وزارة الداخلية والسالمة العامة يف هذا الصدد
، وقَّــع ممثلــون عــن احلكومــة ٢٠١٢مــارس /ويف آذار -٥٢٦

 يشمل السلطات القـضائية، وعـن القطـاع اخلـاص           الشيلية، مبا 
ــن       ــالج مـ ــاكم العـ ــى حمـ ــسيا علـ ــا مؤسـ ــضفي طابعـ ــاً يـ اتفاقـ

ــة  خــدِّرامل ــار ذلــك سياســة عام ــن  . ات باعتب ــيح االتفــاق مل ويت
ــاطي امل    ــن متع ــسيطة م ــة ب ات، إن كانــت خــدِّريرتكــب جرمي

جرميتــه األوىل، أن يتلقــى عالجــا طوعيــا للتقليــل مــن احتمــال 
  . ات وارتكاب اجلرائمخدِّرطي املالعودة إىل تعا

ات الذي اعتمدته حكومة    خدِّرويسلِّم قانون مراقبة امل    -٥٢٧
 بـأنَّ اسـتهالك املـواد ذات        ٢٠١٢يوليـه   / متوز ٣١كولومبيا يف   

متــّس الــصحة العامــة  التـأثري النفــساين وتعاطيهــا وإدماهنــا مـسألةٌ  

ات خدِّر املوخيّول القانون ملدمين. ورفاه اُألسرة واجملتمع والفرد
احلصولَ على رعاية شـاملة مـن الدولـة، كمـا ينبغـي أن ُيعامـل                

  . ات وإدماهنا باعتبارمها َمَرضنيخدِّرتعاطي امل
، وافق اجمللـس الـوطين      ٢٠١٢يناير  /ويف كانون الثاين   -٥٢٨

ات واملـؤثِّرات العقليـة يف إكـوادور علـى اخلطـة            خـدِّر ملراقبة امل 
ــن     ــة مـ ــة املتكاملـ ــة للوقايـ ــاطي املالوطنيـ ــدِّرتعـ ــرة خـ ات للفتـ

  .، يف انتظار موافقة الرئيس عليها٢٠١٣-٢٠١٢
 على حنو غـري مـشروع يف        للقنَّبوباراغواي أكرب منتج     -٥٢٩

أمريكــا اجلنوبيــة حــسب تقــديرات مكتــب األمــم املتحــدة املعــين  
وإضـافة إىل ذلـك فـإنَّ كميـات كـبرية مـن             . ات واجلرمية خدِّربامل

ــا  الكوكــايني ُتهــرَّب عــرب أر   املتعــّددة -دولــة (اضــيها مــن بوليفي
وقــد الحظــت اهليئــة أنَّ حكومــة . وبــريو وكولومبيــا) القوميــات

ــاراغواي قــــد اســــتهلت يف تــــشرين األول  ــوبر /بــ ، ٢٠١١أكتــ
ات واجلرميـة،   خـدِّر بالتعاون مـع مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل           

وب برناجما وطنيا متكامال ملدة أربعة أعوام، اهلدف منه زيادة جتا          
دولــة بــاراغواي وفعاليتــها وكفاءهتــا يف مواجهــة التحــديات الــيت  

  .ات يف البالدخدِّر باملتِّجارة واالنظَّمتطرحها اجلرمية امل
، وافقت حكومـة بـريو علـى        ٢٠١٢مارس  /ويف آذار  -٥٣٠

-٢٠١٢ات للفتــــرة خــــدِّراالســــتراتيجية الوطنيــــة ملراقبــــة امل
ــتحداث   . ٢٠١٦ ــى اسـ ــتراتيجية علـ ــشجِّع االسـ ــشاريع وتـ مـ

ــيت      ــاطق ال ــستدامة يف املن ــة وامل ــة املتكامل ــدعم التنمي ــشطة ل وأن
ات، خـدِّر ُتزرع فيها شجرية الكوكا، ومراقبة املعروض مـن امل     

. ات وإعـــادة تأهيـــل املتعـــاطنيخـــدِّروالوقايـــة مـــن تعـــاطي امل
ــة       ــاج احملتمــل لورق ــسية احلــد مــن اإلنت ــدافها الرئي ــشمل أه وت

  . ٢٠١٦ل عام  يف املائة حبلو٣٠الكوكا بنسبة 
ولتعزيز أمن املوانئ ومنع استخدام احلاويات البحرية        -٥٣١

ة العــابرة للحــدود الوطنيــة، مبــا فيهــا  نظَّمــيف أنــشطة اجلرميــة امل
ــب امل ــورينام    خــدِّرهتري ــا س ــضمت حكومت ــسالئف، ان ات وال

ــب       ــابع ملكت ــات الت ــة احلاوي ــاملي ملراقب ــامج الع ــا إىل الربن وغيان
ــة يف آبخــدِّراملاألمــم املتحــدة املعــين ب  أغــسطس /ات واجلرمي

وباإلضافة لذلك، فـإنَّ حكومـة سـورينام كانـت قـد            . ٢٠١٢
 على اخلطـة الوطنيـة الرئيـسية ملكافحـة          ٢٠١١وافقت يف عام    
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 واخلطة الوطنية للوقاية مـن      ٢٠١٥-٢٠١١ات للفترة   خدِّرامل
  .٢٠١٤-٢٠١١ات للفترة خدِّرامل

ــسرُّب امل   -٥٣٢ ــر تـ ــصدِّي خلطـ ــبيل التـ ــضرات ويف سـ ستحـ
الــــصيدالنية احملتويــــة علــــى اإليفيــــدرين والــــسودوإيفيدرين،  

 ٢٠١٢ينــاير /اعتمــدت حكومــة أوروغــواي يف كــانون الثــاين
  .قرارا يشترط إصدار وصفة طبية لصرف هذه املستحضرات

    
    تِّجارالزراعة واإلنتاج والصنع واال -٤ 
    اتخدِّرامل  )أ( 

يف الـــسنوات ســـجَّلت معظـــم بلـــدان أمريكـــا اجلنوبيـــة  -٥٣٣
ففــي . القنَّــباألخــرية زيــادة يف الكميــات املــضبوطة مــن عــشبة  

دولة بوليفيا املتعّددة القوميـات، ارتفـع إمجـايل الكميـة املـضبوطة             
 طنــا يف عــام ١٢٥ تــدرجييا مــن القنَّــب وعــشبة القنَّــبمــن نبتــة 
وبـالرغم مـن أنَّ هـذه       . ٢٠٠٩ طن يف عام     ١ ٩٠٠ إىل   ٢٠٠٦

 ٢٠١٠ طـن يف عـام       ١ ١٠٠ما يقارب   الكمية قد تراجعت إىل     
، فـإنَّ الكميـة املـضبوطة       ٢٠١١ طنـا يف عـام       ٣٨٠مثَّ ما يقارب    

 يف دولة بوليفيـا املتعـّددة القوميـات         القنَّب وعشبة   القنَّبمن نبتة   
 ٣ ٥٠٠، والـــيت بلغـــت ٢٠١١ إىل ٢٠٠٨خـــالل الفتـــرة مـــن 

  .طن، مل تزل تبعث على القلق
 املـــضبوطة مـــن عـــشبة ويف الربازيـــل، زادت الكميـــة -٥٣٤
 إىل  ٢٠١٠ طنـا يف عـام       ١٥٥ يف املائة، من     ١٢ بنسبة   القنَّب
وكانـت بـاراغواي مـصدر معظـم        . ٢٠١١ طنا يف عـام      ١٧٤

  . القنَّبالكميات املضبوطة من 
ــرة  -٥٣٥ ــسلطات  ٢٠٠٦-٢٠٠٤ويف الفتــ ــبطت الــ ، ضــ

 ســنويا يف املتوســط؛ القنَّــب طنــا مــن عــشبة ١٣٠الكولومبيــة 
 إىل مــا ٢٠٠٩-٢٠٠٧ضبوطات يف الفتــرة وارتفــع حجــم املــ

ــا ســنويا ٢١٥يقــارب  ، ازدادت جمــّددا ٢٠١١ويف عــام .  طن
ووفقـا للتقـارير   .  طنـا ٣٢١ املـضبوطة إىل  القنَّـب كمية عـشبة   

ــإنَّ    ــة، ف ــسلطات الوطني ــسابقة لل ــبال  املــضبوط يف بعــض  القنَّ
األجزاء من أراضيها كان حيتوي علـى مـستويات مرتفعـة مـن             

.  يف املائــــــة٢٠ و٨نابينول، تتــــــراوح بــــــني التتراهيــــــدروكا
ــستهلك  ــا وإن كــان قــد   القنَّــبوُي ــا حملي  املــزروع يف كولومبي

  .سبق وُهرِّب أيضا إىل بلدان يف أمريكا الوسطى

ــشبة    -٥٣٦ ــن عـ ــضبوطة مـ ــة املـ ــبوازدادت الكميـ  يف القنَّـ
 طنـا يف عـام   ١٤,٦ إىل ٢٠١٠ أطنان يف عـام    ٨,٤شيلي من   
ية املـضبوطة يف إكـوادور تقريبـا        ؛ فيما تضاعفت الكم   ٢٠١١
ــن  ــام  ٢,٥مــ ــن يف عــ ــام  ٤,٦ إىل ٢٠١٠ طــ ــان يف عــ  أطنــ
 يف  القنَّـب وشكّلت الكميـة الـيت ُضـبطت مـن عـشبة            . ٢٠١١

 أطنـــان، أكثـــر مـــن ٣١٠، وهـــي ٢٠١١بـــاراغواي يف عـــام 
ويف أوروغـواي   . ٢٠٠٩ثالثة أمثال الكمية املضبوطة يف عام       

ــا عــشبة    أكــرب ٢٠١١ يف عــام  اللــذان ُضــبطاالقنَّــبكــان طّن
ويف بـريو كانـت     . كمية ُضبطت يف البلد خالل العقد املاضـي       

 طنـا، أكـَرب     ١٥٧، البالغـة    القنَّـب الكمية اليت أبيـدت مـن نبتـة         
  .كمية أُبيدت يف البالد خالل العقد املاضي

ويف مجهوريـــة فرتويـــال البوليفاريـــة، زادت احلكومـــة  -٥٣٧
 احملــوَّر وراثيـا مــن  نَّـب بالقالعقوبـات املفروضـة علــى املتجـرين    

 احملتـوي علـى كميـة كـبرية مـن      بالقنَّب تِّجارأجل الثّين عن اال  
 القنَّــبوأفــادت احلكومــة بــأنَّ هتريــب  . التتراهيــدروكانابينول

إىل مجهوريــة فرتويــال البوليفاريــة قــد اخنفــض اخنفاضــا كــبريا،  
ــات املــضبوطة مــن عــشبة      ــده الكمي ــا تؤكِّ ــبوهــو م ، إذ القنَّ

 طنـا يف عـام   ١٥,٨ إىل  ٢٠١٠ طنا يف عـام      ٣٩ن  اخنفضت م 
 احملتـوي علـى مـستويات       القنَّـب بيد أنَّ كميـات مـن       . ٢٠١١

  .عالية من التتراهيدروكانابينول ما زالت ُتضبط

 يف القنَّـــبوتـــثري الكميـــات الكـــبرية املـــضبوطة مـــن   -٥٣٨
ــادة     أمريكــا اجلنوبيــة القلــق، ألهنــا قــد تكــون مؤشــرا علــى زي

ــة . تــاج هــذه املــادة يف املنطقــة كــبرية يف حجــم إن وهتيــب اهليئ
ــدر اإلمكــان،       ــيَّن ق ــة أن تتب ــا اجلنوبي ــدان أمريك ــات بل حبكوم

ات واجلرميـة،   خـدِّر بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين بامل      
ــة      يف القنَّــبحجــم الزراعــة واالســتعمال غــري املــشروعني لنبت

دهـــا أراضـــيها واجتاهاهتمـــا احلاليـــة؛ وأن تواصـــل تعزيـــز جهو 
  .الرامية إىل مكافحة هذه الزراعة

ــة امل   -٥٣٩ ــتراتيجية مكافحـ ــنصُّ اسـ ــدِّروتـ ــة خـ ات البوليفيـ
 علــى تـــدابري حلــصر زراعــة شـــجرية    ٢٠١٥-٢٠١١للفتــرة  

الكوكا يف املـساحة الـيت صـرَّحت احلكومـة باسـتخدامها هلـذا        
وتشمل هـذه التـدابري نـشر       .  هكتار ٢٠ ٠٠٠الغرض، البالغة   
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ــيِّن حــدود   ــادة    خــرائط ُتب ــا، واإلب ــصرَّح هب ــة امل ــاطق الزراع  من
 هكتـار سـنويا     ٥ ٠٠٠الطوعية للمزروعات يف مـساحة تبلـغ        

علــى األقــل، واإلبــادة القــسرية، وتنفيــذ أنــشطة حتــول دون       
  .زراعة نبتات كوكا جديدة

وتراوحــت مــساحة مــا أُبيــد مــن شــجريات الكوكــا     -٥٤٠
ــا املتعــ       ــة بوليفي ــشروع يف دول ــري م ــو غ ــى حن ــة عل ّددة املزروع

 مـا بـني     ٢٠١٠ إىل عـام     ٢٠٠٦القوميات يف الفترة مـن عـام        
ــارا و٥ ٠٧٠ ــار٨ ٢٠٠ هكتــــ ــام .  هكتــــ ، ٢٠١١ويف عــــ

ازدادت جهـــود اإلبـــادة يف البلـــد، حيـــث أبـــادت الـــسلطات  
ــه   ــا جمموعـ ــة مـ ــة بـــشجرية  ١٠ ٥٠٠البوليفيـ ــار مزروعـ  هكتـ

 ٢ ٣٠٠الكوكــا علــى حنــو غــري مــشروع، أي بزيــادة قــدرها  
وتالحــظ . ٢٠١٠ الــيت أبيــدت يف عــام  هكتــار عــن املــساحة 

اهليئة بتقدير أنَّ املـساحة املزروعـة بـشجرية الكوكـا علـى حنـو          
غري مشروع يف دولة بوليفيـا املتعـّددة القوميـات قـد تراجعـت              

 إىل  ٢٠١٠ هكتـار يف عـام       ٣١ ٠٠٠ يف املائة مـن      ١٢بنسبة  
، وتـودُّ أن تـشجِّع احلكومـة        ٢٠١١ هكتار يف عام     ٢٧ ٢٠٠

اصل تعزيز جهودها الرامية إىل منع زراعـة شـجرية          على أن تو  
  .الكوكا على حنو غري مشروع يف البلد

وزادت املـــــساحة املزروعـــــة بـــــشجرية الكوكـــــا يف  -٥٤١
، أي مبـا    ٢٠١١ هكتار يف عام     ٦٤ ٠٠٠كولومبيا لتصل إىل    

ــار ٢ ٠٠٠مقــداره  ــة٣( هكت ــة بعــام  )  يف املائ . ٢٠١٠مقارن
حة املزروعـــة بـــشجرية ويتركّـــز مـــا يربـــو علـــى نـــصف املـــسا

يف أربـــع مقاطعـــات هـــي نـــارينيو     )  يف املائـــة ٦٣(الكوكـــا  
، أبــادت ٢٠١١ويف عــام . وبوتومــايو وغوافيــاري وكاوكــا  

 هكتارا من شـجريات الكوكـا يـدوّيا ومـا        ٣٤ ١٧٠احلكومة  
ولئن ظـلّ مـستوى الـرش       .  هكتار بالرش  ١٠٣ ٣٠٢جمموعه  

ــه يف عــام     ــا كــان علي جعــت ، فقــد ترا٢٠١٠اجلــوي علــى م
  . يف املائة٢٢اإلبادة اليدوية بنسبة 

ــا   -٥٤٢ ــا مـــؤخرا حكومـــة كولومبيـ وتـــشري دراســـات أجرهتـ
ات واجلرميــة إىل اخنفــاض خــدِّرومكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل

وتفيـد هـذه الدراسـات      . غلة اهلكتار الواحـد مـن أوراق الكوكـا        
وط عددا من العوامل، منها اخنفاض استعمال األمسدة والضغ       بأنَّ  

ــة       ــساحات املزروع ــؤدي إىل تقلــص امل ــا ي ــادة مب ــن اإلب الناجتــة ع

بشجرية الكوكا وُبعـدها عـن األمـاكن املأهولـة، رمبـا تكـون قـد                
وكانــــت كميــــة . ســــامهت يف اخنفــــاض غلــــة أوراق الكوكــــا

 ٣٤٥، وهـي    ٢٠١١الكوكايني احملتمل صنعها يف كولومبيا عام       
ــا  ــدره  (طن ــاض ق ــة بـــ  ١باخنف ــة مقارن ــام   ٣٥٠ يف املائ ــا يف ع طن

 .١٩٩٨، أقلَّ كمية منذ عام )٢٠١٠

وتـــشمل أهـــداف اســـتراتيجية بـــريو الوطنيـــة ملراقبـــة        -٥٤٣
 خفــــض اإلنتــــاج احملتمــــل ٢٠١٦-٢٠١٢ات للفتــــرة خــــدِّرامل

ــسبة   ــا بنــ ــام  ٣٠ألوراق الكوكــ ــول عــ ــة حبلــ . ٢٠١٦ يف املائــ
ــادة جهــود     ولتحقيــق هــذا اهلــدف، تــنص االســتراتيجية علــى زي

 هكتار من املقـرر     ١٤ ٠٠٠ بدءا مبساحة قدرها     اإلبادة تدرجييا، 
 هكتـــار يف عـــام ٣٠ ٠٠٠ وصـــوالً إىل ٢٠١٢إبادهتـــا يف عـــام 

ــام . ٢٠١٦ ــريو   ٢٠١١ويف عـ ــلطات بـ ــادت سـ  ١٠ ٢٩٠، أبـ
هكتارا مزروعة بشجرية الكوكا على حنو غري مشروع، وهو مـا      

  .٢٠١٠ هكتار عّما أُبيد يف عام ١ ٧٠٠يقلُّ بنحو 
حـساب    غيَّـرت بـريو منهجيتـها يف    ،٢٠١١ويف عام     -٥٤٤

. املــساحة املزروعــة بــشجرية الكوكــا علــى حنــو غــري مــشروع 
 إىل ٢٠١١وقـــد زادت هـــذه املـــساحة لتـــصل يف هنايـــة عـــام  

  . هكتار٦٢ ٥٠٠
ــا غـــري املـــشروعة يف    -٥٤٥ وزادت زراعـــة شـــجرية الكوكـ

إكــوادور، وإن كانــت هــذه الزراعــة ضــيِّقة النطــاق، زيــادة       
ــة يف عــام   ــسلطات    . ٢٠١١طفيف ــادت ال ــام أب ــاء هــذا الع فأثن
  . هكتارا من شجرية الكوكا١٤الوطنية املختصة 

ــن       -٥٤٦ ــا مــ ــضبوطة عامليــ ــة املــ ــن أنَّ الكميــ ــالرغم مــ وبــ
، فـــإنَّ ٢٠١٠-٢٠٠٦الكوكــايني مل تـــتغري كــثريا يف الفتـــرة   

. درجة نقاء الكوكايني املضبوط يف هـذه الفتـرة قـد اخنفـضت            
ــي     ــاض فعل ــذلك، حــصل اخنف ــة  ونتيجــة ل ــة اإلمجالي  يف الكمي

  .املضبوطة عامليا من الكوكايني النقي
، تراجعــت الكميـــة املــضبوطة مـــن   ٢٠١١ويف عــام    -٥٤٧

الكوكايني يف عدة بلدان، مبا فيها أوروغواي والربازيل وبـريو        
ففــي كولومبيــا، اخنفــضت الكميــة املــضبوطة مــن . وكولومبيــا

  إىل٢٠١٠ طنـــا يف عـــام ١٦٤,٨الكوكـــايني مـــن ) أمـــالح(
، كمــــا اخنفـــــضت الكميـــــة  ٢٠١١ طنــــا يف عـــــام  ١٤٦,١
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 ٣١,١الكوكايني يف بـريو مـن   ) قاعدة وأمالح(املضبوطة من  
  .٢٠١١ طنا يف عام ٢٤,٧ إىل ٢٠١٠طنا يف عام 

قاعـدة  (ويف الربازيل، اخنفضت الكمية املضبوطة مـن          -٥٤٨
ــالح ــن  ) وأمـ ــايني مـ ــام  ٢٧,١الكوكـ ــا يف عـ  إىل ٢٠١٠ طنـ
ــا يف عــام  ٢٤,٥ ــّددة   . ٢٠١١ طن ــا املتع ــة بوليفي وكانــت دول

 يف املائـة مـن الكوكـايني        ٥٠القوميات مـصدر مـا يربـو علـى          
 يف  ٤٠املضبوط يف الربازيـل، فيمـا كانـت بـريو مـصدر زهـاء               

  . يف املائة١٠املائة وكولومبيا مصدر ما يقل عن 
ويف دولــة بوليفيــا املتعــّددة القوميــات، زادت الكميــة    -٥٤٩

 طنـا يف    ٢٩,١الكوكـايني مـن     ) مالحقاعدة وأ (املضبوطة من   
كمـا زادت الكميـة     . ٢٠١١ طنا يف عام     ٣٤ إىل   ٢٠١٠عام  

الكوكــايني يف إكــوادور مــن ) قاعــدة وأمــالح(املــضبوطة مــن 
ــا يف عــام ١٥,٥ ــا يف عــام ٢١,٣ إىل ٢٠١٠ طن ، ٢٠١١ طن

ــة مـــن   ــة فرتويـــال البوليفاريـ ــام ٢٤,٩ويف مجهوريـ ــا يف عـ  طنـ
ويف إكـوادور، ازداد    . ٢٠١١ طنا يف عـام      ٢٦,٣ إىل   ٢٠١٠

ويف شـيلي وبـاراغواي مل      . اتخـدِّر  احملـدود بامل   تِّجارحجم اال 
  .تتغري الكميات املضبوطة من الكوكايني نسبيا

ات العاملــة يف خــدِّر باملتِّجــاروقــد دأبــت تنظيمــات اال  -٥٥٠
أمريكا اجلنوبية على استخدام سفن شبه غواصة وسفن غواصة         

يب الكوكايني من املنطقة، علـى      للتقليل من خطر اكتشاف هتر    
. ، حني ُضبطت أول سفينة شبه غواصـة       ١٩٩٣األقل منذ عام    

وضبطت أجهزة إنفاذ القانون منذ ذلك الوقـت حـىت منتـصف            
 سـفينة غواصـة وشـبه غواصـة يف        ٧٠ ما يربو على     ٢٠١٢عام  

ــع أحنــاء العــامل  ــة مــن  ٣٣، كــان ٢٠١١ويف عــام . مجي  يف املائ
يش الكولــوميب منقــوال علــى مــنت الكوكــايني الــذي ضــبطه اجلــ

 يف املائــة منــه منقــوال علــى ســفن غواصــة   ١٧زوارق ســريعة و
ــة ــبه غواصـ ــران. وشـ ــه /ويف حزيـ ــيش ٢٠١٢يونيـ ــبط اجلـ ، ضـ

الكولوميب سفينة شبه غواصة مـصنوعة مـن األليـاف الزجاجيـة            
  وقُـــدِّرت تكلفـــة بنـــاء هـــذه الـــسفينة بنحـــو .  متـــرا٢٠بطــول  

  .مليون دوالر
، فُكّكـــــــت خمتـــــــربات لـــــــصنع ٢٠١١ويف عـــــــام   -٥٥١

ــشروع يف كــل       ــري م ــو غ ــى حن ــايني عل ــد الكوك هيدروكلوري

ففــي دولــة بوليفيــا . البلــدان الرئيــسية املنتجــة ألوراق الكوكــا
ــك    ــات، فُكّ ــّددة القومي ــا  ٢٥املتع ــربا، ويف كولومبي  ٢٠٠ خمت

ويف كولومبيـــــا، يـــــستخدم .  خمتـــــربا١٩خمتـــــرب، ويف بـــــريو 
 من أوراق الكوكا لتحضري عجينـة        يف املائة  ١املزارعون زهاء   

 يف املائـــة لتحـــضري قاعـــدة الكوكـــا؛ وال يبـــاع ٦٦الكوكـــا و
ــوى  ــضري  ٣٣سـ ــا دون حتـ ــن أوراق الكوكـ ــة مـ ويف .  يف املائـ

الوقت الراهن، يستخدم املتَّجرون عملية إعادة أكسدة قاعـدة      
  .الكوكايني قبل حتويلها إىل هيدروكلوريد الكوكايني

ات لتحــــضري الكوكــــايني يف  كمــــا ُدمِّــــرت خمتــــرب    -٥٥٢
ففـي  . ٢٠١١زويال البوليفاريـة يف عـام         إكوادور ومجهورية فن  

إكــوادور فكّكــت ســلطات الــشرطة مخــسة خمتــربات لتحــضري 
ويف . قاعــــدة الكوكــــايني الــــيت مــــصدرها كولومبيــــا وبــــريو

ــة يف      ــسلطات الوطني ــرت ال ــة، دمَّ ــال البوليفاري ــة فرتوي مجهوري
دود مـع كولومبيـا مـا جمموعـه         والييت تاشـريا وزوليـا علـى احلـ        

  .ات حسب التقديراتمخدِّر خمتربا غري مشروع لل١٧

ــري        -٥٥٣ ــون غـ ــشخاش األفيـ ــة خـ ــن أنَّ زراعـ ــالرغم مـ وبـ
املشروعة ال تـزال موجـودة يف بعـض بلـدان أمريكـا اجلنوبيـة،               

 القنَّــبفــإنَّ حجــم هــذه الزراعــة أقــل كــثريا مــن زراعــة نبتــة    
ــا  ــجرية الكوكـ ــدِّ . وشـ ــا قُـ ــل  ويف كولومبيـ ــة احملتمـ رت الكميـ

  .٢٠١١صنعها من اهلريوين بِطُنٍّ واحد يف عام 

ويف السنوات األخرية، أُبيدت مـساحات صـغرية مـن       -٥٥٤
ــريو       ــوادور وبـ ــه يف إكـ ــد بـ ــسبما أُفيـ ــون حـ ــشخاش األفيـ خـ

ــا ــام . وكولومبيـ ــة  ٢٠١١ويف عـ ــساحة املزروعـ ــكّلت املـ ، شـ
 ٣٣٨(خبشخاش األفيون على حنو غـري مـشروع يف كولومبيـا          

 يف املائة من املساحة املزروعة بـه يف مجيـع           ٠,٢قرابة  ) هكتارا
ــامل  ــاء العـ ــا إىل    . أحنـ ــصنوع يف كولومبيـ ــن املـ ــه اهلريويـ وُيوجَّـ

كمــا أنَّ . األســواق يف أوروبــا واملكــسيك والواليــات املتحــدة
ــادة يف      ــادة يف الطلــب علــى هــذه امل ــاك مؤشــرات علــى زي هن

 كولومبيـا خمتـربا      دمَّـرت الـسلطات يف     ٢٠١١ويف عـام    . البلد
 كـغ مـن    ٥٢٢واحدا غري مـشروع لـصنع اهلريويـن وضـبطت           

  . كغ من األفيون٢٠٥اهلريوين و
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 أبـــــادت ٢٠١٠ و٢٠٠١ويف الفتـــــرة بـــــني عـــــامي   -٥٥٥
 هكتارا من خشخاش األفيون ٥٨٥السلطات يف بريو ما مجلته    

ــد ــون يف عــام     . يف البل ــادة خلــشخاش األفي ــة إب ــغ عــن أي ومل يبلَّ
ــون   وباإلضــ. ٢٠١١ ــساحة املزروعــة خبــشخاش األفي افة إىل امل

ــام     ــدت يف إكــوادور ع ــيت أبي ــشروع ال ــة ٢٠١١غــري امل ، البالغ
مخسة هكتارات، فإنَّ السلطات الوطنية املختصة قد أفادت مبـا          

 واقعة لضبط كميـات مـن اهلريويـن، مبجمـوع           ١٠٠يزيد على   
كما أفادت بلدان أخرى يف أمريكا اجلنوبية بضبط        .  كغ ١٥٥
  .ت صغرية من األفيون أو اهلريوينكميا

    
    املؤثِّرات العقلية  )ب(  
ــاقري      -٥٥٦ ــتعمال العقــ ــسألة اســ ــن أنَّ مــ ــرغم مــ ــى الــ علــ

الــصيدالنية ألغــراض غــري طبيــة واســتعمال عقــاقري الوصــفات  
الطبية بدون وصفة طبيـة، سـواء للتطبيـب الـذايت أو ألغـراض              

مريكيــة، تروحييــة، قــد نالــت مزيــدا مــن االهتمــام يف القــارة األ
فـــال يـــزال هنـــاك قـــصور يف املعلومـــات احملـــدَّدة حـــول هـــذه  

فعلـــى ســـبيل املثـــال، . االســـتعماالت غـــري الطبيـــة يف املنطقـــة
تـــستعلم الدراســـات االستقـــصائية املوّحـــدة حـــول تعـــاطي       

ات بــني طــالب املــدارس الثانويــة يف القــارة األمريكيــة  خــدِّرامل
ة ضـمن فـئيت    عن اسـتعمال املستحـضرات الـصيدالنية املندرجـ        

  .املهدِّئات واملنشِّطات الواسعتني
ووفقـــا للتقريـــر الـــصادر مـــؤخرا عـــن جلنـــة البلـــدان    -٥٥٧

تقريــر عــام  "ات بعنــوان خــدِّراألمريكيــة ملكافحــة تعــاطي امل  
، فــإنَّ "ات يف القــارة األمريكيــةخــدِّر حــول تعــاطي امل٢٠١١

معدل انتشار استعمال املهدِّئات دون وصفة طبية بني طـالب          
دارس الثانوية يف باراغواي ودولة بوليفيا املتعّددة القوميـات         امل

ويـشري التقريـر    .  يف املائـة   ٦وكولومبيا يف العام املاضـي جتـاوز        
أيضا إىل أنَّ العديد من بلدان القارة األمريكية ذات املعـدَّالت           

ات غــري املــشروعة شــهدت، خــدِّراملنخفــضة نــسبيا لتعــاطي امل
الستعمال غري الطيب للمواد الـصيدالنية      بالرغم من أنَّ انتشار ا    

يتفاوت تفاوتا كبريا مـن بلـد آلخـر، ارتفـاَع معـدَّالت إسـاءة               
  .استعمال العقاقري الصيدالنية وعقاقري الوصفات الطبية

ــاطي امل      -٥٥٨ ــشار تع ــّربرة مــن انت ــة خمــاوف م ات خــدِّرومث
االصطناعية يف أمريكا اجلنوبية، يؤكدها ضبط كميات كـبرية         

شِّطات األمفيتامينيـــة يف بلـــدان املنطقـــة، مبـــا فيهـــا     مـــن املنـــ 
األرجنتني وإكوادور أوروغواي والربازيل وشـيلي وكولومبيـا        

فعلى سبيل املثال، ُضبط يف الربازيـل وحـدها         . ٢٠١١يف عام   
ــامني و  ١٧٠ ٠٠٠ ــن األمفيت ــن  ٤٨ ٠٠٠ وحــدة م  وحــدة م

ــامني و ــن امل ٢٥٩ ٠٠٠امليثامفيتـ ــدة مـ ــسي   وحـ ــيلني ديوكـ يثـ
  .٢٠١١يف عام " اإلكستاسي"تامني ميثامفي

    
    السالئف  )ج(  
جتــري معظــم الــضبطيات املبلّــغ عنــها عامليــا لألمحــاض   -٥٥٩

واملــذيبات الــواردة يف اجلــدول الثــاين يف ثالثــة بلــدان منتجــة       
ــديز بالدرجــة األوىل   ٢٠٠٥فــبني عــامي . للكوكــا مبنطقــة األن

ميــات  كــان نــصيب بــريو ودولــة بوليفيــا املتعــّددة القو٢٠١١و
وكولومبيـــــا مـــــن كميـــــات محـــــض الكربيتيـــــك ومحـــــض      

 يف املائــة مــن املــضبوطات  ٤٠اهليــدروكلوريك املــضبوطة حنــو  
  .العاملية
ويف كولومبيا يعيد املتَّجِرون تدوير السالئف الـسائلة          -٥٦٠

لتقليــل خطــر الكــشف عــن صــنع الكوكــايني علــى حنــو غــري    
ان  ورمبـا كـ    .مشروع، عـالوة علـى التقليـل مـن تكلفـة صـنعه            

مــن نتــائج ذلــك اخنفــاُض الكميــات املــضبوطة مــن األمحــاض   
وقـــد أفـــادت . واملـــذيبات يف كولومبيـــا يف العـــامني املاضـــيني

السلطات الكولومبية أيضا حبـاالت لـصنع حـامض الكربيتيـك           
سّرا من الكربيت الـذي ميكـن العثـور عليـه مبنـاجم يف منـاطق                 

  .البلد الربكانية
تعمال غـري املـشروع ملـادة       وبالرغم من أنَّ مدى االسـ       -٥٦١

برمنغنـات البوتاسـيوم وأسـاليب تـسريبها قـد تغيَّـرا يف أمريكـا        
اجلنوبية خـالل األعـوام القليلـة املاضـية، فـإنَّ هـذه املـادة تظـلُّ                 
العامــل املؤكــسد الرئيــسي املــستخَدم يف صــنع هيدروكلوريــد  

، كـان نـصيب بلـدان    ٢٠١١ويف عـام  . الكوكايني يف املنطقـة   
ــا مــن برمنغنــات    أمريكــا اجل ــة املــضبوطة عاملي ــة مــن الكمي نوبي
وصــادرت كولومبيــا ).  طنــا٣٦,٩( يف املائــة ٩٧البوتاســيوم 
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 طنــا ودولــة بوليفيــا املتعــّددة القوميــات  ٢٤,٠يف ذلــك العــام 
وباإلضـــافة .  طـــن مـــن هـــذه املـــادة٢,٠ أطنـــان وبـــريو ٩,٩

لذلك، فقد فكّكت السلطات الكولومبية سـبعة خمتـربات غـري           
  .ة لصنع برمنغنات البوتاسيوممشروع

    
    التعاطي والعالج  -٥  
ات واجلرميـة   خدِّروفقا ملكتب األمم املتحدة املعين بامل       -٥٦٢

وأحدث املـصادر احلكوميـة، فـإنَّ املعـدَّالت الـسنوية النتـشار             
ــاطي  ــبتع ــّددة    القنَّ ــا املتع ــة بوليفي ــسكان يف دول ــة ال  بــني عام

وسـورينام  )  يف املائـة   ٤,٩(وشـيلي   )  يف املائة  ٤,٥(القوميات  
ــة٤,٣( ــواي )  يف املائ ــة٨,٣(وأوروغ ــى  )  يف املائ ــت أعل كان

ــة  ــاطي   . معــدالت يف أمريكــا اجلنوبي ــشار تع ــدَّل انت وكــان مع
فعلـى سـبيل املثـال      .  أعلى من ذلك يف أوساط الـشباب       القنَّب

 يف العـام املاضـي يف      القنَّـب بلغت نسبة الشباب الـذين تعـاطوا        
 يف ١٦,٢ عامـــا يف شـــيلي ١٦ و١٥ الفئـــة العمريـــة مـــا بـــني

ــني     ــا ب ــة م ــة العمري ــة، ويف الفئ ــا ١٧ و١٣املائ  يف ١٢,٥ عام
  .املائة يف أوروغواي

ــصائية حــول       -٥٦٣ ــة لدراســة استق ــائج األولي وحــسب النت
ات أصدرها كل من املعهـد الـوطين للـسياسات          خدِّرتعاطي امل 

ات األخــرى واجلامعــة خــدِّرالعامــة بــشأن تنــاول الكحــول وامل
 يف ٧، فــإنَّ ٢٠١٢االحتاديــة يف ســاو بــاولو بالربازيــل يف عــام 

 ١٩املائة من سكان البلد البالغني الذين تتراوح أعمارهم بـني          
 مــرة واحــدة علــى األقــل يف القنَّــب عامــا قــد اســتهلكوا ٥٩و

 يف املائــة مــن هــؤالء علــى  ٦٠حيــاهتم؛ وأقــدم مــا يزيــد علــى  
مـن أنَّ معـدَّالت   وعلـى الـرغم     . ذلك قبـل سـّن الثامنـة عـشرة        

 يف الربازيــل منخفــضة نــسبيا، فــإنَّ معــدَّالت  القنَّــباســتهالك 
ــة، إذ إنَّ ــة مـــن متعـــاطي  ٣٧ االرهتـــان مرتفعـ  القنَّـــب يف املائـ

كما خلصت الدراسة إىل أنَّ ثالثة أربـاع سـكان          . مرهتنون له 
  .القنَّبالربازيل يرفضون رفع احلظر القانوين عن 

ة االستقــصائية الوطنيــة حــول وأشــارت نتــائج الدراســ  -٥٦٤
استهالك املواد ذات التأثري النفساين بـني تالميـذ املـدارس، الـيت             

 يف املائة مـن     ٧,٠، إىل أنَّ    ٢٠١١أُجريت يف كولومبيا يف عام      

 سـنة،   ١٨ و ١١تالميذ املدارس يف البلد، يف الفئة العمريـة بـني           
  . على األقل مرة واحدة يف حياهتمالقنَّبقد تعاطوا عشبة 

ات خــدِّروقــد قــدَّر مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل    -٥٦٥
واجلرميـــة أنَّ املتوســـط الـــسنوي العـــام ملعـــدَّل انتـــشار تعـــاطي 

 ٢٠١٠الكوكايني يف أمريكـا اجلنوبيـة مل يـتغري كـثريا يف عـام               
وتــــشري الدراســــة   .  يف املائــــة ٠,٧عّمــــا كــــان عليــــه، أي   

ل تعـــاطي االستقـــصائية الربازيليـــة الـــيت أُجريـــت مـــؤخرا حـــو
ــايني    خــدِّرامل ــاطي الكوك ــشار تع ــدَّل انت يف أيِّ (ات إىل أنَّ مع

 يف املائــة لــدى ٢يف الــسنة األخــرية بلــغ  ) شــكل مــن أشــكاله
ــالغني  ــسكان الب ــه مــن تراجــع يف     . ال ــد ب ــا أفي ــرغم مم ــى ال وعل

ــا يف ذلـــك     ــة، مبـ ــدان املنطقـ ــايني يف بعـــض بلـ ــاطي الكوكـ تعـ
الج مــن تعــاطي  األرجنــتني وشــيلي، فــإنَّ الطلــب علــى العــ     

 خمـدِّر الكوكايني يتجاوز الطلب على العـالج مـن تعـاطي أيِّ            
  .ات غري املشروعةخدِّرآخر من امل

ــتم        -٥٦٦ ــيت ي ــا ال ــرّجح أن تكــون منتجــات الكوك ــن امل وم
ــا      ــا م احلــصول عليهــا يف خمتلــف مراحــل التحــضري، والــيت غالب

د يشار إليها باسم عجينة قاعدة الكوكايني، من بـني أكثـر املـوا     
ــدان      ــد مــن بل ــيت ُتتعــاطى يف العدي ــان ال ــسّببة لإلدم ــضارة وامل ال

ــة  ــيت    . أمريكــا اجلنوبي ــصائية األخــرية ال ــاً للدراســة االستق ووفق
ات حـول   خـدِّر أجرهتا جلنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي امل      

ات يف القــارة األمريكيــة، فــإنَّ معــدَّالت انتــشار خــدِّرتعــاطي امل
وكايني يف مرحلة ما من مراحل العمـر    تعاطي عجينة قاعدة الك   

ــا املتعــّددة    ــة بوليفي يف األرجنــتني وإكــوادور وأوروغــواي ودول
.  يف املائــة أو أكثــر١القوميــات وبــريو شــيلي وكولومبيــا تبلــغ  

ــاك جمموعــة متنوعــة مــن األشــكال الــيت تتخــذها     ويبــدو أنَّ هن
عجينة قاعدة الكوكايني حمليا، ُتعرف باسـم بـاكو أو باسـوكو            

بيـد أنـه يـتعني إجـراء        .  املعجون القاعدي أو عجينـة الكوكـا       أو
ــا إذا       ــى م ــوف عل ــدان للوق ــن البحــوث يف خمتلــف البل ــد م مزي
كانت هذه املواد خمتلفة بالفعل أو مـا إذا كـان ينبغـي تـصنيفها               

  .باعتبارها أشكال متنوعة من املادة نفسها
ــسنوي       -٥٦٧ ــشار ال ــدَّل االنت ــديرات مع ــود أحــدث تق وتع

ــة إىل   لتعــاطي  شــبائه األفيــون يف معظــم بلــدان أمريكــا اجلنوبي
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مخس سنوات مـضت علـى األقـل؛ ومـن مثَّ فمـن غـري املمكـن                
. إجراء مقارنة ُيعتّد هبا حول تعاطي شبائه األفيـون يف املنطقـة           

ووفقاً للبيانات املتاحة فإنَّ أقـل معـدَّل لتعـاطي شـبائه األفيـون            
ة، قــد أفيــد بــه يف    يف املائــ٠,٠٢يف أمريكــا اجلنوبيــة، وهــو   

ــا يف عــام  ــة يف  ، ومجهوريــة فــن٢٠٠٨كولومبي زويال البوليفاري
أمـا أعلـى معـدَّالت تعـاطي شـبائه          . ، على التـوايل   ٢٠١١عام  

األفيون فقد أبلغ عنـها يف دولـة بوليفيـا املتعـّددة القوميـات يف               
 ٠,٥ (٢٠٠٥والربازيـل يف عـام      )  يف املائة  ٠,٦ (٢٠٠٧عام  

ــة ــه مــن    ويف الرب). يف املائ ــا مت تعاطي ــَردُّ معظــم م ــل كــان َم ازي
شبائه األفيون االستعمالَ غري الطـيب لعقـاقري الوصـفات الطبيـة            

  .احملتوية على شبائه األفيون

ومــا زال القلــق يــزداد إزاء تعــاظم مــستويات تعــاطي    -٥٦٨
. ات االصطناعية يف أوسـاط الـشباب بأمريكـا اجلنوبيـة          خدِّرامل

مرتفعـة النتـشار تعـاطي املنـشِّطات        فقد أفيد مبعـدَّالت سـنوية       
األمفيتامينية لـدى الـشباب، يف األرجنـتني وشـيلي وكولومبيـا            

ووفقاً ألحدث معلومات قدَّمتها احلكومـات      . على سبيل املثال  
 يف املائة من الشباب يف الفئـة العمريـة          ١,٦ يف املائة و   ١,٤فإنَّ  
  عامــا يف األرجنــتني وشــيلي، علــى التــوايل، قــد  ١٦ و١٥بــني 

 يف ")اإلكـــستاسي("تعـــاطوا امليثـــيلني ديوكـــسي ميثامفيتـــامني  
  . املاضية١٢األشهر الـ

ووفقاً لتقرير جلنـة البلـدان األمريكيـة ملكافحـة تعـاطي              -٥٦٩
ات خـدِّر  حول تعـاطي امل    ٢٠١١تقرير عام   "ات املعنون   خدِّرامل

، فـــإنَّ تعـــاطي املستنـــشقات قـــد يكـــون "يف القـــارة األمريكيـــة
يف القـارة األمريكيـة، حيـث يبحـث الـشباب      مـشكلة متعاظمـة   

ولــئن كانــت . عــن مــواد غــري حمظــورة قانونــا ومتاحــة بــسهولة 
ات ال يـستعملها    خمـدِّر املستنشقات تعترب يف وقت من األوقـات        

ســـوى أطفـــال الـــشوارع، فـــإنَّ التقريـــر يـــشري إىل أنَّ تعـــاطي   
املستنشقات بـات ممارسـة راسـخة يف أوسـاط طـالب املـدارس              

ــة  ـــيب الثانويـ ــة والكاريـ ــا الالتينيـ ــدان  . يف أمريكـ ــم بلـ ويف معظـ
املنطقــتني، تــأيت املستنــشقات يف مقّدمــة مــواد التعــاطي األكثــر   

ــد   ــشارا بع ــبانت ــام    القنَّ ــا يف الع ــشار تعاطيه ــدَّل انت ــل إنَّ مع ، ب
  . يف بعض البلدانالقنَّباملاضي جتاوز معدَّل انتشار تعاطي 

  آسيا  - جيم
    شرق وجنوب شرق آسيا  
    التطّورات الرئيسية  -١  
 ظلَّــت منطقــة شــرق وجنــوب شــرق  ٢٠١١يف عــام   -٥٧٠

آســيا يف املرتبــة الثانيــة مــن حيــث املــساحة اإلمجاليــة املزروعــة  
خبشخاش األفيـون علـى حنـو غـري مـشروع، بنـسبة تزيـد علـى                 

وأفـاد  .  يف املائة من املساحة اإلمجالية يف مجيع أحناء العـامل          ٢٠
راطيـة الـشعبية وميامنـار بزيـادة يف     كل مـن مجهوريـة الو الدميق     

زراعة خـشخاش األفيـون غـري املـشروعة للعـام الـسادس علـى               
ــام   ــذ عـ ــوايل منـ ــامي  . ٢٠٠٧التـ ــني عـ ــرة بـ  ٢٠١١ويف الفتـ

 زاد إمجــايل املــساحات املزروعــة املقــدَّرة يف هــذين     ٢٠١٢و
 يف املائــة علــى التــوايل، ١٧ يف املائــة و٦٦البلــدين مبــا يقــارب 
.  احتمــال حــصول زيــادٍة يف إنتــاج األفيــونوهــو مــا يــشري إىل

ونظــراً للزيــادة املــستمرة يف زراعــة خــشخاش األفيــون غــري       
املشروعة يف املنطقة، فإنَّ اهليئـة حتـثُّ حكـوميت البلـدين جمـدَّداً        

 وهتيـب   .على اختاذ اإلجراءات الالزمة للحد من هذه الزراعـة        
تحـدة املعـين   اهليئة باجملتمع الدويل، وباألخصِّ مبكتـب األمـم امل       

ز ات واجلرميـــة وبلـــدان املنطقـــة األخـــرى، أن يعـــزّ    خـــدِّربامل
املساعدة املقدمة جلمهورية الو الدميقراطيـة الـشعبية وميامنـار،           
ــادة      ــة ويف إبـ ــة البديلـ ــرامج التنميـ ــساعدة يف بـ ــشمل املـ ــا يـ مبـ

  .احملاصيل غري املشروعة
ــوب شــرق آســيا مركــزاً       -٥٧١ ــة شــرق وجن وظلَّــت منطق

طات األمفيتامينيــة وســوقاً غــري مــشروعة متزايــدة  لــصنع املنــشِّ
فقــد بلغــت  . األمهيــة هلــذه املنــشِّطات، خاصــة امليثامفيتــامني    

الكمية املـضبوطة مـن امليثامفيتـامني يف منطقـة شـرق وجنـوب              
شرق آسيا حوايل نصف الكمية اإلمجاليـة املـضبوطة عامليـاً يف            

قـة يف    استمّر معظم بلـدان املنط     ٢٠١١ويف عام   . ٢٠١٠عام  
وعـالوة علـى ذلـك،      . اإلبالغ عن زيـادة الكميـات املـضبوطة       

فقــد تبــيَّن مــن األدلــة أنَّ نطــاق صــنع املنــشِّطات األمفيتامينيــة  
على حنو غـري مـشروع قـد اّتـسع مـن البلـدان املعروفـة بـصنعه                  
مثل الصني وميامنار ليشمل بلـدانا أخـرى، مبـا فيهـا إندونيـسيا        

ــا وما   ــبني وكمبودي ــد والفل ــاوتايلن  يف تِّجــاروَتواصــل اال. ليزي
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ــسودوإيفيدرين،      ــدرين وال ــات كــبرية مــن اإليفي ــة بكمي املنطق
ومها مادتان تستخدمان يف صنع املنـشِّطات األمفيتامينيـة علـى      

  . حنو غري مشروع
 بعقـــــاقري الوصــــــفات الطبيــــــة  تِّجــــــاركمـــــا أنَّ اال   -٥٧٢

واملستحضرات الصيدالنية اليت ُتـصرف بـدون وصـفات طبيـة           
حتتوي على مواد خاضعة للمراقبة الدولية وتعـاطي هـذه          واليت  

العقاقري واملستحضرات من املشاكل العويصة يف منطقة شـرق         
ففـي ماليزيـا فُكّـك خمتـرب سـري لتـصنيع            . وجنوب شرق آسيا  

وهـــو مهـــدِّئ منـــوِّم مـــن (أقـــراص حمتويـــة علـــى النيميتازيبـــام 
. ٢٠١٠ يف عـام  ) ٥زوديازيبينات، ُيعـرف أيـضاً بـاإلرميني          البن

زوديازيبينــات علــى حنــو غــري     ومل يكــن قــد ســبق صــنع البــن    
وأثـارت تلـك    . مشروع سوى بكميات قليلة يف بلدان أخرى      

العملية، إىل جانب ما ُضبط مؤخراً مـن أقـراص النيميتازيبـام،            
ــشروع      ــري املـ ــصنع غـ ــّراً للـ ــا مقـ ــصبح ماليزيـ ــن أن تـ ــَق مـ القلـ

شروعة يف بلـدان    زوديازيبينات املوجَّهـة إىل أسـواق غـري مـ           للبن
كما أفـاد العديـد مـن بلـدان         . أخرى ومعرباً إىل هذه األسواق    

ــوديني     ــورفني والكـ ــة علـــى املـ ــاقري حمتويـ ــاطي عقـ ــة بتعـ املنطقـ
زوديازيبني وضبط كميات منها، واليت ُهرِّب بعـضها مـن            والبن

ــن     ــا مـ ــصول عليهـ ــرق أو مت احلـ ــيا أو ُسـ ــوب آسـ ــة جنـ منطقـ
مــن مثَّ فــإنَّ اهليئــة حتــثّ و. الــصيدليات بوصــفات طبيــة مــزوَّرة

حكومات املنطقة على تعزيز تدابري مراقبة التجـارة الدوليـة يف           
ــة واملستحـــضرات الـــصيدالنية الـــيت    ــاقري الوصـــفات الطبيـ عقـ
ُتصرف بدون وصفات طبية واليت حتتوي علـى مـواد خاضـعة             
ــاقري      ــك العقـــ ــداخلي لتلـــ ــع الـــ ــة والتوزيـــ ــة الدوليـــ للمراقبـــ

 على أن ترصد عـن كثـب أمنـاط          واملستحضرات، وحتثّها أيضا  
 هبذه العقاقري وتعاطيها حىت يتسىن هلا اختـاذ         تِّجارواجتاهات اال 

  .تدابري مكافحة فعَّالة
وللتصدِّي للتحدِّيات املطروحة مؤخرا بـسبب تعـاطي          -٥٧٣

، ٢٠١١ة ذات التـــــأثري النفـــــساين يف عـــــام ستجدَّاملـــــواد املـــــ
تة ونظاماً  استحدثت حكومة مجهورية كوريا خطة جدولة مؤق      

إلدارة نظــائر العقــاقري حـــىت ُتخــِضع املـــواد اجلديــدة للمراقبـــة     
ة مبوجــب دَولــوتتــضّمن املــواد اجمل. الوطنيــة يف الوقــت املناســب

خطط املراقبة املذكورة املواد الناهضة ملستقبالت شبائه القنَّـبني         
  .ميثلني ديوكسي بريوفالريون-٤ ،٣االصطناعية و

    
    التعاون اإلقليمي  -٢  
انعقد االجتماع الوزاري اخلامس لرابطة أمم جنـوب         -٥٧٤

 زائداً ثالثة بشأن اجلرمية العـابرة للحـدود       ) آسيان(شرق آسيا   
ــا     ــة كوري الوطنيــة، ألعــضاء رابطــة آســيان إضــافة إىل مجهوري
 /والــــصني واليابــــان، يف بــــايل بإندونيــــسيا يف تــــشرين األول

جتمــاع وقــد أكّــدت الوفــود احلاضــرة يف اال. ٢٠١١أكتــوبر 
ــزام بلــداهنا بتوطيــد التعــاون فيمــا بــني أعــضاء    جمــّد دا علــى الت

رابطة آسيان ومجهورية كوريا والصني واليابان على مكافحـة         
ــة    ــابرة للحــدود الوطني ــة الع ــد    . اجلرمي ــك فق ــى ذل ــالوة عل وع

اعُتمدت خطة عمل لتنفيـذ مـذكرة تفـاهم بـني رابطـة آسـيان               
ري التقليديـة، مبـا     والصني بشأن التعـاون علـى مـسائل األمـن غـ           

ات، مـن أجـل مزيـٍد مـن تعزيـز           خدِّر بامل تِّجاريشمل مسألة اال  
التعــاون بــني الطــرفني يف جمــاالت تبــادل املعلومــات وتــدريب   

  .األفراد وإنفاذ القانون واألحباث والتحليل
ــاين   - ٥٧٥ ــشرين الث ــوفمرب /ويف ت ــة  ٢٠١١ن ، ُعقــدت حلق

ستدامة يف تـشيانغ  عمل دراسية دولية بشأن التنمية البديلة امل    
راي وتشيانغ ماي بتايلند، واشتركت حكومتا بريو وتايلنـد         

 مــشارك ١٠٠يف تنظــيم احللقــة الــيت حــضرها مــا يربــو علــى 
ــن  ــدا٢٧ًمـ ــات    .  بلـ ــع املعلومـ ــة مجـ ــتهدفت احللقـ ــد اسـ وقـ

وتقييمها من أجل وضع عدد من املبـادئ التوجيهيـة الدوليـة            
 املناطق اليت تـزرع فيهـا   لزيادة فعالية برامج التنمية البديلة يف    

ات بنتـائج   خـدِّر وقـد أُبلغـت جلنـة امل      . حماصيل غـري مـشروعة    
 /االجتمــاع يف دورهتــا اخلامــسة واخلمــسني املنعقــدة يف آذار 

  .٢٠١٢مارس 
ات خـدِّر وُعقد املـؤمتر الـسابع عـشر إلنفـاذ قـوانني امل             -٥٧٦

فربايــر /العمليــايت يف آســيا واحملــيط اهلــادئ بطوكيــو يف شــباط  
 بلداً معلومات عـن     ٣٨، حيث تشاطر مشاركون من      ٢٠١٢

ات يف منطقـــة آســـيا واحملـــيط خـــدِّراحلالـــة الراهنـــة لتعـــاطي امل
اهلـــادئ، هبـــدف تعزيـــز التعـــاون الـــدويل علـــى إنفـــاذ قـــوانني  
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ــر اال   خــدِّرامل ــصدي خلط ــا خيــص الت ــيما فيم  تِّجــارات، وال س
  .باملنشِّطات األمفيتامينية

ابطة آسيان يف بنـوم بنـه يف        وُعقدت القمة العشرون لر     -٥٧٧
، حيـث اعتمـد رؤسـاء دول وحكومـات          ٢٠١٢أبريـل   /نيسان

الدول األعضاء يف الرابطة إعالناً أكَّدوا فيه على اهلدف املتمثل   
ات يف بلدان الرابطـة حبلـول عـام         خدِّريف جمتمعات خالية من امل    

، وقّرروا أن يعّجل الوزراء املعنيـون بتنفيـذ خطـة عمـل             ٢٠١٥
 هبـا واسـتعماهلا     تِّجـار أن مكافحـة إنتـاج العقـاقري واال       آسيان بش 

كمــا قــّرر أولئــك ). ٢٠١٥-٢٠٠٩(علــى حنــو غــري مــشروع 
القادة أن ُتقدَّم إىل رابطة آسيان تقارير سنوية عن التقدم احملـَرز         

وعالوة على ذلك شدَّدوا . اتخدِّريف التنفيذ يف جمال مراقبة امل    
املمارسـات فيمـا خيـص    على أمهية مـشاطرة املعلومـات وأفـضل     

إنفاذ القانون، وعلـى ضـرورة تعزيـز التعـاون مـع الـشركاء مـن              
  .خارج رابطة آسيان

، تــولّى املركــز اآلســيوي   ٢٠١٢فربايــر /ويف شــباط  -٥٧٨
ــشئ مبوجــب      ــذي أن ــان، ال ــل أخــصائيي اإلدم ــدريب وتأهي لت
خطــة كولومبــو للتنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة التعاونيــة يف  

هلادئ، الدورةَ اإلقليمية الثانية لتدريب املـدربني       آسيا واحمليط ا  
وشـارك يف   . لفائدة أخصائيي العالج من اإلدمـان يف بـانكوك        

الــدورة أخــصائيون طبيــون يف جمــال العــالج مــن تعــاطي مــواد 
ــا وســـنغافورة       ــري النكـ ــستان وتايلنـــد وسـ ــان يف باكـ اإلدمـ

وانعقــدت دورة تدريبيــة مماثلــة، . والفلــبني وماليزيــا وملــديف
نظّمها املركز اآلسـيوي لتـدريب وتأهيـل أخـصائيي اإلدمـان،            

ــسان مل بكــواال ــور يف ني ــل /ب ــن   . ٢٠١٢أبري ــدف م ــان اهل وك
ــاطي      ــن تعـ ــالج مـ ــال العـ ــاملني يف جمـ ــدريب العـ ــدورتني تـ الـ

  .ات يف املنطقة وزيادة عددهم وتأهيلهم مهنّياًخدِّرامل
، أبرمــت حكومــة تايلنــد   ٢٠١٢ فربايــر/ويف شــباط  -٥٧٩

ات واجلرميــة خــدِّرع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل اتفاقــا مــ
حتقيق تنمية بديلـة يف مجهوريـة        لدعم اجلهود املبذولة من أجل    

كما استهلت السلطات التايلنديـة يف      . الو الشعبية الدميقراطية  
ات اهلـدف   خـدِّر  شـراكة إقليميـة ملراقبـة امل       ٢٠١٢مارس  /آذار

سـيما مجهوريـة الو    ، المنها تعزيز التعاون مع البلدان اجملاورة  

الدميقراطيـة الـشعبية والــصني وفييـت نــام وكمبوديـا وميامنــار،     
وقـد ُنفِّـذت مـشاريع لبنـاء القـدرات      . اتخـدِّر علـى مراقبـة امل  

ومت تبادل االستخبارات بني تايلند والبلدان املذكورة يف إطـار          
ــة يف   . االســتراتيجية املّتبعــة  ــسلطات التايلندي كمــا شــاركت ال

شتركة علـى طـول هنـر امليكونـغ مـع الـسلطات يف              دوريات مـ  
مجهورية الو الدميقراطيـة الـشعبية والـصني وميامنـار العتـراض            

  . اتخدِّربو املالسفن اليت يستعملها مهرِّ
وجرت وقائع املؤمتر الـدويل التاسـع والعـشرين املعـين        -٥٨٠

ات يف بــــايل بإندونيــــسيا يف خــــدِّربإنفــــاذ قــــوانني مراقبــــة امل
ــران ــه يون/حزي ــاذ   ٢٠١٢ي ، حيــث شــارك مــسؤولون عــن إنف

 بلـداً يف االجتمـاع الـسنوي الـذي          ٧٠القانون ّممـا يربـو علـى        
ــة ملكافحــة جــرائم       ــشراكات الدولي ــز ال ــاول موضــوع تعزي تن

وقـد أكَّـد املـشاركون علـى أمهيـة تـدعيم التعـاون              . اتخدِّرامل
ــار مكافحــة      ــتخبارات يف إط ــادل االس ــي وتب ــدويل واإلقليم ال

 عـرب احلـدود الوطنيـة      تِّجارات، مبا يف ذلك اال    خدِّربامل تِّجاراال
كما ناقش االجتمـاع    . ات الذي له صالت باإلرهاب    خدِّربامل

ات لتمويـل   خـدِّر أساليب العمل اجلديدة اليت ينتـهجها جتـار امل        
  .األعمال اإلرهابية

، نظَّـم برنـامج الرصـد العـاملي         ٢٠١٢يوليه  /ويف متوز   -٥٨١
ــاقري االصــطناعية  ــابع   : للعق ــل واإلبــالغ واالجتاهــات الت التحلي

ات واجلرميـة، حلقـةَ عمـل       خـدِّر ملكتب األمم املتحدة املعين بامل    
إقليمية يف بنوم بنه أُطلع فيها املشاركون علـى آخـر تطـورات             

ــاراال ــة،   تِّجــ ــا يف املنطقــ ــة وتعاطيهــ ــشِّطات األمفيتامينيــ  باملنــ
كمــا نوقــشت املخــاطر   . وكــذلك تــدابري املكافحــة الوطنيــة   

ــيت       ــساين ال ــأثري النف ــواد ذات الت ــا امل ــيت تطرحه والتحــديات ال
وقــد حــضر حلقــة العمــل مــا  . أصــبحت معروضــة يف الــسوق

ات مـن   خـدِّر  من املسؤولني املعنـيني مبكافحـة امل       ٤٠يربو على   
ــداً ١١ ــد   ( بلــ ــسالم وتايلنــ ــروين دار الــ ــسيا وبــ ــي إندونيــ هــ

ــنغافورة والــــصني   ــة الــــشعبية وســ ومجهوريــــة الو الدميقراطيــ
  ).الفلبني وفييت نام وكمبوديا وماليزيا وميامنارو

واســتمر تعزيــز التعــاون بــني رابطــة آســيان وحكومــة    -٥٨٢
ومـــن املقـــرر . اتخـــدِّرمجهوريـــة كوريـــا يف جمـــال مراقبـــة امل
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تأسيس مركزٍ يف سيول للمعلومات والتنسيق يف منطقـة آسـيا           
واحمليط اهلادئ، وهو مشروع مـشترك بـني حكومـة مجهوريـة            

وســوف تــضم األجهــزة األعــضاء يف  .  ورابطــة آســيانكوريــا
املركز سـلطات إنفـاذ القـانون يف كـلٍّ مـن إندونيـسيا وبـروين                
ــة الو   ــا ومجهوريـــ دار الـــــسالم وتايلنـــــد ومجهوريـــــة كوريـــ
الدميقراطيــــة الــــشعبية وســــنغافورة والفلــــبني وفييــــت نــــام      

وســيكون اختــصاص املركــز هــو حتــسني مــستوى . وكمبوديــا
ــا خيـــص مكافحـــة اال تبـــادل املعلومـــات   تِّجـــاروالتعـــاون فيمـ

ــةخــدِّربامل ــسري صــياغة    . ات يف املنطق ــا ســيقوم املركــز بتي كم
ــة امل  ــة ملراقبـ ــتراتيجيات إقليميـ ــدِّراسـ ــساعدة خـ ات وتقـــدمي املـ

  .اتخدِّرالتقنية يف جمال إنفاذ قوانني امل
    

    التشريعات والسياسات واإلجراءات الوطنية  -٣  
حكومة الـصني سلـسلة مـن    ، اعتمدت   ٢٠١٢يف عام     -٥٨٣

تدابري املراقبة للحيلولة دون تـسريب املستحـضرات الـصيدالنية          
احملتوية على اإليفيـدرين والـسودوإيفيدرين مـن قنـوات التوزيـع            

ــشروعة    ــري امل ــسوق غ ــة إىل ال ــدابري    . احمللي ــذه الت ــت ه ــد مشل وق
اشــتراط تقــدمي وصــفات طبيــة لــشراء هــذه املستحــضرات مــن   

مثـل االسـم ورقـم      (علومـات الشخـصية     الصيدليات وتسجيل امل  
وسيواجه كلّ من ثبت ضلوعه يف تسريب       . عند الشراء ) اهلوية

ــصنِّعني واملــوزِّعني تبعــاٍت قانونيــة       ــذه املستحــضرات مــن امل ه
وقــد اتُّخــذت هــذه التــدابري . صــارمة، مثــل ســحب التــراخيص

للتصدي لتزايد كميات املستحضرات الصيدالنية احملتويـة علـى         
ن والسودوإيفيدرين اليت تبيعها الـشركات الـصيدالنية        اإليفيدري

  .ات يف البلدخدِّروالصيدليات على حنو غري مشروع لتّجار امل
وســـــنَّت حكومـــــة إندونيـــــسيا مـــــؤخراً تـــــشريعني    -٥٨٤

ــدين ــالغ     . جدي ــشأن اإلب ــة ب ــارة عــن الئحــة تنظيمي األول عب
ات تـنص علـى أنـه جيـب علـى           خدِّراإللزامي من قبل مدمين امل    

ات أو علـى ذويهـم أن يبلغـوا الـسلطات حـىت             خدِّرطي امل متعا
ــل     ــاين . يتــسىن هلــم تلقــي خــدمات العــالج وإعــادة التأهي والث

الئحة تنظيمية بشأن السالئف تفـرض املراقبـة احلكوميـة علـى      
ــنع     ــا الـــسالئف، مـــن صـ مجيـــع األنـــشطة الـــيت ُتـــستعمل فيهـ

 وتقـضي الالئحـة التنظيميـة     . واسترياد وتصدير وتعبئة وتوزيـع    

بــشأن الــسالئف بــأن تقــوم األجهــزة احلكوميــة املعنيــة بإعــداد 
املتطلبات السنوية املشروعة مـن الـسالئف املـستعملة يف البلـد            

  .وتقدمي تقرير هبذه اإلحصاءات إىل اهليئة
وعـــزَّزت مجهوريـــة كوريـــا الـــضوابط الرقابيـــة علـــى   -٥٨٥

ــام   ــواد خـ ــكل مـ ــة يف شـ ــسالئف الكيميائيـ ــن  . الـ ــاراً مـ واعتبـ
 أصـــبحت أيـــة أنـــشطة تتعلـــق بـــصنع ٢٠١٢يونيـــه /حزيـــران

السالئف الكيميائية أو استريادها أو تصديرها تـستلزم موافقـة          
  .السلطات الوطنية املختصة

وعــدَّلت حكومــة ســنغافورة قــانون إســاءة اســتخدام    -٥٨٦
العقاقري لتوسيع نطاق التزامات اإلبالغ الواقعـة علـى العـاملني           

عـدَّل يفـرض علـى هـؤالء العـاملني      فالقانون امل. يف اجملال الطيب 
موا تقــــارير عــــن مــــدة العــــالج واجلرعــــة والكميــــة أن يقــــدِّ

ــدمين       ــوهنم مـ ــشتبه يف كـ ــددة للمـ ــاقري حمـ ــن عقـ ــوفة مـ املوصـ
ــدِّر ــات    خمــ ــى البرتوديازيبينــ ــة علــ ــاقري احملتويــ ــل العقــ ات، مثــ

والزولبيدمي والكـوديني واملـواد غـري اخلاضـعة للمراقبـة الدوليـة             
ــستروميثو  ــل الديكـ ــادولمثـ ــذه   . رفان والترامـ ــأن هـ ــن شـ ومـ

املعلومــات اإلضــافية أن تــساعد الــسلطات املعنيــة يف حتديــد      
وعـالوة  . االجتاهات احملتملة لتعـاطي عقـاقري الوصـفات الطبيـة         

على ذلك، فقد اسُتحدث نظام إخطار إلكتـروين شـبكي مـن            
  .أجل تيسري تقدمي هذه التقارير

جياهتا الوطنيـة  وقد استهلت حكومة فييت نـام اسـتراتي      -٥٨٧
. ٢٠١٢يوليـه   /ات ومنع اجلرميـة يف متـوز      خدِّراجلديدة ملراقبة امل  

ــدابري     ــضوء علــى احلاجــة إىل ت وتــسلِّط هــذه االســتراتيجيات ال
تصدٍّ وطنيـة شـاملة جتمـع بـني اإلنفـاذ الفعَّـال للقـوانني وتـدابري             

ات وإعــادة تأهيــل املتعــاطني تتــيح  خــدِّرللعــالج مــن تعــاطي امل 
ات يف اجملتمع بـشكل     مخدِّراص املرهتنني سابقا لل   إدماج األشخ 

  .أفضل ومشاركة اجملتمعات احمللية بصورة فعَّالة يف منع اجلرمية
    

    تِّجارالزراعة واإلنتاج والصنع واال  -٤  
    اتخدِّرامل  )أ(  
استمرت زراعة خشخاش األفيـون غـري املـشروعة يف            -٥٨٨

 الـشعبية وميامنـار   الزيادة يف كلٍّ مـن مجهوريـة الو الدميقراطيـة    
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وقد قُـدِّرت املـساحة الـيت ُزرعـت خبـشخاش           . ٢٠١٢يف عام   
ــار عــام      ــى حنــو غــري مــشروعٍ يف ميامن ــون عل ــا ٢٠١٢األفي  مب

 ١٧ هكتـار، وهـو مـا ميثـل زيـادة مقـدارها              ٥١ ٠٠٠يقارب  
وقـد قـدَّر مكتـب األمـم     . ٢٠١١يف املائة تقريباً باملقارنة بعام    

ــضالعة يف   ات خــدِّراملتحــدة املعــين بامل  واجلرميــة عــدد اُألســر ال
زراعة خشخاش األفيون على حنو غري مـشروع يف ميامنـار مبـا             

ــارب  ــان  ٣٠٠ ٠٠٠يقـ ــة شـ ــا يف واليـ ــرة، معظمهـ ويف .  أُسـ
مجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية واصــلت زراعــة خــشخاش  

 هكتـار يف    ١ ٥٠٠األفيون غري املشروعة زيادهتا املطردة، من       
  . ٢٠١٢كتار يف عام  ه٦ ٨٠٠ إىل ٢٠٠٧عام 
وُنفِّذت بعض عمليات إبـادة خـشخاش األفيـون غـري             -٥٨٩

املــــشروع يف تايلنــــد ومجهوريــــة الو الدميقراطيــــة الــــشعبية     
لدراســــة مكتــــب األمــــم املتحــــدة املعــــين ووفقــــاً . وميامنــــار

األفيـــون يف جنـــوب  ات واجلرميـــة االستقـــصائية عـــنخـــدِّربامل
 مجهوريــة الو ، فــإنَّ الــسلطات يف ٢٠١٢شــرق آســيا لعــام   

 هكتــار ٧٠٠الدميقراطيــة الــشعبية وميامنــار قــد أبــادت حــوايل 
 هكتار من خشخاش األفيون على التوايل يف عـام           ٢٣ ٧٠٠و

 يف املائـــة مـــن إمجـــايل ٤٢، وهـــو مـــا يـــساوي قرابـــة ٢٠١٢
وأبــادت حكومــة . املزروعــات املقــدَّرة هلــذا العــام يف البلــدين 

يف املائــة تقريبــاً مــن  ٩٨ هكتــارات، أي مــا ميثــل ٢٠٥تايلنــد 
  .٢٠١٢-٢٠١١إمجايل املزروعات املقدَّرة خالل الفترة 

واستمرت إندونيسيا والفلبني يف اإلبـالغ عـن زراعـة            -٥٩٠
ــه، ومهــا     القنَّــب ــات من  علــى حنــو غــري مــشروع وضــبط كمي

البلدان اللذان تسجَّل فيهما أكرب كميتني مـن مزروعـات نبتـة            
. شـرق وجنـوب شـرق آسـيا        غـري املـشروعة يف منطقـة         القنَّب

 يف القنَّـب  طناً مـن عـشبة      ٢٤ففي إندونيسيا ُضبط ما يقارب      
، بزيــادة طفيفــة عــن إمجــايل الكميــة املــضبوطة يف ٢٠١١عــام 
 مليـون نبتـة قنَّـب يف عـام     ١,٨كمـا أُبيـد زهـاء    . ٢٠١٠عـام  

ــا يف مقاطعـــة آتـــشي ٢٠١١ ــافة إىل . ، كـــان معظمهـ وباإلضـ
ــداد  ــباإلم ــة  بالقنَّ ــرب الزراع ــد     ع ــاق، فق ــة الواســعة النط احمللي

 مـن الـدامنرك وفرنـسا       القنَّبُهرِّبت كميات صغرية من راتنج      
 ماليـني  ٤وأبـادت الـسلطات يف الفلـبني زهـاء       . إىل إندونيسيا 

. ٢٠١١نبتــة قنَّــب مزروعــة علــى حنــو غــري مــشروع يف عــام   
واســتمرت بلــدان أخــرى، مبــا فيهــا تايلنــد ومجهوريــة كوريــا   

قراطية الشعبية والصني وكمبوديا وميامنـار      ومجهورية الو الدمي  
ــن     ــات مـ ــبط كميـ ــن ضـ ــالغ عـ ــان، يف اإلبـ ــبواليابـ    يف القنَّـ

  .٢٠١١عام 
ــوب شــرق آســيا ســوقاً       -٥٩١ ــة شــرق وجن ــزل منطق ومل ت

وقـد أفيـد حبـصول زيـادة كـبرية يف الكميـات             . هامة للهريوين 
 ٧املضبوطة من اهلريوين يف الصني، حيث ُضبط ما يربو علـى       

 أطنـان   ٥,٤، باملقارنـة بكميـة مقـدارها        ٢٠١١ يف عام    أطنان
 دمَّــــرت الــــسلطات يف   ٢٠١٢ويف عــــام  . ٢٠١٠يف عــــام  

 كـغ مـن     ١٢مجهورية الو الدميقراطيـة الـشعبية مـا يربـو علـى             
ومل تـزل غالبيـة الكميـة املـضبوطة         . اهلريوين املضبوط يف البلـد    

ثلــث مــن اهلريويــن يف املنطقــة ُتــصنع يف املنطقــة املعروفــة بامل     
ــها   ــرَّب من ــذهيب وهت ــب    . ال ــد ازداد هتري ــك فق وإضــافة إىل ذل

اهلريوين من أفغانستان إىل منطقة شـرق وجنـوب شـرق آسـيا             
  .٢٠١١عرب باكستان بالدرجة األوىل يف عام 

واخنفــض إمجــايل مــضبوطات الكوكــايني يف املنطقــة،    -٥٩٢
ومــع ذلــك . ٢٠١١وبقــي عنــد مــستويات منخفــضة يف عــام  

 ٦٥٠ كميــة قياســية مقــدارها ٢٠١٢وليــه ي/ُضــبطت يف متــوز
كــغ مــن الكوكــايني ُعثــر عليهــا يف حاويــة شــحن قادمــة مــن   

وقـد أثـارت هـذه      . إكوادور وُصنعت يف هونغ كونغ بالـصني      
ــضبوطة، إىل جانـــب   ــة املـ ــايني  ٥٦٠الكميـ ــن الكوكـ ــغ مـ  كـ

، القلق مـن أن     ٢٠١١ضبطت يف هونغ كونغ بالصني يف عام        
 الكوكـايني القادمـة مـن أمريكـا     راً لـشحنات تصبح املدينة معبَـ  

  .اجلنوبية وأمريكا الوسطى واملتجهة إىل الّرب الصيين الرئيسي
    

    املؤثِّرات العقلية  )ب(  
ــادة الكــبرية عــام    -٥٩٣  يف الكميــات ٢٠١١اســتمرت الزي

. املضبوطة من امليثامفيتامني مبنطقة شرق وجنوب شـرق آسـيا         
املـادة مـا يربـو     ففي الصني بلغت الكميات املضبوطة من هـذه         

 يف املائــة ٤٥، بزيــادة مقــدارها ٢٠١١ طنــاً يف عــام ١٤علــى 
ويف تايلنــد  . ٢٠١٠علــى العــشرة أطنــان املــضبوطة يف عــام     
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ــبط  ــامني و ٥٤,٨ُضـ ــرص ميثامفيتـ ــون قـ ــن  ١,٢ مليـ ــن مـ  طـ
ــامني البلَّــوري يف عــام   ــادة  ٢٠١١امليثامفيت ، وهــو مــا ميثــل زي

ــالرقمني املــسّجلني عــام    ــة ب ــشهور  .٢٠١٠باملقارن  وخــالل ال
، كانت احلكومة التايلنديـة قـد       ٢٠١٢الثمانية األوىل من عام     

 كـغ   ٨٧٠ مليون قـرص ميثامفيتـامني و      ٥٠,٨ضبطت بالفعل   
من امليثامفيتامني البلَّوري، وهو ما يشري إىل إمكانيـة زيـادة يف            

كمـــا أفـــادت . ٢٠١٢إمجـــايل الكميـــات املـــضبوطة يف عـــام  
بوديـا وميامنـار، بزيـادة يف       بلدان أخـرى، مثـل إندونيـسيا وكم       

  . ٢٠١١كميات املنشِّطات األمفيتامينية املضبوطة يف عام 
ــة املــضبوطة يف     -٥٩٤ ــة املنــشِّطات األمفيتاميني ومل تــزل أغلبي

منطقة شرق وجنوب شرق آسيا ُتصَنع على حنو غـري مـشروع            
 ٣٥٧ أفـادت الـصني بتفكيـك        ٢٠١١ففي عام   . داخل املنطقة 

ــيَّ   ــرباً ســرياً، تب ــامني    خمت ــصنع امليثامفيت ــد قامــت ب ــها ق ن أنَّ أغلب
ــامني ــبني    . والكيت ــسيا والفل ــسلطات يف إندوني  ١٤وفكَّكــت ال

 خمتربات سرية لـصنع امليثامفيتـامني علـى التـوايل          ٦خمترباً سرياً و  
ــام  ــا     . ٢٠١١يف ع ــد وكمبودي ــت تايلن ــك أبلغ وإضــافة إىل ذل

 مـشروع،   وماليزيا عن صنع منشِّطات أمفيتامينية على حنو غـري        
  .وإن كان ذلك على نطاق ضيِّق

ــشِّطات       -٥٩٥ ــد املنـ ــاً لتوريـ ــصدراً مهمـ ــار مـ ــت ميامنـ وظلَّـ
ــشروع     ــري م ــو غ ــى حن ــة عل ــه    . األمفيتاميني ــا مجلت ــبط م ــد ُض   فق

ــامني و ٦ ــرص ميثامفيتـ ــامني  ٣٣ ماليـــني قـ ــن امليثامفيتـ ــغ مـ  كـ
وبـــالرغم مـــن عـــدم اإلفـــادة . ٢٠١١البلَّـــوري يف البلـــد عـــام 

ربات سرية، فقـد أشـارت الـسلطات يف ميامنـار           بتفكيك أية خمت  
إىل أنَّ كلَّ الكميات املضبوطة مـن املنـشِّطات األمفيتامينيـة قـد             

ومثّة مؤشـرات علـى أنَّ كميـات مـن األمفيتـامني            . ُصنعت حملياً 
مــــصدرها ميامنــــار قــــد ُهرِّبــــت إىل تايلنــــد ومجهوريــــة الو      

 فييـت نـام    الدميقراطية الـشعبية والـصني، ومـن هـذه البلـدان إىل           
وعالوة على ذلـك فـإنَّ االشـتباكات املـسلحة الـيت            . وكمبوديا

ات وسلطات إنفاذ القـانون     خدِّروقعت مؤخراً بني عصابات امل    
علــى امتــداد هنــر امليكونــغ قــد أظهــرت أنَّ هــذا النــهر ُيــستخدم 
اســتخداما متزايــدا باعتبــاره دربــاً لتــهريب امليثامفيتــامني مــن       

  .اورةميامنار إىل البلدان اجمل

وقـــد أُبلـــغ عـــن مـــضبوطات مـــن امليثـــيلني ديوكـــسي   -٥٩٦
، يف إندونيــسيا وماليزيــا أساســاً؛ ")اإلكــستاسي("ميثامفيتــامني 

ففي األعوام األخـرية مل يتوقـف احلجـم اإلمجـايل للمـضبوطات             
 ٢٠١١ويف عام   . يف هذين البلدين عن االرتفاع     من هذه املادة  

يف " كـــستاسياإل"ُضـــبط مـــا يزيـــد علـــى مليـــون مـــن أقـــراص 
 ويبلـغ  ٢٠٠٨إندونيسيا، وهو أعلى مستوى يـسّجل منـذ عـام          

. ٢٠١٠مــا يقــارب ثالثــة أضــعاف الكميــة املــضبوطة يف عــام   
فُُكّكــــت مخــــسة خمتــــربات ســــرية لــــصنع  وإضـــافة إىل ذلــــك 

وبصرف النظر عن العـرض احمللـي غـري         . يف البلد " اإلكستاسي"
الواردة مـن   " اإلكستاسي"املشروع، فقد استمر هتريب أقراص      

ويف ماليزيا، فُكّك، وفقاً ملكتب  . ماليزيا وهولندا إىل إندونيسيا   
ات واجلرميــة، خمتــرب ســري لــصنع خــدِّراألمــم املتحــدة املعــين بامل

جـرين   املتَّ ، وهـو مؤشـر علـى أنَّ       ٢٠١٠يف عـام    " اإلكستاسي"
  . يستهدفون ماليزيا، باإلضافة إىل إندونيسيا هبذه املادة

لكميات املضبوطة من أقراص النيميتازيبام   وقد زادت ا    -٥٩٧
ففـي  . ٢٠١١ إىل عـام     ٢٠١٠يف ماليزيا زيادة كبرية مـن عـام         

 ُضبط يف ماليزيـا مليونـان مـن أقـراص النيميتازيبـام             ٢٠١٠عام  
 ماليني ٣، ُضبط ٢٠١٢يوليه /ويف متوز. كانت اهلند مصدرها  

مـن  من أقراص النيميتازيبام يف حاويـة شـحن قادمـة إىل ماليزيـا          
ات معبَّـأة  خـدِّر اهلند عرب هونغ كونغ بالـصني، حيـث كانـت امل       

يف أكياس بالستيكية سوداء خمبَّـأة بـني أكيـاس تبـغ، يف ضـبطية       
ات يف ماليزيــا يف الــسنوات العــشر خــدِّرمــن أكــرب ضــبطيات امل

وقـد أفـادت بلـدان أخـرى، كإندونيـسيا وسـنغافورة،         . األخرية
ازيبام اآلتية مـن ماليزيـا      بضبط كميات كبرية من أقراص النيميت     

  .٢٠١١ و٢٠١٠يف عامي 
    

    السالئف  )ج(  
 بالـــسالئف املـــستخدمة يف صـــنع   تِّجـــارمـــا زال اال  -٥٩٨

املنــشِّطات األمفيتامينيــة، وال ســيما املستحــضرات الــصيدالنية 
احملتويــة علــى اإليفيــدرين والــسودوإيفيدرين، واحــداً مــن بــني  

الئف يف منطقـة شـرق      أكرب التحديات اليت تواجـه مراقبـة الـس        
 واصــلت الــسلطات ٢٠١١ففــي عــام . وجنــوب شــرق آســيا

الــصينية ضــبط كميــات كــبرية مــن املستحــضرات الــصيدالنية  
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ــع      ــوات التوزي ــرِّبت مــن قن ــسودوإيفيدرين، ُس ــة علــى ال احملتوي
  .احمللي إلمداد املختربات السرية احمللية واألجنبية هبا

رات الـصيدالنية   ويف ظل تشديد املراقبة على املستحض       -٥٩٩
احملتوية على اإليفيدرين والسودوإيفيدرين يف العديد مـن بلـدان          
املنطقة، فقد توجَّه املتَّجـرون إىل البلـدان الـيت تقـلّ فيهـا مراقبـة                

ففــي . هــذه املستحــضرات أو تنعــدم متامــا، كجمهوريــة كوريــا
ــانون األول ــسمرب /ك ــن    ٢٠١١دي ــان م ــد مليون ــبط يف تايلن  ُض

 على السودوإيفيدرين كانـت مجهوريـة كوريـا         األقراص احملتوية 
ات املـضبوطة اسـتخداَمها     خـدِّر وكان الغرض مـن امل    . مصدرها

يف الصنع غري املشروع للميثامفيتامني يف منطقـة املثلـث الـذهيب            
  . الواقعة على حدود تايلند الشمالية

 طنـاً   ١٦، ُضبط ما يقرب من      ٢٠١١يوليه  /ويف متوز   -٦٠٠
جــةً لعمليــة مــشتركة بــني الــسلطات     مــن أهنيدريــد اخلــل نتي  
وكانـــت الـــصني مـــصدر هـــذه املـــادة . الـــصينية والباكـــستانية

  .والغرُض منها صنع اهلريوين غري املشروع يف أفغانستان
 أفضت عمليـة مـشتركة بـني      ٢٠١٢أبريل  /ويف نيسان   -٦٠١

ــابرة      ــصابة عـ ــك عـ ــصينية إىل تفكيـ ــترالية والـ ــسلطات األسـ الـ
ات كانـت تنـوي هتريـب مـا         خـدِّر للحدود الوطنيـة مـن جتـار امل       

 أطنان من الزيوت الغنية بالـسافرول مـن الـصني إىل           ٣,٤مجلته  
وقد ُهرِّب معظم تلك الزيوت، اليت أخفيت يف شكل . أستراليا

أبريـل  /منتجات سائلة للعناية بالشعر، يف الفتـرة مـا بـني نيـسان            
 وضــبطتها الــسلطات األســترالية عقــب ٢٠١١أغــسطس /وآب

واملرجَّح أنه كان يعتزم استخدام . إىل سيدينوصول الشحنات 
املــــادة املــــضبوطة يف صــــنع امليثــــيلني ديوكــــسي ميثامفيتــــامني 

  .على حنو غري مشروع يف أستراليا") اإلكستاسي("
    

    املواد غري اخلاضعة للمراقبة الدولية  )د(  
استمر اإلبالغ عـن كميـات مـضبوطة مـن الكيتـامني              -٦٠٢

 ٢٠١١ففـــي عـــام . آســـيايف منطقـــة شـــرق وجنـــوب شـــرق 
 أطنـان مـن     ٥,٧بـضبط   ) مبا فيها هونـغ كونـغ     (أفادت الصني   

الكيتـامني، مبــا ميثــل غالبيـة مــضبوطات الكيتــامني اإلمجاليــة يف   
كمـا اسـتمر الكـشف عـن        . منطقة شرق وجنوب شرق آسـيا     

وعــالوة . صــنع هــذه املــادة علــى حنــو غــري مــشروع يف الــصني
نيــسيا رمبــا تكــون قــد  علــى ذلــك مثّــة مؤشــرات علــى أنَّ إندو 

ة للكيتــامني، بعــد ضــبط مــا يقــارب  مــستجدَّأصــبحت ســوقاً 
كمـا جتـدر اإلشـارة      . ٢٠١١ كغ من هـذه املـادة يف عـام           ٩٥

ــيت      ــسيا، وال ــضبوطة يف إندوني ــراص امل ــن األق ــد م إىل أنَّ العدي
، كانـت حتتـوي     "اإلكستاسي"كانت ستسوَّق باعتبارها مادة     
  .كسي ميثامفيتامنيعلى الكيتامني ال امليثيلني ديو

وهنــاك إقبــال متزايــد علــى املــواد اجلديــدة ذات التــأثري   -٦٠٣
النفساين يف األسواق غري املشروعة مبنطقة شرق وجنوب شرق 

فقد أفادت مجهورية كوريا بضبط منتجات حتتوي علـى         . آسيا
، "ســبايس"شــبائه قنَّــب اصــطناعية وتبــاع باالســم التجــاري      

ــى    ــوي علــ ــات حتتــ ــى منتجــ ــالوة علــ ــسي  عــ ــثلني ديوكــ  امليــ
وُتهرَّب هذه املـواد  ". أمالح محَّام"بايروفالريون وتباع بوصفها    

إىل البلــد بــشكل متزايــد عــرب الربيــد وُتــستخدم بوصــفها بــدائل 
كمــا أفــادت إندونيــسيا وفييــت ". اإلكــستاسي"للكوكــايني أو 

بيـبريازين  ) تريفلوروميثيل فينيـل  -٣(-١نام بضبط كميات من     
  .نزيلبيربازي بن-ون
    

  التعاطي والعالج  -٥  
  

ــدارة امل   -٦٠٤ ــن يف صـ ــا زال اهلريويـ ــدِّرمـ ــتم  خـ ــيت يـ ات الـ
تعاطيهــا يف كــلٍّ مــن ســنغافورة والــصني وفييــت نــام وماليزيــا  

  املـسجَّلني ففي الـصني، بلـغ عـدد املـرهتنني للـهريوين         . وميامنار
 يف ٦٤، أي مـا يربـو علــى   ٢٠١١ مليـون يف عـام   ١,٢زهـاء  

 ذلـك لني مـن تلـك الفئـة يف         سكان املـسجَّ   الـ  جممـوع املائة مـن    
ويف ميامنار شـكَّل األشـخاص الـذين تلقـوا العـالج مـن               . العام

 يف املائــة مــن جممــوع األشــخاص الــذين  ٨٧تعــاطي اهلريويــن 
ومقابـل  . ٢٠١١ات يف عـام     خـدِّر تلقوا عالجاً مـن تعـاطي امل      

ــأنَّ      ــوب شــرق آســيا ب ــة شــرق وجن ــالغ معظــم دول منطق إب
ظل علـى حالـه أو تنـاقص، أفـادت سـنغافورة            تعاطي اهلريوين   

  .وماليزيا بزيادة يف تعاطي اهلريوين يف السنوات األخرية
ــا زال   -٦٠٥ ــبومـ ــدارة املالقنَّـ ــدِّر يف صـ ــتم  خـ ــيت يـ ات الـ

تعاطيهـا يف إندونيـسيا، وهـذا يعـزى يف املقـام األول إىل وفــرة      
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وقد أظهرت دراسة استقـصائية للمـدارس       . املعروض منه حمليا  
 أنَّ املعدل الـسنوي النتـشار       ٢٠١١وية يف إندونيسيا عام     الثان

 يف املائـة، وهـو   ١,٣ يف أوساط الطالب قد بلغ      القنَّبتعاطي  
).  يف املائـة   ٠,٥(ما يزيد كثرياً على املعدل بني عامة السكان         

ــأيت  ــة مــن بــني امل  القنَّــبوي ــة الثاني ــتم  خــدِّر يف املرتب ات الــيت ي
ــة ك  ــد ومجهوري ــان، ويف  تعاطيهــا يف تايلن ــبني والياب ــا والفل وري

  .املرتبة الثالثة مباليزيا وميامنار
ــوحظ   -٦٠٦ ــدان    أنَّول ــه معظــم بل ــشترك في ــاك اجتاهــا ت  هن

ــشِّطات     ــاطي املنـــ ــادة يف تعـــ ــصول زيـــ ــو حـــ ــة، وهـــ املنطقـــ
ومــا زال امليثامفيتــامني . األمفيتامينيــة، وال ســيما امليثامفيتــامني

روين دار السالم وتايلنـد     ات اليت يتم تعاطيها يف ب     خدِّرأشيع امل 
وقــد أفــادت . ومجهوريــة كوريــا والفلــبني وكمبوديــا واليابــان

ــاطي امل    ــبرية يف تعـــ ــادة كـــ ــصول زيـــ ــصني حبـــ ــدِّرالـــ ات خـــ
ــة، حيــث زاد    االصــطناعية، وبــاألخص املنــشِّطات األمفيتاميني

 ٢٠١٠ يف املائة بـني عـامي        ٣٦معدل التعاطي املسجل بنسبة     
اليزيــا حبــدوث زيــادة يف كمــا أفــادت ســنغافورة وم. ٢٠١١و

  .تعاطي املنشِّطات األمفيتامينية
ــق األخــرى    -٦٠٧ ــن دواعــي القل ــاطي امل وم ات يف خــدِّرتع

ففــي الــصني شــكّل األشــخاص  . أوســاط الــشباب يف املنطقــة 
 يف املائـة  ٧٠ عاماً ما يقـرب مـن   ٣٥الذين تقلّ أعمارهم عن     

. نـها ات االصـطناعية املبلّـغ ع     خـدِّر من مجلة حاالت تعـاطي امل     
 ١٩ و ١٥ويف تايلند مثّل الشباب املتراوحة أعمـارهم مـا بـني            

ــاً أكــرب فئــة ســكانية تعاطــت امل     ويف كــلٍّ مــن  . اتخــدِّرعام
إندونيسيا وميامنار كان متوسط أعمـار األشـخاص اخلاضـعني          

  . عاما٣٠ًات أقل من خدِّرللعالج من تعاطي امل
دان ة الــيت تواجههــا بلــستجدَّومــن بــني التحــديات املــ  -٦٠٨

منطقــة شــرق وجنــوب شــرق آســيا تعــاطي عقــاقري الوصــفات 
الطبية واملستحضرات الصيدالنية اليت ُتصرف بـدون وصـفات      
طبية واليت حتتوي على مواد خاضعة للمراقبة الدوليـة، وأمههـا           

ــن  ــاربيتورات املــورفني والكــوديني والب فقــد . زوديازيبينــات والب
 احملتويـة علـى     ٥  أفيد بزيادة كـبرية يف تعـاطي أقـراص اإلرميـني          

زوديازيبينـات    وجـاءت البـن   . النيميتازيبام يف بروين دار الـسالم     

ات الــيت مت خــدِّروالبــاربيتورات يف املرتبــة الثالثــة مــن فئــات امل 
كمـا أفـادت    . تعاطيها يف إندونيسيا ويف املرتبة الرابعة بالـصني       

ويف ماليزيـا   . زوديازيبينـات   ميامنار حبصول زيادة يف تعاطي البن     
تـــى املـــورفني يف املرتبـــة الثانيـــة مـــن املـــواد الـــيت تعاطاهـــا        أ

ويف . اتخــدِّراألشــخاص الــذين تلقــوا العــالج مــن تعــاطي امل 
تايلنــد كـــان تعـــاطي البرتوديازيبينــات الـــسبَب يف أكثـــر مـــن   

  .٢٠١٠ات عام خدِّر وفاة متصلة بامل٢٦٠
وقـــد أبلـــغ كـــل بلـــدان املنطقـــة تقريبـــاً عـــن تعـــاطي    -٦٠٩

ات الــيت يــشيع حقنــها   خــدِّروتــشمل امل. حلقنات بــاخــدِّرامل
وال تـزال   . زوديازيبينات  اهلريوين واملنشِّطات األمفيتامينية والبن   

األيـدز  /النسبة املرتفعـة النتـشار فـريوس نقـص املناعـة البـشرية            
ات باحلقن خطراً بالغـاً  خدِّرلدى األشخاص الذين يتعاطون امل    

رت حكومــة وقــد قــدَّ. علــى الــصحة العامــة يف بعــض البلــدان
 أنَّ نـــسبة انتـــشار فـــريوس نقـــص  ٢٠٠٩إندونيـــسيا يف عـــام 

  ات بــاحلقن تبلــغ  خــدِّراملناعــة البــشرية بــني مــن يتعــاطون امل    
ويف ميامنـار، بلغـت نـسبة انتـشار فـريوس           .  يف املائة تقريباً   ٥٠

ــة    ــا؛ ٢٢نقــص املناعــة البــشرية لــدى هــذه الفئ ــة تقريب    يف املائ
ــك    ــت تلـ ــا، ظلـ ــة كوريـ ــة   ويف مجهوريـ ــة للغايـ ــسبة متدنيـ   النـ

  .لدى البالغني

وكان تعاطي اهلريوين هـو الـسبب الرئيـسي يف تلقـي              -٦١٠
ــاطي امل   ــن تعـ ــالج مـ ــخاص للعـ ــدِّراألشـ ــسيا خـ ات يف إندونيـ

ــاطو       ــا كــان متع ــار، بينم ــا وميامن ــصني وماليزي وســنغافورة وال
هــم غالبيــة  املنــشِّطات األمفيتامينيــة، وال ســيما امليثامفيتــامني، 

ــة   خــدِّرمــدمين امل ــد ومجهوري ــوا العــالج يف تايلن ــذين تلق ات ال
ــبني؛ وكــان   ــا والفل ــر شــيوعاً بــني  خــدِّر املالقنَّــبكوري  األكث

ويف كـثري مـن البلـدان،       . أولئك الذين تلقوا العـالج يف اليابـان       
ازداد الطلب علـى العـالج يف العـامني املاضـيني، وخاصـة بـني               

وعــالوة علــى . ةاألشــخاص املــرهتنني للمنــشِّطات األمفيتامينيــ 
ــنغافورة        ــسيا وس ــل إندوني ــدان، مث ــن البل ــدد م ــغ ع ــك، أبل ذل
ــاطوا عقـــاقري       ــخاص تعـ ــالج أشـ ــن عـ ــا، عـ ــصني وماليزيـ والـ

احملتويــــة منــــها علــــى املــــورفني  الوصــــفات الطبيــــة، خاصــــة
  .زوديازيبينات والبوبرينورفني والبن
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 أكثـر مـن     ٢٠١١ويف الصني كان هناك يف هناية عام          -٦١١
ات الـذين يتلقـون العـالج يف        خـدِّر  امل ياط من متع  ٢٢٠ ٠٠٠

 مــن متعــاطي ٩٧ ٠٠٠مراكــز العــالج اإللزامــي، إضــافة إىل  
ــذين يتلقــون العــالج يف مراكــز العــالج وإعــادة    خــدِّرامل ات ال

كمــا اســتمر توســيع نطــاق بــرامج العــالج  . التأهيــل اجملتمعيــة
 كانــت هنــاك ٢٠١١وحبلــول هنايــة عــام  . الوقــائي بامليثــادون

ــالج      وحــدة ٧١٩ ــدَّمت الع ــوطين، ق ــصعيد ال ــى ال عــالج عل
  .اتخدِّر من متعاطي امل٣٣٧ ٠٠٠اإلبدايل إىل ما جمموعه 

ويف كمبوديا جرى توسيع الربنامج اجملتمعـي للعـالج           -٦١٢
ات املـــدعوم مـــن مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين خـــدِّرمـــن امل

خلدمــة العــالج اإللزاميــة  ات واجلرميــة باعتبــاره بــديالًخــدِّربامل
ــ ــام  منـ ــتهالله يف عـ ــدمات  . ٢٠١٠ذ اسـ ــامج خـ ــوفِّر الربنـ ويـ

عـة  ات يف جمموعة متنوّ   خدِّرطوعية للعالج والرعاية ملتعاطي امل    
ــة واملنظَّ   ــشفيات اإلحال مــات غــري  مــن املراكــز الــصحية ومست

ــة ــضّم. احلكوميـ ــصمَّ   وتتـ ــة مـ ــاً عالجيـ ــدمات خططـ مة ن اخلـ
ــوف     ــدريب املهــين وت ــيم والت ــشورة والتقي ــدمي امل ــصاً لتق ري خصي

  .أدوات حقن معقَّمة
ومن العقبات اليت تواجه تقـدمي خـدمات عـالج فعَّالـة              -٦١٣

وحمــدَّدة األهــداف يف كــثري مــن بلــدان منطقــة شــرق وجنــوب   
ــاُر إىل دراســـات استقـــصائية عـــن تعـــاطي    ــيا االفتقـ شـــرق آسـ

فمـن بـني بلـدان املنطقـة مل ُيـِشر           . ات بني عامة الـسكان    خدِّرامل
، مثل إندونيسيا وتايلنـد والفلـبني، إىل        إال عدد قليل من البلدان    

إجـراء دراسـات استقـصائية لعامــة الـسكان وللمـدارس بــشكلٍ      
 أمَّـا البلـدان األخـرى فعـادةً مـا تـستند يف حتليلـها حلالـة               .منتظم

ات إىل إحـــصاءات عـــن حـــاالت االعتقـــال أو خـــدِّرتعـــاطي امل
ري بيد أنَّ هذه البيانات ليست شاملة ورمبا ال تعكس غ. العالج

ات الــيت يواجههــا خــدِّرجــزء بــسيط مــن مــشكالت تعــاطي امل 
ومن مثَّ فإنَّ اهليئة تـشجِّع حكومـات بلـدان املنطقـة علـى              . البلد

وضــع آليــات لرصــد االجتاهــات واألمنــاط ذات الــصلة بتعــاطي  
ات بني عامة السكان بشكل اعتيادي، مبا يشمل تعاطي         خدِّرامل

ــع سي     ــل وضــ ــن أجــ ــة، مــ ــفات الطبيــ ــاقري الوصــ ــات عقــ اســ
  .واستراتيجيات حمدَّدة األهداف للوقاية والعالج

    جنوب آسيا  
    التطّورات الرئيسية  -١  
ال تـــــزال جنـــــوب آســـــيا تعـــــاين مـــــن تـــــسريب        -٦١٤

املستحضرات الصيدالنية احملتوية علـى مـواد خاضـعة للمراقبـة           
 هبا، وتواجه مشكلة خطرية تتمثّل يف تعـاطي   تِّجارالدولية واال 

َرف بوصـفة طبيـة واملستحـضرات الـصيدالنية         العقاقري اليت ُتص  
ــدوهنا  ــيت تـــصرف بـ ــاط   . الـ ــدى النقـ ــصيدليات إحـ ــل الـ وُتمثّـ

وغالباً مـا يـتمكّن متعـاطو       . الرئيسية اليت حيدث فيها التسريب    
ات، يف مجيـــع بلـــدان املنطقـــة، مـــن أن حيـــصلوا دون  خـــدِّرامل

وصـفة طبيـة علـى مستحـضرات صـيدالنية حتتـوي علـى مـواد         
 هـذه املستحـضرات تنـدرج       أنَّة الدوليـة رغـم      خاضعة للمراقب 

ويف بعـض احلـاالت، يكــون   . ضـمن عقـاقري الوصـفات الطبيــة   
وباإلضــافة إىل بيــع تلــك   . الــصانعون هــم مــصدر التــسريب   

املستحــضرات املُــسرَّبة داخــل املنطقــة فإهنــا ُتهــرَّب إىل بلــدان   
أخرى، وحيدث جانب كبري من هذا التهريب عـرب صـيدليات           

  .  املشروعةاإلنترنت غري

ويبدو أنَّ السبب الرئيسي وراء تسريب املستحضرات         -٦١٥
 هبـا هـو ضـعف       تِّجـار الصيدالنية اليت ُتصرف بوصـفة طبيـة واال       

ــك       ــة تل ــي إىل مراقب ــيت ترم ــة ال ــوائح الوطني ــوانني والل ــاذ الق إنف
املستحضرات، رغم أنَّ القوانني واللوائح نفـسها تفـي بـالغرض           

 الــصيدليات، مــثال، مــن الــشائع فعلــى مــستوى. إىل حــد كــبري
االفتقار إىل صيادلة مؤهلني يف صـيدليات بعـض بلـدان جنـوب             

ويف مجيع بلدان هذه املنطقة، يرجع ضعف إنفاذ اللـوائح        . آسيا
يف املقام األول إىل ضعف اهليئات املسؤولة عن التنظـيم الرقـايب            
لعمل الصيدليات وصانعي املستحـضرات الـصيدالنية، وخاصـة         

ويضاف إىل ذلـك عـدم املعرفـة        . التفتيش/في الرصد نقص موظ 
ــشكلة    ــم املـ ــاذ وحبجـ ــسلطات اإلنفـ ــة بـ ــة  . الكافيـ ــث اهليئـ وحتـ

حكومات بلدان جنوب آسيا على تعزيز قدرات إنفاذ القـانون          
لـــدى اهليئـــات الوطنيـــة املـــسؤولة عـــن التنظـــيم الرقـــايب لعمـــل 
الصيدليات الـيت تـصرف مستحـضرات صـيدالنية حتتـوي علـى             

كمـا تـشوب لـوائح التنظـيم الرقـايب          .  ومؤثِّرات عقليـة   اتخمدِّر
للصناعة الصيدالنية نفسها ثغرات تتمثّل يف عـدم كفايـة تـدابري            
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املراقبـة الــيت خيـضع هلــا صــنع املستحـضرات الــصيدالنية احملتويــة    
مثـل بعـض املستحـضرات    (على بعض املـواد اخلاضـعة للمراقبـة        

دي إىل تـسريب تلـك      ، مما قد يـؤ    )احملتوية على السودوإيفيدرين  
أضف إىل ذلك أنه ليس لدى بلدان املنطقة سوى القليل . املواد

  .من اللوائح اليت ُتنظّم عمل صيدليات اإلنترنت

ويف مواجهة خطـر تعـاطي املستحـضرات الـصيدالنية            -٦١٦
ــاروالعقــــاقري األخــــرى واال ــا علــــى املنطقــــة، تعمــــل  تِّجــ  هبــ

واالضـطالع  احلكومات يف جنوب آسيا على تفعيل جهودهـا         
وقامــت . مببــادرات كــربى جديــدة للتــصدي هلــذه املــشكلة     

احلكومــات يف مجيــع أحنــاء املنطقــة بتنقــيح الــسياسات واُألطــر 
فقـد  . اتخـدِّر القانونية وأُطر العدالة اجلنائية املتعلقـة مبراقبـة امل        

ات واملـؤثِّرات  خـدِّر أقّرت اهلند سياسة وطنية جديدة بـشأن امل       
ات مخـدِّر قانونـا جديـدا لل      برملان ملديف    العقلية، يف حني أقرّ   

ُيـــنظّم إجـــراءات تعامـــل نظـــام العدالـــة اجلنائيـــة مـــع تعـــاطي   
وتعكــف حكومــة بــنغالديش علــى  .  هبــاتِّجــارات واالخــدِّرامل

ات، يف حـني اعتمـدت      مخـدِّر صياغة سياسة وطنية جديـدة لل     
حكومــة بوتــان الــصيغة املنقحــة للقواعــد واألنظمــة املتعلقــة       

وباإلضــافة إىل ذلــك اضــطلعت اهلنــد  . ٢٠١٢عــام باألدويــة ل
مببادرات هامة لتعزيز أجهـزة إنفـاذ القـانون وحتـسني مـستوى             

وُترحِّــب اهليئــة مبــا أبدتــه احلكومــات يف . األمــن علــى احلــدود
ات غـري   خـدِّر جنوب آسيا مـن التـزام قـوي مبعاجلـة مـشكلة امل            

بري املـــشروعة يف املنطقـــة، وحتثُّهـــا علـــى أن ُتثـــري تلـــك التـــدا
ــة ملكافحــة تعــاطي امل   ات خــدِّروتواصــل تعزيــز اجلهــود املبذول

ــة، بــصفة خاصــة،  .  هبــاتِّجــارواال  مــن املمكــن  أنَّوتــرى اهليئ
حتــسني االتــصاالت ) أ: (املــضي يف تعزيــز اجلهــود مــن خــالل 

على مستوى العمل وتبادل املعلومات بني األجهـزة احلكوميـة       
 هبـا   تِّجـار ات واال رخـدِّ اليت تعمل يف جمال التـصدي لتعـاطي امل        

حتــسني مــستوى الوقايــة األوليــة، بواســطة   ) ب(يف املنطقــة؛ و
مــن (املــدارس مــثال، وتــشجيع الــصناعة علــى التنظــيم الــذايت    

) خالل وضع مدونات قواعد سلوك طوعية على سـبيل املثـال          
واعتماد التدابري السالفة الذكر ملكافحة تعـاطي املستحـضرات         

  . هباتِّجارالصيدالنية واال

    التعاون اإلقليمي  -٢  
ــشأن        -٦١٧ ــاهم ب ــذكرة تف ــى م ــديف عل ــد ومل وقّعــت اهلن

مكافحــة اإلرهــاب الــدويل واجلرميــة العــابرة للحــدود الوطنيــة   
ات وتوطيد التعاون الثنـائي يف      خدِّر غري املشروع بامل   تِّجارواال

جمال بناء القدرات وإدارة الكوارث وتأمني السواحل، وذلـك         
ــذي جــ   ــاع ال ــيس    يف االجتم ــد ورئ ــيس وزراء اهلن ــني رئ رى ب
  .٢٠١١نوفمرب /ملديف يف تشرين الثاين

 استــضاف مكتــب ٢٠١١نــوفمرب /ويف تـشرين الثــاين   -٦١٨
ات املركـزي يف اهلنـد االجتمـاع الثـاين لفريـق            خدِّرمكافحة امل 

اخلرباء العامل املعين بالسالئف، الذي َتشكَّل يف إطـار مبـادرة           
 بلـدا   ٣٠ خـبريا مـن      ٥٠لـى   وشارك ما يربو ع   . ميثاق باريس 

ــو ــتخدام    منظَّمـ ــوع اسـ ــاول موضـ ــذي تنـ ــاع، الـ ة يف االجتمـ
الـــسالئف الكيميائيـــة يف إنتـــاج اهلريويـــن بأفغانـــستان وســـبل 

  .حتسني مراقبة جتارة السالئف من أجل منع تسريبها
ــاين   -٦١٩ ــاير /ويف كــانون الث  ُعقــد اجتمــاع بــني  ٢٠١٢ين

. لداخليـة يف ميامنـار  وزير داخلية اهلند ونائـب وزيـر الـشؤون ا     
واتفــق اجلانبــان علــى حتقيــق التفاعــل بــني أجهزهتمــا املعنيــة        

ات، علــى مــستوى املــدير العــام مــرة واحــدة  خــدِّرمبكافحــة امل
  .سنويا وعلى مستوى نائب املدير العام مرتني سنويا

 نــــشر مكتــــب ٢٠١١ديــــسمرب /ويف كــــانون األول  -٦٢٠
إسـاءة  "تقريرا بعنوان    ةات واجلرمي خدِّراألمم املتحدة املعين بامل   

" استعمال عقـاقري الوصـفات الطبيـة مـن منظـور جنـوب آسـيا              
بشأن تعـاطي املستحـضرات الـصيدالنية الـيت ُتـصرف بوصـفة             

واسـتند التقريـر إىل معلومـات مـستقاة         . طبية يف جنـوب آسـيا     
من حلقات دراسية شـارك فيهـا مقـّررو سياسـات وخـرباء يف              

 وعالج التعاطي يف جنوب آسـيا       اتخدِّرجمايل إنفاذ قوانني امل   
وُترّحـب اهليئـة هبـذا      . وممثّلون عن الصناعة الصيدالنية باملنطقة    

ــاقري      ــاطي عق ــق فهــم ظــاهرة تع ــسهم يف تعمي ــذي ُي ــر ال التقري
  .الوصفات الطبية يف جنوب آسيا

ــام   -٦٢١ ــو   ٢٠٠٩ويف عـ ــة كولومبـ ــب خطـ ــشئ مبوجـ  أنـ
يا واحملـــيط للتنميــة االقتــصادية واالجتماعيـــة التعاونيــة يف آســ    

اهلادئ املركُز اآلسيوي لتـدريب واعتمـاد أخـصائيني يف جمـال            
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وعقـــد املركـــز دورة تـــدريب للمـــدرِّبني يف . عـــالج اإلدمـــان
ــهري آذار    ــالل شـ ــور خـ ــواال ملبـ ــسان /كـ ــارس ونيـ ــل /مـ أبريـ

ويف . ، بدعم من حكومة الواليات املتحـدة األمريكيـة        ٢٠١٢
ات خـدِّر اقبـة امل   استهلت اهليئة الوطنيـة ملر     ٢٠١٢فرباير  /شباط

اخلطــرية بــسري النكــا وخطــة كولومبــو، بــدعم مــن حكومــة  
الواليـات املتحــدة أيــضا، مبـادرة العتمــاد أخــصائيني يف جمــال   
عالج اإلدمان بسري النكا هبـدف تـدريب العـاملني يف جمـال             

  .عالج اإلدمان يف البلد وزيادة عددهم وتأهيلهم مهنيا
ــران  -٦٢٢ ــه /ويف حزيـ ــضاف ا٢٠١٢يونيـ ــب يف  استـ ملكتـ

نيودهلي اجتماعا لفريق من اخلرباء مـن أجـل مناقـشة مواضـيع             
ات ومنــع خــدِّر غــري املــشروع باملتِّجــارمتنوعــة، مــن بينــها اال 

وشارك يف االجتماع خرباء حكوميون من بـنغالديش     . اجلرمية
واختــذ فريــق . وبوتــان وســري النكــا وملــديف ونيبــال واهلنــد 

سني التعــاون اإلقليمــي اخلــرباء قــرارات هامــة بــشأن كيفيــة حتــ
ة العــابرة للحــدود نظَّمــات واجلرميــة املخــدِّرملكافحــة تعــاطي امل

ات، وهـذه   خـدِّر  بامل تِّجـار الوطنية يف املنطقة، ومنها جـرائم اال      
تعزيـــز إدارة احلـــدود فيمـــا يتـــصل مبكافحـــة : القـــرارات هـــي

ات واجلرميــة، والتــشجيع علــى مجــع املعلومــات خــدِّرهتريــب امل
ــات ا ــر     واملعلوم ــق األط ــز تطبي ــة تعزي ــا بغي الســتخبارية وتبادهل

ــدرات،      ــاء القـ ــة بنـ ــطالع بعمليـ ــة؛ واالضـ ــة والقانونيـ املعياريـ
ــدريب بواســطة احلاســوب؛      ــها التوســع يف الت ــق مــن بين بطرائ

ات خـــــــدِّروربـــــــط اســـــــتراتيجيات مكافحـــــــة تعـــــــاطي امل
ــني       ــسيق ب ــاون والتن ــز التع ــة؛ وتعزي ــع اجلرمي باســتراتيجيات من

 ومــسؤويل إنفــاذ القــانون واملــسؤولني عــن   املهنــيني الــصحيني
التنظـــيم الرقـــايب؛ وتـــدريب مـــسؤويل العدالـــة اجلنائيـــة علـــى   

ــتظم يف إطــار   خــدِّرمكافحــة امل ــة واالســتعراض املن ات واجلرمي
ات واجلرميــة والتــدابري  خــدِّرمنتــدى إقليمــي حلالــة تعــاطي امل   

  .املتخذة يف إطار السياسات الوطنية واإلقليمية
 واصــل املكتــب، بالــشراكة مــع ٢٠١٢ام وخــالل عــ  -٦٢٣

ــة     ــوم ومكافحـ ــارك والرسـ ــة للجمـ ــة اهلنديـ ــة الوطنيـ األكادمييـ
ات، تقــدمي املــساعدة التقنيــة مــن أجــل تعزيــز قــدرات   خــدِّرامل

ات يف املنطقة مـن خـالل التـدريب         خدِّرأجهزة إنفاذ قوانني امل   
وأُنشئت مراكز هلـذا النـوع مـن التـدريب          . بواسطة احلاسوب 

وملديف ونيبال واهلند، وسوف يبـدأ هـذا التـدريب          يف بوتان   
وقــد . ٢٠١٢يف بــنغالديش وســري النكــا حبلــول هنايــة عــام   

ــى    ــد علـ ــا يزيـ ــدّرب مـ ــوانني   ٥٠٠تـ ــاذ قـ ــن إنفـ ــسؤول عـ  مـ
وأُعـدت  . ات يف إطـار بـرامج تـدريب إقليميـة ووطنيـة           خدِّرامل

ثالث أدوات تدريبية ليستعني هبا املـسؤولون يف تنفيـذ قـوانني            
ات احملليــة مبــا يّتــسق مــع االتفاقيــات الدوليــة ملراقبــة       خــدِّرامل
ي ومبـادئ     ات؛ وهذه األدوات عبـارة عـن دليـل تـدريب          خدِّرامل

  .بي توجيهية تدريبية ومنهج تدريـ
وتعاونــت حكومــات مجيــع بلــدان جنــوب آســيا مــع    -٦٢٤

 ٢٠١٥-٢٠١٣املكتب علـى وضـع برناجمـه اإلقليمـي للفتـرة            
تمل الربنامج على تـدابري ترمـي       وسوف يش . يف صيغته النهائية  

ة العــابرة للحــدود الوطنيــة، مبــا يف  نظَّمــإىل مواجهــة اجلرميــة امل
ات، والوقايـــة والعـــالج مـــن خـــدِّر باملتِّجـــارذلـــك جرميـــة اال

وسـوف ينـصّب التركيـز علـى الُبعـد العـابر للحـدود            . تعاطيها
ــاون    ــة للتعــ ــديات ووضــــع الــــصكوك الالزمــ يف تلــــك التحــ

بذل جهود يف سـبيل تعزيـز مجـع البيانـات           وسوف تُ . اإلقليمي
والبحث والتحليـل باعتبارهـا أسـس اختـاذ تـدابري برهنـت عـن               
فعاليتـها، وتعزيــز مجـع البيانــات واملعلومـات وحتليلــها وتبادهلــا    
لتحسني مراقبة احلدود وتوفري التدريب ملوظفي إنفـاذ القـانون          

  .واجلمارك باملطارات واملوانئ
    

    ات واإلجراءات الوطنية التشريعات والسياس  -٣  
واصلت سلطات بنغالديش جهودها الرامية إىل إذكاء       -٦٢٥

وحتقيقـا هلـذه    . اتخـدِّر الوعي والتثقيف بشأن خماطر تعـاطي امل      
 ٦٠ ٠٠٠ حـــوايل ٢٠١١الغايـــة وزعـــت الـــسلطات يف عـــام  

 بطاقة الصقة، ونظّمت    ١٠ ٠٠٠ منشور و  ١٠ ٥٠٠ملصق و 
 كلمة يف املدارس    ٢٠٠ت   اجتماع للنقاش وأُلقي   ٤ ٠٠٠قرابة  

ــات ــسلطات   . والكليـ ــكّلت الـ ــا شـ ــة  ٨٠٠كمـ ــة ملكافحـ  جلنـ
وارتفع عـدد القـضايا املعروضـة       . ات يف املعاهد التعليمية   خدِّرامل

 يف عـــام ١ ٥٠٠ات يف بـــنغالديش مـــن خـــدِّرعلـــى حمـــاكم امل
كمــا اســتهدفت أنــشطة . ٢٠١١ يف عــام ٣ ٧٠٠ إىل ٢٠١٠

رات الــصيدالنية الــيت ال الوقايــة يف بــنغالديش تعــاطي املستحــض
  .ُتصرف إال بوصفة طبية
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 نظّمــــت حكومــــة بوتــــان  ٢٠١٢مــــارس /ويف آذار  -٦٢٦
ات والــسالئف خــدِّربالتعــاون مــع املكتــب تــدريبا بــشأن امل    

موّجهـــا إىل الكيميـــائيني العـــاملني يف جمـــال التحليـــل اجلنـــائي 
وشــارك يف التــدريب ممثلــون عــن   . ومــسؤويل إنفــاذ القــوانني 

  .عة من األجهزة البوتانيةجمموعة متنو
، أقــّر جملــس الــوزراء ٢٠١٢ينــاير /ويف كــانون الثــاين  -٦٢٧

ات مخــدِّريف اهلنــد كمــا ذُكــر آنفــا سياســة وطنيــة جديــدة لل  
واملــؤثِّرات العقليــة، تتــضمن خطــة عمــل ُمفــّصلة ُتركّــز علــى    
تنفيذ التوصيات اليت قّدمتها اهليئة خالل آخر بعثة أوفـدهتا إىل           

وترّحــــب اهليئــــة . ٢٠١٠ديــــسمرب /ون األولاهلنــــد يف كــــان
وفيمـا يتعلـق بتـدابري    . بتجاوب احلكومـة اهلنديـة مـع توصـياهتا        

ات والـــسالئف، ســـتقوم اهلنـــد   خـــدِّر باملتِّجـــارمكافحـــة اال
مبوجــب هــذه الــسياسة باســتخدام تقنيــة التــصوير الــساتلي يف  
الكشف عن الزراعـة غـري املـشروعة خلـشخاش األفيـون ونبتـة              

وتعتـزم اهلنـد أيـضا تعزيـز تعاوهنـا مـع            . لقـضاء عليهـا    وا القنَّب
الدول األخرى علـى مراقبـة الـسالئف، بأسـاليب مـن ضـمنها            
مساعدة البلدان األخرى علـى تعزيـز تـدابريها اخلاصـة مبراقبـة             

ات، خـــدِّرأمـــا فيمـــا خيـــص اســـتهداف تعـــاطي امل. الـــسالئف
فسوف حيظى التخلص من اإلدمان باألولوية ضـمن خـدمات          

ويف احلـاالت الـيت يـرفض فيهـا         . اتخدِّر من تعاطي امل   العالج
كـن أن يتـاح     ات باحلقن أن خيضعوا للعالج، مي     خدِّرمتعاطو امل 

هلم برنامج لتبادل اإلبـر أو للعـالج اإلبـدايل عـن طريـق الفـم،                
وســوف . وهــي خــدمات شــرعت اهلنــد يف تقــدميها منــذ فتــرة
 احلكومـة  ينحصر تقدمي هذه اخلدمات يف املراكـز الـيت أنـشأهتا         

  .أو اليت تقدم هلا الدعم أو حتظى باعترافها
وتضطلع إدارة احلدود يف اهلند بتنفيـذ برنـامج واسـع             -٦٢٨

ــأمني احلــدود هبــا، مــن شــأنه أن      ــة ت النطــاق لتحــديث منظوم
وسـوف  . ات عرب احلـدود   خدِّريساعد على مكافحة هتريب امل    

طـول  تقيم اإلدارة أسيجة على احلدود بني اهلنـد وبـنغالديش ب          
ــغ  ــة    ٣ ٤٠٠يبل ــشّق قراب ــا وست ــن  ٤ ٤٠٠ كــم تقريب  كــم م

الطرق مـن أجـل تـسيري دوريـات حـرس احلـدود؛ وقـد انتـهى                 
.  يف املائة على األقـل مـن األسـيجة والطـرق           ٨٠بالفعل إنشاء   

 يف املائـة مـن      ٦٠وُينتظر أن متتد األسيجة على مـسافة حـوايل          
 بأضــواء احلــدود بــني اهلنــد وباكــستان وأن ُتنــار هــذه املــسافة 

 يف املائــة مــن ٩٥وقــد أُجنــز بالفعــل مــا ال يقــل عــن  . كاشــفة
وتعتــزم اهلنــد أيــضا شــق طــرق . األســيجة واألضــواء الكاشــفة

 كم تقريبـا علـى امتـداد حـدودها مـع         ٨٠٠استراتيجية بطول   
ــوة حــرس حــدود قوامهــا     ــد نــشرت ق ــصني، وق ــة ٢٥ال  كتيب

 . خمفـرا أماميـا علــى طـول حـدودها مـع نيبــال     ٤٥٠وأنـشأت  
وتالحظ اهليئة اختاذ هذه التـدابري وإمكانيـة مـسامهتها يف احلـد             

  .ات عرب احلدود اهلنديةخدِّرمن هتريب امل

وحـــسبما ذُكـــر ســـابقا، صـــادق برملـــان ملـــديف يف    -٦٢٩
ات الــذي خــدِّر علــى قــانون امل٢٠١١ديــسمرب /كــانون األول

ات وجهــاز وطــين خــدِّرأسِّــس مبوجبــه جملــس وطــين ملراقبــة امل 
وُيـنظّم القـانون إجـراءات      . ات وحماكم ُمخّصـصة هلـا     مخدِّرلل

ات غري املـشروعة يف ملـديف وكـذلك         خدِّرحظر استخدام امل  
وميّيـز القـانون    .  هبا على نطـاق حمـدود أو واسـع         تِّجارحظر اال 

ــضا بــني متعــاطي امل  ات واملتجــرين هبــا علــى النطــاقني   خــدِّرأي
ات خـدِّر وتصدر يف حـق املـدانني بتعـاطي امل        . احملدود والواسع 

أحكام مع وقف التنفيذ لكي خيـضعوا لـربامج إعـادة التأهيـل،             
وتسقط هذه األحكام إذا قـرر املتعـاطي بـدء العـالج وواظـب       

ومبوجب هـذا النظـام أصـبح التمييـز واضـحا           . عليه حىت هنايته  
ات الــذي ُتتــاح لــه الفرصــة لينــدمج مــن  خــدِّربــني متعــاطي امل

ات خـدِّر ؤوال، وتـاجر امل   جديد يف اجملتمع باعتباره مواطنا مـس      
كمــا ميهــد . الــذي ُيــدان جبرميتــه وخيــضع لعقوبــة أكثــر صــرامة

ات غري املشروعة للحصول    خدِّرالقانون السبيل أمام مدمين امل    
على خدمات برامج إعادة التأهيل، مما ُيعزز فـرص انـدماجهم           

. اتخــدِّرمــن جديــد يف اجملتمــع وعيــشهم حيــاة خاليــة مــن امل 
ــد أنيطــت جبهــاز ا  ــشاء مراكــز   خــدِّرملوق ــوطين مهمــة إن ات ال

ــان امل   ــن إدمـ ــالج مـ ــدِّرللعـ ــة   خـ ــل والرعايـ ــادة التأهيـ ات وإعـ
وسوف تـسري أحكـام مـستقلة علـى مراكـز عـالج           . الالحقة

املتعــاطني دون ســن الثامنــة عــشرة واملتعاطيــات، لكــي يتــسّنى 
  .تلبية االحتياجات اخلاصة هلاتني الفئتني من السكان
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ــ  -٦٣٠ رعت شـــعبة البحـــوث التابعـــة ويف ســـري النكـــا شـ
ــة امل   ــة ملراقب ــة الوطني ــة   خــدِّرللهيئ ات اخلطــرية يف إجــراء دراس

ســر يف ات داخــل اُألخــدِّراستقــصائية وطنيــة بــشأن تعــاطي امل 
وأعلـــن وزيـــر صـــحة ســـري النكـــا يف . ٢٠١١أواخـــر عـــام 
ــاير /كــانون الثــاين ــة   ٢٠١٢ين ــة وطني  عــن خطــط إلنــشاء هيئ
  .اتخدِّرملكافحة امل

    
     تِّجارراعة واإلنتاج والصنع واالالز  -٤  
    اتخدِّرامل  )أ(  
اســـتمر تـــسريب املستحـــضرات الـــصيدالنية احملتويـــة    -٦٣١
ات من اهلند، اليت ال تـزال مـصدرا رئيـسيا لتـهريب             خمدِّرعلى  

تلك املواد واملستحضرات إىل بلدان أخـرى يف جنـوب آسـيا،        
ق أخـرى  فضال عن كوهنا من املصادر اهلامة لتهريبها إىل منـاط  

ــى   . يف العــامل ــة عل ــر املستحــضرات احملتوي ــيت خمــدِّروأكث ات ال
ــة علـــى    ــربة الـــسعال احملتويـ يـــشيع تـــسريبها يف اهلنـــد هـــي أشـ

 ومن املعـروف  . الكوديني والديكستروبروبوكسيفني والبيثيدين  
ات خمـدِّر  كميات كبرية من املستحضرات اليت حتتوي على         أنَّ

  .ان ونيبالُتهّرب من اهلند إىل بنغالديش وبوت
وجتري عمليات هتريب من اهلند إىل بنغالديش ملـزيج           -٦٣٢

الـيت يـسهل    (الديازيبام وقوارير البيثيدين    /من أقراص الكوديني  
ويف بـنغالديش ارتفعـت يف      . اتخـدِّر ، وغريهـا مـن امل     )حقنها
ات الـــيت تـــستعمل خـــدِّر مـــضبوطات قـــوارير امل٢٠١١عـــام 

قم القياسـي الـسابق      قارورة مقابـل الـر     ١٢٠ ٠٠٠باحلقن إىل   
ــام  ــو ٢٠٠٩لعـــ ــارورة٩٠ ٠٠٠، وهـــ ــا ُهّربـــــت  .  قـــ كمـــ

ــنغالديش   ــوديني إىل بـ ــن الكـ ــضرات مـ ــة   مستحـ ــّراً بالدرجـ بـ
ــى    . األوىل ــة علــ ــسعال احملتويــ ــربة الــ ــبطيات أشــ وزادت ضــ

ــدد      ــضاعف عـ ــنغالديش، إذ تـ ــبرية يف بـ ــادة كـ ــوديني زيـ الكـ
ــني عــامي     ــها ب ــضبوطة من ــرات امل ــا . ٢٠١٠ و٢٠٠٦اللت كم

ــة علــى الكــوديني مــن اهلنــد إىل    ُتهــّرب أ شــربة الــسعال احملتوي
 ضـبطت اهلنـد     ٢٠١١ويف عـام    . بوتان وسـري النكـا ونيبـال      

 مليون زجاجة من املستحـضرات الـصيدالنية        ١,١٦أكثر من   
  .اليت حتتوي على الكوديني

وهناك دروب أخرى لتهريب املستحضرات الصيدالنية        -٦٣٣
ــربط باكــستان يف منطقــة جنــوب آســيا تــشمل الــدرب الــذي    ي

 بسري النكا والدرب الـذي يـربط سـري النكـا مبلـديف، إذ إنَّ              
سري النكـا مـن أهـم مـصادر هتريـب املستحـضرات الـصيدالنية               

  .إىل ملديف، شأهنا يف ذلك شأن اهلند
وتوصــي اهليئــة حكومــة اهلنــد بــأن تنظــر، يف إطــار         -٦٣٤

جهودهـــــا الراميـــــة إىل التـــــصدي لتـــــسريب املستحـــــضرات 
 هبــا، يف مواصــلة تعزيــز إطارهــا الرقــايب   تِّجــارواالالــصيدالنية 

  .ملكافحة هتريب أشربة السعال احملتوية على الكوديني
وتبذل حكومة اهلند جهودا دؤوبـة لتقلـيص املـساحة            -٦٣٥

وقــد .  علــى حنــو غــري مــشروع يف البلــدالقنَّــباملزروعــة بنبتــة 
ــساحة    ــذه امل ــام  ٥٥٢بلغــت ه ــارا يف ع  حــسب ٢٠١٠ هكت

 هكتــارا منــها خــالل ذلــك    ٦٨١ بعــد أن أُبيــد  التقــديرات،
   أُبيــــدت مــــساحة أخــــرى تبلــــغ    ٢٠١١ويف عــــام . العــــام
ومـــا فتئـــت الزراعـــة غـــري املـــشروعة لنبتـــة .  هكتـــارا١ ١١٤
 يف بوتان تتم يف نطاق حمدود للغاية، حيث بلـغ إمجـايل             القنَّب

 كـــغ، ٤ حـــوايل ٢٠١٠ يف بوتـــان عـــام القنَّـــبمـــضبوطات 
. ٢٠١١ كـغ يف عـام       ٧٥ا يقـرب مـن      ولكنها ارتفعت إىل مـ    

 القـــوي القنَّـــبويف نيبـــال ُتنـــتج كميـــات كـــبرية مـــن راتـــنج 
 يف  القنَّـب ويف سري النكا وصـلت مـضبوطات نبتـة          . املفعول

  . أطنان تقريبا٢٠٤ إىل ٢٠١١عام 
 يف تـدمري مـا      ٢٠١١ويف اهلند جنحت الـسلطات عـام          -٦٣٦

 علـى    هكتار من خشخاش األفيون املزروع     ٦ ٠٠٠يقرب من   
ممـا  ( كـغ مـن اهلريويـن        ٥٢٨وُضـبط حـوايل     . حنو غري مشروع  

 ٧٦٦ الــيت بلغــت ٢٠١٠ميثــل اخنفاضــا عــن مــضبوطات عــام  
  .٢٠١١ طن من األفيون باهلند يف عام ٢,٣وحوايل ) كغ

ــام      -٦٣٧ ــة يف ع ــال ذكــرت احلكوم ــد أنَّ ٢٠١١ويف نيب  البل
 أصــبح خاليــا مــن اخلــشخاش، عقــب انتــهاء الفتــرة الــوجيزة الــيت
شهدت ارتفاعـا علـى مـا يبـدو يف حجـم الزراعـة غـري املـشروعة           

ويف بــنغالديش . ٢٠١٠ إىل عــام ٢٠٠٧هلــذه املــادة مــن عــام    
قة لزراعة خشخاش األفيـون علـى حنـو غـري           ظهرت حاالت متفرّ  
 هكتارا على امتداد احلـدود مـع ميامنـار          ٢٢مشروع، حيث أُبيد    
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ــااللتزام الراســ  . ٢٠١١يف عــام  ــة ب ــه  وُترّحــب اهليئ ــذي أبدت خ ال
حكومـــات بـــنغالديش ونيبـــال واهلنـــد بإبـــادة املزروعـــات غـــري   

 وخـــشخاش األفيـــون داخـــل أراضـــيها، القنَّـــباملـــشروعة بنبتـــة 
  .وُترحب بنجاح محالت اإلبادة اليت شنتها تلك البلدان

ويبـــدو أنَّ هتريـــب اهلريويـــن آخـــذ يف االزديـــاد عـــرب        -٦٣٨
ب هتريبـه عـرب ميامنـار       بنغالديش اليت ُتستغل بوصفها بديال لـدرو      

وبدأ يف اآلونة األخرية بيع اهلريوين الوارد مـن أفغانـستان        . واهلند
ويــدخل اهلريويــن بــنغالديش عــرب منــاطق حرجيــة . يف بــنغالديش

ومسارات ختترق التالل وعرب البحر مـن عـدة مـصادر مـن بينـها                
. وُيستخدم مطار داكا وميناء شيتاغونغ كنقطيت خـروج       . ميامنار

 مـضبوطات اهلريويـن يف بـنغالديش اخنفـضت مـن حـوايل              أنَّبيد  
ومــا . ٢٠١١ كــغ يف عــام ١٠٠ إىل ٢٠١٠ كــغ يف عــام ١٩٠

زال مـــن الـــضروري حتـــسني التعـــاون بـــني بـــنغالديش والبلـــدان 
 غـري املـشروع     تِّجـار اجملاورة يف جنوب آسيا يف جمال مكافحة اال       

الـسلطات  ويف سري النكا ُتقـّدر     . ةنظَّمواجلماعات اإلجرامية امل  
 يف املائــة مــن كميــة اهلريويــن  ٧٥باكــستان كانــت مــصدر  بــأنَّ 
، يف حـني كانـت اهلنـد مـصدر          ٢٠١١ب إىل البلـد يف عـام        املهرَّ
.  يف املائــة مــن تلــك الكميــة   ٢ يف املائــة وملــديف مــصدر   ٢٣

ــن      ــر م ــا أنَّ أكث ــلطات ســري النك ــّدر س ــن   يف٥٠وُتق ــة م  املائ
 دخل عن طريـق اجلـو،       ٢٠١١ ب إىل البلد يف عام    هرَّاهلريوين امل 

  .يف حني ُجلب الباقي عن طريق البحر
ات زيـادة كـبرية     خـدِّر  بامل تِّجارويف ملديف، ازداد اال     -٦٣٩

.  أكثر من غريه إىل البلـد    القنَّبويهرَّب  . يف السنوات األخرية  
ــرة اجلمــارك مبلــديف بــشأن     ــها دائ وتــشري البيانــات الــيت قدمت

ات خــدِّرب ســلكاً لتــهريب امل أكثــر الــدروأنَّاملــضبوطات إىل 
هــو الــدرب الــذي يبــدأ عنــد تريفانــدروم جنــوب  إىل ملــديف 

ويف ســري النكــا ال ُتــصّنع  . اهلنــد ويــصل إىل العاصــمة ماليــه 
ات والــسالئف الكيميائيــة علــى حنــو غــري مــشروع إال  خــدِّرامل

  .على نطاق ضيق للغاية
    

    املؤثِّرات العقلية  )ب(  
ــت امل    -٦٤٠ ــا زال ــد، م ــيت   يف اهلن ــصيدالنية ال ستحــضرات ال

حتتوي على مـؤثِّرات عقليـة تتـسرب مـن الـصناعة الـصيدالنية              

) خاصة بنغالديش وبوتـان ونيبـال  (وهترَّب إىل البلدان اجملاورة    
زوديازيبينـات والبوبرينـورفني      وُيعترب البن . وإىل وجهات أُخرى  

أكثر مستحضرين شاع تسريبهما من الـصناعة الـصيدالنية يف          
.  بني املستحضرات اليت حتتـوي علـى مـؤثِّرات عقليـة           اهلند من 

. ويف بنغالديش، ُتهرَّب قوارير البوبرينورفني إىل البلد من اهلنـد         
وقــــد ارتفــــع عــــدد قــــوارير البوبرينــــورفني الــــيت ُضــــبطت يف 
ــضاعف      ــسنوات األخــرية، إذ ت ــائال يف ال ــا ه ــنغالديش ارتفاع ب

 ٧٠ ٠٠٠حـــوايل  (٢٠١٠عـــدد القـــوارير املـــضبوطة يف عـــام 
ويف . ٢٠٠٦ من أمثال العدد املضبوط يف عـام         ٤٠إىل) قارورة

 زوديازيبينـات    هتريـب البـن    أنَّنيبال تشري بيانـات الـضبطيات إىل        
  .إىل هذا البلد آخذ يف االزدياد

ــل     -٦٤١ ــة، َتواصــ ــشِّطات األمفيتامينيــ ــق باملنــ ــا يتعلــ وفيمــ
ــار إىل     ــن ميامنـ ــامني مـ ــوب امليثامفيتـ ــاع يف هتريـــب حبـ االرتفـ

ففـي بـنغالديش وصـلت الكميـة املـضبوطة مـن            .  آسـيا  جنوب
وهــي " (يابــا"أقــراص املنــشِّطات األمفيتامينيــة املعروفــة باســم  

 ٢٠١١يف عـام    ) حبوب حتتوي علـى امليثامفيتـامني والكـافيني       
إىل أعلى مستوياهتا يف السنوات القليلـة املاضـية، حيـث ُضـبط             

ــرص  ١,٤ ــون ق ــا" ملي ــالرقم القياســي الــ   "ياب ــة ب سابق ، مقارن
وهـذه زيـادة هائلـة      . ٢٠١٠ قرص يف عـام      ٨٠٠ ٠٠٠البالغ  

ــام  ــة بعـ ــه ســـوى  ٢٠٠٦مقارنـ  ٢ ٠٠٠ الـــذي مل ُيـــضبط فيـ
 مـــــصنعا غـــــري مـــــشروع  ١٤واكُتـــــشف وجـــــود . قـــــرص

للميثامفيتامني يف منطقة احلدود بني ميامنار وبنغالديش، علمـا         
ــأنَّ  ــشِّطات     بـ ــهريب املنـ ــة لتـ ــدروب املعروفـ ــد الـ ــار أحـ ميامنـ

ويف نيبـــال مل ُيبلـــغ عـــن وجـــود . ينيـــة إىل بـــنغالديشاألمفيتام
وزادت . أنــشطة غــري مــشروعة لــصنع املنــشِّطات األمفيتامينيــة

ضبطيات سري النكا مـن املنـشِّطات األمفيتامينيـة، فيمـا عـدا             
 كـغ   ٨، مـن    ")اإلكـستاسي ("امليثيلني ديوكـسي ميثامفيتـامني      

ــام  ــام  ٢٥ إىل ٢٠٠٩يف عــ ــغ يف عــ ــشفت . ٢٠١٠ كــ وكــ
 اهلنـد كانـت     أنَّة العامليـة للجمـارك      نظَّمـ صادرة عن امل  بيانات  
ــصدر  ــيت     ٨١م ــة ال ــامني العاملي ــضبوطات امليثامفيت ــن م  كــغ م

  .٢٠١١ة يف عام نظَّمأُبلغت هبا امل
ــبط    -٦٤٢ ــد ُض ــام    ٧٢ويف اهلن ــاكوالون يف ع ــن امليث  كــغ م

ومل ُتفكَّك أيُّ خمتربات سـرية لـصنع امليثـاكوالون يف         . ٢٠١١
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 كغ من األمفيتـامني     ٤٧٣وُضبط  . ٢٠٠٩ عام   هذا البلد منذ  
  .٢٠١١يف اهلند عام 

  
    السالئف  )ج(  
ــة املنظَّمـــ    -٦٤٣ ــات اإلجراميـ ــزال اجلماعـ ــستهدف ال تـ ة تـ

منطقــة جنــوب آســيا باعتبارهــا مــصدرا لــسالئف املنــشِّطات    
ــسودوإيفيدرين   ــدرين والـ ــة اإليفيـ ــة، خاصـ ــد . األمفيتامينيـ فقـ

ن اإليفيــــدرين  أطنــــان مــــ٧,٢ضــــبطت الــــسلطات اهلنديــــة 
 طــــن يف األشــــهر ٢,٣ و٢٠١١والــــسودوإيفيدرين يف عــــام 

وُيمثّــل ذلــك زيــادة كــبرية    . ٢٠١٢الــستة األوىل مــن عــام   
 الــيت مل تتجــاوز املــضبوطات  ٢٠١٠-٢٠٠٨مقارنــة بــالفترة 

ــسنوية يف أيِّ عــام مــن أعوامهــا    ). ٢٠١٠عــام ( طــن ٢,٢ال
رين وذكرت السلطات اهلندية أهنـا ضـبطت يف الفتـرة مـن تـش             

ــاين ــران٢٠١١نــوفمرب /الث ــة حزي ــه / إىل هناي ــر ٢٠١٢يوني  أكث
 مليون قرص حيتوي على الـسودوإيفيدرين، مـن بينـها           ٣٠من  

واخنفــضت .  مليــون كانــت متجهــة إىل ميامنــار ١٣أكثــر مــن 
ــام        ــذ ع ــبريا من ــد اخنفاضــا ك ــد اخلــل يف اهلن ضــبطيات أهنيدري

 طـن؛ ومل ُتـسّجل أيـة        ٢,٨ الذي شهد ضـبط حـوايل        ٢٠٠٨
وعــــادت حمـــاوالت تــــسريب  . ٢٠١١ضبوطات يف عـــام  مـــ 

املستحــضرات الــصيدالنية احملتويــة علــى الــسودوإيفيدرين مــن  
ــام    ــور يف عــ ــنغالديش إىل الظهــ ــا  ٢٠١١بــ ــادت معهــ ، وعــ

الضبطيات، إذ اعُترضـت شـحنات متجهـة مـن بـنغالديش إىل            
  .أمريكا الوسطى أثناء عبورها ألوروبا

    
     الدوليةاملواد غري اخلاضعة للمراقبة  )د(  
ــد   -٦٤٤ ــا يف   أنبعــ ــة قرارهــ ــسلطات اهلنديــ ــدرت الــ  أصــ
 بتـــصنيف الكيتـــامني ضـــمن املـــؤثِّرات ٢٠١١فربايـــر /شـــباط

ات واملــؤثِّرات العقليــة، زادت خــدِّرالعقليــة مبوجــب قــانون امل 
 ٢٠١٠ طــن يف عــام ١,٣كميــات الكيتــامني املــضبوطة، مــن 

؛ يف حــــني وصــــلت الكميــــة ٢٠١١ طــــن يف عــــام ١,٥إىل 
  . كغ٣٥٠ إىل ٢٠١٢وطة يف النصف األول من عام املضب
. ويف بوتان ُيـشكّل تعـاطي املـذيبات مـشكلة خطـرية             -٦٤٥

ويف اهلنـد حظـرت وزارة الـصحة ورعايـة األسـرة بيـع وخــزن       

سوائل تصحيح األخطاء على مستوى جتارة التجزئة، مبا فيهـا          
  .٢٠١٢يوليه /مزيل طالء األظافر، اعتبارا من متوز

    
    ي والعالجالتعاط  -٥  
 القنَّـب تبلغ نسبة سكان جنوب آسيا الذين يتعاطون           -٦٤٦

 يف املائــة حــسب ٣,٦مــرة واحــدة ســنويا علــى األقــل حــوايل 
وتبلغ النسبة املتعلقة بتعاطي شـبائه األفيـون        . تقديرات املكتب 

 يف املائــة؛ يف حــني يقــدَّر معــدل انتــشار تعــاطي املــواد       ٠,٣
 ٠,٣ري أنـه يبقـى يف حـدود         األفيونية بأقل من ذلـك قلـيال، غـ        

ــة ــصيدالنية    . يف املائـ ــضرات الـ ــاطي املستحـ ــص تعـ ــا خيـ وفيمـ
ات ومؤثِّرات عقليـة، فمـن أكثرهـا شـيوعا          خمدِّراملُحتوية على   

زوديازيبينـات، كمـا يـشيع يف         يف مجيع بلدان جنوب آسيا البـن      
بــــنغالديش واهلنــــد تعــــاطي أشــــربة الــــسعال احملتويــــة علــــى  

عمل املرهتنـون للـهريوين يف املنطقـة    وكـثريا مـا يـست   . الكـوديني 
ات ومؤثِّرات عقلية إىل جانـب   خمدِّرمستحضرات حمتوية على    

ات متعـّددة   خمـدِّر وتظهر مشكلة تعاطي    . اهلريوين أو بدال منه   
  .يف بنغالديش وملديف ونيبال بوجه خاص

ويشيع تعاطي اهلريوين يف بـنغالديش أكثـر مـن غـريه              -٦٤٧
ديني الــداخل يف تركيــب أشــربة   ات، يليــه الكــو خــدِّرمــن امل

ويف اآلونـة األخـرية،     .  يف املرتبـة الثالثـة     القنَّـب السعال، ويـأيت    
واحــدا مــن أكثــر ثالثــة عقــاقري غــري   " يابــا"أصــبح مستحــضر 

وقــد . صــيدالنية تعاطيــاً يف بــنغالديش، بعــد اهلريويــن والقنَّــب
ات يف بـــنغالديش ينتـــشر مـــن املنـــاطق  خـــدِّرأخـــذ تعـــاطي امل

حـسب  " يابـا " املناطق الريفية، خاصـة مستحـضر        احلضرية إىل 
 تعــاطي أنَّومثــة دالئــل أيــضا علــى    . مــا تــشري إليــه الــدالئل   

ــنغالديش آخــذ   خــدِّرامل ــشوارع يف ب   ات يف صــفوف أطفــال ال
وبلغ إمجايل عدد األشخاص الـذين تلقّـوا عالجـا          . يف االزدياد 

 حـــوايل ٢٠١٠ات ببـــنغالديش يف عـــام خـــدِّرمـــن تعـــاطي امل
  .خص ش٢ ٥٠٠
ات منخفضا جـدا    خدِّرويف بوتان ظل معدل تعاطي امل       -٦٤٨

 مـا نـسبته   أنَّ أحـدث التقـديرات تـشري إىل         أنَّغري  . على الدوام 
 ١٥ يف املائــة مــن الــسكان الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني   ٤,٢
ــسنوات القنَّــب عامــا يتعــاطون ٦٤و كمــا .  يف أيِّ ســنة مــن ال
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رات واجلرميـة    باملخـدِّ  األمـم املتحـدة املعـين     مكتب  تشري بيانات   
 واصـل ارتفاعـه يف عـام        القنَّب تعاطي   أنَّبشأن آراء اخلرباء إىل     

 كان أكثر العقاقري تعاطيـا يف       القنَّب أنَّوذكر املكتب   . ٢٠١٠
باإلضــافة إىل ذلــك، . ٢٠١٠بوتــان حــسب آراء اخلــرباء عــام  

فإنَّ تعاطي املستحضرات الـصيدالنية آخـذ يف االزديـاد وينحـو            
نحـى خطـريا، وخـصوصا تعـاطي شـبائه األفيـون، ومـن              حاليا م 

ضمنها الديكستروبروبوكـسيفني، والبنــزوديازيبينات، مبـا فيهـا       
ــشِّطات     ــام، ومــزيالت االحتقــان الــيت حتتــوي علــى املن النترازيب
ــول الكــوليّين ومــضادات     ــضاّداِت املفع ــة، وكــذلك ُم األدرينالي
ــذه       ــض هــ ــشارا، وبعــ ــل انتــ ــة أقــ ــن بدرجــ ــستامني ولكــ اهليــ

  .ملستحضرات ال خيضع للمراقبة الدوليةا
 أكثــر مــن غــريه مــن  القنَّــبويف اهلنــد، يــشيع تعــاطي    -٦٤٩

 يف  ٢٢ القنَّـب وشـكّل متعـاطو     . ات، تليه شبائه األفيون   خدِّرامل
ات يف اهلنــد عــام خــدِّراملائــة مــن الــذين عوجلــوا مــن مــشاكل امل

ــة ٦٦، يف حــني شــكّل متعــاطو شــبائه األفيــون   ٢٠١٠  يف املائ
 يف املائـة  ١٤ يف املائـة ومتعـاطو األفيـون    ٣٣تعـاطو اهلريويـن   م(

)  يف املائـة   ١٩ومتعاطو شبائه األفيون اليت تصرف بوصفة طبية        
وبلـغ عـدد    .  يف املائـة   ١٢وبلغت نسبة متعاطي املـواد األخـرى        

 ٢٠٠ ٠٠٠ات عن طريق احلقـن يف اهلنـد         خدِّرالذين تعاطوا امل  
لـصيدالنية الـيت يـشيع      ومن بـني املستحـضرات ا     . شخص تقريبا 

تعاطيها أشربة السعال احملتوية علـى الكـوديني ومـسكِّنات األمل           
ــن هشــب ــة والب ــن املمكــن      األفيوني ــواد م ــها م ــات، وكل زوديازيبين

ويف . احلصول عليها على نطـاق واسـع مـن صـيدليات التجزئـة            
 شرع معهد عموم اهلنـد للعلـوم الطبيـة يف           ٢٠١٢فرباير  /شباط

دايل بامليثادون، يف إطار مشروع جتريـيب ُينفّـذ        تقدمي العالج اإلب  
مبــساعدة املكتــب اإلقليمــي جلنــوب آســيا التــابع ملكتــب األمــم  

وُيقّدم املشروع العـالج إىل     . ات واجلرمية خدِّراملتحدة املعين بامل  
ات عـن طريـق احلقـن يف مخـسة          خـدِّر  من متعـاطي امل    ٢٥٠حنو  

ــد  ــع باهلن ــذ ف   . مواق ــيت ينفَّ ــع ال ــع املواق ــشروع   ومجي ــذا امل ــا ه يه
وجيري حاليـا النظـر يف      . العالجي مرافُق رعاية صحية حكومية    

  .زيادة حجم الربنامج
ــد، أجريــت، بالتعــاون بــني املكتــب اإلقليمــي     -٦٥٠ ويف اهلن

ات خــدِّرجلنــوب آســيا التــابع ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل  

 ات يفمخــدِّرواجلرميــة واملركــز الــوطين للعــالج مــن االرهتــان لل
اهلند ودائرة السجون يف تيهار، دراسة جتريبية الختبـار جـدوى     
استعمال البوبرينوروفني للعالج من االرهتان لشبائه األفيـون يف         

وقد برهن هذا املشروع عن جدوى العالج اإلبدايل        . السجون
كمـا أِعـدت مبـادئ      . لإلدمان على شبائه األفيـون يف الـسجون       
نـــامج العـــالج اإلبـــدايل توجيهيـــة تـــشغيلية موّحـــدة لتطبيـــق بر

لإلدمان على شبائه األفيون يف سجون املنطقة، وهو برنـامج ال           
  .يتوافر حىت اآلن يف أيٍّ من السجون األخرى يف جنوب آسيا

ــسنوات األخـــرية ارتفاعـــا       -٦٥١ ــديف شـــهدت الـ ويف ملـ
ــاطي امل  ــشباب  خــدِّرســريعا يف تع . ات، خاصــة يف صــفوف ال

ــرة   ــت د٢٠١٢-٢٠١١وخــالل الفت ــصائية   أُجري راســة استق
ات يف ملديف بالتعاون بـني وزارة       خدِّروطنية عن استعمال امل   

ات الــوطين واللجنــة الوطنيــة خــدِّرالــصحة وجهــاز مكافحــة امل
حلقـــوق اإلنـــسان يف ملـــديف واملركـــز الـــوطين للعـــالج مـــن  

) التابع ملعهد عمـوم اهلنـد للعلـوم الطبيـة         (ات  مخدِّراالرهتان لل 
ات واجلرميــة وإحــدى خــدِّرين باملومكتــب األمــم املتحــدة املعــ 

ــديف و    ــة يف مل ــات البحــث الوطني ــهيئ ــع  منظَّم ــن اجملتم ات م
ات الـيت شـاع     خـدِّر  أكثـر امل   أنَّوكشفت الدراسة عـن     . املدين

 وشــبائه القنَّــبتعاطيهــا يف ملــديف كانــت، بالترتيــب، راتــنج 
، وهـو صـنف     "الـسكر األمسـر   "وُيعتـرب   . القنَّباألفيون وعشبة   
ريويـن، أكثـر املستحـضرات شـبه األفيونيـة غـري         من أصناف اهل  

وبـدأ  . الصيدالنية شيوعا من حيث التعـاطي يف جـزر ملـديف          
 أنَّكمــا . ٢٠١١يف البلــد منــذ عــام   " اإلكــستاسي"تعــاطي 

. تعاطي املستحضرات الـصيدالنية ُيـشكّل خطـورة هـو اآلخـر         
  .٢٠١١واكُتشف تعاطي النترازيبام يف عام 

اإلبدايل بامليثـادون، بالـشراكة مـع       وجيري تقدمي العالج      -٦٥٢
 ٥٠وزارة الـــصحة وشـــؤون األســـرة مبلـــديف، ملـــا يربـــو علـــى  

شخــصا مــن خــالل مركــز تــديره إدارة خــدمات الوقايــة مــن        
كما تتوىل حكومـة ملـديف،      . ات وإعادة تأهيل املتعاطني   خدِّرامل

ات واجلرميـة،   خـدِّر بالشراكة مع مكتب األمـم املتحـدة املعـين بامل         
ة غــري حكوميــة حمليــة يف تــسع جــزر منظَّمــ ١٤عم إىل تقــدمي الــد

ــاطي       ــدعم ملتعـ ــة والـ ــة الالحقـ ــدمات الرعايـ ــوفّر خـ ــة ُتـ مرجانيـ
  .ات الذين يتماثلون للشفاء ولشركاء حياهتم وعائالهتمخدِّرامل
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 ي عـــدد متعـــاطأنَّويف نيبـــال، ُتـــشري التقـــديرات إىل   -٦٥٣
 ٣٠ ٠٠٠ات عــــن طريــــق احلقــــن يتــــراوح بــــني     خــــدِّرامل
ــا ٠,١٨ شــخص، وهــو مــا نــسبته  ٣٤ ٠٠٠و  يف املائــة تقريب

 مستوى التعـاطي املُقـّدر لعـام        عنبزيادة   من السكان البالغني،  
 معظـــم مـــن  أنَّوُيعتقـــد .  شـــخص٢٨ ٥٠٠ وهـــو ٢٠٠٩

ات عـن طريـق احلقـن يف نيبـال يتعـاطى شـبائه              خـدِّر يتعاطى امل 
وُيقـدِّر املكتـب    . األفيون مثـل البوبرينـورفني والربوبوكـسيفني      

 عــدد مــن يتعــاطى اهلريويــن يف نيبــال يتــراوح بــني       أنَّأيــضا 
 شخص، على الـرغم مـن أنـه مـن غـري             ٥٠ ٠٠٠ و ٣٠ ٠٠٠

وأظهـــرت دراســـة عـــن . الـــشائع تعاطيـــه عـــن طريـــق احلقـــن
وديازيبينــات ز  والبــنالقنَّــب أنَّات يف نيبــال خــدِّرمتعاطيــات امل

واهلريويــن والديكستروبروبوكــسيفني كانــت مــواد التعــاطي     
ات متعـّددة يف البلـد   خمـدِّر ويتم أيـضا تعـاطي   . ئيسية لديهن الر

باستعمال املستحضرات الصيدالنية احملتوية على مواد خاضـعة    
للمراقبـــة الدوليـــة؛ كمـــا ُتـــستخدم هـــذه املستحـــضرات يف      

ــدائل مل   ــا بـ ــاطي باعتبارهـ ــدِّرالتعـ ــد نقـــص   خـ ــرى عنـ ات أخـ
  .املعروض منها أو ارتفاع تكلفتها

ــا   -٦٥٤ أظهـــرت بيانـــات مكتـــب األمـــم  ويف ســـري النكـ
ات واجلرميـة بـشأن آراء اخلـرباء يف عـام           خـدِّر املتحدة املعين بامل  

ات مـــن خـــدِّر احتـــل املرتبـــة األوىل بـــني املالقنَّـــب أنَّ ٢٠١٠
وأشـــارت . حيـــث شـــيوع تعاطيـــه، متبوعـــا بـــشبائه األفيـــون 

 يف املائـة تقريبـا      ١,٤ مـا نـسبته      أنَّتقديرات حديثة أخرى إىل     
 عامـا سـبق     ٦٤ و ١٥الذين تتراوح أعمارهم بني     من السكان   
ويــضم ســجل .  يف أيِّ ســنة مــن الــسنواتالقنَّــبهلــم تعــاطي 

 شـخص،   ٢٤٥ ٠٠٠ات يف سري النكا حاليا      خدِّرتعاطي امل 
 ى يف حــني يتعــاطالقنَّــب شــخص يتعــاطون ٢٠٠ ٠٠٠منــهم 

ــن  ــاقون اهلريوي ــر ســلطات ســري النكــا يف الوقــت    . الب وتفتق
 إمجالية لعدد مـن حيتـاجون إىل عـالج مـن            احلايل إىل تقديرات  

 يف املائــة ٧٠وتعــاطى اهلريويــن مــا نــسبته . اتخــدِّرتعــاطي امل
ات يف عــام خــدِّرتقريبــا مــن بــني الــذين عوجلــوا مــن تعــاطي امل

.  يف املائـة منـهم     ٣٠ ما نـسبته     القنَّب، يف حني تعاطى     ٢٠١٠
اطي  عدد من تلقّى عالجـا إيوائيـا مـن تعـ           أنَّوُتقدِّر السلطات   

ــدِّرامل ــام خـ ــوايل  ٢٠١١ات يف عـ ــغ حـ ــخص، ١ ٣٠٠ بلـ  شـ

 القنَّـب  يف املائـة  ٣٠ يف املائـة منـهم شـبائه أفيـون و     ٧٥ ىتعاط
  ).ين بشراهةخدِّر البعض كال املىوتعاط(بالدرجة األوىل 

وُتطّبـــق ســـري النكـــا جمموعـــة مـــن تقنيـــات عـــالج   -٦٥٥
 وقــد رفعــت ميزانيــة بــرامج العــالج لعــام  . اتخــدِّرتعــاطي امل
وُتقــدِّر . ، مبــا يف ذلــك الفحــص والعــالج ملــدة قــصرية ٢٠١١

 يف املائة من احملتـاجني إىل تلـك الـربامج           ٥٠ حنو   أنَّالسلطات  
وتقــيَّم تلــك الــربامج مــن حيــث مــدى . يــستفيدون منــها فعــالً

كمـــا ُتـــوفّر ســـري النكـــا مرافـــق للعـــالج اإليـــوائي . تأثريهـــا
ج املرضــى وتعــّرف مرافــق عــال (وعــالج املرضــى اخلــارجيني  

، وبــرامج )اخلـارجيني بأهنــا مرافــق لعــالج املرضــى دون مبيــت 
العـــالج مـــن اإلدمـــان، واملـــشورة، وإدارة احلـــاالت العاجلـــة  

االجتماعيــــة الراميــــة إىل التحفيــــز علــــى -التــــدابري النفــــسية(
ــاطي   ــن التع ــاع ع ــة   ) االمتن ــة الالحق ــل والرعاي ــادة التأهي . وإع

بالغ بشأن العـالج    ولدى سري النكا نظام وطين للرصد واإل      
من التعـاطي، يـشمل بـرامج عـالج التعـاطي الـيت يتيحهـا كـل              

  .ات غري احلكوميةنظَّممن القطاع العام وامل
    

    غرب آسيا  
    التطّورات الرئيسية  -١  
ال تزال منطقة غرب آسيا حتتل املرتبة األوىل عامليـا يف             -٦٥٦

ون زراعة خشخاش األفيون غـري املـشروعة وإنتـاج شـبائه األفيـ            
غري املشروعة؛ وُيعزى ذلك يف املقام األول إىل أفغانـستان الـيت             
شهدت طفرة كبرية يف زراعة خشخاش األفيون غري املـشروعة      

 هكتــــار يف عــــام ١٥٤ ٠٠٠حبيــــث وصــــلت مــــساحتها إىل 
 يف املائـة عـن العـام الـسابق، ومبـا            ١٨، بزيادة مقـدارها     ٢٠١٢

. ملية حسب التقـديرات    يف املائة من إمجايل الزراعة العا      ٦٤ميثِّل  
ومل يتغري عـدد املقاطعـات األفغانيـة الـيت يـزرع فيهـا خـشخاش             
األفيون غري املشروع، حيث تبلـغ املـساحة املخصـصة لـه أكثـر              

 إنتــاج أنَّغــري . ٣٤ هكتــار يف نــصف املقاطعــات الـــ١٠٠مــن 
 يف  ٣٦ بنـسبة    ٢٠١٢األفيون غري املشروع قد اخنفض يف عـام         

ــة بالعــام ا  ــة مقارن ــسابق، ليــصل إىل  املائ  طــن بــسبب  ٣ ٧٠٠ل
مــرض أصــاب خــشخاش األفيــون وســوء األحــوال اجلويــة ممــا    

  .٢٠١٢أدى إىل تدين احملاصيل يف عام 
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ــستان يف      -٦٥٧ ــتج يف أفغان ــذي أُن ــون ال ــدّنت قيمــة األفي وت
ــام  ــامي     ٢٠١٢ع ــني ع ــيت شــهدهتا ب ــادة الكــبرية ال ــد الزي ، بع

سابق ، مبقـــدار النـــصف مقارنـــة بالعـــام الــــ    ٢٠١١ و٢٠١٠
 يف  ٤ مليون دوالر، وهـو مـا يعـادل          ٧٠٠وقُدِّرت بأكثر من    

وقــد . ٢٠١٢املائــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل للبلــد يف عــام   
ــذين يزرعــون خــشخاش األفيــون     ــة املــزارعني ال ذكــرت غالبي
على حنو غري مشروع، ممن مشلتهم دراسة استقصائية أجريـت           

عـة هـو ارتفـاع      أنَّ سبب اشـتغاهلم هبـذه الزرا       ،٢٠١٢يف عام   
إيراداهتم من خشخاش األفيون، اليت تزيد كـثريا عـن األسـعار             

. الــيت ُتــدفع مقابــل احملاصــيل البديلــة املــشروعة مثــل القمــح       
 - القنَّــــب مــــن أســــعار وباإلضــــافة لــــذلك يبــــدو أنَّ كــــالًّ 

  . وإنتاجه يف ازدياد مطّرد- القنَّبوباألخص راتنج 
دم االســتقرار ويــشكّل الوضــع األمــين املــضطرب وعــ      -٦٥٨

ــريب بأســره أرضــية خــصبة       ــامل الع ــسودان الع ــذان ي ــسياسي الل ال
ــالربح علـــى الـــشبكات    لألنـــشطة غـــري املـــشروعة الـــيت تعـــود بـ
اإلجرامية، اإلقليميـة منـها والدوليـة، وهـو مـا يـؤدي إىل ارتفـاع                

ــستويات اال ــارمـ ــدِّر غـــري املـــشروع باملتِّجـ ات وباألشـــخاص خـ
  .وغسل األموال

ات يف الشرق األوسـط،     خدِّر بامل تِّجاراالوفيما خيص     -٦٥٩
ــات امل    ــصاعد يف كمي ــاه مت ــة اجت ــدد  خــدِّرمث ــضبوطة وع ات امل

وال يزال معظم بلدان املنطقة، وال سـيما العـراق،      . الضبطيات
  .ات غري املشروعةخدِّرمعرباً لتهريب امل

 تِّجــاروعــادة مــا تتــأثّر بلــدان الــشرق األوســط باال       -٦٦٠
مينيـة أساسـا، وال سـيما األمفيتـامني الـذي           باملنشِّطات األمفيتا 

واســتنادا إىل العــدد  . يبــاع علــى شــكل أقــراص الكابتــاغون    
الكــبري مــن الــضبطيات الــيت أفيــد هبــا يف املنطقــة، فــإنَّ اململكــة 
ــدد     ــن حيـــث عـ ــة األوىل مـ ــتفظ باملرتبـ ــسعودية حتـ ــة الـ العربيـ

 وال. الضبطيات، يليهـا األردن مثَّ اجلمهوريـة العربيـة الـسورية          
تزال اململكـة العربيـة الـسعودية هـي الوجهـة املفـضلة لتـهريب         
أقراص الكابتاغون وسوقا هامة هلا، ولكنها ما زالـت مـشكلة           
مطروحــة أيــضا يف ســائر بلــدان جملــس التعــاون لــدول اخللــيج  

أقـراص الكابتـاغون تـصادر أيـضا        بـأنَّ   غري أّنه يستفاد    . العربية
  .يف بلدان أخرى باملنطقة، مثل العراق

ويبدو أنَّ الطلب علـى خمتلـف أنـواع املنـشِّطات غـري               -٦٦١
املــشروعة، مثــل الكوكــايني وامليثامفيتــامني، يتزايــد يف أجــزاء   

إذ مــا فتئــت الكميــات املــضبوطة مــن هــذه  . مــن غــرب آســيا
 تعـــاطي أنَّات تـــزداد زيـــادة مطـــردة، كمـــا يـــستفاد  خـــدِّرامل

اد جبمهوريـة   امليثامفيتامني، على سـبيل املثـال، آخـذ يف االزديـ          
  .إيران اإلسالمية

ورمبـــا كـــان االجتـــاه املالحـــظ بـــشأن مــــضبوطات        -٦٦٢
امليثامفيتــامني حــسبما أفــاد بــه بعــض بلــدان الــشرق األوســط، 

 هبـذه   تِّجـار وباألخص األردن وإسرائيل، مؤشرا على زيادة اال      
كمـا أفـادت بعـض بلـدان املنطقـة      . املادة وانتشارها يف املنطقة  

  ". كستاسياإل"بضبط كميات من 
وأفـــاد عـــدد مـــن البلـــدان، منـــها األردن واإلمـــارات   -٦٦٣

ــاقري      ــاطي عق ــادة يف تع ــت، بزي ــة املتحــدة وقطــر والكوي العربي
الوصفات الطبية، وال سـيما البنــزوديازيبينات مثـل الـديازيبام           

  .والربومازيبام واأللربازوالم

كمــــا زاد كــــل مــــن عــــدد الــــضبطيات والكميــــات   -٦٦٤
ــادة كــبرية   املــضبوطة مــن امل  ــصيدالنية املزيَّفــة زي ستحــضرات ال

ــام     ــاملي يف ع ــستوى الع ــى امل ــن  ٢٠١١عل ــا م  ١ ٣٩٨، لريتفع
 ٢٠١٠ مليونـا مـن األقـراص يف عـام           ١١,٧ملا جمموعه    ضبطية

 مليونـا مـن األقـراص يف        ٢٦,٧ ضبطية ملا جمموعه     ١ ٨٦١إىل  
وزاد أيـضا عـدد احلـاالت املبلّـغ عنـها يف الـشرق              . ٢٠١١عام  

وأفيـــد بـــضبط كميـــات مـــن األدويـــة . ٢٠١١ عـــام األوســـط
يف املنطقـة،  ) البنــزوديازيبينات (املزيَّفة املستخدمة لعالج األرق  

  . أنَّ هذه الفئة من العقاقري مل تكن أكثر الفئات إثارة للقلقإالّ
ومل تــزل عــدة بلــدان يف غــرب آســيا تفيــد بكميــات     -٦٦٥

دات مـــن كـــبرية مـــن االحتياجـــات الـــسنوية املـــشروعة للـــوار
السالئف الـيت ميكـن أن تـستخدم يف صـنع امليثامفيتـامني علـى               

إذ أفادت مجهورية إيـران اإلسـالمية بـضبط         . حنو غري مشروع  
ــدرين يف عــامي     ــات كــبرية مــن اإليفي ، ٢٠١١ و٢٠١٠كمي

فيمــا كانــت مــزاعم بتــسريب كميــات كــبرية مــن اإليفيــدرين 
وقـــد حظـــرت . ٢٠١٢قيـــد التحقيـــق يف باكـــستان يف عـــام  

بروبــانون، وهــي -٢-فينيــل-١ومــة األردن اســترياد مــادة حك
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مادة سليفة ميكن أن ُتستخَدم يف صـنع األمفيتامينـات وغريهـا            
  .من املواد على حنو غري مشروع، وهو أمٌر شائٌع يف املنطقة

ــباط   -٦٦٦ ــا، يف شــ ــر /وانعقــــد بفيينــ ــؤمتر ٢٠١٢فربايــ ، املــ
 تِّجــارالالــوزاري الثالــث للــشركاء يف ميثــاق بــاريس ملكافحــة ا

غري املشروع بـاملواد األفيونيـة األفغانيـة املـصدر، الـذي حـضره              
وشّدد الـوزراء   . ة دولية منظَّم ١٦ بلدا و  ٥٨ مشارك من    ٥٠٠

ــة        ــن زراع ــى ضــرورة احلــد م ــاريس عل ــاق ب ــشركاء يف ميث وال
 بــاملواد األفيونيــة  تِّجــارخــشخاش األفيــون وإنتاجــه، ومــن اال   

اعتمـد الـوزراء وغريهـم      و. واستهالكها استهالكا غري مشروع   
من رؤساء الوفود إعالن فيينا، الذي يعـرب عـن التـزام اجملتمـع              
الــدويل بالعمــل املنــسق علــى مكافحــة املــواد األفيونيــة األفغانيــة 

تعزيـز  : غري املشروعة بالتعـاون يف أربعـة جمـاالت رئيـسية وهـي            
يـة   بـاملواد األفيونيـة األفغان     تِّجـار املبادرات اإلقليميـة ملكافحـة اال     

املصدر، وكشف التدفقات املاليـة ذات الـصلة بـاملواد األفيونيـة            
ــة     ــع تــسريب الــسالئف الكيميائي غــري املــشروعة وإيقافهــا، ومن
املستخدمة يف صـنع املـواد األفيونيـة علـى حنـو غـري مـشروع يف                 

  .ات واالرهتان هلاخدِّرأفغانستان، واحلد من تعاطي امل
    

    التعاون اإلقليمي  -٢  
ــشر  -٦٦٧ ــاينيف تـــ ــوفمرب /ين الثـــ ــد وزراء يف ٢٠١١نـــ  عقـــ
وباكــستان ) إلســالميةا-مجهوريــة(كومــات أفغانــستان وإيــران ح

اجتماعـــا يف كابـــل لتعزيـــز التعـــاون األمـــين اإلقليمـــي للتـــصدي 
ــادة     خــدِّرملخــاطر امل ــن الزي ــشروعة وســط خمــاوف م ات غــري امل

 .املتسارعة يف كمية إنتاج األفيون يف أفغانستان وقيمته املتعاظمـة         
وقــد ســعى االجتمــاع الرامــي إىل بنــاء الثقــة إىل تعزيــز تبــادل        
املعلومـــات وتـــشجيع العمليـــات املـــستندة لالســـتخبارات والـــيت 

ومـا  . تستهدف كربى شبكات التهريب العابرة للحدود الوطنيـة     
ات عـرب  خـدِّر فتئت مجيـع األطـراف تعـزز قـدراهتا علـى مراقبـة امل        

ت والـدوريات املـشتركة     ومن املرجَّح أن تغطـي العمليـا      . احلدود
  .يف املستقبل دروَب التهريب البحرية الرئيسية

 قـام مكتـب األمـم       ٢٠١١نـوفمرب   /ويف تشرين الثـاين     -٦٦٨
ات واجلرميــة، باالشــتراك مــع املفوضــية خــدِّراملتحــدة املعــين بامل

ات يف الـصني، بعقـد      خـدِّر األوروبية واللجنة الوطنية ملراقبـة امل     
ات عن العملية الثالثة مـن املبـادرة        اجتماع الستخالص املعلوم  

ــة ملكافحــة اال   ــة اهلادف ــصال   تِّجــاراإلقليمي ــائل االت ــوفري وس  بت
وقــد نــاقش . يف بــيجني) تارســيت(واخلــربة الفنيــة والتــدريب 

ــة      ــة ملكافحـ ــة اهلادفـ ــائج العمليـ ــاع نتـ ــشاركون يف االجتمـ املـ
مجهوريـة  ( بالسالئف، الـيت تـشمل أفغانـستان وإيـران           تِّجاراال
ــد . وباكــستان وكــل دول آســيا الوســطى  ) ســالمية اإل- وأفي

 أطنـان مـن محـض       ٣,٥ طنا مـن أهنيدريـد اخلـل، و        ١٣بضبط  
ــنَّني مـــن   ٧اخلـــل و ــان مـــن محـــض اهليـــدروكلوريك وطُـ  أطنـ

كربونــات الــصوديوم وطــن واحــد مــن كلوريــد األمونيــوم يف  
كما أفادت مجهورية إيران اإلسـالمية      . أفغانستان أثناء العملية  

ومــا زال .  طــن مــن أهنيدريــد اخلــل١,٥اع بــضبط يف االجتمــ
ــة     ــات اقتفائيـ ــراء حتقيقـ ــوق إجـ ــات يعـ ــادل املعلومـ َضـــعف تبـ
للوقـــوف علـــى مـــصادر التـــسريب وتنفيـــذ عمليـــات تـــستند   
للمعلومــات االســتخبارية فيمــا خيــص الــسالئف الكيميائيــة يف 

ــة وأنَّ اال    ــا، خاصــ ــاورة هلــ ــدان اجملــ ــستان والبلــ ــارأفغانــ  تِّجــ
ومــن مثَّ فــإنَّ اهليئــة تــشجِّع كــل . اهرة عامليــةبالكيمياويــات ظــ

الدول األعضاء، من أجل تعزيز تبادل املعلومات االسـتخبارية         
ــى اختــاذ إجــراءات      ــادرة عل وال ســيما فيمــا بــني األجهــزة الق
فعلية، على اإلبالغ عـن أيـة وقـائع تتـصل بالكيمياويـات غـري               

ــة اآلمنــ      ــصاالت العاملي ــة لالت ــصة اهليئ ــرب من ــشروعة ع ــرب امل ة ع
  .االتصال احلاسويب املباشر

األمـن  : مـؤمتر اسـطنبول مـن أجـل أفغانـستان         "وُعقد    -٦٦٩
، ٢٠١١نــوفمرب /، يف تــشرين الثــاين"والتعــاون يف قلــب آســيا 

بعــــد اجتماعــــات حتــــضريية يف أوســــلو وكابــــل يف تــــشرين  
 مـن دول املنطقـة املـشاركة        ١٣وقد اعتمـدت    . أكتوبر/األول

ــو   ــؤمتر اإلعــالن املعن ــاألمن   "ن يف امل ــة ب ــة اســطنبول املعني عملي
والتعـــاون اإلقليمـــيني مـــن أجـــل أفغانـــستان يـــسودها األمـــن   

سة  دولـــة ومؤسَّـــ٢٢، كمـــا ســـاندت اإلعـــالن "واالســـتقرار
وتؤكّـد عمليـة    . ة أخرى حضرت املؤمتر بصفة مراقـب      منظَّمو

اسطنبول جمددا على املبادئ العامة للتعاون اإلقليمي وتتـضمن         
 حمــّددة لبنــاء الثقــة ســُتعرض علــى بلــدان   قائمــة بــسبعة تــدابري 

  .اتخدِّراملنطقة لتنظر فيها، أحدها خيص جمال مكافحة امل
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ة دولية املـؤمتر الـدويل      منظَّم ١٥ دولة و  ٨٥وحضرت    -٦٧٠
 /املعين بأفغانستان الـذي ُعقـد يف بـون بأملانيـا يف كـانون األول              

، تتوجيــا لِعقــٍد مــن الــشراكة بــني أفغانــستان      ٢٠١١ديــسمرب 
ونــاقش املــشاركون مــسائل متعلقــة مبــستقبل  . واجملتمــع الــدويل

ــة       ــسالم؛ والتنميـ ــة الـ ــة؛ وعمليـ ــي؛ واحلوكمـ ــاون اإلقليمـ التعـ
االقتصادية واالجتماعية؛ واألمن، مبـا يف ذلـك القـضايا املتعلقـة            

وسـوف تتـوىل    . اتخدِّر غري املشروع بامل   تِّجارباإلرهاب؛ واال 
ن البلـد، بعـد أن تتـسلّمها    السلطات األفغانية املـسؤولية عـن أمـ      

ــام        ــة ع ــة يف هناي ــساعدة األمني ــة للم ــوة الدولي ــن الق ــل م بالكام
ــدعم    . ٢٠١٤ ــدمي الـ ــلة تقـ ــدويل مبواصـ ــع الـ ــزم اجملتمـ ــد التـ وقـ

  .٢٠١٤ألفغانستان بعد عام 
وانعقدت الـدورة الـسادسة واألربعـون للجنـة الفرعيـة          -٦٧١

ائل ذات الـصلة    ات واملـس  خـدِّر  غري املشروع بامل   تِّجاراملعنية باال 
ــا يف كــانون األول  ديــسمرب /يف الــشرقني األدىن واألوســط بفيين

وحــضرها ممثلــون عــن أذربيجــان، األردن، اإلمــارات  . ٢٠١١
ــران   ــدة، إيـ ــة املتحـ ــة(العربيـ ، باكـــستان، )اإلســـالمية-مجهوريـ

ــر،       ــان، قط ــراق، عم ــسورية، الع ــة ال ــة العربي ــا، اجلمهوري تركي
عودية، اهلنــد، الــيمن، إىل  لبنــان، مــصر، اململكــة العربيــة الــس    

وناقــشت اللجنــة الفرعيــة التــأثري  . جانــب العديــد مــن املــراقبني 
ات على حنـو غـري مـشروع يف الـشرقني           خدِّراملتواصل إلنتاج امل  

ــادة    ــذا الـــشأن، وزيـ ــيات هبـ األدىن واألوســـط وطرحـــت توصـ
ات ومنـاذج منــه،  خــدِّرتنـسيق جهـود احلــد مـن الطلــب علـى امل    

ــشريعات   ــاذ   وإعــداد وســّن ت ــشطة إنف ــسيق بــني أن ــسمح بالتن ت
القــانون عــرب احلــدود مثــل عمليــات التــسليم املراقَــب، وتعزيــز    

ات االصــطناعية خــدِّر بالــسالئف الكيميائيــة واملتِّجــاررصــد اال
ات الـيت   خـدِّر وتقدمي الدعم لتنفيذ برامج العـالج مـن تعـاطي امل          

  .برهنت عن فعاليتها يف مجيع بلدان املنطقة
 اســـتهل مكتـــب  ٢٠١١ديـــسمرب /األولويف كـــانون   -٦٧٢

ات واجلرميـــة الربنـــامَج اإلقليمـــي خــدِّر األمــم املتحـــدة املعـــين بامل 
ألفغانستان والبلدان اجملاورة، الذي يركِّز على إقامة حتالف دويل         

ات خــدِّرواســع ملكافحــة زراعــة خــشخاش األفيــون وإنتــاج امل     
راءات ويتضمن الربنـامج جمموعـة شـاملة مـن اإلجـ          .  هبا تِّجارواال

ات، خــدِّرالــيت هتــدف إىل التــصدي للــصلة بــني الفقــر وزراعــة امل 

ات غـــري املـــشروعة، وتبـــادل خـــدِّرواحلـــد مـــن الطلـــب علـــى امل
  .اتخدِّراملعلومات االستخبارية، واستهداف كبار جتار امل

ــدة املعـــين     -٦٧٣ ــم املتحـ ــه مكتـــب األمـ ويف اجتمـــاع نظَّمـ
، ٢٠١٢ربايــــر ف/ات واجلرميــــة يف أملــــايت يف شــــباطخــــدِّربامل

ــادة    ــام قـ ــة أمـ ــت الفرصـ ــات مكافحـــة    أُتيحـ ــدات عمليـ وحـ
 -مجهوريـة   (ات مـن أفغانـستان وأوزباكـستان وإيـران          خدِّرامل

ــالمية ــستان  ) اإلســــ ــستان وطاجيكــــ ــستان وتركمانــــ وباكــــ
ــايل     ــع احلــ ــتعراض الوضــ ــستان الســ ــتان وكازاخــ وقريغيزســ

ــّددة األطــراف  ــات املتع ــذي   . للعملي ــز االجتمــاع، ال ــد ركَّ وق
ــضره  ــارك    حـ ــشرطة واجلمـ ــزة الـ ــن أجهـ ــار مـ ــسؤولون كبـ مـ
 ٣٠ات، عــالوة علــى نظــراء دولــيني هلــم مــن خــدِّرومراقبــة امل

ة إقليميــة، علــى تبــادل املعلومــات منظَّمــة دوليــة ومنظَّمــبلــدا و
ات، خـدِّر  عـرب احلـدود بامل     تِّجاربشأن اجلماعات املستهَدفة لال   

ــة    ــا يتـــصل مبراقبـ ــاون اإلقليمـــي فيمـ ــود التعـ ــتعراض جهـ  واسـ
السالئف يف أفغانـستان، ووضـع قائمـة بأنـشطة حمـددة ملراقبـة              

  .٢٠١٢ات يف عام خدِّرامل
ــار  -٦٧٤ ــايو /ويف أيــ ــة  ٢٠١٢مــ ــلطات مراقبــ  التقــــت ســ

ــدِّرامل ــتان يف  خــ ــستان وقريغيزســ ــستان وطاجيكــ ات يف أفغانــ
االجتماع الوزاري للمبادرة الثالثيـة مـن أجـل حتـسني أنـشطة             

ويعمـل الـشركاء اإلقليميـون      . ات عرب احلدود  خدِّرمكافحة امل 
ــى مكافحــة امل   ــاون عل ــى تكثيــف التع ــز  خــدِّرعل ات عــرب تعزي

تدابري املراقبة علـى احلـدود بـني أفغانـستان وطاجيكـستان مـن              
خالل تـوفري التـدريب واملعـدات وإتاحـة اخلـربات يف جمـاالت              

  .القانون والصحة وإنفاذ القانون حلكومات املنطقة
لــة لبلــدان الــشرق األوســط وأســفرت املــشاركة الفاع  -٦٧٥

يف اجتماعـــات التعـــاون اإلقليمـــي ودون اإلقليمـــي، يف إطـــار 
جملــس وزراء الداخليــة العــرب وجملــس التعــاون لــدول اخللــيج  

ات، وكـذلك التعـاون     خـدِّر العربية واملكتب العريب لـشؤون امل     
الوثيق بني أجهزة إنفاذ القـانون، مبـا فيهـا اإلنتربـول واملكتـب              

ات، خــدِّرجلنائيـة واملكتــب العـريب لــشؤون امل  العـريب للــشرطة ا 
ات عـرب احلـدود والعديـد       خدِّرعن عمليات ناجحة ملكافحة امل    

مـــن عمليـــات التـــسليم املراقَـــب، وهـــو مـــا أّدى إىل تفكيـــك 
  .اتخدِّرشبكات دولية لتهريب امل
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وعقـــدت اللجنـــة التوجيهيـــة التابعـــة لربنـــامج الـــدول    -٦٧٦
ــا األول ٢٠١٥-٢٠١١العربيــــة اإلقليمــــي للفتــــرة   اجتماعهــ

. ٢٠١٢مــايو /برعايــة جامعــة الــدول العربيــة بالقــاهرة يف أيــار 
وتضم اللجنة التوجيهية جامعـة الـدول العربيـة واجملـالس املعنيـة             

ات واجلرميــة خــدِّرالتابعــة هلــا ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل 
والدول اليت يضّمها الربنامج اإلقليمي للمكتـب، البـالغ عـددها           

وأهابت اللجنة التوجيهية جبميع الدول املعنية تعزيـز        . لة دو ١٨
 املنطقــة وأنَّات، خاصــة خــدِّرالتعــاون اإلقليمــي علــى مراقبــة امل

ــر عرضــة لال   ــة أصــبحت أكث ــة خــدِّر باملتِّجــارالعربي ات واجلرمي
  . حسبما أفادت به الدول األعضاء٢٠١١ة يف عام نظَّمامل

ســــيوي احلــــادي ويف مــــؤمتر اإلنتربــــول اإلقليمــــي اآل  -٦٧٧
ــول    ــان يف أيل ــد يف عمَّ ــذي ُعق ــشرين، ال ، ٢٠١٢ســبتمرب /والع

وافق مسؤولون كبار يف جمال إنفاذ القانون مـن آسـيا وجنـوب           
احمليط اهلادئ والشرق األوسط على تعزيز تدابري التـصدي الـيت           
تتخذها أجهزة الـشرطة بـشكل مجـاعي وقـدرة سـلطات إنفـاذ              

واستعرضت وفود  . ي والدويل القانون على تعزيز األمن اإلقليم    
 بلدا جمموعة من املـسائل املتعلقـة بإنفـاذ القـانون،       ٤٠من قرابة   

 باألشـخاص   تِّجـار مبا يف ذلك اإلرهاب واجلرائم السيربانية واال      
 بالـسلع   تِّجـار زاهة يف اجملال الرياضي والقرصنة البحرية واال        والن

  .غري املشروعة واجلرائم الصيدالنية واألمن البيئي
وتالحظ اهليئة بارتيـاح العـدد املتزايـد مـن االتفاقـات              -٦٧٨

وتؤكّـد  . ومذكرات التفاهم الثنائية املوقَّعـة بـني بلـدان املنطقـة      
كل بلدان املنطقة التزامها بالتعاون اإلقليمي والدويل ملكافحـة         

  .ات يف الشرق األوسطخدِّرامل
    

    التشريعات والسياسات واإلجراءات الوطنية  -٣  
 الـسياسةَ   ٢٠١٢تهلت حكومة أفغانستان يف عـام       اس  -٦٧٩

-٢٠١٢ات للفتــرة خــدِّرالوطنيــة للحــدِّ مــن الطلــب علــى امل 
ات، باعتبارهــا خــدِّر، الــيت أعــّدهتا وزارة مكافحــة امل  ٢٠١٦

السلطة الوطنيـة املختـصة، بالتعـاون الوثيـق مـع وزارة الـصحة              
العامة ووزارة العمـل والـشؤون االجتماعيـة والـشهداء وذوي           

وتعاجل هذه السياسة مسأليت الوقاية مـن       . الحتياجات اخلاصة ا

ات وإعـادة تأهيلـهم،     خـدِّر ات وعالج مدمين امل   خدِّرتعاطي امل 
ات، خـدِّر وتوصي بإنشاء مراكز إقليمية للعالج مـن تعـاطي امل     

ات والعــالج منــه خــدِّروزيــادة قــدرات الوقايــة مــن تعــاطي امل 
ــة علــى مــدى الــ ٤٠بنــسبة تــصل إىل  سنوات اخلمــس  يف املائ

وباإلضـافة إىل ذلـك، ســُتدرج خـدمات العـالج مــن     . القادمـة 
ــاطي امل ــصحة    خــدِّرتع ــة خلــدمات ال ــة العادي ات ضــمن امليزاني

  .العامة من أجل زيادة استقرار التمويل
 استهلت حكومـة أفغانـستان     ٢٠١٢فرباير  /ويف شباط   -٦٨٠

ف أيضا السياسة الوطنية ملصادر كسب الرزق البديلة، اليت هتد        
يف الريف وتنويعها مـن خـالل التـصدي      إىل تعزيز هذه املصادر   

لألسباب اجلذريـة والـدوافع وراء االعتمـاد علـى احملاصـيل غـري              
وهلــذه الــسياسة . املــشروعة باعتبارهــا مــصدرا لكــسب الــرزق  

ــسية، أال وهــي   ــداف رئي ــة شــاملة   : ســتة أه ــدابري عملي اختــاذ ت
تمعــات احملليــة  مــع التركيــز علــى اجمل ،تناســب األوضــاع احملليــة 

ــة ملكافحــة امل    ــضّررة مــن محــالت احلكوم ــة املت ات؛ خــدِّرالريفي
وتوفري املساعدة للمزارعني والعمـال واجملتمعـات احملليـة الريفيـة           

ات؛ واحلفـاظ   خـدِّر اليت تتخذ قرارا بعدم املـشاركة يف إنتـاج امل         
ات خـــدِّرعلــى وضــعية اجملتمعــات الــيت ختتــار عــدم زراعــة امل       

خاليـة مـن    "حنو غري مشروع بوصـفها جمتمعـات        وإنتاجها على   
؛ واحلّد من زراعة خشخاش األفيون وإنتاج       "خشخاش األفيون 

ــدِّرامل ــري     خـ ــون غـ ــشخاش األفيـ ــة خـ ــشار زراعـ ــع انتـ ات؛ ومنـ
املشروعة؛ وحتقيق اخنفاض مطرد يف زراعـة خـشخاش األفيـون           

  .غري املشروعة
 اســتهلت حكومــة أفغانــستان  ٢٠١٢مــايو /ويف أيــار  -٦٨١
ات، الــيت تركِّــز، خــدِّر باملتِّجــارســتها اجلديــدة ملكافحــة االسيا

يف ختــصيص مــوارد إنفــاذ القــانون، علــى مالحقــة كبــار جتــار  
وتويل هذه السياسة األولويـة ملـصادرة       . ات وتنظيماهتم خدِّرامل

املوجودات، وتطوِّر عمليات إبادة خشخاش األفيون القائمـة،        
ــزة مكافحـــة امل  ات، وتـــشّدد رخـــدِّوتزيـــد مـــن قـــدرات أجهـ

املراقبة على احلدود، وتعزز التعاون والتنـسيق اإلقليمـيني فيمـا           
ــنح  خــدِّربــني مؤســسات مكافحــة امل  ــشئ صــندوقا مل ات، وتن

ــسعى لتحــسني أوضــاع      ــانون، وت ــاذ الق ــسلطات إنف حــوافز ل
ــرائم امل    ــسجن يف جـ ــيهم بالـ ــوم علـ ــدِّراحملكـ ــشمل . اتخـ وتـ
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ــدل ضــبط امل     ــادة مع ــسياسة زي ــذه ال ــداف ه ــن خــدِّرأه ات م
 يف املائـة إىل حـد       ١,٥ و ٠,٥املعدل احلايل الذي يتراوح بـني       

 يف املائة، وزيادة معـدل ضـبط الـسالئف          ١٢أدىن ال يقل عن     
  . يف املائة يف غضون مخس سنوات٥٠ و٣٠إىل ما بني 

وال تزال اهليئة تشعر بالقلق إزاء عـدم وجـود بيانـات              -٦٨٢
ــن طبيعـــ    ــات عـ ــع معلومـ ــار إىل مجـ ــة واالفتقـ ــاطي موثوقـ ة تعـ

 ذلك يقـف عائقـا   ات يف الشرق األوسط ومداه، إذ إنَّ    خدِّرامل
وترّحـب اهليئـة يف     . أمام توفري برامج مالئمـة للعـالج والوقايـة        

 ٢٠١١هذا الصدد بتوقيع اتفاق مدته مخـس سـنوات يف عـام             
بــني اإلمــارات العربيــة املتحــدة ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين  

حتليـل متعّمـق للـنقص احلاصـل يف        ات واجلرمية إلجراء    خدِّربامل
  .ات يف البلدخدِّرخدمات عالج إدمان امل

ات غـــري خـــدِّرويف جمـــال احلـــد مـــن الطلـــب علـــى امل  -٦٨٣
ــدة املعـــين     ــم املتحـ ــة أنَّ مكتـــب األمـ ــشروعة تالحـــظ اهليئـ املـ

ات واجلرميـــة ووزارة الداخليـــة يف اإلمـــارات العربيـــة خـــدِّربامل
 يم الـسريع لألوضـاع ومجـع      للتقيـ  املتحدة قد وضعا معاً عملية    

وتـشّجع اهليئـة حكومـات املنطقـة مجيعـا علـى         . بيانات بـشأهنا  
ات واجتاهاتـه أو مواصـلة      خـدِّر البدء يف تقيـيم أمنـاط تعـاطي امل        

هذا التقييم يف بلداهنا مـن أجـل مـساعدة الـسلطات علـى حنـو                
ات، مبـا يف ذلـك تـسريب        خدِّرأفضل على التصدي ملشكلة امل    

ــز   املستحــضرات الــصيد ــام بــذلك تعزي النية، إذ مــن شــأن القي
وتـوّد اهليئـة يف هـذا       . اتخـدِّر جهود احلد من الطلـب علـى امل       

السياق أن تؤكـد علـى أمهيـة إنـشاء مرفـق جلمـع بيانـات عـن                  
ات وتعزيـــز قـــدرات نظـــام الرعايـــة  مخـــدِّرالتـــأثري الوبـــائي لل

  .الصحية على الوقاية والعالج
ألردين ملكافحــــة وترحِّــــب اهليئــــة بكــــون القــــانون ا  -٦٨٤

ــدِّرامل  يوصـــي ٢٠١٢أبريـــل /ات الـــذي صـــيغ يف نيـــسان  خـ
ات للمــرة األوىل إىل مركــز إلعــادة  خــدِّربإرســال متعــاطي امل 

  .التأهيل بدال من السجن
وسعيا للتصدي للمـشكلة العويـصة املتمثلـة يف النمـو             -٦٨٥

ات االصـــطناعية عـــدَّلت حكومـــة   خـــدِّرالـــسريع لـــسوق امل 
ات اخلطـرية ليـشمل نظـائر األمفيتـامني         رخـدِّ إسرائيل قـانون امل   

  .وامليثامفيتامني والكاثينون وامليثكاثينون

وقد اختذ األردن جمموعة من التدابري إلذكاء الوعي العام    -٦٨٦
ات نظَّمـ ات عـرب إشـراك املؤسـسات احلكوميـة وامل         خدِّرمبخاطر امل 

. غري احلكومية واإلصالحيات ومراكـز التأهيـل ونـوادي الـشباب          
 دورات تدريبيـة    ٢٠١١ اإلجـراءات الـيت اختـذت يف عـام           ومشلت

ات، وحماضرات ومعـارض للتوعيـة،      خدِّرهتدف إىل منع تعاطي امل    
  .وبرامج إعالمية وجلسات إحاطة صحفية

واختــــذت اجلمهوريــــة العربيــــة الــــسورية إجــــراءات    -٦٨٧
صــارمة ملراقبــة بعــض املستحــضرات الــصيدالنية احملتويــة علــى  

ــسيفين  ــواد الترايهكــــ ــسول(يديل مــــ ــوديني ) البنـزهكــــ والكــــ
والديكستروبروبوكسيفني، حبيث ال جيوز صـرفها إال بوصـفة         
ــا      ــها يف كــل مــرة إال م ــصرف من ــد، وال ُي ــة للتجدي ــة قابل طبي

وقد ُوضعت عقوبـات صـارمة      . يكفي لسبعة أيام على األكثر    
ــصيادلة، إالّ     أنَّ مــن غــري  ملــن خيــالف تلــك اإلجــراءات مــن ال

ا القــانون قــابال لإلنفــاذ يف مجيــع أحنــاء  املــرّجح أن يكــون هــذ 
  .البلد يف ظل الظروف احلالية

    
    تِّجارالزراعة واإلنتاج والصنع واال  -٤  
    اتخدِّرامل  )أ(  
ات واجلرميـة   خـدِّر يقدِّر مكتب األمم املتحدة املعين بامل       -٦٨٨

أنَّ إمجـايل املــساحة املزروعــة خبــشخاش األفيـون علــى حنــو غــري   
 هكتار،  ١٥٤ ٠٠٠ قد بلغ    ٢٠١٢ان عام   مشروع يف أفغانست  

ومتثِّــل هــذه . ٢٠١١ يف املائــة مقارنــة بعــام ١٨بزيــادة قــدرها 
 يف املائـــة مـــن مـــساحة زراعتـــه عامليـــا حـــسب      ٦٤الكميـــة 
وقد عاود مرض كان قـد أصـاب احملـصول خبـسائر      . التقديرات

ــام   ــة يف عـ ــام  ٢٠١٠بالغـ ــوَر يف عـ ــأّدى، إىل ٢٠١٢ الظهـ ، فـ
  قــس، إىل اخنفــاض حمــصول األفيــون،  جانــب ســوء أحــوال الط 

  .ال سيما يف املناطق الشرقية والغربية اجلنوبية من البلد
وازدادت املــساحة املزروعــة خبــشخاش األفيــون علــى   -٦٨٩

 يف معظــم املقاطعــات الــيت  ٢٠١٢حنــو غــري مــشروع يف عــام  
وظلــت . تــزرع فيهــا كميــات كــبرية مــن خــشخاش األفيــون  

ومـع ذلـك    . يف مقاطعة هلمنـد   متركزة يف اجلنوب، وال سيما      
ــات املوجــودة وســط       ــة يف املقاطع ــو يف الزراع ــوحظ من ــد ل فق

وفيما عدا هلمنـد وقنـدهار، ينبغـي للحكومـة          . البالد وشرقها 
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أن تعـــري انتباهــــا الجتاهـــات الزراعــــة املتزايـــدة يف مقــــاطعيت    
ــتني كانــت   ــساحات   ننغرهــار وبدخــشان، الل فيهمــا ســابقا م

  .ون على حنو غري مشروعواسعة مزروعة خبشخاش األفي
ومل يـــتغري عـــدد املقاطعـــات اخلاليـــة مـــن خـــشخاش     -٦٩٠

، وبلــغ عــدد املقاطعــات الــيت ُزرعــت ٢٠١٢األفيــون يف عــام 
 هكتـار خبـشخاش األفيـون       ١٠٠فيها مساحات تتجـاوز مائـة       

 يف املائـة    ٥٨ و ١٩كمـا ُسـجلت زيـادة بنـسبيت         .  مقاطعة ١٧
لتان توجد هبما أكـرب     على التوايل يف مقاطعيت هلمند وفرح، ال      
ولـــوحظ اخنفـــاض . املـــساحات املزروعـــة خبـــشخاش األفيـــون

ــدهار  ــف يف قنـ ــري . طفيـ ــشخاش   أنَّغـ ــة خبـ ــساحة املزروعـ  املـ
  . هكتار٢٤ ٠٠٠األفيون ظلت كبرية، إذ جتاوزت 

وقــد أنتجــت أفغانــستان حــوايل ثالثــة أربــاع اإلنتــاج   -٦٩١
 أنَّ العــاملي مــن األفيــون حــسب التقــديرات، علــى الــرغم مــن  

ــا اخنفـــض ليـــصل إىل   ــام ٣ ٧٠٠إنتاجهـ ، ٢٠١٢ طـــن يف عـ
وكـشفت  . ٢٠١١ طـن يف عـام      ٥ ٨٠٠باملقارنة مبـا مقـداره      

دراسة استقصائية بـشأن األفيـون      : أفغانستان"الدراسة املعنونة   
ــام  ــة امل "٢٠١٢لعـ ــا وزارة مكافحـ ــيت أجرهتـ ــدِّر، الـ ات يف خـ

 أفغانـــستان باالشـــتراك مـــع مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين      
 يف املائـة يف سـعر   ٤٩ات واجلرمية، عن اخنفاض قـدره    خدِّربامل

إنتاج األفيـون مقارنـةً بالعـام املاضـي، الـذي قـدِّرت قيمتـه مبـا           
، أي مـا يعـادل      ٢٠١٢ مليـون دوالر يف عـام        ٧٠٠يربو على   

  .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل للبلد٤
اف قـد    كان سعر إنتاج األفيون اجلـ      ٢٠١٢ويف عام     - ٦٩٢

 يف  ١٩ دوالرا للكيلوغرام، باخنفـاض قـدره        ١٩٦اخنفض إىل   
 يف املائـة    ٦٤ورغـم االخنفـاض، ذكـر       . ٢٠١١املائة عن عـام     

مــن زعمــاء القــرى الــذين مشلتــهم الدراســة االستقــصائية لعــام 
 أنَّ ارتفاع املداخيل اليت حيـصلون عليهـا مـن األفيـون              ٢٠١٢

  .فيونهو السبب الرئيسي وراء زراعة خشخاش األ
ــه        -٦٩٣ ــشروع، اجلــاف من ــري امل ــون غ وتراجــع ســعر األفي

، لكنـه مـا زال أعلـى بكـثري          ٢٠١٢والطازج، على مدى عام     
من أسعار املنتجات الزراعية املشروعة، وهـو مـا جيعـل زراعـة             
خشخاش األفيون غري املشروعة مصدر ربح للمـزارعني أكثـر          

أفغانـستان  فال ميكن أليٍّ من حماصـيل       . من احملاصيل املشروعة  
املشروعة أن يضاهي الزراعة غري املشروعة خلشخاش األفيـون         

كمـا أنَّ   . من حيث إمجايل الدخل الذي يدرُّه اهلكتار الواحـد        
 الــصادرة عــن مكتــب ٢٠١١بيانــات اإلنتــاج واألســعار لعــام 

ات واجلرميـــة تبـــيِّن أنَّ إمجـــايل خـــدِّراألمـــم املتحـــدة املعـــين بامل
 غــري املــشروعة جتــاوزت القنَّــبزراعــة ة مــن تأتِّيــاإليــرادات امل
ــرادات امل ــاإلي ــأنَّ    تأتِّي ــد ب ــون، حيــث أُفي ة مــن خــشخاش األفي

، ٦٥ ٠٠٠اُألســر املــشتغلة هبــذه الزراعــة، والــيت بلــغ عــددها  
 دوالر مـن اهلكتـار الواحـد سـنويا مـن      ٨ ١٠٠حصلت علـى    

، وهــو مــا يزيــد كــثريا عــن املكاســب الــيت  القنَّــبزراعــة نبتــة 
ة خــشخاش األفيــون يف اهلكتــار الواحــد حــسب  تــدّرها زراعــ

  ). دوالر٤ ٦٠٠ (٢٠١٢تقديرات عام 

 ١٩١ ٥٠٠وقـــدَّرت حكومـــة أفغانـــستان أنَّ زهـــاء   -٦٩٤
 علـى   ٢٠١١أُسرة ريفية قد اعتمـدت يف كـسب رزقهـا عـام             

ــة  ــام األول خــشخاش   خمــدِّرزراع ــشروعة، ويف املق ات غــري م
 فقــط مــن  يف املائــة٣٠ورغــم ذلــك مل تكــن ســوى . األفيــون

ــن أشــكال        ــد تلقّــت شــكال م ــها الدراســة ق ــيت مشلت القــرى ال
) على سبيل املثال، البذور واألمسدة والري     (املساعدة الزراعية   

فمـا مل تـتح بـدائل مـستدامة لُألسـر الـضالعة          . يف العام الـسابق   
ات غـري املـشروعة وإنتاجهـا، سـيكون         خـدِّر حاليا يف زراعة امل   

ي واحلكـم الرشـيد والتنميـة       من الـصعب حتقيـق األمـن اإلقليمـ        
  .اتخدِّروأهداف مكافحة امل

وال تزال البحوث تشري إىل أنَّ مثة ارتباطـا وثيقـا بـني               -٦٩٥
. األمن واملساعدة الزراعية واحتمال زراعة خشخاش األفيـون       

فاحتمال قيام القرى اليت أفادت مبستويات أمـن جيـدة، والـيت             
ــة حكو    ــة مموَّل ــد تلقّــت مــساعدة زراعي ــام  كانــت ق ــا يف الع مي

 كانـت أقـل   ٢٠١٢السابق، بزراعة خشخاش األفيون يف عام   
كــثريا منــها يف القــرى ذات مــستويات األمــن األقــل والــيت مل   

وباإلضــافة إىل ذلــك خلــصت . تكــن قــد تلقّــت أيــة مــساعدة 
البحوث إىل أنَّ احتمال اخنراط سكان القرى، ممـن كـانوا قـد             

شخاش األفيـون، أقـل     تلقوا مواد للتوعية باملـشاكل املتـصلة خبـ        
. كــثريا فيمــا يتعلــق بزراعــة خــشخاش األفيــون غــري املــشروعة 
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ومــن املمكــن أن تــؤثّر االخنفاضــات املــستمرة يف أعــداد القــوة 
الدوليــة للمــساعدة األمنيــة واملــسؤولية األمنيــة الــيت مــن املقــرر 

 ٢٠١٤تسليمها من القـوة إىل احلكومـة األفغانيـة حبلـول عـام              
ق من البلد، وهو ما قد يهيـئ، إىل جانـب           على األمن يف مناط   

زيادة أسعار األفيون، تربة خـصبة لعـدم االسـتقرار ويقـود إىل             
  .اتمخدِّرمستويات أعلى من اإلنتاج غري املشروع لل

ــادة  ٢٠١٢أغــسطس /وحــىت آب  -٦٩٦ ، مت التحقــق مــن إب
 هكتــارا مــن احلقــول املزروعــة  ٩ ٦٧٢احلكومــة ملــا جمموعــه 
 مقاطعة يف أفغانستان، بزيادة بلغـت       ١٨خبشخاش األفيون يف    

 يف املائة عن املـساحة الـيت أبيـدت يف الفتـرة نفـسها مـن                 ١٥٤
، مع مالحظـة زيـادات كـبرية يف اإلبـادة املتحقـق             ٢٠١١عام  

وترجع هـذه الزيـادات إىل      . منها يف هلمند وقندهار وننغرهار    
محالت ما قبل الزراعة وما قبـل اإلبـادة الـيت قامـت هبـا وزارة                

ــة املمكا ــدِّرفحـ ــوزارات  خـ ــع الـ ــسيق مـ ات، وإىل حتـــسني التنـ
ومـع ذلـك فـإنَّ إبـادة حماصـيل خـشخاش            . احلكومية األخـرى  

األفيــون غــري املــشروعة ال ختلــو مــن خمــاطر تتعــّرض هلــا فــرق    
ــة ــادة املعنيـ ــة   . اإلبـ ــذهتا مقاومـ ــكال الـــيت اختـ ــن بـــني األشـ فمـ

م املزارعني لعمليات اإلبادة شن هجمات مباشرة وتفجري ألغـا        
وحــىت . وإغــراق حقــول اخلــشخاش والقيــام مبظــاهرات عنيفــة

 شخص قـد لقـوا مـصرعهم        ١٠٢ كان   ٢٠١٢يونيه  /حزيران
  . شخصا أثناء جهود اإلبادة١٢٧وأصيب 
وقـــد أفـــادت باكـــستان بوجـــود مـــساحات حمـــدودة   -٦٩٧

مزروعــة خبــشخاش األفيــون علــى حنــو غــري مــشروع وكــذلك 
ــادة تلــك   إذ .  املزروعــاتببــذل احلكومــة جهــودا حمــدودة إلب

 هكتــارا يف عــام   ٣٦٢قُــدِّرت هــذه املــساحات مبــا مقــداره     
ــنوات     ٢٠١١ ــشر س ــا يف ع ــستوى هل ــل م ــو أق ــري أنَّ . ، وه غ

ات خـدِّر باكستان تتضرر أكثر من ذلـك بكـثري مـن هتريـب امل            
والـــسالئف الكيميائيـــة غـــري املـــشروعة عـــرب احلـــدود، الـــذي  

 بليـون   ١,٢ر و  ماليـني دوال   ٩١٠تتراوح قيمته احمللية ما بـني       
ــستفاد أنَّ . دوالر ــن    ٤٠وي ــرَّب م ــن امله ــن اهلريوي ــة م  يف املائ

، )أو مـا ُيعـرف بالـدرب اجلنـويب       (أفغانستان ميّر عرب باكستان     
ــالمية   ٣٥و ــران اإلسـ ــة إيـ ــه عـــرب مجهوريـ ــة منـ درب ( يف املائـ

الــدرب (، وربعــه عــرب عــدد مــن بلــدان وســط آســيا   )البلقــان

بني يـستخدمون الـسكك احلديديـة       ويبـدو أنَّ املهـرِّ    ). الشمايل
يف آسيا الوسـطى اسـتخداما متزايـدا لنقـل املـواد األفيونيـة إىل               

  .االحتاد الروسي
ــزال تركيــا تــضبط كميــات كــبرية مــن املــواد         -٦٩٨ وال ت

ففـي  . األفيونية األفغانيـة املـصدر املوّجهـة إىل أسـواق أوروبيـة           
 يف املائـــة مـــن املـــواد ٩٨ كـــان مـــا يقـــرب مـــن ٢٠١١عـــام 

ــن      ا ــى شــكل هريوي ــد عل ــيت ضــبطتها ســلطات البل ــة ال ألفيوني
وقــد أفــادت تركيــا بــأنَّ عــدد الــضبطيات مــن ).  أطنــان٦,٤(

ــد تراجــع، حيــث وصــلت ضــبطيات       ــون ق ــع شــبائه األفي مجي
اهلريويـــن إىل أدىن مـــستوياهتا يف الـــسنوات اخلمـــس األخـــرية، 

 يف املائة بني عـامي      ٨٠وبتراُجع عدد ضبطيات األفيون بنسبة      
 مل يبلّـغ    ٢٠١٠وكما كـان احلـال يف عـام         . ٢٠١١ و ٢٠٠٧

. ٢٠١١عـــن أيِّ مـــضبوطات مـــن قاعـــدة املـــورفني يف عـــام  
ــستان،    ــاج يف أفغانـ ــع إىل اخنفـــاض اإلنتـ ــذا التراجـ ــزى هـ ويعـ
واالســـتخدام املتزايـــد لوســـائل الـــشحن اجلـــوي والبحـــري      

 فعــل مــن ودروب التــهريب لتفــادي تركيــا، باعتبــار ذلــك رّد
  . تعزيز جهود إنفاذ القانون يف البلدبني علىاملهرِّ

وال تزال الكميات املضبوطة مـن اهلريويـن منخفـضة يف             -٦٩٩
، ٢٠١١ أنَّ االجتاه العام قد تصاعد يف عـام         الشرق األوسط، إالّ  

وبــاألخص يف اململكــة العربيــة الــسعودية، الــيت أفــادت بــضبط       
 كـغ، تالهـا األردن واجلمهوريـة العربيـة          ١١١كميات جمموعها   

  ). كغ١٢(وقطر )  كغ لكل منهما٩٢(السورية 

 احتجــزت الــسلطات يف أذربيجــان  ٢٠١١ويف عــام   -٧٠٠
وأوزبكــــستان وتركمانــــستان وطاجيكــــستان وقريغيزســــتان 

ــه   ــا جمموعـ ــستان مـ ــتباه يف  ١٥ ٦٩٠وكازاخـ ــصا لالشـ  شخـ
ــا يقــل   خمــدِّرضــلوعهم يف جــرائم   ات غــري مــشروعة، وهــو م

 ٢٠١٠وباملقارنـة بعـام     . ٢٠١٠ يف املائة عـن عـام        ٢٢بنسبة  
تراجعت املضبوطات من شبائه األفيون يف هذه البلدان بنـسبة          

غـري أنَّ   .  أطنـان  ٤,٣، لتـصل إىل     ٢٠١١ يف املائة يف عام      ٢١
 يف املائــة، ٨٩ات قــد زاد بنـسبة  خـدِّر إمجـايل مــا ُضـبط مــن امل  

 طنا، بسبب زيادة كـبرية يف الكميـات املـضبوطة           ٩١,٦ليبلغ  
  .القنَّبيف ذلك راتنج ، مبا القنَّبمن 
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ومثة ثالثة بلـدان تقـع يف غـرب آسـيا مـن بـني البلـدان                  -٧٠١
اخلمسة اليت يشيع ذكرها أكثر من غريهـا يف التقـارير بوصـفها             

.  عامليا، وهي أفغانستان وباكستان ولبنان     القنَّبمصادر لراتنج   
ات واجلرميــة فــإنَّ خــدِّرووفقــا ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل 

ومات املتوفرة عـن مـصادر الكميـات املـضبوطة مـن راتـنج              املعل
 تشري إىل أنَّ أفغانستان حتتل املرتبة الثانيـة، بعـد املغـرب،             القنَّب

مــن بــني مــوّردي هــذه املــادة الــذين يــشيع ذكــرهم أكثــر مــن     
 آخـذين   القنَّب وإنتاج راتنج    القنَّبورمبا كانت زراعة    . غريهم

رع اآلن يف مـا يزيـد علـى نـصف            ُيـز  القنَّبيف االنتشار، إذ إنَّ     
وتراوحــت املــساحات املزروعــة بنبتــة    . مقاطعــات أفغانــستان 

 ١٧ ٠٠٠ و ٨ ٠٠٠ مـا بـني      ٢٠١١ يف أفغانستان عـام      القنَّب
 تبعـا لـذلك بكميـة تراوحـت         القنَّـب هكتار، وقُدِّر إنتاج راتنج     

ــني  ــن١ ٩٠٠ و١ ٠٠٠بـ ــى   .  طـ ــب علـ ــدو أنَّ الطلـ ــا يبـ   كمـ
 بصرف النظر عن جودتـه، قـد ارتفـع يف           األفغاين، القنَّبراتنج  

  الــسنوات األخــرية، مــع زيــادة يف متوســط ســعر إنتــاج الــراتنج  
ــوايل    ــن حـ ــى مـ ــودة األعلـ ــوغرام يف ٣٥ذي اجلـ    دوالرا للكيلـ

ــام  ــام  ٨٦ إىل ٢٠٠٩عــ ــوغرام يف عــ    مثَّ ٢٠١٠ دوالرا للكيلــ
  .٢٠١١ دوالرا للكيلوغرام يف عام ٩٥

 علـى حنـو غـري مـشروع      القنَّـب واستمرت زراعة نبتة      -٧٠٢
يف بعض املنـاطق يف مجيـع أحنـاء الـشرق األوسـط، وبـاألخص               

ووفقـا ملـسؤولني يف األرض الفلـسطينية احملتلـة، فـإنَّ            . يف لبنان 
ــة بعــض املــساحات املزروعــة علــى حنــو غــري     يف الــضفة الغربي

  .، وإن على نطاق حمدودالقنَّبمشروع بنبتة 
ــة مـــن    -٧٠٣ ــد زادت الكميـــات املعترضـ ــنج وقـ  القنَّـــبراتـ

وبلّـغ األردن   . ٢٠١١ يف الـشرق األوسـط عـام         القنَّـب وعشبة  
واململكــة العربيــة الــسعودية عــن أغلــب الكميــات املــضبوطة يف 

وقـد  .  طنـا علـى التـوايل      ٢٣ طن و  ١,٧، إذ ضبطا    ٢٠١١عام  
ذُكــر الــيمن، للعــام الثــاين علــى التــوايل، بوصــفه مــصدرا لتلــك  

  .املضبوطات
 عـدد ضـبطيات األفيـون قـد اخنفـض      وبـالرغم مـن أنَّ    -٧٠٤

 قــد ٢٠١١يف املنطقــة فــإنَّ الكميــات املــضبوطة يف قطــر عــام  
باملقارنـة بالعـام    )  كـغ  ٥٣٥فوصـلت إىل    (زادت زيادة كـبرية     

وقـد ُنفِّـذت معظـم الـضبطيات يف         ).  كـغ  ٥أقـل مـن     (السابق  

مطــار الدوحــة الــدويل وكــان املتورطــون فيهــا مــسافرين مــن    
  .وبنغالديش ومصر) الميةاإلس-مجهورية(إيران 
ويـــــستفاد أنَّ هنـــــاك تـــــصاعدا يف وتـــــرية ضـــــبطيات   -٧٠٥

ــضبوطة، إذ      ــات املـ ــد الكميـ ــيا وتزايـ ــرب آسـ ــايني يف غـ الكوكـ
 مــرة بــني عــامي ٢٠تــضاعفت ضــبطيات الكوكــايني أكثــر مــن  

 ضبطت تركيا كمية قياسـية      ٢٠١١ويف عام   . ٢٠١٠ و ٢٠٠١
ية املـضبوطة    كغ من الكوكايني، أي حنو ضعف الكم       ٥٨٩تبلغ  

، وأفادت بأنَّ عدد ضـبطيات الكوكـايني قـد زاد           ٢٠١٠يف عام   
ــضبطية      ــضبوطة يف ال ــة امل ــة، وكــذلك متوســط الكمي ــادة هائل زي

ــأيِّ ضــبطيات مــن    . الواحــدة وتكــّرر ذكــر قطــر، الــيت مل تفــد ب
الكوكــايني، بوصــفها معــربا للكوكــايني املهــرَّب مــن الربازيــل يف 

  . بلدان يف شرق آسيا، املوّجه غالبا حنو٢٠١١عام 
ــام    -٧٠٦ ــتمر يف عـ ــهريب   ٢٠١١واسـ ــد لتـ ــاه اجلديـ  االجتـ

إال . ٢٠١٠الكوكايني الذي كان قـد لـوحظ يف األردن عـام        
 ضـبط   ٢٠١١أنَّ الكميات املـضبوطة كانـت أقـل؛ ففـي عـام             

 ٤,٢ كـغ مــن الكوكـايني مقارنــة مبـا يزيــد علــى    ١,٤األردن 
ردن قادما مـن    ويدخل الكوكايني إىل األ   . ٢٠١٠كغ يف عام    

أمريكــا اجلنوبيــة عــرب مطــارات أوروبيــة، متجهــا إىل إســرائيل   
  .ولبنان وبلدان أخرى يف املنطقة

    
    املؤثِّرات العقلية  )ب(  
ــيا منــوا كــبريا يف هتريــب         -٧٠٧ شــهدت منطقــة غــرب آس

ومما يثري القلق على وجـه اخلـصوص،        . األمفيتامينات وضبطها 
، الـسرعةُ الـيت ظهـر هبـا     ٢٠١١كما ذُكر يف تقرير اهليئة لعـام       

 به وتعاطيه وتنـامي هـذه الظـواهر         تِّجارصنع امليثامفيتامني واال  
ولوحظت زيـادات كـبرية يف مجهوريـة        . يف كل أرجاء املنطقة   

 أطنــــان مــــن ٣,٩إيــــران اإلســــالمية، الــــيت أفــــادت بــــضبط 
ــة     ــة أضــعاف إمجــايل الكمي ــامني، أي مــا يقــارب ثالث امليثامفيت

لــسابق، ممــا جيعلــها مــن بــني البلــدان الــيت   املــضبوطة يف العــام ا
وقــد أفــادت . صــادرت أكــرب الكميــات مــن هــذه املــادة عامليــا

السلطات اإليرانية بتفكيك عدة تنظيمات هامة متخصـصة يف         
ــاراال ــام  تِّجـ ــامني يف عـ ــام . ٢٠١١ بامليثامفيتـ ، ٢٠١٠ويف عـ
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 خمتربا سريا لـصنع امليثامفيتـامني علـى حنـو           ١٦٦أُفيد بتفكيك   
  .شروعغري م
ــين بامل     -٧٠٨ ــدة املعـ ــم املتحـ ــب األمـ ــا ملكتـ ــدِّرووفقـ ات خـ

واجلرمية فإنَّ نصيب املنطقة من إمجايل املضبوطات العاملية مـن          
يــــصل إىل الربــــع ) األمفيتــــامني وامليثامفيتــــامني(األمفيتــــامني 

 أُفيـــد بـــضبط كميـــات كـــبرية مـــن ٢٠١٠ويف عـــام . تقريبـــا
ردن وإيــــران  كـــغ أو أكثــــر يف األ ٥٠٠األمفيتـــامني بلغــــت  

واجلمهورية العربية السورية والعـراق     )  اإلسالمية -مجهورية  (
 أفـادت سـلطات     ٢٠١١ويف عـام    . واململكة العربية السعودية  

اجلمــارك يف اململكــة العربيــة الــسعودية بــضبط أقــراص مزيَّفــة   
ُتباع على أهنا أقراص كابتاغون وأمفيتامني بلغ وزهنا اإلمجـايل         

كمية تسجل على اإلطـالق، فيمـا        كغ، وهي أكرب     ٢٠ ٥٨٥
ــضبط    ــة بـ ــسلطات األردنيـ ــادت الـ ــغ٩٠٥أفـ ــع .  كـ ويف مجيـ

احلـــاالت كانـــت العقـــاقري يف طريقهـــا إىل اململكـــة العربيـــة      
 يف املائة منها اجلمهوريـة العربيـة        ٤٨السعودية، وكان مصدر    

  . يف املائة منها٤٤السورية، فيما كان األردن مصدر 
بيــة الــسعودية الوجهــة الرئيــسية وال تــزال اململكــة العر  -٧٠٩

ــة     ــاغون مزيَّف ــراص كابت ــاع يف شــكل أق ــذي يب ــامني ال . لألمفيت
وهترَّب هذه األقراص إىل البلد عرب األردن واجلمهوريـة العربيـة           

مبـا  ( بلغـت مـضبوطات األمفيتـامني        ٢٠١١ويف عـام    . السورية
ــاغون ــاء  ) يف ذلـــك الكابتـ ــا، ٢٢يف الـــشرق األوســـط زهـ  طنـ

ائــة منــها يف اململكــة العربيــة الــسعودية، يليهــا   يف امل٩٥حــوايل 
ــا لل ــاألردن، وفقـ ــارك منظَّمـ ــة للجمـ ــصادر  . ة العامليـ ــا ملـ ووفقـ

حكومية فإنَّ إمجايل ما ُضبط يف اململكـة العربيـة الـسعودية مـن              
ــة  ١١,٤األمفيتـــامني قـــد بلـــغ   ــة العربيـ ــا اجلمهوريـ ــا، تليهـ  طنـ

  ). طن١,٨(مثَّ األردن )  أطنان٣,٨(السورية 
وال يـــــزال األردن واجلمهوريـــــة العربيـــــة الـــــسورية   -٧١٠

ــضبوط   ــامني املـ ــسيني لألمفيتـ ــصدرين الرئيـ ــوء  . املـ ــى ضـ وعلـ
الضبطيات اليت أفيد هبا يف العـراق يبـدو أنَّ سـوق األمفيتـامني              

  .آخذ يف النمو يف هذا البلد
ــا لل  -٧١١ ــووفقــ ــة   منظَّمــ ــإنَّ كميــ ــارك فــ ــة للجمــ ة العامليــ

ــامني املــضبوطة قــد    ــت تراجعــا حــادا يف عــام    امليثامفيت تراجع

 كـغ يف    ٣١ مقارنة بالعام السابق، واعُترض مـا مجلتـه          ٢٠١١
ومن ناحية أخـرى زادت الكميـات       . اململكة العربية السعودية  

") اإلكـستاسي ("املضبوطة من امليثيلني ديوكسي ميثامفيتـامني       
ــيمن   ــرين والـ ــه البحـ ــا ذكرتـ ــا ملـ ــة، وفقـ ــع . يف املنطقـ ويف مجيـ

 يف مطـارات دوليـة بـني أمتعـة          خـدِّر ى هـذا امل   احلاالت ُعثر علـ   
ومن بني بلدان املصدر اليت ذُكـرت األردن وإيـران          . مسافرين

  .وتايلند)  اإلسالمية-مجهورية (
 أفـــاد األردن للمـــرة األوىل بـــضبط ٢٠١٠ويف عـــام   -٧١٢

، كمـا زادت الكميـات      )كيلوغرامـان (كمية من امليثامفيتامني    
 أفـادت هبـا إسـرائيل علـى مـدى           املضبوطة من هذه املـادة الـيت      

  .السنوات القليلة املاضية
ــدان املنطقــة تفيــد بتعــاطي عقــاقري      -٧١٣ ــة بل ــزال غالبي وال ت

الوصـــــفات الطبيـــــة احملتويـــــة علـــــى مـــــؤثِّرات عقليـــــة مثـــــل  
ويف إسـرائيل   . البنـزوديازيبينات ومنشِّطات مثل امليثيل فينيدات    

  ).يثيل فينيداتامل(يتعاطى الطالب بالدرجة األوىل الريتالني 
    

    السالئف  )ج(  
كانـــت معظـــم كميـــات أهنيدريـــد اخلـــل الـــيت أفيـــد     -٧١٤

وبنـاء علـى عـدد حمـدود مـن          . بضبطها موجَّهـة إىل أفغانـستان     
ــة، إىل جانــب حتليــل ألمنــاط اإلشــعارات    التحقيقــات االقتفائي
السابقة للتصدير، فـإنَّ أفـضل توصـيف ملـصدر أهنيدريـد اخلـل             

ــسرَّب يف املنطقــ  ــوات     امل ــن قن ــسرَّب م ــادة ُت ــذه امل ــو أنَّ ه ة ه
ــستان    ــرَّب إىل أفغان ــة مثَّ ُته ــع احمللي ــى   . التوزي ــة عل وحتــث اهليئ

زيــــادة اســــتخدام التحقيقــــات االقتفائيــــة بــــشأن الكميــــات  
املــضبوطة مــن مــادة أهنيدريــد اخلــل وغريهــا مــن الكيمياويــات 

 ة، وخاصة ما يعثر عليه منـها يف خمتـربات اهلريويـن غـري             دَولاجمل
وينبغــي مــشاطرة نتــائج . املــشروعة، لتحديــد مــصدر تــسريبها

هذه التحقيقات مع اهليئة مـن خـالل آليـة مـشروع كـوهيجن              
  .العاملي ومع غريها من الشركاء اإلقليميني والدوليني املعنيني

ات خـدِّر وتشري البيانات اليت مجعتها وزارة مكافحـة امل         -٧١٥
ات واجلرميـة   خـدِّر ين بامل يف أفغانستان ومكتب األمم املتحدة املع     

إىل أنَّ سعر أهنيدريد اخلـل غـري املـشروع، حـسب تقديراتـه يف               
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ــار ــايو /أي ــر الواحــد ٤١٦ (٢٠١١م ــد اخنفــض  ) دوالرا للت ، ق
 ليـصل إىل سـعر      ٢٠١٢مـايو   /مبقدار النصف تقريبا حبلول أيـار     

ــني    ــا بـ ــراوح مـ ــد،  ٢٣٢ دوالرا و١٦٥يتـ ــر الواحـ  دوالرا للتـ
ــصورة لل   ــادةحــسب اجلــودة املت ــة يف   . م ــة الكامن ــرا لألمهي ونظ

بيانات أسعار السالئف غري املشروعة من أجـل فهـم ديناميـات            
األســواق غــري املــشروعة، توصــي اهليئــة بــأن تقــوم احلكومــات   
بتجميع أسعار السالئف غري املشروعة ورصدها بانتظـام، كمـا       

  .ات غري املشروعةمخدِّرهو احلال بالنسبة لل

ردنية اهليئة حبظرها اسـترياد مـادة       وأبلغت احلكومة األ    -٧١٦
وكـان  . ٢٠١٢مايو  / اعتبارا من أيار   ٢-بروبانون-١-الفينيل

ــابقا أكـــرب قـــدر مـــن االحتياجـــات الـــسنوية    لـــدى األردن سـ
املــشروعة مــن هــذه املــادة يف العــامل، بــدعوى اســتخدامها يف    

وكانــت اهليئــة قــد   . مــواد التنظيــف الــيت ُتــَصدَّر إىل العــراق    
ــة   ــشأن االســتخدام غــري     أعربــت للحكوم ــا ب ــرارا عــن قلقه م

املعتاد هلذه املادة واالحتمال الكـبري لتـسريبها حنـو الـصنع غـري              
املشروع لألمفيتامني، إثر العثور على هـذا املكـوِّن ذي التـأثري            
النفساين يف أقراص كابتاغون مزيَّفـة ُضـبطت بكميـات كـبرية      

ــة   ــاء املنطق ــع أحن ــة   . يف مجي ــسلطات العراقي ــد ال ــسمح ومل تع ت
ــل      ــادة الفيني ــدخل م ــيت ت ــف ال ــترياد منتجــات التنظي -١-باس

  . يف تركيبها٢-بروبانون

وال تزال االحتياجات السنوية املشروعة الـيت تفيـد هبـا             -٧١٧
ــدرين     ــن واردات اإليفيـــ ــيا مـــ ــرب آســـ ــدان يف غـــ ــدة بلـــ عـــ
والسودوإيفيدرين، وهي مـن الـسالئف الـيت ميكـن اسـتخدامها            

و غـــري مـــشروع، مـــن أعلـــى  يف صـــنع امليثامفيتـــامني علـــى حنـــ 
ــسجلة ــات املــ ــشروعة  . االحتياجــ ــسنوية املــ ــات الــ فاالحتياجــ

ــران    ــسودوإيفيدرين يف إي ــة (الســترياد ال )  اإلســالمية-مجهوري
وباكستان واجلمهورية العربيـة الـسورية تنـدرج ضـمن أضـخم             
االحتياجــات الــسنوية املــشروعة مــن واردات الــسودوإيفيدرين  

بــة الرابعــة عامليــا مــن حيــث أكــرب  وحتتــل باكــستان املرت. عامليــا
االحتياجـــات الـــسنوية املـــشروعة مـــن اإليفيـــدرين، وقـــد أدَّى 
تــــسريب مزعــــوم لكميــــات كــــبرية مــــن اإليفيــــدرين، منــــذ  

ــارس /آذار ــات رفيعــة املــستوى يف    ٢٠١٢م ، إىل إجــراء حتقيق

 أفادت مجهوريـة إيـران اإلسـالمية بعـدة          ٢٠١١ويف عام   . البلد
رين كـان مـصدره دولتـا باكـستان         ضبطيات كبرية مـن اإليفيـد     

ــان هلــا  ــة مجيــع احلكومــات علــى   . والعــراق اجملاورت وحتــث اهليئ
ــام       ــرب نظـ ــات عـ ــصل بالكيمياويـ ــائع تتـ ــة وقـ ــن أيـ ــالغ عـ اإلبـ
االتصاالت بشأن الوقائع املتصلة بالسالئف، وهـو منـصة اهليئـة           

  .لالتصاالت العاملية اآلمنة عرب االتصال احلاسويب املباشر
ــزال  -٧١٨ ــذ   وال تــ ــدم تنفيــ ــالقلق إزاء عــ ــشعر بــ ــة تــ  اهليئــ

ــاطق املعرضــة خلطــر شــديد ألهــم األدوات    احلكومــات يف املن
ــاتتِّجــاراألساســية يف مكافحــة اال  ــد مــن  .  بالكيمياوي فالعدي

بلدان غرب آسيا لـيس مـسجَّال يف نظـام اإلشـعارات الـسابقة              
ــصال احلاســويب املباشــر    ــصدير باالت ــن (للت ــن أونالي ــذي )ب ، ال

ات آنيــة بالــصادرات الوشــيكة مــن الكيمياويــات  يتــيح إشــعار
وممـا  . ات غري املـشروعة خدِّراليت ميكن استخدامها يف إنتاج امل   

يثري القلق كـذلك أنَّ العديـد مـن البلـدان يف املنطقـة، مبـا فيهـا              
والـيت تـستعمله فعليـا،مل      " بن أونالين "الدول املسجَّلة يف نظام     

ــسبق وأن اســتندت إىل الفقــرة     مــن ١٢ املــادة مــن) أ (١٠ي
، وهو ما يعين أنَّ البلـدان املـصدِّرة ليـست           ١٩٨٨اتفاقية سنة   

ملزمة مبوجب القانون الدويل بأن ختطر احلكومات املـستوردة         
ــذه       ــالرغم مــن أنَّ ه ــسالئف، ب ــن ال ــة شــحنات وشــيكة م بأي

 تتـــــوفّر جلميـــــع تِّجـــــاراألدوات األساســـــية يف مكافحـــــة اال
نَّ اهليئـــة هتيـــب جبميـــع ومـــن مثَّ فـــإ. احلكومـــات دون مقابـــل

" بـن أوناليـن  "احلكومات اليت مل تسجِّل نفـسها بعـد يف نظـام     
اتفاقيـة   مـن    ١٢مـن املـادة     ) أ (١٠ومل تستند بعـد إىل الفقـرة        

ــواد املدرجــة يف اجلــدولني     ١٩٨٨ســنة  ــع امل ــا خيــّص مجي  فيم
وينبغـي  . األول والثاين، أن تفعل ذلك دون مزيد مـن اإلبطـاء          

ساعدة اإلمنائية اليت يبـذهلا اجملتمـع الـدويل         أن تتضمن جهود امل   
أيــة مــساعدات تقنيــة الزمــة لــتمكني الــدول مــن املــشاركة        

  .بفعالية يف آليات مراقبة السالئف اليت تديرها اهليئة
    

    املواد غري اخلاضعة للمراقبة الدولية  )د(  
ــة       -٧١٩ ــواد غــري اخلاضــعة للمراقب ــن امل ــات م ــزال كمي ال ت

. القات، ُتضبط يف منطقة الـشرق األوسـط       الدولية، وال سيما    
 يف  ١٠٠ ضـبطت مـصلحة اجلمـارك اليمنيـة          ٢٠١١ففي عام   

 كـغ مـن القـات كانـت     ٢٥٠املائة تقريبا من كميـة جمموعهـا      
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ــسعودية   ــة الـ ــة العربيـ ــا إىل اململكـ ــذلك  . يف طريقهـ ــد كـ وأفيـ
  .بتعاطي القات يف إسرائيل

لعربيـة  ويفيد بعض البلـدان، مثـل إسـرائيل واململكـة ا            -٧٢٠
ــشقات    ــذيبات واملستنـ ــاطي املـ ــسعودية، بتعـ ــة . الـ ويف اململكـ

العربية السعودية هناك نسبة كبرية من املرضـى الـذين يطلبـون            
ات يف مراكــز إعــادة التأهيــل ممــن  خــدِّرالعــالج مــن تعــاطي امل

ــذيبات    ــاطي امل ــن (يعــاجلون مــن تع ــراء والب ، مــع عــدد  )زين الغ
  .رضىمتزايد من طالب املدارس بني هؤالء امل

    
    التعاطي والعالج  -٥  
يــــشهد العديــــد مــــن بلــــدان غــــرب آســــيا ارتفــــاع   -٧٢١

مستويات تعاطي املواد األفيونية، وهـو مـا ميكـن مالحظتـه يف             
كــل مــن التقــديرات املباشــرة وغــري املباشــرة ملعــدل االنتــشار    

ات وبيانات االلتحاق مبراكز العـالج،      خدِّرالسنوي لتعاطي امل  
ىل أنَّ تعــاطي املــواد األفيونيــة، وال ســيما والــيت تــشري مجيعهــا إ

وهنـــاك معـــدل مرتفـــع كـــثريا  . اهلريويـــن، آخـــذ يف االزديـــاد
. النتـــشار تعـــاطي اهلريويـــن يف أفغانـــستان والبلـــدان اجملـــاورة 

 أنَّات واجلرميــة خــدِّرويقــدِّر مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل 
يمـا عـدا    معدل انتشار تعاطي املـواد األفيونيـة يف أفغانـستان، ف          

تعاطي شبائه األفيـون وشـبائه األفيـون الـصيدالنية، مـن أعلـى               
املعدالت يف العامل، إذ تراوح معدل انتشار التعـاطي يف الـسنة            

 يف املائـة مـن الـسكان الـذين تتـراوح            ٣ و ٢,٣السابقة ما بني    
  . سنة٦٤ و١٥أعمارهم بني 

ات يف أفغانـستان بـأنَّ    خدِّروأفادت وزارة مكافحة امل     -٧٢٢
ات يف البلد آخذ يف االزديـاد، وال سـيما          خدِّردد متعاطي امل  ع

 زاد  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٥فـبني عـامي     . متعاطي اهلريوين واألفيـون   
 يف املائــة، فيمــا زاد عــدد ١٤٠عــدد متعــاطي اهلريويــن بنــسبة 

وتقـدِّر احلكومـة أنَّ مـا       .  يف املائـة   ٥٣متعاطي األفيـون بنـسبة      
غانـــستان، البـــالغ ات يف أفخـــدِّريربـــو علـــى ثلـــث متعـــاطي امل

وقـد  .  متعاط، يعيشون يف مقاطعـة كابـل       ٩٤٠ ٠٠٠عددهم  
ات يف  خـدِّر خلصت الدراسات الـيت أجريـت علـى متعـاطي امل          

ات الــيت يــشيع تعاطيهــا أكثــر مــن خــدِّركابــل إىل أنَّ أنــواع امل
 واهلريويــن واملستحــضرات القنَّــبغريهــا هــي األفيــون وزيــت 

وكـان قرابـة   . ة للمراقبـة الصيدالنية احملتويـة علـى مـواد خاضـع     
ــاطي      ١٣ ــن متعـ ــة مـ ــيهم الدراسـ ــت علـ ــن أجريـ ــة ممـ  يف املائـ
وكـــان أكثـــر أســـباب البـــدء يف تعـــاطي . ات بـــاحلقنخـــدِّرامل
ــأثري األصــدقاء أو إشــباع الفــضول،    خــدِّرامل ات شــيوعا هــو ت

  . يف املائة من املشاركني يف الدراسة٥٤حسب ما ذكره 
ن مـدى انتـشار     وليس هناك سوى بيانات حمـدودة عـ         -٧٢٣

ويقـدَّر  . ات بـاحلقن يف بلـدان الـشرق األوسـط        خـدِّر تعاطي امل 
ات بــاحلقن يف أفغانــستان  مخــدِّر متعــاط لل٢٠ ٠٠٠أنَّ مثــة 

ويف مجهوريــة إيـــران  .  يف لبنـــان٤ ٠٠٠ و٢ ٠٠٠ومــا بــني   
ات باحلقن مـن    خدِّر يف املائة امل   ١٨,٧ نسبة   ىاإلسالمية تتعاط 

ات، يف حـني    مخـدِّر اط لل  مليـون متعـ    ١,٥بني مـا يقـرب مـن        
  .أنَّ البلدان األخرى ال تقدم بيانات يف هذا الصدد

ات بــاحلقن خــدِّركمــا يظــل معــدل انتــشار تعــاطي امل   -٧٢٤
ــة      ــد، عــدا يف مجهوري ــسجون غــري معــروف إىل حــد بعي يف ال

 يف املائــة ١,٢إيــران اإلســالمية، حيــث تــشري البيانــات إىل أنَّ  
وتكــاد . ات بــاحلقنخــدِّرمــن املــسجونني الــذكور يتعــاطون امل

تنعــدم املعلومــات املتاحــة حــول معــدل انتــشار فــريوس نقــص  
ات عــن طريــق احلقــن يف خــدِّراملناعــة البــشرية بــني متعــاطي امل

الــسجون، عــدا يف مجهوريــة إيــران اإلســالمية، حيــث قُــدِّر       
ــداره    ــا مقـ ــالفريوس مبـ ــابة بـ ــدل اإلصـ ــة بـــني  ٨,١معـ  يف املائـ

  .ات باحلقنخدِّريف تعاطي املالسجناء الذين لديهم سوابق 

ويف الشرق األوسـط، تتـوفر بـرامج اإلبـر واحملـاقن يف          -٧٢٥
وُعمـــان ولبنـــان، )  اإلســـالمية-مجهوريـــة (إســـرائيل وإيـــران 

ــوفر    ــة، يف حـــني ال يتـ عـــالوة علـــى األرض الفلـــسطينية احملتلـ
ــرائيل       ــون إال يف إس ــبائه األفي ــاطي ش ــن تع ــدايل م ــالج اإلب الع

وال يتـوفر   . والبحـرين ولبنـان   )  اإلسـالمية  -مجهورية  (وإيران  
العالج اإلبدايل من تعاطي شبائه األفيون يف السجون وغريهـا          

. مــن األمــاكن املغلقــة ســوى يف مجهوريــة إيــران اإلســالمية      
ــامج جتــريب   ــان لربن ــدايل مــن تعــاطي    وخيطــط لبن ي للعــالج اإلب
  .شبائه األفيون يف السجون

 يف املائـة  ٢,٧مية بـأنَّ  وأفادت مجهورية إيران اإلسـال     -٧٢٦
. من عامـة الـسكان قـد تعـاطوا مـواد أفيونيـة يف العـام الـسابق                 
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 يف املائــة مــن ٣٤(ات الــيت ُتتعــاطى األفيــون خــدِّرومــن بــني امل
وهــو شــكل مــن  " (الكــراك"، وهريويــن )اتخــدِّرمتعــاطي امل

، ) يف املائـة   ٢٧) (أشكال اهلريوين على درجة عالية من النقـاء       
، ورواسب األفيـون ومـسكِّنات األمل       )يف املائة  ١٩(واهلريوين  

).  يف املائـة   ٢(، والقنَّب   ) يف املائة لكل منها    ٤(وامليثامفيتامني  
وقد ازداد تعـاطي امليثامفيتـامني، وإنْ يكـن مبعـدل يقـلّ كـثريا               
عن معدل تعاطي املواد األفيونية، وأفادت احلكومة بأنَّ اخلـط          

ــشأن اإلدمــ    ــوطين املباشــر ب ــاتفي ال ــى املاهل ــد خــدِّران عل ات ق
ــى    ــو عل ــا يرب ــام  ٤٧٠ ٠٠٠اســتقبل م ــة يف ع ، ٢٠١١ مكامل

ــة      ــا متعلقـ ــن غريهـ ــر مـ ــت أكثـ ــيت طرحـ ــئلة الـ وكانـــت األسـ
  .بامليثامفيتامني البلَّوري

ــام     -٧٢٧ ــدة أجريـــت يف عـ ــديرات جديـ ــد أظهـــرت تقـ وقـ
ات يف أذربيجـان    خـدِّر  بشأن معـدل انتـشار تعـاطي امل        ٢٠١٠

) مبـا فيهـا املـواد األفيونيـة      (ه األفيـون    وجورجيا أنَّ تعاطي شبائ   
قــد زاد مبــا يربــو علــى الــضِّعف يف هــذين البلــدين منــذ إجــراء  

ــرية   ــصائية األخـ ــة االستقـ ــذ (الدراسـ ــنوات٤-٢منـ ويف ).  سـ
أذربيجــان زاد معــدل انتــشار تعــاطي شــبائه األفيــون يف الــسنة 

 ١٥السابقة بـني عامـة الـسكان الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني                
 ١,٣ إىل مـا بـني       ٢٠٠٨ يف املائة يف عـام       ٠,٢ن   سنة م  ٦٤و
ويف جورجيـــا زاد معـــدل انتـــشار تعـــاطي    .  يف املائـــة١,٧و
 ٢٠٠٦ يف املائة يف عـام       ٠,٦ات يف السنة السابقة من      خدِّرامل

  . يف املائة١,٤ و١,٣إىل ما بني 

ــات االلتحــاق مبراكــز العــالج يف معظــم      -٧٢٨ وُتظهــر بيان
ــبائه  بلـــدان غـــرب آســـيا مـــستويات مرت  فعـــة مـــن تعـــاطي شـ

. األفيون، وغالبا ما يكون ذلـك علـى شـكل تعـاطي اهلريويـن             
وُتظهر البيانات اليت أفادت هبا البلدان بشأن االلتحـاق مبراكـز    
العالج أنَّ نسبة امللتحقني بـالعالج مـن تعـاطي شـبائه األفيـون        

 يف املائـة    ٩٩ يف املائـة و    ٣١أساسا تتفاوت تفاوتا كـبريا، بـني        
، وقـد ُسـجِّلت أعلـى       ٢٠٠٦قني بـالعالج منـذ عـام        من امللتح 

ــون    ــاطي شــبائه األفي ــسبة لتع ــة يف ٩٧ و٧٥مبعــديل (ن  يف املائ
وتشري أحدث تقديرات مكتـب     . يف بلدان وسط آسيا   ) بلدين

ات واجلرميـــة إىل أنَّ متعـــاطي خـــدِّراألمـــم املتحـــدة املعـــين بامل

قـدر  قد اسـتهلكوا مـا ي     ) عدا تركيا (ات يف غرب آسيا     خدِّرامل
  . يف املائة من جمموع اهلريوين املستهلَك عامليا١٢بـ

والعالج يف أفغانستان حمدود إىل درجة ُيرثـى هلـا، إذ             -٧٢٩
 يف املائــة ٣ات خــدِّرتــساوي القــدرات احلاليــة للعــالج مــن امل 

 ٥٠ومثـة   . فقط من العدد املقـدَّر مـن متعـاطي املـواد األفيونيـة            
أحناء البالد تـوفّر العـالج      ات يف كل    خدِّرمركزا للعالج من امل   

ــة الالحقــة  وهنــاك تــسعة مراكــز عــالج يف  . وخــدمات الرعاي
 ســريرا، مــن ٢٥٥مقاطعــة كابــل، يبلــغ جممــوع اَألســرَّة فيهــا 

بينـــها مركـــزان خمّصـــصان للنـــساء ومركـــز واحـــد لألطفـــال، 
ويلتحــق هبــذه املراكــز . وختــّصص بقيــة املراكــز الــستة للرجــال

ت سنويا، ويبلـغ متوسـط مـدة        امخدِّر متعاط لل  ٢ ٠٠٠زهاء  
ــد العــالج شــهرا واحــدا فقــط    ــة قي ومل يفــد مبعــدالت  . اإلقام

  .إكمال العالج بنجاح أو االنتكاس
ووفقــا لــوزارة الــصحة يف العــراق فــإنَّ عــدد متعــاطي   -٧٣٠

ات امللــتحقني بــالعالج اإليــوائي واخلــارجي قــد شــهد   خــدِّرامل
ــردة، إذ تلقـــى العـــالج   ــادة مطّـ ــصا يف ١ ٤٦٢زيـ ــام  شخـ عـ

 ٥ ٦٦٨، و٢٠٠٩ شخــــــــصا يف عــــــــام ٢ ٣٣٧، و٢٠٠٨
 شخـصا يف النـصف األول     ٢ ٧٦١، و ٢٠١٠شخصا يف عام    

وُســجل أكــرب عــدد مــن امللــتحقني بــالعالج . ٢٠١١مــن عــام 
يف حمافظة البصرة اجلنوبية، اليت تقع على احلدود مع مجهوريـة           

) البنـزهكــسول(إيــران اإلســالمية، وكــان الترايهكــسيفينيديل  
وقـد تبـّين أنَّ     . ة اليت أُبلغ عن تعاطيها أكثر من غريهـا        هو املاد 

. هـــذه املـــادة ُتتعـــاطى أيـــضا يف اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية
وتــشّجع اهليئــة حكــوميت أفغانــستان والعــراق علــى التوســع يف 

ات يف مجيـع    خـدِّر تقدمي خدمات العالج املالئمة من تعاطي امل      
  .أحناء البلدين مبساعدة من اجملتمع الدويل

وتالحــظ اهليئــة بارتيــاح اختــاذَ بعــض بلــدان غــرب         -٧٣١
آسيا، مثل األردن ولبنان، تدابري لتعزيز مراكز العالج وإعـادة          
التأهيـــل لـــديها، وعلـــى وجـــه التحديـــد، إشـــراكَها لقطـــاعي  
الرعاية الصحية اخلاص والعام من أجل تعميم اخلـدمات علـى           

 ســبيل ففــي لبنــان، علــى. اتخــدِّرأكــرب عــدد مــن متعــاطي امل
ات يف املستشفيات ومن قبل بعـض  خدِّراملثال، ُيعاجل مدمنو امل  
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وأظهـــرت دراســـة ذكرهتـــا وزارة . ات غـــري احلكوميـــةنظَّمـــامل
ات الــذين تلقّــوا خــدِّرالــصحة العامــة اللبنانيــة بــشأن مــدمين امل

ات غـري احلكوميـة يف      نظَّمـ العالج يف املستشفيات ومن قبـل امل      
ــام  ــه  ٢٠١١ع ــا جمموع ــانوا يتلقّــ  ١ ٤١١ أنَّ م ــضا ك ون  مري

وكــان ).  مــن اإلنــاث٢٠٥ مــن الــذكور و١ ٢٠٦(العــالج 
ــة  ــة مــن املرضــى يتلقــون العــالج مــن تعــاطي    ٢٢قراب  يف املائ

ــا الكحــــول   ــايني ) يف املائــــة١٦(املهــــدِّئات، يليهــ ، فالكوكــ
 واهلريويـن والكـوديني، مـن األكثـر         القنَّبواألمفيتامني وزيت   

 ١١٩كان هناك من بني املرضـى       وباإلضافة إىل ذلك    . فاألقل
  .ات متعّددةخدِّرحالة تعاطي مل

    
    أوروبا - دال 

    التطّورات الرئيسية  -١  
ات غـري املـشروعة يف أوروبــا يف   خـدِّر اسـتقّر تعـاطي امل    -٧٣٢

بيـد أنَّ   . السنوات األخرية، وإن كان ذلك عند مستوى مرتفـع        
العقـاقري  "ظهور مواد ذات تأثري نفـساين جديـدة، أو مـا ُيـسمَّى        

ــّورة ــشروعةمنعــشات املــزاج  "أو " احمل  )عقــاقري االنتــشاء  (،"امل
 حكومـات كـثرية مـن خـالل          لـه  يشكِّل حتـّدياً رئيـسياً تتـصّدى      

. إخضاع مواد منفردة أو جمموعات من املـواد للمراقبـة الوطنيـة           
: ات املتعـدِّدة  خـدِّر  تعـاطي امل   ضاف إىل ذلك التحّدي منطُ    ومما يُ 

ات خمـــدِّر غـــري املـــشروعة بـــاالقتران مـــع اتخـــدِّراســـتهالك امل
ويف عــام . أخــرى وكحوليــات ومــواد غــري خاضــعة للمراقبــة     

، أبلغت بلغاريـا ورومانيـا واليونـان عـن حـدوث زيـادة              ٢٠١١
ــابة اجلديـــدة بفـــريوس نقـــص املناعـــة    كـــبرية يف حـــاالت اإلصـ
ــاطي    ــتنادا إىل انتـــشار الفـــريوس الواســـع بـــني متعـ البـــشرية اسـ

  . ات باحلقنخدِّرامل
وأصــبحت البوســنة واهلرســك مركــزا إقليميــا مهمــا         -٧٣٣
 الرئيــسية تِّجــارومتــّر دروب اال. اتخــدِّر بــشحنات املتِّجــارلال

 الـسابقة ورومانيـا     اليوغوسـالفية عرب بلغاريا ومجهورية مقـدونيا      
ــل األســود وصــربيا إىل البوســنة    مثَّ )٣٣(إىل كوســوفو،  عــرب اجلب

__________ 
 الوثيقة هذه يف كوسوفو إىل اإلشارات مجيع ُتفهم أن ينبغي  )33(

  ).١٩٩٩ (١٢٤٤ األمن جملس قرار إىل متتثل أهنا على

ــلوف   ــا وسـ ــها إىل كرواتيـ ــك، ومنـ ــا  واهلرسـ ــواق أوروبـ ينيا وأسـ
  .الغربية
  دخلت اتفاقية٢٠١١ُأكتوبر /ويف تشرين األول  -٧٣٤

مركز إنفاذ القانون جلنوب شرق أوروبا حّيز التنفيذ، وأصبح 
) SECI( املبادرة التعاونية جلنوب شرق أوروبا مبوجبها مركُز

واهلدف ). SELEC(مركَز إنفاذ القانون جلنوب شرق أوروبا 
نفاذ القانون جلنوب شرق أوروبا هو تقدمي الرئيسي ملركز إ

 األعضاء وتعزيز الدولالدعم للسلطات الوطنية املختصَّة يف 
وقد . ة ومكافحتها يف املنطقةنظَّمالتنسيق يف منع اجلرمية امل

 انتقلت إىل مركز إنفاذ القانون جلنوب شرق أوروبا األنشطةُ
وبا يضطلع اليت كان مركز املبادرة التعاونية جلنوب شرق أور

 عاما من األنشطة العملياتية ١٢: هبا، وهي عبارة عن
والتحقيقات املشتركة والدورات التدريبية والتحليل 
االستراتيجي الذي يشمل اجملاالت اجلنائية األكثر حساسية يف 

  .منطقة جنوب شرق أوروبا
مة وازدادت عمليات كشف خمتربات سرِّية مستخَد  -٧٣٥

 املشروع، ولوحظ تزايد القدرات لصنع األمفيتامينات غري
 االجتاه حنو أنَّويبدو . بعض تلك املواقعيف التصنيعية 

االستعاضة عن األمفيتامني بامليثامفيتامني يتواصل يف مشال 
 وازدادت الكمية املضبوطة من امليثامفيتامني يف ؛أوروبا وغرهبا

  .مشال أوروبا زيادة كبرية
    

    التعاون اإلقليمي  -٢  
 أُجري حواٌر بشأن ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاينيف  -٧٣٦

. ليات بني االحتاد األورويب واالحتاد الروسي يف بروكسخدِّرامل
 أيضا ُعقد يف بلغراد مؤمتر ٢٠١١نوفمرب /ويف تشرين الثاين

وزاري إقليمي حول التحّديات واإلجنازات املتعلقة بالتعاون 
ة يف جنوب نظَّماإلقليمي وعرب الوطين يف مكافحة اجلرمية امل

وحضر املؤمتر وزراء الداخلية والعدل والنوَّاب . شرق أوروبا
العاّمون من املنطقة، وكذلك ممثِّلون عن الدول األعضاء يف 

واتفق . االحتاد األورويب واألعضاء يف املفوضية األوروبية
املشاركون على ضرورة تشكيل أفرقة خرباء لرصد التعاون 

  .نائية والتعاون القضائياإلقليمي يف الشؤون اجل
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، اشترك يف ٢٠١١نوفمرب /كذلك يف تشرين الثاين  -٧٣٧
ات، اليت خدِّر ملكافحة امل،"تشانل "، عملية اإلقليميةاملبادرة

، )CSTO(ة معاهدة األمن اجلماعي منظَّمُتجرى سنويا برعاية 
أجهزةُ إنفاذ القانون املختصَّة والسلطات اجلمركية ووحدات 

ة معاهدة منظَّماملالية لدى الدول األعضاء يف االستخبارات 
وخالل العملية متّ ضبط عدَّة أطنان من . األمن اجلماعي

 طنا من األفيون، ١١,٦ات العقلية، مبا فيها ؤثِّرات واملخدِّرامل
، القنَّب أطنان من راتنج ٣,٢، والقنَّب طنا من ُعشبة ١٧,٤و
  . من اهلريوينكغ ٨٧١و

رفيع املستوى لفريق بومبيدو التابع وقرَّر اجتماٌع   -٧٣٨
، تعزيَز التعاون ٢٠١١ديسمرب /جمللس أوروبا، يف كانون األول

مع بلدان شرق أوروبا وجنوب شرقها، وخصوصا يف جماالت 
الوقاية والعالج، واعتمد ورقةً عن السياسات العامة بشأن 

ات املشروعة وغري املشروعة ووثيقةً استراتيجية ترسم خدِّرامل
 /ويف كانون األول. اتخدِّرمح اتفاق سياسي بشأن املمال

 نظام  األوروبية إنشاَء، أيضا اقترحت املفوضية٢٠١١ُديسمرب 
من أجل تعزيز التنسيق ) EUROSUR(أورويب ملراقبة احلدود 

بني الدول األعضاء ومنع ومكافحة اجلرائم اخلطرية، مبا فيها 
  .اتخدِّر باملتِّجاراال

، اعتمد جملُس ٢٠١١ديسمرب /ولويف كانون األ  -٧٣٩
االحتاد األورويب استنتاجات بشأن مواد ذات تأثري نفساين 

، اعتمد اجمللُس استنتاجات ٢٠١٢يونيه /جديدة؛ ويف حزيران
ات خدِّرحول استراتيجية االحتاد األورويب اجلديدة بشأن امل

 من أجل مواجهة ظاهرة تعاطي ٢٠٢٠-٢٠١٣للفترة 
ة، واالنتشار السريع ملواد ذات تأثري نفساين ات املتعدِّدخدِّرامل

جديدة، وضمان الوصول إىل األدوية اخلاضعة للمراقبة 
واملصروفة بوصفة طبية ومواجهة إساءة استعماهلا، واستخدام 

ات، وتسريب مخدِّراإلنترنت يف التوزيع غري املشروع لل
السالئف، ونوعية خدمات خفض الطلب، واالنتشار الواسع 

 الدائمة وحدَّدت اللجنةُ. املنقولة عن طريق الدملألمراض 
للتعاون العمليايت بشأن األمن الداخلي التابعة لالحتاد األورويب 

ات االصطناعية واملواد ذات التأثري النفساين خدِّر املمكافحةَ

اجلديدة باعتبارها إحدى أولويات االحتاد يف مكافحة اجلرمية 
وبية يف إجراء تقييم لتأثري وشرعت املفوضية األور. ةنظَّمامل

 بشأن تبادل JHA/2005/387 حمل قرار اجمللس صك جديد حيلّ
املعلومات، وتقييم املخاطر، ومراقبة املواد ذات التأثري النفساين 
اجلديدة؛ وأعلنت أهنا ستقترح تشريعات أقوى تصدر عن 

وركَّز عدد من املنتديات . االحتاد األورويب يف ذلك الشأن
 على التحّدي الناتج عن ٢٠١٢ واألقاليمية يف عام اإلقليمية

  .ةستجدَّمواد التعاطي امل
ل يقدت يف بروكس، َع٢٠١٢يناير /ويف كانون الثاين  -٧٤٠

ةُ العاملية للجمارك املنتدى العاملي األول حول مكافحة نظَّمامل
ات على حنو غري مشروع واملخاطر ذات الصلة، خدِّر باملتِّجاراال

 بلدا، وكذلك ٦٥ون عن السلطات اجلمركية من وحضره ممثِّل
وأتاح املنتدى اإلمكانية لتبادل أفضل . ات دولية وإقليميةمنظَّم

ات والسالئف الكيميائية خدِّر باملتِّجار يف مكافحة االاملمارسات
  .تِّجاروغسل األموال والفساد املرتبطني بذلك اال

سابع ، رحَّب االجتماُع ال٢٠١٢فرباير /ويف شباط  -٧٤١
للمجلس املشترك بني االحتاد األورويب واملكسيك، الذي أُنشئ 
مبوجب اتفاق الشراكة االقتصادية والتنسيق السياسي والتعاون 
بني االحتاد األورويب ودوله األعضاء واملكسيك، باخلطوات 

  . الرامية إىل إعادة تفعيل االتفاق بشأن مراقبة السالئف

 ُعقد، يف ٢٠١٢رس ما/فرباير وآذار/ويف شباط  -٧٤٢
 األولُ حول التعاون يف دوبروفنيك، كرواتيا، االجتماُع

ات يف جنوب شرق أوروبا خدِّرالسياسات العامة بشأن امل
وركَّز . والبلقان، فركَّز على تبادل املعلومات واخلربات

 ٢٠١٢سبتمرب / املماثل الثاين، الذي ُعقد يف أيلولاالجتماُع
  .التأهيل واإلدماج يف اجملتمعيف زغرب، على خدمات إعادة 

، أُبرمت مذكّرة تفاهم يف ٢٠١٢مارس /ويف آذار  -٧٤٣
وقد أضفى . ة العاملية للجماركنظَّم بني اهليئة واملليبروكس

االتفاُق الصفةَ الرمسية على العالقة القائمة منذ وقت طويل بني 
هاتني اهليئتني، بغية تعزيز اجلهود الدولية املعنية مبراقبة 

  .ات ضمن نطاق الوالية املسَندة إىل كلٍ منهماخدِّرامل
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، وضمن إطار فريق بومبيدو، ٢٠١٢مايو /ويف أيار  -٧٤٤
 دويل بشأن الكحوليات التابع جمللس أوروبا، اعتمد مؤمتٌر

ات والوقاية منهما يف مكان العمل، ُعقد يف خدِّروامل
ستراسبورغ، فرنسا، إطاراً مرجعياً للسياسات العامة بشأن 

  .ات يف مكان العملخدِّرمنع تعاطي الكحوليات وامل
، استهلّ مكتُب األمم ٢٠١٢مايو /كذلك يف أيار  -٧٤٥

ات واجلرمية برناجما إقليميا جديدا لصاحل خدِّراملتحدة املعين بامل
مكافحة " بشأن ٢٠١٥-٢٠١٢جنوب شرقي أوروبا للفترة 

سني ة من أجل حتنظَّم غري املشروع واجلرمية املتِّجاراال
ويهدف الربنامج إىل مكافحة ". احلوكمة والعدالة واألمن

ات عن طريق درب البلقان خدِّر غري املشروع باملتِّجاراال
واملشاكل ذات الصلة وكذلك حتسني التعاون األقاليمي بني 
البلدان على امتداد درب البلقان والبلدان يف أقاليم غرب آسيا 

  .ريوين من أفغانستانووسطها وأوروبا املتأثرة بتهريب اهل
وُعقد االجتماُع الرفيع املستوى الرابع عشر آللية   -٧٤٦

ات بني االحتاد األورويب ومجاعة خدِّرالتنسيق والتعاون بشأن امل
ل يف يي، يف بروكس دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريب

، وأعرب عن دعمه جلملة أمور منها ٢٠١٢يونيه /حزيران
ات خدِّرن بني املنطقتني يف التصّدي ملشكلة املاستمرار التعاو

العاملية، وسلَّط الضوء على احلاجة إىل العناية مبسائل الوقاية 
ر والعالج وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف ل املبكّوالتدّخ

اجملتمع واحلّد من العواقب الصحية واالجتماعية السلبية من 
  .اتخدِّرتعاطي امل
ات، خدِّرى العاملي الثالث ملكافحة املوركَّز املنتد  -٧٤٧

، على حقوق ٢٠١٢مايو /الذي ُعقد يف ستوكهومل يف أيار
ات غري املشروعة خدِّراإلنسان وحق األطفال يف احلماية من امل

 هبا يف تِّجارات غري املشروع ومشاكل االخدِّروتعاطي امل
لو ووقَّع ممثِّ. أمريكا الالتينية، وكذلك على الوقاية األولية

االحتاد الروسي وإيطاليا والسويد واململكة املتحدة والواليات 
املتحدة على بيان مشترك يف املنتدى، جدَّدوا فيه التزامهم 

ات ؤثِّرة واملخدِّربضمان توافر مقادير كافية من العقاقري امل
العقلية من أجل ختفيف األمل وعالج املرض وإجراء البحوث؛ 

 واحلّد منه أليِّ غرض آخر، واحلّد ومنع استعمال تلك العقاقري
من عواقب ذلك االستعمال؛ ودعوا إىل اعتماد هنج متوازن 

. ات العاملية يف إطار شراكة دولية معّززةخدِّرجتاه مشكلة امل
ات، خدِّركما أسفر املؤمتر الثاين لالحتاد العاملي ملكافحة امل

ان  أيضا، عن بي٢٠١٢مايو /الذي ُعقد يف ستوكهومل يف أيار
ُيسلَّط فيه الضوء على احلاجة لدعم االتفاقيات الدولية ملراقبة 

ات والترويج لسياسات عامة ترمي إىل احلّد من خدِّرامل
ات وذلك من خالل تدابري خدِّرالتأثريات الضارة الناجتة عن امل

  .املنع وإنفاذ القانون وبرامج العالج والتعايف
    

    الوطنيةالتشريعات والسياسات واإلجراءات   -٣  
اعتمدت بلدان كثرية يف املنطقة تشريعات ملواجهة   -٧٤٨

. التحّديات اليت يثريها تعاطي مواد ذات تأثري نفساين جديدة
 ٢٠١٢يناير /ويف النمسا دخل حّيز النفاذ يف كانون الثاين

تشريٌع ُيخضع للمراقبة موادَّ أو جمموعات موادَّ غري مشمولة 
، وُيحتمل أن ١٩٧١ة سنة  أو اتفاقي١٩٦١باتفاقية سنة 

تكون هلا آثار نفسانية، وُيرجَّح أن ُتتعاطى وأن تشكِّل خطرا 
  .حمتمالً على الصحة

واعتمدت قربص نظاماً تصنيفياً عاماً ضمن التشريع   - ٧٤٩
ويف الدامنرك دخل . ٢٠١١ات يف عام خدِّرالوطين ملراقبة امل

ولة العامة  تشريع يعتمد اجلد٢٠١٢يوليه /حّيز النفاذ يف متوز
وعدَّلت .  االصطناعيةالقنَّبات، مبا فيها شبائه مخدِّرلل

 ٢٠١١يونيه / يف حزيران٢٠٠٨ات لعام خدِّرفنلندا قانون امل
كي تتمكَّن من مراقبة املواد استنادا إىل تقييم للمخاطر جتريه 
وكالة األدوية الفنلندية، بالتعاون مع الشرطة والسلطات 

ويف .  للصحة والرعاية االجتماعيةاجلمركية واملعهد الوطين
، أعدَّت هنغاريا اجلدول جيم امللحق ٢٠١٢أبريل /نيسان

بالتشريع القائم والذي ميكن مبوجبه إدراج إحدى املواد بعد 
أن يتَّضح من تقييم سريع ومعياري أهنا تؤثِّر على اجلهاز 

 تشكِّل خطرا حقيقيا على الصحة ومن مثَّالعصيب املركزي 
ات خدِّرعلى غرار املواد املدرجة يف اتفاقيات امل ،العامة

وخالل عام واحد .  املادة ليس هلا فائدة عالجيةوأنَّالدولية، 
من اإلدراج يف اجلدول، ال بّد من تقييم خماطر فرادى املواد، 



 اتمخدِّرلتقرير الهيئة الدولية لمراقبة ا

140 

مما يؤدي إما إىل إخضاعها للمراقبة الكاملة وإما إىل حذفها 
مدرجة يف اجلدول من اجلدول؛ وتبقى جمموعات املركّبات 

. ما دامت أيٌّ من مكوِّناهتا تستويف املعايري السالفة الذكر
ات املنقَّح يف سويسرا يف خدِّروعقب اشتراع قانون امل

، أصبحت االستعراضات السنوية للمواد ٢٠١١يوليه /متوز
االصطناعية اجلديدة متكُِّن من إخضاع تلك املواد للمراقبة 

ات من خدِّرأوامر امل"كة املتحدة وأُدخلت يف اململ. الوطنية
ات لعام خدِّرعلى قانون إساءة استعمال امل" الفئة املؤقتة

، مبا ٢٠١١نوفمرب /، وذلك اعتبارا من تشرين الثاين١٩٧١
 مادة جديدة ذات تأثري نفساين ملدة عام من شأنه مراقبة أيِّ

إذا أسيء استعمال املادة أو كان هناك احتمال بإساءة 
وعالوة على . أو أمكن أن تكون هلا تأثريات ضارةاستعماهلا 

ذلك، هتدف خطة عمل جديدة للتصّدي للمواد ذات التأثري 
، إىل احلّد من الطلب ٢٠١٢مايو /النفساين، صدرت يف أيار

على تلك املواد من خالل تقدمي معلومات بشأن املخاطر 
واألضرار املقترنة هبا، وتقييد العرض، وضمان العالج 

  .الفّعالني من أجل التعايف الدائموالدعم 

 كثرية يف املنطقة مواد منفردة أو كما ُتخضع بلدانٌ  -٧٥٠
فعلى سبيل املثال، . جمموعات من املواد للمراقبة الوطنية

أَخضع معظُم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب مادةَ 
امليفيدرون للمراقبة، حيث أخضعها للمراقبة كل من إسبانيا 

ية التشيكية وسلوفينيا وفنلندا والتفيا واليونان، واجلمهور
؛ وأُخضعت مادة التابنتادول ٢٠١١وكذلك سويسرا، يف عام 

للمراقبة الوطنية يف كل من إسبانيا وإستونيا وفنلندا وقربص 
  . أيضا٢٠١١ًوالتفيا واليونان يف عام 

 دراسة استقصائية  اسُتهلّت أول٢٠١١ُمايو /ويف أيار  -٧٥١
ات وغريها من مواد اإلدمان خدِّرن استعمال املوطنية بشأ

، ٢٠١١يوليه /ويف متوز. لدى عموم السكان يف كرواتيا
اعتمدت حكومة كرواتيا تعديالت على قانون قمع تعاطي 

، مما أتاح اإلمكانية يف البلد لألخذ )OG 84/11(ات خدِّرامل
بنموذج الوصفة الطبية املوحَّد الذي يستخدمه األطباء 

ون يف منطقة شنغن لوصف األدوية احملتوية على عقاقري العامل
ة من أجل استعمال املسافرين الشخصي داخل تلك خمدِّر

أكتوبر /ويف تشرين األول.  يوما٣٠املنطقة ملدة أقصاها 
، اعتمد الربملان الكروايت قانونا جنائيا جديدا دخل ٢٠١١

ون ويف القان. ٢٠١٢يناير / كانون الثاين١حّيز النفاذ يف 
ة وفقا خدِّراجلنائي اجلديد يعاقَب على تعاطي العقاقري امل

 حيازة العقاقري  يشمالنلألحكام اليت ختص فعلني جنائيني
واملواد احملظورة يف الرياضة وصنعها واملتاجرة هبا على حنو غري 

كما ينص القانون اجلنائي اجلديد على جترمي زراعة . مأذون به
ة خمدِّركن أن ُتستخلص منها عقاقري النباتات والفطريات اليت مي

ويف سياق عملية . وجترمي األنشطة ذات الصلة بغسل األموال
ات يف كرواتيا مع خدِّرمواءمة نظام احلّد من الطلب على امل

 ٢٠١١معايري االحتاد األورويب، استهلّت احلكومة يف عام 
إنشاء قاعدة بيانات فيما خيص برامج مكافحة تعاطي 

والغرض من قاعدة البيانات هو تعزيز .  كرواتياات يفخدِّرامل
املعلومات حول مجيع أنشطة احلّد من الطلب اليت ُيضطلع هبا 

  .على مجيع األصعدة يف كرواتيا

، يف الدامنرك، قرَّر ٢٠١١نوفمرب /ويف تشرين الثاين  -٧٥٢
جملس مدينة كوبنهاغن أن يطلب إىل احلكومة الوطنية إذنا 

 القنَّب بشأن السماح قانونياً بتجارة ي  خمطط جتريببتطبيق
واستعماله؛ ولكْن وفقاً ملعلومات قّدمتها احلكومة أفادت بأنه 
مل ُيطلب إليها مثل ذلك اإلذن وبأهنا سترفض هذا الطلب يف 

 كان من املزمع أن يدخل ٢٠١٢يوليه /ويف متوز. حال تقدميه
 وزير ات من شأنه متكنيخدِّرحّيز النفاذ تعديل على قانون امل

الصحة من أن مينح، بناء على طلب احلكومات احمللية، 
وتنظيم تشغيلها " اتخدِّرغرف استهالك امل"تراخيص بشأن 

ات اخلاصة يف إطار نظَّممن جانب السلطات البلدية وامل
وأُحيطت حكومة . اتفاقات تشغيلية مع السلطات البلدية

هي انتهاك غرف االستهالك بأنَّ الدامنرك علما مبوقف اهليئة 
  .اتخدِّرألحكام االتفاقيات الدولية بشأن مراقبة امل

، ُنشرت مدونة قواعد سلوك ٢٠١٢مايو /ويف أيار  -٧٥٣
 فرنسا بالتعاون مع أوساط الصناعة الكيميائية أعّدهتا حكومةُ

هبدف تيسري حتديد املعامالت املشبوهة للسالئف الكيميائية 
  .واإلبالغ عنها
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 ُنشرت االستراتيجية ٢٠١٢أغسطس /ويف آب  -٧٥٤
 حيث مشلت ،الوطنية ملكافحة إساءة استعمال املواد يف إيرلندا

. ات ألول مرةخدِّراستراتيجيات بشأن تعاطي الكحوليات وامل
 دخلت يف التفيا إجراءات ٢٠١٢يناير /ويف كانون الثاين

جديدة حّيز النفاذ من أجل عالج إدمان الكحوليات 
العقلية واملواد السامة والقمار، مع ات ؤثِّرات واملخدِّروامل

اعتماد قواعد أعيد تصميمها فيما خيص العالج اإلبدايل 
إلدمان شبائه األفيون، تتيح توفري هذا النوع من العالج خارج 

  .نطاق العاصمة شريطة استيفاء معايري معينة
 اعتمد برملان ٢٠١١ديسمرب /ويف كانون األول  -٧٥٥

ر عن القلق العميق بشأن املواد اجلديدة ليتوانيا قرارا سياسيا يعبِّ
ذات التأثري النفساين ويدعو إىل اختاذ املزيد من التدابري الوقائية 

 أيضا حدَّد أمر ٢٠١١ديسمرب /ويف كانون األول. واحملسَّنة
حكومي شروط ختزين السالئف الكيميائية من أجل االمتثال 

  .وروبيةإىل اللوائح التنظيمية الصادرة عن املفوضية األ
، أصبحت مجهورية ٢٠١٢يونيه /ويف حزيران  -٧٥٦

مولدوفا العضو السابع والثالثني يف فريق بومبيدو عقب اعتماد 
ويتعاون فريق بومبيدو حاليا مع مجهورية . ٧٥القانون رقم 

ات يف السجون، خدِّرمولدوفا يف جماالت العالج من تعاطي امل
ظم لتحسني كشف ات، وتطوير ُنخدِّرووقاية الشباب من امل

  .ات يف املطارات األوروبيةخدِّرامل
، دخلت حّيز النفاذ ٢٠١٢يناير /ويف كانون الثاين  -٧٥٧

تعديالت أُجريت على اإلطار الوطين يف هولندا فيما خيص 
 كُفي"السياسات العامة املتعلقة باملقاهي املعروفة باسم 

لك ، بصيغتها الواردة يف تعليمات قانون األفيون؛ وذ"شوب
هبدف احلّد من حجم تلك املواقع وتيسري مراقبتها ومكافحة 

وسوف ُيقصر دخول هذا النوع من . اتخدِّرسياحة امل
املقاهي على املقيمني يف هولندا ممن هم يف سّن الثامنة عشرة 
فما فوق، من أعضاء أحد املقاهي على أالَّ يزيد عدد أعضاء 

 وقد . شخص يف كل عام تقوميي٢ ٠٠٠كل موقع على 
ليمبورغ (طُبِّقت القيود يف ثالث من املقاطعات اجلنوبية 

، على أن ٢٠١٢مايو /اعتبارا من أيار) ومشال برابنت وزيالند
يناير /ُتطبَّق على نطاق البلد بكامله اعتبارا من كانون الثاين

ومن شأن هذه التعديالت أيضا زيادة املسافة الدنيا . ٢٠١٣
املدارس الثانوية واملؤسسات و" مقاهي الكُفي شوب"ما بني 

فإنَّ وبينما أحاطت اهليئة علما هبذا التطور، . الثانوية املهنية
تنتهك " مقاهي الكُفي شوب "أنَّموقفها ال يزال يتمثَّل يف 

  .اتخدِّرأحكام االتفاقيات الدولية ملراقبة امل
 بدأ يف االحتاد الروسي ٢٠١٢يونيه / حزيران١ويف   -٧٥٨
بري حلظر بيع األدوية اليت ال يلزمها وصفة طبية  مفعول تدانفاذُ

يونيه / حزيران١ومنذ . وحتتوي على الكوديني أو أمالحه
 مل يعد مسموحا ببيع تلك األدوية يف الصيدليات إالّ ٢٠١٢

وتأيت زيادة الضوابط الرقابية نتيجة لكون تلك . بوصفة طبية
  .ارمل من أجل صنع الديزومورفني ساألدوية كثريا ما تستع

 أنشأت حكومةُ ٢٠١١نوفمرب /ويف تشرين الثاين  -٧٥٩
صربيا، ضمن وزارة الصحة، جلنة ُتعىن باملواد املراقَبة ذات 
التأثري النفساين، وهي جلنة مشتركة بني الوزارات مسؤولة عن 
تقدمي مشورة متخصِّصة إىل احلكومة بشأن املسائل ذات الصلة 

ار التراخيص بشأن ات العقلية، وكذلك عن إصدؤثِّربامل
  .ملختربات اجلنائيةا

 اعتمدت حكومةُ أوكرانيا ٢٠١٢ويف عام   -٧٦٠
وحتّدد . ٢٠٢٠ات حىت عام مخدِّراالستراتيجية الوطنية لل

  االستراتيجية تدابري إدارية واجتماعية وطبية وقانونية 
وتعليمية وإعالمية، وتدابري أخرى هتدف إىل منع استعمال 

، وخفض العرض والطلب اخلاصني ات غري الطيبخدِّرامل
ات لالستعمالني خدِّرات غري القانونية، وتسهيل توفُّر املخدِّربامل

  .الطيب والعلمي

 أصدر املعهُد الوطين للصحة ٢٠١٢مايو /ويف أيار  -٧٦١
والتفّوق الطيب يف اململكة املتحدة مبادئ إرشادية إكلينيكية 

القوية لعالج إلنكلترا وويلز من أجل وصف شبائه األفيون 
 األدلة املنشورة أنَّاألمل يف الرعاية التسكينية للبالغني؛ والحظ 

 األمل الناتج عن حاالت األمراض املتقدِّمة، تشري إىل أنَّ
وخصوصا السرطان، ما تزال غري معالَجة بالقدر الكايف؛ وبّين 
اهلدف املتمثِّل يف املساعدة على حتسني إدارة إجراءات معاجلة 

  .احلرص على سالمة املرضىاألمل و
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    تِّجارالزراعة واإلنتاج والصنع واال  -٤  
    اتخدِّرامل  )أ(  
 غري املشروعة يف غرب القنَّباستمرَّ ازدياد زراعة   -٧٦٢

أوروبا ووسطها، وخصوصا يف األماكن املغلقة وعلى نطاق 
ومن الدواعي املقلقة املتنامية ضلوع مجاعات إجرامية . جتاري

 غري املشروعة، حسبما أبلغ عنه كل من أملانيا بالقنَّيف زراعة 
 والسويد وفرنسا واململكة وسلوفاكياوإيطاليا وبلغاريا والدامنرك 
ويف دراسة أعّدها املرصد األورويب . املتحدة والنرويج وهنغاريا

 بلدا يف أوروبا، ٣٠، ومشلت )EMCDDA(ات وإدماهنا مخدِّرلل
 األماكن املغلقة هي الطريقة  الزراعة يفأنَّ بلدا إىل ١٦أشار 

املهيمنة يف الزراعة غري املشروعة، حيث أُبلغ كلٌ من أملانيا 
واجلمهورية التشيكية والسويد وفرنسا والتفيا واململكة املتحدة 
عن حدوث زيادة يف الزراعة يف األماكن املغلقة يف السنوات 

 قنَّبالثالثة أرباع حاالت زراعة بأنَّ األخرية، وأبلغت فرنسا 
إيرلندا، ( بلدا ١٢وأشار . غري املشروعة جتري يف أماكن مغلقة

بلجيكا، اجلمهورية التشيكية، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، 
) التفيا، لكسمربغ، اململكة املتحدة، هنغاريا، هولندا، اليونان

إىل وجود الزراعة املائية، حيث أبلغ عن زيادة يف هذا النوع من 
ويف . من اجلمهورية التشيكية وسلوفاكياالزراعة لدى كل 

اململكة املتحدة استمرت يف االزدياد عمليات كشف مواقع 
 غري املشروعة، واقترن ذلك حبدوث تراجع يف القنَّبزراعة 

. حجم ونطاق مواقع الزراعة غري املشروعة لألغراض التجارية
وعلى حنو مماثل تزداد يف فنلندا الزراعة الصغرية النطاق على 

وأبلغت سلوفينيا عن حدوث زيادة يف الزراعة . مستوى اُألسر
يف األماكن املغلقة، بينما أشارت يف الوقت نفسه إىل تراجع 

ويف بلغاريا أُبلغ عن زيادة يف . الزراعة يف األماكن املفتوحة
وُحدِّد ما . ٢٠١١ يف األماكن املغلقة يف عام القنَّبزراعة 
 منافذ لتجارة التجزئة تباع فيها ، وهي"دكاكني الزراعة"ُيسمَّى 

منتجات من أجل زراعة النباتات يف األماكن املغلقة، باعتبارها 
 حملياً على حنو غري القنَّبمؤّشرا حمتمال على زيادة إنتاج 

وحسبما ذكره املرصد . مشروع، وخصوصا يف األماكن املغلقة
ا  بلدا يف غرب أوروب١٥ات وإدماهنا، أبلغ مخدِّراألورويب لل

، وأشار ٢٠٠٩ووسطها عن وجود مثل تلك املنافذ يف عام 

   يف القنَّبسبعة بلدان منها إىل وجود معلومات عن زراعة 
  .تلك املنافذ

 عند مستوياته املرتفعة القنَّب بعشبة تِّجاروقد ظلَّ اال  -٧٦٣
 من القنَّبوعادة ما ُتهرَّب عشبة . يف شرق أوروبا ووسطها
سالفية السابقة وألبانيا وكوسوفو إىل مجهورية مقدونيا اليوغو

 أنَّوتوجد أدلة على . اجلبل األسود وجنوب البوسنة واهلرسك
 املنتجة يف املنطقة هلا دور متزايد األمهية يف سلسلة القنَّبعشبة 

وبينما أبلغت ألبانيا عن تراجع .  األوروبيةالقنَّبإمداد أسواق 
، أبلغت أوكرانيا  املنتجة حملياالقنَّباملضبوطات من عشبة 

ويستمر اخنفاض . القنَّبوبلغاريا عن حدوث زيادة يف زراعة 
 املستورد من خارج املنطقة، وما القنَّباملضبوطات من راتنج 

 مستقرة نسبيا، وإن تكن القنَّبتزال املضبوطات من عشبة 
 أنَّبيد . عند مستوى أدىن بكثري مما كانت عليه قبل عقد مضى

 املضبوطة ازداد زيادة هائلة ما بني عامي بالقنَّعدد نباتات 
وبينما يوجد اجتاه عام مستقر أو متراجع يف . ٢٠١٠ و٢٠٠٤
 يف املائة ١ يف املنطقة، فقد يكون هناك ما نسبته القنَّبتعاطي 

 على حنو يومي أو القنَّبمن البالغني األوروبيني ممن يتعاطون 
ب املدارس يف  يف املائة من طال٤شبه يومي، ويذكر ما نسبته 

 مرة واحدة على األقل القنَّب عاما أهنم تعاطوا ١٦ أو ١٥سّن 
أسبوعيا، بينما يف فرنسا وموناكو ذكر أكثر من طالب واحد 

 القنَّبمن كل مخسة طالب ضمن تلك الفئة العمرية تعاطي 
ويتزايد الطلب على العالج من جراء تعاطي . يف الشهر املاضي

 ازداد عدد من ٢٠٠٩ و٢٠٠٤ عامي ، ففي الفترة بنيالقنَّب
 خمدِّر باعتباره القنَّبيتلقّون العالج ألول مرة من تعاطي 

  . بلدا أوروبيا١٨ يف املائة يف ٤٠التعاطي الرئيسي بنسبة 
 القنَّبوأبلغت أوكرانيا عن إبادة حقول كبرية من   -٧٦٤

بالقرب من حدودها مع مجهورية مولدوفا، حيث قدَّرت 
 ٩٢٠ بصفة غري مشروعة بنحو بالقنَّبوعة املساحة املزر

ونفَّذت ألبانيا، وهي منتج مهم آخر . ٢٠١٠هكتارا يف عام 
 القنَّب، عمليات إلنفاذ القانون ضد مزارعي القنَّبلعشبة 

واملتَّجرين به، وأبلغت عن اخنفاض التقديرات اخلاصة 
بالقدرات اإلنتاجية؛ واستمّر تراُجع املساحات املزروعة 

 وكذلك تراُجع إنتاجه نتيجة للعمليات املشتركة اليت ببالقنَّ
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وخالل عام . قامت هبا املؤسسات الوطنية إلنفاذ القانون
 ٢١ ٢٦٧، وإبادة القنَّب حالة لزراعة ٨٩ ُسجلت ٢٠١١
 شخصا للتحقيق ٧٩وعالوة على ذلك متّ اعتقال . نبتة قّنب

  . على حنو غري مشروعالقنَّبمعهم بُتهم تتعلق بزراعة 
 إلنتاج  هامةداللةذات ومل ترد تقارير عن حاالت   -٧٦٥

ات من كرواتيا، باستثناء عدد حمدود من حاالت زراعة خدِّرامل
 وقيام مجاعات إجرامية صغرية بزراعته يف أماكن مغلقة القنَّب

 املتوفِّر يف السوق الكرواتية القنَّبوقد ورد . على حنو مكثّف
اعات إجرامية منظَّمة هتريبه عرب من ألبانيا أصالً حيث تتوىل مج

اجلبل األسود والبوسنة واهلرسك إىل داخل كرواتيا ومنها إىل 
ويف مجهورية مقدونيا . أوروبا الغربية على امتداد درب البلقان

 على نطاق صغري، القنَّباليوغوسالفية السابقة ُتعترب زراعة 
ويف أكثرها لغرض االستعمال الداخلي الشكل املعروف 

ويف .  على حنو غري قانوينالقنَّبحيد من أشكال إنتاج الو
 كشفت حكومة ٢٠١١األشهر الستة األوىل من عام 

 جرمية ارُتكبت ٢٢٢مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 
". ات والتجارة هبا بصفة غري مشروعةخدِّرإنتاج امل"يف جمال 

ريب  على هتالقنَّبوانطوت أكرب عملية أُبلغ عنها يف ضبط 
 من ألبانيا إىل مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية كغ ١٠٥

  .٢٠١١يونيه / حزيران١١السابقة يف 
 يف أوروبا القنَّبويستمر تناقص املضبوطات من راتنج   -٧٦٦

الغربية والوسطى، حيث بلغت كمية املضبوطات يف عام 
 طنا، أْي حنو نصف الذروة ٥٣٤ يف هاتني املنطقتني ٢٠١٠

 طنا؛ وتراجع عدد ١ ٠٧٨، وهي ٢٠٠٤ عام اليت بلغتها يف
ويف إسبانيا، . ٢٠٠٣املضبوطات إىل أدىن مستوياته منذ عام 

 القنَّبحيث ضبطت السلطات اجلمركية أكرب كمية من راتنج 
 ٢٠١٠على املستوى العاملي، تراجعت املضبوطات يف عام 

للعام الثاين على التوايل، إىل أدىن مستوى مسجَّل منذ عام 
 يف القنَّبوتراجعت مضبوطات اجلمارك من راتنج . ١٩٩٧

 طنا يف ١٤٧ إىل ٢٠١٠ طنا يف عام ١٧٨أوروبا الغربية من 
بيد أنه يف فنلندا ُضبطت كمية قياسية من راتنج . ٢٠١١عام 
؛ كان معظمها يف طريقه إىل االحتاد ٢٠١١ يف عام القنَّب
املغرب  أمهية أنَّوحسبما تشري إليه تقارير، يبدو . الروسي

 آخذة يف التراجع بالنسبة إىل القنَّبالنسبية كمْصدر لراتنج 
أوروبا، وهي أكرب سوق غري مشروعة هلذه املادة يف العامل؛ فيما 

 أمهية الراتنج الوارد من بلدان أخرى، مثل أفغانستان أنَّيبدو 
ومع ذلك، فقد ُحدِّد . وباكستان ولبنان واهلند، آخذة يف التزايد

د املصدر فيما خيص حنو ثالثة أرباع كمية راتنج املغرب كبل
 اليت ضبطتها السلطات اجلمركية يف أوروبا الغربية يف عام القنَّب
 اليت ضبطتها القنَّبكما تراجع حجم كميات راتنج . ٢٠١١

السلطات اجلمركية يف بلدان شرق أوروبا ووسطها تراجعا 
يف أربع حاالت ضبط يف عام  كغ ٩٥كبريا حيث بلغت 

 حالة ضبط يف عام ٤٤يف  كغ ٨١٤، مقارنةً بنحو ٢٠١١
وأغلبية عمليات الضبط جرت على منت قطارات . ٢٠١٠

أما أكرب . قادمة من أذربيجان أو أوكرانيا أو طاجيكستان
 القنَّبمن راتنج  كغ ١٣١: ضبطية فقد أبلغت عنها بيالروس

  .عند احلدود الربية مع التفيا
 يف غرب القنَّب من عشبة وقد زاد عدد املضبوطات  -٧٦٧

، حيث تضاعف ما بني ٢٠٠١أوروبا ووسطها منذ عام 
 املضبوطات من ٢٠١٠، وفاق يف عام ٢٠٠٩ و٢٠٠٥عامي 
 املضبوطة القنَّبوبقيت كمية عشبة .  ألول مرةالقنَّبراتنج 

 ٢٠٠٤ طنا منذ عام ٦٠يف غرب أوروبا ووسطها عند حنو 
 الذروة البالغ ، أي نصف مستوى)٢٠١٠ طنا يف عام ٦٢(

وعقب تراجع كميات عشبة . ٢٠٠٢ طنا يف عام ١٢٤
 اليت ضبطتها السلطات اجلمركية يف أوروبا الغربية من القنَّب
، زاد إمجايل الكمية املضبوطة ٢٠١٠ إىل عام ٢٠٠٩عام 

 ٢٠١٠ أطنان يف عام ٨,٨بأكثر من الضعف حيث ارتفع من 
مم املتحدة ووفقا ملكتب األ. ٢٠١١ طنا يف عام ١٧,٧إىل 

ات واجلرمية، تراجعت على مدى الفترة خدِّراملعين بامل
 من حيث الوزن يف القنَّب مضبوطات عشبة ٢٠١٠-٢٠٠١

أوروبا الغربية، لكنها زادت يف مشال أوروبا ووسطها 
 املنفَّذة يف أوروبا القنَّبوزاد حجم عمليات اعتراض . وشرقها

لضعف مقارنةً  بأكثر من ا٢٠١١الشرقية والوسطى يف عام 
 حالة ٧٤ طن يف ٢,٧، حيث بلغ جمموع الكمية ٢٠١٠بعام 
ووفقا للمنظَّمة العاملية للجمارك، ما تزال ألبانيا بلداً . ضبط

 املضبوطة يف أوروبا الشرقية القنَّبَمْصدراً مهماً لعشبة 
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، أي أكثر كغ ٢ ١٩٤والوسطى حيث ميثِّل حجمها اإلمجايل 
ايل الكمية املضبوطة يف عام  يف املائة من إمج٨٠بنسبة 
 يف شرق القنَّبوتكاد تكون مجيع مضبوطات ُعشبة . ٢٠١١

  . بّراًالقنَّبأوروبا ووسطها قد ُنفِّذت أثناء نقل عشبة 
 يف القنَّبواستمر تزايد املضبوطات من نبتات   - ٧٦٨

 ٢٠٠٤ مليون نبتة يف عام ١,٧، من ٢٠٠٤أوروبا منذ عام 
، ليصل إمجايل وزهنا ٢٠١٠ عام  مليون نبتة يف٣٠إىل حنو 

، ٢٠١٠ طنا يف عام ٣٥ و٢٠٠٨ طنا يف عام ٤٢إىل 
).  أطنان٤(وبلغاريا )  طنا٢٧(معظمها ُسجِّل يف إسبانيا 

، زاد عدد املضبوطات )إنكلترا وويلز(ويف اململكة املتحدة 
 يف املائة، وذلك على ١٢اليت تشمل هذه النبتات بنسبة 

ويف أملانيا، بينما . بتات املضبوطةالرغم من تراجع عدد الن
 القنَّب وعشبة القنَّبتراجعت املضبوطات من كل من راتنج 

فإنَّ ، ٢٠١١ و٢٠١٠ يف املائة ما بني عامي ٢٠بنحو 
  . زادت بنسبة الثلث تقريباًالقنَّباملضبوطات من نبتة 

وبينما شهدت كميات الكوكايني املضبوطة يف   -٧٦٩
اخنفاضاً يف السنوات األخرية، توجد أوروبا الغربية والوسطى 

ذلك أنه بعد أن زادت . بعض مؤّشرات على االستقرار
 طنا يف ٥٠مضبوطات الكوكايني يف هاتني املنطقتني من حنو 

، بقيت تلك ٢٠١٠ طنا يف عام ٦٠ إىل حنو ٢٠٠٩عام 
 طنا يف عام ١٢٠املضبوطات عند حنو نصف ذروهتا البالغة 

هي البلد الذي يبلِّغ عن ضبط أكرب وما تزال إسبانيا . ٢٠٠٦
، أي حنو نصف جمموع املضبوطات يف ) طنا٢٥(كميات 

وبقيت ).  أطنان١٠(أوروبا الغربية والوسطى، تليها هولندا 
كمية الكوكايني اليت ضبطتها السلطات اجلمركية يف أوروبا 

 ٣٧ و٣٤الغربية مستقرة نسبيا مبا يتراوح بني ما يقرب من 
، مما ميثِّل حنو نصف ٢٠١١ و٢٠٠٩عامي طنا سنويا بني 

اإلمجايل العاملي من الكوكايني الذي ضبطته السلطات 
ويف رومانيا زادت كمية الكوكايني املضبوطة يف . اجلمركية

 ضعفا من ٦٣، أي أكثر بنحو كغ ١٦١ على ٢٠١١عام 
وكانت الكمية ). كغ ٢,٦ (٢٠١٠الكمية املضبوطة يف عام 

ناجتة أساسا عن عملية كبرية واحدة  ٢٠١١املضبوطة يف عام 
  .يف ميناء كونستانتا) كغ ١٥٧,٥(

ويستخدم املّتجرون بالكوكايني موانئ يف كرواتيا   -٧٧٠
وُينقل . واليونان من أجل إرسال الشحنات إىل أوروبا الشرقية

الكوكايني من هناك إىل موانئ أصغر يف اجلبل األسود وألبانيا 
 صربيا قبل أن يصل مثَّ كوسوفو حيث ُينقل بّرا فيما بعد إىل

وما يزال تعاطي . إىل البوسنة واهلرسك وأسواق أوروبا الغربية
الكوكايني يف غرب أوروبا ووسطها مستقرا، وإن كان معدل 

  .  يف املائة١,٢االنتشار السنوي مرتفعا بنسبة 
وما تزال السفن هي الوسيلة الرئيسية لنقل الكوكايني   -٧٧١

روبا الغربية، حيث مثَّلت الكميات املهرَّبة حنو املهرَّب إىل أو
 يف املائة من الكمية اليت ضبطتها السلطات اجلمركية يف ٨٠
 املضبوطات ذات الصلة بالنقل اجلوي اليت أنَّبيد . ٢٠١١عام 

 يف املائة من الكمية ١٥ضبطتها هبا السلطات اجلمركية مثَّلت 
كوكايني على حنو وُيهرَّب ال. املضبوطة يف أوروبا الغربية

متزايد إىل سلوفينيا بواسطة حاويات من أمريكا الالتينية، 
 مثَّحيث تصل شحنات أيضا إىل موانئ يف البحر األدريايت 

ومن بني كمية الكوكايني . تدخل سلوفينيا عرب غرب البلقان
 يف أوروبا ٢٠١١اليت ضبطتها السلطات اجلمركية يف عام 

 املائة باعتباره واردا من  يف٨٠الغربية، ُحدد ما نسبته 
) املتعدِّدة القوميات-دولة(إكوادور والربازيل وبنما وبوليفيا 

-مجهورية(زويال  وبريو واجلمهورية الدومينيكية وشيلي وفن
، كانت ٢٠١٠ويف عام . وكوستاريكا وكولومبيا) البوليفارية

عمليات توريد الكوكايني إىل االحتاد الروسي تصل أساسا من 
 حيث ُنفِّذت ٢٠١١واستمر هذا االجتاه يف عام . رإكوادو

عمليتا ضبط يف ميناء سانت بطرسربغ البحري لكميتني من 
قادمتني من  كغ ٤,٥و كغ ٢٠,٦الكوكايني قدرمها 

ي يف   تزايدت أمهية منطقة الكاريب٢٠٠٩ومنذ عام . إكوادور
فعلى سبيل .  بشحنات الكوكايني املوجَّهة إىل أوروباتِّجاراال
 ٢٧٣ملثال ُحدِّدت اجلمهورية الدومينيكية باعتبارها منشأ ا

 أطنان، من الكوكايني ضبطتها ٣,٥شحنة، بلغت كميتها 
وكانت . ٢٠١١السلطات اجلمركية يف أوروبا الغربية يف عام 

 يف املائة، يف املضبوطات ٥٠الزيادة الكبرية، بواقع حنو 
مقارنة ) ا طن١١حنو  (٢٠١١الفرنسية من الكوكايني يف عام 

. ي  ناجتة عن مضبوطات يف الكاريب٢٠١٠ و٢٠٠٩بعامي 
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، ُضبطت كمية من الكوكايني ٢٠١٢يناير /ويف كانون الثاين
 طن موجَّهة إىل السوق األوروبية على ظهر ١,٢قدرها 

  .سفينتني قبالة ساحل مارتينيك
 غري املشروع باهلريوين واألفيونيات تِّجاروال يزال اال  -٧٧٢

ها يف أفغانستان أكرب مشكلة من مشاكل مكافحة اليت مصدر
وال تزال تركيا املمر الرئيسي . ات يف أوروبا الشرقيةخدِّرامل
وكذلك ال يزال اهلريوين ُيهّرب .  باهلريوين إىل أوروباتِّجارلال

من خالل آسيا الوسطى إىل االحتاد الروسي على امتداد الفرع 
تركمانستان عرب " (درب احلرير"ى الشمايل مما يسّم

، )وأوزبكستان وقريغيزستان وطاجيكستان وكازاخستان
 به قدماً إىل تِّجاروذلك ألغراض االستعمال الداخلي واال

  .بلدان أوروبا الغربية
 أطنان من اهلريوين يف ٦ ُضبط حنو ٢٠١٠ويف عام   - ٧٧٣

أوروبا الغربية والوسطى، مما يشكِّل تراجعا عن الكمية 
 ويتراوح ٢٠٠٩ و٢٠٠٥ بني عامي السنوية املسجَّلة ما

 أطنان تقريباً، حيث ُضبطت أكرب كميات ٩ و٨قدرمها بني 
) بواقع طن واحد تقريبا لكل منهما(يف فرنسا وإيطاليا 

وحيث تأثَّر التراجع بتناقص الكميات املضبوطة يف كلّ من 
وتراجعت مضبوطات اجلمارك من . بلغاريا واململكة املتحدة

 إىل ٢٠٠٩ طن يف عام ١,٩ا الغربية من اهلريوين يف أوروب
ولوحظ تراجع اهلريوين املتوفِّر يف . ٢٠١١ طن يف عام ١

ات غري املشروعة يف بعض البلدان الغربية ما خدِّرسوق امل
وهذه املالحظة دعمتها البيانات . ٢٠١١ و٢٠١٠بني عامي 

  انتشار العينات املختربيةأنَّالواردة من إيرلندا واليت تشري إىل 
ات اليت كانت نتائجها خدِّرجمللس مركز العالج من امل

أسيتيل مورفني، كان - ٦موجبة من حيث عالمة اهلريوين 
 وبدأ يف ٢٠١٠ديسمرب /عند أدىن مستوياته يف كانون األول

وبلغت العينات ذات . ٢٠١١الزيادة تدرجييا يف بداية عام 
انون النتائج املوجبة من حيث البنـزوديازيبني ذروهتا يف ك

 بالتزامن مع نقص يف اهلريوين، تبعته ٢٠١٠ديسمرب /األول
اهلريوين " ختفيف"زيادة مستمرة، مما يشري إما إىل إبدال أو 

  .بالبنـزوديازيبينات

 ُسجِّل تراجع يف مضبوطات ٢٠١٠ويف عام   - ٧٧٤
) باستثناء مجهورية إيران اإلسالمية(اهلريوين يف معظم البلدان 

 البلقان الرئيسي، من أفغانستان عرب جاراتِّعلى امتداد درب 
جنوب شرق أوروبا إىل غرب أوروبا ووسطها، وإن استمر 

 بكميات كبرية من اهلريوين على امتداد ذلك تِّجاراال
 كان حنو ثلثي اهلريوين املضبوط ٢٠١١ويف عام . الدرب

يف (عند حدود اململكة املتحدة ُمهرَّباً مباشرة من باكستان 
ويف الوقت نفسه حدث اخنفاض ). حاوياتشحنات جوية و

ووفقا . يف اهلريوين املهرَّب إىل اململكة املتحدة عرب تركيا
للمنظَّمة العاملية للجمارك، استمر االجتاه التراجعي منذ عام 

 يف كمية اهلريوين املضبوطة يف شرق أوروبا ٢٠٠٩
 كانت نسبة الكمية اإلمجالية من ٢٠١١ووسطها؛ ففي عام 

 يف املائة من الكمية املضبوطة يف ٢٣ املضبوط متثِّل اهلريوين
  .٢٠١٠عام 
وكانت كميات اهلريوين اليت ضبطتها السلطات   -٧٧٥

تركيا، رومانيا، (اجلمركية على امتداد درب البلقان التقليدي 
أكرب من تلك املضبوطة على امتداد درب ) هنغاريا، النمسا
 ألبانيا أو مجهورية مقدونيا املتجه إىل إيطاليا عرب(البلقان اجلنويب 

مع استمرار أمهية استخدام ما ) اليوغوسالفية السابقة أو اليونان
ويف رومانيا تراجعت كمية اهلريوين ". طريق احلرير"ُيسمَّى 

 إىل ٢٠١٠يف عام  كغ ١٠٨ يف املائة، من ٩٠املضبوطة بنحو 
وأجنزت السلطات اجلمركية البلغارية . ٢٠١١يف عام  كغ ١٢
 يف املائة من املضبوطات يف شرق أوروبا ووسطها، ٦٠ها وحد

أما أكرب .  يف املائة من احلجم اإلمجايل املضبوط٨٥وأكثر من 
ضبطيتني فقد ُنفِّذتا يف بلغاريا حيث كانت األوىل عند نقطة 

أندريفو على احلدود مع تركيا حيث اكتشفت -تفتيش كابيتان
أما . دمة من تركيامن اهلريوين قا كغ ٩٦السلطات اجلمركية 

الضبطية الثانية فقد كانت عند نقطة تفتيش روس على احلدود 
من  كغ ٤٣مع رومانيا، حيث اكتشفت السلطات اجلمركية 
كما أبلغت . اهلريوين متوجِّهة حنو هولندا داخل محولة شاحنة

السلطات اجلمركية يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 
ن اهلريوين، وتلتها السلطات عن ضبط كميات كبرية م

وأبلغ . اجلمركية يف أوكرانيا وصربيا وألبانيا بكميات أقلّ بكثري
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، بكمية إمجالية ٢٠١١ ضبطية يف عام ١٠١االحتاد الروسي عن 
  .كغ ١٣٨من اهلريوين قدرها 

 يف ٣حنو (ومل متثِّل أوروبا الغربية سوى جزء ضئيل   -٧٧٦
ألفيون الذي ضبطته السلطات من اإلمجايل العاملي من ا) املائة

؛ حيث ُحدِّدت تركيا باعتبارها بلد ٢٠١١اجلمركية يف عام 
 طنا من ١١٢وُضبط ما جمموعه . املصدر يف نصف الشحنات

 يف ٨٠٠، وهو ما ميثِّل زيادة بأكثر من ٢٠١١األفيون يف عام 
وُيهرَّب البوبرينورفني، ).  طنا١٢,٣ (٢٠١٠املائة مقارنة بعام 

بائه األفيون اخلاضع للمراقبة مبوجب اتفاقية عام وهو أحد ش
، على نطاق واسع من فرنسا إىل فنلندا حيث زادت ١٩٧١

، بينما تراجعت املضبوطات من هذه ٢٠١١املضبوطات يف عام 
 باهلريوين تِّجاراالبأنَّ ويف إستونيا أفيد . املادة بني فنلندا وإستونيا

ويف التفيا اكُتشف يف . راجعوغريه من املواد األفيونية آخذ يف الت
 أنَّ خمتربان غري مشروعني لصنع امليثادون؛ وُيعتقد ٢٠١١عام 

  . كانت االحتاد الروسيوجهة تلك الكمّية من امليثادون املنتج
م حمدود يف العام املاضي على ز سوى تقدُّومل ُيحَر  -٧٧٧

ات يف البوسنة واهلرسك، وهي خدِّر باملتِّجارصعيد معاجلة اال
واستمرت . اتخدِّر الدويل باملتِّجارد ما يزال ممر عبور لالبل

ات خدِّر باملتِّجاراجلماعات اإلجرامية املنظَّمة ذات الصلة باال
ات احمللي خدِّروبقي استهالك امل. يف العمل عرب إقليم هذا البلد

غري املشروع منخفضا نسبيا مقارنة بغريها من البلدان 
ة واهلرسك يف املراحل األوىل من وما تزال البوسن. األوروبية

ات وكذلك يف اختاذ تدابري فّعالة خدِّر باملتِّجارمكافحة اال
وما تزال اآلليات . اتخدِّربشأن احلّد من الطلب على امل

املستدامة وذات الطابع املؤسسي يف مرحلة التطوير من أجل 
التعاون والتنسيق االستراتيجي بني خمتلف أجهزة إنفاذ 

وما يزال أداء أجهزة إنفاذ القانون يف مكافحة القانون، 
وحتثّ اهليئة حكومة البوسنة . ات غري متكافئخدِّر باملتِّجاراال

واهلرسك على إنشاء مكتب لتنسيق األنشطة الوطنية ملراقبة 
ات على سبيل األولوية وعلى مواصلة جهودها لتعزيز خدِّرامل

احتاد مجهوريات : يات يف كيانيها املكوِّنني، أخدِّرمراقبة امل
  .البوسنة واهلرسك ومجهورية سربسكا

    ات العقليةؤثِّرامل  )ب(  
ادت مضبوطات اجلمارك من األمفيتامينات يف دزا  - ٧٧٨

يف عام  كغ ٦١٥أوروبا الغربية بواقع ثالثة أضعاف من 
، وإن ظلت أدىن ٢٠١١يف عام  كغ ١ ٨٢٧ إىل ٢٠١٠

 تزال وما). كغ ٣  ٠٢٨ (٢٠٠٩من مستواها يف عام 
أوروبا توجد فيها أغلبية املختربات اليت ُضبطت على نطاق 
العامل بسبب صنعها غري املشروع ملواد تندرج ضمن جمموعة 
األمفيتامني؛ وزاد عدد خمتربات األمفيتامني اليت متّ ضبطها يف 

 خمتربا يف عام ٦٢ إىل ٢٠٠٩ خمتربا يف عام ٤٣أوروبا من 
ى صنع األمفيتامني يف  القدرة علأنَّوأُبلغ عن . ٢٠١٠

هولندا وبلجيكا قد تكون زادت بواقع مخسة أو ستة 
.  يف املائة١٦٠ إىل ٣٠أضعاف، ويف بولندا بنسبة من 

وتراجعت كمية مسحوق األمفيتامني املضبوطة يف غرب 
 ٢٠٠٧ أطنان يف عام ٨أوروبا ووسطها من ذروهتا البالغة 

يا حنو ربع ، حيث مثَّلت أملان٢٠١٠ أطنان يف عام ٥إىل 
. الكمية املضبوطة، وتبعتها اململكة املتحدة وهولندا وبولندا

 عدد أقراص األمفيتامني املضبوطة يف غرب أوروبا أنَّبيد 
 إىل ٢٠٠٨ قرص يف عام ١٧٠ ٠٠٠ووسطها تضاعف من 

 يف ٩٦، حيث ُسجِّلت ٢٠١٠ قرص يف عام ٣٤٥ ٠٠٠
فيتامني ومعظم األم. املائة من تلك املضبوطات يف إسبانيا

حسب الترتيب التنازيل (املضبوط يف أوروبا جرى صنعه 
يف هولندا وبولندا وبلجيكا وبلغاريا وتركيا، وما ) لألمهية

تزال هولندا بلد املصدر أو التوزيع الرئيسي ألغلبية شحنات 
من  كغ ٣١( يف وسط أوروبا وشرقها  املضبوطةاألمفيتامني

ت املضبوطة يف وشهد حجم األمفيتامينا). كغ ٥٧جمموع 
 ٢٠١١بلدان وسط أوروبا وشرقها تراجعا كبريا يف عام 

وضبطت . كغ ٥٧، حيث تراجع إىل ٢٠١٠مقارنةً بعام 
، أي أكثر كغ ٤٩السلطات اجلمركية يف بولندا ما جمموعه 

ات األمفيتامينية املضبوطة يف أوكرانيا نشِّطبكثري من كمية امل
ت أكرب كمية من وُضبط). كيلوغرامان(وبلغاريا ) كغ ٣(

يف أولشينا، بولندا، بالقرب من ) كغ ٣١(األمفيتامينات 
وقامت . احلدود مع أملانيا، يف سيارة خاصة قادمة من هولندا

السلطات اجلمركية يف االحتاد الروسي وبيالروس خبمس 
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، يف  كغ ١١ضبطيات من األمفيتامينات، بوزن إمجايل قدره 
  .٢٠١١عام 
امليثامفيتامني على حنو متزايد يف سوق وأُبلغ عن توافر   -٧٧٩

األمفيتامني غري املشروعة يف بعض البلدان الشمالية وبلدان 
البلطيق، وإن كان األمفيتامني متوافراً على نطاق أوسع بكثري 

 يف ٢٠١١ويف بولندا، اليت شهدت تراجعا يف عام . يف أوروبا
ض عدد خمتربات األمفيتامني غري املشروعة، كانت هناك بع

الزيادة يف عدد خمتربات امليثامفيتامني غري املشروعة املكتشفة؛ 
 يف اجلمهورية ٢٠١١وكانت تلك هي احلال أيضا يف عام 

وتراجع عدد خمتربات امليثامفيتامني غري املشروعة . التشيكية
 ٣٢٨ إىل ٢٠٠٩ خمتربا يف عام ٣٦١املضبوطة يف أوروبا من 

يف )  خمتربات٣٠٧(ا وُضبطت أغلبيته. ٢٠١٠خمتربا يف عام 
اجلمهورية التشيكية، مع زيادة يف عدد حاالت كشف تلك 

واستمرت الزيادة يف عدد ضبطيات . املرافق يف بلغاريا والنمسا
امليثامفيتامني ويف الكمية املضبوطة منه يف غرب أوروبا 

   ضبطية ٧ ٣٠٠، إىل حنو ٢٠٠١ووسطها منذ عام 
 كغ ٣٠٠ة من حنو ، مما ميثل زياد٢٠٠٩يف عام  كغ ٥٠٠و

، وهو ما يعود أساسا إىل الزيادة اليت شهدهتا ٢٠٠٨يف عام 
 السويد والنرويج، ومها البلدان الرئيسيان فيما ٢٠٠٩يف عام 

وتراجعت الضبطيات اجلمركية . يتعلق بضبطيات امليثامفيتامني
 ٢٠١١ يف املائة يف عام ٥٠من امليثامفيتامني بأكثر من 

، ٢٠١٠ُضبطت يف عام  كغ ١٤٢ل مقاب كغ ٦٤فهبطت إىل 
   ٢٠٠٩بعد أن زادت كثريا عن مستواها يف عام 

وظلَّت تايلند بلد املصدر الرئيسي للميثامفيتامني ). كغ ٣٠(
الذي ضبطته السلطات اجلمركية يف غرب أوروبا يف عام 

  وكانت ).  ضبطية٦٧ ضبطية من جمموع ٢٨ (٢٠١١
  ّمة يف ذلك الصدد، البلدان األفريقية أيضا بلدان َمْصدر مه

ومثَّلت بنن وجنوب . ٢٠١٠وإن بدرجة أقلّ مقارنة بعام 
   يف املائة من ١٠أفريقيا وغانا ونيجرييا جمتمعة ما نسبته 

  .الكمية املضبوطة
وبعد عدَّة سنوات من التراجع، وخصوصا يف عام   -٧٨٠

قد عاد إىل الظهور يف " اإلكستاسي"، رمبا يكون عقّار ٢٠٠٩
 وفقا ملكتب الشرطة ٢٠١٠ منتصف عام أوروبا منذ

فقد زادت ضبطيات املواد من فئة ). يوروبول(األورويب 
يف عام  كغ ٥٩٥بأكثر من الضعف، من " اإلكستاسي"

ويف رومانيا كان عدد . ٢٠١٠ طن يف ١,٣ إىل ٢٠٠٩
 ضعف من ٢,٥ أكثر بنحو ٢٠١١األقراص املضبوط يف عام 

 ومل ُيبلَّغ مكتب األمم .العدد املضبوط أثناء العام السابق
ات واجلرمية عن ضبط خمتربات لصنع خدِّراملتحدة املعين بامل

، لكن متّ كشف عدد ٢٠١٠يف أوروبا يف عام " اإلكستاسي"
 هذا االجتاه رمبا كان أنَّوأشري إىل . ٢٠١١منها يف عام 

مرتبطا بظهور سالئف كيميائية معدَّلة تعديال طفيفا ال ختضع 
وأبلغ املرصد األورويب . لصعيد الدويلللمراقبة على ا

ات وإدماهنا عن تزايد املتاح من امليثيلني ديوكسي مخدِّرلل
بعد أن كان " اإلكستاسي"يف أقراص ) MDMA(ميثامفيتامني 

 طرائق اإلنتاج أنَّقد تراجع يف السنوات األخرية، حيث يبدو 
أصبحت اآلن تعتمد بشكل متزايد على السافرول أو على 

-ميثيلني ديوكسي فينيل-٣،٤يميائية مثل غليسيدات مواد ك
بروبانون، وهي مماثلة من حيث تركيبتها للسالئف -٢

" اإلكستاسي"اخلاضعة للمراقبة املستخدمة تقليديا يف صنع 
 ماليني قرص ٣ ُضبط ٢٠١٠ويف عام . بطريقة غري مشروعة

يف غرب أوروبا ووسطها، مما ميثِّل زيادة بنسبة " اإلكستاسي"
، ولكن أقل بكثري من الذروة ٢٠٠٩ يف املائة مقارنة بعام ٥٠

ومثَّلت . ٢٠٠٢ مليون قرص يف عام ٢٣اليت بلغت حنو 
الكمية يف كل من إسبانيا وفرنسا وهولندا حنو ُخمس األقراص 

ويف أملانيا . املضبوطة، وتبعتها أملانيا وبولندا واململكة املتحدة
بأكثر من " كستاسياإل"زادت الكمية املضبوطة من أقراص 

وزادت املضبوطات . ٢٠١١ و٢٠١٠الضعف ما بني عامي 
") اإلكستاسي("اجلمركية من امليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني 

 كغ ٢٠٦ إىل ٢٠٠٩يف عام  كغ ١٠٩يف أوروبا الغربية من 
، حيث ضبطت ٢٠١١يف عام  كغ ٤٦٦ وإىل ٢٠١٠يف عام 

. ية املضبوطةاجلمارك الفرنسية أكثر من نصف إمجايل الكم
ومل تبلِّغ املنظَّمة العاملية للجمارك سوى عن مخس ضبطيات 

 يف شرق أوروبا ٢٠١١ُنفذت يف عام " اإلكستاسي"من 
ثالث ضبطيات من جانب بولندا، وضبطية واحدة (ووسطها 

. كغ ٢١مبا جمموعه ) من جانب كل من صربيا وإستونيا
ي للشحنات غري وُحدِّدت هولندا باعتبارها بلد املصدر الرئيس
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") اإلكستاسي("املشروعة من امليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني 
 يف ٨٠إىل بلدان أوروبية أخرى، حيث الكمية مثَّلت حنو 

املائة من الكمية اإلمجالية اليت ضبطتها السلطات اجلمركية يف 
  .٢٠١١عام 

    
    السالئف  )ج(  
 السالئف ال تزال املواد غري اخلاضعة للمراقبة حتلّ حمل  -٧٨١

الكيميائية املراقَبة، وذلك عن طريق اإلخفاء أو االستبدال، 
وأبلغ مكتب . ٢٠١٠وإن كان ذلك نادرا يف أوروبا قبل عام 

الشرطة األورويب عن عدَّة ضبطيات كبرية ما بني عامي 
فينيل أسيتو أسيتونيتريل - من شحنات ألفا٢٠١١ و٢٠٠٩

)APAAN (فينيل أسيتو -وعن تفكيك خمتربات لتحويل ألفا
، وهي مادة )P-2-P(بروبانون -٢-فينيل-١أسيتونيتريل إىل 

كيميائية سليفة ُتستعمل يف الصنع غري املشروع لألمفيتامني 
بروبانون -٢-فينيل-١وعالوة على صنع . وامليثامفيتامني

  . باملادة مستمرتِّجاراالفإنَّ بطريقة غري مشروعة يف أوروبا، 
    

    ة للمراقبة الدوليةاملواد غري اخلاضع  )د(  
 اجلديدةما يزال صنع املواد ذات التأثري النفساين   - ٧٨٢
 هبا وتعاطيها بطريقة غري مشروعة يشكِّل هتديدا تِّجارواال

 أُبلغ ٢٠١١ففي عام . خطريا يف أوروبا الغربية والوسطى
نظام اإلنذار املبكر لالحتاد األورويب عن عدد قياسي من 

وكانت .  مادة٤٩أثري النفساين، وهو املواد اجلديدة ذات الت
 من شبائه ٢٣مجيع املواد املسجَّلة اصطناعية؛ وتضمَّنت 

.  من الكاثينونات االصطناعية٨ االصطناعية، والقنَّب
واكُتشفت مخس جمموعات كيميائية جديدة من شبائه 

 االصطناعية؛ وتشكِّل تلك املواد أكرب جمموعة ُترصد القنَّب
كما ُحدِّدت سبع مواد . ذار املبكرعن طريق نظام اإلن

ويف . تندرج ضمن األدوية أو املستقلبات أو سالئف األدوية
 صدرت حتذيرات تتعلق بالصحة العامة عن ٢٠١١عام 

طريق منظومة االحتاد األورويب بشأن التأثريات الصحية 
ويف اململكة املتحدة . السلبية فيما يتعلق بعدد من املواد

 يف املائة من مشتريات اإلنترنت ١٩تضمَّن ما نسبته 

االختبارية من املواد اجلديدة ذات التأثري النفساين، واملباعة 
، إحدى املواد "مواد كيميائية حبثية"أو " غذاًء نباتياً"بوصفها 

 يف املائة ٢٠احتوت ما نسبته (اخلاضعة للمراقبة الوطنية 
نات أو  يف املائة على التوايل على كاثينو٢٢ يف املائة و١٨و

  ).شبائه قّنب اصطناعية أو بيبريازينات
وزاد عدد مواقع جتارة التجزئة على اإلنترنت اليت   -٧٨٣

تبيع منتجات ذات تأثري نفساين وتشحنها إىل دول أعضاء يف 
 ٢٠١٠يناير / موقعا يف كانون الثاين١٧٠االحتاد األورويب من 

عا يف  موق٦٩٠ و٢٠١١يناير / موقعا يف كانون الثاين٣١٤إىل 
وكان حنو ثلثها تستضيفه خوادمي . ٢٠١٢يناير /كانون الثاين

كائنة يف الواليات املتحدة، ومخسها تستضيفه خوادمي مقّرها 
وتضمَّن حنو ثلثي املواقع احملددة نوعاً من . يف اململكة املتحدة

إخالء الطرف أو حتذيراً من املنَتج، وكانت هناك زيادة يف 
ية إىل تقييد الدخول إىل تلك املواقع استخدام التدابري الرام

 Mitragyna(وكان الكراتوم . ومحاية هوية املشترين والباعة

speciosa ( وسالفيا ديفينورام)Salvia divinorum ( املنَتجني
 موقعا ١١٠ و١٢٨األكثر استبانة، حيث كانا متاحني يف 

وتوصلت دراسة أجريت خالل . على اإلنترنت على التوايل
 ٠,٩ ما نسبته أنَّ يف إنكلترا وويلز إىل ٢٠١١/٢٠١٢الفترة 

ات عرب اإلنترنت يف خمدِّريف املائة من اجمليبني البالغني اشتروا 
 يف ٠,٧ات، مقارنةً مبا نسبته مخدِّرأحدث فترات تعاطيهم لل

  .املائة يف العام السابق
ات خدِّروميثِّل امليفيدرون نسبة متزايدة من أسواق امل  - ٧٨٤

 أنَّوعلى الرغم من . روعة يف بعض البلدان األوروبيةغري املش
امليفيدرون غري خاضع للمراقبة الدولية، فقد أُخضع للمراقبة 

ومع ذلك فقد . يف معظم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب
استمر عرضه للبيع على اإلنترنت، وإن يف عدد أقلّ من 

غلق يف  أ٢٠١٠/٢٠١١ُويف الفترة . املواقع وبأسعار أعلى
 موقعا شبكيا يعلن عن بيع ١٢٠اململكة املتحدة أكثر من 

امليفيدرون والنافريون؛ وهاتان املادتان ُصنفتا وطنيا 
. ٢٠١٠ين يندرجان ضمن الفئة باء يف عام خمدِّرباعتبارمها 

ويف هنغاريا كان امليفيدرون أكثر املواد االصطناعية ضبطا يف 
ر حقن امليفيدرون وغريه ، وأُبلغ عن تزايد انتشا٢٠١٠عام 
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ويف اململكة . ٢٠١٠/٢٠١١من الكاثينونات يف الفترة 
 ضبطية ٢ ٥٦٤ ضبطية من أصل ٢٨٦املتحدة كانت 

 ختص ٢٠١٠/٢٠١١ُنفِّذت يف إيرلندا الشمالية يف الفترة 
امليفيدرون، أي أكثر بكثري من ضبطيات األمفيتامينات 

 بدرجة وأقل)  ضبطية١٥٠" (اإلكستاسي"و)  ضبطية١٢٨(
).  ضبطيات٣٠٤(طفيفة فقط من ضبطيات الكوكايني 

قبل  (٢٠١٠/٢٠١١ويف إنكلترا وويلز خالل الفترة 
، )إخضاع امليفيدرون للمراقبة الوطنية وبعده على حد سواء

كانت نسبة االنتشار السنوي لتعاطي امليفيدرون بني من 
 يف املائة، أي على ١,٤ عاما ٥٩ و١٦تتراوح أعمارهم بني 

ات خدِّرومبا ميثِّل ثالث أكثر امل" اإلكستاسي"ار تعاطي غر
ومن بني من هم ضمن الفئة . تعاطيا ضمن تلك الفئة العمرية

 عاما كان تعاطي امليفيدرون بنفس تواتر ٢٤- ١٦العمرية 
 كانت ٢٠١١ويف عام ).  يف املائة٤,٤(تعاطي الكوكايني 

يفيدرون هناك زيادة كبرية يف كشف املختربات اليت تصنع امل
  .بطريقة غري مشروعة يف بولندا

واستمرت الزيادة يف املضبوطات اجلمركية من   - ٧٨٥
 إىل حنو ٢٠١٠ طنا يف عام ٤٩القات يف أوروبا الغربية، من 

 يف املائة من ٩٥، حيث كانت ٢٠١١ طنا يف عام ٥٤
، ) طنا١٢,٨(، والسويد ) طنا٢٣,٨(الضبطيات يف أملانيا 

وأُبلغ عن ).  أطنان٦,٦(، والدامنرك ) أطنان٨,٣(والنرويج 
يف مالطة )  طن١,٤(زيادة كبرية يف املضبوطات من القات 

 وضعت حكومة هولندا ٢٠١٢ويف عام . ٢٠١١يف عام 
القات قيد املراقبة الوطنية، وذلك بإدراجه يف القائمة الثانية 

  ).اتخدِّرامل(من قانون األفيون 
    

    التعاطي والعالج  -٥  
ات تعاطيا يف أوروبا، إذ خدِّر أشيَع املالقنَّبل ال يزا  -٧٨٦

 يف املائة، ويليه الكوكايني ٥,٢يبلغ املتوسط السنوي النتشاره 
). وحتديدا اهلريوين(ات األمفيتامينية وشبائه األفيون نشِّطوامل

وأبلغ خرباء يف العديد من بلدان شرق أوروبا وجنوب شرقها 
ات األمفيتامينية، مبا نشِّطوامل القنَّبعن اجتاه متزايد يف تعاطي 

تعاطي شبائه األفيون بأنَّ ، يف حني أُبلغ "اإلكستاسي"فيها 

 يف شرق للقنَّبوُيقدَّر االنتشار السنوي . والكوكايني مستقر
 يف املائة، بينما ُيقدَّر انتشار ٢,٦أوروبا وجنوب شرقها بنسبة 

 األفيونية  يف املائة، وانتشار املواد١,٢شبائه األفيون بنسبة 
وُيقدَّر االنتشار السنوي لتعاطي .  يف املائة٠,٨بنسبة 

الكوكايني يف شرق أوروبا وجنوب شرقها مبا يتراوح بني 
 يف املائة من السكان، فيما تتراوح نسبة تعاطي ٠,٣ و٠,١
 يف املائة، ونسبة تعاطي ٠,٥ و٠,٢ات األمفيتامينية بني نشِّطامل
  . املائة يف٠,٦ و٠,٥بني " اإلكستاسي"

ويف االحتاد األورويب يبلغ االنتشار السنوي لتعاطي   -٧٨٧
 ٠,٣ يف املائة، حيث يتراوح بني ٦,٧ بني البالغني القنَّب

 يف املائة ٣,٦ ىويف املتوسط تعاط.  يف املائة تبعا للبلد١٤,٣و
 يف الشهر السابق، القنَّبمن البالغني يف غرب أوروبا ووسطها 

)  يف املائة٧,٦(ستويات يف إسبانيا حيث أُبلغ عن أعلى امل
 االجتاه املستقر أو املتراجع أنَّويبدو ).  يف املائة٦,٩(وإيطاليا 

 )٣٤( يف غرب أوروبا ووسطها مستمر عموما،القنَّبيف تعاطي 
وخصوصا بني صغار البالغني، وإن كان ما يزال عند مستوى 
 مرتفع؛ وقد تصل نسبة مجيع البالغني األوروبيني الذين

 يف ١ على أساس يومي أو شبه يومي إىل القنَّبيتعاطون 
 بني صغار القنَّبويبلغ متوسط االنتشار السنوي لتعاطي . املائة

 يف ١٥,٢يف غرب أوروبا ووسطها )  عاما٢٤-١٥(البالغني 
ويف .  يف املائة٢٢,٣ يف املائة و٠,٩املائة، حيث يتراوح بني 

 يف املائة، ٨الشهري الوقت الذي يبلغ فيه متوسط االنتشار 
أبلغ أكثر من واحد من كل عشرة أشخاص ممن تتراوح 

)  يف املائة١١,٨( عاما يف فرنسا ٢٤ و١٥أعمارهم بني 
، وحنو واحد من كل مخسة أشخاص ) يف املائة١١(وإيطاليا 

 خالل الشهر القنَّبعن تعاطيهم )  يف املائة١٧,٢(يف إسبانيا 
ستني االستقصائيتني حول وتشري مقارنة بني الدرا. السابق

السلوك الصحي ألطفال املدارس اللتني أعّدهتما منظَّمة الصحة 
 إىل وجود ٢٠٠٩/٢٠١٠ و٢٠٠٥/٢٠٠٦العاملية للفترتني 

اجتاه عام مستقر أو متراجع يف معظم البلدان يف أوروبا من 

__________ 
   القنَّب تعاطي يف كبرية زيادة سجَّلت بولندا أنَّ غري  )34(

  .٢٠١٠ عام يف
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 ولو مّرة يف العمر بني الطالّب من سّن القنَّبحيث تعاطي 
كان االجتاه متزايدا من حيث التعاطي  عاما، وإن ١٦ و١٥

 يف املائة من ١٠,٤ويف سويسرا تعاطى ما نسبته . الشهري
 خالل األشهر الستة القنَّب)  عاما٢٩-١٣(اليافعني والشباب 

السابقة، مما ميثِّل تراجعا عن النسبة اليت كانت سائدة يف عام 
  يف املائة والنسبة اليت كانت سائدة يف١١,١ وقدرها ٢٠٠٧

 يف املائة، بينما بقي التعاطي ١٣,٣ وقدرها ٢٠٠٤عام 
 يف املائة على امتداد ١اليومي أو شبه اليومي مستقرا بنسبة حنو 

، "الشباب يف أوروبا"ونشر برنامج . ٢٠١٠-٢٠٠٧الفترة 
ات استهلّته منظَّمة خدِّروهو برنامج حبثي للوقاية من تعاطي امل

ات، استنتاجات تشري إىل مخدِّراملدن األوروبية املناهضة لل
من ( ملرة واحدة يف العمر بني الشباب القنَّبتراجع تعاطي 

 يف املائة يف عام ١٧يف أيسلندا، من )  عاما١٦-١٥سّن 
ويف أملانيا تراجع . ٢٠١١ يف املائة يف عام ٣ إىل ١٩٩٨

 بني من تتراوح أعمارهم بني القنَّباالنتشار السنوي لتعاطي 
 يف ٤,٦ إىل ٢٠٠١ يف املائة يف عام ٩,٢ عاما من ١٧ و١٢

، وإن بقي ثابتا نسبيا بني من تتراوح ٢٠١١املائة يف عام 
 يف املائة يف ١٣,٥ عاما عند نسبة حنو ٢٥ و١٨أعمارهم بني 

  .٢٠١١عام 
وما يزال مستوى تعاطي الكوكايني مستقرا نسبيا،   - ٧٨٨

حيث بلغ متوسط االنتشار السنوي بني البالغني يف غرب 
 يف ٢,٧ و٠,١ يف املائة، متراوحا بني ١,٢وبا ووسطها أور

).  عاما٣٤- ١٥ يف املائة بني من هم يف سّن ٢,١(املائة 
ولوحظ حدوث تراجع يف االنتشار السنوي لتعاطي 
الكوكايني بني البالغني على مدى السنوات القليلة املنصرمة 
يف البلدان ذات معدالت االنتشار املرتفعة، مثل إسبانيا 

لكن استمرت يف فرنسا . يرلندا والدامنرك واململكة املتحدةوإ
الزيادة يف االنتشار السنوي لتعاطي الكوكايني بني البالغني، 

 يف املائة يف عام ٠,٩ إىل ٢٠٠٠ يف املائة يف عام ٠,٣من 
، بينما تراجع التعاطي ملرة واحدة يف العمر بني من ٢٠١٠

 ٢٠١١ئة يف عام  يف املا٣هم يف سّن السابعة عشرة إىل 
 يف ٠,٩، بعد أن زاد من ٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٣,٣مقابل 

  .٢٠٠٠املائة يف عام 

وأُبلغ عن استقرار تعاطي شبائه األفيون يف غرب   -٧٨٩
 متوسط االنتشار السنوي بلغ أنَّأوروبا ووسطها، إذ ُيقدَّر 

وقد يكون تعاطي اهلريوين يف أوروبا متراجعاً .  يف املائة٠,٤
 مستقراً، بينما يبدو تعاطي شبائه األفيون االصطناعية وشبه أو

وقد حتلّ شبائه أفيون . االصطناعية يف تزايد يف بعض البلدان
اصطناعية وشبه اصطناعية، من قبيل الفنتنيل والبوبرينورفني، 
حملّ اهلريوين يف بعض البلدان يف مشال أوروبا ووسطها، 

شبائه األفيون حنو نصف ومتثِّل . وخصوصاً إستونيا وفنلندا
حاالت العالج اجلديدة، وتتسبب يف أغلبية الوفيات ذات 

 يف املائة ممن ٥ات يف املنطقة؛ إذ أشار ما نسبته خدِّرالصلة بامل
يتلقّون العالج حتديدا إىل شبائه أفيون عدا اهلريوين باعتبارها 

ويف إستونيا، اليت يوجد هبا وفقا .  التعاطي الرئيسيخمدِّر
أعلى ) EMCDDA(ات وإدماهنا مخدِّررصد األورويب للللم

ات يف االحتاد األورويب، أفاد خدِّرنسبة وفيات ذات صلة بامل
 التعاطي خمدِّرالفنتنيل هو بأنَّ ثالثة أرباع من يتلقّون العالج 

الرئيسي، ويف فنلندا أشار أكثر من نصف من يتلقّون العالج 
  .التعاطي الرئيسي خمدِّرإىل البوبرينورفني باعتباره 

وما يزال تعاطي األمفيتامينات يف غرب أوروبا   - ٧٩٠
ووسطها مستقرا، حيث يبلغ متوسط االنتشار السنوي بني 

.  يف املائة١,١ يف املائة، ويتراوح ما بني صفر و٠,٥البالغني 
 عاما، كان ٣٤ إىل ١٥ومن بني من تتراوح أعمارهم من 
 يف املائة، ١,١فيتامني املتوسط السنوي النتشار تعاطي األم

ويف العديد . أي ضعف متوسطه على مستوى عموم السكان
من البلدان، وخصوصا يف مشال أوروبا ووسطها وشرقها، 

 األكثر تعاطيا؛ وهو ميثِّل يف العديد نشِّطُيعترب األمفيتامني امل
ات غري املشروعة األكثر تعاطيا خدِّرمن تلك البلدان ثاين امل

قد تراجع االنتشار السنوي لتعاطي األمفيتامني و. القنَّببعد 
 عاما يف اململكة ٣٤- ١٥بني من هم يف الفئة العمرية 

 يف املائة ١,٨ إىل ١٩٩٨ يف املائة يف عام ٦,٢املتحدة، من 
 يف املائة ٣,١، ويف الدامنرك، من ٢٠٠٩/٢٠١٠يف الفترة 

ويزداد توافر . ٢٠١٠ يف املائة يف عام ٢ إىل ٢٠٠٠يف عام 
مليثامفيتامني يف البلدان الواقعة يف مشال أوروبا وغرهبا، حيث ا

أفيد بتزايد مستويات تعاطي هذه املادة يف أملانيا والنرويج 
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وغريمها من البلدان اإلسكندنافية؛ ويف ليتوانيا أصبح 
وشهدت .  األمفيتاميين األشيع تعاطيانشِّطامليثامفيتامني امل

وروبا استقرارا يف يف أ" اإلكستاسي"مستويات تعاطي 
 ٠,٨السنوات األخرية حيث بلغ املتوسط السنوي النتشاره 

 مثة مؤشرات تدلّ على احتمال حدوث أنَّيف املائة، غري 
  .قفزة جديدة

ات وإدماهنا، على مخدِّرووفقا للمرصد األورويب لل  -٧٩١
 مستويات تعاطي املواد ذات التأثري النفساين أنَّالرغم من 

ديدة االرتفاع هناك احتمال بأن تشهد اجلديدة ليست ش
 كانت نسبة ٢٠١٠/٢٠١١ويف إيرلندا خالل الفترة . زيادة

 يف املائة ٤االنتشار السنوي لتعاطي املواد ذات التأثري النفساين 
من الفئة العمرية ( يف املائة بني صغار البالغني ١٠بني البالغني و

ي بني ويف بولندا ازداد االنتشار السنو).  عاما٢٤-١٥
منعشات " عاما لتعاطي ما ُيسمَّى ١٩ أو ١٨الطالب يف سّن 

 ٧,١ إىل ٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٢,٦، من "املشروعةاملزاج 
 ٢,٥؛ وكانت نسبة االنتشار الشهري ٢٠١١يف املائة يف عام 

ويف اململكة املتحدة زاد عدد حاالت الدخول إىل . يف املائة
بية بسبب املواد ذات املستشفيات واحلصول على مواعيد ط

التأثري النفساين اجلديدة، وكذلك املشاكل الصحية اليت يسببها 
ويف حني اخنفضت حاالت الوفاة . تعاطي تلك املواد املنتظم

ات يف اململكة املتحدة خدِّراإلمجالية ذات الصلة بتعاطي امل
، فقد ٢٠١٠ إىل عام ٢٠٠٩ يف املائة من عام ١٤بنسبة 

ة ستجدَّاة اليت تسببها مواد التعاطي املازدادت حاالت الوف
 حالة يف ٤٤ إىل ٢٠٠٨ حاالت يف عام ٦زيادةً ملحوظة من 

 ٢٠١١/٢٠١٢ويف إنكلترا وويلز خالل الفترة . ٢٠٠٩عام 
كانت نسبة االنتشار السنوي لتعاطي امليفيدرون بني البالغني 

عام  يف املائة، مما ميثِّل تراجعا عن النسبة املسجَّلة يف ال١,١
من الفئة (وبني صغار البالغني .  يف املائة١,٤السابق وقدرها 

 ٣,٣، كانت نسبة االنتشار السنوي ) عاما٢٤-١٦العمرية 
، "اإلكستاسي"يف املائة، وهي نفس النسبة املسجَّلة فيما خيص 

وإن مثَّلت مع ذلك تراجعا عن النسبة املسجَّلة يف الفترة 
ويف إيطاليا لوحظ .  يف املائة٤,٤، وهي ٢٠١٠/٢٠١١

ات هدِّئ يف تعاطي امل٢٠١٠حدوث زيادة كبرية يف عام 

واملنوِّمات، بينما شهدت إسبانيا تراجعا كبريا يف تعاطي 
ويف اململكة املتحدة، يف إيرلندا الشمالية، . ات واملنوِّماتهدِّئامل

  .ازداد تعاطي مضادات االكتئاب
األوروبية عن  االستقصائي للمدارس وتوصَّل املشروُع  -٧٩٢

 للطالّب يف ٢٠١١ات لعام خدِّرالكحوليات وغريها من امل
 نسبة تعاطي أنَّ بلدا إىل ٣٧ عاما يف ١٦-١٥الفئة العمرية 

 ١٨ات غري املشروعة ولو ملّرة واحدة يف العمر كانت خدِّرامل
، مما ميثِّل زيادة مقارنةً بالنسبة املسجَّلة ٢٠١١يف املائة يف عام 

 يف املائة، وإن بقيت مستقرة منذ ١١وقدرها  ١٩٩٥يف عام 
ولوحظ حدوث تراجع كبري يف تعاطي . ٢٠٠٧عام 

ات غري املشروعة ولو ملّرة واحدة يف العمر يف إيرلندا خدِّرامل
 يف املائة يف عام ١٩ إىل ١٩٩٥ يف املائة يف عام ٣٧من 

 ١٩٩٥ يف املائة يف عام ٤٢، ويف اململكة املتحدة من ٢٠١١
، بينما ُسجِّلت أكرب زيادة، ٢٠٠٧ املائة يف عام  يف٢٩إىل 

 يف املائة ٤وأفاد ما نسبته .  نقاط مئوية، يف موناكو٩بواقع 
 عاما أو أقل فيما ١٣سّن بدء التعاطي هو بأنَّ من اجمليبني 

، القنَّب يف املائة فيما خيص ٣ما نسبته خيص املستنشقات، و
ات أو املنوِّمات أو ئهدِّ يف املائة فيما خيص امل٢ و١وما بني 

ووجد ". اإلكستاسي" أو  من دون وصفة طبيةاألمفيتامينات
 يف املائة من الطالّب يف فرنسا ٨ ما نسبته أنَّاالستقصاء 

 يف املائة ١٥ وأنَّ عاما، ١٣ عندما كانوا يف سّن القنَّبجّربوا 
 طالب يف ١٠من الطالّب يف كرواتيا وطالبا واحدا من كل 

.  عاما١٣فينيا، تعاطوا املستنشقات يف سّن التفيا وسلو
 سنويا وملّرة واحدة يف العمر القنَّبوكانت نسبتا تعاطي 

.  يف املائة على التوايل١٧ و١٣مستقرتني إىل حد كبري عند 
من (ولوحظت أكرب الزيادات يف االنتشار السنوي يف فرنسا 

، )ئة يف املا٣٣ إىل ٢١من (ويف موناكو )  يف املائة٣٥ إىل ٢٤
 يف ١٩ إىل ١٢من (وُشوهدت زيادات كبرية أيضاً يف بولندا 

ويف فرنسا ).  يف املائة١٦ إىل ١٠من (ويف الربتغال ) املائة
 يف ٢٤(وموناكو، أبلغ طالب واحد من كل مخسة طالّب 

 يف األيام القنَّبعن تعاطيه )  يف املائة على التوايل٢١املائة و
بنسبة (نيا واجلمهورية التشيكية الثالثني املاضية، وتبعتها إسبا

ومن بني الطالّب املشمولني ).  يف املائة لكلٍّ منهما١٥
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 مرة واحدة القنَّب يف املائة ٤باالستقصاء، تعاطى ما نسبته 
ووجد االستقصاء . على األقل أسبوعيا خالل فترة االستقصاء

ات أو املنوِّمات بدون وصفة طبية ولو ملّرة هدِّئ تعاطي املأنَّ
واحدة يف العمر بني الطالب بقي مستقرا نسبيا ما بني عامي 

  . يف املائة تقريبا٨ً و٧، حيث تراوح بني ٢٠١١ و١٩٩٥
واملواد اليت أشري إليها أكثر من غريها باعتبارها املواد   -٧٩٣

اليت يتعاطاها متلقّو العالج يف غرب أوروبا ووسطها كانت 
، ) يف املائة٢٥ (، والقّنب) يف املائة٤٨(شبائه األفيون 

 يف ٦(ات عدا الكوكايني نشِّط، وامل) يف املائة١٥(والكوكايني 
 التعاطي اآلخر الذي ورد ذكره أكثر من غريه خمدِّرأما ). املائة

 زاد عدد من ٢٠٠٩ و٢٠٠٤وما بني عامي . القنَّبفهو 
 باعتباره القنَّبيتلقّون العالج للمرة األوىل بسبب تعاطيهم 

.  بلدا أوروبيا١٨ يف املائة يف ٤٠ي الرئيسي بنسبة  التعاطخمدِّر
 يف ٥ التعاطي الرئيسي يف خمدِّروأُبلغ عن األمفيتامني باعتباره 

؛ غري ٢٠٠٩املائة من حاالت العالج اجلديدة يف أوروبا يف عام 
 األمفيتامني مثَّل جزءا أكرب بكثري من حاالت العالج اجلديدة أنَّ

 ١٧(وفنلندا )  يف املائة٢٥(، وبولندا ) يف املائة٢٨(يف السويد 
 التعاطي الرئيسي املبلَّغ عنه خمدِّروكان امليثامفيتامني ). يف املائة

فيما خيص حنو ثلث حاالت العالج اجلديدة يف اجلمهورية 
التشيكية وحنو ثلثي تلك احلاالت يف سلوفاكيا، وقد زادت على 

إىل عام  ٢٠٠٥ويف إيرلندا، من عام . مدى العقد الفائت
 ٥٠، ارتفع عدد حاالت العالج اجلديدة مبا يزيد على ٢٠١٠

يف املائة، وبينما تراجعت نسبة طلبات تلقّي العالج املرتبطة 
باملواد األفيونية، خاصة اهلريوين بدرجة طفيفة خالل الفترة 

 باعتباره بالقنَّب، ارتفع عدد احلاالت املرتبطة ٢٠٠٩/٢٠١٠
 يف املائة من عام ٨٠نسبة تزيد على  التعاطي الرئيسي بخمدِّر

 على اهلريوين القنَّب، حيث تفوَّق ٢٠١٠ إىل عام ٢٠٠٥
 التعاطي الرئيسي األكثر شيوعا يف حاالت العالج خمدِّرليصبح 

 باعتبارها جديدةوأُبلغ عن مواد تعاٍط . ٢٠١٠اجلديدة يف عام 
 ٢٠٠٩مواد رئيسية مثرية للمشاكل ألول مرة يف إيرلندا يف عام 

، مما فاق عدد ٢٠١٠ حالة يف عام ٢١٣زادت إىل )  حالة١٧(
" اإلكستاسي"احلاالت املبلَّغ عنها فيما خيص األمفيتامينات و

ويف اململكة املتحدة، يف إنكلترا، تراجع . واملستنشقات جمتمعة
 عاما ويتلقّون العالج من تعاطي ١٨عدد من هم يف سّن 

 يف املائة على التوايل ما ٢٣ و٣٣اهلريوين أو الكوكايني بنسبة 
؛ وباملثل ٢٠١٠/٢٠١١ والفترة ٢٠٠٩/٢٠١٠بني الفترة 

الذين )  عاما٢٥-١٨الفئة العمرية (تراجع عدد صغار البالغني 
أو كوكايني الكراك /يتلقّون العالج بسبب تعاطي اهلريوين و

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦ يف املائة ما بني الفترتني ٥٠بنسبة أكثر من 
ذلك فقد زاد عدد الشباب دون سّن ومع . ٢٠١٠/٢٠١١و

ات األمفيتامينية نشِّط عاما الذين يتلقّون العالج من تعاطي امل١٨
 يف املائة ما بني ١٥٠بنسبة ") اإلكستاسي"باستثناء (أساسا 

، وذلك بسبب ٢٠١٠/٢٠١١ و٢٠٠٩/٢٠١٠الفترتني 
وأشار . ٢٠١٠إخضاع امليفيدرون للمراقبة الوطنية يف عام 

 ١٨ ممن هم دون )٣٥() يف املائة٥٨(الشباب أكثر من نصف 
عاما الذين يتلقّون العالج يف إنكلترا من تعاطي مواد، مبا يف 

 التعاطي خمدِّر باعتباره القنَّبذلك تعاطي كحوليات، إىل 
الرئيسي، وإن كان هناك اخنفاض طفيف يف عدد احلاالت 

  .مقارنةً بالعام السابق
ديسمرب /ألولويف بيالروس، حبلول كانون ا  - ٧٩٤

 شخصا مسجَّلني يف سجل ١٢ ٩٦٧، كان هناك ٢٠١١
من األشخاص الذين يعانون مشكلة ات باعتبارهم خدِّرامل

 ٢ ٥٧٤ومن بني هؤالء كان هناك . االرهتان للمخدِّرات
 ٢ ٢٧٤كان  (٢٠١١شخصاً مسجَّلني ألول مرة يف عام 

وكانت املواد األفيونية ). ٢٠١٠شخصا مسجَّلني يف عام 
ات املسجَّلني يف خدِّر األكثر تعاطيا بني متعاطي املهي

 يف ٦٢,٨بيالروس، وبلغت نسبة متعاطي املواد األفيونية 
 استعمل غالبية ٢٠١١ويف عام . املائة من املسجَّلني اجلدد

زيل الصنع  ات املسجَّلني يف بيالروس أفيونا منخدِّرمتعاطي امل
ومن بني متعاطي . متّ إنتاجه إما من قّش اخلشخاش أو بذوره

ات املسجَّلني حديثا كان هناك عدد أكرب من حاالت خدِّرامل
إساءة استعمال املورفني الصيدالين وحاالت أقلّ من تعاطي 

ومقارنةً بالعام السابق زاد عدد . ٢٠١٠اهلريوين مقارنةً بعام 
 يف املائة يف عام ٦,٥متعاطي املواد األفيونية املسجَّلني بنسبة 

 يف ٨,١ بنسبة القنَّبد عدد متعاطي شبائه ، وزا٢٠١١
 املنوِّمات األشخاص الذين يتعاطوناملائة، وزاد عدد 

__________ 
 تصبح القنَّب من العالج نسبةفإنَّ  الكحوليات، اسُتثنيت إذا  )35(

  .املائة يف ٨٦
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 كان ما ٢٠١١ويف عام .  يف املائة٥,٧ات بنسبة هدِّئوامل
ات املسجَّلني حديثا خدِّر يف املائة من متعاطي امل٣,٦نسبته 

مقارنة  تافهاً  األمفيتامني مما ميثِّل تغّيراًالذين يتعاطونمن 
  .بالعام السابق

ات يف البوسنة خدِّر عدد متعاطي املأنَّويبدو   - ٧٩٥
 أنَّويقدَّر . واهلرسك آخذ يف التزايد، وخصوصا بني الشباب

ات باحلقن، وهو ما خدِّر من متعاطي امل٧ ٥٠٠البلد فيه 
 ٦٤- ١٥ يف املائة ممن هم ضمن الفئة العمرية ٠,٣ميثِّل حنو 

 متوسط عمر من يتعاطون أنَّات إىل وتشري االستقصاء. عاما
 يف املائة منهم من ٩١ عاما، حنو ٣٠ات باحلقن هو خدِّرامل

وأفاد ثلث . الذكور، وأغلبيتهم الساحقة حتقن اهلريوين
ات باحلقن املشمولني باالستقصاء إىل خدِّرمتعاطي امل

 ٣٠ ما بني أنَّوُيقدَّر . التشارك يف اإلبر خالل الشهر السابق
. اتمخدِّراملائة من نزالء السجون من املرهتنني لل يف ٧٠و

ات خدِّرسوق املفإنَّ وحسبما ذكرته السلطات احمللية، 
، آخذة يف االتساع، "اإلكستاسي"االصطناعية، وخصوصا 

  .وخصوصا يف املناطق احلضرية
 األشيع ومن مثَّ األسهل توافرا خدِّروالقّنب هو امل  - ٧٩٦

وهو ُيهرَّب أساسا من آسيا تعاطيا يف االحتاد الروسي، 
وعالوة على ذلك، يتسم . الوسطى ولكنه ُينتج حمليا أيضا

ات باالستهالك غري الطيب خدِّرالوضع احلايل لتعاطي امل
الواسع النطاق للهريوين والديزومورفني والكوكايني 

وأبلغت وزارة الصحة يف االحتاد . ات األمفيتامينيةنشِّطوامل
األشخاص نصف مليون من الروسي عن وجود حوايل 

 املسجَّلني رمسيا وتشمل االجتاهات املرهتنني للمخدِّرات
ات أقل كلفة وأسهل خدِّراألخرية االستعاضة عن اهلريوين مب

الذي ُينتج من قّش اخلشخاش (توافرا مثل األفيون املؤستل 
) وكثريا ما ُيقدَّم باعتباره خشخاش الطعام على سبيل التمويه

  املستخرج من األدوية املشروعة القائمة والديزومورفني 
  .على الكوديني

ات يف االحتاد خدِّرووفقا للدائرة االحتادية ملراقبة امل  -٧٩٧
عدد متعاطي الديزومورفني يف االحتاد الروسي فإنَّ الروسي، 

وشهد استهالك الديزومورفني زيادة هائلة عما . آخذ يف النمو
نت الكمية املستهلكة فبينما كا: كان عليه قبل مخس سنوات

بلغت  تزيد بقليل على الكيلوغرامني ٢٠٠٦ يف عام خدِّرمن امل
وبدأ معدل الوفيات . كغ ١٠٠ حنو ٢٠١١هذه الكمية يف عام 

 -ات خدِّرالناجتة عن تعاطي الديزومورفني بني مدمين امل
.  ينافس مثيله الناتج عن اهلريوين-ومعظمهم من الشباب 
ار العامني الفائتني، تراوحت الوفيات وُيقدَّر بأنه، على مد

 ٧ ٠٠٠ و٥ ٠٠٠الناجتة عن تعاطي الديزومورفني ما بني 
 الذين تعاطواويف بعض مناطق البلد، وصلت نسبة . حالة

 املرهتننيالديزومورفني، من بني املسجَّلني ألول مرة باعتبارهم 
  . يف املائة٩٠ات، إىل مخدِّرلل

وهو ُيقدَّر (ات خدِّروبقي عدد الوفيات بسبب امل  - ٧٩٨
، ٢٠١٠يف أوروبا مستقرا يف عام )  حالة٧ ٢٣٧بنحو 

وكذلك بقي عدد الوفيات بسبب اجلرعات املفرطة من 
ات خدِّروكان حنو ثالثة أرباع الوفيات بسبب امل. اتخدِّرامل

مرتبطا بشبائه األفيون، وترتبط نسبة كبرية من مجيع الوفيات 
 متعدِّدة حيث يكثر تعاطي ات بتعاطي موادخدِّربسبب امل

زوديازيبينات وغريها من شبائه األفيون  الكحوليات والبن
وبني األوروبيني يف الفئة . والكوكايني إضافةً إىل اهلريوين

 ٤ عاما، مثَّلت اجلرعات املفرطة ما نسبته ٣٤-١٥العمرية 
وأُبلغ عن تراجع الوفيات بسبب . يف املائة من مجيع الوفيات

وأُبلغ عن . يف أملانيا وإيطاليا واململكة املتحدةات خدِّرامل
ات يف خدِّرحدوث بعض الزيادات يف الوفيات بسبب امل

إستونيا وفنلندا بسبب الزيادات يف الوفيات الناجتة عن تعاطي 
شبائه األفيون يف كال البلدين، ويف فنلندا أيضا بسبب 

فيتامينية ات األمنشِّطالزيادات يف الوفيات املرتبطة بتعاطي امل
  .ات واملنوِّماتهدِّئوامل

 يف ٢٠١١وعقب حدوث زيادات كبرية يف عام   -٧٩٩
حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية املبلَّغ عنها 

ات باحلقن يف رومانيا واليونان، خدِّروانتشارها بني متعاطي امل
ات مخدِّرخلص حتقيق مشترك قام به املرصد األورويب لل

ركز األورويب للوقاية من األمراض ومكافحتها إىل وإدماهنا وامل
تغّير يف معدل حاالت اإلصابة أيِّ  معظم البلدان مل تبلِّغ عن أنَّ
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بفريوس نقص املناعة البشرية املشخَّصة حديثا أو يف انتشارها 
بيد . ٢٠١٠/٢٠١١ات باحلقن يف الفترة خدِّربني متعاطي امل

سمربغ وليتوانيا واليونان  إيطاليا وبلغاريا ورومانيا ولكأنَّ
أبلغت عن زيادات طفيفة، بينما أبلغت بلدان أخرى عن 
حدوث زيادات يف سلوكيات احلقن اخلطرة أو اخنفاض نطاق 

  .ات باحلقنخدِّرتغطية خدمات الوقاية بني متعاطي امل
    

    أوقيانوسيا  -  هاء
    التطّورات الرئيسية  -١  
مفيتامينية وصنعها ات األنشِّطال تزال نسب تعاطي امل  -٨٠٠

على حنو غري مشروع يف أوقيانوسيا من أعلى النسب يف 
وهذا االجتاه موثق جيدا يف أستراليا ونيوزيلندا على . العامل

تعاطي امليثامفيتامني بأنَّ وجه اخلصوص، مع أنه قد أُبلغ 
وعلى الرغم . مستقر أو آخذ يف االخنفاض يف هذين البلدين

غري املشروع يف أستراليا ونيوزيلندا من انتشار الصنع احمللي 
تضييق اخلناق مؤّخرا على السالئف الكيميائية املستخدمة فإنَّ 

ات األمفيتامينية، نشِّطيف الصنع احمللي أّدى إىل ارتفاع أسعار امل
مما لفت بدوره انتباه املتَّجرين األجانب الذين يسعون إىل 

 أنَّوالنتيجة . االستفادة من هذه اإلمكانيات لتحقيق أرباح
ات امليثامفيتامينية قد ارتفعت بسبب نشِّطحوادث ضبط امل
عدم توفّر معلومات عــن فإنَّ ومع ذلك . تزايد معدالت املنع

ات من بلدان أخرى باملنطقة، ال سيما دول خدِّرمراقبة امل
احمليط اهلادئ اجلزرية اليت مل يصدِّق معظمها على أيٍّ من 

ات، يعين عدم وجود إدراك خدِّراقبة املاالتفاقيات الدولية ملر
ومع ذلك تشري . اتخدِّر باملتِّجارشامل وفّعال لوضع اال

 الشباب يتعاطونه وأنَّ امليثامفيتامني متاح أنَّالبحوث إىل 
  .بكثرة، حىت يف املناطق النائية جداً

 تعاطي الكوكايني آخذ يف التزايد، وقد مت أنَّكما   -٨٠١
. برية يف املنطقة، خصوصا يف أستراليااإلبالغ عن ضبطيات ك

وهذا االجتاه يتماشى مع مؤّشرات وردت من األعوام املاضية 
املتَّجرين يستهدفون أستراليا ونيوزيلندا باعتبارمها أسواقا بأنَّ 

منعشات "وتفرض زيادة انتشار . ذات إمكانات منو كبرية
ية حتديات جسيمة على الوكاالت األسترال" املزاج املشروعة

املعنية بالصحة وإنفاذ القانون والتنظيم بسبب العدد الكبري من 
ات املتاحة واللََبس املوجود بشأن وضعها القانوين خدِّرامل

والتعقيد املتصل بصنعها وعرضها؛ وهذا يدل أيضاً على اجتاه 
وعلى الرغم من . اتخدِّربارز من حيث تطور أمناط تعاطي امل

 غري املشروع املفضل يف املنطقة، رخدِّ ال يزال املالقنَّب أنَّ
ة جديدة أصبحت أكثر منشِّطات خمدِّربأنَّ توحي كل األدلة 

  .شعبية بني الفئات العمرية األحدث سّناً
 بقراري حكوميت ناورو ونيوي بت اهليئةُوقد رحَّ  -٨٠٢

 غري تِّجاراالنضمام إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اال
؛ وحثّت ١٩٨٨ لسنةات العقلية ؤثِّرت واملاخدِّراملشروع يف امل

كلتا احلكومتني على االستفادة من هذا الّزخم من خالل 
  .اتخدِّراالنضمام إىل املعاهدتني الدوليتني األخريني ملراقبة امل

 هناك تسع دول يف أوقيانوسيا مل أنَّولكْن يبقى   -٨٠٣
راقبة تصبح بعُد أطرافا يف مجيع املعاهدات الدولية الثالث مل

ات؛ وهذا ال يزال يشكِّل مسألة تثري بالغ القلق بالنسبة خدِّرامل
 تِّجارللهيئة، وخباصة يف ضوء التقارير املتزايدة بشأن اال

فارتفاع . ات وصنعها على حنو غري مشروع يف املنطقةخدِّربامل
 واملعارف املتعلقة بكيفية صنع القنَّبمعدالت انتشار تعاطي 

 حنو غري مشروع يف أوقيانوسيا جيعلها منطقة امليثامفيتامني على
وتواصل اهليئة حثَّ مجيع الدول . ةنظَّمشديدة التأثّر باجلرمية امل

املعنية، وهي بابوا غينيا اجلديدة وباالو وتوفالو وجزر سليمان 
وجزر كوك وساموا وفانواتو وكرييبايت وناورو، على 

عاهدات الدولية  من املاالنضمام دون مزيد من التأّخر إىل أيٍّ
فما . ات، اليت مل تصبح بعُد أطرافا فيهاخدِّرالثالث ملراقبة امل

أسهل أن تتضّرر تلك الدول بأنشطة املتجرين الذين يرغبون 
  .يف تزويد األسواق األسترالية والنيوزيلندية

    
    التعاون اإلقليمي  -٢  
مت تنظيم عّدة مؤمترات إقليمية يف املنطقة، مما مسح   - ٨٠٤

حسني التنسيق والتعاون بشأن املسائل املتعلقة مبراقبة بت
  .اتخدِّرامل

فقد ُعقد اجتماع اللجنة األمنية اإلقليمية التابعة مللتقى   -٨٠٥
. يونيه/ يف فيجي يف حزيران٢٠١٢جزر احمليط اهلادئ لعام 
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وركزت املناقشات اليت دارت يف أثناء هذا االجتماع على 
ة عرب نظَّمصوصا اجلرمية املاملسائل العابرة للحدود، وخ

الوطنية؛ وإدارة احلدود ومكافحة اإلرهاب؛ والتحديات 
الوطنية واإلقليمية املرتبطة بإنفاذ القانون؛ واألمن البشري 

  .وحقوق اإلنسان واملسائل املتعلقة باحلوكمة
 بالسالئف الكيميائية يف أوقيانوسيا تِّجاروال يزال اال  - ٨٠٦

ويف إطار جهود . ني يف املنطقةمصدر قلق كبري للمسؤول
التصّدي هلذه املشكلة عقد اجتماع مشترك ملشروع 

وفرقة العمل اخلاصة مبشروع بريزم يف كانبريا من " التالحم"
وحضر االجتماع . ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٧ إىل ٤

أعضاء فرقة العمل من االحتاد الروسي وأستراليا وأملانيا 
ولندا والواليات املتحدة والصني واملكسيك واهلند وه

ة نظَّماألمريكية وكذلك ممثلون عن املفوضية األوروبية وامل
وأمانة اهليئة الدولية ) اإلنتربول(الدولية للشرطة اجلنائية 

واستعرض االجتماع العمليات واألنشطة . اتخدِّرملراقبة امل
اليت أجنزت حتت رعاية هذين املشروعني، وقدَّم ممثلو فرقة 

ة عامة عن أحدث االجتاهات اليت لوحظت يف العمل حمل
" MDMA"مناطقهم فيما يتعلق بالكوكايني واهلريوين وعقار 

ومت االتفاق على عدد من اإلجراءات املقبلة، ). إكستاسي(
مبا يف ذلك مترين جلمع املعلومات وحتسني التبليغ عن 

كما مت االتفاق على . الضبطيات املتعلقة بالبدائل غري املراقبة
الشروع يف النظام العاملي للتبليغ عن احلوادث املتعلقة 

  .اتخدِّربالسالئف التابع للهيئة الدولية ملراقبة امل
كما َتَواصل التعاون وتنمية القدرات فيما يتعلق   -٨٠٧

فقد ُعقد املؤمتر السنوي األربعون . باجلمارك وإنفاذ القانون
اي، لرؤساء الشرطة يف جزر احمليط اهلادئ يف بوهنب

 / آب٢٥ إىل ٢٣، من )املوّحدة-واليات(ومبيكرونيزيا 
وناقش رؤساء الشرطة كيفية حتسني . ٢٠١١أغسطس 

التنسيق واستخدام املوارد املقدَّمة من املاحنني وحتديد الثغرات 
اليت تشوب اخلدمات وكيفية دعم بناء القدرات التدريبية 

ات ظَّممنة من منظَّماملستدامة واإلشراف عليها داخل كل 
ة اجلمارك يف منظَّموعقدت . الشرطة يف احمليط اهلادئ

أوقيانوسيا مؤمترها السنوي الرابع عشر يف باغو باغو بساموا 

وحضر االجتماع مندوبو . ٢٠١٢مايو / أيار٣األمريكية يف 
 بلداً وإقليماً عضواً، وهي أستراليا وبابوا غينيا اجلديدة ١٨

ان وجزر كوك وجزر وباالو وتوفالو وتونغا وجزر سليم
مارشال وجزيرة نورفولك وساموا وساموا األمريكية وفانواتو 

وناورو ) املوّحدة-واليات(وفيجي وكرييبايت وميكرونيزيا 
وركّزت املناقشات على النهج . ونيوزيلندا ونيوي

االستراتيجية اجلديدة، مثل التواصل الشبكي بني اجلمارك 
ستندة إىل االستخبارات واستخدام تقنيات إدارة املخاطر امل

  .وتقاسم املعلومات وتبادهلا
كما استثمرت أستراليا كميات كبرية من املوارد يف   -٨٠٨

وحبلول هناية الربنامج . برنامج تطوير الشرطة يف احمليط اهلادئ
 ١٠٠الذي تبلغ مدته أربع سنوات، ستكون أقل قليالً من 
جلديدة مليون دوالر أسترايل قد استثمرت يف املهارات ا

والقيادة وتدريب اجملتمعات احمللية هبدف حتسني الفعالية وثقة 
ويقدِّم الربنامج دعما . اجلمهور يف شرطة جزر احمليط اهلادئ

خاصا بكل بلد لفائدة باالو وتوفالو وجزر كوك وجزر 
ونيوي، ) املوّحدة-واليات(مارشال وكرييبايت وميكرونيزيا 

لرامية إىل معاجلة املسائل لكنه يسعى أيضا إىل دعم اجلهود ا
. املتصلة بأعمال الشرطة على صعيد منطقة احمليط اهلادئ كلها

 مت القيام بذلك من خالل جمموعة متنوعة من ٢٠١٢ويف عام 
  .دورات تدريب املدرِّبني واملؤمترات وحلقات العمل

    
    التشريعات والسياسات واإلجراءات الوطنية  -٣  
 أقّرت حكومة أستراليا ٢٠١١مثلما ورد يف تقرير   -٨٠٩

، ٢٠١٥-٢٠١٠ات للفترة خدِّراستراتيجية وطنية ملكافحة امل
وتستند إىل ثالث ركائز هي خفض الطلب وخفض العرض 

وهتدف إىل بناء جمتمعات حملية آمنة وسليمة . وخفض الضرر
من خالل التقليل إىل احلد األدىن من األضرار املرتبطة 

األخرى بني األفراد والعائالت ات خدِّربالكحول والتبغ وامل
، قام ٢٠٠٨وقبل ذلك ويف منتصف عام . واجملتمعات احمللية

ات بإطالق خدِّراجمللس الوزاري املعين باستراتيجية مكافحة امل
كما مددت . ات األمفيتامينيةنشِّطاالستراتيجية اخلاصة بامل

ات نشِّطحكومة أستراليا مؤخرا االستراتيجية اخلاصة بامل
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، حىت يتزامن اكتماهلا مع اكتمال ٢٠١٥تامينية إىل عام األمفي
  .اتخدِّراالستراتيجية الوطنية ملكافحة امل

وأطلقت أستراليا، اليت لديها واحد من أعلى   -٨١٠
يف أوقيانوسيا، ") إكستاسي ("MDMAمستويات تعاطي عقار 

ات، مبادرة يف كانون خدِّرضمن محلتها الوطنية بشأن امل
 هتدف إىل توعية الشباب مبخاطر ٢٠١١ديسمرب/األول

وأبرزت . ات غري املشروعة األخرىخدِّروامل" اإلكستاسي"
واألضرار احملتملة " اإلكستاسي"محلة التوعية هذه خماطر تناول 

املقترنة به من أجل تقليص معدالت االستهالك املرتفعة بني 
 وباإلضافة إىل ذلك قدَّمت احلكومة األسترالية متويال. الشباب

إضافيا ألنشطة املركز الوطين للمكافحة واإلعالم بشأن 
 وتقدمي القنَّب، الذي يسعى إىل مكافحة استهالك القنَّب

معلومات تستند إىل األدلة بشأن األضرار املرتبطة بتعاطي 
  .القنَّب، وكذلك تنفيذ تدخالت لفائدة متعاطي القنَّب
 املتعلق  عّدلت أستراليا املعيار٢٠١٢مايو /ويف أيار  -٨١١

 القنَّببالتصنيف املوحد لألدوية والسموم ليشمل شبائه 
وباإلضافة إىل ذلك، وفيما يتعلق بتشريعات . االصطناعية

) MMC-4(ميثكاثينون -ميثيل-٤الكومنولث، مت إدراج 
البنـزيل بيربازين ومت حتديد عتبات جديدة -والكيتامني ون

  .للميثكاثينون وفينيل بروبانوالمني

د انقضاء فترة التشاور بشأن استعراض قانون وبع  - ٨١٢
، نشرت اهليئة ١٩٧٥ات لعام خدِّرإساءة استعمال امل

، ٢٠١٢مايو /القانونية لنيوزيلندا تقريرها النهائي يف أيار
الذي قدَّم توصيات للحكومة بشأن كيفية حتديث قوانني 

ومشل هذا االستعراض عددا من . ات يف نيوزيلنداخدِّرامل
 الرئيسية، مبا يف ذلك استعراٌض شاملٌ لنظام املقترحات

ات الذي سيستند إىل تقييم تأثري مخدِّرالتصنيف احلايل لل
 من حيث األضرار وكذلك مقترح بشأن إنشاء خدِّرامل

ات، مما سيتيح للحكومة فرصة مخدِّرحمكمة منوذجية لل
إرجاء إصدار األحكام حلني خضوع بعض اجلناة لعالج من 

  .ات تفرضه احملكمةرخدِّتعاطي امل

 قدَّمت حكومة نيوزيلندا تشريعات ٢٠١١ويف عام   -٨١٣
من أجل جعل األدوية املنتجة حمليا، احملتوية على مستحضرات 
صيدالنية لشبيه اإليفيدرين، غري متاحة إالّ بناء على وصفة 

، ووفقا لقانون إساءة استعمال ٢٠١٢مارس /ويف آذار. طبية
 شهرا ١٢رضت أيضا حظرا ملدة ، ف١٩٧٥ات لعام خدِّرامل

-AM(بني االصطناعية وبيعها على عرض عدد من شبائه القنَّ

بني هي تلك اليت وشبائه القنَّ). UR-144 وAM-2232 و1248
 هبا بوصفها بدائل تِّجارمت إدماجها ضمن منتجات يتم اال

وفضال عن ذلك، واعتبارا من بداية . للقنَّبقانونية 
دمييثيل أميالمني، وهو -٣،١حظر ، مت ٢٠١٢أبريل /نيسان

وبعض " حّبات احلفالت"عنصر شائع يدخل يف تكوين 
وباإلضافة . املكمِّالت اخلاصة بإنقاص الوزن واألداء الرياضي

. إيفيدرين واإليفيدرينسودوإىل ذلك، متت إعادة تصنيف ال
ب اآلن رخصة فجميع واردات وصادرات هذه املواد تتطلّ

  . إشعار سابق للتصديرلكل شحنة، وكذلك إصدار

ة ؤثِّروسعياً وراء التصّدي للنمو السريع للمواد امل  - ٨١٤
نفسانياً اجلديدة، اليت ميكن توليفها حبيث تشكل خطوة 
َتسبق الضوابط الرقابية القائمة، قامت حكومة نيوزيلندا 

وحيظر هذا . ٢٠١٢يوليه /بسّن تشريع جديد يف متوز
تأثري النفساين ما مل تأذن التشريع بيع مجيع املواد ذات ال

  .بذلك جهة تنظيمية رقابية
وبعد استعراض سياسة فيجي العامة الوطنية املتعلقة   -٨١٥
 وافقت حكومة فيجي على ١٩٩٤ات يف عام خدِّربامل

يونيه /السياسة العامة الوطنية للمنتجات الدوائية يف حزيران
ادة وستهدف السياسة العامة اجلديدة إىل حتسني استف. ٢٠١٢

الفنيني الصحيني واملستهلكني من األدوية وجودهتا 
 رفعت ٢٠١٢وابتداء من عام . واستخدامها استخداماً رشيداً

بابوا غينيا اجلديدة بشكل كبري امليزانية السنوية املخصصة 
ات وباقي وكاالت اإلنفاذ املعنية مخدِّرملكتبها الوطين لل

م ومعاجلتهم ات هبدف تثقيف املتعاطني وتوعيتهخدِّربامل
كما جيري . ات القائمةخدِّروإعادة تأهيلهم وإنفاذ قوانني امل

إعداد توصية سيتم تقدميها إىل رئيس الوزراء واجمللس التنفيذي 
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الوطين، بغية إنشاء فرقة عمل وزارية تقوم، يف مجلة أمور، 
ات وإقامة مراكز خدِّربدراسة العقوبات املناسبة جلرائم امل

وإجراء حتديث ممكن لقانون بابوا غينيا للعالج واإلرشاد 
  .اجلديدة للمواد اخلاضعة للرقابة

    
    تِّجارالزراعة واإلنتاج والصنع واال  -٤  
    اتخدِّرامل  )أ(  
 غري املشروع األكثر انتشارا، خدِّر املالقنَّبال يزال   -٨١٦

وتقدر . من حيث التعاطي واإلنتاج والضبطيات يف أوقيانوسيا
 يف ١٤,٦ و٩,١ يف املنطقة مبا يتراوح بني معدالت االنتشار

املائة، وهي من بني أعلى املعدالت يف العامل، حيث تعترب 
ففي أستراليا، وخالل .  يف املنطقةللقنَّبأستراليا أكرب سوق 

 يف املائة ٧٢ القنَّب، شكَّلت ضبطيات ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
وخالل تلك . ات غري املشروعةخدِّرمن حوادث ضبط امل

 على احلدود القنَّب حالة كشف عن ٢ ١٣٧ترة، سجلت الف
، وهو أكرب عدد من للقنَّب ضبطية ٥٠ ٠٧٣األسترالية و

الضبطيات يبلّغ عنه يف أستراليا على امتداد السنوات العشر 
  . األخرية
كما أبلغت نيوزيلندا عن ارتفاع معدل االنتشار؛   -٨١٧

 تعاطيا يف هذا  غري املشروع األكثرخدِّر املالقنَّبوكان هو 
 مليون نيوزيلندي بأهنم قد سبق ١,٢البلد، حيث أفاد قرابة 

 مثة مؤشرات أنَّإالّ .  خالل حياهتمخدِّرهلم استعمال هذا امل
 قد اخنفض وسط الفئة العمرية من خدِّر تعاطي هذا املأنَّعلى 
 سنة، استجابة للشواغل الصحية املتعلقة ٢٤ إىل ١٨

ات جديدة منشِّطيل متزايد لتعاطي بالتدخني، إىل جانب تفض
  .غري خاضعة للمراقبة

 مبعدالت القنَّب وزراعة نبات القنَّبكما جيري تعاطي   -٨١٨
وقد سبق للهيئة . مرتفعة يف عدة دول جزرية يف احمليط اهلادئ

" القنَّبصناعة "ة من تأتِّي األرباح املأنَّأن أثارت خماوف من 
يثامفيتامني وغريه من هذه سيعاد استثمارها يف صنع امل

ويعّد قرب هذه اجلزر من . ات على حنو غري مشروعخدِّرامل
ات غري املشروعة، إىل جانب صعوبة مخدِّراألسواق الرئيسية لل

حراسة جزر احمليط اهلادئ بسبب موقعها اجلغرايف، أمرا جذابا 

. ات الذين استهدفوا املنطقة بشكل متزايدخدِّرللمتجرين بامل
 أنَّ اإلفادة بتنظيم عدة محالت للمكافحة، ُيقدَّر ويف حني متت

 يف املائة من األشخاص ٤٠ مؤّخرا قد يصل إىل القنَّبتعاطي 
كما . الذين مشلهم االستقصاء يف باالو وجزر سليمان وفانواتو

فقد :  تعاطي الكوكايني يف بابوا غينيا اجلديدة مرتفع أيضاأنَّ
ا النبات تعّد من أبرز مصادر زراعة هذبأنَّ أبلغ املسؤولون هناك 
وأفادت جزر مارشال بوجود أدىن . الدخل يف هذا البلد

 يف جزر احمليط اهلادئ، حيث أبلغ القنَّبمعدالت انتشار تعاطي 
 يف املائة من النساء عن تعاطيهم ٣ يف املائة من الرجال و٦

  . خالل حياهتمالقنَّب

ا ال متثِّل  ضبطيات الكوكايني يف أوقيانوسيأنَّومع   -٨١٩
 يف املائة من جمموع الضبطيات يف العامل، فإنّ ٠,٣سوى 

 يشري إىل ٢٠١١ارتفاع الكميات اليت مت ضبطها خالل عام 
 أنَّ السوق املتعلق هبذه املادة يف املنطقة قد اتسعت وإىل أنَّ

أوقيانوسيا أصبحت ُتستعمل على حنو متزايد كطريق لتهريب 
  .خدِّرهذا امل

، ارتفع عدد حاالت ٢٠١١-٢٠١٠لفترة وخالل ا  -٨٢٠
كشف مهرَّبات الكوكايني على احلدود األسترالية بنسبة 

 يف ٨١ات املكتشفة بنسبة خدِّرالثلثني وتزايد جمموع وزن امل
ومثلت . املائة مقارنة باملستويات املسجلة خالل الفترة السابقة

 يف املائة من الكمية اإلمجالية للكوكايني ٧٨ ضبطيات ٦
. كغ ٤٠١ضبوط، وبلغت إحدى هذه الضبطيات وحدها امل

وشكل تنوع نقاط االنطالق لتهريب الكوكايني إىل هذا البلد 
اجتاها ملموسا، وكانت األرجنتني وبنما وتايلند واململكة 
املتحدة والواليات املتحدة أبرز نقاط االنطالق من حيث 

بلغ وزهنا  الضبطية اليت أنَّومع ذلك، جتدر اإلشارة إىل . العدد
ت على منت طائرة صغرية كانت مسافرة من قد متَّ كغ ٤٠١

وتنطوي األغلبية الكبرية من الضبطيات من حيث . إكوادور
  ات أرسلت خدِّرالعدد على كميات صغرية من هذه امل

  .يف طرود

خالل األشهر   يف نيوزيلنداكغ ١٦,٢وميثِّل ضبط   -٨٢١
 مقارنة بالكمية  زيادة هائلة٢٠١٢السبعة األوىل من عام 



 اتمخدِّرلتقرير الهيئة الدولية لمراقبة ا

158 

ويف حني تعد . ٢٠١١ غراما اليت مت ضبطها عام ٦١٥البالغة 
ات إىل أستراليا، تشري خدِّرنيوزيلندا بلد عبور لتهريب امل

 أغلب الكوكايني الذي مت ضبطه كان معدا أنَّالدالئل إىل 
وقد كان معظم الكوكايني الذي مت ضبطه . لالستهالك احمللي

ية مباشرة، وخاصة من األرجنتني قادما من أمريكا اجلنوب
وشيلي، وشكل اإلخفاء الداخلي أكثر األشكال انتشارا يف 

ات املوجودة يف غرب خدِّر باملتِّجار شبكات االأنَّإالّ . نقله
  .أفريقيا ضالعة أيضا يف هتريب الكوكايني إىل هذا البلد

ويشبه انتشار املواد شبه األفيونية يف أوقيانوسيا   -٨٢٢
 يف العديد من البلدان املتقدِّمة اليت يشتد فيها االعتماد انتشارها

 يقل كثرياً عن خدِّر تعاطي هذا املأنَّعلى توريد اهلريوين، مع 
 القنَّبات غري املشروعة األخرى مثل خدِّرتعاطي امل

ويف أستراليا ظلَّ تعاطي اهلريوين . ات األمفيتامينيةنشِّطوامل
وزن الضبطيات الوطنية من  أنَّ، مع ٢٠٠١مستقرا منذ عام 

 ٢٠١١-٢٠١٠اهلريوين تزايد على حنو كبري خالل الفترة 
، وهي أكرب كمية يتم ضبطها منذ كغ ٣٧٥,٧ليصل إىل 

وشكّل اهلريوين القادم من جنوب غرب . ٢٠٠٦-٢٠٠٥
آسيا أضخم كميات اهلريوين املضبوطة، بينما كانت حوادث 

ا هي احلوادث ات القادمة من جنوب شرق آسيخدِّرضبط امل
ومن حيث الوزن، شكَّلت باكستان وفييت . األكثر تكرارا

نام وماليزيا نقاط االنطالق األوىل احملددة فيما كانت 
سنغافورة وماليزيا واهلند البلدان اليت ُشِحنت منها يف غالب 

  .األحيان كميات اهلريوين املضبوطة
 الثالث خدِّرويف نيوزيلندا تعّد املواد األفيونية امل  - ٨٢٣

وشكل عدد األشخاص . األكثر انتشارا من حيث التعاطي
الذين قُبلوا لتلقّي العالج من تعاطي اهلريوين واملورفني 

 ٤٤) مبا يف ذلك املواد األفيونية الصيدالنية(واملواد األفيونية 
يف املائة من مجيع حاالت دخول املستشفيات املتعلقة 

 باهلريوين تِّجار االوال ينتشر. ٢٠١٠ات يف عام خدِّربامل
واألفيون وتعاطيهما يف نيوزيلندا، حيث يستعمل العديد ممن 

أو األدوية " زيل الصنع املن"يتعاطون املواد األفيونية اهلريوين 
  .لة مثل األوكسيكودوناحملّو

  

    ات العقليةؤثِّرامل  )ب(  
ات خدِّرمن امل كغ ٥٥٨مت ضبط كمية قياسية بلغت   -٨٢٤

من امليثامفيتامني البلوري  كغ ٣٠٦ا فيها غري املشروعة، مب
وتلي . ٢٠١٢يوليه /من اهلريوين، يف سيدين يف متوز كغ ٢٥٢و

، ٢٠١١مايو /هذه الضبطيةَ ضبطيةٌ كربى أخرى جرت يف أيار
 كغ ٢٣٠حيث ضبطت الشرطة االحتادية األسترالية أكثر من 

 متت وتربز الضبطية اليت. من امليثامفيتامني خالل محلة يف سيدين
ات نشِّط الطلب احمللي الكبري واملتواصل على امل٢٠١٢يف عام 

األمفيتامينية يف أستراليا، الذي يلبيه بشكل رئيسي الصنع احمللي 
 اعتقاال متصال ١٣ ٩٨٢ومت تنفيذ ما جمموعه . غري املشروع

  ، ٢٠١٠-٢٠٠٩ات األمفيتامينية خالل الفترة نشِّطبامل
جمموع االعتقاالت ذات الصلة  يف املائة من ١٦مما ميثِّل 

ات، لتحتل بذلك املرتبة الثانية بعد االعتقاالت املتصلة خدِّربامل
  ، مت اكتشاف ٢٠١١-٢٠١٠وخالل الفترة . بالقنَّب
باستثناء عقار (ات األمفيتامينية نشِّط خمتربا لصنع امل٥٥٦

MDMA") خمتربا لصنع عقار ١٦و")) إكستاسي MDMA ،
 خمتربا خالل الفترة ١٧مستوى ويشكل ذلك تراجعا عن 

٢٠١٠-٢٠٠٩.  
ورغم وجود الصنع احمللي غري املشروع هبذا الشكل   - ٨٢٥

ات األمفيتامينية إىل البلد ال يزال نشِّطهتريب املفإنَّ القوي 
 يف املائة من حاالت ٩٠وشكَّلت الطرود أكثر من . موجودا

 يف املائة من وزن ٤٧الكشف، فيما مثَّل الشحن اجلوي 
ات األمفيتامينية نشِّطكمية اإلمجالية املكتشفة من املال
على احلدود ")) إكستاسي ("MDMAباستثناء عقار (

ونقاط االنطالق األكثر شيوعاً بالنسبة . األسترالية
مبا يف ذلك (ات األمفيتامينية هي إيرلندا والصني منشِّطلل

كما ارتفعت ضبطيات . وكندا واهلند) هونغ كونغ
ات من نشِّطمن امل كغ ١١٢فقد مت ضبط ": اإلكستاسي"

يف عام  كغ ٥٤ مقارنة بـ٢٠١٠يف عام " اإلكستاسي"فئة 
  .٢٠٠٩يف عام  كغ ٥٩ و٢٠٠٨
ات األمفيتامينية نشِّطويف نيوزيلندا ازداد تعاطي امل  -٨٢٦

ات خدِّرازدياداً سريعاً خالل العقدين األخريين، وهي تبقى امل
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وبرهنت القدرة احمللية . القنَّبغري املشروعة األكثر تعاطيا بعد 
املتطورة على صنع األنشطة األمفيتامينية على قابليتها للتأقلم 

ورغم ضبط خمتربات الستخراج . مع الطلب واالستجابة له
العدد اإلمجايل للمختربات فإنَّ شبيه اإليفيدرين يف نيوزيلندا 

السرية اليت مت ضبطها قد اخنفض، ولوحظ حدوث حتول 
 الصانعني غري ألنَّ املواقع الريفية وشبه الريفية ملموس إىل
ات األمفيتامينية حياولون تفادي الكشف منشِّطاملشروعني لل

ة تعّددات املخدِّركشف خمتربات صنع املفإنَّ ومع ذلك . عنهم
  .ات غري املشروعة يف البلدخدِّرميثِّل تطورا جديدا يف صنع امل

وافر امليثامفيتامني ووضعت حكومة نيوزيلندا ختفيض ت  -٨٢٧
 وتعاطيه على قمة أولوياهتا فيما خيص إنفاذ القانون، حيث إنَّ

ات يف خدِّر يف املائة من جمموع االعتقاالت املرتبطة بامل١٢
وأدى حتديد .  كانت تنطوي على امليثامفيتامني٢٠١٠عام 

 يف ٤٥هذه األولوية إىل ارتفاع ضبطيات امليثامفيتامني بنسبة 
 هذه أنَّإالّ . ٢٠٠٩ مقارنة بعام ٢٠١٠ عام املائة خالل

 يف خدِّرالضبطيات قد تعين أيضا تزايد جاذبية بيع هذا امل
 سعر امليثامفيتامني مرتفع ومربح نسبيا مما جعله البلد، حيث إنَّ

ة املوجودة يف آسيا نظَّمجيتذب اهتمام اجلماعات اإلجرامية امل
 ويشهد على ذلك .ومجهورية إيران اإلسالمية وغرب أفريقيا

من امليثامفيتامني على احلدود يف عام  كغ ١٩,٥جزئيا ضبط 
 يف املائة مقارنة بالكمية ٨١، مما ميثِّل ارتفاعا بنسبة ٢٠١٠

وكما هي احلال يف أستراليا . ٢٠٠٩اليت مت ضبطها يف عام 
قياساً " اإلكستاسي"ات من نوع نشِّطارتفعت ضبطيات امل

الكمية املبلغ عنها يف : ت السابقةعلى مثيالهتا خالل السنوا
، تضارع كمية الضبطيات اليت كغ ١٢، وهي ٢٠١٠عام 

  .٢٠٠٤أبلغ عنها يف عام 
    

    السالئف  )ج(  
نتيجة للتعديالت التشريعية اليت زادت من صعوبة   -٨٢٨

تسريب اإليفيدرين والسودوإيفيدرين على يد املتَّجرين يف 
 اإلجرامية يف جتديد وتطويع أستراليا َتَمثّل ردُّ فعل اجلماعات

  .ات األمفيتامينيةمنشِّطالصنع احمللي لل

 خمترب غري مشروع ٧٠٢وكشفت السلطات األسترالية   -٨٢٩
، وهو أكرب عدد يتم تسجيله على ٢٠١١-٢٠١٠خالل الفترة 

 خمتربا للصنع ١٣٠ فكّكت نيوزيلندا ٢٠١٠ويف عام . اإلطالق
ات األمفيتامينية أو طنشِّغري املشروع خيتص أساساً بصنع امل

استخراج السودوإيفيدرين، وهو ما ميثِّل اخنفاضا طفيفا مقارنة 
 ١٣٥ وهو ٢٠٠٩بعدد املختربات اليت مت تفكيكها يف عام 

ويشمل هذا العدد أيضا خمتربا تصنيعياً غري مشروع كان . خمتربا
يستخرج اإليفيدرين والسودوإيفيدرين من نبات اإليفيدرا 

ات نشِّطوميثِّل استخدام خمتربات امل. الصيدالنيةواملستحضرات 
األمفيتامينية لإليفيدرا اجتاهاً حمدوداً وإنْ يكن متنامياً يف صنع 

  ات األمفيتامينية يف نيوزيلندا، مت حتديده ألول مرة يف نشِّطامل
  .٢٠٠٥عام 
وال يزال استخراج اإليفيدرين والسودوإيفيدرين من   -٨٣٠

 وهو -) ContacNT(املستحضر املستحضرات، خاصة من 
تركيبة صيدالنية حبيبية متميزة حتتوي على السودوإيفيدرين 

 الطريقة الرئيسية للحصول على السالئف -وتأيت من الصني 
ويف عام . ات األمفيتامينيةنشِّطالكيميائية الالزمة لصنع امل

من مستحضرات  كغ ٩٤٩ بلّغت نيوزيلندا عن ضبط ٢٠١٠
مايو /ويف أيار. ContacNTاصة يف شكل السودوإيفيدرين، خ

من  كغ ٦٨ وحده ضبطت نيوزيلندا تقريبا ٢٠١١
ContacNT . ضبطت أستراليا ونيوزيلندا معا ٢٠١١ويف عام 

 طن من اإليفيدرين والسودوإيفيدرين، وكان أغلبه يف ١,٧
  .شكل مستحضرات

") إكستاسي ("MDMA سوق عقار ومن الواضح أنَّ  -٨٣١
 فككت ٢٠١١أبريل /ففي نيسان. يزال جذابايف أستراليا ال 

ة يف سيدين وقامت نظَّمالسلطات األسترالية جتمعا للجرمية امل
بأكرب ضبطية للسافرول يف تاريخ أستراليا، حيث ضبطت أكثر 

 لتر من زيت السافرول املنخفض التركيز أُعلن ٢ ٨٠٠من 
على سبيل التمويه أنه سائل خاص بالشعر والتنظيف آٍت من 

 ٢٨٨ويطابق احملتوى املنخفض من السافرول حوايل . صنيال
 ٢,٣وميكن أن يؤدي هذا إىل صنع . لترا من السافرول النقي
  ".إكستاسي"مليون قرص من عقار 
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 حالة ختص ٤٣ بلّغت أستراليا عن ٢٠١٠ويف عام   -٨٣٢
ضبطيات اإليفيدرا، الذي ميكن استخدامه يف صنع 

ومت كشف أغلب . كغ ٣امليثامفيتامني، بلغت ما جمموعه 
الضبطيات يف نظام الربيد وأتت من الواليات املتحدة يف شكل 

 هذه أنَّمكمِّالت خاصة باحلمية أو إنقاص الوزن، رغم 
ات خدِّراألخرية قد ال تكون موجَّهة لالستخدام يف صنع امل

  .غري املشروع
    

    املواد غري اخلاضعة للمراقبة الدولية  )د(  
اتت السلطات تواجه حتديات ظهور يف أستراليا ب  -٨٣٣

وحتاكي هذه النظائر . ات األمفيتامينيةمنشِّطنظائر جديدة لل
وامليثامفيتامني وهي مصّممة ") إكستاسي ("MDMAآثار عقّار 

ورغم . اتخدِّرحبيث تلتف حول التشريعات الوطنية ملراقبة امل
فإنَّ  ٢٠٠٠وجود هذه املواد يف أستراليا منذ مطلع عام 

منعشات "ة هذه املواد، اليت غالبا ما تباع بوصفها من جاذبي
  ، قد تطورت إىل درجة أن أصبح هلا "املزاج املشروعة

وبقي الكشف عن الكيتامني، الذي . سوق متميز ومنفصل
 -خيلف طائفة واسعة من اآلثار اليت تشمل اهللوسة، مستقرا 

 ٢٣ مقارنة مبقدار ٢٠١٠-٢٠٠٩ ضبطية خالل الفترة ٢٢
  .٢٠١١-٢٠١٠ خالل الفترة ضبطية
ويتزايد أيضا كشف املواد ذات التأثري النفساين   -٨٣٤

فقد . األخرى، مثل امليفيدرون وامليثيلني ديوكسي بريوفالريون
كُشف عن وجود هذه املواد، اليت حتاكي آثار املواد اخلاضعة 

وأبرز ". اإلكستاسي"ات يتم بيعها على أهنا خمدِّرللمراقبة، يف 
إيثيل -ن-ميثيل-٤زيل بيبريازين وامليفيدرون و مصادر بن

 الصني قد أنَّكاثينون هي إيرلندا واململكة املتحدة، رغم 
كما . ُحدِّدت أيضا باعتبارها نقطة منشأ بالنسبة هلذه املواد

ومت اكتشاف عدد . يتواصل التبليغ عن استخدام البيبريازينات
ة من غاما من املختربات يف نيوزيلندا تستخرج كميات كبري

بوتريو الكتون املستخلص من مبيدات الفطريات اخلاصة 
  ).Mogul وFandango ( فاندانغو وموغولبالبستنة

    

  التعاطي والعالج  -٥  
  

ات تعاطيا خدِّر أكثر املالقنَّبكما ذُكر أعاله، يظلّ   -٨٣٥
 ما  أن٢٠١٢َّفقد قّدر تقرير صدر عام . يف منطقة أوقيانوسيا

 املائة من األشخاص الذين تتراوح  يف١٤,٨يزيد على 
 يف منطقة القنَّب عاما قد استعملوا ٦٤ و١٥أعمارهم بني 

، مما جيعل املنطقة حتتل الصدارة بني ٢٠٠٩أوقيانوسيا يف عام 
  . يف العاملخدِّراملناطق من حيث تعاطي هذا امل

 يف املائة من السكان يف ٣,٥ أنَّر دِّويف نيوزلندا قُ  -٨٣٦
، ٢٠١١ات خالل عام خدِّرعالج من تعاطي املحاجة إىل ال

 حالة وفاة ذات صلة غري مباشرة بتعاطي ٨٦حيث أفيد بوقوع 
 شخصا كان ٩ ٤٥١ومن أصل . ات العقليةؤثِّرات واملخدِّرامل

هلم اتصال رمسي بالشرطة أو باجلهاز القضائي يف نيوزيلندا 
 حالة ٨ ٠٨٥ات، هناك خدِّربسبب جرائم ذات صلة بامل

  .بالقنَّب هلا صلة مباشرة جبرائم شخصية متعلقة كانت
 يف دول جزر احمليط اهلادئ القنَّب تعاطي أنَّكما   -٨٣٧

فقد وجدت . الصغرى شائع أيضا، خاصة يف صفوف الشباب
النتائج احلديثة للدراسة االستقصائية املدرسية الشاملة اليت 

 يف ١٤,٣ يف املائة و٤ ما بني أنَّأجريت حول صحة التالميذ 
 سنة ١٥ و١٣املائة من التالميذ الذين تتراوح أعمارهم بني 

 الذكور أنَّ خالل حياهتم، مع مالحظة القنَّبقد استعملوا 
وكانت األرقام .  من الفتياتللقنَّبأكثر بكثري تعاطيا 

 يف املائة يف ٤ يف املائة يف جزر كوك؛ و٩,٢: كالتايل
 يف املائة ٦,٥ن؛ و يف املائة يف جزر سليما١٤,٣كرييبايت؛ و

  .يف تونغا
 يف املائة من ٢,١ أنَّ مت اإلبالغ عن ٢٠١٠ويف عام   -٨٣٨

ات نشِّط سنة فما فوق قد تعاطوا امل١٤سكان أستراليا البالغني 
 يف املائة من ٥,٩األمفيتامينية مؤّخراً بينما تعاطى هذه املادة 

 سنة، ٢٩ و٢٠جمموعة األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني 
ومع . ا جيعل هذه اجملموعة األخرية تعرف أعلى معدل انتشارمم

 هي األدىن منذ ٢٠١٠ذلك، فهذه األرقام املبلّغ عنها يف عام 
  .١٩٩٥عام 
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ومن بني اجملرمني املزعومني احملتجزين يف أستراليا أثبتت   -٨٣٩
وهذا . امفيتامنيللميث يف املائة منهم ٢١االختبارات استعمال 

 أنَّ، رغم ٢٠١٠ يف املائة مقارنة بعام ٦نسبة يشكّل ارتفاعا ب
هذه النسبة ال تزال أدىن من النتائج القياسية املسجلة يف عام 

 يف ٣٠، حيث كانت النتيجة إجيابية بني ٢٠٠٤ وعام ٢٠٠٣
اجلرمية،  كما أفاد املعهد األسترايل لعلم. املائة من احملتجزين

 أنَّانوا يعتقدون املستعملني كبأنَّ الذي قام هبذه الدراسة، 
  . توافره قد ازدادوأنَّ حتّسنت حتسناً ملموساً خدِّرجودة امل
ات األمفيتامينية املرتبة الثانية بعد مادة نشِّطوحتتل امل  -٨٤٠
.  من بني أشيع املواد غري املشروعة تعاطياً يف نيوزلنداالقنَّب

ات األمفيتامينية نشِّط كانت نسب تعاطي امل٢٠١١ويف عام 
ات نشِّطوامل") اإلكستاسي ("MDMAئفها، مبا فيها عقار وسال

 ٦األمفيتامينية وامليثامفيتامينات، مستقرة ومت التبليغ عن 
  ومع ذلك، مت التبليغ عن ارتفاع . حاالت وفاة متصلة بتعاطيها

  

ات األمفيتامينية وامليثامفيتامينات عن نشِّطمعدالت تعاطي امل
  .لة بالتقريرطريق احلقن خالل الفترة املشمو

وال تزال جزر احمليط اهلادئ تواجه حتديات كربى   -٨٤١
ات على خدِّرتتعلق باإلبالغ عن اإلحصاءات املتعلقة بتعاطي امل

 استعمال الكافا أنَّإالّ .  هباتِّجارحنو غري مشروع وصنعها واال
وباإلضافة إىل ذلك، مت .  يعتربان شائعنيالقنَّبوتعاطي 
ات األمفيتامينية يف صفوف تالميذ نشِّطتعاطي املعن اإلبالغ 

فقد : املدارس الثانوية يف عدد كبري من جزر احمليط اهلادئ
 يف املائة ١٣,١أبلغت جزر مارشال عن معدل انتشار بلغ 

كما توجد أدلة على .  يف املائة يف باالو٧,١بينما وصل إىل 
يم تعاطي امليثامفيتامينات عن طريق احلقن يف عدد كبري من أقال

 يف املائة من ٤١جزر احمليط اهلادئ ويف فانواتو حيث يقوم 
ات عن طريق احلقن الذين تتراوح أعمارهم خدِّرمستعملي امل

 . سنة حبقن امليثامفيتامينات٢٤ و١٥بني 
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  توصيات إىل احلكومات واألمم املتحدة وسائر املنظَّمات الدولية   -رابعاً 
  واإلقليمية املعنيَّة

      
ــة    َت  -٨٤٢ ــات الدولي ــذَ احلكومــات لالتفاقي ــةُ تنفي رصــد اهليئ

 وتفحص سـري عمـل النظـام الـدويل          ،اتخدِّرالثالث ملراقبة امل  
ــة امل ــدويل  خــدِّرملراقب ــوطين وال وُتقــدِّم . ات علــى الــصعيدين ال

ــا، توصــيات إىل       ــص إليه ــيت ختل ــائج ال ــتنادا إىل النت ــة، اس اهليئ
دعمـا   ،إلقليميـة واات الدولية   نظَّماملكذلك إىل    و ،احلكومات

  . واالمتثال هلالتنفيذ تلك االتفاقيات
ويسترعي هذا الفصل االنتباه إىل التوصـيات الرئيـسية           -٨٤٣

ــق  ــا يتعل ــر    ب فيم ــذا التقري ــن ه ــث م ــاين والثال ــصلني الث ــ. الف ا أّم
 موضـوع املـسؤولية املـشتركة يف املراقبـة          التوصيات الـيت ختـصّ    

كما تـرد توصـيات     . ات فترد يف الفصل األول    مخدِّرالدولية لل 
دة ترمــي إىل حتــسني مراقبــة الــسالئف الكيميائيــة يف تقريــر حمــدَّ

 مـــن اتفاقيـــة ســـنة ١٢ عـــن تنفيـــذ املـــادة ٢٠١٢اهليئـــة لعـــام 
ــشجِّ )٣٦(.١٩٨٨ ــة    وت ــات الدولي ــات واملنظَّم ــة احلكوم ع اهليئ

متـها  واإلقليمية املعنيَّة على استعراض مجيع التوصيات الـيت قدَّ        
ــى تنفيــ   ــة وعل ــضاء  اهليئ ــاء، حــسب االقت ــا . ذها دون إبط كم

ــن       ــا تّتخــذه م ــا مب ــة إىل إبالغه ــات املعنيَّ ــة احلكوم ــدعو اهليئ ت
 .مة يف هذا التقريربالتوصيات املقدَّبشأن األخذ إجراءات 

    
    توصيات إىل احلكومات - ألف 

ُتعـــَرض التوصـــياُت التاليـــة املوجَّهـــة إىل احلكومـــات   -٨٤٤
ضمام إىل املعاهدات؛ وتنفيـذ     االن: حبسب اجملاالت املوضوعية  

ات وصــنعها خــدِّراملعاهــدات وتــدابري املراقبــة؛ ومنــع إنتــاج امل
 هبــا وتعاطيهــا علــى حنــو غــري مــشروع؛ واملــواد غــري تِّجــارواال

 .اخلاضعة للمراقبة الدولية
    

__________ 
اويات اليت يكثر استخدامها يف صنع يالسالئف والكيم  )36(

تقرير اهليئة : ات واملؤثِّرات العقلية بصفة غري مشروعةخدِّرامل
 من ١٢ عن تنفيذ املادة ٢٠١٢ات لعام خدِّرراقبة املالدولية مل

ات خدِّرامل  غري املشروع يفتِّجاراتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اال
 ).E/INCB/2012/4 (١٩٨٨واملؤثِّرات العقلية لسنة 

   االنضمام إىل املعاهدات  -١  
لـة   بـصيغتها املعدَّ   ١٩٦١ مـن اتفاقيـة سـنة        ُتشكِّل كلٌّ   -٨٤٥
 واتفاقيــة ســنة ١٩٧١ واتفاقيــة ســنة ١٩٧٢وكــول ســنة بربوت

وُيَعـدُّ انـضماُم    . اتخـدِّر  إطاَر النظـام الـدويل ملراقبـة امل        ١٩٨٨
مجيع الدول إىل هذه االتفاقيات وتنفيذ أحكامها عامليا شرطني         

ات بفعالية على الصعيد العاملي،     خدِّر ملراقبة امل   الزمني أساسيني
ة خـدِّر  علـى العقـاقري امل     فيما يهـدف إىل ضـمان سـبل احلـصول         

ات العقلية لألغراض الطبية والعلميـة، مـع احلـرص علـى            ؤثِّروامل
 والتعـاطي   تِّجـار منع تسريبها إىل جمـاالت اإلنتـاج والـصنع واال         

 .غري املشروعة

 مل تصبح   )٣٧( دولة ١٧ تالحظ اهليئة أنَّ ما جمموعه       :١التوصية  
. اتخــدِّرة املبعــُد أطرافــا يف مجيــع املعاهــدات الدوليــة ملراقبــ     

 أفغانــستان وتــشاد   كــل مــن  إىل ذلــك، يتعــّين علــى  وإضــافةً
ــول   ــضمام إىل بروتوك ــنةاالن ــنة   ١٩٧٢ س ــة س ــدِّل التفاقي  املع

 علــى االنــضمام إىل  املعنيــةَ احلكومــاِتوحتــثّ اهليئــةُ. ١٩٦١
ات باعتبار ذلك قضية    خدِّرمجيع املعاهدات الدولية ملراقبة امل    

 .عاجلة
  

    هدات وتدابري املراقبةتنفيذ املعا  -٢  
 االنـــضمام العـــاملي إىل املعاهـــدات الدوليـــة    مـــع أنَّ  -٨٤٦

ات ضــروري، فهــو غــري كــاٍف مبفــرده خــدِّرالــثالث ملراقبــة امل
ــصلة بامل لللتــــصدي  ــشاكل ذات الــ ــدِّرلمــ ــذا . اتخــ ويف هــ

الصدد، فإنّ من األمور األساسية لذلك التنفيذ العـاملي جلميـع     
بيــق كــل احلكومــات لتــدابري    أحكــام تلــك املعاهــدات، وتط  
  .املراقبة الضرورية تطبيقا فّعاال

__________ 
، ) املتعّددة القوميات-دولة (بوليفيا و، البابوا غينيا اجلديدة، با  )37(

 سليمان، جزر كوك، جنوب ليشيت، جزر-توفالو، تيمور
السودان، ساموا، الصومال، غينيا االستوائية، فانواتو، 

 .هاييتنيوي، ، ليربيا، ناورو، يتكرييبا
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التــشريعاُت الوطنيــة يف بعــض البلــدان ال تتماشــى : ٢التوصــية 
 كمـا إنَّ  . اتخـدِّر مع كل أحكام املعاهدات الدوليـة ملراقبـة امل        

قــوائم املــواد اخلاضــعة للمراقبــة علــى الــصعيد الــوطين يف بعــض 
واردة يف جـداول اتفاقيـة سـنة        البلدان ال تـشمل مجيـع املـواد الـ         

 اتفاقيــــة ســــنة جــــدويل أو يف ١٩٧١ واتفاقيــــة ســــنة ١٩٦١
هتــا املوجَّهــة إىل مجيــع احلكومــات  دعَور اهليئــةُوتكــرِّ. ١٩٨٨

ق مــن ملراجعــة قوانينــها ولوائحهــا التنظيميــة مــن أجــل التحقّــ
ات خـدِّر اّتساقها مع مجيع أحكام املعاهدات الدولية ملراقبة امل  

ل املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية خاضعة كـذلك         ك ومن أنَّ 
وينبغي للحكومات، إذا اقتضت    . للمراقبة الوطنية يف بلداهنا   

ل ل قوانينها ولوائحها التنظيمية، وأن تعـدِّ      الضرورة، أن تعدِّ  
كــذلك جــداوهلا الوطنيــة للمــواد اخلاضــعة للمراقبــة، وذلــك 

  .بقصد امتثاهلا للمعاهدات

ــية  ــُض احلك: ٣التوصـ ــدان   بعـ ــات بلـ ــها حكومـ ــات، ومنـ ومـ
صانعة رئيسية، تواجه صعوبات يف تقدمي تقارير إبـالغ دقيقـة           
ويف حينـــها إىل اهليئـــة عـــن بيانـــات املـــواد اخلاضـــعة للمراقبـــة 
ــالك مــوظفي     ــة، وخــصوصا بعــد إجــراء تغــيريات يف ِم الدولي

ــسلطات    ــة تلـــك الـ ــيم بنيـ ــادة تنظـ ــلطاهتا املختـــصة أو إعـ . سـ
 احلكومــات  مجيــَعع اهليئــةُتــشجِّ واجتنابــا لتلــك الــصعوبات،

علـى اختـاذ الترتيبـات الالزمــة لتـدريب املـوظفني مـن أجــل       
ــة مبقتــــضى    ــات اإلبالغيــ ــاء بااللتزامــ ــن الوفــ ــهم مــ متكينــ

ات، وعلــــى القيــــام خــــدِّراالتفاقيــــات الدوليــــة ملراقبــــة امل
ــة      ــدة املعرفّيـ ــى القاعـ ــاظ علـ ــضرورية للحفـ ــاخلطوات الـ بـ

  .ملوظفيها يف أوقات التغيري

 تعمد حكومـات كـثرية إىل االسـتفادة مـن الـنظم             :٤توصية  ال
اإللكترونيــــة جلمــــع البيانــــات وتــــصنيفها حــــسبما تقتــــضيه  

ب اهليئـةُ باألخــذ بالتكنولوجيـات اجلديــدة   وترحِّــ. االتفاقيـات 
 اهليئـة تالحـظ، يف بعـض البلـدان،     غـري أنَّ  . لتيسري هذا العمـل   

ــع مــن أ     ــيت ُتجَم ــة املعلومــات ال ــدّني مــستوى نوعي صــحاب ت
املصلحة املعنيني على الصعيد الوطين، مبـا يف ذلـك املعلومـات            

ــ ــةالــيت ُتجَم ــةُ وتــذكِّ. ع باســتخدام األدوات اإللكتروني ر اهليئ
 مبــسؤوليتها عــن احلــرص علــى أن يكــون كــل   احلكومــاِت

أصحاب املصلحة املعنيني على الصعيد الـوطين علـى وعـي           
 نظـام ُيطبَّـق     تام باملتطلبات اإلبالغيـة، وعلـى أن يكـون أيُّ         

على الصعيد الوطين مـن أجـل مجـع البيانـات وإبالغهـا إىل              
ــاً يف طريقـــة تـــصميمه وتنفيـــذه مـــع أحكـــام    اهليئـــة متوافقـ

ــدات الدوليــة ذات الــصلة هبــذا املوضــوع     وتــدعو . املعاه
ــةُ ــة    كــلَّاهليئ ــرامج دورات تدريبي ــات إىل وضــع ب  احلكوم

لـوطين  منتظمة ألصـحاب املـصلحة املعنـيني علـى الـصعيد ا           
عــن تلــك الــنظم وعــن متطلبــات تقــارير اإلبــالغ مبوجــب   

  .اتخدِّراالتفاقيات الدولية ملراقبة امل
 شديد مـساَر التحـّرك اجلـاري         تالحظ اهليئةُ بقلق   :٥التوصية  

 ألغـراض غـري طبيـة يف بعـض       للقنَّـب صوب اإلباحة القانونيـة     
أحناء الواليات املتحدة، وخصوصا تلك النتـائج الـيت أسـفرت           

ها مبـادرات لالقتـراع علـى هـذه املـسألة جـرت مـؤّخرا يف                عن
. ٢٠١٢نـوفمرب   /لورادو وواشنطن يف تشرين الثاين    ووالييت ك 
 علـى أمهيـة تنفيـذ املعاهـدات الدوليـة ملراقبـة             د اهليئـةُ  وتشدِّ

ات عامليا من جانـب كـل الـدول األطـراف، وحتـثّ             خدِّرامل
ضرورية حكومــةَ الواليــات املتحــدة علــى اختــاذ التــدابري الــ 

ــة     ــة ملراقبــ ــدات الدوليــ ــام للمعاهــ ــال التــ ــضمان االمتثــ لــ
  .ات يف كامل إقليمهاخدِّرامل
    

    ات العقليةؤثِّرة واملخدِّرالعقاقري امل  )أ(  
 كفاية تـدابري املراقبـة       يف بلدان كثرية، يسهم عدمُ     :٦التوصية  

اليت تنظّم وصـَف عقـاقري الوصـفات الطبيـة وتوزيَعهـا وبيَعهـا              
. ات مــن أجــل تعاطيهــا  خــدِّر العقــاقري وامليف تــسريب تلــك 

 املعنيـة علـى اعتمـاد وتنفيـذ تـدابري           وحتثّ اهليئةُ احلكوماتِ  
الة بشأن وصِف األدوية اليت حتتوي علـى عقـاقري          مراقبة فعّ 

ات عقلية من جانب ِمهنيي الرعايـة الـصحية،      مؤثِّرة و خمدِّر
وبــشأن توزيعهــا بواســطة جتّــار اجلملــة، وبيعهــا بواســطة       

  .يدلياتالص
ات العقليــة املدرجــة يف اجلــدولني ؤثِّرتــسريُب املــ: ٧التوصــية 

، مـن قنـوات التجـارة       ١٩٧١الثالث والرابع مـن اتفاقيـة سـنة         
الدولية، قد حيدث عنـدما ال ُيـشتَرط استـصدار أذون اسـترياد            
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ــة يف بعــض       ــا هــي احلال ــواد، كم ــذه امل ــصدير خبــصوص ه وت
ه إىل كــل احلكومــات ها املوجَّــوتكــّرر اهليئــةُ نــداَء. البلــدان

 أذون استرياد وتصدير    اليت ال تشترط حىت اآلن استصدارَ     
ع نطاق االشـتراط    ات العقلية بأن توسِّ   ؤثِّرخبصوص مجيع امل  

ــع    ــشمل مجيــ ــصدير ليــ ــترياد والتــ ــصدار أذون االســ باستــ
 وعــالوةً. ات العقليــة وذلــك يف أقــرب وقــت ممكــن  ؤثِّراملــ

قـت اشـتراطات    يت طبَّ  الـ  البلـدانَ  ع اهليئـةُ  على ذلك، تـشجِّ   
ات ؤثِّرمن هذا القبيل بشأن استصدار األذون على مجيع امل

 املستحـضرات مـن    العقلية، ولكنها أعفت فيمـا بعـُد بعـضَ        
اشتراطات أذون االسـترياد والتـصدير، علـى إعـادة النظـر            

  .يف هذه اإلعفاءات، حيثما يكون مناسبا
ت واجلرميــة اخــدِّر بقيــام مكتــب املب اهليئــةُترحِّــ: ٨التوصــية 

ــروين دويل      ــام إلكتـ ــشاء نظـ ــات بإنـ ــض احلكومـ ــة وبعـ واهليئـ
ات ؤثِّرة واملـ خدِّرإلصدار أذون االسترياد والتصدير للعقاقري امل  

ومن شـأن ذلـك     . ٥٥/٦ات  خدِّرالعقلية، عمال بقرار جلنة امل    
ات يف خـــدِّرالنظـــام أن يـــساعد الـــسلطات الوطنيـــة ملراقبـــة امل

لالشـتراطات املنـصوص عليهـا يف       ز االمتثـال    عملها، وأن يعـزِّ   
 ع اهليئــــةُوتــــشجِّ. اتخــــدِّراالتفاقيــــات الدوليــــة ملراقبــــة امل

 على مواصلة تقدمي الدعم من أجل العمل على         احلكوماِت
إنـــــشاء وصـــــون نظـــــام إلكتـــــروين دويل إلصـــــدار أذون 

ات خـــدِّره مكتـــب املاالســـترياد والتـــصدير، الـــذي يتـــوالّ 
 دومنــا النظــام،واجلرميــة، وكــذلك علــى اســتخدام ذلــك     

  .) أدناه٣٦انظر التوصية ( لدى إنشائه إبطاء،
 معظــم اإلجـراءات الــيت اختــذهتا   أنَّتالحــظ اهليئـةُ : ٩التوصـية  

احلكومــات مــن أجــل دعــم ترشــيد اســتعمال املــواد اخلاضــعة   
ــى املــ    ــزت عل ــد ركّ ــة ق ــة سكِّناتللمراقب ومــن .  شــبه األفيوني

 أهـدافها مـن     الضروري أيضا اختاذ إجـراءات أكثـر حتديـدا يف         
ات العقليـة وترشـيد اسـتعماهلا    ؤثِّرأجل ضمان كفاية تـوافر املـ     

ــدان  ــع البل ) أ: ( مبــا يلــي  احلكومــاِتوتوصــي اهليئــةُ  .يف مجي
العمــل بانتظــام علــى مجــع بيانــات موثــوق هبــا عــن اســتهالك   

ات العقلية والتشارك يف تلك البيانات مع اهليئة إلتاحة         ؤثِّرامل
قيـق ملـستويات اسـتهالكها يف بلـداهنا؛         اجملال إلجراء حتليـل د    

دة حتديــد مــا إذا كانــت هنالــك مــواد أخــرى غــري حمــدَّ  ) ب(

ُتستعمل يف أقاليمها وال ختضع للمراقبـة الدوليـة وقـد يكـون        
هلا تأثري على استهالك األدوية املناسـبة الـيت ُتـستعمل لعـالج             

 عمومــاً األمــراض العقليــة وغريهــا مــن األمــراض الــيت ُتعــاجلَ 
املقارنة بني مـستويات االسـتهالك يف       ) ج(ات العقلية؛   ؤثِّربامل

بلـداهنا ومـستوياته يف البلـدان واملنـاطق األخـرى بغيـة حتديـد        
اختـــاذ ) د(االســـتهالك غـــري الكـــايف أو االســـتهالك املفـــرِط؛ 

ات العقلية الرشيد   ؤثِّراإلجراءات املناسبة لتعزيز استعمال امل    
لــواردة يف تقريــر اهليئــة يف بلــداهنا، وذلــك وفقــا للتوصــيات ا

ــة امل ــة ملراقبـ ــدِّرالدوليـ ــعة  خـ ــاقري اخلاضـ ــوافر العقـ ــن تـ ات عـ
ضمان سبل احلصول علـى كميـات كافيـة         : للمراقبة الدولية 

  )٣٨(.٢٠١٠منها لألغراض الطبية والعلمية، الصادر عام 
    

    السالئف  )ب(  
ــد مــن    : ١٠التوصــية  ــة املتزاي ــواد الكيميائي ــسريُب امل أصــبح ت

ــوات التو ــة أشــيعَ قن ــع الداخلي ــى عــّدة   زي ــق احلــصول عل  طرائ
ات ؤثِّرة واملـ  خـدِّر سالئف كيميائية من أجـل صـنع العقـاقري امل         

 علـى   احلكومـاتِ  وحتـثّ اهليئـةُ   . العقلية بـصفة غـري مـشروعة      
استعراض نظم املراقبة الداخلية القائمة لديها حاليا وذلـك         

 َمـــواطن ضـــعف يف مراقبـــة مـــن أجـــل حتديـــد وتـــدارك أيِّ
ــ ارة بالـــسالئف الكيميائيـــة وتوزيعهـــا علـــى الـــصعيد  التجـ

 إصـــدار بيـــان باالســـتعمال النـــهائي وفهـــم وإنَّ. الـــداخلي
االحتياجات املـشروعة خبـصوص الـسالئف الكيميائيـة مـن          
جانــب الــشركات املــسجَّلة مهــا مــن ضــمن تــدابري املراقبــة  
الرئيـــسية الـــيت ميكـــن أن تـــساعد احلكومـــات علـــى منـــع   

  .حاالت التسريب
 مـــن شـــأن قيـــام مجيـــع احلكومـــات بتنفيـــذ إنَّ: ١١صـــية التو

 علــى ١٩٨٨ مــن اتفاقيــة ســنة ١٢مــن املــادة ) أ (١٠الفقــرة 
الصعيد العاملي أن يكفل إجياد آلية عاملية قويـة وعمليـة ملراقبـة             

ــداول    ــة يف اجلـ ــة املدَرجـ ــاملواد الكيميائيـ ــة بـ ــارة الدوليـ . التجـ
) أ (١٠عُد الفقـرة    ق ب  اليت مل تطبِّ    احلكوماتِ ع اهليئةُ وتشجِّ

 علـى أن تبـادر إىل       ١٩٨٨ مـن اتفاقيـة سـنة        ١٢من املادة   
__________ 

  .A.11.XI.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )38(
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 مـن شـأهنا أن تلـزِم البلـدان          القيام بذلك دومنـا إبطـاء، ألنَّ      
املـــصدِّرة بإصـــدار إشـــعارات جبميـــع شـــحنات الـــسالئف  

  .املوجَّهة إىل بلداهنا
 احلكومات املصدِّرة للمـواد      مجيعَ تذكِّر اهليئةُ : ١٢التوصية  

) أ (١٠قـت الفقـرة     ة إىل البلدان اليت طبَّ    دَولميائية اجمل الكي
 بالتزامهــا بتقــدمي ١٩٨٨ مــن اتفاقيــة ســنة  ١٢مــن املــادة 

إشــــعارات بتلــــك الــــشحنات قبــــل انطالقهــــا، وتوصــــي  
باســتخدام نظــام اإلشــعارات الــسابقة للتــصدير باالتــصال   

يف إصدار تلك اإلشعارات،    " بن أونالين "احلاسويب املباشر   
  ).٢٠٠٨ (١٨١٧ال بقرار جملس األمن وذلك عم
ــية  ــشجِّ: ١٣التوصـ ــعَ تـ ــةُ مجيـ ــى أن  ع اهليئـ ــات علـ  احلكومـ

لة إىل تـستعرض فعليــا اإلشـعارات الــسابقة للتـصدير املرسـَـ   
بـن  "بلداهنا، وعلى إبالغ هذه اإلشعارات عن طريق نظـام          

حبيث حتافظ على عـدم انقطـاع سلـسلة عمليـات           " أونالين
  .ائيةرصد جتارة املواد الكيمي

 تقـــــديرات االحتياجـــــات  ارتفـــــاع حـــــّدإنَّ: ١٤التوصـــــية 
املشروعة السنوية مـن واردات اإليفيـدرين والـسودوإيفيدرين         

 ملخـاطر اسـتهدافها     يف بعض البلدان جيعل تلك البلدان عرضةً      
ــب املتَّ  ــن جانـ ــك املـــواد     مـ ــسريب تلـ ــرين الـــساعني إىل تـ جـ

ــشِّطالســتعماهلا يف صــنع امل  ــى ن ــة عل  حنــو غــري  ات األمفيتاميني
 البلدان اليت تكشف عمليات  ع اهليئةُ مجيعَ  وتشجِّ. مشروع

ات نـشِّط كبرية يف تسريب الـسالئف املـستعملة يف صـنع امل          
األمفيتامينية على أن تعيد تقييم احتياجاهتا مـن تلـك املـواد            

  .وأن ُتعِلم اهليئة مبا يطرأ من تغيريات فيها دومنا إبطاء

 اإلبالغ عـن األحـداث ذات       َمأطلقت اهليئةُ نظا  : ١٥التوصية  
ــسالئف   ــصلة بالـ ــام (الـ ــيكس"نظـ ــساعدة   ") بـ ــل مـ ــن أجـ مـ

ــصدّ  ــى التـ ــات علـ ـــ احلكومـ ــسريعة التغّي ــات الـ ر يف ي لالجتاهـ
تسريب الكيماويات اليت ُتستعمل يف صنع العقـاقري علـى حنـو            

 إىل التــشارك االســتباقي يف املعلومــات وإضــافةً. غــري مــشروع
 اهلـــدف الـــسالئف، فـــإنَّعـــن األحـــداث املـــستبانة اخلاصـــة ب

الرئيسي املنشود من نظام اإلبالغ املذكور هو حفـز وتنـشيط           
د األطــراف فيمــا بــني التعــاون علــى الــصعيدين الثنــائي واملتعــّد

مـــستعملي هـــذا النظــــام، مبـــا يف ذلــــك املبـــادرة إىل القيــــام     
ى مــن النظــام  اهلــدف املتــوّخكمــا إنَّ. بالتحقيقــات املــشتركة
ــّصة عامل  ــوفري منـ ــو تـ ــة   هـ ــداث اخلاصـ ــة لإلبـــالغ عـــن األحـ يـ

ــادل    بالـــسالئف يف الوقـــت احلقيقـــي، وتكميـــل عمليـــات تبـ
املعلومات عن التجارة املـشروعة بالـسالئف، وذلـك بواسـطة           
نظام اإلشعارات السابقة للتصدير باالتصال احلاسويب املباشـر        

 املختـصة الوطنيـة    وُتشجَّع الـسلطاتُ  "). بن إونالين "نظام  (
لني يف نظـــام علـــى االنـــضمام إىل املـــسجَّيف مجيـــع البلـــدان 

مـن أجـل اسـتخدامه، وبـذلك تـستفيد مـن مزايـا              " بيكس"
  .هذا االستخدام

    
 هبا تِّجارات وصنعها واالخدِّرمنع إنتاج امل  -٣  

    وتعاطيها على حنو غري مشروع
يقع على عاتق الدول األطراف يف املعاهـدات الدوليـة            -٨٤٧

ــة امل ــزاٌمخــدِّرملراقب ــواد اخلاضــعة     جبات الت ــاج امل ــشطة إنت عــل أن
للمراقبــة الدوليــة وصــنعها وتــصديرها واســتريادها وتوزيعهـــا      

 علـى األغـراض املـشروعة،      والتجارة فيها واسـتعماهلا مقـصورةً     
  .وكذلك التزام مبنع تسريبها وتعاطيها

ــةُ : ١٦التوصــية  ــزال حال ــة املال ت ــستان خــدِّر مراقب ات يف أفغان
 ازديــاد زراعــة  ، اســتمّر٢٠١٢ويف عــام .  كــبري قلــقمــدعاةَ

خشخاش األفيون يف أفغانستان، فيما يشمل نـصف مقاطعـات    
 عــدد املقاطعــات اخلاليــة مــن    وظــلّ . البلــد األربــع والــثالثني  

 مقاطعـــة يف عـــام ١٧خـــشخاش األفيـــون يف أفغانـــستان عنـــد 
 علــى حنــو غــري  القنَّــب وراتــنج القنَّــبوانتــشر إنتــاج . ٢٠١٢

 علـى حنـو غـري       القنَّـب عـة نبتـة     مشروع، حيـث جتـري اآلن زرا      
ــستان   .  مقاطعــة٢١مــشروع يف  وقــد أصــدرت حكومــة أفغان

ات، خــدِّرة وثــائق بــشأن الــسياسة العامــة ملراقبــة امل را عــّدمــؤّخ
 مــن الطلــب وهــي تــشمل الــسياسة العامــة الوطنيــة بــشأن احلــّد

، والـــسياسة العامـــة ٢٠١٦-٢٠١٢ات للفتـــرة خـــدِّرعلـــى امل
ق البديلـة، والـسياسة العامـة الوطنيـة     الوطنية بشأن مصادر الرز 

ر اهليئــة األهــداف قــدِّوُت. اتخــدِّر باملتِّجــاربــشأن مكافحــة اال
 مـن زراعـة     نة يف وثـائق الـسياسة العامـة، مبـا يف ذلـك احلـدّ              املبيَّ

ــاج العقــاقري        ــشروع ومــن إنت ــو م ــون علــى حن خــشخاش األفي
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ة وصـــنعها بـــصفة غـــري مـــشروعة، وحتقيـــق زيـــادة يف  خـــدِّرامل
ــّد ــن   خــدِّرالت ضــبطيات املمع ــة م ــدرة الوقاي ــادة يف ق ات وزي

 يف املائة علـى مـدى       ٤٠ات وعالجه بنسبة تبلغ     خدِّرتعاطي امل 
 أفغانستان على   وحتثّ اهليئةُ حكومةَ  . السنوات اخلمس املقبلة  

اختاذ التدابري الوافية باملُراد من أجل تنفيذ هذه الوثائق الـيت           
اهليئـة كـل احلكومـات      ع  وتـشجِّ . ن الـسياسات العامـة    تتضّم

واهليئات الدولية املعنية، مبـا يف ذلـك مكتـب األمـم املتحـدة              
 على تقدمي املساعدة إىل حكومـة     ،ات واجلرمية خدِّراملعين بامل 

  .أفغانستان يف إجناز هذه األهداف

تالحـــظ اهليئـــةُ بقلـــق اســـتمرار ازديـــاد زراعـــة  : ١٧التوصـــية 
مجهوريـة  ن  كـل مـ   خشخاش األفيون على حنو غري مشروع يف        

وحتثّ اهليئةُ حكوميت هـذين      .الو الدميقراطية الشعبية وميامنار   
 مــن زراعــة البلــدين علــى اختــاذ اإلجــراءات الالزمــة للحــدّ  

وهتيــب اهليئــة . خــشخاش األفيــون علــى حنــو غــري مــشروع  
ــدويل، وخــصوصا مكتــب األمــم املتحــدة املعــين      ــاجملتمع ال ب

 علـى تعزيـز     ،املنطقةات واجلرمية، وسائر البلدان يف      خدِّربامل
ــساعدة املقدَّ ــشعبية    املـ ــة الـ ــة الو الدميقراطيـ ــة إىل مجهوريـ مـ

وميامنار يف هذا الصدد، مبا يف ذلك من أجل بـرامج التنميـة     
  .البديلة واستئصال احملاصيل غري املشروعة

 أمريكا اجلنوبيـة تعـاين مـن زراعـة          ال تزال منطقةُ  : ١٨التوصية  
ــشرو     ــري م ــى حنــو غ ــا عل ــة الكوك ــن صــنع   َجنب ع، وكــذلك م

ــه بــصفة غــري مــشروعة تِّجــارالكوكــايني واال ــةُ  . ب وحتــثّ اهليئ
دة املتعـدّ -دولة( البلدان املعنية، وخصوصا بوليفيا      حكوماِت
وبريو وكولومبيـا، علـى مواصـلة تعزيـز جهودهـا           ) القوميات

الرامية إىل القضاء علـى زراعـة َجنبـة الكوكـا علـى حنـو غـري          
.  بـــصفة غـــري مـــشروعةمـــشروع وعلـــى صـــنع الكوكـــايني 

وُتشجَّع كل حكومات البلـدان يف هـذه املنطقـة علـى القيـام              
  . بالكوكاينيتِّجار لال بطريقة حامسةيخبطوات شاملة للتصّد

ات اسـتخدام   خـدِّر  بامل تِّجـار  اال اُتمنظَّمـ واصـلت   : ١٩التوصية  
 مـن   سفن غّواصة وشـبه غّواصـة مـن أجـل التقليـل إىل أدىن حـدّ               

.  اجلنوبيـة هتريـب الكوكـايني مـن أمريكـا    خماطر كشف عمليات    
 حبكومات البلدان املعنيـة يف القـارة األمريكيـة أن           وهتيب اهليئةُ 

تتخذ املزيـد مـن التـدابري الراميـة إىل مكافحـة هـذا النـوع مـن                  

ات، وأن تعــــّزز التعــــاون علــــى خــــدِّر البحــــري باملتِّجــــاراال
  .الصعيدين اإلقليمي واألقاليمي يف هذا الصدد

 املـضبوطة   القنَّـب ال تزال الكميات الكبرية مـن       : ٢٠التوصية  
ــق       ــي قل ــثري دواع ــة ت ــا اجلنوبي ــسنوات األخــرية يف أمريك يف ال

 بـــصفة غـــري مـــشروعة يف هـــذه القنَّـــببـــشأن حجـــم إنتـــاج 
 حبكومـات بلـدان أمريكـا اجلنوبيـة أن          وهتيب اهليئةُ . املنطقة
 ن، بقدر اإلمكان وبالتعـاون مـع مكتـب األمـم املتحـدة            تتبيَّ

 القنَّـب ات واجلرمية، مقدار حجم زراعة نبتة       خدِّراملعين بامل 
علـــى حنـــو غـــري مـــشروع واالجتاهـــات احلاليـــة فيهـــا؛ وأن 

  .تواصل تعزيز جهودها الرامية إىل مكافحة هذه الزراعة
ــية  ــا القنَّـــبال يـــزال مـــستوى تعـــاطي  : ٢١التوصـ  يف أوروبـ

ــاطي      ــان تع ــالج إدم ــة إىل ع ــا، وازدادت احلاج ــمرتفع  بالقنَّ
ــدان    ــادا شــديدا يف كــثري مــن البل ــةُ . ازدي ــق وتالحــظ اهليئ  بقل

 على حنو غري مـشروع،      القنَّب املستمر يف زراعة نبتة      االزدياَد
وخباصـة داخــل أمــاكن مغلقـة، يف أوروبــا الغربيــة والوســطى،   

ساع ضلوع اجلماعات اإلجرامية يف هـذا الـصدد،         وكذلك اتّ 
 اهليئـة بقلـق أيـضا       وتـشعر .  مـن البلـدان    حسبما أبلغ عنه عـددٌ    

 يف  القنَّـب  بكميـات كـبرية مـن عـشبة          تِّجاربشأن استمرار اال  
ــد إنتــاج عــشبة     ــا، وكــذلك بــشأن تزاي جنــوب شــرقي أوروب

ر وتـذكِّ  . على حنو غري مشروع يف هذه املنطقة الفرعية     القنَّب
ي علــى حنــو  يف أوروبــا بــضرورة التــصدّ  احلكومــاِتاهليئــةُ

 غــري مــشروع، وهتيــب   علــى حنــو القنَّــبمنــهجي لزراعــة  
باحلكومــات أن تــضاعف جهودهــا الراميــة إىل منــع تعــاطي 

ز اجلهود الرامية إىل تلبيـة الطلـب املتنـامي           وأن تعزِّ  ،القنَّب
  .القنَّبعلى خدمات العالج املتعلقة بتعاطي 

ــوب شــرقي آســيا    : ٢٢التوصــية  ــة شــرق وجن ــزال منطق ال ت
ري مـــشروعة ات األمفيتامينيـــة بــصفة غــ  نــشِّط حمــورا لــصنع امل  

ــذه امل    ــة هل ــشروعة متنامي ــري م ــوقا غ ــشِّطوس ات، وخــصوصا ن
ات األمفيتامينيــة نــشِّط نطــاق صــنع املوقــد امتــّد. امليثامفيتـامني 

بصفة غري مـشروعة مـن بلـدان الـصنع التقليديـة، مثـل الـصني                
ــد       ــسيا وتايلن ــها إندوني ــدانا أخــرى، ومن ــشمل بل ــار، لي وميامن

 البلـدان    اهليئةُ حكوماتِ  وحتثّ . وماليزيا والفلبني وكمبوديا 
يف هــذه املنطقــة علــى صــوغ وتنفيــذ اســتراتيجيات مناســبة 
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ــصّد ــصنع املللتـ ــشِّطي لـ ــة واالنـ ــارات األمفيتامينيـ ــا تِّجـ  هبـ
  .وتعاطيها على حنو غري مشروع

 صـــنع امليثامفيتـــامني تـــشعر اهليئـــةُ بـــالقلق ألنَّ: ٢٣التوصـــية 
قيـا، مبـا    بصفة غري مشروعة قد استحكم يف بلـدان غـرب أفري          

 بامليثامفيتــامني مــن بلــدان تِّجــاروجيــري اال. يف ذلــك نيجرييــا
ــة     ــها يف األغلــب مجهوري ــا إىل شــرق آســيا، ومن غــرب أفريقي

 بالبلـدان يف غـرب أفريقيـا أن         وهتيب اهليئةُ . كوريا واليابان 
  .ي هلذه املشكلةتتخذ التدابري الضرورية للتصّد

ات الطبيــة احملتويــة ال يــزال تعــاطي عقــاقري الوصــف: ٢٤التوصــية 
ــة مــشكلةً    ــواد خاضــعة للمراقب ــى م ــاطق  عل ــع من ــة يف مجي  متنامي

يات صحية واجتماعية خطرية الـشأن      العامل، كما أنه يشكّل حتدّ    
 جبمـع املعلومــات   احلكومـاتِ وتوصـي اهليئــةُ  .يف بعـض البلـدان  

ــة      ــاقري الوصــفات الطبي ــاطي عق ــة ومــدى ظــاهرة تع عــن طبيع
ت االستقـــصائية الوطنيـــة عـــن وذلـــك بإدراجهـــا يف الدراســـا

ــاقري وامل  ــاطي العق ــذ اســتراتيجيات  خــدِّرتع ات؛ وصــوغ وتنفي
الة للتوعية والوقاية تستهدف اجلمهور العام وأوسـاط مهـن          فّع

الرعايــة الــصحية؛ ووضــع مبــادئ توجيهيــة ومــدونات قواعــد  
سلوك مهنية، وتعزيز برامج التدريب املتاحة للعاملني يف مهـن           

ــة الــصحية مــن  ــاقري   الرعاي ــرويج لترشــيد وصــف عق  أجــل الت
دة لعـــالج الوصـــفات الطبيـــة وصـــرفها؛ وإتاحـــة أمنـــاط متعـــّد

  اهليئــةُوحتــثّ. اإلدمــان علــى تعــاطي عقــاقري الوصــفات الطبيــة
 عالوة على ذلك علـى اختـاذ التـدابري الالزمـة ملنـع              احلكوماِت

تسريب عقاقري الوصفات الطبيـة وكـذلك صـنعها بـصفة غـري             
الة ملنع تعاطيها، مـع احلـرص        ذلك وسيلة فعَّ   مشروعة، باعتبار 

  .يف الوقت نفسه على ضمان توافرها لألغراض املشروعة
ال تزال اهليئة تشعر بـالقلق إزاء ارتفـاع مـستويات           : ٢٥التوصية  

استهالك مـادة امليثيـل فينيـدات وغريهـا مـن املـواد الـيت ُتـستعمل                 
زمـة  متال(فـرط النـشاط   /لعالج حاالت اضـطراب نقـص االنتبـاه     

ساع انتـشار   ى إىل اتّ  ، مما أدّ  (ADHD)) الغفلة واحلركة الالإرادية  
تــسريب وتعــاطي املستحــضرات الــصيدالنية احملتويــة علــى هــذه   

 بـــأن ترصـــد عـــن كثـــب   احلكومـــاِتوتوصـــي اهليئـــةُ .املـــواد
لة لعــــالج ات املــــستعَمنــــشِّطمــــستويات اســــتهالك مجيــــع امل

ل وجـوب   فـرط النـشاط؛ وبـأن تكفـ       /اضطراب نقـص االنتبـاه    

وصف هذه املواد وفقا للممارسة الطبية الـسليمة ومتاشـيا مـع            
ــتعمال   ــيد اس ــاقريترش ــساين العق ــأثري النف ــتم  ، ذات الت ــأن ي  وب

ــاطر      ــهم مبخـ ــال منـ ــى األطفـ ــياء علـ ــى واألوصـ ــالم املرضـ إعـ
وعواقب تعاطي هذه املواد؛ وبأن تكفل تطبيـق تـدابري املراقبـة            

ه املـواد؛ وبـأن تتخـذ        على هـذ   ١٩٧١اة يف اتفاقية سنة     املتوّخ
تدابري إضافية، ومنها مـثالً إنفـاذ تـدابري الـسالمة بـشأن خزهنـا               
وتوزيعها يف املدارس، حـسبما تقتـضي الـضرورة، وذلـك مـن             

ات منـشِّط أجل منع تسريب املستحـضرات الـيت حتتـوي علـى            
ــاه   فـــرط  /ُتـــستعمل لعـــالج حـــاالت اضـــطراب نقـــص االنتبـ

ر  تطـوّ  مات أن تعلمها بـأيِّ     جبميع احلكو  وهتيب اهليئةُ . النشاط
  . هبا وتعاطيهاتِّجار خبصوص تسريب تلك املواد وااليستجّد

 واحـدا مـن العوامـل الـيت تـسهم يف تـسريب           إنَّ: ٢٦التوصية  
ــا هــو عــدم وجــود       ــة لغــرض تعاطيه ــاقري الوصــفات الطبي عق

ص مـن عقـاقري الوصـفات    آليات، يف كثري من البلـدان، للـتخلّ   
وتــوّد . تــاج إليهــا يف األغــراض الطبيــة الطبيــة الــيت مل تعــد ُيح

ــأنَّر احلكومــاِتاهليئــةُ أن تــذكِّ الــة  اســتحداث آليــات فعَّ ب
ص مــن املستحــضرات الــصيدالنية غــري املــستعَملة     للــتخلّ

احملتوية على مواد خاضعة للمراقبة هو عنـصر أساسـي مـن            
الـــة ملكافحـــة تعـــاطي عقـــاقري  اســـتراتيجية فعَّمكّونـــات أيِّ

 مجيــع احلكومــات علــى   اهليئــةُع، وتــشجِّالوصــفات الطبيــة
  .اعتماد تدابري من هذا القبيل

 املـــستويات املتزايـــدة مـــن تعـــاطي العقـــاقري إنَّ: ٢٧التوصـــية 
ات، الــيت أُبلــغ عنــها يف تقــارير كــثري مــن البلــدان       خــدِّروامل

ــى     ــاد يف الطلــب عل ــها إىل ازدي ــرَجم يف داللت ــد ُتت ــة ق األفريقي
ــادة التأه   ــالج وإع ــلخــدمات الع ــةُ . ي  نظــم  أنَّوتالحــظ اهليئ

الرعاية الصحية الوطنية يف بلدان كثرية يف أفريقيـا غـري قـادرة             
علــى الوفــاء بغــرض تلبيــة الطلــب علــى عــالج اإلدمــان علــى   

ويف . ات وإعـــادة تأهيـــل املـــدمننيخـــدِّرتعـــاطي العقـــاقري وامل
ــة      ــدمات العـــالج يف املنطقـ ــب، ُتقـــدَّم خـ وهـــي يف  -األغلـ

 -كل من العناية بإزالة التـسّمم اإلدمـاين         معظمها خدمات يف ش   
أو مؤسـسات للطـب   / مستشفيات لرعاية الصحة العقليـة و    يف

بني العـاملني   عدد املوظفني املدرَّكما أنَّ. النفسي تابعة للدولة  
فيها غري كـاف، وهنالـك نقـص يف سـبل الوصـول إىل مرافـق         
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ت امخـدِّر العالج وإعادة التأهيـل اخلاصـة حبـاالت االرهتـان لل          
وهتيــب . وكــذلك يف تــوافر هــذه املرافــق ملــن حيتــاجون إليهــا  

 حبكومات البلدان األفريقيـة أن تقـوم بتحـسني نطـاق            اهليئةُ
خيــارات العــالج املتاحــة لألشــخاص الــذين يعــانون مــن       

ات، وتـــسهيل ســـبل احلـــصول علـــى    مخـــدِّراالرهتـــان لل
خدمات العالج اجليدة النوعية وامليسورة التكلفـة، وذلـك         

الدعم الـالزم لتطـوير وتعزيـز هـذه اخلـدمات وبنـاء             بتوفري  
  .م خدمات من هذا القبيلقدرات اهليئات اليت تقدِّ

    
   للمراقبة الدولية اخلاضعةاملواد غري   - ٤  
 عــدد البلــدان املبلِّغــة يف تقاريرهــا عــن مــشاكل تزايــَد  -٨٤٨

ــري خاضــعة        ــاطي غ ــدة للتع ــواد جدي ــتحداث م ــن اس ــة ع ناجت
  للمراقبة الدولية

ُيعّد مجُع املعلومـات ركنـاً أساسـياً يف اجلهـود الـيت            : ٢٨توصية  ال
ــذهلا احلكومــات يف وضــع    ترمــي إىل احلــّد مــن  اســتراتيجياتتب

املخاطر على الصحة العامة اليت يطرحها اسـتحداث مـواد تعـاط            
وذلـك ألنـه مـن دون تـوافر بيانـات           . جديدة ذات تـأثري نفـساين     

ّدد الفئــات الــسكانية  شــاملة ُتبــّين مــدى انتــشار تعاطيهــا وحتــ     
املعّرضة للمخاطر وأمناط التعاطي، يـستحيل تقيـيم مـدى انتـشار            

ع اهليئـةُ  وتـشجِّ . تعاطي تلك املواد ذات التأثري النفساين اجلديـدة  
 احلكومــات علــى إنــشاء آليــات رمسيــة جلمــع املعلومــات  مجيــَع

بــشأن املــواد ذات التــأثري النفــساين اجلديــدة، علــى أن تــشمل  
ن تركيبتــها الكيميائيــة وأمنــاط تعاطيهــا وتقنيــات  معلومــات عــ

تسويقها وأمسائها التجارية وطرائق توزيعها وتـسريبها وبلـدان         
وينبغــي للحكومــات أن تــدرج املــواد ذات التــأثري     . منــشئها

ات خدِّر يف استبياناهتا الوطنية عن تعاطي امل      ةستجدَّاملالنفساين  
 بنتائج تلـك الدراسـات   ة الصحة العامليةمنظَّموأن تبلّغ اهليئة و 

  .مها على اجلمهور كوسيلة إضافية لنشر الوعيتعمِّأن و
برهن تشغيلُ نظم اإلنذار املبكّـر علـى املـستويني          : ٢٩التوصية  

 دجا ُيــستمـ الـوطين واإلقليمـي علـى فائدتـه الكـبرية يف كـشف       
 مـواد تعـاط ذات تـأثري نفـساين، ممـا مكّـن احلكومـات مـن                  من

دة للتــصّدي للمخــاطر ات أهــداف حمــدَّاختــاذ تــدابري ســريعة وذ
ع اهليئـةُ تلـك احلكومـات       وتـشجِّ . احملتملة على الصحة العامـة    

ر ووضع آليـات لتبـادل   على النظر يف إنشاء نظم إنذار مبكّ      
املعلومــات مــع الــدول األخــرى ومــع أصــحاب املــصلحة       

ــا يف ذلـــك متعـــّد ة الـــصحة العامليـــة منظَّمـــدي األطـــراف مبـ
ــول وامل ــواإلنتربـ ــم   نظَّمـ ــب األمـ ــارك ومكتـ ــة للجمـ ة العامليـ
  .ات واجلرمية واهليئةخدِّراملتحدة املعين بامل

 حكومـات كـثرية ال تـدرج يف         تالحـظ اهليئـةُ أنَّ    : ٣٠التوصية  
 ذات التـأثري النفـساين يف      ةستجدَّاملالوقت الراهن مواد التعاطي     

وســعياً وراء إذكــاء الــوعي باملخــاطر . نطــاق براجمهــا الوقائيــة
ة العامــة املقترنــة بالعديــد مــن املــواد ذات التــأثري علـى الــصح 

 فهم خاطئ جيعل هـذه املـواد        ، وتبديد أيِّ  ةستجدَّاملالنفساين  
 احلكومـات    مجيـعَ  آمنة ألهنا ال ختـضع للمراقبـة، تـدعو اهليئـةُ          

 ذات التـأثري النفـساين      ةستجدَّاملـ إىل أن تدرج مواد التعـاطي       
م، عنــد وأن تــصمِّيف نطــاق مجيــع بــرامج الوقايــة القائمــة،     

  .دة تستهدف هذه الظاهرةاالقتضاء، مبادرات وقائية حمدَّ
 ةستجدَّاملـ  توزيـع مـواد التعـاطي     تالحظ اهليئةُ أنَّ  : ٣١التوصية  

ذات التأثري النفساين عن طريق اإلنترنت قد أعاق يف كثري مـن            
 مــن احلــاالت اجلهــود الــيت تبــذهلا احلكومــات مــن أجــل احلــدّ   

يت يسهل احلصول عليها عن طريق مـصادر        عرض تلك املواد ال   
 علـى أن ترصـد أنـشطة        وتشّجع اهليئةُ احلكوماتِ  . اإلنترنت

ــاملواقــع الــشبكية الــيت تبيــع مــواد التعــاطي      ذات ةستجدَّامل
التأثري النفساين واملنتجـات الـيت حتتـوي عليهـا سـواء كانـت           
تلـــك املواقـــع تعمـــل يف بلـــداهنا أو يف بلـــدان أخـــرى، وأن  

. علومــات مــع الــسلطات املختــصة لتلــك البلــدان تتبــادل امل
كما تدعو اهليئةُ احلكومات إىل تنفيذ التوصيات الـواردة يف          

ــواد   امل" ــع املـ ــة للحكومـــات بـــشأن منـــع بيـ ــادئ التوجيهيـ بـ
ــت     ــشروع عــرب اإلنترن ــة غــري امل ــة الدولي " اخلاضــعة للمراقب

الصادرة عن اهليئة هبدف التـصّدي ملـشكلة بيـع املـواد ذات           
  .النفساين اجلديدة عرب اإلنترنتالتأثري 

اجلدولـة  "اعتماد عّدة دول إلجراءات     ب اهليئةُتقّر  : ٣٢التوصية  
نفساين التأثري  ال ذات   التعاطيالرامية إىل إخضاع مواد     " الطارئة

 تـة يف احلـاالت الـيت تعتقـد فيهـا أنَّ           لتدابري مراقبة مؤقّ  ة  ستجدَّامل
وتالحــظ . عامــةل خطــراً علــى الــصحة التلــك املــواد قــد تــشكِّ

 تلــك التــدابري أثبتــت فعاليــة عاليــة يف ضــمان عــدم   أنَّاهليئــةُ
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 أن يتــــسىنتعــــّرض اجلمهــــور ملخــــاطر ال داعــــي هلــــا قبــــل 
 عتقييم شامل للمادة، وتـشجِّ    االضطالع ب لسلطات الوطنية   ل

، "اجلدولـة الطارئـة   " اليت مل تعتمد بعُد إجراءات        الدولَ اهليئةُ
  .على أن تنظر يف اعتمادها

 غـري خاضـعة      استخدام مستحضرات نباتيـة    يعدُّ: ٣٣لتوصية  ا
ــة ــة الدولي ــأثري  حتتــوي علــى مكّوو للمراقب ــة ذات ت نــات طبيعي

نفــساين جــزءاً مــن الطقــوس التقليديــة الــيت متارســها الــشعوب 
. األصلية واالحتفـاالت الدينيـة الـيت تقيمهـا يف بعـض البلـدان             

جتمـاعي األصـلي     استعماهلا خارج سـياقها الثقـايف واال        أنَّ إالّ
 علـى   ر اهليئـةُ التأكيـدَ    وتكـرِّ . أثار مـشاكل يف بعـض البلـدان       

توصـيتها حلكومــات البلـدان الــيت قــد حتـدث فيهــا حــاالت    
ظــة وأن إســاءة اســتعمال تلــك املــواد النباتيــة أن تبقــى متيقِّ

ــا    ــبة علـــى املـــستوى الـــوطين، حيثمـ تتخـــذ التـــدابري املناسـ
  .اقتضت األحوال ذلك

 القلق بشأن ما تـشهده بعـض البلـدان          اور اهليئةُ يس: ٣٤التوصية  
األفريقية من تزايد يف تعاطي مـادة الترامـادول، وهـي مـادة شـبه               
أفيونيــة اصــطناعية غــري خاضــعة للمراقبــة الدوليــة، وبــشأن تزايــد 

  مبستحضرات الترامادول باجتاه أفريقيا، وهو مـا ُيـستدلّ         تِّجاراال
رات الـيت ُضـبطت     عليه بالكميات الـضخمة مـن تلـك املستحـض         

 بعـض    أنَّ وتالحـظ اهليئـةُ   . مؤّخراً يف بعض بلـدان غـرب أفريقيـا        
رات فأخـضعت   البلدان األفريقية أرادت أن تواكـب تلـك التطـوّ         

ــة الوطنيــة    ــادة الترامــادول للمراقب ــدعو اهليئــةُ البلــدانَ  . م يف  وت
 ،ي هلـذه املـشكلة     إىل أن تتخذ التـدابري الالزمـة للتـصدّ         أفريقيا

مليــة واهليئــة باملعلومــات الوثيقــة  ة الــصحة العامنظَّمــ دوأن تــزوِّ
  . هباتِّجارنطاق وطبيعة تعاطي مادة الترامادول واالالصلة ب

    
  توصيات إىل مكتب األمم املتحدة  - باء 

مة ات واجلرمية وإىل منظَّخدِّراملعين بامل
    الصحة العاملية

 ات واجلرميــةخــدِّر األمــم املتحــدة املعــين بامل  مكتــُب -٨٤٩
هو الكيان الرئيسي التابع لألمـم      ) ات واجلرمية خدِّرمكتب امل (

املنظَّمــات ســائر تزويــد احلكومــات ومبهمــة  املكلَّــفاملتحــدة 
التنــسيق معهــا يف املــسائل املتعلقــة والدوليــة باملــساعدة التقنيــة 

ى، مبوجـب   ة الصحة العاملية فتتـولّ    منظَّما  أّم. اتخدِّرمبراقبة امل 
ــيات، علـــى  املعاهـــدات ذات الـــصلة ، مـــسؤولية تقـــدمي توصـ

أســاس تقييمــات طبيــة وعلميــة، بــشأن إدخــال تغــيريات علــى 
 ومراقبـة   ١٩٦١ات مبقتـضى اتفاقيـة سـنة        خدِّرنطاق مراقبة امل  

  .١٩٧١ات العقلية مبقتضى اتفاقية سنة ؤثِّرامل
ــية  ــة أنَّ : ٣٥التوص ات واجلرميــة خــدِّر مكتــب املتالحــظ اهليئ

 إىل بنـاء القـدرات الوطنيـة        يعكف على إعداد مشروع يهـدف     
. يف جمال الرقابة التنظيمية على املواد اخلاضعة للمراقبـة الدوليـة          

ــنظَّ    ــشروع، ســوف ُت ــك امل ــار ذل ــات  ويف إط ــصاحل احلكوم م ل
م إلكترونيــة م أدوات تعلُّــقــدَّ وســوف ُت،حلقــات عمــل إقليميــة

ات علــى املــستوى خــدِّرهبــدف حتــسني إدارة شــؤون مراقبــة امل 
ــوطين ــوتر. ال ــشروع  حِّ ــذلك امل ــةُ ب ــب  ،ب اهليئ ــدعو مكت  وت

  .ات واجلرمية إىل تنفيذه يف أقرب وقت ممكنخدِّرامل

ات واجلرميــة بــدعم مــن  خــدِّريعمــل مكتــب امل: ٣٦التوصــية 
ــروين     ــة وبعــض احلكومــات علــى وضــع نظــام أذون إلكت اهليئ

ات العقليـة، ومـن     ؤثِّرة واملـ  خـدِّر السترياد وتـصدير العقـاقري امل     
ظام أن يـساعد الـسلطات الوطنيـة املعنيـة مبراقبـة            شأن ذلك الن  

ات على تنفيذ عملـها وأن يكفـل االمتثـال للمتطلبـات            خدِّرامل
ــصوص عليهــا يف االتفاقيــات الدوليــة ملراقبــة امل     . اتخــدِّراملن

، أمانـة   ٥٥/٦ات قـد دعـت، يف قرارهـا         خـدِّر  امل وكانت جلنةُ 
 واليـة   نَّ أل  وذلـك   نظـام مـن ذلـك النـوع        تويل إدارة اهليئة إىل   

اهليئـــة الرئيـــسية هـــي كفالـــة امتثـــال احلكومـــات ألحكـــام       
  مؤسـساتِ  وُتـذكِّر اهليئـةُ   . املعاهدات وتشجيعها علـى ذلـك     

األمم املتحـدة املعنيـة بـضرورة تـأمني مـا يكفـي مـن مـوارد                 
  ). أعاله٨انظر أيضاً التوصية  ( ذلك النظامإلدارة

لــيت يبــذهلا تالحــظ اهليئــةُ مــع التقــدير اجلهــود ا : ٣٧التوصــية 
 مـسألة مـواد التعـاطي ذات        بـشأن ات واجلرميـة    خدِّرمكتب امل 

، وخــصوصاً اجلهــود الــيت تــستهدف  اجلديــدةالتــأثري النفــساين
 وتعميمهــا علــى ،مجــع املعلومــات عــن تلــك املــواد وتعاطيهــا  

ات واجلرميـة   خـدِّر  امل ع اهليئةُ مكتـبَ   وتشجِّ. الدول األعضاء 
ص مــسألة مــواد  علــى القيــام مبهمــة جهــة اتــصال خبــصو     

التعــاطي ذات التــأثري النفــساين اجلديــدة، ومجــع املعلومــات  
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من الدول عن تلك املواد وعن التدابري الـيت اعتمـدهتا مـن             
  .ملشكلةهلذه ا التصديأجل 

 ال تـزال تعـاين مـن         دوالً كـثريةً   تالحظ اهليئـةُ أنَّ   : ٣٨التوصية  
صــعوبات يف القــدرة علــى كــشف مــواد التعــاطي ذات التــأثري   

لنفساين اجلديدة ومراقبتها وذلـك بـسبب حمدوديـة قـدراهتا يف            ا
ــائي  ــال التحليـــل اجلنـ ــةُ مكتـــبَ . جمـ ــدِّر املوتـــدعو اهليئـ ات خـ

 واجلرمية إىل مواصلة تقدمي املساعدة التقنيـة إىل الـدول، بنـاءً           
علــى طلبــها، بغيــة مــساعدهتا علــى تعزيــز قــدرات مؤســساهتا 

  .ةستجدَّاملنفساين على مواجهة مشكلة املواد ذات التأثري ال
ــية  ــساين   : ٣٩التوصـ ــأثري النفـ ــاطي ذات التـ ــواد التعـ باتـــت مـ

ومــن .  مــشكلةً يف العديــد مــن بلــدان كــل املنــاطق  ةستجدَّاملــ
شــأن الــسلطات املختــصة يف تلــك البلــدان أن تــستفيد مــن       
املشورة احملددة اليت ُتقدَّم إليهـا بـشأن اجلوانـب الـصحية هلـذه              

 الصحة العاملية علـى دراسـة       ةَمنظَّمع اهليئةُ    وتشجِّ .املشكلة
 ةستجدَّاملــاملخــاطر الــصحية للمــواد ذات التــأثري النفــساين 

انظـر   (ل إليهـا  وإشراك اجملتمع الدويل يف النتائج اليت تتوصّـ       
  ). أعاله٢٩التوصية 

    
    توصيات إىل سائر املنظَّمات الدولية املعنيَّة -جيم 

 اجلهـــود تـــساهم منظَّمـــات دوليـــة أخـــرى أيـــضا يف  -٨٥٠
أّمــا يف احلــاالت الــيت حتتــاج فيهــا  . اتخــدِّرالدوليــة ملراقبــة امل

دة، مثـل إنفـاذ     الدول إىل دعـم عملـي إضـايف يف جمـاالت حمـدَّ            
ه اهليئـةُ توصـيات ذات صـلة مبيـادين          ات، فتوجِّـ  خـدِّر قوانني امل 

ملختــصة، ات الدوليـة واإلقليميـة ا  منظَّمــلدة لاالختـصاص احملـدَّ  
  . ة العاملية للجماركنظَّمملومنها اإلنتربول وا

أنَّ خطة العمل اإلقليميـة ملواجهـة       تالحظ اهليئةُ   : ٤٠التوصية  
ــامي مــشاكل اال ات واجلرميــة خــدِّر غــري املــشروع بامل تِّجــارتن

ات يف غــرب أفريقيــا، الــصادرة عــن خــدِّرة وتعــاطي املنظَّمــامل

ــا    ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل ــد )اإليكــواس(اجلماعــة االقت ، ق
وكانـت اخلطـة، الـيت اعُتمـدت        . ٢٠١١هتا يف عام    انتهت مدّ 
، تنـــسِّق جهـــود الـــدول األعـــضاء يف اللجنـــة ٢٠٠٨يف عـــام 

ي لتنــامي مــشاكل  مــن أجــل التــصّد)اإليكــواس(االقتــصادية 
مــة وتعــاطي ات واجلرميــة املنظَّخــدِّر غــري املــشروع باملتِّجــاراال
اللجنــــة بوهتيــــب اهليئــــةُ  . ات يف غــــرب أفريقيــــا خــــدِّرامل
والــدول األعــضاء فيهــا أن جتــدِّد ) اإليكــواس (تــصاديةاالق

خطــة العمــل اإلقليميــة ومتــّدد صــالحيتها يف أقــرب وقــت   
ممكــن لــضمان اســتدامة اإلطــار الــسياسي ملواجهــة مــشكلة 

  .ات العاملية يف هذه املنطقة دون اإلقليميةخدِّرامل

ــية  ــساين  :٤١التوصـ ــأثري النفـ ــاطي ذات التـ ــواد التعـ   باتـــت مـ
ومن شـأن سـلطات إنفـاذ       . مشكلةً يف مجيع املناطق    ةستجدَّامل

دة القانون يف كـثري مـن البلـدان أن تـستفيد مـن املـشورة احملـدَّ                
وتـدعو  . م إليها بشأن اجلوانب الصحية هلذه املـشكلة قدَّاليت تُ 

ــول وامل  ــةُ اإلنترب ــاهليئ ــارك إىل مواصــلة   ةَنظَّم ــة للجم  العاملي
تـأثري النفـساين    دراسة خمتلف جوانب مشكلة املواد ذات ال      

 الـــيت تـــدخل يف نطـــاق الواليـــة املـــسَندة إليهـــا، ةستجدَّاملـــ
انظـر   (ل إليهـا  وإشراك اجملتمع الدويل يف النتائج اليت تتوصّـ       

  ). أعاله٢٩أيضاً التوصية 
        

 )توقيع( )توقيع(
 فرانشيسكو تومي راميوند يانس
 املقرِّر الرئيس

      
 )توقيع(

 تأندريه فينغريو
  األمني
      

  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١٦ينا، في
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 املرفق األول

  
  اجملموعات اإلقليمية ودون اإلقليمية املستخَدمة يف تقرير اهليئة الدولية 

  ٢٠١٢ات لعام خدِّرملراقبة امل
  

  ترد أدناه قائمة باجملموعات اإلقليمية ودون اإلقليمية املستخَدمة يف تقرير اهليئة الدولية    
  .، مع بيان الدول املنتمية إىل كل جمموعة من تلك اجملموعات٢٠١٢ات لعام رخدِّملراقبة امل

 
  أفريقيــا

    إثيوبيا  سرياليون  
    إريتريا  سيشيل  
    أنغوال  الصومال  
    أوغندا  غابون  
    بنن  غامبيا  
    بوتسوانا  غانا  
    بوركينا فاسو  غينيا  
    بوروندي  االستوائية-غينيا  
    تشاد  بيساو-غينيا  
    توغو  الكامريون  
    تونس  كوت ديفوار  
    اجلزائر  الكونغو  
    جزر القمر  كينيا  
    مجهورية أفريقيا الوسطى  ليربيا  
    مجهورية تنـزانيا املتحدة  ليبيا  
    مجهورية الكونغو الدميقراطية  ليسوتو  
    جنوب أفريقيا  مايل  
    جنوب السودان  مدغشقر  
    جيبويت  مصر  
    رالرأس األخض  املغرب  
    رواندا  مالوي  
    زامبيا  موريتانيا  
    زمبابوي  موريشيوس  
    سان تومي وبرينسيبـي  موزامبيق  
    السنغال  ناميبيا  
    سوازيلند  النيجر  
        السودان  نيجرييا  
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  أمريكا الوسطى والكاريـيب

    أنتيغوا وبربودا  سانت كيتس ونيفيس  
    بربادوس  سانت لوسيا  
    بليز  السلفادور  
    بنما  غرينادا  
    ترينيداد وتوباغو  غواتيماال  
    جامايكا  كوبا  
    جزر البهاما  كوستاريكا  
    اجلمهورية الدومينيكية  نيكاراغوا  
    دومينيكا  هاييت  
    سان فنسنت وجزر غرينادين  هندوراس  
      

  أمريكا الشمالية
    كندا  الواليات املتحدة األمريكية  
    املكسيك    

  
  يةأمريكا اجلنوب

    األرجنتني  بريو  
    إكوادور  سورينام  
    أوروغواي  شيلي  
    باراغواي  غيانا  
    الربازيل  ) البوليفارية-مجهورية (فنـزويال   
    ) املتعّددة القوميات-دولة (بوليفيا   كولومبيا  

  
  شرق وجنوب شرق آسيا

    إندونيسيا  الصني  
    بروين دار السالم  الفلبني  
    تايلند  فييت نام  
    ليشيت-تيمور  كمبوديا  
    مجهورية كوريا  ماليزيا  
    مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  منغوليا  
    مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  ميامنار  
    سنغافورة  اليابان  

  جنوب آسيا
    بنغالديش  ملديف  
    بوتان  نيبال  
    سري النكا  اهلند  
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  غرب آسيا
    أذربيجان  اجلمهورية العربية السورية  
    األردن  جورجيا  
    أرمينيا  طاجيكستان  
    إسرائيل  العراق  
    أفغانستان  ُعمان  
    اإلمارات العربية املتحدة  قطر  
    أوزبكستان  قريغيزستان  
    )اإلسالمية-مجهورية(إيران   كازاخستان  
    باكستان  الكويت  
    البحرين  لبنان  
    تركمانستان  اململكة العربية السعودية  
      تركيا  اليمن  

  أوروبــا
  

  أوروبا الشرقية
    االحتاد الروسي  بيالروس  
            أوكرانيا  مجهورية مولدوفا  

  جنوب شرق أوروبا
    ألبانيا  السابقةمجهورية مقدونيا اليوغوسالفية   
    بلغاريا  رومانيا  
    البوسنة واهلرسك  صربيا  
            اجلبل األسود  كرواتيا  

  لوسطىأوروبا الغربية وا
    إسبانيا  فرنسا  
    إستونيا  فنلندا  
    أملانيا  قربص  
    أندورا  الكرسي الرسويل  
    إيرلندا  التفيا  
    إيسلندا  خلتنشتاين  
    إيطاليا  لكسمربغ  
    الربتغال  ليتوانيا  
    بلجيكا  مالطة  

    بولندا  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية
    التشيكيةاجلمهورية   موناكو  
    الدامنرك  النرويج  
    سان مارينو  النمسا  
    سلوفاكيا  هنغاريا  
    سلوفينيا  هولندا  
    السويد  اليونان  
    سويسرا    
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  أوقيانوسيا
    أستراليا  ساموا  
    بابوا غينيا اجلديدة  فانواتو  
    باالو  فيجي  
    توفالو  كرييبايت  

    تونغا  )املوّحدة-واليات(ميكرونيزيا 
    جزر سليمان  وناور  
    جزر كوك  نيوزيلندا  
    جزر مارشال  نيوي  
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     املرفق الثاين
  اتخدِّراألعضاء احلاليون يف اهليئة الدولية ملراقبة امل

    
  محيد قدس  

  
من مواطين مجهورية إيران . ١٩٣٨ُوِلَد يف عام   
أستاذ الطب النفسي والسياسات الدولية املتعلقة . اإلسالمية

مدير املركز ). ١٩٨٧منذ عام (ات، جامعة لندن خدِّربامل
منذ (ات، جامعة سانت جورج، لندن خدِّرالدويل لسياسة امل

؛ رئيس املراكز األوروبية املتعاونة لدراسات )٢٠٠٣عام 
؛ مدير غري تنفيذي يف اهليئة )١٩٩٢منذ عام (اإلدمان 

منذ عام (الوطنية املعنية بسالمة املرضى، اململكة املتحدة 
يف الكلية امللكية املدنية ؛ رئيس جلنة الشرف )٢٠٠١

  ).٢٠٠٦منذ عام (لألطباء النفسيني، اململكة املتحدة 
حائز على الدرجات العلمية واأللقاب واجلوائز   

دكتوراه يف الطب، مجهورية إيران اإلسالمية : التالية
؛ دبلوم يف الطب النفسي، اململكة املتحدة )١٩٦٥(
؛ )١٩٧٦(الفلسفة، جامعة لندن ؛ دكتوراه يف )١٩٧٤(

زميل يف ). ٢٠٠٢(دكتوراه يف علوم الطب، جامعة لندن 
؛ )١٩٨٥(اجلمعية امللكية لألطباء النفسيني، اململكة املتحدة 

؛ زميل يف )١٩٩٢(زميل يف الكلية امللكية لألطباء، لندن 
؛ زميل يف هيئة )١٩٩٧(الكلية امللكية لألطباء، إدنربه 

؛ زميل )١٩٩٧(لعامة، اململكة املتحدة تدريس طب الصحة ا
زمالة ؛ )٢٠٠٥(يف أكادميية التعليم العايل، اململكة املتحدة 

؛ )٢٠١٢(فخرية يف كلية الطب التحليلي اجلنائي والقانوين 
؛ )٢٠٠٩(زميل دويل، نقابة األطباء النفسيني األمريكيني 
؛ )٢٠٠٦(زميل فخري، الكلية امللكية لألطباء النفسيني 

؛ )٢٠٠٨( فخري يف الرابطة العاملية لألطباء النفسيني زميل
عضو يف فريق اخلرباء االستشاري املعين باالرهتان للكحول 

؛ )١٩٧٩منذ عام (ة الصحة العاملية نظَّمات، التابع ملخدِّروامل
مستشار يف اللجنة املشتركة للوصفات الطبية، الكتاب الوطين 

؛ طبيب نفسي )١٩٨٤منذ عام (الربيطاين للوصفات الطبية 
فخري مستشار لدى مستشفى سانت جورج ومستشفى 

؛ طبيب نفسي )١٩٧٨منذ عام (سربنغفيلد اجلامعيني، لندن 
فخري مستشار يف الصحة العامة، صندوق واندسوورث 

؛ طبيب نفسي )١٩٩٧منذ عام (االستئماين للرعاية األّولية 
مستشار لدى املستشفى اجلامعي وكلّية الطب سانت 

؛ عضو ومقّرر ورئيس )١٩٨٧- ١٩٧٨(اس، لندن توم
ومنّسق ملختلف جلان اخلرباء وأفرقة االستعراض وغريها من 

ات والكحول، يف مخدِّراألفرقة العاملة املعنية باالرهتان لل
ة الصحة العاملية واجلماعة األوروبية؛ أستاذ زائر يف منظَّمإطار 

تاذ ؛ أس)١٩٩٠(ماكلويد، جنوب أستراليا . س. معهد م
؛ زميل فخري، )١٩٩٧منذ عام (فخري يف جامعة بيجني 

؛ جائزة االستحقاق )٢٠١١(جامعة سانت جورج يف لندن 
  ).٢٠١١(لإلجنازات الكربى، الكلية امللكية لألطباء النفسيني 

 كتابا وحبثا علميا ٣٥٠مؤلِّف أو حمرِّر ملا يزيد على   
: ا الكتب التاليةات وإدماهنا، ومنهخدِّريف املسائل املتعلقة بامل

The Misuse of Psychotropic Drugs, London (1981); 

Psychoactive Drugs and Health Problems, Helsinki 

(1987); Psychoactive Drugs: Improving Prescribing 

Practices, Geneva (1988); Substance Abuse and 

Dependence, Guildford (1990); Drug Misuse and 

Dependence: The British and Dutch Response, Lancashire, 

United Kingdom (1990); Misuse of Drugs (3rd ed.), 

London (1997); Young People and Substance Misuse, 

London (2004); Addiction at Workplace, Aldershot (2005); 

International Drug Control into the 21st Century, 

Aldershot (2008); Ghodse’s Drugs and Addictive 

Behaviour: A Guide to Treatment (4th ed.), Cambridge 

(2010); International Perspectives on Mental Health, 

London (2011); Substance Abuse Disorders: Evidence and 

Experience, Chichester, United Kingdom (2011) ؛ رئيس
رئيس التحرير الفخري ؛ International Psychiatry حترير جملّة

؛ عضو يف هيئة Chinese Journal of Drug Dependence جمللّة
؛ International Journal of Social Psychiatry حترير جملّة

 منّسق .Asian Journal of Psychiatry عضو يف هيئة حترير جملّة
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ة الصحة العاملية بشأن تعليم منظَّمخرباء الجتماعات أفرقة 
، وتعليم التمريض )١٩٨٧(، وتعليم الصيدلة )١٩٨٦(الطب 

رئيس . ، وترشيد وصف العقاقري ذات التأثري النفسي)١٩٨٩(
منذ عام (رابطة أساتذة الطب النفسي للُجزر الربيطانية 

؛ رئيس رابطة أساتذة الطب النفسي األوروبيني؛ )١٩٩١
مج الوطين املعين بالوفيات النامجة عن تعاطي مواد مدير الربنا
؛ عضو يف الرابطة الدولية لعلم )١٩٩٧منذ عام (اإلدمان 
  ).١٩٩٨منذ عام (األوبئة 

منذ عام (ات خدِّرعضو يف اهليئة الدولية ملراقبة امل  
عضو يف اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات ). ١٩٩٢

 ١٩٩٧ و١٩٩٤ و١٩٩٣(رئيس اهليئة ). ١٩٩٢(
 ٢٠٠٨ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠١ و٢٠٠٠ و١٩٩٨و
 ). ٢٠١١ و٢٠١٠و
    

  وين هول  
  

ب بصفته تدرَّ.  يف أستراليا١٩٥١ُوِلَد يف عام   
. خمتصٍ يف علم األوبئةنفسانية وعمل بصفة أحباٍث طبيب 

يعمل حالياً أستاذاً وزميالً يف اجمللس الوطين األسترايل 
 السريرية التابع للصحة واألحباث الطبية، مركز األحباث

؛ وأستاذاً زائراً يف )٢٠٠٩منذ عام (زالند  جلامعة كوين
املركز الوطين لإلدمان، معهد الطب النفساين، كلية كينغز 

  ).٢٠٠٩منذ عام (كولدج لندن 
أستاذ سياسات الصحة العامة، كلية صحة   

؛ أستاذ )٢٠١٠- ٢٠٠٦(زالند  السكان، جامعة كوين
ة واألخالقيات يف معهد العلوم ومدير مكتب السياسة العام

؛ )٢٠٠٥- ٢٠٠١(زالند  البيولوجية اجلزيئية، جامعة كوين
ات خدِّرأستاذ ومدير املركز الوطين للبحوث يف امل

). ٢٠٠١- ١٩٩٤(امعة نيوساوث ويلز والكحول، ج
 مقالة وفصل ٧٠٠مؤلِّف ومؤلف مشارك يف أكثر من 

األوبئة ات وعلم خدِّروتقرير عن اإلدمان واستعمال امل
ة الصحة العاملية ويف جلنة منظَّمعضو يف . والصحة العقلية

ويف ) ١٩٩٦(ات مخدِّراخلرباء املعنية مبسائل االرهتان لل
  ).٢٠٠١-١٩٩٨(ات خدِّراألسترايل املعين باملاجمللس الوطين 

منذ عام (ات خدِّر ملراقبة املعضو يف اهليئة الدولية  
  ).٢٠١٢(عنية بالتقديرات عضو يف اللجنة الدائمة امل). ٢٠١٢

    
  جونسون.  يتديفيد  

  
، من مواطين الواليات املتحدة ١٩٥٤ُوِلَد يف عام   
حائز على شهادة . استشاري ودبلوماسي متقاعد. األمريكية

البكالوريوس يف االقتصاد من جامعة إميوري؛ خريج كلية 
  .الدفاع الوطين يف كندا

-١٩٧٧(موظف دبلوماسي يف اخلارجية األمريكية   
ات وإنفاذ خدِّرأمني مساعد يف مكتب شؤون امل). ٢٠١١

-٢٠٠٧(القوانني الدولية، وزارة اخلارجية األمريكية 
والقائم ) ٢٠٠٧-٢٠٠٥(نائب رئيس البعثة ). ٢٠١١

يف سفارة الواليات ) ٢٠٠٥-٢٠٠٣(باألعمال املؤقت 
منسِّق الشؤون األفغانية التابع للواليات . املتحدة يف لندن

سفري الواليات املتحدة لدى ). ٢٠٠٣-٢٠٠٢(دة املتح
نائب ). ٢٠٠١-١٩٩٨(ة األمن والتعاون يف أوروبا منظَّم

السكرتري الصحفي يف البيت األبيض واملتحدث باسم جملس 
نائب املتحدث باسم وزارة ). ١٩٩٧-١٩٩٥(األمن القومي 

ومدير املكتب الصحفي لوزارة اخلارجية ) ١٩٩٥(اخلارجية 
القنصل العام للواليات املتحدة، فانكوفر ). ١٩٩٥-١٩٩٣(
)١٩٩٣-١٩٩٠.(  

منذ عام (ات خدِّرعضو يف اهليئة الدولية ملراقبة امل  
  ).٢٠١٢(عضو يف اللجنة املالية واإلدارية ). ٢٠١٢

      
    غالينا كورتشاغينا  
. من مواطين االحتاد الروسي. ١٩٥٣ُوِلَدت يف عام   

ين للبحوث يف جمال إدمان نائبة مدير البحوث يف املركز الوط
ات، وزارة الصحة والتنمية االجتماعية، االحتاد خدِّرامل

  ).٢٠١٠منذ عام (الروسي 
معهد لينينغراد لطب األطفال، االحتاد الروسي   

؛ طبيبة يف مدرسة )٢٠٠١(؛ دكتوراه يف الطب )١٩٧٦(
؛ رئيسة )١٩٧٩- ١٩٧٦(داخلية، غاتشينا، منطقة لينينغراد 

والسياسات باملستوصف اإلقليمي لعالج إدمان شعبة التنظيم 
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رة يف ؛ حماِض)١٩٨٩-١٩٨١(ات يف لينينغراد خدِّرامل
؛ )١٩٨٩-١٩٨١(األكادميية الطبية اإلقليمية يف لينينغراد 

ات، خدِّررئيسة أطباء املستوصف البلدي لعالج إدمان امل
رة مساعدة ؛ حماِض)١٩٩٤- ١٩٨٩(سانت بترسبورغ 

يف قسم ) ٢٠٠١- ٢٠٠٠ (وأستاذة) ١٩٩٦- ١٩٩١(
التكنولوجيات االجتماعية، املعهد احلكومي للخدمات 

، وأستاذة )٢٠٠٠-١٩٩٤(واالقتصاد؛ حماِضرة مساعدة 
يف ) ٢٠٠٨- ٢٠٠٢(وأستاذة ) ٢٠٠٢- ٢٠٠١(مساعدة 

ات، أكادميية سانت بترسبورغ خدِّرقسم حبوث إدمان امل
 األحباث الطبية للدراسات العليا؛ كبرية األساتذة ورئيسة قسم

الطبية وأمناط احلياة الصحية، جامعة هرتزن احلكومية التربوية 
؛ أستاذة يف قسم دراسات )٢٠٠٨-٢٠٠٠(يف روسيا 

زاعات، كلية الفلسفة، جامعة سانت بترسبورغ احلكومية  الن
؛ عضو يف العديد من الرابطات واجلمعيات )٢٠٠٨- ٢٠٠٤(

 يف جمال إدمان نقابة األطباء النفسيني واالختصاصيني: ومنها
ات يف روسيا وسانت بترسبورغ؛ ومجعية كيتيل برون خدِّرامل

للبحوث االجتماعية والوبائية املتعلقة بالكحول؛ واجمللس 
الدويل املعين مبشاكل الكحول واإلدمان؛ واجلمعية الدولية 
لطب اإلدمان؛ ورئيسة قسم علم االجتماع اخلاص باجلوانب 

البيولوجية، التابع جمللس البحوث العلمية يف البحوث الطبية و
املتعلقة باألبعاد االجتماعية للعلم وتنظيم البحث العلمي، 
مركز سانت بترسبورغ العلمي يف أكادميية العلوم الروسية 

 منشور، مبا يف ذلك ما ١٠٠هلا أكثر من ). ٢٠٠٨- ٢٠٠٢(
 مؤلفاً نشر يف االحتاد الروسي، وسامهت ٧٠يزيد على 

حائزة جلائزة . ويف عدة أدلة عمليةبفصول يف دراسات 
التفوق يف جمال محاية الصحة من وزارة الصحة يف احتاد 

خبرية ). ١٩٨٧(اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية 
استشارية يف حتالف دوائر األعمال العاملية املعين بفريوس 

منذ عام (األيدز والسل واملالريا /نقص املناعة البشرية
ة الصحة العاملية منظَّمركة يف برنامج ؛ مدرِّبة مشا)٢٠٠٦

؛ شاركت يف )١٩٩٥منذ عام " (مهارات من أجل التغيري"
؛ خبرية يف )٢٠٠٨- ٢٠٠٢(ات خدِّراجتماعات جلنة امل
ات، فريق بومبيدو التابع جمللس أوروبا خدِّروبائيات إدمان امل

ة الصحة العاملية منظَّم؛ ممثلة مؤقتة يف )٢٠٠٣- ١٩٩٤(
)٢٠٠٨- ١٩٩٢.(  

منذ عام (ات خدِّرعضو يف اهليئة الدولية ملراقبة امل  
نائبة رئيس اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات ). ٢٠١٠

)٢٠١٢- ٢٠١١.(  
    

  مارك موانار  
  

قاض . من مواطين فرنسا. ١٩٤٢ُوِلَد يف عام   
خريج معهد العلوم السياسية، باريس؛ خريج كلية . متقاعد

مّدع عام، . داب، بواتييهاحلقوق يف باريس؛ وخريج كلية اآل
؛ مّدع )١٩٩٠(؛ مّدع عام، بونتواز )١٩٨٣- ١٩٨٢(بوفيه 

-١٩٩٢(؛ مّدع عام، بوبيين )١٩٩١-١٩٩٠(عام، ليون 
- ١٩٩٩(؛ مّدع عام يف حمكمة االستئناف، بوردو )١٩٩٥
: أدخل إصالحات هامة يف النظام القانوين، منها). ٢٠٠٥

 والوساطة؛ تقدمي إنشاء مراكز إلسداء املشورة القانونية
املشورة القانونية يف املناطق احملرومة؛ إنشاء نظام جديد 
للتعاون بني احملاكم وأجهزة الشرطة من أجل التصّدي 
للجرائم على وجه االستعجال؛ واستحداث فئة جديدة من 

  .موظفي القضاء، وهي فئة مساعدي املّدعي العام
ير مد: شغل مناصب إدارية رفيعة يف وزارة العدل  

؛ رئيس هيئة التدريس )١٩٨٦- ١٩٨٣(مكاتب التسجيل 
يف املعهد الوطين لكتبة احملاكم؛ مدير الشؤون القضائية؛ 
عضو يف جملس إدارة املعهد الوطين الفرنسي للقضاء؛ ممثل 

؛ )١٩٩٦- ١٩٩٥(وزير العدل يف اجمللس األعلى للقضاء 
؛ رئيس )١٩٩٨- ١٩٩٦(مدير هيئة شؤون اجلرمية والعفو 

ات وإدماهنا؛ األمني العام خدِّرز الفرنسي ملراقبة املاملرك
؛ رئيس بعثة القانون )٢٠٠٨- ٢٠٠٥(لوزارة العدل 

والعدالة، مسؤول عن إصالح اخلريطة القضائية؛ رئيس جلنة 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ رئيس دائرة الشؤون 

 ر يف معهد باريس لعلم اجلرميةالدولية يف وزارة العدل؛ حماِض
؛ رئيس مؤسسة داغوسو إلدارة اخلدمات )٢٠٠٥- ١٩٩٥(

حائز لوسام االستحقاق الوطين برتبة قائد، . االجتماعية
  .ووسام جوقة الشرف برتبة قائد

منذ عام (ات خدِّرعضو يف اهليئة الدولية ملراقبة امل  
عضو يف اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات ). ٢٠١٠

  ).٢٠١٢( واإلدارية عضو يف اللجنة املالية). ٢٠١٢(
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  خورخيه مونتانيو  
  

أستاذ . من مواطين املكسيك. ١٩٤٨ُوِلَد يف عام   
املنظَّمات الدولية والسياسة اخلارجية املكسيكية يف معهد 
التكنولوجيا املستقل يف املكسيك ومستشار خاص يف جمال 

  .إنفاذ اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة احلرة
السياسية من جامعة جماز يف احلقوق والعلوم   

املكسيك الوطنية املستقلة؛ ماجستري ودكتوراه يف الشؤون 
املدير العام للتعليم العايل، . الدولية، كلية لندن لعلوم االقتصاد

؛ عضو يف وزارة )١٩٧٩-١٩٧٦(وزارة التعليم العمومي 
؛ مدير شؤون )٢٠٠٨-١٩٧٩(اخلارجية املكسيكية 

ساعد وزير الشؤون ؛ م)١٩٨٢-١٩٧٩(الوكاالت الدولية 
؛ املمثل الدائم للمكسيك )١٩٨٨-١٩٨٢(املتعّددة األطراف 

؛ رئيس فريق )١٩٩٢-١٩٨٩(ات األمم املتحدة منظَّملدى 
اخلرباء املعين بتعزيز فعالية هيكل األمم املتحدة اخلاص مبكافحة 

؛ سفري املكسيك لدى الواليات )١٩٩٠(ات خدِّرتعاطي امل
و يف آلية التقييم املتعّددة ؛ عض)١٩٩٥-١٩٩٣(املتحدة 

ات التابعة للجنة البلدان األمريكية خدِّراألطراف بشأن امل
عضو يف ). ٢٠٠٣-٢٠٠١(ات خدِّرملكافحة تعاطي امل

). ٢٠١٢-٢٠١٠(اجمللس االستشاري اخلاص للبنك الدويل 
 Partidos y politicos en America: ألّف املنشورات التالية

Latina; Implicaciones legales de la presencia de Estados 

Unidos en Viet nam; Análisis del Sistema de Naciones 

Unidas; ACNUR en América Latina; Negociaciones del 

Tratado de Libre Comercio de America del Norte; 

Cooperación Mexico-Estados Unidos en materia de 

narcotráfico; Debilidades de la certificacion del Congreso 

de Estados Unidos; Retos de la frontera norte de México; 

Tráfico de armas en las fronteras mexicanas . ٥٠ألّف 
كاتب افتتاحيات أسبوعية  .مقالة ُنشرت يف جمالت متخصصة

 رئيس .El Universalو Reformaو La Jornadaيف صحف 
 Foreign Affairs Latinoaméricaس جمللة وعضو مؤسِّ

)Foreign Affairs en españolس الرئيس املؤسِّ).  سابقا
 واجمللس املكسيكي للعالقات Asesoría y Análisisملؤسسة 
حائز ألومسة من حكومات شيلي واليونان . اخلارجية

شارك يف العديد من اجتماعات . والسلفادور وغواتيماال
ة البلدان األمريكية منظَّممم املتحدة ومؤسسات منظومة األ

  .وحركة بلدان عدم االحنياز
منذ عام (ات خدِّرعضو يف اهليئة الدولية ملراقبة امل  
رئيس ). ٢٠١٠(عضو يف اللجنة املالية واإلدارية ). ٢٠٠٩

  ).٢٠١٢(اللجنة املالية واإلدارية 
    

  لوشان نايدو  
  

جنوب من مواطين مجهورية . ١٩٦١ُوِلَد يف عام   
منذ عام (طبيب أسرة، دوربان، جنوب أفريقيا . أفريقيا
١٩٨٥.(  

جماز يف الطب ويف اجلراحة من جامعة ناتال، جنوب   
: ؛ خبري مهين يف برنامج األطباء املتدّربني)١٩٨٣(أفريقيا 

؛ عضو يف نقابة أطباء جنوب أفريقيا )١٩٩٥(هانلي هازيلدن 
 املستقلني يف  عضو يف نقابة املمارسني؛)١٩٩٥منذ عام (

). ٢٠٠٠-١٩٩٥(بايبورت ونائب رئيس هذه النقابة 
 اجمللس الوطين ،مستشار معتَمد يف االرهتان للمواد الكيميائية

؛ عضو يف اجلمعية )١٩٩٦(للفاحصني يف جمال اإلدمان 
دبلوم يف إدارة ). ١٩٩٩-١٩٩٦(األمريكية لطب اإلدمان 

عضو ). ١٩٩٧(األعمال، معهد جنوب أفريقيا لإلدارة 
؛ مصّمم )١٩٩٩(مؤسس يف اجلمعية الدولية لطب اإلدمان 

براجميات وكبري االختصاصيني يف عالج حاالت اإلدمان يف 
، وهو منوذج عالج متعّدد التخصصات "جولو" إطار برنامج 

للوقاية من الدرجة األوىل والثانية والثالثة من اضطرابات 
 مدير طيب ؛)١٩٩٤منذ عام (اإلدمان وللتشخيص املزدوج 

 لعالج اإلدمان، مريبانك، دوربان، جنوب Serenityيف وحدة 
عضو يف حتالف كوا زولو ناتال ). ١٩٩٥منذ عام (أفريقيا 

؛ عضو يف نقابة اجلنوب )١٩٩٥منذ عام (للرعاية املنظَّمة 
؛ حماِضر فخري، كلية )٢٠٠٠منذ عام (لألطباء يف دوربان 

ولو ناتال، جنوب مانديال للطب، جامعة كواز. نيلسون ر
عضو يف جلنة وضع املناهج، كلية ). ٢٠١١-٢٠٠٥(أفريقيا 

). ٢٠١١-٢٠٠٥(طب أمناط احلياة، جامعة كوا زولو ناتال 
قام بصياغة السياسة واإلجراءات الوطنية لعالج اإلدمان 

؛ مصّمم )٢٠٠٦(بتكليف من وزارة الصحة، جنوب أفريقيا 
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العاطفي من -لنفسي، وهي للتأهيل اRoots connectبراجمية 
؛ عضو يف اجمللس )٢٠٠٧(خالل اإلنترنت يف حالة اإلدمان 

-٢٠٠٦(االستشاري املعين باملواد األفيونية يف جنوب أفريقيا 
ات يف جنوب مخدِّر؛ عضو يف اهليئة املركزية لل)٢٠٠٨
؛ عضو يف جلنة إدارة اهليئة املركزية )٢٠١٠-٢٠٠٦(أفريقيا 

عضو يف ). ٢٠١٠-٢٠٠٦ (ات يف جنوب أفريقيامخدِّرلل
-٢٠٠٧(جلنة اخلرباء املعنية بعالج متعاطي املواد األفيونية 

ات يف مقاطعة كيب مخدِّر؛ ممثل اهليئة املركزية لل)٢٠٠٨
؛ وضع براجمية )٢٠١٠-٢٠٠٧(الغربية، جنوب أفريقيا 

“Roots HelpPoints” من أجل التدخل السريع والوقاية األولية 
). ٢٠٠٨( لدرجة عالية من اخلطر لدى األفراد املعّرضني

املبادئ التوجيهية لعالج متعاطي املواد "شارك يف وضع 
 South African، املنشورة يف "األفيونية يف جنوب أفريقيا

Medical Journal) ؛ )٢٠٠٨ ()اجمللة الطبية جلنوب أفريقيا
عضو يف اهليئة االستشارية للعالج بواسطة مادة سوبوكسون 

ات العالج مستجدَّ" كتابة مقال عن شارك يف). ٢٠٠٩(
 South African Medicalيف " بواسطة مادة سوبوكسون

Journal) ؛ مصّمم براجمية )٢٠١٠“RehabFlow”  للتحكم يف
؛ عضو يف جلنة )٢٠١٠(اإلدمان واالعتالل املصاحب له 

إدارة منتدى مقاطعة إيثيكويين للصحة العقلية وتعاطي مواد 
ب ملقدمي الرعاية الصحية يف جمال مدر). ٢٠١٠(اإلدمان 

مدرس طيب لطلبة الطب يف . إعادة التأهيل وحاالت اإلدمان
ة منظَّم؛ راع يف )١٩٩٥منذ عام (الدراسات اجلامعية والعليا 

أندرا ماها ساهبا يف جنوب أفريقيا؛ مؤسس حتالف جمتمع 
أمني صندوق جمتمع مريبانك ). ١٩٩٥(غرب مريبانك احمللي 

  ).٢٠٠٥-٢٠٠٠(احمللي 
  منذ (ات خدِّرعضو يف اهليئة الدولية ملراقبة امل  

عضو يف اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات ). ٢٠١٠عام 
). ٢٠١١(عضو يف اللجنة املالية واإلدارية ). ٢٠١١(

  ).٢٠١٢(النائب األول لرئيس اهليئة 
      

  راجات راي  
  

أستاذ . من مواطين اهلند. ١٩٤٨ُوِلَد يف عام   
قسم الطب النفسي ورئيس املركز الوطين لعالج ورئيس 

ات، معهد عموم اهلند للعلوم الطبية، مخدِّراالرهتان لل
؛ )١٩٧١(خّريج كلية الطب، كلكُّتا، اهلند . نيودهلي

دكتوراه يف الطب النفسي، معهد عموم اهلند للعلوم الطبية، 
عضو يف هيئة التدريس، قسم الطب النفسي، ). ١٩٧٧(

 للصحة العقلية وعلوم األعصاب، بنغالور املعهد الوطين
كَتب عدة تقارير ومقاالت فنية يف ). ١٩٨٨- ١٩٧٩(

حمرر مساعد يف . جمالت وطنية ودولية ختضع ملراجعة النظراء
؛ عضو يف اهليئة االستشارية الدولية Addiction Biologyجملة 
، Mental Health and Substance Use: Dual Diagnosisجمللة 

 International Drug:يف هيئة حترير اجمللة العلميةوعضو 

Sciences and Drug Policy.  
تلقّى دعماً للبحوث اليت جيريها من هيئات متويل   

مثل وزارة الصحة ورعاية (خمتلفة على املستوى الوطين 
وعلى املستوى ) األسرة، واجمللس اهلندي للبحوث الطبية

ات واجلرمية، خدِّرعين باملمثل مكتب األمم املتحدة امل(الدويل 
شارك يف دراسة تتناول فريوس ). ة الصحة العامليةمنظَّمو

متالزمة نقص املناعة املكتسب /نقص املناعة البشرية
، وهي مشروع تعاوين يشارك فيه املركز الوطين )األيدز(

ات، ومعهد عموم اهلند للعلوم مخدِّرملعاجلة االرهتان لل
عّددة التخصصات يف علم املناعة الطبية، ومركز البحوث املت

واملرض، جامعة كاليفورنيا، لوس أجنلوس، الواليات املتحدة 
ة الصحة العاملية منظَّمعضو يف فريق خرباء . األمريكية

. ات والكحولمخدِّراالستشاري املعين مبشاكل االرهتان لل
عضو يف فريق خرباء ملناقشة الصحة العقلية واضطرابات 

ان على مستوى الرعاية األولية، وهو تعاطي مواد اإلدم
ة الصحة العاملية يف نظَّمنشاط يقوم به املكتب اإلقليمي مل

ة الصحة منظَّمعضو يف فريق خرباء . جنوب شرق آسيا
العاملية املعين باملشاورات التقنية اإلقليمية بشأن احلد من 

منسق أنشطة شىت يف اهلند بشأن . تعاطي الكحول
ة الصحة منظَّمد اإلدمان، برعاية اضطرابات تعاطي موا

عضو يف الربنامج الوطين ملكافحة ). ٢٠٠٤منذ عام (العاملية 
ات يف اهلند، وعضو يف فريق لوضع املبادئ خدِّرتعاطي امل

التوجيهية التقنية بشأن العالج الدوائي لالرهتان للمواد 
األفيونية، وهو مشروع مشترك بني مكتب األمم املتحدة 
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عضو يف . ة الصحة العامليةمنظَّمات واجلرمية وخدِّراملعين بامل
ات عن طريق احلقن خدِّرفريق املوارد التقنية املعين بتعاطي امل

ورئيس هذا الفريق، وهو مشروع يف إطار اهليئة الوطنية 
عضو يف اللجنة االستشارية ملشروع الوقاية . ملكافحة األيدز

متعاطي من انتقال فريوس نقص املناعة البشرية بني 
ات يف الدول األعضاء يف رابطة جنوب آسيا للتعاون خدِّرامل

اإلقليمي، وهو مشروع يرعاه املكتب اإلقليمي جلنوب آسيا 
عضو . ات واجلرميةخدِّرالتابع ملكتب األمم املتحدة املعين بامل

يف اللجنة الفرعية املعنية بالتعليم الطيب العايل، اجمللس الطيب 
يق العامل املعين بتصنيف االضطرابات رئيس الفر. يف اهلند

املتصلة مبواد اإلدمان واضطرابات اإلدمان التابع للفريق 
االستشاري الدويل املعين بالتنقيح العاشر لتصنيف األمراض 

؛ كبري الباحثني يف مشروع )٢٠١١(العقلية والسلوكية 
بوابة (تدابري بواسطة اإلنترنت "ة الصحة العاملية منظَّم

، جنيف "ملكافحة تعاطي الكحول ومحاية الصحة) إلكترونية
؛ كبري الباحثني، املركز الوطين ملعاجلة )٢٠١٠منذ عام (

ات، الصندوق العاملي ملكافحة األيدز مخدِّراالرهتان لل
والسل واملالريا، اجلولة التاسعة، واملركز اإلقليمي للموارد 
ة والتدريب؛ كبري منسقي السياسة الوطنية واخلطة اخلمسي

، بشأن اجملاالت ٢٠١٧- ٢٠١٢الثانية عشرة للهند، للفترة 
ات، وزارة خدِّراملتعلقة مبكافحة مشاكل تعاطي الكحول وامل

العدالة والتمكني االجتماعيني، احلكومة اهلندية؛ كبري 
العالج اإلبدايل باملواد األفيونية يف "الباحثني يف مشروع 

، وهو مشروع "ةالقضايا املطروحة والعرب املستخلص: اهلند
ات ومعهد مخدِّرمشترك بني املركز الوطين ملعاجلة االرهتان لل

ة الوطنية ملكافحة األيدز نظَّمعموم اهلند للعلوم الطبية وامل
اململكة (وحكومة والية البنجاب وإدارة التنمية الدولية 

 فريق الدعم باملساعدة التقنية، التدابري احملددة - )املتحدة
ات العقلية ؤثِّرنة اخلرباء املعنية باملاهلدف؛ عضو يف جل

ات يف خدِّرات اجلديدة، كبري املسؤولني عن مراقبة املخدِّروامل
 Indian Journal ofمراجع ومساهم يف جملة ). ٢٠١١(اهلند 

Medical Research وهي منشور رمسي صادر عن اجمللس ،
  ).٢٠١٠منذ عام (اهلندي لألحباث الطبية 

منذ عام (ات خدِّردولية ملراقبة املعضو يف اهليئة ال  
، )٢٠١٠(عضو يف اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات ). ٢٠١٠

عضو ). ٢٠١١(النائب الثاين لرئيس اهليئة ). ٢٠١١( رئيسها مثَّ
  ).٢٠١٢(يف اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات 

      
 أمحد كمال الدين مسك  

  
 ليسانس  على١٩٧١حاز عام . ١٩٥٠ُوِلَد يف عام   

ات خدِّريف احلقوق والشرطة، وعمل يف جمال مكافحة امل
 عاماً حىت أصبح مساعد وزير الداخلية ووكيل ٣٥ألكثر من 

وهو مستشار . ات يف مصرخدِّراإلدارة العامة ملكافحة امل
حائز على وسام . اتخدِّرمستقل يف جمال مكافحة اجلرمية وامل

). ١٩٩٢(ل الشرطة الشرف من الدرجة األوىل مبناسبة احتفا
ساهم يف عّدة بعثات، ومنها بعثات إىل األردن للتدريب على 

لتوقيع اتفاق بني اهلند ؛ واهلند، )١٩٨٨(ات خدِّرمكافحة امل
ات والتعاون خدِّرومصر لتعزيز التعاون يف جمال مكافحة امل
؛ وفرنسا، )١٩٩٥(األمين بغرض مكافحة اجلرمية واإلرهاب 

) اإلنتربول(ة الدولية للشرطة اجلنائية نظَّماملللتعاون بني مصر و
؛ وفلسطني، )١٩٩٦(ات وغسل األموال خدِّرفيما يتصل بامل

ات خدِّرللمشاركة يف حلقة عمل إقليمية ملكافحة امل
؛ واململكة العربية السعودية، للمشاركة يف برنامج )١٩٩٩(

؛ واإلمارات العربية )٢٠٠١(ات خدِّري متصل بقضايا امل تدريب
تحدة، لتمثيل وزارة الداخلية يف الدورة السادسة والثالثني امل

؛ )٢٠٠١(ات خدِّر غري املشروع باملتِّجارللجنة املعنية باال
 للمشاركة يف االحتفال باليوم )أ(واجلماهريية العربية الليبية
 غري املشروع هبا تِّجارات واالخدِّرالدويل ملكافحة تعاطي امل

 يف الدورتني الثانية عشرة ؛ وكينيا، للمشاركة)٢٠٠٢(
والسابعة عشرة ملؤمتر قادة اإلدارات الوطنية األفريقية ملكافحة 

؛ وموريشيوس، حلضور )٢٠٠٧ و٢٠٠٢(ات خدِّرامل
؛ )٢٠٠٤(ات خدِّراالجتماع الوزاري الثاين ملكافحة امل

الذي " ات وباء اجتماعيخدِّرامل"ولبنان، للمشاركة يف مؤمتر 
؛ وتونس، )٢٠٠٤( اإلنسان اللبنانية ة حقوقمنظَّممته نظّ

__________ 
  عوضاً " ليبيا"، اعُتمد اسم ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٦منذ   )أ(    

   خمتصر لالستعمال كاسم" اجلماهريية العربية الليبية"عن 
 .يف األمم املتحدة
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للمشاركة يف الدورات السابعة عشرة إىل احلادية والعشرين 
-٢٠٠٣(ات خدِّرللمؤمتر العريب لقادة إدارات مكافحة امل

؛ والنمسا، لتمثيل )٢٠٠٤(؛ والواليات املتحدة )٢٠٠٧
الوزارة يف الدورات اخلامسة واألربعني والسادسة واألربعني 

ألربعني والتاسعة واألربعني واخلمسني للجنة والثامنة وا
؛ واململكة العربية السعودية، )٢٠٠٧-٢٠٠٢(ات خدِّرامل

ة علمية إلعداد مقال عن إجراءات إلقاء منظَّمكعضو يف 
؛ واإلمارات العربية املتحدة )٢٠٠٧(القبض والتحقيق 

حلضور الندوة اإلقليمية للتخطيط االستراتيجي والتعاوين يف 
عضو يف الصندوق ). ٢٠٠٧(ات خدِّرافحة املجمال مك

ات واإلدمان ويف جلنة خدِّراالستئماين الوطين العام ملكافحة امل
 .اتخدِّرختطيط االستراتيجية الوطنية املعنية مبكافحة امل

منذ عام (ات خدِّرعضو يف اهليئة الدولية ملراقبة امل  
عضو يف اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات ). ٢٠١٢

)٢٠١٢.(  
    

 فرينر سيب  
  

حمامٍ . من مواطين أملانيا. ١٩٤٣ُوِلَد يف عام   
جامعة هايدلربغ، أملانيا، وجامعة لوزان، سويسرا، ومعهد (

  ).الدراسات األوروبية يف جامعة تورينو، إيطاليا
ر مساعد يف القانون العام، جامعة ريغنسبورغ حماِض  

 توىل وظائف إدارية عليا يف عدة). ١٩٧٧- ١٩٧١(
رئيس قسم القانون ). ٢٠٠٨- ١٩٧٧(وزارات احتادية 

ة خدِّرات والشؤون الدولية يف جمال العقاقري املخدِّراملعين بامل
؛ املراسل )٢٠٠٨- ٢٠٠١(يف وزارة الصحة االحتادية 

الدائم ألملانيا يف فريق التعاون ملكافحة إساءة استعمال 
التابع ) يدوفريق بومب( غري املشروع هبا تِّجارات واالخدِّرامل

؛ املراسل القانوين ألملانيا يف )٢٠٠٨-٢٠٠١(جمللس أوروبا 
ات، لشبونة خدِّرقاعدة البيانات القانونية األوروبية املعنية بامل

ات خدِّر؛ رئيس الفريق املوحد املعين بامل)٢٠٠٨- ٢٠٠٢(
 أثناء رئاسة أملانيا جمللس االحتاد التابع لالحتاد األورويب

ات خدِّرمنسق الوفد األملاين إىل جلنة امل؛ )٢٠٠٧(األورويب 
)٢٠٠٩- ٢٠٠١.(  

خبري استشاري لدى وزارة الصحة االحتادية األملانية   
ات يف املسائل خدِّرواملفوض لدى احلكومة االحتادية املعين بامل

؛ خبري استشاري يف )٢٠٠٩-٢٠٠٨(ات مخدِّرالدولية لل
ن الدويل ات لدى الوكالة األملانية للتعاوخدِّرمسائل امل

؛ شارك بصفة خبري يف عدة مشاريع لالحتاد )٢٠١١-٢٠٠٨(
ات مثل مشروع تنفيذ خدِّراألورويب بشأن مكافحة امل

ات يف صربيا، خدِّراالستراتيجية الوطنية ملكافحة تعاطي امل
  . ات يف آسيا الوسطىخدِّروبرنامج العمل ملكافحة امل

منذ عام (ات خدِّرعضو يف اهليئة الدولية ملراقبة امل  
عضو يف اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات ). ٢٠١٢

)٢٠١٢.( 
    

 فريوج سومياي  
  

متقاعد من . من مواطين تايلند. ١٩٥٣ُوِلَد يف عام   
منصب األمني العام املساعد إلدارة األغذية والعقاقري يف 

خبري يف علم األدوية . وزارة الصحة العامة يف تايلند
ات، أستاذ يف خدِّريات املالسريري ومتخصص يف وبائ

  ). ٢٠٠١منذ عام (جامعة ماهيدول 
، جامعة )١٩٧٦(حائز على اإلجازة يف الكيمياء   

، جامعة مانيال )١٩٧٩(تشيانغ ماي، ويف الصيدلة 
، )١٩٨٣(ماجستري يف علم األدوية السريري . املركزية

متمّرن يف وبائيات أمراض تعاطي . جامعة شواللونغورن
امعة سانت جورج يف لندن، إنكلترا ات، جخدِّرامل
دكتوراه يف السياسة واإلدارة الصحيتني ). ١٩٨٩(
عضو يف رابطة الصيدلة . ، املعهد الوطين لإلدارة)٢٠٠٩(

عضو يف مجعية علم األدوية والطب العالجي يف . يف تايلند
  مؤلف . عضو يف مجعية علم السموم يف تايلند. تايلند

ات خدِّرمن تعاطي املتسعة كتب يف جمال الوقاية 
 Drugging Drinks: Handbook for: ومكافحتها، ومنها

Predatory Drugs Prevention وDéjà vu: A Complete 

Handbook for Clandestine Chemistry, Pharmacology and 

Epidemiology of LSD . جملة يكتب بصفة منتظمة يفFood 

and Drug Administration Journal .ز جلائزة رئيس حائ
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ات والوقاية من خدِّرالوزراء يف جمال التثقيف بشأن امل
  ).٢٠٠٥(تعاطيها 
منذ عام (ات خدِّرعضو يف اهليئة الدولية ملراقبة امل  
منذ (عضو يف اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات ). ٢٠١٠
). ٢٠١١(رئيس اللجنة املالية واإلدارية ). ٢٠١٠عام 

هليئة ورئيس اللجنة الدائمة املعنية النائب الثاين لرئيس ا
  ).٢٠١٢(بالتقديرات 

  
  فرانشيسكو إي تومي  

  
من مواطين كولومبيا . ١٩٤٣ يف عام ُوِلَد  

حائز على شهاديت البكالوريوس . والواليات املتحدة
عضو أقدم يف األكادميية الكولومبية . والدكتوراه يف االقتصاد

ألكادميية امللكية للعلوم للعلوم االقتصادية والعضو املنسق يف ا
  ). إسبانيا(السياسية واألخالقية 

عمل أستاذاً يف جامعة تكساس وجامعة روساريو   
عمل . وجامعة والية كاليفورنيا يف مدينة تشيكو) بوغوتا(

 عاماً يف إدارة األحباث يف البنك الدويل وإدارة ١٥ملدة 
 سمؤسِّ. األحباث يف مصرف التنمية للبلدان األمريكية

ات واجلرمية يف خدِّرومدير مركز األحباث والرصد املعين بامل
 /كانون األول -  ٢٠٠٤أغسطس /آب(جامعة روساريو 

ق األحباث يف الربنامج العاملي ؛ منّس)٢٠٠٧ديسمرب 
للتقرير العاملي عن ق ملكافحة غسل األموال، منّس

ات واجلرمية، خدِّر، مكتب األمم املتحدة املعين باملاتخدِّرامل
؛ باحث )٢٠٠٠سبتمرب /أيلول- ١٩٩٩أغسطس /آب(فيينا 

يف معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية، جنيف 
، )١٩٩٢ديسمرب /كانون األول- ١٩٩١يونيه /حزيران(

ات غري القانونية يف ستة بلدان؛ مخدِّرأعد دراسة مقارنة لل
زميل يف مركز وودرو ويلسون الدويل ملعدي الدراسات 

ق أحباث، ؛ منّس)١٩٩٧يوليه /متوز- ١٩٩٦س أغسط/آب(
ات غري القانونية مخدِّربرنامج أحباث يف األثر االقتصادي لل

يف بلدان األنديز، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بوغوتا 
  ).١٩٩٦يناير /كانون الثاين- ١٩٩٣نوفمرب /تشرين الثاين(

ات خدِّرألّف كتابني وشارك يف تأليف كتاب عن امل  
ر حّر. قانونية يف كولومبيا ويف منطقة بلدان األنديزغري ال

 مقالة صحفية ٦٠أيضاً ثالثة جملدات وكتب أكثر من 
  .أكادميية وفصالً من كتب عن تلك املواضيع

عضو يف مؤسسة فريدريك إبريت، مرصد اجلرمية   
، ويف )٢٠٠٨منذ (يب ـة يف أمريكا الالتينية والكارينظَّمامل

ة التابع نظَّمعاملي بشأن اجلرمية املجملس جدول األعمال ال
  ).٢٠١٤-٢٠١٢(للمنتدى االقتصادي العاملي 

منذ عام (ات خدِّرعضو يف اهليئة الدولية ملراقبة امل  
 ).٢٠١٢(مقرر اهليئة ). ٢٠١٢

    
   يانسدميونار  

  
ُمجاز يف . من مواطين بلجيكا. ١٩٤٨ُوِلد يف عام   

  . )١٩٧٢(فقه اللغات اجلرمانية ويف الفلسفة 
: شغل املناصب التالية يف وزارة اخلارجية البلجيكية  

؛ نائب عمدة مدينة )١٩٨١- ١٩٧٨(ملحق يف جاكارتا 
- ١٩٨٩(؛ قنصل يف طوكيو )١٩٨٩- ١٩٨٢(لييج 
- ١٩٩٩(؛ قنصل وقائم باألعمال يف لكسمربغ )١٩٩٤
ات يف وزارة اخلارجية خدِّر؛ رئيس وحدة امل)٢٠٠٣

موعة دبلن ؛ رئيس جم)٢٠٠٧- ٢٠٠٣ و١٩٩٩- ١٩٩٥(
؛ رئيس فريق االحتاد األورويب العامل )٢٠٠٦- ٢٠٠٢(

املعين بالتعاون يف جمال سياسات العقاقري أثناء رئاسة بلجيكا 
لالحتاد األورويب؛ مسؤول عن التنسيق الوطين لعملية 

 واتفاقية ١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثِّرالتصديق على اتفاقية امل
ات خدِّرغري املشروع يف امل تِّجاراألمم املتحدة ملكافحة اال

- ١٩٩٥( وتنفيذمها ١٩٨٨ات العقلية لسنة ؤثِّروامل
؛ مسؤول عن االتصال بني وزارة اخلارجية )١٩٩٨

ات خدِّروالشرطة الوطنية بشأن ضباط االتصال املعنيني بامل
؛ شارك يف )٢٠٠٥-٢٠٠٣(يف السفارات البلجيكية 

بشأن اإلجراء املشترك بني أعضاء االحتاد األورويب 
ات االصطناعية اجلديدة لبدء العمل بنظام إنذار مبكر خدِّرامل

ات اصطناعية خمدِّرمن أجل تنبيه احلكومات إىل ظهور 
؛ مشارك يف إنشاء آلية التعاون بشأن )١٩٩٩(جديدة 
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ات بني االحتاد األورويب ومنطقة أمريكا الالتينية خدِّرامل
 كتب مقاالت وُخطباً). ١٩٩٩-١٩٩٧(والكاريـيب 
) ٢٠٠٤" (The future of the Dublin Group: "عديدة، منها

 Is there anything such as a European Union Common"و

Drug Policy) "عضو يف الوفد البلجيكي لدى ). ٢٠٠٥
؛ شارك يف كل الدورات )٢٠٠٧- ١٩٩٥(ات خدِّرجلنة امل

ات األمفيتامينية، والسالئف، نشِّطبشأن امل(التحضريية 
لتعاون القضائي، وغسل األموال، وخفض الطلب على وا
لدورة اجلمعية العامة االستثنائية ) ات، والتنمية البديلةخدِّرامل

العشرين؛ ويف حلقة االحتاد األورويب الدراسية حول أفضل 
ات من جانب سلطات خدِّراملمارسات يف إنفاذ قوانني امل

 املشتركني ؛ ويف املؤمترين)١٩٩٩(إنفاذ القوانني، هلسنكي 
بني االحتاد األورويب واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي 

ات، ماباتو، جنوب خدِّرحول التعاون يف جمال مراقبة امل
؛ ويف املوائد املستديرة )١٩٩٨(وغاباروين ) ١٩٩٥(أفريقيا 

ات واجلرمية خدِّراملشتركة بني مكتب األمم املتحدة املعين بامل
وطهران وإسطنبول ) ٢٠٠٣(ل يوميثاق باريس، يف بروكس

؛ ويف اجتماعات احلوار الرفيع املستوى بشأن )٢٠٠٥(
ات بني مجاعة دول األنديز واالحتاد األورويب، ليما خدِّرامل
  ).٢٠٠٦(وفيينا ) ٢٠٠٥(

منـــذ عـــام (ات خـــدِّرعـــضو يف اهليئـــة الدوليـــة ملراقبـــة امل  
-٢٠٠٧(عضو يف اللجنـة الدائمـة املعنيـة بالتقـديرات           ). ٢٠٠٧
). ٢٠١٠-٢٠٠٧(عــضو يف اللجنــة املاليــة واإلداريــة  ). ٢٠١٠

). ٢٠١١(النائــب األول لــرئيس اهليئــة   ). ٢٠١٠(مقــّرر اهليئــة  
  ).٢٠١٢(رئيس اهليئة 





 

 

  اتخدِّرنبذة عن اهليئة الدولية ملراقبة امل
  

. يا من أجل رصد تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة العقاقريات هي هيئة رقابية مستقلّة شبه قضائية، أُنشئت تعاهدخدِّراهليئة الدولية ملراقبة امل  
  .ات، يرجع تارخيها إىل عهد عصبة األممخدِّروكانت هناك منظَّمات سالفة هلا يف إطار املعاهدات السابقة ملراقبة امل

    
  تركيبتها

  
وُينتخب ثالثة . مفتهم الشخصية ال كممثّلني حلكوماهتتتألّف اهليئة من ثالثة عشر عضوا ينتخبهم اجمللس االقتصادي واالجتماعي ويعملون بص  

أعضاء من ذوي اخلربة يف ميدان الطب أو علم العقاقري أو املستحضرات الصيدالنية من قائمة أشخاص ترّشحهم منظَّمة الصحة العاملية، وعشرة أعضاء 
. قة اجلميع ملا يتحلّون به من كفاءة وحياد وتنـّزه عن الغرضوأعضاء اهليئة هم أشخاص حيظون بث. من قائمة األشخاص الذين ترّشحهم احلكومات

للهيئة أمانة تساعدها على القيام مبهامها . يتخذ اجمللس، بالتشاور مع اهليئة، كل الترتيبات الالزمة لضمان االستقالل التقين التام للهيئة يف أداء وظائفها
ات واجلرمية، لكنها ليست مسؤولة إال أمام اهليئة خدِّر إداري تابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملأمانة اهليئة هي كيان. الوظيفية ذات الصلة باملعاهدات

ات واجلرمية يف إطار خدِّروتتعاون اهليئة يف العمل على حنو وثيق مع مكتب األمم املتحدة املعنـي بامل. بشأن تقدمي تقاريرها عن املسائل املوضوعية
ات خدِّرات، ال تقتصر على اجمللس وجلنة املخدِّركما تتعاون مع هيئات دولية أخرى معنية مبراقبة امل. ١٩٩١/٤٨اجمللس يف قراره الترتيبات اليت اعتمدها 

وهي تتعاون أيضا مع هيئات خارج . التابعة لــه، بل تشمل أيضا وكاالت األمم املتحدة املتخّصصة ذات الصلة، وخصوصا منظَّمة الصحة العاملية
  .واملنظَّمة العاملية للجمارك) اإلنتربول(األمم املتحدة، وخباصة املنظَّمة الدولية للشرطة اجلنائية منظومة 

    
  وظائفها

  
؛ واتفاقية ١٩٧٢ بصيغتها املعّدلة بربوتوكول سنة ١٩٦١ات لسنة مخدِّراالتفاقية الوحيدة لل: أُرسيت وظائف اهليئة يف املعاهدات التالية  

وعلى وجه العموم، . ١٩٨٨ات العقلية لسنة ؤثِّرات واملخدِّر غري املشروع يف املتِّجار؛ واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اال١٩٧١سنة ات العقلية لؤثِّرامل
  :تقوم اهليئة مبا يلي

 توافر إمدادات ات وجتارهتا واستعماهلا بطريقة مشروعة، تسعى اهليئة، بالتعاون مع احلكومات، إىل ضمانخدِّرفيما يتعلق بصنع امل  )أ(  
وتقوم اهليئة . كافية من العقاقري لالستعماالت الطبية والعلمية، وضمان عدم حدوث تسريب للعقاقري من املصادر املشروعة إىل القنوات غري املشروعة

لى منع تسريب تلك املواد إىل ات بطريقة غري مشروعة، وتساعدها عخدِّرأيضا برصد مراقبة احلكومات على املواد الكيميائية املستخدمة يف صنع امل
   غري املشروع؛تِّجاراال

 هبا واستعماهلا بطريقة غري مشروعة، حتّدد اهليئة َمواِطن الضعف يف نظم املراقبة الوطنية تِّجارات واالخدِّرفيما يتعلق بصنع امل  )ب(  
ات بطريقة غري مشروعة، خدِّرالكيميائية املستخدمة يف صنع املتتوىل اهليئة أيضا مسؤولية تقييم املواد . والدولية، وتسهم يف تصحيح تلك األوضاع

  .بغية تقرير ما إذا كان ينبغي إخضاعها للمراقبة الدولية
  :واضطالعا مبسؤولياهتا، تقوم اهليئة مبا يلي  
قة بالعقاقري من خالل نظام ات العقلية، وترصد األنشطة املشروعة املتعلمؤثِّرات ونظام تقييم طوعي للمخدِّرتدير نظام تقديرات لل  )أ(  

  بيانات إحصائية، هبدف مساعدة احلكومات على حتقيق مجلة أمور، ومنها توازن بني العرض والطلب؛
ات العقلية بطريقة ؤثِّرات واملخدِّرترصد وتشّجع التدابري اليت تتخذها احلكومات ملنع تسريب املواد اليت يكثر استخدامها يف صنع امل  )ب(  

  ؛١٩٨٨  سنةوتقيِّم تلك املواد لتقرير ما إذا كان يلزم إجراء تغييـرات يف نطاق مراقبة املواد املدرجة يف اجلدولني األول والثاين من اتفاقيةغري مشروعة، 
تصة، للتأكّد حتلّل املعلومات املقّدمة من احلكومات أو هيئات األمم املتحدة أو وكاالهتا املتخّصصة أو غريها من املنظَّمات الدولية املخ  )ج(  

  ات تنفيذا وافيا، وتوصي بالتدابري العالجية املناسبة؛خدِّرمن تنفيذ احلكومات ألحكام املعاهدات الدولية ملراقبة امل
ء ات، وتوصي عند االقتضاخدِّرقيم حوارا مستمرا مع احلكومات ملساعدهتا على التقّيد بالتزاماهتا مبقتضى املعاهدات الدولية ملراقبة املُت  )د(  

  .بتقدمي مساعدة تقنية أو مالية حتقيقا هلذه الغاية
من واجبات اهليئة أن تطلب إيضاحات يف حال حدوث انتهاكات ظاهرة ألحكام املعاهدات، وأن تقترح التدابري العالجية املناسبة على   

وأن تساعد احلكومات عند االقتضاء على تذليل تلك احلكومات اليت ال تطّبق أحكام املعاهدات تطبيقا تاّما أو اليت تواجه صعوبات يف تطبيقها، 
على أنه جيوز للهيئة أن تنّبه األطراف املعنية إن الحظت عدم اختاذ التدابري الالزمة لعالج وضع خطري، وأن تسترعي اهتمام جلنة . الصعوبات

 اهليئة أن توصي األطراف بوقف استرياد العقاقري من أيِّ بلد وكمالذ أخري، ختّول املعاهدات. ات واجمللس االقتصادي واالجتماعي لذلك األمرخدِّرامل
  .ويف كل األحوال، تعمل اهليئة يف تعاون وثيق مع احلكومات. مقصِّر أو تصدير العقاقري إليه أو كليهما

ظيم حلقات تدارس وبرامج تدريبية وهلذه الغاية، تقترح اهليئة تن. وتساعد اهليئة اإلدارات الوطنية على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقيات  
    .ات وتشارك يف تلك احللقات والربامجخدِّرإقليمية للمسؤولني اإلداريني عن مراقبة امل



 

 

  تقاريرهـا
  

ويتضمن التقرير السنوي حتليال ألوضاع مراقبة . ات بأن تعّد اهليئة تقريرا سنويا عن أعماهلاخدِّرتقتضي املعاهدات الدولية ملراقبة امل  
ات يف مجيع أحناء العامل، كي تظلّ احلكومات على علم باألوضاع القائمة واحملتملة اليت قد تعّرض للخطر أهداف املعاهدات الدولية ملراقبة دِّرخامل
قّدم اقتراحات وتلفت اهليئة انتباه احلكومات إىل الثغرات وَمواِطن الضعف يف املراقبة الوطنية ويف التقّيد بأحكام املعاهدات، كما ت. اتخدِّرامل

ويستند التقرير السنوي إىل املعلومات اليت تقّدمها احلكومات إىل اهليئة وإىل كيانات . وتوصيات لتحسني األوضاع على الصعيدين الوطين والدويل
نظَّمة العاملية للجمارك، كما ُتستخدم فيه معلومات مقّدمة من خالل منظَّمات دولية أخرى، مثل اإلنتربول وامل. األمم املتحدة وسائر منظَّماهتا

  .وكذلك من خالل املنظَّمات اإلقليمية
ات العقلية الالزمة ؤثِّرات واملخدِّرُيستكمل تقرير اهليئة السنوي بتقارير تقنية مفّصلة، تتضّمن بيانات عن احلركة املشروعة يف تداول امل  

وتلك البيانات الزمة حلسن األداء الوظيفي لنظام مراقبة احلركة املشروعة . لألغراض الطبية والعلمية، مع حتليل لتلك البيانات من جانب اهليئة
  سنة من اتفاقية١٢عالوة على ذلك، تقتضي أحكام املادة . ات العقلية، مبا يف ذلك منع تسريبها إىل القنوات غري املشروعةؤثِّرات واملمخدِّرلل

وذلك التقرير، الذي يقّدم عرضا لنتائج رصد السالئف واملواد . يا عن تنفيذ تلك املادةات تقريرا سنوخدِّر بأن تقّدم اهليئة إىل جلنة امل١٩٨٨
  .ات العقلية، ُينشر أيضا كملحق للتقرير السنويؤثِّرات واملمخدِّرالكيميائية اليت يكثر استخدامها يف الصنع غري املشروع لل

ات تبدي بشأهنا اهليئة استنتاجاهتا وتوصياهتا خدِّر حمّددة تتعلق مبراقبة امل، خيّصص الفصل األول من التقرير السنوي ملسألة١٩٩٢ومنذ عام   
وفيما يلي بيان باملواضيع اليت . ات على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويلخدِّرمن أجل اإلسهام يف املناقشات والقرارات املتعلقة بسياسات مراقبة امل

  :عوجلت يف التقارير السنوية السابقة
  إضفاء املشروعية على استخدام العقاقري لألغراض غري الطبية  :١٩٩٢  
  اتخدِّرأمهية خفض الطلب على امل  :١٩٩٣  
  اتخدِّرتقييم فعالية املعاهدات الدولية ملراقبة امل  :١٩٩٤  
  إعطاء املزيد من األولوية ملكافحة غسل األموال  :١٩٩٥  
  ات ونظام العدالة اجلنائيةخدِّرتعاطي امل  :١٩٩٦  
  ات غري املشروعةخدِّرات يف بيئة تّتسم بترويج املخدِّرمنع تعاطي امل  :١٩٩٧  
  يف املاضي واحلاضر واملستقبل: اتمخدِّر املراقبة الدولية لل  :١٩٩٨  
  التحّرر من األمل واملعاناة  :١٩٩٩  
  فرط استهالك العقاقري اخلاضعة للمراقبة الدولية  :٢٠٠٠  
  ات يف القرن احلادي والعشرينخدِّر التحديات أمام إنفاذ قوانني امل:العوملة والتكنولوجيات اجلديدة  :٢٠٠١  
  العقاقري غري املشروعة والتنمية االقتصادية  :٢٠٠٢  
  التأثري على املستوى اجلزئي: ات واجلرمية والعنفخدِّرامل  :٢٠٠٣  
  ختطّي مفهوم النهج املتوازن: تكامل استراتيجيات خفض العرض والطلب  :٢٠٠٤  
  مية البديلة ومصادر الرزق املشروعةالتن  :٢٠٠٥  
  العقاقري املراقبة دوليا والسوق غري اخلاضعة للتنظيم الرقايب  :٢٠٠٦  
  اتخدِّرمبدأ التناسب واجلرائم املتصلة بامل  :٢٠٠٧  
  التاريخ واإلجنازات والتحديات: اتخدِّراالتفاقيات الدولية ملراقبة امل  :٢٠٠٨  
  اتخدِّراملالوقاية األولية من تعاطي   :٢٠٠٩  
  ات والفسادخدِّرامل  :٢٠١٠  
    التماسك والتفكّك االجتماعيان واملخدِّرات غري املشروعة  :٢٠١١  
  ".اتمخدِّراملسؤولية املشتركة عن املراقبة الدولية لل" عنوان ٢٠١٢ات لعام خدِّرحيمل الفصل األول من تقرير اهليئة الدولية ملراقبة امل  
ات استناداً يف املقام األول إىل معلومات ُتطالَب احلكومات بتقدميها مباشرة إىل مخدِّر لسري نظام املراقبة الدولية للويقّدم الفصل الثاين حتليالً  

 اتخدِّروينصّب التركيز فيه على املراقبة على صعيد العامل جلميع األنشطة املشروعة ذات الصلة بامل. اتخدِّراهليئة وفقا للمعاهدات الدولية ملراقبة امل
  .ات على حنو غري مشروعخدِّرات العقلية وكذلك املواد الكيميائية املستعملة يف صنع تلك املؤثِّروامل

 هبا، وما تتخذه احلكومات من تدابري لتنفيذ املعاهدات تِّجارات واالخدِّرويعرض الفصل الثالث بعضاً من أهّم التطّورات يف جمال تعاطي امل  
  .لتصّدي لتلك املشاكلات باخدِّرالدولية ملراقبة امل

ات واجلرمية ومنظَّمة خدِّرأّما الفصل الرابع فيقّدم التوصيات الرئيسية اليت وّجهتها اهليئة إىل احلكومات ومكتب األمم املتحدة املعين بامل  
  .الصحة العاملية وسائر املنظَّمات الدولية واإلقليمية املعنيَّة
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