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 تصدير
 

  رات غــري املشــروعة والطلــب علــيها عمــالن منفصــالن إىل حــديــبدو أن عــرض املخــد
موعة من الناس؛   فاملخدرات ُتصنع وُيتجر هبا وُتباح يف السوق غري املشروعة من قبل جم           : كـبري 

بيد أن عرض املخدرات غري املشروعة والطلب . وُتشـترى وُتسـتهلَك مـن قـبل جمموعـة أخرى       
. علـيها مهـا يف الواقـع عنصـران مـترابطان عـلى حنـو ال تنفصـم عـراه مـن عناصر ظاهرة واحدة            
ا فالطلـب عـلى املخـدرات حيفّـز العـرض بينما توافر املخدرات خيلف بدوره الطلب عليها كلّم        

 .أصبح عدد أكرب من الناس مرهتنا هلا

، ٢٠٠٤وحتلّـل اهليـئة الدولية ملراقبة املخدرات، يف الفصل األول من تقريرها عن عام        
ومن السهل . هـذا الـتفاعل بـني العرض والطلب وتشدد على احلاجة إىل هنج متوازن ومتكامل      

خدرات على العرض، الذي جـدا أن تركّـز اإلجـراءات احلكومـية املـتخذة للتصـدي ملشـكلة امل            
ومـع أن ذلك التركيز ميكن أن حيقّق نتائج على      . هـو جمـرد عنصـر واحـد مـن عناصـر املشـكلة             

 وإن كانـت تلـك النـتائج شـديدة األثر، مبا فيها ضبط كميات كبرية من     حـتى املـدى القصـري،     
طويل، ألن املخـدرات غـري املشـروعة، فلـن يكـون له وال ميكـن أن يكـون له أثـر على املدى ال           

ولســوء احلــظ، ليســت هــناك طــرق . مصــادر جديــدة ســرعان مــا تنشــأ لتلبــية الطلــب املســتمر 
ومن الضروري . سـريعة خلفـض الطلـب؛ وال بـد مـن الـتدخل الوقـائي املسـتدام لتحقـيق ذلـك                

ــب         ــرض والطل ــن الع ــراءات خلفــض كــل م ــاملة تتضــمن إج ــتراتيجيات ش ــك صــوغ اس . لذل
 .حراز تقدم هام يف معاجلة مشاكل تعاطي املخدراتوعندئذ، وعندئذ فقط، سيجري إ

ويتضـمن الفصـل الـثاين استعراضـا للمشـاورات الـيت عقدهتـا اهليئة مع أفغانستان عمال           
ففــي أول انــتخابات دميقراطــية . ١٩٦١ مــن االتفاقــية الوحــيدة لــلمخدرات لســنة  ١٤باملــادة 

ومن سوء  . اي رئيسا ألفغانستان  ، انُتخب محيد قرض   ٢٠٠٤أكتوبر  /أُجريـت يف تشرين األول    
احلـظ، أصـبحت مشـكلة املخـدرات الواسـعة االنتشـار تشـكّل هتديـدا خطـريا هلذه الدميقراطية                     

فـال تـزال زراعـة خشــخاش    . اجلديـدة وكذلـك لالسـتقرار واالنـتعاش االقتصـادي للـبلد ككـل       
ــاد يف أفغانســتان الــيت تــورد ثالثــة أر    بــاع اهلريويــن يف األفــيون غــري املشــروعة آخــذة يف االزدي

العـامل؛ كمـا أصـبحت أفغانسـتان، عـالوة عـلى ذلـك، مصـدرا رئيسـيا لراتنج القنب لألسواق                     
غــري املشــروعة يف غــرب آســيا ويف املــناطق األبعــد كمــا أصــبحت مقصــدا لــلمؤثّرات العقلــية    

 .والسالئف

 إىل  ورداً عـلى ذلـك، اعتمدت أفغانستان استراتيجية وطنية ملكافحة املخدرات هتدف            
القضـــاء عـــلى زراعـــة احملاصـــيل غـــري املشـــروعة وعـــلى إنـــتاج املخـــدرات واملؤثّـــرات العقلـــية  
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ويقوم مكتب األمم .  سـنوات ١٠والسـالئف واالجتـار هبـا بصـورة غـري مشـروعة خـالل فـترة             
املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية، باالشـتراك مـع اجملـتمع الدويل بأسره، بدعم أفغانستان يف                 

إالّ . الرامـية عـلى بلـوغ ذلـك اهلـدف واالمتثال للمعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات              جهودهـا   
أن حكومـة أفغانسـتان هي املسؤولة، يف هناية املطاف، عن الوفاء بالتزاماهتا مبقتضى املعاهدات                

 .الدولية ملراقبة املخدرات وعن ضمان محاية مواطنيها من بلوى املخدرات

، اجتماعا لفريق من اخلرباء يف      ٢٠٠٤أكـتوبر عـام     /رين األول وعقـدت اهليـئة، يف تشـ       
ــبة مــن خــالل         ــلمواد اخلاضــعة للمراق ــيع غــري املشــروعة ل ــيات الب ــنظر يف مشــكلة عمل ــنا لل فيي

 من ١٩٧١وتنـتهك عملـيات البـيع هـذه اتفاقـية املؤثّـرات العقلـية لسـنة                . صـيدليات اإلنترنـت   
رخص هلـا بالـتعامل باملواد اخلاضعة للمراقبة   فـأوال، صـيدليات اإلنترنـت غـري مـ         . جوانـب عـدة   

وثانــيا، املستحضــرات الــيت . ١٩٧١ مــن اتفاقــية ســنة ٨الدولــية وفقــا ملــا تقتضــي ذلــك املــادة  
وثالثا، . ١٠تبـيعها تلـك الصـيدليات ُيعلـن عـنها إىل عامـة الـناس، وهـو مـا يـتعارض مع املادة                 

وعلى الرغم من   .  االسترياد أو التصدير   ، ال تـراعى الشروط املتعلقة بأذون      ١٢وخالفـا لـلمادة     
هـذه االنـتهاكات، يصـعب القـبض عـلى املـتجرين الضـالعني، بينما ازدادت باستمرار عمليات          

والسبب يف ذلك هو أنه إذا ُشددت       . البـيع غـري املشـروعة هـذه خالل السنوات القليلة املاضية           
ت، كـان يف استطاعة الصيدلية أن  القوانـني وُنفّـذت يف الـبلد الـذي توجـد فـيه صـيدلية اإلنترنـ                

وعــالوة عــلى ذلــك، ال توجــد معــايري دولــية بشــأن صــيدليات   . تنــتقل بســهولة إىل بلــد آخــر 
وال يســتطيع احملقّقــون أن حيصــلوا . اإلنترنــت وال ُيفــرض علــيها اشــتراطات حلفــظ الســجالت 

االت عــلى املعلومــات عــن املشــتركني مــن مقدمــي خدمــات اإلنترنــت كمــا ال ميكــنهم، يف حــ
 .عديدة، أن مينعوا املتجرين باملخدرات من إزالة املعلومات املتعلقة بزبائنهم

ــالدول، يف قــراره         ــاب ب ــد أه ــس االقتصــادي واالجــتماعي ق ــان اجملل  ٢٠٠٤/٤٢وك
بيع املخدرات املشروعة اخلاضعة للمراقبة الدولية إىل " واملعنون ٢٠٠٤يوليه / متـوز ٢١املـؤرخ   

أن تسـعى بنشـاط إىل مالحقة من ينتهكون األحكام الواردة يف            " نترنـت األفـراد عـن طـريق اإل      
وحتقـيقا لذلـك الغرض، من      . املعـاهدات الدولـية ملراقـبة املخـدرات بشـأن االسـترياد والتصـدير             

ــت وصــناعات          ــات اإلنترن ــي خدم ــع مقدم ــيق م ــتعاون وث ــات ب ــل احلكوم الضــروري أن تعم
ومــن املهــم أيضــا أن تنــتهز الفــرص الــيت يتــيحها . املستحضــرات الصــيدالنية واملــواد الكيميائــية

 .اإلنترنت لنشر معلومات هتدف إىل تثبيط تعاطي الناس للمخدرات

ــتعاطي املخــدرات بــاحلقن يف           ــني م ــه ب ــد أخــذت نســبة اإلصــابة بــاأليدز وفريوس وق
ــا الشــرقية وآســيا    ويف حــاالت . االزديــاد بســرعة يف بعــض أجــزاء العــامل، وال ســيما يف أوروب

ديــدة، يــترافق االنتشــار املقلــق لأليــدز وفريوســه وغــريه مــن األمــراض املعديــة مــع مســتويات  ع
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ــتلك األمــراض وبطــرائق       الوعــي املــنخفض عــلى حــد فظــيع إزاء احلقــائق األساســية املــتعلقة ب
وجيـب عـلى احلكومـات أن تعـاجل هـذا اجلهل وجتد السبل اليت حتد من انتشار فريوس                 . انـتقاهلا 
ها ذلك، جيب عليها أن تكفل أال تؤدي السياسات احلالية ملراقبة املخدرات إىل     وبعمـل . األيـدز 

وجيب أن ال . إدامـة احللقـة املفـرغة ذات الصـلة بـتعاطي املخـدرات بـاحلقن وبـاأليدز وفريوسه                 
يـنظر إىل تدابـري مـنع انتشـار األمـراض املعديـة وكأهنـا تيسـر تعاطي املخدرات الذي هو، رغم                   

وبكــلمات أخــرى، جيــب أن ينصــب التركــيز .  تــروج لـــهحــتىاملشــكلة أو كــل شــيء، أصــل 
األول والغالـب للـتدخالت مجـيعها على منع تعاطي املخدرات ألنه ممارسة خطرة وضارة حقَّا      

 املــزيد مــن اخلــراب عــن طــريق مســامهته يف انتشــار األيــدز حــتىويــنطوي عــلى إمكانــية خلــق 
 .ألخرىوفريوسه واألمراض املعدية اخلطرية ا

       
 قدسيمحيد 
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ال تـــنطوي التســـميات املســـتخدمة يف هـــذا املنشـــور، وال طـــريقة عـــرض املـــادة الـــيت   
نها، عــلى اإلعــراب عــن أي رأي كــان مــن جانــب األمانــة العامــة لألمــم املــتحدة بشــأن  يتضــم

ــانوين ألي بلــ  ــيها أو بشــأن     املركــز الق ــنة أو مــنطقة أو للســلطات القائمــة ف ــيم أو مدي د أو إقل
 .حدودها أو ختومها

ويشــار إىل الــبلدان واملــناطق باألمســاء الــيت كانــت تســتخدم رمســيا عــند مجــع البــيانات   
 .ذات الصلة

 

 عـند إعـداد هـذا الـتقرير وضع البيانات           مل يتسـنَّ  
 ٢٠٠٤نوفمرب / تشـرين الثاين  ١الـيت وردت بعـد      

 . االعتباريف
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    ختطّي مفهوم النهج املتوازن        :  خفض العرض والطلب      تتكامل إستراتيجيا       -أوال 
اهلــدف األساســـي لكـــل مــن اســـتراتيجيات خفـــض    -١

التقلـيل إىل أدىن حـد مـن تناول         : العـرض والطلـب هـو نفسـه       
وإذا ما . وتعـاطي املخـدرات غري املشروعة أو التخلّص منهما        

، ســينخفض أيضـا تطــور االضــطرابات  متّ بلـوغ ذلــك اهلـدف  
ــرافقها مــن مشــاكل      ــا ي ــناول مــواد اإلدمــان وم ــناجتة عــن ت ال

وحيــث إن هــناك صــلة ال تنفصــم عــراها . صــحية واجتماعــية
بـني عرض املخدرات غري املشروعة والطلب عليها، ينبغي أن          
تكــون الـــربامج اهلادفــة إىل التقلـــيل مــن مشـــكلة املخـــدرات    

 .داعمة ال أنشطة متفرقة وتنافسيةمتكاملة وتكميلية ومت

وميـثّل تـناول املخـدرات غـري املشروعة سلوكاً معقّداً          -٢
أما أسواق . يعـتمد عـلى الفـرد أو بيئـته وعلى املخدرات ذاهتا        

املخـدرات بكـل مسـتوياهتا فتـتأثّر بالـتفاعل بـني الطلـب عـلى         
ــرها  ــني توافـ ــدرات وبـ ــوى   . املخـ ــتفاعل قـ ــذا الـ ــر يف هـ وتؤثّـ

 .ية وثقافية واقتصادية وسياسيةاجتماع

ــة    -٣ وقـــد ركّـــزت اجلهـــود األوىل الـــيت بذلـــت ملواجهـ
املسـائل املـتعلقة بـتعاطي املخدرات، مبا فيها الصكوك الدولية           
ــري       ــدرات غـ ــرض املخـ ــلى خفـــض عـ ــدرات، عـ ــبة املخـ ملراقـ

وجــاء أول اعــتراف دويل بــأن عــرض املخــدرات   . املشــروعة
رج يف اتفاقـية احلد من صنع       مرتـبط بالطلـب علـيها حيـنما أُد        

ــتقدير املخــدرات  ١٩٣١املخــدرات وتوزيعهــا لســنة    نظــام ل
املشـروعة بغـية مـنع تسـريب تلك املخدرات إىل القنوات غري        

 .املشروعة

ــدرات    -٤ ــبة املخـ ــية ملراقـ ــاهدات الدولـ ــكّل املعـ  )١(وتشـ
األســاس الــذي تقــوم علــيه اجلهــود الدولــية املــبذولة ملكافحــة   

ــاطي املخــ  ــذه املعــاهدات   . درات غــري املشــروعة تع وتضــع ه
ــر الطلــب عــلى        ــة لــتدابري خفــض العــرض، وتســلِّم بأث مدون

ومن األمور  . املخـدرات غـري املشـروعة عـلى عالقـته بالعرض          

املطلوبـة مـن األطـرف يف تلـك املعاهدات إيالء اهتمام خاص        
للطلــب عــلى املخــدرات غــري املشــروعة واختــاذ تدابــري عملــية  

 .خلفضه

وكانـت اهليـئة الدولـية ملراقـبة املخـدرات قد أكّدت،             -٥
عــلى ضــرورة األخــذ بــنهج مــتوازن )٤) (٣) (٢(يف تقاريــر ســابقة

إزاء مشــــكلة املخــــدرات العاملــــية، مشــــرية إىل أن التصــــدي 
للطلـب عـلى املخدرات غري املشروعة جيب أن يكون مترافقا            
ــدرات      ــذه املخـ ــة هـ ــن زراعـ ــلحد مـ ــلة لـ ــود متواصـ ــع جهـ مـ

نعها، ولـلحد مـن توافـر املواد األولية والسالئف وخلفض     وصـ 
وجـاء التأكيد جمددا على هذا   . توافـر املخـدرات يف الشـوارع      

ــتوازن يف   ــنهج املـ ــالـ ــتعد املخطّـ ــامل املـ ــات خصالتد ط الشـ صـ
  اســتعمال العقــاقريإســاءة لألنشـطة املقــبلة يف مــيدان مكافحـة  

معـــية  ويف قـــرارات شـــتى صـــادرة عـــن اجل )٥(،١٩٨٧لســـنة 
 .العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي وجلنة املخدرات

وكانـــت اجلمعـــية العامـــة قـــد اعـــتمدت، يف دورهتـــا   -٦
ــتثنائية العشـــرين، اإلعـــالن السياســـي اخلـــاص باملـــبادئ   االسـ

مرفق قرار اجلمعية   (التوجيهـية خلفض الطلب على املخدرات       
فــض ، الــذي دعــا إىل هنــج مــتوازن بــني خ )٢٠/٣-العامــة دإ

العـرض وخفـض الطلـب، املتعاضدين من خالل هنج متكامل           
ــوزاري املشــترك  وتضــمن . حلــلّ مشــكلة املخــدرات  ــيان ال الب

 والــتدابري اإلضــافية ألجــل تنفــيذ خطــط العمــل املنبــثقة عــن  

، واملعـتمدة أثناء    الـدورة االسـتثنائية العشـرين للجمعـية العامـة         
ــدورة السادســـة واألربعـــني      ــزء الـــوزاري مـــن الـ  للجـــنة اجلـ

 . التأكيد جمددا على النهج املتكامل واملتوازن)٦(.املخدرات

ومل تلـــق بـــرامج خفـــض الطلـــب أو بـــرامج خفـــض   -٧
ــدي ملشـــكلة       ــامل يف التصـ ــا، الـــنجاح الكـ ــرض، وحدهـ العـ

ويف هــذا الفصــل، تتــناول اهليــئة بالبحــث العالقــة . املخــدرات
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ليها والـتفاعل بـني عـرض املخدرات غري املشروعة والطلب ع          
ــآزري     ــر ت ــية مــن أث ــيه اجلهــود التكميل ــا أفضــت إل وهــي . وم

تشـدد عـلى ضرورة أن يتوخى مقررو السياسات والسلطات          
املختصـة والسـلطات الوطنية وغريهم ممن يشاركون يف تنفيذ          
اســـتراتيجيات مكافحـــة املخـــدرات اتـــباع هنـــوج مـــتوازنة       
وموحــدة ومــتكاملة عــلى كافــة املســتويات مــن أجــل حتقــيق   

 .لفعالية القصوىا
  

   آفاق األسواق        -  ألف  
 أسواق املخدرات غري املشروعة    

 
مثّـة صـلة واضحة يف أسواق املخدرات غري املشروعة           -٨

واســــتهالك املخــــدرات ) العــــرض(بــــني توافــــر املخــــدرات  
وهذا يعين يف أبسط أشكاله، أن عرض املخدرات        ). الطلـب (

 املخـــدرات يدعـــم يلــبي الطلـــب ويكونــه وأن الطلـــب عــلى   
وهــذه . العــرض القــائم لــلمخدرات أو يكــون عرضــا جديــدا  

الصــلة تتضــح مــن توافــر الكحــول والنــيكوتني ومــا يتصــل        
بتعاطــيهما مــن مشــاكل، رغــم مــا ُيــبذل مــن حمــاوالت لتغــيري 

واألساس . املواقـف والتعاطي بواسطة جهود التثقيف والوقاية  
. اخلاضعة للمراقبة املـنطقي نفسـه ميكـن أن ينطـبق عـلى املواد             

وعـلى الـرغم مـن أن تلـك الصـلة غـري مباشـرة، فإنـه يف إطار                   
، يتعرض له  دماينبعـض احلدود، عندما يزداد توافر املخدر اإل 

عــدد أكــرب مــن األفــراد القليــلي املــنعة ويــزداد احــتمال جتربــته  
 .وتصبح املشاكل املتصلة بتعاطيه أكثر بروزا

لُبعد ُتخفي التعقيدات   بـيد أن هـذه الـنظرة األحادية ا         -٩
الكامـــنة يف الـــتفاعل بـــني عـــرض املخـــدرات غـــري املشـــروعة 

ويف واقـع األمر، تتأثّر هذا اجملموعة املترابطة        . والطلـب علـيها   
ــبديلة،      ــادر الـ ــواد واملصـ ــيل املـ ــن قبـ ــل، مـ ــن العوامـ ــة مـ جبملـ
واألسـواق اجلديـدة واملتعاطني اجلدد، واالنتكاس والتحديات        

وعلى الرغم من أن    . يولوجـية واالقتصـادية   االجتماعـية واإليد  
اجلهـود الفـردية املـبذولة خلفـض العـرض والطلب تركت أثرا              
اجيابـيا، فقـد كـان معظمهـا حمـدودا مـن حيث املدة أو املكان              

وقــد أدى الطلــب، وال ســيما بــني املدمــنني والذيــن . أو املــادة
حيـاولون الكسب من الطلب، إىل جعل املتجرين يبحثون عن          

ــة مصــا ــاملخدرات   . در أو مــواد بديل ورمبــا حيــاول املــتجرون ب
إنشـاء أسـواق جديـدة لـلمخدرات وتوسـيع األسـواق القائمة           

أما . عـن طريق استدراج متعاطني جدد وتسويق مواد جديدة   
الكيفـية الـيت ميكـن فـيها للعرض أن يكون الطلب فتتضح من              

تحدة االنتشـــار الوبـــائي لكـــراك الكوكـــايني يف الواليـــات املـــ
األمريكـية يف الثمانينات، عندما أصبح شكل جديد ورخيص       

 .من املخدرات التقليدية متوافرا على نطاق واسع

وتشـــــري الدالئـــــل األخـــــرية إىل أن الطلـــــب عـــــلى   -١٠
املخـدرات غـري املشـروعة ميكن أن يتباين بصورة عكسية من            

 فجهـود خفـض العـرض أفضـت إىل ارتفاع           )٧(.حيـث السـعر   
  رات غري املشروعة لتصل إىل مستويات جتاوزت       أسـعار املخد

ــك      ــوال ذل ــت ستســود ل ــيت كان وتشــري . بكــثري املســتويات ال
الدراسـات كذلـك إىل أن هـذه العالقـة العكسـية تنطبق أيضا              
عــلى تدابــري عــالج االعــتالل الــناجم عــن تعــاطي املخــدرات   

أما ). حـاالت العـالج يف أقسـام الطـوارئ عـلى سـبيل املثال              (
ــأثري   ارتفــاع األســعار عــلى الطلــب عــلى املخــدرات    مــدى ت

وتعاطـيها فيـتوقّف عـلى املادة املعينة، وسن األفراد ومركزهم           
االجـتماعي، ونـوع السـوق، والظـروف االجتماعية والثقافية          

ومثّـة دلـيل دامـغ، بالنسـبة للقنـب على        . واالقتصـادية السـائدة   
ط األقــل، عــلى أن ســعره وســهولة توافــره، باإلضــافة إىل ضــغ 

ــيما       ــراهقني ف ــن امل ــذّج م ــر عــلى الس ــور تؤثّ ــران، هــي أم األق
أمـا بالنسبة   . يـتخذونه مـن قـرار بشـأن بـدء جتـربة املخـدرات             

لألكــرب ســنا واملدمــنني عــلى تعــاطي املخــدرات، فقــد يكــون   
 )٨(.للسـعر تـأثري أقـل يف قـرارهم بشـأن االستمرار يف التعاطي             
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ود احلثيثة اليت تبذهلا    وإضـافة إىل ذلك، أثبتت التجربة أن اجله       
أجهـزة إنفـاذ القـانون ال تفضـي دائما إىل حدوث زيادات يف       

 )٩(.األسعار

وكـــــثريا مـــــا حيلّـــــل مقـــــررو السياســـــات املـــــتعلقة  -١١
ــواق      ــروعة وأســ ــري املشــ ــدرات غــ ــر املخــ ــاملخدرات توافــ بــ
املخـدرات غـري املشـروعة لكوهنمـا عـاملني حـامسني ونتيجتني         

  ــتعاطي املخــد ــث مكــان   رئيســيتني ل ــن حي رات، وال ســيما م
وكيفــية تفاعــلهما مــع الطلــب عــلى املخــدرات ومــع الــردود   

وميكـن أن تعتـرب أسـواق املخدرات    . عـلى مشـكلة املخـدرات     
. غـري املشروعة أسواقا جديدة أو ناشئة أو راسخة أو ناضجة           

وتتـباين هـذه األسـواق يف أمـور مـنها نـوع املـواد ذات الصلة             
وتستفيد األسواق الناضجة من نسبة     . وعـدد ونـوع املتعاطني    

صــغرية مــن مــتعاطي املخــدرات املُســِرفني الذيــن يســتهلكون   
ــروعة    ــدرات غـــري املشـ ــبرية مـــن املخـ كمدمـــين (كمـــيات كـ

أو مـن عـدد كبري من املتعاطني الذين يستهلك كل        ) اهلريويـن 
كمدمــين (مــنهم كمــية أصــغر مــن املخــدرات غــري املشــروعة  

 املعـــروف ”MDMA“عقّــار  (امفيــتامني  امليثــيلني ديوكــس ميث  
وقد تقوم هذه األسواق جنبا إىل   )). كستاسـي عمومـا باسـم إ    

ــناطق      ــبلدان أو املـ ــرادى الـ ــية أو فُـ ــتمعات احمللـ ــب يف اجملـ جنـ
 .املختلفة

وحتديـد نوع أسواق املخدرات غري املشروعة وفهمها         -١٢
ــع     ــن وضــ ــات مــ ــرري السياســ ــن مقــ ــنة ميكّــ ــنطقة معيــ يف مــ

مركّــزة بشــأن عــرض املخــدرات غــري املشــروعة  اســتراتيجيات 
ومثّــة اخــتالفات كــبرية يف  . والطلــب علــيها يف تلــك األســواق 

دينامـيات العـرض والطلب يف أسواق املخدرات غري املشروعة          
فجهــود املــنع تكتســب  . مــنها واجلديــدة) الناضــجة(الراســخة 

أكــرب قــدر مــن الفعالــية عــندما تســتهدف زعــزعة األســواق        
خدرات غـري املشـروعة سـواء على الصعيد احمللي          الناضـجة لـلم   

وقـد ال يكون اعتقال وحبس عدد كبري  . أو الوطـين أو الـدويل   

مـــن متـــناويل املخـــدرات أو جتّـــار الشـــوارع أمـــرا ذا قـــيمة يف  
السـوق الناضـجة للمخدرات غري املشروعة؛ لكن اعتقال عدد          

نفا أقـل مـن كـبار موزعـي املخـدرات أو مـن اجملرمني األكثر ع            
وفـتكا قـد تكـون لــه فعالـية أكـرب يف احلاالت اليت يستأثر فيها                 
مــتعاطو املخــدرات املُســِرفون باجلــزء األكــرب مــن الطلــب عــلى  

 .املخدرات غري املشروعة واستهالكها

ــبيا مــن مــتعاطي       -١٣ ــندما يســتهلك جــزء صــغري نس وع
املخـدرات النصيب األوفر من كمية املخدرات غري املشروعة         

فـــإن العـــرض  ودة يف ســـوق مـــن األســـواق الناضـــجة، املوجـــ
والطلب على . والطلـب يـتأثّران أساسـا مبـا حيـدث لتلك الفئة       

املخـدرات غـري املشـروعة يف أوسـاط تلك الفئة ال يتأثّر كثريا      
ــتندة إىل التثقـــيف أو املعلومـــات  ــة املسـ ــون . بالوقايـ وقـــد يكـ

الــتدخل لعــالج تعــاطي املخــدرات أكــثر فعالــية يف خفــض       
وكثريا ما يبدأ العالج بإحالة الفرد      . لطلـب لـدى تلـك الفـئة       ا

الــذي يعــاين مــن مشــكلة تتصــل باإلدمــان، كارتكــاب فعــل     
إجـرامي أو مسـألة تتصـل بالســالمة يف مكـان العمـل أو أحــد      

أمــا توافــر مــرافق العــالج اجلــيدة والــربامج  . األمــراض املعديــة
ن شأهنما  ذات الصـلة والوصـول إىل هـذه املـرافق والربامج فم           

أن يقلّصــا مــن عــدد مــتعاطي املخــدرات غــري املشــروعة ومــن  
 .الكمية املستهلكة منها وبالتايل من االجتار هبا وعرضها

ومـن شـأن التقليل من توافر املخدرات غري املشروعة       -١٤
يف السـوق الناضـجة أن يدفـع املدمـنني متعاطي املخدرات إىل       

فعــلى . ض الطلــبالســعي للحصــول عــلى العــالج وقــد ُيخفِّــ 
ســـبيل املـــثال، تـــرافق اخنفـــاض اهلريويـــن املعـــروض يف إقلـــيم  

 إىل عـــام ١٩٩٩العاصـــمة األســـترالية يف الفـــترة مـــن عـــام     
، مــع اخنفــاض كــبري يف عــدد الطلــبات عــلى ســيارات  ٢٠٠٢

ــدايل     ــتلقّي العــالج اإلب ــادة يف عــدد املقــبولني ل اإلســعاف وزي
 اخنفـــاض يف كمـــا حتقّـــق، خـــالل نفـــس الفـــترة،. بامليـــثادون

ــاوة اهلريويـــن   ــتويات نقـ ــرمية ومسـ ــتويات اجلـ ــذا )١٠(.مسـ  وهـ
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الوضـع ممكـن إذا اسـتدامت أنشطة إنفاذ القانون واستكملت           
ــه إذا مل تكــن تلــك األنشــطة      ــيد أن جبهــود خفــض الطلــب، ب
مسـتدامة وتسـتكمل جبهـود خفض الطلب، فقد يعود الوضع       

 .إىل ما كان عليه

ملشروعة والناشئة، يتأثّر ويف أسـواق املخدرات، غري ا    -١٥
ــبكّرا      ــبذل م ــاجلهود الــيت ُت العــرض والطلــب بشــكل خــاص ب

ــية   . لــلحد مــن توافــرها  ولــدى أجهــزة إنفــاذ القــانون اإلمكان
لتركــيز جهودهــا لكــي تــرد بســرعة وبشــكل ختصصــي عــلى   

أمـا الـتدخل املبكّر يف هذه اجملاالت فقد يكون له    . املخـدرات 
ومــن املهــم أن يــأيت رد .  الطلـب أثـر رادع كــبري وميــنع تــنامي 

الفعـل يف الوقـت املناسـب، إذ قد تكون السلطات مترددة يف             
إعـادة ختصـيص املوارد ملواجهة مشكلة خمدرات ناشئة إىل أن           

ــامل    ــك املشــكلة واضــحة املع ــتقال   . تصــبح تل ــد أفضــى اع وق
مشـغلي خمتـربات غـري مشـروعة وتفكـيك خمتـربات تنتج مواد              

، باإلضافة  )ائه املواد اخلاضعة للمراقبة   شـب (اصـطناعية جديـدة     
إىل اجلهـود املـبذولة ملكافحـة املخـدرات والـتحذيرات املتعلقة          
بالصـحة العمومـية، إىل منع تطور أو انتشار أسواق ومشاكل         

 .املخدرات غري املشروعة

وميكـن جلهـود الوقايـة والتثقـيف، إذا ما بوشر هبا يف              -١٦
         رات غري املشروعة، أن وقـت مـبكّر يف سـوق جديـدة لـلمخد

ُتخفِّــض الطلــب، مــع أهنــا كــثريا مــا تــتأخر يف إذكــاء الوعــي   
ــثا    ــار خمــدر ناشــئ حدي ــون    . بأخط ــذي يواجه ــراد ال ــا األف أم

عوامــل خطــر كــبرية، مبــا يف ذلــك العوامــل املتصــلة باألســرة    
وجمموعـة األقران والصعوبات االجتماعية والبيئية والنفسانية،       

ا من املتعاطني اجلُدد للمخدرات يف فمـن األرجـح أن يصـبحو    
ــروعة    ــري املشـ ــلمخدرات غـ ــئة لـ ــواق الناشـ ــتطيع . األسـ ويسـ

ــبكّر بقصــد التخفــيف إىل أقصــى حــد مــن وطــأة      ــتدخل امل ال
عوامـل اخلطـر تلـك والتقليل من تعاطي املخدرات عن طريق            
تطويــر املهــارات احلياتــية أن يكــون فعــاال يف جمــال خفــض       

ومن شأن التقليل من   . غري املشروعة الطلـب عـلى املخـدرات       
عـدد األفـراد القليـلي املنعة ومن مستوى ضعفهم أن ُيقلّل من      
احـتمال أن تصـبح أسـواق املخـدرات الناشـئة أسواقا راسخة             
وأن يقلّـل بذلك احلاجة إىل املخدرات غري املشروعة واحلاجة       

 .إىل عرضها يف هناية املطاف

ضــــد تعــــاطي وســــوف تــــؤدي املواقــــف الراســــخة  -١٧
املخـدرات إىل الـتأثري فيما إذا كانت املخدرات غري املشروعة       

 فيما إذا كانت املخدرات  حتىاجلديـدة ستسـتقر يف السوق و      
وإذا مل . غــري املشــروعة ســتكون مــتوافرة بصــورة عامــة أم ال  

يـتم احلفـاظ عـلى الـربامج الـناجحة يف جمـال احلـد مـن تعاطي           
التســــامح بشــــأن تعــــاطي املخــــدرات، فسينشــــأ التســــاهل و

املخـــدرات غـــري املشـــروعة، ممـــا يهيـــئ تـــربة خصـــبة لـــتجار   
وكـان االنتشـار الوبائي للمخدرات الذي بدأ يف         . املخـدرات 

السـتينات، قـد ُعـزي، يف جـزء مـنه إىل انعدام املعرفة احلمائية           
 أمـا املشاريع اجلارية يف  )١١(.بشـأن أخطـار تعـاطي املخـدرات       

لوقايـة، والـيت تشكّل جزءا من برامج الثقافة         جمـال التثقـيف وا    
ــزين     الصــحية العاديــة، فــتحمي الســكان مــن اإلغــراء الــذي ُي

 .بعض املخدرات املتعاطاة

وتؤثّــر العوامــل االجتماعــية واالقتصــادية كذلــك يف      -١٨
العالقـة القائمـة بـني عـرض املخـدرات غـري املشـروعة والطلب               

 وتشكّل املناطق اليت    .علـيها وتسـهم يف إنشـاء أسـواق جديـدة          
. ُتنــتج املخــدرات غــري املشــروعة أهدافــا رئيســية هلــذا التوســع   

فـــاملخدرات مـــتاحة فـــيها بُيســـر وكـــثريا مـــا تكـــون ظـــروفها  
. االقتصـادية واالجتماعية رديئة وتفتقر إىل االستقرار السياسي       
. وقـد يكـون االجتـار بـاملخدرات أحـد املصـادر القلـيلة للدخل              

ــا توافــــر  وإضــــافة إىل الع وامــــل املذكــــورة أعــــاله، أدى أيضــ
املخـدرات غــري املشــروعة يف املــناطق الــيت ُتــزرع فــيها حماصــيل  
املخـدرات أو ُتجهَّـز فيها املخدرات غري املشروعة أو ُتنقل إىل             

وقــد أخــذ . تكويــن الطلــب عــلى املخــدرات يف تلــك املــناطق  
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يف الطلـب يـتزايد بسـرعة أكـرب يف بعـض املـناطق وبسـرعة أقل          
وقـد أخـذ عدد     . مـناطق أخـرى ألسـباب مل يـتم حتديدهـا بعـد            

مـتعاطي املخــدرات يـتزايد يف بعــض الــبلدان الـيت كانــت تعتــرب    
ــبور      ــدان ع ــأ أو بل ــدان منش ــام بل ــن األي ــوم م ويف بعــض . يف ي

املـناطق يف آسـيا، وخاصة يف البلدان اليت كانت املشاكل ذات            
أساسا إىل صنع تلك    فيها تعود    طات األمفيتامينية املنشـ الصـلة ب  

املنشـطات وحـركة عبورها، انتقل تعاطي تلك املواد إىل بلدان     
 ومن شأن خفض    )١٢(.أخـرى وظهر لدى فئات سكانية أوسع      

العـرض يف تلـك املـناطق أن يؤثّر بشكل إجيايب يف الطلب على               
 .املخدرات غري املشروعة

وقــد أدى ازديــاد توافــر التكنولوجــيا الفائقــة الســرعة  -١٩
ــيات   أ ــراءات املـــتخذة للتصـــدي لدينامـ ــيد اإلجـ ــا إىل تعقـ يضـ

وُتعــد اإلنترنــت مصــدرا هامــا لــلمعلومات . العــرض والطلــب
الــيت تتصــل بكافــة أنــواع العقــاقري واملشــاكل الصــحية وأوجــه 

ــتعلقة   . العـــالج ــرامج التثقـــيف والوقايـــة املـ وقـــد أصـــبحت بـ
بــاملخدرات تصــل إىل عــدد أكــرب مــن الــناس وبســرعة أكــرب،   

بــــيد أن مواقــــع شــــبكة . باســــتخدام تكنولوجــــيا اإلنترنــــت
اإلنترنـت الـيت ال ختضـع لضـوابط تنظيمية أصبحت تعلن عن             
املـواد الصـيدالنية اخلاضـعة للمراقـبة وتبـيعها، مبـا يتعارض مع             

ــا مــن الــبلدان  وتتــيح . القوانــني يف الــبلدان املــوردة ويف غريهــ
          رات هـذه املواقـع منـتديات لتـبادل املعلومـات حبرية عن املخد

، مبــا يف ذلــك )مــثل كيفــية حتضــريها وادارهتــا(غــري املشــروعة 
ــر      ــدة وعــن األث املعلومــات عــن خمــدرات غــري مشــروعة جدي
الـــذي حتدثـــه، وعـــن غـــري ذلـــك مـــن األنشـــطة ذات الصـــلة  
ــتها    ــادة جتربـ ــا يـــؤدي إىل زيـ بـــاملخدرات غـــري املشـــروعة، ممـ

بصـفة خاصة يف  وتؤثّـر هـذه املشـكلة      . وزيـادة الطلـب علـيها     
الشــباب الذيــن يعــتمدون بصـــورة مــتكررة عــلى اإلنترنـــت      
للحصــول عــلى املعلومــات والذيــن ميــيلون إىل خــوض غمــار   

 .التجارب

ــلمي       -٢٠ ــتقدم الع ــن أوجــه ال ــة م ــتفادة الفعال ــد االس وتع
ــبة       ــية ملراق ــلجهود الدول ــرا حامســا بالنســبة ل والتكــنولوجي أم

االت والتكنولوجــيات فبفضــل تكنولوجــيا االتصــ. املخــدرات
األخـرى تسـتطيع اآلن سـلطات إنفاذ القانون مجع املعلومات           
يف الـزمن احلقـيقي وتـبادهلا داخـل بيـئة مأمونة وإجراء املراقبة              

والبحـث عن البضائع املهربة واستبانتها      . بشـكل أكـثر فعالـية     
 .عمليات التسليم املراقببسرعة أكرب، والقيام ب

  
 راقبة واملصنوعة املخدرات اخلاضعة للم 

  بصورة مشروعة
ميكـــن للعــــرض والطلــــب عـــلى العقــــاقري املصــــنوعة    -٢١

لألغـراض الطبـية أن يكون لـه تأثري أيضا يف مشكلة املخدرات      
وحتــاول املعــاهدات الدولــية ملراقــبة املخــدرات  . غــري املشــروعة

والضـــوابط الوطنـــية أن جتعـــل زراعـــة املخـــدرات وانـــتاجها      
 مقتصـرا عـلى الكميات الالزمة لألغراض        وصـنعها واسـتعماهلا   

ــية     ــدرات لتلبـ ــر تلـــك املخـ ــية وأن تضـــمن توافـ ــية والعلمـ الطبـ
بـــيد أن الضـــوابط الضـــعيفة أو غـــري . االحتـــياجات املشـــروعة

ــتجاري تســهم يف      ــترويج ال املالئمــة وكذلــك بعــض أنشــطة ال
زيـادة توافر العقاقري ووصول الناس بُيسر أكرب إىل كميات من           

وهذا األمر  . تفـوق ما يلزم لتلبية احتياجاهتم املشروعة      العقـاقري   
بــدوره قــد يــزيد مــن احــتمال ظهــور مــتعاطي خمــدرات جــدد   

فعلى سبيل املثال، يرتبط تعاطي     . وظهـور طلـب غـري مشـروع       
املؤثّـــرات العقلـــية يف بعـــض الـــبلدان بعـــدم إنفـــاذ اشـــتراطات   

ــد     ــاقري ب ــر تلــك العق ــؤدي إىل تواف ــا ي ــية، مم ون الوصــفات الطب
 .وصفة طبية

وهــذه الــزيادة يف الطلــب قــد ُتلَــبَّى بواســطة تســريب   -٢٢
ــتجات املــتوفّ  ــاملواد غــري املشــروعة   املن رة أو بواســطة االجتــار ب

 عرض  وعـندما يقلّ  . الشـبيهة مـن حيـث التركيـبة الصـيدالنية         
ــاطي        ــلى تع ــنون ع ــلجأ املدم ــد ي ــري املشــروعة ق املخــدرات غ
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ــاقري املصــنعة   ــبارها   املخــدرات إىل العق ــية باعت ــراض الطب  لألغ
خمـدرات بديلـة أو معـزِّزة، ممـا يسـهم يف ازديـاد الطلب عليها          

وتوافــر هــذه العقــاقري . واطّـراد هــذا الطلــب يف أكــثر األحــيان 
بكمـيات تـزيد عـن احلاجـة وسـوء وصـفها يسـهمان أيضا يف            

وقـد جنحـت املعـاهدات الدولية ملراقبة        . ازديـاد الطلـب علـيها     
احلـد مـن توافـر تلـك العقـاقري يف األسـواق غري              املخـدرات يف    

لكــن التنظــيمات اإلجرامــية تغلبــت عــلى ذلــك      . املشــروعة
جزئــيا عــن طــريق توريــد شــبائه أدويــة مــتطورة يوجــد علــيها  
ــبل املدمــنني وتكــون يف الوقــت      طلــب بصــورة خاصــة مــن ق

 .نفسه، مرحبة ماليا لتلك التنظيمات

وينــــبغي خلفــــض الطلــــب، مــــن خــــالل وصــــف       -٢٣
ــؤولة ومالئمـــة      ــورة مسـ ــة بصـ ــيني لألدويـ ــائيني الطبـ األخصـ
وكذلــك لإلجــراءات املتضــافرة للقضــاء عــلى عــرض تلــك       
األدويـة املصنوعة بصورة غري مشروعة، أن يكون لـه تأثري يف           
الطلــب عــلى تلــك العقــاقري غــري املشــروعة وعــلى عرضــها يف  

لكـن التوافر الكايف والوصف املناسب للعقاقري  . هنايـة املطـاف   
املسـتخدمة يف عــالج االضــطرابات الطبــية قــد خيفّضــان أيضــا  

وقــد . الطلــب عــلى املــواد اخلاضــعة للمراقــبة ونســبة تعاطــيها  
 .يؤثر هذا بدوره يف عرض املخدرات غري املشروعة

فعــلى ســبيل املــثال، عــندما جيــري تســريب امليــثادون   -٢٤
ــلمواد    ــة االرهتــــان لــ ــنورفني املســــتخدمني يف معاجلــ والبوبريــ

يونـية وجيـري بيعهما لشراء اهلريوين، يسهم ذلك أيضا يف         األف
ــادة الطلــب عــلى املخــدرات غــري املشــروعة ويف عرضــها    . زي

وعــالوة عــلى ذلــك، يتــناول العديــد مــن مــتعاطي املخــدرات  
البنـزوديازيبيـنات واألمفيتامينات لتعزيز مفعول شبائه األفيون       

فيف من  وللتخفـيف مـن أعـراض االنقطاع أو االمتناع والتخ         
 .مفعول الكوكايني أو تلطيف حاالت االنقطاع

ــوابط    -٢٥ ــوازن الضــ ــدم تــ ــاعفات عــ ــأن مضــ ومــــن شــ
احلكومـية وعملـيات إنفـاذ القـانون أن تؤثّـر سـلبا عـلى توافـر         

العقـــاقري لألغـــراض الطبـــية وأن حتـــد بـــدون وجـــه حـــق مـــن 
ــية   ــية والعلمـ ــة لألغـــراض الطبـ ــة الالزمـ . الوصـــول إىل األدويـ

ــاهدا  ــي املعـ ــدرات أن تضـــع    وتقتضـ ــبة املخـ ت الدولـــية ملراقـ
احلكومـات نظمـا جلمـع البـيانات من أجل تقييم الطلب على             
ــا تنســيق أنشــطة       ــواد وعرضــها بصــورة مشــروعة أم تلــك امل
العــرض والطلــب املــتعلقة بالعقــاقري فــيما بــني األجهــزة املعنــية  
بالصـحة والـرقابة وإنفـاذ القـانون، واألوسـاط الطبية وصناعة            

 الطبـية فيسـتطيع أن يكفل توافر املواد اخلاضعة       املستحضـرات 
للمراقــبة مــن أجــل تلبــية االحتــياجات املشــروعة وأن ميــنع يف  

 .الوقت نفسه توافرها بكميات زائدة عن احلاجة
   

أهداف استراتيجيات خفض العرض  -  باء
   والطلب

تدعـم جهـود خفـض العـرض جهـود خفـض الطلب              -٢٦
ويف أوقات اخنفاض الكميات    ألنـه، بالنسبة لبعض املخدرات      

املعروضــة، ميكــن أن تــرتفع أســعار املخــدرات غــري املشــروعة  
وأن تـنخفض نقـاوة تلك املخدرات، ومن األرجح أن يسعى           
املدمـنون عـلى تعـاطي املخـدرات للحصـول على العالج وأن             

. تقــلّ فــرص املــتعاطني اجلــدد يف احلصــول عــلى املخــدرات      
الطلــب أن جتعــل أنشــطة   وباملــثل، تســتطيع أنشــطة خفــض    

خفــض العــرض أكــثر فعالــية، إذ يفضــي اخنفــاض الطلــب إىل  
تقلـيل عـدد املدمنني وعدد املتعاطني اجلدد؛ وعندما يقلّ عدد           
مــتعاطي املخــدرات قــد تضــعف الشــبكات اإلجرامــية وتقــلّ    
احلوافــز االقتصــادية الــيت تدفــع املــتجرين إىل صــنع املخــدرات  

نشــطة خفــض الطلــب إىل أدىن  هــذا وتقّلــل أ. غــري املشــروعة
حـد من احتمال حتول متعاطي املخدرات إىل خمدرات أخرى         
ــل؛ وبــدال مــن ذلــك قــد      ر املفضــتوافر هلــم املخــد عــندما ال ي

 .يتحمس هؤالء لطلب العالج من إدماهنم
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وكــثريا مــا جيــري إكــراه مــتعاطي املخــدرات عــلى        -٢٧
ــاملخدر     ــثل االجتــار ب ــية م ــيام بأنشــطة إجرام ــارة الق ات والدع

. واالحتـيال والسرقة يف مقابل تزويدهم باملخدرات باستمرار       
وكـثريا مـا حيملـون مسـؤولية توزيـع املخدرات غري املشروعة             
ــتجربة     عــلى صــغار املــتعاطي أو األشــخاص الذيــن يقومــون ب

أمـا جهـود الوقايـة مـن املخـدرات املقترنة بربامج            . املخـدرات 
ــتماعي  العـــالج امليســـورة الـــيت تقـــدم   الدعـــم النفســـاين االجـ

والعــالج الدوائــي والــيت تدعمهــا جهــود إنفــاذ القــانون احمللــية 
الــيت تســتهدف أنشــطة االجتــار الــيت يقــوم هبــا املدمــنون، فقــد  
يكــون هلــا أثـــر تــآزري يتمــثّل يف خفـــض كــل مــن عـــرض       

ــيها  ــدم   . املخــدرات والطلــب عل ــربامج الــيت ُتق وقــد أثبتــت ال
ــني ع   ــل الســجن وجتمــع ب ــانون وشــفاء   بدائ ــاذ الق نصــري إنف

األفـراد أهنـا بـرامج فعالـة فـيما يـتعلق بكل من عالج احلاالت        
الصــحية املــرافقة لــتعاطي املخــدرات وخفــض اجلــرائم؛ كمــا   
تسـتطيع تلـك الـربامج أن متـنع صـغار مـتعاطي املخدرات من               

ــثقافة اإلجــرام يف الســجون  ومــن مثّ، فــإن أنشــطة  . الــتعرض ل
 العـــالج الـــيت توفـــر اخلـــيارات خفـــض الطلـــب، مـــثل بدائـــل

ملـتعاطي املخـدرات خـارج نطـاق شـبكات توزيـع املخدرات             
ــد مــن       ــار بــاملخدرات وحت ــر يف تنظــيمات االجت ميكــن أن تؤثّ

 .قدرهتا على توفري املخدرات غري املشروعة

وحتاول برامج خفض العرض تقليص كمية املخدرات        -٢٨
ل حتقيق احلد األقصى    ومن أج . غـري املشـروعة املـتاحة للتعاطي      

مـن النجاعة والفعالية لتلك اجلهود يركّز معظمها على مصادر        
املخـدرات مبـا يف ذلـك مواقـع زراعـة احملاصـيل غـري املشروعة،           
وخمتـــربات املخـــدرات غـــري املشـــروعة، وتنظـــيمات االجتـــار      
بـاملخدرات عـلى الصـعيد االقلـيمي أو الوطين أو احمللي، وجتار             

تدابـــري خفـــض العـــرض حبســـب مصـــدر وختـــتلف . الشـــوارع
واتـالف احملاصـيل ومراقـبة املـواد الكيميائـية وتفكيك           . املخـدر 

خمتـربات املخـدرات غـري املشـروعة هـي أمور فعالة يف مواجهة              

وُتعتــرب جهــود املــنع . مشــاكل انــتاج املخــدرات غــري املشــروعة
هامـة عـلى كـل مسـتويات نظـام الـتوزيع، مبـا فيها املناطق اليت            

.  فـيها التهريـب مـلحوظا، وكذلـك يف اجملـتمعات احمللية            يكـون 
أمـا الـتدابري مـن قبـيل اجلـزاءات اجلنائـية وبـرامج التنمية البديلة                
فهـي جـزء ال يـتجزأ مـن بـرامج خفـض العـرض والطلـب على           
السواء، وهي توضح ضرورة العمل املشترك بني سلطات إنفاذ     

 .القانون والسلطات الصحية واالجتماعية

لـربامج خفـض العـرض وبـرامج خفض الطلب نتائج          و -٢٩
ــة  ــورة عامـ ــة بصـ ــد  . ملموسـ ــتوىل رصـ ــم احلكومـــات تـ ومعظـ

الضـبطيات من املخدرات واملواد الكيميائية واملختربات السرية        
ــواد إىل    ــريب املـ ــتقاالت، واملالحقـــات واإلدانـــات وتسـ واالعـ
األسواق غري املشروعة، وأسعار شتى املخدرات غري املشروعة         

ويســـاعد اإلبـــالغ عـــن هـــذه املعلومـــات . وهتـــا وتوافـــرهاونقا
وتـبادهلا يف الوقـت املناسـب، وفقـا لاللتزامات اليت تنص عليها          

أما . املعـاهدات الدولـية، عـلى كفالـة تنفيذ أكثر الربامج فعالية           
بالنسـبة إىل بـرامج خفـض الطلـب، فهـناك نـتائج ملموسة مثل             

ول الـيهم من  املشـاركة؛ وعـدد األشـخاص الذيـن جيـري الوصـ       
السكان املستهدفني؛ وعدد األشخاص الذين يتلقّون التدريب؛       
ومعـدالت املعـاودة إىل الـتعاطي وتدخل األسرة واجملتمع احمللي           
ــيمي؛ وتنمــية     واملــنظّمات غــري احلكومــية؛ وحتســني األداء التعل

وتـتعزز النـتائج الناجحة بااللتزام والتمويل    . أفضـل املمارسـات   
اُألســـر  (شـــاركة الســـكان املســـتهدفني    الطويـــلي األمـــد؛ ومب 

يف صـــوغ وتنفـــيذ الـــربامج؛   ) واملـــدارس واجملـــتمعات احمللـــية  
وبتحسـني املهـارات احلياتـية؛ ومبـراعاة عوامـل اجلـنس والثقافة             

 .والسن واخلطر والعوامل االجتماعية االقتصادية

ــنع وخفــض       -٣٠ ــي م ــب ه ــرامج خفــض الطل ــداف ب وأه
 وعـالج املدمـنني واحلـد من    تعـاطي املخـدرات غـري املشـروعة،     
وتتيح برامج خفض الطلب    . العواقـب الوخـيمة لذلك التعاطي     

مشـــاركة عامـــة الـــناس بنشـــاط وتشـــجع هـــذه املشـــاركة،       
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وتسـتهدف املعرضــني خلطـر معــين بغــض الـنظر عــن املكــان أو    
ــادية  ــروف االقتصـ ــدارس    . الظـ ــل املـ ــة داخـ ــرامج الوقايـ ــا بـ أمـ

ز املواقــف الســليمة إزاء توافــر واجملــتمعات احمللــية واألســر فــتعز
كمــا . وتعــاطي املخــدرات غــري املشــروعة وإزاء فهــم خماطــرها 

ميكــن أن ُتذكّــي الوعــي بأوجــه الضــعف وباملخاطــر والعوامــل  
الوثـيقة الصــلة بالـنـزوع إىل تعــاطي املخـدرات غــري املشــروعة،    
وبتســامح اجملــتمع مــع جتــار املخــدرات، وباحــتماالت خــوض   

ــتجرب  ــراهقني لـ ــن توافـــر     املـ ــناس مـ ــف الـ ــدرات، ومبوقـ ة املخـ
 .املخدرات غري املشروعة

ويف املـناطق الـيت تنتشـر فـيها املخدرات غري املشروعة             -٣١
بصـفة دائمة واليت يكاد ينعدم فيها الوعي بعواقب تعاطي مواد   
اإلدمـان، قـد يصبح اجملتمع متساحما مع تعاطي تلك املخدرات            

أمــا . مــن جوانــب احلــياة اليومــية معتــربا إياهــا جــزءا ال يــتجزأ  
بــرامج خفــض الطلــب الــيت تشــارك فــيها مجــيع شــرائح اجملــتمع 
ومستوياته فبإمكاهنا أن ُتذكّي وعي اجملتمع وحتسسه بالعواقب        

وهي قادرة كذلك .  لـتعاطي املخدرات غري املشروعة    الوخـيمة 
ــنع تعــرض      ــيل التســامح إزاء تلــك األنشــطة وعــلى م عــلى تقل

وتســـتطيع . راهقني لـــلمخدرات غـــري املشـــروعةاألطفـــال واملـــ
الـربامج املوحـدة ملكافحـة تعـاطي املخدرات وحماربة تنظيمات           
االجتــار بــاملخدرات أن جتعــل اجملــتمع يتــبىن املواقــف الصــحيحة 
ازاء تعـاطي املخــدرات وخيفّــض بالـتايل توافــر تلــك املخــدرات   

ــدِّ    . غــري املشــروعة  ــن األرجــح أن ُيق ــك، م ــلى ذل ــالوة ع م وع
املواطــنون املشــاركون يف تلــك الــربامج الدعــم إىل الشــرطة يف   
ــوارد      ــوا اســتخدام امل ــاملخدرات، وأن يدعم ــار ب ــة االجت مواجه
ــرض والطلـــب، وأن يعـــززوا       ــة جلهـــود خفـــض العـ املخصصـ
الشــبكات االجتماعــية الــيت تــزيد عوامــل الصــمود الــيت ختفــض 

من تعاطي وبرامج الوقاية . احـتمال تعـاطي األفراد للمخدرات    
املخـدرات، الــيت تســتخدم إخصـائيي وســائط اإلعــالم يف نشــر   
الرسـائل املـتعلقة بأخطـار تعاطي املخدرات، تساعد على إجياد        

املواقـف الثقافـية الثابتة اليت متكّن الشباب من الوقوف يف وجه            
وميكــن ألنشــطة . الـتعاطي ويف مقاومــة شـراك جتــار املخـدرات   

ت أن تـــنجح يف تغـــيري املواقـــف الوقايـــة مـــن تعـــاطي املخـــدرا
ــتعاطي املخــدرات، وهــو مــا قــد     ــتأثري يف الســلوك املــتعلق ب وال
يـؤدي بـدوره إىل خفـض تعـاطي املخدرات ويؤدي بالتايل إىل            

 .خفض عرض املخدرات غري املشروعة

ومـنافع الوقايـة والعـالج من تعاطي املخدرات وفوائد           -٣٢
أمـا فعالية   ) ١٤) (١٣(.ا جـيدا  إعـادة تأهـيل املـتعاطني موثّقـة توثـيق         

ــرض       ــرامج خفــض الع ــع ب ــلها م ــرامج خفــض الطلــب وتفاع ب
فباإلمكان تعزيزمها من خالل استخدام االستراتيجيات القائمة       
. عــلى األدلــة واجملســدة يف املــبادئ التوجيهــية الوطنــية والدولــية

وقــد أصــبحت احلكومــات تســلّم أكــثر فأكــثر بأمهــية اجلهــود    
ض الطلـب جزءا ال يتجزأ من استراتيجياهتا        املـبذولة جلعـل خفـ     

واهليـئة الدولية ملراقبة املخدرات     . يف جمـال مكافحـة املخـدرات      
ــتحدة      ــيذي ملكتــب األمــم امل ــر التنف تشــعر بالتشــجيع ألن املدي
املعـين بـاملخدرات واجلـرمية أشـار، يف تقريـره اإلثناسنوي الثاين         

 إىل  )١٥(ية العامة،   عـن نتائج الدورة االستثنائية العشرين للجمع      
 يف املائــة مــن الــدول املــبلّغة ذكــرت أهنــا كانــت لديهــا   ٨٩أن 

اســتراتيجيات وطنــية يف جمــال خفــض الطلــب خــالل الفــترة       
ــن الـــــدول ذات   ٨٢؛ وإىل أن ٢٠٠٢-٢٠٠٠ ــة مـــ  يف املائـــ

االســتراتيجيات الوطنــية أبلغــت أهنــا أدرجــت يف اســتراتيجياهتا  
 . املخدراتاملبادئ التوجيهية خلفض الطلب على

ــت إصــدارها      -٣٣ ــيت تولّ ــتلف أفضــل املمارســات، ال وخت
عـدة مـنظّمات، مـن مـنطقة إىل أخـرى ومـن جمـتمع حملي إىل                 

ــية يف بعــض الــبلدان، بــبعض   . آخــر وال تقــبل الســلطات الطب
أنسـاق العـالج، مبـا فـيها العالج الصياين بامليثادون وغريه من             

وث تشري بوضوح   لكن البح . العالجـات اإلبدالية باملخدرات   
إىل أن العــالج الدوائــي املســتمر، عــلى غــرار العــالج الدوائــي 
لألمــراض املزمــنة األخــرى، كــان لـــه مفعــول إجيــايب بالنســبة   
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لألشـــخاص املرهتــــنني حبـــدة لــــلمخدرات، حبيـــث حتســــنت    
ــك      صــحتهم الشخصــية وأداؤهــم االجــتماعي وتقلّصــت بذل

ــيني    ــة بالصــحة والســالمة العموم ــتهديدات احملدق ــد )١٦(.ال  وق
أثّــرت تلــك الــربامج يف عــرض املــواد غــري املشــروعة إذ قلّــت   
ــالج إىل     ــرامج العـ ــنجاح يف بـ ــاركني بـ ــنني املشـ ــة املدمـ حاجـ

. املخـدرات غري املشروعة وقلّ اتصاهلم بالتنظيمات اإلجرامية     
أمـا بـرامج خفـض الطلب اهلادفة، مثل برامج العالج املوجهة         

ــتحديد وا  ــنني بال ــراهقني  إىل أشــخاص معي ــبكّر بامل التصــال امل
اخلائضـني جتـربة املخدرات، وعالج املرض النفساين املختلط،    
فـبإمكاهنا كلّهـا أن تـزيد عـدد املتعاطني الذين يطلبون العالج         
ويـتحررون من تأثري التنظيمات اإلجرامية؛ وهذا األمر بدوره   
ــرز تـــأثريات واضـــحة بالنســـبة لعـــرض املخـــدرات غـــري        يفـ

 .املشروعة
  
 العالقة بني العرض والطلب  - جيم 

 على املستوى العاملي
 

تـتفاعل قوى العرض والطلب داخل اجملتمعات احمللية         -٣٤
ــنها   ــيما بي ــناطق وف ــبلدان وامل ــبذل عــلى   . وال ــيت ُت ــلجهود ال ول

املسـتوى احملـلي خلفض الطلب ومنع التعاطي تأثري يف كل من        
على الصعيد  الوضـع احملـلي ويف صـنع املخـدرات واالجتـار هبا             

ويتجلّى الترابط العاملي املستمر    . الـدويل بصورة غري مشروعة    
فاملتجرون باملخدرات  . بـني العـرض والطلـب يف عـدة مظاهر         

حيـاولون أن جيـدوا مـناطق انـتاج أو مسالك اجتار جديدة رداً              
عـلى اجلهـود الـناجحة خلفـض العرض يف منطقة معينة أو بلد              

على املخدرات غري املشروعة،    وهـناك طلـب     . أو اقلـيم معـين    
سـيتم العـثور عـلى املصـادر الـيت تلـبي ذلـك الطلـب والعكس               

ــناجحة   . بــالعكس وتعــتمد املصــادر بــرامج خفــض العــرض ال
ــبلدان الرئيســية    واملســتدامة عــلى بــرامج خفــض الطلــب يف ال

والـــربامج الوطنـــية  . الســـتهالك املخـــدرات غـــري املشـــروعة   

 مواجهة املشاكل على نطاق     الـناجحة، رغـم عدم كفايتها يف      
 .العامل، تشكل األساس لالستراتيجيات التعاونية والتكميلية

وقـد أدى الـتكامل الذي حتقّق يف عقد السبعينات بني           -٣٥
الدبلوماســية وسياســات مكافحــة املخــدرات والــتعاون الــدويل  
وتدخـل أجهـزة إنفـاذ القـانون إىل زعـزعة أسـواق اهلريوين إىل           

ــناطق حــد كــبري يف ب  ــوردا   . عــض امل ــيا تشــكّل م ــت ترك وكان
. تقلـيديا لألفـيون املسـتخدم يف املنـتجات الصـيدالنية املشروعة           

وكـان خشـخاش األفيون الذي ُيزرع يف تركيا املادة األساسية        
لكــن . أيضــا لــلهريوين الــذي ُيــباع يف األســواق غــري املشــروعة

 حظـرا على كل انتاج  ١٩٧٢حكومـة تركـيا فرضـت يف عـام         
ــي ــاذ     لألف ــتعاون مــع جهــود إنف ــد جنــح ذلــك احلظــر بال ون، وق

القـانون، يف حتقيق خفض كبري يف إمدادات اهلريوين يف أوروبا      
وبفضـل الدعـم الذي قدمه اجملتمع الدويل        . والواليـات املـتحدة   

ــبديلة، مل تســتأنف تركــيا    والــتمويل املســتدام لــربامج التنمــية ال
 اخلشخاش لتلبية   إنـتاج األفـيون وحتولـت إىل انتاج ركازة قش         

وقـد جنحت تلك اجلهود يف القضاء       . الطلـب الطـبـي املشـروع     
ــنع      ــراض صـ ــيا ألغـ ــره يف تركـ ــيون وتوافـ ــريب األفـ ــلى تسـ عـ

بيد أن خفض عرض اهلريوين والطلب عليه مل يعمـر         . اهلريويـن 
طويـــال ألن جهـــود خفـــض الطلـــب مل تكـــن كافـــية لضـــمان  

 املشــروعة يف املواقــف الصــحيحة الدائمــة ازاء املخــدرات غــري  
من مث، . الـبلدان الـيت ُيـتعاطى فـيها اهلريويـن عـلى أوسـع نطاق           

. ظهـرت مصـادر أخـرى للعـرض مـن أجـل تلبية الطلب القائم            
ولذلـك فـإن الـربامج تسـتهدف مكافحة عرض املخدرات غري            
املشــروعة جيــب أن تكــون ذات طــابع اقلــيمي أو عــاملي وأن      

ناطق اليت يوجد   ُتسـتكمل مبـبادرات خفـض الطلـب يف مجيع امل          
 .فيها ذلك الطلب

، ُبعـيد استحداثه كعقّار مساعد      امليـثاكوالون وأصـبح    -٣٦
مثّ . عـلى الـنوم، خمـدرا حيظـى بالـرواج يف شـوارع عدة بلدان              

ســارعت اجلهــود الوطنــية ملكافحــة املخــدرات وجهــود إنفــاذ  
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القــانون يف كــثري مــن الــبلدان إىل خفــض توافــره يف األســواق  
ــروع  ــري املشـ ــناطق    . ةغـ ــره يف بعـــض املـ ــتمرار توافـ ــن اسـ لكـ

واسـتقرار الطلـب علـيه أفضـيا إىل االجتار به وتطوير منتجات          
وقـد متخضـت التدابري الثنائية ملكافحة املخدرات        . مـزيفة مـنه   

يف الـــبلدان الـــيت ُيصـــنع فـــيها امليـــثاكوالون ويف الـــبلدان الـــيت  
، مثّ ُيـتعاطى فـيها عـن إحـراز ضـبطيات كـبرية مـن هـذه املادة          

ــتجارة      ــا إىل فــرض ضــوابط صــارمة يف جمــال ال أفضــت الحق
وحقّقت . دولـة اجلإعـادة   الدولـية وإىل اختـاذ اجـراءات بشـأن          

بــرامج التثقــيف املتواصــل وغريهــا مــن أشــكال الــتدخل، الــيت 
تدعمهــا أنشــطة إنفــاذ القــانون، القضــاء يف عــدة بلــدان عــلى  

 تعاطي  وما زال . كـل مـن عـرض امليـثاكوالون والطلـب علـيه           
ــيا يف ســوق اقليمــية واحــدة فقــط      ــلحوظا حال ــثاكوالون م املي

وتربهن قضية امليثاكوالون على    ). هـي شرق أفريقيا وجنوهبا    (
ــات،      ــتخذها احلكومـ ــيت تـ ــتكاملة الـ ــقة واملـ ــود املنسـ أن اجلهـ
بتوجـيه مـن اهليـئة، تسـتطيع حتقـيق خفض عاملي هائل لعرض          

 ختفض الطلب عقّـار معـين غـري مشـروع، وتستطيع من مثّ أن     
 .عليه خفضا كبريا

ــاملة خلفـــض     -٣٧ ــتراتيجية شـ ــيا اسـ ــعت بوليفـ ــد وضـ وقـ
 يف املائة   ٧٠العـرض أفضـت إىل خفـض إنـتاج الكوكا بنسبة            

وكـــان اطّـــراد القضـــاء عـــلى . ٢٠٠١ و ١٩٩٥بـــني عـــامي 
ــني املخــدرات      ــرض قوان ــبديلة وف ــية ال ــيق التنم احملاصــيل وحتق

ــرا   مج املــنع، اضــافة إىل الصــارمة ومراقــبة الســالئف وتنفــيذ ب
ــية    ــياجات االجتماعــــ ــية االحتــــ ــبذولة لتلبــــ ــاوالت املــــ احملــــ
واالقتصـادية، قـد حظـي بـالدعم بفضـل قـوة الـتزام احلكومة،          
ــدد مـــن        ــه عـ ــا قدمـ ــوارد، ومـ ــيص املـ ــية وختصـ ــة امليزانـ ودقّـ

ــية   ــية وسياسـ ــاندة مالـ ــذه . احلكومـــات مـــن مسـ وأفضـــت هـ
مبا يف  (الجتار  األعمـال جمـتمعة إىل إحـداث زعـزعة كبرية يف ا           

بالكوكـايني والسـالئف الكيميائــية وإىل   ) ذلـك االجتـار العابـر   

. تفكـيك التنظـيمات اإلجرامية الرئيسية ومصادرة موجوداهتا        
إىل ما ( وبـتقلّص صـنع الكوكايني، تقلّصت نقاوة هذه املادة     

واخنفــض الطلــب عــلى  ) ٢٠٠١ يف املائــة يف عــام ٤٧نســبته 
 بــيد أن هــذا الــتطور مل تصــحبه  .قــاعدة الكوكــايني البوليفــية 

تغـيريات مماثلـة يف أمـاكن أخـرى من املنطقة وازدادت زراعة             
 . يف مناطق أخرىشجريات الكوكا

وقـــــد حالـــــت املشـــــاكل السياســـــية واالقتصـــــادية   -٣٨
واالجتماعــية دون اســتدامة الــتطورات الــناجحة الــيت شــهدهتا 

مســا  ولــئن كــان االلــتزام السياســي القــوي يعــد حا     . بوليفــيا
ــناجحة يف      ــربامج مكافحــة املخــدرات املســتدمية وال بالنســبة ل
جمــال مكافحــة املخــدرات، فــإن الــربامج الــيت تفشــل بســبب    
انعـدام االلـتزام أو جهـود التنفيذ قد تفضي إىل زعزعة التنمية             

 إىل املـزيد مـن عــدم   حــتىاالجتماعـية واالقتصـادية اإلجيابـية و   
ن توسيع فرص التنمية   وعلى الرغم من أ   . االسـتقرار السياسي  

الــيت مــن شــأهنا أن حتسِّــن (الــبديلة مبشــاركة الســلطات احمللــية 
ــا بالنســبة   ) الظــروف االجتماعــية واالقتصــادية  أمــرا هأم ُيعــد

للـنجاح يف املسـتقبل، فـإن ارتفاع مستويات زراعة شجريات         
الكوكـا قـد يـؤدي، إذا مل حيصـل العكس، إىل املزيد من عدم       

 وجيعـــل تطويـــر الـــربامج االجتماعـــية     االســـتقرار السياســـي  
وباملـثل، فإنـه مـن املــرجح أن    . واالقتصـادية يف غايـة الصـعوبة   

يـؤدي ارتفــاع مسـتويات زراعــة خشـخاش األفــيون واالجتــار    
بــاملواد األفيونــية غــري املشــروعني يف أفغانســتان إىل املــزيد مــن  
عــدم االســتقرار السياســي ومــن الصــعوبات يف جمــال جهــود    

 .اء يف هذا البلدإعادة البن

ــيت      -٣٩ ــناطق ال ــاملخدرات يف امل ــتعلق ب ورصــد الوضــع امل
ُتـنفّذ فـيها الـربامج ويف املـناطق الـيت ُتسـتهلك فيها املخدرات               
غـري املشـروعة وتقاسـم املعلومـات مـع األطـراف األخرى مها        
ــرنة يف مواجهــــة      ــتجابات املــ ــة االســ ــان لكفالــ ــران هامــ  أمــ
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       ففـي الواليـات املتحدة،     . رةدينامـيات العـرض والطلـب املتغـي
ــتعاطي     ــرات الطلــب عــلى الكوكــايني أن عــدد م ُتظهــر مؤش

ــرية     ــنوات األخـ ــتقرارا يف السـ ــهد اسـ ــادة شـ ــذه املـ ــغ . هـ وبلـ
 يف املائة تقريبا عن ٦٠االنتشـار السـنوي مسـتوى يقلّ بنسبة      

 الـذي كـان عـام الـذروة يف االنتشـار      ١٩٨٥مسـتواه يف عـام   
ال يـزال املتجرون حياولون فتح      و. الوبـائي لكـراك الكوكـايني     

أسـواق جديـدة، حيـث أصـبح الطلب يشهد، فيما يبدو، منوا      
يف أمـريكا اجلنوبـية وأصبحت األسواق اجلديدة تنشأ يف آسيا     

وتقـــوم . وأوروبـــا، ممـــا يشـــري إىل انـــتقال ســـوق الكوكـــايني 
املـنظّمات الدولـية واحلكومـات برصـد الـزراعة غري املشروعة            

ومــن شــأن اإلبــالغ . شــجريات الكوكــاخلشــخاش األفــيون و
عـن هذه التطورات وتبادل املعلومات بشأهنا أن يسهال تقييم          
فعالــية شــتى بــرامج التنمــية وبــرامج القضــاء عــلى حماصــيل        
ــن        ــزيد م ــب امل ــيت تتطلّ ــناطق ال ــلى امل ــتعرف ع املخــدرات وال

ــود واملــوارد  ــة مــا يشــري إىل أن الــربامج اهلادفــة إىل     . اجله ومثّ
 مشــاكل املخــدرات غــري املشــروعة واملــواد الكيميائــية معاجلــة

املســربة والــيت جيــري تنفــيذها يف بــريو، وكذلــك يف الــربازيل   
وكولومبـيا يف اآلونـة األخـرية، جعل تلك البلدان تعيد تركيز           
جهودهـــا مســـتغلّة يف ذلـــك الـــدروس املســـتفادة مـــن الـــنهج  

ــدان أخــرى   ــبق يف بل ــتكامل املطّ ــربامج املــ . امل تكاملة وأدت ال
، خطـة العمـل ملكافحـة املخـدرات يف أفريقيا         واملـتوازنة، مـثل     

 ُيــنفّذها حالــيا االحتــاد األفــريقي، إىل    ، الــيت٢٠٠٦-٢٠٠٢
دمـــــج األنشـــــطة االقتصـــــادية واالجتماعـــــية والصـــــحية يف  

والــتزام احلكومــات . اســتراتيجية إقليمــية ملكافحــة املخــدرات 
ناطق وفــيما املنســق بسياســات مكافحــة املخــدرات داخــل املــ 

بيـــنها ميـــنع تنظـــيمات االجتـــار بـــاملخدرات مـــن االنـــتقال إىل 
املـناطق اليت تقلّ فيها املكافحة وحيول دون تنفيذها ألنشطتها      
غـري املشـروعة املتمـثّلة يف خلـق طلـب جديـد أو تلبـية الطلب          

 .القائم
  

   املنظورات الوطنية واحمللية             -  دال  
اكل املخــدرات إن فهـم طبـيعة كـل مشـكلة مـن مشـ       -٤٠

وفهـم مداهـا وأصـوهلا وآثارهـا وتشـعباهتا سيساعد السلطات       
الوطنـية واحمللـية عـلى االسـتفادة مـن معـرفة ديناميات العرض              
والطلـب وعـلى وضـع أهـداف وتدابـري منـتجة وأولويات ذات          

وُتعتـرب االستقصـاءات واالستبيانات ودراسات االنتشار      . معـىن 
 عالقـة بـني عـرض املخدرات     الوبـائي مفـيدة يف حتديـد مسـات ال         
وميكـــن أن ُتصـــحب هـــذه . غـــري املشـــروعة والطلـــب علـــيها

ولئن . بـتدابري تـتعلق بالـتوافر واالسـتهالك واالعـتالل والوفـاة           
كـان اهلدف يف األمد البعيد هو وضع نظم جمربة علميا جلمع            
ــنة يف      ــتكلفة وغــري ُمحيَّ ــنظم باهظــة ال ــإن تلــك ال ــيانات، ف الب

ــية   وا. معظــم األحــيان حلاجــة تدعــو إىل إجــراء حتلــيالت عمل
قصـرية األمـد تعـتمد عـلى املعلومات اليت ُتستقى يف أواهنا من         

 .أجهزة إنفاذ القانون والسلطات الصحية

والـربامج الـيت تسـتهدف تغـيري املواقـف العامـة حيال              -٤١
تعـاطي املخـدرات أو االبقـاء عليها ال ختضع عادة للمتغيرات            

لكــن مفهــوم الــناس عــن . ان أو بالســكاناملتصــلة مبــواد اإلدمــ
املخـدرات وسياسـة املخـدرات خيـتلف مـن بلد إىل آخر ومن           

وحماولـــة تغـــيري املواقـــف يتطلّـــب عمـــال  . مـــنطقة إىل أخـــرى
وتشــمل العناصــر األساســية لتحقــيق ذلــك عـــلى      . متضــافرا 

الــتحلِّي بااللــتزام القــوي عــلى الصــعيد الوطــين، وبــذل جهــد   
 املؤسسـات املعنية، وحتقيق مشاركة      منسـق تشـارك فـيه كافـة       

اجملــتمع احملــلي يف إجيــاد توافــق يف اآلراء ضــد القــبول بــتعاطي   
أمـا أكـثر الـربامج فعالية فهي التدخالت التثقيفية          . املخـدرات 

املــبكّرة الــيت تشــكّل جــزءا مــن مقــرر دراســي واســع الــنطاق   
وتشـــدد عـــلى املخاطـــر املترتـــبة عـــن كافـــة أشـــكال تعـــاطي  

ــالدعم السياســي واجملــتمعي وتصــحبها   املخــد رات، وحتظــى ب
 .جهود قوية خلفض العرض
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وكــان نشــر املعلومــات، وال ســيما املعلومــات حــول   -٤٢
اآلثـــار الضـــارة لـــلمخدرات، ميـــثّل، مـــن الناحـــية التقلـــيدية،  
. عنصـــرا عامـــا مـــن عناصـــر الوقايـــة مـــن تعـــاطي املخـــدرات

 أن تزيد معرفة وأظهـرت التقيـيمات أن تلـك اجلهـود تستطيع     
ــتعاطي املخــدرات وأن     الفــئة املســتهدفة بالعواقــب الوخــيمة ل

. ُتسـهم يف اسـتحداث مواقـف أكـثر مالءمة حيال املخدرات            
وقــد دلّــت الدراســات الــيت أُجريــت يف اآلونــة األخــرية عــلى   

االطّــالع عـلى الرســائل املــتعلقة  ) أ(وجـود تــرابط اجيـايب بــني   
ــاطي املخــدرات وتطويــ   ر موقــف مناســب حــيال  بأخطــار تع

ــتخذها املــراهقون بشــأن    )ب( املخــدرات و القــرارات الــيت ي
 .تعاطي جمموعة واسعة من املواد

وتسـتخدم املواقف للتنبؤ باجتاهات تعاطي املخدرات     -٤٣
وقد ازداد  . يف املسـتقبل، وال سـيما بالنسـبة للمـتعاطني اجلدد          

ـــ   ــاد األورويب، رفـــض امل ــاء يف االحتـ ــدول األعضـ راهقني يف الـ
ــن و  ــايني واهلريويـ ــتجربة الكوكـ ــار لـ ــي   عقّـ ــيلني ديوكسـ ميثـ

وإدراكهم للمخاطر الكبرية احملدقة    ) إكستاسـي (ميثامفيـتامني   
ويـــبدو أن . هبــذه الـــتجربة، وخاصـــة بالنســـبة إىل إكستاســـي 

التغطــية االعالمــية وزيــادة الوعــي بــأن مــن احملــتمل أن يــؤدي  
ة إىل تلــف تــناول جــرعات كــبرية مــن إكستاســي ملــدة طويلــ  
 .دماغي قد أسهما يف التراجع يف تعاطي هذا العقّار

ــدروس املســتفادة واخلــربة املــتجمعة خــالل    -٤٤ وتشــري ال
عــدة عقــود مــن الوقايــة مــن تعــاطي املخــدرات إىل أنــه ينــبغي 

مراعاة القيم  ) أ: (ادراج ثالثـة عناصـر عامـة يف بـرامج الوقاية          
ــتقدات الــيت    ــتوقّعات واملع ُيقــرهنا اجملــتمع احملــلي  واملفاهــيم وال

ــدرات؛ و   ــاطي املخـ ــاملخدرات وتعـ ــارات ) ب(بـ ــر مهـ تطويـ
ــال      ــني األطفـ ــيما بـ ــية، وال سـ ــية واالجتماعـ ــناس الشخصـ الـ
والشـباب، بغـية زيـادة قدرهتـم عـلى األخذ خبيارات مدروسة           

تكويـــن بيـــئة تكـــون فـــيها للـــناس امكانـــية ) ج(وصـــحية؛ و 
 .تطوير أمناط حياهتم والعيش بشكل صحي

ومتـثّل القـيادة الصـحيحة الـتوجه وااللتزام الثابت من         -٤٥
احلكومــات عــلى أعــلى املســتويات السياســية بــتقويض جتــارة  
ــيها األســاس       ــب عل ــري املشــروعة وخفــض الطل املخــدرات غ
الـذي يقـوم علـيه التصـدي للعالقـة بـني عرض املخدرات غري            

ــيها  ــيادة حامســة يف تنســيق   . املشــروعة والطلــب عل وهــذه الق
هـــود مكافحـــة املخـــدرات عـــلى كافـــة املســـتويات، وهـــي ج

اجلهـــود الـــيت تـــبذهلا الســـلطات االقليمـــية والوطنـــية واحمللـــية   
ــية   ــري احلكومـ ــنظّمات غـ ــك املـ ــتزام   . وكذلـ ــأن االلـ ــن شـ ومـ

احلكومـي املوحد بسياسات قوية يف جمال مكافحة املخدرات          
 أن يسـهل التخصـيص املالئـم لـلموارد املالية والبشرية ويكفل     

 .بأن تعمل كافة املؤسسات املعنية مع بعضها
  

التضافر يف العمل بني أجهزة العدالة  -  هاء
  اجلنائية واألجهزة الصحية واالجتماعية

مبـا أن عرض املخدرات غري املشروعة والطلب عليها        -٤٦
يشـكّالن جـزأين مـتالزمني مشـكلة واحدة، فإن جناح جهود            

.  الثاين يف الوقت نفسه    خفـض أحدمها يرتبط بااللتزام خبفض     
ــراكات بــني ســلطات إنفــاذ        ــربامج الــيت تشــتمل عــلى ش وال
القـانون والسلطات الصحية واالجتماعية ميكن أن تفضي إىل         

وبغـية حتقيق  . الـتآزر وأن تكـون ناجعـة مـن حيـث التكالـيف          
ففي العديد  . ذلـك اهلـدف، جيـب تذلـيل عـدد من الصعوبات           

 ألجهــزة خفــض  مــن احلــاالت، عــلى ســبيل املــثال، تكــون     
 .الطلب وخفض العرض جداول أعمال وهنوج متضاربة

واألخـذ بـنهج مـتعدد االختصاصـات وناجح يتطلّب          -٤٧
. االحترام املتبادل بني األطراف املشاركة من عاملني وأجهزة        

فـاذا مل يـثق أحـد الطـرفني بالطرف اآلخر وحيترمه، فإن ذلك              
بينهما ودون قـد حيـول دون االتصال أو تنسيق األنشطة فيما         

ــبوهلما مــن جانــب اجملــتمع احملــلي   ومــع أن كــل فــرع مــن   . ق
ــروع االختصــاص وجهــاز مــن األجهــزة حيــتفظ باســتقالله      ف
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املهـين، فـإن اسـتمرار التدريـب والتعلـيم املشترك يعزز تكوين             
قـوة عاملـة تتسـم بالفعالـية وتشـترك يف األهـداف، ممـا يفضي            

. يط وتنفـيذ الربامج إىل حتقـيق قـدر أكـرب مـن الفعالـية يف ختطـ            
ويعترب التمويل املستدام واملخصص الغرض واملتوازن ضروريا        
ولــــه مــا يــربره بســبب االخنفــاض الكــبري الــذي ســيطرأ عــلى   
تكالـــيف بـــرامج العدالـــة اجلنائـــية وانفـــاذ القـــانون والـــربامج  

 )١٧(.الصحية واالجتماعية

لب ويؤثّـر املفعـول الـرادع جلهود انفاذ القانون يف الط           -٤٨
وقــد يكـــون وجــود خطـــر   . عــلى املخــدرات غـــري املشــروعة   

العقوبـات اجلزائـية مبـثابة رادع لعمـوم الـناس الذيـن مل يتعاطوا               
ولكــن خطــر تلــك العقوبــات ال    . املخــدرات عــلى االطــالق  

يـردع، يف مجـيع احلـاالت، املدمـنني الذيـن يتعاطون املخدرات             
د انفاذ  مهمـا كانـت العواقـب؛ ولكـن األثـر الـذي تتركه جهو             

القـانون عـلى العـرض قـد جتـرب هـؤالء املدمنني على اإلفادة من          
والتعاون بني نظام  . العـالج ومـن الـتدخل النفساين االجتماعي       

العدالـة اجلنائـية ونظـام العـالج أو الـرعاية الصـحية الذي يتخذ        
ــن       ــدد م ــة موجــود يف ع ــرامج مماثل شــكل حمــاكم خمــدرات وب

ج من السلطة القسرية اليت تتمتع   وتسـتفيد هـذه الـربام     . الـبلدان 
ــتعاطي       ــناع عــن ال ــز االمت ــا احملــاكم يف فــرض العــالج وتعزي هب

أمـا األهـداف فتتمـثّل يف خفض        . والسـلوك االجـتماعي القـومي     
تعـاطي املخـدرات ومـا يتصل به من سلوك إجرامي من خالل             
االحـتفاظ مبـرتكيب جرائم املخدرات رهن العالج بغية مواجهة    

ــاهنم وت ــن     إدم ــنني الذي ــيد أن املدم ــياجاهتم األخــرى؛ ب ــية احت لب
ــن       ــتمع م ــاج يف اجمل ــاولون االندم ــن حي ــفاء والذي ــتماثلون للش ي
جديـد يتعرضـون بشكل خاص لالنتكاس والعودة إىل السلوك          

ويعتـرب التدريـب على خمتلف التخصصات       . االجـتماعي اخلطـر   
من و. املهنـية ذات الصـلة حامسـا لـنجاح تلك الربامج املشتركة        

مثّ، تسـتطيع أجهـزة الشـرطة أن تسـهم يف التخفـيف من بعض               
عوامـل اخلطر البيئية املتعلقة بتعاطي املخدرات، مثل جمموعات         

األقـران املـنحرفني أو اجلماعـات اإلجرامية أو العائالت املسيئة           
ألفـرادها، وأن تقـوض يف الوقـت نفسـه أسواق املخدرات غري             

م املخدرات والربامج املماثلة  ويبـين اسـتعراض حماك    . املشـروعة 
يف عــدة بلــدان أن تعــاطي املخــدرات والســلوك اإلجــرامي قــد   
اخنفضـا عـندما كـان اجملـرمون يشاركون يف حماكم املخدرات،         

وحتقّــق حمــاكم . كمــا يــبدو أن معــاودة الــتعاطي قــد اخنفضــت 
املخـدرات يف األمد القصري على األقل، وفورات التكاليف من         

دة احلبس، واخنفاضا يف اإلجرام واخنفاضا يف  خـالل ختفـيض مـ     
تكالـيف العدالـة اجلنائية، كما ان حماكم املخدرات قادرة على           
الوصــول إىل األفـــراد الذيـــن تعـــاطوا مـــواد اإلدمـــان لســـنوات  

 )١٨(.طويلة

ويفـوق عـدد مـتعاطي املخـدرات بـني السجناء نسبيا        -٤٩
فــري  وهــذا يشــري إىل ضــرورة تو   . عددهــم بــني عامــة الــناس    

العـالج ملـتعاطي املخـدرات يف السـجن واحليلولة دون دخول            
املخـدرات غـري املشـروعة إىل السـجن؛ فقـد دلّـت الدراسات              

وقــد . عــلى أنــه ميكــن هلــذا العــالج أن يكــون شــديد الفعالــية  
اسـُتخدمت بدائل للحبس بالنسبة للجناة املتورطني ألول مرة         

ســــراحهم يف جــــرائم حــــيازة املخــــدرات، وُجعــــل اطــــالق 
     رات؛ بينما يتماملشـروط متوقّفا على ختلّيهم عن تعاطي املخد
الــتحقّق مــن ذلــك، يف بعــض احلــاالت، عــن طــريق اجــراء        

وقــد اســُتخدم أيضــا العــالج اإللــزامي . اختــبارات دوريــة هلــم
ــيه   . للمـــتعاطني املعـــاودين بـــدال مـــن احلـــبس أو باإلضـــافة إلـ

يزانــية ألن جنــاح وتترتــب يف هــذا الوضــع آثــار كــثرية عــلى امل
وال معىن إللزام . تلـك الـبدائل يتطلّـب مـرافق العـالج املناسبة         

اجلــناة بــتلقّي العــالج أو بغــريه مــن اخلدمــات إذا كانــت هــذه 
ولكـن مـن املهـم وصـول نظم العدالة          . اخلدمـات غـري مـتوفّرة     

اجلنائــية إىل مدمــين املخــدرات الذيــن ال تشــملهم خدمـــات      
وإضافة إىل .  غريهـا من اخلدمات  عـالج الـتعاطي التقلـيدية أو      

ذلــك، ينــبغي توفــري العــالج وغــريه مــن اخلدمــات ملــتعاطي        



 

 14 
 

 E/INCB/2004/1 

املخـدرات مـن غـري اجملـرمني، بـدال مـن جعـل تلـك اخلدمات                
مقتصـرة فقـط عـلى مـن يـتم احضـارهم بواسطة نظام العدالة               

 .اجلنائية
  

  التوصيات     -  واو   
 
مل حتقّـــق بـــرامج خفـــض العـــرض أو بـــرامج خفـــض  -٥٠
ــدود  الط ــاح حمـ ــوى جنـ ــردها سـ لكـــن عـــرض . لـــب كـــل مبفـ

ــباطا       ــبطان ارت ــيها يرت ــب عل املخــدرات غــري املشــروعة والطل
عضـويا مشكِّلني بذلك استمراريتهما، وينبغي أن يعامال على       

ــك األســاس  ــناول    . ذل ــتوازنة تت ــزال االســتراتيجيات امل ــا ت وم
لكــــن . العــــرض والطلــــب بوصــــفهما مســــألتني منفصــــلتني 

تكاملة عـلى كل املستويات، اليت جتمع بني   املـ  تاالسـتراتيجيا 
ــتعددة    ــرامج مـــ عناصـــــر خفـــــض العـــــرض والطلـــــب يف بـــ

 . االختصاصات، فلها أثر تآزري

وبغـــية مســـاعدة احلكومـــات عـــلى بلـــوغ األهـــداف  -٥١
ــام   ــنة لعـ ــتمدته   ٢٠٠٨املبيـ ــذي اعـ ــي الـ ــالن السياسـ  يف اإلعـ

ــر (اجلمعــية العامــة يف دورهتــا االســتثنائية العشــرين    ار مــرفق ق
 :، تضع اهليئة التوصيات التالية)٢٠-اجلمعية العامة دإ

ينــبغي أن تدمــج أنشــطة خفــض العــرض يف    )أ( 
أما اجلهود اليت تبذهلا    . أنشـطة خفض الطلب وأن ُتنسَّق معها      

ــاذ      ــية املســؤولة عــن أنشــطة إنف ــوزارات واألجهــزة احلكوم ال
ــية    ــية والتنمـ ــائل االجتماعـ ــيم واملسـ القـــانون والصـــحة والتعلـ

وينبغي .  تكميلية ةالقتصـادية فينـبغي أن ُتدمـج يف اسـتراتيجي         ا
ــتويات        ــلى خمــتلف مس ــبذل ع ــيت ُت ــود ال ــك تنســيق اجله كذل
احلكومــة مــن أجــل كفالــة وجــود هنــج موحــد والــتزام وحــيد  

 على السواء؛

ــية مركــزية     )ب(  ــئة وطن ــنظر يف إنشــاء هي ــبغي ال ين
ا لكي تتمـثّل فـيها أجهـزة خفـض العرض والطلب متثيال متوازن       

تنسـق اجلهـود وحتدد األولويات يف توزيع املوارد املالية وغريها    
مـن املـوارد عـلى املسـؤولني عـن توفـري خدمات الصحة وإنفاذ         

 القانون والعدالة اجلنائية والتعليم واخلدمات االجتماعية؛

ينـبغي وضـع وتنفـيذ بـرامج لتدريـب موظّفي            )ج( 
ــية والتع  ــحة العمومــ ــية والصــ ــة اجلنائــ ــيم واخلدمــــات العدالــ لــ

االجتماعــية عــلى الــتفاعل بــني ُبعــدي املشــكلة وينــبغي وضــع    
ــب      ــك ألن أنشــطة التدري ــيذ االســتراتيجيات املناســبة؛ ذل وتنف

 املوحدة ستسهم يف التفاهم املتبادل بني تلك األطراف؛

ينـــبغي اجـــراء الـــبحوث والتحلـــيالت بشـــأن  )د( 
ــة العل     ــلى األدلـ ــول عـ ــل احلصـ ــن أجـ ــة مـ ــربامج القائمـ ــية الـ مـ

ــتكاملة خلفــض        ــرامج م ــن أجــل وضــع ب ــتائج م واســتخدام الن
 الطلب والعرض قائمة على األدلّة وحتديثها حسب االقتضاء؛

ــيع   )هـ(  ينــــبغي تشــــجيع احلكومــــات عــــلى جتمــ
ــرض      ــثقة عــن اســتراتيجيات الع ــة املنب ــية والفعال اخلــربات العمل
والطلـب وعـلى تـبادهلا مع السلطات احمللية والوطنية واالقليمية        

 والدولية؛

تكتســب جهــود الضــبط فعاليــتها القصــوى      )و( 
عــندما تركّّــز عــلى تقويــض أســواق املخــدرات غــري املشــروعة   

وتعتـرب اجلهـود الرامـية إىل احلـد مـن زراعة            . ومصـادر عرضـها   
ــواد غــري املشــروعة يف       ــن صــنع امل احملاصــيل غــري املشــروعة وم

فري الدعم  مصـادرها حامسـة وتتطلّـب التعاون الدويل واطّّراد تو         
ــية    ــية وتقن ــا . يف شــكل مســاعدات اقتصــادية وسياســية ومال أم

القضـاء عـلى زراعـة احملاصـيل غـري املشروعة وعمليات الضبط             
يف مـناطق املنشـأ فينـبغي أن تصـحبها بـرامج موازية من التنمية              

ــبديلة  ــري   . االجتماعــية والتنمــية ال ومــن الضــروري كذلــك توف
ــية   ــرامج تثقيفـ ــة للعمـــل وبـ ــادر بديلـ ــكان مصـ ــتهدف السـ  تسـ

 املعرضني للخطر؛
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يكتسـب خفـض العـرض مـن خـالل أنشطة            )ز( 
ــندما      ــية ع ــانون يف الشــوارع أقصــى درجــات الفعال ــاذ الق إنف

وميكــن . ُيدمــج مــع بــرامج أخــرى هتــدف إىل خفــض الطلــب 
. لـربامج التثقيف املوجَّهة أن تكمِّل أنشطة إنفاذ القانون تلك         

س بالنسبة لبعض متعاطي    وينـبغي الـنظر يف توفـري بدائـل للحب         
ــة إىل    ــادة اخلدمـــات املقدمـ ــيفني ويف زيـ املخـــدرات غـــري العنـ

ويف بعــض املــناطق، ثبتــت  . مــتعاطي املخــدرات يف الســجون 
فعالــية اجلمــع بــني ضــغط العدالــة اجلنائــية وخدمــات الصــحة   
العمومـــية الـــذي باســـتطاعته أن يشـــجع املـــتعاطني واملدمـــنني 

 على تلقي العالج الضروري؛الذين يستعصي الوصول إليهم 

ــتدامة أن     )ح(  ــية املسـ ــربامج التثقيفـ ــأن الـ ــن شـ مـ
تكــون ذات أمهــية بالنســبة للــتخلص مــن التســامح إزاء توافــر  
املخـدرات غـري املشــروعة وتعاطـيها وبالنســبة الختـاذ املواقــف     

وتتــناول هــذه الــربامج املفاهــيم املــتعلقة  . املالئمــة هبــذا الشــأن
ور املهارات الشخصية واالجتماعية    بـتعاطي املخـدرات؛ وتطـ     

الـــيت تســـاعد األفـــراد عـــلى التوصـــل إىل خـــيارات مدروســـة  
وصـحية؛ وتوجد بيئة يستطيع الناس فيها تطوير واتباع أمناط          
حـياة صحية؛ وُتدمج يف مقررات الصحة العمومية يف الربامج    

 الوقائية املوجهة إىل املدارس واجملتمع احمللي واألسرة؛

جـل محاية متعاطي املخدرات من نفوذ       مـن أ   )ط( 
الشــبكات اإلجرامــية، ينــبغي الــنظر يف توفــري بــرامج موحــدة   
خلفـض العرض والطلب تزيد من امكانية الوصول إىل العالج      
وتوفّــر بدائـــل للحـــبس وتتـــيح فرصـــا أكـــرب إلعـــادة التأهـــيل  

وقـد ثبتـت فعالـية السياسات املوجهة        . واإلدمـاج االجـتماعي   
دمــات واملدجمــة يف مــبادرات خفــض الطلــب  حنــو الــناس واخل

 .على مستوى اجملتمع احمللي
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      سري عمل النظام الدويل ملراقبة املخدرات          -ثانيا 
حالة االنضمام إىل املعاهدات الدولية  -  ألف

  ملراقبة املخدرات
 )١٩(١٩٦١تشـكّل االتفاقـية الوحـيدة للمخدرات لسنة          -٥٢

 أساس النظام الدويل    )٢٠(١٩٧١لسـنة   واتفاقـية املؤثّـرات العقلـية       
ويعــــد انضــــمام مجــــيع الــــدول إىل هــــاتني . ملراقــــبة املخــــدرات

ــن       ــيذا شــامال م ــتعاهدية تنف ــيذ كــل األحكــام ال ــتني وتنف االتفاقي
الشـروط األساسـية ملكافحـة املخـدرات عامليا على حنو فعال، مبا           

ار غري  يف ذلـك حتقـيق غايات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجت          
 )٢١(.١٩٨٨املشروع يف املخدرات واملؤثّرات العقلية لسنة 

  
  ١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة         

، كان عدد الدول  ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١حـتى    -٥٣
ــلمخدرات لســنة    ــبلغ ١٩٦١األطــراف يف االتفاقــية الوحــيدة ل  ي

 بصيغتها  منها أطرافا يف تلك االتفاقية     ١٧٦ دولـة، كانـت      ١٨٠
ــربوتوكول ســنة    ــة ب ــئة بانضــمام   )٢٢(.١٩٧٢املعدَّل  وترحــب اهلي

، بصيغتها املعدَّلة   ١٩٦١ إىل اتفاقية سنة     ٢٠٠٤الكونغو يف عام    
 دولــة مل ١٢وهـناك مــا يـبلغ جمموعــه   . ١٩٧٢بـربوتوكول ســنة  

دولتان منها يف أفريقيا : ١٩٦١تصـبح بعد أطرافا يف اتفاقية سنة        
-بوتان وتيمور(، وأربع دول يف آسيا      )توائيةأنغـوال وغينيا االس   (

، ودولة  )ليشـتـي ومجهوريـة كوريا الشعبية الدميقراطية وكمبوديا       
ــيا )أنـــدورا(واحـــدة يف أوروبـــا  ، ومخـــس دول يف مـــنطقة أوقيانـ

وأصبحت أندورا ). (توفـالو وسـاموا وفانواتو وكرييبايت وناورو   (
ثّ اهليئة كل  وحت). ١٩٨٨وبوتـان بـالفعل طرفني يف اتفاقية سنة         

 وأن تصبح ١٩٦١تلـك الـدول على أن تنفّذ أحكام اتفاقية سنة      
 .أطرافا فيها دون مزيد من التأخري

ــع دول   -٥٤ ــناك أرب ــة الو   (وه أفغانســتان وتشــاد ومجهوري
 ١٩٦١أطراف يف اتفاقية سنة     ) الدميقراطـية الشـعبية ونيكاراغوا    

ملعدل  ا١٩٧٢ولكـنها مل تصـبح بعـد أطرافا يف بروتوكول سنة           
 وتكـرر اهليـئة طلـبها إىل تلـك الدول           )٢٣(.١٩٦١التفاقـية سـنة     

 أو ١٩٧٢بـأن تــتخذ إجـراءات لالنضــمام إىل بـروتوكول ســنة    
 ١٦٣انظر أيضا الفقرتني (التصـديق علـيه يف أقـرب وقت ممكن       

 ). أدناه١٦٤و
  

  ١٩٧١اتفاقية املؤثّرات العقلية لسنة     
، كـــان عـــدد ٢٠٠٤نوفمـــرب / تشـــرين الـــثاين١حـــتى  -٥٥

ــنة   ــية سـ ــراف يف اتفاقـ ــبلغ ١٩٧١الـــدول األطـ ــة١٧٥ يـ .  دولـ
 .١٩٧١وترحب اهليئة بانضمام الكونغو إىل اتفاقية سنة 

ومـن بـني الدول السبع عشرة اليت مل تصبح بعد أطرافا             -٥٦
أنغوال وغينيا ( دول يف أفريقيا ٣، هـناك  ١٩٧١يف اتفاقـية سـنة      

ــبـرييا  ــتوائية وليـ ــتان يف)االسـ ــية  ، ودولـ ــارة األمريكـ ــاييت ( القـ هـ
ــندوراس ــان وتــــيمور ( دول يف آســــيا ٥، و)وهــ ليشــــيت -بوتــ

ودولة ) ومجهوريـة كوريـا الدميقراطـية الشـعبية وكمبوديا ونيبال      
توفالو وجزر  ( دول يف أوقيانـيا      ٦و) أنـدورا (واحـدة يف أوروبـا      

وقـد انضمت   ). (سـليمان وسـاموا وفـانواتوا وكرييـبايت ونـاورو         
ــان   ــدورا وبوت ــية   أن ــالفعل إىل اتفاق ــبال وهــاييت وهــندوراس ب وني

ــنفّذ     ). ١٩٨٨ســنة  ــلى أن ت ــدول ع ــك ال ــئة كــل تل وحتــثّ اهلي
 . وأن تصبح أطرافا فيها دون تأخري١٩٧١أحكام اتفاقية سنة 

  
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع  

 ١٩٨٨يف املخدرات واملؤثّرات العقلية لسنة 
 
ــية ســنة     ترحــب اهل -٥٧ ــية إىل اتفاق ــدول التال ــئة بانضــمام ال ي

ــتقرير  ١٩٨٨ ــة الو :  خــالل الفــترة الــيت يشــملها هــذا ال مجهوري
). املتحدة-واليـات (الشـعبية الدميقراطـية والكونغـو وميكرونـيزيا      

 كــان هــناك مــا يـــبلغ    ٢٠٠٤نوفمـــرب / تشــرين الــثاين  ١وحــتى  
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ىل ، إضــافة إ١٩٨٨ دولــة أطــرافا يف اتفاقــية ســنة  ١٧٠جمموعــه 
ومل يصــبح  ). ١٢املــادة  : مــدى االختصــاص  (االحتــاد األورويب  

 دول يف أفريقيا   ٧ دولـة، مـنها      ٢٢أطـرافا بعـد مـا يـبلغ جمموعـه           
أنغـوال ومجهورية الكونغو الدميقراطية والصومال وغابون وغينيا       (

ليشيت -تيمور(، وثالث دول يف آسيا )االسـتوائية وليـربيا وناميبيا    
 دول يف ٣، و) الدميقراطــية وكمــبودياومجهوريــة كوريــا الشــعبية

 دول يف   ٩، و )سويسـرا والكرسـي الرسـويل وخلتنشتاين      (أوروبـا   
بابوا غينيا اجلديدة وباالو وتوفالو وجزر سليمان وجزر        (أوقيانيا  

وحتثّ اهليئة كل ). مارشـال وسـاموا وفـانواتو وكيربيبايت وناورو       
 أطرافا يف    وأن تصبح  ١٢تلـك الدول على أن تنفّذ أحكام املادة         

 . يف أقرب وقت ممكن١٩٨٨اتفاقية سنة 

ويسر اهليئة مالحظة أن مجيع الدول الرئيسية اليت تصنع          -٥٨
الكيماويات املدرجة يف اجلداول وتصدرها وتستوردها، باستثناء      

 .١٩٨٨سويسرا، أطراف اآلن يف اتفاقية سنة 
  

   التعاون مع احلكومات          -  باء  
 التقارير عن املخدرات 

 
  تقدمي اإلحصاءات السنوية والفصلية 

تقـدم غالبـية الـدول بانتظام التقارير اإلحصائية اإللزامية           -٥٩
، كان  ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١وحتى  . السـنوية والفصـلية   

ــه   ــبلغ جمموعـ ــا يـ ــئة   ١٧٥مـ ــد قدمـــت إىل اهليـ ــيما قـ ــة واقلـ  دولـ
، وفقــا ألحكــام ٢٠٠٣احصــاءات ســنوية عــن املخــدرات لعــام  

 يف ٨٣وميــثّل ذلــك العــدد  . ١٩٦١ مــن اتفاقــية ســنة  ٢٠ادة املــ
 املطلوب منها أن   ٢١٠املائـة مـن الـدول واألقالـيم الـبالغ عددها            

 دولـة واقلــيما  ١٨٨وقــدم مـا جمموعــه  . تقـدم تلــك اإلحصـاءات  
احصـاءات فصـلية عن الواردات والصادرات من املخدرات لعام          

ــة مــن ٩٠، وميــثّل ذلــك العــدد  ٢٠٠٣ ــيم   يف املائ ــدول واألقال  ال
 . املطلوب منها أن تقدم تلك البيانات٢١٠البالغ عددها 

ــام  -٦٠ ــدمي   ٢٠٠٤ويف عــ ــنا يف تقــ ــئة حتســ ــت اهليــ  الحظــ
. البــيانات اإلحصــائية مــن كــل مــن منغولــيا وهــندوراس والــيمن  

وعـالوة عـلى ذلـك، اسـتأنفت بولينـيزيا الفرنسـية وجـزر فريجن               
ــبويت ودو    ــر وجيـ ــزر القمـ ــربيطانية وجـ ــر   الـ ــدمي تقاريـ ــيكا تقـ مينـ

ــدة        ــدة ع ــتقارير مل ــتلك ال ــا ل ــد عــدم تقدميه احصــائية ســنوية، بع
وحتـثّ اهليـئة مجـيع احلكومـات على أن تقدم يف حينها             . سـنوات 

. ١٩٦١كـــل الـــتقارير اإلحصـــائية املطلوبـــة مبوجـــب اتفاقـــية      
وستواصـل اهليـئة رصـد الوضع عن كثب يف البلدان اليت ال تقدم             

ــتقاري  ــا ال ــري     حكوماهت ــاذ تداب ــتنظر يف اخت ــتظام، وس ــة بان ر املطلوب
 .١٩٦١اضافية لضمان امتثاهلا بالتزاماهتا مبوجب اتفاقية سنة 

 ملـزمة بأن تقدم إىل      ١٩٦١واألطـراف يف اتفاقـية سـنة         -٦١
اهليـئة تقاريـر احصـائية سنوية عن املخدرات يف موعد ال يتجاوز         

.  تتعلّق هبا التقاريريونـيه من السنة التالية للسنة اليت      / حزيـران  ٣٠
وال تـزال اهليـئة تشـعر بـالقلق من أن عدة دول، ومن بينها بعض          
الـبلدان الرئيسـية الـيت تصنع املخدرات أو تستوردها أو تصدرها             
أو تســتعملها، مــثل الــربازيل وتايلــند وكــندا واهلــند وهولــندا، مل   

 لذلك االشتراط، وقدمت تلك التقارير يف       ٢٠٠٤متتـثل يف عـام      
ويصــعب عــلى اهليــئة مــن جــراء الــتأخر يف . وعــد مــتأخر للغايــةم

ــا     ــتاجرة هبــ ــدرات واملــ ــنع املخــ ــد صــ ــتقارير أن ترصــ ــدمي الــ تقــ
واســتهالكها، كمــا يعــرقل ذلــك قــيام اهليــئة مبــا يلــزم مــن حتلــيل   

وحتـثّ اهليـئة كـل الـدول اليت تواجه صعوبة يف االمتثال         . للوضـع 
ــتزاماهتا املــتعل   ــتقارير عــلى أن  يف الوقــت املناســب الل ــتقدمي ال قة ب

تـتخذ كـل الـتدابري الالزمـة لضـمان التقـيد باملوعد النهائي احملدد               
 . لتقدمي التقارير السنوية١٩٦١يف اتفاقية سنة 

  
  تقديرات االحتياجات من املخدرات 

تطبـيق نظـام الـتقديرات عاملـيا ال غىن عنه لسري عمل           -٦٢
ــدرات   ــبة املخـ ــام مراقـ ــا ي . نظـ ــثريا مـ ــر   وكـ ــدم توفّـ ــون عـ كـ

الــتقديرات الوطنــية الوافــية دلــيال عــلى أوجــه قصــور يف آلــية    
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ــية و ــبلد /املراقــبة الوطن ــنظام الصــحي يف ال ودون رصــد . أو ال
ومعـرفة صـحيحني لالحتياجات الفعلية من املخدرات، هناك          
خطـر، إذا كانــت الــتقديرات مفـرطة االرتفــاع، بــأن تــتجاوز   

االحتياجات الطبية وأن تسرَّب املخـدرات املتاجر هبا يف البلد    
. إىل قــنوات غــري مشــروعة أو تســتخدم عــلى حنــو غــري مالئــم

ــتقديرات مفــرطة يف االخنفــاض، هــناك     وباملــثل، إذا كانــت ال
خطـر مـن عـدم توافـر كمـيات كافـية مـن املخـدرات للعالج                 

ويلـزم وجـود نظـام صحي جيد األداء من أجل تقدير     . الطـيب 
 .ملخدرات يف كل بلداالحتياجات الفعلية من ا

ــتى  -٦٣ ــثاين ١وحـ ــرين الـ ــرب / تشـ ــت ٢٠٠٤نوفمـ ، قدمـ
 دولـــة واقلـــيما تقديـــرات ســـنوية عـــن احتـــياجاهتا مـــن ١٧٦

 يف املائــة مــن ٨٤، وميــثّل هــذا العــدد ٢٠٠٥املخــدرات لعــام 
واهليئة . الـدول واألقالـيم املطلـوب منها تقدمي تلك التقديرات     

ــالقلق مــن أن عــدة دول وأقالــ   يم ختلّفــت عــن تقــدمي  تشــعر ب
ــئة بدراســتها وتأكــيدها    . تقديــراهتا يف وقــت كــاف لقــيام اهلي

 مــن ٣واضــطرت اهليــئة أن تضــع تقديــرات هلــا وفقــا للفقــرة   
 .١٩٦١ من اتفاقية سنة ١٢املادة 

وتســتند الــتقديرات الــيت تضــعها اهليــئة إىل الــتقديرات   -٦٤
واالحصـــاءات املـــبلّغ عـــنها يف املاضـــي مـــن قـــبل احلكومـــات  

وقــد ُخفِّضــت الـــتقديرات كــثريا يف بعــض احلـــاالت     . املعنــية 
ــد  . كإجــراء حتوطــي نظــرا خلطــر التســريب   ــك، ق ــيجة لذل ونت

تواجــه الــدول واألقالــيم املعنــية صــعوبات يف اســترياد كمــيات   
. املخـدرات الالزمـة لتلبـية احتياجاهتا الطبية يف الوقت املناسب     

لى أن تتخذ كل التدابري     وحتـثّ اهليـئة الـدول واألقاليم املعنية ع        
الالزمــــة لوضــــع تقديــــراهتا اخلاصــــة بشــــأن احتــــياجاهتا مــــن 
املخـدرات وأن تقـدم تلـك التقديرات إىل اهليئة يف أقرب وقت        

واهليـئة عـلى اسـتعداد ألن تساعد تلك الدول واألقاليم           . ممكـن 
 املــتعلقة ١٩٦١بـتقدمي توضــيحات بشــأن أحكــام اتفاقــية ســنة  

 .بنظام التقديرات

ــيها       -٦٥ ــا ف ــتلّقاها، مب ــيت ت ــتقديرات ال ــئة ال وتســتعرض اهلي
ــدرات    ــية حتديــــد اســــتخدام املخــ ــية، بغــ ــتقديرات التكميلــ الــ
وتوزيعهـا بالكمـية الالزمـة لألغـراض الطبـية والعلمـية وضمان         

واتصلت اهليئة بعدة . توافـر كمـيات وافية منها لتلك األغراض       
 إن تلك ، حيث٢٠٠٥حكومـات قـبل تأكـيد التقديرات لعام         

. الـتقديرات كانـت تـبدو غـري وافـية، وفقـا لـلمعلومات املتاحة            
ويسـر اهليـئة مالحظـة أن معظـم احلكومات قدمت توضيحات         

، مثــلما فعلــت يف ٢٠٠٤أو صــحَّحت تقديــراهتا فــورا يف عــام 
 .السنوات السابقة

وتالحـظ اهليـئة أن عـدد الـتقديرات التكميلية املقدمة           -٦٦
 من اتفاقية سنة ١٩ من املادة ٣فقـرة  مـن احلكومـات وفقـا لل     

.  مقارنــة بالســنوات األخــرية ٢٠٠٤ قــد زاد يف عــام ١٩٦١
  تقديـــرا تكميلـــيا حــــتى   ٤١٤فقـــد ورد مـــا بلـــغ جمموعــــه    

 ٢٥٠، مقارنـــة بـــأقلّ مـــن ٢٠٠٤نوفمـــرب / تشـــرين الـــثاين١
وحتــثّ اهليـــئة احلكومــات عـــلى أن   . ٢٠٠١تقديــرا يف عـــام  

ية بأكـرب قدر ممكن من الدقّة  حتسـب احتـياجاهتا الطبـية السـنو     
وأن تـبذل قصـارى جهدهـا حـتى ال تقـدم تقديـرات تكميلية           

 .إال يف حاالت تنطوي على ظروف غري متوقّعة
  

املشاكل املتكررة يف اإلبالغ عن التقديرات  
  واالحصاءات املتعلقة باملخدرات

تـدرس اهليـئة البـيانات اإلحصـائية والـتقديرات املقدمة            -٦٧
حلكومات وتتصل بالسلطات املختصة، حسب االقتضاء،      مـن ا  

بغـية استيضـاح أي تضـارب يظهـر يف تقاريـرها قـد يـدلّ على                 
أو تسريب املخدرات /أوجـه قصـور يف نظـم املراقـبة الوطنـية و           

وتتضـمن أكـثر املشـاكل تكرارا يف        . إىل قـنوات غـري مشـروعة      
رات اإلبـالغ إمهـال بـيانات عـن خمـزونات املخدرات يف التقدي             

أو الـتقارير اإلحصـائية ذات الصـلة اليت تقدمها احلكومات إىل            
ــات     ــتقديرات واملعلومــ ــن الــ ــالغ عــ ــبلة يف اإلبــ ــئة، والبلــ اهليــ
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اإلحصـائية املـتعلقة باملستحضـرات املعفاة من بعض اشتراطات          
املستحضـرات املدرجـة يف اجلدول الثالث من اتفاقية         (اإلبـالغ   

كومات على أن تضمن وتشـجِّع اهليـئة كـل احل      ). ١٩٦١سـنة   
 .الدقة يف اإلبالغ عن املخدرات

إضـــافة إىل ذلـــك، مل تـــِف عــــدة حكومـــات يف عـــام  -٦٨
ــرة  ٢٠٠٤ ــتزاماهتا مبوجــب الفق ــادة  ) ه (١ بال  مــن ٢٠مــن امل

ــنة   ــية سـ ــن    ١٩٦١اتفاقـ ــائية عـ ــتقارير احصـ ــئة بـ ــتزويد اهليـ  بـ
ــلما حــدث يف عــام     ــيها، مث ضــبطيات املخــدرات والتصــرف ف

ــأن     )٢٤(،٢٠٠٣ ــية ب ــات املعن ــبها إىل احلكوم ــئة طل  وتكــرر اهلي
تـــتخذ مجـــيع الـــتدابري الالزمـــة لضـــمان أن تقـــدم إىل اهليـــئة       
احصــاءات عــن ضــبطيات املخــدرات والتصــرف فــيها، شــاملة  
معلومــات مــن مجــيع الســلطات الوطنــية املختصــة، مبــا فــيها        
معلومـــات عـــن كمـــيات املخـــدرات املضـــبوطة املفـــرج عـــنها  

ــراض مشـــ  ــرى   . روعةألغـ ــية أخـ ــنظّمات دولـ ــني أن مـ ويف حـ
تسـتخدم بـيانات الضـبطيات الـيت تبلّغ عنها احلكومات أساسا            
لتحلـيل االجتاهـات، فالغرض من إبالغ تلك البيانات إىل اهليئة          
هـو ضـمان أن املخدرات املضبوطة قد عوملت على حنو سليم            

وإضـافة إىل ذلـك،   . وأهنـا مل تسـرَّب إىل قـنوات غـري مشـروعة     
د اإلبالغ عن املخدرات املضبوطة اليت ُيفرج عنها ألغراض         يعـ 

مشـروعة، مبـا يف ذلـك األغراض الطبية والعلمية، هاما لتحليل             
العـرض املشروع من تلك املخدرات يف البلدان بصورة منفردة        

 .وعلى الصعيد العاملي
  

  التقارير عن املؤثّرات العقلية 
  تقدمي اإلحصاءات السنوية والفصلية 

ــتى  -٦٩ ــثاين ١حـ ــرين الـ ــرب / تشـ ــا  ٢٠٠٤نوفمـ ـــدم مـ  قــ
 دولــة واقلـــيما إىل اهليــئــة تقاريــــر إحصـــائيــة    ١٥٥جمموعــه  

 وفقا ألحكام املادة    ٢٠٠٣سـنوية عـن املؤثّـرات العقلـية لعام          
ــية ســنة  ١٦ ــتقارير   . ١٩٧١ مــن اتفاق وكــان معــدل تقــدمي ال

لعشر  واحـدا مـن أعـلى املعـدالت يف السـنوات ا            ٢٠٠٣لعـام   
 .األخرية

ففي . غـري أن تعـاون بعـض الدول ال يزال غري مرض     -٧٠
السـنوات األخرية، ختلّف أكثر من ثلث دول أفريقيا وأوقيانيا    

 .عن تقدمي تقارير إحصائية سنوية

ــانعة     -٧١ ــية الصـ ــدول الرئيسـ ــزال ختلّـــف بعـــض الـ وال يـ
ــرات       ــر احصــائية ســنوية عــن املؤثّ ــدمي تقاري املصــدرة عــن تق

خيلـق صـعوبات للمراقـبة الدولـية، وخاصة إذا ختلّفت           العقلـية   
تلــك الــدول خــالل الســنتني األخريتــني عــن تقــدمي تقاريــرها    

. اإلحصــــائية الســــنوية عــــن املؤثّــــرات العقلــــية يف حيــــنها     
فاملعلومـات اإلحصـائية عـن صنع املؤثّرات العقلية واستريادها          
 وتصــديرها يف تلــك الــبلدان ضــرورية إلعــداد حتلــيل يعــتد بــه 
ــتجارة      ــية وال ــرات العقل ــية يف صــنع املؤثّ عــن االجتاهــات العامل

وتعـرقل البـيانات الناقصـة أو غـري الصحيحة عن           . الدولـية هبـا   
الصـــادرات والـــواردات حتديـــد أي نقـــص يف اإلحصـــاءات     

. الــتجارية، فــتعوق بذلــك اجلهــود الدولــية ملراقــبة املخــدرات  
رس الوضــع وحتـثّ اهليــئة سـلطات الــبلدان املعنــية عـلى أن تــد   

وأن تـتعاون مـع اهليـئة، وذلـك بأن توفّر اإلحصاءات السنوية             
عـــن املؤثّـــرات العقلـــية خـــالل املهلـــة احملـــددة، عـــلى الـــنحو   

 .١٩٧١املطلوب مبوجب اتفاقية سنة 
  

  تقديرات االحتياجات من املؤثّرات العقلية 
قدمـت احلكومـات إىل اهليــئة تقديـرات لالحتــياجات     -٧٢

، عمال  )التقديرات املبسطة (ة الداخلية السنوية    الطبـية والعلمـي   
 فيما يتعلق ١٩٨١/٧بقـرار اجمللـس االقتصـادي واالجـتماعي        

ــية ســنة       ــن اتفاق ــثاين م ــاملواد املدرجــة يف اجلــدول ال  ١٩٧١ب
 فــيما يــتعلق بــاملـواد املدرجـــة فـــي  ١٩٩١/٤٤وقــرار اجمللــس 

 بقرار  وعمال. اجلدولـني الثالــث والـرابـع مــن تلــك االتفاقـية           
 تقديــرات ١٩٩٧ وضــعت اهليــئة يف عــام ١٩٩٦/٣٠اجمللـس  
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ومنذ ذلك  .  حكومـة ختلّفـت عن تقدمي تلك املعلومات        ٥٧لــ 
الوقـت وضـعت كـل تلك احلكومات تقريبا تقديراهتا اخلاصة          

وُتـبلَّغ الـتقديرات إىل السـلطات املختصـة يف كـل الــدول      . هبـا 
ى املوافقة على   واألقالـيم الـيت يتعـين علـيها االسترشـاد هبـا لـد             

 .صادرات املؤثّرات العقلية

ورغـم أن تقديرات االحتياجات من املؤثّرات العقلية         -٧٣
املقدمـة مـن الدول واألقاليم ال حتتاج إىل تأكيد من اهليئة وال             
يلــزم تقدميهــا ســنويا، يعــد توفــري الــتقديرات الدقــيقة ضــروريا  

ومات بأن  وقد أوصت اهليئة احلك   . لضـمان أداء نظـام املراقـبة      
تسـتعرض وبـأن حتدِّث تقديراهتا لالحتياجات الطبية والعلمية         
الســنوية مــن املؤثّــرات العقلــية مــرة كــل ثــالث ســنوات عــلى 

ويف حــني أن غالبــية احلكومــات تقــدم تعديــالت مــن   . األقــل
ــدم       ــات أن تقـ ــع حكومـ ــررت بضـ ــد قـ ــر، فقـ ــت إىل آخـ وقـ

تقديرات تقديـرات مـنقّحة كـل عـام، كما هو احلال بالنسبة ل        
 .املخدرات

وتشـعر اهليـئة بـالقلق مـن أن عـددا من احلكومات مل           -٧٤
فــلم تعـد تقديــراهتا تبــيِّن  . حتـدِّث تقديــراهتا مـنذ عــدة سـنوات   

ــية مــن     ــية الســنوية الفعل ــية والعلمــية الداخل ــياجات الطب االحت
والــتقديرات الـيت تكــون دون االحتــياجات  . املؤثّـرات العقلــية 

 تؤخر واردات املؤثّرات العقلية املطلوبة      الفعلـية املشـروعة قـد     
عـلى وجـه السرعة لألغراض الطبية أو العلمية يف البلد املعين،         

. نظـرا لــلحاجة إىل الــتحقّق مــن مشــروعية طلبــيات االســترياد 
والـــتقديرات الـــيت تكـــون أعـــلى بكـــثري مـــن االحتـــياجات       
املشــروعة الفعلــية تتــيح فرصــة لتســريب املؤثّــرات العقلــية إىل  

وحتـثّ اهليـئة كـل احلكومات على أن         . جتـار غـري املشـروع     اال
تضـمن حتديـث تقديراهتا بصورة منتظمة وبأن تبلَّغ اهليئة بأي           

 .تعديالت
 

  التقارير عن السالئف 
تقدمي معلومات سنوية عن املواد اليت يكثر  

استخدامها يف صنع املخدرات واملؤثّرات العقلية 
  على حنو غري مشروع

 قدم ما جمموعه ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١حـتى    -٧٥
نيابة عن ( دولـة واقلـيما، إضـافة إىل املفوضية األوروبية       ١٣٥

إىل اهليـــئة املعلومـــات ) الـــدول األعضـــاء يف االحتـــاد األورويب
الســـنوية املطلوبـــة عـــن الكـــيماويات املســـتخدمة يف صـــنع      

عــلى (املخــدرات واملؤثّــرات العقلــية عــلى حنــو غــري مشــروع  
وتالحـظ اهليـئة، أن كندا قد استأنفت اآلن         ). االسـتمارة دال  

ــتقارير إىل اهليــئة، بعــد اعــتماد تشــريع شــامل ملراقــبة     تقــدمي ال
 .السالئف

 اليت مل   ١٩٨٨وحتـثّ اهليـئة األطراف يف اتفاقية سنة          -٧٦
تقـدم تلـك املعلومـات بعـد، أو الـيت ختلّفـت عـن تقدميهـا منذ              

        م البيانات املطلوبة يف أقرب     عـدد مـن السـنوات، على أن تقد
وينـبغي لـتلك األطـراف، الـيت تشمل أفغانستان     . وقـت ممكـن   

وألبانـيا وتركمانسـتان ومجهوريـة مولدوفا وزمبابوي وصربيا         
ــي     ــندا أن تفـ ــيق ونيوزيلـ ــرب وموزامبـ ــود واملغـ ــبل األسـ واجلـ

 .بالتزاماهتا التعاهدية يف أقرب وقت ممكن

د أبلغـت عــن   حكومــة قـ ٤٠ويف حـني أن أكـثر مـن     -٧٧
، مل يكمِّل إال القليل منها تلك  ٢٠٠٣ضـبط سالئف يف عام      

البـيانات باملعلومـات االضـافية املطلوبـة عـن الكـيماويات غري             
. املدرجــة يف اجلــداول وطــرق التســريب والشــحنات املوقوفــة 

وتطلــب اهليــئة مــن كــل احلكومــات الــيت تضــبط ســالئف أو   
كاملة تتناول تعـترض سـبيل شحنات منها أن جتري حتقيقات     

ــيقات    ــتائج تلــك التحق ــبلّغها بن وتلــك . تلــك احلــاالت وأن ت
املعلومـــات ضـــرورية لكشـــف االجتاهـــات اجلديـــدة يف صـــنع 

 .املخدرات واالجتار بالسالئف على حنو غري مشروع
 



 

21  
 

E/INCB/2004/1  

تقدمي معلومات سنوية عن التجارة املشروعة يف  
املواد املدرجة يف اجلدولني األول والثاين من اتفاقية 

   واستخداماهتا١٩٨٨نة س
تعـد البـيانات عن التجارة املشروعة يف املواد املدرجة       -٧٨

يف اجلــداول وعــن اســتخداماهتا واالحتــياجات إلــيها ضــرورية 
ــال مــن مشــروعية املعــامالت   ــتحقّق الفع ــيات  . لل ــتمكِّن اآلل ف

واالجـراءات الوافـية لرصـد الـتجارة املشروعة احلكومات من           
 وكشــف املعــامالت غــري العاديــة، وهــو معــرفة أمنــاط الــتجارة

ولذلـك تشجع اهليئة    . أمـر ضـروري ملـنع حمـاوالت التسـريب         
كـل احلكومـات الـيت مل جتمـع بعـد البيانات ذات الصلة أو مل       
ــتماعي      ــادي واالجـ ــرار اجمللـــس االقتصـ ــا لقـ ــنها وفقـ ــبلّغ عـ  تـ

 . أن تفعل ذلك)٢٥(،١٩٩٥/٢٠

 ١٠وكانـــت مجـــيع احلكومـــات قـــد أدركـــت مـــنذ   -٧٩
ــبا، احلاجــة إىل مــثل تلــك املعلومــات الطوعــية  ســ . نوات تقري

وتالحـظ اهليـئة بارتـياح أن معظـم الـدول واألقالـيم اليت تقدم             
ــات يف     ــثل تلــــك املعلومــ ــا مــ ــمن أيضــ ــتمارة دال تضــ االســ

ففـي القـارة األمريكـية وأوروبـا، مـثال، يوفِّـر أيضا             . تقاريـرها 
ستمارة دال  يف املائـة مـن احلكومـات الـيت تقـدم اال            ٩٥زهـاء   

 .بيانات عن التجارة املشروعة

ــبلدان الصــانعة واملصــدِّرة الرئيســية     -٨٠ ــزال كــل ال وال ت
تقـدم معلومـات شـاملة عـن الصـادرات مـن املواد املدرجة يف             

وترحـب اهليـئة بـأن الصـني، وهي من كبار البلدان          . اجلـداول 
ــن       ــيانات ع ــلمرة األوىل بب ــا ل ــد زودهت املصــدِّرة للســالئف، ق

ــتجا ــن   الـ ــة يف اجلـــدول األول مـ ــاملواد املدرجـ ــروعة بـ رة املشـ
كمــا قدمــت كــندا، وهــي مــن الــبلدان  . ١٩٨٨اتفاقــية ســنة 

ــنات البوتاســيوم      ــيدريد اخلــلّ وبرمنغ الرئيســية املســتوردة ألهن
والســودوإيفيدرين، بــيانات شــاملة عــن الــتجارة املشــروعة يف 

اجات تلـك املواد وغريها من املواد وعن استخداماهتا واالحتي        

وتدعو اهليئة باكستان، اليت تستورد كميات كبرية من        . مـنها 
 .اإليفيدرين والسودوإيفيدرين، إىل أن تقدم البيانات املطلوبة

وال تـزال مجيع البلدان املصدِّرة الرئيسية املشاركة يف          -٨١
عملـية توبـاز وعملـية بريبـل، ومهـا الـربناجمان الدوليان لتعقب          

برمنغـنات البوتاسـيوم، معلومات عن      حـركة أهنـيدريد اخلـلّ و      
ــادتني املذكورتـــني، بواســـطة    ــنفردة لتصـــدير املـ العملـــيات املـ

وكـان عدد احلكومات املبلِّغة     . اإلشـعارات السـابقة للتصـدير     
عــن صــادرات وواردات برمنغــنات البوتاســيوم أعــلى عــدد      

ــرية   ــنوات اخلمـــس األخـ ــجِّل يف السـ ــدد  . ُسـ ــتزايد عـ ــا يـ كمـ
 .عن احتياجاهتا املشروعة من املادتنياحلكومات اليت تبلِّغ 

ــام      -٨٢ ــيانات لع ــدم عــدد كــبري مــن احلكومــات ب وقــد ق
 عـن احلـركة املشروعة لإليفيدرين والسودوإيفيدرين،        ٢٠٠٣

. ومهــا مــن ســالئف امليثامفيــتامني، وعــن االحتــياجات الــيهما 
كمـا قـدم بعـض الـبلدان الرئيسـية اليت تصدر وتستورد وتعيد         

رين، وهو مادة سليفة حديثة اإلدراج نسبيا       شـحن النورإيفـيد   
 .يف اجلداول، بيانات عن التجارة املشروعة يف هذه املادة

وفـيما يتعلق بالسالئف الرئيسية األخرى للمنشطات        -٨٣
األمفيتامينـية، لوحـظ أنـه مل يـبلِّغ أي بلـد عن أي واردات أو               

ــن   ــيل  ٣،٤صــادرات م ــيلني ديوكســي فين ــروبانون -٢- ميث ب
وقـــدم عـــدد أكـــرب مـــن الـــبلدان بـــيانات عـــن  . ٢٠٠٣لعـــام 

بـــــروبانون -٢-فينـــــيل-١الـــــواردات والصـــــادرات مـــــن   
وميكــن .  مقارنــة بالســنوات الســابقة٢٠٠٣والســافرول لعــام 

هلــذه الـــزيادة يف اإلبـــالغ أن ُتعــزى جزئـــيا إىل تـــنامي إدراك   
احلكومـات أمهية رصد جتارة السالئف ذات الصلة من خالل        

واهليئة واثقة من . عل، مثل مشروع بريزم اآللـيات القائمة بالف   
ــيانات أكــثر مشــوال ستصــبح مــتاحة مــع اســتمرار تطــور     أن ب
الـتعاون يف إطـار مشـروع بريـزم، الـذي يستهدف رصد كل              

 .من التجارة الدولية يف هذه املواد وتوزيعها داخليا
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   منع التسريب إىل االجتار غري املشروع                  -  جيم   
  املخدرات 
  التجارة الدوليةالتسريب من  

يتــيح نظــام تدابــري املراقــبة املنصــوص علــيه يف اتفاقــية   -٨٤
ــية يف املخــدرات مــن   ١٩٦١ســنة  ــة للــتجارة الدول ــة فعال  محاي

، ٢٠٠٤ويف عام   . حمـاوالت تسـريبها إىل االجتار غري املشروع       
 يف الســنوات األخــرية، مل ُتكشــف أي حــاالت تســريب   كمــا

 املشــروعة إىل القــنوات غــري لــلمخدرات مــن الــتجارة الدولــية
املشـروعة، رغـم الكميات الكبرية جدا من املخدرات والعدد          

 .الكبري من املعامالت ذات الصلة

ويتطلّـب املـنع الفعـال لتسريب املخدرات من التجارة           -٨٥
الدولــية أن تــنفّذ احلكومــات، بالــتعاون مــع اهليــئة، كــل تدابــري  

، على النحو املنصوص عليه يف     املراقـبة املـتعلقة بتلك املخدرات     
ويف حــني أن معظــم احلكومــات تــنفّذ     . ١٩٦١اتفاقــية ســنة  

ــتقديرات ونظــام أذون االســترياد والتصــدير،     بالكــامل نظــام ال
 بصادرات  ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣أذنـت بعـض احلكومات يف عامي        

 من بلداهنا جتاوزت إمجايل التقديرات املقابلة هلا        املخدراتمـن   
وتذكِّــر اهليــئة احلكومــات املعنــية . ة املعنــيةيف الــبلدان املســتورد

 من اتفاقية سنة    ٣١بـأن تلـك الصـادرات ختـالف أحكام املادة           
 إذا اســتخدم املخــدرات وميكـن أن تــؤدي إىل تســريب  ١٩٦١

وقـــد اتصـــلت اهليـــئة . جتـــار املخـــدرات أذون اســـترياد مـــزوَّرة
ادة باحلكومـات املعنـية وحثّتها على ضمان االمتثال ألحكام امل         

ــية ســنة  ٣١  املخــدرات لــدى اإلذن بتصــدير ١٩٦١ مــن اتفاق
 .مستقبال

  
  التسريب من قنوات التوزيع الداخلية 

 إىل عدد خمتار ٢٠٠٣أرسـلت اهليـئة اسـتبيانا يف عام      -٨٦
ــية للحصــول عــلى معلومــات عــن تســريب      ــبلدان النام مــن ال

وأكّدت . وتعـاطي املستحضـرات الصـيدالنية احملتوية خمدرات       
ردود الـيت وردت أنـه كـان هـناك شـيء مـن تسـريب لتلك                 الـ 

املستحضـــــرات وتعاطـــــيها، وبـــــاألخص أشـــــربة وأقـــــراص  
الكوديـــني، وأقـــراص وأمـــبوالت الدكستروبروبوكســـيفني،    

ــيدين  ــبوالت البيثـ ــريب   . وأمـ ــاليب التسـ ــثر أسـ ــمن أكـ وتتضـ
ــتجزئة،     عملــيات الشــراء غــري املشــروعة مــن جتــار اجلملــة وال

ني داخلـيني خمـتلفني، مبـا يف ذلك         وكذلـك السـرقة مـن موزعـ       
وأبلغـــت عـــدة بلـــدان عـــن أن التهريـــب مـــن   . املستشـــفيات

اخلـــارج كـــان أحـــد مصـــادر العـــرض غـــري املشـــروع لـــتلك   
 .املستحضرات

وتطلــب اهليــئة إىل مجــيع احلكومــات املعنــية أن تــنفّذ    -٨٧
 ١٩٦١بصـرامة تدابـري املراقبة املنصوص عليها يف اتفاقية سنة         

وتالحــظ . ستحضــرات الصــيدالنية وتعاطــيهاملــنع تســريب امل
اهليـئة مـع الـتقدير أن بعـض احلكومـات قـد اختذت تدابري من               

ففي ماليزيا، مثال، بدأ فرض مراقبة شديدة على        . هـذا القبـيل   
أمـزجة السعال احملتوية على الكوديني والفولكودين، وُخفِّض         

ويف . حجــم علــب أمــزجة الســعال احملــتوية عــلى الكوديــني      
، أوقـف صـرف شـراب السـعال احملتوي على الكوديني      تايلـند 

ويف زمبابوي،  . بـدون وصـفة طبـية يف الصـيدليات والعيادات         
بـدأ اشـتراط وصـفة طبـية لصرف أمزجة السعال احملتوية على             

 .الكوديني

ويف بعـــض الـــبلدان، يـــنطوي تســـريب املخـــدرات      -٨٨
وتعاطــيها عــلى مستحضــرات ال تفــرض علــيها تدابــري مراقــبة  

ــن ــية  (ة معي ــثل اشــتراط الوصــفة الطب ــية ســنة   ) م مبوجــب اتفاق
ــك املستحضــرات      . ١٩٦١ ــر تل ــبغي تقلــيل تواف ــنما ال ين وبي

ألغـراض طبـية، ينبغي للحكومات املعنية أن تدرس بعناية أثر           
تلـك االسـتثناءات عـلى تسـريب وتعـاطي تلك املستحضرات          
ا يف بلداهنـا، وأن تطـبق مسـتويات أكثر مالءمة من املراقبة، إذ    

 .١٩٦١ من اتفاقية سنة ٣٩لزم األمر، وفقا ألحكام املادة 
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وحتـثّ اهليـئة حكومـات الـبلدان الـيت هتـرَّب إليها من          -٨٩
اخلـارج مستحضرات صيدالنية حتتوي على خمدرات أن تقوم         
ــذه املشــكلة، وأن       ــيما يــتعلق هب ــلطاهتا اجلمركــية ف ــية س بتوع

 ُتهــرَّب تسـعى جــاهدة إىل احلصــول عــلى تعــاون الــبلدان الــيت 
ــن أجــل وقــف هــذه األنشــطة غــري        ــتجات، م ــنها تلــك املن م

واهليــئة حتــت تصــرف احلكومــات املهــتمة لتســهيل  . القانونــية
 .حتري احلاالت املنطوية على هتريب تلك املستحضرات

ــبق أن     -٩٠ ــيت سـ ــبلدان الـ ــات بعـــض الـ ــم حكومـ ومل تقـ
اسـُتبينت فـيها مشـاكل تتعلق بتسريب وتعاطي مستحضرات          

ية حتـتوي على خمدرات، مثل باكستان ومصر واهلند،   صـيدالن 
. بــتقدمي االســتبيان أو باإلفــادة بــأن املعلومــات ليســت مــتاحة 

وتطلــب اهليــئة إىل احلكومــات املعنــية أن تنشــئ آلــية جلمــع       
املعلومـات عـن هـذه املشـكلة، كـي يتسـنى اختاذ تدابري فورا،               

 اهليئة  وحتثّ. إذا لـزم ذلك، ملواجهة ذلك التسريب والتعاطي       
الكـيانات الدولـية، مـثل منظّمة الصحة العاملية ومكتب األمم           
ــاعد      ــلى أن تســ ــرمية، عــ ــاملخدرات واجلــ ــين بــ ــتحدة املعــ املــ
احلكومـــات، عـــند االقتضـــاء، عـــلى مـــنع تســـريب وتعـــاطي   
املستحضـرات الصـيدالنية احملـتوية على مواد خاضعة للمراقبة           

 .وعلى رصد االجتاهات يف ذلك اجملال

يــزال تســريب املستحضــرات الصــيدالنية احملــتوية وال  -٩١
عـلى خمـدرات مـن قنوات التوزيع الداخلية املشروعة وتعاطي           
هــذه املستحضــرات ميــثّل مشــكلة، لــيس يف الــبلدان النامــية       

ــنمو أيضــا    ــبلدان املــتقدمة ال ففــي . فحســب وإمنــا يف بعــض ال
الواليـات املـتحدة، بـيَّن استقصـاء شـامل للـبلد أجـرته جامعة               

 أن مـــدى اســـتخدام العقـــاقري الـــيت ٢٠٠٣شــيغان يف عـــام  مي
تصـرف بوصـفة طبـية ألغراض غري طبية بني الشباب جاء يف             

ــاطي القنــب   ــية بعــد تع ــبة الثان ــا هلــذا االستقصــاء،  . املرت ووفق
الــذي أجــري بــني أشــخاص كــانوا يف الســنوات األخــرية مــن 

، كان ) سنة١٨ و١٧تـتراوح أعمارهم بني  (التعلـيم الـثانوي     

اطي اهلـيدروكودون أكثر من ضعفي تعاطي الكوكايني أو         تعـ 
ــني األشــخاص يف هــذه    . إكستاســي أو امليثامفيــتامني  ومــن ب

ــاد   ــة باســتخدام اهلــيدروكودون  ١٠الفــئة العمــرية، أف  يف املائ
 يف املائــة مــنهم باســتخدام  ٥ألغــراض غــري طبــية، كمــا أفــاد  

 .األوكسيكودون ألغراض غري طبية

ــأ  -٩٢ ــئة بـ ــرات  وترحـــب اهليـ ــريب املستحضـ ــنع تسـ ن مـ
الصــيدالنية وتعاطــيها قــد أصــبح أحــد أولويــات االســتراتيجية 

واحلكومة . الوطنـية ملكافحـة املخـدرات يف الواليـات املـتحدة       
يف سـبيلها إىل وضـع بـرامج لرصـد الوصفات الطبية، لتسهيل          
مجـع وحتلـيل املعلومـات عن وصف املستحضرات الصيدالنية          

أجـــل كشـــف ومـــنع حـــاالت  وصـــرفها واســـتخدامها، مـــن 
 .التسريب أو الوصف غري املالئم

وقـد كُشـفت يف بلدان كثرية حاالت تسريب شبائه           -٩٣
األفـيون وتعاطـيها، خصوصـا امليثادون والبوبرينورفني، عندما       

وتطلب اهليئة إىل حكومات البلدان     . توصـف للعالج اإلبدايل   
تــتخذ الــيت تســتخدم فــيها شــبائه األفــيون للعــالج اإلبــدايل أن 

وميكــن أن تتضــمن . تدابــري مــن أجــل احلــيلولة دون تســريبها 
تلـك الـتدابري االسـتهالك املراقَـب، وفترات الوصف القصرية،       
وتسـجيال مركـزيا جلميع شبائه األفيون اليت توصف ألغراض          

وتالحــظ اهليــئة أنــه كانــت هــناك تقاريــر يف النمســا . عالجــية
وتدرك . فعولتفـيد بتسـريب أقـراص مورفـني فمويـة بطيئة امل           

اهليــئة أن الســـلطات النمســـاوية تـــتحرى الوضـــع، وســـتكون  
شــاكرة لــو أبلغــت فــورا بنــتائج ذلــك التحقــيق وباالجــراءات 
ــتخذها الســلطات مــن أجــل مــنع ذلــك التســريب، إذا     الــيت ت

 .اقتضى األمر

وأبلـــغ االحتـــاد الروســـي عـــن حـــاالت تـــنطوي عـــلى  -٩٤
ــذور اخلشــخاش لصــنع خالصــات عــلى حنــ    و غــري اســتخدام ب

وكشــفت . مشـروع حتـتوي عــلى القلويـدات، بقصــد الـتعاطي    
الـــتحريات الـــيت أجريـــت بشــــأن تلـــك احلـــاالت أن بــــذور      
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اخلشـخاش املسـتخدمة يف صـنع تلـك اخلالصات على حنو غري             
مشـروع كانت ملوَّثة بقش اخلشخاش، وكان ذلك هو سبب          

وكانــت  . ارتفــاع مســتوى القلويــدات نســبيا يف اخلالصــات     
 املعنــية مســتوردة إىل االحتــاد الروســي مــن     بــذور اخلشــخاش 

واهليئة حتثّ مجيع . بلـدان خمتلفة الستخدامها يف أغراض الطبخ     
احلكومــات عــلى أن تكــون يقظــة حــيال حمــاوالت اســتخدام     
املـتجرين بـذور اخلشـخاش املخلوطـة بقش اخلشخاش يف صنع            
املخـدرات عـلى حنـو غري مشروع، وعلى منع تصدير واسترياد     

ــية ســنة    مــثل تلــك   ــتزاماهتا مبوجــب اتفاق ــا الل الشــحنات، وفق
 . فيما يتعلق بالتجارة الدولية لقش اخلشخاش١٩٦١

  
  املؤثّرات العقلية 
  التسريب من التجارة الدولية 

كانــت الــتجارة الدولــية املشــروعة باملؤثّــرات العقلــية   -٩٥
 مقتصــرة ١٩٧١املدرجــة يف اجلــدول األول مــن اتفاقــية ســنة 

ت عرضـية وتـنطوي يف كل احلاالت تقريبا على   عـلى معـامال   
وكانـت هناك حماوالت    . كمـيات ال تـتجاوز بضـعة غـرامات        

مـتفرقة عـلى مـدى السـنني املاضـية لتسـريب مواد مدرجة يف               
اجلـدول األول، ولكـنها أُحبطـت مجـيعا نتـيجة لآللـية الدولية             

 .الصارمة اليت حتكم تلك املواد

رجـة يف اجلـدول الثاين من       وبالنسـبة ملعظـم املـواد املد       -٩٦
ــية ســـنة   ــتجارة الدولـــية املشـــروعة    ١٩٧١اتفاقـ ، كانـــت الـ

واالستثناء الرئيسي  . مقتصـرة عـلى عدد حمدود من املعامالت       
ــذي زاد     ــيدات، الـ ــية يف املثيلفينـ ــتجارة الدولـ ــو الـ ــيد هـ الوحـ
اسـتخدامه منذ أوائل التسعينات من القرن العشرين يف عالج           

ا زادت الـــتجارة الدولـــية يف كمـــ. اضـــطراب نقـــص االنتـــباه
السـنوات األخـرية يف الديكسـامفيتامني، املسـتخدم هو اآلخر           

وكان يكثر  . يف عـالج ذلـك االضـطراب، ولكـن بدرجة أقل          
يف املاضـــي تســـريب املـــواد املدرجـــة يف اجلـــدول الـــثاين مـــن  

الـتجارة الدولـية املشروعة إىل االجتار غري املشروع، إال أنه مل            
ت أمهية تنطوي على تسريب من هذا    تكشـف أي حاالت ذا    

وُيعـزى ذلـك إىل تنفـيذ احلكومات    . ١٩٩٠القبـيل مـنذ عـام      
ــثاين     ــة يف اجلـــدول الـ ــاملواد املدرجـ ــة بـ ــبة اخلاصـ تدابـــري املراقـ

ــية ســنة    ــيها يف اتفاق ــري  ١٩٧١املنصــوص عل ــيق تداب  وإىل تطب
) الــتقديرات والــتقارير اإلحصــائية الفصــلية (املراقــبة االضــافية 

ت هبـا اهليئة وأقرها اجمللس االقتصادي واالجتماعي        الـيت أوصـ   
 .تطبيقا يكاد يكون عامليا

وقضـت تدابـري املراقـبة الصـارمة تلـك عـلى استخدام          -٩٧
الـتجارة الدولـية لتسـريب املـواد املدرجة يف اجلدول الثاين إىل          

إالّ أن الطلـــب القـــوي، يف بعـــض . القـــنوات غـــري املشـــروعة
املشروعة على مستحضر صيدالين   احلـاالت، يف األسواق غري      

معـيَّن حيـتوي عـلى مادة مدرجة يف اجلدول الثاين قد أدى إىل      
ــزيفة عــلى حنــو غــري مشــروع     وأحــد . صــنع مستحضــرات م

األمـثلة عـلى ذلـك هو استمرار صنع الكابتاغون املزيف على             
حنـو غـري مشـروع، وهو مستحضر صيدالين حيتوي يف شكله            

وحدثـت حاالت عديدة لتسريب     . املشـروع عـلى الفينيتـيلني     
أو املادة األساسية،   /الكابـتاغون املصـنوع على حنو مشروع و       

ــنات مــن القــرن املاضــي    ــيلني، يف أواخــر الثماني ومــنذ . الفينيت
بدايـــة التســـعينات جنحـــت تدابـــري املراقـــبة االضـــافية يف مـــنع  

وقــد أحبطــت حمــاوالت . عملــيات التســريب مــن هــذا القبــيل
ففي عام : الت باسـتثناء حالـة واحـدة   التسـريب يف مجـيع احلـا     

 كــغ مــن الفينيتــيلني مــن سويســرا إىل ٧٠ مت تســريب ١٩٩٨
وحيــث إنــه مل يعــد مــن املســتطاع احلصــول عــلى . أذربــيجان

الفينيتـيلني مـن مصـادر مشـروعة، جلـأ املتجرون إىل استخدام             
الفينيتـيلني املصـنوع عـلى حنو غري مشروع، اضافة إىل إحالل         

ويف الســنوات األخــرية،  .  الفينيتــيلنيمنشــطات أخــرى حمــل  
كانــت معظــم األقــراص املضــبوطة حتــتوي عــلى أمفيتاميــنات، 

 .اضافة إىل منشطات غري خاضعة للمراقبة الدولية
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واألسـواق غـري املشـروعة ألقراص الكابتاغون املزيفة          -٩٨
وجيـري إىل حد كبري  . هـي بلـدان يف مـنطقة اخللـيج الفارسـي      

وتدرك سلطات . ملشـروعة عرب تركيا هتريـب الشـحنات غـري ا      
إنفـاذ القـانون التركـية هـذه املشـكلة وتـبذل قصـارى جهدها               

ــريب  ــاوالت التســ ــراص  . لكشــــف حمــ ــبط ماليــــني أقــ وتضــ
الكابـتاغون املـزيف كـل عـام يف تركـيا، ممـا يدلّ على وجود                 

وبلغاريا، وفقا لبيانات . شـبكة هتريـب دولـية راسخة األساس      
بلد الـذي يكـثر حتديـده كمصدر        الضـبطيات التركـية، هـي الـ       

 .لألقراص املضبوطة

والــــتجارة الدولــــية املشــــروعة يف املؤثّــــرات العقلــــية   -٩٩
 ١٩٧١املدرجـة يف اجلدولــني الثالـث والــرابع مـن اتفاقــية ســنة    

شــائعة، فهــناك آالف مــن الصــفقات املــتعلقة هبــذه املــواد كــل   
ــام ــية يف ا   . ع ــتجارة الدول ــيانات ال ــئة لب ــيل اهلي ــواد ويشــري حتل مل

املدرجــة يف اجلدولــني املذكوريــن إىل حــدوث زيــادة كــبرية يف 
عــدد حــاالت تســريبها مــن الــتجارة الدولــية خــالل الســنوات   

وكانــت احلــاالت الــيت كشــفتها الســلطات   . اخلمــس األخــرية
الوطنـية خـالل السـنة املاضـية مـنطوية على كميات ال تتجاوز              

طة يف كــــيلوغراما واحــــدا، بيــــنما كانــــت احلــــاالت املضــــبو 
التسـعينات مـن القـرن املاضـي كـثريا مـا تـنطوي عـلى كميات                 

وهـذا الـتطور اإلجيـايب جـاء نتيجة       . تـبلغ مـئات الكـيلوغرامات     
ــب إجــراءات      ــاهدات، إىل جان ــام املع ــات أحك ــيذ احلكوم لتنف
مراقـبة طوعـية حتكـم الـتجارة الدولـية أوصـت هبا اهليئة وأقرها             

ظام تقدير االحتياجات اجمللـس االقتصـادي واالجتماعي، مثل ن   
ــام أذون االســــترياد      ــية، ونظــ ــرات العقلــ ــن املؤثّــ ــنوية مــ الســ

 .والتصدير، وتقارير اإلبالغ االضايف

ــناك     -١٠٠ ــزال هـ ــية، ال تـ ــتطورات اإلجيابـ ــم تلـــك الـ ورغـ
حمـاوالت لتسـريب املـواد املدرجة يف اجلدولني الثالث والرابع           

ويف مجــــيع احلــــاالت، انطــــوت كــــل . ١٩٧١مــــن اتفاقــــية 
ــبل       ــدِّدت ق ــواد ُح ــيت كشــفت عــلى م حمــاوالت التســريب ال

ســـنوات عديـــدة عـــلى أهنـــا مســـتهدفة ألســـواق معيَّـــنة غـــري   
وخـــالل الســـنة املاضـــية، انطـــوت    . مشـــروعة لـــلمخدرات 

) وهـــو منشـــط(حماولـــتان مـــن هـــذا القبـــيل عـــلى البـــيمولني  
، وكالمهــــا مــــدرج يف )وهــــو البنـزوديازيــــبني(والتيمازيــــبام 

ــنة   اجلــدول الــرابع   ــن اتفاقــية س وكانــت املادتــان  . ١٩٧١م
كلـتامها هدفـا حملاوالت عديدة للتسريب خالل العقد املنصرم    
ومهــا معروفــتان بقيمـــتهما الشــارعية يف أســـواق معيَّــنة غـــري     

ويف احلالـتني، يبدو أن املتجرين قدموا     . مشـروعة لـلمخدرات   
أوالً طلبـية مـن أجـل إقامـة عالقـة عمـل مع الصانعني أو جتار              
اجلملـة بقصـد اسـتخدام هـذه الطلبـية األوىل لتثبيـت الثقة مع                

 .شركائهم يف التجارة قبل تقدمي طلبيات تالية أكرب حجما

وكانـت حماولة تسريب البيمولني املذكورة يف الفقرة         -١٠١
 مـتعلقة بـتجار خمـدرات نـيجرييني حاولوا أن يستوردوا          ١٠٠
. روع كــغ مــن البــيمولني مــن الصــني عــلى حنــو غــري مشــ  ٩٠

ــيات كــبرية مــن      وعــلى غــرار حمــاوالت ســابقة لتســريب كم
البــيمولني إىل بلــدان يف غــرب أفريقــيا، كــان الغــرض املــزعوم  
هـو اسـتخدام البـيمولني ألغـراض بيطرية، وبالتحديد لتسهيل         

وكشفت التحريات اليت أجرهتا    . نقـل املاشـية مسافات طويلة     
ــينية والنـــيجري   ــتعاون مـــع الســـلطات الصـ ية أن أول اهليـــئة بالـ

اتصـال للمـتجرين بالشـركة الصـانعة يف الصـني كـان بواسطة        
وتبـين هـذه احلالـة أن بعـض املؤثّرات العقلية تظلّ            . اإلنترنـت 

جذّابــة لــتجار املخــدرات، حــىت بعــد مضــي فــترة طويلــة مــن   
الـزمن كـان توافـرها خالهلـا يف السـوق غـري املشروعة حمدودا          

ت لتسريب مثل تلك    وعـلى ذلـك، قـد حتـدث حماوال        . للغايـة 
املـواد حـىت بعد انقضاء وقت طويل على توقّف تعاطيها على            

 .نطاق كبري

ــن      -١٠٢ ــية مـ ــريب كمـ ــة لتسـ ــلى حماولـ ــبق ذلـــك عـ وينطـ
التيمازيـبام، وهو من البنـزوديازبينات، وكان لسنوات عديدة       
املؤثّــر العقــلي املفضَّــل يف ســوق املخــدرات غــري املشــروعة يف  
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ــتحدة لــــرب  ــة املــ ــمالية،  اململكــ ــندا الشــ يطانيا العظمــــى وايرلــ
وعلى مدى السنني، كشفت ومنعت     . خصوصـا يف اسكتلندا   

حمـــاوالت عديـــدة لتســـريب هـــذه املـــادة إىل الســـوق غـــري       
ــروعة ــد    . املشـ ــة يف أحـ ــلطات املختصـ ــفت السـ ــا كشـ وكلّمـ

الـبلدان مصدرا حمتمال وأغلقته، نقل جتار املخدرات عملياهتم         
حملاولــة تســريب التيمازيــبام،  ويف أقــرب حالــة . إىل بلــد آخــر

 كغ  ٦) يف صربيا واجلبل األسود   (طلبـت شركة يف كوسوفو      
ــند   ــن اهل ــبام م ــن التيمازي ــندية أن   . م والحظــت الســلطات اهل

ــياجات    الســلطات املعنــية يف كوســوفو مل تضــع تقديــرا لالحت
مـن هـذه املـادة، فاتصلت هبا عن طريق اهليئة، فأكَّدت أهنا مل         

 .على االطالقتأذن بتلك املعاملة 

ويف كلـــــتا احلالـــــتني املذكورتـــــني، حالـــــت يقظـــــة  -١٠٣
الســــلطات املختصــــة يف الــــبلد املصِّــــدر دون جنــــاح حماولــــة 

وتالحـظ اهليـئة مـع التقدير تزايد تعاون السلطات          . التسـريب 
الوطنــية مــع اهليــئة، وكذلــك فــيما بــني الســلطات الوطنــية يف  

 املراقــبة بلــدان خمــتلفة، وهــو مــا ســاهم يف حتســن مــلحوظ يف 
وكمـا يتضـح من املثالني السابقني،       . الدولـية عـلى املخـدرات     

كـادت كـل حمـاوالت التسـريب ُتمنع نتيجة ليقظة السلطات            
املختصـة وسـلطات إنفـاذ القـانون، ويف بعض احلاالت نتيجة            

وتالحظ . للتعاون الطوعي من جانب صناع املؤثّرات العقلية      
     رة تســتخدم تقديــرات   اهليــئة مــع الــتقدير أن الــبلدان املصــد

االحتـياجات مـن املؤثّـرات العقلـية الـيت تنشرها اهليئة للتحقّق             
وهذا التحقّق مهم بشكل    . مـن مشـروعية املعامالت التجارية     

ــبلدان      ــيات املقدمــة مــن شــركات يف ال ــة الطلب خــاص يف حال
القلـيلة الـيت مل تطـبق بعـد نظامـا ألذون إلزامية السترياد مجيع               

فاملعــامالت الــتجارية الــيت تــبدو مشــبوهة،  . يةاملؤثّــرات العقلــ
ألن طلـــبات االســـترياد تـــتجاوز الـــتقديرات املقـــررة، جيـــري  
الــتحقّق مــنها إمــا مــع اهليــئة أو بتوجــيه أنظــار الــبلد املســتورد  

 .وهذا اإلجراء يسهِّل كشف حماوالت التسريب. إليها

 واهليــئة، إذ يشــجعها هــذا الــتطور اإلجيــايب يف الــتعاون  -١٠٤
الـدويل، تطلب من جديد إىل مجيع احلكومات أن تكون يقظة           
ــني      ــية املدرجــة يف اجلدول ــرات العقل ــيات شــراء املؤثّ حــيال طلب

ــنة   ــية سـ ــرابع مـــن اتفاقـ ــتأكّد مـــن ١٩٧١الثالـــث والـ ، وأن تـ
حكومــات الــبلدان املســتوردة، عــند الضــرورة، مــن مشــروعية  

وتظــلّ . تلــك الطلبــيات قــبل املوافقــة عــلى تصــدير تلــك املــواد 
 .اهليئة حتت تصرف احلكومات لتسهيل ذلك التأكيد

  
 التسريب من قنوات التوزيع الداخلية                  

 
عـلى نقـيض التجارة الدولية، تستمر عمليات تسريب         -١٠٥

ــنطوي     ــية؛ وتـ ــتوزيع الداخلـ ــنوات الـ ــن قـ ــية مـ ــرات العقلـ املؤثّـ
ــيات      ــيات التســريب هــذه، يف بعــض احلــاالت، عــلى كم عمل

وتفـيد التقارير الواردة من     . ملؤثّـرات العقلـية   كـبرية نسـبيا مـن ا      
بلـدان خمـتلفة عـن تعـاطي وضـبط املؤثرات العقلية بأن تسريب       
املنـتجات الصـيدالنية احملـتوية عـلى مؤثّـرات عقلـية مـن قــنوات        
الـتوزيع الداخلـية املشروعة يف طريقه إىل أن يصبح أهم مصدر        

ــروعة   ــري املشـ ــاقري غـ ــورِّدي العقـ ــاليب . ملـ ــمل األسـ ــيت وتشـ  الـ
يســتخدمها املــتجرون لتســريب تلــك املنــتجات الســرقة مــن       
ــية     ــة، وادعــاء التصــدير، والوصــفات الطب املصــانع وجتــار اجلمل
املـزوَّرة، وقيام الصيدليات بصرف املواد دون الوصفات الطبية         

 .الالزمة

ــيات      -١٠٦ ــتعلق بكم ــت ت ومعظــم حــاالت التســريب كان
 كـان يقصد منها إما  صـغرية نسـبيا مـن املؤثّـرات العقلـية الـيت           

. أن يـتعاطاها مدمـن مـنفرد أو للمـتاجرة هبا على نطاق ضيق              
غـري أن بـيانات املضـبوطات تشـري إىل كثرة حدوث عمليات             
كـــبرية الـــنطاق لتســـريب تلـــك املـــواد مـــن قـــنوات الـــتوزيع   

 جــرعة مــن ١٠٠ ٠٠٠فمــثال، ضــبطت أكـثر مــن  . الداخلـية 
صــف األول مــن  أمــبوالت البوبريــنورفني يف باكســتان يف الن  

 أمـــبولة مـــنها قـــد   ٧٧ ٢٥٠ فقـــط، وكانـــت  ٢٠٠٤عـــام 
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وُنفّــذت كــل هــذه . ضــبطت يف عملــية ضــبط واحــدة كــبرية 
الضـبطيات يف حمــاوالت للتهريــب بواسـطة الشــحن الــتجاري   

 .عن طريق اجلو من اهلند

، أبلغت السلطات السويسرية ٢٠٠٤مارس /ويف آذار  -١٠٧
بة مــن أقــراص   علــ٢ ٠٤٠اهليــئة خبصــوص حماولــة لتســريب    

توكويلـون كومبوزيـتوم احملـتوي عـلى امليـثاكولون، وهـو مــادة       
وقد حاول . ١٩٧١مدرجـة يف اجلـدول الـثاين من اتفاقية سنة       

تنفـيذ عملـية التسـريب هـذه شخص من مواطين صربيا واجلبل         
األســود، قــدم إىل عــدد مــن الصــيدليات السويســرية وصــفات   

رها طبيــب يف  علــبة مــن الــتوكويلون أصــد ١٢٠طبــية تشــمل 
وبفضل يقظة الصيدليات السويسرية مل     . صربيا واجلبل األسود  

 .يتم البيع وُنبِّهت السلطات السويسرية املختصة فورا

وال تـزال اهليـئة تطلـب تعـاون احلكومـات فـيما يتعلق               -١٠٨
ــبام    ــب الفلونيترازيـ ــريب وهتريـ ــتجاري   (بتسـ ــم الـ ــت االسـ حتـ

.  إىل بلــدان الشــمالمــن بلــدان يف أوروبــا الشــرقية) روهيبــنول
ويف التســعينات مــن القــرن املاضــي ُســرِّبت هــذه املــادة مـــن        

وتــــبني مــــن . صــــانعني مشــــروعني يف اجلمهوريــــة التشــــيكية
ــراص مــن      ــرِّبت أق ــا إذا ُس ــتحقّق مم ــيت أجريــت لل ــتحريات ال ال
الفلونيترازيـبام املسـتوردة عـلى حنو مشروع من قنوات التوزيع          

ــتأكد أي مــن   ــه مل ت ــية أن  حــاالت التســريب يف االحتــاد  الداخل
غـري أنـه جتـدر اإلشـارة إىل أن السلطات املختصة يف        . الروسـي 

بـيالروس قـد أبلغـت عـن كشـف قـناة لتسريب الفلونيترازيبام              
وكانــت آخــر ضــبطية كــبرية هلــذه  . مــن بــيالروس إىل ليتوانــيا

ــثاين   ــادة، يف الســويد يف كــانون ال ــناير /امل ــا  ٢٠٠٤ي ــتعلق مب ، ت
وكشــف فحــص . قــرص مــن الروهيبــنول ١١٩ ٥٠٠مقــداره 

أجـرته شـركة صـانعة يف سويسـرا لعيِّـنة مـن تلك األقراص أهنا             
كانـت مكونـة مـن أقـراص الروهيبـنول األخضـر املزورة حبجم              

ــغ١ ــي     .  مـ ــاد الروسـ ــات االحتـ ــاون حكومـ ــئة تعـ ــدِّر اهليـ وتقـ
 .والسويد وسويسرا يف التحريات السالفة الذكر

  السالئف 
ــتزايد جلــوء  -١٠٩ ــدة  ي املــتجرين إىل دروب وأســاليب جدي

ــلى حنــو غــري         ــن أجــل صــنع املخــدرات ع لتســريب املــواد م
وحيـتاج الـرد عـلى هـذه الـتطورات إىل اتـباع هنوج          . مشـروع 

ــر ممكــن    وقــد بينــت اخلــربة  . مــرنة مــن أجــل حتقــيق أقــوى أث
ــات       ــبادل املعلوم ــام املنصــرم أن ســرعة ت املكتســبة خــالل الع

ملشـروعة واالجتـار غـري املشروع       خبصـوص كـل مـن الـتجارة ا        
. بالســــالئف هــــي أكفــــأ طــــريقة للحــــيلولة دون التســــريب

واسـتطاعت احلكومات، بوجه خاص، أن تتحقّق بسرعة من         
مشــروعية شــحنات مــنفردة، بواســطة اإلشــعارات الســابقة       

 من اتفاقية   ١٢ويف ممارسـة وظائفهـا مبوجب املادة        . للتصـدير 
اهليــئة تعمــل كحلقــة ، مــن خــالل أمانــتها، تظــلّ ١٩٩٨ســنة 

وصـل دولـية لتـبادل املعلومـات مبوجـب عملـية بريبل وعملية              
وكانــــت اإلجــــراءات واآللــــيات . توبــــاز ومشــــروع بريــــزم

ــوِّرت بواســطة حمــافل غــري رمســية وأخــرى       ــيت طُ ــية ال العمليات
ولذلك ظلّت اهليئة واحلكومات  . عملـية مفـيدة بشكل خاص     

. ت واحملافظـة عليها تسـند أولويـة عالـية إىل إنشـاء تلـك اآللـيا        
وتــرد التفاصــيل الكاملــة لألنشــطة املــنفّذة يف إطــار العملــيات  

 عن ٢٠٠٤واألثـر الشامل لتلك األنشطة يف تقرير اهليئة لعام         
 )٢٦(.١٩٨٨ من اتفاقية سنة ١٢تنفيذ املادة 

 معاملة إىل  ٢٠ ٢٢٧وقـد أُبلـغ عـن مـا يبلغ جمموعه            -١١٠
. ل السنتني املاضيتني  اهليـئة وفُحصـت يف إطـار العملـيات خال         

ــية املختصــة     ــئة، اســتهلّت الســلطات الوطن ومبســاعدة مــن اهلي
 حالـة مـن تلك احلاالت، أدت إىل   ٦٣٩حتقـيقات إضـافية يف      

 ٧ شــــحنة، وإىل كشــــف   ٢٤٢ ضــــبطية وإىل وقــــف  ١٦١
ــاوالت للتســـريب و  ــية  ١٠حمـ ــيات تســـريب فعلـ كمـــا .  عملـ

بطية  ضــ٢١ حتقــيقات أخــرى، أدت إىل ٦٠٥اســتهلّت اهليــئة 
 عمليات ٦ حماوالت للتسريب و٧ شحنة وكشف ٥٦ووقف 

 .تسريب فعلية
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ــيات،      -١١١ ــار العمل ــبلة يف إط ــتعلق باألنشــطة املق ــيما ي وف
ــيل وتقاســم      ــبغي بــذل جهــود خاصــة مــن أجــل مجــع وحتل ين
معلومـات عملياتـية ومعلومـات استخبارية يف الوقت احلقيقي          

ــتجارة واالجتــار املشــروعني بالســالئف   ــبادل وي. عــن ال عتــرب ت
ــتعلقة     ــتحريات املــ ــن الــ ــيقي عــ ــات يف الوقــــت احلقــ املعلومــ
ــريب     ــاوالت التســ ــة وحمــ ــحنات املوقوفــ ــبطيات والشــ بالضــ
ضـــروريا مـــن أجـــل كشـــف طـــريقة التســـريب واألشـــخاص 

وينـبغي استخدام التسليم املراقب إىل     . الضـالعني عـلى السـواء     
. أقصــى حــد ممكــن، حســب ظــروف كــل حالــة عــلى حــدة   

 حبـث إمكانيات تنسيق عمل العمليات الثالث،        وتعـتزم اهليـئة   
 .استنادا إىل الدروس املستفادة من كل منها

وتــــود اهليــــئة أن تذكِّــــر احلكومــــات بــــأن أهــــداف    -١١٢
العملــيات تتماشــى مــع األهــداف الــيت اُتفــق علــيها يف دورة       
ــرين خبصـــوص املنشـــطات       ــية العامـــة االســـتثنائية العشـ اجلمعـ

ولذلك حتثّ احلكومات على    . سـالئف األمفيتامينـية ومراقـبة ال    
أن تتـيح املـوارد املناسـبة لدعـم األنشـطة العملياتية، بغية حتقيق              

ــتها، دعــم تلــك    . تلــك األهــداف  ــئة، مــن ناحي وستواصــل اهلي
األنشــطة، مــن خــالل أمانــتها ووفقــا لواليــتها مبوجــب اتفاقــية  

 .١٩٨٨سنة 
  

  مشروع بريزم       
روع بريزم،  ، ركّـزت أنشطة مش    ٢٠٠٤خـالل عـام      -١١٣

ــطات     ــية ملكافحــة تســريب ســالئف املنش ــبادرة الدول وهــو امل
األمفيتامينــية، عــلى عملــيات معيــنة حمــدَّدة الوقــت، تضــمنت   
ــريب     ــنع تســـ ــافرول، ومـــ ــية بالســـ ــتجارة الدولـــ ــد الـــ رصـــ
ــودوإيفيدرين،    ــلى السـ ــتوية عـ ــيدالنية احملـ ــرات الصـ املستحضـ

ــيل-١واكتشــاف مواقــع املصــانع الضــالعة يف صــنع    -٢-فين
وحتثّ اهليئة كل احلكومات    . بروبانون على حنو غري مشروع    

عــلى أن تعــين، دون إبطــاء، نقطــة اتصــال واحــدة أو ســلطة    

ــيع األنشـــطة       ــال جلمـ ــة االتصـ ــون حلقـ ــزية تكـ ــية مركـ وطنـ
العملياتـية يف إطـار مشـروع بريزم، حبيث تساعد على ضمان            

 .تنسيق اجلهود الوطنية وحسن تدفّق املعلومات

يـادة فعالـية رصـد الـتجارة الدولـية، يتزايد           وبسـبب ز   -١١٤
جلــــوء املــــتجرين إىل هتريــــب الكــــيماويات واملستحضــــرات  

ولذلــك . الصــيدالنية احملــتوية عــلى اإليفــيدرين بشــكل خــاص
ركّـز مشـروع بريـزم عـلى حتـريات اقتفائـية تتـناول ضبطيات               
ســـالئف املنشـــطات األمفيتامينـــية يف موانـــئ الدخـــول أو يف  

وتالحـظ اهليئة أن جناحات     . ات غـري املشـروعة    مواقـع املختـرب   
، مثل التعاون ٢٠٠٤عديـدة قد حتققت يف هذا اجملال يف عام          

 بــني حكومــيت بولــندا والصــني بصــدد عملــية كــربى لتهريــب  
 .بروبانون إىل بولندا-٢-فينيل-١

وسـُتطلَق يف أوروبـا عملـية معينة حمدَّدة الوقت تركّز            -١١٥
، هبدف كشف الشركات واألفراد     عـلى الـتحريات االقتفائـية     

ــن صــنع وتســريب     ــيل-١املســؤولني ع بــروبانون يف -٢-فين
وترحـب اهليـئة بـإطالق مبادرة حمدَّدة الوقت القتفاء          . املـنطقة 

أثـر املستحضـرات احملتوية على االيفيدرين والسودوإيفيدرين؛     
ــدير     ــابقة للتصـ ــعارات سـ ــري إشـ ــلى توفـ ــبادرة عـ ــتركز املـ وسـ

ــرات ا  ــحنات املستحضـ ــية،   لشـ ــتجارة الدولـ ــيدالنية يف الـ لصـ
 .وستباشر العمل على أساس بلد تلو اآلخر

واستعرضـت اهليـئة املعلومات املقدمة من احلكومات          -١١٦
. عــن حــركة الســافرول املشــروعة ورأت أهنــا حمــدودة للغايــة  

ولذلـك أقــرت اهليــئة اقـتراح فــرقة العمــل بـأن تســتهلّ بــرناجما    
ء أثـر السـافرول هبـدف حتديــد    دولـيا مدتـه ثالثـة أشـهر القـتفا     

ــتجني،      ــة الصــانعني واملن ــد هوي ــة املصــدرين ومــن مثّ حتدي هوي
وحتـثّ اهليـئة مجـيع احلكومات       . عـلى أسـاس تلـك املعلومـات       

ــار    ــالفة الذكـــر يف إطـ املعنـــية عـــلى أن تدعـــم املـــبادرات السـ
 .املشروع
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  عملية بريبل     
املكثّف ال تـزال عملـية بريبـل، وهـي الـربنامج الـدويل               -١١٧

القـتفاء أثـر برمنغـنات البوتاسـيوم، مفـيدة لـلحكومات يف منع              
عملـيات تسـريب هـذه املـادة السـتخدامها يف صنع الكوكايني        

وخـالل مـرحلة تنفـيذ العملية املمتدة        . عـلى حنـو غـري مشـروع       
نوفمرب / تشرين الثاين ١ حتى   ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١مـن   

 شــحنة تــتعلق بأكــثر ٧٨٠، متّ رصــد مــا بلــغ جمموعــه ٢٠٠٤
وعــالوة عــلى .  طــن مــن برمنغــنات البوتاســيوم ٢٠ ٠٠٠مــن 

 شـحنة يف الـتجارة الدولـية، كانـت تتعلق          ١٧ذلـك، متّ وقـف      
 طـنا مـن برمنغـنات البوتاسيوم، نظرا لوجود          ٦٢٠مبـا مقـداره     

أسـباب دعـت إىل الشـك يف أنـه كـان من املقرر تسريَّب تلك                
 .الشحنات

ــئة  -١١٨  الرئيســـية هـــو رصـــد شـــحن  وأحـــد أهـــداف اهليـ
. برمنغـنات البوتاسيوم إىل بلدان غري مشاركة يف عملية بريبل      

ــدد        ــادة يف ع ــئة بوجــه خــاص حــدوث زي ــد الحظــت اهلي فق
ــدان غــري مشــاركة يف      ــبلّغ عــن إرســاهلا عــلى بل الشــحنات امل

وبعـــد حتقـــيقات اهليـــئة، كُشـــفت طلبـــيات  . مـــنطقة أفريقـــيا
 السـلطات املختصة يف     واهليـئة تقـدِّر، مـثال، جهـود       . مشـبوهة 

ــبلدان     املغــرب ومصــر، ومهــا عــلى الــتوايل أول وثــاين أكــرب ال
ــربمنغنات البوتاســيوم يف أفريقــيا  وحيــتل املغــرب  . املســتوردة ل

ــربمنغنات     ــتوردة لـ ــبلدان املسـ ــة بـــني الـ ــبة اخلامسـ ــيا املرتـ حالـ
 .البوتاسيوم يف العامل

ــدودا    -١١٩ ــا حمــ ــناك ابالغــ ــئة بقلــــق أن هــ  وتالحــــظ اهليــ
الجتـــار بـــربمنغنات البوتاســـيوم يف بلـــدان يف أمــــريكا     عـــن ا 

ــبلدان األكــثر تأثّــرا مــن هتريــب     ــية، وهــي ال الوســطى واجلنوب
. برمنغــنات البوتاســيوم ومــا يتــبع ذلــك مــن صــنع للكوكــايني

ــلى أن تنشـــئ        ــك الـــبلدان عـ ــل تلـ ــثّ اهليـــئة كـ ــك حتـ  ولذلـ
ــتوفري معلومــات عــن ضــبطيات برمنغــنات     ــيات الالزمــة ل اآلل

 .مالبوتاسيو

  عملية توباز      
 ٤٦واصـلت الـدول واألقاليم املشاركة البالغ عددها      -١٢٠

دولـة وإقليما وكذلك املنظّمات الدولية ذات الصلة استخدام         
عملـية توبـاز كـأداة فعالـة لرصـد الـتجارة الدولية يف أهنيدريد               
اخلــلّ وإلطــالق حتــريات اقتفائــية عــلى وجــه الســرعة تتــناول   

ــادة ال   ــذه امل ــك، أتاحــت   . ســليفةضــبطيات ه وإضــافة إىل ذل
العملـية فرصـة جـيدة إلجياد تضافر بني سلطات إنفاذ القانون            

 .والسلطات الرقابية

وترحـــب اهليـــئة بـــأن دولـــتني أخـــريني، مهـــا صـــربيا   -١٢١
ــام     ــية يف ع واجلــبل األســود وتركمانســتان، انضــمتا إىل العمل

ــا     ٢٠٠٤ ــة كوري ــن غــري مشــاركني، مهــا مجهوري ــأن بلدي  وب
ــي ابان، يقدمــان اآلن اشــعارات ســابقة للتصــدير خبصــوص   وال

 .مجيع شحنات أهنيدريد اخللّ

وظلّـت أمنـاط جتـارة أهنـيدريد اخللّ ثابتة إىل حد كبري              -١٢٢
ففي األشهر العشرة األوىل من     . طـوال السنوات القليلة املاضية    

 شـحنة من    ٧٥٠ دولـة وإقلـيما عـن        ١٧، أبلغـت    ٢٠٠٤عـام   
 طن من هذه ٢١٠ ٠٠٠ت يف جمموعها أهنـيدريد اخلـلّ جتـاوز     

ــية  ــئة احلكومــات عــلى  . املــادة يف الــتجارة الدول وســاعدت اهلي
كشــف ســت حمــاوالت لتســريب أهنــيدريد اخلــلّ كمــا يسَّــرت 

وتود . إطـالق حتـريات اقتفائـية يف ثـالث مـن احلاالت الكربى            
اهليـئة أن تشـدِّد عـلى مـدى فـائدة االجـتماعات العملياتية مثل               

ــ ــنا يف  االجــــتماع الــ ــا يف فييــ ــة النمســ ــافته حكومــ ذي استضــ
 وجتمـع تلـك االجـتماعات حمقّقني        )٢٧(.٢٠٠٤يونـيه   /حزيـران 

ــن        ــلة م ــإحدى احلــاالت أو بسلس ــتمة ب ــتلفة مه ــدان خم ــن بل م
ــاذ     ــتحريات واختـ ــن الـ ــبادل معلومـــات عـ ــاالت، هبـــدف تـ احلـ
قـرارات خبصوص اإلجراءات اإلضافية الالزمة لتفكيك أنشطة        

هليــئة حكومــات أخــرى مشــاركة يف عملــية وتشــجع ا. االجتــار
توبـاز عـلى أن تـنظّم مــثل تلـك االجـتماعات، عـند االقتضــاء،       

 .وهي على استعداد لتقدمي املساعدة يف هذا الصدد
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ــرب آســيا      -١٢٣ ــيدريد اخلــلّ إىل غ ــزال شــحنات أهن وال ت
فــال توجــد . موضــع تركــيز خــاص مــن جانــب عملــية توبــاز  

ــادة يف     أفغانســتان، وجتارهتــا يف  حاجــة مشــروعة إىل هــذه امل
 إال عن ٢٠٠٤فمثال، مل يبلّغ يف عام . املـنطقة حمـدودة للغايـة     

شـحنتني مـن أهنـيدريد اخلـلّ إىل أفغانسـتان أو البلدان اجملاورة          
وضبطية . هلـا، وكانت كلتا الشحنتني موجهتني إىل باكستان      

أهنـيدريد اخللّ الوحيدة املبلّغ عنها يف املنطقة كانت شحنة يف          
ولذلــك يــبدو أن أهنــيدريد   .  لــترا٣٧٥انســتان مقدارهــا  أفغ

اخلـلّ املسـتخدم يف صـنع اهلريويـن غري املشروع يف ذلك البلد         
وحتثّ . يهـرَّب عـرب الـبلدان اجملاورة لـه وال يسرب يف املنطقة            

اهليـئة مجـيع احلكومـات عـلى أن تستفيد بالكامل من اآلليات             
سألة صنع اهلريوين يف    املنشـأة يف إطار عملية توباز للتصدي مل       

 .غرب آسيا
  

     تدابري املراقبة    -  دال  
  تصدير بذور اخلشخاش من بلدان متنع زراعته      
ــراره     -١٢٤ ــتماعي يف قـ ــادي واالجـ ــب اجمللـــس االقتصـ طلـ

 إىل الـــدول األعضـــاء أن تـــتخذ تدابـــري ملكافحـــة ١٩٩٩/٣٢
الـتجارة الدولـية يف بذور اخلشخاش من بلدان ال يسمح فيها            

وتالحــظ اهليــئة مــع    .  خشــخاش األفــيون املشــروعة   بــزراعة
فُنفِّذت تدابري  . الـتقدير أن عـدة دول قـد اختذت تلك التدابري          

ــخاش    ــذور اخلشـ ــترياد بـ ــلى اسـ ــند عـ ــارمة يف اهلـ ــبة صـ . مراقـ
وباملــثل، اتبعــت ســلطات باكســتان ومــيامنار تدابــري ملكافحــة   

 .جتارة بذور اخلشخاش من مصادر غري مشروعة

يـئة أن تذكِّـر مجـيع احلكومات بأنه نظرا إىل           وتـود اهل   -١٢٥
أن زراعــة خشــخاش األفــيون حمظــورة يف أفغانســتان، يكــون   
اســترياد بــذور اخلشــخاش مــن هــناك خمالفــا جلهــود حكومــة    
ــري      ــيون غــ ــخاش األفــ ــة خشــ ــال زراعــ ــتان الستئصــ أفغانســ

وحتـــثّ اهليـــئة مجـــيع الـــبلدان عـــلى أن متـــنع كـــل . املشـــروعة

ناجتة من زراعة خشخاش األفيون     واردات بـذور اخلشخاش ال    
وتكــون اهليــئة شــاكرة لــو أبلغــت مبــا تــتخذه  . غــري املشــروعة

، مبا  ١٩٩٩/٣٢احلكومـات مـن إجراءات لتنفيذ قرار اجمللس         
فـيها ما قد اختذ من تدابري تشريعية وإدارية وأي ضبطيات يف            
بـذور اخلشـخاش الـيت نفّذهتـا سلطاهتا املختصة بإنفاذ القانون             

ــزراعة    ألن منشــأ ت ــيها ب ــا ال يســمح ف ــبذور كــان بلدان لــك ال
 .اخلشخاش

  
  تنفيذ قرارات ادراج املؤثّرات العقلية يف اجلداول 
أبلغــت بعــض احلكومــات عــن صــعوبات يف تنفــيذ       -١٢٦

قـرارات ادراج املؤثّـرات العقلـية يف اجلـداول يف حـدود املهلة              
، أي بعــد انقضــاء  ١٩٧١املنصــوص علــيها يف اتفاقــية ســنة    

ومـا مـن تـاريخ إبـالغ األمـني العـام مجـيع الـدول مبثل                  ي ١٨٠
وتذكِّر اهليئة احلكومات املعنية بالتزاماهتا مبوجب      . هـذا القرار  

 وتطلــب الــيها أن تــنظر يف  ١٩٧١ مــن اتفاقــية ســنة ٢املــادة 
ــنها مــن     ــة الالزمــة لتمكي ــبات التشــريعية واإلداري وضــع الترتي

ــتزام     ــثال الل ــية االمت ــورا، بغ ــة ف ــتعاهديةضــمان اجلدول . اهتا ال
وتــود اهليــئة أن توجِّــه أنظــار احلكومــات إىل نظــم اجلدولــة       
الوطنــية الســارية يف بعــض الــبلدان الــيت تســمح جبدولــة املــواد  
ــىت        ــبلدان م ــك ال ــبة الوطــين يف تل ــام املراق ــيا مبوجــب نظ تلقائ

 .ُتخضع أي مادة للمراقبة الدولية
  

  العقليةالضوابط على التجارة الدولية يف املؤثّرات  
تالحـظ اهليـئة مـع التقدير أن أوغندا والربتغال وجزر       -١٢٧

ــبوديا      ــا وقريغيزســتان وكم القمــر وســلوفاكيا والســويد وغان
 نظام أذون   ٢٠٠٤وكـوت ديفـوار والـيابان وسَّـعت يف عـام            
ــية     ــترياد والتصــدير ليشــمل املــواد التال -حــامض غامــا : االس

 والفنترمني   واملـازندول والبيمولني   (GHB)هيدروكسـي الـزبد     
ــيدمي ــأن البنتازوســــــني   . والزولبــــ ــامريون بــــ ــادت الكــــ وأفــــ

واأللــربازوالم والكلورديازيبوكســيد والزولبــيدمي مــواد حتــتاج  
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ــترياد ــيا يف  . إىل أذون اسـ ــية حالـ ــريعات الوطنـ وتقتضـــي التشـ
ــواد     ١٨٦ ــيع امل ــيما أذون التصــدير واالســترياد جلم ــدا وإقل  بل

ا وإقليما جلميع املواد     بلد ١٩٢املدرجـة يف اجلدول الثالث يف       
وال تـزال اهليـئة جتمع عينات من        . املدرجـة يف اجلـدول الـرابع      

. اسـتمارات أذون االسـترياد الـيت تصـدرها السـلطات الوطنية           
وتســمح هـــذه العيـــنات للهيـــئة بـــأن تـــتحقّق مـــن مشـــروعية  

ــبلدان املصــدرة       ــن ال ــب م ــناء عــلى طل ــترياد ب ــيات االس . طلب
كومــات الــيت مل تقــدم بعــد تلــك  وتطلــب اهليــئة إىل مجــيع احل

 .العينات أن تفعل ذلك دون مزيد من التأخري

ــيت ال     -١٢٨ ــبلدان ال ــئة إىل حكومــات مجــيع ال وتطلــب اهلي
تراقـب بعـد اسـترياد وتصـدير مجـيع املؤثّـرات العقلية بواسطة              
نظـــــام ألذون االســـــترياد والتصـــــدير أن تســـــتحدث تلـــــك  

لــيت تكــون مراكــز  وأظهــرت الــتجربة أن الــبلدان ا . الضــوابط
للـتجارة الدولـية ولكـن ال توجـد لديهـا تلك الضوابط تكون              

وقد أعلنت . معرضـة بشـكل خـاص ألن يسـتهدفها املتجرون         
حكومـات بعـض هذه البلدان، ومن بينها حكومة ايرلندا اليت      
جتـري معهـا اهليـئة حوارا حول هذه املسألة منذ وقت طويل،             

 واالسترياد ليشمل مجيع أهنـا تنوي توسيع نظام أذون التصدير  
وتثق اهليئة بأن هذه احلكومات ستنفّذ تلك    . املؤثّـرات العقلية  

ــدول   . الضــوابط يف أقــرب وقــت ممكــن   ــئة كــل ال وحتــثّ اهلي
املعنــية األخــرى، بصــرف الــنظر عمــا إذا كانــت أطــرافا يف       

ــية ســنة   ــأن تســتحدث    ١٩٧١اتفاق ــيها ب  أو ليســت أطــرافا ف
 .أيضا تلك الضوابط

ــام   وكانـــت -١٢٩ ــدِّرة قـــد تلقّـــت يف عـ ــدة بلـــدان مصـ  عـ
ــزيد    ٢٠٠٣ ــا الســترياد كمــيات مــن املؤثّــرات العقلــية ت  أذون

ــبلدان املســتوردة    ــتقديرات الــيت وضــعتها ســلطات ال . عــلى ال
وتالحـــظ اهليـــئة أن عـــدد الـــبلدان الـــيت ُتصـــِدر تلـــك األذون 

. لكمـيات تتجاوز التقديرات قد اخنفض يف السنوات األخرية        
يــئة الدعــم الــذي تلقّــته مــن بعــض الــبلدان املصــدِّرة  وتقــدر اهل

الرئيسـية، ومـنها أملانـيا وسويسـرا وفرنسـا واهلـند، الـيت ظلّت              
دائمـا تذكِّـر الـبلدان املسـتوردة بأي ختلّف عن االمتثال لنظام        

وتكـــرر اهليـــئة طلـــبها إىل مجـــيع احلكومـــات أن  . الـــتقديرات
هتا املشروعة  تنشـئ آلـية لضـمان متشـي تقديـراهتا مـع احتـياجا             

 .الفعلية وعدم اإلذن بأي واردات تزيد على التقديرات

ــادي واالجـــتماعي      -١٣٠ ــراري اجمللـــس االقتصـ ــا لقـ ووفقـ
، ينـبغي أن تـزوِّد احلكومـات اهليئة      ١٩٨٧/٣٠ و ١٩٨٥/١٥

ــواد      ــرها االحصــائية الســنوية بتفاصــيل عــن جتــارة امل يف تقاري
. ١٩٧١ية سنة   املدرجـة يف اجلدولـني الثالث والرابع من اتفاق        

وينـبغي أن تشـمل تلـك التفاصيل أمساء بلدان منشأ الواردات           
ــدان وجهـــة الصـــادرات   ــد قدمـــت  . وبلـ  حكومـــة ١٣٢وقـ

وباستثناء عدد قليل   . تفاصـيل كاملة عن التحركات التجارية     
مـن الـبلدان قدمـت مجـيع الـبلدان الصـانعة واملصدِّرة الرئيسية        

 طــرفا يف ٢٠و بــيد أن حنــ. ٢٠٠٣تلــك املعلومــات عــن عــام 
 ختلّفـت عـن تقـدمي تلك املعلومات، وقد          ١٩٧١اتفاقـية سـنة     

ــية    يشـــري ذلـــك إىل جوانـــب قصـــور معيـــنة يف نظمهـــا الوطنـ
ــاإلبالغ ــية   . اخلاصــة ب ــبلدان املعن ــئة حكومــات ال وتشــجع اهلي

ــيانات بغــية ضــمان     عــلى أن حتسِّــن نظمهــا اخلاصــة جبمــع الب
ــواد املد   ــتجارة يف امل رجــة يف اجلدولــني  تقــدمي تفاصــيل عــن ال
 .الثالث والرابع يف تقاريرها املقبلة إىل اهليئة

ويطلـب العديـد مـن الـبلدان املصـدرة مسـاعدة اهليئة              -١٣١
يف الـتحقّق مـن مشـروعية أذون اسـترياد املؤثـرات العقلية اليت             

وتالحظ . يـزعم أهنـا صـادرة مـن سـلطات الـبلدان املسـتوردة             
اها اهليئة على استفسارات    اهليـئة بقلـق أن اإلجابـات الـيت تتلق         

. بشـأن تأكـيد مشـروعية طلبـيات االسـترياد تتأخر ملدة أشهر            
واهليـئة قلقـة مـن أن عـدم التعاون معها ميكن أن يعرقل حتري               

ــأخريات يف  /حمــــاوالت التســــريب و أو ميكــــن أن يســــبب تــ
وتـود اهليئة أن تلفت    . الـتجارة املشـروعة يف املؤثّـرات العقلـية        

لبوسنة واهلرسك ومجهورية إيران اإلسالمية   انتـباه حكومات ا   
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ومجهوريــة كوريــا وســري النكــا والصــومال وغــابون وكينــيا 
ومـيامنار إىل أمهـية الـرد يف الوقـت املناسـب على طلبات اهليئة       
بغـية تفـادي تـأخري الواردات، وهو تأخري ميكن أن يؤثّر سلبا             

 .على توافر املؤثّرات العقلية لألغراض املشروعة
  

دام املعلومات الدقيقة يف البيانات اليت جتمعها انع 
أجهزة إنفاذ القوانني عن ضبطيات املؤثّرات 

  العقلية
الحظت اهليئة الصعوبات اليت تواجه توفري معلومات        -١٣٢

حمـدَّدة بشـأن مجـع وتصـنيف البـيانات عن ضبطيات املؤثّرات        
ــية ــتقارير    . العقلـ ــام للـ ــني العـ ــتبيان األمـ ــتعراض اسـ وأدى اسـ

ســنوية يف منتصــف التســعينات مــن القــرن املاضــي إىل أمــور  ال
ــية   ــثالث التالـ ــواد يف اجملموعـــات الـ ــنيف تلـــك املـ ــنها تصـ : مـ

؛ واملهلوســـات )األمفيـــتامني وامليثامفيـــتامني (األمفيتاميـــنات 
؛ )(LSD)عقّـــار ثـــنائي إيثـــيل أمـــيد حـــامض الليســـرجيك      (

ات الباربيـــتورات والبنـزوديازيبيـــن  (واملســـكّنات واملهدئـــات  
ــثاكوالون ــيل أكــثر    ). واملي ويســمح هــذا التفصــيل بإجــراء حتل

. تعمقــــا لالجتاهــــات الســــائدة يف جتــــارة املؤثّــــرات العقلــــية 
واسـتجابة لذلـك، وفَّـر عـدد مـن السـلطات الوطنـية املختصة               
ــيانات يف بعـــض     ــنِّفت البـ ــدا، حيـــث ُصـ ــثر حتديـ ــيانات أكـ بـ

سه، ولكـن يف الوقت نف  . األحـيان نـزوال حـىت مسـتوى املـادة         
ال تـــزال ســـلطات وطنـــية كـــثرية، وخصوصـــا أجهـــزة إنفـــاذ 

عقــاقري  "أو " أقــراص"القــانون، تســتخدم مصــطلحات مــثل    
للداللــة عــلى " إكستاســي"، أو مصــطلحات مــثل "اصــطناعية

عقـاقري حتـتوي عـلى مـواد غـري امليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني       
ــار ( ــرقص الصــاخبة،    ) ”MDMA“عقّ ضــبطت يف حفــالت ال

 هو أكثر املواد اليت تضبط يف هذه        ”MDMA“ر  حيـث إن عقّا   
ويعــزى ذلــك إىل االفــتقار إىل املعــدات املختــربية   . املناســبات

وتود . وكذلـك إىل عـدم كفايـة تدريـب أجهزة إنفاذ القانون        
اهليـئة أن تلفـت انتـباه املـنظّمات الدولـية، مثل املنظّمة الدولية          

املسمى (مركي  وجملس التعاون اجل  ) انتربول(للشـرطة اجلنائية    
إىل الـدور اهلام الذي ميكنها      ) أيضـا املـنظّمة العاملـية لـلجمارك       

أن تؤديـه يف هـذا الصـدد، خصوصـا يف توعـية سـلطات إنفاذ           
القـانون الوطنـية مـن خـالل توزيـع معلومات عن مواد حمدَّدة              

 .وتوفري التدريب لتلك السلطات
  

     ضمان توافر املخدرات لألغراض الطبية               -  هاء   
  الطلب على املواد األفيونية وعرضها   

 وقـــــرارات اجمللـــــس ١٩٦١عمـــــال باتفاقـــــية ســـــنة  -١٣٣
االقتصــادي واالجــتماعي ذات الصــلة، تــدرس اهليــئة بانــتظام   
ــية املســتخدمة        ــواد األفيون ــلى عــرض امل ــر ع ــيت تؤثّ املســائل ال
ــع     ــتعاون مـ ــعى، بالـ ــيها وتسـ ــية والطلـــب علـ لألغـــراض الطبـ

ــلى    ــاظ عـ ــات، إىل احلفـ ــرض   احلكومـ ــني العـ ــم بـ ــوازن دائـ تـ
ــام    . والطلــب ــتقين عــن املخــدرات لع ــئة ال ــر اهلي ــرد يف تقري وي
 حتلـيل مفصـل للوضــع الـراهن فــيما يـتعلق بعــرض     )٢٨(٢٠٠٤

ــية عــلى نطــاق       ــيها ألغــراض طب ــية والطلــب عل ــواد األفيون امل
 .العامل

  
  رصد الوضع العاملي لعرض املواد األفيونية اخلام                        
التقدير أن معظم حكومات البلدان     تالحـظ اهليـئة مـع        -١٣٤

املنـتجة قـد التزمـت بتوصـيات اهليـئة واختـذت إجراءات لتقليل              
إنـتاج املواد األفيونية اخلام، الغنية منها باملورفني وكذلك الغنية   

. بالثيـبايني، جتسـيدا للطلب العاملي على املادتني اخلامتني هاتني          
 حــىت وقــت وكــان إنــتاج نوعــي املــواد اخلــام كلــيهما يــتزايد،  
وكان معدَّل  . قريـب، مبسـتويات تـتجاوز بكثري الطلب العاملي        

الــزيادة يف إنــتاج املــواد األفيونــية الغنــية بــاملورفني منخفضــا يف   
 طنا من مكافئ   ٤٨٧، حيـث بلـغ إمجـايل اإلنتاج         ٢٠٠٣عـام   

واخنفـض إمجـايل إنتاج املواد األفيونية   . املورفـني يف تلـك السـنة    
ــام  ٨٠ الغنـــية بالثيـــبايني إىل ــنا مـــن مكافـــئ الثيـــبايني يف عـ  طـ
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وتشــري البــيانات املســبقة املقدمــة مــن الــبلدان املنــتجة   . ٢٠٠٣
ــواد      ــاملي مــن امل ــتاج الع ــنخفض اإلن ــأن ي ــتوقّع ب الرئيســية إىل ال

 طـــنا مـــن مكافـــئ ٤٤٠األفيونـــية اخلـــام الغنـــية بـــاملورفني إىل 
 املواد ، بينما يتوقّع أن يزيد قليال انتاج   ٢٠٠٤املورفـني يف عام     

 طنا من ٩٥األفيونـية اخلـام الغنـية بالثيـبايني إىل مـا يقدر بنحو         
ــبايني  ــتاج العــاملي مــن    . مكافــئ الثي ــيا هــو أن اإلن واملــتوقّع حال

نوعـي املـواد األفيونـية اخلـام كلـيهما سـيكون أعـلى بقلـيل من                 
 طــن مــن مكافــئ  ٤٠٠مســتوى الطلــب العــاملي، وهــو زهــاء   

ــاملورفني و املورفــني بالنســبة لــلمواد اخلــ   طــنا مــن ٩ام الغنــية ب
 .مكافئ الثيبايني بالنسبة للمواد اخلام الغنية بالثيبايني

وقـــد أدَّت زيــــادات يف إمجـــايل املســــاحة املــــزروعة    -١٣٥
خبشـخاش األفـيون يف الـبلدان املنـتجة ويف احملاصـيل الزراعية،             
اقـترانا بالـتقدم التكـنولوجي، إىل إفـراط يف اإلنتاج وإىل تزايد       

 خمـــزونات املـــواد األفيونـــية اخلـــام املـــلحوظة يف الســـنوات  يف
وقــد بلغــت خمــزونات نوعــي املــواد األفيونــية اخلــام   . األخــرية

وبالتايل . ٢٠٠٣كلـيهما مسـتوى عالـيا قياسـيا يف هنايـة عـام              
ظلَّـت هـذه املخـزونات أكـثر من كافية لتغطية الطلب العاملي         

غــم أن الطلــب ور. عــلى املــواد األفيونــية اخلــام لســنة واحــدة  
العـاملي عـلى نوعـي املـواد اخلـام كلـيهما سـيزيد قلـيال يف عام                  

ــتلك الســنة    ٢٠٠٤ ــدر ل ــتاج املق ــتجاوز اإلن ــتوقّع أن ي . ، ال ي
ولذلـك يـتوقّع أن تسـتمر زيادة خمزونات املواد األفيونية اخلام       

 .٢٠٠٤يف عام 

ــام        -١٣٦ ــتعلق بع ــيما ي ــه، ف ــتقدير أن ــع ال ــئة م وتالحــظ اهلي
ــئة وأبقــت    ، أخــذت م٢٠٠٥ ــات بنصــيحة اهلي عظــم احلكوم

عـلى املسـاحة املقـرَّر زراعتها خبشخاش األفيون دون مستوى         
 بكـثري، وهـو مـا يساعد على أن     ٢٠٠٣ أو عـام     ٢٠٠٢عـام   

تظــلّ مســتويات إنــتاج املــواد األفيونــية اخلــام متماشــية مــع        
ــاملي  ــب الع ــبلدان     . الطل ــات ال ــأن مجــيع حكوم ــئة ب ــثق اهلي وت

ــن  ــتقديرات اخلــاص بــزراعة خشــخاش  املنــتجة ســتلتزم ب ظام ال

األفــيون وأن تــبقي مســتويات الــزراعة دون احلــدود القصــوى 
للـتقديرات الـيت أكّدهتـا اهليئة، أو أن ترسل تقديرات تكميلية            

 .إىل اهليئة، إذا اقتضى األمر ذلك

وحتــثّ اهليــئة مجــيع الــبلدان املنــتجة عــلى أن تتصــرف    -١٣٧
ــية   ــبة الدولـ ــات املراقـ ــا لغايـ ــاهتا  وفقـ ــدرات وسياسـ ــلى املخـ  عـ

ــام        ــية اخل ــواد األفيون ــن امل ــتاجها م ــبقي إن ــلى أن ت املســتقرة وع
مسـتقبال عـلى مسـتويات تتمشـى مـع االحتـياجات الفعلية إىل              
تلـك املـواد اخلـام عاملــيا، متجنـبة بذلـك مسـتويات مــرتفعة إىل       
حـد غـري مالئـم مـن املخزونات قد تكون مصدرا للتسريب ما      

ــديدة مل ختضــع ملرا ــتمرار االســتهالك غــري    . قــبة ش ونظــرا الس
ــئة أهنــا     ــية عاملــيا لعــالج األمل، تكــرر اهلي ــلمواد األفيون الكــايف ل
ترحِّــب باســتمرار بــزيادة الطلــب العــاملي عــلى املــواد األفيونــية  

وتشـــجع اهليـــئة ).  أدنـــاه١٤٤ و١٤٣انظـــر أيضـــا الفقـــرتني (
لطـبي  احلكومـات عـلى أن تـتخذ خطـوات لـزيادة االسـتخدام ا      

ــية       ــياجات احلقيق ــية االحت ــية تلب ــا بغ ــية يف بلداهن ــلمواد األفيون ل
 .لعالج األمل

  
مراقبة زراعة خشخاش األفيون املخصص  

   الستخالص القلويدات
سـلّطت اهليئة األضواء يف عدة مناسبات على احلاجة          -١٣٨

ــبع      ــيون ومــا يت ــبة عــلى زراعــة خشــخاش األف ــز املراق إىل تعزي
لقـش اخلشـخاش، متاشـيا مـع قرارات اجمللس     ذلـك مـن إنـتاج      

انظــر (االقتصـادي واالجــتماعي واجلمعــية العامــة ذات الصــلة  
 وتالحظ اهليئة التقدم    )٢٩().٢٠٠٣مـثال تقريـر اهليئة عن عام        

التكـنولوجي الـذي حتقّـق مؤخـرا يف زراعة خشخاش األفيون        
والـــذي أدى إىل زيـــادات كـــبرية يف تركـــيز القلويـــدات يف     

ــباتات ــتجة  نـ ــبلدان املنـ ــيون يف عـــدد مـــن الـ .  خشـــخاش األفـ
ونتـيجة لذلـك، زادت كـثريا أيضا احتماالت تسريب نباتات      
ــبلدان       ــلى حنــو مشــروع يف ال ــزروعة ع ــيون امل خشــخاش األف
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ــيت حيصــل       ــدات ال ــاطي القلوي ــك احــتماالت تع ــية وكذل املعن
وحتثّ اهليئة  . علـيها عـلى حنـو غـري مشروع من تلك النباتات           

الــبلدان املنــتجة عــلى أن تســتعرض مــدى     مجــيع حكومــات  
كفايـة الضـوابط املفروضـة عـلى زراعـة خشخاش األفيون يف             
أقالـيمها، وأن تـتخذ تدابري تصحيحية دون تأخري إذا ثبت أن          

 .هذه الضوابط غري وافية
  

  منع انتشار انتاج املواد األفيونية اخلام                   
 متاشــيا مــع قــرارات اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي  -١٣٩

ذات الصـلة، تطلـب اهليـئة إىل مجيع احلكومات أن تساهم يف             
احملافظـة عـلى التوازن بني عرض املواد األفيونية اخلام والطلب    
علـيها بصـورة مشـروعة وأن تـتعاون مـع اهليئة يف منع انتشار               

وحــثّ اجمللــس مؤخــرا، . مصــادر إنــتاج املــواد األفيونــية اخلــام
لدان اليت مل يزرع    ، حكومـات مجـيع الب     ٢٠٠٤/٤٣يف قـراره    

فـيها خشـخاش األفـيون يف املاضـي إلنـتاج مـواد أفيونـية خام                
عـلى حنـو مشروع على أن متتنع، بروح من تقاسم املسؤولية،    
عـن االشـتغال بـزراعة خشـخاش األفـيون جتاريـا، بغـية جتنب               

 .انتشار مواقع العرض

وتـــود اهليـــئة أن تذكِّـــر احلكومـــات بـــأن املخـــدرات  -١٤٠
خلـام ليسـت سـلعا عاديـة، ومـن مثّ ينبغي أال تكون            وموادهـا ا  

اعتـبارات اقتصـاديات السـوق هـي العوامـل احلامسة عند اختاذ          
. قــرار بشــأن مــنع زراعــة حماصــيل املخــدرات أو الســماح هبــا 

وتناشـــد اهليـــئة مجـــيع احلكومـــات بـــأن متتـــثل لقـــرار اجمللـــس  
 .٢٠٠٤/٤٣االقتصادي واالجتماعي 

  
ن عرض املواد األفيونية مشاورة غري رمسية بشأ 

  والطلب عليها لألغراض الطبية والعلمية
بـناء عـلى طلـب مـن حكومـيت تركيا واهلند، عقدت              -١٤١

اهليـئة مشاورة غري رمسية بشأن عرض املواد األفيونية والطلب         

علـيها لألغـراض الطبـية والعلمـية، أثـناء دورة جلنة املخدرات             
لــــس االقتصـــــادي  الســــابعة واألربعــــني، عمـــــال بقــــرار اجمل   

ــتماعي  ــيع  . ٢٠٠٣/٤٠واالجـــ ــاورة مجـــ ــارك يف املشـــ وشـــ
وقد . املنـتجني واملسـتوردين الرئيسـيني لـلمواد األفيونـية اخلام          

دأبـت اهليـئة عـلى عقـد هـذه املشـاورات غري الرمسية منذ عام                
، ليتسـنى إطالع احلكومات املشاركة على التطورات        ١٩٩٢

خلـام والطلـب علـيها عامليا       األخـرية يف إنـتاج املـواد األفيونـية ا         
. واســـتعراض خمـــتلف السياســـات املطـــبقة يف هـــذا الصـــدد     

وتسـمح املعلومـات الـيت جتمـع يف هـذه املشاورات حلكومات       
ــا        ــية اخلــام مب ــواد األفيون ــتاج امل ــدِّل إن ــأن تع ــتجة ب ــبلدان املن ال
يتماشـى مـع الطلـب العاملي على املواد األفيونية املشتقة منها،            

ــيام ا   ــئة برصــد الوضــع  كمــا تســهل ق ــك،   . هلي ــناء عــلى ذل وب
ــية اخلــام     ــر املــواد األفيون تســاهم املشــاورات يف اســتمرار تواف
لألغـراض الطبـية، مـع احلـيلولة يف الوقـت نفسه دون اإلفراط             

 .يف عرض املواد اخلام
  

اجتماع املمثّلني الدائمني بشأن عرض املواد  
  األفيونية والطلب عليها لألغراض الطبية والعلمية

إضــافة إىل املشــاورات غــري الرمســية الســالفة الذكــر،    -١٤٢
ــئة اجــتماعني مــع      الــيت كانــت ذات طــابع تقــين، عقــدت اهلي

بشــأن ) فييــنا(املمــثّلني الدائمــني لــدى مكتــب األمــم املــتحدة  
وُدعـــي إىل . مســألة عــرض املــواد األفيونـــية والطلــب علــيها     

ين مــايو وتشــر /حضــور االجــتماعني، اللذيــن ُعقــدا يف أيــار    
، ممـــثّلو الـــبلدان املنـــتجة أو املســـتوردة ٢٠٠٤أكـــتوبر /األول

ــام   ــية اخلــ ــلمواد األفيونــ ــية لــ ــن  . الرئيســ ــرض مــ ــان الغــ وكــ
االجــتماعني الرفــيعي املســتوى دراســة الــنظام احلــايل لتحقــيق  
تــوازن بـــني عـــرض املـــواد األفيونــية اخلـــام والطلـــب علـــيها،   

لفعلية والتوعـية خبصـوص ضـرورة تقديـر االحتياجات الطبية ا      
 .إىل املواد األفيونية
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  استهالك املخدرات 
ال يزال االستهالك املنخفض للمسكّنات شبه                -١٤٣

األفيونية لعالج اآلالم املتوسطة والشديدة، خصوصا يف              
وقد زاد      . البلدان النامية، يشكّل مصدر قلق كبري للهيئة         

االستهالك العاملي للمورفني زيادة كبرية طوال تسعينات                    
ن العشرين؛ وخالل السنوات العشرين املاضية، زاد مبا               القر 

 إىل     ١٩٨٤ أطنان يف عام     ٣يقارب العشرة أضعاف، من        
ولكن معظم تلك الزيادة           . ٢٠٠٣ طنا يف عام      ٢٨حنو 

حدثت يف بعض البلدان املتقدمة، اليت متثّل جزءا صغريا من                     
،   ٢٠٠٣ويف عام     . سكان العامل، وليس فيها مجيعها          

 يف املائة من      ٧٩بلدان جمتمعة بنسبة      استأثرت ستة    
ومل تبلغ حصة البلدان النامية،      . االستهالك العاملي للمورفني        

 يف   ٦ يف املائة من سكان العامل، سوى            ٨٠اليت متثّل حنو    
 .املائة من االستهالك العاملي للمورفني          

وخالل السنوات املاضية، تزايد استعمال املسكّنات      -١٤٤
واهليدرومورفون لبوبرينورفني والفينتانيل  امثلشبه األفيونية، 
مستحدثة أشكال رة يف اليت أصبحت متوفّ (واألوكسيكودون

اإلطالق ذات قراص األ مثل الرقع اجللدية و،رعاتمن اجل
 بيد أن الزيادة يف  .لعالج اآلالم يف بعض البلدان، )املتحكّم به

استهالك شبائه األفيون تلك على نطاق العامل كانت أيضا 
 تكاليف وخصوصا بسبب المة،  البلدان املتقد كثر بروزا يفأ

 املستحضرات اجلديدة  العالية نسبيا هلذه العقاقري، ال سيما 
 ). أدناه١٩٧-١٩٣انظر كذلك الفقرات  (
  

  استهالك املؤثّرات العقلية 
  استهالك منشطات اجلهاز العصيب املركزي  
 اخلاضعة  ،يستخدم منشطات اجلهاز العصيب املركزُت -١٤٥

، ADD(،  لعالج اضطراب نقص االنتباه ،للمراقبة الدولية 

اضطراب نقص    اسم الواليات املتحدة الذي يطلق عليه يف  
النوم (، ولعالج السبخ ))ADHD ( االنتباهفرط نشاط/االنتباه
ى وحت. لعالج السمنة) حبات شهيةاك(، وكقهميات )االنتيايب
ألمفيتامني وامليثامفيتامني  كان ا القرن العشرينسبعيناتأوائل 

ستعمال    ذلك اال لكنو، يستعمالن بكميات كبرية كقهميات
اآلن  ال ينطويحىت أصبح منذ ذلك احلني وقف أو ُخفّض أُ

وقف االستعمال الطيب  وقد أُ. على كميات صغريةإالّ 
تيلني نيللفينميترازين يف مجيع أحناء العامل، بينما ال يوصف الفي 

 .يلةإال يف بلدان قل
  

املنشطات املدرجة يف اجلدول الثاين من اتفاقية سنة  
 املستعملة لعالج اضطراب نقص االنتباه و ١٩٧١

 
 مـا برح استعمال املنشطات املدرجة يف اجلدول الثاين         -١٤٦

ــباه   وخــالل فــترة . باطّــراديــزداد لعــالج اضــطراب نقــص االنت
ــس   ــنوات اخلمـ ــتعمال  ، زاد٢٠٠٣-١٩٩٩السـ ــدار االسـ  مقـ

 بنحو الربع مـن املـواد الـثالث معـا     يف الواليـات املـتحدة        الطـيب 
اإلحصائية دة لألغراض   جـرعة يومـية حمـد      ١١ليـبلغ أكـثر مـن       

وخالل معظم تسعينات القرن    .  نسـمة يف الـيوم     ١ ٠٠٠لكـل   
العشـرين، كـان فنيدات امليثيل هو العقّار الرئيسي املستعمل يف         

خـرية قـد استعيض     بـيد أنـه يف السـنوات األ       . الواليـات املـتحدة   
باألمفيتاميـــنات عـــن فنـــيدات امليثـــيل باعتـــبارها اخلـــيار األول  

ويف الواليــات . لعــالج اضــطراب نقــص االنتــباه يف ذلــك الــبلد
املــتحدة، كانــت نســبة اســتعمال فنــيدات امليثــيل إىل اســتعمال   

 جرعة يومية حمددة    ٥,٢١ تـبلغ    ٢٠٠٣األمفيتاميـنات يف عـام      
 .ددة جرعة يومية حم٦,٢٣مقابل 

 وباسـتثناء الواليات املتحدة، ال تستخدم األمفيتامينات       -١٤٧
أكـثر مـن فنـيدات امليثـيل لعالج اضطراب نقص االنتباه إال يف              

أفادت مجيع البلدان األخرى بأن فنيدات امليثيل هو        و. أسـتراليا 
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لذلـــك ) إن مل تكـــن الوحـــيدة(املــادة الـــيت يغلـــب اســـتعماهلا  
 .العالج

 الرئيسية املستهلكة لفنيدات امليثيل    وتشمل البلدان -١٤٨
. أستراليا وكندا والواليات املتحدة، وكذلك بلدانا أوروبية

 ٥٠٠وزادت ايسلندا من استعمال فينيدات امليثيل بأكثر من    
يف املائة خالل السنوات اخلمس املاضية، وأصبحت هي البلد  

 ٥,٩٨: الذي فيه أكرب استهالك فردي هلذه املادة يف العامل
وشهد .  شخص يف اليوم١ ٠٠٠رعة يومية حمددة لكل ج

عدد من البلدان األوروبية األخرى، مثل سويسرا واململكة    
املتحدة والنرويج، معدالت متزايدة شبيهة لتلك املوجودة يف   

وتقر اهليئة بأنه ميكن للمنشطات، بناء على . آيسلندا
ص  التشخيص الصحيح، أن تكون فعالة يف عالج اضطراب نق

وحتثّ اهليئة السلطات املختصة على أن تواصل رصد . االنتباه
التطورات بعناية يف تشخيص اضطراب نقص االنتباه وغريه   
من االضطرابات السلوكية وأن تكفل وصف األمفيتامينات 
وفنيدات امليثيل وفقا للممارسة الطبية السليمة حسبما تقتضيه   

 .١٩٧١ من اتفاقية سنة ٩ من املادة ٢الفقرة 

وتكرر اهليئة طلبها إىل السلطات املختصة يف البلدان      -١٤٩
املعنية بأن تزيد يقظتها فيما يتعلق بتسريب املنشطات الواردة 
يف اجلدول الثاين واملستعملة لعالج اضطراب نقص االنتباه  
واالجتار يف تلك املنشطات وتعاطيها وأن ُتبقي اهليئة مطّلعة  

ويف عدد قليل من   . يف ذلك اجملال على أي تطورات جديدة   
البلدان، ميكن أن ُتخزَّن يف املدارس إمدادات من فنيدات     
امليثيل لفائدة التالميذ الذين يتلقّون عالجا من اضطراب نقص  
االنتباه، على أن تتولّى املمرضة يف املدرسة صرف الدواء  

ويف مثل هذه احلاالت، ينبغي أن تعزز . خالل اليوم الدراسي
ابري املراقبة، مبا فيها تدابري السالمة اخلاصة بالتخزين تد

 .والتوزيع

 من اتفاقية سنة الرابعاملنشطات املدرجة يف اجلدول  
  )كاحبات شهية( كقهميات  املستعملة١٩٧١

 من اتفاقية سنة الرابعاجلدول املنشطات الواردة يف  -١٥٠
. ت هي منشطات أمفيتامينية تستعمل غالبا كقهميا١٩٧١

وبعد منتصف تسعينات القرن العشرين، مل يعد يوصى يف 
معظم البلدان بالعقاقري القهمية الشبيهة باألمفيتامينات لعالج  

 .السمنة، بسبب إمكان تعاطيها وردود الفعل الضارة احملتملة

وتابعت اهليئة عن كثب االجتاهات السائدة يف  -١٥١
يف منتصف و. استهالك تلك القهميات خالل العقد املاضي

التسعينات، سجلت مستويات استهالك عالية يف بلدان يف 
القارة األمريكية أدت إىل جعل اهليئة حتقّق يف املسألة؛ ومنذ  
ذلك احلني ظلّت االجتاهات والتطورات العاملية تعرض بانتظام 

وقد طلبت اهليئة يف تلك التقارير . يف التقارير السنوية للهيئة
كومات املعنية اهتماما كافيا ملسألة مستويات مرارا أن تويل احل

وُنظِّمت مؤمترات دولية وإقليمية  . االستهالك العالية للقهميات
بالتعاون مع اهليئة، وقد ظهر تأثري األعمال املتسقة سريعا يف 

واستحدثت تدابري للمراقبة يف بلدين شهدا     . عدد من البلدان 
ني وشيلي، مما أدى أعلى مستويات يف االستهالك، مها األرجنت

 . يف املائة يف استهالك تلك املنشطات٩٠إىل اخنفاض بنحو 

١٥٢-  وقد كانت بعض البلدان أقلّ جناحا يف حماوالهتا للحد
فالربازيل، على . من مستويات االستهالك العالية للقهميات

سبيل املثال، كانت قد استحدثت ضوابط أكثر صرامة  
 ولوحظ حدوث  ١٩٩٧ و١٩٩٤للوصفات الطبية بني عامي 

ولكن بعد أن استحدث . اخنفاض يف استهالك القهميات
، ارتفع استعمال  ١٩٩٨تشريع أكثر تساهال يف عام 

 . يف املائة٥٠٠األمفيربامون والفنربوبوركس بأكثر من 

وألن تسريب تلك القهميات من التجارة الدولية قد  -١٥٣
ة من اخنفض، أصبحت تلك املواد تسرب بصورة رئيسي  
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قنوات التوزيع الداخلية، لكي جيري تعاطيها حمليا أو لتهرب  
وخالل العقد املاضي، طلبت اهليئة مرارا إىل . إىل بلدان أخرى

احلكومات أن ترصد بعناية استخدام املنشطات األمفيتامينية  
اليت تستعمل كقهميات وأن تكفل وجود مراقبة كافية على 

وطُلب  . نع تسريب تلك املواد قنوات التوزيع الداخلية، لكي مت  
إىل حكومات البلدان اليت وصفت فيها قهميات خاضعة 
للمراقبة بكميات كبرية أن ترصد الوضع بصورة وثيقة ملنع 
اإلفراط يف وصفها الذي ميكن أن يؤدي إىل تعاطي تلك املواد 

وطُلب إىل تلك احلكومات أن . بسبب خصائصها املنشطة
ة إلطالع األوساط الطبية والصيدالنية،  تدعم احلمالت التثقيفي 

وكذلك عامة الناس، على املخاطر اليت ينطوي عليها استخدام 
 .املنشطات بال متييز

وتفيد اخلربة املكتسبة خالل العقد املاضي يف عدد من    -١٥٤
البلدان بأن التدابري األكثر جناحا يف احلد من االستعمال غري  

لتدابري الرقابية، مثل فرض السليم للقهميات تشمل حتسني ا
مراقبة كافية على قنوات التوزيع الداخلية وإجراء تغيريات يف  
سياسات وصف األدوية، وكذلك تثقيف األطباء والصيادلة 

ولذلك تشجع اهليئة سلطات البلدان اليت تشهد   . وعامة الناس
مشاكل تتعلق مبستويات االستهالك العالية للقهميات أن  

 نظرياهتا يف البلدان اليت عاجلت املشكلة  تستفيد من جتارب
 .بنجاح، مثل األرجنتني وشيلي

  
  استهالك املؤثّرات العقلية األخرى  
  البوبرينورفني 
يف عدة بلدان، ختضع املسكّنات املؤلفة من مزيج من  -١٥٥

ذات املفعول األفيوين   ) املضادة(املواد املناهضة  /املواد الناهضة
ابري مراقبة أكثر صرامة من سائر املؤثّرات   كالبوبرينورفني لتد

والبوبرينورفني هو مادة شبه أفيونية قوية املفعول . العقلية
 يف عام ١٩٧١أُدرجت يف اجلدول الثالث من اتفاقية سنة 

وألن املادة تستعمل أيضا، على نطاق متزايد، يف . ١٩٨٩
تطهري اجلسم من السموم والعالج اإلبدايل للمدمنني على    

وين، فقد زاد الصنع واالستهالك العامليان زيادة كبرية اهلري
وتالحظ اهليئة أن . خالل السنوات القليلة املاضية

البوبرينورفني ال يزال يسرب من قنوات التوزيع الداخلية يف  
ومع أخذ االستعمال املشروع السريع االزدياد  . عدة بلدان 

انتباه احلكومات لتلك املادة يف احلسبان، تود اهليئة أن توجه 
إىل إمكانية إساءة استعمال املادة وتسريبها من قنوات التوزيع 

وتكرر اهليئة طلبها إىل منظّمة الصحة العاملية بأن . الداخلية 
تدرج معلومات عن إساءة استعمال البوبرينورفني وتسريبه 
عند استعراض حالة مراقبة املادة وأن تنظر يف استعراض حالة 

 .فئة من العقاقريمراقبة هذه ال
  

  البنـزوديازيبينات 
أدى ازدياد التوافر الطيب للبنـزوديازيبينات يف عدد     -١٥٦

وعلى سبيل املثال، يعد انتشار . من البلدان إىل ازدياد تعاطيها
تعاطي البنـزوديازيبينات بني املدمنني على املخدرات يف أوروبا 

إجياد أسواق ملواد  مرتفعا، وقد جنح املتجرون باملخدرات يف 
وربما يدلّ التوافر الواسع النطاق على وجود ثغرات  . حمددة

وإضافة إىل ذلك، تشري املعلومات  . يف قنوات التوزيع الداخلية
اليت تتلقّاها اهليئة من عدة بلدان إىل أن بعض األطباء 
العموميني يصفون البنـزوديازيبينات لفترات طويلة ال مربر هلا  

 . ال تتطلّب ذلك العالجوألعراض قد

وتكرر اهليئة طلبها إىل حكومات البلدان اليت توجد   -١٥٧
فيها مستويات عالية من استهالك البنـزوديازيبينات وزيادة يف 
تعاطي تلك املواد بأن جتري، بالتعاون مع املنظّمات غري 
احلكومية املشتغلة يف عالج متعاطي املخدرات وإعادة    

 شاملة لتحديد حجم السكان الذين تأهيلهم، استقصاءات
كما تشجع اهليئة احلكومات املعنية على   . يتعاطون تلك املواد 
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رصد مستويات استهالك البنـزوديازيبينات وإذكاء وعي 
وإذ . املمارسني الطبيني بشأن االستعمال الرشيد لتلك املواد 

تالحظ اهليئة أن الصيدليات تصرف يف بعض املناطق أحيانا   
زيبينات بدون وصفات طبية، فإهنا تطلب إىل مجيع بنـزوديا

احلكومات أن تضمن االمتثال الشتراطات الوصفات اخلاصة 
 .جبميع املؤثّرات العقلية، مبا فيها البنـزوديازيبينات 

وال ُيكفل التوافر الكايف للبنـزوديازيبينات من خالل  -١٥٨
ا يف قنوات التوزيع العادية يف مجيع مناطق العامل، ال سيم

ويف الوقت ذاته، منا إىل علم اهليئة   . العديد من البلدان النامية   
أن مؤثّرات عقلية أساسية ال تزال توزع من خالل أسواق غري 

وتكرر اهليئة طلبها إىل احلكومات بأن تضمن وجود . رمسية
إمداد كاف من تلك املواد لألغراض الطبية من خالل قنوات     

ع توفري مشورة مالئمة توزيع ختضع ملراقبة كافية م
 .للمستهلكني

  
 متابعة البعثات اليت أوفدا اهليئة  -  واو

 ٢٠٠١يف عام 
 

عمال على حتقيق أهداف املعاهدات الدولية ملراقبة     -١٥٩
املخدرات، تستعرض اهليئة بانتظام االمتثال العام من جانب 
احلكومات ألحكام املعاهدات، وعلى وجه اخلصوص ما 

م يف تنفيذ التوصيات اليت تصدرها   مات من تقدحترزه احلكو
 .اهليئة بعد إيفاد بعثاهتا القطرية

، استعرضت اهليئة الوضع يف عدد  ٢٠٠٤ويف عام  -١٦٠
ومشلت . ٢٠٠١من البلدان اليت أوفدت إليها بعثات يف عام 

)  أدناه٥٥١ و٥٥٠انظر الفقرتني  (تلك البلدان أوكرانيا   
–٥٤٧انظر الفقرات (سود وجامايكا، وصربيا واجلبل األ

).  أدناه٢٥٤ و٢٥٣انظر الفقرات (، ومصر ) أدناه٥٤٩
وطُلب إىل حكومات تلك البلدان أن تقدم معلومات عما 

 .اختذته من تدابري لتنفيذ توصيات اهليئة 

وتالحظ اهليئة بقلق أن حكومة جامايكا مل تقدم أي  -١٦١
صيات اهليئة،   معلومات بشأن التدابري اليت اُتخذت لتنفيذ تو 

رغم الطلبات املكتوبة املتكررة اليت وجهت إليها لكي تقوم  
وتناشد اهليئة حكومة جامايكا بأن تبلّغ اهليئة بأي  . بذلك

تدابري اختذهتا امتثاال لتلك التوصيات وأن تضمن االمتثال 
الكامل ألحكام املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات داخل      

 .إقليمها

اهليئة على أهنا تعلّق أمهية كبرية على تنفيذ    وتشدد  -١٦٢
توصياهتا وتتوقع الدعم والتعاون الكاملني من جانب 

ويف ظلّ عدم توفر معلومات مقدمة من  . احلكومات
احلكومات، جتد اهليئة أنه من الصعب إجراء استعراض وتقييم    

 .جمديني حلالة مكافحة املخدرات يف خمتلف البلدان 
  

    خاصة  مواضيع-  زاي
 املعدل لالتفاقية الوحيدة ١٩٧٢بروتوكول سنة  

  ١٩٦١للمخدرات لسنة 
جسدت التعديالت اليت أُدخلت على اتفاقية سنة    -١٦٣

.  غرضني رئيسيني١٩٧٢ مبقتضى بروتوكول سنة ١٩٦١
كان أوهلما هو ختويل اهليئة مسؤوليات وسلطة إضافية 

عالية يف اإلشراف  لتمكينها من القيام بدورها على حنو أكثر ف
وكان الغرض الثاين هو . على النظام الدويل ملراقبة املخدرات

جتسيد حقيقة أن مراقبة إنتاج املخدرات وصنعها والتجارة 
فيها على حنو غري مشروع ال تكفي وحدها للتصدي الزدياد 

وقد وسع نطاق . تعاطي املخدرات واالجتار غري املشروع هبا
، املتعلقة بالتدابري اليت ١٩٦١ية سنة  من اتفاق١٤املادة 

تتخذها اهليئة لضمان تنفيذ أحكام االتفاقية، ال لتشمل 
األوضاع اليت تتعرض فيها أهداف االتفاقية خلطر كبري بسبب 
إخفاق بلد أو إقليم يف تنفيذ أحكامها فحسب، بل لتشمل 
أيضا أوضاع املخدرات اخلطرية اليت ال تنتج بالضرورة عن 
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وأُذن للهيئة بأن توصي . ي حكومة يف تنفيذ االتفاقيةإخفاق أ
بتقدمي مساعدة تقنية أو مالية متعددة األطراف إىل احلكومة   

 بصيغتها ١٩٦١وتقدم اتفاقية سنة . املعنية، عند االقتضاء
 توجيها لألطراف بأن ُترسي   ١٩٧٢املعدلة بربوتوكول سنة 

يقوم على أساس  هنجا متوازنا إزاء مشكلة تعاطي املخدرات، 
نظام من الضوابط اإلدارية واجلزاءات العقابية، وذلك إضافة   

وتنص . إىل الوقاية من تعاطي املخدرات وعالج متعاطيها
األحكام املضافة على أنه عندما يرتكب متعاطو املخدرات 
جرائم منصوصا عليها يف االتفاقية، جيوز لألطراف أن تقدم 

ية الالحقة وإعادة التأهيل   هلم العالج والتثقيف والرعا 
واإلدماج يف اجملتمع، إما كبديل لإلدانة أو العقوبة أو باإلضافة  

 .إليهما

وتالحظ اهليئة مع التقدير أن مجيع الدول اليت هي   -١٦٤
 هي أيضا أطراف يف تلك  ١٩٦١أطراف يف اتفاقية سنة 

قرة  دول أشري إليها يف الف٤االتفاقية بصيغتها املعدلة، باستثناء 
وتثق اهليئة يف أن تلك الدول سوف متتثل قريبا   .  أعاله٥٤

 وتنفّذ أحكامه، وتنشئ من مثّ آلية ١٩٧٢لربوتوكول سنة 
ملراقبة املخدرات يف بلداهنا مما ميكّنها من التعامل مع مشكلة 

 .املخدرات على حنو شامل وفعال
  

 مراقبة القنب املستعمل لألغراض الطبية  
  أو العلمية

القنب مدرج يف اجلدولني األول والرابع من اتفاقية    -١٦٥
 من اتفاقية سنة ٣حسبما ورد يف املادة و. ١٩٦١سنة 
املواد املدرجة يف اجلدول الرابع هي تلك اليت تعترب ، ف١٩٦١

ومنذ . آثار ضارةعلى وجه اخلصوص قابلة للتعاطي وإحداث 
ة بشأن هناية تسعينات القرن العشرين، ُتجرى حبوث علمي

 بلدان منها أملانيا ة يف عدأو خالصاتهالفائدة العالجية للقنب 
 .وسويسرا وكندا واململكة املتحدة وهولندا والواليات املتحدة 

، اتصلت اهليئة بالبلدان اليت يعرف ٢٠٠٤ويف عام  -١٦٦
أن تلك البحوث جترى فيها طالبة تقدمي نتائج الدراسات 

قّاة حىت اآلن من البلدان ذات الصلة    وتفيد الردود املتل . املعنية
بأن نتائج تلك البحوث بشأن الفائدة العالجية املمكنة للقنب      

وتود اهليئة لذلك أن تعرب عن . أو خالصاته ال تزال حمدودة
قلقها إزاء االستعمال الطيب للقنب يف كندا وهولندا ويف بعض 

 وجود الواليات املتحدة، يف ظلّ عدمالواليات القضائية يف 
وتؤكّد اهليئة أهنا . نتائج حامسة بشأن فعالية ذلك االستعمال

ترحب بالبحوث العلمية السليمة يف هذا الصدد، حسبما ورد  
ر، وتثق يف أن النتائج، عندما تتوفّ )٣٠(يف تقاريرها السابقة،

تعرض عليها وعلى منظّمة الصحة العاملية واجملتمع  وف س
 .الدويل

 على ١٩٦١ من اتفاقية سنة ٢٨ و٢٣وتنص املادتان  -١٦٧
إنشاء جهاز وطين معين بالقنب يف البلدان اليت تزرع فيها نبتة 
القنب على حنو مشروع إلنتاج القنب، حتى وإن كان القنب 

وتالحظ اهليئة أن  . املنتج ال يستخدم إال لألغراض البحثية
حكومة اململكة املتحدة تعتزم إنشاء جهاز وطين لشؤون  

وأن حكومة سويسرا تتخذ  ٢٠٠٤ب حبلول هناية عام القن 
خطوات لتوفري أساس تشريعي إلنشاء جهاز من هذا القبيل يف  

 .ذلك البلد

وتالحظ اهليئة بقلق أن احلكومات يف العديد من   -١٦٨
البلدان اليت جترى فيها حبوث عن االستعمال الطيب للقنب أو     

طيب للقنب قد خالصاته أو اليت يسمح فيها باالستعمال ال
واجهت صعوبات يف أن تقدم، يف الوقت املناسب، ما هو 
مطلوب من تقديرات ذات صلة وتقارير إحصائية عن إنتاج   
القنب أو خالصاته وصادراهتا ووارداهتا واستهالكها وفقا 

وتود اهليئة أن ُتذكِّر احلكومات املعنية  . ١٩٦١التفاقية سنة 
هدية ذات الصلة وتكرر طلبها بأنه جيب تنفيذ األحكام التعا
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إىل تلك احلكومات بأن تتخذ اخلطوات الالزمة لضمان 
 .امتثاهلا لتلك األحكام

  
األحكام املتعلقة باملسافرين اخلاضعني لعالج يقتضي  

حمتوية على مواد  استعمال مستحضرات طبية
  خاضعة للمراقبة

 ٤٦/٦ و٤٥/٥شجعت جلنة املخدرات يف قراريها  -١٦٩
، ويف تلك االتفاقية ١٩٦١ول األطراف يف اتفاقية سنة  الد

 ، واتفاقية سنة ١٩٧٢بصيغتها املعدلة بربوتوكول سنة 
، على إبالغ اهليئة بالتقييدات املطبقة حاليا يف إقليمها ١٩٧١

على املسافرين اخلاضعني لعالج طيب بعقاقري حتتوي على 
وطلبت  . ةخمدرات ومؤثّرات عقلية خاضعة للمراقبة الدولي 

اهليئة إىل احلكومات أن توفّر معلومات حمددة عن أحكامها  
القانونية أو تدابريها اإلدارية فيما يتعلق باملسافرين اخلاضعني 
لعالج طيب، مبا يف ذلك التقييدات والشروط اليت ينبغي أن   
يستوفيها املسافرون الذين يدخلون إقليمها أو يغادرونه وهم 

شخصي، مستحضرات طبية حتتوي حيملون، لالستعمال ال
وقد قدمت عدة حكومات بالفعل . على مواد خاضعة للمراقبة

وتطلب اهليئة إىل مجيع  . ما طلبته اهليئة من معلومات
احلكومات اليت مل تقدم تلك املعلومات بعد أن تفعل ذلك  

وسوف يتاح ما تتلقّاه اهليئة من معلومات على  . بدون تأخري
ى للحكومات أن تبلّغ املسافرين نطاق واسع حىت يتسن

 .بالتقييدات املفروضة 
  

  إساءة استخدام اإلنترنت 
، كرست اهليئة اهتماما متزايدا    ١٩٩٦منذ عام  -١٧٠

ملشكلة صيدليات اإلنترنت اليت تبيع بصورة غري مشروعة 
مستحضرات صيدالنية حتتوي على خمدرات ومؤثّرات عقلية     

 حني أن اهليئة تدرك أن اإلنترنت   ويف. خاضعة للمراقبة الدولية

ميكن، من حيث املبدأ، أن تيسر الوصول إىل اخلدمات الطبية 
والصيدالنية لشرائح كبرية من اجملتمع، وقد اعترفت بذلك،  

 )٣١(.فقد حذّرت أيضا من أن إمكانية إساءة االستخدام كبرية
وقد أثبتت التطورات اليت حدثت خالل السنوات القليلة    

ويالحظ أنه جيري اإلعالن بصورة .  صحة هذا القلق املاضية
متزايدة عن املخدرات واملؤثّرات العقلية وبيعها على حنو غري     
مشروع بدون اشتراط تقدمي الوصفات املطلوبة بواسطة   
صيدليات اإلنترنت؛ وبناء على ذلك، فإن تلك الصيدليات ال 

 بل تعمل بصفة خمالفة للتشريعات الدولية والوطنية فحسب،
وإضافة إىل . ُتعرِّض املستهلكني أيضا ملخاطر صحية كبرية

ذلك، تسرَّب خمدرات ومؤثّرات عقلية حيتمل تعاطيها 
مبعدالت عالية ويتَّجر هبا عرب اإلنترنت إىل السوق غري 
املشروعة؛ وبذلك، أصبحت اإلنترنت مبثابة بديل لقنوات   

 .االجتار اليت أغلقت بنجاح

يئة بأن مشكلة املبيعات غري املشروعة وإدراكا من اهل -١٧١
عرب اإلنترنت تتطلب تعاونا وثيقا بني البلدان واملنظّمات     
الدولية، فقد نظّمت اجتماعا لفريق من اخلرباء يف فيينا، يف  

، شارك فيه خرباء من منظّمات دولية وسلطات   ٢٠٠٤عام 
وقدم االجتماع آراء متبصرة هامة بشأن . وطنية ذات صلة

 .كلة وقدم عدة توصيات، يرد بعضها أدناهاملش

وتفيد املعلومات املتاحة بأن البيع غري املشروع ملواد  -١٧٢
صيدالنية حتتوي على خمدرات ومؤثّرات عقلية خاضعة 
للمراقبة عن طريق اإلنترنت والتوزيع غري املشروع لتلك املواد   
بالربيد تعتربان مشكلتني عامليتني؛ ويتطلّب حسم هاتني 

وتفيد  . املشكلتني قيام اجملتمع الدويل باختاذ إجراءات عاجلة  
األدلة اليت مجعتها وحلّلتها سلطات رقابية وسلطات إنفاذ  
القوانني بأن عدة باليني من اجلرعات من املواد اخلاضعة     

 .للمراقبة تباع بصورة غري مشروعة كل سنة
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الواليات املتحدة بشأن وتبين حتريات سلطات  -١٧٣
يات اإلنترنت غري املشروعة أن نسبة جمموع مبيعات صيدل

املستحضرات الصيدالنية اليت تستأثر هبا من أصل مبيعات 
العقاقري اليت تتم بوصفات طبيه تفوق كثريا ما تبيعه 

تتجاوز أحيانا (الصيدليات التقليدية املرخص هلا وأن الغالبية  
فات طبية من مبيعات العقاقري اليت تتم بوص)  يف املائة٩٥

. تتعلق مبخدرات ومؤثّرات عقلية خاضعة للمراقبة الدولية 
ويؤكّد تلك املعلومات حتليل بيانات ودراسات حاالت  

وتؤكّد تلك التحريات  . أُجريت يف بلدان آسيوية وأوروبية
 يف املائة من املبيعات اليت تقوم هبا صيدليات ٩٠أيضا أن حنو 

ة للمخدرات  اإلنترنت جترى بدون طلب وصفات طبي
 .واملؤثّرات العقلية اخلاضعة للمراقبة الدولية  

وتشمل تلك املبيعات مواد مدرجة يف اجلدولني  -١٧٤
 ومواد مدرجة يف ١٩٦١األول والثاين من اتفاقية سنة 

. ١٩٧١اجلداول الثاين والثالث والرابع من اتفاقية سنة  
  ويتمثّل أحد الشواغل الرئيسية للهيئة يف أن مثّة مواد   

 بعض شبائه -ُيعرف أنه حيتمل تعاطيها مبعدالت عالية 
) األمفيتامينات(واملنشطات ) كاألوكسيكودون(األفيون 

 من بني املواد -) كاأللربازوالم والديازيبام(والبنـزوديازيبينات 
. اليت يتاجر هبا كثريا يف صيدليات اإلنترنت غري املشروعة 

رنت بعض املواد اليت هلا   وإضافة إىل ذلك، تبيع صيدليات اإلنت
مثل الفينتانيل  ) وميكن أن تكون قاتلة(خماطر صحية 
 .والسيكوباربيتال

ومبا أن الغالبية العظمى من صيدليات اإلنترنت تلبي   -١٧٥
يف (تلك الطلبيات بدون طلب وصفة طبية صحيحة أو 

بدون ) حاالت استشارة األطباء باالتصال احلاسويب املباشر
بيانات الشخصية اليت يقدمها الزبائن، مثّة شاغل التحقّق من ال

وقد حددت التجارة غري املشروعة . خاص يتعلق بسن الزبائن
عرب اإلنترنت بأهنا أحد املصادر الرئيسية لتعاطي األطفال 

والراشدين يف بعض البلدان، مثل الواليات املتحدة، ألدوية   
آليات  ويف الوقت احلايل، ال توجد . تباع بوصفات طبية

للحيلولة دون وصول األطفال والراشدين إىل مواقع اإلنترنت   
تلك أو ملنع وصول اإلمدادات غري املشروعة من صيدليات   

 .اإلنترنت إىل األشخاص يف تلك الفئة العمرية

وكشفت التحريات اليت أُجريت يف الواليات املتحدة   -١٧٦
ليات ويف عدد من البلدان األوروبية أن املشتريات من صيد

اإلنترنت غري املشروعة أكثر تكلفة من املشتريات من 
وإضافة إىل ذلك، ال تُرد نظم التأمني   . الصيدليات املرخص هلا 

الصحي الوطنية التكاليف إذا مل يتم احلصول على وصفة 
ولذلك، يبدو أن الزبائن الذين يطلبون مستحضرات  . طبية

الدولية من صيدالنية حتتوي على مواد خاضعة للمراقبة 
صيدليات اإلنترنت غري املشروعة ال ميكنهم احلصول بصورة 

وبغض النظر عن التكاليف . مشروعة على الوصفات املطلوبة
األعلى، ال يستطيع زبائن صيدليات اإلنترنت غري املشروعة 
التعويل على صحة أو نوعية املستحضرات الصيدالنية املباعة، 

ن عقاقري مزيفة، كما حدث يف حالة اليت ميكن أن تتضم
وقعت مؤخرا حيث كانت اإلمدادات اخلاصة مبوقعني 
صيدالنيني على اإلنترنت ُتصنع على حنو غري مشروع يف  

وينبغي لزبائن صيدليات اإلنترنت غري املشروعة . خمترب سري
أن يدركوا أن تلك املشتريات تشكّل انتهاكا للقانون يف مجيع 

ات الوصفات الطبية هي اشتراطات    البلدان تقريبا، ألن اشتراط  
 .عاملية

ونظرا إىل أن صيدليات اإلنترنت ميكنها أن تشحن    -١٧٧
الطلبيات من صيدليات تعمل يف مجيع مناطق العامل، بغض    
النظر عن مكان إقامة مالك املوقع على اإلنترنت، يعتمد أي    
إجراء مثمر ضد تلك األنشطة غري املشروعة على التعاون  

يق وعلى اإلرادة السياسية جلميع احلكومات بإيالء   الدويل الوث
وتالحظ اهليئة مع التقدير أن الواليات املتحدة   . أمهية للمسألة
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قد حددت االستعمال غري الطيب للعقاقري املباعة بوصفات 
طبية باعتباره إحدى األولويات الثالث العليا الستراتيجية 

وتسلّــط . ٢٠٠٤مكافحــة املخــدرات الوطنيــة لسنــة 
االستراتيجية الضوء على أمهية برامج رصد الوصفات الطبية 
يف الواليات، وتدريب األطباء، وبرامج التثقيف اجلماهريية 

وتدعو . للحد من تعاطي العقاقري املباعة بوصفات طبية
االستراتيجية الصناعة الصيدالنية واألوساط الطبية وحكومات 

كة، وتبحث عن مبادرات الواليات إىل العمل بصفة مشتر
وتكنولوجيات جديدة الستبانة صيدليات اإلنترنت غري 

وتناشد اهليئة . املشروعة والتحري عنها ومالحقتها قضائيا
 .مجيع احلكومات بذل جهود مشاهبة

وتشكّل حاالت تسريب املخدرات واملؤثّرات العقلية    -١٧٨
هبوية اخلاضعة للمراقبة الدولية اليت حتدث يف ظلّ اجلهل 

صيدليات اإلنترنت حتديات جديدة جلهود التحري وكذلك 
وميكن أن تتحقّق أوجه تضافر كبرية من خالل . جلهود الوقاية

وتشترك مكاتب وأجهزة . اختاذ إجراءات وطنية ودولية متسقة
. حكومية خمتلفة يف وضع ورصد تشريعات ولوائح وطنية

ن بني تلك املكاتب والطابع الدويل للمعامالت جيعل من التعاو
وتعتزم اهليئة أن تنظّم . واألجهزة يف البلدان املعنية أمرا مطلوبا

اجتماعا حلشد املنظّمات اإلقليمية والدولية املعنية مثل    
اإلنتربول واملنظّمة العاملية للجمارك ومنظّمة الصحة العاملية  

 .واالحتاد الربيدي العاملي

اذها يف الوقت وتستلزم اإلجراءات املطلوب اخت   -١٧٩
املناسب تقاسم اخلربات وتبادل املعلومات بكفاءة يف قضايا 

. حمددة، وكذلك التدخل السريع من جانب السلطات الوطنية  
ويسر اهليئة أن تالحظ أمثلة إجيابية على التعاون الدويل الناجح    

وتشيد . تبين أن اإلجراءات املتسقة ميكن أن تكون ذات تأثري  
د اليت بذلتها سلطات ُجزر األنتيل اهلولندية يف عام  اهليئة باجلهو

، بالتعاون مع السلطات الوطنية يف الواليات املتحدة   ٢٠٠٤

ويف بلدان يف أوروبا، أدت إىل منع تسريب مؤثّرات عقلية إىل  
 .القنوات غري املشروعة

ويف حني أن معظم البلدان مستعدة لدعم التحريات       -١٨٠
نترنت اليت ترسل شحنات غري مشروعة املتعلقة بصيدليات اإل

من إقليمها، تبين أن عدم التعاون من جانب بعض السلطات 
وقد أشارت . الوطنية ميثّل عائقا رئيسيا أمام اجلهود املتسقة

 إىل شحنات )٣٢(،٢٠٠٣اهليئة، يف تقريرها السنوي عن عام 
غري مشروعة من املؤثّرات العقلية ترسل من صيدلية على  

ت يف باكستان إىل سويسرا وطلبت إىل السلطات اإلنترن
املختصة يف باكستان أن تتحرى بصفة عاجلة عن تلك 

وتالحظ اهليئة بقلق أنه مل حيدث أي تعاون حىت اآلن  . املسألة
وأن بلدانا أخرى، مثل هولندا، تتلقّى أيضا شحنات غري    

ومبا أن السلطات الباكستانية قد . مشروعة مماثلة من باكستان
لقّت مجيع التفاصيل املتعلقة بصيدليات اإلنترنت املعنية،  ت

تناشد اهليئة تلك السلطات بالتحري عن تلك احلاالت     
 .ومالحقتها قضائيا بدون مزيد من التأخري

وهناك حاجة إىل إنشاء آلية تكفل تقاسم اخلربات   -١٨١
وتبادل املعلومات بسرعة عن حاالت حمددة، وكذلك التوحيد   

وسوف تسعى اهليئة، بالتعاون . ا جيمع من بياناتالقياسي مل
مع السلطات الوطنية واملنظّمات الدولية، إىل حتديد تدابري  

كما إنه مثّة حاجة إىل اختاذ . لدعم ذلك التعاون الدويل
إجراءات عاجلة فيما يتصل بتقاسم املعلومات عن التشريعات    

يات  الوطنية املتعلقة بصيدليات اإلنترنت وشحنات الطلب
 .املفردة عن طريق الربيد 

وحتتاج التشريعات الوطنية إىل أن ُتدعم بالتطبيق     -١٨٢
وصيدليات اإلنترنت غري املشروعة اليت . الشامل للوائح الدولية

تتاجر مبنتجات ذات اسم جتاري ال بد من أهنا حتصل على 
إمداداهتا من موردين راسخني ومعترف هبم خيضعون إلشراف  

وسوف يؤدي . ختصة للبلد الذي يعملون منه  السلطات امل
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تطبيق القوانني القائمة وإنفاذها يف مجيع البلدان، مبا يف ذلك   
أحكام املعاهدات الدولية وقرارات اجمللس االقتصادي    
واالجتماعي ذات الصلة، إىل اإلسهام بصورة كبرية يف منع  

دولية تسريب املخدرات واملؤثّرات العقلية اخلاضعة للمراقبة ال
وتود اهليئة أن تذكّر مجيع احلكومات بأن    . عن طريق اإلنترنت 

تنفّذ تنفيذا كامال مجيع أحكام االتفاقيات الدولية الثالث 
ملراقبة املخدرات، وكذلك مجيع التدابري ذات الصلة اليت طلب     
اجمللس اختاذها يف قراراته، مثل إنشاء ورصد نظام تقديرات  

ام اخلاص باشتراطات أذون االسترياد  املؤثّرات العقلية والنظ 
كما تود اهليئة أن توجه انتباه مجيع احلكومات إىل . والتصدير

خطط العمل اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية 
العشرين، وخصوصا خطة العمل ملكافحة صنع املنشطات   
 األمفيتامينية وسالئفها واالجتار هبا وتعاطيها بصورة غري

، وخطة العمل ) ألف٢٠/٤-قرار اجلمعية العامة دإ(مشروعة 
لتنفيذ اإلعالن اخلاص باملبادئ التوجيهية خلفض الطلب على  

، الذي اعترفت فيه )٥٤/١٣٢مرفق قرار اجلمعية (املخدرات 
اجلمعية العامة بأن استخدام اإلنترنت يتيح فرصا جديدة  

يل على مكافحة ويطرح حتديات جديدة بالنسبة للتعاون الدو
 .تعاطي املخدرات وإنتاجها واالجتار هبا على حنو غري مشروع

ووفقا للمعلومات املتاحة للهيئة، حتدث حاالت   -١٨٣
تسريب املخدرات واملؤثّرات العقلية يف أغلب األحيان عندما  
تنتقل الشحنات من مستوى البيع باجلملة إىل مستوى البيع 

طات املختصة أن تسعى ولذلك، ينبغي للسل . بالتجزئة
الستبانة أوجه الضعف يف نظم الرقابة الوطنية فيما يتعلق 

 .بالتوزيع الداخلي، وكذلك يف اإلبالغ والتفتيش

ودعم السلطات الوطنية مطلوب لزيادة الوعي     -١٨٤
باملشاكل املتعلقة بتسريب املنتجات الصيدالنية اليت حتتوي 

اهليئة مرة أخرى وتناشد . على خمدرات ومؤثّرات عقلية
السلطات الوطنية بأن توجه انتباه اجلهاز القضائي، وكذلك 

أعضاء النيابة العامة، باحلاجة امللحة إىل ايالء أمهية أكرب 
وفرض عقوبات مناسبة يف الدعاوى القضائية املتعلقة بتسريب 
املخدرات واملؤثّرات العقلية املصنوعة بصورة مشروعة إىل  

وإضافة إىل ذلك، هناك حاجة إىل بذل . ةقنوات غري مشروع
اجلهود لتثقيف عامة الناس بشأن املخاطر اليت تنطوي على  
تعاطي منتجات صيدالنية حتتوي على عقاقري خاضعة 

وينبغي أن ُيبلّغ املستهلكون بأن تلك املشتريات ال . للمراقبة
تشكّل انتهاكا للقانون فحسب بل حيتمل أن تكون أيضا 

م، بسبب وجود مراقبة ضئيلة أو عدم خطرة على صحته
وينبغي للبلدان أن تتعاون مع   . وجود أي مراقبة على نوعيتها 

الصناعة الصيدالنية، وكذلك مع مقدمي خدمات اإلنترنت،  
وتود اهليئة أن   . من أجل دعم األنشطة الدولية يف هذا اجملال  

تذكّر مجيع احلكومات بأن إرادهتا السياسية ضرورية من أجل 
 .ضطالع جبميع املبادرات املذكورة أعاله اال
  

 حتريض الناس على تعاطي املخدرات 
 

خالل السنوات القليلة املاضية، الحظت اهليئة شيئا    -١٨٥
من االلتباس جتاه تعاطي املخدرات يف بعض البلدان يف أوروبا 

فبينما تدعو محالت الوقاية من تعاطي املخدرات : الغربية
ناع عن تعاطي املخدرات، مل تتخذ السلطات   الشباب إىل االمت

تدابري ضد التحريض على تعاطي املخدرات الذي رمبا يروج      
 )٣٣(.له حتى عرب بعض وسائط اإلعالم أو غريها من القنوات

وتناشد اهليئة مجيع احلكومات اليت مل تنفّذ بعد الفقرة   -١٨٦
ب إىل ، اليت تطل١٩٨٨ من اتفاقية سنة ٣من املادة ‘ ٣‘) ج(

كل دولة طرف، مع مراعاة مبادئها الدستورية واملفاهيم 
األساسية لنظامها القانوين، أن جترم حتريض الغري أو حضهم 
عالنية على ارتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 

 أو على استعمال خمدرات أو مؤثّرات عقلية بصورة غري ٣
 .مشروعة، بأن تنفّذ تلك الفقرة
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وتالحظ اهليئة أن جترمي التحريض أو احلض على    -١٨٧
ارتكاب جرائم االجتار باملخدرات تشمله معظم قوانني 

التحريض على "العقوبات الوطنية يف إطار حكم عام بشأن 
، باإلضافة إىل النص عليه حتديدا يف قوانني  "ارتكاب اجلرمية

 .مكافحة املخدرات الوطنية يف العديد من البلدان 

تالحظ اهليئة أن معظم البلدان األوروبية قد  و -١٨٨
أدرجت التحريض على تعاطي املخدرات على حنو غري  
مشروع كجرم حمدد يف تشريعاهتا املتعلقة مبكافحة املخدرات    
أو ضمن أحكام مكافحة املخدرات يف قوانني العقوبات أو 

فعلى سبيل املثال، يف . قوانني الصحة الوطنية اخلاصة هبا
، ينص قانون الصحة العمومية على أن كل فرد يقوم  فرنسا

بأي طريقة باحلض على التناول غري املشروع ملخدرات أو 
مواد ُتعرض على أساس أن هلا تأثري املخدرات أو يبين ذلك 
التناول بصورة إطرائية يعترب أنه ارتكب جرما يعاقب عليه 

ال تتجاوز أو بغرامة /بالسجن ملدة ال تتجاوز مخس سنوات و
ويف أملانيا، جيوز أن حيكم بالسجن ملدة ال .  يورو٧٥ ٠٠٠

تتجاوز مخس سنوات أو بفرض غرامة على كل من يدعو 
علنا أو يف اجتماع أو بنشر مواد مكتوبة إىل تناول خمدرات مل 

بيد أنه ال بد من . تكن قد وصفت بصورة مسموح هبا
 .لك األحكاماالنتظار لرؤية الطريقة اليت تنفّذ هبا ت

وتالحظ اهليئة بقلق أنه يف بعض البلدان األوروبية،     -١٨٩
وخصوصا يف إسبانيا، يبدو أن النهج املتحرر جتاه االستهالك 
الشخصي للمخدرات قد وسع نطاقه ليشمل التحريض على  
. املشاركة يف تلك األنشطة أو اإلعالن عنها والترويج هلا

، ٢٠٠٣فرباير / شباطووفقا لفتوى قانونية أصدرها، يف
املدعي العام للمحكمة العليا يف إسبانيا، فإن بيع بذور القنب   

-grow)" متاجر الزراعة"ومعدات زراعة نبتات القنب يف 

shops) من أجل االستهالك الشخصي واإلعالن عن تلك 
البذور واملعدات، وكذلك نشر معلومات مفصلة عن أساليب  

تخصصة املتاحة لعامة الناس، ال تلك الزراعة يف اجملالت امل
تشكّل جرائم مبقتضى التشريعات احلالية، طاملا أنه مل يثبت أن 

ويف بعض البلدان، يف . تلك الزراعة موجهة ألغراض االجتار
حني أنه يوجد حكم هبذا الشأن يف التشريعات، فإن االجتاه 
املتحرر املعتمد إزاء االستهالك الشخصي للمخدرات 

 ذات الصلة رمبا ميدد كذلك ليشمل إنفاذ احلظر    واألنشطة
على التشجيع على تلك األنشطة أو اإلعالن عنها أو الترويج    

 .هلا

وتشدد اهليئة على أن املبادئ الدستورية واملفاهيم     -١٩٠
القانونية األساسية اليت جرى االحتجاج هبا يف تأييد النهج غري 

هالك الشخصي التجرميي إزاء التعامل مع أنشطة االست 
للمخدرات يف بعض البلدان ال ميكن أن ميدد نطاقها، على     
سبيل القياس، ليشمل أفعاال مثل التحريض على تناول    
. املخدرات بصورة غري مشروعة أو اإلعالن عن تلك األنشطة

وال شك يف أن حتريض اآلخرين أو حضهم على تناول 
ائرة اجملال  املخدرات بصورة غري مشروعة ال يقعان ضمن د

اخلصوصي لألفراد وميكن ربطهما بوضوح بالضرر 
وإضافة إىل ذلك، فإن التحريض على تناول . االجتماعي

املخدرات واإلعالن عنه خيالفان التشديد على الوقاية 
والتثقيف اللذين يصاحبان يف الغالب العالج غري العقايب  

 .ملتعاطي املخدرات يف تلك البلدان  

يئة أن اتفاقية منظّمة الصحة العاملية وتالحظ اهل -١٩١
اليت اعتمدهتا مجعية الصحة ) ٣٤(اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

، تتضمن أحكاما خمتلفة بشأن ٢٠٠٣مايو /العاملية يف أيار
فرض حظر شامل على مجيع اإلعالنات عن التبغ والترويج له 

وسوف يكون من قبيل عدم االتساق أن تفرض . ورعايته
 حظرا على اإلعالن عن التبغ الذي يعترب تناوله    البلدان 

مشروعا، بينما حترم نفسها من اختاذ وسائل قانونية حلظر 
 .وقمع اإلعالن عن املخدرات غري املشروعة 
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ويساور اهليئة قلق إزاء الوضع يف البلدان اليت جيعل    -١٩٢
النظام القانوين احلايل فيها مسألة املالحقة القضائية لألشخاص 

ين حيرضون اآلخرين علنا على تناول املخدرات أو على الذ
زراعة احملاصيل املخدرة بصورة غري مشروعة أمرا بالغ 

وتكرر اهليئة أنه من املهم أن متتثل احلكومات  . الصعوبة
 .ألحكام املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات 

  
 اجلهود املبذولة لتحسني توافر املخدرات  

  لتخفيف األمل
تسعى اهليئة، عمال بالوالية املسندة إليها، إىل دعم   -١٩٣

توافر املخدرات لالستعمال الطيب، وخصوصا يف ختفيف األمل، 
 .مع منع تسريبها إىل االستعمال غري املشروع

وقد تعاونت اهليئة مع منظّمة الصحة العاملية يف جهود  -١٩٤
ألمل على مشتركة لزيادة توافر املسكّنات املخدرة لعالج ا

وخالل السنوات األخرية، وجهت اهليئة انتباه  . نطاق العامل
اجملتمع الدويل يف مجعية الصحة العاملية إىل مسألة اخنفاض 

ويف خطاب اهليئة إىل اجمللس . توافر املسكّنات شبه األفيونية
، لفتت اهليئة ٢٠٠٤التنفيذي ملنظّمة الصحة العاملية يف عام   

ري السياسات الصحية إىل تلك املسألةمرة أخرى انتباه مقر .
وتالحظ اهليئة بتقدير أن منظّمة الصحة العاملية تعد استراتيجية 
عاملية شاملة ضد األمل، هتدف إىل توفري املساعدة للبلدان يف  
بناء القدرات وإذكاء الوعي يف جمال استعمال شبائه األفيون 

الصحة العاملية وسوف تتعاون اهليئة مع منظّمة  . يف عالج األمل
وتناشد اهليئة اجملتمع   . يف تنفيذ األنشطة املتصلة باالستراتيجية

الدويل دعم جهود املنظّمة الرامية إىل ضمان توافر عالج  
 .كاف لألمل على نطاق العامل

وفرنسا هي إحدى البلدان اليت زاد فيها توافر شبائه                      -١٩٥
ت الزيادة    وارتبط . األفيون زيادة كبرية خالل العقد املاضي         

يف استهالك املسكّنات شبه األفيونية يف فرنسا باستحداث                  
أدوية جديدة وتبسيط النظام الرقايب واعتماد خطيت عمل                  
ضد األمل، هتدفان إىل إذكاء وعي إخصائيي الصحة وعامة                          

 .الناس 

وبينما ال يزال استهالك املخدرات لعالج األمل بالغ  -١٩٦
، خصوصا يف بلدان يف آسيا االخنفاض يف العديد من البلدان 

. وأفريقيا، أُحرز تقدم جدير بالثناء يف بعض البلدان النامية
وعلى سبيل املثال، فإن أوغندا، اليت كانت نشطة يف جمال 
تدبر األمل منذ تسعينات القرن العشرين، أصبحت أول بلد   
أفريقي يعترف بالرعاية املخفّفة لألمل باعتبارها خدمة 

ية، وذلك بإدماج استراتيجيات عالج األمل يف إكلينيكية أساس
خدماهتا الصحية وتوفري املورفني جمانا ملرضى السرطان واأليدز 

وغيرت حكومة أوغندا تشريعاهتا الوطنية لتجعل . وفريوسه
. أكثر توافرا) وخصوصا املورفني(املسكّنات شبه األفيونية 

تمعيون  وتلقّى إخصائيو الرعاية الصحية واإلخصائيون اجمل
تدريبا على االستعمال الصحيح للمسكّنات شبه األفيونية يف 

، قامت حكومة أوغندا مرة أخرى ٢٠٠٤ويف عام . تدبر األمل
بتعديل سياساهتا بشأن املخدرات لكي تسمح للممرضني  
الذين حيملون شهادة يف الرعاية التخصصية يف ختفيف األمل 

ة حمددة، مبا فيها بوصف وصرف عقاقري مسكّنة شبه أفيوني
 .املورفني

وتشجع اهليئة احلكومات اليت مل تدرس بعد املدى                 -١٩٧
الذي تسمح فيه نظمها وقوانينها ولوائحها اخلاصة بالرعاية                   
الصحية باستعمال شبائه األفيون لألغراض الطبية أن تفعل                  
ذلك، الستبانة العوائق احملتملة أمام هذا االستعمال، ووضع              

 استراتيجيات طويلة األجل لتدبر األمل،             خطط عمل لصوغ      
بغية تيسري اإلمداد بااملخدرات وتوافرها جلميع احلاالت                

 .املناسبة
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 اليت حتتوي ِمَيةاملنتجات الغذائية ومكمالت احل 
 بصورة غري مشروعة على مواد خاضعة للمراقبة

 
أشارت اهليئة يف تقريريها السنويني عن عامي                               -١٩٨

 إىل االستعمال غري املشروع                   )٣٦(١٩٩٨ و )٣٥(١٩٩٥
للمؤثّرات العقلية، على حنو خمالف ألحكام اتفاقية سنة                                

، كمقومات خمفاة يف أدوية عشبية وإىل حماوالت                             ١٩٧١
تسويق مستحضرات حتتوي على خمدرات ومؤثّرات عقلية                                         

وقد حدثت         ". مكمالت ِمحية        "و " منتجات غذائية         "باعتبارها     
وقد أدى االستعمال               . مؤخرا    تلك احملاوالت مرة أخرى                    

السري وغري املالئم لتلك املواد يف املاضي إىل مشاكل صحية                                          
ولذلك حتثّ         . حادة، وأدى إىل الوفاة يف عدد من احلاالت                        

اهليئة احلكومات على التحري عن حاالت االستعمال غري                                      
املشروع للمخدرات واملؤثّرات العقلية بدون تأخري وأن                                     

ظّمة الصحة العاملية واهليئة إىل مجيع املعلومات                             توجه انتباه من        
املطلوبة لتحذير اجملتمع الدويل بشأن اخلطر احملتمل إلساءة                                        

 .استعمال املواد اخلاضعة للمراقبة                      
  

 فيها ااملرافق اليت ميكن لألشخاص أن يتعاطو 
 خمدرات اقتنيت بصورة غري مشروعة

 
كن لألشخاص أن تالحظ اهليئة بقلق أن املرافق اليت مي  -١٩٩

يتعاطوا فيها خمدرات حصلوا عليها بصورة غري مشروعة ال 
وتكرر اهليئة . تزال تعمل يف عدد من البلدان يف عدة مناطق  

أن تلك املرافق ختالف املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات،     
، اليت تلزم األطراف  ١٩٦١ من اتفاقية سنة ٤وخصوصا املادة 

درات وصنعها واستريادها وتصديرها  بضمان قصر إنتاج املخ
وتوزيعها والتجارة هبا واستعماهلا وحيازهتا على األغراض  

وحتثّ اهليئة احلكومات املعنية . الطبية والعلمية دون سواها
على أن تتخذ تدابري فورية لضمان االمتثال للمعاهدات  

 .الدولية ملراقبة املخدرات

  مضبوطةاستعمال املخدرات املصنوعة من مواد 

مثل األفيون (حترر بعض احلكومات مواد مضبوطة  -٢٠٠
وتلك املمارسة . لصنع خمدرات لألغراض الطبية) والكوكايني

بيد أن اجلمعية . ١٩٦١غري حمظورة مبقتضى اتفاقية سنة 
، دعت احلكومات إىل زيادة ما ٣٣/١٦٨العامة يف قـرارها 

ة غري تبذله من جهود مشتركة الستئصال شأفة الزراع
املشروعة للنباتات املخدرة من أجل ضمان استمرار التوازن 
بني العرض املشروع هلا والطلب املشروع عليها ومن أجل 
تفادي حدوث عدم توازن غري متوقّع من جراء مبيع خمدرات 

وإضافة إىل ذلك، شجع اجمللس  . مضبوطة ومصادرة
يونيات  االقتصادي واالجتماعي، يف قراراته بشأن عرض األف

والطلب عليها لالحتياجات العلمية والطبية، مجيع احلكومات  
مرارا على جتنب عدم التوازن غري املتوقّع بني عرض   
األفيونيات والطلب عليها املشروعني بسبب تصدير منتجات 
مصنوعة من خمدرات مضبوطة ومصادرة، وقصر استعمال 

جل ومن أ. تلك املنتجات على االستعمال الداخلي فحسب 
إزالة أي إغراء للبلدان على استعمال مواد خام مضبوطة لصنع 
منتجات خمصصة للتصدير، حتثّ اهليئة البلدان اليت تصدر مواد  
خام منتجة على حنو مشروع على احلفاظ على معايري نوعية 

 .تلك املواد اخلام 
  

 الوصف الطيب للهريوين 
 

لنسبة  يوصف اهلريوين يف عدد قليل من البلدان  -٢٠١
صغرية من املدمنني على األفيونيات ألمد طويل، وُتجرى يف      
بلدان أخرى حاليا حبوث بشأن وصف اهلريوين لعالج أولئك  

. وتكرر اهليئة حتفّظاهتا بشأن الوصف الطيب للهريوين. املدمنني
وتود اهليئة أن تشدد على أمهية إشراك منظّمة الصحة العاملية 

يع املشاريع املتعلقة بوصف اهلريوين    رمسيا يف تقييم نتائج مج
 .طبيا للمدمنني
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التدابري الرامية إىل كفالة تنفيذ املعاهدات الدولية  
 ملراقبة املخدرات

 
 من ١٤اإلجراءات اليت اختذهتا اهليئة عمال باملادة 

 من اتفاقية سنة ١٩ واملادة ١٩٦١اتفاقية سنة 
١٩٧١ 

 
 من ١٩ واملادة ١٩٦١ من اتفاقية سنة ١٤تبين املادة  -٢٠٢

 التدابري اليت جيوز للهيئة أن تتخذها يف ١٩٧١اتفاقية سنة 
 .ظروف معينة لضمان تنفيذ الدول أحكام هاتني االتفاقيتني

 ١٤، احتجت اهليئة رمسيا باملادة ١٩٩٧ومنذ عام  -٢٠٣
 من اتفاقية سنة ١٩أو باملادة / و١٩٦١من اتفاقية سنة 

دول األطراف، نظرا إىل حالة    جتاه عدد حمدود من ال١٩٧١
مكافحة املخدرات يف تلك البلدان وعدم امتثال احلكومات      

وال ُتذكر أمساء الدول  . للمعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات   
املعنية حىت حيني الوقت الذي ترى اهليئة فيه أنه يلزم توجيه 
انتباه سائر الدول واجمللس االقتصادي واالجتماعي وجلنة   

رات إىل الوضع، كما هو احلال بالنسبة ألفغانستاناملخد. 

وكان هدف اهليئة هو تشجيع امتثال الدول   -٢٠٤
ونتيجة للحوار  . لالتفاقيتني عندما ختفق الوسائل األخرى

 ١٩٦١ من اتفاقية سنة ١٤اجلاري مع اهليئة عمال باملادة 
، اختذت معظم الدول ١٩٧١ من اتفاقية سنة ١٩واملادة 

ومن مثّ، قررت اهليئة إهناء أي إجراءات . يحيةتدابري تصح
 .اختذت عمال هباتني املادتني جتاه تلك الدول

   
 من ١٤التشاور مع سلطات أفغانستان عمال باملادة  

 ١٩٦١اتفاقية سنة 
 

 جتاه ١٩٦١ من اتفاقية سنة ١٤احتجت اهليئة باملادة  -٢٠٥
اهليئة  ومنذ ذلك احلني، حافظت . ٢٠٠٠أفغانستان يف عام 

وإضافة إىل . على إجراء حوار وثيق مع سلطات ذلك البلد  

ويف . ذلك، أوفدت اهليئــة عدة بعثــات إىل أفغانستــان
، وبناء على طلب اهليئة، أبلغ وفد من ٢٠٠٤فرباير /شباط

حكومة أفغانستان اهليئة عن حالة مكافحة املخدرات يف البلد، 
 من اتفاقية ١٤ املادة كجزء من املشاورات املستمرة مبقتضى

 .١٩٦١سنة 

وتالحظ اهليئة أن حكومة أفغانستان قامت مؤخرا،  -٢٠٦
بالتعاون مع حكومة اململكة املتحدة ومكتب األمم املتحدة     
املعين باملخدرات واجلرمية، بوضع مخس خطط عمل ضمن  
إطار االستراتيجية الوطنية ملكافحة املخدرات، تشمل جماالت  

، وإصالح القضاء يف جمال مكافحة املخدرات،  إنفاذ القوانني
وسبل العيش البديلة، وخفض الطلب على املخدرات، وتوعية     

وترى اهليئة أن ذلك التطور يعترب خطوة هامة إىل . عامة الناس
األمام يف جمال مكافحة املخدرات وتأمل يف أن تعمل مديرية 

كافحة مكافحة املخدرات، وهي هيئة التنسيق الوطنية مل
املخدرات يف أفغانستان، بصورة وثيقة مع مجيع الوزارات 
احلكومية املعنية لضمان أن يتم تنفيذ االستراتيجية الوطنية    

 .ملكافحة املخدرات على حنو حسن التنسيق والفعالية

كما تالحظ اهليئة أن تقدما قد أُحرز يف بناء قدرات   -٢٠٧
ومنذ إنشاء شرطة مكافحة . أفغانستان يف جمال إنفاذ القوانني

املخدرات األفغانية والقوات اخلاصة املعنية بشؤون املخدرات، 
اضطُلع بعدد من عمليات إنفاذ القانون الناجحة، مما أدى إىل    
عدة ضبطيات كبرية ملخدرات مشلت اهلريوين واملورفني 

وتشجع اهليئة احلكومة على مواصلة   . واألفيون وراتنج القنب
ا يف ذلك اجملال، لكي تعاجل وضع االجتار غري املشروع جهوده

 .باملخدرات يف البلد بطريقة أكثر فعالية 

بيد أنه يساور اهليئة قلق بالغ من أنه يبدو أن الوضع   -٢٠٨
. العام املتعلق مبكافحة املخدرات يف أفغانستان قد تدهور

وبصفة خاصة، استمر اتساع نطاق زراعة خشخاش األفيون 
، وهي جتري يف مجيع  ٢٠٠٤حنو غري مشروع يف عام على 
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املقاطعات يف البلد تقريبا، ويشارك فيها عدد متزايد من  
ونتيجة لذلك، بلغ اإلنتاج غري املشروع لألفيون   . املزارعني
 يف املائة مقارنة بعام ١٧ طن، أي بزيادة قدرها ٤ ٢٠٠

 حسب االستقصاء السنوي الذي أجراه مكتب األمم ٢٠٠٣
وميثّل ذلك دليال واضحا . حدة املعين باملخدرات واجلرمية  املت

على أن إنتاج األفيون غري املشروع سيستمر يف االزدهار ما مل  
تتخذ إجراءات صارمة للقضاء على ذلك اإلنتاج وغريه من 
األنشطة غري املشروعة املتصلة باملخدرات، مبا يف ذلك صنع 

 .مشروعاملخدرات واالجتار هبا على حنو غري 

وتود اهليئة أن تشدد على أن مسؤولية حكومة  -٢٠٩
أفغانستان تتضمن الوفاء بالتزاماهتا مبقتضى املعاهدات الدولية  

وينبغي أن . ملراقبة املخدرات، اليت أفغانستان طرف فيها 
يكتسب القضاء على زراعة خشخاش األفيون غري املشروعة 

ر أساسي الستقرار األمهية القصوى لدى احلكومة، ألنه عنص
وحتثّ . البلد، إضافة لكونه يصب يف مصلحة اجملتمع الدويل

اهليئة احلكومة على إرساء سيادة القانون والنظام يف املناطق 
الريفية، وعلى توسيع نطاق إنفاذ احلظر على إنتاج األفيون  
حبيث يطبق يف البلد بأسره، وعلى القيام، مبساعدة اجملتمع     

. سبل عيش بديلة ملزارعي خشخاش األفيون الدويل، بتوفري 
وتشدد اهليئة على أن تدابري مكافحة املخدرات ينبغي أن 

وتأمل اهليئة يف أن . تدمج يف صلب املساعدة اإلمنائية الشاملة
تتحقّق األهداف اليت أدرجت يف االستراتيجية الوطنية ملكافحة  

 .املخدرات بدون مزيد من التأخري  

فغانستان املشكلة اخلطرية املتعلقة بالزراعة  وال تواجه أ -٢١٠
غري املشروعة خلشخاش األفيون فحسب، بل تواجه أيضا 
مشاكل متزايدة تتعلق بصنع األفيونيات واالجتار هبا على حنو 

وال يزال األفيون . غري مشروع، نتيجة لتزايد إنتاج األفيون
اق واهلريوين اللذان منشأمها يف أفغانستان يهربان على نط

واسع إىل بلدان أخرى يف غرب آسيا وكذلك إىل أوروبا عرب  

ويعيق ذلك الوضع جهود اإلعمار الوطنية، كما  . تلك البلدان 
وتناشد . يشكّل هتديدا خطريا لألمن واالستقرار يف املنطقة 

اهليئة اجملتمع الدويل والبلدان اليت هترب إليها األفيونيات  
اورة ألفغانستان، أن تواصل تعزيز  األفغانية، مبا فيها البلدان اجمل

وينبغي أن يشمل ذلك . تعاوهنا مع حكومة أفغانستان
التعاون، حيثما يتسنى ذلك، توفري املساعدة التقنية واملالية 

وسوف . للحكومة بغية تعزيز قدراهتا يف جمال إنفاذ القوانني
يكون تعاون اجملتمع الدويل الكامل الزما لكي ينجح البلد يف  

 .اء من ماضيه املأساويالشف

وتالحظ اهليئة بقلق أن تعاطي املخدرات يف   -٢١١
أفغانستان قد زاد زيادة كبرية خالل السنوات القليلة املاضية 
بسبب احلرمان واملعاناة البشريني الطويلي األمد، واهنيار 
الضوابط االجتماعية التقليدية، وعودة الالجئني، وتوافر   

وما . تكون غري حمدودة يف البلداألفيونيات بصورة تكاد 
يسبب إزعاجا خاصا هو أن اهلريوين كثريا ما خيلط مبواد 
أخرى خاضعة للمراقبة من مصادر غري معروفة، مثل   

ومثّة شاغل آخر هو ازدياد استخدام  . الديازيبام والفينوباربيتال
احلقن كوسيلة لتناول املخدرات غري املشروعة، خصوصا بني 

ونظرا لالهنيار شبه الكامل للُبىن التحتية . ينمتعاطي اهلريو
االجتماعية واملادية بعد ما يزيد على عقدين من احلرب   
والنـزاع، توجد مرافق حمدودة للعالج وال يوجد موظّفون  

 .مدربون للتعامل مع مشاكل تعاطي املخدرات

وتالحظ اهليئة مع التقدير أن مكتب األمم املتحدة      -٢١٢
را مشروعا يهدف إىل املعين باملخدرات واجلرمية قد وضع مؤخ

. خفض الطلب غري املشروع على املخدرات يف أفغانستان  
وتأمل اهليئة يف أن تنفّذ حكومة أفغانستان بنجاح، بدعم   
اجملتمع الدويل، خطة عملها بشأن خفض الطلب وحتقّق     
األهداف احملددة يف جماالت خمتلفة خلفض الطلب، مبا فيها  

 .امة الناس والتدريب والعالج وإعادة التأهيلتوعية ع



 

49  
 

E/INCB/2004/1  

وهناك أدلّة كثرية تبين أن طائفة واسعة من املنتجات   -٢١٣
الصيدالنية اليت حتتوي على مواد خاضعة للمراقبة ميكن  
احلصول عليها يف أفغانستان بدون وصفات طبية من  
صيدليات غري خاضعة للضوابط ومن أماكن أخرى للبيع 

ومعظم  .  من مناضد على جوانب الطرق  بالتجزئة وحتى
املنتجات مغشوشة وغري مسجلة وتكون قد ُصنعت على حنو 

وسوف . غري مشروع يف مكان آخر وهربت إىل أفغانستان
يسهم ذلك الوضع، إن ترك دون معاجلة، يف مفاقمة مشكلة  

وحتثّ اهليئة السلطات الوطنية املسؤولة عن . تعاطي املخدرات
ات على زيادة االمتثال للوائح مكافحة مكافحة املخدر

املخدرات، من أجل مواجهة انتشار تلك الصيدليات وحتديد   
مصادر املواد املعنية، وضمان أن تستعمل العقاقري اخلاضعة 

وينبغي لوزارة . للمراقبة حصرا لألغراض الطبية والعلمية
الصحة، بصفة خاصة، أن تضع وتصدر على سبيل السرعة 

 بشأن مراقبة املخدرات واملؤثّرات العقلية، من قواعد ولوائح
أجل ضمان أالّ توزع أي عقاقري خاضعة للمراقبة إالّ من 
خالل القنوات الرمسية، وأن تلبى يف الوقت ذاته االحتياجات 

 .املشروعة للعقاقري املستعملة ألغراض طبية

وتالحظ اهليئة النتائج اإلجيابية اليت تأتت من زيارة  -٢١٤
نية مشتركة قام هبا مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات   تق

 للتعجيل  ٢٠٠٤مايو /واجلرمية واهليئة إىل أفغانستان يف أيار
وتؤيد  . بتنفيذ قانون مكافحة املخدرات اجلديد يف أفغانستان

اهليئة مواصلة القيام بتلك الزيارات التقنية املشتركة، ألهنا   
نية على تنفيذ أحكام املعاهدات     تسهم يف تعزيز القدرات الوط 

 .الدولية ملراقبة املخدرات

 من اتفاقية سنة ١٤وسوف يظلّ االحتجاج باملادة   -٢١٥
 ساري املفعول حتى حيني الوقت الذي تقتنع فيه اهليئة   ١٩٦١

وسوف تواصل . بأن أفغانستان متتثل ألحكام تلك االتفاقية
ع احلكومة، وسوف ، احلوار م١٩٦١اهليئة، وفقا التفاقية سنة 

تظلّ ترصد عن كثب حالة مكافحة املخدرات يف أفغانستان  
حىت حترز احلكومة تقدما كبريا يف جهودها الرامية إىل 

وتتمثّل اخلطوات األوىل ملستقبل أفضل . مكافحة املخدرات
يف البلد يف االنتخابات اليت أُجريت مؤخرا والتأكيد احلازم من   

طي أولوية عليا ملسألة املخدرات غري الرئيس املنتخب بأن يع
 .املشروعة

  
 سياسة حكومة هولندا بشأن القنب 

 
، أبلغت حكومة هولندا ٢٠٠٤أغسطس /يف آب -٢١٦

. اهليئة رمسيا بالتغير احلاسم واهلام يف سياساهتا املتعلقة بالقنب
ففي ورقة سياساتية مشتركة بني الوزارات، اعترفت احلكومة  

، ال بالنسبة للمتعاطني وال "يس عدمي الضررالقنب ل"بأن 
تدابري مكافحة البيع يف "للمجتمع، وشددت على أمهية تعزيز  

خفض "ومواصلة " الشوارع وسياحة املخدرات وزراعة القنب
ويعد ذلك مثاال جيدا على تطبيق التقييم ". عدد املقاهي

 .املوضوعي للسياسات العمومية

من " غري بريئة"اآلن بأن املقاهي وتقر حكومة هولندا  -٢١٧
استدامة التجارة غري املشروعة باملخدرات وأن أداءها غري 

كما . مرض فيما يتصل بقمع اجلرائم ذات الصلة باملخدرات 
تالحظ احلكومة أن املقاهي قد تضعف سياسات البلد يف جمال 

 .املخدرات بصفة عامة

ية املسؤولة وتطلب حكومة هولندا إىل السلطات احملل -٢١٨
عن تنفيذ السياسات املتعلقة باملقاهي أن تساعد على تشديد 

وتعتزم احلكومة خفض عدد . السياسات املتعلقة بالقنب
املقاهي الواقعة بالقرب من املدارس ويف املناطق احلدودية وأن    

وإضافة إىل . تتخذ إجراءات ضد املتاجر غري اخلاضعة للمراقبة 
باالشتراك مع السلطات احمللية،  ذلك، سوف تتخذ احلكومة، 

إجراءات لضمان أن تظلّ سياحة املخدرات، خصوصا يف 
 .املناطق احلدودية، خاضعة للمراقبة 
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وذكرت حكومة هولندا أيضا أهنا سوف تنفّذ خطة  -٢١٩
عمل لتثبيط تعاطي القنب ميكن أن تتضمن محالت حمددة 

لتعرض للوقاية من املخدرات تستهدف الفئات الشديدة ا
للخطر، وكذلك محالت إعالمية سنوية ملكافحة املخدرات  
   ة ثالث سنوات حبيث تستهدف حتديدا الشباب بني سنملد

كما تعتزم احلكومة تعزيز اجلهود الرامية إىل .  عاما١٨ و١٢
وفيما يتعلق بالزراعة غري املشروعة . عالج متعاطي القنب

 تيتراهيدروكانابينول لللقنب الذي حيتوي على نسبة عالية من ا
("Nederwiet", "Dutch skunkweed") يف هولندا، تدعو 

احلكومة إىل انتهاج سياسة ذات مسارين لإلنفاذ اإلداري 
وإنفاذ القانون اجلنائي، بغية استخدام مزيج من اجلزاءات   

والحظت احلكومة . جلعل الزراعة غري جذّابة قدر اإلمكان 
اجلديدة للمالحقة القضائية متثّل حتديدا أن املبادئ التوجيهية 

أساسا الختاذ إجراءات أسرع ضد من يضلعون يف زراعة  
القنب؛ وذكرت احلكومة أهنا تعتزم زيادة العقوبة على زراعة 
القنب على نطاق واسع بصورة غري مشروعة لتصل إىل 

 .السجن خلمس سنوات على األقل

 متثّل وترحب اهليئة مببادرة حكومة هولندا، اليت -٢٢٠
خطوة هامة يف االجتاه الصحيح حنو االمتثال الكامل  

ويعد . لالتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات فيما يتعلق بالقنب
اعتراف احلكومة باملشاكل الصحية واالجتماعية املرافقة   
لتعاطي القنب وزراعته واالجتار به مسألة ذات أمهية، ليس 

بالنسبة للمنطقة بأسرها وما بالنسبة هلولندا فحسب، بل أيضا 
وحتثّ اهليئة احلكومة على اختاذ مزيد من اخلطوات . وراءها

خلفض عدد املقاهي اليت ختالف أحكام املعاهدات الدولية   
 .ملراقبة املخدرات

ويف ضوء ظهور أدلّة تثبت عواقب القنب على  -٢٢١
الصحة، تطلب اهليئة إىل منظّمة الصحة العاملية أن تدرس تلك 

 .املسألة
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      حتليل الوضع العاملي    -ثالثا 
    أفريقيا  -  ألف  

  التطورات الرئيسية 
ــارة للقلــق يف كافــة     -٢٢٢ ال يــزال القنــب أكــثر العقــاقري إث

 االجتار بالكوكايني   وباإلضافة إىل ذلك، يتزايد   . أحنـاء أفريقـيا   
 وتعاطــيها يف العديــد مــن املنشــطات األمفيتامينــيةواهلريويــن و

ــب ــنطقةال ــاحلقن،    . لدان يف امل ــاطي املخــدرات ب ــن شــأن تع وم
املنتشــر يف عـــدد مــن الـــبلدان األفريقــية، أن يـــزيد، بوســـائل    

 األزمـة الـيت أحدثهـا األيدز وفريوسه فعال          تفـاقم أخـرى، مـن     
كمـا إن عـدم توفّـر تدابـري املراقبة الكافية للعقاقري            . يف أفريقـيا  

ر تعــاطي املؤثّــرات املشــروعة يف معظــم الــبلدان األفريقــية ييســ
وتقـف هـذه املراقـبة غـري الكافية للعقاقري، إىل جانب      . العقلـية 

األنشـطة الـيت تـنطوي عـلى اجلـرمية املـنظّمة، حجـر عثرة أمام         
ــية املــبذولة يف أفريقــيا  ــئة  . اجلهــود اإلمنائ ولذلــك، ترحــب اهلي

باعــتماد اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظّمة عــرب   
ــية ــا   الوطن ــلحقة هب ــربوتوكوالت امل ــة   ( وال ــية العام ــرار اجلمع  ق

واتفاقـية األمـم املتحدة ملكافحة الفساد    ) ، املـرفق يـاء    ٥٥/٢٥
، وتشـجع مجـيع الدول    )، املـرفق  ٥٨/٤قـرار اجلمعـية العامـة       (

عـلى االسـتعانة بـتلك الصـكوك الدولـية فيما تبذله من جهود         
 .ملكافحة االجتار باملخدرات

لقـدرة املؤسسـية والتقنية احملدودة املتوفّرة       وقـد أدت ا    -٢٢٣
للـبلدان األفريقية على معاجلة املخدرات بطريقة فعالة وشاملة       

. إىل الـتأثري سـلباً يف االسـتراتيجيات الوطنية ملراقبة املخدرات           
فـال توجـد يف أفريقـيا آلـيات أو مـوارد بشـرية كافية ملكافحة              

ــدان عد    ــنعه يف بل ــاملخدرات وم ــارة، وال  االجتــار ب ــدة يف الق ي
تــــزال مــــرافق اإلرشــــاد وإعــــادة التأهــــيل لصــــاحل مــــتعاطي  

وعلى الرغم من أن حكومات البلدان      . املخـدرات غـري كافية    
األفريقـية تسـتثمر مـوارد متزايدة للتصدي هلذه املشاكل، فإن           

االسـتثمار، عـلى مـا يـبدو، ال يكفـي كمـا إن القـارة ال تزال                  
ــدا يف جمــــ    ــعيفة جــ ــة ضــ ــكّل حلقــ ــية  تشــ ــبة الدولــ ال املراقــ

ــلمخدرات ــدويل أن    . ل ــئة هتيــب باجملــتمع ال ــإن اهلي ومــن مثّ، ف
يوفّـر املساعدة والدعم املناسبني لدول املنطقة لتعزيز جهودها         

 .املبذولة يف مكافحة االجتار باملخدرات وتعاطيها

ارجـــة مـــن  ويف العديـــد مـــن الـــبلدان األفريقـــية اخل    -٢٢٤
ية، يسـتمر تعاطي املخدرات،     الـنـزاعات ومـن احلـروب األهلـ       

ــال   ــنود األطفــ ــفوف اجلــ ــيما يف صــ ــئة  . ال ســ ــجع اهليــ وتشــ
ــاطي        ــة تع ــيعة حال ــيم لطب ــلى إجــراء تقي ــية ع ــات املعن احلكوم
املخـدرات ومداهـا يف بلداهنـا ووضـع آلـيات مناسبة للتصدي          

 .هلذه املشكلة

بــدون وصــفة طبــية   (وال يــزال البــيع بــدون مراقــبة     -٢٢٥
 الـيت ُتصـرف بوصفة طبية واليت حتتوي على      للعقـاقري ) مناسـبة 

خمـدرات وعـلى مؤثّـرات عقلـية يف الصـيدليات املرخصــة، إىل      
ــيع املستحضــرات      جانــب انتشــار األســواق غــري املشــروعة لب
الصـيدالنية وتسـرب هـذه املستحضرات من شبكات التوزيع          
املشـروعة لُتـباع يف أسـواق الشـوارع، يثري مشاكل يف العديد            

وتدعو اهليئة احلكومات املعنية إىل بناء . ان األفريقـية  مـن الـبلد   
أو تعزيـز قـدرة سـلطاهتا الرقابـية الوطنـية املعنية باملخدرات             /و

 إنفـاذ اإلجـراءات املتعلقة بترخيص املنتجات الصيدالنية         عـلى 
 .وتوزيعها والتفتيش عليها والتجارة فيها

ــية أي إطــار    -٢٢٦ ــبلدان األفريق ــدى معظــم ال  وال يوجــد ل
تشـريعي مناسـب كمـا إهنا تفتقر إىل اآلليات اإلدارية الالزمة            

وقـــد يـــؤدي هـــذا الوضـــع إىل . ملراقـــبة الســـالئف الكيميائـــية
ظهـور مشاكل عويصة فيما يتعلق باملراقبة الدولية للتجارة يف         
هـذه املواد الكيميائية؛ ومن مثّ، ال ينفك املتجرون يستهدفون          

دة حماولني احلصول على املواد    الـبلدان األفريقـية بصـورة متزاي      
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. الكيميائـية اليت حيتاجون إليها لصنع املخدرات غري املشروعة        
وبـناء عـلى ذلـك، حتثّ اهليئة تلك احلكومات على أن تضع،             

الســـالئف ، آلـــيات مناســـبة لرصـــد عـــلى ســـبيل االســـتعجال
 . منع تسريبها بغيةالكيميائية ومراقبتها

  
 االنضمام إىل املعاهدات  

 
ــو، يف آذار   -٢٢٧ ــمام الكونغـ ــئة بانضـ ــب اهليـ ــارس /ترحـ مـ

ــلمخدرات لســـنة    ٢٠٠٤ ــيدة لـ ــية الوحـ  ١٩٦١، إىل االتفاقـ
، واتفاقـية املؤثّرات  ١٩٧٢بصـيغتها املعدلـة بـربوتوكول سـنة         

، واتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة االجتار       ١٩٧١العقلـية لسـنة     
. ١٩٨٨غـري املشـروع يف املخـدرات واملؤثّـرات العقلية لسنة            

وحتـيط اهليـئة علما بأن غابون أقرت تشريعا يسمح للحكومة           
ــنة    ــية سـ ــلى اتفاقـ  وأن تـــودع صـــك ١٩٨٨بـــأن تصـــدق عـ

 .انضمامها لدى األمني العام

وال تـزال أنغـوال وغينـيا االستوائية البلدين الوحيدين           -٢٢٨
يف أفريقـيا اللذيـن مل يصبحا بعد طرفني يف أي من املعاهدات             

ومل تنضـم تشــاد  .  الـثالث ملراقــبة املخـدرات  الدولـية الرئيسـية  
ــنة   ــروتوكول سـ ــُد إىل بـ ــنة  ١٩٧٢بعـ ــيــة سـ ـــدِّل التفاقـ  املعــ

، ١٩٧١ومل ُتصـبح ليـربيا بعـُد طـرفاً يف اتفاقية سنة             . ١٩٦١
ومل تصـــبح بعـــُد مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطـــية والصـــومال 

 .١٩٨٨وغابون وليربيا وناميبيا أطرافا يف اتفاقية سنة 
  

 التعاون اإلقليمي  
 

ــتزام االحتــاد      -٢٢٩ ــتقدير اســتمرار ال ــئة مــع ال وتالحــظ اهلي
ويف املؤمتر الوزاري الثاين بشأن     . األفـريقي مبكافحـة املخدرات    

مكافحـــة املخـــدرات، املـــزمع أن يعقـــده االحتـــاد األفـــريقي يف  
ــاي، مب   ،٢٠٠٤ديســمرب / يف كــانون األولوريشــيوسغــراند ب

دم احملـرز عـلى الصعيدين الوطين       سيسـتعرض املشـاركون الـتق     
ــدرات يف     ــة املخـ ــل ملكافحـ ــة العمـ ــيذ خطـ ــيمي يف تنفـ واإلقلـ

وتالحـظ اهليـئة كذلك اخلطوات      . ٢٠٠٦-٢٠٠٢أفريقـيــا،   
املـتخذة إلقامـة تنسيق مستدام ملكافحة املخدرات وبناء قدرة          
استشــارية داخــل االحتــاد األفــريقي ووضــع نظــام الســتعراض  

 يف مكافحــة املخــدرات يف مجــيع أرجــاء ورصــد الــتقدم احملــرز
 .أفريقيا

ــر ل   -٢٣٠ ــرابع عشـ ــتماع الـ ــان االجـ ــزة  وكـ ــاء األجهـ رؤسـ
 يف أفريقــيا، قـد عقــد  نفــاذ قوانـني املخـدرات  إالوطنـية املعنـية ب  
. ٢٠٠٤يونــيه / حزيـران ٣مــايو إىل / أيـار ٣٠يف القاهـرة مــن  

 )٣٧( دولة أفريقية،  ٢٧وأُبديـت يف االجـتماع، الـذي حضـرته          
 االجتار يف املخدرات يف البلدان اخلارجة       منعيات بشـأن    توصـ 

مــن الــنـزاع؛ وبشــأن وضــع اســتراتيجية مشــتركة ملكافحــة       
 بصـــورة غـــري إنـــتاجه واالجتـــار بـــه وتعاطـــيهزراعـــة القنـــب و

؛ وفـــرض مراقـــبة فعالـــة عـــلى األدويـــة الصـــيدالنية  مشـــروعة
ــية املشــروعة و ــري   الســالئف الكيميائ  املســتخدمة يف الصــنع غ

 .شروع للمنشطات األمفيتامينيةامل

كادميـية اإلقليمـية للتدريب على مكافحة   ونظّمـت األ   -٢٣١
املخـدرات يف جـوس بنيجرييا دورهتا التدريبية الدولية األوىل،     

الـــرأس  ، لصـــاحل مشـــاركني مـــن   ٢٠٠٤أبـــريل /يف نيســـان
ومن املقرر  . نيجرييا، وغامبـيا، وغانا، و    سـرياليون ، و األخضـر 

ادميية نوعية عالية من التدريب ملوظّفني يف جمال     أن تقـدم األك   
إنفـاذ قوانـني املخــدرات مـن نـيجرييا ومــن بلـدان أخـرى مــن       

نفـاذ قوانني   إأجهـزة   غـرب أفريقـيا وعـلى تعزيـز الـتعاون بـني             
 . يف املنطقة دون اإلقليميةاملخدرات

، ٢٠٠٤يناير  /وُنظِّمـت، يف نـريويب يف كـانون الـثاين          -٢٣٢
ول مراقــبة العقــاقري املشــروعة لصــاحل بلــدان تدريبــية حــحلقــة 

ــتحدة      ــئة ومكتــب األمــم امل ــيا باالشــتراك مــع اهلي شــرق أفريق
املعـين بــاملخدرات واجلــرمية، هبــدف متكــني الســلطات الرقابــية  
الوطنـية املعنـية بـاملخدرات يف شـرق أفريقـيا مـن رصد توريد               

 املؤثّــرات العقلــية وفــرض رقابــة علــيهما وتوزيــع املخــدرات و
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 لألغــراض الطبــية عــلى حنــو أكــثر فعالــية، مــع كفالــة توافــرها 
 .والعلمية املشروعة

وحتــيط اهليــئة عــلما بــاجلهود املتواصــلة الــيت تــبذهلا        -٢٣٣
الـــبلدان األفريقـــية لـــتعزيز الـــتعاون اإلقلـــيمي عـــلى مكافحـــة  
املخـدرات مـن خالل عقد سلطات إنفاذ القوانني اجتماعات         

ــتماع العم  ــثل االجـ ــتظمة، مـ ــين   منـ ــر املعـ ــامس عشـ ــيايت اخلـ لـ
بــاملخدرات، الــذي حضــره رؤســاء إدارات التحقــيق اجلــنائي   

مهوريــة ووحــدات مكافحــة املخــدرات وُعقــد يف زانزيــبار جب 
، واالجـتماع السادس    ٢٠٠٤مـارس   / يف آذار  زانـيا املـتحدة   ـتن

ملــنظّمة الــتعاون اإلقلــيمي لرؤســاء الشــرطة يف شــرق أفريقــيا،  
ــاه    ــرة م ــد يف جزي ــذي ُعق ــولسيشــيلي يف ال ــبتمرب / يف أيل س

وأســفر الــتعاون بــني ســلطات إنفــاذ القوانــني الــتابعة . ٢٠٠٤
للـبلدان املشـاركة يف مـبادرة العملـيات املشتركة لدول غرب            

 كـــيلوغراما مـــن ١٤٠أفريقـــيا، عـــن ضـــبط مـــا يـــربو عـــلى  
انظــر  (٢٠٠٤أبــريل /الكوكــايني يف كوتونــو ببــنن يف نيســان

 ). أدناه٢٤١كذلك الفقرة 

ــريقي حلقــة     -٢٣٤ ــية للجــنوب األف ونظّمــت اجلماعــة اإلمنائ
 يف لفـــائدة الـــدول األعضـــاءالســـالئف دراســـية بشـــأن رصـــد 

ــيا يف تشــرين      ــك يف جوهانســربغ جبــنوب أفريق ــة، وذل اجلماع
ــثاين ــام املشــاركون بإنشــاء نظــام أكــثر    . ٢٠٠٣نوفمــرب /ال وق

فعالــية ملراقــبة حــركة الســالئف وإنشــاء شــبكات معلومــات       
بط السـالئف املستخدمة يف االجتار غري املشروع يف         لتيسـري ضـ   

 .اجلنوب األفريقي

وبــدأ االضـــطالع كذلـــك بأنشــطة ملكافحـــة غســـل    -٢٣٥
وبعــد . األمــوال يف بعــض املــناطق دون اإلقليمــية يف أفريقــيا    
ــثاين     ــد اجــتماع حتضــريي يف أبوجــا يف تشــرين ال نوفمــرب /عق

ة غسل  ، عقـدت فرقة العمل الدولية احلكومية ملكافح       ٢٠٠٣
 إىل  ٢٢اجتماعها التشريعي يف داكار من      األمـوال يف أفريقـيا      

ومجيع الدول  موريتانـيا   وكانـت   . ٢٠٠٤يونـيه   / حزيـران  ٢٥

، باستثناء  اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا    األعضـاء يف    
ــية واملؤسســات    ليــربيا، إىل جانــب عــدد مــن املــنظّمات الدول

ــية، ممــثّلة يف االجــتماع التشــريع  ي، ووافقــت عــلى إنشــاء  املال
-٢٠٠٤أمانـة فـرقة العمـل رمسـياً وعـلى خطـة عملها للفترة               

فــيما بعــد،  فــرقة العمــل املذكــورة   وُمنحــت أمانــة  . ٢٠٠٦
ــية       ــية باإلجــراءات املال ــرقة العمــل املعن ــدى ف ــب ل صــفة املراق
املــتعلقة بغســل األمــوال يف اجــتماع عقدتــه هــذه األخــرية يف   

ــران ــيه /بــاريس يف حزي ــبلدان الواقعــة  و. ٢٠٠٤يون دشــنت ال
ــية مبكافحــة غســل      ــرقة العمــل املعن ــيا رمســيا ف يف وســط أفريق

ــانغي يف آذار  . ٢٠٠٤مــارس /األمــوال يف وســط أفريقــيا يف ب
وعقـد فـريق أفريقـيا الشــرقية واجلنوبـية املعـين مبكافحـة غســل       

، ٢٠٠٤مــايو / اجــتماعاً يف كيــب تــاون، يف أيــار)٣٨(األمــوال
ــدول األعضــاء فــ   ــية   ملســاعدة ال يه عــلى صــوغ اخلطــط الوطن

املـتعلقة مبكافحـة غسـل األمـوال ومتويـل اإلرهاب؛ ونوقشت            
مشـاريع اخلطـط خـالل اجـتماع الفـريق املذكـور الـذي ُعقد               

ــراند بــــاي مب  ــيوسيف غــ ، ٢٠٠٤أغســــطس /، يف آبوريشــ
 .٢٠٠٥مارس /وستوضع يف صيغتها النهائية يف آذار

  
  التشريعات والسياسات واإلجراءات الوطنية  
وافـق الـربملان اإلثـيويب على قانون جنائي جديد يزيد           -٢٣٦

مـن صـرامة العقوبـات املوقّعـة عـلى جـرائم تـتراوح بـني صنع               
ــتورط يف اجلــرمية       ــا وال املخــدرات غــري املشــروعة واالجتــار هب

 سنوات  ١٠املـنظّمة، حبيـث تـتراوح العقوبة بني السجن ملدة           
 . سنة كحد أقصى١٥كحد أدىن والسجن ملدة 

واختـذت عـدة بلـدان أفريقية، مبا فيها الرأس األخضر        -٢٣٧
، خطــوات لوضــع خطــط رئيســية    موريشــيوسومدغشــقر و

وتعمـل جنوب أفريقيا    . وطنـية ملكافحـة املخـدرات وتنفـيذها       
عــلى صـــياغة خطـــة رئيســـية جديـــدة مدهتـــا مخـــس ســـنوات  
ــة     ــيذ اخلطـ ــن تنفـ ــبة مـ ــربات املكتسـ ــبار اخلـ ــتأخذ يف االعتـ سـ

 .٢٠٠٤-١٩٩٩ة الرئيسية للفتر
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ــتقدم الــذي أحــرزته حكومــة     -٢٣٨ ــئة عــلما بال وحتــيط اهلي
ــية      ــدرات الوطنــ ــز القــ ــية يف تعزيــ ــية الليبــ ــة العربــ اجلماهرييــ
واملؤسسـية القانونية املتعلقة مبراقبة العقاقري املشروعة وكذلك        

 .بإنفاذ قوانني املخدرات

واقترحــت حكومــة املغــرب تشــريعاً جديــداً ملكافحــة  -٢٣٩
مـوال يـتفق مـع املعـايري الدولية ويأخذ بعني االعتبار            غسـل األ  

توصـيات فـرقة العمـل املعنية باإلجراءات املالية املتعلقة بغسل           
األمـوال؛ وتدعـو اهليئة احلكومة إىل سن مشروع القانون ذي      

 النـــيجروتالحــظ اهليـــئة أن  . الصــلة دون مـــزيد مــن الـــتأخري  
ــية صــيغت، قوانــني وط٢٠٠٤والســنغال اعــتمدتا، يف عــام    ن

غســل األمــوال الــذي  عــلى مــنوال التشــريع املوحــد ملكافحــة  
ــام      ــيا يف ع ــنقدي لغــرب أفريق وضــعه االحتــاد االقتصــادي وال

أمــــا بالنســــبة لــــباقي الــــدول األعضــــاء يف االحتــــاد . ٢٠٠٢
ــإن هــذه التشــريعات      ــيا، ف ــنقدي لغــرب أفريق االقتصــادي وال

ــنعدمة الوجــود  ــد ُوِضــعت أيضــا يف ا . حمــدودة أو م ــرأس وق ل
األخضــر وغامبــيا وغانــا ونــيجرييا تشــريعات ملكافحــة غســل  

ويف شــرق أفريقــيا، اعــتمدت . األمــوال تفــي باملعــايري الدولــية
وتوصي اهليئة  . مدغشقر قانوناً جديداً ملكافحة غسل األموال     

مل تعـتمد تشـريعات ملكافحـة غسـل األمـوال بأن            الـدول الـيت     
 .تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكن

 اهليـئة مـع التقدير أن حكومة زامبيا كثّفت          وتالحـظ  -٢٤٠
 ١٨٢، ُضبط   ٢٠٠٣ويف عام   . مـن جهـود الضبط اليت تبذهلا      

 طــنا ضــبطت يف  ٣٠يف مقــابل مــا جمموعــه   طــنا مــن القنــب 
 .٢٠٠٢ و٢٠٠١عامي 

  
  الزراعة واإلنتاج والصنع واالجتار والتعاطي    
  املخدرات      
للقنب املعروض  ال تزال أفريقيا متثّل املصدر الرئيسي        -٢٤١

ــنطقة أو املهـــــرب إىل   يف األســـــواق غـــــري املشـــــروعة يف املـــ

ووردت معلومـات تفـيد عن      . خارجهـا، ال سـيما إىل أوروبـا       
صــنع القنــب واالجتــار بــه يف مجــيع الــبلدان األفريقــية تقريــباً،   

 . بصورة رئيسية يف املغربراتنج القنببينما يتركّز إنتاج 

ية مشــتركة أجــراها مكتــب ووفقــاً لدراســة استقصــائ -٢٤٢
األمـم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واحلكومة املغربية يف         

، ُيقـدر جمموع املساحة اليت ُيزرع فيها القنب يف         ٢٠٠٣عـام   
ــنحو   ــرب بـــ ــة   ١٣٤ ٠٠٠املغـــ ــدر الدراســـ ــتار؛ وتقـــ  هكـــ
 طــن مــن نبــتات القنــب، ممــا ميــثّل  ٤٧ ٠٠٠االستقصــائية أن 

ويف الدراسة ذاهتا، . راتـنج القنب  طـن مـن    ٣ ٠٠٠حنـوا مـن     
 يف املائــة مــن اإلنــتاج العــاملي ٤٠قُــدر أن املغــرب ينــتج زهــاء 

 يف ٦٠ومــا يـزال املغــرب مصـدرا حلــوايل   . مـن راتــنج القنـب  
املائـة مـن راتـنج القنـب املضبوط يف العامل؛ بينما ُضبط معظم            

 مــن وُيهــرَّب راتـنج القنــب . القنـب املغــريب يف أوروبـا الغربــية  
املغـرب إىل املـناطق األفريقـية دون اإلقليمـية السـتهالكه حمليا             

 .األسواق غري املشروعة يف أماكن أخرىوإلعادة ارساله إىل 

وهـــناك حاجـــة مـــلحة يف املغـــرب وضـــع تشـــريعات  -٢٤٣
ــدرات     ــة املخـ ــية ملكافحـ ــتراتيجية الوطنـ ــم االسـ ــدة تدعـ جديـ

ة حتــثّ  ومــن مثّ، فــإن اهليــئ   . ومؤسســات مراقــبة املخــدرات   
احلكومـة املغربـية عـلى أن تضـع هـذه التشـريعات؛ وأن تنص               
تلــك التشــريعات عــلى اســتخدام تدابــري االستئصــال وفــرض    

، وعلى أن تسمح    ١٩٨٨العقوبـات املـتوخاة يف اتفاقـية سـنة          
باســتخدام أســاليب الــتحري مــن قبــيل التســليم املراقــب، وأن 

جملـــرمني تيســـر الـــتعاون الـــدويل الفعـــال مـــن خـــالل تســـليم ا
ومصـادرة شـحنات املخـدرات غري املشروعة يف بلدان أخرى      
ــبادلة واعــتراض شــحنات املخــدرات     ــية املت واملســاعدة القانون

 .غري املشروعة أثناء عبورها

ومـا تزال عشبة القنب أكثر املخدرات غري املشروعة       -٢٤٤
وُتعترب عدة بلدان أفريقية    . تعاطـيا يف معظـم الـبلدان األفريقـية        

وأبِلـغ بعض من تلك البلدان عن أن        . صـادر رئيسـية للقنـب     م
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زراعــة القنــب لألغــراض الــتجارية تــتزايد نتــيجة الخنفــاض       
ــتجات الزراعــية األخــرى  ففــي شــرق أفريقــيا، ال  . أســعار املن

زانـــيا ـمجهوريــة تن  وجــزر القمـــر وأوغـــندا وإثيوبــيا  ســيما يف  
. ريا هاما ، ميـثّل القنب حمصوال جتا     مدغشـقر  و كينـيا واملـتحدة   

وجـــنوب أفريقـــيا وتلـــيها مـــالوي مـــن بـــني بلـــدان اجلـــنوب  
ومثّــة . األفــريقي الــيت تشــيع فــيها زراعــة القنــب إىل حــد كــبري

أدلّــة توحــي بــأن بعضــا مــن الــنـزاعات األهلــية العديــدة يف        
أفريقــيا ُتمــول جزئــيا مــن األربــاح الــيت ُتجــىن مــن االجتــار         

 .بالقنب

بة الضــعيفة املطــبقة يف املوانــئ  وال تــزال تدابــري املراقــ  -٢٤٥
، وقوانـني مكافحـة املخدرات غري       يةواحلـدود الـرب   واملطـارات   

الكافـــية، إىل جانـــب تـــزايد عـــدد احملطـــات اجلويـــة املتشـــعِّبة  
ــار      ــكلة االجتــ ــاقم مشــ ــاهم يف تفــ ــة، تســ ــالت واهلامــ الوصــ

وأضحت بلدان غرب أفريقيا،    . بـاملخدرات يف شـرق أفريقـيا      
 سيما نيجرييا منطقة عبور رئيسية لالجتار   عـلى مر السنني، ال    

 .باملخدرات

ــية    -٢٤٦ وال يــزال الكوكــايني الــذي منشــأه أمــريكا اجلنوب
يدخــل غـــرب أفريقـــيا وجــنوهبا قـــبل أن يواصـــل طـــريقه إىل   

، أبلغت عدة ٢٠٠٣وبالنسبة لعام   . أوروبـا وأمريكا الشمالية   
. بوطةبلــدان يف أفريقــيا عــن تــزايد كمــيات الكوكــايني املضــ   

ــن      ــبطت مـ ــيت ُضـ ــيات الـ ــرب الكمـ ــن أن أكـ ــرغم مـ ــلى الـ وعـ
ــد     ــيا، فقـ ــنوب أفريقـ ــيجرييا ويف جـ ــت يف نـ ــايني كانـ الكوكـ

 كمــيات قياســية مــن الكوكــايني يف  ٢٠٠٤ضــبطت يف عــام 
ــيا ــثاين : خلــيج غين ــناير حــوايل /إذ ُضــبط يف كــانون ال  ٦٠٠ي

، اململكة املتحدةكـيلوغرام مـن الكوكـايني كانت متجهة إىل         
متّ تفكــــيك كــــارتل دويل لــــلمخدرات يف غانــــا؛ ويف كمــــا 
 كــيلوغراما مــن الكوكــايني  ٤٥٠يولــيه، ُضــبط حــوايل  /متــوز

ــؤولون     ــيها مسـ ــترك فـ ــية اشـ ــناء عملـ ــبالة ســـاحل توغـــو أثـ قـ
 اسـتناداً إىل معلومات استخبارية قدمتها   توغويـون فرنسـيون و  

 كذلـك، ضـبطت الســلطات   ٢٠٠٤يولـيه  /ويف متـوز . اسـبانيا 
 كـيلوغرام من الكوكايني واعتقلت      ٢٠٠خضـر   يف الـرأس األ   

وتثبــت هــذه احلــاالت .  أشــخاص هلــم صــلة هبــذه املســألة١٠
بوضــوح االجتــاه املــتزايد حنــو االجتــار بــاملخدرات عــن طــريق   

ومثّـة اعـتقاد بأن املتجرين      . الـبحر، ال سـيما يف غـرب أفريقـيا         
ــيا      ــياهتم إىل ســاحل غــرب أفريق ــوا عمل يف املخــدرات قــد نقل

ــية تدابــري إنفــاذ القوانــني املطــبقة قــبالة الشــواطئ    نتــي جة لفعال
وتفـيد املعلومات اليت قدمتها السلطات      . الـربتغالية واالسـبانية   

الســـــودانية أن مثّـــــة تـــــزايدا مـــــلحوظا كذلـــــك يف هتريـــــب  
املخـــدرات، ال ســـيما الكوكـــايني، مـــن غـــرب أفريقـــيا عـــرب  

، مبــا لفارســيمــنطقة اخللــيج االســودان إىل الــبلدان الواقعــة يف 
ونسـبة تعاطي الكوكايني يف     . فـيها اململكـة العربـية السـعودية       

ــذا املخــدر يف       ــاطي ه ــبدو أن تع ــيا منخفضــة نســبيا؛ وي أفريق
املـنطقة ينحصـر أساساً يف جنوب أفريقيا والسنغال ونيجرييا،          

 .إىل جانب بلدان العبور، وعلى رأسها الرأس األخضر

ه جــنوب شـرق آســيا  وال يـزال اهلريويـن الــذي منشـأ    -٢٤٧
وجـــنوب غـــرب آســـيا ُيهـــرَّب إىل بلـــدان يف شـــرق وغـــرب  
أفريقــيا، يف طــريقه إىل أوروبــا وإىل أمــريكا الشــمالية بدرجــة  

ولـئن كانـت كمـيات اهلريويـن املـتاجر هبـا قليلة مقارنة               . أقـل 
بالكمــيات املــتاجر هبــا يف مــناطق أخــرى، إالّ أن االجتــار هبــذا  

تســتأثر أفريقــيا مبــا نســبته  . (عدياًاملخــدر يســلك اجتاهــا تصــا 
 يف املائـة فقـط من جمموع كميات اهلريوين املضبوطة يف           ٠,٥
وقـد أسـتأثرت بلـدان غـرب أفريقـيا مبعظم الكميات            ). العـامل 

ــتم يف مطــار   . املضــبوطة وال تــزال عملــيات ضــبط اهلريويــن ت
ــبلّغ عــدة بلــدان . نــريويب الــدويل، وكذلــك يف أديــس أبابــا  وُت

ــية ــك عــلى      أفريق ــان ذل ــن، وإن ك ــاطي اهلريوي ــزايد تع ــن ت  ع
ــبلدان     ــنخفض؛ وتشــمل تلــك ال ــة تنمســتوى م ــيا ـمجهوري زان

ــتحدة ــيا و امل ــوار  وجــنوب أفريق ــيا وكــوت ديف ــرب كين  واملغ
وعلى الرغم من أن معظم اهلريوين      . موزامبيق و موريشـيوس و
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ــاحلقن يف       ــتزايدة عــن تعاطــيه ب ــات م ــة معلوم ــإن مثّ ــن، ف ُيدخَّ
فريقـيا وجـنوهبا، وهو تطور من شأنه أن خيلّف          بلـدان شـرق أ    

ويبدو أن  . عواقـب خطـرية بالنسـبة النتشـار األيـدز وفريوسه          
الـتزايد الكـبري الذي ُسجِّل طيلة بضع سنوات يف الطلب على    
ــد أصــبح        ــيا ق ــن يف جــنوب أفريق ــاطي اهلريوي ــن تع ــالج م الع

 .مستقرا
  

  املؤثّرات العقلية       
حضرات الصيدالنية اليت حتتوي    ال يـزال تعـاطي املست      -٢٤٨

عـلى مؤثّــرات عقلــية والــيت يـتزايد بــيعها علــناً وبــدون وصــفة   
وكثرياً ما  .طبـية يشـكّل أكـثر املسـائل إثـارة للقلـق يف أفريقيا        

ُيـباع اإليفـيدرين والديازيـبام مـن طرف البائعني املتجولني يف             
الشـوارع أو يف دكـاكني األحـياء يف العديـد مـن بلدان غرب               

ومــن دواعــي القلــق بشــكل خــاص حصــول .  أفريقــياووســط
. بعــض الشــباب يف شــرق أفريقــيا عــلى هــذه العقــاقري املســربة

ــالقلق إزاء    ويف جــنوب أفريقــيا، أصــبحت الســلطات تشــعر ب
الـتزايد السـريع الـذي جـرى مؤخراً يف تعاطي هيدروكلوريد             

يف كيـب تـاون، الذي    ") آيـس "املعـروف باسـم   (امليثامفيـتامني   
، عــلى مــا يــبدو، إىل الــبلد مــن الصــني، وإزاء ازديــاد   ُيـهــرَّب

ــنون    ــار امليثكاثي ــر عقّ ــروف باســم  (تواف ــذي ")كــات"املع ، ال
 .ُيصنع سراً يف البلد

ال يـزال تعاطي امليثاكوالون مدعاة للقلق يف جنوب        و -٢٤٩
. أفريقـــيا، وكذلـــك يف بلـــدان أخـــرى يف اجلـــنوب األفـــريقي 

ــادة مــع ال    ــن امليــثاكوالون ع ــق عــلى هــذا   (قنــب وُيدخَّ وُيطل
ــيط عــادة اســم   ــب "اخلل ــثاكوالون  "). وايــت باي ــزال املي وال ي

يدخـل جـنوب أفريقـيا مـن الصـني واهلند ومتر بعض شحنات            
هذا العقّار عن طريق زمبابوي وسوازيلند وموزامبيق وموانئ        

ويصـــنع امليـــثاكوالون كذلـــك يف . ومطـــارات شـــرق أفريقـــيا
وتالحظ اهليئة أن   . األفريقيخمتـربات سـرية يف بلدان اجلنوب        

سـلطات إنفـاذ القوانني يف جنوب أفريقيا أحرزت، يف العديد       
مـن املناسـبات، جناحاً كبرياً يف اعتراض سبيل بعض شحنات           

، متّت  ٢٠٠٤ويف أواسط عام    . امليـثاكوالون املهـربة إىل الـبلد      
بلغـــت يف  (أكـــثر عملـــيات ضـــبط مســـحوق امليـــثاكوالون     

ــا  ــا يــبدو، مــن الصــني     طــنا قادمــة ١٢جمموعه يف ) ، عــلى م
وكانـت عمليتان منها يف ديربان، وعملية      : اجلـنوب األفـريقي   
 .واحدة يف مابوتو

 ميثيلني ديوكسي ميثامفيتامني  وينحصـر تعاطي عقّار      -٢٥٠
ومعظم هذه . ، عـلى مـا يبدو، يف جنوب أفريقيا        )إكستاسـي (

املــادة يهــرب إىل جــنوب أفريقــيا ولكــن بعضــها ُيصــنع حملــيا   
واكُتِشــف أول خمتــرب غــري مشــروع لصــنع هــذا العقّــار  . يضــاأ

ــام   ــك    ١٩٩٦وفكِّــك يف ع ــنذ ذل ــا انفكّــت الشــرطة، م ؛ وم
 .احلني، تقوم بعمليات ضبط هلذا العقّار على حنو منتظم

ــس      -٢٥١ ــيلني ديوكــ ــنع امليثــ ــن أن صــ ــرغم مــ ــلى الــ وعــ
ــلى بعــض حــاالت يف       ــري املشــروع يقتصــر ع ــتامني غ ميثامفي

ألمفيتامني وامليثامفيتامني هترَّب من غرب     مصـر، فإن أقراص ا    
أفريقـيا، عـرب السـودان، إىل اململكـة العربـية السـعودية وبلدان            

 .أخرى يف منطقة اخلليج الفارسي
  

 عقاقري أخرى  
 

ــية،      -٢٥٢ ــبة الدول ــذي ال خيضــع للمراق ــات، ال ــزال الق ال ي
مجهورية ُيـزرع يف إثيوبـيا وكينـيا، وكذلـك يف جـزر القمـر و              

وُيــتعاطى القـات بصـورة رئيســية   .  ومدغشـقر ا املـتحدة زانـي ـتن
وعــلى الــرغم مــن أن لتــناول .  والصــومالجيــبويتيف إثيوبــيا و

القــات أخطــارا صــحية وعواقــب اجتماعــية، فإنــه حمظــور يف   
. زانـيا املتحدة ـمجهوريـة تن  وإريـتريا بعـض الـبلدان فقـط، مـثل        

بعة ملنظّمة وجتـري جلـنة اخلـرباء املعنـية باالرهتـان للعقـاقري والتا            
 .الصحة العاملية استعراضاً دقيقاً للقات يف الوقت احلايل
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  البعثات 
ــة      -٢٥٣ ــا حكوم ــيت اختذهت ــئة اإلجــراءات ال استعرضــت اهلي

مصـر لتنفـيذ التوصـيات الـيت أصـدرهتا اهليـئة عقـب البعثة اليت              
واشـتملت تلك  . ٢٠٠١مـايو   /أوفدهتـا إىل هـذا الـبلد يف أيـار         

دراسـات منـتظمة حـول مدى تعاطي    التوصـيات عـلى إجـراء      
املخـدرات يف مصـر وكذلك تطور خدمات الوقاية والعالج؛          
وتعزيــز األحكــام القانونــية املــتعلقة مبكافحــة غســل األمــوال؛   
وتنفـــيذ تدابـــري فعالـــة يف مصـــر ملـــنع توفّـــر املؤثّـــرات العقلـــية 

 .اخلاضعة للمراقبة بدون الوصفة الطبية الالزمة

ة عــلما بــبعض الــتدابري الــيت اختذهتــا     وإذ حتــيط اهليــئ  -٢٥٤
وزارة الصـحة والسـكان يف مصـر فـيما يتعلق مبراقبة األنشطة             
املشـروعة املتصـلة باملؤثّـرات العقلية والسالئف، تالحظ بقلق        
ــبطة مبكافحــة       ــي مســائل أخــرى مرت ــيت تغطّ أن التوصــيات ال

وحتـــثّ اهليـــئة . املخـــدرات مل ُتـــنفّذ أو مل ُتطـــبق كمـــا جيـــب 
ــتام   احلكومــة  عــلى اختــاذ اخلطــوات الالزمــة لكفالــة التنفــيذ ال

للتوصـيات الــيت تصـدرها اهليــئة بطــريقة أكـثر فعالــية وتنســيقا    
 .وبدون مزيد من التأخري

يونــيه /وأرسـلت اهليــئة بعــثة إىل مدغشـقر يف حزيــران   -٢٥٥
وتالحــظ اهليــئة مــع الــتقدير أن البعــثة اســُتقبلت مــن . ٢٠٠٤

ــيهم  قــبل مســؤولني حكومــيني عــلى أعــ   لى املســتويات مبــن ف
رئـيس الـوزراء وأعضـاء احلكومـة، الذيـن أعربوا بوضوح عن       
ــكلة     ــة مشـــ ــلحكومة ملكافحـــ ــة لـــ ــية القويـــ اإلرادة السياســـ

، ١٩٩٧وكانـت مدغشـقر قد اعتمدت، يف عام       . املخـدرات 
تشــريعاً يــتفق واملعــاهدات الدولــية ملراقــبة املخــدرات وســنت  

 .ل األموالمؤخراً أحكاماً ترمي إىل مكافحة غس

وتالحـــظ اهليـــئة مـــع الـــتقدير أن حكومـــة مدغشـــقر  -٢٥٦
ــام   ــتمدت، يف عـ ــاملة   ٢٠٠٣اعـ ــية شـ ــية وطنـ ــة رئيسـ ، خطـ

ــاقري       ــبة العق ــتعلق مبراق ــري ت ــيها تداب ــا ف ملكافحــة املخــدرات، مب

املشـروعة، إال أهنـا تعرب عن أسفها ألن تنفيذ هذه اخلطة قد      
ة املشـتركة بــني  وملــا كانـت اللجـن  . تأخـر نتـيجة الضـيق املـايل    

الــوزارات املعنــية بتنســيق مكافحــة املخــدرات تضــطلع بــدور  
هــــام يف مجــــيع األنشــــطة املــــتعلقة مبكافحــــة املخــــدرات يف  
مدغشـقر، فـإن اهليئة تشجع احلكومة على ختصيص ما يكفي           
مـن املـوارد التقنـية واملالـية ألمانـة اللجـنة لتمكيـنها مـن تنفـيذ          

 .لى حنو فعالاخلطة ومن االضطالع مبهامها ع

ــا     -٢٥٧ ــبب موقعهـــ ــقر، بســـ ــئة أن مدغشـــ ــدرك اهليـــ وتـــ
االســـتراتيجي يف احملـــيط اهلـــندي، تـــتعرض خلطـــر اســـتهداف 

فــــاخلط الســــاحلي الطويــــل يف . املــــتجرين بــــاملخدرات هلــــا
مدغشـقر وإقامـة منـتجعات سـياحية يف مشـال البلد ويف اجلزر        

ل مكافحة اجملـاورة ونقـص املـوارد املالـية والتقنـية عوامـل جتعـ             
وتالحظ اهليئة  . تعـاطي املخـدرات واالجتـار هبـا مسـألة صـعبة           

األمهـية الـيت توليها احلكومة لالرتقاء بالشبكة املوجودة جلمع           
البــــيانات حــــول تعــــاطي املخــــدرات واالجتــــار هبــــا، والــــيت 
ستســتخدم كــأداة إلعــادة حتديــد أولويــات احلكومــة املــتعلقة   

. ة، وال سيما أصغرهم سناً بـتدابري الوقايـة لصاحل السكان عام      
وتوصـي اهليـئة البلدان املاحنة واملنظّمات الدولية املعنية بتزويد          
احلكومـة باملسـاعدة التقنـية واملالية يف وضع برامج للوقاية من       
املخـدرات، وتوفـري اخلدمـات االستخبارية وأساليب الكشف         
احلديــثة، مبــا فــيها أســاليب إنفــاذ القوانــني وتقنــيات الكشــف  

ــاذ القوانـــني يف   ا ــلطات إنفـ ــتعزز قـــدرة سـ ملختـــربي، الـــيت سـ
 .اعتراض سبيل شحنات املخدرات غري املشروعة

ــيا يف حزيــــران  -٢٥٨ ــية إىل موريتانــ ــيه /ويف زيــــارة فنــ يونــ
، اشــتركت فــيها اهليــئة ومكتــب األمــم املــتحدة املعــين ٢٠٠٤

بــاملخدرات واجلــرمية، نوقشــت الــتدابري الــيت اختذهتــا حكومــة   
لد عمـالً بالتوصـيات اليت أصدرهتا اهليئة عقب زيارة          ذلـك الـب   

وتستمر املشاورات  . ١٩٩٩مـارس   / إىل هـناك يف آذار     بعثـتها 
ــيا     ــتعلق بتحســـني موريتانـ ــيما يـ ــية فـ ــلطات املوريتانـ مـــع السـ
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اللـتزاماهتا املـتعلقة بـتقدمي التقارير، وفقا ملا تقتضيه املعاهدات           
 .الدولية ملراقبة املخدرات

ــئة عــلما مبخــتلف املشــاكل الــيت تواجههــا    وحتــيط اهل -٢٥٩ ي
ــثال اللــ    ــة موريتانــيا يف االمت ــتعاهديةحكوم بــيد أن . تزاماهتا ال

ــة      ــبذهلا احلكومـ ــيت تـ ــلجهود الـ ــرها لـ ــن تقديـ ــرب عـ ــئة تعـ اهليـ
ــا     ــتدابري الـــيت اختذهتـ ــياح الـ ــع وتالحـــظ بارتـ ــتدراك الوضـ السـ
السـلطات لـتعزيز التشـريعات الوطنـية احلالـية املـتعلقة مبكافحــة       

وتـتطلّع اهليئة إىل وضع نظام وطين شامل ملكافحة         . املخـدرات 
ــا يف أن ُيعـــتمد مشـــروع   ــا إن األمـــل حيدوهـ املخـــدرات، كمـ
ــتوزيع    ــبة أفضـــل لـ ــباً، حبيـــث يوفّـــر مراقـ القـــانون اجلديـــد قريـ
املستحضــرات الصــيدالنية، مبــا فــيها املستحضــرات اخلاضــعة      

 .للمراقبة الدولية

دير أنـه، رغـم املـوارد التقنـية     وتالحـظ اهليـئة مـع الـتق     -٢٦٠
والبشـرية احملـدودة، فـإن املكتـب الوطـين ملكافحـة االجتار غري            
املشـروع بـاملخدرات واملؤثّـرات العقلـية يقـوم بانـتظام بضبط             
ــية يف      ــرات العقل ــن القنــب واملؤثّ الشــحنات غــري املشــروعة م

بـيد أن اهليئة تالحظ أن الضرورة تدعو إىل حتسني        . موريتانـيا 
ســيق فـــيما بـــني خمـــتلف األجهـــزة املشـــاركة يف مكافحـــة  التن

االجتــار بــاملخدرات وتعاطــيها إذا مــا أُريــد حتقــيق مكافحــة       
ومــن مثّ، تشــجع اهليــئة . مســتدامة لــلمخدرات يف ذلــك الــبلد

ــز اللجــنة املشــتركة بــني        ــلى تعزي ــوة ع ــيا بق ــة موريتان حكوم
نها من الـوزارات املعنـية بتنسـيق مكافحـة املخدرات بغية متكي     

االضـطالع مبهامهـا املتمـثّلة يف تنسـيق وتعزيـز التعاون الفعال             
ــة      ــلطات مكافحـ ــتلف سـ ــني خمـ ــات بـ ــاركة يف املعلومـ واملشـ

 .املخدرات

ــران -٢٦١ ــدت اهليــئة بعــثة إىل   ٢٠٠٤يونــيه /ويف حزي ، أوف
جـنوب أفريقـيا لتقيـيم الـتقدم الـذي أحـرزته احلكومة يف تنفيذ             

ئة عقــب زيــارة بعثــتها إىل ذلــك  التوصــيات الــيت أصــدرهتا اهليــ 
ومـع أن الفرصة مل تسنح للبعثة إلجراء        . ١٩٩٣الـبلد يف عـام      

تقيـيم كـامل للوضـع املتعلق مبكافحة املخدرات يف ذلك البلد،           
ــية       ــبة الدول ــة باملراق ــتزام احلكوم ــرها الل ــرب عــن تقدي ــا تع فإهن

ــلمخدرات ــانوين ملكافحــة املخــدرات يف   . ل ويتمــيز اإلطــار الق
 أفريقـيا بكونـه إطـاراً شـامالً ميتـثل ألحكام اتفاقية سنة       جـنوب 
وجتري . ١٩٨٨، واتفاقية سنة    ١٩٧١، واتفاقـية سـنة      ١٩٦١

مراقـــبة املخـــدرات واملؤثّـــرات العقلـــية والســـالئف الكيميائـــية  
ــة  ــبة فعال ــتعرقل بســبب عــدم   . املشــروعة مراق ــيد أن التنفــيذ ي ب

 .التنسيق

 أفريقــيا تعمــل   وتالحــظ اهليــئة أن حكومــة جــنوب    -٢٦٢
حالـــيا عـــلى وضـــع خطـــة رئيســـية وطنـــية جديـــدة ملكافحـــة  
ــتائج الــيت استخلصــت مــن     ــيم للن املخــدرات، اســتناداً إىل تقي

ــترة    ــية للفــ ــة الرئيســ ــئة  . ٢٠٠٤-١٩٩٩اخلطــ ــثّ اهليــ وحتــ
احلكومــة عــلى كفالــة قــيام تنســيق وتعــاون أفضــل فــيما بــني    

ة عـــن املؤسســات الرقابـــية وأجهـــزة إنفــاذ القوانـــني املســـؤول  
وتــتطلّع اهليــئة إىل تنفــيذ اخلطــة  . مســائل مكافحــة املخــدرات

الرئيســـية اجلديـــدة عـــلى الصـــعيد احملـــلي، ال ســـيما يف جمـــايل 
كمـا تتطلّع إىل    . الوقايـة مـن تعـاطي املخـدرات والعـالج مـنه           

ــربامج     ــزوِّد حكومــة جــنوب أفريقــيا اجملــتمعات الريفــية ب أن ُت
 .زراعة القنبخاصة بالتنمية املستدامة تثين عن 

وحتـيط اهليـئة عـلما مـع الـتقدير بـدور حكومة جنوب            -٢٦٣
 الـتعاون يف جمـال مكافحة املخدرات        تعزيـز أفريقـيا احلـيوي يف      

عــلى الصــعيدين الــدويل واإلقلــيمي، ال ســيما فــيما بــني بلــدان  
اجلـنوب األفـريقي، وذلـك ضمن اإلطار الذي وضعته اجلماعة           

حتـيط اهليئة علما أيضا باستمرار      و. اإلمنائـية للجـنوب األفـريقي     
احلكومـة يف توفري الدعم للعمليات الدولية الثالث اليت أطلقتها          
اهليـــئة للحـــيلولة دون تســـريب املـــواد الكيميائـــية األساســـية      
ــايني واملنشــــطات   ــناعة اهلريويــــن والكوكــ املســــتخدمة يف صــ

 .األمفيتامينية بصورة غري مشروعة
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  القارة األمريكية       -  باء  
ــية ملكافحـــة تعـــاطي    -٢٦٤ ــنة الـــبلدان األمريكـ ال تـــزال جلـ

التابعة ملنظّمة الدول األمريكية هي  ) جلـنة سـيكاد   (املخـدرات   
ــتعلقة مبكافحــة      ــيمي الرئيســي لتنســيق املســائل امل احملفــل اإلقل

وقد أُطلقت، حتت رعايتها،    . املخـدرات يف القـارة األمريكـية      
عددة األطــراف يف جولــة التقيــيم الثالــثة مــن آلــية التقيــيم املــت      

ــانون األول ــا    . ٢٠٠٣ديســمرب /ك ــة م ــك اجلول وشــارك يف تل
 بلـدا، وهدفها الرئيسي هو تقييم تنفيذ التوصيات         ٣٤جمموعـه   
ومـن املقـرر أن جتمَّـع املعلومـات الـواردة مـن البلدان              . السـابقة 

املشـاركة وتقـيَّم يف اجـتماعات مشـتركة بـني احلكومات، من             
 .٢٠٠٥يناير /ون الثايناملزمع عقد أحدها يف كان

وعقـدت أفرقة عمل مشتركة بني احلكومات اجتماعا     -٢٦٥
. ٢٠٠٣نوفمــرب /يف تشـرين الـثاين  " ســيكاد"حتـت رعايـة جلـنة    

وقـدم أحـد األفـرقة العاملـة تقريـرا عـن االجتـار باملخدرات عن           
طــريق الــبحر، وحســبما ورد يف الــتقرير، جيــري االجتــار بنســبة 

ايني املصـنوع يف أمـريكا اجلنوبـية عن         يف املائـة مـن الكوكـ       ٩٠
 طــنا مـن أصــل مــا يقـدر جمموعــه بــزهاء   ٥٩٠ ─طـريق الــبحر 

، وذلــك يف املقـام األول عـرب الــبحر   ٢٠٠٣ طـنا يف عـام   ٦٥٥
الكاريـبـي وخلـيج املكسـيك؛ وإضـافة إىل ذلك، يشهد العديد            
ــوارد      ــتقارا إىل امل ــتمويل واف ــنطقة نقصــا يف ال ــدول يف امل مــن ال

ملاديــة وعــدم توفّــر أي مــن آلــيات التنســيق عــلى        البشــرية وا
الصـعيدين الوطـين واإلقلـيمي الالزمـة ملواجهة الوضع على حنو        

وقـد أوصـى الفـريق العـامل بإنشـاء فـريق للخـرباء معين               . فعـال 
، بغية "سيكاد"مبكافحـة االجتـار عـن طـريق الـبحر تـابع للجـنة          

ر عن صـوغ مشـاريع تشريعات ولوائح منوذجية ملكافحة االجتا        
ــتراتيجيات    ــاء أفضـــل املمارســـات واالسـ ــبحر وإرسـ ــريق الـ طـ
ــدول     ــبحر يف الـ ــريق الـ ــن طـ ــاملخدرات عـ ــار بـ ــة االجتـ ملكافحـ

 ".سيكاد"األعضاء يف جلنة 

وقــام فــريق عــامل آخــر مشــترك بــني احلكومــات،        -٢٦٦
        ة األمريكية وخلص إىل    باسـتعراض مراقـبة السـالئف يف القـار

 تعزيـز تشريعاهتا ولوائحها  أنـه مثّـة حاجـة لـدى عـدة دول إىل           
 .احلالية يف ذلك اجملال

  
   أمريكا الوسطى والكاريبـي            
  التطورات الرئيسية 
ال تـزال مـنطقة أمـريكا الوسـطى والكاريبـي تعاين من       -٢٦٧

االجتــار بالكوكــايني وتعاطــيه عــلى نطــاق واســع؛ فقــد بــرزت  
. طقةمشـاكل خطـرية تتعلق بتعاطي الكوكايني يف بلدان يف املن       

وخـالل الســنة املاضــية، أبلغــت أجهــزة إنفــاذ القوانــني يف عــدة  
بلــدان عــن زيــادة املضــبوطات مــن الكوكــايني، وكذلــك عــن   

بيد أنه . اختـاذ ضـوابط أكـثر صـرامة عـلى الكيماويات السليفة         
مثّـة دالئـل عـلى أن تنظـيمات االجتـار بـاملخدرات تعدل طرائق            

 .اننيعملها لكي تتغلّب على جهود إنفاذ القو

ويف بلــدان يف أمــريكا الوســطى، يضــلع العديــد مــن       -٢٦٨
. عصــابات الشــباب يف اجلــرائم العنــيفة واالجتــار بــاملخدرات     

ورغـم أنـه ال يوجد اتفاق بشأن عدد األشخاص املنخرطني يف    
ــا ال يقــلّ عــن      ــأن م ــه يقــدر ب  ٧٠ ٠٠٠تلــك العصــابات، فإن

فادور أعضاء يف عصابات الشباب؛ وغالبيتهم يف السل      شـخص   
وقد اعُتمدت تدابري أشد صرامة ضد      . وغواتـيماال وهـندوراس   

عصـابات الشـباب يف عـدة بلـدان، مبـا فـيها السلفادور، حيث               
ــريعات اجلديـــدة الـــيت تفـــرض عقوبـــات عـــلى    تعرضـــت التشـ

وكــان . عضــوية عصــابات الشــباب للــنقد عــلى نطــاق واســع  
رؤســـاء حكومـــات املكســـيك وبلـــدان أمـــريكا الوســـطى قـــد 

ــوا، ــد يف آذار اتفقـ ــة عقـ ــر قمـ ــارس / يف مؤمتـ ــلى ٢٠٠٤مـ ، عـ
 .التعاون على مكافحة عصابات الشباب
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ــب     -٢٦٩ ــاييت، عقـ ــدة يف هـ ــة جديـ ــكّلت حكومـ ــد ُشـ وقـ
ويتســـم . ٢٠٠٤اضـــطرابات ونـــزاع مســـلّح يف مطلـــع عـــام 

الوضـع املـتعلق مبكافحة املخدرات يف هاييت منذ عدة سنوات           
ساد مما أدى إىل جعل     بعـدم فعالـية إنفـاذ القوانـني وتفشـي الف          

الــبلد حمطــة رئيســية لالجتــار بــاملخدرات يف أمــريكا الوســطى   
ــبـي ــدة عــلى أن     . والكاري ــاييت اجلدي ــة ه ــئة حكوم وحتــثّ اهلي

تكفـل، مبسـاعدة اجملـتمع الـدويل وبعـثة األمم املتحدة لتحقيق             
االســتقرار يف هــاييت، أن تكــون مكافحــة املخــدرات ضــمن      

 إلعـادة اإلعمـار وأن تتخذ التدابري        أولويـات بـرناجمها الوطـين     
الالزمـة ملكافحـة االجتار باملخدرات وتزايد تعاطي املخدرات         

 .يف البلد
  

  االنضمام إىل املعاهدات  
ــبـي أطــراف يف    -٢٧٠ مجــيع دول أمــريكا الوســطى والكاري

، وكذلك يف اتفاقية    ١٩٨٨ واتفاقية سنة    ١٩٦١اتفاقـية سنة    
وتدعـو اهليئة كالً    . هـندوراس ، باسـتثناء هـاييت و     ١٩٧١سـنة   

 ١٩٧١مـــن هـــاييت وهـــندوراس لالنضـــمام إىل اتفاقـــية ســـنة  
كما تدعو اهليئة . وتنفـيذ أحكـام تلـك االتفاقـية بـدون تـأخري        

ــنة    ــروتوكول سـ ــلى بـ ــديق عـ ــيكاراغوا للتصـ ــا نـ  ١٩٧٢أيضـ
 بدون تأخري، حيث إهنا ال تزال       ١٩٦١املعـدل التفاقـية سـنة       

 .اليت مل تفعل ذلك بعدالدولة الوحيدة يف املنطقة 
  

  التعاون اإلقليمي  
٢٧١- ى الــتعاون بــني أجهــزة إنفــاذ القوانــني يف بلــدان يف  أد

ــارة    ــناطق أخــــرى يف القــ ــبـي ومــ أمــــريكا الوســــطى والكاريــ
فعــلى . األمريكــية إىل اعــتقال مــتجرين رئيســيني بــاملخدرات    

 سـبيل املـثال، اعـتقل زعـيم تنظـيم كـبري لالجتـار باملخدرات يف        
ووفقا حلكومة . ٢٠٠٤مارس /اجلمهوريـة الدومينيكية يف آذار   

الواليـات املتحدة، قام ذلك التنظيم بنقل شحنات حتتوى على          

عــدة مــئات مــن الكــيلوغرامات مــن الكوكــايني إىل بورتــريكو  
والواليــات املــتحدة مــن جــزر فريجــني الــربيطانية واجلمهوريــة   

 .اجلنوبيةالدومينيكية وبلدان غري حمددة يف أمريكا 

 شخصا يف   ٣٠، اعُتقل حنو    ٢٠٠٤أبريل  /ويف نيسـان   -٢٧٢
عـدة بلـدان نتـيجة جهـود تعاونـية بني أجهزة إنفاذ القوانني يف               

ووفقــا . جــزر األنتــيل اهلولــندية وكولومبــيا والواليــات املــتحدة
ــيجة      ــيني، جــاءت االعــتقاالت نت ــني املعن ــاذ القوان ملســؤويل إنف

 الــبلدان املعنـية، مبــا يف ذلــك  جهـود منســقة وغــري مسـبوقة بــني  
أنشــطة مشــتركة لــتمكني مســؤويل إنفــاذ القوانــني مــن تعقّــب   
األشــــخاص الضـــــالعني يف مجــــيع مـــــراحل عملــــية االجتـــــار    
بـاملخدرات، مـن مصـادر اإلمـداد إىل جتـار البيع باجلملة والبيع       

 .بالتجزئة
  

  التشريعات والسياسات واإلجراءات الوطنية  
اضية، اختذت خطوات يف عدة بلدان      خـالل السنة امل    -٢٧٣

. يف أمـريكا الوسـطى والكاريبـي لتعزيز الرقابة على السالئف         
، ضبطت حكومة بنما كمية     ٢٠٠٤يـناير   /ويف كـانون الـثاين    

ونظرا إىل . كـبرية من اإليفيدرين يف املطار الدويل لذلك البلد       
أمهــية بــنما باعتــبارها نقطــة للشــحن العابــر، تشــجع اهليــئة         

ذلـك الـبلد عـلى مواصـلة جهودهـا الرامية إىل تعزيز             حكومـة   
 .مراقبة السالئف، بالتعاون مع سائر احلكومات يف املنطقة

ــدة     -٢٧٤ ــح جديـ ــة لوائـ ــتمدت احلكومـ ــيماال، اعـ ويف غواتـ
بشــأن مراقــبة الســالئف وأنشــأت جلــنة جديــدة مشــتركة بــني   

ــوزارات لتنســيق اجــراءاهتا يف ذلــك اجملــال   ويف هــندوراس، . ال
حلكومـة يف تنفـيذ خطـة العمـل الوطنـية لتعزيز مراقبة             شـرعت ا  
ويف جامايكـا، تـنفّذ احلكومـة ضـوابط أشد صرامة           . السـالئف 

ــاط     ــبة يف نقـ ــعة للمراقـ ــية اخلاضـ ــواد الكيميائـ ــحن املـ ــلى شـ عـ
ــنقل     ــارات وحمطـــات الـ ــيها املطـ ــا فـ ــا، مبـ ــأذون هبـ الدخـــول املـ
ــة يف     ــعوبات مجــ ــه صــ ــة تواجــ ــيد أن احلكومــ ــات؛ بــ باحلاويــ
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ع بــتلك العملــيات، مبــا يف ذلــك االفــتقار إىل املــوارد  االضــطال
 .املالية وغريها من املواد

ــية      -٢٧٥ ــد اعــتمدت يف الســنوات األخــرية خطــط وطن وق
ملكافحـة املخـدرات يف كـل البلدان تقريبا يف أمريكا الوسطى     

وتالحـظ اهليـئة بارتـياح أن حكومة جزر البهاما          . والكاريـبـي 
فحـة املخــدرات تشـمل الفــترة   قـد اعـتمدت خطــة وطنـية ملكا   

، وهــو مــا دعــت إلــيه اهليــئة يف تقريــرها عــن  ٢٠٠٨-٢٠٠٣
 وتالحـــظ اهليـــئة أيضـــا أن احلكومـــة تقـــوم  )٣٩(.٢٠٠٣عـــام 

حالـيا، يف إطـار تلك اخلطة، بإنشاء مرصد وطين للمخدرات           
ــيا للــرعاية مــن أجــل عــالج املدمــنني عــلى     ووضــع معــايري دن

ــية  . املخــدرات ملكافحــة املخــدرات الــيت  وتــنص اخلطــة الوطن
اعـتمدت يف كوسـتاريكا عـلى إجـراء إعـادة هـيكلة مؤسسية              

ويف السلفادور،  . لـتعزيز اجلهـود يف جمـال مكافحـة املخدرات         
يشـدد قانون ملكافحة املخدرات اعتمد حديثا العقوبات على         

 .طائفة عريضة من اجلرائم املتصلة باملخدرات

ــباط -٢٧٦ ــرباير /ويف شـ ــت٢٠٠٤فـ ــية  ، أوصـ ــنة برملانـ  جلـ
خاصــة يف جامايكــا بــتعديل التشــريعات الوطنــية لكــي تكــون 
حـيازة القنـب وتعاطـيه بكمـيات صـغرية عـلى انفراد خمالفتني            

وأوصت اللجنة بأن يظلّ    . بسـيطتني، ختضـعان لغـرامة معتدلة      
. تعـاطي القنـب يف األمـاكن العامـة خاضعا للجزاءات اجلنائية       

دابـري أخـرى خلفض تعاطي   كمـا أوصـت اللجـنة بـأن ُتـتخذ ت         
القنــب، مبــا يف ذلــك شــن محــالت مكــثّفة خلفــض الطلــب        
موجَّهـة إىل الشـباب وتعزيـز اجلهـود الرامـية إىل القضـاء على               

وأرسـلت توصـيات اللجنة إىل      . زراعـة القنـب غـري املشـروعة       
 .الربملان العتمادها

ــود اهليــئة أن تؤكّــد عــلى أن القنــب خمــدر ضــار        -٢٧٧ وت
وحتــثّ . ١٩٦١كافحــته بقــوة مبوجــب اتفاقــية ســنة  يتعــين م

اهليــئة حكومــة جامايكــا عــلى ضــمان توجــيه رســالة واضــحة  
 .وصحيحة إىل الناس فيما يتعلق مبخاطر تعاطي القنب

وقــد وضــعت حكومــة بلــيز بــرناجما وطنــيا لفــرض        -٢٧٨
جـزاءات بديلـة، حيـث ُتوِقـع على اجلناة للمرة األوىل واجلناة             

لقضايا املتعلقة بتعاطي املخدرات، أحكام مـن األحـداث، يف ا     
تــنص عــلى القــيام باخلدمــة اجملتمعــية مصــحوبة بعــالج مــن        

 .املخدرات أو باملشورة

وأجــرت حكومــة أنتــيغوا وبــربودا مؤخــرا استقصــاًء    -٢٧٩
وطنـــيا بشـــأن تعـــاطي املخـــدرات يف املـــدارس وتقـــوم حالـــيا 

ــيل النــتائج  اال بــأن وأفــاد استقصــاء مشــابه يف غواتــيم   . بتحل
تعـــاطي املخــــدرات غــــري املشــــروعة، مبــــا يف ذلــــك القنــــب  

كما . والكوكـايني، قـد زاد خـالل السـنوات اخلمـس املاضية            
 .أُجري استقصاءان من هذا القبيل يف بنما وكوستاريكا

وأُكمـــــل استقصـــــاء عـــــن تعـــــاطي املخـــــدرات يف   -٢٨٠
وأفـاد االستقصــاء بــأن  . ٢٠٠٤يونــيه /السـلفادور يف حزيــران 

 املائـة مـن السـكان قـد تعاطوا خمدرا غري مشروع مرة               يف ١٦
.  يف املائـة قـد فعلـوا ذلك يف السنة املاضية           ٧عـلى األقـل وأن      

وبـين االستقصاء أيضا أن سن التناول األويل للكراك والقنب           
 سـنة، ممـا يـدلّ عـلى وجـود حاجة إىل توفري      ١٣تـبلغ حـوايل    

ت لصاحل األطفال يف    بـرامج وافـية للوقايـة من تعاطي املخدرا        
 .سن الثانية عشرة وما دوهنا

وال تـزال املعلومـات الدقـيقة بشأن تعاطي املخدرات           -٢٨١
يف العديــــد مــــن الــــبلدان يف أمــــريكا الوســــطى والكاريــــبـي  

وتشــجع اهليــئة حكومــات الــبلدان يف املــنطقة عــلى . شــحيحة
 .مواصلة جهودها جلمع البيانات يف ذلك اجملال وحتليلها

  
   والصنع واالجتار والتعاطي   واالنتاجلزراعة ا 
  املخدرات      
ــيات كــبرية يف مجــيع    -٢٨٢ جيــري االجتــار بالكوكــايني بكم

وقد ضبطت سلطات جزر    . أحنـاء أمـريكا الوسطى والكاريبـي     
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ــارب     ــا يق ــا م ــندية وأروب ــيل اهلول ــن  ٥ ٠٠٠األنت  كــيلوغرام م
 ٢ ٠٠٠حنــو بلغــت بــزيادة أي ، ٢٠٠٣الكوكــايني يف عــام  

وهــــناك مؤشـــــرات إىل أن  . ٢٠٠٢كــــيلوغرام عــــلى عـــــام   
تنظــيمات االجتــار بــاملخدرات يف جــزر األنتــيل اهلولــندية تقــوم  
ــراد       ــن األفـ ــدرات مـ ــلي املخـ ــر ناقـ ــع أجـ ــتزايدة بدفـ ــفة مـ بصـ

ــبغال("  أو ”MDMA“لـــيس نقـــدا بـــل يف شـــكل عقّـــار     ") الـ
كوكـايني، مما يزيد مستوى تعاطي املخدرات واجلرمية املرتبطة         

 .به وُيفاقم الوضع االجتماعي السيئ يف اإلقليم

ويف هـــندوراس، زاد إمجـــايل الكمـــية املضـــبوطة مـــن      -٢٨٣
 ١ ٥٠٠الكوكــايني مـــن مســتوى ســـنوي بلــغ متوســـطه حنـــو    

ــ ــترة كلـ ــن  ٢٠٠٠-١٩٩٧يوغرام يف الفـ ــثر مـ  ٥ ٠٠٠ إىل أكـ
، ضبطت  ٢٠٠٤أغسطس  /ويف آب . ٢٠٠٣كـيلوغرام يف عام     

 كــيلوغرام ١ ٦٠٠احنة حتمــل حنــو الســلطات يف نــيكاراغوا شــ
 .قرب حدود ذلك البلد مع هندوراسمن الكوكايني 

، ضـبطت حكومـة جـزر الـبهاما ما          ٢٠٠٣ويف عـام     -٢٨٤
وهو  كـيلوغرام مـن الكوكايني،       ٤ ٠٠٠يـزيد جمموعـه عـلى       

ــام     ــنذ عـ ــجل مـ ــتوى ُسـ ــلى مسـ ــية  . ١٩٩٧أعـ ــت كمـ وبلغـ
عـه على  الكوكـايني الـيت ُضـبطت يف غواتـيماال مـا يـزيد جممو         

ــيلوغرام يف عـــــام  ٩ ٠٠٠ ــث وصـــــل إىل  ٢٠٠٣ كـــ ، حبيـــ
. ١٩٩٩ و١٩٩٨املســـــتويات العالـــــية الســـــابقة يف عـــــامي 
 كيلوغرام  ٢ ٩٠٠وضـبطت حكومة كوستاريكا ما جمموعه       

 كــيلوغرام يف عــام ٤ ٢٠٠ و٢٠٠٢مــن الكوكــايني يف عــام 
 كـيلوغرام يف الشهور الستة األوىل وحدها        ٤ ٣٠٠ و ٢٠٠٣

 .٢٠٠٤من عام 

ــاذ      -٢٨٥ ــبذهلا أجهــزة إنف ــيت ت ــة ال ورداً عــلى اجلهــود القوي
القوانـــني، أخـــذت تنظـــيمات االجتـــار بـــاملخدرات يف بعـــض  

ففي هندوراس، يبدو أن مثّة . الـبلدان تغـير مـن طـرائق عمـلها        
ــبحرية لتهريــــب       ــرق اجلويــــة والــ ــادة يف اســــتخدام الطــ زيــ

ــدرات ــاملخدرات   . املخــ ــتجرون بــ ــذ املــ ــا، أخــ ويف جامايكــ

مون بصــفة مــتزايدة قــوارب صــغرية لــنقل الشــحنات   يســتخد
غـري املشـروعة، وتقـوم تنظيمات االجتار باملخدرات برحالت        
اســـتطالع جويـــة بطائـــرات صـــغرية لضـــمان خلـــو املمـــرات  

 .البحرية قبل إرسال قوارهبا

ــتزايد يف     -٢٨٦ ــذ يف الـ ــايني آخـ ــاطي الكوكـ ــبدو أن تعـ ويـ
لغ معدل االنتشار ففـي بنما، يب . أمـريكا الوسـطى والكاريـبـي    

  يف املائــــة، رغــــم أن هــــذا الــــرقم يســــتند إىل ١,٤الســــنوي 
ــيانات مجعــت يف عــام   وُيقــدر أن معــدل االنتشــار  . ١٩٩٧ب

السـنوي يف بـربادوس وسـانت لوسـيا وغواتـيماال ونيكاراغوا          
ويف اجلمهورية الدومينيكية وهاييت، .  يف املائـة ١مجـيعها يـبلغ    

تزايد أيضــا وإن كــان بشــكل  يــبدو أن تعــاطي الكوكــايني، يــ 
 .ضئيل

ــريكا     -٢٨٧ ــبلدان يف أم وجتــري زراعــة القنــب يف معظــم ال
ــا ينـــتج مـــن    ــتم تعـــاطي معظـــم مـ ــبـي؛ ويـ  الوســـطى والكاريـ

وواصــــلت . القنــــب حملــــيا أو يهــــرب إىل الــــبلدان اجملــــاورة 
احلكومـات يف املـنطقة دون اإلقليمـية براجمها اخلاصة بالقضاء           

 .على القنب

لغـت جامايكــا عــن حتقــيق جنــاح كــبري يف القضــاء  وأب -٢٨٨
عـلى زراعة القنب غري املشروعة، حبيث اخنفض إمجايل الرقعة        

 هكتار يف   ٩٠٠املسـتخدمة لـتلك الـزراعة يف ذلـك الـبلد من             
واخنفــــض . ٢٠٠٣ هكــــتار يف عــــام ٤٠٠ إىل ١٩٩٩عــــام 

جممـوع كمـية القنـب الـذي ضبطته السلطات يف جامايكا يف             
 ٣٦ ٠٠٠إىل كــــــيلوغرام  ٧٤ ٠٠٠ن نفــــــس الفــــــترة مــــــ

ورغـم تلـك النجاحات، ال تزال جامايكا مصدرا       . كـيلوغرام 
وتشـــجع اهليـــئة جامايكـــا عـــلى . رئيســـيا للقنـــب يف املـــنطقة

مواصـلة جهودهـا، مبـا يف ذلـك مجـع البيانات للمساعدة على       
ــك     . رصــد الوضــع  ــا دعــم تل ــئة شــركاء جامايك وتناشــد اهلي

 .ملالية والتقنيةاجلهود من خالل املساعدة ا



 

63  
 

E/INCB/2004/1  

وتعـاطي اهلريويـن منخفض نسبيا يف أمريكا الوسطى          -٢٨٩
والكاريـبـي، ولكـن الوضـع يتغير مع تزايد االجتار باملخدرات       

وقد أبلغ عن زيادة يف تعاطي اهلريوين   . يف مجـيع أحنـاء املنطقة     
 .يف اجلمهورية الدومينيكية والسلفادور

متعاطي املخدرات وتشـكّل اإلناث نسبة متزايدة من       -٢٩٠
وحتـثّ اهليـئة احلكومات يف      . يف أمـريكا الوسـطى والكاريـبـي      

املــنطقة عــلى القــيام، يف إطــار اجلهــود الرامــية إىل مكافحــة       
تعـاطي املخـدرات، بكفالـة وضـع بـرامج وافـية لضـمان إيالء               

 .اهتمام خاص ملتعاطيات املخدرات
  

  املؤثّرات العقلية 
 مسـتوى تعاطي املستحضرات     تبـين االستقصـاءات أن     -٢٩١

الصـــيدالنية مـــرتفع يف بعـــض الـــبلدان يف أمـــريكا الوســـطى      
ــبـي ــية،     . والكاري ــرات العقل ــين إحــدى الدراســات أن املؤثّ وتب

وخاصـة الفلونيترازيـبام واملديازيـبام، متثّل العقاقري الرئيسية اليت          
أوبـــرنس، -جيـــري تعاطـــيها بـــني أطفـــال الشـــوارع يف بـــورت

رَّب تلـك املـواد مـن السـوق املشروعة أو           وتسـ . عاصـمة هـاييت   
مــن املــنح الدولــية أو هتــرَّب مــن بــنما وجــزر األنتــيل اهلولــندية  

والحظــت . واجلمهوريــة الدومينيكــية وفــنـزويال وكوســتاريكا 
أن مراقـبة املؤثّـرات العقلية ما زال ميثّل مشكلة          " سـيكاد "جلـنة   

ــبـي   ــية والكاري ــدان يف أمــريكا الالتين ــئة وحتــ. يف عــدة بل ثّ اهلي
حكومـات الـبلدان يف املـنطقة عـلى ضمان وضع ضوابط وافية             
للمستحضــرات الصــيدالنية، وفقــا ألحكــام املعــاهدات الدولــية 

 .ملراقبة املخدرات
  

   أمريكا الشمالية      
  التطورات الرئيسية 
تعتــرب مــنطقة أمــريكا الشــمالية، جمــتمعة، أكــرب ســوق  -٢٩٢

وميــثّل االجتــار الواســع  . امللــلمخدرات غــري املشــروعة يف العــ 

الـنطاق للمخدرات وصنعها بصورة غري مشروعة مصدر قلق         
بــالغ أيضــا، ويــبدو أن تعــاطي أو اســاءة اســتعمال العقــاقري       

ويف الوقـــت . املـــباعة بوصـــفة طبـــية ظاهـــرة آخـــذة يف الـــنمو
نفسـه، ختصـص الـبلدان يف املـنطقة مـبالغ كـبرية مـن مواردها                

ت لديهــا، ســواء داخــل بلداهنــا أو  للتصــدي ملشــاكل املخــدرا
ــنطقة، وال ســيما يف    . خارجهــا ــدان امل ــتعاون ممــتاز بــني بل وال

 .جمال إنفاذ القوانني

وكـان أول استقصـاء وطـين بشـأن تعاطي املخدرات            -٢٩٣
ديسمرب / يف كندا يف كانون األول١٩٩٤قـد أُجري منذ عام      

 وميـثّل االستقصـاء أول خطـوة لضـمان توافر بيانات          . ٢٠٠٣
. شـاملة عـن االجتاهـات احلالـية، حسـبما أوصـت بذلك اهليئة         

واسـتمر الـنقاش يف كـندا بشـأن التشـريع املقترح الذي يتوقّع               
أن خيفّـض اجلـزاءات عـلى حـيازة كمـيات صـغرية من القنب               

 .من املالحقة اجلنائية إىل الغرامة

وواصـلت حكومـة املكسـيك جهودها يف جمال إنفاذ           -٢٩٤
ة االجتار باملخدرات، وسجلت عدة جناحات      القوانـني ملكافح  

كـــبرية، مبـــا يف ذلـــك اعـــتقال أعضـــاء بـــارزين يف تنظـــيمات  
كمــا تولّــت املكســيك استضــافة املؤمتــر  . لالجتــار بــاملخدرات

السياسـي الرفـيع املسـتوى للتوقـيع عـلى اتفاقـية األمم املتحدة              
/ ملكافحــة الفســاد، الــذي عقــد يف مرييــدا يف كــانون األول     

 .٢٠٠٣رب ديسم

ومـــا زالـــت الواليـــات املـــتحدة، وهـــي أكـــرب ســـوق  -٢٩٥
ــيا يف      ــريكا رئيسـ ــامل، شـ ــروعة يف العـ ــري املشـ ــلمخدرات غـ لـ
اجلهـود الدولـية ملكافحة املخدرات، وخصوصا يف جمال إنفاذ          

ونتـيجة جلهود إنفاذ القوانني، مبا يف ذلك العمليات      . القوانـني 
خــرى، متّ تفكــيك املشــتركة بــني الواليــات املــتحدة وبلــدان أ 

مثانـية تنظـيمات دولـية كـبرية لالجتار باملخدرات خالل السنة       
. املاضـية ومتّـت زعـزعة سـبعة تنظـيمات أخـرى إىل حد كبري              

كمـا ال تـزال الواليات املتحدة تواصل بذل جهودها ملواجهة     
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مسـتوى تعـاطي املخـدرات العـايل يف إقلـيمها؛ مما أدى نتيجة              
ــاطي املخــدرات بــني طــالب   لذلــك إىل اخنفــاض كــبري   يف تع

بيد أنه يبدو أن تعاطي بعض املستحضرات    . املـدارس الـثانوية   
الصــيدالنية الــيت حتــتوي عــلى خمــدرات ومؤثّــرات عقلــية ميــثّل 

 .مشكلة آخذة يف االزدياد يف البلد
  

  االنضمام إىل املعاهدات 
دول أمـــريكا الشـــمالية الـــثالث مجـــيعها أطـــراف يف   -٢٩٦

 .الدولية الثالث ملكافحة املخدراتاملعاهدات 
  

  التعاون االقليمي 
واصــلت الــبلدان الــثالثة يف أمــريكا الشــمالية تعاوهنــا   -٢٩٧

املمـتاز يف جمـال إنفـاذ القوانـني وحقّقت عددا من النجاحات             
ــاملخدرات    ــار بـ ــية لالجتـ ــيمات الدولـ ــة التنظـ ويف . يف مكافحـ

ــارس / آذار ـــ  ٢٠٠٤مــ ــات املـ ــندا والواليــ تحدة ، قامــــت كــ
بتفكـيك تنظـيم كـان ضـالعا يف صـنع املخـدرات واالجتـار هبا             
عـلى نطاق كبري بصورة غري مشروعة؛ ونتيجة لتلك العملية،         

ــن    ــُتقل أكــثر م ــتحدة و  ١٣٠اع ــات امل  ٥٠ شخصــا يف الوالي
، فكّكت السلطات   ٢٠٠٤مـايو   /ويف أيـار  . شخصـا يف كـندا    

حدة يف كـــندا وكولومبـــيا واململكـــة املـــتحدة والواليـــات املـــت
شـبكة كـبرية لغسـل األمـوال، كانت قد قامت بغسل ماليني             
دوالرات الواليـــات املـــتحدة مـــن عـــائدات تأتـــت مـــن بـــيع   

 .الكوكايني الكولومبـي

واعــُتقل أيضــا عــدد كــبري مــن األعضــاء الــبارزين يف    -٢٩٨
تنظــيمات لالجتــار بــاملخدرات يف املكســيك، وكــان ذلــك يف  

اســــم لــــلمعلومات الغالــــب نتــــيجة لعملــــيات مشــــتركة وتق
أو /االســتخباراتية مــع بلــدان أخــرى يف أمــريكا الوســطى و      

ــمالية  ــريكا الشــ ــيك  . أمــ ــلّمت املكســ ــا إىل ٣١وســ  شخصــ
.  منهم جبرائم تتعلق باملخدرات١٩الواليـات املـتحدة، اتــهم       

واشـترك أعضـاء النيابة العامة يف املكسيك والواليات املتحدة          
 عملية لتحسني اجراءات    يف بـرنامج تعـاوين السـتبانة أساليب       

 .تسليم اجملرمني

والــدول الــثالث يف أمــريكا الشــمالية مجــيعها أعضــاء  -٢٩٩
جلــنة (يف جلــنة الــبلدان األمريكــية ملكافحــة تعــاطي املخــدرات 

ــتعددة األطــراف   ) ســيكاد ــيم امل ــية التقي ــد . وتشــارك يف آل وق
يف " سيكاد"ُعقـدت الـدورة العاديـة الـرابعة والـثالثون للجـنة             

، وُعقــدت ٢٠٠٣نوفمــرب /نــتريال بكــندا يف تشــرين الــثاين مو
ــثالثون يف واشــنطن العاصــمة يف    الــدورة العاديــة اخلامســة وال

ــان ــريل /نيسـ ــثالث يف   . ٢٠٠٤أبـ ــدول الـ ــئة الـ ــجع اهليـ وتشـ
أمــريكا الشــمالية عــلى مواصــلة مشــاركتها النشــطة يف ذلــك   

 .احملفل اإلقليمي
  

  نيةالتشريعات والسياسات واإلجراءات الوط 
ــانون األول  -٣٠٠ ــندا يف كــ ــئة بشــــروع كــ / ترحــــب اهليــ

ــمرب  ــاء   ٢٠٠٣ديسـ ــئة، يف أول استقصـ ــية اهليـ ــال بتوصـ ، عمـ
وإىل حــني . ١٩٩٤وطــين عــن تعــاطي املخــدرات مــنذ عــام    

إجـــراء االستقصـــاء احلـــايل، كانـــت املعلومـــات عـــن تعـــاطي  
وتـأمل اهليئة يف أن تستخدم     . املخـدرات يف كـندا غـري كاملـة        

ــن  ــة كـ ــرامج    حكومـ ــوغ بـ ــاء يف صـ ــتنتاجات االستقصـ دا اسـ
 .ملكافحة تعاطي املخدرات يف ذلك البلد

وتالحـظ اهليـئة أن التشـريعات اليت اقترحتها حكومة           -٣٠١
كـندا لتنقـيح العقوبـات عـلى اجلـرائم املتصـلة بالقنب ال تزال            

ويف حني أن حيازة القنب سوف تظلّ، مبقتضى        . قـيد النقاش  
فعــال إجرامــيا، فــإن حــيازة كمــيات     التشــريعات املقــترحة،  

ويساور . صـغرية مـن تلك املادة لن يسجل يف سجل السوابق   
اهليـئة القلق من أن يسهم أي من التنقيحات يف االعتقاد خطأ   

كما ستزيد التشريعات املقترحة . بـأن القنـب مـادة غري ضارة     
 .العقوبات املفروضة على إنتاج القنب يف بعض احلاالت



 

65  
 

E/INCB/2004/1  

لـت سـلطات إنفـاذ القوانـني املكسـيكية أعضاء       واعتق -٣٠٢
بـــارزين يف تنظـــيمات كـــبرية لالجتـــار بـــاملخدرات يف الســـنة  

فعـلى سـبيل املـثال، اعـتقل أفـراد مـن قـوات الشرطة         . املاضـية 
ــريل /املكســيكية يف نيســان  ــن غواتــيماال   ٢٠٠٤أب  مواطــنا م

زعـم أنـه كـان يـترأس أحد أكرب تنظيمات االجتار باملخدرات        
/ يكا الوسـطى، واعتقلـت السلطات املكسيكية يف آب    يف أمـر  

 رئـيس تنظـيم زعـم أنه مسؤول عن االجتار           ٢٠٠٤أغسـطس   
بــنحو نصــف الكوكــايني الداخــل إىل الواليــات املــتحدة مــن   

كمــا تواصــل حكومــة املكســيك جهودهــا الرامــية . املكسـيك 
إىل مكافحـة الفسـاد، الـذي ارتـبط، يف العديـد مـن احلاالت،               

وعـلى سبيل املثال، اختذت احلكومة يف       . خدراتباالجتـار بـامل   
 إجـراءات يف واليـة يف وسط املكسيك         ٢٠٠٤أبـريل   /نيسـان 

ضـــد عـــدد كـــبري مـــن رجـــال الشـــرطة الذيـــن اهتمـــوا بـــنقل  
 .كوكايني يف سيارات الشرطة

ــيه /ويف متــوز -٣٠٣ ، أفــادت حكومــة املكســيك  ٢٠٠٤يول
أُضعفت بـأن بعـض تنظـيمات االجتار باملخدرات الرئيسية قد        

وتشـجع اهليئة احلكومة على مواصلة جهودها  . إىل حـد كـبري   
الرامــية إىل مكافحــة االجتــار بــاملخدرات، وال ســيما أن هــناك 
دالئــل عــلى أن تنظــيمات االجتــار بــاملخدرات آخــذة يف أن      
تصـبح أكـثر المركزية، وتتألّف من عدد أكرب من التنظيمات        

 .الصغرى

ب وخشخاش األفيون اللذين    وتالحـظ اهليـئة أن القنـ       -٣٠٤
ــزرعان عــلى حنــو غــري مشــروع يف املكســيك ظــالّ ميــثّالن        ي

ويف إطار جهود   . مشـكلة يف أمـريكا الشـمالية لبضـع سنوات         
حكومــة املكســيك خلفــض الطلــب، اســتمرت احلكومــة يف      

وتالحظ . إنشـاء جلـان بلدية ملكافحة اإلدمان على املخدرات        
ــبرية مـــن امل  ــية الكـ ــئة أن الكمـ ــا عـــرب  اهليـ ــتجر هبـ خـــدرات املـ

املكسـيك جتعل البلد عرضة لألثر االستتباعي، وهو ما حدث      
وإضـافة إىل ذلك، تالحظ اهليئة أن       . بـالفعل يف بلـدان أخـرى      

مثّـة معـدالت عالية لتعاطي بعض املخدرات يف اجلزء الشمايل           
وتشـــجع اهليـــئة احلكومـــة عـــلى مواصـــلة تعزيـــز  . مـــن الـــبلد

الطلب، وتأمل يف أن تثبت اللجان     جهودهـا يف جمـال خفـض        
 .البلدية أهنا أداة مفيدة يف مكافحة تعاطي املخدرات

ــة     -٣٠٥ ــتحدة إعطــاء أولوي ــات امل ــة الوالي وواصــلت حكوم
ــيها    ــاملخدرات وتعاطـ ــار بـ ــة االجتـ ــيا ملكافحـ ــافة إىل . علـ وإضـ

جهودهـا داخـل إقلـيمها، متـثّل الواليـات املـتحدة أيضـا شريكا         
ملخـــدرات عـــلى الصـــعيد الـــدويل، إذ    رئيســـيا يف مكافحـــة ا 

ــنة ٧٣١خصصـــت  ــيون دوالر لسـ ــود ٢٠٠٥ ملـ ــا جلهـ  دعمـ
مكافحـة املخـدرات يف بلـدان يف أمـريكا اجلنوبـية، مبا يف ذلك              
دعـم إنفــاذ القوانــني والقضــاء عـلى احملاصــيل املــزروعة بصــورة   
غـري مشـروعة وبـناء املؤسسات وبرامج التنمية البديلة وخفض           

احلكومــة بــدور رائــد يف مشــروع بريــزم،  كمــا تقــوم . الطلــب
 ملواجهــة ٢٠٠٢وهــو عملــية عاملــية اســتهلّتها اهليــئة يف عــام      

 .تسريب السالئف املستخدمة يف صنع املنشطات األمفيتامينية

ورغــم أن البــيانات الرمســية الصــادرة مؤخــرا تبــين أن  -٣٠٦
معــدل تعــاطي املخــدرات بــني عامــة الســكان يف الواليــات       

، فقـــد حـــدث ٢٠٠٢قـــد ظـــلّ مســـتقرا مـــنذ عـــام  املـــتحدة 
اخنفـاض كـبري يف تعـاطي املخدرات غري املشروعة بني طالب            
املــدارس الــثانوية، وهــو أول اخنفــاض مــن هــذا القبــيل خــالل  

ويبدو أن إدراك املخاطر املنطوية على تعاطي . أكـثر مـن عقد   
 -املخـدرات، وخصوصـا القنـب، بـني الشـباب قد زاد أيضا              

ما ُيعزى جزئيا إىل فعالية احلمالت اإلعالميةوهو تطور رب. 

وتالحــظ اهليــئة بقلــق أنــه، رغــم الــتطورات اإلجيابــية   -٣٠٧
املذكــــورة أعــــاله، ال يــــزال معــــدل تعــــاطي املخــــدرات يف  

فقد بلغ معدل   : الواليـات املـتحدة عالـيا عـلى حنـو مثري للقلق           
اضــي انتشــار تعــاطي املخــدرات غــري املشــروعة يف الشــهر امل   

وتشـجع اهليئة احلكومة على مواصلة جهودها  .  يف املائـة   ٨,٢
ــنع تعــاطي املخــدرات   ــدل  . يف جمــال م ــئة أن مع وتالحــظ اهلي
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تعـاطي املخـدرات يتـباين تبايـنا واسـعا بـني اجملموعات اإلثنية              
الرئيسـية يف الـبلد، وتشجع احلكومة على أخذ تلك التباينات          

 .ج خلفض الطلبيف احلسبان لدى صوغ وتنفيذ برام

وتالحــــــظ اهليــــــئة أن اخلــــــربة يف عــــــدة بلــــــدان      -٣٠٨
ــاكم املخــدرات قــد       ــد بينــت أن حم واختصاصــات قضــائية ق
تكـــون فعالـــة يف ضـــمان إخضـــاع اجلـــناة غـــري العنـــيفني مـــن 
مــتعاطي املخــدرات للعــالج، وتشــجع الــبلدان عــلى مواصــلة   
استكشــاف ذلــك اخلــيار يف مواجهــة تعــاطي املخــدرات ومــا  

ــزيادة الكــبرية يف  . صــل بــه مــن مشــاكل يت ــئة بال وترحــب اهلي
الـتمويل املتاح حملاكم املخدرات يف الواليات املتحدة، والذي         

كمـا تنوه اهليئة باجلهود اليت تبذهلا احلكومة        . أعلنـته احلكومـة   
لوضـع معـايري دنيا إلزامية للعالج من اإلدمان على املخدرات           

 .تلك اجلهوديف البلد وتشجعها على مواصلة 

ــوز -٣٠٩ ــيه /ويف متـ ــلطات إنفـــاذ   ٢٠٠٤يولـ ــت سـ ، أغلقـ
القوانــني يف الواليــات املــتحدة عــدة مواقــع عــلى اإلنترنــت       

ــبة   ــعة للمراقـ ــية خاضـ ــرات عقلـ ــيع مؤثّـ . كانـــت ُتســـتخدم لبـ
وكانــت املواقــع املذكــورة قــد جعلــت مــن املمكــن بــيع تلــك  

أعربت وقد  . العقـاقري إىل آالف املستهلكني على نطاق العامل       
اهليـئة مـرارا عـن قلقهـا إزاء ازديـاد ظاهـرة بـيع مـواد خاضعة                  
للمراقــبة عــرب اإلنترنــت، وهــي حتــثّ احلكومــات عــلى اختــاذ    
تدابـــري وافـــية لضـــمان االمتـــثال لـــلمعاهدات الدولـــية ملراقـــبة 

وقـــــد عقــــدت اهليـــئة اجـــتماعا للخـــرباء بشـــأن  . املخـــدرات
ــرين األول  ــألة يف تشــــ ــتوبر /املســــ ــد ، وتت٢٠٠٤أكــــ جســــ

االسـتنتاجات والتوصـيات الرئيسـية الصـادرة عنه يف الفقرات         
 . أعاله١٨٤-١٧٠

وخلـص اجــتماع لفــريق مــن اخلــرباء عقدتــه حكومــة   -٣١٠
 إىل أن الــزيادة يف ٢٠٠٤فــرباير /الواليــات املــتحدة يف شــباط

ــثادون ويف     ــتعاطي املي ــزيارات إىل غــرفة الطــوارئ املتصــلة ب ال
ــترة    ــيات خــالل الف ــزو ٢٠٠٢-١٩٩٥الوف ة إىل  مل تكــن مع

ــثادون ولكــنها كانــت     أي تســريب مــن العــالج اإلبــدايل باملي
مرتــبطة يف املقــام األول باســتخدام امليــثادون كــدواء يوصــف  

 .لعالج اآلالم
  

   الزراعة واإلنتاج واالجتار والتعاطي 
  املخدرات 
ــريكا      -٣١١ ــياً يف أم ــب أكــثر املخــدرات تعاط ــزال القن ال ي

 ُينــتج بكمــيات كــبرية يف مجــيع بلــدان املــنطقة  الشــمالية وهــو
ــثالثة  ٢ ٥٠٠وتقــدر حكومــة الواليــات املــتحدة أن حنــو   . ال

نــتج يف ذلــك الــبلد؛ وقــد أبــادت احلكومــة   طــن مــن القنــب ت 
ــتة قنــب يف عــام   ٣,٣أكــثر مــن   ــيون نب ــا ميــثّل  ٢٠٠٢ مل مم ،

 .زيادة طفيفة على مستوى السنة السابقة

ذ القوانني يف مجيع مقاطعات كندا      وُتـبلّغ أجهـزة إنفا     -٣١٢
عــن أن زراعــة القنــب غــري املشــروعة هــي إحــدى املشــاكل      
الرئيسـية الـيت تواجههـا يف إنفـاذ قوانـني املخدرات؛ ففي عدة         
ــبارها      ــزراعة مســتويات ميكــن اعت ــات، بلغــت تلــك ال مقاطع

ورغم بعض التقارير املتعلقة بتفشي زراعة قنب قوي        . وبائـية 
ــن  ــول يف ك دا، تشــري شــرطة اخلــيالة امللكــية الكــندية إىل    املفع

حبـوث تبـين أن قـوة مفعـول القنـب املـزروع يف كندا ال تزال         
 أعــاله، تقـوم حكومــة  ٣١٧وكمـا ذُكــر يف الفقـرة   . مسـتقرة 

املكسـيك حالـيا بإنشـاء آلية لتقدير زراعة حماصيل املخدرات           
 .غري املشروعة يف إقليمها

يني بكمـيات كبرية يف مجيع   وجيـري االجتـار بالكوكـا      -٣١٣
أحنــاء أمــريكا الشــمالية؛ ويعــزى ذلــك بصــفة رئيســية إىل أن    
الواليــات املــتحدة تعتــرب، بفــارق شاســع، أكــرب ســوق لذلــك  

وجيــري تعــاطي الكوكــايني يف كــندا أيضــا؛ . العقّــار يف العــامل
ووفقا لتقدير حكومة كندا، يبدو . وبقـدر أقـل، يف املكسـيك     
ــات   أن معظــم الكوكــايني الــ  ــبلد مــن الوالي ذي يدخــل إىل ال

املـتحدة مرتبط بتهريب القنب الكندي إىل الواليات املتحدة،       
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ممـا يشـري إىل أن تنظـيمات هتريـب املخـدرات تضلع يف شكل            
 .من أشكال جتارة املقايضة

وزاد إمجـايل كمـية الكوكايني الـذي ضبطتـه حكومـة          -٣١٤
غرام يف عــام  كــيلو١٢ ٦٠٠املكســيـك زيـــادة كــبرية، مـــن    

 وهناك .٢٠٠٣ كـيلوغرام يف عـام     ٢١ ٠٠٠ إىل حنـو     ٢٠٠٢
ــاملخدرات تســتخدم     ــل تشــري إىل أن تنظــيمات االجتــار ب دالئ

وحتثّ . املكسـيك كـنقطة عبور للكوكايني املوجه إىل أوروبا        
اهليــــئة حكومــــة املكســــيك عــــلى أن تقــــوم، بالــــتعاون مــــع 

 ذلك حكومـات أخـرى، عـلى بـذل اجلهـود كافة للتعامل مع          
كمـا يسـاور اهليئة القلق إزاء الدالئل احلديثة         . الـتطور اجلديـد   

عـلى أن تنظـيمات االجتـار بـاملخدرات آخـذة يف تغيري طرائق               
عمــلها يف املكســيك، ورمبــا باســتهداف الــبلد باعتــباره ســوقا  

وربمـا أثبـت ذلـك ضـبط كمية كبرية من الكوكايني            . ناشـئة 
لصنع الكوكايني، وذلك املخـزن مؤخـرا وتفكـيك خمترب كبري     

 .يف مدينة مكسيكو

ويبـين استقصـاء وطـين لألسـر ُنشـر مؤخرا أن معدل             -٣١٥
تعـاطي الكوكـايني يف املكسـيك، الذي يتركّز بصورة رئيسية     
يف الواليـات الواقعـة يف اجلـزء الشـمايل مـن الـبلد، قد اخنفض           

ــترة    ــيفا خــالل الف ، بعــد أن زاد ٢٠٠٢-١٩٩٨اخنفاضــا طف
وتشـجع اهليـئة احلكومة على مواصلة   . مـن الـزمن  لـنحو عقـد     

 .بذل جهودها يف جمال خفض الطلب

يف شكل (ويف الواليـات املتحدة، ال يزال الكوكايني     -٣١٦
يعتــرب العقّــار الــذي ميــثّل أكــرب خطـــر      ) مســحوق أو كــراك  

 .ويسهم إىل أقصى حد يف جرائم العنف

ون وتقـدر حكومة املكسيك أن زراعة خشخاش األفي        -٣١٧
ــة  . ٢٠٠٣بقيــت مســتقرة يف عــام   ــرات حكوم وحســب تقدي

 مـــا ٢٠٠٣الواليـــات املـــتحدة، ُزرع يف املكســـيك يف عـــام    
. فـــيون غـــري املشـــروعار خبشـــخاش األت هكـــ٤ ٨٠٠مقـــداره 

وتالحـظ اهليـئة أن حكومـة املكســيك تعمـل عـلى وضـع نظــام       

لــتقدير كمــية املخــدرات الــيت ُتنــتج بصــورة غــري مشــروعة يف    
ــلى مواصــلة جهودهــا     . املكســيك ــة ع ــئة احلكوم وتشــجع اهلي

للحصـول عـلى تقديـرات صـحيحة عـن مـدى زراعـة احملاصيل          
 .غري املشروعة يف إقليمها

وتوضـح بـيانات ُنشـرت يف الواليـات املـتحدة يف عام             -٣١٨
 أن مثّـة مشـكلة مـتزايدة تـنطوي عـلى تعاطي أو إساءة               ٢٠٠٤

واخلاضعة للمراقبة  اسـتعمال بعـض العقاقري املباعة بوصفة طبية         
وهذان . الدولـية، مبا يف ذلك األوكسيكودون واهليدروكودون      

العقّـاران، اللـذان ُيسـتخدمان لعـالج اآلالم، يتعاطامها الشباب          
وُتســرَّب غالبــية العقــاقري املــباعة بوصــفات طبــية والــيت   . أيضــا

ــبلد مــن الســوق املشــروعة، مــن خــالل        جيــري تعاطــيها يف ال
 .صيدليات اإلنترنت

وتشـري الـبحوث احلديـثة إىل أن تعاطي املخدرات يف            -٣١٩
املكسـيك آخـذ يف االزديـاد بوتـرية أسـرع بـني النسـاء مما هو                 

ــرجال   متعاطــيا ١٣ففــي حــني أنــه كــان هــناك   : علــيه بــني ال
، ١٩٩٨لـــلمخدرات مقـــابل كـــل متعاطـــية واحـــدة يف عـــام 

أصــبح هــناك أربعــة مــتعاطني مقــابل كــل متعاطــية واحــدة يف  
 .٢٠٠٢عام 

  
  املؤثّرات العقلية 
اســتمر صــنع امليثامفيــتامني غــري املشــروع يف أمــريكا    -٣٢٠

ففي . الشـمالية عـلى نطاق واسع، ويبدو أنه آخذ يف االزدياد   
 خمتــرب ســري كانــت  ٩ ٠٠٠، فُكّــك أكــثر مــن  ٢٠٠٣عــام 

 أكثر من   -تسـتخدم لصنع امليثامفيتامني يف الواليات املتحدة        
 خمتربا ٣٧قة؛ ويف السـنة نفسها، فُكّك  أي بلـد آخـر يف املـنط    

 . خمتربا يف املكسيك٢٠من ذلك النوع يف كندا و

ــتامني عالــــية يف      -٣٢١ ــبة تعــــاطي امليثامفيــ ــزال نســ وال تــ
الواليـات املـتحدة، مـع أن األحباث األخرية تشري إىل حدوث            

ــني الشــباب     ــار ب ــذا العقّ ــاطي ه ويف . اخنفــاض تدرجيــي يف تع
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نشطات األمفيتامينية، مبا يف ذلك عقّار      كـندا، يزداد تعاطي امل    
“MDMA”) ومثّــة  . وامليثامفيــتامني بــني الشــباب   ) إكستاســي

دالئــل أيضــا تشــري إىل ازديــاد تــناول هذيــن العقّــارين بــني         
 ”MDMA“وقـــــد زاد إمجـــــايل كمـــــية عقّـــــار    . الراشـــــدين

الــذي ضــبطته الســلطات الكــندية يف الســنوات   ) إكستاســي(
ية لعقّار ما زاد عدد املختربات السراألخـرية زيـادة مذهلـة، ك      

“MDMA”) اليت فكّكتها احلكومة) إكستاسي. 
  

   أمريكا اجلنوبية 
  التطورات الرئيسية 
ــية      -٣٢٢ ــريكا اجلنوب ــة يف أم ــية هام ــت تطــورات إجياب حدث

وال تزال مكافحة املخدرات يف أمريكا   . خـالل السـنة املاضية    
سـية كبرية، ليس بالنسبة     اجلنوبـية متـثّل مسـألة ذات أمهـية سيا         

ــامل     ــل أيضــا بالنســبة لســائر الع . للمــنطقة نفســها فحســب، ب
وتبـيَّن ذلـك مـن املناقشـة املسـتمرة بشـأن كيفية احملافظة على               

ــا   ــاعدة الـــيت تقدمهـ ــتحدة  املسـ ــات املـ ــبديلة  الواليـ ــية الـ للتنمـ
ــية يف    ــية االجتماعـ ولـــتعزيز املؤسســـات وتطويـــر الـــُبىن التحتـ

ومتّ تــناول .  املــنطقة اآلنديــة دون اإلقليمــيةالــبلدان الواقعــة يف
تلــك املســائل يف االجــتماع الرفــيع املســتوى الســادس لــبلدان  
ــية واالحتــاد األورويب، الــذي عقــد يف دبلــن يف     أمــريكا الالتين

؛ ويف ذلـك اجـتماع، اختريت بريو لرئاسة         ٢٠٠٤مـايو   /أيـار 
ــاملخدرات      ــتعلقة ب ــتعاون يف املســائل امل ــية التنســيق وال ــني آل ب

ــبـي   ــية والكاري ويف أمــريكا . االحتــاد األورويب وأمــريكا الالتين
اجلنوبــية، ُخفِّــض إمجــايل املســاحة املــزروعة بشــجرية الكوكــا  

 للسنة الثالثة على    ٢٠٠٣عـلى حنـو غـري مشـروع خـالل عام            
ــتوايل ــنطقة جناحــا    . ال ــدان يف امل ــات عــدة بل وحقّقــت حكوم

ات، حسبما دلّت كـبريا يف مكافحـة شـبكات االجتار باملخدر     
وقد . عـلى ذلـك مجلـة أمـور مـنها زيـادة ضبطيات املخدرات          

أســهم يف ذلــك الــنجاح الــتعاون اإلقلــيمي والثــنائي املعــزز يف  

ــنع  وكــان اعــتقال زعــيم إحــدى أكــرب كــارتالت    . جهــود امل
، نتــيجة ٢٠٠٤يونــيه /املخــدرات يف كولومبــيا، يف حزيــران  

ــاذ ا     ــزة إنف ــا أجه ــية مشــتركة قامــت هب ــية  لعمل ــني الوطن لقوان
والواليـات املــتحدة وبلـدان أخــرى خـارج املــنطقة، مـن أبــرز     

ويف كولومبيا،  ).  أدناه ٣٣٠انظر الفقرة   (العملـيات الناجحة    
أحـرزت احلكومـة تقدمـا كــبريا يف مكافحـة مجاعـات االجتــار      
بـاملخدرات والُعصـاة واجلماعـات شـبه العسـكرية الضالعة يف            

 .االجتار باملخدرات

يف الوقـت ذاتـه، استمرت االضطرابات االجتماعية        و -٣٢٣
وأعمــــال العــــنف الشــــديدة ذات الصــــلة بــــاملخدرات غــــري  
املشــروعة، وال ســـيما يف بـــريو، يف النصـــف األول مـــن عـــام  

ورغــم أنــه جيــري حالــيا تنفــيذ العديــد مــن مشــاريع   . ٢٠٠٤
ــة، ال يــزال هــناك عــدد كــبري جــدا مــن      ــبديلة الفعال التنمــية ال

ــزارعي شــجري  ــتمدون عــلى     م ــريو يع ــيا وب ــا يف بوليف ة الكوك
ورمبا يكون . الدخـل املـتأتي مـن تلـك الـزراعة غـري املشـروعة        

الدعـم والتنفـيذ غـري الكافـيني لـربامج التنمية البديلة املستدامة             
يف بعــض مــناطق زراعــة شــجرية الكوكــا قــد أســهم يف تلــك   

وال يـزال االجتـار بـاملخدرات، وغسل األموال         . االضـطرابات 
. ومــا يرتــبط بــه مــن فســاد، يهــددان االســتقرار يف املــنطقة       

وحـــاول املـــتجرون بـــاملخدرات، كمـــا حـــدث يف املاضـــي      
القريـب، ترهيـب أعضـاء النـيابة العامـة، ممـا يبـين مـرة أخرى                 

ــاملخدرات واجلــرمية املــنظّمة    ــيقة بــني االجتــار ب . الصــالت الوث
تخدام دروب  ورد املـتجرون باملخدرات على جهود املنع باس       

خمـتلفة لالجتار، وبالدخول يف حتالفات استراتيجية جديدة مع         
مــثل الــتحالف الــذي  (تنظــيمات لالجتــار مــن مــناطق أخــرى  

، وبدمج تنظيمات   )جيمـع بني التنظيمات الكولومبية واملغربية     
 .كانت ال تركّز سابقا إال على الكوكايني أو اهلريوين

ــيا املصــادمات ا  -٣٢٤ ــزارعي  وتســتمر يف بوليف ــية بــني م لعلن
شــجرية الكوكــا واحلكومــة الــيت بذلــت جهــودا خلفــض تلــك    
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الـزراعة؛ ويف بريو، زاد تواتر ومستوى العنف الناجم عن تلك         
 يف املائة من ٤٠ويف بريو، حيث متّ طوعا خفض    . املصـادمات 

، يطالب بعض احتادات    ٢٠٠٣زراعـة شـجرية الكوكا يف عام        
ــد     ــك الشــجرية بتشــريع جدي ــزارعي تل ــزراعة   م ــك ال ــل تل جيع

مشـروعة متامـا وال يتضـمن أي أحكـام أخرى بشأن استئصال             
ــبديلة   ورأت حكومــة . حماصــيل املخــدرات أو بشــأن التنمــية ال

ــبولة    ــري مق ــب غ ــك املطال ــريو أن تل ــيت   . ب ــئة حكوم وحتــثّ اهلي
بوليفـيا وبـريو عـلى ضـمان التنفيذ الكامل ألحكام اتفاقية سنة             

صــــيل غــــري املشــــروعة وإنــــتاج   املــــتعلقة بــــزراعة احملا١٩٦١
 .املخدرات غري املشروعة واالجتار هبا يف بلديهما

ــئة القلــق إزاء تطــورات حدثــت مؤخــرا    -٣٢٥ ويســاور اهلي
يف زراعـة شـجرية الكوكـا وصـنع الكوكايني، ألن االخنفاض             
يف إمجـايل املسـاحة املـزروعة قـد يقابلـه ازديـاد يف احملصول يف          

 الوقـــت ذاتـــه، أخـــذت زراعـــة  ويف. معظـــم الـــبلدان املنـــتجة
. شـجرية الكوكـا تنـتقل إىل مـناطق مل تكن متأثّرة هبا من قبل     

ويشــري ازديـــاد املضـــبوطات مـــن الكوكـــايني داخـــل املـــنطقة  
ــنويع دروب االجتــار إىل عــدم وجــود نقــص يف    وخارجهــا وت
ذلــك العقّــار يف األســواق غــري املشــروعة، رغــم االخنفـــاض       

وغــري ذلــك مــن إجنــازات   الكــبري يف زراعــة شــجرية الكوكــا   
 .جهود املنع

ومبــا أن زراعــة شــجرية الكوكــا كــثريا مــا توجــد يف    -٣٢٦
املناطق اليت يسود فيها الفقر، فاهليئة مقتنعة بأن تدابري ختفيف          
حــدة الفقــر تعتــرب بالغــة األمهــية لتحقــيق خفــض مســتدام يف     

 .إنتاج ورقة الكوكا وسائر املخدرات يف أمريكا اجلنوبية
 

  مام إىل املعاهدات االنض 
ــية أطــراف يف اتفاقــية    -٣٢٧ مجــيع الــدول يف أمــريكا اجلنوب
ــربوتوكول ســنة   ١٩٦١ســنة  ــة ب  ويف ١٩٧٢ بصــيغتها املعدل

 .١٩٨٨ واتفاقية سنة ١٩٧١اتفاقية سنة 

  التعاون اإلقليمي  
تواصـل الـبلدان يف أمـريكا اجلنوبية مشاركتها النشطة           -٣٢٨

". ســيكاد"األطــراف الـتابعة للجــنة  يف آلـيات الــتعاون املـتعددة   
وعـلى سـبيل املـثال، متّ اختـيار أوروغـواي لوضع أنشطة تتعلق         
ــتقدير التكالــيف البشــرية واالجتماعــية واالقتصــادية     ــربنامج ل ب

ــارة األمريكــية    ــلمخدرات غــري املشــروعة يف الق انظــر أيضــا  (ل
، وذلــك يف إطــار مشــروع استرشــادي يف ) أدنــاه٣٣٦الفقــرة 

وإضافة إىل ذلك، ". سيكاد"نوبـية تضـطلع بـه جلـنة     أمـريكا اجل  
ــية أو       ــا خصــائص جغراف ــيت جتمعه ــدول ال ــن ال ــد م ــرم العدي أب
حـدود مشـتركة اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف واستمرت          
ــد       ــثال، ُعقـ ــبيل املـ ــلى سـ ــات؛ وعـ ــتلك االتفاقـ ــثال لـ يف االمتـ
ــة      ــتعاون اآلنديـ ــة الـ ــيذية خلطـ ــنة التنفـ ــث للجـ ــتماع الثالـ االجـ

ــلة يف     مل ــرائم ذات الصـ ــروعة واجلـ ــري املشـ ــاقري غـ ــة العقـ كافحـ
وتتضـمن أمثلة   . ٢٠٠٤أبـريل   /كويـنكا، إكـوادور، يف نيسـان      

ــريو       ــيا وب ــواي وبوليف ــتني وأوروغ ــني األرجن ــتعاون ب أخــرى ال
وشــيلي يف نظــام دون إقلــيمي للوقايـــة والعــالج مــن تعـــاطي      

ة ، وقّعت القوات املسلح   ٢٠٠٤فرباير  /ويف شباط . املخـدرات 
ــا يهــدف إىل قمــع االجتــار     ــيا اتفاق يف الــربازيل وبــريو وكولومب
بـاملخدرات وهتريـب األسـلحة؛ وكان ذلك هو أول اتفاق من            

 .نوعه ويشمل ثالثة بلدان يف منطقة األمازون

ويف االجــتماع الثالــث عشــر لرؤســاء أجهــزة إنفــاذ       -٣٢٩
قد قوانـني املخـدرات يف أمـريكا الالتينـية والكاريـبـي، الـذي عُ             

، ٢٠٠٣أكـــتوبر  /يف ســـلفادور، الـــربازيل، يف تشـــرين األول   
أعـرب املمـثّلون عـن قلـق حكوماهتم من تزايد صنع املنشطات             
األمفيتامينـــية، وخاصـــة امليثامفيـــتامني، وازديـــاد تعـــاطي تلـــك  

ــطات يف املــــنطقة  ــظ االجــــتماع أن اســــتخدام   . املنشــ والحــ
ــية واخلاصــة يف االجتــار بــ    ــربيدية العموم املخدرات اخلدمــات ال

واتفــق االجــتماع عــلى أنــه ينــبغي أن تعــزز . آخــذ يف االزديــاد
احلكومــات الــتعاون مــع اخلدمــات الــربيدية العمومــية واخلاصــة 
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ــربيدي لالجتــار      ــنظام ال ــنع اســتخدام ال ــية تيســري كشــف وم بغ
بـاملخدرات وبغـية تيسري عمليات التسليم املراقب حيث يكون          

 .ذلك مناسبا

، أسفرت عملية مشتركة    ٢٠٠٤يه  يونـ /ويف حزيـران   -٣٣٠
ــنما وجامايكــا وُجــزر     قامــت هبــا أجهــزة إنفــاذ القوانــني يف ب
ــن اعــتقال       ــتحدة ع ــيا والواليــات امل ــندا وكولومب ــبهاما وك ال
ــيا،      ــدرات يف كولومبـ ــارتالت املخـ ــرب كـ ــدى أكـ ــيس إحـ رئـ

ونـتج عـن العملـية أيضا       .  عضـوا مـن الكـارتل      ٥٠اضـافة إىل    
 ١ ٢٠٩وكــــــايني و كــــــيلوغراما مــــــن الك٦ ٥٣٩ضـــــبط  

ــته       ــا قيم ــن م ــن القنــب وأكــثر م ــيون ٢٥كــيلوغرامات م  مل
 .دوالر أمريكي من العمالت واملوجودات

الواليــات املــتحدة وبلــدان يف أوروبــا توفّــر وال تــزال  -٣٣١
مــوارد ملكافحــة املخــدرات يف أمــريكا اجلنوبــية مــن خــالل       
ــثل     ــيادين خمــتلفة، م ــتعددة األطــراف يف م ــية وم ــات ثنائ  اتفاق
ــائل     ــريبية واملسـ ــية والضـ ــيقات اجلنائـ ــني والتحقـ ــاذ القوانـ إنفـ
القضـائية والتنمـية البديلة والربامج التثقيفية للوقاية من تعاطي          

 .املخدرات
  

  التشريعات والسياسات واإلجراءات الوطنية         
 ٢٠٠٤سبتمرب  /يف بوليفـيا، وافقت احلكومة يف أيلول       -٣٣٢

حة االجتار باملخدرات للفترة  عـلى االسـتراتيجية املـتكاملة ملكاف      
ــية   . ٢٠٠٨-٢٠٠٤ ــجيع التنمــ ــتراتيجية تشــ ــمن االســ وتتضــ

ــبديلة املســتدامة واستئصــال زراعــة احملاصــيل غــري املشــروعة      ال
ومراقـبة الكـيماويات السـليفة ومـنع تسـريب ورقة الكوكا إىل             
قـنوات غـري مشـروعة ومـنع صـنع املخـدرات واالجتار هبا على               

غسـل العـائدات املكتسـبة مـن أنشطة        حنـو غـري مشـروع ومـنع         
ــاملخدرات    ــتعلق ب ــري مشــروعة ت ــتراتيجية  . غ وتســتحدث االس

ــاطي       ــن تعـ ــالج مـ ــة والعـ ــلى الوقايـ ــدا عـ ــيزا جديـ ــا تركـ أيضـ
. املخـدرات وإعـادة إدمـاج املدمـنني عـلى املخدرات يف اجملتمع      

 على اخلطة ٢٠٠٤مايو /وقـد وافقـت حكومـة بوليفـيا يف أيـار       
، وهــي تســتند ٢٠٠٨-٢٠٠٤بديلة للفــترة الوطنــية للتنمــية الــ

ــنـزاهة واملشــاركة االجتماعــية     ــبادئ االســتدامة وال ويف . إىل م
 على االستراتيجية   ٢٠٠٤يـناير   /بـريو، ُووفـق يف كـانون الـثاين        

ويف . ٢٠٠٧-٢٠٠٢الوطنــــية ملكافحــــة املخــــدرات للفــــترة 
 املرســوم اجلديــد بشــأن السياســات الوطنــية     يعــززإكــوادور، 
خدرات دور السلطة املختصة، وهي اجمللس الوطين       ملكافحـة امل  

ملكافحـة املخـدرات واملؤثّـرات العقلـية، ويـنص عـلى اختاذ هنج        
مـتوازن بني األنشطة الرامية إىل خفض الطلب على املخدرات           

 .غري املشروعة وعرضها

ــيا، ســيدخل إصــالح لقــانون اإلجــراءات    -٣٣٣ ويف كولومب
 كجزء من  ٢٠٠٥يناير  /ون الثاين  كان ١اجلنائـية حيز النفاذ يف      

، ٢٠٠٣إصــالح شــامل لــنظام العدالــة اجلنائــية؛ وخــالل عــام   
 قــانون حمــدَّث بشــأن املــواد اخلاضــعة للمراقــبة، يشــمل   أُصــدر

املخـدرات واملؤثّرات العقلية والسالئف، وُدرِّب القضاة على         
الــتدابري التشــريعية ذات الصــلة بعمــلهم يف جمــال مــنع االجتــار   

ويف الـربازيل، مثّة قانون جديد يعدل  . ات والسـالئف  بـاملخدر 
 ١٩٧٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢١ املؤرخ   6.368القـانون رقم    

ينـتظر حالـيا االعـتماد مـن قـبل جملس الشيوخ االحتادي؛ ويف              
حـال اعـتماده، سوف يلغي القانون اجلديد األحكام اإللزامية        

نني إىل بالسـجن عـلى جـرائم تعـاطي املخـدرات، وحيـيل املدم           
. العــالج، وســوف يــزيد العقوبــات عــلى االجتــار بــاملخدرات  

وتــثق اهليــئة يف أن القــانون اجلديــد ســوف يكــون متســقا مــع   
 . أحكام املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات

وفـــيما يـــتعلق باإلجـــراءات الـــيت اختـــذت ملـــنع غســـل  -٣٣٤
ــم      ــانون رق ــن يف شــيلي الق ــد ُس ــه ق ــئة أن ــوال، تالحــظ اهلي  األم

ــام    19.913 ــوال يف ع ــلى  ٢٠٠٣ بشــأن غســل األم ــنص ع ، وي
ــني      ــية واالستعاضــة عــن قوان إنشــاء وحــدة لالســتخبارات املال

.  أو تعزيزها  ١٩٩٥مكافحـة غسـل األموال اليت تعود إىل عام          
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ــرامة    ــثر صـ ــأن تدابـــري أكـ ــة بـ ــيا، أفـــادت احلكومـ ويف كولومبـ
 اختــذت لتيســري مصــادرة املمــتلكات املتأتــية مــن األنشــطة غــري  

املشـروعة قـد أدت إىل زيـادة كـبرية يف حـاالت املصادرة تلك           
ــاراغواي عــن  . ٢٠٠٢مــنذ منتصــف عــام   وأبلغــت حكومــة ب

ــري       ــنيب غـ ــنقد األجـ ــار الـ ــني إزاء جتـ ــاذ القوانـ ــات يف إنفـ جناحـ
الشـرعيني ويف تعزيـز الوحـدات القضـائية والضريبية؛ وال يزال            

. الربملانمشـروع قـانون ملكافحـة غسـل األمـوال قـيد النظر يف          
ويف بـــــريو، اعـــــتمد الـــــربملان قانونـــــا يعـــــزز دور وحـــــدة      

. ٢٠٠٤يوليه  /االسـتخبارات املالـية اليت أُنشئت حديثا يف متوز        
ــوال يف      ــل األمـ ــة غسـ ــية ملكافحـ ــتراتيجية وطنـ ــُتمدت اسـ واعـ

 .٢٠٠٤يناير /الربازيل يف كانون الثاين

وبالنسـبة ملراقـبة السالئف، استمرت األنشطة الرامية         -٣٣٥
إىل مراقـبة ومكافحـة اسـتخدام الكيماويات لصنع الكوكايني          

، ("Seis Fronteras")واهلريويـن يف إطـار عملـية احلـدود السـتة      
وهـي مـبادرة إقليمـية تضـم إكوادور والربازيل وبوليفيا وبريو            

ــتحدة   ــيا، وكذلـــك الواليـــات املـ ــنـزويال وكولومبـ ــا . وفـ كمـ
 بــرنامج تعاونــت احلكومــات يف إطــار عملــية بريبــل، وهــي     

ــنات البوتاســيوم      ــنع تســريب برمنغ ــدويل مل ــذي (التعقــب ال ال
وعملــية ) يسـتخدم لصـنع الكوكـايني عــلى حنـو غـري مشـروع      

توبــاز، وهــي بــرنامج التعقّــب الــدويل ملــنع تســريب أهنــيدريد   
). الـذي يستخدم لصنع اهلريوين على حنو غري مشروع    (اخلـلّ   

ــيه /ويف بـــريو، اعـــُتمد قـــانون جديـــد للســـالئف يف متـــوز  يولـ
، لـتعزيز الضـوابط والـنص على جزاءات أكثر صرامة           ٢٠٠٤

 .يف حالة عدم االمتثال

وُتنسَّــــق بـــــرامج للوقايــــة والعـــــالج مــــن تعـــــاطي     -٣٣٦
املخـدرات، مبـا يف ذلك توفري التدريب ذي الصلة، بني بلدان            

ــنويب   ــروط اجلــ ــاراغواي  (املخــ ــواي وبــ ــتني وأوروغــ األرجنــ
ء اهتمام خاص إىل إذكاء  وتشـمل تلك الربامج إيال    ). وشـيلي 

الوعـي بشأن خماطر تعاطي املخدرات باحلقن، الذي ميكن أن          

يـؤدي إىل انتشـار األيـدز وفريوسه، وبشأن تعاطي املخدرات         
ويف شــيلي، يبـــين تقريــر مؤقّــت عــن تنفــيذ       . بــني احلوامــل  

 أن ٢٠٠٨-٢٠٠٣االســتراتيجية الوطنــية الــيت تشــمل الفــترة 
الضطالع هبا حسبما هو خمطّط لــه بـرامج الوقايـة قـد جرى ا      

يف املـدارس واملنشآت العامة وأماكن العمل واجملتمعات احمللية       
وتالحـــظ اهليـــئة أن حكومـــة   . الكـــبرية والقـــوات املســـلحة  

أوروغــواي تضــطلع باستقصــاء بشــأن تعــاطي املخــدرات بــني 
األشـخاص احملـتجزين لدى الشرطة؛ وإضافة إىل ذلك، جيري          

ــطة الوقا ــيم أنشـ ــدارس   تقيـ ــدرات يف املـ ــاطي املخـ ــة مـــن تعـ يـ
واملراكــز اإلصــالحية بغــية وضــع اســتراتيجية موحــدة جديــدة 

 .للبلد
  

  الزراعة واإلنتاج والصنع واالجتار والتعاطي    
  املخدرات      
ال يــزال ُيكشــف عــن زراعــة القنــب عــلى حنــو غــري     -٣٣٧

مشـروع لالسـتعمال حملـيا بصورة رئيسية أو يف بلدان أخرى            
يكا اجلنوبـية، إذ يـبدو أهنا آخذة يف االزدياد يف العديد            يف أمـر  

فعـلى سـبيل املـثال، ُيـزرع القنب يف اجلزء        . مـن تلـك الـبلدان     
ويف باراغواي، ُيزرع أكثر من     . الشـمايل الشرقي من الربازيل    

 معظــم القنــب املنــتج إىل   وُيرســل هكــتار بالقنــب،  ٥ ٥٠٠
ــية . الســــوق الــــربازيلية ـــا وجيــــري االضــــطالع بعملــ  أليانســ

("Aliança")              ـب عـلى حنووهـي محلـة الستئصـال زراعـة القن ،
غــري مشــروع يف املــنطقة احلدوديــة بــني بــاراغواي والــربازيل،  

ــبلدان معــا ســنويا   كمــا أُبلــغ عــن استئصــال  . يشــنها هــذان ال
ــوادور   ــب يف إكـ ــة القنـ ــبطيات القنـــب يف  . زراعـ وزادت ضـ

 .املنطقة

 املســاحة املــزروعة ، اخنفــض إمجــايل٢٠٠٣ويف عــام  -٣٣٨
 يف ١١بشــجرية الكوكــا يف بوليفــيا وبــريو وكولومبــيا بنســبة  

ــام    ــة بع ــة مقارن  هكــتار، ١٥٤ ٠٠٠، ليصــل إىل ٢٠٠٢املائ
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بيد أنه، حسبما   .  يف عقـد مـن الـزمن        لــه  وىــوهـو أدىن مسـت    
 أعــاله، تشــري الــتطورات األخــرية يف     ٣٢٥ذكــر يف الفقــرة   

أن االخنفـاض يف إمجـايل   زراعـة شـجرية الكوكـا إىل أنـه يـبدو      
املسـاحة املزروعة يف أمريكا اجلنوبية يقابله ازدياد يف احملاصيل   

ورغـم أن إمجايل املساحة املزروعة بشجرية الكوكا        . الزراعـية 
قـد اخنفـض يف كولومبـيا أكثر من أي مكان آخر يف املنطقة،               

 هكتار ٨٦ ٠٠٠ إىل  ٢٠٠٢ هكتار يف عام     ١٠٢ ٠٠٠مـن   
زادت تلـك الـزراعة يف الواقع يف بعض     ، فقـد    ٢٠٠٣يف عـام    

األجـزاء من ذلك البلد ومل تعد حمصورة يف املناطق النائية اليت       
وإضــافة إىل ذلــك، اكُتشــف أن مثّــة  . تفــتقر إىل الــُبىن التحتــية 

حتـوال حنـو زراعـة مسـاحات أصـغر، ورمبا يكون ذلك حماولة              
 جلعــل القــيام جبهــود االستئصــال املــنطوية عــلى رش احملاصــيل  

وفضال عن ذلك، يبدو أن أنواعا أكثر غلّة من         . أكـثر صعوبة  
 .شجرية الكوكا قد أُدخلت يف كولومبيا

ــاحة    -٣٣٩ ــريو، اكُتشـــــف أن االخنفـــــاض يف املســـ ويف بـــ
 يف املائة   ٥ والبالغ   ٢٠٠٣املـزروعة بشـجرية الكوكـا يف عـام          

قـــد قابلـــه،  هكـــتار، ٤٤ ٢٠٠، لتـــبلغ ٢٠٠٢مقارنـــة بعـــام 
حمصـول أعـلى نـتج عـن استخدام تقنيات     جزئـيا عـلى األقـل،     

. زراعـية حمسَّـنة مـثل زيـادة كثافة النباتات واستخدام األمسدة           
ــاملخدرات       ــين ب ــتحدة املع ــم امل ــب األم ــتقديرات مكت ــا ل ووفق

 هكتار مزروعا بشجرية    ٢٣ ٦٠٠واجلـرمية، فقـد كـان هناك        
، ومثّة دالئل مقلقة تنم عن     ٢٠٠٣الكوكـا يف بوليفـيا يف عام        

ــزراعة رمبــا تكــون قــد زادت خــالل تلــك الســنة   أن تلــك .  ال
واسـتخدام الــري واألمسـدة يف زراعــة شـجرية الكوكــا منتشــر    
اآلن يف بوليفــيا؛ وهلــذا الســبب، كــان احملصــول الــزراعي مــن  

 ممــا ٢٠٠٣ورقــة الكوكــا يف ذلــك الــبلد أيضــا أعــلى يف عــام 
 .كان عليه يف السنوات السابقة

ل ُيــبلّغ عــن زراعــة شــجرية وإضــافة إىل ذلــك، ال يــزا -٣٤٠
الكوكـا عـلى حنـو غـري مشـروع يف إكـوادور وفنـزويال، قريبا         

مـن حـدود هذيـن الـبلدين مـع كولومبـيا؛ ولكن مدى زراعة               
ــا يف      ــة مبداه ــبلدين صــغري مقارن ــن ال شــجرية الكوكــا يف هذي

ويف فنـزويال، يقال إن تلك الزراعة      . الـبلدان املنـتجة الرئيسـية     
ارعني الذيــن يغــادرون كولومبــيا نتــيجة  تعــزى جزئــيا إىل املــز
وتكرر اهليئة مناشدهتا مجيع الدول يف      . للـنـزاع يف ذلـك الـبلد      

أمـريكا اجلنوبية للتعاون فيما بينها من أجل منع انتقال زراعة           
 .احملاصيل غري املشروعة إىل مواقع أخرى

ويف مجــــيع الــــبلدان املذكــــورة أعــــاله يف أمــــريكا      -٣٤١
ــية، جيــري القــ   ــة شــجرية الكوكــا،   اجلنوب يام باستئصــال زراع

ــيا الـــيت جيـــري    ــتثناء كولومبـ يدويـــا يف معظـــم األحـــيان؛ باسـ
ويف . االستئصال فيها بصورة رئيسية عن طريق رش احملاصيل       

كولومبــيا، ُيعــتقد بــأن االخنفــاض يف زراعــة شــجرية الكوكــا   
عــلى حنـــو غـــري مشـــروع ُيعـــزى يف املقـــام األول إىل اإلنفـــاذ  

 ورش احملاصــــيل، حيــــث إن أنشــــطة رش الصـــارم للقوانــــني 
ــد بلغــت يف عــام    ــيا،   ٢٠٠٣احملاصــيل ق  مســتوى قياســيا عال

رغــم أن ســوء الطقــس قــد أعــاق عملــية الــرش يف هنايــة عــام    
ويف املقـابل، جيري القيام باستئصال تلك الزراعة يف         . ٢٠٠٣

وتود اهليئة أن تشدد مرة     . بوليفـيا وبـريو طوعا، إىل حد كبري       
ى أن االسـتمرار يف خفـض زراعـة شـجرية الكوكا     أخـرى عـل   

عــلى حنــو غــري مشــروع، ســواء كــان ذلــك طوعــا أو نتــيجة    
جلهـود املنع، سوف يعتمد على القدرة على توفري سبل عيش           

ولذلــك، ُتعــد . بديلــة مســتدامة لــلمزارعني يف الــبلدان املنــتجة
مواصـلة اجملـتمع الـدويل دعـم مبادرات التنمية البديلة يف تلك             

 .لدان وتوسيعها أمرا جوهرياالب

وبــــناء عــــلى الــــتقديرات املــــتعلقة بــــزراعة شــــجرية  -٣٤٢
ــايني يف     ــايل للكوكـ ــنع اإلمجـ ــية الصـ ــدرت إمكانـ ــا، قُـ الكوكـ

 طنا، مقارنة ٦٥٥ مبا مقداره ٢٠٠٣أمـريكا اجلنوبـية يف عام    
الحظة أن  وجدير بامل . ٢٠٠٢ طـن يف عـام       ٨٠٠مبـا مقـداره     

ــام   ــرقم اخلــاص بع ــناء عــلى  قــد ُح٢٠٠٣ال   احملاصــيلســب ب
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الزراعــية الســابقة، وهــو رقــم رمبــا مل يعــد صــاحلا يف أوقــات    
وإضـافة إىل ذلـك، مثّة دالئل تشري        . ازديـاد احملاصـيل الزراعـية     

إىل أن الكوكـايني املصـنوع مـن ورقة الكوكا قد أصبح أيضا             
أكـثر فعالـية، ألن املـتجرين بـدأوا يف استخدام أساليب أفضل             

ايني مــن ورقــة الكوكــا وأصــبحوا أكــثر   الســتخالص الكوكــ
وال يــزال معظــم الكوكــايني   . خــربة يف اســتخدام الســالئف  

يصـــنع يف كولومبـــيا، ولكـــن مـــن املعـــروف أن الصـــنع غـــري   
املشـروع للكوكـايني حيدث أيضا أو حدث، خالل السنوات          
األخــــرية، يف بلــــدان أخــــرى يف أمــــريكا اجلنوبــــية باســــتثناء 

ومبــيا، أدت جهــود إنفـــاذ   ويف كول. أوروغــواي وبــاراغواي  
 إىل زيـــادة ٢٠٠٤ و٢٠٠٣القوانـــني املعـــززة خـــالل عـــامي  

الكشـف عن خمتربات سرية كانت تستخدم لصنع الكوكايني    
 .وتفكيكها

ــغ     -٣٤٣ ــة الكوكــا، الــيت أُبل وكانــت املضــبوطات مــن ورق
عـنها بصورة رئيسية يف بلدان أمريكا اجلنوبية اليت جيري فيها            

عـلى حنو غري مشروع، قد تضاعفت يف        إنـتاج ورقـة الكوكـا       
. ، بسبب تعزيز جهود املنع    ٢٠٠٢ مقارنـة بعـام      ٢٠٠٣عـام   

وال يـزال االجتار بالكوكايني يف املنطقة يتألّف يف املقام األول      
نقــل شــحنات الكوكــايني املوجهــة إىل    : مــن االجتــار العابــر  

ــا   ــتزايدة إىل أوروبـ ــفة مـ ــتحدة، أو بصـ ــرب . الواليـــات املـ وتعتـ
 والــربازيل وفــنـزويال أكــثر الــبلدان تأثّــرا يف أمــريكا   إكــوادور

اجلنوبـية باالجتـار بالكوكـايني، رغـم أن االجتـار العابر قد زاد              
وُتهرَّب . يف بلـدان أخـرى يف املـنطقة، مثل األرجنتني وشيلي          

كمـيات مـتزايدة مـن الكوكـايني مـن الربازيل وكولومبيا عرب             
الية يف أفريقــيا، وبصــورة الــربتغال إىل الــبلدان الــناطقة بالــربتغ 

كما توجد  . رئيسـية أنغـوال وموزامبـيق، وإىل جـنوب أفريقـيا          
تقاريـر تفـيد بـأن الكوكـايني الـوارد مـن أمريكا اجلنوبية يعاد               

وخــالل عــام   . شــحنه عــرب عــدة بلــدان أفريقــية إىل أوروبــا      
، أُبلـغ عـن حدوث      ٢٠٠٤ والنصـف األول مـن عـام         ٢٠٠٣

ايني أو عــن بقائهـا مســتقرة  زيـادة يف املضـبوطات مــن الكوكـ   
ــادة يف      ــغ عــن زي ــية؛ وأُبل ــريكا اجلنوب ــبلدان يف أم يف معظــم ال
املضــبوطات مــن الكوكــايني يف عــدد مــن الــبلدان يف املــنطقة، 

 ٣٤١ويف سورينام، ُضبط . خصوصـا يف فـنـزويال وكولومبـيا    
كـــيلوغراما مـــن الكوكـــايني يف مهـــبط ســـري للطائـــرات يف  

 .٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاين

ــب،   -٣٤٤ ــي القريـ ــتوى أكســـدة   ويف املاضـ ــي مسـ دلّ تدنـ
الكوكــايني املضــبوط عــلى جنــاح عملــية بريبــل، وهــي بــرنامج   

ــنات البوتاســيوم     ــنع تســريب برمنغ ــدويل مل ــب ال ــوم . التعقّ وتق
حكومــات الـــبلدان املشـــاركة يف العملــية باســـتبانة مشـــروعية   

كات املسـتخدمني النهائـيني وحتديـد االحتـياجات الفعلـية للشر          
املعنـية، مـن أجـل ضـمان عدم حدوث أي تسريب من قنوات              

 ،٢٠٠٢، وعلى غرار عام     ٢٠٠٣ويف عام   . الـتوزيع الداخلـية   
اســتمر اكتشــاف وتفكــيك خمتــربات ســرية كانــت تســتخدم   
ــا يشــري إىل أن      ــيا، مم ــنات البوتاســيوم يف كولومب لصــنع برمنغ
 املـتجرين قـد وجدوا سبال أخرى للحصول على الكيماويات         

وليس من املدهش أنه قد أُبلغ . بالكمـيات الـيت حيتاجون إليها     
ــاراغواي     ــبوط يف بــ ــايني املضــ ــاء الكوكــ ــادة يف نقــ ــن زيــ عــ
ــد مشــاهبا      ــنقاء مل يصــبح بع ــيا، رغــم أن مســتوى ال وكولومب
 .للمستويات اليت بلغها يف منتصف تسعينات القرن العشرين

وبيــنما ال يــزال جيــري استكشــاف منهجــيات ممكــنة   -٣٤٥
للحصـول عـلى تقديـرات سليمة لزراعــة خشخــاش األفيــون          
ــريكا      ــيــون غــري املشــروع يف أم ــتــاج األف غــري املشــروعــة وإن

 قد  هكتار٤ ٠٠٠اجلنوبـية، تعـتقد حكومة كولومبيا أن حنو        
، وذلـك بناء على  ٢٠٠٣اسـُتخدمت لذلـك الغـرض يف عــام       

أصل، مجلـة أمـور مـنها إمجايل مساحة خشخاش األفيون املست     
ويفـــترض أن إمجـــايل  .  هكـــتار تقريـــبا ٣ ٠٠٠الـــذي بلـــغ  

املســـاحة املــــزروعة خبشـــخاش األفــــيون مل يتغـــير كــــثريا يف    
          السـنوات األخـرية، رغم جهود االستئصال املنطوية على رش
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كمـا يسـتمر بذل جهود االستئصال اليت تستهدف     . احملاصـيل 
 .زراعة اخلشخاش غري املشروعة يف بريو وفنـزويال

وال يــزال جيــري صــنع اهلريويــن يف أمــريكا اجلنوبــية،   -٣٤٦
وبصـورة رئيسـية يف كولومبيا؛ وُيرسل معظم اهلريوين املصنع         

ومـا فتئت املضبوطات من اهلريوين يف  . الواليـات املـتحدة   إىل  
املـنطقة يف ازديـاد؛ أمـا الـبلد الـذي ُيـبلَّغ عـادة عن أنه مصدر                  

 استمرت كولومبيا،   وبينما. اهلريويـن املضـبوط هـو كولومبـيا       
، يف اإلبـالغ عن أعلى مستويات املضبوطات        ٢٠٠٣يف عـام    

مــــن اهلريويــــن يف أمــــريكا اجلنوبــــية، زاد مســــتوى تلــــك       
ــادة كــبرية يف عــام    ــنـزويال زي  وظــلّ ٢٠٠٢املضــبوطات يف ف

مـرتفعا مـنذ ذلـك احلـني، وهو ما قد ميثّل دليال على أن ذلك            
ئيســـية املســـتخدمة الـــبلد يعـــد واحـــدا مـــن دروب العـــبور الر

 .لتهريب اهلريوين من املنطقة

وحســبما أفــادت بــه حكومــة كولومبــيا، فقــد ُهــرب   -٣٤٧
 يف املائــة مــن الكــيماويات الــيت اســُتخدمت يف  ٩٥أكــثر مــن 

ذلــك الــبلد يف صــنع العقــاقري غــري املشــروعة إىل الــبلد مــن        
 ٥خارجـه ومل يسـرب مـن الـتوزيع الداخـلي املشـروع سوى        

هـو مـا يسـلّط الضـوء عـلى حاجة البلدان اجملاورة             يف املائـة؛ و   
إىل أن تـتحلّى بالـيقظة وأن متـنع هتريـب تلك الكيماويات إىل       

وأشـارت حكومـات العديد من البلدان يف أمريكا         . كولومبـيا 
اجلنوبـية، مبــا فـيها حكومــة كولومبــيا، إىل أهنـا قــد قامــت، يف    

ت ، بعـدد مـتزايد مـن الضبطيات لتلك الكيماويا     ٢٠٠٣عـام   
، بتفكيك عدة خمتربات    ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣وقامـت، يف عـامــي      

. ســـرية كانـــت تســـتخدم يف صـــنع العقـــاقري غـــري املشـــروعة  
ويســاور اهليــئة قلـــق بــالغ مـــن عــدم تقـــدمي كولومبــيا إلـــيها      
معلومــــات عــــن ضــــبطيات مــــن تلــــك الكــــيماويات أو أي 

وترغب . معلومـات تـتعلق مبنشأ أو مقصد الكيماويات املعنية    
أن تشـدد مـرة أخـرى عـلى ضـرورة إجراء حتقيقات           اهليـئة يف    

بشــأن املضــبوطات مــن الســالئف بغــية الــتعرف عــلى دروب  

ــتائج تلــك   . االجتــار املســتخدمة  ــبغي أن جتــري مشــاطرة ن وين
التحقـيقات مـع اهليـئة، حـىت حتـذّر احلكومـات األخـرى، عند          

 .االقتضاء

ورغـم أنـه جيـري تعـاطي عشبة القنب وراتنج القنب             -٣٤٨
لى نطـاق واسـع يف أمـريكا اجلنوبـية، فهمـا ليسا بالضرورة              عـ 

ففي فنـزويال، على سبيل املثال،     . عقّـاري الـتعاطي الرئيسـيني     
ُيذكـر أن تعـاطي القنـب يـأيت مباشرة بعد تعاطي الكوكايني،       
ــية بعــد      ــبة الثان ــربازيل يف املرت ــأيت تعــاطي القنــب يف ال ــنما ي بي

صـاء وطـين بشـأن تعاطي       ويف استق . تعـاطي البنـزوديازيبيـنات   
 ُحدد القنب ٢٠٠٣املخـدرات أُجـري يف أوروغـواي يف عام        

ــتعاطي     ــاري الـ ــبارمها عقّـ ــب، باعتـ ــذا الترتيـ ــايني، هبـ والكوكـ
وبيـنما أبلغـت عـدة بلدان يف املنطقة عن زيادة يف      . الرئيسـيني 

تعـاطي العقاقري، استمر انتشار تعاطيها يف شيلي يف االخنفاض        
ــنه استقصــاء وطــين بشــأن طــالب    أو االســتقرار، حســ  بما بي

 ودراسة أُجريت  ٢٠٠٣املـدارس الـثانوية أجـري خـالل عـام           
ــيانات مجعــتها جلــنة  . ٢٠٠٢خــالل عــام  " ســيكاد"ووفقــا لب

ألجـل دراسـة مقارنـة بشـأن تـناول العقـاقري غـري املشروعة يف         
ــناك اخــتالفات      ــية، كانــت ه ــريكا الالتين ــتقاة يف أم ــدان من بل

نية احلصول على تلك العقاقري يف البلدان       كـبرية يف مدى إمكا    
ــثر        ــاقري أك ــك العق ــلى تل ــية احلصــول ع ــرب إمكان ــية؛ وتعت املعن
صــعوبة يف إكــوادور وأوروغــواي ممــا هــي علــيه يف بــاراغواي 

 .وفنـزويال
  

  املؤثّرات العقلية       
ــلمؤثّرات     -٣٤٩ ــنطاق ل هــناك صــنع غــري مشــروع حمــدود ال

، فُكّكت خمتربات   ٢٠٠٣ عام   ويف. العقلـية يف أمريكا اجلنوبية    
يف ) إكستاسي (”MDMA“سـرية كانـت ُتستخدم لصنع عقّار        

 ”MDMA“األرجنــتني وســورينام؛ كمــا أُبلــغ عــن صــنع عقّــار  
ــنـزويال   ) إكستاســي( ــزال . عــلى حنــو غــري مشــروع يف ف وال ت
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جتــري يف بلــدان يف املــنطقة ضــبطيات للمنشــطات الــيت ُتهــرب  
ــن أوروبــا     يــزال تســريب طائفــة مــن    وال. بصــورة رئيســية م

ــأهنا       ــية بش ــاء وصــفات طب ــراط يف إعط ــية واإلف ــرات العقل املؤثّ
مسـتمرين، ممـا جيسـد حاجـة احلكومات إىل تعزيز الرقابة على             
ــبة وفحــص    وصــف املستحضــرات الصــيدالنية اخلاضــعة للمراق
السـجالت املتعلقة مببيعات تلك املستحضرات، حسبما طلبت        

مل يـبلّغ عـن ضـبطيات من كيماويات          و )٤٠(.اهليـئة ذلـك مـرارا     
 ســوى الــربازيل وشــيلي، ممــا يبــين أنــه  ٢٠٠٣ُســرِّبت يف عــام 

رمبـا يكـون عـلى سلطات إنفاذ القوانني يف البلدان األخرى يف             
 .املنطقة أن تويل مزيدا من االهتمام لذلك اجملال

  
  البعثات 
ــانون األول   -٣٥٠ ــربازيل يف كـ ــثة إىل الـ ــئة بعـ / أوفـــدت اهليـ
ــ  ووجـــدت أن احلكومـــة قـــد بذلـــت جهـــودا  ٢٠٠٣مرب ديسـ

ويف الوقت  . لتنفـيذ أحكام املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات      
ذاتـه، اسـتبانت البعـثة عـددا من اجملاالت اليت تبعث على القلق              
مـن الوضـع احلـايل لسياسـات احلكومـة بشـأن مكافحة تعاطي              

ى مواصلة  وتشـجع اهليـئة احلكومة عل     . املخـدرات واالجتـار هبـا     
إيــالء أولويــة علــيا ملســائل مكافحــة املخــدرات، وخصوصــا       
ضـــمان أن تـــتاح جلمـــيع اهليـــئات املعنـــية باملســـائل املـــتعلقة       

 .باملخدرات موارد كافية لتمكينها من االضطالع بوظائفها

وتبــين أحــدث دراســة عــن االنتشــار الوبــائي لــتعاطي    -٣٥١
 هذا البلد تعاطي    املخـدرات أُجريـت يف الـربازيل أنـه ينتشـر يف           

ــة      ــنات أو أدوي ــثل البنـزوديازيبي ــية م ــباع بوصــفات طب ــة ت أدوي
ــني   ــلى الكودي ــك     . حتــتوي ع ــزيد عــن تل ــرفة امل ــن أجــل مع وم

املشـكلة والـتمكّن من معاجلتها على حنو صحيح، تشجع اهليئة           
احلكومـة بشـدة عـلى رصد وحتليل أمناط وصف العقاقري بصفة     

اء ذلـــك املعـــدل العـــايل أوثـــق مـــن أجـــل حتديـــد األســـباب ور
وتوصـي اهليـئة بـأن ُتطلـق مـبادرة على           . لـتعاطي تلـك العقـاقري     

نطـاق الـبلد لتثقيف أعضاء املهن الطبية، وكذلك عامة الناس،           
بشـــأن التـــناول الرشـــيد للعقـــاقري املخـــدرة واملؤثّـــرات العقلـــية 

 .وتشجيع القيام مبمارسات سليمة يف وصف العقاقري الطبية

أنـــه قـــد بذلـــت جهـــود لـــتعزيز مراقـــبة      ويف حـــني  -٣٥٢
الكـيماويات الـيت يغلب استخدامها يف صنع العقاقري على حنو    
غـري مشـروع، مل تنشـئ السـلطات املختصـة مبراقـبة السالئف           
عالقـات عمـل بــني تلـك الكـيانات كمــا ال يوجـد تنســيق أو      

وتود اهليئة أن تشدد على أن وجود    . تـبادل لـلمعلومات بينها    
راقـبة السـالئف يتطلّـب تعاونـا نشـطا وعالقات           نظـام فعـال مل    

. عمـل جـيدة بـني خمـتلف السـلطات الرقابية واإلنفاذية املعنية            
ــتعاون بـــني     ــمان الـ ــلى ضـ ــة عـ ــئة احلكومـ ولذلـــك حتـــثّ اهليـ
الســلطات الرقابــية وســلطات إنفــاذ القوانــني املعنــية مبراقــبة       
السـالئف وأن تطلـب إىل مجـيع تلـك السـلطات إقامة قنوات              

الة لتبادل املعلومات بصفة منتظمةعمل فع. 

وحتـــيط اهليـــئة عـــلما بـــاجلهود الـــيت بذلـــتها الـــربازيل  -٣٥٣
ملكافحـة االجتـار بـاملخدرات والـزيادة الـيت حدثـت مؤخرا يف            

ورغم ذلك،  . ضـبطيات الكوكـايني يف الـبلد، على حد سواء         
فـإن عـدم وجـود تعـاون بـني قـوات الشرطة االحتادية وقوات               

ــية تلــك     الشــرطة يف ال ــات حيــد بصــورة خطــرية مــن فعال والي
ولذلـك، تشـجع اهليئة الربازيل على مواصلة تكثيف         . اجلهـود 

الـــتعاون وتـــبادل املعلومـــات بـــني قـــوات الشـــرطة االحتاديـــة   
وقـوات الشـرطة يف الواليـات، مـن أجل التمكّن من مواجهة             

 .االجتار باملخدرات على حنو أكثر تنسيقا وفعالية
  

  آسيا    -  جيم   
  شرق وجنوب شرق آسيا               
 التطورات الرئيسية 

٣٥٤-  ،يف جــنوب شــرق آســيا، إنــتاج خشــخاش     اســتمر
، ٢٠٠٤ويف عــــام . األفــــيون غــــري املشــــروع يف االخنفــــاض
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اخنفضــت زراعــة خشــخاش األفــيون غــري املشــروعة اخنفاضــا   
كمــا . كــبريا يف مجهوريــة الو الدميقراطــية الشــعبية ومــيامنار    

ومل تعــد . ألفــيون غــري املشــروع  اخنفــض متوســط حمصــول ا  
ــن غــري املشــروعني     ــيون واهلريوي ــند مصــدرا رئيســيا لألف . تايل

وكانــت هــناك زراعــة صــغرية الــنطاق خلشــخاش األفــيون يف   
ومل يبلّغ . املـناطق النائـية واجلبلـية يف اجلـزء الشمايل من تايلند         

 .عن أي إنتاج لألفيون يف فييت نام

مفيتامينــية، وخصوصــا وال يــزال صــنع املنشــطات األ  -٣٥٥
امليثامفيــتامني واالجتــار هبــا وتعاطــيها عــلى حنــو غــري مشــروع   

وُضبطت . ميـثّل شـاغال كـبريا يف شـرق وجـنوب شـرق آسـيا            
ــيامنار     ــبني وم ــبلِّر يف الفل ــتامني املت ــيات كــبرية مــن امليثامفي كم

كمــا أبلغــت تايلــند عــن ضــبط كمــيات كــبرية مــن  . والــيابان
ــتامني، خصوصــا يف  ــراص امليثامفي وأبلغــت معظــم  .  شــكل أق

ــار     ــبطيات عقّـ ــبرية يف ضـ ــادة كـ ــن زيـ ــنطقة عـ ــبلدان يف املـ الـ
“MDMA”) ٢٠٠٣يف عام ) إكستاسي. 

ــدان يف    -٣٥٦ ــية يف عــدة بل ــبدو أن تعــاطي املــواد األفيون وي
شــرق وجــنوب شــرق آســيا، خصوصــا يف تايلــند والصــني       
وفييـت نـام وكمـبوديا ومـيامنار، قـد ابـتعد عـن األفيون واجته                

ــة الو الدميقراطــية الشــعبية  . إىل اهلريويــن ويف تايلــند ومجهوري
والصــني وفييــت نــام وكمــبوديا ومــيامنار، توضــح البــيانات       
املــتعلقة بااللــتحاق مبراكــز العــالج مــن تعــاطي املخــدرات أن  
اهلريويــن هــو الســبب األساســي لــتلقّي مــتعاطي املخــدرات       

الـذي يستعمله   كمـا يعـد اهلريويـن املخـدر الرئيسـي           . للعـالج 
مـتعاطو املخـدرات بـاحلقن، ممـا يـثري قلقا بشأن انتقال األيدز              

 .وفريوسه يف العديد من البلدان يف املنطقة

ــن     -٣٥٧ ــاحلقن الذيـــ ــدرات بـــ ــتعاطو املخـــ ــزال مـــ وال يـــ
يتشـاركون يف احملـاقن يشـكّلون أكـرب نسبة مئوية من حاالت           

ــت     ــاأليدز وفريوســه يف الصــني وفيي ــدة ب ــاماإلصــابة اجلدي .  ن
وأبلــغ عــن أن معــدل التشــارك يف احملــاقن وصــل إىل مســتوى   

يف املائـة يف بعـض األجـزاء مـن تايلند وماليزيا             ٥٠عـال يـبلّغ     
وتالحــظ اهليــئة بارتــياح أن احلكومــات واملــنظّمات . ومــيامنار

ــتزاما مطّــردا    غــري احلكومــية واملــنظّمات الدولــية قــد أبــدت ال
ر الـدويل اخلامس عشر املعين   وقـد ُعقـد املؤمتـ     . مبعاجلـة املسـألة   

ــن   ــانكوك مـ ــاأليدز يف بـ ــوز١٦ إىل ١١بـ ــيه / متـ . ٢٠٠٤يولـ
وكــان املوضــوع احملــوري لــلمؤمتر هــو حصــول مجــيع الفــئات 

ــيم واإلعــالم والعــالج    ــتأثّرة عــلى خدمــات التعل . املصــابة وامل
ــز      ــلة تعزيـ ــلى مواصـ ــلة عـ ــبلدان ذات الصـ ــئة الـ ــجع اهليـ وتشـ

ج لـتعاطي املخدرات باحلقن   جهودهـا للتصـدي للوبـاء املـزدو       
 .واأليدز وفريوسه

  
 االنضمام إىل املعاهدات  

 
يف مـنطقة شـرق وجـنوب شرق آسيا، مل تصبح بعد              -٣٥٨

مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطية وكمبوديا طرفني يف أي           
اهليئة تينك  وتدعو   .مـن املعـاهدات الدولـية ملراقـبة املخـدرات         

ــلى امل  ــديق عـ ــن  الدولـــتني إىل التصـ ــزيد مـ ــاهدات بـــدون مـ عـ
ليشيت على التصديق على    -كمـا تشـجع اهليئة تيمور     . الـتأخري 

 .املعاهدات يف أقرب وقت ممكن

وترحــب اهليــئة بانضــمام مجهوريــة الو الدميقراطـــية      -٣٥٩
ــنة   ــتوبر / يف تشـــرين األول١٩٨٨الشـــعبية إىل اتفاقـــية سـ أكـ

ــة إىل أن تصــبح طــرفا يف      . ٢٠٠٤ ــئة تلــك الدول ــو اهلي وتدع
 بدون  ١٩٦١ املعـدل التفاقـية ســنة        ١٩٧٢روتوكول سـنة    بـ 

 .مزيد من التأخري
  

 التعاون اإلقليمي  
 

ــئة أن عــددا مــن االجــتماعات اإلقليمــية     -٣٦٠ تالحــظ اهلي
ــند     ــرا يف تايل ــد ُعقــد مؤخ ــبة الســالئف ق وكــان . بشــأن مراق

االجـتماع األول لكـبار املسؤولني واالجتماع الوزاري األول    
ســـي بشـــأن مكافحـــة املخـــدرات بـــني تايلـــند  للـــتعاون اخلما
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ومجهوريـة الو الدميقراطـية الشعبية والصني وميامنار واهلند قد        
ــند، يف متــوز   ــدا يف شــيانغ راي تايل ــيه /ُعق ، وُعقــد ٢٠٠٣يول

اجـــتماع كـــبار املســـؤولني الـــثاين للـــتعاون اخلماســـي بشـــأن  
مكافحــة املخــدرات بــني تايلــند ومجهوريــة الو الدميقراطــية      

ــعب ــند يف بــــتايا، تايلــــند، يف     الشــ ية والصــــني ومــــيامنار واهلــ
 .٢٠٠٤أبريل /نيسان

ــني رابطــة أمــم       -٣٦١ ــتمرار الــتعاون ب ــب اهليــئة باس وترح
والصــني يف إطــار خطــة عمــل ) آســيان(جــنوب شــرقي آســيا 

عملـيات تعـاون رابطـة أمـم جـنوب شـرقي آسيا والصني رداً               
نون ويف كـــا). خطـــة عمـــل أكـــورد(عـــلى العقـــاقري اخلطـــرة 

ــثاين ــناير /ال ــلى مذكّــرة     ٢٠٠٤ي ــيان والصــني ع ــت آس ، وقّع
ــتراتيجيات عملـــية ملكافحـــة اجلـــرمية عـــرب    تفـــاهم لوضـــع اسـ
الوطنــية، مبــا يف ذلــك االجتــار بــاملخدرات واإلرهــاب وغســل  

ويف إطـار مذكرة التفاهم تلك، وافقت الدول على         . األمـوال 
ون يف تــبادل املعلومــات وتــبادل املوظّفــني وتدريــبهم والــتعا     

كمــا اتفقــت . جمــال إنفــاذ القوانــني وإجــراء حبــوث مشــتركة  
عـلى عقـد اجـتماع سـنوي السـتعراض تنفـيذ مذكرة التفاهم         

ــبلة   ــيان  . ومناقشــة اخلطــط املق ويف أول اجــتماع وزاري آلس
رابطة آسيان إضافة إىل مجهورية كوريا والصني       (زائـدا ثالثـة     

 ١٩بانكوك يف   بشـأن اجلـرمية عرب الوطنية، ُعقد يف         ) والـيابان 
، جرى تبادل لآلراء بشأن اجلهود      ٢٠٠٤يناير  /كـانون الثاين  

املشــتركة لتــناول املســائل السياســية واألمنــية اإلقليمــية، مــثل   
اإلرهــاب، الــيت ترتــبط بأشــكال أخــرى لــلجرمية عــرب الوطنــية 

 .مثل االجتار باملخدرات وغسل األموال

 املسؤولني  وتالحـظ اهليئة أن االجتماع السنوي لكبار       -٣٦٢
 عـلى مذكّرة التفاهم بشأن      ١٩٩٣مـن الـدول املوقّعـة يف عـام          

ــيكونغ       ــنطقة امل ــة يف م ــبلدان الواقع ــني ال مكافحــة املخــدرات ب
تايلـند ومجهوريـة الو الدميقراطـية الشـعبية والصني وفييت نام            (

 إىل ١٧قــد ُعقــد يف كــرايب، تايلــند، مــن  ) وكمــبوديا ومــيامنار

ق االجـتماع عـلى مواصـلة تعزيز        واتفـ . ٢٠٠٤مـايو   / أيـار  ١٩
الـتعاون اإلقلـيمي وإقامة روابط مؤسسية ألجل تقاسم النهوج          
املبــتكرة وأفضــل املمارســات يف جمــايل التنمــية الــبديلة اجملتمعــية  

كما . والقضـاء عـلى زراعـة خشـخاش األفـيون غـري املشـروعة             
أقـر االجـتماع اختـاذ تدابـري أقـوى للتصـدي لـتعاطي املنشطات         

ــدز يف    األمفي ــريوس األيـ ــابة بفـ ــتعرض لإلصـ ــية الـ ــية وقابلـ تامينـ
ــدرات     ــناء القـ ــية، وكذلـــك بـ ــتجازية واجملتمعـ ــاط االحـ األوسـ

وتشـيد اهليـئة بالدول املوقّعة      . القضـائية وقـدرات النـيابة العامـة       
دعــم "عــلى مذكّــرة الــتفاهم عــلى إســهامها مالــيا يف مشــروع  

 ".شراكة مذكّرة التفاهم يف شرق آسيا

اهليــئة مبخــتلف اجلهــود الثنائــية الــيت ُتــبذل يف  وتشــيد  -٣٦٣
ــتاج واالجتــار غــري      شــرق وجــنوب شــرق آســيا ملكافحــة اإلن

 .املشروعني باملخدرات
  

 التشريعات والسياسات واإلجراءات الوطنية  
 

، شــنت الصــني محلــة مدهتــا ٢٠٠٤أبــريل /يف نيســان -٣٦٤
قــام مخســة أشــهر ملكافحــة االجتــار بــاملخدرات، مركّــزة يف امل 

األول عـلى مقاطعة يونان، اليت يشتبه يف أن معظم املخدرات           
. القادمـــة مـــن املثلّـــث الذهـــيب هتـــرب مـــنها إىل داخـــل الـــبلد 

وخـالل السـنوات الـثالث املاضـية، بلغـت ضـبطيات اهلريوين         
 يف املائــة مــن ٨٠يف يونــان، الــذي يقــال أن مصــدره مــيامنار، 

د ُضــبط مــا  وكــان قــ . مجــيع ضــبطيات اهلريويــن يف الصــني   
 كـيلوغرام مـن اهلريوين يف مقاطعة يونان يف   ٨ ٠٠٠جمموعـه   

وعقـــب جنـــاح خطـــة مـــيامنار اخلمســـية األوىل . ٢٠٠٣عـــام 
، ٢٠٠٤-١٩٩٩للقضـاء عـلى املخـدرات، اليت مشلت الفترة         

أُطلقـت خطــة مخســية ثانــية للقضــاء عــلى املخــدرات، تشــمل  
ــترة  ــتقدم ا   . ٢٠٠٩-٢٠٠٤الف ــلما بال ــئة ع ــذي وحتــيط اهلي ل

ــة عــلى مواصــلة      ــيامنار حــىت اآلن وتشــجع احلكوم أحــرزته م
 .جهودها
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وتالحـظ اهليـئة بقلـق أن إندونيسـيا والفلـبني وميامنار          -٣٦٥
ال تـزال مدرجـة يف قائمـة الـبلدان واألقالـيم الـيت تعتربها فرقة            

غري "العمـل املعنـية باإلجـراءات املالـية املـتعلقة بغسل األموال              
فحـة غسـل األموال أو لديها جوانب    يف جهـود مكا   " مـتعاونة 

بيد . قصـور بالغـة يف نظمهـا اخلاصـة مبكافحـة غسـل األموال             
أن اهليـئة تالحـظ الـتقدم الـذي أُحـرز يف تلـك الـبلدان ملعاجلة             

. أوجـه الضـعف يف نظمهـا وتشـجعها عـلى مواصلة جهودها            
ــد        ــنفّذ كــل بل ــم أن ي ــن امله ــرة أخــرى أن م ــئة م ــد اهلي وتؤكّ

لصـلة املـتعلقة مبـنع غسل األموال باعتبارها         التشـريعات ذات ا   
 .جزءا ال يتجزأ من احلرب على االجتار باملخدرات

  
  الزراعة واإلنتاج والصنع واالجتار والتعاطي    
  املخدرات 
مـا زال القنــب ُيــزرع يف مجــيع أحنــاء شــرق وجــنوب   -٣٦٦

ــيا  ــنطقة،     . شــرق آس ــيم يف امل ــبلدان واألقال ــت معظــم ال وأبلغ
دونيسـيا ومجهوريــة كوريـا ومــنطقة هونـغ كونــغ    خصوصـا إن 

الصـينية اإلداريـة اخلاصـة ومنغوليا وميامنار، عن اخنفاض كبري       
. ، مقارنة بالسنة السابقة   ٢٠٠٣يف ضـبطيات القنـب يف عـام         

ــة الو      ــيها مجهوريـ ــا فـ ــبلدان، مبـ ــن الـ ــيال مـ ــددا قلـ ــيد أن عـ بـ
ــاد      ــغ عــن زي ــد أبل ــيابان، ق ــيزيا وال ة الدميقراطــية الشــعبية ومال

 .كبرية يف تلك الضبطيات

وال يـزال جيـري تعـاطي القنـب يف العديـد مـن البلدان                -٣٦٧
يف شـرق وجـنوب شرق آسيا، خصوصا يف إندونيسيا وبروين           

 .دار السالم ومجهورية كوريا والفلبني وماليزيا ومنغوليا

ــابقة،     -٣٦٨ ــنة الس ــرار الس ــلى غ ــة الو شــهدت وع مجهوري
إنــتاج األفــيون  اخنفاضــا كــبريا يف الدميقراطــية الشــعبية ومــيامنار

ونتـــيجة جلهـــود احلكومـــة    . ٢٠٠٤غـــري املشـــروع يف عـــام   
املتواصــلة للقضــاء عــلى إنــتاج خشــخاش األفــيون يف مجهوريــة  
الو الدميقراطـية الشعبية، اخنفضت املساحة املزروعة على ذلك         

 ١٢ ٠٠٠ يف املائة، من     ٤٥الـنحو يف الـبلد مـرة أخرى بنسبة          
ــام   ــام ت هكــ٦ ٦٠٠ إىل ٢٠٠٣هكــتار يف ع . ٢٠٠٤ار يف ع

ــزروعة خبشـــخاش    ــاحة املـ ــيامنار، اخنفـــض جممـــوع املسـ ويف مـ
 ٦٢ ٢٠٠ يف املائـــة، مـــن ٢٨األفـــيون غـــري املشـــروع بنســـبة 

. ٢٠٠٤ هكتار يف عام     ٤٤ ٢٠٠ إىل   ٢٠٠٣ار يف عـام     تهكـ 
ومقارنـة بالسنة السابقة، اخنفض إمجايل إنتاج األفيون اخلام يف          

ــام  ــبة ٢٠٠٤عــ ــة الو  ٦٤ بنســ ــبا يف مجهوريــ ــة تقريــ  يف املائــ
 . يف املائة يف ميامنار٥٤الدميقراطية الشعبية وبنسبة 

وأُبلـغ عـن ضـبطيات لألفيون يف عدة بلدان يف شرق          -٣٦٩
وجـنوب شـرق آسـيا، مبا يف ذلك مجهورية كوريا ومجهورية            

. نام وماليزيا وميامنار واليابان الو الدميقراطـية الشـعبية وفييت   
، فُكّكـــت ســــبعة خمتـــربات ســـرية لصــــنع    ٢٠٠٣ويف عـــام  

ــغ     ــغ كون ــة خمتــربات يف مــنطقة هون ــيامنار وثالث اهلريويــن يف م
 .الصينية اإلدارية اخلاصة

واملـواد األفيونـية هي املخدرات اليت يكثر تعاطيها يف           -٣٧٠
ــيا    ــلى انتشــار    . شــرق وجــنوب شــرق آس ــغ عــن أع ــد أُبل وق

وريــة الو الدميقراطــية لــتعاطي املــواد األفيونــية يف تايلــند ومجه 
وأبلغـت مجهوريـة كوريـا ومالـيزيا ومنطقة      . الشـعبية ومـيامنار   

هونــغ كونــغ الصــينية اإلداريــة اخلاصــة عــن زيــادة يف تعــاطي   
 يف املائة ٧٠ويف السـنة ذاهتـا، كـان    . ٢٠٠٣األفـيون يف عـام     

مـن املدمـنني عـلى املخـدرات املسـجلني يف الصـني قد ُسجلوا        
وأبلغت تايلند وفييت نام وكمبوديا     . ينبسـبب تعـاطي اهلريو    

 .وماليزيا وميامنار واليابان عن زيادة يف تعاطي اهلريوين

وأبلـغ عـدد قليل من البلدان يف شرق وجنوب شرق            -٣٧١
ــار       ــيد أن االجتـ ــايني؛ بـ ــاطي الكوكـ ــادة يف تعـ ــن زيـ ــيا عـ آسـ

 .بالكوكايني وتعاطيه يف املنطقة بأسرها ال يزال حمدودا
  

  العقلية   املؤثّرات     
ــطات األمفيتامينــية       -٣٧٢ ــبرية مــن املنش ــبدو أن كمــية ك ي

تصــنع عــلى حنــو غــري مشــروع يف املــناطق احلدوديــة ملــيامنار؛   
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وهتـرب الكـيماويات الالزمـة لصـنع تلك العقاقري االصطناعية          
وتشجع اهليئة احلكومات . إىل مـيامنار مـن الـبلدان اجملـاورة هلا      

الوثيق عرب احلدود وتعزيز املراقبة    املعنـية عـلى مواصـلة تعاوهنا        
 .على السالئف يف تلك املناطق

وأبلغـــت معظـــم الـــبلدان يف شـــرق وجـــنوب شـــرق   -٣٧٣
آسـيا، مبـا يف ذلـك مجهوريـة كوريا والصني والفلبني وماليزيا             
ومـيامنار واليابان، عن زيادة كبرية يف إمجايل كمية املنشطات           

ــام    ــبطت يف عـ ــيت ُضـ ــية الـ ــام  ٢٠٠٣األمفيتامينـ ــة بعـ ، مقارنـ
 خمتــربا ســريا كانـــت   ١١، فُكّــك  ٢٠٠٣ويف عــام  . ٢٠٠٢

 ٦تسـتخدم لصنع املنشطات األمفيتامينية يف الفلبني وفُكّكت      
 ٤٩٠ورغـم أنـه متّ ضـبط ما جمموعه     . خمتـربات يف إندونيسـيا    

كـــيلوغراما مـــن املنشـــطات األمفيتامينـــية يف الـــيابان يف عـــام  
سنة السابقة، عندما متّ ، وهـو رقـم أعـلى بقلـيل مـن ال           ٢٠٠٣
 كـيلوغراما، فإن املضبوطات من تلك املنشطات        ٤٤٦ضـبط   

 .١٩٩٩ظلّت تتناقص يف البلد منذ عام 

ــثي مــتعاطي املنشــطات     -٣٧٤ وتســتأثر آســيا بأكــثر مــن ثل
األمفيتامينـية يف العـامل، وتسـتأثر مـنطقة شـرق وجنوب شرق        

.  آســيا يف املائــة مــن مــتعاطي األمفيــتامني يف ٩٥آســيا بــنحو 
ويف شـرق وجـنوب شـرق آسـيا، ال يفـوق تعـاطي املنشطات        

وأُبلـــغ عـــن أعـــلى . األمفيتامينـــية إال تعـــاطي املـــواد األفيونـــية
ــند، تلـــيها الفلـــبني    انتشـــار لـــتعاطي تلـــك املنشـــطات يف تايلـ

، ٢٠٠٣ويف عــام . ومــنطقة ماكــاو الصــينية اإلداريــة اخلاصــة 
 كمية املنشطات   أبلغـت فييـت نـام عن زيادة كبرية يف إمجايل          

 .األمفيتامينية املضبوطة ويف تعاطي تلك املنشطات

وأخـذت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية تربز كبلد         -٣٧٥
عـبور هـام للمـتجرين باملنشطات األمفيتامينية اليت تصنع على         
ــيامنار وترســل إىل       ــة مل ــناطق احلدودي ــري مشــروع يف امل حنــو غ

بالعقـاقري املصنوعة على حنو غري      كمـا أخـذ املـتجرون       . تايلـند 

مشـروع يف شـرق وجـنوب شـرق آسيا يستخدمون كمبوديا      
 .بصفة متزايدة كبلد عبور

وال يـزال امليثامفيـتامني يصـنع عـلى حنو غري مشروع             -٣٧٦
 .يف الصني وميامنار، وبقدر أقل يف الفلبني

 يف املائــــة مــــن مجــــيع ضــــبطيات    ٩٠ويــــتم حنــــو   -٣٧٧
ــتامني يف ال ــامل يف شــرق وجــنوب شــرق آســيا   امليثامفي ويف . ع

ــام  ــه   ٢٠٠٢ع ــا جمموع ــبط م ــن  ١٣ ٧٦٠، ُض ــيلوغراما م  ك
  كيلوغراما٥ ٨٣٠وضبطت الصني . مليثامفيـتامني يف املنطقة  ا

، وهو ما يفوق كثريا     ٢٠٠٣مـن امليثامفيـتامني املتـبلِّر يف عام         
 كــيلوغراما ٣ ١٩٠، عــندما ُضــبط ٢٠٠٢مـا ُضــبط يف عــام  

، ضبطت الشرطة   ٢٠٠٤فـرباير   /شـباط   ويف. مـن تلـك املـادة     
ــبلِّر كانــت قــد      ــتامني املت ــية كــبرية مــن امليثامفي ــيابان كم يف ال

وبينما يكون امليثامفيتامني . ُهربـت من مقاطعة تايوان الصينية   
الــذي يصــنع عــلى حنــو غــري مشــروع يف مــيامنار يف شــكل         
أقـراص يف الغالـب، فقـد فُكّـك أيضا خمترب سري واحد لصنع             

 .٢٠٠٣مفيتامني املتبلِّر يف ذلك البلد يف عام امليثا

ويـبدو أن عـدة بلـدان يف شـرق وجـنوب شرق آسيا            -٣٧٨
-٢- ميثيلني ديوكسي فينيل٤،٣تعـد مصـادر رئيسـية ملاديت       

ــليفتان تســتخدمان يف صــنع       ــروبانون والســافرول، ومهــا س ب
 .بصورة غري مشروعة) إكستاسي (”MDMA“عقّار 

ــادة كـــ   -٣٧٩ ــن زيـ ــغ عـ ــية  وأُبلـ ــايل كمـ ــار برية يف إمجـ عقّـ
“MDMA”)  املضـبوط يف معظـم الـبلدان واألقاليم     ) إكستاسـي

، مبا يف ٢٠٠٣يف مـنطقة شـرق وجـنوب شـرق آسـيا يف عام           
ذلـك إندونيسيا وماليزيا ومنطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية         

عقّار وأُبلغ عن أن خمتربا سريا واحدا لصنع        . اخلاصـة واليابان  
“MDMA”) مــنطقة هونــغ كونــغ    قــد فُكّــك يف  )ســيإكستا

 .٢٠٠٣الصينية اإلدارية اخلاصة يف عام 
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ــار تعـــــاطي   -٣٨٠ ــار وبيـــــنما ظـــــلّ انتشـــ  ”MDMA“عقّـــ
ــتامني،   )إكستاســي( ــتعاطي امليثامفي ــة ب  منخفضــا نســبيا مقارن

يف عدة بلدان يف    عقّار  فقـد أُبلـغ عـن زيـادة يف تعـاطي ذلك ال            
ــن شــرق وجــنوب شــرق  د والصــني  آســيا، وخصوصــا يف تايل
 .وفييت نام وكمبوديا

وكـان تعـاطي الكيتامني، خصوصا بني الشباب، وهو      -٣٨١
 آسيا، قد ظلّ شـرق وجـنوب شـرق   ظاهـرة طـرأت مؤخـرا يف     

ــبلدان      . منخفضــا ــيل مــن ال ــدد قل ــغ عــن تعاطــيه يف ع ــد أبل وق
واألقالـيم يف املنطقة، خصوصا يف تايلند وسنغافورة وفييت نام        

قة هونـــغ كونـــغ الصـــينية اإلداريـــة ومـــنطوكمـــبوديا ومالـــيزيا 
 .اخلاصة
وقـد أحـرزت السلطات يف جنوب شرق آسيا تقدما          -٣٨٢

مــلحوظا يف التصــدي لالجتــار باإليفــيدرين والســودوإيفيدرين  
يف املـــنطقة حيـــث يشـــكّل صـــنع امليثامفيـــتامني بصـــورة غـــري 

واألهــم مــن ذلــك هــو أن حتلــيل . مشــروعة مصــدر قلــق بــالغ
ري إىل أن احلكومـــات تعمـــل اآلن  بـــيانات املضـــبوطات تشـــ  

بالتنســـيق فـــيما بيـــنها للتوصـــل إىل حلـــول عملـــية للمشـــكلة 
وقــد لوحـظ حتقــيق  . املشـتركة املـتعلقة بتســريب الكـيماويات   

ــنع      ــاقم صــ ــث تفــ ــيا حيــ ــرق آســ ــنوب شــ ــات يف جــ جناحــ
امليثامفيــــتامني بصــــورة غــــري مشــــروعة يف مــــيامنار، خــــالل  

يدرين الـذي ُسرب من     السـنوات القلـيلة املاضـية، بـتوفّر اإليفـ         
. قـنوات توزيـع داخلية يف الصني وُهرب بعد ذلك إىل ميامنار           

وباإلضـافة إىل آلـيات املراقـبة اليت أنشأهتا الصني ملنع عمليات            
التســريب مــن قــنوات الــتوزيع الداخلــية، ســاعدت اجلهــود       
اإلقليمـية احلكومـات املعنـية عـلى اسـتبانة آلـيات عمل عملية              

واهليئة واثقة من أن تلك     . الئف عرب احلدود  ملـنع االجتـار بالس    
احلكومـات ستواصل اجتماعات عملها الثالثية وأنه سيجري         

 .االبالغ عن مزيد من النجاحات يف تلك املناطق
وأُبلـــغ عـــن اخنفـــاض يف إمجـــايل كمـــية الســـالئف       -٣٨٣

شرق وجنوب  يف معظم البلدان يف   ٢٠٠٣املضـبوطة يف عـام      

ني ومــيامنار؛ باســتثناء الفلــبني،  آســيا، مبــا يف ذلــك الصــشــرق
. الـيت أبلغــت عـن زيــادة كــبرية يف كمـية الســالئف املضــبوطة   

وال تـزال سـليفة املنشـطات األمفيتامينية اليت ُتضبط يف أغلب            
. األحـيان يف املنطقة هي اإليفيدرين، ويليها محض فينيل اخلل        

 كــيلوغرام مــن اإليفــيدرين يف ٣٠٠، ُضــبط ٢٠٠٣ويف عــام 
 ويف الصـني، ظلّـت كمـية اإليفيدرين املضبوطة تزداد      .مـيامنار 
ضية؛ واستمر ذلك االجتاه يف عام       خـالل    ليلة املا سنوات الق ال
 اإليفيدرين   كيلوغرام من  ٥ ٨٠٠، عـندما متّ ضـبط       ٢٠٠٣

ــبلد  ــك الــــ ــام . يف ذلــــ ــبـط ٢٠٠٤ويف عــــ  ٥ ٦٥٠، ُضــــ
ــيلوغرام ــيدرين و ـاكــ ــن اإليفــ ــن  ١ ٥٠٠ مــ ــيلوغرام مــ  كــ

ــبني  يفالســودوإيفيديرين  ــربات ســرية يف الفل ــة خمت ويف .  ثالث
 قرص  ٤٠٠ ٠٠٠، ُضـبط يف أستراليا      ٢٠٠٤أبـريل   /نيسـان 

ــرى    ــليفة أخـ ــي سـ ــودوإيفيدرين، وهـ ــن السـ ــطاتمـ  للمنشـ
ورداً . األمفيتامينـية؛ وكانـت األقـراص قـد ُنقلـت مـن مالــيزيا      

عـــلى الضـــوابط األكـــثر فعالـــية املفروضـــة عـــلى اإليفـــيدرين  
ــاو  ــودوإيفيدرين، حيـ ــيماويات  والسـ ــريب كـ ــتجرون تسـ ل املـ

أخـــرى الســـتعماهلا يف الصـــنع غـــري املشـــروع للمنشـــطات      
-٢-فينيل-١اإلمفيتامينـية، يشـكّل فـيها محـض فينيل اخللّ و          

ــالن  ــيماويات املفضـ ــروبانون الكـ ــئة  . بـ ــن مثّ تالحـــظ اهليـ ومـ
بارتــياح أن حكومــات الــبلدان يف جــنوب شــرق آســيا قــد       

لك املواد وأهنا استبانت،   أنشـأت آلـيات مراقـبة مناسبة على ت        
نتـيجة لذلك، حماوالت لتسريب محض فينيل اخللّ من الصني          

بروبانون -٢-فينيل-١إىل اهلـند وكذلـك حمـاوالت لتسريب         
مـن الصـني عـرب مـنطقة هونـغ كونـغ الصـينية اإلدارية اخلاصة              

 .٢٠٠٤إىل فييت نام يف عام 
  

  البعثات 
مـــارس  /آذارزارت بعـــثة مـــن اهليـــئة إندونيســـيا يف     -٣٨٤

وتالحـظ اهليـئة مـع التقدير التزام حكومة إندونيسيا          . ٢٠٠٤
بالتصــدي لــتعاطي املخــدرات واالجتــار هبــا وترحــب بالــتدابري  
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اخلاصـة الـيت تـتخذها السـلطات لـتعزيز اإلطار القانوين احلايل             
وتــثق اهليــئة يف أن اختــاذ تدابــري تشــريعية     . ملراقــبة الســالئف 

ن السلطات من االمتثال ألحكام     وإداريـة مالئمـة سـوف ميكّـ       
 . بصورة أفضل١٩٨٨اتفاقية سنة 

بـيد أن اهليـئة تالحظ أن عدم اإلبالغ املستمر من قبل        -٣٨٥
إندونيسـيا عـن املسائل املتعلقة بضبط العقاقري غري املشروعة قد    
يكـون نتيجة عدم التنسيق بني اهليئة الوطنية لشؤون املخدرات          

وترى . سـية ملراقـبة األغذية والعقاقري  والوكالـة الوطنـية اإلندوني    
اهليـئة أنه ينبغي للحكومة أن تشرع، يف أقرب وقت ممكن، يف            
إجــراء مشــاورات بــني اإلدارات ذات الصــلة املعنــية بأنشــطة      
مراقــبة العقــاقري، وخصوصــا اهليــئة الوطنــية لشــؤون املخــدرات  

 يلزم  والوكالـة الوطنـية ملراقـبة األغذية والعقاقري، بغية إجراء ما          
ــد وظــائف كــل      ــية، وحتدي ــيات العمــل احلال مــن تنقــيحات آلل

أو تعزيــز الصــالت الالزمــة بــني تلــك /إدارة بوضــوح وإقامــة و
وتعــتقد اهليــئة أن احلكومــة ســوف تضــمن، لــدى      . اإلدارات

قـــيامها بذلـــك، أن يتحســـن التنســـيق الداخـــلي وأن تكـــون      
املســتطاع تقاريــرها املقدمــة إىل اهليــئة يف املســتقبل كاملــة قــدر 

 .وأن تدرج فيها مجيع املعلومات الالزمة

وبيــــنما زاد تعــــاطي املخــــدرات واالجتــــار هبــــا يف      -٣٨٦
إندونيسـيا، اختـذت احلكومـة تدابـري هامة لتعزيز مرافق عالج            
مـتعاطي املخـدرات وإعـادة تأهيلهم؛ وتقدر اهليئة، على وجه           

يسية اخلصـوص، اجلهـود الكـبرية الـيت تبذهلا السلطات اإلندون          
ملكافحـة االنتشـار املـثري للفـزع لأليـدز وفريوسـه بـني متناويل               

 .املخدرات باحلقن

وأخــريا، تالحــظ اهليــئة أن حكومــة إندونيســيا تــتخذ   -٣٨٧
ــوال     ــية لغســل األم ــلمعايري الدول ــثال ل ــري لالمت وترحــب . تداب

ــية       ــامالت املال ــتقارير املع ــز اإلندونيســي ل ــئة بإنشــاء املرك اهلي
ع اهليـئة احلكومـة على تزويد املركز باملوارد         وتشـج . وحتليـلها 

 .الالزمة لكي حيقّق النتائج املرجوة منه

مـــايو /وقـــد أوفـــدت اهليـــئة بعـــثة إىل تايلـــند يف أيـــار  -٣٨٨
، وذلـك يف املقـام األول لتقييم جهود احلكومة خالل           ٢٠٠٤
، وهــي محلــة مســتمرة عــلى  "احلــرب عــلى املخــدرات "محلــة 

والحظت . الجتار باملخدرات وتعاطيها  نطـاق الـبلد ملكافحة ا     
اهليئة، بصفة خاصة، تقارير تفيد حبدوث عمليات قتل خالل          

وأعربـــت عـــن رغبـــتها يف مجـــع  " احلـــرب عـــلى املخـــدرات"
ــري      ــة ومــا اختــذ مــن تداب ــتعلق باحلمل ــيما ي معلومــات شــاملة ف

وتلقّــت البعــثة معلومــات مفصــلة مــن  . وإجــراءات فــيما بعــد
 اخلاصة اليت أُنشئت للتحقيق يف تلك       احلكومـة بشـأن الـلجان     

احلــاالت وأُبلغــت بــأن بعــض احلــاالت قــد أُخضــعت بــالفعل   
وإضــافة إىل ذلــك، أُبلغــت البعــثة بــأن     . إلجــراءات قضــائية 

ــن املســؤولني       ــد م ــد اســتهلّت ضــد العدي ــية ق إجــراءات جنائ
وتقدر اهليئة تلك اجلهود وتثق     . احلكومـيني املـتهمني بالفسـاد     

ــيما   يف أن احلكومــة ــيها ف  ســوف تواصــل تقــدمي املعلومــات إل
 .يتعلق بالتقدم احملرز يف تلك التحقيقات

ــه، عقـــب    -٣٨٩ ــا بأنـ ــئة أيضـ ــلى  "وأبلغـــت اهليـ احلـــرب عـ
وتلقّت . ، اخنفضـت مشـكلة تعـاطي امليثامفيتامني       "املخـدرات 

 اهليـئة معلومـات مفصـلة عـن عـالج املدمـنني عـلى املخدرات               
لما جبهــود احلكومــة وحتــثّها عــلى  وحتــيط اهليــئة عــ . يف تايلــند

اختـاذ تدابـري مسـتدامة للتصـدي ملشـكلة تعاطي املخدرات يف             
 .تايلند

كمـا تلقّـت اهليئة معلومات من حكومة تايلند تتعلق            -٣٩٠
وتشــاطر اهليــئة . مبشــكلة تعــاطي الكيــتامني املــتزايدة يف الــبلد 

احلكومـة فيما يساورها من قلق بشأن ذلك التطور؛ وتالحظ         
هليــئة أنــه ميكــن مالحظــة وجــود تعــاط مــتزايد للكيــتامني يف   ا

ــنطقة شــرق وجــنوب شــرق آســيا       ــاكن أخــرى، داخــل م أم
وتشجع اهليئة اجملتمع الدويل على     . وخارجهـا عـلى حد سواء     

إيـالء اعتــبار جــاد للشــروع يف اإلجـراء املبــين يف اتفاقــية ســنة   
 . إلخضاع الكيتامني للمراقبة الدولية١٩٧١
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ــية  ٢٠٠٤مــارس /آذارويف  -٣٩١ ــزيارة تقن ــئة ب ، قامــت اهلي
ــيمور ــن    -إىل تـ ــرفا يف أي مـ ــد طـ ــبح بعـ ــيت مل تصـ ــيت، الـ ليشـ

وكــان هــدف . املعــاهدات الدولــية الــثالث ملراقــبة املخــدرات 
الــزيارة التقنــية هــو الــتعريف باهليــئة وعمــلها بالــترويج لتنفــيذ  
املعـاهدات الدولية ملراقبة املخدرات واحلصول على معلومات        

ليشــيت، وتقيــيم  -عــن وضــع مكافحــة املخــدرات يف تــيمور    
 .اآلليات واهلياكل القائمة ملنع االجتار باملخدرات

-ويســاور اهليــئة القلــق مــن أن املوقــع اجلغــرايف لتــيمور  -٣٩٢
ليشـيت واحلمايـة غـري الكافية حلدودها وسواحلها ميكن أن يؤديا         

وقــد . وذجــيإىل أن يعتــربها املــتجرون بــاملخدرات بلــد عــبور من
اعترفـت السـلطات بأن تعاطي املخدرات واالجتار هبا موجودان          

ويف حني أن   . ليشيت ولكن على نطاق منخفض جدا     -يف تـيمور  
ليشـيت فيما يتعلق باالجتار باملخدرات      -الوضـع احلـايل يف تـيمور      

ــبلدان اجملــاورة، ال    وتعاطــيها قــد ال يكــون مشــاهبا للوضــع يف ال
القليل عن ذلك الوضع؛ ولذلك،     يعـرف فـيما عـدا ذلـك سوى          
ليشـيت على النظر يف الشروع يف       -تشـجع اهليـئة سـلطات تـيمور       

إجـراء استقصـاء وطـين لتقيـيم مـدى تعـاطي املخدرات واالجتار             
 .هبا والنظر يف اختاذ إجراءات وقائية

ــئة بارتــياح أن ســلطات تــيمور   -٣٩٣ ليشــيت -وتالحــظ اهلي
 اللوازم الطبية،  أخـذت تشـرع يف صـوغ تشـريع شامل ملراقبة          

مبـا يف ذلـك املخـدرات واملؤثّرات العقلية، وتشجع السلطات           
عـلى صـوغ تلك التشريعات وفقا ألحكام املعاهدات الدولية          

 .ملراقبة املخدرات

وأخـريا، حتـيط اهليـئة عـلما جبهـود بعثة األمم املتحدة              -٣٩٤
لــتقدمي الدعــم يف تــيمور الشــرقية يف توفــري املســاعدة للهــياكل 

إلداريـة األساسـية واملساعدة على تطوير خمتلف اخلدمات يف          ا
 .ليشيت-تيمور

  جنوب آسيا        
 التطورات الرئيسية 

 
ال تــزال مــنطقة جــنوب آســيا تشــهد زيــادة يف توافــر   -٣٩٥

املخـدرات وتعاطـيها بسـبب قرهبا من املناطق الرئيسية إلنتاج           
، وانتشــار املــواد األفيونــية، يف اهلــالل الذهــيب واملثلّــث الذهــيب 

زراعـــة القنـــب حملـــيا عـــلى نطـــاق واســـع وازديـــاد تســـريب   
 .املنتجات الصيدالنية

وال يـزال تدفّـق اهلريويـن يف اجتـاه بلدان جنوب آسيا         -٣٩٦
مـن أفغانستان، أكرب منتج لألفيون غري املشروع وأكرب مصنِّع        

وكــان أحــد دواعــي . لــلهريوين يف العــامل، يــأخذ يف االزديــاد 
ويل إنفـاذ قوانـني املخـدرات يف اهلـند يتمثّل           القلـق لـدى مسـؤ     

فـــيما اكُتشـــف مؤخـــرا مـــن مســـاحات مـــزروعة خبشـــخاش  
األفـيون عـلى حنـو غـري مشـروع يف جنوب اهلند، بالقرب من        
ــة إىل ســري النكــا وملديــف     ــاهلريوين املؤدي دروب االجتــار ب

ومثّـة مستحضـرات صـيدالنية حمتوية       . وبلـدان يف غـرب آسـيا      
ــلى خمــدرات ومؤ  ثّــرات عقلــية تصــنع عــلى حنــو مشــروع      ع

ولكـنها تسـرَّب وهتـرَّب من اهلند إىل بنغالديش وسري النكا           
وقد استعيض عن الدروب البحرية لالجتار      . وملديـف ونيـبال   

بـاملخدرات املؤديـة مـن اهلـند إىل سـري النكـا ومن باكستان              
 .إىل اهلند بدروب جوية وبرية

 أول استقصاء وطين    وتالحـظ اهليـئة أن اهلـند أجـرت         -٣٩٧
وبـــين . بشـــأن مـــدى تعـــاطي املخـــدرات وأمناطـــه واجتاهاتـــه 

ــية،     ــواد األفيونــ ــتعاطي املــ ــايل لــ ــدل العــ ــاء أن املعــ االستقصــ
ــدان      ــاحلقن يع ــناول املخــدرات ب ــاد شــيوع ت وخصوصــا ازدي

كما كشف االستقصاء أن مثّة . جمـالني رئيسـيني مـثريان للقلق      
خمتلفة، تتراوح من أشربة    زيـادة يف تعاطي منتجات صيدالنية       

ــيها إىل مضــادات     للســعال يشــكّل الكوديــني مــادة أساســية ف
 .للقلق يف شكل أقراص ومسكّنات جيري تناوهلا باحلقن
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وتـــزداد حـــاالت اإلصـــابة بفـــريوس األيـــدز املتصـــلة   -٣٩٨
بتـناول املخـدرات عن طريق احلقن نتيجة للتحول من تعاطي           

ى األخص يف اهلند ونيبال،     األفـيون إىل تعـاطي اهلريويـن، وعل       
ــثل       ــاحلقن م ــناوهلا ب ــيت جيــري ت ــاطي املســكّنات ال ــاد تع وازدي

والحظـت السـلطات اهلندية     . البوبريـنورفني والربوبوكسـيفني   
بقلــق عــودة الصــنع غــري املشــروع للميــثاكوالون واالجتــار بــه   

عـلى نطاق   ) إكستاسـي  (”MDMA“للظهـور، وتعـاطي عقّـار       
 .حمدود ومؤخرا جدا

  
  نضمام إىل املعاهدات اال 
مجـــيع الـــدول الســـت يف جـــنوب آســـيا أطـــراف يف    -٣٩٩

وبوتـان ليست طرفاً بعد يف اتفاقية سنة    . ١٩٨٨اتفاقـية سـنة     
ــبال ليســت طــرفاً بعــد يف  ١٩٧١ واتفاقــية ســنة ١٩٦١ ، وني

وحتـثّ اهليـئة هـاتني الدولتني على اختاذ         . ١٩٧١اتفاقـية سـنة     
 .إجراءات سريعة ملعاجلة الوضع

  
  التعاون اإلقليمي  
الــيت وضــعتها  " خــريطة الطــريق إىل الســالم  "تدعــو  -٤٠٠

حكومـة اهلند إىل إقامة تعاون وحوار متجددين بني باكستان          
ــرة       ــن أشــكال اجلــرمية العاب ــريه م ــند بشــأن اإلرهــاب وغ واهل

ــاملخدرات  ــار بـ ــثل االجتـ ــلحدود مـ ــة،  . لـ ــبلوغ تلـــك الغايـ ولـ
هات تنسيق لتقاسم   حـددت السـلطات يف باكسـتان واهلند ج        

املعلومــــــات واالســــــتخبارات العملياتــــــية بشــــــأن االجتــــــار 
ــاملخدرات ــيعو املســتوى مــن    . ب واعــتمد مســؤولو مجــارك رف

ســري النكــا واهلــند اســتراتيجيات عــلى الصــعيد العملــيايت       
وكجـزء من األنشطة اليت جيري      . ملكافحـة هتريـب املخـدرات     

عاون اجلمركي االضـطالع هبـا يف إطـار اتفـاق ثـنائي بشأن الت       
بـني ملديـف واهلـند، عقد مسؤولو مجارك رفيعو املستوى من     

وقرر . ٢٠٠٤مايو  /هذيـن الـبلدين اجـتماعا يف مالـيه يف أيـار           

املســؤولون يف االجــتماع إنشــاء نقــاط اتصــال ألنشــطة إنفــاذ  
القوانـــني ملـــنع خمـــتلف أنـــواع اجلـــرمية، مبـــا يف ذلـــك هتريـــب  

رك اهلـــندية عـــلى كمـــا وافقـــت ســـلطات اجلمـــا. املخـــدرات
ــاذ      ــا يف ملديــف عــلى التدريــب يف جمــال إنف مســاعدة نظرياهت

 .قوانني املخدرات

وأنشـــأ جملـــس وزراء رابطـــة جـــنوب آســـيا للـــتعاون  -٤٠١
، يف دورتـه الـرابعة والعشـرين، املعقودة يف          )سـارك (اإلقلـيمي   

، أفرقة عاملة رفيعة  ٢٠٠٤يناير  /إسـالم آبـاد يف كـانون الثاين       
ــتعل  ــا يف   املســتوى، ي ق أحدهــا بأنشــطة الصــحة والســكان، مب

، ٢٠٠٤مــايو / ويف أيــار. ذلــك املســائل املتصــلة بــاملخدرات 
ــتحدة       ــم امل ــرنامج األم ــني ســارك وب ــاهم ب ُوقّعــت مذكــرة تف

لدعم بلدان جنوب   ) يونيدز(املشـترك بشـأن األيدز وفريوسه       
وترحـب اهليئة   . آسـيا يف جهـود الوقايـة مـن األيـدز وفريوسـه            

 الرامـية إىل متكـني وحـدة رابطـة جـنوب آسيا لرصد              باملـبادرة 
جـــرائم املخـــدرات يف املشـــروع اإلقلـــيمي ملراقـــبة الســـالئف  
ــدور أكــثر       ــيام ب ــالدول األعضــاء يف ســارك مــن الق اخلــاص ب
فعالـية يف إدارة املعلومـات املتعلقة مبراقبة السالئف يف جنوب           

ني بوتـان  وتالحـظ اهليـئة مـع الـتقدير الـتعاون املـُعـزَّز بـ       . آسـيا 
والـــربنامج االستشـــاري لـــلمخدرات الـــتابع خلطـــة كولومـــبو 
ــيا واحملــيط       ــية التعاونــية يف آس ــية االقتصــادية واالجتماع للتنم

وأوصت حلقة . اهلـادئ، خصوصـا يف أنشـطة مـنع املخدرات      
عمـل بشـأن الوقايـة مـن تعاطي املخدرات، ُنظّمت بدعم من             

املدارس حكومـة بوتـان، بوضـع سياسـات وبـرامج تستهدف            
والـرعاية الصـحية وأمـاكن العمـل وإنفاذ القوانني وغريها من            

 .اجملاالت ذات الصلة
 

  التشريعات والسياسات واإلجراءات الوطنية         
جتـري حالياً يف سري النكا، مناقشة مشروع تشريع          -٤٠٢

ــزراعة القنــب بصــورة حمــدودة وخاضــعة      ــتوقَّع أن يســمح ب ُي



 

 84 
 

 E/INCB/2004/1 

ــبة ألجــل اســتعمال زهــاء     مــن اإلخصــائيني  ١٦ ٠٠٠للمراق
ويســتخدم . املمارســني للطــب األيورفــيدي املســجلني حملــيا    

اإلخصـائيون املمارسـون يف الوقـت احلـايل قنبا مسحوقا تقوم            
مؤسســة العقــاقري األيورفــيدية بتجهــيزه مــن القنــب املضــبوط   

وألن اســتخدام القنــب املســحوق ال يــتفق مــع      . وبــيعه هلــم 
ح التشــريع املقــترح ملفــوض األســاليب التقلــيدية، فســوف يتــي 

الطـب األيورفـيدي يف إدارة الطـب األيورفـيدي بسري النكا        
زراعــة القنــب يف موقــع مركــزي واحــد، بعــد أن يــتم تقديــر   
الكمــيات املطلوبــة، مــع مــراعاة مــا يلــزم مــن تدابــري لــلحماية  

وإذا مــا اعــُتمد مشــروع التشــريع، فــإن اهليــئة لعــلى . واملراقــبة
ي االمتـثال بصــفة كاملـة جلمـيع أحكــام    ثقـة بأنـه ســوف جيـر   

 ).٢٨ و٢٣مبا فيها أحكام املادتني  (١٩٦١اتفاقية سنة 

وتــنظر اجلمعــية الوطنــية يف بوتــان يف وضــع مشــروع  -٤٠٣
" غري مشروعة"تشـريع سـوف يتضمن قائمة بالعقاقري املسماة    

وإضـافة  . وحيـدد جـزاءات لـتعاطي تلـك العقـاقري واالجتـار هبـا       
ت اجلمعـــية الوطنـــية بـــتحديد جهـــة وصـــل  إىل ذلـــك، أوصـــ

 .مركزية لتنسيق أنشطة مكافحة املخدرات

ويتضـح مـن التقارير املقدمة من اهلند أنه جيري تنفيذ          -٤٠٤
مراقـبة جـيدة عـلى الـواردات والصـادرات مـن املواد اخلاضعة        

ــية بــيد أنــه ُوجــد أن مراقــبة صــنع املخــدرات   . للمراقــبة الدول
ــية وا  ــرات العقلـ ــري    واملؤثّـ ــورة غـ ــا بصـ ــا وتوزيعهـ ــتاجرة هبـ ملـ

مشـروعة يف اهلـند غـري كافـية، حسـبما تبـين مـن التقارير غري             
الكاملـــة الـــيت تقدمهـــا احلكومـــة إىل اهليـــئة ومـــن تســـريب       

وال بد من تعزيز    . مستحضـرات صـيدالنية مصـنوعة يف اهلـند        
املراقـبة عـلى قـنوات الـتوزيع الداخلـية لـلمخدرات واملؤثّرات             

 املخــدرات اخلاضــعة للمراقــبة مــتاحة بســهولة يف   العقلــية ألن
وتناشــد اهليــئة حكومــة اهلــند زيــادة أنشــطتها يف جمــال   . اهلــند

إنفــاذ القوانــني، خصوصــا عــلى مســتوى جتــارة الــتجزئة، وأن 
تشـن محـالت تثقيفـية وإعالمـية إلذكاء وعي الصيادلة وعامة            

ثّرات الـناس فـيما يتعلق باملسؤولية عن تعاطي املخدرات واملؤ         
وُتعـد خطــة احلكومـة إلدراج معلومــات عـن تعــاطي    . العقلـية 

ــاء    ــرامج إذكـ ــية، إضـــافة إىل بـ ــناهج املدرسـ املخـــدرات يف املـ
الوعـي القائمـة الـيت تضـطلع هبـا منظّمات غري حكومية بشأن            

 .منع تعاطي املخدرات، تطورا إجيابيا

ويف سـري النكا، أُقيم مشروع طوعي وطين يهدف           -٤٠٥
خطـة عمـل طويلـة األجـل للوقاية من تعاطي مواد          إىل صـوغ    

اإلدمـان وإعـادة تأهــيل مـتعاطي تلـك املــواد، وذلـك يف إطــار      
الـربنامج احلكومـي ملكافحـة اجلرمية واألعمال اإلجرامية ذات         

ويف إطـار ذلـك املشروع، سوف يشارك        . الصـلة بـاملخدرات   
ــة       ــة يف أنشــطة الوقاي ــدين واحلكوم ــتمع امل ــن اجمل مســؤولون م

ــر ــثّلون   . امج إذكــاء الوعــي وب وســيكون ضــمن املســؤولني مم
ــرعاية     ــاهد الـ ــدارس ومعـ ــية واملـ ــرطة واإلدارات احلكومـ للشـ

ومســؤولو غــراما ) مبــا يف ذلـك األطــباء واملمرضـون  (الصـحية  
وهــــــــم مســــــــؤولون ) (Grama Niladharis(نــــــــيالدهاريس 

) حكومـيون مـلمون بشـؤون بعـض املـناطق القـروية وسكاهنا            
ــؤولو  ــامورد"ومســ ــؤولون  ) (Samurdhi" (هيســ ــم مســ وهــ

ــار      ــز االزده ــر عــن طــريق تعزي ــيون بتخفــيف حــدة الفق ) معن
 .وزعماء دينيون

ويف ملديـف، أُطلقت أول محلة وطنية إلذكاء الوعي        -٤٠٦
وإضـافة إىل ذلك، يدرَّب املعلمون      . ٢٠٠٤أبـريل   /يف نيسـان  

وأعضـــاء األنديـــة بغـــية توفـــري بـــرامج إلذكـــاء الوعـــي لـــدى  
 .بابالطالب والش

وتـويل حكومـات عـدد مـن الـبلدان يف جـنوب آسـيا         -٤٠٧
وكشف . مـزيدا مـن االهـتمام لعالج املدمنني على املخدرات       

االستقصـاء الوطـين الـذي أُجـري يف اهلند أن االلتحاق مبرافق              
العـالج مـن تعـاطي املخـدرات منخفض بسبب ضعف نوعية            

قد و. خدمـات العـالج وقلـة املعلومـات عـن اخلدمات املتاحة           
ــلخدمات الــيت تقدمهــا      ــيا ل وضــعت حكومــة اهلــند معــايري دن
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بــرامج الوقايــة مــن اإلدمــان عــلى الكحــول وتعــاطي مــواد        
ــان ــية    . اإلدمـ ــبادئ توجيهـ ــثابة مـ ــايري مبـ ــون املعـ وســـوف تكـ

لتحســــني نوعــــية اخلدمــــات الــــيت تقدمهــــا املــــنظّمات غــــري 
كمـا أنشـأت احلكومـة املركـز الوطـين ملنع تعاطي            . احلكومـية 

 رات ومثانية مراكز تدريب مرجعية إقليمية ألجل تعزيز         املخـد
القـــدرات التقنـــية لـــدى مقدمـــي اخلدمـــات يف جمـــال خفـــض 

 .الطلب على املخدرات

ويف نيــبال، يــنفّذ مكتــب للمشــاريع أنشــأته احلكومــة    -٤٠٨
اخلطـــط القطاعـــية لعـــالج املدمـــنني عـــلى املخـــدرات وإعـــادة  

الطلــب مــرتآة يف تأهيــلهم، إضــافة إىل أنشــطة أخــرى خلفــض  
وأنشأت . اخلطـة الوطنـية الرئيسـية ملكافحـة تعـاطي املخـدرات          

حكومـة ملديـف مشـروعا لعـالج وإعـادة تأهـيل املدمنني على              
املخـــدرات الذيـــن يواجهـــون احملاكمـــة بســـبب تعـــاطي مـــواد  

 .اإلدمان
  

  الزراعة واإلنتاج والصنع واالجتار والتعاطي    
  املخدرات      
إنـتاج القنـب وتعاطيه بكميات كبرية     ال يـزال جيـري       -٤٠٩

وُتعد بنغالديش واهلند بلدي منشأ رئيسيني  . يف جـنوب آسـيا    
ونيـبال بلـد منشأ رئيسي لراتنج القنب، الذي     . لعشـبة القنـب   

يهـرَّب إىل بلـدان يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ وأوروبـا، وكذلك        
ب وأُبلغ عن أكرب ضبطيات لراتنج القن. إىل الواليـات املتحدة  

القـادم مـن نيـبال يف اهلـند؛ ويـباع راتـنج القنب حمليا يف اهلند                 
 .يف السوق غري املشروعة أو يهرَّب إىل أوروبا

ويف اهلـند، ال تـزال كمـيات معيـنة من األفيون املنتج              -٤١٠
ــنوات غــري مشــروعة رغــم       عــلى حنــو مشــروع ُتســرَّب إىل ق

ت األفيون  وتتم معظم ضبطيا  . أنشـطة إنفـاذ القوانـني املكـثفة       
. داخــل مــناطق زراعــة خشــخاش األفــيون وإنــتاج األفــيون      

وجيــري اســـتهالك األفـــيون املســرَّب إمـــا حملـــيا أو حيـــول إىل   

ــباع يف أســواق غــري مشــروعة     هريويــن يف خمتــربات ســرية، لي
ويسـر اهليـئة أن تالحـظ أن حكوميت        . خـارج مـناطق اإلنـتاج     

اء استقصاء عن اهلـند والواليـات املـتحدة قـد اشـتركتا يف إجر        
زراعـة خشـخاش األفـيون املشـروعة؛ ومن املقرر أن تستخدم      
ــتائج االستقصــاء لــتحديد احملاصــيل األدىن صــالحية، وهــو       ن

 .تدبري خلفض تسريب األفيون املنتج بصورة مشروعة

ــيون      -٤١١ ــادة األف ــنود كشــف وإب وواصــل املســؤولون اهل
 يف املنـتج بصــورة غـري مشــروعة، وكذلـك مالحقــة الضــالعني   

اإلنـتاج غـري املشــروع لألفـيون قضــائيا يف الواليـات الشــمالية     
 .والشمالية الشرقية

ويف اهلـــند ُيحـــوَّل األفـــيون إىل هريويـــن يف خمتـــربات   -٤١٢
ــتدني النوعــية مــن      ــا ضــربا م ــربات عموم ــتج املخت ســرية؛ وتن

، ويباع حمليا يف    "الُسـكّر البني  "قـاعدة اهلريويـن يعـرف باسـم         
. وعة أو يهـرَّب إىل ســري النكــا وملديــف السـوق غــري املشــر 

وأخـذ إمجـايل كمـية اهلريويـن املضـبوط يف اهلـند يتـناقص منذ                
 .، ليبلغ متوسطه أقلّ من طن واحد يف السنة٢٠٠١عام 

وال تـزال مجاعـات االجتـار تسـتخدم املطارات الدولية            -٤١٣
يف مومـباي ونـيودهلي وتريفاندروم وكوتشني وتشيناي لشحن    

ــن إ ــيا وشــرقها وغــرب آســيا      اهلريوي ىل بلــدان يف غــرب أفريق
بيد أن اخنفاضا يف االجتار     . وأوروبـا، وكذلك إىل سري النكا     

ــاهلريوين بطــريق اجلــو مــن اهلــند إىل ســري النكــا حــدث يف      ب
السـنوات األخـرية؛ وتـتم معظـم ضـبطيات اهلريوين حاليا على              

. طـول الطريق البحري املمتد من جنوب اهلند إىل سري النكا          
ويهــرَّب اهلريويــن مــن باكســتان إىل بــنغالديش وســري النكــا   

 .واهلند

ومثّــة اجتــار واســع الــنطاق باملستحضــرات الصــيدالنية    -٤١٤
ففــي بــنغالديش، . الـيت حتــتوي عـلى خمــدرات يف جــنوب آسـيا   

كـان عـدد ضـبطيات أشربة السعال اليت يشكّل الكوديني مادة          
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عدد ضبطيات عشبة أساسـية فـيها والقادمـة مـن اهلـند مساويا ل          
وكـثريا مـا تتألّف الضبطية الواحدة من عدة مئات من          . القنـب 

ــور    ــعال املذكـ ــراب السـ ــن شـ ــترات مـ ــاطي  . اللـ ــزال تعـ وال يـ
مستحضـرات صـيدالنية حتـتوي على خمدرات، مثل الكوديني،          

وإضــافة إىل ذلــك، ينتشــر تعــاطي  . واســع االنتشــار يف املــنطقة
انتشـــار تعـــاطي اهلريويـــن الربوبوكســـيفني بـــاحلقن يف اهلـــند ك

 .باحلقن، وذلك بسبب اخنفاض سعره وُيسر توافره

وتنـتج صـناعة الكـيماويات الكـبرية يف اهلـند جمموعة             -٤١٥
كـبرية مـن السالئف والكيماويات األساسية، مبا فيها أهندريد     

ــيوم  ــنات البوتاســ ــانون  . اخلــــلّ وبرمنغــ ــند، يــــنص قــ ويف اهلــ
ــن   ومرســـــوم ١٩٨٥ة املخـــــدرات واملؤثّـــــرات العقلـــــية لســـ

) الئحة املواد اخلاضعة للمراقبة   (املخـدرات واملؤثّـرات العقلية      
 عـلى ضوابط صارمة على السالئف املبلّغ عنها         ١٩٩٣لسـنة   

ــبة   ــك   . والكــيماويات اخلاضــعة للمراق ــيدريد اخلــلّ وكذل فأهن
امليثــيل إيثــيل كيــتون وبرمنغــنات البوتاســيوم ختضــع لضــوابط  

 اهلـــند كذلـــك سياســـة إرســـال وتتـــبع. االســـترياد والتصـــدير
اإلشـعارات فـيما يتعلق بتصدير مجيع الكيماويات املدرجة يف      

 .١٩٨٨اجلدولني يف اتفاقية سنة 

ــتراوح   ١١وهــناك  -٤١٦  صــانعا ألهنــيدريد اخلــلّ يف اهلــند ي
ــتاجهم الســنوي بــني    طــن تســتخدم  ٤٠ ٠٠٠ و ٣٠ ٠٠٠إن

لّ وخيضــع أهنــيدريد اخلــ . ألغــراض صــناعية وصــيدالنية خمــتلفة 
لـنظام مجـركي خاص جيعل ختزينه ونقله ضمن مسافة مقدارها        

 كيلومترا من   ٥٠ كيلومـتر مـن حـدود اهلند مع ميامنار و          ١٠٠
وقد حاول . حـدود اهلـند مع باكستان خاضعا لضوابط خاصة     

املـتجرون طـرائق بديلـة مـثل تصدير أهنيدريد اخللّ يف شحنات             
قطة إعادة  غـري معلـن عـنها بطـريق الـبحر، مسـتخدمني ديب كن             

ــية يف ضــبط     . شــحن ــني احملل ــاذ القوان ــتمرت ســلطات إنف واس
وكـان القصـد مـن أهنـيدريد اخلـلّ الذي جرى          . أهنـيدريد اخلـلّ   

ضـبطه هــو اســتعماله بصــورة رئيســية يف صــنع هريويــن مــتدني  
 .النوعية بصورة غري مشروعة

  
  املؤثّرات العقلية       
وي عــلى ُتســرب املستحضــرات الصــيدالنية الــيت حتــت  -٤١٧

مؤثّـرات عقلـية، وال سـيما البنـزوديازيبينات واملسكّنات، من      
قـنوات الـتوزيع املشـروعة وُتنقل عرب جنوب آسيا وهترَّب إىل            
بلــــدان خــــارج املــــنطقة، مــــثل االحتــــاد الروســــي والــــبلدان  

ــين أن الصــيدليات يف اهلــند متــثّل مصــادر   . االســكندنافية ويتب
ــك     ــتعاطي تل ــار ول ــك االجت ــداد لذل ــيا إم ــواد حمل ــد زاد . امل وق

تعــاطي املســكّنات ومضــادات القلــق واملهدئــات املــنومة يف       
وبســبب اخنفــاض أســعار املستحضــرات الصــيدالنية   . املــنطقة

واإلبـر واحملـاقن وُيسـر توافـرها، زاد تـناول البوبريـنورفني عن              
 .طريق احلقن زيادة كبرية يف اهلند

 ”MDMA“وهـــــناك دالئـــــل عـــــلى تعـــــاطي عقّـــــار   -٤١٨
ــة احلفــالت الصــاخبة  ) إكستاســي( الناشــئة يف ) rave(يف ثقاف

 .نيودهلي

على ) املاندراكس(واهلـند أكـرب صـانع للميـثاكوالون          -٤١٩
حنـو غـري مشروع يف العامل؛ وجنوب أفريقيا هي جهة املقصد         
ــثاكوالون املصــنوع عــلى حنــو غــري مشــروع يف     الرئيســية للمي

ار به غري املشروعني    وقـد قـلّ صـنع امليـثاكوالون واالجت        . اهلـند 
بــيد أن . عقـب سلسـلة مـن عملــيات إنفـاذ القوانـني الـناجحة      
ــرا   ــرة أخـــرى مؤخـ ــثاكوالون بـــرزت مـ وتقـــوم . مشـــكلة امليـ

مجاعــات إجرامــية مــن خــارج اهلــند بالســيطرة عــلى وحــدات 
 .صنع العقاقري غري املشروعة ومتويلها

ــنوعة كــبرية مــن الكــيماويات    -٤٢٠ وتنــتج اهلــند طائفــة مت
سليفة، مبا فيهـا اإليفيدريـن والسودإيفيدرين ومحض أسيتيل        ال

-٢-األنترانيلــيك واإليــرغوتامني وميثــيلني ديوكســي فينــيل    
ــروبانون و ــيل-١بـ ــروبانون-٢-فينـ ــع محـــض  . بـ ــد أخضـ وقـ
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أســيتيل األنترانيلــيك واإليفــيدرين والســودوإيفيدرين ومحــض  
ــدرات      ــانون املخـ ــى قـ ــة مبقتضـ ــوابط خاصـ ــيك لضـ األنترانيلـ

 .ثّرات العقليةواملؤ

ــثاكوالون عــلى    -٤٢١ وتســتخدم املختــربات الــيت تصــنع املي
حنـو غـري مشـروع لصـنع مؤثّـرات عقلـية أخرى على حنو غري           

ــا    ــا، خصوصـ ــروع أيضـ ــار مشـ ــي (”MDMA“عقّـ ) إكستاسـ
وتدخـل شـحنات صـغرية مـن األمفيتامني إىل          . وامليثامفيـتامني 

 .اهلند عرب حدودها مع ميامنار

يع كميات اإليفيدرين املضبوطة يف  وتكـاد تكـون مجـ      -٤٢٢
اهلــند خمصصــة للتهريــب عــرب احلــدود بــني اهلــند ومــيامنار إىل    
ــبرية مــــن املنشــــطات     ــيات كــ ــنع كمــ ــيامنار، حيــــث تصــ مــ

ــية بصــورة غــري مشــروعة   ــاذ  . األمفيتامين ــتعاون أجهــزة إنف وت
وتشــجع . القوانــني يف مــيامنار واهلــند عــلى مســتويات خمــتلفة  

ريع للمعلومات وإجراءات اإلنفاذ املشتركة     اهليـئة التـبادل الس    
كوســيلة كفــؤة لــلحد مــن الصــنع غــري املشــروع للعقــاقري يف    

 .املنطقة
  

 مواد غري خاضعة للمراقبة الدولية                
 

ــادة ختديــرية، يف       -٤٢٣ ــتامني، وهــو م لوحــظ تعــاطي الكي
ورغـم أن الكيـتامني ال ينبغي   . اهلـند يف مـنطقة غُـوا السـياحية      

صـفة طبـية، فقـد كان ُيشترى بال قيود يف غُوا    أن يـباع إال بو    
ــواطئ     ــات الشـ ــك يف حانـ ــال كذلـ ــل يقـ ــيدليات، بـ . يف الصـ

وحاولـت السـلطات اهلـندية بنشـاط أن حتـد من هذه التجارة              
غـــري املشـــروعة يف غُـــوا مبدامهـــة املورديـــن غـــري املـــأذون هلـــم  

وينتشـــر عـــلى نطـــاق واســـع . وتفتـــيش الســـياح األوروبـــيني
قات بـني أفقـر شـرائح اجملتمع وأطفال الشوارع        تعـاطي املُتنشَّـ   

 .يف املنطقة

  غرب آسيا      
  التطورات الرئيسية    
ال يزال إنتاج األفيون يف أفغانستان وتأثريه يف السلم              -٤٢٤

واألمن يشكّالن العنصرين احملوريني يف الوضع املتعلق              
ففي أفغانستان بالذات، بلغ            . باملخدرات يف غرب آسيا         

درات غري املشروع وما يتصل به من أنشطة، يف            إنتاج املخ   
، مستوى مل يسبق له مثيل، وأصبح ذلك ميثّل             ٢٠٠٤عام  

ويف بلدان أخرى من املنطقة،         . خطرا يهدد استقرار البلد     
يشهد االجتار باملخدرات وتعاطيها تزايدا سريعا، مما يقوض                 

ويف آسيا الوسطى، بدأ          . االستقرار االجتماعي واالقتصادي         
تعاطي املخدرات باحلقن يشكّل أهم العوامل اليت تساهم يف                      

 .انتشار األيدز وفريوسه       

ورغم اجلهود اليت تبذهلا حكومة أفغانستان،                 -٤٢٥
مبساعدة من اجملتمع الدويل، ما زال الوضع فيما يتعلق                     
مبكافحة املخدرات يف أفغانستان آخذا يف التدهور يف عام                        

 األفيون املنتشرة على       فقد حولت زراعة خشخاش      . ٢٠٠٤
نطاق واسع وجتهيز املواد األفيونية واالجتار هبا أفغانستان إىل                
بلد تسيطر التجارة غري املشروعة باملخدرات على حياته                      
االقتصادية والثقافية والسياسية، وهو ما يهدد اجلهود اليت              
ُتبذل إلعادة بناء أفغانستان ويقوِّض األنشطة االقتصادية                  

وتدعو اهليئة حكومة      . وإرساء سيادة القانون        املشروعة  
أفغانستان واجملتمع الدويل إىل مواصلة إيالء مكافحة                      
املخدرات األولوية القصوى وإىل تعزيز اجلهود الرامية إىل                    
التصدي ملشكلة املخدرات على حنو شامل، يف إطار اخلطط                     
 والربامج االمنائية العامة اليت تصاغ من أجل ارساء القانون                  

والنظام يف كل ركن من أركان البلد وزيادة جناعة التنمية                      
. البديلة يف املناطق اليت ُتزرع فيها حماصيل املخدرات              

وتالحظ اهليئة أن الرئيس األفغاين أعرب عن التزامه القوي                  
 .بتنفيذ تدابري مكافحة املخدرات         
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ويف آسيا الوسطى، ال تزال الشواغل ُتثار بشأن               -٤٢٦
  واد األفيونية األفغانية وتعاطيها، وكذلك بشأن           االجتار بامل  

، وهو مادة كيميائية        هنيدريد اخللّ     التداول غري املشروع أل      
وُيقدر أن ثلث حماصيل األفيون            . ُتستخدم يف صنع اهلريوين       

 سيمر عرب بلدان املنطقة، ال سيما عرب               ٢٠٠٤األفغاين لعام      
ة من  وتؤدي الكميات الكبري      . طاجيكستان وكازاخستان       

اهلريوين األفغاين اليت ُتنقل إىل االحتاد الروسي وغريه من                  
البلدان األوروبية إىل سرعة تفاقم مشاكل املخدرات غري                   

 .املشروعة يف تلك املنطقة دون اإلقليمية        

وغالبا ما ُتستخدم بلدان شبه اجلزيرة العربية نقاط                -٤٢٧
السالئف     عبور للهريوين والقنب املتجهني إىل أوروبا، أما              

ويشهد تعاطي املواد األفيونية،        . فُتهرب يف االجتاه املعاكس      
سيما اهلريوين، تزايدا، شأنه شأن تعاطي العقاقري                  ال

 .االصطناعية الذي هو واسع االنتشار من قبل          

وتشعر اهليئة بالقلق ألن الوضع فيما يتعلق              -٤٢٨
ك   باملخدرات يف العراق ميكن أن يزداد تدهورا نتيجة لتفكّ                    

آلية مكافحة املخدرات يف البلد، وذلك بسبب موقع البلد                        
ويشكِّل    . اجلغرايف وعدم استقراره السياسي واالقتصادي            

الترابط املعقّد بني اإلرهاب واجلرمية املنظّمة والفساد               
واالجتار باملخدرات هتديدا مل يسبق له مثيل، مما يثري القلق                  

 .إزاء احتمال تدهور الوضع العام          
  

  النضمام إىل املعاهدات    ا 
 دولة هي أطراف         ٢٤كل دول غرب آسيا وعددها           -٤٢٩

 واتفاقية سنة     ١٩٧١، واتفاقية سنة     ١٩٦١يف اتفاقية سنة     
 املعدِّل    ١٩٧٢أما فيما يتعلق بربوتوكول سنة      . ١٩٨٨

، فال تزال أفغانستان الدولة الوحيدة              ١٩٦١التفاقية سنة   
جع اهليئة السلطات يف        وتش . اليت مل ُتصبح بعُد طرفاً فيه        

أفغانستان على اختاذ التدابري الالزمة لالنضمام إىل                   
 .١٩٧٢بروتوكول سنة   

  
  التعاون اإلقليمي    
خالل السنة املاضية، كان هنالك العديد من           -٤٣٠

االتفاقات واآلليات التعاونية والعمليات املشتركة إلنفاذ           
بلدان غرب       القوانني من بني األنشطة اليت اختذهتا حكومات           

آسيا أو وافقت عليها لتعزيز جهود التعاون اإلقليمي اليت                     
ُتبذل من أجل مكافحة االجتار باملخدرات وما يتصل به من                       

وترحب اهليئة هبذه املبادرات وتشجع مجيع            . أنشطة إجرامية  
البلدان يف املنطقة على املشاركة يف اجلهود التعاونية              

 .املستقبلية

  ٣١ني بشأن أفغانستان، الذي ُعقد يف                ويف مؤمتر برل     -٤٣١
، اعتمدت حكومة         ٢٠٠٤أبريل  / نيسان  ١مارس و   /آذار 

   أوزبكستان     أفغانستان االنتقالية وبلدان اجلوار الستة، وهي              
 ومجهورية إيران اإلسالمية والصني         تركمانستان    وباكستان و  

 يف     برلني بشأن مكافحة املخدرات         عالن وطاجيكستان، إ     
، الذي ينص      أن عالقات حسن اجلوار        إعالن كابول بش    إطار   

على مجلة أمور منها زيادة التعاون على مكافحة املخدرات                  
واقترحت مجهورية      . وإقامة حزام أمين يطوق أفغانستان       

إيران اإلسالمية وباكستان، على وجه اخلصوص، تدريب                   
 .خرباء أفغان على مكافحة االجتار باملخدرات                 

كبار موظّفي إنفاذ      ق ، اتف  ٢٠٠٤أبريل    /ويف نيسان  -٤٣٢
القوانني من أفغانستان واإلمارات العربية املتحدة وباكستان                    
ومجهورية إيران اإلسالمية وقطر والكويت واململكة العربية                   
السعودية، يف االجتماع اإلقليمي للتعاون اخلليجي الذي ُعقد                        
يف باكستان، على تعزيز تعاوهنم على مكافحة التنظيمات                     

 ويف    االجتار غري املشروع باملخدرات      ة يف اإلجرامية الضالع    
وقررت هذه البلدان أن تعيِّن           . مة العابرة للحدود      اجلرمية املنظّ    
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املوظّفني املعنيني بالعمليات           جهات وصل وطنية وأن تتبادل        
 .هبدف حتسني تقاسم املعلومات والعمليات املشتركة               

، شارك ممثّلون من أفغانستان             ٢٠٠٤يوليه   /ويف متوز    -٤٣٣
اللجنة التقنية املشتركة بني       للمرة األوىل يف اجتماع         

، وهو حمفل لتبادل املعلومات حول إنفاذ القوانني          احلكومات   
وحضر االجتماع، الذي ُعقد          . املتعلقة باملخدرات يف املنطقة     

. يف إسالم أباد، ممثّلون جلمهورية إيران اإلسالمية وباكستان                    
اهم الراهنة، هبدف          ووافقت اللجنة على تنقيح مذكّرة التف         

اللجنة التقنية    قبول أفغانستان عضوا عاديا يف اجتماعات             
 وإنشاء جلنة ُتعىن بتحليل املعلومات           املشتركة بني احلكومات    

االستخبارية وتبادل املعلومات عن املخدرات وُينتظر منها               
 .أن جتتمع مرة كل ستة شهور         

، استضافت        ٢٠٠٤أغسطس   / آب  ٤ و٣ويف    -٤٣٤
ستان حلقة دراسية يف إسالم آباد لفائدة الدول                   حكومة باك  

 من أجل     رابطة جنوب آسيا للتعاون االقليمي       األعضاء يف     
استعراض التقدم احملرز يف سبيل حتقيق األهداف املتعلقة              
مبراقبة السالئف واليت حددهتا اجلمعية العامة يف دورهتا                      

وتقاسم املشاركون         . ١٩٨٨االستثنائية العشرين عام      
مات عن التطورات التشريعية اليت اسُتجدت يف جمال                   املعلو

مراقبة السالئف واتفقوا على تسهيل التبادل السريع            
للمعلومات عن املعامالت املتعلقة بالسالئف وتدابري الرصد                  

 ). أعاله   ٤٠١انظر الفقرة   (

،   ٢٠٠٤أغسطس    /وُنظِّمت يف دوشانيب، يف آب           -٤٣٥
 عمل برعاية منظّمة       حلقتا ٢٠٠٤فرباير   /ويف أنقرة يف شباط      

التعاون االقتصادي بغية مناقشة املسائل ذات الصلة خبفض               
وعالوة على ذلك، أُنشئت شبكة تضم                . عرض املخدرات      

خرباء يف جمال خفض الطلب على املخدرات من أجل تعزيز                      
تبادل املعلومات بانتظام فيما بني الدول األعضاء يف منظّمة              

 إىل ذلك، ويف مؤمتر ُعقد يف           وباإلضافة   . التعاون االقتصادي    

أكتوبر    /كيش جبمهورية إيران اإلسالمية يف تشرين األول         
، تبادلت مجيع الدول األعضاء يف املنظّمة، ما عدا                    ٢٠٠٤

، املعلومات عن عواقب تعاطي املخدرات                  تركمانستان   
واالستراتيجيات القائمة على أدلّة واملتعلقة خبفض الطلب              

 .عة وممارسات تقليص األضرار        على املخدرات غري املشرو        

 وأرمينيا     أذربيجان   وعقد مسؤولون من         -٤٣٦
وأوزبكستان وتركمانستان وتركيا وجورجيا وطاجيكستان                  

 وكازاخستان اجتماعاً يف أنطاليا بتركيا، دام             قريغيزستان   و
، بغية مناقشة تدابري    ٢٠٠٤فرباير   / شباط  ٢٥ إىل   ٢٣من 

هاب واجلرمية املنظّمة        تعزيز التعاون الدويل على مكافحة اإلر             
وأكّد املشاركون على ضرورة تقاسم               . عرب الوطنية  

املعلومات وتبادل اخلرباء احلكوميني هبدف تقاسم التجارب                
يف جمال وضع التشريعات وتنفيذ أنشطة ملكافحة اإلرهاب                   

 .واجلرمية املنظّمة عرب الوطنية     

وعقدت اآللية االستشارية املعروفة مبيثاق              -٤٣٧
 لفائدة البلدان        ٢٠٠٣ اليت اسُتهلّت يف عام         )٤١(باريس،  

املتضررة من االجتار باملواد األفيونية اآلتية من أفغانستان،            
عدة اجتماعات مائدة مستديرة للخرباء على املستوى                   

 بغية مناقشة الوضع        ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣االقليمي يف عامي        
  املتعلق باالجتار باملخدرات عرب بلدان آسيا الوسطى واالحتاد                

وُعقد     . الروسي ومجهورية إيران اإلسالمية وبلدان البلقان              
اجتماع لفريق ميثاق باريس املعين بالسياسات يف فيينا يف                   

، ملناقشة نتائج االجتماعات          ٢٠٠٤أكتوبر   /تشرين األول  
وتالحظ اهليئة أن االجتماع أوصى بإنشاء              . اإلقليمية السابقة   

 تشجع الفريق      وتود اهليئة أن . فرقة عمل معنية بالسالئف     
على االستفادة الكاملة من أفرقة العمل اليت هلا أهداف مماثلة                  
واليت تعمل حاليا يف اطار عملية توباز وعملية بريبل            

 هذه، اليت تضم من بني         وأفرقة العمل     . ومشروع بريزم   
بطريقة    تعمل  أعضائها بلدانا تشارك يف ميثاق باريس،               
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سياسات على االستعانة         وحتثّ اهليئة الفريق املعين بال     . جيدة 
بالكامل بأفرقة العمل القائمة بغية استغالل املوارد أفضل                  

وتالحظ    . تفادي االزدواجية يف اجلهود املبذولة           استغالل و 
اهليئة الدور احملوري الذي يضطلع به مكتب األمم املتحدة                  
املعين باملخدرات واجلرمية بصفته عامال حافزا على مبادرة                     

     ع البلدان املشاركة يف تلك اآللية            ميثاق باريس وتشج
التشاورية على مواصلة تعاوهنا الرامي إىل القضاء على                 

 .التهديد الذي تشكّله املواد األفيونية األفغانية          

وتالحظ اهليئة بارتياح أن مجيع البلدان اجملاورة                -٤٣٨
ألفغانستان، مبا فيها تركمانستان، تشارك حاليا يف عملية                     

ولية هتدف إىل احليلولة دون تسريب            توباز، وهي عملية د     
واهليئة واثقة من أن حكومة تركمانستان            . أهنيدريد اخللّ    

سوف تتخذ تدابري حازمة ملكافحة االجتار باملخدرات يف                    
أقليمها وأهنا سوف تويل املشاركة بنشاط يف األحداث                  
الدولية األخرى الرامية إىل تعزيز التعاون اإلقليمي ملكافحة                     

 .السالئف أولوية كربى       املخدرات و   

ويف إطار منظّمة التعاون آلسيا الوسطى، ومنظّمة                     -٤٣٩
برنامج    شنغهاي للتعاون، ومنظّمة معاهدة األمن اجلماعي، و               

وهو مشروع مشترك       (جنوب القوقاز ملكافحة املخدرات           
بني االحتاد األورويب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي              

 االحتاد الروسي        ، أبرمت حكومات      )أذربيجان   وحكومة   
وأذربيجان وأرمينيا وأوزبكستان وجورجيا والصني                
وطاجيكستان وقريغيستان وكازاخستان اتفاقات ثنائية             
ومتعددة األطراف هبدف تكثيف التعاون بني األجهزة               
الوطنية املعنية مبكافحة املخدرات وتعزيز العمليات املشتركة               

 الوطنية ملكافحة       يف جمال إنفاذ القوانني ومواءمة التشريعات         
 .املخدرات وبناء القدرات        

 وال تزال دول آسيا الوسطى تتلقى املساعدة              -٤٤٠
الدولية على مكافحة االجتار باملخدرات وتعاطيها غري                     

، استهدفت املساعدة الدولية            ٢٠٠٤ويف عام    . املشروعني  
لتعزيز تدابري املراقبة       املبادرات احمللية واإلقليمية اليت اختذت            

 وحتسني مجع البيانات وتقامسها ومعاجلة         حلدود  على ا 
 . العواقب الصحية املترتبة على تعاطي املخدرات باحلقن               

ومن بني املستفيدين من املساعدة الدولية هيئة مكافحة              
 ويف تطور آخر، تالحظ اهليئة       . قريغيزستان   املخدرات يف      

  على نشر حرس حدود من       انطوى أن التعاون الذي     
 يف طاجيكستان والذي كُلّل بالنجاح             االحتاد الروسي       

 وحتثّ اهليئة حكومات       . ٢٠٠٥سوف يتوقّف يف عام          
 بلدان املنطقة على وضع ترتيبات تستفيد منها كل           
األطراف وتضمن مراقبة فعالة على احلدود يف بلدان آسيا                   

 .الوسطى  

ويف حلقة دراسية بشأن مراقبة السالئف نظّمتها           -٤٤١
 األمم املتحدة املعين باملخدرات           اهليئة باالشتراك مع مكتب   

،   ٢٠٠٤أغسطس    / آب  ٣١ إىل    ٢٩واجلرمية يف عمان من       
اتفق ممثّلو األردن واإلمارات العربية املتحدة وتركيا           
واجلمهورية العربية السورية ولبنان ومصر واململكة العربية               
السعودية على إنشاء شبكة لتبادل املعلومات وعلى تعزيز             

. الت، بغية احليلولة دون تسريب السالئف           التعاون بني الوكا    
وقد كانت هذه هي املرة األوىل اليت يناقش فيها ممثّلون                    
ملعظم بلدان شبه اجلزيرة العربية مراقبة السالئف على                   

 .الصعيد اإلقليمي     

، وقّعت حكومات         ٢٠٠٤يونيه   /ويف حزيران    -٤٤٢
 على    كازاخستان    و قريغيزستان    و طاجيكستان    و أوزبكستان   

عاون إقليمي يهدف إىل احليلولة دون زيادة تفشي                     اتفاق ت 
واتفقت البلدان على تنفيذ     . األيدز وفريوسه يف املنطقة     

أنشطة مشتركة من بينها أنشطة ترمي إىل إذكاء الوعي              
 .بتعاطي املخدرات واأليدز وفريوسه           
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  التشريعات والسياسات واإلجراءات الوطنية         
 الوضع السياسي             ما زال يساور اهليئة قلق إزاء                    -٤٤٣

املتقلّب يف أفغانستان، الذي يعوق اجلهود اليت تبذهلا                                  
وما     . احلكومة لكي تبُسط سلطتها يف مجيع أرجاء البلد                             

 انفك انعدام املراقبة، ال سيما على صعيد املقاطعات،                              
 يشكّل عائقاً كبرياً أمام تنفيذ لوائح مكافحة املخدرات                              

 ور الوضع فيما            كما ازداد تده         . على املستوى القطري           
 يتعلق مبكافحة املخدرات يف البلد رغم اجلهود اليت                                     

 وال    . تبذهلا السلطات األفغانية بدعم من اجملتمع الدويل                                
 تزال اململكة املتحدة تضطلع بدور املنسِّق ألنشطة                               
مكافحة املخدرات يف أفغانستان، كما أصبحت بلدان                                      

م يف     ماحنة أخرى ومنظّمات دولية تشارك يف تقدمي الدع                               
وتناشد اهليئة مجيع           . املسائل املتعلقة مبكافحة املخدرات                   

 األطراف املعنية أن تواصل تعاوهنا وتوفريها للدعم                             
الفين واملايل بطريقة جيدة التنسيق، بغية إرساء القانون                                
والنظام يف كل ركن من أركان أفغانستان وإجياد حلول                                         

 ونظرا خلطورة         . مستدامة ملكافحة املخدرات هناك                     
املشكلة، من الضروري زيادة العزم على التأثري بشكل كبري                                     
يف اجلهود اليت تستهدف زراعة احملاصيل غري املشروعة                                     
وإنتاج املخدرات واالجتار هبا وتعاطيها بصورة غري                                   

 .مشروعة    

وتالحظ اهليئة حصول عدد من التطورات يف                             -٤٤٤
أفغانستان من أجل حتسني القدرات يف جمال مكافحة                                       

   واستناداً إىل االستراتيجية الوطنية ملكافحة                            . رات   املخد
،   ٢٠٠٣املخدرات، اليت وافقت عليها احلكومة يف عام                             

اسُتِهلّت أنشطة يف جماالت بناء املؤسسات واملناصرة                              
واإلصالح القضائي وإنفاذ القوانني وسبل العيش البديلة                                

 .وختفيض الطلب       

 أُنشئ،     وسعيا وراء مواصلة جهود بناء املؤسسات،            -٤٤٥
 الفريق التوجيهي املعين مبكافحة          ،٢٠٠٤مايو  /يف أيار   

املخدرات، برئاسة مستشار األمن الوطين وتولّت إدارته                  
مديرية مكافحة املخدرات، وهي اهليئة الوطنية لتنسيق            

كما أُنشئ العديد من اهليئات بغية          . مكافحة املخدرات       
نشئت يف      ، أُ ٢٠٠٤ففي عام     . تنفيذ عمليات إنفاذ القانون        

وزارة الداخلية اخللية املركزية لتخطيط عمليات إبادة            
، وذلك     اخلشخاش    حماصيل   إلبادة  املركزية   ة القو املخدرات و   

ومل  . بغية التخطيط حلمالت إبادة خشخاش األفيون وشنها             
ُتعط هذه احلمالت، اليت قامت على إبادة خشخاش األفيون                     

بالكامل     بشكل استهدايف وبدون دفع تعويضات، أكلها            
وأسفر إنشاء الشرطة األفغانية           ).  أدناه  ٤٥٥انظر الفقرة   (

ملكافحة املخدرات والقوة اخلاصة ملكافحة املخدرات،                       
املسؤولتني عن القيام بعمليات احلظر، عن القضاء على                

كما   . املختربات السرية وضبط مواد أفيونية وراتنج القنب               
وتيسريا    .  أفغانستان  أُحرز تقدم يف إنشاء النظام القضائي يف         

، ٢٠٠٣لتنفيذ قانون مكافحة املخدرات املوافق عليه يف عام            
 ، بدعم من    ٢٠٠٤مايو  /ُنظّمت حلقات عمل قانونية، يف أيار        

. مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واهليئة           
وأسفرت املشاورات عن تصنيف العقاقري ووضع إطار ملراقبة                  

وكذلك تعريف األحكام واإلجراءات            العقاقري املشروعة،     
. وال يغطي القانون حىت اآلن جرائم غسل األموال               . اجلنائية

غري أن العمل جار على وضع تشريعات جديدة ملكافحة                        
 .غسل األموال  

إجياد سبل عيش بديلة يف املناطق اليت ُينتج          وال يزال   -٤٤٦
فيها األفيون يف أفغانستان مسألة تفتقر إىل حلول طويلة                    

وتؤكِّد اهليئة على ضرورة مواجهة هذا             . ألمد ومستدامة   ا
الوضع بطريقة شاملة، بدعم من اجملتمع الدويل، وتزويد                   
املناطق اليت ُينتج فيها األفيون بأنشطة تنمية بديلة وإدماج                
مسائل مكافحة املخدرات يف صميم املساعدة اإلمنائية                   
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لب يف      وقد بدأ العمل على تنفيذ أنشطة خفض الط              . الشاملة 
بعض املقاطعات ومثّة خمطّطات هتدف إىل توسيع هذه                   

وركّزت الربامج على        . األنشطة لتشمل مقاطعات أخرى         
   واملنظّمات    الوكاالت   توفري املوارد والتدريبات لفائدة       

الشريكة العاملة يف جمال الرعاية الصحية والتعليم واخلدمات                
 رصد زراعة        وما انفكّت األنشطة ُتنفَّـذ يف جمال          . االجتماعية  

وقد أُجري االستقصاء          . خشخاش األفيون يف أفغانستان         
السنوي املتعلق خبشخاش األفيون مبساعدة مكتب األمم              
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وُنِشرت نتائجه، مما أدى                      
إىل توفري بيانات حول نطاق زراعة خشخاش األفيون                   

عته إىل مناطق       ومكان زراعته يف أفغانستان ورصد امتداد زرا              
وُشرع كذلك يف مجع إحصاءات إضافية تتعلق                   . جديدة  

  ، وعلى الرغم من أن املعلومات ما زالت جمزأة                   . باملخدرات    
فإن بعض البيانات أصبحت متاحة بشأن عرض املخدرات               
غري املشروع، مبا فيها البيانات املتعلقة بعمليات الضبط                   

رات السرية،     املخد   خمتربات   واالحتجاز واألسعار وتدمري         
وكذلك تلك املتعلقة بالطلب غري املشروع على املخدرات،                    
مبا فيها البيانات املتعلقة بتعاطي املخدرات يف صفوف بعض              

 .الفئات من السكان     

وما برحت باكستان، اليت وضعت نظاماً شامالً             -٤٤٧
 بأنشطتها   تضطلع  إلنفاذ القانون يف السنوات األخرية،           

وقد ُعرضت على السلطات         .  املخدرات    الرامية إىل مكافحة    
املعنية تشريعات ملكافحة غسل األموال، صيغت يف عام            

وجيري العمل على متديد فترة           . ، لكي توافق عليها     ٢٠٠٣
، اليت كانت ستنتهي يف         اخلطة الرئيسية ملكافحة املخدرات        

، مما يوفّر إطارا       ٢٠٠٧، لكي تتواصل حتى عام    ٢٠٠٣عام 
وبغية التصدي      . بأنشطة مكافحة املخدرات         عملياتيا للقيام     
زراعة خشخاش األفيون غري املشروعة يف            لعودة ظهور     

، ُبذلت جهود مكثّفة للقضاء عليها         ٢٠٠٣باكستان يف عام     

 وتالحظ اهليئة التزام احلكومة القضاء على           .٢٠٠٤يف عام   
زراعة خشخاش األفيون، وُتعرب عن تقديرها لألنشطة                

بيد أن     .  مكافحة االجتار باملخدرات         املضطلع هبا من أجل    
اهليئة ال تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود مراقبة على السلع                    
احملظورة اليت تدخل باكستان عرب ميناء كاراتشي وتعرب البلد               

 .باجتاه أفغانستان     

وتقع املسؤولية عن أنشطة خفض الطلب على عاتق             -٤٤٨
تنسيق املعنية بإنفاذ     قوة مكافحة املخدرات، اليت تعترب هيئة ال           

وترى السلطات احلكومية أن النجاح              . قوانني املخدرات     
الذي أحرزته احلمالت اجملتمعية إلذكاء الوعي والربامج                    
البعيدة املدى اخلاصة بالوقاية من تعاطي املخدرات يتجلّى                

وعالوة على       . من اخنفاض مستوى تعاطي اهلريوين يف البلد            
 مركزاً للعالج من       ٧٣خرية،  ذلك، أُنشئ، يف السنوات األ         

تعاطي املخدرات يف كامل أرجاء البلد، وُيدار العديد من                   
هذه املراكز من خالل شبكة بالتعاون الوثيق مع منظّمات                   

كما إن الالمركزة يف أنشطة خفض الطلب             . غري حكومية  
. جيدا  على مستوى املقاطعات، يف معظم نواحيها، تعمل               

 عن تعاطي املخدرات، تشجِّع           وفيما يتعلق جبمع البيانات     
اهليئة حكومة باكستان على كفالة استمرارية آلية الرصد           
اليت أُنشئت مبوجب االستقصاء الوطين الذي أُجري يف عام                       

٢٠٠٠. 

وال تزال مجهورية إيران اإلسالمية بلد العبور           -٤٤٩
الرئيسي للمخدرات اآلتية من أفغانستان، وهي ما زالت                     

جتار العابر باملخدرات غري املشروعة             ملتزمة مبكافحة اال    
وهي ما انفكّت كذلك تعترف           . واالجتار باملخدرات عموماً         

. أكثر فأكثر باألخطار اليت حيدثها االستهالك احمللي            
وباإلضافة إىل اجلهود املكثّفة املبذولة يف جمال إنفاذ قوانني                  
املخدرات، اِختذت يف اآلونة األخرية أنشطة خلفض الطلب                

 املخدرات، مبا يف ذلك تقييم اجتاهات تعاطي                     على 
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للبحوث والتدريب يف         املخدرات وإنشاء مؤسسة وطنية          
وعالوة على ذلك، واستناداً إىل             . جمال تعاطي املخدرات       

الدراسات اليت أُجريت يف السنوات األخرية، اقُترح القيام                   
بتعديالت على اجراءات التسليم املراقب والتعاون القضائي                   

كما اسُتعِرضت قائمة املخدرات غري               . يم اجملرمني    وتسل
املشروعة وغريها من املواد اخلاضعة للمراقبة، وجرى حتديث                
تلك القائمة يف مشروع التعديل، وروعيت يف ذلك               
األحكام ذات الصلة من الصكوك الدولية وأحدث البيانات                       

وإضافة إىل ذلك، أُعد مشروع قانون                . العلمية املتاحة  
وترحب  . غسل األموال، وهو رهن املوافقة النهائية          ملكافحة    

اهليئة بتلك املبادرات وتؤكِّد على احلاجة إىل مواصلة تعزيز                   
األنشطة يف جمال خفض الطلب، مع التركيز باخلصوص على                    

وُيؤمل أن ُتعتمد      . تعزيز التعاون مع املنظّمات غري احلكومية           
 هياكل     تشريعات شاملة ملكافحة غسل األموال وأن ُتنشأ        

 .مؤسسية ملكافحة غسل األموال بنجاعة         

وتركّز أنشطة مكافحة املخدرات يف تركيا على               -٤٥٠
مكافحة االجتار العابر باملخدرات غري املشروعة واالجتار                     

وال يزال التدريب على إنفاذ القانون              . باملخدرات عموماً       
  الذي ُتنظّمه األكادميية الدولية التركية ملكافحة املخدرات                    

وقد نظّمت هذه األكادميية، اليت              . واجلرمية املنظّمة قائما      
أُنشئت بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات                     

 دورة تدريبية       ٥٠، ما يربو على       ٢٠٠٠واجلرمية يف عام       
  ٢٠تتعلق مبكافحة املخدرات على الصعيد الوطين وحنو               

اليت    وقد ُنشرت النتائج       . دورة على الصعيد اإلقليمي          
توصلت إليها دراسة وطنية لتقدير مدى تعاطي املخدرات،                     

، وذلك يف تقرير صدر يف عام            ٢٠٠٣أُجريت يف عام     
 ). أدناه  ٤٨٦انظر الفقرة     ()٤٢( ٢٠٠٤

وواصلت بلدان عدة يف غرب آسيا، مبا فيها إسرائيل                                        -٤٥١
واإلمارات العربية املتحدة وقطر والكويت واململكة العربية                                         

. جهودها الرامية إىل مكافحة غسل األموال                         السعودية،       
وتشمل املبادرات اليت اختذت مؤخراً يف هذا اجملال انشاء                                   

ا، واستحداث هيكل                 نظام لرصد املعامالت املالية ومتابعته                        
ضبط نظام التحويالت املالية اخلارجية غري الرمسـية                                 رقايب ل   

، وإنشاء وحدات خاصة لالستخبارات                          احلوالة   املعروف باسم           
. ملالية وإدراج قوانني جديدة ملكافحة متويل اإلرهاب                                 ا 

وتشجِّع اهليئة حكومات مجيع بلدان املنطقة، اليت مل تقم                                    
بذلك بعد، على كفالة اعتماد تشريعات شاملة ملكافحة                                  
غسل األموال متتثل متاما للمعايري والقواعد الدولية وعلى                                   

زمة    وضع اإلطار املؤسسي الالزم واآلليات املؤسسية الال                                
 .لتنفيذ هذه التشريعات              

وعلى الرغم من أن نظام إنفاذ القانون قد ُوضع                -٤٥٢
بطريقة جيدة يف العديد من البلدان يف غرب آسيا خالل                
العقد األخري، فإن اللجنة تعرب عن تقديرها لالهتمام                    
املتزايد الذي توليه بعض احلكومات خلفض تعاطي                

فقد أحرزت       . خرية  املخدرات والطلب عليها يف السنوات األ          
عدة بلدان حتسنا يف معرفة طبيعة ونطاق تعاطي املخدرات                
ويف املعلومات املتعلقة هبذه املسألة، وإن كانت هذه                  
املعلومات واملعرفة ما زالت جمزأة، وذلك نتيجة إلجراء عدد                    

. من الدراسات االستقصائية والتقييمية يف السنوات األخرية           
ض البلدان جهوداً العتماد          وعالوة على ذلك، بذلت بع           

برامج للوقاية من تعاطي املخدرات وأنشأت مرافق للعالج                
وتشجع اهليئة بشدة مجيع البلدان يف         . من تعاطي املخدرات      

املنطقة على تعزيز جهودها الرامية إىل وضع نظم لرصد                
تعاطي املخدرات وتوسيع ما تقوم به من أنشطة خلفض                    

ار التقصري يف اعتماد        ولوحظ استمر   . الطلب عليها  
التشريعات ذات الصلة وختصيص املوارد الكافية وإشراك                   
اجلماعات احمللية، وكذلك يف التعاون مع املنظّمات غري                 

 .احلكومية يف العديد من بلدان املنطقة        
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  الزراعة واإلنتاج والصنع واالجتار والتعاطي           
 املخدرات     

 
لى أوسع نطاق         ال يزال القنب املخدر الذي ُيتاح ع             -٤٥٣

وُيزرع القنب على حنو غري مشروع يف عدة               . يف غرب آسيا    
بلدان يف املنطقة؛ إال أنه ما زال ينمو طبيعياً يف بعض                    

وما انفك    . البلدان، منها أفغانستان وباكستان وكازاخستان            
ونظراً   . القنب ُيتعاطى على نطاق واسع يف غرب آسيا            

 على نسبة عالية من      التساع نطاق منو القنب الذي حيتوي          
 يف كازاخستان، ما انفكّت حكومة             تتراهيدروكانابينول   ال

ذلك البلد تضع استراتيجيات جديدة ملواجهة مسألة زراعة                      
 القنب غري املشروعة، مبا يف ذلك االستغالل الصناعي                     

  يف منطقة    لقنب اهلندي الذي ينمو يف الرباري           اهلائل ل 
 .وادي تشو  

الغ القلق أن زراعة خشخاش          وتالحظ اهليئة بب  -٤٥٤
األفيون غري املشروعة يف أفغانستان ما زالت متواصلة بال             

، شهدت أفغانستان ثاين أكرب            ٢٠٠٣ففي عام    . هوادة 
 ، حيث إنه قُدِّر بنحو        ١٩٩٩حصاد لألفيون منذ عام        

 طن، ومثَّل ما يربو على ثالثة أرباع اإلنتاج العاملي               ٣ ٦٠٠
اجلهود اليت ُبذلت يف سبيل        ورغم    . غري املشروع لألفيون      

، ما    ٢٠٠٤التصدي هلذا االجتاه، بلغ إنتاج األفيون، يف عام               
وتوسعت املنطقة اليت ينمو فيها         .  طن ٤ ٢٠٠مقداره   

 ٢٠٠٣ هكتار يف عام       ٨٠ ٠٠٠خشخاش األفيون من      
. ٢٠٠٤ هكتار يف عام         ١٣٠ ٠٠٠لتصل إىل ما يزيد عن          

روعة يف مناطق      وانتشرت زراعة خشخاش األفيون غري املش          
واخنفضت أسعار األفيون يف          . يصعب الوصول إليها     

، وهو ما     ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣أفغانستان كثرياً خالل عامي        
اعُترب تطورا إجيابيا حيث إنه ال مينح املزارعني حافزاً كبرياً                   

بيد أن أسعار األفيون ال تزال           . لزراعة خشخاش األفيون       

دة     دوالر من دوالرات الواليات املتح           ١٠٠تفوق  
للكيلوغرام الواحد، مقارنة مبتوسط أسعاره الذي كان                   

 دوالرا للكيلوغرام الواحد يف          ٧٠ و ٥٠يتراوح ما بني   
وعالوة على ذلك، ال تزال أسعار املواد               . أواخر التسعينات    

األفيونية يف البلدان اجملاورة مستقرة، مما يزيد من هامش                     
 .الربح الذي جينيه املتجرون       

ة القضاء على زراعة خشخاش األفيون                وكانت عملي   -٤٥٥
اخللية املركزية املعنية بتخطيط        يف أفغانستان، اليت خطّطتها          

قد ُنفّذت      عمليات إبادة املخدرات والتابعة لوزارة الداخلية،                
حكام املقاطعات ولكنها مل حتقّق جناحا            يف البداية من خالل    

اء على    املعنية بالقض  املركزية  وعندما انضمت القوة       . كبريا
 إىل هذه األنشطة، كان الكثري من             اخلشخاش    زراعة  

ومن مثّ، ظلّت عملية القضاء           . خشخاش األفيون قد جين         
. على هذه الزراعة حمدودة ومل حتصل إالّ يف مقاطعة واحدة                 

وحتثّ اهليئة حكومة أفغانستان على انفاذ حظر زراعة             
خشخاش األفيون وكفالة فعالية جهود اإلبادة املبذولة،              

 .تنسيق مع أنشطة التنمية البديلة     ب

وتشعر اهليئة بالقلق إزاء تواصل زراعة خشخاش               -٤٥٦
وقد   . ٢٠٠٤األفيون غري املشروعة يف باكستان طيلة عام             

كادت زراعة خشخاش األفيون غري املشروعة ختتفي متاماً يف              
هناية التسعينات، عندما أُبيد من آخر مناطق زراعته التقليدية                      

احلدودية      ر وغريها يف املناطق الواقعة يف املقاطعة            يف مقاطعة دي   
بيد أن زراعة خشخاش األفيون عادت إىل              . الغربية  -الشمالية  

 واستمرت يف عام        ٢٠٠٣الظهور يف باكستان يف عام     
وقُدر جمموع املساحة اليت ُيزرع فيها خشخاش            . ٢٠٠٤

ومتّت    .  هكتار ٦ ٧٠٠األفيون على حنو غري مشروع بنحو      
يات زراعة خشخاش األفيون غري املشروعة يف            معظم عمل    

 الواقعة يف     والية خيرب  مناطق ال عهد هلا هبذه الزراعة، مثل          
. املقاطعة احلدودية الشمالية الغربية ويف مقاطعة بالوشيستان                  
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وقد    . وتقع املقاطعتان معاً على احلدود الباكستانية األفغانية                 
خاش    يف املائة من زراعة خش       ٧٨قُضي على ما يقارب      

 .٢٠٠٤األفيون غري املشروعة يف باكستان يف عام         

وعلى الرغم من أن خشخاش األفيون ُيزرع                    -٤٥٧
بكميات صغرية يف آسيا الوسطى، فإن محالت اإلبادة                 
السنوية قد قضت يف الواقع على احتمال انتشار هذه الزراعة                      

وتشجع اهليئة حكومات بلدان آسيا          . يف املنطقة الفرعية  
 مواصلة جهودها الرامية إىل تبين املخدرات             الوسطى على    

 .املزروعة بطريقة غري مشروعة وإبادهتا        

واستمرت عملية حتويل األفيون إىل هريوين على                    -٤٥٨
نطاق واسع يف العديد من بلدان غرب آسيا، مبا يف ذلك                  
وإىل حد كبري ومتزايد يف أفغانستان، اليت ُتعترب البلد املنتج                    

أهنيدريد اخللّ      ب كميات كبرية من مادة        وُتهر  . األساسي   
السليفة إىل أفغانستان من شرق وجنوب آسيا، وكذلك من                

وقد سجلت عدة بلدان يف غرب آسيا مضبوطات                     . أوروبا  
بيد أن باكستان       . يف السنوات األخرية     أهنيدريد اخللّ       من 

أبلغت عن عدم تسجيل مضبوطات كبرية من هذه املادة             
 وجود أية خمتربات لصناعة        وعن عدم   ١٩٩٩منذ عام   

ويفترض، مع       . اهلريوين يف ذلك البلد منذ أواخر التسعينات              
ذلك، أن الكيماويات السليفة ُتهرب إىل باكستان عرب ميناء                        

وعلى الرغم من أن         . كاراتشي لكي تنقل إىل أفغانستان          
بلدان آسيا الوسطى مل ُتبلّغ عن أي كشف ألنشطة صنع              

 فقد أُفيد بأن كميات كبرية من               غري مشروعة يف أقاليمها،          
وعالوة على       . السالئف ُتهرَّب عرب هذه املنطقة الفرعية          

ذلك، ما انفكّت تركيا تبلّغ عن الكشف عن خمتربات سرية              
وحتتاج سلطات إنفاذ        . للهريوين يف السنوات األخرية     

القانون يف بلدان غرب آسيا إىل التصدي لتدفّق السالئف،                          
، الذي ُيستغلّ لتحويل األفيون إىل           اخللّ  أهنيدريد    ال سيما   

وتشعر اهليئة بالقلق إزاء نطاق هتريب السالئف يف               . هريوين 

غرب آسيا وتؤكّد على أمهية مبادرات التعاون الدويل من                     
 .قبيل عملية توباز   

وما برح االجتار باملواد األفيونية اآلتية من أفغانستان،                   -٤٥٩
دان خمتلفة يف غرب آسيا،           وكذلك براتنج القنب الوارد من بل             

وإىل    ) أو املارة عربها  (واملتجهة إىل بلدان أخرى يف املنطقة          
وكثريا ما ُتهرب املخدرات            . أوروبا ُيمارس على نطاق كبري        

وال تزال      . االصطناعية والسالئف إىل االجتاه املعاكس          
. باكستان ومجهورية إيران اإلسالمية بلدي العبور الرئيسيني              

املنطقة احلدودية اجلنوبية الواقعة بني أفغانستان                  كما شهدت     
ومجهورية إيران       ) ال سيما مقاطعة بالوشيستان      (وباكستان  

اإلسالمية، اليت كانت دائما مبثابة منطقة العبور الرئيسية                  
ومثّة    . لشحنات املخدرات غري املشروعة، حركة أكثر كثافة           

 ويتمثّل يف      درب آخر تزايد املرور عربه يف السنوات األخرية،               
فطاجيكستان، على سبيل          . املرور عرب بلدان آسيا الوسطى          

املثال، حتتلّ املرتبة الثالثة فيما يتعلق باملضبوطات العاملية من                  
وعالوة على ذلك، ُتستخدم البلدان الواقعة يف                   . اهلريوين  

اخلليج الفارسي، وحتديدا اإلمارات العربية املتحدة والكويت،                     
وال تزال تركيا، فضال          . ر العابر باملخدرات      باستمرار يف االجتا     

عن ذلك، ُتستخدم كبلد عبور ألهنا تقع بني أوروبا الغربية                   
 .وجنوب غرب آسيا      

وال تزال املضبوطات من املخدرات تعكس دروب                -٤٦٠
ففي باكستان، اخنفضت املضبوطات من             . االجتار وأمناطه      

بوطات     األفيون يف السنوات األخرية، يف حني ارتفعت املض          
ويرتبط ذلك بتزايد       . من املورفني واهلريوين بشكل كبري      

قدرات التصنيع يف أفغانستان، اليت تسمح للمتجرين بتهريب                   
املورفني أو اهلريوين بدل هتريب كميات كبرية من األفيون،                

وال تزال مجهورية إيران اإلسالمية         . ومن مثّ تقليص املخاطر     
ألفيونية، وإن كانت        تسجِّل مضبوطات هائلة من املواد ا        

أرقام املضبوطات املسجلة يف السنوات األخرية تقلّ عن تلك                
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املسجلة يف أواخر التسعينات، ال سيما أرقام املضبوطات من                        
وقد ُتعزى تلك االجتاهات جزئيا إىل              . األفيون واملورفني    

تزايد أنشطة التصنيع يف أفغانستان، وجزئيا إىل حتول يف                  
إالّ أن املضبوطات يف          . آسيا الوسطى    دروب االجتار عرب       

مجهورية إيران اإلسالمية ما انفكّت ترتفع مرة أخرى منذ               
وقد قدمت أفغانستان بيانات عن الضبطيات                   . ٢٠٠٣عام  

، إالّ أن كميات املخدرات           ٢٠٠٣اليت ُسجلت منذ عام      
املضبوطة يف ذلك البلد ال تزال أقلّ بكثري من الكميات اليت                

وأبلغت بعض البلدان يف شبه         .  البلدان اجملاورة هلا      بلّغت عنها 
اجلزيرة العربية، اليت يتزايد استخدامها كمحاور رئيسية               
لالجتار باملخدرات، عن تزايد يف املضبوطات من راتنج                    

 .القنب واهلريوين واملنشطات األمفيتامينية     

وتعكس املضبوطات من األفيون واهلريوين وراتنج                -٤٦١
 حصلت يف آسيا الوسطى تدهور الوضع فيما                  القنب اليت  

فقد ارتفعت     . يتعلق باالجتار غري املشروع باملخدرات         
،   ٢٠٠٣املضبوطات من األفيون يف طاجيكستان، يف عام               

 ضعفا يف كازاخستان         ١٤ يف املائة، وازدادت       ٤٥بنسبة 
، ويعود ذلك     أوزبكستان    كما ازدادت مبقدار الضعفني يف             

كما تزايدت املضبوطات          .  احلظر درات   جزئيا إىل حتسن ق     
ولوحظ تزايد مماثل يف        . من راتنج القنب تزايدا كبريا     

 يف املائة يف       ٤٤املضبوطات من اهلريوين، إذ تزايدت بنسبة           
 يف املائة يف أوزبكستان ومبا يربو على               ٢٩طاجيكستان و    

واستمر االجتاه على هذا        . أربعة أضعاف يف كازاخستان       
 وحتثّ اهليئة احلكومات املعنية على         .٢٠٠٤املنوال يف عام    

تعزيز مراقبتها للحدود وقدرهتا على احلظر، ال سيما على                       
 .طول احلدود الواقعة بني االحتاد الروسي وأفغانستان              

وأصبح تعاطي املخدرات يثري بالغ القلق يف العديد                -٤٦٢
فقد أبلغت مجهورية إيران اإلسالمية،             . من بلدان غرب آسيا      

ملثال، عن تزايد يف استهالك اهلريوين، مبا يف              على سبيل ا  

ذلك تعاطي املخدرات باحلقن؛ وال يزال األفيون أكثر                  
وال تزال باكستان تشهد       . املخدرات تعاطيا يف ذلك البلد         

واحدا من أعلى معدالت انتشار تعاطي اهلريوين يف العامل،                     
على الرغم من االخنفاض املزعوم يف اجتاهه يف اآلونة                   

وال يزال القنب ُيتعاطى على نطاق واسع يف           . رية األخ
وأفاد كال البلدين عن ارتفاع يف اإلصابة باأليدز                . باكستان  

كما ارتفع تعاطي         . وفريوسه يف صفوف متعاطي املخدرات            
املخدرات يف أفغانستان يف السنوات األخرية، حيث لوحظ                  
أيضا ارتفاع يف تعاطي املخدرات باحلقن يف صفوف                   

 . اهلريوين  متعاطي 

وأكّد التقدير الوطين لتعاطي املخدرات، الذي ُنشر                      -٤٦٣
 استناداً إىل دراسات        ٢٠٠٣مؤخرا وكان قد أُعد يف عام          

أُجريت يف ست مدن رئيسية، أن انتشار تعاطي املخدرات                         
يف تركيا يقلّ عما هو عليه يف بلدان أخرى من غرب آسيا،                    

 وُيعترب القنب     .رغم مالحظة ارتفاع يف هذا االجتاه            
وباإلضافة إىل ذلك، مثّة تزايد             .  أكثر املواد تعاطيا      تنشقات  وامل

 ميثيلني ديوكسي ميثامفيتامني    يف تعاطي اهلريوين وعقّار      
كما ُيستشف من نتائج تلك الدراسة أن               . )MDMAعقّار    (

وأبلغ    . متعاطي املخدرات هم من فئة سكّانية شابة نسبيا            
من متعاطي املخدرات الذين           ة  نسبة مئوية كبري  كذلك عن     

وكان اهلريوين املادة       . تناولوها باحلقن يف اآلونة األخرية        
وعالوة على ذلك، شهدت         . الرئيسية اليت ُتتعاطى باحلقن    

البلدان الواقعة يف املنطقة الشرقية من البحر األبيض املتوسط            
ة،    ويف شبه اجلزيرة العربية تزايــدا يف تعاطي املــواد األفيونيــ                  

ال سيما اهلريوين، باإلضافة إىل انتشار تعاطي املخدرات                   
 .االصطناعية على نطاق واسع      

وقد تزايد تعاطي املخدرات يف السنوات األخرية                     -٤٦٤
نتيجة للكميات الكبرية من املخدرات غري املشروعة اليت                   

ويثري تعاطي اهلريوين        . ُيتَّجر هبا يف كل أرجاء آسيا الوسطى             
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القنب مشكلة جسيمة يف املنطقة الفرعية، وما          واألفيون و 
وقد ارتفع عدد متعاطي املخدرات              . انفكّت أمهيتها تتزايد    

  ٥٠ ٠٠٠املسجلني يف كازاخستان ليصل إىل حوايل             
  ٦، وهو ما ميثّل ارتفاعاً مبعدل        ٢٠٠٤شخص يف مطلع عام       

  وأُفيد عن معدل ارتفاع مماثل         . يف املائة مقارنة بالسنة املاضية       
 شخــص،      ٢٢ ٠٠٠، حيث ُسجــل قرابــة        ان  ـــ أوزبكست  يف  

معظمهم من مدمين اهلريوين، يف مؤسسات العالج والوقاية                      
، بلغ جمموع متعاطي          قريغيزستان   ويف    . ٢٠٠٤يف عام    

، ما مقداره      ٢٠٠٣املخدرات املسجلني رمسياً، يف عام            
 يف املائة منهم مدمنون على اهلريوين             ٦٥( شخص    ٥ ٦٠٠
 يف املائة مقارنة     ١٠، وهذا ميثّل ارتفاعا مبعدل       )ون  واألفي
 .٢٠٠٢بعام 

ويف آسيا الوسطى، ما برح عدد املصابني باأليدز                     -٤٦٥
. وفريوسه يتزايد، ويذكّيه يف ذلك تعاطي املخدرات باحلقن                     

وتفيد آخر التقديرات اليت قام هبا مكتب األمم املتحدة املعين               
متعاطي املخدرات باحلقن          باملخدرات واجلرمية بأن جمموع         

 شخص، وأن ما         ٤٦ ٠٠٠بلغ، يف هذه املنطقة الفرعية،         
وعلى     .  منهم مصابون بفريوس األيدز         ٩ ٠٠٠يربو على  

 يف املائة تقريبا من حاالت اإلصابة باأليدز          ١٠الرغم من أن    
وفريوسه يف مجيع أحناء العامل قد ُتعزى إىل تعاطي املخدرات                     

ى هذه تتسبب يف نسبة تتراوح            باحلقن، فإن طريقة العدو        
 يف املائة من احلاالت اجلديدة لإلصابة باأليدز              ٩٠ و ٦٠بني 

، بلغ انتشار     ٢٠٠٤ويف عام    . وفريوسه يف آسيا الوسطى         
فقد أُبِلغ أن     (األيدز وفريوسه أعلى نسبة يف كازاخستان            

 يف املائة من مجيع متعاطي           ٢,٥ شخص، أي       ٤ ٠٠٠
، وتلتها    ) بفريوس األيدز   املخدرات باحلقن كانوا مصابني       

وخالل السنتني األخريتني،       ).  يف املائة  ١,٩ (قريغيزستان   
تضاعف عدد حاالت اإلصابة بفريوس األيدز يف             

، حبيث أصبح عدد األشخاص املصابني بفريوس                أوزبكستان   

وتالحظ اهليئة    . ٢٠٠٤ مصاب يف عام      ٣ ٦٠٠األيدز يبلغ    
يدز وفريوسه يف          بقلق النسبة املتزايدة من املصابني باأل    

صفوف الشباب، وانتشار فريوس األيدز املبلّغ عنه يف                     
وذُكر أن ثلثي املساجني يف كازاخستان يتعاطون                   . السجون   

وحتثّ اهليئة احلكومات على أن تتخذ، بدعم من                   . املخدرات   
مجيع اجلهات املعنية، تدابري ملنع زيادة انتشار فريوس األيدز                      

 .ةيف صفوف مجيع الفئات السكاني         
  

  املؤثّرات العقلية    
تالحظ اهليئة بقلق تزايد تعاطي املؤثّرات العقلية،            -٤٦٦

شكل   ، يف   الباربيتورات   ولبـنـزوديازيبينات     وعلى رأسها ا     
وتتاح    .  ال سيما يف صفوف النساء يف غرب آسيا                  أقراص،   

هذه املواد، يف كثري من األحيان، بسهولة وُيحصل عليها                  
 اهليئة قلق خاص إزاء حدة هذه             ويساور   . بدون وصفة طبية   

املشكلة يف أفغانستان وباكستان وتركيا ويف غريها من               
وحتثّ اهليئة حكومات بلدان املنطقة على           . بلدان املنطقة  

تعزيز لوائح مكافحة املخدرات، مبا يف ذلك على مستوى                    
البيع بالتجزئة، مع احلرص على أن يكون القدر الكايف من                      

 .اقبة متاحاً لألغراض الطبية     األدوية اخلاضعة للمر    

ومن املسائل اليت تثري القلق كذلك يف العديد من                   -٤٦٧
، مثلما لوحظ يف       تنشقات  بلدان غرب آسيا تعاطي امل       

التقييمات اليت أجرهتا باكستان وتركيا، وهو يرتبط أساساً                     
 .بالشباب واملراهقني، ال سيما أطفال الشوارع             

ألمفيتامينية منحصراً يف      وال يزال تعاطي املنشطات ا      -٤٦٨
بيد أنه، يف السنتني األخريتني، لوحظ توافر            . غرب آسيا   

العقاقري     أو   )إكستاسي   ( ”MDMA“وتزايد تناول عقّار     
 يف عدة بلدان يف املنطقة، منها         عقاقري احلفالت    أو  احملورة  

وظلّ االجتار     . مجهورية إيران اإلسالمية وباكستان وتركيا           
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ُتعرف يف كثري من        (قة غري مشروعة      مبنشطات ُمصنعة بطري   
وتعاطيها مستمرا، وهو يثري قلقا كبريا         ) األحيان بكابتاغون    

 .يف بلدان شبه اجلزيرة العربية       
  

  البعثات  
يوليه    /أوفدت اهليئة بعثة إىل باكستان يف متوز           -٤٦٩

، وهي تالحظ اجلهود الكبرية اليت بذلتها حكومة             ٢٠٠٤
درات واالجتار هبا وتعاطيها         باكستان يف مكافحة إنتاج املخ          

وقد تضرر البلد كثريا، طيلة ما يزيد             . بصورة غري مشروعة     
على العقدين، من االجتار باملخدرات وشهد انتشارا كبريا                

ونتيجة لذلك، ُوضع نظامان إلنفاذ             . لتعاطي املخدرات      
القانون وخفض الطلب وتراكمت خربات كثرية يف جمال           

        رات واالجتار هبا وتعاطيها بصورة           القضاء على إنتاج املخد
واهليئة ترحب باملبادرات األخرية اليت أُطلقت           . غري مشروعة  

لوضع تشريعات ملكافحة غسل األموال وتشجع حكومة              
 .باكستان على التحري يف األحداث اليت تنطوي على فساد                   

وأُنشئت وزارة مكافحة املخدرات الباكستانية يف                                   -٤٧٠
وتأمل اهليئة       . شطة مكافحة املخدرات               لتنسيق أن     ٢٠٠٣عام    

يف أن يساهم ايالء مكافحة املخدرات أمهية داخل اإلطار                                        
املؤسسي يف باكستان يف التنسيق الفعال للجهود اليت تبذهلا                                        
مجيع اهليئات املشاركة يف مراقبة األنشطة املشروعة ذات                                    
الصلة بالعقاقري والتصدي لألنشطة غري املشروعة يف ذلك                                      

، مبا يف ذلك على صعيد املقاطعات والصعيد                                  اجملال   
 .االحتادي     

وتالحظ اهليئة بقلق عودة ظهور زراعة خشخاش                -٤٧١
 اليت   ٢٠٠٣األفيون غري املشروعة يف باكستان يف عام              

وتقر اهليئة بالتزام حكومة      . ٢٠٠٤استمرت يف عام       
. باكستان القضاء على مناطق زراعة احملاصيل غري املشروعة                    

االجتار باملواد األفيونية اآلتية من أفغانستان،            وال يزال 

وكذلك بالقنب، الذي ُينتج أيضا يف خمتلف أحناء باكستان،                     
وتشجع اهليئة حكومة      . مستمرا بال هوادة يف هذا البلد        

باكستان على مواصلة توسيع أنشطة ختفيض الطلب املتصلة                  
وريا    بالوقاية من تعاطي املخدرات والعالج منه والتحري د                   

وذُكر أن تعاطي       . يف نطاق تعاطي املخدرات وأمناطه           
اهلريوين آخذ يف االخنفاض يف اآلونة األخرية، إال أن تعاطي                

 .بعض املؤثّرات العقلية آخذ يف االزدياد بسرعة          

وتبين أن املراقبة على التوزيع املشروع           -٤٧٢
للمستحضرات الصيدالنية يف باكستان غري وافية بالغرض؛                   

خاضعة  ى ذلك من سهولة احلصول على عقاقري             ويتجلّ 
وتشعر اهليئة   . دون وصفة طبية   ب من الصيدليات    للمراقبة  

بالقلق كذلك إزاء القصور يف املعلومات اليت تقدمها                  
وحتثّ اهليئة احلكومة على اختاذ       . باكستان إىل اهليئة    

اخلطوات الالزمة لرصد صنع وتوزيع املخدرات واملؤثّرات                    
 البلد، مع كفالة توافر العقاقري اخلاضعة للمراقبة                العقلية داخل

وأخرياً تشجع     . وضمان ُيسر احلصول عليها ألغراض طبية         
اهليئة حكومة باكستان على أن تتخذ، يف أقرب وقت              
ممكن، قراراً بشأن مستقبل مصنع قلويدات األفيون وأن                   
تدجمه، إذا ما واصل أشغاله، ضمن آلية مراقبة العقاقري                    

 هبدف تقدمي خدمات خمتربية وعالجية أفضل، كما                  املشروعة 
 .حتثّها على حتسني نوعية التقارير اليت تقدمها إىل اهليئة             

وزارت بعثة من اهليئة تركمانستان يف كانون             -٤٧٣
وبالنظر، على وجه اخلصوص،            . ٢٠٠٣ديسمرب    /األول

لقرب تركمانستان من أفغانستان، من الضروري أن متتثل                      
 التزاماهتا اليت ُتمليها عليها املعاهدات            تركمانستان جلميع     

الدولية ملراقبة املخدرات، وأن تبذل جهودا حازمة ملكافحة                  
االجتار غري املشروع باملخدرات على أراضيها، وأن تويل                     
أولوية عليا للتعاون بنشاط مع اجملتمع الدويل على مكافحة                     

 .االجتار غري املشروع باملخدرات          
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ة تركمانستان إال معلومات حمدودة             ومل تقدم حكوم    -٤٧٤
عن تعاطي املخدرات واالجتار غري املشروع هبا وما ُضبط                     

وتطلب اهليئة إىل احلكومة أن تكفل         . منها يف هذا البلد     
العمل بانتظام على مجع املعلومات عن تعاطي املخدرات                   

وعلى    . واالجتار غري املشروع هبا وحتليلها واستخدامها           
 هذه املعلومات مع املنظّمات الدولية             احلكومة أن تتقاسم     

ذات الصلة ومع اهليئة، عمال مبقتضيات املعاهدات الدولية                   
وتوصي اهليئة بأن تقوم احلكومة        . ملراقبة املخدرات     

 .بدراسات وبائية منتظمة حول تعاطي املخدرات            

ومل يوضع بعُد، يف تركمانستان، األساس التشريعي               -٤٧٥
م اليت تنص عليها املعاهدات الدولية              لتنفيذ العديد من األحكا      

وتطلب اهليئة إىل احلكومة، على وجه         . ملراقبة املخدرات    
االستعجال، أن تسن وتنفّذ تشريعات من هذا القبيل، مبا                   

 .فيها األحكام املتعلقة بغسل األموال ومراقبة السالئف          

وتشجع اهليئة سلطات إنفاذ القانون يف تركمانستان                    -٤٧٦
 جهودها لكبح االجتار غري املشروع باملخدرات               على تكثيف    

وتطلب إىل احلكومة أن تعزز قدرة هذه السلطات على منع                         
هتريب العقاقري غري املشروعة إىل تركمانستان وكذلك                   
استخدام البلد كمنطقة عبور لشحنات العقاقري والسالئف                  

وتشجع اهليئة احلكومة على التعاون الوثيق مع                  . غري املشروعة   
ومات البلدان اجملاورة وأن تشارك بنشاط يف اجلهود اليت                     حك 

وعلى احلكومة        . ُتبذل للتعاون إقليميا على مكافحة املخدرات              
أن تضع نظاما فعاال لرصد صنع السالئف وتوزيعها والتجارة                   

 .هبا دوليا، وعليها أن تقدم إىل اهليئة التقارير الالزمة بانتظام             

ر بيانات من مصادر رمسية،          وعلى الرغم من عدم توفّ          -٤٧٧
تفيد بعض التقارير بأن عدد املدمنني على املخدرات يف                         

وتدعو اهليئة احلكومة إىل         . تركمانستان آخذ يف االزدياد         
التأكّد من توفّر مرافق عالج مناسبة للمدمنني على                  

وتوصي اهليئة       . املخدرات، تستويف املعايري الطبية اجليدة           

تخدام الرشيد للمخدرات واملؤثّرات                    احلكومة بأن تعزز االس       
وعلى السلطات أن ترصد نسب              . العقلية يف العالج الطيب       

استهالك املخدرات واملؤثّرات العقلية وأن حترص على أن                    
ُتتاح كميات كافية لألشخاص الذين حيتاجوهنا، مع إنفاذ             

 .التقيد الشديد باشتراط الوصفة الدوائية             
  

   أوروبا-  دال
 

 ات الرئيسيةالتطور 
 

.  أحناء أوروبا  ليف ك متواصال  القنب  ب  االجتـار  المـا ز   -٤٧٨
 على املستوى    فهي آخذة يف االزدياد     القنـب  ةزراعـة عشـب   أمـا   

ــاد األورويب  ــاء يف االحتـ ــيما يف الـــدول األعضـ ــلي، وال سـ . احملـ
ــا يــــزيد عــــلىوتشــــري الــــتقديرات إىل أن   طــــن مــــن ٢٠٠مــ

شــكل روبــا وتدخــل املــنطقة بالكوكــايني ُتهــرَّب ســنويا إىل أو
. بلجيكا واململكة املتحدة وهولندا   و عـن طريق إسبانيا      رئيسـي 

ــته بعــد    قــد و ــا بعــض حيوي ــاهلريوين يف أوروب اســتعاد االجتــار ب
ــيون عــلى مــدى      ــيت شــهدهتا حماصــيل خشــخاش األف ــرة ال الوف

ما زال هنالك يف املنطقة     و. ثالث سنوات متتالية يف أفغانستان    
غــري  ملنشــطات األمفيتامينــية وتعاطــيها   صــنع ا قــدر هــام مــن   

عقّار ال  ومـن تلـك املنشـطات على وجه اخلصوص          ،املشـروعني 
) إكستاســي (”MDMA“ عقّـار  ميثـيلني ديوكسـي ميثامفيــتامني  

 .ألمفيتاميناتوا

وعـلى مـدى السـنوات العشـر املاضـية، شـهد تعاطي              -٤٧٩
مم ووفقا ملكتب األ.  بلدان أوروبا تقريباكلالقنـب زيادة يف     

ُتقـدَّر النسبة اليت تستأثر     املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية،         
 يف املائـة من جمموع تعاطي       ٢٠ مبـا يقـارب    أوروبـا حالـيا      هبـا 

 يلتمسون ينكمـا ازداد عدد األشخاص الذ    . القنـب يف العـامل    
ركــز  وحســبما أفــاد م. يف أوروبــاالعــالج مــن تعــاطي القنــب

     ١٢كر ذ  عليها،رات واإلدمانالرصـد األورويب املعـين باملخد 
 ٢٥و مـتعاطي املخدرات اخلاضعني للعالج       كـل يف املائـة مـن      
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ــالج يف الــدول       ــن املــتعاطني اجلــدد اخلاضــعني للع ــة م يف املائ
 أن القنــب هــو العقّــار الرئيســي  األعضــاء يف االحتــاد األورويب

 القنـب بأعلى مستويات االنتشار يف       ويسـتأثر . الـذي ُيـتعاطى   
املناقشــات العمومــية  فــإن ،ومــع ذلــك. املــنطقة بلــدان معظــم

 احملتملة عـن املنافع     حـول تعـاطي القنـب يغلـب فـيها احلديـث           
 ويــبدو أن االجتــاه  .للقنــب بــدال مــن احلديــث عــن خماطــره     

رتبط باجلهود ي أعاله إليه تعـاطي القنـب املشار   التصـاعدي يف  
 هذا التعاطي  خلوبعض من أجل الترويج لفكرة      الـ بذهلا  يـ الـيت   

 .من األضرار

 أو اخنفاضا يف    اولـئن شـهد تعـاطي اهلريويـن اسـتقرار          -٤٨٠
 بلـدان أوروبـا الغربـية، فـإن تعاطـيه يف أوروبـا الشرقية               معظـم 

. والـدول األعضاء يف كومنولث الدول املستقلة ما فتئ يتزايد    
فــــي االحتــــاد الروســــي، جتــــاوز تعــــاطي اهلريويــــن تعــــاطي  ف
ــبوت" ــبلد  وأصــ) ركــازة قــش اخلشــخاش " (الكوم بح هــذا ال

 .أكرب سوق للهريوين يف أوروبا

ــئن كــان   -٤٨١ ــتامنيول  يشــكّل اجلــزء األكــرب مــن   امليثامفي
املنشـطات األمفيتامينـية الـيت ُتصـنع يف العـامل، فـإن صـنع هذه             
املـادة وتعاطـيها بصـورة سـرية يف أوروبا ينحصران فيما يبدو             

  مســتويات تعــاطيوبيــنما تشــهد. يف عــدد قلــيل مــن الــبلدان 
يف أوروبــــا ) إكستاســــي (”MDMA“ وعقّــــار األمفيتاميــــنات

 أوروبـــا الشـــرقية بـــدأتالغربـــية اســـتقرارا فـــيما يـــبدو، فـــإن 
تكتسـب أمهـية مـتزايدة مـن حيث صنع األمفيتامينات وعقّار            

“MDMA”) بســــرعة إىلالــــيت بــــدأت تــــتحول ) إكستاســــي 
عقــاقري مفضــلة يشــيع تعاطــيها، وكذلــك مــن حيــث احــتمال 

اجلمهوريـة التشيكية، وكذلك يف دول  وبولـندا    ففـي  تعاطـيها 
ــيا (البلطـــيق  ــيا وليتوانـ ــتونيا والتفـ ــنع  )إسـ ، ارتفـــع معـــدل صـ

بصورة سرية،  ) إكستاسـي  (”MDMA“األمفيتاميـنات وعقّـار     
ــربات غــري املشــروعة       ــدد املصــانع واملخت ــو ع ــيما تواصــل من ف
وكمــية العقــاقري املضــبوطة؛ وقــد أصــبح صــنع هــذه العقــاقري    

أمـا زيادة الطلب الداخلي     . تشـارا عـلى نطـاق واسـع       يـزداد ان  
فقـد أفضت إىل حتول باجتاه صنع العقاقري االصطناعية بصورة        
ــروع إىل      ــري املشـ ــلي غـ ــنع احملـ ــى الصـ ــروعة، وأفضـ ــري مشـ غـ

 .استفحال انتشار تعاطي تلك العقاقري يف املنطقة

ومـا زال اســتعمال معــدات احلقـن امللوثــة يف أوســاط    -٤٨٢
ــتعاطي امل ــدز وفريوســه؛     م خــدرات يســاعد عــلى انتشــار األي

وتشـهد دول البلطـيق والـدول األعضـاء يف كومنولـث الدول           
 حـاالت اإلصابة بفريوس األيدز    يف  منـو  معـدل املسـتقلة أعـلى     

وقد تسبب هذا النوع من     . لـدى مـتعاطي املخـدرات بـاحلقن       
 يف املائة من حاالت  ٩٠و ٨٠  تـتراوح بـني    الـتعاطي يف نسـبة    

 يف هذه البلدان، أما نسبة التعاطي باحلقن يف       اجلديدة بةاإلصـا 
أي األشــخاص الذيــن تــتراوح أعمــارهم ( أوســاط الراشــدين 

ــا ٦٤ و ١٥بــــني  ــاد ٢فتصــــل إىل ) عامــ ــة يف االحتــ  يف املائــ
ــتونيا، و٢,٥الروســــي، و ــة يف إســ ــة يف ١,٢ يف املائــ  يف املائــ

راء تدهـورا من ج   ذلـك، ازداد الوضـع      إىل  وإضـافة   . أوكرانـيا 
مـن انتشـار لـتعاطي املخـدرات بـاحلقن يف أوساط            مـا لوحـظ     

 منو احلاالت   معدل اجلـنس وداخـل السجون، مما جعل         ممـتهين 
. ا أو متصاعد عاليااملسـجلة يف جمـال اإلصـابة بفـريوس األيدز           

، بلغت نسبة السجناء املصابني بالفريوس يف       ٢٠٠٣ويف عـام    
ــة ٤االحتــاد الروســي    وكــان) شخصــا ٣٧ ٢٤٠أو ( يف املائ

 مـتعاطي املخدرات     املصـابني بـالفريوس مـن       يف املائـة مـن     ٩٥
 يف املائــة ٣وبلغـت نسـبة إصـابة السـجناء بـالفريوس      . بـاحلقن 

 يف املائــة ١ يف املائــة يف بــيالروس و٢يف مجهوريــة مولدوفــا و
 .يف أوكرانيا

ــار ١ويف  -٤٨٣ ــايو /أيــ ــدول   ٢٠٠٤مــ ــدد الــ ــع عــ ، ارتفــ
 دولـــة؛ وقـــد ٢٥ إىل ١٥يب مـــن األعضـــاء يف االحتـــاد األورو

 هــذا الــتطور إلغــاء عملــيات املراقــبة عــلى حــدود  لىترتــب عــ
.  األورويب مــن الــدول األعضــاء يف االحتــاد  بكــثريعــدد أكــرب

 هي اآلن  أعضـاء يف االحتاد األورويب ومـن مثّ، فـإن عـدة دول       
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بصـدد إعادة تنظيم خدماهتا اجلمركية وتقليص عدد كبري من    
وتشدد اهليئة على ضرورة أالّ تكون      . ماتموظّفـي هـذه اخلد    

هلــذه الــتعديالت مضــاعفات ســلبية عــلى مكافحــة املخــدرات 
والسـالئف غـري املشـروعة وعـلى القدرة على مواجهة االجتار          

، يوجـــد لـــدى الكـــثري مـــن الـــدول الـــيت وكذلـــك. بالعقـــاقري
 ضــوابط تتســم ٢٠٠٤ يف عــام  األورويبانضــمت إىل االحتــاد

 اليت تتسم هبا الضوابط اليت      تلك ة أكـرب من   بقـدر مـن الصـرام     
 يف جمـــال مراقـــبة املـــواد  األوروبــية تفرضــها لوائـــح املفوضـــية 

. الكيميائـــية املســـتخدمة يف صـــنع املخـــدرات غـــري املشـــروع 
واهليـئة يسـاورها القلـق إزاء مـا قـد ُيفضي إليه توسيع عضوية        

  مـن إضـعاف للضـوابط القائمة يف أوروبا يف      األورويب االحتـاد 
ــبة االســترياد والتصــدير   ــات  . جمــال مراق ــئة حبكوم وهتيــب اهلي

 األحكام املتصلة بالتجارة  إنفـاذ الـبلدان األوروبـية أن تواصـل        
 .الدولية باملواد اخلاضعة للمراقبة

وال تـزال الـبلدان الواقعـة عـلى طـريق البلقان معرضة         -٤٨٤
ــري املشــروعة     ــزراعة احملاصــيل غ ــب ل ــتاج القن  واهلريويــن وإلن

هبــا بصــورة ولالجتــار العابــر  أو صــنعها لعقــاقري االصــطناعيةوا
، وهي ما فتئت تتعرض النتشار اجلرمية املنظّمة        غـري مشـروعة   

ــين، وســوء      بســبب اســتمرار عــدم االســتقرار يف الوضــع األم
التنسـيق بـني جهـود إنفاذ القانون، وانعدام املوارد واستفحال         

ــاع العمومـــي  ــاد يف القطـ ــا زال . الفسـ  الشـــمايل نالفـــرعاومـ
يف املائة  ٨٠ يوفّـران نسـبة تصـل إىل    لطـريق الـبلقان  واجلـنويب   

 .من اهلريوين الذي ُيوزَّع يف أوروبا

وشـهد توافـر العـالج ملدمـين املخدرات زيادة مطّردة            -٤٨٥
عـــلى مـــدى الســـنوات القلـــيلة املاضـــية، وخباصـــة يف الـــدول  

طي تعامن  عالج  الكمـا أصبح    . األعضـاء يف االحتـاد األورويب     
منصبا  العالج   معظم ففـي حني كان      : أكـثر تـنوعا    املخـدرات 

 األفيونـية، أصـبح عـدد أكرب      يف املاضـي عـلى االرهتـان لـلمواد        
 العـالج مــن تعـاطي مـواد أخــرى    يلتمسـون مـن األفـراد الــيوم   

من عالج  ال فإن خدمات    ، ومع ذلك  .مـثل القنب والكوكايني   
ال   االنتقالــيةالــبلدان ذات االقتصــاداتتعــاطي املخــدرات يف 

تـــزال تواجـــه مضـــاعفات إعـــادة اهلـــيكلة وقـــد تضـــطر هـــذه  
ــا أو إىل منافســة      ــيص خدماهت ــك، إىل تقل ــيجة لذل ــبلدان، نت ال

 العــالج، وذلــك مؤسســات القطــاع اخلــاص الــيت توفّــر ذلــك 
عــلى حســاب العــدد املــتزايد مــن مــتعاطي املخــدرات الذيــن    

صيص ما  اهليـئة حتـثّ احلكومات على خت      و.  العـالج  يلتمسـون 
 .يكفي من املوارد وتوسيع خدمات العالج لفائدة املدمنني

 أكرب لواحدة منوُترحـب اهليـئة بنشـر النتائج األولية        -٤٨٦
ــت    ــيت أُجريـ ــية الـ ــات الدولـ ــىتالدراسـ ــن اآلن حـ ــاطي عـ  تعـ

املشـروع االستقصـائي لـلمدارس األوروبـية عن         ف. املخـدرات 
 أربــع  الــذي ُيجــرى كــلّ  املخــدرات الكحــول وغــريه مــن  

 بلــدا ٣٠ يف١٩٩٥  عــامســنوات، والــذي مــا فتــئ ُيــنفَّذ مــنذ
أوروبـــيا بـــرعاية فـــريق بومبـــيدو الـــتابع جمللـــس أوروبـــا، هـــو 
استقصـاء مقطعـي يـتم يف البيـئات املدرسـية ويشمل أكثر من             

 املتوســـط والـــثانوي  التعلـــيم مـــن طـــالب مـــدارس٩٠ ٠٠٠
ذا ونــتائج هــ. عامــا ١٦ و ١٥الذيــن تــتراوح أعمــارهم بــني  

االستقصـاء تتيح ملقرري السياسات معلومات قيِّمة عن تطور         
 . على مر الزمناملواقف من املخدرات واآلراء بشأهنا

  
 االنضمام إىل املعاهدات 

 
ــة ٤٣ دولـــة أوروبـــية، هـــناك ٤٤ مـــن جممـــوع -٤٨٧  دولـ

 ٤١، وهــناك ١٩٧١ســنة و ١٩٦١ ســنة ييتأطــراف يف اتفاقــ
 .١٩٨٨ يف اتفاقية سنة دولة واجلماعة األوروبية أطراف

 أنــدورا الدولــة األوروبــية الوحــيدة الــيت    مــا زالــت  و -٤٨٨
 .١٩٧١ أو يف اتفاقية سنة      ١٩٦١ليست طرفا يف اتفاقية سنة      

واهليـــئة تدعـــو أنـــدورا إىل االنضـــمام إىل كلـــتا االتفاقيـــتني يف  
 .أقرب وقت ممكن
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 سويسرا والكرسي الرسويل وخلتنشتاين   وتشجع اهليئة    -٤٨٩
ــوة ــية ســنة   بق ــيد ١٩٨٨ عــلى أن تصــبح أطــرافا يف اتفاق ، وتع

التأكيد على أن هذه االتفاقية هي أساس العمل الفعال يف جمال  
 واملؤثّــرات العقلــية بــاملخدراتمكافحــة االجتــار غــري املشــروع 

لة هبــذا االتجــار، مــثل غســل  صــوتــناول مســائل أخــرى ذات  
 .األموال

  
 التعاون اإلقليمي 

 
 عــلى ٢٠٠٤مــارس /ملان األورويب يف آذاروافــق الــرب -٤٩٠
 قـــرار إطـــاري جمللـــس االحتـــاد األورويب حيـــدد  بشـــأناقـــتراح

ــة     ــيا بشــأن العناصــر املكون ــية األحكــام الدن ــال اإلجرام  لألفع
ووفقا . وللعقوبـات يف جمـال االجتـار غري املشروع باملخدرات         

 ألحكـام ذلـك القـرار، يتعـين عـلى الـدول األعضاء يف االحتاد       
ــية   ورويباأل ــتدابري الالزمــة لفــرض عقوبــات جنائ ــتخذ ال  أن ت

عشر والسـجن ملـدة تتراوح بني سنة   بفعالـة ومناسـبة ورادعـة      
كما يقتضي القرار من    . سـنوات عـلى جـرائم االجتار اخلطرية       

الــدول األعضــاء أن تــتخذ الــتدابري الالزمــة لــتجرمي الــتحريض 
سـاعدة عليه أو   بـاملخدرات أو امل   غـري املشـروع    عـلى االتجـار   

 حيازة جرموتشري اهليئة إىل أن . اإلغـراء بـه أو حماولة ممارسته    
ــغرية مــــن املخــــدرات ألغــــراض    ــتعمال "كمــــيات صــ االســ

ــي ــذا   " الشخصـ ــاق هـ ــملها نطـ ــلة ال يشـ ــرائم ذات الصـ واجلـ
 .القرار

ــوز -٤٩١ ــيه /ويف متــ ــاد  ٢٠٠٤يولــ ــتمد جملــــس االحتــ ، اعــ
القـــرار الـــدول  هـــذا ويدعـــو. األورويب قـــرارا بشـــأن القنـــب

طائفـة من التدابري من      األورويب إىل اختـاذ      األعضـاء يف االحتـاد    
كما . أجـل مواجهـة مشـاكل تعـاطي هـذه املادة واالتجار هبا            

ويدعو  زيـادة إجـراء الـبحوث بشـأن القنـب         إىل القـرار    يدعـو 
 أنشـــطة   األعضـــاء يف االحتـــاد األورويب إىل تشـــجيع  الـــدول

القنـب، وال سـيما مـا يتعلّق    البحـث اجلديـدة واجلاريـة بشـأن         

 وعالوة على   .مـنها باالرهتـان هلـذه املـادة ومبخاطرها الصحية         
ــراره   ــك، يشــجع اجمللــس يف ق ــدول األعضــاء يف االحتــاد  ذل   ال

 عـلى الـنظر، وفـق تشريعاهتا الوطنية، يف اختاذ تدابري            األورويب
ــة       ــات عــن زراع ــر معلوم ــيت توفّ ــت ال ــع اإلنترن ملكافحــة مواق

 .جع على تعاطيهالقنب وتش

 األوروبـــية اإلطــــاري  املفوضـــية ويف إطـــار بـــرنامج    -٤٩٢
 املسائل اجلنائية، ُعقد املؤمتر     يفللـتعاون بـني الشرطة والقضاء       

 ٢٦األورويب بشـأن غسـل األموال يف سانتاندر، إسبانيا، من           
وقـد مجـع هذا احلدث، الذي       . ٢٠٠٤أبـريل   / نيسـان  ٢٩إىل  

جمارك والشــرطة مــن لــلثّلني نظّمــته حكومــة إســبانيا، بــني ممــ
 الــدول األعضــاء يف االحتــاد األورويب، فضــال عــن ممــثّلني  لكــ

 األوروبية ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات        للمفوضـية 
واجلـرمية وفـرقة العمـل املعنية باإلجراءات املالية املتعلّقة بغسل       

) اإلنـــتربول (األمـــوال واملـــنظّمة الدولـــية للشـــرطة اجلنائـــية     
ومركـــز الرصـــد  ) الـــيوروبول(مكتـــب الشـــرطة األورويب  و

واستكشـــف . األورويب املعـــين بـــاملخدرات واإلدمـــان علـــيها 
املشـاركون سـبل إسـهام بـيانات الطلـب عـلى املخدرات غري              
املشــروعة وبــيانات أســـواق هــذه املخـــدرات يف إجيــاد فهـــم     

وتبادل املشاركون أيضا . أفضـل حلجـم ظاهـرة غسل األموال    
 تقاســـم املعلومـــات االســـتخبارية عـــلى الصـــعيد ولحـــاآلراء 

 الـــيت  تـــناول األســـاليب  األطـــر القانونـــية و نفـــيذالـــدويل وت
 .يستخدمها الضالعون يف غسل األموال

وال يـزال الـتعاون اإلقليمي قويا يف ظلّ توسع االحتاد       -٤٩٣
األورويب حنـو الشـرق؛ فقـد أصبحت بلدان اجلنوب األورويب       

ــاء يف كو  ــدول األعضـ ــتقلة  والـ ــدول املسـ ــتحةمنولـــث الـ   منفـ
قليمية، وال سيما يف جماالت     اإلشـراكات   عـلى ال  أكـثر فأكـثر     

. تــبادل املعلومــات وإنفــاذ القــانون وخفــض العــرض والطلــب
، انضـم االحتاد الروسي إىل عملية بريبل اليت   ٢٠٠٤ويف سـنة    

ــية عــلى شــحنات     ــنص عــلى فــرض ضــوابط دول ــنات ت برمنغ
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بيا واجلبل األسود إىل عملية توباز      ، وانضـمت صر   البوتاسـيوم 
أمــا .  عــرب احلــدودأهنــيدريد اخلــلشــحنات الــيت ُتيسِّــر تعقّــب 

ــية بريبــل ويف     ــزم وعمل ــيا فهــي تشــارك يف مشــروع بري أوكران
ــيا تشــارك     ــاز بصــفة مراقــب؛ كمــا ال تــزال أوكران ــية توب عمل
 بنشـاط يف أنشـطة املـبادرة التعاونـية جلـنوب شـرق أوروبا ويف              

ــيات إق ــيةعملـ ــرىليمـ ــية     أخـ ــن عملـ ــية مـ ــرحلة الثانـ ــثل املـ  مـ
 وعملــــية ريــــداوت   (Operation Containment)كُونتاينِمنــــت 

(Operation Redoubt) وعملــية تشــانيل (Operation Channel) .
وتالحـظ اهليـئة انفـتاح حكومـة أوكرانـيا على التعاون الدويل،           
 وهـي حتـثّها عـلى أن تصـبح طـرفا مشـاركا بالكـامل يف عملية               

 مالئمة يف جمال توبـاز نظرا لألمهية اليت يكتسيها إنشاء ضوابط  
 .أهنيدريد اخللمراقبة 

وواصــلت ســلطات مكافحــة املخــدرات يف الــدول       -٤٩٤
 يف االحتاد األورويب تعاوهنا يف إطار برنامج        اجلديـدة األعضـاء   

ــا       ــدان أوروب ــيكلة االقتصــادية يف بل ــادة اهل ــلى إع املســاعدة ع
الـذي سيتم تدرجييا إهناء العمل به حبلول   (الوسـطى والشـرقية     

 ةديثماٍن مـن الـدول األعضـاء اجلد       فـيما يـتعلق بـ      ٢٠٠٦عـام   
ــس    )يف االحتــاد األورويب ــنظّمها جمل ــيت ي ــات العمــل ال ، وحلق

أوروبـــا، ومشـــاريع االحتـــاد األورويب، وفـــرقة العمـــل املعنـــية  
 وقــد. باإلجــراءات املالــية املــتعلّقة بغســل األمــوال واالنــتربول 

ُبذلـت جهـود مشـتركة يف جمـاالت مـثل تنفيذ تدابري ملكافحة             
ــري مشــروعة،       ــوال بصــورة غ عــرض املخــدرات وغســل األم
ــدرات      ــاطي املخـ ــن تعـ ــة مـ ــري الوقايـ ــلى عنصـ ــديد عـ والتشـ

 االستراتيجيات الوطنية، وإدراج أنشطة املكافحة      يفوعالجـه   
 يف الــدول األعضــاء ختصــةالســلطات الوطنــية املالــيت تــنفّذها 

 يف االحتـاد األورويب يف إطـار مركـز الرصد األورويب            ةديـ داجل
 . عليهااملعين باملخدرات واإلدمان

 االحتاد الروسي يبذل جهودا من أجل احتواء       وما زال  -٤٩٥
خماطــر االجتــار بــاملواد األفيونــية بعــد حــدوث وفــرة أخــرى يف   

تولّت السلطات املختصة  فقـد   . حمصـول األفـيون يف أفغانسـتان      
اد الروســــي، باالشــــتراك مــــع الــــدول األعضــــاء يف  يف االحتــــ

كومنولــث الــدول املســتقلة ومــنظّمة معــاهدة األمــن اجلمــاعي   
االجتار الدويل  ومنظّمة شنغهاي للتعاون، وضع تدابري لتقويض       

 التسليم املراقَب؛ وقد   أسلوب، مبـا ذلـك اسـتخدام        بـاملخدرات 
. متخضــت تلــك اجلهــود عــن ضــبطيات كــبرية مــن املخــدرات 

 ٢٠٠٤سبتمرب  /وأفضـت عملـية تشـانيل، الـيت نفّذهتا يف أيلول          
 وبــيالروس وأرمينــياالســلطات املختصــة يف االحتــاد الروســي    

ــاهدة     ــار مع وطاجيكســتان وقريغيزســتان وكازاخســتان يف إط
األمـن اجلمـاعي، إىل حتسـني فعلي يف قدرات منع التعاطي ويف         

ــاذ      ــزة إنف ــيما بــني أجه ــبات االتصــال والتنســيق ف ــانون ترتي الق
لصــالت عـلى ا  خــاص  بشـكل هـتمام تركّــز االوقـد  . املشـاركة 

القائمة بني إنتاج املخدرات واالجتار هبا، وضلوع املصارف يف 
خمططـات غسـل األموال، ومتويل األنشطة اإلرهابية، وضرورة         

 . عمليات مكافحة املخدراتصعيدت

ــيجان(" غــوام"ويف إطــار أنشــطة دول جمموعــة   -٤٩٦  أذرب
ــت ــيا وأوزبكسـ ــيا وان وأوكرانـ ــاجورجـ ــلت ، )ومولدوفـ واصـ
مجهوريـــة مولدوفـــا تعزيـــز تعاوهنمـــا عـــلى حتقـــيق وأوكرانـــيا 

ــتركة  ــداف املشــ ــثّلةاألهــ ــيمي   املتمــ ــن اإلقلــ ــز األمــ  يف تعزيــ
ــة  ــاملخدرات االتومكافحـ ــدويل بـ ــار الـ ــل  جـ ــدي لغسـ  والتصـ

ــوال واإلرهــاب الــدويل   وهتــدف أنشــطة دول جمموعــة   . األم
رة الـدول األعضاء يف كومنولث الدول       إىل تعزيـز قـد    " غـوام "

املوجـودة يف أوروبـا الشرقية ومنطقة القوقاز وآسيا   واملسـتقلة   
. الوسـطى عـلى مواجهـة التحديات واملخاطر اجلديدة بفعالية          

 تعكــف اآلن عــلى" غــوام"وتشــري اهليــئة إىل أن دول جمموعــة 
ــني       ــانون ونظــام مشــترك ب ــاذ الق إنشــاء مركــز إفتراضــي إلنف

 تبادل البيانات   يعززا من شأهنما أن     املعلوماتلـيل   الـدول لتح  
وتنســيق تدابــري مراقــبة احلــدود واملراقــبة اجلمركــية مــن أجــل   

 .التصدي لالجتار غري املشروع باملخدرات
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، اعـــتمدت حكومـــة االحتـــاد   ٢٠٠٤مـــايو /يف أيـــار -٤٩٧
ن اجلـنائي واللوائح اإلدارية اليت   الروسـي مرسـوما يعـدِّل القـانو       

ُتحــــدِّد، يف مجلــــة أمــــور، متوســــط اجلــــرعات املــــنفردة مــــن 
 عقوبـــة حـــيازة حتديـــد لغـــرض واملؤثّـــرات العقلـــية املخـــدرات

ــة      ــي وعقوبـ ــتعمال الشخصـ ــروعة لالسـ ــري املشـ ــدرات غـ املخـ
وينص املرسوم على أن حيازة مواد غري مشروعة      . االتجـار هبـا   

فعـال إجرامـية تـنطوي على حيازة مقادير       أمـا يتصـل هبـا مـن         و
 جــرعات مــنفردة متوســطة مل تعــد ُتعتــرب خمالفــة  ١٠تقــلّ عــن 
.  خمالفة إدارية بصفتها بـدال مـن ذلـك       هـي سـُتعامل    جنائـية؛ و  

وستسـهم هـذه الـتعديالت يف تركـيز جهود إنفاذ القانون على      
ــةم ــاملخدرات بـــدال مـــن م الحقـ ــتجرين بـ ــة املـ ــتعاطي الحقـ  مـ

 اســـتعمال بـــرامج ذاتـــهســـُتعزِّز يف الوقـــت هـــي ت، واملخـــدرا
الـتدخل الطـيب واالجـتماعي للتخفـيف مـن املضاعفات السلبية            

وتالحـظ اهليـئة أن هذه التعديالت ستتيح        . لـتعاطي املخـدرات   
ــار      ــلى االتجـ ــثر صـــرامة عـ ــات أكـ ــرض عقوبـ  بـــاملخدراتفـ

ــزيادة    ــنظر للـ ــبا بالـ ــرا مناسـ ــرب أمـ ــا ُيعتـ ــية، ممـ ــرات العقلـ  واملؤثّـ
املــلحوظة الــيت يشــهدها االحتــاد الروســي يف جمــال االجتــار غــري  

 .املشروع باملخدرات

 مـــع نـــية الوطاتوســـعيا إىل زيـــادة مواءمـــة التشـــريع -٤٩٨
ــام املعـــاهدات الدولـــية ملراقـــبة املخـــدرات، اعـــتمدت       أحكـ

، مرسوما ٢٠٠٤سبتمرب  /حكومـة االحتـاد الروسـي، يف أيلول       
وحيظر . لـلمخدرات النباتية   لداخـلي يتـناول مشـكلة اإلنـتاج ا      

هــذا املرســوم زراعــة أي نــبات حيــتوي عــلى خمــدرات، مبــا يف  
ذلـــك القنـــب، وشـــجرية الكوكـــا، وكـــلّ أنـــواع خشـــخاش  

، )هلوســــةت ُمفطــــريا (والبسيلوســــيبنياألفــــيون، والقــــات، 
 ).بيوط(وامليسكالني 

ــيه /هلّت يف متــوزســُتاويف فرنســا،  -٤٩٩ ، خطــة ٢٠٠٤يول
ــبغ   حكومــية جديــدة ملك افحــة املخــدرات غــري املشــروعة والت

 مـن أجل كفالة قدر أكرب       ٢٠٠٨-٢٠٠٤والكحـول للفـترة     
 كــــانون  ٣١  املــــؤرخقــــانونالمــــن الــــتجانس يف تطبــــيق   

 بشـــــأن تدابـــــري مكافحـــــة تعـــــاطي ١٩٧٠ديســـــمرب /األول
املخــدرات واالجتــار هبــا، الــذي ُيجــرِّم حــيازة املخــدرات غــري  

ــراض   ــن األغـ ــرض مـ ــروعة ألي غـ ــئة أن  و. املشـ تالحـــظ اهليـ
حكومــة فرنســا قــررت عــدم تغــيري القــانون يف حــد ذاتــه ألن  

الســكان بشــأن إىل إشــارة خاطــئة يوجــه تغــيريه مــن شــأنه أن 
خطــر املخــدرات، مؤديــا بذلــك إىل زيــادة أخــرى يف تعــاطي  

وتــتوخى السياســة اجلديــدة اســتحداث جــزاءات  . املخــدرات
 .التعاطي من معاودة ة بذلكقلّلمذات أثر رادع، 

يونــــيه /ويف سويســــرا، رفــــض الــــربملان يف حزيــــران  -٥٠٠
 مشــروع قــانون بشــأن املخــدرات كــان سُيفضــي إىل  ٢٠٠٤

مجلـة أمـور مـنها رفـع الـتجرمي عن حيازة القنب وعن اجلرائم            
 . ذات الصلة

واختـــذت عـــدة بلـــدان يف أوروبـــا تدابـــري هتـــدف إىل  -٥٠١
هلّت خطــة ففــي سويســرا، اســُت. خفــض الطلــب عــلى القنــب

 هتـــدف إىل خفـــض تعـــاطي   ٢٠٠٧-٢٠٠٤عمـــل للفـــترة  
القنـب، وال سـيما يف أوسـاط الشـباب، وإىل توجـيه املسرفني       
يف تعـاطي القنـب حنـو مراكـز اإلرشاد والعالج؛ وسُيخصَّص             

 سنويا خلطة العمل اليت ستستغلّ  سويسري مـبلغ مليون فرنك   
رشــاد تدابــري الوقايــة األولــية ومحــالت اإلعــالم وخدمــات اإل  
ويف . لفــائدة املــراهقني والشــباب وكذلــك لفــائدة والديهــم     

 حكومــتا أملانــيا وسويســرا تشــاركت، ٢٠٠٤ســبتمرب /أيلــول
الــذي هــو عــبارة عــن    " أدرك األمــر"يف اســتهالل مشــروع  

ويتضـــمن . مشـــروع خلفـــض تعـــاطي القنـــب واالرهتـــان لــــه 
ــد دورة   ــاديةاملشــروع عق ــدوم إرش ــابيع ١٠ ت ــن أجــل  أس  م

ب املـــتعاطي للقنـــب بانـــتظام أو بإســـراف عـــلى حفـــز الشـــبا
 عن   متاما خفـض كمـية القنـب الـيت يـتعاطاها أو عـلى التخلّي             

ــذا   ــاطي ه ــذا املشــروع    . املخــدرتع ــيا، تشــارك يف ه ويف أملان
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 يف جمال املخدرات توجد يف مدن قريبة   إرشادية ثالثـة مراكـز   
رة واهليئة ترحب باملبادرات املذكو   . مـن احلـدود مـع سويسرا      

وهـــي تشـــجع . أعـــاله يف جمـــال الوقايـــة مـــن تعـــاطي القنـــب
حكومـة هولـندا عـلى االنتهاء من وضع خطة عملها يف جمال             

 . حالياإعدادهامكافحة تعاطي القنب اليت جيري 

 ٢٠٠٤يناير /ويف ايرلـندا، اسـُتهلّت يف كـانون الـثاين       -٥٠٢
ومتثّل . املخدراتباملـرحلة الثانـية مـن احلملـة الوطنـية للتوعية           

هــذه احلملــة عنصــرا هامــا مــن إســتراتيجية ايرلــندا الوطنــية يف 
جمـال املخـدرات، الـيت تشـمل بـذل جهـد متضـافر يف جماالت           

 بلوغخفـض العـرض، والوقايـة، والعالج، والبحث من أجل           
 الذي التقلـيص بقدر كبري من الضرر  اهلـدف العـام املتمـثّل يف        
رئيسية لتحقيق اهلدف ومن السبل ال. يـلحق باألفـراد واجملـتمع     

العـام لـلحملة إذكـاء الوعـي يف أوسـاط اجملـتمع وتعزيـز الفهم         
 .والوضوح لديه بشأن أخطار تعاطي املخدرات

ــدان يف     -٥٠٣ ــا فتئــت بل وعــلى مــدى الســنتني املاضــيتني، م
أوروبـا الشرقية تنشط يف جمال تعزيز قاعدهتا التشريعية وخطط    

ــدرات    ــاطي املخـ ــة تعـ ــأن مواجهـ ــلها بشـ ــروعة عمـ ــري املشـ   غـ
وقــد عرضــت حكومــة اجلمهوريــة التشــيكية     . واالتجــار هبــا 

اســتراتيجيتها الوطنــية اجلديــدة يف جمــال مكافحــة املخــدرات      
وهتـدف هـذه االستراتيجية إىل حتويل   . ٢٠٠٩-٢٠٠٥للفـترة   

اهـتمام السلطات واملؤسسات املختصة مبكافحة املخدرات من      
على الوقاية والعالج    إىل التركيز    خفـض العـرض   التركـيز عـلى     
ومــا . ، وال ســيما يف أوســاط املــراهقني املخــدراتمــن تعــاطي

ــتراتيجيتيهما   زالــــت ــنفّذان اســ ــيا تــ ــيا وليتوانــ ــتا التفــ  حكومــ
ــتــرة      ــدرات للفـ ــة املخـ ــال مكافحـ ــني يف جمـ -٢٠٠٤اجلديدتـ

ــدف    . ٢٠٠٨ ــيق هـ ــتراتيجيتان إىل حتقـ ــان االسـ ــعى هاتـ وتسـ
ن تعاطي املخدرات اليت مشـترك هـو تعزيـز مـبادرات الوقايـة م          

فرباير /ويف شباط . تشـارك فـيها السلطات احمللية واجملتمع املدين       
ــدا ملكافحــة    ٢٠٠٤ ــيا جدي ــرناجما وطن ــرملان ســلوفينيا ب ــر ب ، أق

ــترة    ــمل الفـ ــدرات يشـ ــادة  ٢٠٠٩-٢٠٠٤املخـ ــتوخى زيـ  ويـ
 والعرض غري  الطلب كل من تعزيـز الـربامج اهلادفـة إىل خفـض        

املخدرات، ووضــع ُنظــم لــلمعلومات ق بــاملشــروعني فــيما يــتعل
 مكافحـــة املخـــدرات، وتنســـيق بـــرامج الوقايـــة والتقيـــيم  عـــن

ــوزارات،       ــني ال ــلى الصــعيد املشــترك ب ــنفَّذ ع ــيت ُت ــبحوث ال وال
 . التعاون الدويلوترويج

وتتواصـل إعـادة هـيكلة السـلطات املختصـة مبكافحة          -٥٠٤
، ٢٠٠٤وليه  ي/ويف متوز . الـتابعة لالحتـاد الروسي    واملخـدرات   

ــيِّرت ــية     غُـ ــي املعنـ ــاد الروسـ ــة يف االحتـ ــنة الدولـ ــةجلـ  مبكافحـ
، الـــيت )غوســـناركوكونترول (املخـــدرات واملؤثّـــرات العقلـــية

 الدائرة االحتادية   لكي تصبح ،  ٢٠٠٣مـارس   /أُنشـئت يف آذار   
ــال     ــعة يف جمـ ــة موسـ ــدرات الـــيت ُمنحـــت واليـ ــة املخـ ملكافحـ

 مشروعة، ومراقبة   مكافحـة االتجـار بـاملخدرات بصـورة غـري         
 واملؤثّـــرات العقلـــية، وتعزيـــز لـــلمخدراتاحلـــركة املشـــروعة 

. الـتعاون بني الوكاالت يف جمال الوقاية من تعاطي املخدرات         
 ومــع ذلــك، تالحـــظ اهليــئة أن األمــر يتطلّـــب زيــادة تعزيـــز     

ــبني التشــريعي والعملــيايت    مــن الــنظام الوطــين ملكافحــة    اجلان
ــت   ــة الـ ــية كفالـ ــدرات بغـ ــة  املخـ ــلطات املختصـ ــني السـ عاون بـ

ــة    ــية مبكافحـ ــثا واملعنـ ــة حديـ ــية املؤسسـ واملؤسســـات احلكومـ
 .املخدرات

واسـتمرت حكومـات الـدول األعضاء يف كومنولث          -٥٠٥
الـدول املسـتقلة يف تعزيـز قدرهتـا على مكافحة غسل األموال             

وقد . بتحسـني القواعـد التشـريعية واهلـياكل املؤسسية الوطنية     
 عــلى إىل اتفــاق ٢٠٠٤أكــتوبر / تشــرين األول يفمتّ التوصــل

إنشـاء هيـئة إقليمـية يف موسـكو عـلى غـرار فرقة العمل املعنية           
باإلجــراءات املالــية املــتعلّقة بغســل األمــوال، تــتولّى تنســيق       
جهـود هـذه الـدول يف جمـال مكافحـة غسـل األموال واجلرمية         

يح وُتالحــظ اهليــئة أنــه قــد بــدأ يف بــيالروس، بعــد تنقــ . املالــية
 املالية تتمثّل مهمتها    للتحرياتالتشـريع املعـين، تشغيل وحدة       
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يف تيسـري التعاون مع الوكاالت الدولية وكذلك مع الشركاء           
 .اإلقليميني والثنائيني

ــارس /ويف آذار -٥٠٦ ــيا،   ٢٠٠٤م ــة إيطال ، أنشــأت حكوم
داخــل مكتــب رئــيس الــوزراء، إدارة وطنــية معنــية بالسياســة   

 حة املخدرات من أجل تنسيق املبادرات     العامـة يف جمـال مكاف     
املخدرات، ووضع  الرامـية إىل معاجلـة املشـاكل ذات الصـلة بـ           

ــية   ــدوم خطــة عمــل وطن ثــالث ســنوات يف جمــال مكافحــة   ت
 .املخدرات

ــُت اويف إســـــبانيا، -٥٠٧  ٢٠٠٤يونـــــيه /مد يف حزيـــــرانعـــ
ــم   ــي رقـ ــوم امللكـ ــة  ١٥٥٥/٢٠٠٤املرسـ ــل اخلطـ  الـــذي جيعـ
رات جــزءا مــن وزارة الصــحة وشــؤون  الوطنــية بشــأن املخــد

وقـد كانـت هـذه اخلطـة يف السـابق كيانا تنظيميا           . املسـتهلك 
 .تابعا لوزارة الداخلية

ــار     -٥٠٨ ــندا تنفــيذ خطــة عمــل ملكافحــة عقّ وُتواصــل هول
“MDMA”) ــي ــي آذارف). إكستاسـ ــارس /فـ ــر ٢٠٠٤مـ ، ذَكـ

  حــىت الـذي سيتواصـل   أن تنفـيذ خطـة العمـل،    مرحـلي تقريـر 
 أفضـى إىل زيـادة يف كمية املواد اخلام املضبوطة     ،٢٠٠٦عـام   

أمثر ذلـك،  إىل وإضـافة  . ويف عـدد املعـتقلني مـن املشـتبه فـيهم         
ــرقة تشــكيل ــثل تفكــيك    حتــر أف ــية، م ــتائج إجياب  متخصصــة ن

ديســمرب /شــبكة دولــية لالتجــار بــاملخدرات يف كــانون األول 
٢٠٠٣. 

ــاملخ    -٥٠٩ ــين بـ ــد األورويب املعـ ــز الرصـ ــا ملركـ درات ووفقـ
واإلدمـان علـيها، شـهد توافـر العـالج اإلبـدايل من املخدرات              

ــة عضــوا  ١٥يف  ــادة  دول ــنرويج زي  يف االحتــاد األورويب ويف ال
ــة عــلى مــدى الســنوات اخلمــس املاضــية   ٣٤بنســبة  .  يف املائ

يوجد و.  شـخص  ٤٠٠ ٠٠٠ويـتلقّى هـذا العـالج حالـيا حنـو         
أما . فرنساويا مرافق العالج يف إسبانيا وإيطال   يف املائـةمن     ٦٠

إدمـان املخدرات فقد    مـن   عـالج   الأكـرب زيـادة شـهدها توافـر         

كانـت يف الـبلدان الـيت مل يكـن لديهـا يف البداية سوى القليل                
وحتــثّ اهليــئة حكومــات . مــن مــرافق هــذا الــنوع مــن العــالج

الــدول األعضــاء يف االحتــاد األورويب عــلى تقيــيم أثــر هــذه       
 .ملشروعة ويف تعاطي اهلريوينالربامج يف سوق اهلريوين غري ا

قــن املخــدرات  حل مســألة إنشــاء غــرف   زالــتومــا  -٥١٠
أو استنشـاقها أو إنشـاء غريها من املرافق اليت          /واسـتهالكها و  

 فـيها املخدرات غري املشروعة مسألة مثرية للجدل، ال          تـناول ُت
ولــئن كــان  . ســيما يف الــدول األعضــاء يف االحتــاد األورويب   

 بعـض اآلثار  علـيها أن هـذه الغـرف تترتـب    هـناك مـن حيـتج بـ     
 إقامـة االتصـال بني اخلدمات االجتماعية        نهااإلجيابـية، الـيت مـ     

وفـــئة مـــتعاطي املخـــدرات بـــاحلقن الذيـــن يصـــعب الوصـــول 
إلــيهم، فــإن توفــري هــذه املــرافق هــو أمــر يــثري مســائل قانونــية   

فُغـرف حقـن املخـدرات هـي مـرافق قانونـية ُمعدة        . وأخالقـية 
ــه ــواء  لتسـ ــلى السـ ــر عـ ــروع ومضـ ــلوك غـــري مشـ ــا . يل سـ أمـ

 املرافق فهي خمدرات مصدرها     تلكاملخـدرات املسـتخدمة يف      
وُتالحظ اهليئة أن حكومات كثري من  . السـوق غـري املشروعة    

الـــبلدان األوروبـــية، رغـــم تـــباين سياســـاهتا بشـــأن مكافحـــة   
ــني سياســيت        ــائم ب ــو ق ــا ه ــنا يصــل إىل حــد م املخــدرات تباي

، واهليئة  حقن الدامنـرك، اخـتارت عدم إنشاء غرف      ول  الـربتغا 
ــراريهماتؤيــد بقــوة  ــئة جمــددا أن غــرف  . ق حقــن وتؤكّــد اهلي
تـتعارض مـع املـبدأ األساسـي اجملسد يف املعاهدات           املخـدرات   

الدولــية ملراقـــبة املخـــدرات، أي املــبدأ القاضـــي بـــأن يقتصـــر   
 .ال غرياستعمال املخدرات على األغراض الطبية والعلمية 

وتالحـظ اهليـئة بقلق أن بذور القنب وأدوات تعاطي       -٥١١
ــبا بواســطة        ــلى اإلنترنــت، غال ــباع ع ــا زالــت ُت املخــدرات م

ــات دعا ــداية تســتهدف الشــباب  ئــإعالن كمــا ُيعــرض  . حتدي
 ويف غريهــا مــن املطــبوعات تعــاطي املخــدرات، يف اجملــالّت و 

تالحـظ  و.  مـرغوبا فـيه  اه نشـاط تاإلنترنـت، بصـف  عـلى  مواقـع  
 مــن اتفاقــية ســنة   ٣مــن املــادة  ‘ ٣‘) ج(١اهليــئة أن الفقــرة  



 

107  
 

E/INCB/2004/1  

 تقتضـي مـن الـدول األطـراف جتـرمي مجلـة من األمور               ١٩٨٨
مــنها حتــريض اآلخــرين علــنا عــلى تعــاطي املخــدرات غــري        

ــئة  . املشــروعة أو االجتــار هبــا أو إغــراؤهم بذلــك   وتناشــد اهلي
، ١٩٨٨  احلكـم من اتفاقيـــة سنة     ذلـك احلكومـات أن تطـبق      

 .ال سيما عندما يتعلّق األمر باألحداث

 الزراعة واإلنتاج واالتجار والتعاطي 
 

 خدراتامل 
 

ــيا وغريهـــا مـــن الـــبلدان يف مـــنطقة الـــبلقان       -٥١٢ إن ألبانـ
بلغاريـا ومجهوريـة مقدونيا اليوغسالفية سابقا وصربيا واجلبل         (

 وكذلـك االحتـاد الروسـي وسـلوفينيا، تظلّ        ) األسـود وكرواتـيا   
ــوردة   ــا الشــرقية  الرئيســيةهــي امل ــب يف أوروب ــام  ف.  للقن ــي ع ف

 طــنا مــن القنــب يف أوروبــا ٣٥، مت ضــبط مــا جمموعــه ٢٠٠٢
الشـرقية فـيما ُضـبطت يف االحتـاد الروسي كمية إضافية قدرها             

وبشــكل ومــا زال القنــب ُيــزرع يف أوروبــا الغربــية، .  طــنا٣٠
جملــاورة هلــا، مث   يف هولــندا وبدرجــة أقــلّ يف الــبلدان ا   رئيســي

وتعـرب اهليـئة عـن تقديـرها ملـا قامـت به       . كذلـك يف سويسـرا   
ــية   ملكافحــةسويســرا   زراعــة القنــب غــري املشــروعة، مــثل عمل

 موقعــا ٦٠ الــيت أفضــت إىل تدمــري (Operation Indoor)إنــدور 
 مـــن مـــتاجر القنـــب اهلـــندي يف ٧٠لـــزراعة القنـــب وإغـــالق 

 .من القنب أطنان ٤,٢سويسرا؛ ومتّ كذلك ضبط 

ــب      -٥١٣ ــنج القنـ ــيا لراتـ ــدرا رئيسـ ــرب مصـ ــا زال املغـ ومـ
ويهرب راتنج القنب من املغرب .  يف أوروبـا الغربـية     ىاملـتعاط 

 سـيارات عـلى منت   يفالشـحن أو  سـفن  إىل داخـل إسـبانيا يف    
مث ُينقل املخدر بعد ذلك برا إىل       . صغريةُمعديـات أو قـوارب      

وما زال االحتاد   .  وهولـندا  بلجـيكا وفرنسـا واململكـة املـتحدة       
الروسـي يشكّل موردا هاما لراتنج القنب، حيث أبلغ يف عام           

ــا      ٢٠٠٢ ــادة يف أوروب ــية ُتضــبط مــن هــذه امل عــن أكــرب كم 
وقد بلغ جمموع   .  طـن  ١,٤ يـزيد جمموعهـا عـلى        ، إذ الشـرقية 

 ٢٠٠٢مـا ضـبط مـن راتنج القنب يف أوروبا الشرقية يف عام           
 . من طننيأكثر

لقنـب هـو املخـدر غـري املشـروع الذي ُيتعاطى على       وا -٥١٤
فــي ف). ويف كــل املــناطق األخــرى  (أوســع نطــاق يف أوروبــا   

 أوروبــا، ُيقــدَّر عــدد األشــخاص الذيــن تعــاطوا القنــب خــالل   
 مليون شخص   ٢٨,٨ا جمموعه    اإلثـين عشـر املاضـية مب       األشـهر 
ويف أوروبــا .  يف املائــة مــن جممــوع الســكان٥,٣ نســبتهأو مــا 
 خـــالل عـــامي االرتفـــاع يف القنـــبرقية، اســـتمر تعـــاطي الشـــ

 يف املائة من    ٣,٦، حيـث ُتفـيد التقارير بأن        ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٣
ــبالغني، أو مــا يعــادل    شــخص، ماليــني ٨,٥ قــرابةالســكان ال

معدل ويف اجلمهوريـة التشـيكية، يبلغ متوسط        . تعـاطوا القنـب   
روبـــا أمـــا يف أو.  يف املائـــة١١  ســـنويا تعـــاطي القنـــبانتشـــار

 خــالل العقــد املاضــي يف  ا املعــدلالشــرقية، فقــد تضــاعف هــذ 
 .عاما ١٦ و ١٥أوساط من تتراوح أعمارهم بني 

ــا زالــــت -٥١٥ ــن ومــ ــربتغال بلديــ ــبانيا والــ ــيني إســ   رئيســ
 مــن  القادمـة شــحنات الكوكـايني لدخـول   خدمان نقطـيت تُيسـ 

 يف املائة   ٥  قدرها نسبةب معا   يستأثرانأمـريكا اجلنوبية، حيث     
ــن ضــ  ــامل م ــادة يف   . بطيات الكوكــايني يف الع ــد طــرأت زي وق

ــا       ــدان أوروب ــن الكوكــايني يف بعــض بل إمجــايل الضــبطيات م
؛ ويف بعض بلدان أوروبا )إيطالـيا وبلجـيكا وفرنسـا     (  الغربـية 

.  مســتوى أقــلّ مــن هــذا الــرقم، وإن كــان   ارتفــعالشــرقية، 
 ٣٠ مــــا جمموعـــــه  ،٢٠٠٣ يف عــــام  ، إســــتونيا وُضــــِبط يف 

  أكرب كمية ُتضبط يف تاريخ     وهي الكوكايني،   كـيلوغراما مـن   
 .ذلك البلد

ويف أوروبــا، مــا فتــئ تعــاطي الكوكــايني يــزداد مــنذ    -٥١٦
ويف أوروبــا . ، وهــو يــتجه حالــيا حنــو االســتقرار ١٩٩٨عــام 

الشـرقية، ال يـزال مسـتوى تعـاطي هـذه املـادة أقـلّ بكـثري من                
 يشهد وهـذا التعاطي . املسـتوى الـذي تشـهده أوروبـا الغربـية      

فـيما يـبدو زيـادة يف اململكـة املتحدة، وبدرجة أقلّ يف إسبانيا              
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وُتظهـر البيانات أن ما   . وأملانـيا والدامنـرك وسويسـرا وهولـندا       
 يف املائــــة مــــن األشــــخاص الذيــــن تــــتراوح ٩ إىل ١نســــبته 

 تعاطوا الكوكايني يف وقت ما عاما ٣٤ و  ١٥أعمـارهم بـني     
 .من حياهتم

 األفـــيون غـــري املشـــروعة وتشـــهد زراعـــة خشـــخاش -٥١٧
ــا الوســطى والشــرقية ويف     ــدان أوروب مســتوى منخفضــا يف بل
الــدول األعضــاء يف كومنولــث الــدول املســتقلة؛ ومــع ذلــك،  
فــإن الضــبطيات املــبلَّغ عــنها مــن املــواد األفيونــية تشــري إىل        

 ٢,٥ زهاء   ٢٠٠٢ يف عام    ُضبطفقد  . ارتفـاع حجم االتجار   
وُضبطت كمية  . وبا الشرقية األفـيون يف أور   مـن األطـنان مـن       

 كيلوغرامات يف مجهورية    ١ ٥٠٥إمجالـية من األفيون قدرها      
 ٢٦١و كـــيلوغراما يف االحتـــاد الروســـي،   ٤٤٥مولدوفـــا، و

ــيا، و  ــد .  كــيلوغراما يف إســتونيا ١٧٠كــيلوغراما يف ليتوان وق
 ٢,٧ مـا يربو على    ٢٠٠٢ أوروبـا الشـرقية يف عـام         ُضـبط يف  

 االحتــاد كمــا ُضــبط يفاملورفــني؛  مــن اهلريويــن ومــن األطــنان
 .اهلريوين واملورفني كيلوغراما من ٨٤٤الروسي 

وبعـد فـترة تراُجع يف اآلونة األخرية، عادت ضبطيات       -٥١٨
 يف املائة ٩٠وُيقـدر أن حنـو   . اهلريويـن إىل االرتفـاع يف أوروبـا     

مـــن املـــواد األفيونـــية املوجهـــة إىل أســـواق املخـــدرات غـــري       
ــروعة يف أور ــتان  املشـ ــن أفغانسـ ــأيت مـ ــا تـ ــري فحـــص  . وبـ ويشـ

 اجلنويب لطريق بالفـرع الضـبطيات األوروبـية إىل أن مـا ُيعـرف       
دي إىل إيطالـــيا عـــرب الـــيونان أو ألبانـــيا أو ؤالـــبلقان، الـــذي يـــ

مجهوريــة مقدونــيا اليوغســالفية ســابقا، قــد تقلّصــت أمهيــته يف  
 الشـمايل التقلـيدي هلـذه الطريق،    للفـرع وأصـبح  . ٢٠٠٣عـام   
ــ ــرية     ال ــبارة عــن طــريق ب ــرب تركــيا وبلغاريــا   متــرذي هــو ع  ع

يف ا كــان لـــه ورومانــيا وهــنغاريا والنمســا، دور أكــرب أمهــية ممــ
وُتفـــيد الـــتقارير بــأن إمجـــايل حجـــم ضـــبطيات  . ٢٠٠٢عــام  

ــة عـــلى الطـــريق   قـــد ازداد يف معظـــم اهلريويـــن ــبلدان الواقعـ الـ
؛  القانون، ويعـود ذلـك جزئـيا إىل حتسـن تدابري إنفاذ           التقلـيدي 

وتضـــاعفت كمـــية اهلريويـــن اإلمجالـــية املضـــبوطة يف البوســـنة  
ــيا حــدوث  ٢٠٠٣واهلرســك يف عــام  ، فــيما لوحــظ يف كروات

وتشكّل اململكة املتحدة وإيطاليا    . باهلريوين يف االتجـار     ازديـاد 
بط يف مسرح معظم اهلريوين الذي ضُ   ) هبـذا الترتيـب   (وهولـندا   

النمســا زهــاء  يف  ُضــبط ،٢٠٠٤فــرباير  /ويف شــباط. روبــاوأ
  من اهلريوين  كمية أكـرب    وهـي  كـيلوغراما مـن اهلريويـن،        ١١٣

ــبلد   ــاريخ ذلــك ال ــنقل   . ُتضــبط يف ت ــد أصــبحت خطــوط ال وق
بالـُمعديـات بـني ألبانـيا وإيطالـيا ُتسـتخدم أكثر فأكثر لتهريب             

ــن ــوفو   . اهلريويـ ــنطقة كوسـ ــيا ومـ ــبحت ألبانـ ــربيا (وأصـ يف صـ
ه كثر فأكثر خلزن اهلريوين وشحنتستخدمان أ ) واجلـبل األسود  

 . الدول األعضاء يف االحتاد األورويبيف اجتاه

وإىل جانـب اهلريوين، أصبحت األمفيتامينات وعقّار        -٥١٩
“MDMA”) وعقّــار) إكستاســي “LSD”   تلقــى رواجــا أكــرب

ــا الوســطى      ــدان أوروب ــلة يف بعــض بل بوصــفها العقــاقري املفض
ــاقري اال . والشــرقية صــطناعية بصــورة غــري  وأصــبح صــنع العق

 تزايدمشـروعة يـتزايد حملـيا، مثـلما يـدلّ عـلى ذلـك استمرار                
. كُشــف عــنها املخــدرات غــري املشــروعة الــيت  خمتــرباتعــدد 

 مــا عــدده ٢٠٠٣ يف عــام فُكّــكففــي اجلمهوريــة التشــيكية، 
مـا يزيد    لصـنع املخـدرات غـري املشـروعة، وُضـبط            خمتـربا  ٣٢

ــلى ــرص ٣٥ ٠٠٠ عـــ ــن قـــ ــراص مـــ ــار  أقـــ  ”MDMA“عقّـــ
ــتامني جــرعة مــن جــرعات  ٧ ٣٠٠و ) إكستاســي( . امليثامفي

ــا   بولــــندا تشــــكّل أحــــد املورديــــن الرئيســــيني     زالــــتومــ
، ألســـباب  )إكستاســـي (”MDMA“لألمفيتاميـــنات ولعقّـــار  

ويتبـــين مـــن  . تعـــود باألســـاس إىل ارتفـــاع الطلـــب احمللّـــي    
الضـــبطيات أن املخـــدرات االصـــطناعية ُتصـــنع بصـــورة غـــري 

لى نطاع واسع يف بلغاريا، وأن هذا البلد أصبح     مشـروعة وعـ   
 ”MDMA“مصـــــــدرا رئيســـــــيا لألمفيتاميـــــــنات ولعقّـــــــار    

 ٣٥٠وللســالئف يف أوروبــا، حيــث ُضــبط فــيه ) إكستاســي(
ــنات و   طــن مــن الســالئف يف  ١,٥كــيلوغراما مــن األمفيتامي
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وقـــد كانـــت هـــناك زيـــادة مماثلـــة يف صـــنع      . ٢٠٠٣عـــام 
ــدرات االصــــ  ــري طاملخــ ــورة غــ ــروعة يف دول ناعية بصــ  مشــ

 سرية خمتـربات  عـدة  ٢٠٠٣ يف عـام  فُككـت البلطـيق، حيـث     
 وضــبط املخــدرات غــري املشــروعة  كمــيات كــبرية مــنلصــنع

كمـــا حـــدث حتـــول يف . رقـــم قياســـي مـــن هـــذه املخـــدرات
جتاوز جمموع  فقد   : مـن شـتى املخـدرات      الكمـيات املضـبوطة   

) تاسيإكس (”MDMA“املضـبوطات مـن األمفيتامينات وعقّار     
املصــنعة حملــيا جممــوع املضــبوطات مــن اهلريويــن ومــن املــواد    

 .األفيونية األخرى يف إستونيا وليتوانيا

وقـد واصـل حـرس احلـدود الـروس املـتمركزين على              -٥٢٠
 ٨٠٠ أفغانسـتان وطاجيكسـتان، اليت يبلغ طوهلا         بـني احلـدود   

مــيل، العمــل بفعالــية عــلى مكافحــة االجتــار بــاملخدرات غــري   
 مــن هــذه   أطــنان ٥,٣وعة، حيــث متكّــن مــن ضــبط    املشــر

 مــن اهلريويــن يف عــام مــن األطــنان ٢,٧املخــدرات، مبــا فــيها 
ولـئن كـان هـذا الـرقم ال يشـكّل سـوى جزء بسيط           . ٢٠٠٣

 ميـثّل مـع ذلـك زيـادة بنسبة          فهـو مـن إمجـايل الكمـية املهـربة،         
. ٢٠٠٢ يف املائـــة مقارنـــة بالـــرقم الـــذي حتقـــق يف عـــام  ٣٣

 أكثر، فإن   ةروسيالئرة مكافحة املخدرات االحتادية     ووفقـا لدا  
 على احلدود ُضبطت يف املائـة من املواد األفيونية اليت    ٧٠مـن   

 . من أفغانستانكانت قادمةالروسية أو داخل البلد 

ووفقـــا ملكتــــب األمـــم املــــتحدة املعـــين بــــاملخدرات     -٥٢١
 ماليــني شــخص   ٤واجلــرمية، مثــة يف أوروبــا مــا يقــرب مــن       

ون املـواد األفيونـية؛ ويوجـد ثلـثا هـذا العدد يف بلدان يف               يـتعاط 
ــا الشــرقية،   ــام األولأوروب  يف االحتــاد الروســي حيــث  ويف املق

ــدا    ــرتفعا جـ ــتوى مـ ــواد مسـ ــذه املـ ــاطي هـ ــهد تعـ ــا . يشـ ووفقـ
 من مليون   أكثرللـتقديرات الرمسـية، يوجـد يف االحتـاد الروسي           

 ســـوق مـــتعاط لـــلهريوين؛ ومـــن مثّ، أصـــبح هـــذا الـــبلد أكـــرب 
 هيأما يف أوروبا الغربية، فإن لكسمربغ . لـلهريوين يف أوروبا  

 االــبلد الـــذي يشــهد أعـــلى مســتوى لـــتعاطي اهلريويــن، تلـــيه    

ولـئن كان   . الـربتغال مثّ اململكـة املـتحدة مثّ إيطالـيا مثّ سويسـرا            
ــا    ــا يف أوروبـ تعـــاطي هـــذه املـــادة يشـــهد اســـتقرارا أو اخنفاضـ

ــا فتــــئ يــــتزايد   ــه مــ ــا  الغربــــية، فإنــ  يف معظــــم بلــــدان أوروبــ
 .الشرقية

الـزيادة املفاجــئة يف تعــاطي  قـد تعــود بعـض أســباب   و -٥٢٢
املــواد األفيونــية يف االحتــاد الروســي إىل اســتمرار اإلنــتاج غــري  

 غري  مكمَّال بواردات املشـروع لقش اخلشخاش يف هذا البلد،        
 نقــاوة وباخنفــاض األســعار  األدىنمشــروعة وبــتوافر اهلريويــن  

 .خالل السنوات األخريةاف ة أضعمخس

 إزاء مـا متّ الكشـف عنه يف         قلقهـا  عـن    اهليـئة وُتعـرب    -٥٢٣
ــو    ــيل، وهــ ــرية مــــن أن الفينتانــ ــة األخــ ــادةاآلونــ ــية مــ  أفيونــ

وتفيد . اصـطناعية، قد صنع بصورة غري مشروعة يف أوكرانيا        
 قــد ُورِّد بصــورة  القــادم مــن أوكرانــياالــتقارير بــأن الفينتانــيل

ــبلدان  ولدغــري مشــروعة إىل   . االســكندنافية البلطــيق وإىل ال
ونظــرا لقــوة مفعــول هــذه املــادة ولقــرب أســواق االســتهالك   

 الوضع  ترصد حكومـة أوكرانيا أن      إىلالكـبرية، تطلـب اهليـئة       
ــة للقضــاء عــلى صــنع       ــتخذ اإلجــراءات الالزم عــن كثــب وت

 .شروعاملالفينتانيل غري 
  

 املؤثّرات العقلية 
 

 يرد امسه يف تقارير البلدان      أكثر بلد  مـا زالـت هولندا     -٥٢٤
 ”MDMA“ املصـــــدر الرئيســـــي لعقّـــــار   بصـــــفتهاألخـــــرى 

ولألمفيــتامني؛ ومــع ذلــك، أصــبح ذكــر هولــندا  ) إكستاســي(
 التقارير وأصبحت أوروبا الوسطى والشرقية    تلـك يـتقلّص يف    

ــطات     ــنع املنشـ ــياق صـ ــثر يف سـ ــثر فأكـ ــر أكـ هـــي الـــيت ُتذكـ
 بصــــفتهماســــتونيا وبولــــندا  إاســــُتبينتقــــد ف. األمفيتامينــــية

 ”MDMA“املصـــــدرين الرئيســـــيني لألمفيتاميـــــنات ولعقّـــــار  
ــندية   وُتفــيد). إكستاســي( بأهنــا  ســلطات إنفــاذ القــانون البول
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يبلغ  السرية لصنع األمفيتامينات  املختـربات  مـن    ا عـدد  تفكـك 
ــط ــربات ١٠ يف املتوسـ ــن   خمتـ ــنة؛ لكـ ــلّ سـ ــك   ٨ كـ ــن تلـ مـ

الفصـل األول مـن عام       خـالل    املختـربات كانـت قـد فُكِّكـت       
 األشهر األخرية   كُشفت وفُككت يف  ويف أوكرانـيا،    . ٢٠٠٤

تصـنع املنشــطات  و جمهـزة جتهـيزا جـيدا     كـثرية سـرية خمتـربات  
األمفيتامينـية والفينسـيكليدين، الـذي هـو أحد عقاقري اهللوسة      

 لصنع خمتـربات  اكتشـاف تسـعة     ويـدلّ . ذات الـتأثري النفسـاين    
 يف أملانــيا بكمــيات صــغرية (GHB) بدهيدروكســي الــز–غامــا

ســوق تلــك املــادة لــدى   أمهــية عــلى تــزايد   ٢٠٠٣يف عــام 
 . البلدذلكاملخدرات غري املشروعة يف 

ــيا     -٥٢٥ ــيا وأوكران ــرَّب إىل أملان ــندي ُيه ــتامني البول واألمفي
 البلطــيق، فــيما يســتأثر دولوالســويد والــنرويج وكذلــك إىل 

ة مــن األمفيــتامني املصــنوع  يف املائــ٦٥الــتعاطي احمللّــي بــنحو 
ــطات يف    . بصــورة غــري شــرعية   ــاطي املنش ــع تع ــثل، ارتف وبامل

معظـم بلـدان أوروبـا الوسـطى والشـرقية ويف الـدول األعضاء        
ــدول املســتقلة  أشــيع وأصــبحت املنشــطات  . يف كومنولــث ال

 . ألول مرة املخدرات لدى متعاطيتعاطياعقاقري ال

ـــ   -٥٢٦ ــن عقّــ ــلّ مـــ ــاطي كـــ ــبدو أن تعـــ  ”MDMA“ ارويـــ
 البلدان  معظمواألمفيـتامني قـد شهد استقرارا يف        ) إكستاسـي (

ــية ــتوى تعـــــاطي عقّـــــار   . األوروبـــ  ”MDMA“ ويعتـــــرب مســـ
ــبلدان مــن أعــلى املســتويات يف العــامل   هيف هــذ )إكستاســي(  ال

ــية بعــد مســتوى     ــبة الثان ــأيت يف املرت ــتعاطي يف حيــث ي  ذلــك ال
رلــندا تشـهد أعــلى  ويف أوروبــا، تفـيد الــتقارير بـأن إي  . أسـتراليا 

ــة التشــيكية مثّ     ــيها اجلمهوري ــادة، تل مســتويات تعــاطي هــذه امل
كمــا تفــيد الــتقارير بــأن أعـــلى     . اململكــة املــتحدة مثّ إســبانيا   

مسـتويات تعـاطي األمفيـتامني يف أوروبا تشهدها الدول التالية          
اململكة املتحدة،  ): مرتـبة نزوليا  (األعضـاء يف االحتـاد األورويب       

لدامنـــرك، إســـبانيا، اجلمهوريـــة التشـــيكية، إســـتونيا، إيرلـــندا، ا
ــندا ــائية الـــيت     . بولـ ــدى الدراســـات االستقصـ وأوضـــحت إحـ

 أحــد أوائــل   يأُجريــت يف أوســاط اجملــندين يف الســويد، وهــ    
الـــبلدان األوروبـــية الـــيت تأثّـــرت بشـــكل خطـــري مـــن تعـــاطي   
األمفيـتامني، أن تعاطي هذه املادة لدى هذه الفئة شهد يف عام            

 .١٩٩٦أدىن مستوى لـه منذ عام  ٢٠٠٣

واملؤثّـرات العقلـية القادمـة مـن بلـدان البلقان وكذلك             -٥٢٧
ــي      ــاد الروسـ ــرَّب إىل االحتـ ــت ُتهـ ــندا مازالـ ــندا وهولـ ــن بولـ مـ

  ُسرِّبت أقراص من   ،وعـالوة على ذلك   . وكرانـيا وبـيالروس   أو
ــنول(الفلونيترازيــبام  ــتجارة املشــروعة يف  قــنواتمــن) روهيب  ال

 األسواق غري    يف  تظهر تلك األقراص ، وأصـبحت    تلـك املـنطقة   
إيســلندا (املشـروعة يف دول البلطــيق وبلــدان الشــمال األورويب  

الفلونيترازيبام  وُيهرَّب). والدامنـرك والسـويد وفنلـندا والـنرويج     
ــا عــن طــريق دول البلطــيق        يــات إمإىل الســويد بواســطة املعد

ما ُيستخدم يف   ، وعادة   األخـرى أو عـن طـريق أملانيا والدامنرك        
كمـا ُتوجَّـه بعض شحنات      . ذلـك التهريـب سـعاة مـن ليتوانـيا         

 البوبرينورفني ُضِبطويف فنلندا كثريا ما     . هذه املادة إىل النرويج   
وحتــثّ .  الــذي أفــيد بأنــه فرنســي املنشــأ)مســكِّن شــبه أفــيوين(

 اهليـئة احلكومـات على تكثيف جهودها من أجل االستمرار يف        
تجارة الدولية باملؤثّرات العقلية وعلى   على ال ة  مراقبة فعال فرض  

تعزيــز الــتعاون الــدويل اهلــادف إىل مــنع أو خفــض صــنع هــذه   
كمــا تشــجع اهليــئة . املــواد واالجتــار هبــا بصــورة غــري مشــروعة

أجهـزة إنفاذ القانون يف أوروبا على االحتفاظ بإحصاءات عن          
 .خمتلف أنواع املؤثّرات العقلية املضبوطة

زالـــت عـــدة بلـــدان يف أوروبـــا تشـــهد تعـــاطي  ومـــا  -٥٢٨
 عــنوأُفــيد . املستحضــرات الــيت حتــتوى عــلى مؤثّــرات عقلــية 

ــيا     ــلمهدئات واملســكّنات يف دول البلطــيق؛ ففــي التف تعــاٍط ل
عـلى سـبيل املـثال، بلـغ معـدل انتشـار تعاطي هذه املواد على              

 ١٥مـدى العمـر لدى األشخاص الذين تترواح أعمارهم بني       
  .٢٠٠٣ يف املائة يف عام ٢٢ عاما ٦٤و
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وتولّــت عــدة بلــدان يف أوروبــا الغربــية وضــع القــات   -٥٢٩
حتــت املراقــبة الوطنــية، وهــي تضــبط بانــتظام كمــيات كــبرية   

ففـي السـويد، عـلى سـبيل املـثال، شـهدت كمية القات              . مـنه 
املضـبوطة ارتفاعـا مطّردا على مدى السنوات القليلة املاضية،           

ويف الـنرويج،  . ٢٠٠٣قريـبا يف عـام    أطـنان ت ٧حيـث بلغـت   
ــا      ــن خملوط ــات اجملفَّــف ُيدخَّ ــأن الق ــتقارير ب ــيد ال ــبغ أو بتف الت

 .ُيشرب كما يشرب الشاي
  

 البعثات 
 

ســـبتمرب /أوفـــدت اهليـــئة بعـــثة إىل بلجـــيكا يف أيلـــول -٥٣٠
راقـــبة املخـــدرات الوضـــع فـــيما يـــتعلق مب الســـتعراض ٢٠٠٤

 بعثة اهليئة إىل هذا البلد      والـتقدم الـذي أحـرزته احلكومـة مـنذ         
ــيكا    . ١٩٩٤يف  ــة بلجـ ــياح أن حكومـ ــئة بارتـ ــظ اهليـ وتالحـ

مازالــت ملــتزمة بتــناول كافــة جوانــب مشــكلة املخــدرات       
 .بواسطة هنج متكامل ومتوازن

ــتمدته      -٥٣١ ــذي اع ــد ال ــئة أن التشــريع اجلدي وتالحــظ اهلي
ــثاين   ــناير /حكومــة بلجــيكا يف كــانون ال وإن كــان ، ٢٠٠١ي

   ب يف ظروف       أدىن على   عقوبة علىيـنصتعاطي البالغني للقن 
فهو ما،   جزاءات إدارية    حبيـث أصـبحت تقتصـر عـلى       معيـنة،   

 صـنع املخـدرات واالجتـار هبا وحيازهتا بصورة غري          زال حيظـر  
وتشـــجع اهليـــئة . مشـــروعة بقصـــد إعـــادة بـــيعها أو توزيعهـــا

ق  تطبي على املترتبة   لآلثـار احلكومـة عـلى إجـراء تقيـيم شـامل           
التشـريع اجلديـد يف اسـتهالك القنـب وحـيازته أو االتجار به،              
وكذلــك يف خفــض الطلــب، مــن أجــل كفالــة أن حيقّــق هــذا  
ــلجاين      ــالج لـ ــري العـ ــطة توفـ ــرجوة بواسـ ــتائج املـ ــريع النـ التشـ

 .واملساعدة على إعادة إدماجه يف اجملتمع بدال من سجنه

ة وتالحـظ اهليـئة بقلـق أن إحدى الشركات البلجيكي      -٥٣٢
العاملــة يف جمــال صــناعة املستحضــرات الصــيدالنية مــا زالــت  
ــبوطة يف صـــــنع هـــــذه    ــواد الكوكـــــايني املضـــ تســـــتخدم مـــ

وقد أفيد  . املستحضـرات بصـورة مشـروعة ألغـراض التصدير        
ــتعلق جبـــ    ــاكل تـ ــود مشـ ــود إىل وجـ ــأن ذلـــك يعـ ــواد بـ ودة مـ

 املصـنوعة بشـكل مشـروع يف بـريو واملصـدرة من         الكوكـايني 
على استكشاف  البلجيكية   اهليئة احلكومة    وحتثّ. ذلـك الـبلد   

ــذه     ــبوطة يف هــ ــايني املضــ ــواد الكوكــ ــتخدام مــ ــل الســ بدائــ
 وتالحــــظ اهليـــئة اعــــتزام الســـلطات البلجيكــــية   .األغـــراض 

 .املساعدة على حلّ مسألة نوعية مواد الكوكايني املستوردة

 ”MDMA“وتالحـــظ اهليـــئة بقلـــق أن صـــناعة عقّـــار   -٥٣٣
 من هولندا  فيما يبدو   قـد انتقلـت    غـري املشـروعة   ) إكستاسـي (

ــت  . إىل بلجــيكا ــد أول ــة احلوق ــية  يةبلجيكــالكوم ــة عال  أولوي
ــار      ــيها عقّ ــا ف للقضــاء عــلى صــنع املخــدرات االصــطناعية، مب

“MDMA”)  بصـورة غري مشروعة،    ، واالجتـار هبـا    )إكستاسـي  
ــة ــف وخاصــ ــربات كشــ ــدرات   املختــ ــنع املخــ ــرية لصــ  الســ

املخــــدرات غــــري وتفكــــيكها، واعــــتراض ســــبيل شــــحنات  
اجلهود اليت ب اهليـئة مع التقدير   وتـنوه . املشـروعة عـلى احلـدود     

تـبذهلا السـلطات البلجيكـية ملـنع صـنع املخدرات االصطناعية           
واالجتــار هبــا بصــورة غــري مشــروعة، وهــي تشــجعها عــلى        
ــار       ــلى عقّـ ــز عـ ــيت تركّـ ــة الـ ــود املكافحـ ــز جهـ ــلة تعزيـ مواصـ

“MDMA”) لجــيكا مــن تــزايد نظــرا ملــا تشــهده ب) إكستاســي
 .يف صنع هذه املادة بصورة غري مشروعة

/ وقامـت بعـثة تابعـة للهيـئة بـزيارة للدامنرك يف أيلول             -٥٣٤
 يةكومـــة الدامنركــــ احلوتــــثين اهليـــئة عــــلى  . ٢٠٠٤ســـبتمرب  

 عـــنواهنالوضـــعها خطـــة عمـــل ملكافحـــة تعـــاطي املخـــدرات  
تســتند إىل املعــاهدات الدولــية   هــي  و" مكافحــة املخــدرات "
ــلمخدرات   ملر ــنني لـ ــرفض أي تقـ ــدرات وتـ ــبة املخـ ــا . اقـ كمـ

 تنفـــيذترحـــب اهليـــئة بالـــتقدم الكـــبري الـــذي أُحـــرز يف جمـــال 
  الدامنركــيةوهــي تــثين عــلى احلكومــة . مــبادرات هــذه اخلطّــة

يقتضــي مــن الــبلديات أن توفّــر " ضــمان عــالج"الســتحداثها 
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 وذلــك يف غضــون  املخــدرات،خــيارات شــتى لعــالج مدمــين
 . العالجتلقي من طلب املدمن  يوما١٤

كومــــة احلوترحـــب اهليـــئة باإلجــــراء الـــذي اختذتـــه      -٥٣٥
يف " كريســتيانا "حــي االتجــار بالقنــب يف ملكافحــة يةالدامنركــ

 توافــر املخـــدرات يف  أفضـــى إىل تقلــيص كوبــنهاغن، والــذي   
وتدعو اهليئة احلكومة   . كوبـنهاغن وكذلـك يف جنوب السويد      

 األهـــداف والنـــتائج الـــيت حتقّقـــت إىل إطـــالع اجلمهـــور عـــلى
 .بفضل السيطرة على االتجار باملخدرات يف تلك املنطقة

ــن القــات يف      -٥٣٦ ــاع مســتوى الضــبطيات م ويشــري ارتف
الدامنــرك إىل احـــتمال وجــود مشـــكلة تتصــل بـــتعاطي هـــذه    

ومبا أن . املـادة، واهليـئة تطلب إىل احلكومة أن ُتحقّق يف األمر   
قـبة مبوجـب أحكـام املعـاهدات الدولية         القـات ال خيضـع للمرا     

مشاكل االتجار هبذه املادة اليت     فقد تتفاقم   ملراقـبة املخدرات،    
 وبلدان كثرية أخرى يف     االسكندنافيةتواجههـا مجـيع الـبلدان       

ــا ــني العــام      . أوروب ــود أيضــا أن ُتشــعر األم ــة ت ــلّ احلكوم ولع
ــات  ــة   مبشــكلة الق ــية الشــروع يف اختــاذ االجــراءات الالزم   بغ

 .خضاع هذه املادة للمراقبة الدوليةإل

ويـبدو أن بـذور اخلشخاش القادمة من أفغانستان قد           -٥٣٧
ــدرت ــك  ُص ــا إىل الدامنــرك، وذل ــرار اجمللــس   أل خالف حكــام ق

 الـــذي نوشـــدت فـــيه ١٩٩٩/٣٢االقتصـــادي واالجـــتماعي 
 البلدان اليت ُيزرع أالّ تسـتورد بذور اخلشخاش إالّ من   الـدول   

يون بصورة مشروعة وفقا ألحكام اتفاقية فـيها خشـخاش األف   
 على استكمال   يةكومة الدامنرك احلوحتثّ اهليئة   . ١٩٦١سـنة   

حتقــيقها يف هــذه املســألة يف أقــرب وقــت ممكــن، وعــلى بــذل  
 .كلّ ما يف وسعها ملنع هذه الواردات يف املستقبل

أبـــريل /لـــربتغال يف نيســـاناهليـــئة مـــن ا بعـــثة وزارت -٥٣٨
 اإلطــار القــانوين الــذي مــا فتــئ ُيطــبَّق  وحبثــت اهليــئة. ٢٠٠٤

  ذات الصلة باملخدرات عـلى اجلـرائم  ٢٠٠١يولـيه   /مـنذ متـوز   

الـيت تـنطوي عـلى كميات ضئيلة من املخدرات، والحظت           و
أن اقتــــناء املخــــدرات وحــــيازهتا وتعاطــــيها ال تــــزال أمــــورا 

 املمارســـة املتمـــثّلة يف إعفـــاء الكمـــيات    ومـــع أن . حمظـــورة
ملخــدرات مــن املالحقــة القضــائية متســقة مــع    الصــغرية مــن ا 

 على اهليئة   تشددأحكـام املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات،       
أن الغــرض مــن هــذه املعــاهدات هــو مــنع تعــاطي املخــدرات   
ــلى     ــرا عـ ــبة مقتصـ ــعة للمراقـ ــواد اخلاضـ ــتخدام املـ ــل اسـ وجعـ

 يةكومـة الــربتغال باحلوهتيـب اهليــئة  . األغـراض الطبـية والعلمــية  
بالثين لـلجان املعنـية      السـبل الـيت ميكـن بواسـطتها          ن تـنظر يف   أ

 يف مـــنع تعـــاطي هــــذه    أن تســــهم املخـــدرات عـــن تعـــاطي  
 .املخدرات

ــئة أن  -٥٣٩  االســــتهالك املشــــروع معــــدلوتالحــــظ اهليــ
 مما هو يف أي بلد أورويب       لـلمؤثّرات العقلـية يف الربتغال أعلى      

ــر ــذا اال  آخـ ــباب هـ ــندا، وأن أسـ ــتثناء ايرلـ ــري  ، باسـ ــاع غـ رتفـ
ــة ــة الــيت      . معلوم ــربتغال، تشــري الضــبطيات مــن األدوي ويف ال

ــبامحتــتوي عــلى   ــربازوالم األ أو الديازي  إىل وكســازيبامأو األل
وجـود تسـريب هلـذه املـواد مـن السـوق املشروعة إىل السوق               
غـري املشروعة وذلك على الرغم من نظام املراقبة الصارم هبذا           

 أن تنظر يف    يةكومـة الربتغال  احلومـن مثّ، هتيـب اهليـئة ب       . الشـأن 
ــام املراقــبة املتــبع حالــيا يف توزيــع       الصــيدالنية، املنــتجاتنظ

وكذلـــك يف املمارســـة احلالـــية املتـــبعة يف وصـــف واســـتعمال 
كمــــا تــــود اهليــــئة أن تســــترعي اهــــتمام . زوديازيبيــــناتـبنال

اإلسهام " املعنون  ٤٤/١٣احلكومـة إىل قـرار جلـنة املخـدرات          
 ".ام السليم للبنـزوديازيبيناتيف االستخد

. ٢٠٠٤سبتمرب  /لسويد يف أيلول  ا بعـثة للهيئة     وزارت -٥٤٠
 ملــا ُتــبديه مــن الــتزام وملــا يةكومــة الســويداحلوتــثين اهليــئة عــلى 

 تبذـله مـن جهـود يف جمال مكافحة تعاطي املخدرات واالتجار          
 وذلـك متشـيا مـع أحكام املعاهدات الدولية          ، هبـا  غـري املشـروع   

 . اقبة املخدراتملر
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 بشأن  يةعمـل الوطنـية السويد    الوترحـب اهليـئة خبطـة        -٥٤١
-٢٠٠٢(الـــيت تشـــمل فـــترة الســـنوات األربـــع واملخـــدرات 

ــن املخــدرات      ) ٢٠٠٥ ــتمع خــال م ــيق جم ــتوخى حتق ــيت ت وال
بواســطة تنفــيذ مــبادرات مــن شــأهنا أن ختفــض الطلــب عــلى   

.  السواء املخـدرات غـري املشـروعة وأن حتـد مـن عرضها على            
وتشـدد اهليـئة عـلى أن جهـود مكافحـة املخـدرات لـن تكون                

وتؤكّد اهليئة أمهية   . فعالـة مـا مل تكـن طويلـة األمـد ومستدمية           
 الـذي يبذله مكتب تنسيق السياسة       يهـد التنسـيق   اجلاسـتمرار   

 .العامة الوطنية يف جمال املخدرات

هليــئة ، ترحــب ااملــواد املشــروعةوفــيما يــتعلّق مبراقــبة  -٥٤٢
ــه   ــذي اتخذت ــذي جنحــت  يةكومــة الســويد احلباإلجــراء ال  وال

 لتســــريب  نطاقــــابواســـطته يف تقلــــيص العملــــيات األوســــع 
ــية، وال ســيما ال  ــرات العقل ــباماملؤثّ ــئة  . فلونيترازي وتشــجع اهلي

ــاقري       ــز قدرهتــا عــلى رصــد وصــفات العق ــة عــلى تعزي احلكوم
ــية مــن أجــل كشــف اســتعمال هــذ    ه اخلاضــعة للمراقــبة الدول

 .العقاقري يف غري األغراض الطبية

ويف معـرض اإلشـارة إىل صعوبة الوصول إىل العالج           -٥٤٣
الـيت كـثريا مـا يواجهها متعاطو املخدرات يف السويد، تشجع           

،  أولوية أعلى   املتعاطني إيالء عالج اهليـئة احلكومـة بقـوة على        
أحـــد ركائـــز خطـــة العمـــل الوطنـــية يف جمـــال      حيـــث إنـــه  
ــادة املخصصـــات مـــن  ا تشـــجعها عـــلىكمـــاملخـــدرات،   زيـ

 .لتوفري العالج زيادة كبريةامليزانية 

 أطنان من القات يف السويد ٧ ُضـبط ما يقارب   وقـد    -٥٤٤
وتشـدد اهليـئة عـلى أن تلـك الضبطيات رمبا           . ٢٠٠٣يف عـام    

، وتطلــب إىل  تــتعلق بــتعاطي القــاتتشــري إىل وجــود مشــكلة
ومبا أن  . تدابـري مضادة   يف األمـر وتـتخذ       تـتحرى احلكومـة أن    

القـات ال خيضـع للمراقـبة مبوجـب أحكـام املعـاهدات الدولية              
 مشـاكل االتجـار هبـذه املـادة،     فقـد تـتفاقم  ملراقـبة املخـدرات،   

الـيت تواجهها مجيع البلدان االسكندنافية وبلدان كثرية أخرى         

ولعــلّ احلكومــة تــود أيضـا أن ُتشــعر األمــني العــام  . يف أوروبـا 
ــاتمبشــكلة ا ــة    لق ــية الشــروع يف اختــاذ االجــراءات الالزم  بغ

 .خضاع هذه املادة للمراقبة الدوليةإل

ــئة  -٥٤٥ ــتعلق واستعرضــت اهلي ــيما ي ــبة  حب  الوضــع ف ــة مراق ال
املخـدرات يف ألبانيا ومدى امتثال احلكومة ألحكام املعاهدات         

ويف أعقــاب بعــثة إىل هــذا الــبلد يف . الدولــية ملراقــبة املخــدرات
، أوصــت اهليــئة احلكومــة باختــاذ تدابــري  ٢٠٠٢تمرب ســب/أيلــول

شـتى لـتعزيز مراقـبة املخـدرات، مبـا يف ذلـك إجراء إصالحات          
 .إدارية لكفالة التنسيق املالئم بني األجهزة احلكومية

ــدة    -٥٤٦ ــرغم االتصــاالت العدي ــة باحلوب ــياألكوم ، مل ةلبان
ــدم هـــذه احلكومـــة للهيـــئة أي معلومـــات بشـــأن تنفـــيذ        تقـ

 اهليـئة تشـعر بالقلق إزاء استمرار        زالـت ومـا   . ت اهليـئة  توصـيا 
الــتقارير الــيت تفــيد بوجــود مشــاكل خطــرية يف جمــال مراقــبة    
املخـــدرات يف هـــذا الـــبلد، مبـــا يف ذلـــك عـــدم االكـــتراث       

ــدان أخـــرى   ــدرات إىل بلـ ــار الواســـع لتهريـــب املخـ . باالنتشـ
م وحتـثّ اهليـئة احلكومـة عـلى اختـاذ تدابـري فورية لتنفيذ أحكا              

املعـاهدات الدولـية ملراقــبة املخـدرات بالكــامل ولـتزويد اهليــئة     
 .مبعلومات مفصلة عن اخلطوات املتخذة

ــنظر يف  -٥٤٧ ــتعلق مب ويف معـــرض الـ ــيما يـ ــع فـ ــبة الوضـ راقـ
املخـدرات يف صـربيا واجلبل األسود، استعرضت اهليئة التقدم        
ا الـذي أحرزته احلكومة يف جمال تنفيذ التوصيات اليت وضعته         

ــبلد يف      ــذا ال ــا إىل ه ــيت أوفدهت ــثة ال ــاب البع ــئة يف أعق ــاماهلي   ع
وتالحـــظ اهليـــئة بقلـــق أن حكومـــة صـــربيا واجلـــبل  . ٢٠٠١

ــلى       ــدرات عـ ــؤون املخـ ــيق شـ ــئة لتنسـ ــئ هيـ ــود مل ُتنشـ األسـ
املسـتوى االحتـادي ومل تعـتمد خطـة رئيسية ملراقبة املخدرات            

 تعاطي املخـــدراتالوضـــع فـــيما يـــتعلق بـــمـــن أجـــل معاجلـــة 
ــبذل يف هــذا اجملــال  اجلهــود  أن واالتجــار هبــا، رغــم  داخــل ُت

 .اهليئةمجهورية صربيا عمال بتوصيات 
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ومبـا أن صـربيا واجلـبل األسود تقع على طريق البلقان           -٥٤٨
التقلــيدية، فـــإن اهليـــئة حتـــثّ احلكومـــة عـــلى اختـــاذ اخلطـــوات  

ة الالزمـة لكفالـة التنسـيق اجلـيد والتنفـيذ الفعـال ألنشـطة مراقب           
املخــدرات، ال يف جمــال خفــض العــرض والطلــب فحســب بــل 

 باملخدراتكذلـك يف جمـال مراقبة األنشطة املشروعة املتعلقة          و
 .واملؤثّرات العقلية والسالئف

وتالحـظ اهليـئة مـع الـتقدير أنـه عـلى الرغم من انعدام           -٥٤٩
 فقـد اضـطُلع يف صـربيا واجلبل األسود          املـوارد البشـرية واملالـية     

 إىل كشف أفضت ا أنشطة إنفاذ القانون املنسقة جيد  منبعـدد   
 غـري املشـروعة ذات القـدرة العالية على صنع           املختـربات بعـض   

وتشـجع اهليـئة احلكومـة على مواصلة    . املنشـطات األمفيتامينـية   
 أنشــطة اجلــرمية املــنظّمة جهودهــا يف هــذا اجملــال بغــية مواجهــة  
 .خدراتاملتزايدة، وال سيما أنشطة االتجار بامل

ــذي أحــرزته     -٥٥٠ ــتقدم ال ــئة ال ــة احلواستعرضــت اهلي كوم
 اهليــئة يف صــاغتها يف جمــال تنفــيذ التوصــيات الــيت  ةوكرانــياأل

يولـــيه / الـــبلد يف متـــوزذلـــكأعقـــاب البعـــثة الـــيت أوفدهتـــا إىل 
تالحــظ اهليــئة مــع الــتقدير أن احلكومــة اســتجابت  و. ٢٠٠١
ــتلك ــا كــبريا يف ب  ل عــض جمــاالت   التوصــيات وأحــرزت تقدم

وعــلى وجــه اخلصــوص، تالحــظ اهليــئة     . مراقــبة املخــدرات 
 اللجنة الوطنية لشؤون املخدرات داخل اهليكل       حتسـني مكانة  

اإلداري مـن أجل تعزيز دورها كمنسِّق لألجهزة ذات الصلة          
إىل وقـد انضـمت أوكرانيا      . مبكافحـة املخـدرات داخـل الـبلد       

ــنة  ــروتوكول ســ ـــ ١٩٧٢بــ ــية سـ ــدل التفاقــ ، ١٩٦١نة  املعــ
واعـتمدت تشـريعا بشأن مكافحة غسل األموال واستحدثت         

 .الفينوباربيتالمواد من قبيل الكوديني وعلى إضافية  ضوابط

 من قلق ةوكرانياألكومة  احلوتشـاطر اهليئة ما يساور       -٥٥١
 ذلــكتعاطي املخــدرات يف بــ الوضــع فــيما يــتعلقإزاء تدهــور 

ــبلد،  ــي ال ــزيادة الكــب  خاصــة ف ــتعلّق بال رية يف عــدد مدمــين  ما ي
اهلريويــن، وكذلــك إزاء كــون معظــم املدمــنني املســجلني هــم  

اهليـئة حتـثّ احلكومـة على تعزيز جهودها يف         و. مـن املـراهقني   
جمــايل الوقايــة وخفــض الطلــب مــن أجــل وقــف هــذا االجتــاه    

 .املُفزع وحتى عكس مساره
  
    أوقيانيا       -هاء    

 التطورات الرئيسية 
 

اليا ونيوزيلندا مبعظم ضبطيات املخدرات     تسـتأثر أستر   -٥٥٢
ــيا  ــبرية يف صــنع     . والســالئف يف أوقيان ــادة ك ــت زي ــد حدث وق

ــري مشــروع يف       ــو غ ــلى حن ــية ع ــطات األمفيتامين ــاطي املنش وتع
وبلـغ إمجـايل عـدد املختـربات السرية املكتشفة          . هذيـن الـبلدين   

 .٢٠٠٣ خمتربا يف عام ٣١٤يف أستراليا 

فــض تعــاطي اهلريويــن إىل مســتوى    ويف أســتراليا، اخن -٥٥٣
أدىن مـن املسـتويات الـيت سـجلت قبل نقص اهلريوين يف أوائل               

 ٩٠(ويـأيت معظـم اهلريويـن املتعاطى يف أستراليا          . ٢٠٠١عـام   
مـن جـنوب شـرق آسـيا؛ وسيدين هي ميناء الدخول      ) يف املائـة  

وأدى . الرئيســـي لشــــحنات اهلريويــــن الــــيت تصــــل إىل الــــبلد 
ر اهلريويـــن يف أســـتراليا إىل اجتـــاه مـــتعاطي  االخنفـــاض يف توافـــ

 .اهلريوين إىل عقاقري أخرى

-غامــا"ومتــثّل عقــاقري احلفــالت، مــثل مــادة حــامض    -٥٥٤
ــزبد  ــي الـ ــتامني   (GHB)" هيدروكسـ ــار بالكيـ ــك االجتـ ، وكذلـ

وتعاطــيه، مصــدر قلــق كــبري يف أســتراليا، عــالوة عــلى تعــاطي  
ن قــنوات الــتوزيع عــدة أنــواع مــن البنـزوديازيبيــنات املســربة مــ

 .املشروعة

وتشــحن تنظــيمات االجتــار الكائــنة قواعدهــا خــارج   -٥٥٥
ــطات      ــيات كــبرية مــن املنش ــبلد، كم ــندا، إىل داخــل ال نيوزيل

) إكستاســي (”MDMA“األمفيتامينــية، مبــا فــيها أقــراص عقّــار 
وتشــــمل . )٢٠٠٣قــــرص يف عــــام  ٢٦٦ ٠٠٠متّ ضــــبـط (

ل أدويـة حتتوي على     تنظـيمات االجتـار عصـابات صـينية ُتدخِـ         
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اإليفــيدرين والســودوإيفيدرين، اللذيــن يســتعمالن يف الصــنع   
وتــــتزايد أيضــــا ضــــبطيات . غــــري املشــــروع للميثامفيــــتامني
 .اإليفيدرين والسودوإيفيدرين

ــادئ      -٥٥٦ ــزرية يف احملــيط اهل ــبلدان اجلُ ــزال معظــم ال وال ت
 .ُعرضة لالجتار العابر باملنشطات األمفيتامينية وتعاطيها

  
  االنضمام إىل املعاهدات  
 دولة ١٥ال يـزال القلـق يسـاور اهليـئة ألنـه، من أصل              -٥٥٧

يف أوقيانــيا، مل تصــبح أطـــرافا يف املعــاهدات الدولــية الـــثالث     
ــيجي     ــا وفـ ــتراليا وتونغـ ــيعها ســـوى أسـ ــدرات مجـ ــبة املخـ ملراقـ

وليست توفالو وساموا وفانواتو وكرييبايت وناورو   . ونيوزيلـندا 
ومن بني الدول . ا يف أي مـن املعـاهدات الـثالث    ونـيوي أطـراف   

طــرف يف ) جــزر ســليمان(اخلمــس املتبقــية، مثــة دولــة واحــدة  
 فقـط أمـا بقـية الـدول فأطـراف يف اتفاقية             ١٩٦١اتفاقـية سـنة     

وحتـثّ اهليـئة تلـك الدول       . ١٩٧١ واتفاقـية سـنة      ١٩٦١سـنة   
ت عـلى االنضـمام إىل مجـيع املعـاهدات الدولـية ملراقـبة املخدرا             

وتناشــد اهليــئة املــنظّمات اإلقليمــية مــثل منــتدى  . بــدون تــأخري
 .جزر احمليط اهلادئ بدعم تلك الدول يف هذا الصدد

  
 التعاون اإلقليمي  

 
، أدت عملـــية مشـــتركة ٢٠٠٤يونـــيه /ويف حزيـــران -٥٥٨

قامــت هبــا، يف فــيجي، كـــل مــن اإلنــتربول وأجهــزة إنفـــاذ       
ــيزيا   ومــنطقة هونــغ كونــغ  القوانــني يف أســتراليا وفــيجي ومال

الصـينية اإلداريـة اخلاصة ونيوزيلندا بتفكيك أكرب خمترب سري          
للميثامفيـتامني يف أوقيانـيا، كـان بإمكانـه صنع طن واحد من             

") آيس"املعـروف عموما باسم     (هـيدروكلوريد امليثامفيـتامني     
خـالل فـترة أسـبوعني من أجل تزويد األسواق غري املشروعة             

 .دا والواليات املتحدة وبلدان يف أوروبايف أستراليا ونيوزيلن

ــة      -٥٥٩ ــدورة اخلامسـ ــروا الـ ــن حضـ ــادة الذيـ ــظ القـ والحـ
والـثالثني ملنـتدى ُجـزر احملـيط اهلادئ، اليت ُعقدت يف أبيا من              

، بقلــق أن الــبلدان يف املــنطقة ٢٠٠٤أغســطس / آب٧ إىل ٥
تواجـه مشـاكل أمنـية كــبرية وحـثّوا أعضـاء املنـتدى الذيــن مل       

د باشـتراع وتنفـيذ األحكام الواردة يف التشريعات         يقومـوا بعـ   
ــناول اإلرهـــاب    ــام الـــيت تتـ ــا يف ذلـــك األحكـ ــية، مبـ النموذجـ
واجلـــرمية املـــنظّمة عـــرب الوطنـــية واملخـــدرات غـــري املشـــروعة  

وترحب . ومراقبة األسلحة وأمن النقل على أن يقوموا بذلك        
، اهليـئة بإنشـاء فـريق جـامع لألجهـزة القانونـية يف جـزر كوك            

سـوف ييسـر تقاسم املعلومات وغريها من املوارد املتاحة بني           
مجـيع الـوزارات واإلدارات احلكومـية ملكافحة خمتلف أشكال     

كما ترحب اللجنة   . اجلـرمية، وخصوصـا اجلـرمية عـرب الوطنـية         
بإنشــاء مركــز التنســيق املعــين باجلــرمية عــرب الوطنــية يف مــنطقة 

، الـذي من  ٢٠٠٤نـيه  يو/احملـيط اهلـادئ يف سـوفا يف حزيـران        
املقــرر أن يــتولّى مجــع ونشــر املعلومــات االســتخباراتية بشــأن  

 .إنفاذ القوانني يف مجيع أحناء املنطقة

وأدى الـتعاون بـني أجهـزة إنفـاذ القوانني يف أستراليا             -٥٦٠
ــبني       ــريو والفل ــيها ب ــا ف ــدان، مب ــدة بل وســلطات الشــرطة يف ع

ــلمخدرات   ــبرية لـ ــبطيات كـ ــبوديا، إىل ضـ ــي آذار.وكمـ /  ففـ
 طــن مــن ١,٥، ُضــبط يف الفلــبني مــا مقــداره  ٢٠٠٤مــارس 

الســودوإيفيدرين املوجــه إىل أســتراليا وُضــبط عــلى احلــدود      
 كيلوغراما من السودوإيفيدرين املستورد من      ٧٥٠األسترالية  
 كـــيلوغراما مـــن ٤٤وضـــبط يف بـــريو أكـــثر مـــن . كمـــبوديا

ــتراليا   ــه إىل أسـ ــايني املوجـ ــئ . الكوكـ ــجع اهليـ ــة وتشـ ة حكومـ
أسـتراليا على تكثيف تعاوهنا مع حكومات البلدان يف أمريكا          

 .اجلنوبية بغية مكافحة االجتار بالكوكايني وتعاطيه

وترحب اهليئة باملساعدة املقدمة من حكومة أستراليا        -٥٦١
ــدان       ــني، خصوصــا يف بل ــاذ القوان ــزة إنف ــدرات أجه ــتعزيز ق ل

 .جزر احمليط اهلادئ
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  ت واإلجراءات الوطنية التشريعات والسياسا 
ال يـزال القلق يساور اهليئة، حسبما ورد يف تقريريها           -٥٦٢

 مــن إنشــاء غــرف خاصــة حلقــن املخــدرات )٤٤)(٤٣(الســابقني،
يف واليـة نـيو ساوث ويلز األسترالية ومن متديد فترة االختبار     

ويســر اهليــئة أن تالحــظ أنــه ال توجــد أي  . إىل أربــع ســنوات
 .رى ختطّط إلنشاء غرف للحقنوالية أسترالية أخ

وتالحــظ اهليــئة أن حكومــة أســتراليا قــد اعــتمدت       -٥٦٣
 ٢٠٠٩-٢٠٠٤اسـتراتيجية وطنـية خاصة باملخدرات للفترة        

لكـي تستهدي هبا احلكومات احمللية واملنظّمات غري احلكومية         
يف وضـع وتنفـيذ اسـتراتيجيات وبـرامج ومبادرات هتدف إىل            

 .ر للمخدرات وخفضهالوقاية من االستعمال الضا
ــئة مــن تكشــف صــعوبة     -٥٦٤ ــزال القلــق يســاور اهلي وال ي

ــبة املتســقة عــلى الســالئف يف أســتراليا   ــئة  . املراق وترحــب اهلي
بإنشـاء فـريق عـامل معـين بالسالئف يتناول املسألة بغية إجياد             

 .حلول تعزز التعاون بني أجهزة إنفاذ القوانني

لــيم العاصــمة األســترالية وتالحـظ اهليــئة أن حكومــة إق  -٥٦٥
قــد اعــتمدت قانونــا جديــدا لفــرض مراقــبة أكــثر صــرامة عــلى  

ــتعمال الشخصــي      ــب لالس ــتات القن ــيازة نب خبفــض العــدد  (ح
وتقوم، ) ١٠ بدال من ٢األقصـى املسـموح بـه من النبتات إىل      

ــب،      ــاطي القن ــتح عــيادات للعــالج مــن تع ــه، بف يف الوقــت ذات
 .على العقاقري وعالجهمتخصصة يف الوقاية من اإلدمان 

وتشــيد اهليــئة حبكومــة فــيجي إلنشــائها وحــدة معنــية  -٥٦٦
باجلــرمية عــرب الوطنــية ملكافحــة االجتــار بــاملخدرات وغســل       

 .األموال واالجتار بالبشر
ومـــع أن تشـــريعات جديـــدة أُقـــرت يف جـــزر كـــوك  -٥٦٧

ونـاورو ملعاجلـة أوجه القصور يف التشريعات الوطنية ملكافحة          
مـوال، ال يزال القلق يساور اهليئة من أن جزر كوك     غسـل األ  

ونــاورو ال تــزاالن مدرجــتني يف قائمــة الــبلدان واألقالــيم الــيت  
تعتـربها فـرقة العمـل املعنـية باإلجـراءات املالـية املـتعلقة بغسل               

. يف جهــود مكافحــة غســل األمــوال " غــري مــتعاونة"األمــوال 
دمهـا لالمتثال   وتدعـو اهليـئة هـاتني الدولـتني إىل مواصـلة جهو           
 .لتوصيات فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية

  
  الزراعة واإلنتاج والصنع واالجتار والتعاطي     
  املخدرات      
يف أســـتراليا، ال تـــزال الـــزراعة املائـــية هـــي الطـــريقة   -٥٦٨

األكـثر شـيوعا املستخدمة لزراعة القنب املستهلك يف السوق          
 القنب جين حمصول أعلى من عدد       احمللـية، ألهنـا تتيح ملزارعي     

أقــل مــن النبــتات وألن مزارعــيه يدركــون أن خطــر اكتشــافه  
وإضـافة إىل ذلـك، يفضـل متعاطو القنب ما يزرع           . مـنخفض 

وُتضـبط يف أسـتراليا يف كل سنة اآلالف من    . مائـيا مـن قنـب     
ونتـــيجة . نبـــتات القنـــب ونظـــم ومعـــدات الـــزراعة املائـــية     

، اليت اختذهتا احلكومة يف     "ء املخدرات احلـزم إزا  "السـتراتيجية   
، ضـبطت كميات كبرية من القنب على احلدود         ١٩٩٧عـام   

 ).٢٠٠٤ كيلوغراما يف عام ٦٤٠متّ ضبط (األسترالية 

ــن املضـــبوط زيـــادة      -٥٦٩ ــتراليا، زاد نقـــاء اهلريويـ ويف أسـ
وإضافة إىل  .  مقارنة بالسنوات السابقة   ٢٠٠٣طفـيفة يف عام     

يـادة يف اكتشـاف اهلريوين عند احلدود   ذلـك، كانـت هـناك ز      
بيـنما حـدث اخنفـاض يف إمجـايل كمـية اهلريوين املضبوط، مما              
يشــري إىل أن الطــرائق الــيت يســتخدمها املــتجرون بــاهلريوين يف 
أســتراليا رمبــا حتولــت مــن االســترياد اجلــيد التنظــيم لكمــيات    
كـــبرية مـــن املخـــدر إىل هتريـــب أضـــيق نطاقـــا، أي التهريـــب 

ولوحظ اجتاه مشابه يف سوق الكوكايني      . نـتهازي للفـرص   اال
غـري املشـروعة؛ بـيد أن نقـاء الكوكـايني املضـبوط قد اخنفض               

 .اخنفاضا طفيفا

ويف نيوزيلـــندا، يقـــوم مـــزارعو القنـــب أيضـــا بصـــنع  -٥٧٠
 .امليثامفيتامني بصورة غري مشروعة يف خمتربات سرية
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  املؤثّرات العقلية       
 عــلى املنشــطات األمفيتامينــية، مبــا يف  ال يــزال الطلــب -٥٧١

ــار   ــك عقّــ ــي (”MDMA“ذلــ ــتراليا  )إكستاســ ــيا يف أســ ، عالــ
ونيوزيلـــندا، حســـبما تؤكّـــده، يف كـــال الـــبلدين، الضـــبطيات  
ــطات     ــنع املنشــ ــتخدمة لصــ ــرية املســ ــربات الســ ــدد املختــ وعــ

 .األمفيتامينية اليت جرى تفكيكها مؤخرا

األمفيتامينــية، كمــا يــزداد ضــبط ســالئف املنشــطات  -٥٧٢
ــندا؛     ــدود نيوزيلـ ــلى حـ ــودوإيفيدرين، عـ ــيدرين والسـ كاإليفـ
ــة احملــتوية عــلى تلــك      ــدلّ عــلى أن األدوي ــرات ت وهــناك مؤش
املـواد هتـرَّب إىل الـبلد عـن طـريق الربيد وباستخدام مسافرين              
بطـريق اجلو قادمني من الصني وبلدان يف جنوب شرق آسيا،        

ووجِّه . للميثامفيتامنيلكـي تسـتخدم يف الصـنع غري املشروع          
انتـباه الشـرطة ومراكـز العـالج مـن املخدرات إىل زيادة عدد              
مـتعاطي امليثامفيـتامني، إذ إن جـرائم عـنف وممتلكات خطرية            

 .ارتبطت بتعاطي امليثامفيتامني

) إكستاسي (”MDMA“وقـد أخـذت ضبطيات عقّار     -٥٧٣
يف أســــتراليا يف االزديــــاد مــــنذ منتصــــف تســــعينات القــــرن  

ــرينال ــار  . عشـ ــرَّب عقّـ ــي (”MDMA“ويهـ ــذي )إكستاسـ ، الـ
منشـأه الرئيسـي أوروبـا الغربـية، إىل أسـتراليا عن طريق سعاة            

 ".احلمل داخل اجلسم"يستخدمون أسلوب 
وتالحــظ اهليـــئة بقلــق أن يف نيوزيلـــندا شــركة نقـــد     -٥٧٤

أجــنيب اســتخدمتها عصــابة إجرامــية لغســل أمــوال يعــتقد أهنــا  
ــت   ــن اسـ ــية مـ ــاح متأتـ ــار أربـ ــي (”MDMA“رياد عقّـ ) إكستاسـ

ــيات كــبرية  ــادة    . بكم ــن م ــية م ــندا كم واعترضــت يف نيوزيل
“LSD”يف شكل بلّوري وسائل يف بريد مرسل من كندا . 
، وهـــي "للمـــبادرة املعنـــية بعقـــاقري احلفـــالت"ووفقـــا  -٥٧٥

 ”MDMA“دراسـة وطنـية للتحقيق يف االجتاهات املتعلقة بعقّار          
اقري التروحيية يف أستراليا ورصدها،     وغريه من العق  ) إكستاسي(

 (GHB)"  بهغ "فإنـــــه جيـــــري يف الـــــبلد تـــــناول عقّـــــاري  

وأنــواع خمتلفة من    ) وهـو عقّـار مهـدئ ومهلـوس       (والكيـتامني   
وأصــبحت . مضــادات االكتــئاب كعقــاقري لــلحفالت الراقصــة 

مصــدر قلــق، ألن كمــيات كــبرية مــن "  بهغ "مراقــبة عقّــار 
، ُتســـــتورد (GBL)" والكـــــتونبوتري-غامـــــا"ســـــليفته مـــــادة 

وحتـثّ اهليـئة حكومـة أستراليا       . السـتعماهلا ألغـراض مشـروعة     
 .على وضع استراتيجيات هتدف إىل منع تعاطي تلك املواد

   
 )التوقيع(  )التوقيع(

 محيد قدسي  ألفريدو بيمخيان
 الرئيس  املقرر
  )التوقيع( 
  كويل كوامي 
  األمني 

  
 ٢٠٠٤نوفمرب /لثاين تشرين ا١١فيينا، 

   
   احلواشي

 بصيغتها املعدلة١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة                   
،سلسلة املعاهدات      املتحدة،      األمم   (١٩٧٢بربوتوكول سنة     

لسنة ، واتفاقية املؤثّرات العقلية                )١٤١٥٢، الرقم     ٩٧٦اجمللد  
،١٠١٩، اجمللد    سلسلة املعاهدات       األمم املتحدة،        (١٩٧١
األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري ، واتفاقية     )١٤٩٥٦الرقم    

األمم (١٩٨٨لسنة    املشروع يف املخدرات واملؤثّرات العقلية                      
).٢٧٦٢٧، الرقم     ١٥٨٢، اجمللد     سلسلة املعاهدات       املتحدة،   

)١( 

١٩٩٣تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات عن عام                   
، الفقرتان)A.94.XI.2 املبيع   منشورات األمم املتحدة، رقم             (

 .١٦ و  ١٥

)٢( 

١٩٩٧ ة املخدرات عن عام     ـــ تقرير اهليئة الدولية ملراقب           
، الفقرتان)A.98.XI.1 عـــاملبي   منشورات األمم املتحدة، رقم             (

 .١٣٤  و ٢٢

)٣( 

١٩٩٨تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات عن عام                   
قرة، الف   )A.99.XI.1 املبيع  منشورات األمم املتحدة، رقم               (

١٠٣. 

)٤( 
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تقرير املؤمتر الدويل املعين بإساءة استعمال العقاقريانظر    
يونيه/ حزيران    ٢٦‐١٧ا، فيينا،     واالجتار غري املشروع        

) A.87.I.18منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع                   (١٩٨٧
 .الفصل األول، الباب ألف           

)٥( 

ياتتقرير جلنة املخدرات عن التقدم احملرز يف حتقيق الغا                        "
اإلعالن السياسي الذي اعتمدته اجلمعية املبينة يف      واألهداف   

، الباب)A/58/124" (العامة يف دورهتا االستثنائية العشرين                
 .الثاين ألف    

)٦( 

The Price of Illicit Drugs: 1981 through the Second 
Quarter of 2000, report prepared for the Office of 
National Drug Control Policy of the United States of 
America (October 2001). 

)٧( 

William Rhodes and others, Illicit Drugs: Price 
Elasticity of Demand and Supply; Final Report 
(Cambridge, Massachusetts, Abt Associates, 2000). 

)٨( 

The Price of Illicit Drugs ... )٩( 

٢٠٠٣ت العاملية للمخدرات غري املشروعة،                االجتاها  
 .A.03.XI.5)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع                  (

)١٠( 

David F. Musto, “Historical perspectives”, Substance 
Abuse: a Comprehensive Textbook, 3rd ed., 
J. H. Lowinson and others, eds. (Baltimore, Maryland, 
Williams and Wilkins, 1997), pp. 1-9. 

)١١( 

Ecstasy and Amphetamines: Global Survey 2003 
)٢٠٠٣دراسة استقصائية عاملية،   : إكستاسي واألمفيتامينات (
 .A.03.XI.15)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   (

)١٢( 

RAND Drug Policy Research Center, The Benefits and 

Costs of Drug Use Prevention (Santa Monica, 

California, RAND, 1999). 

)١٣( 

Lessons Learned in Drug Abuse Prevention: a Global 

Review, ODCCP Studies on Drugs and Crime (London, 

Mentor Foundation, 2002). 

)١٤( 

التقرير االثناسنوي الثاين من املدير التنفيذي عن تنفيذ نتائج"
العشرين للجمعية العامة املخصصة الستثنائية    الدورة ا    

خطة العمل لتنفيذ: ملواجهــة مشكلــة املخدرات العامليــة معا                  
خلفض الطلب على اإلعالن اخلاص باملبادئ التوجيهية             

 .٣ و  ٢، الفقرتان      )(E/CN.7/2003/2/Add.1" املخدرات    

)١٥( 

ستثمارمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، اال                      
ورقة مناقشة لفائدة واضعي: يف العالج من املخدرات           

فيينا،(السياسات، سلسلة عدة العالج من تعاطي املخدرات                        
٢٠٠٣.( 

)١٦( 

بتحسني التأثري املشترك بني املعين    فريق اخلرباء العامل         تقرير    
:يف تقصي حاالت ارمني من متعاطي املخدرات                          القطاعات   

فيينا، مكتب (١٩٩٩ديسمرب   /األول  كانون   ١٠‐٦فيينا،   
 ).٢٠٠٢مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية،                 

)١٧( 

Steven Belenko, “Research on drug courts: a critical 
review”, National Drug Court Institute Review, vol. I, 
No. 1 (1998). 

)١٨( 

، العدد٥٢٠، اجمللد    سلسلة املعاهدات      األمم املتحدة،      
٧٥١٥. 

)١٩( 

 )٢٠( .١٤٩٥٦، العدد      ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد        

 )٢١( .٢٧٦٢٧، العدد      ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد        

 )٢٢( .١٤١٥٢، العدد      ٩٧٦املرجع نفسه، اجمللد        

 )٢٣( .١٤١٥١، العدد      ٩٧٦املرجع نفسه، اجمللد        

، ...٢٠٠٣تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات عن عام                         
 .٨٣الفقرة      

)٢٤( 

ُتطلب تلك املعلومات طوعا وفقا لقرار اجمللس االقتصادي
، الذي قام اجمللس فيه ضمن مجلة١٩٩٥/٢٠واالجتماعي    
 :أمور مبا يلي     

حثّ احلكومات على إبالغ اهليئة )أ(  
بصورة منتظمة بالكميات اليت استوردهتا أو صدرهتا
أو أعادت شحنها من املواد املدرجة يف اجلدول

، وشجعها على تقدير١٩٨٨ اتفاقية سنة      األول من  
احتياجاهتا املشروعة السنوية من تلك املواد

 ؛ )٨الفقرة   (
طلُب إىل اهليئة أن جتمع معلومات )ب (  

 أعاله، وأن تطور قاعدة٨وفقا ملا جاء يف الفقرة           
بياناهتا وتدعمها من أجل مساعدة احلكومات على

األول منمنع تسريب املواد املدرجة يف اجلدول            
 ؛ )٩الفقـرة     (١٩٨٨اتفاقية سنة     

)٢٥( 
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شجع احلكومات على أن تنظر يف )ج (  
تعزيز اآلليات العملية، عند االقتضاء، ملنع تسريب
املواد املدرجة يف اجلدول الثاين من اتفاقية سنة

 ).١٣الفقرة   (، على النحو املبين يف القرار            ١٩٨٨

 

دامها يف صنعسالئف والكيماويات اليت يكثر استخ             ال 
تقرير:  غري مشروعة    بطريقة   املخدرات واملؤثّرات العقلية                

 عن تنفيذ املادة٢٠٠٤اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام                  
 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع١٢

منشورات( ١٩٨٨نة  لس يف املخدرات واملؤثّرات العقلية                   
 ).A.05.XI.6يع  األمم املتحدة، رقم املب          

)٢٦( 

السالئف والكيماويات اليت يكثر انظر   للمزيد من التفاصيل        
 غريبطريقة    استخدامها يف صنع املخدرات واملؤثّرات العقلية                          

عن عام  تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات                   : مشروعة  
٢٠٠٤. 

)٢٧( 

Narcotic Drugs: Estimated World Requirements for 
2005; Statistics for 2003 (United Nations Publications, 
Sales No. E/F/S.05.XI.4). 

)٢٨( 

، ...٢٠٠٣تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات عن عام                         
 .١٦٥-١٦٤الفقرتان      

)٢٩( 

 )٣٠( .١٣٩املرجع نفسه، الفقرة           
٢٠٠٢ ة املخدرات عن عام     ـــ تقرير اهليئة الدولية ملراقب           

، الفقرة)A.01.XI.1 عـــ املبي   مم املتحدة، رقم        منشورات األ      (
٣٠. 

)٣١( 

، ...٢٠٠٣تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات عن عام                         
 .١٢٣ و ١١٩الفقرتان      

)٣٢( 

 )٣٣( .٥١٤املرجع نفسه، الفقرة           

الدورة السادسة واخلمسونانظر منظّمة الصحة العاملية،              
،٢٠٠٣مايـو   /ر أيا  ٢٨‐١٩جلمعية الصحة العاملية، جنيف                

،(WHA56/2003/REC/1)القرارات واملقررات، املرفقات                   
 .١-٥٦مرفق القرار         

)٣٤( 

١٩٩٥ ة املخدرات عن عام     ـــ تقرير اهليئة الدولية ملراقب           
، الفقرات)A.96.XI.1 ع ـــاملبي   منشورات األمم املتحدة، رقم                (

١٠٨-١٠٦. 

)٣٥( 

، ...١٩٩٨عام   تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات عن                       
 .٣٤الفقرة      

)٣٦( 

،فاسو  بوركينا    و أوغندا  :أرسلت الدول التالية ممثّلني عنها            
فريقياأ مجهورية    ، واجلزائر، و      تونس  ، و توغو ، و تشاد و

،جنوب أفريقيا        و ،زانيا املتحدة      ـ مجهورية تن     و  ،الوسطى  
،السودان   و ،سوازيلند   و ، السنغال   و  ،زمبابوي   و  ،زامبيا   و
،الكونغو   و  ،غينيا  و ،غاناو  ،امبيا  غو ،غابون ، و سرياليون  و
،موزامبيق     ، و موريشيوس     و  ، املغرب    و ، ومصر،    كينيا  و
 والوالياتإيطاليا   و  أملانيا    وكانت   . نيجرييا   و  ،ناميبيا   و

املتحدة، وكذلك االحتاد األفريقي، واملنظّمة الدولية للشرطة
، وجامعة نايف العربية للعلوم األمنية)االنتربول     (اجلنائية   
 .اقبني  ممثّلني مبر    

)٣٧( 

أُنشئ فريق أفريقيا الشرقية واجلنوبية املعين مبكافحة غسل
.زانيا املتحدة     ـ مهورية تن     يف أروشا جب     ١٩٩٩األموال يف عام       

 دولة،١٤وتقيم الدول األعضاء يف هذا الفريق، وعددها                   
اآلليات اليت تضعها كل دولة منها ملكافحة غسل األموال

 .ومتويل اإلرهاب     

)٣٨( 

، ...٢٠٠٣ اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات عن عام                     تقرير    
 .٢٩٣الفقرة      

)٣٩( 

تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدراتانظر، على سبيل املثال،           
 .٣٥٧، الفقرة       ...٢٠٠٣عن عام   

)٤٠( 

مرفق الوثيقة(انبثق ميثاق باريس من اعالن باريس                
S/2003/641(           عين بالطرقاملؤمتر امل      ، الذي صدر عند انتهاء

،اليت تسلكها جتارة املخدرات من آسيا الوسطى إىل أوروبا                          
 .٢٠٠٣مايو   / أيار  ٢٢ و٢١الذي ُعقد يف باريس يومي            

)٤١( 

Health Services, Education and Community Action: 
Preventing Drug Abuse in Turkey; National Assessment 
on Drug Abuse 2003 (United Nations Office on Drugs 
and Crime, Ankara, 2004). 

)٤٢( 

٢٠٠٢ ة املخدرات عن عام     ـــ تقرير اهليئة الدولية ملراقب           
، الفقرة)A.03.XI.1 عـــ املبي   منشورات األمم املتحدة، رقم               (

٥٣٥. 

)٤٣( 

، ...٢٠٠٣تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات عن عام                         
 .٥٧٦الفقرة      

)٤٤( 
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 ق األولاملرف
  

ملخدرات ااإلقليمية املستخدمة يف تقرير اهليئة الدولية ملراقبة اجملموعات 
 ٢٠٠٤عن عام 

 
تـرد أدناه قائمة باجملموعات اإلقليمية املستخدمة يف تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات        

 .من تلك اجملموعاتجمموعة  املنتمية إىل كل الدول  بيان، مع٢٠٠٤عن عام 
 

 فريقيــاأ
  اثيوبيا سرياليون 
  اريتريا سيشيل 
  أنغوال الصومال 
  أوغندا غابون 
  بنن غامبيا 
  بوتسوانا غانا 
  وسبوركينا فا غينيا 
  بوروندي  االستوائية-غينيا  
  تشاد  بيساو-غينيا  
  توغو الكامريون 
  تونس كوت ديفوار 
  اجلزائر الكونغو 
  مرجزر الق كينيا 
  اجلماهريية العربية الليبية ليربيا 
  مجهورية افريقيا الوسطى ليسوتو 
  زانيا املتحدةـمجهورية تن مايل 
  جيبويت مدغشقر 
  مجهورية الكونغو الدميقراطية مصر 
  جنوب افريقيا املغرب 
  الرأس األخضر مالوي 
  رواندا موريتانيا 
  زامبيا موريشيوس 
  بابويزم موزامبيق 
  يـنسيبيسان تومي وبر ناميبيا 
  السنغال النيجر 
  سوازيلند نيجرييا 
  السودان  
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 يـأمريكا الوسطى والكاريب
  أنتيغوا وبربودا سانت كيتس ونيفيس 
  بربادوس سانت لوسيا 
  بليز السلفادور 
  بنما غرينادا 
  ترينيداد وتوباغو غواتيماال 
  جامايكا كوبا 
  جزر البهاما ستاريكاكو 
  اجلمهورية الدومينيكية نيكاراغوا 
  دومينيكا هاييت 
  سان فنسنت وجزر غرينادين هندوراس 
   

 أمريكا الشمالية
  كندا الواليات املتحدة األمريكية 
  املكسيك  

 
 أمريكا اجلنوبية

  األرجنتني بريو 
  اكوادور سورينام 
  أوروغواي شيلي 
  باراغواي غيانا 
  الربازيل زويالـفن 
  بوليفيا كولومبيا 

 
 شرق وجنوب شرق آسيا

  اندونيسيا الصني 
  بروين دار السالم الفلبني 
  تايلند فييت نام 
  ليشيت-تيمور كمبوديا 
  مجهورية كوريا ماليزيا 
  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية منغوليا 
  دميقراطية الشعبيةمجهورية الو ال 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 
  اسرائيل العراق 
  أفغانستان عمان 
  اإلمارات العربية املتحدة قطر 
  أوزبكستان قريغيزستان 
  ) االسالمية-مجهورية (ايران  كازاخستان 
  باكستان الكويت 
  البحرين لبنان 
  تركمانستان اململكة العربية السعودية 
  تركيا اليمن 

 
 أوروبا

  االحتاد الروسي سلوفاكيا 
  اسبانيا سلوفينيا 
  استونيا السويد 
  ألبانيا سويسرا 
  انياأمل فرنسا 
  أندورا صربيا واجلبل األسود 
  أوكرانيا فنلندا 
  ايرلندا قربص 
  يسلنداا الرسويلالكرسي  
  ايطاليا كرواتيا 
  الربتغال التفيا 
  بلجيكا خلتنشتاين 
  بلغاريا لكسمربغ 
  البوسنة واهلرسك ليتوانيا 

  بولندا مالطة
  بيالروس لندا الشماليةاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى واير

  اجلمهورية التشيكية موناكو 
  سابقامجهورية مقدونيا اليوغوسالفية  النرويج 
  مجهورية مولدوفا النمسا 
  ركمناالد هنغاريا 
  رومانيا هولندا 
  سان مارينو اليونان 
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 أوقيانيا
  سترالياأ فانواتو 
  بابوا غينيا اجلديدة فيجي 
  والبا كرييبايت 
  توفالو )دة املوح-واليات (ميكرونيزيا  

  تونغا ناورو
  جزر سليمان نيوزيلندا 
  جزر مارشال نيوي 
  ساموا  
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    املرفق الثاين
    هليئة الدولية ملراقبة املخدراتيف ااألعضاء احلاليون 

 دوارد أرميناكوفيتش بابايانإ 
 (Edouard Armenakovich Babayan)  
ــ  . مــن مواطــين االحتــاد الروســي  . ١٩٢٠د يف عــام ول
رئــيس  . دكــتور يف العلــوم الطبــية وباحــث أكــادميي    وأســتاذ 

ــلمي مبعهـــد البحـــث العـــلمي يف الطـــب النفســـي    البحـــث العـ
نائـب رئـيس فخـري لـلمجلس الدويل         . االجـتماعي والشـرعي   

 املعهــد الطــيب  مــنج ختــر. املعــين مبشــاكل الكحــول واإلدمــان  
ــ). ١٩٤١(الــثاين مبوســكو   ورقــة ٢٠٠ا يــزيد عــلى ملــف مؤلّ

        حبـث عـلمي، مـنها دراسـات متخص رات دراسية عن   صة ومقر
شـرت يف بلـدان عديـدة يف خمتلف أحناء        مكافحـة املخـدرات، نُ    

 يف القيم إلسهامهبراونينغ الدولية . إ جائـزة   عـلى  حائـز . العـامل 
 جائــزة ســكريابني إلســهامه  عــلىحائــزومكافحــة املخــدرات؛ 

 جائـــزة  عـــلىحائـــزو العلـــوم البيولوجـــية والطبـــية؛ يف تطويـــر
ــة    عضــو . سيماشــكو ألفضــل منشــور عــن إدارة الصــحة العام

 أومســة اســتحقاق  ٦حائــز عــلى  . فخــري يف مجعــية بوركــني  
من حكومة احتاد " اخلدمـة يف سـاحة القتال   "وعـلى أومسـة عـن       

اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية سابقاً ومن حكومة االحتاد        
 حائـز عـلى عـدد مـن األومسـة مـن بلـدان أخرى، مبا                  الروسـي؛ 

 وبولندا؛ اجلمهوريـة الدميقراطـية األملانـية السابقة   فـيها بلغاريـا و   
حائـز عـلى أومسـة شـرف من وزارة اخلارجية ووزارة الداخلية              

 .وزارة الصحة وإدارة اجلمارك يف االحتاد الروسي

  رئـــيس الوفـــد  . م يف االحتـــاد الروســـي طبيـــب مكـــر
رئيس اللجنة ). ١٩٩٣-١٩٦٤(ىل جلـنة املخدرات     الروسـي إ  

ــبة    ). ١٩٩٠ و١٩٧٧( ــئة مراقــ ــة هليــ ــنة الدائمــ ــيس اللجــ رئــ
 ).١٩٩٩(االحتاد الروسي يف املخدرات 

  عـــامذـمـــن(عضـــو اهليـــئة الدولـــية ملراقـــبة املخـــدرات   
ــالنائ). ١٩٩٥ ــثانـــ ــيسـب الـ ــئة، ي لرئـ ــيس اللجـــن  اهليـ ة ـورئـ
عضــو فـي   . )٢٠٠٠ و ١٩٩٧(ات  رــة بالـتقدي  ــة املعنـي  ـــ الدائم

النائب ). ٢٠٠٤ و ٢٠٠١-١٩٩٥(اللجـنة املعنية بالتقديرات     
 ).٢٠٠٣(األول لرئيس اهليئة 

   
 مادان موهان اتناغار 
 (Madan Mohan Bhatnagar)  
تقلّد مناصب  . من مواطين اهلند  . ١٩٣٤ولـد يف عـام       

ند علــيا خمــتلفة يف مكافحــة املخــدرات واإلدارة يف حكومــة اهلــ 
عضو رابطة حمامي احملكمة العليا يف دهلي       ). ١٩٧٢مـنذ عـام     (
 ).١٩٩٣منذ عام (

ــانـون    ) ١٩٥٦(حائــــز عــــلى بكــــالوريوس فـــــي القــ
، جامعــة )١٩٥٥(وماجســتري اآلداب فـــي العلــــوم السياســيــة  

ــند  ــنا، اهلـ ــدرات   . باتـ ــؤون املخـ ــوض شـ ــب مفـ  -١٩٧٢(نائـ
ؤون لشــ(موظّــف مســؤول مكلّــف مبهمــة خاصــة     ). ١٩٧٤

مفـوض شـؤون املخدرات يف      ). ١٩٧٩-١٩٧٦) (املخـدرات 
ــة  ). ١٩٨٥-١٩٧٩(اهلـــــند  مديـــــر عـــــام مكتـــــب مكافحـــ

هيــئة (عضــو ). ١٩٩٠-١٩٨٨(املخــدرات يف حكومــة اهلــند 
اجمللـــس املركـــزي لـــلمكوس ) مكافحـــة التهريـــب واملخـــدرات

-١٩٩٠(واجلمــــارك وأمـيـــن إضـايف لـــدى حكومـــة اهلنـــد     
ــنها   مؤ). ١٩٩٢ ــد مــن املنشــورات، م  Current": لّــف للعدي

national laws and policies on narcotics control in India", 

Current Research on Drug Abuse in India, All India 

Institute of Medical Sciences Research Book؛ و"Drug 



 

 126 
 

 E/INCB/2004/1 

trafficking: Indian perspective"  ــة ــئة مكافحـــــ ــة هيـــــ ، جملّـــــ
صـاغ أحكام قانون العقاقري  . Narcontrolخـدرات يف اهلـند،      امل

صاغ سياسات  ). ١٩٨٥(املخـدرة واملؤثّـرات العقلية يف اهلند        
إنــــتاج وتصــــدير األفــــيون عــــلى حنــــو مشــــروع يف اهلــــند       
ــروع      ــري املشــ ــار غــ ــة االجتــ ــية ملكافحــ ــتراتيجية الوطنــ واالســ

 تعديل عضـو فـريق اخلـرباء املعين بدراسة       . بـاملخدرات يف اهلـند    
). ١٩٨٢(، فيينا   ١٩٦١االتفاقـية الوحـيدة لـلمخدرات لسنـة        

ــدرات،       ــة املخـ ــأن مكافحـ ــية بشـ ــرات دولـ ــدة مؤمتـ ــرأس عـ  تـ
ــية   : مـــنها ــية املعنـ ــزة الوطنـ ــاء األجهـ ــر لرؤسـ ــتماع العاشـ  االجـ

ــاذ قوانــني املخــدرات   ــيا(بإنف  ، يف آســيا واحملــيط اهلــادئ  )هونل
ــندية   )١٩٨٣( ســتانية ملكافحــة   الباك–، واجــتماع اللجــنة اهل

ــاملخدرات  ــار بــ ــنوب  )١٩٨٩(االجتــ ــة جــ ــتماع رابطــ  ، واجــ
ــدرات      ــني املخـ ــة قوانـ ــأن مواءمـ ــيمي بشـ ــتعاون اإلقلـ ــيا للـ  آسـ

ــب األول لرئــيس االجــتماع األقالــيمي الــثاين     ). ١٩٨٩( النائ
 لرؤســــاء األجهــــزة الوطنــــية إلنفـــــاذ قـــــوانني املخــــدرات،      

ة بـــني اهلــــند  مشـــارك يف احملادثـــات الثنائـــي   ). ١٩٨٩(فـييـــنا  
ــمـة    ــنطـن العاصـ  والواليـــات املـــتحدة بشـــأن املخـــدرات، واشـ

مشـــارك يف الـــدورة االســـتثنائية الســـابعة عشـــرة     ). ١٩٨٩(
ــة  ــية العامـ ــي   ). ١٩٩٠(للجمعـ ــرباء احلكومـ ــريق اخلـ ــو فـ عضـ

الـــدويل بشـــأن العواقـــب االقتصـــادية واالجتماعـــية لـــتعاطي      
). ١٩٩٠(ا املخــدرات واالجتــــار غــري املشــــروع بــهــا، فييــن     

خـبري يف احللقـة الدراسـية اإلقليمـية عـن تعـاطي املخدرات اليت              
ــيط    ــيــا واحملـ ــيــة آلسـ ــاديــة واالجتماعـ ــنة االقتصـ ــتها اللجـ نظّمـ

). ١٩٩٠(ونائــب رئيــس احللقــة، مانيال     ) اإلسكاب(اهلادئ  
ــدرات    ــنة املخــــــــ ــندي إىل جلــــــــ ــد اهلــــــــ ــيس الوفــــــــ  رئــــــــ

ــتماعات هل )١٩٩٢ و١٩٩٠( ــدة اجـ ــنة  ، وإىل عـ ــيا واللجـ ونلـ
الفرعـية املعنية باالجتار غري املشروع باملخدرات واملسائل ذات         

نائــــب رئــــيس جلــــنة . الصــــلة يف الشــــرقني األدىن واألوســــط
 ).١٩٩٢(املخدرات 

ــبة املخـــدرات    ــئة الدولـــية ملراقـ ــام (عضـــو اهليـ ــنذ عـ مـ
ــة  ). ٢٠٠٢ ــية واإلداريـ ــنة املالـ عضـــو ). ٢٠٠٢(رئـــيس اللجـ

مقرر ). ٢٠٠٢مـنذ عام    (عنـية بالـتقديـرات     اللجـنـة الدائمــة امل    
عضو ). ٢٠٠٤(النائـب األول لرئـيس اهليـئة      ). ٢٠٠٣(اهليـئة   

 ).٢٠٠٤(اللجنة املالية واإلدارية 
   

 إليسالدو لويس دي أراؤجو كارليين 
 (Elisaldo Luiz de Araújo Carlini)  
حائز على  . من مواطين الربازيل  . ١٩٣٠ولـد يف عـام       

ــة   درجــة األســتا ذية يف عــلم العقــاقري النفســي، اجلامعــة االحتادي
ــاولو   ــاو بـ ــام  (بسـ ــنذ عـ ــربازيلي  )١٩٧٨مـ ــز الـ ــر املركـ ؛ مديـ

 ).١٩٨٨منذ عام (للمعلومات عن املؤثّرات العقلية 

ــتحدة       ــات املـ ــيل، الواليـ ــة يـ ــوم، جامعـ ــتري علـ ماجسـ
مؤسـس ورئيــس مجعيــة أمريكا الالتينية      ). ١٩٦٢(األمريكـية   

ــنفس البــ  عضــو ومؤســس  ). ١٩٧٣-١٩٧١(يولوجي لعــلم ال
ــاولـو     ـــاو بـ ــة سـ ــوم بواليــ ــية العلـ ــيــس ). ١٩٧٦(ألكادميـ رئـ

ــب     ـــي التطبيـ ــيقظـة ف ــيـة بال ــربازيليـة املعن ــيـة ال -١٩٩١(اجلمع
األمــني الوطـــين للـــرقابــة علــــى الـــنظافـة الصـــحيـة،   ). ١٩٩٣

ــحـة الـــربازيليــة   عضـــو فـــريق  ). ١٩٩٧-١٩٩٥(وزارة الصـ
ــرباء االس ــية واملعـــين    اخلـ ــحة العاملـ ــنظّمة الصـ ــتابع ملـ ــاري الـ تشـ

-١٩٩٧(مبشـــاكل االرهتـــان للعقـــاقري والكحـــول، جنـــيف     
عضـو األكادميية الربازيلية للعلوم     ). ٢٠٠٢ ومـنذ عـام      ١٩٩٨

ــنها    ). ٢٠٠٣( ــز، م ــد مــن األومســة واجلوائ ــز عــلى العدي : حائ
ــلمخدرات يف      ــادي ل ـــدى اجمللــس االحتـــ ــري لــ مستشــار فخـــ

؛ رئـــيس فخـــري للـــندوة احلاديـــة عشـــرة )١٩٨٧(ــل الـــربازيـ
ــربازيل      ــوا، الـ ــواو بيسـ ــربازيلية، جـ ــية الـ ــباتات الطبـ ــأن النـ  بشـ

؛ عضـو فخـري يف إدارة الطـب النفسـي البـيولوجي،      )١٩٩٠(
، "طبيــب العــام). "١٩٩٣(اجلمعــية الــربازيلية للطــب النفســـي 

ــرائيلية     ــية اإلســ ــية الطبــ ــربازيلي للجمعــ ــرع الــ ). ١٩٩٣(الفــ
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ــامشخصــي" ــيـــة    "ة الع ــربازيلية للصــناعات الكيميائ ــرابطة ال ، ال
ــام )١٩٩٦(الصــيدالنيـــة  ــو  " الضــابط األكــرب "؛ وس ــبة ري برت

؛ درجــة الصــليب )١٩٩٦(بــرانكو، رئاســة مجهوريــة الــربازيل 
ــربازيل      ــة ال ــلمي، رئاســة مجهوري ــبة االســتحقاق الع  الكــبري برت

 غــراندي ؛ دكــتوراه فخــرية، اجلامعــة االحتاديــة بــريو )٢٠٠٠(
 ٣٠٠مؤِلـــف ألكـــثر مـــن ). ٢٠٠٢(دو نـــوريت، الـــربازيـــل، 

 Use of anorectic amphetamine-like drugs": منشـور، مـنها  

by Brazilian women" ،Eating Behaviours) ؛ )٢٠٠٢ 
 ).٢٠٠٣ ("Plants and the central nervous system"و 

ــبة املخـــدرات    ــئة الدولـــية ملراقـ ــام(عضـــو اهليـ ــنذ عـ  مـ
٢٠٠٢.( 

   
 فيليب أوناغويلي إميافو          
 (Philip Onagwele Emafo)  
خـــبري . مـــن مواطـــين نـــيجرييا. ١٩٣٦ولـــد يف عـــام  

استشـــاري لـــدى مـــنظّمة الوحـــدة األفريقـــية، أديـــس أبابــــا       
) ١٩٩٩-١٩٩٨.( 

-١٩٦٩(حماضـر يف الكيمـياء احليوية، جامعة إيبادان      
 الصــيدالنية حماضـر وحماضـر أول يف امليكروبيولوجـيا   ). ١٩٧١

). ١٩٧٧-١٩٧١(والكيمــياء احلــيوية، جامعــة بــنن، نــيجرييـا 
ــر اخلدمــات الصــيدالنية، وزارة الصــحة     صــيديل رئيســي ومدي

رئـيس جملـس الصيادلة     ). ١٩٨٨-١٩٧٧(االحتاديـة، نـيجرييا     
عضو فريق اخلرباء االستشاري    ). ١٩٨٨-١٩٧٧(يف نيجرييا   

ســتور األدويــة الــدويل الــتابع ملــنظّمة الصــحة العاملــية واملعــين بد
ــيدالنية   ــرات الصـ ــام  ). ٢٠٠٣-١٩٧٩(واملستحضـ ــرر عـ مقـ

املؤمتـر الـدويل املعـين بـتعاطي املخـدرات واالجتار غري املشروع             
ــنا  ــا  ). ١٩٨٧(هبــــا، فييــ رئــــيس جلــــنة املخــــدرات يف دورهتــ

عضـــو فـــريق اخلـــرباء الـــتابـــع ). ١٩٨٨(االســـتثنائية العاشـــرة 
 األمــم املــتحـــدة ملراقــبة تعــاطي    لألمــني العــام واملعــين هبــيكل   

ــدرات  ــنظّمة    ). ١٩٩٠(املخـ ــتابعة ملـ ــرباء الـ ــنة اخلـ ــــو جلـ عضـ
ــلمخدرات    ــان لـ ــيــة باالرهتــ ــيــة واملعنـ ــحــة العاملـ   ١٩٩٢(الصـ

ــم    ). ١٩٩٨ و١٩٩٤و ــرنامج األمـ ــدى بـ ــاري لـ ــبري استشـ خـ
). ١٩٩٥-١٩٩٣(املــــتحدة للمراقــــبة الدولــــية لــــلمخدرات  

تشــاري احلكومــي الــدويل املخصــص  عضــو فــريق اخلــرباء االس
الــذي أنشــأته جلــنة املخــدرات لتقيــيم مواطــن القــوة ومواطــــن   

). ١٩٩٤(الضـعـف فــي اجلهــود العامليـة ملكافحـــة املخدرات          
عضـو فـريق اخلـرباء الـذي دعـا األمـني العـام إىل انعقـاده عمال                  

 الستعراض  ١٩٩٧/٣٧بقـرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي      
عضو ). ١٩٩٨-١٩٩٧(األمم املتحدة ملراقبة املخدرات     آلـية   

الفــريق االستشــاري الــتابع للهيــئة الدولــية ملراقــبة املخــدرات       
واملكلّـف باسـتعراض املـواد الـيت ُتخضع للمراقبة مبوجب املادة            

 مــن اتفاقــيـــة األمــــم املــتحــدة ملكافحــــة االجتــــار غــيــر       ١٢
ــيـــة لســنـــة  املشـــــروع يف املخــدرات واملؤثّــ     ١٩٨٨رات العقل

)١٩٩٩-١٩٩٨.( 

ــبة املخـــدرات    ــئة الدولـــية ملراقـ ــام (عضـــو اهليـ ــنذ عـ مـ
مــنذ عــام (عضــو اللجــنة الدائمــة املعنــية بالــتقديرات ). ٢٠٠٠
-٢٠٠٢(رئــــيس اهليــــئة ). ٢٠٠١(مقــــرر اهليــــئة ). ٢٠٠٠
٢٠٠٣.( 

   
 جيلبريتو غريا      
 (Gilberto Gerra)  
منســـق . واطـــين إيطالـــيامـــن م. ١٩٥٦ولـــد يف عـــام  

مركـز الدراسـات املعنـية بإدمان املخدرات، دائرة عالج إدمان      
حماضــر . املخـدرات، إدارة الشــؤون الصــحية يف بارمــا، إيطالــيا 

يف عــلم العقــاقري ) ماجســتري يف طــب اجلهــاز العصــيب(جــامعي 
 حائــز عــلى شــهادة جامعــية يف الطــب . النفســي، جامعــة بارمــا

وماجســتري ) ١٩٨٦( الطــب الــباطين ، وماجســتري يف)١٩٨١(
١٩٨٩(اء يف طب الغدد الصم.( 



 

 128 
 

 E/INCB/2004/1 

ــان      ــى إدمـ ــارجي ملرضـ ــالج اخلـ ــرة العـ ــب يف دائـ طبيـ
؛ )١٩٩٤-١٩٨٧(املخـدرات، إدارة الشؤون الصحية، بارما       

مديـر دائرة عالج إدمان املخدرات، إدارة الشؤون الصحية يف           
ماجستري يف الطب   (؛ حماضـر جامعي     )٢٠٠١-١٩٩٥(بارمـا   

) ١٩٩٦ -١٩٩٠(، جامعة بارما   )لـباطين و العـالج الطبـيعي      ا
باحـث يف املسـائل املتصـلة باملخدرات يف جامعة بارما وغريها            

ــتحدة     ــات امل ــيا والوالي ــات يف إيطال ــن اجلامع ــد الطــب  (م معه
 ، ١٩٩٤) (النفســـي لواليـــة نـــيويـــورك، جامعــــــة كولومبـــيـــا

ــن  )٢٠٠١، و١٩٩٦و ــم مـ ــثي بدعـ ــروع حبـ ــارك يف مشـ  ؛ شـ
ــدرات    ــة تعـــاطي املخـ  املعهـــد الوطـــين املعـــين بـــربنامج مكافحـ

؛ منسـق اللجـنة اإلقليمـية لـبحوث اإلدمان يف منطقة            )١٩٩٦(
؛ تعاون يف جمال البحوث مع      )٢٠٠١-١٩٩٥(إمييلـيا رومانيا    

ــا    ــايل، رومـ ــانيتا العـ ــد دي سـ ــبري )٢٠٠٠-١٩٩٨(معهـ ؛ خـ
ــواد       ــاطي م ــية بشــأن حبــوث تع ــدى وزارة الداخل استشــاري ل

؛ خـــبري استشـــاري لـــدى بـــرنامج )١٩٩٧-١٩٩٦(دمـــان اإل
ــلمخدرات بشــأن مشــتقّات     ــية ل ــبة الدول األمــم املــتحدة للمراق

؛ خــبري استشــاري لــدى إدارة   )١٩٩٩-١٩٩٦(األمفيــتامني 
الشــؤون االجتماعـــية بشـــأن اجلوانـــب الدوائـــية واإلكلينيكـــية  

؛ خبري يف إطار اخلطة     )٢٠٠٠-١٩٩٨( لـتعاطي مواد اإلدمان   
ــ ــة مــن املخــدرات   الوطن ــتعلقة بالوقاي ــلمعلومات امل رئاســة (ية ل

؛ حماِضـــر يف عـــدة )١٩٩٩) (اجمللـــس االستشـــاري للـــوزارات
جامعـــات يف إيطالـــيا عـــن البيولوجـــيا العصـــبية لـــتعاطي مـــواد 

ــان  ــدى اإلدارة   )٢٠٠٢-١٩٩٨(اإلدمـ ــاري لـ ــبري استشـ ؛ خـ
الوطنــية لسياســـات مكافحـــة املخـــدرات يف جمـــال البيولوجـــيا  

؛ )٢٠٠٤-٢٠٠٣(يـة لإلدمان، وعلـم األدوية والوقايـة      العصـب 
عضـو اللجـنة الوطنـية العلمـية املعنية بالتثقيف الصحي والوقاية          
مـن تعـاطي مواد اإلدمـــان التابعـــة لوزارة التعليـــم يف إيطاليـــا           

؛ عضـو فـريق اخلـرباء التابع لوزارة الداخلية          )٢٠٠١-١٩٩٧(
ت املـــتعلقة بالعقــاقري واإلدمـــان  الشــبكة األوروبـــية لــلمعلوما  (

ــيها ــتقرير الوطــين بشــأن    )Reitox) (عل ــة وصــل إلعــداد ال  جه
تعــاطي مــواد اإلدمــان لصــاحل مركــز الرصــد األورويب املعــين       

؛ عضـو اجلمعية الدولية لدراسة    )١٩٩٨(بـاملخدرات وإدماهنـا     
العصبية يف طب الغدد الصماء؛ عضو اهليئة       -اجلوانب النفسانية 

؛ عضو  )٢٠٠٤-٢٠٠٢(شاكل االرهتان للمخدرات    املعنـية مب  
اللجـــنة العلمـــية الـــتابعة للجمعـــية اإليطالـــية املعنـــية بإدمـــان       

؛ عضــو اجمللــس العــلمي الـــتابع    )٢٠٠٤-٢٠٠٠(املخــدرات  
ــنونة     ــية املع ــية الدول ــلمجلة العلم  Heroin Addiction and“ل

Related Clinical Problems”)   ــاكل ــان اهلريويـــن واملشـ إدمـ
؛ عضو اجمللس العلمي للنشرة اإليطالية )ينيكـية املتصـلة بـه    اإلكل

 Bollettino per le Farmacodipendenze e“املعــــنونة 

l’Alcoolismo”)   راتــان املخـــد ــية املعنـــية بإدمـ النشـــرة اإليطالـ
، الـيت ُتصـدرها وزارة الصـحة اإليطالية بتعاون مع           )والكحـول 

ة والعدالة؛ شارك   معهـد األمـم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمي       
يف إعـداد الـتقرير الوطين املتعلق بتعاطي املخدرات الصادر عن           
ــية واملقــدم إىل مركــز الرصــد األورويب     ــية اإليطال وزارة الداخل
ــا؛ مستشــار خلمــس جمــالت علمــية      ــاملخدرات وإدماهن املعــين ب
دولـية بشـأن تعـاطي مـواد اإلدمـان والطـب النفسي؛ ساهم يف             

 منشوراً يف اجملالت العلميـــة والطبيـــة      ٣٤ إعـداد مـا يربو على     
ــيها )٢٠٠٤-١٩٩٤( ــا ف  Aggressive responding in“:، مب

abstinent heroin addicts: neuroendocrine and personality 

correlates,” Progress in Psycho-Neuropharmacology and 

Biology (2004); “Substance use among high-school 

students: relationship with temperament, personality traits 

and parental care perception”, Substance Use and Misuse, 

(2004) “Long-term methadone maintenance effectiveness: 

psychosocial and pharmacological variables”, Journal of 

Substance Abuse Treatment, (2003) “Effects of ecstacy on 

dopamine system function in humans”, Behavioural Brain 

Research, (2002); “Intravenous flumazemil versus 

oxazepam tapering in the treatment of benzodiazepine 

withdrawal: a randomized placebo-controlled study”, 

Addiction Biology, (2002).  ث يف اجتماع اخلرباء الذيمتحد
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نظّمــه مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية يف       
؛ متحدث يف   )١٩٩٦(موضـوع املنشـطات األمفيتامينية، فيينا       

ــنظّمة حلــف مشــال       ــتابع مل ــتقدمة ال ــر معهــد الدراســات امل مؤمت
األطلسـي، يف موضـوع األسس البيولوجية االجتماعية للعنف،         

؛ مشـارك يف املؤمتر التوافقي للمعهد     )١٩٩٦(، الـيونان    رودس
الوطـين املعين بتعاطي املخدرات حول مسألة تطهري اجلسم من          

 الناهضـــني، الكلونـــيدين ٢-الســـموم باســـتخدام عامـــلي ألفـــا
واإليوفكسدين، يف بيتيسدا، والية ماريالند، الواليات املتحدة       

 الدولــية ؛ مشــارك يف االجــتماع الســنوي للجمعــية   )١٩٩٨(
العصــبية يف طــب الغــدد الصــماء، -لدراســة اجلوانــب النفســانية

ــيا   ــيزا، إيطال ــتحدث يف اجــتماع مكتــب األمــم   )٢٠٠٣(ب ؛ م
ــاطي      ــاملخدرات واجلــرمية بشــأن الشــباب وتع ــتحدة املعــين ب امل

؛ خبري لدى )٢٠٠٣(الوقاية والعالج، ستوكهومل    : املخـدرات 
املخدرات وإدماهنــا، اجــتماع مركــز الرصــد األورويب املعــين بــ  

الــذي ُعقــد بشــأن الوقايــة املوجهــة والوقايــة األســرية والوقايــة   
؛ متحدث يف اجتماع نظمه مركز )٢٠٠٣(اجملتمعـية، لشـبونة    

الرصـد األورويب املعـين بـاملخدرات وإدماهنا والربملان األورويب           
 ).٢٠٠٣(بشأن تعاطي الشباب للمخدرات، ماالغا، إسبانيا 

ــئــة  ــبــة املخــدرات  عضــو اهلي ــيــة ملراق ). ٢٠٠٤( الدول
ــاللجــنة الدائمعضــو  ــيـ ــتقديــة املعن عضــو ). ٢٠٠٤ (راتــة بال

 ).٢٠٠٤(اللجنـة املاليـة واالداريـة 
   

 ي محيد قدس  
 (Hamid Ghodse) 

 
مـــن مواطـــين مجهوريـــة إيـــران . ١٩٣٨ولـــد يف عـــام  

ــالمية ــي . اإلســ ــتاذ الطــــب النفســ ــية  أســ ــات الدولــ  والسياســ
مديــر مركــز ). ١٩٨٧مــنذ عــام  (، جامعــة لــندنراتلــلمخد

دراسـات اإلدمان، كلية الطب مبستشفى سانت جورج، لندن         
ــام ( ــنذ عــ ــتعاونة  ؛ )٢٠٠٣مــ ــية املــ ــز األوروبــ ــيس املراكــ رئــ

عضو اللجنة التنفيذية   ؛  )١٩٩٢مـنذ عـام      (لدراسـات اإلدمـان   

مـنذ عام   (الحتـاد أسـاتذة الطـب اإلكلينـيكي، اململكـة املـتحدة           
؛ عضـو اللجـنة العلمـية املعنية بالتبغ والصحة، اململكة           )١٩٩٤

؛ مدير هيئة الشؤون الدولية وعضو  )٢٠٠٠منذ عام   (املـتحدة   
؛ )٢٠٠٠منذ عام   (اجمللـس بالكلـية امللكـية لألطـباء النفسانيني          

مديـر غـري تنفيذي باهليئة الوطنية للتقييم اإلكلينيكي يف إنكلترا           
الدرجات العليا يف الطب رئيس جلنة منح    ؛  )٢٠٠١مـنذ عام    (

ــي، جامعـــة لـــندن   ــنذ عـــام   (النفسـ ؛ عضـــو جلـــنة  )٢٠٠٣مـ
 ).٢٠٠٣منذ عام  (جامعة لندنالدراسات الطبية، 

دكتوراه يف الطب،       : حائز على الدرجات التالية        
؛ دكتوراه يف الطب          )١٩٦٥(مجهورية إيران اإلسالمية        
سفـــة    ؛ دكتـــوراه يف الفل      )١٩٧٤(النفسي، اململكة املتحـــدة          

؛ دكتوراه علوم فـي الطـب، جامعة              )١٩٧٦(جامعة لندن    
زميل باجلمعية امللكية لألطباء النفسانيني،              ). ٢٠٠٢(لندن  

ة امللكية لألطباء،      ـ ل باجلمعي  ـزمي ؛ )١٩٨٥(اململكـة املتحدة       
  اجلمعية امللكية لألطباء، إدنربه           ؛ زميل ب  )١٩٩٢ (لندن 

 العامة، اململكة       هيئة تدريس طب الصحة      ؛ زميل يف     )١٩٩٧(
التابع     عضو فريق اخلرباء االستشاري        .)١٩٩٧ (املتحدة   

 ملخدرات    للكحول وا    املعين باالرهتان     ونظّمة الصحة العاملية     مل
ستشار اللجنة املشتركة للوصفات             ؛ م )١٩٧٩منذ عام   (

منذ عام       (الطبية، الكتاب الوطين الربيطاين للوصفات الطبية                 
مستشفيا سانت      ، فخري    طبيب نفساين استشاري      ؛  )١٩٨٤

؛   )١٩٧٨منذ عام   (لندن  ، جورج وسربنغفيلد اجلامعيان        
طبيب نفساين استشاري فخري يف الصحة العمومية،                  

منذ عام     (صندوق واندسوورث االستئماين للرعاية األولية                
مدير وحدة التدريب والبحوث اإلقليمية ملعاجلة                ؛ )١٩٩٧

ير وحدة       ؛ مد )١٩٩٣-١٩٨٧(، لنـدن   لمخدرات    ل االرهتان  
رئيس      والتعليم والتدريب ووحدة البحوث والتقييم والرصد               

  مبستشفى    السلوك االدماين والطب النفسي، كلية الطب           ةإدار 
وكلية العلوم الصحية       ، جامعــة لندن،    ورج ــ ج نــتسا
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طبيــب     ). ٢٠٠٣-١٩٨٧ (جامعة كنغستون    ،  املشتركة  
 نفسانــي استشاري مستشفى سانــت تومــاس اجلامعــي،           

 ومنظّم     ر ورئيس  عضو ومقر  ؛ )١٩٨٧-١٩٧٨(لنــدن  
لجان خرباء خمتلفة تابعة ملنظّمة الصحة العاملية وللجماعة                  ل

األوروبية، وألفرقة استعراض وغريها من األفرقة العاملة املعنية                
. س. أستاذ زائر مبعهد م      الكحول؛     لمخدرات و     ل باالرهتان  

 جبامعة     أستاذ فخري     ؛)١٩٩٠(ستراليا   أ ماكلويد، جنوب      
؛ أستاذ زائر جبامعة كيل، اململكة         )١٩٩٧منذ عام   (بيجني  

ا يزيد على مل مؤلّف أو حمرر. )٢٠٠٢منذ عام  (املتحدة    
 املسائل املتعلقة بشأن  كتاب علمي وورقة علمية٣٠٠

 The Misuse of : ، منها الكتب التاليةباملخدرات وإدماهنا

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, 

London (1997); Drugs and Addictive Behaviour: a Guide 

to Treatment, Cambridge (2002); Young People and 

Substance Misuse, London (2004). جملة  رئيس حترير
International Psychiatry ) ر لنشرة )٢٠٠٢منذ عام؛ حمر

Substance Misuse Bulletin ؛ عضو هيئة حترير جملّة
Intenational Journal of Social Psychiatry . منظّم

أن ــة بشــة العامليــ الصحة خرباء منظّمةــات أفرقــجتماعال
، وتعليم      )١٩٨٧(دلة ، وتعليم الصي     )١٩٨٦ (طب تعليم ال   
، وترشيد وصف العقاقري ذات التأثري              )١٩٨٩ (التمريض    
؛   )١٩٩٥منذ عام  ( عضو الرابطة الطبية الربيطانية         .النفسي 

عضو اهليئة التنفيذية للمجلس الطيب املعين بإدمان الكحول                   
رئيس فخري لرابطة أساتذة الطب              /أمني  ).١٩٩٧منذ عام   (

رئيس رابطة       ؛ )١٩٩١عام  منذ    (النفسي للُجزر الربيطانية        

 مدير الربنامج الوطين بشأن            أساتذة الطب النفسي األوروبيني؛          
 عضو    ؛)١٩٩٧منذ عام   (الوفيات بسبب مواد التعاطي          

؛ عضو معهد      )١٩٩٨منذ عام   (لعلم األوبئة    الرابطة الدولية      
 ).٢٠٠١منذ عام   (التعلّم والتدريب يف التعليم العايل           

ــئة الدولـــية ملراقـــ   ــنذ(بة املخـــدرات عضـــو اهليـ ــاممـ   عـ
). ١٩٩٢(ة املعنية بالتقديرات    ـو اللجـنة الدائم   ـعضـ . )١٩٩٢
 ٢٠٠٠ و١٩٩٨ و١٩٩٧ و١٩٩٤ و١٩٩٣(ة ـس اهليـــئـرئـــي
 ).٢٠٠٤ و٢٠٠١و
   

 نزهت كَندمري     
 (Nüzhet Kandemir)  
سفري تركيا     . من مواطين تركيا   . ١٩٣٤ولد يف عام    

 ).١٩٩٨-١٩٨٩(ة  لدى الواليات املتحدة، واشـنطن العاصم          

ــرة     ــة أنق ــوم السياســية، جامع  ماجســتري اآلداب يف العل
ســــــكرتري ثالــــــث، إدارة الشــــــؤون االقتصــــــادية ). ١٩٥٧(

؛ )١٩٦١-١٩٦٠(والتجارية، وزارة اخلارجية التركية، أنقرة      
؛ )١٩٦٣-١٩٦٠(ســكرتري ثــان، الســفارة التركــية، مدريــــد  
؛ )١٩٦٦-١٩٦٣(سـكرتري أول، السـفــارة التركـيــة، أوسلو        

-١٩٦٧(مدير إدارة شؤون املوظّفني، وزارة اخلارجية، أنقرة        
؛ نائــب املــندوب الدائــم، البعــثة الدائمــة لتركــيا لــدى  )١٩٦٨

؛ نائـب مدير إدارة    )١٩٧٢-١٩٦٨) (جنيف(األمـم املـتحدة     
؛ نائب  )١٩٧٣-١٩٧٢(املـنظّمات الدوليـة، وزارة اخلارجيـة      

 ملـــتحدة يف جنـــيف مديـــر شـــعبة املخـــدرات، مكتـــب األمـــم ا 
؛ املديـر العـام لشـؤون األمن الدويل، وزارة          )١٩٧٩-١٩٧٣(

؛ ســـفري تركـــيا لـــدى العــــراق، )١٩٨٢-١٩٧٩(الـخارجـــية 
ــداد  -١٩٨٦(؛ وكــيل وزارة اخلارجــية  )١٩٨٦-١٩٨٢(بغ
ــن   ). ١٩٨٩ ــثر مـ ــف ألكـ ــدرات   ٢٠٠مؤلّّـ ــن املخـ ــال عـ  مقـ

يق على  ُيستضاف كثريا يف التلفاز للتعل    . ومسـائل دولـية خمتلفة    
منذ عام  (عضـو معهـد الدراسات االستراتيجية       . مسـائل دولـية   
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اشـترك يف تأسـيس معهـد دراسـات البلقان والشرق           ). ١٩٨٥
ــتراتيجية  ). ١٩٨٦(األوســـط  ــو جملـــس الدراســـات االسـ عضـ

 ).٢٠٠٢منذ عام (للمنطقة األوروبية اآلسيوية 

مـــنذ عــــام (عضـــو اهليـــئة الدولـــية ملراقـــبة املخـــدرات   
 ).٢٠٠٣(س اللجنة املاليـة واالداريـة رئي). ٢٠٠٠

   
 ميلفني ليفيتسكي      
 (Melvyn Levitsky)  
مــن مواطــين الواليــات املــتحدة  . ١٩٣٨ولــد يف عــام  
ســفري يف الســلك اخلــارجي يف الواليــات  كتقــاعد . األمريكــية
؛ أســتاذ العالقــات الدولــية واإلدارة العمومــية، مدرســة املــتحدة

 العمومــية، جامعــة ســرياكيوز؛  ماكســويل للمواطــنة والشــؤون 
زمـيل متميز يف معهد دانييل باتريك موينيهان للشؤون العاملية،      
ــة     ــية، جامعـ ــؤون العمومـ ــنة والشـ ــويل للمواطـ ــة ماكسـ مدرسـ

 .سرياكيوز

تقلّــد مناصــب دبلوماســية يف الواليــات املــتحدة طــيلة    
نائـب مساعد وزير اخلارجية حلقوق اإلنسان       :  عامـاً مـنها    ٣٥

ــؤون اإل ــية  والشـ ــية األمريكـ ــانية، وزارة اخلارجـ -١٩٨٢(نسـ
ــر إذاعــة  )١٩٨٣ ــريكا "؛ نائــــب مديــ -١٩٨٣" (صــــوت أم
ــا    )١٩٨٤ ــدى بلغاريــ ــتحدة ل ــات امل -١٩٨٤(؛ ســفري الوالي
؛ األمــــيــن التنفــــيــذي واملســــاعــد اخلــــاص لوزيــــر     )١٩٨٧

-١٩٨٧(خارجـيــة الواليـات املـتحدة األمريكـيةـات املتحـدة        
وزيـــر اخلارجـيـة للشؤون الدوليـة اخلاصـة       ؛ مسـاعــد    )١٩٨٩

؛ سـفري الواليـات املـتحدة لدى      )١٩٩٣-١٩٨٩(بـاملخدرات   
قنصـــــل الواليـــــات املـــــتحدة   ). ١٩٩٨-١٩٩٤(الـــــربازيل 

ــرانكفورت   ــتحدة يف فــ ــيةـات املــ ــيا(األمريكــ -١٩٦٣) أملانــ
ــربازيل  ١٩٦٥ ــيم، الــ ــف ). ١٩٦٧-١٩٦٥(؛ ويف بيلــ موظّــ

ــتحدة يف موســكو   الشــؤون السياســيـة يف ســفارة ا   ــات امل  لوالي

موظّــف مســؤول عــن العالقــات الثنائــيــة، ). ١٩٧٥-١٩٧٣(
، ومديــر )١٩٧٨-١٩٧٥(مكتــب شــؤون االحتــاد الســوفيايت  

، وزارة  )١٩٨٢-١٩٨٠(الشـؤون السياسية يف األمم املتحدة       
حائـــز عـــلى عـــدد مـــن جوائـــز الـــتقدير . اخلارجــية األمريكـــية 

ية، حائــز عــلى جوائــز  والشــرف مــن وزارة اخلارجــية األمريكــ 
اســتحقاق خدمــية رئاســية وعــلى جائــزة الشــرف الكــربى مــن 

عضـــو معهـــد واشـــنطن . وزارة اخلارجـــية بالواليـــات املـــتحدة
للشـؤون اخلارجـية، األكادميـية األمريكـية للدبلوماسية، الرابطة        

عضـو اجمللـس االستشاري يف      . األمريكـية للسـلك الدبلوماسـي     
عضو معهد السياسة   ". خدراتمؤسسـة أمـريكا اخلالية من امل      "

ــية بشــأن املخــدرات  ــاملي   . العامل ــريق الع عضــو جملــس إدارة الف
منذ عام  (عضـو اهليـئة الدولـية ملراقبة املخدرات         . جلمعـية بـراغ   

 ).٢٠٠٤(رئيس اللجنة املالية واإلدارية ). ٢٠٠٣
   

 روبرت جان جوزيف كريتيان لوسربغ              
 (Robert Jean Joseph Chrétien Lousberg)  
ــام    ــد يف ع ــندا  . ١٩٤١ول ــن مواطــين هول ــيس . م الرئ

ــرقايب لـــلمخدرات واملؤثّـــرات    الســـابق للمكتـــب التنظـــيمي الـ
أحد العلماء املشاركني وأحد كبار العلماء      . العقلـية يف هولـندا    

ــد،      ــة مرييالن ســابقا يف املعهــد الوطــين للصــحة، بيتيســدا، والي
ضــرين يف جامعــة أحــد كــبار العــلماء واحملا. الواليــات املــتحدة
 .أوترخيت، هولندا

 حائـز عـلى درجـة الدكـتوراه من جامعـــة أوترخيـــت       
مؤلّــف للعديــد مــن املقــاالت املنشــورة يف جمــالت  ). ١٩٦٩(

دولـــية عـــن املكونـــات الفاعلـــة دوائـــيا ذات املنشـــأ األفـــيوين  
منسـق التنظـيم الـرقايب لـربامج عالج مدمين اهلريوين         . والقـنيب 

ــثادون ــتالل    ا. بامليـ ــار االعـ ــيق يف انتشـ ــين للتحقـ ــق الوطـ ملنسـ
ــين      ــني مدمـ ــاء بـ ــدم البيضـ ــريات الـ ــلة بكـ ــاغي ذي الصـ الدمـ
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عضــو وفــد هولــندا إىل العديــد مــن دورات جلــنة      . اهلريويــن
عضــو أفـرقة اخلــرباء الــتابعة للهيـئة الدولــية ملراقــبة   . املخـدرات 

. ١٩٨٨ من اتفاقية سنة     ١٢املخـدرات واملعنـية بإعداد املادة       
ضــو وفــد هولــندا إىل مؤمتــر األمــم املــتحدة العــتماد اتفاقــية  ع

ــرات       ـــي املخــدرات واملؤثّ ملكافحــة االجتــار غــري املشــــروع ف
ــية  ــؤول عــــن  ). ١٩٨٨(العقلــ ــاد األورويب املســ ــثّل االحتــ ممــ

ــادة      مــن ١٢توجــيهات االحتــاد ولوائحــه التنظيمــية بشــأن امل
ر الصحة يف   املناصب اليت عينه فيها وزي    . ١٩٨٨اتفاقـية سـنة     

عضـو اهليـئة املشـرفة عـلى الـنظام الوطين للمعلومات            : هولـندا 
املـــتعلقة بـــاملخدرات ورصـــدها، وهيـــئة التحقـــيق يف وصـــف 
اهلريويــن طبــيا لعــالج مدمــين اهلريويــن؛ عضــو اهليــئة املشــرفة    
عـلى تقيـيم ورصـد املخـدرات يف هولندا؛ عضو اهليئة املشرفة       

ــتاج   ــية لإلنـ ــة الوطنـ ــتابعة للوكالـ ــندي   الـ ــب اهلـ ــين للقنـ  الوطـ
خـبري يف بعـثيت التقييم إىل ألبانيا    . لألغـراض العلمـية والدوائـية     

ومجهوريــة مقدونــيا اليوغوســالفية ســابقا، اللــتني أوفدتــا يف      
إطــار مشــروع مراقــبة املخــدرات املشــروعة، الــتابع للــربنامج   

ــاد األورويب و  ــرنامج  ((PHARE)" فـــري"املشـــترك بـــني االحتـ بـ
ــلى  ــا     إ املســاعدة ع ــدان أوروب ــيكلة االقتصــادية يف بل ــادة اهل ع

ــرقية ــيم  ). الوســـطى والشـ ــية بتقيـ ــتماعات املعنـ ــثّل يف االجـ ممـ
العقـــاقري االصـــطناعية اجلديـــدة مـــن جانـــب اللجـــنة العلمـــية  
املوســـعة الـــتابعة ملركـــز الرصـــد األورويب املعـــين بـــاملخدرات  

 رئـيس مؤمتـر مكافحـة املؤثّرات العقلية يف        . وإدماهنـا، لشـبونة   
ــبة        ــية ملراق ــئة الدول ــيدو واهلي ــريق بومب ــني ف ــا املشــترك ب أوروب

رئـيس الفـريق العامل التابع ملنظّمة الصحة العاملية      . املخـدرات 
ــذي جتــريه      ــية لالســتعراض ال ــبادئ التوجيه ــيح امل واملعــين بتنق
مـــنظّمة الصـــحة العاملـــية بشـــأن املـــواد ذات الـــتأثري النفســـاين 

 . املراقبة الدوليةاملسببة لالرهتان، وذلك ألغراض

ــبة املخـــدرات    ــئة الدولـــية ملراقـ ــام (عضـــو اهليـ ــنذ عـ مـ
). ٢٠٠٣(نائــب رئـــيس اللجــنة املالـــيــة واالداريـــة   ). ٢٠٠٢

ــئة     ــيس اهلي ــثاين لرئ ــب ال ــيس اللجــنة   ). ٢٠٠٤(النائ ــب رئ نائ
 ).٢٠٠٣(الدائمة املعنية بالتقديرات 

   
 مورا  -إيلينا ِمدينا    -ماريا    
 (Maria-Elena Medina-Mora)  
مديرة . من مواطين املكسيك  . ١٩٥٣ولـدت يف عـام       

الـبحوث الوبائـية والنفسـية االجتماعـية، املعهـد الوطـين للطـب        
باحثة متفرغة،  ). ١٩٩٩مـنذ عام    (النفسـي، مديـنة مكسـيكو       

 ).١٩٨٦(باحثة يف العلوم الطبية . معهد الصحة الوطين

ـــم      ـــي علـــ ــالوريــوس اآلداب فـــ ـــى بكــ ــزة علـــ حائــــ
ــ ــبريية األمريكــية، املكســيك   ال ــة اآلي ؛ )١٩٧٦(نفــس، اجلامعــ

ــتري آداب يف عــــلم الــــنفس اإلكلينــــيكي     ، )١٩٧٩(وماجســ
ــة       ــلى درج ــزة ع ــية، املكســيك؛ حائ ــبريية األمريك ــة اآلي اجلامع
الدكــتوراه يف عــلم الـــنفس االجــتماعي، جامعــــــة املكســـيك     

باحـــــثة باملركـــــز املكســـــيكي ). ١٩٩٢(الوطنـــــية املســـــتقلّة 
رئيســة إدارة ). ١٩٧٨-١٩٧٣(راســات االرهتــان للعقــاقري لد

البحـــث االجـــتماعي، املركـــز املكســـيكي لدراســـات الصـــحة  
رئيسـة شعبة علم األوبئة والبحث      ). ١٩٨٠-١٩٧٨(العقلـية   

ــي     ــب النفسـ ــيكي للطـ ــد املكسـ ــتماعي، املعهـ -١٩٨٤(االجـ
). ١٩٨٤مـنذ عـام    (عضـو الـنظام الوطـين للباحـثني         ). ١٩٩٩

 What happened to street“:  من املقاالت، منهامؤلّفـة للعديـد  

kids? An analysis of the Mexican experience”, Substance 

Use and Misuse, vol. 32, No. 3 (1997); “The measurement 

of drinking patterns and consequences in Mexico”, Journal 

of Substance Abuse, vol. 12, Nos. 1-2 (2000); and 

“Adolescent drug use in Mexico and among Mexican 

American adolescents in the United States: environmental 

influences and individual characteristics”, Cultural 

Diversity and Ethnic Minority Psychology, vol. 7, No. 1 
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ة الصحة العاملية ومنظّمة    مستشـارة مؤقّـتة لـدى منظّم      . (2001)
ــية    ــبلدان األمريك ــام  (الصــحة لل ــنذ ع ــنة  ). ١٩٧٦م عضــو جل

منذ عام  (اخلـرباء التابعة ملنظّمة الصحة العاملية واملعنية باإلدمان         
مــنذ عــام  (عضــو املدرســة الوطنــية لعــلماء الــنفس     ). ١٩٨٦
). ١٩٩٢منذ عام   (عضـو األكادميـية الوطنية للعلوم       ). ١٩٩١

ــية  ــية للطــب  عضــو األكادمي ــنذ عــام  ( الوطن عضــو ). ١٩٩٤م
). ١٩٩٧منذ عام   (جملـس ادارة املعهـد الوطـين للصـحة العامة           

عضـو جلـان التقييم املعنية بالبحوث والدراسات العليا واملناهج          
ــيا    -١٩٩٤(اجلامعــــية، اجمللــــس الوطــــين للعــــلم والتكنولوجــ

عضـو جملـس ادارة جامعة املكسيك الوطنية املستقلة         ). ٢٠٠٣
 ).٢٠٠٣ام منذ ع(

ــبة املخـــدرات    ــئة الدولـــية ملراقـ ــام (عضـــو اهليـ ــنذ عـ مـ
ــررة ). ٢٠٠٠ ــئة   ) ٢٠٠٢(مقــ ــيس اهليــ ــية لرئــ ــبة الثانــ  والنائــ

مـنذ عام  (عضـو اللجـنة الدائمـة املعنـية بالـتقديرات        ). ٢٠٠٣(
 ).٢٠٠٣(ورئيستها ) ٢٠٠٠

   
 ألفريدو بيمخيان       
 (Alfredo Pemjean)  
أستاذ الطب . شيليمن مواطين . ١٩٤٥ولـد يف عـام       

  عاممنذ(النفسـي، كلية علم النفس، جامعة شيلي الكاثوليكية   
١٩٨٣.( 

ــيس ). ١٩٧٢(طبيــب نفســاين  ). ١٩٦٨(طبيــب   رئ
-، مستشــفى بــاروس لوكــواإلكلينــيكيدائــرة الطــب النفســي 

ــرةرئــــيس ). ١٩٨١-١٩٧٥( تــــرودو ــية دائــ  الصــــحة العقلــ
معــة اوث، جاـة الطــب، كامــبوس ســ ــي، كلــيــوالطــب النفســ

أســـتاذ الطـــب ). ١٩٨٨-١٩٨٥ و١٩٧٩-١٩٧٦(ي ــشـــيل
رئــيس اجلمعــية  ). ٢٠٠٠-١٩٧٨(يلي ـالنفســي، جامعــة شــ  

ــبريية األمريكــية لدراســة ال اإل -١٩٨٦( واملخــدرات كحــولي

ــية، وزارة الصـــحة يف   ).١٩٩٠ رئـــيس وحـــدة الصـــحة العقلـ
درجــة املاجســتري  أســتاذ يف بــرنامج ).١٩٩٦-١٩٩٠(شــيلي 
ــية عامــة، ختصــ الصــحة ال "املعــنون ــية "ص يف الصــحة العقل ، كل

 ).١٩٩٦-١٩٩٣(الصحة العامة، جامعة شيلي 

ــبة املخـــدرات    ــئة الدولـــية ملراقـ ــنذ(عضـــو اهليـ ــاممـ   عـ
ــثان ). ١٩٩٥ ــب الـ ــئة  ــالنائـ ــيس اهليـ ) ٢٠٠٢ و١٩٩٨(ي لرئـ

ــئة والنائــب األول  اللجــنة نائــب رئــيس . )١٩٩٩(لرئــيس اهلي
 ورئيســـــها ) ٢٠٠١-١٩٩٧(الدائمـــــة املعنـــــية بالـــــتقديرات 

عضـــو اللجـــنة   ). ٢٠٠٤(مقـــرر اهليـــئة   ). ٢٠٠٢ و١٩٩٨(
 ).٢٠٠٤(الدائمة املعنية بالتقديرات 

   
 راينر فولفغانغ مشيت         
 (Rainer Wolfgang Schmid)  
أســـتاذ . مـــن مواطـــين النمســـا. ١٩٤٩ولـــد يف عـــام  

مشـــارك بشـــعبة التشخيصـــات املختـــربية الطبـــية والكيميائـــية، 
ــنا اجلــ   ــية  مستشــفى فيي ــنا الطب ــة فيي ــيس قســم  . امعي، جامع رئ

 .األحباث يف جمال التحاليل الطبية البيولوجية والسمية

حائـز عـلى درجة الدكتوراه يف الكيمياء، جامعة فيينا            
ــلم   ). ١٩٧٧( ــبية وعـ ــياء العصـ ــيا يف الكيمـ ــبا عالـ تلقّـــى تدريـ

ــبل اإلكلينيكــية، املعهــد       ــرب الصــيدلة ق ــاقري العصــيب يف خمت العق
). ١٩٨٠-١٩٧٨(لصحة العقلية، واشنطن العاصمة     الوطـين ل  

ــنا       ــة فيي ــلم الســموم، جامع ــلى درجــة املاجســتري يف ع ــز ع  حائ
 مقــاال نشــرت يف مــيادين إدمــان العقــاقري ٨٥ألّــف ). ١٩٩٨(

وعــلم العقــاقري العصــيب وعــلم العقــاقري اإلكلينــيكي والكيمــياء   
رئــيس مشــارك لــلمؤمتر الــدويل الــرابع بشــأن رصــد  . التحليلــية

). ١٩٩٥(لعقاقـيـر العالجية وعلم السمـوم اإلكلينيكـي، فيينا   ا
عضـو فريق اخلرباء بشأن العقاقري احملورة والتابع لوزارة الصحة       

منذ (يف النمسـا وعضـو منتدى خرباء العقاقري التابع ملدينة فيينا         
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ــنا  ). ١٩٩٧عــام  : تــرأس مشــاريع علمــية عديــدة يف مديــنة فيي
مـنذ عــام  (األنشــطة الشـبابية الكـبرية   رصـد العقـاقري احملـورة يف    

عضــو اللجـــنة العلمــية لـــلمؤمترات العلمــية الدولـــية    ). ١٩٩٧
ــيل      ــيكي وحتل ــلم الســموم اإلكلين ــان املخــدرات وع بشــأن إدم

عضـــو يف العديـــد مـــن اجلمعـــيات العلمـــية الوطنـــية  . الســـموم
ــلم الســـموم  ــاد  . والدولـــية يف عـ ــارك يف اجـــتماعات االحتـ مشـ

 -فــريق بومبــيدو واالحتــاد  (بــاملخدرات األورويب ذات الصــلة 
 عضـــو وفـــد النمســـا إىل جلـــنة املخـــدرات ). الـــربملان األورويب

)٢٠٠١-١٩٩٩.( 

ــدرات      ــبة املخـ ــية ملراقـ ــئة الدولـ ــو اهليـ ). ٢٠٠٢(عضـ
). ٢٠٠٢مـنذ عام  (عضــو اللجـنة الدائمــة املعنـية بالـتقديرات           

للجنة نائـب رئـيس اللجـنة الدائمـة املعنـية بالـتقديرات وعضـو ا          
 ).٢٠٠٤(املالية واإلدارية 
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 (Zheng Jiwang)  
أســتاذ يف . مــن مواطــين الصــني . ١٩٤٣ولــد يف عــام  
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 ؛)٢٠٠٣-١٩٩٩(جامعة بكني 

ــية      ــيجني الطب ــية ب ). ١٩٦٩(دكــتوراه يف الطــب، كل
باحـث مسـاعد وباحـث مشـارك، إدارة عـلم العقاقري العصيب،           

؛ رئــيس )١٩٨٧-١٩٦٩(معهــد بــيجني الكيمــيائي والدوائــي 
ــلم ا ــين باالرهتــان     إدارة ع ــد الوطــين املع ــاقري العصــيب، املعه لعق

ــلمخدرات  ــوث   )١٩٩٠-١٩٨٧(لـ ــز حبـ ــر، مركـ ــامل زائـ ؛ عـ

اإلدمـان، املعهــد الوطــين املعــين بــتعاطـي املخــدرات، الواليـــات  
 :مؤلّف للعديد من املقاالت، منها  ). ١٩٩١-١٩٩٠(املتحدة  

“Involvement of µ-opioid receptors and α-adrenoceptors 

in the immunomodulatory effects of dihydrotropine”, 

European Journal of Pharmacology (1998); 

“Immunosuppressive effects of dihydrotropine, a potent 
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). ١٩٩٣منذ عام ( عضـو اجلمعية الصيدالنية الصينية   .(2002)
ــر   ــيس حتري ــلمخدرات  رئ ــة الصــينية لالرهتــان ل ــام   (ال ــنذ ع م

مديــــر قســـــم عـــــلم الســــموم املـــــتعلق باالرهتـــــان   ). ١٩٩٩
ــمـــوم     ـــم الس ــيــة الصــينيــة لعلـ ــلمخدرات، اجلمع ــام  (ل ــنذ ع م

م منذ عا (نائـب مديـر اجلمعـية الصينية لعلم السموم          ). ٢٠٠٠
٢٠٠٠.( 

ــبة املخـــدرات    ــئة الدولـــية ملراقـ ــام (عضـــو اهليـ ــنذ عـ مـ
  ٢٠٠٠(عضــو اللجــنة الدائمــة املعنــية بالــتقديرات     ). ٢٠٠٠

 نائـــب رئـــيس اللجـــنة الدائمـــة املعنـــية بالـــتقديرات ). ٢٠٠١و
)٢٠٠٢.( 

 



 

 

 اهليئة الدولية ملراقبة املخدراتدور 
 

نشئت تعاهديا من أجل تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة          ة شبه قضائية أُ     هيئة رقابية مستقلّ  هي ) اإلنسيب (اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات     
   . عصبة األمم  عهد، ترجع إىل   العقاقري هلا يف إطار املعاهدات السابقة ملراقبة     سالفة  وكانت هناك منظّمات   . العقاقري
  تركيبتها
وُينتخب   . ممثّلني حلكوماهتمك ال بصفتهم الشخصية   ويعملونقتصادي واالجتماعي   تتألّف اهليئة من ثالثة عشر عضوا ينتخبهم اجمللس اال   

الصيدالنية من قائمة أشخاص تسميهم منظّمة الصحة العاملية، وعشرة           ميدان الطب أو علم العقاقري أو املستحضرات      ثالثة أعضاء من ذوي اخلربة يف      
ثقة اجلميع ملا يتحلّون به من كفاءة وحياد وتنـزه عن         حيظون ب هم أشخاص   اهليئة  وأعضاء  . كومات احلأعضاء من قائمة من األشخاص الذين تسميهم       

على  وللهيئة أمانة تساعدها     .  وظائفها ء كل الترتيبات الالزمة لضمان االستقالل التقين التام للهيئة يف أدا          اهليئة  ويتخذ اجمللس بالتشاور مع      . الغرض
ال  إلكنها ليست مسؤولة     املعين باملخدرات واجلرمية    األمم املتحدة  ملكتبوأمانة اهليئة هي وحدة ادارية تابعة     . القيام مبهامها ذات الصلة باملعاهدات    
اعتمدها   اليت  ترتيبات  التعاونا وثيقا مع مكتب األمم املتحدة املعنـي باملخدرات واجلرمية يف إطار        اهليئة  وتتعاون  .أمام اهليئة فيما يتعلق باملسائل الفنية    

بل  اجمللس وجلنة املخدرات التابعة له،      مبراقبة املخدرات، ال تقتصر على       تتعاون مع هيئات دولية أخرى معنية       ما ك. ١٩٩١/٤٨جمللس يف قراره  ا
مم وهي تتعاون أيضا مع هيئات خارج منظومة األ     . ، وال سيما منظّمة الصحة العاملية  ذات الصلة املتخصصة  األمم املتحدة  وكاالت  تشمل أيضا 

   .)باسم املنظّمة العاملية للجمارك   املعروف أيضا  (وجملس التعاون اجلمركي  ) االنتربول(املتحدة، وخباصة املنظّمة الدولية للشرطة اجلنائية     
  هاوظائف

؛ واتفاقية    ١٩٧٢لة بربوتوكول سنة   بصيغتها املعد ١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة   : اهليئة يف املعاهدات التالية ت وظائف سيأُر 
وعلى وجه العموم،     . ١٩٨٨رات العقلية لسنة    ؛ واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثّ          ١٩٧١رات العقلية لسنة   املؤثّ

 :تقوم اهليئة مبا يلي 
فر إمدادات   اتعاون مع احلكومات، إىل ضمان تو       واستعماهلا بصورة مشروعة، تسعى اهليئة، بال       وجتارهتا   العقاقري فيما يتعلق بصنع     )أ( 

وتقوم اهليئة   . من املصادر املشروعة إىل القنوات غري املشروعة  للعقاقري ب ي لالستعماالت الطبية والعلمية، وضمان عدم حدوث تسر    العقاقريكافية من 
 إىل االجتار غري   املوادب تلك   ي وتساعدها على منع تسر  ةعغري مشرو العقاقري بصورة    اويات املستخدمة يف صنع   ي أيضا برصد مراقبة احلكومات للكيم    

 املشروع؛
 هبا واستعماهلا بصورة غري مشروعة، حتدد اهليئة مواِطن الضعف يف نظم املراقبة الوطنية والدولية                 واالجتار فيما يتعلق بصنع املخدرات     )ب( 

، بغية تقرير ما      العقاقري بصورة غري مشروعة   يف صنع   املستخدمة  اويات يلكيم وتتوىل اهليئة أيضا مسؤولية تقييم ا     . وتسهم يف تصحيح تلك األوضاع    
 .لمراقبة الدولية ل إخضاعها  إذا كان ينبغي  

 :واضطالعا مبسؤولياهتا، تقوم اهليئة مبا يلي     
 من خالل نظام   عقاقري بال  طوعي للمؤثرات العقلية، وترصد األنشطة املشروعة املتعلقة      تقييم تدير نظام تقديرات للمخدرات ونظام     )أ( 

     ل، ضمن مجلة أمور، إىل توازن بني العرض والطلب؛      بيانات إحصائية، هبدف مساعدة احلكومات على التوص 
رات العقلية بصورة    ب املواد اليت يكثر استخدامها يف صنع املخدرات واملؤثّ         يع التدابري اليت تتخذها احلكومات ملنع تسر     ترصد وتشج  )ب( 

 ؛ ١٩٨٨ م تلك املواد لتقرير ما إذا كان يلزم إجراء تغييـرات يف نطاق مراقبة املواد املدرجة يف اجلدولني األول والثاين التفاقية            غري مشروعة، وتقيِّ
صة أو غريها من املنظّمات الدولية املختصة،       ل املعلومات املقدمة من احلكومات أو هيئات األمم املتحدة أو وكاالهتا املتخص      حتلّ )ج( 
  تنفيذا وافيا، وتوصي بالتدابري العالجية املناسبة؛     العقاقري  من تنفيذ احلكومات ألحكام املعاهدات الدولية ملراقبة     للتأكد

توصي   وهلذه الغاية،  العقاقري،  د بالتزاماهتا مبقتضى املعاهدات الدولية ملراقبة  تقيم حوارا مستمرا مع احلكومات ملساعدهتا على التقي )د( 
 .قدمي مساعدة تقنية أو مالية    بتعند االقتضاء 

ومن واجبات اهليئة أن تطلب إيضاحات يف حال حدوث انتهاكات ظاهرة ألحكام املعاهدات، وأن تقترح التدابري العالجية املناسبة على              
 احلكومات اليت ال تطب   على تذليل تلك    االقتضاء   ا أو اليت تواجه صعوبات يف تطبيقها، وأن تساعد احلكومات عند      ق أحكام املعاهدات تطبيقا تام

 األطراف املعنية إىل ذلك وأن تعرض األمر على          ه تنب جاز هلا أن     ، أما إذا الحظت اهليئة أن التدابري الالزمة لعالج وضع خطري مل تتخذ             . الصعوبات
 من أي بلد مقصِّر    العقاقري  بوقف استرياد  جلنة املخدرات واجمللس االقتصادي واالجتماعي، وكمالذ أخري، ختول املعاهدات اهليئة بأن توصي األطراف        

 .ويف كل األحوال، تعمل اهليئة يف تعاون وثيق مع احلكومات     .  إليه أو كليهما  العقاقري أو تصدير  



 

 

ريبية   حلقات تدارس وبرامج تدتنظيم   تقترح اهليئة  ،وهلذه الغاية. الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقيات   على  اإلدارات الوطنية اهليئة وتساعد  
 . وتشارك يف تلك احللقات والربامج   العقاقري  عن مراقبة االداريني إقليمية للمسؤولني  

 
  اتقاريره
    يف   العقاقري ويتضمن التقرير السنوي حتليال ألوضاع مراقبة      . تقريرا سنويا عن أعماهلا  اهليئة   تقضي املعاهدات الدولية ملراقبة العقاقري بأن تعد

وتلفت   . املعاهدات الدولية ملراقبة العقاقري  ض للخطر أهداف   احلكومات على علم باألوضاع القائمة واحملتملة اليت قد تعر   ظلّمجيع أحناء العامل، كي ت 
د بأحكام املعاهدات، كما تقدم اقتراحات وتوصيات لتحسني      الضعف يف املراقبة الوطنية ويف التقي  ومواِطن اهليئة انتباه احلكومات إىل الثغرات    

 وسائر   ألمم املتحدة  اهيئات    احلكومات إىل اهليئة وإىل      إىل املعلومات اليت تقدمها     السنوي ويستند التقرير  . ع على الصعيدين الوطين والدويل     األوضا
من خالل   وجملس التعاون اجلمركي، وكذلك   االنتربول  ثل م،كما تستخدم فيه معلومات مقدمة من خالل منظّمات دولية أخرى     . منظّماهتا
 .ات إقليميةمنظّم

رات العقلية الالزمة لألغراض     ن بيانات عن احلركة املشروعة للمخدرات واملؤثّ       لة، تتضم  ستكمل تقرير اهليئة السنوي بتقارير تقنية مفص      وُي 
للمخدرات واملؤثّرات   نظام مراقبة احلركة املشروعة     أداء  حلسن  الزمة  وتلك البيانات   . الطبية والعلمية، مع حتليل لتلك البيانات من جانب اهليئة        

 بأن تقدم اهليئة إىل جلنة       ١٩٨٨ من اتفاقية   ١٢وعالوة على ذلك، تقضي أحكام املادة      . شروعةاملقنوات غري  الالعقلية، مبا يف ذلك منع تسريبها إىل        
اليت يكثر استخدامها يف الصنع     اويات يم والكيرصد السالئف  عرضا لنتائج  وهذا التقرير، الذي يقدم   . املخدرات تقريرا سنويا عن تنفيذ تلك املادة  

 .غري املشروع للمخدرات واملؤثّرات العقلية، ُينشر أيضا كملحق للتقرير السنوي      
، خيصص الفصل األول من التقرير السنوي ملسألة حمددة تتعلق مبراقبة املخدرات تبدي بشأهنا اهليئة استنتاجاهتا وتوصياهتا من                 ١٩٩٢منذ عام  

وفيما يلي بيان باملواضيع اليت عوجلت يف    .  يف املناقشات والقرارات السياساتية يف مراقبة العقاقري على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل  أجل اإلسهام
 :التقارير السنوية السابقة 
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ختطّي مفهوم    :  تكامل استراتيجيات خفض العرض والطلب     ٢٠٠٤ويتناول الفصل األول من تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات عن عام            

 .النهج املتوازن
ويقدم الفصل الثاين حتليال لتشغيل نظام املراقبة الدولية للمخدرات استنادا يف املقام األول إىل معلومات ُتطالَب احلكومات بتقدميها مباشرة            

روعة ذات الصلة    وينصب التركيز فيه على املراقبة على صعيد العامل جلميع األنشطة املش         . إىل اهليئة وفقا للمعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات    
 .باملخدرات واملؤثّرات العقلية وكذلك املواد الكيميائية املستعملة يف صنع تلك العقاقري على حنو غري مشروع         

أما الفصل الثالث فيعرض بعضا من أهم التطورات يف جمال تعاطي املخدرات واالجتار هبا، وما تتخذه احلكومات من تدابري لتنفيذ املعاهدات                        
ويورد تعليقات حمددة على أوضاع مراقبة العقاقري يف البلدان اليت أوفدت إليها اهليئة إحدى بعثاهتا      . ة ملراقبة املخدرات بالتصدي لتلك املشاكل الدولي

 .أو قامت بزيارة فنية إليها   



 

 

 منظومة األمم املتحدة وجهازا مراقبة املخدرات وأمانتهما
 
 

 اجلمعية العامة

  

 
 تصادياجمللس االق

  واالجتماعي

   
 "اإلنسيب"اهليئة  
 

 جلنة املخدرات

     
 )ب(أمانة اإلنسيب/)أ(املكتب

  
 :املفتاح 

 مباشر) إداري أو بنيوي(ارتباط       
 عالقة إبالغ وتعاون ومشورة      

 .مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية )أ(

 .م تقارير عن املسائل املوضوعية إالّ إىل اإلنسيب وحدهاأمانة اإلنسيب ال تقد )ب(
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