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 تصدير
 

 عمال املخّدرات ملراقبة الدولية اهليئة اختذهتا الـيت  لإلجـراءات  موجـزا  بـيانا  الـتقرير  اهـذ  نيتضـمّ 
 .١٩٩٨ عام يف العشرين االستثنائية دورهتا يف العامة اجلمعية اعتمدهتا اليت بالقرارات

 الــدويل واجملــتمع احلكومــات فــرادى الــتزاُم كــثريا ازداد املاضــية، العشــر الســنوات مــدى عــلىف 
 اختذت اليت البلدان عدد تزايُدوهـذا ما يدلّ عليه       العاملـية،  املخـّدرات  ملشـكلة  بالتصـدي  برمـته 

 االنضماُمومن تلك اخلطوات     املخّدرات، مراقبة على ةالوطني قدرهتا لتعزيز ملموسـة  خطـوات 
 للمخّدرات الدولية املراقبة نظام يـزال  وال .وتنفـيذها  املخـّدرات  ملراقـبة  الدولـية  املعـاهدات  إىل
 الالفّع التنفيذ نإكما   .املخّدرات تعاطي من الوقاية يف بذلك مسـامها  بفعالـية،  ويعمـل  وريـتطّ 

 االقتصادي اجمللس عن الصادرة الصـلة  ذات والقـرارات  ملخـّدرات ا ملراقـبة  الدولـية  لـلمعاهدات 
ــية واالجــتماعي ــة واجلمع ــبا الكــامل الوقــف يف ســاهم العام ــاقري  لتســريب تقري  املصــنوعةالعق

 .املشروعة غري السوق إىل مشروعة طريقةب

، األمفيتامينية املنّشطات فيها مبا العقلية، املؤثّرات فمراقبة .قائمـة  تـزال  ال الـتحديات  بعـض  أن غـري  
 ال الدولية، التجارة من القبيل هذه مـن  مـواد  أي حالـيا  بُتسـرّ  تكـاد  ال حـني  ويف. ميكـن حتسـينها   

 الكما  .الداخلية التوزيع قنوات من العقلية املؤثّرات تسريب استمرار بسـبب  مشـاكل  هـناك  تـزال 
 اإلنترنت طريق عن املواد كتل بيعما زال  و مشكلة، ميثل طبية بوصفة املبـيعة لعقـاقري   ا تعـاطي  يـزال 
 .له للتصدياملناسبة  التدابري اختاذيف مجيع أحناء العامل  احلكوماتمن  بيتطلّ

 دولــية مــبادرات عــدة نتــيجةَ تقدمــا احلكومــات أحــرزت بالســالئف الكيميائــية، يــتعلق وفــيما 
 غــري املخــّدرات صــنع يف اســتخدامها لغــرض الســالئف الكيميائــية  تســريب مــنع إىل تــرمي

 كشف بعيد حد إىل للتصدير السابقة اإلشعارات نظام يسَّر ،وعـلى وجه اخلصوص   . ملشـروع ا
 يف اهليئة استهلته الذي هذا، اآليل اإلشـعار  نظـام  تطبـيق  وزاد. التسـريب  حمـاوالت  مـن  العديـد 

 اتباع حظيوقـد   .السـالئف  يف الدولـية  الـتجارة  عـن  املعلومـات  تـبادل  تعزيـز  يف ،٢٠٠٦ عـام 
 مــن الــنطاق واســع بتأيــيد الســالئف مراقــبة جمــال يف أمشــل دويل تعــاون حتقــيق إىل يســعى هنــج

 .برّمته الدويل اجملتمعمن و احلكومات فرادى

 تزال ال ١٩٩٨ عام يف العامـة  اجلمعـية  رمسـتها  الـيت  األهـداف  فـإن  الـتقرير،  هـذا  مـن  نيتبـيّ  وكمـا  
 جديدة حتديات برزت ،ذلك إىل وباإلضافة .آنذاك كانـت  مثـلما  ٢٠٠٨ عـام  يف ومهمـة  وجـيهة 

 .األهداف تلك لبلوغ اجلهـد  مـن  املـزيد  بـذل  ضـرورة  يعـين  ّممـا  لـلمخّدرات،  الدولـية  املراقـبة  أمـام 
 الوطــين الصــعيدين عــلى والــتعاون التنســيق تعزيــز مــنها قصــدُي التوصــيات مــن عــددا اهليــئة وتقــدم

 أجل من قبلةامل السنوات يفمواصـلة اجلهود     الـدويل  واجملـتمعَ  احلكومـات  وتناشـد اهليـئةُ      .والـدويل 
 .العشرين االستثنائية دورهتا يف العامة اجلمعية دهتاحّد اليت األهداف بلوغ
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  مةمقّد -أوال  
، قــرارات ١٩٩٨اعــتمدت اجلمعــية العامــة، يف دورهتــا االســتثنائية العشــرين، يف عــام   -١

ويتضمن القرار  . ٢٠٠٨ كـبري من مشكلة املخّدرات العاملية حبلول عام          بقـدر هتـدف إىل احلـد      
طــة العمــل ملكافحــة صــنع املنّشــطات األمفيتامينــية وســالئفها واالجتــار هبــا وتعاطــيها    بشــأن خ

ــرار اجلمعــية العامــة دإ (بصــورة غــري مشــروعة   ــبة   )  ألــف٢٠/٤-ق والقــرار بشــأن تدابــري مراق
إشـارات إىل اهليـئة الدولـية ملراقبة املخّدرات،         )  بـاء  ٢٠/٤-قـرار اجلمعـية العامـة دإ      (السـالئف   

االتفاقية الوحيدة  :  وهي ،وليات مبقتضى املعاهدات الدولية ملراقبة املخّدرات     الـيت تضـطلع مبسؤ    
ــلمخّدرات لســنة   ــربوتوكول ســنة  ، بصــيغتها املعّد١٩٦١ل ــة ب ــرات  )١(،١٩٧٢ل ــية املؤثّ  واتفاق

 واتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة االجتـار غـري املشـروع يف املخّدرات                 )٢(،١٩٧١العقلـية لسـنة     
 )٣(.١٩٨٨ لسنةة واملؤثّرات العقلي

ووفقــا خلطــة العمــل، ينــبغي أن تواصــل اهليــئات الدولــية واإلقليمــية الدعــوة إىل تنفــيذ    -٢
ع لــلمعاهدات الدولــية ملراقــبة املخــّدرات، وكذلــك القــرارات أو املقــررات الــيت   اإلطــار املوّســ

تتـــناول خمـــتلف جوانـــب مشـــكلة املنّشـــطات األمفيتامينـــية، الـــيت اعـــتمدها كـــل مـــن اجمللـــس  
وينــبغي أن تقــوم هيــئات دولــية مــن قبــيل  . االقتصــادي واالجــتماعي وجلــنة املخــّدرات واهليــئة 

الذي يسّمى حاليا مكتب األمم املتحدة      (بـرنامج األمـم املـتحدة للمراقـبة الدولـية لـلمخّدرات             
تقين واهليئة ومنظمة الصحة العاملية بتعزيز عملها املتعلق بالبعدين ال) املعـين بـاملخّدرات واجلـرمية    

والعـلمي ملشـكلة املنّشـطات األمفيتامينـية، وتعمـيم النـتائج يف منشورات منتظمة لفائدة الدول                 
 . اجلمهورمومعو

ــاء٢٠/٤-قــرار اجلمعــية العامــة دإ (خلطــة العمــل املذكــورة  ووفقــا  -٣ ــبغي ، ) ب أن أيضــا ين
تخذ خطوات  تأن   السالئف و  املفروضة على تسـتعرض الـدول بانـتظام الضـوابط الرقابـية القائمـة             

 مكـامن الضـعف فـيها، مـع إيـالء االعتبار التام للتوصيات ذات      تكّشـفت مـا  مناسـبة لـتعزيزها كلّ   
 من اتفاقية سنة    ١٢ يف تقاريـرها السـنوية بشـأن تنفـيذ املـادة             ةالـوارد و اهليـئة    الصـادرة عـن   الصـلة   
اللوائح الوطنية  وينـبغي كذلـك أن ُتقـدِّم الـدول إىل اهليئة تقارير يف الوقت املناسب عن                 . ١٩٨٨

املعـــتَمدة ملراقـــبة تصـــدير الســـالئف واســـتريادها وعـــبورها؛ وينـــبغي أن ُتحسِّـــن الـــدول آلـــياهتا   
 تبادل املعلومات بني الدول املستوردة      بطرائق منها السالئف،  بوإجـراءاهتا اخلاصـة برصـد االجتـار         

                                                                 
 .١٤١٥٢، الرقم  ٩٧٦، اجمللد عة املعاهدات جممو األمم املتحدة،   (1) 
 .١٤٩٥٦، الرقم  ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد  (2) 
 .٢٧٦٢٧، الرقم  ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد  (3) 
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ســالئف؛ وينــبغي أن  املشــبوهة املــتعلقة بالالصــفقاترة ودول العــبور، ومــع اهليــئة، عــن  واملصــّد
غري وللمراقبة الدولية اخلاصة    اخلاضعة  تـتعاون الـدول مـع اهليـئة يف إعـداد القائمة احملدودة للمواد               

 .١٩٨٨املدرجة حاليا يف اجلدولني األول والثاين من اتفاقية سنة 

ديســمرب / كــانون األول١٨، املــؤرخ ٦٢/١٧٦عت اجلمعــية العامــة، يف قــرارها وشــّج -٤
ــئة، ٢٠٠٧ ــيدة     اهلي ــا املف ــلى مواصــلة أعماهل ــالع ــياوية    يف جم ــواد الكيم ــبة الســالئف وامل  مراق

 .األخرى املستخدمة يف صنع املخّدرات واملؤثّرات العقلية غري املشروع

 احلكومات  زادتوخـالل العقـد الـذي تـال دورة اجلمعـية العامة االستثنائية العشرين،                -٥
وقد اضطلعت . فعالية ملشكلة املخّدرات العامليةلتصـدي بقدر أكرب من ال الرامـية إىل ا  جهودهـا   

 جهـازا مستقال شبه قضائي يرصد تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخّدرات،            باعتـبارها اهليـئة،   
 .يف هذا املسعىبدور هام يف مساعدة احلكومات 

يف أعــدَّت اهليــئة هــذا الــتقرير اســتجابة للقــرارات الــيت اعــتمدهتا اجلمعــية العامــة    قــد و -٦
لت إليها اهليئة فيما يتعلق      الرئيسية اليت توصّ   ن النتائجَ يتضـمّ هـو   و. دورهتـا االسـتثنائية العشـرين     

ها مل تكن  اليت تناولتها اجلمعية العامة ولكن يف خطـة العمـل، واملسائلَ      املـنوطة هبـا   بتنفـيذ املهـام     
ــئةموّجهــة إىل ــتقدم احملــرز يف تلــك اجملــاالت، شــدّ   .  اهلي اهليــئة عــلى تنفــيذ  دت ولــدى تقيــيم ال

 اجلمعية الصادرة عناحلكومـات لـلمعاهدات الدولـية ملراقـبة املخّدرات والقرارات ذات الصلة            
العامــة واجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي وجلــنة املخــّدرات، فضــال عــن تنفــيذ توصــيات اهليــئة  

 . مبراقبة املنّشطات األمفيتامينية والسالئفاملتعلقةسائل املبشأن 
  

اإلجراءات اليت اختذهتا اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات استجابة  -ثانيا 
  لقرارات اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية العشرينل
لقرارات اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية العشرين، اختذت          لاسـتجابة    -٧

ع املنّشطات األمفيتامينية واالجتار هبا وتعاطيها على اهليـئة جمموعـة مـن اإلجـراءات ملكافحة صن     
وقد استندت تلك اإلجراءات إىل التقييم املنتظم       . حنـو غـري مشـروع، وتعزيـز مراقـبة السالئف          

الـذي جتـريه اهليـئة ملـا حتـرزه احلكومـات مـن تقـدم يف تنفـيذ أحكـام املعـاهدات الدولـية ملراقبة                          
  مـــن اتفاقـــية ١٢، واملـــادة ١٩٧١ يف اتفاقـــية ســـنة املخـــّدرات، وال ســـيما األحكـــام الـــواردة

 .١٩٨٨سنة 

واصـلت اهليـئة رصد استهالك املنّشطات، مبا فيها املنّشطات األمفيتامينية، عن كثب             و -٨
تـؤدي إىل تعـاطي تلـك املـواد، ودأبت على           قـد   يف بلـدان خمـتلفة بغـية اسـتبانة االجتاهـات الـيت              
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مــت اهليــئة عــددا مــن التوصــيات العامــة كمــا قّد. إجــراء حــوار مســتمر مــع احلكومــات املعنــية
ُنشرت يف تقاريرها السنوية وتقاريرها عن واليت  بشـأن سـبل تعزيـز مراقـبة السالئف،           احملـّددة و

 .١٩٨٨ من اتفاقية سنة ١٢تنفيذ املادة 

، وعقب استعراض منتصف املدة للتقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل،           ٢٠٠٤ويف عـام     -٩
مــتابعة نــتائج دورة اجلمعــية العامــة وهــي  حمــّددةواليــة بريقا عــامال ُعهــد إلــيه أنشــأت اهليــئة فــ

تقييم مستمر، اجملاالت   ما جيريه من    واسـتبان الفـريق العـامل، استنادا إىل         . االسـتثنائية العشـرين   
دة فيما يتعلق   الـيت تتطلـب حتقـيق مـزيد مـن التقدم، وقدَّمت اهليئة بناء على ذلك توصيات حمدّ                 

 .احلكومات إىل املعاهدات الدولية ملراقبة املخّدرات وتنفيذهابانضمام 

، أجـرت اهليئة دراسة استقصائية الستعراض تنفيذ املعاهدات الدولية          ٢٠٠٧ويف عـام     -١٠
ملراقـبة املخـّدرات عـلى الصـعيد العـاملي، ودعـت مجـيع الدول واألقاليم إىل ملء استبيان أعدته               

 اجلهـود الـيت بذلـتها احلكومـات مـن أجـل تنفيذ              يَمالدراسـة تقيـ   وكـان هـدف     . لذلـك الغـرض   
 مواطن الضعف والثغرات اليت تشوب      كشـف أحكـام املعـاهدات الدولـية ملراقـبة املخـّدرات، و          

مراقــبة املخــّدرات عــلى الصــعيدين الوطــين والــدويل، وتقــدمي توصــيات بشــأن الــنظم الوطنــية     
 .والدولية ملراقبة املخّدرات

، شــاركت اهليــئة بنشــاط يف ٥١/٤ بقــرار جلــنة املخــّدرات عمــالعــالوة عــلى ذلــك، وو -١١
األعمـال التحضـريية لـلجزء الرفـيع املسـتوى مـن الـدورة الثانـية واخلمسـني للجنة، املتعلقة مبتابعة                     

ــتثنائية العشــرين    ــة االس ــية العام ــئة و  . دورة اجلمع ــد شــاركت اهلي ــبريإســهاما أســهمتوق  يف ا ك
مت اهليئة  وقّد. عضـوية مـن اخلرباء احلكوميني الدوليني      اجـتماعات مخسـة أفـرقة عاملـة مفـتوحة ال          

 :  بشــأن املواضــيع اخلمســة التالــية للمناقشــةإىل تلــك األفــرقة، عــلى وجــه اخلصــوص، مذكــرات   
مكافحة غسل األموال وتعزيز التعاون القضائي      ) ب(و؛  )انظـر املرفق األول    (العـرض خفـض   ) أ(
لى إبـادة حماصـيل املخـّدرات غري املشروعة وعلى        الـتعاون الـدويل عـ     ) ج(و؛  )انظـر املـرفق الـثاين     (

انظـر املرفق  (خفـض الطلـب عـلى املخـّدرات     ) د(و؛ )انظـر املـرفق الثالـث   (التنمـية الـبديلة    حتقـيق   
وتوجـــز ). املـــرفق اخلـــامس انظـــر(مراقـــبة الســـالئف واملنّشـــطات األمفيتامينـــية ) هــــ(و؛ )الـــرابع

 .ك املسائلمذكرات املناقشة املذكورة مواقف اهليئة من تل
  

  اإلجنازات   -ثالثا  
 بـاء، اإلجراءات اليت ينبغي أن تتخذها    ٢٠/٤-دت اجلمعـية العامـة، يف قـرارها دإ        حـدّ  -١٢

ــتدابري مكافحــة االجتــار باملنّشــطات      ــتعلق ب احلكومــات يف خمــتلف اجملــاالت، مبــا يف ذلــك مــا ي



 
 
 

E/INCB/2008/1/Supp.1 

4 

؛ والتعاون  ة غري مشروع  بصورةاألمفيتامينـية وسـالئفها وصـنعها وتوزيعهـا وتسريبها وتعاطيها           
واضعةً يف   اهليئة،   تعاونتوقد  . الـدويل عـلى مراقبة السالئف؛ ومراقبة املواد الكيمياوية البديلة         

 وثــيقا مــع تعاونــا مبقتضــى املعــاهدات الدولــية ملراقــبة املخــّدرات،  ة املــنوطة هبــالواليــا اعتــبارها
، مبا يف ذلك  ة مشروع صورةة ب احلكومـات مـن أجل مكافحة تسريب املؤثّرات العقلية املصنوع         
 تعزيز التعاون الدويل وواصلتاملنّشـطات األمفيتامينـية وسـالئفها، إىل القنوات غري املشروعة،       

 جتســيدا حقيقــيا مــا بذلــته الــبابد اإلجنــازات املذكــورة يف هــذا وجتّســ.  مراقــبة الســالئفعــلى
اعتمدهتا اجلمعية العامة    اليت   القراراتاحلكومـات مـن جهـود ومـا أحـرزته مـن تقـدم يف تنفـيذ                  

 .يف دورهتا االستثنائية العشرين
  

  شكلة املنّشطات األمفيتامينيةمل التصدي -ألف 
 كثريكـان تعـاطي املنّشـطات األمفيتامينـية، وهـو ظاهرة كانت حديثة العهد نسبيا يف                  -١٣

ة يف دورهتــا  املواضــيع الرئيســية الــيت تناولــتها اجلمعــية العامــ ، أحــَد١٩٩٨مــن الــبلدان يف عــام 
اجملتمع الدويل  من  االسـتثنائية العشـرين، ذلك أنه اعُترب مشكلة تتطلب من خمتلف احلكومات و            

ويف خطـة العمل ملكافحة صنع املنّشطات األمفيتامينية     .  وعاجلـة  مّتسـقة برمـته اختـاذ إجـراءات       
 عـلى أهنا  التالـية   اإلجـراءات دت  ، ُحـدّ  ة مشـروع  بصـورة غـري   وسـالئفها واالجتـار هبـا وتعاطـيها         

إذكــاء الوعــي، وخفــض الطلــب، وتقــدمي معلومــات دقــيقة، واحلــد مــن العــرض،   : ذات أمهــية
 .وتعزيز نظام املراقبة

 يف جمال مواصلة العمل   الداعي إىل   طلب اجلمعية العامة    لوقامـت اهليـئة، اسـتجابة منها         -١٤
مفيتامينــية، ونشــر املنّشــطات األمفيتامينــية، جبمــع وحتلــيل املعلومــات عــن تعــاطي املنّشــطات األ

 الضرورة  عندما اقتضت تلـك املعلومـات مـن خـالل تقاريـرها السنوية، واالتصال باحلكومات              
 .اختاذ إجراءات تصحيحية

  
  منع تسريب املنّشطات األمفيتامينية من التجارة الدولية -١ 

دوالن ويتضّمن اجل . ١٩٧١ختضـع املنّشـطات األمفيتامينـية للمراقبة مبوجب اتفاقية سنة            -١٥
وُتطبَّق . األول والـثاين مـن تلـك االتفاقـية املؤثّـرات العقلـية الـيت ُيـرجَّح تعاطـيها أكـثر مـن غريهـا               
 يف إطارعـلى تلـك املـواد تدابـري رقابـية صـارمة تشـمل نظامـا إلزامـيا ألذون االسـترياد والتصـدير                       

ة على املواد املدرجة يف      املفروضـ  الـتدابري الرقابـية    كـان مـن أثـر     و. الـتجارة الدولـية يف تلـك املـواد        
 نظم مماثلة ملراقبة    ه مل توضع  غري أن . منعـت بالفعل تسريب تلك املواد     أن  اجلدولـني األول والـثاين      
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 تسريبها من التجارة الدولية املشروعة      ومن ثَم استمر  املـواد املدرجـة يف اجلدولني الثالث والرابع،         
 .١٩٧١اقية سنة يف الثمانينات من القرن املاضي حىت بعد اعتماد اتف

، ١٩٧١وبغـية مـنع تسريب املواد املدرجة يف اجلدولني الثالث والرابع من اتفاقية سنة       -١٦
اسـتمرت اهليـئة يف تشـجيع احلكومـات على تنفيذ تدابري            ،  املنّشـطات األمفيتامينـية   مبـا يف ذلـك      

سنوية، على  رقابـية إضـافية مـثل نظـام أذون االسـترياد والتصـدير، ونظـام تقيـيم االحتياجات ال                  
 .مدى العقد الذي تال دورة اجلمعية العامة االستثنائية العشرين

وعمــال بتوصــيات اهليــئة وقــرارات اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي ذات الصــلة، قــام   -١٧
نظام أذون االسترياد والتصدير لكي يشمل األصلي لنطاق المعظـم احلكومـات طواعية بتوسيع      

، وضعت  ١٩٩٨ومنذ عام   . ١٩٧١ث والرابع من اتفاقية سنة      مـواد مدرجـة يف اجلدولني الثال      
 حكومـة إضـافية نظامـا ألذون االسـترياد والتصدير يشمل مجيع املواد املدرجة يف اجلدولني      ٢٥

 بلدا تشريعات   ١٦٠، كـان لدى حنو      ٢٠٠٧نوفمـرب   /تشـرين الـثاين    ١ حـىت و. الثالـث والـرابع   
. ميع املواد املدرجة يف اجلدولني الثالث والرابعتشـترط أذون االسـترياد والتصدير فيما يتعلق جب     

املؤثّرات وحتـثّ اهليـئة كـل احلكومـات عـلى تطبـيق نظـام أذون االسترياد والتصدير على مجيع                    
 . املدرجة يف اجلدولني الثالث والرابع، وفقا لقرارات اجمللس ذات الصلةالعقلية

، ١٩٩٨ومــنذ عــام . رات العقلــيةوقــد أُحــرز تقــدم أيضــا يف تنفــيذ نظــام لتقيــيم املؤثّــ  -١٨
ــية    ٢٣وضــعت  ــرات العقل ــيمات خاصــة باملؤثّ ــرة، تقي ــة، ألول م ــك،  .  حكوم وإضــافة إىل ذل

مت يف  جلميع املؤثّرات العقلية اجملدولة بعد أن كانت قد قدّ        تقييمات  وضـعت تسـع حكومات      
تيحت ، أ ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١ومنذ  . وقـت سـابق تقييمات خاصة بعدد حمدود منها        

ــيم مــن املؤثّــرات العقلــية املدرجــة يف      ــبلدان واألقال ــياجات املشــروعة جلمــيع ال تقيــيمات لالحت
 .١٩٧١اجلدولني الثالث والرابع من اتفاقية سنة 

اســتطاعت نظــام التقيــيمات  كذلــك  وضــع نظــام أذون االســترياد والتصــدير و   وبفضــل -١٩
. ألمفيتامينية من التجارة الدولية املشروعة     تسريب املنّشطات ا   متنع، بصورة متزايدة،   أناحلكومات  

مل تكن   فقـد اكُتشـفت مجـيع حمـاوالت تسـريب تلـك املنّشـطات تقريـبا مـن الـتجارة الدولـية بينما                      
 .حماوالت التسريب القليلة الناجحة تتعلق إال بكميات حمدودة من املنّشطات األمفيتامينية

  
   من قنوات التوزيع الداخليةتدابري منع تسريب املنّشطات األمفيتامينية -٢ 

اختـذت اهليـئة أيضـا إجراءات ملساعدة احلكومات يف منع تسريب املخّدرات املصنوعة       -٢٠
ويف ذلـــك الســـياق، قامـــت اهليـــئة برصـــد .  مـــن قـــنوات الـــتوزيع الداخلـــيةة مشـــروعصـــورةب
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 العادي يف   األمفيتامينـية عن كثب بغية استبانة االرتفاع غري        االسـتهالك العـاملي مـن املنّشـطات       
ــك االســتهالك   ــئة . مســتويات ذل ــر اهلي ــام عــن  ويف تقري ــلى أن   )٤(،٢٠٠٠ع ــئة ع  أكــدت اهلي

ــتويات اســتهالك          ــاع مس ــببا وراء ارتف ــان س ــيها قــد يكون ــة وتعاط ــراط يف وصــف األدوي اإلف
وأثـارت اهليـئة املسـألة مـع احلكومـات املعنية؛           . القـارة األمريكـية   املؤثّـرات العقلـية يف أوروبـا و       

 التدابري اليت اختذها بعض أكثر البلدان تضررا،         يف هذا الصدد بفضل    نتائج إجيابية حتققـت   وقـد   
 .ة والصيدالنية الطبياملوجَّهة إىل أصحاب املهنمبا يف ذلك احلمالت التثقيفية 

لــزم األطــراف ، الــيت ُت١٩٧١ مــن اتفاقــية ســنة ١٠وعــالوة عــلى ذلــك، ووفقــا لــلمادة   -٢١
ــر  ــالنتوجــيه حبظ ــن إع ــة   امل ع ــية إىل عام ــرات العقل ــورؤثّ ــئة مســألة صــانعي    اجلمه ــارت اهلي ، أث

بت اهليئة  ، رحّ ٢٠٠٥ويف عام   . املنّشـطات األمفيتامينـية الذين يرّوجون علنا الستخدام منتجاهتم        
 مباشـرة إىل املسـتهلكني عـن العقـاقري املبيعة           ة املوجهـ  اتبقـرار إحـدى احلكومـات حظـر اإلعالنـ         

وأظهر ذلك القرار، الذي . ألدوية احملتوية على مواد خاضعة للمراقبة   بوصـفة طبـية، مبـا يف ذلـك ا         
 إحراز باإلمكـان ، أن    ومجاعـات املسـتهلكني     الـرعاية الصـحية    اختصاصـيني يف  اسـتند إىل مشـورة      

وحتـثّ اهليـئة احلكومـات املعنـية على اختاذ     . تقـدم يف ذلـك اجملـال، بالـرغم مـن القـيود الدسـتورية        
 .وافيا تنفيذا ١٩٧١ من اتفاقية سنة ١٠ تنفيذ املادة اخلطوات الضرورية لضمان

 بشأن ٢٠٠٧واسـتنادا إىل الـردود على الدراسة االستقصائية اليت أجرهتا اهليئة يف عام             -٢٢
ــبة املخــّدرات    ــية ملراق ــبلدان  ، عــّز) أعــاله١٠انظــر الفقــرة  (تنفــيذ املعــاهدات الدول ز معظــم ال

واعتمد بعض البلدان   . ألمفيتامينية وسالئفها الكيمياوية  ا التشـريعات الوطنـية ملراقـبة املنّشطات      
 .أيضا تدابري شاملة للتصدي لتعاطي تلك املنّشطات من خالل برامج خفض الطلب عليها

وبالــرغم مــن الــتقدم احملــرز، ال تــزال هــناك حتديــات كــبرية تواجــه ضــمان املراقــبة الكافــية  -٢٣
 عــن ١٩٩٨مــتها بلــدان خمــتلفة مــنذ عــام ر الــيت قّدأشــارت الــتقاريفقــد . األمفيتامينــية للمنّشــطات

ضـبطيات املؤثّـرات العقلـية وتعاطـيها، إىل أن تسـريب املستحضـرات الصـيدالنية احملتوية على مواد             
األمفيتامينـية، مـن قـنوات التوزيع الداخلية املشروعة، أصبح           خاضـعة للمراقـبة، مبـا فـيها املنّشـطات         

ــمــا و. رات غــري املشــروعة املخــّديوردملــمصــدرا مــتزايد األمهــية    بعــض الســلطات الوطنــية  تزال
خاطــر تعــاطي املنّشــطات األمفيتامينــية، مبــا فــيها      غــري مدركــة مل وشــرائح واســعة مــن الســكان    

 األمفيتامينـــية الطـــيب للمنّشـــطات  ســـوء الـــترويج والوصـــفمـــا زالو. املستحضـــرات الصـــيدالنية
 قـد يؤدي إىل     األمـر الـذي   سـواق املشـروعة،      مفـرط يف األ    عـلى حنـو    هال توافـر  يسـهِّ ممَّـا   ،  متواصـال 

                                                                 
 ، )A.01.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٠تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات عن عام  (4) 

 .الفصل األول



 
 
 
E/INCB/2008/1/Supp.1 

7 

اجلهاز القضائي، يف بعض البلدان، عن املعاقبة        وانون أ وتعجز سلطات إنفاذ الق   . ها وتعاطي هاتسـريب 
 بيع  ، يشكّل وعلى وجه اخلصوص  . األمفيتامينـية  عـلى األنشـطة غـري املشـروعة املـتعلقة باملنّشـطات           

اقبة، مبا فيها املنّشطات األمفيتامينية، عرب اإلنترنت،       املستحضـرات احملـتوية عـلى مـواد خاضـعة للمر          
 . على الصعيدين الوطين والدويلمتسقةهتديدات جديدة جيب التصدي هلا من خالل تدابري 

مــواد جديــدة ال ختضــع  مــواد الــتعاطيضــمن قائمــة وإضــافة إىل ذلــك، بــدأت تظهــر  -٢٤
صـول علـيها بسـهولة من قنوات التوزيع          احل مـن مثّ  حالـيا للمراقـبة الدولـية أو الوطنـية، وميكـن            

  األمــثلة عــلى تلــك املــواد املكونــاتُ ومــن. املشــروعة أو االجتــار هبــا دون خــوف مــن العقوبــة  
املشـــتقة مـــن البيـــبريازين والعقـــاقري احملـــوَّرة الـــيت ُتصـــنع بتغـــيري طفـــيف يف التركيـــب اجلزيـــئي  

رنــت لتــبادل املعلومــات عــن تلــك ســتخدم اإلنتُتو. للمنّشــطات األمفيتامينــية اخلاضــعة للمراقــبة
 .املواد واالجتار هبا

  
  اإلنترنت -٣ 

األمفيتامينية وسالئفها   أقـرت اجلمعـية العامة، يف خطة العمل ملكافحة صنع املنّشطات           -٢٥
ــدة       واالجتــار هبــا وتعاطــيها بصــورة غــري مشــروعة، بــأن اســتخدام اإلنترنــت يتــيح فرصــا جدي

وقد وضعت اهليئة مسألة التجارة غري      . اطي املخّدرات ويطـرح حتديـات جديـدة يف مواجهة تع        
 جدول أعماهلا وقدمت حتليال معمقا للمسألة       يف صدارة املشـروعة يف املخـّدرات عرب اإلنترنت        

 عن األعوام وكذلك يف تقاريرها    )٥(،٢٠٠١عام  عن  تقريـر اهليـئة الدولـية ملراقبة املخّدرات         يف  
ــيع    مــت اهلونظّ )٨(.٢٠٠٦و )٧(٢٠٠٥و )٦(٢٠٠٤ ــئة اجــتماعني لفــريق مــن اخلــرباء بشــأن ب ي

املخـّدرات اخلاضـعة للمراقـبة غـري املشـروع عـرب اإلنترنـت وهتريـب تلـك املخّدرات عن طريق                 
، ٢٠٠٥يوليه /طلبـت اهليئة، يف متوز   أن   باشـرة لالجـتماعني املذكوريـن     مـن النـتائج امل    و. الـربيد 
ة املتعلقة بصيدليات اإلنترنت اليت      باألنشط معنيةد جهـات وصـل       مجـيع احلكومـات أن حتـدّ       إىل

كما مجعت اهليئة بيانات من احلكومات عن التشريعات الوطنية       . تعمـل عـلى حنو غري مشروع      
، واخلــربات العملــية يف ةاملتصــلة خبدمــات اإلنترنــت واملواقــع الشــبكية، وآلــيات الــتعاون الوطنــي

وأظهرت تلك املعلومات أن    . جمـال مراقـبة صـيدليات اإلنترنـت غـري املشـروعة والـتحري عنها              
 ملـنع إساءة استعمال اإلنترنت      حمـّددة عـددا حمـدودا فقـط مـن الـدول قـد اعـتمد تدابـري قانونـية                   

                                                                 
 .A.02.XI.1 األمم املتحدة، رقم املبيع   منشورات  (5) 
 .)A.05.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع     (٢٠٠٤عام عن  تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات       (6) 
 .)A.06.XI.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع     (٢٠٠٥عام عن  تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات       (7) 
 .)A.07.XI.11منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع     (٢٠٠٦عام عن  هليئة الدولية ملراقبة املخّدرات      تقرير ا (8) 
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وتناشـــد اهليـــئة مجـــيع احلكومـــات أن تـــتخذ خطـــوات يف ســـبيل اعـــتماد . عـــلى ذلـــك الـــنحو
ىل إمدعوَّة  احلكومات  و. تشـريعات جديـدة للتصـدي هلـذا الشـكل مـن الـتجارة غري املشروعة               

 إجراء التحقيقات وإىل إذكاء وعي سلطات إنفاذ علىالـتعاون الـتام مـع غريها من احلكومات     
راقبة املخّدرات فيما يتعلق باحلاجة إىل اختاذ إجراءات        مب واملعنـية  والسـلطات التنظيمـية      انونالقـ 

 .ملكافحة صيدليات اإلنترنت اليت تعمل على حنو غري مشروع

لوطنــية يف صــياغة تشــريعات وسياســات وطنــية يف ذلــك   وبغــية مســاعدة الســلطات ا  -٢٦
وتتضمن . اجملـال، قـررت اهليـئة وضـع مبادئ توجيهية بشأن مسائل تتعلق بصيدليات اإلنترنت        

من حكومات بشأن منع بيع املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية غري املشروع           لـل املـبادئ التوجيهـية     
 ينـبغي اختاذهـا عـلى الصعيدين الوطين         توصـيات خبصـوص اإلجـراءات الـيت        )٩( اإلنترنـت  خـالل 

. والــدويل، تتــناول األحكــام التشــريعية والتنظيمــية والــتدابري العامــة والــتعاون الوطــين والــدويل  
 اهليئة على مدى السنوات اخلمس املاضية   تراكمت لدى د املـبادئ التوجيهـية اخلـربة اليت         وجتسّـ 

 باحلكومات واملنظمات تل االتصـاال ُجمعـت مـن خـال   الـيت   مهـا اخلـرباء و    واملعلومـات الـيت قدّ    
 .الدولية اليت لديها معرفة يف امليدان

  
  مراقبة السالئف -باء 

 التدابري الرامية إىل منع الصنع غري املشروع للسالئف املستخدمة يف صنع املخّدرات  -١ 
 واملؤثّرات العقلية بصورة غري مشروعة، ومنع استرياد تلك السالئف وتصديرها   
  جتار هبا وتوزيعها وتسريبها على حنو غري مشروعواال  

  التشريعات ونظم املراقبة الوطنية )أ( 
 دورهتـــا االســـتثنائية يفحثّـــت اجلمعـــية العامـــة، يف اإلعـــالن السياســـي الـــذي اعـــتمدته   -٢٧

، احلكومـات عـلى اعـتماد وتنفـيذ القوانـني واللوائـح الوطنية              )٢٠/٢-القـرار دإ  مـرفق   (العشـرين   
وقــد اعــتمد عــدد مــتزايد مــن الــدول  . ١٩٨٨ مــن اتفاقــية ســنة ١٢ لالمتــثال لــلمادة الضــرورية

 تشرين ١ دولة وإقليما يف ٨٠بلغ جمموعها وبذلك واألقالـيم تشـريعات بشـأن مراقبة السالئف،       
 تدابـري لـتجرمي السـلوك غري        غـري أن بعـض تلـك احلكومـات مل ُيـنفّذ بعـدُ             . ٢٠٠٨نوفمـرب   /الـثاين 

  مجــيَعوحتــثّ اهليــئةُ. ن األفــراد والشــركات فــيما يتصــل بتســريب الســالئف القــانوين الصــادر عــ
 ، بانــتظام ويف الوقــت املناســببــتزويدها،، وفقــا لإلعــالن السياســي، قــوماحلكومــات عــلى أن ت

 . أو عن إدخال تعديالت عليهاعن اعتماد تشريعات وطنية ملراقبة السالئفبتقارير 
                                                                 

 . الحقا يف شكل منشور من منشورات األمم املتحدة للبيع   ستصدر (9) 
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  تبادل املعلومات )ب( 
ــناء  احلكومــات، جــراءات الــيت اختذهتــا ســفرت اإلأ -٢٨ ــواردة يف  ب عــلى توصــيات اهليــئة ال

 يف وضع ملحوظةنتائج عن ،  ١٩٨٨ مـن اتفاقـية سـنة        ١٢ تنفـيذ املـادة      عـن تقاريـرها السـنوية     
قـة بذلـك أحـد األهداف       رصـد االجتـار بالسـالئف، حمقّ      ل املتـبعة وحتسـني اآللـيات واإلجـراءات       

 بلدا، على سبيل املثال، تقدمي إشعارات       ٧٤ت حكومات   فقـد طلبـ   . اهلامـة لإلعـالن السياسـي     
 .١٩٨٨ من اتفاقية سنة ١٢سابقة للتصدير وفقا للمادة 

  
 اإلشعارات السابقة للتصدير

ــزال اإلشــعارات الســابقة للتصــدير أ   -٢٩ ــتحقق الســريع مــن مشــروعية    جنــعال ت  الوســائل لل
ــنفردة  ــيت ترســل با     . صــفقات م ــات ال ــدد احلكوم ــن ع ــد زاد كــل م ــتظام إشــعارات ســابقة   وق ن

 ســابقة للتصــدير عمــال شــعاراتللتصــدير وعــدد احلكومــات الــيت طلبــت رمســيا احلصــول عــلى إ 
، ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١ حىتو. ١٩٨٨ مـن اتفاقـية سـنة    ١٢مـن املـادة     ) أ (١٠بالفقـرة   
 ا جعــل إرســال تلــك اإلشــعارات الســابقة للتصــدير  بلــدا وإقلــيمان بذلــك احلكــم، ممـّـ ٤٥احــتج 
 احلكومات   جمموع بلغَ الـدول السـبع والعشـرين األعضـاء يف االحتاد األورويب،             وبإضـافة . إلزامـيا 

ــة بســبع حكومــات  (  حكومــة٧٤ًذلــك احلكــم  الــيت عملــت ب  ــيجة ). ١٩٩٨عــام يف مقارن ونت
ــتحقق عــلى حنــو فــوري مــن مشــروعية      ــنفردة لذلــك، أمكــن ال ــد الكــثري مــن  صــفقات م  وحتدي

ا أدى إىل مــنع تســريب املــواد الكيمــياوية اخلاضــعة للمراقــبة إىل  ّممــالشــحنات املشــبوهة ووقفهــا،
 .القنوات غري املشروعة

، أطلقـت اهليـئة نظـام اإلشـعارات السـابقة للتصدير باالتصال          ٢٠٠٦مـارس   /ويف آذار  -٣٠
ــبادل  آيل، وهــو نظــام ")بــن أوناليــن"نظــام (احلاســويب املباشــر   لالتصــال احلاســويب املباشــر لت

 دولة وإقليما،   ٩٦، كانت   ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١ويف  . لسـابقة للتصـدير   اإلشـعارات ا  
ومنذ بدء العمل هبذا    ". بن أونالين "رة الرئيسـية، تصل إىل نظام       مبـا فـيها معظـم الـبلدان املصـدّ         
من اإلشعارات السابقة للتصدير إىل ما جمموعه إشعار  ١٦ ٠٠٠الـنظام، أُرسـل مـا يـزيد على       

وقـد كـان الـنظام قـناة االتصـال الرئيسية           ". بـن أوناليـن   "نظـام    باسـتخدام     دولـة وإقلـيما    ١٦٩
للتـبادل السـريع لـلمعلومات عـن الشـحنات، إذ سـاعد عـلى منع تسريب سالئف كيميائية أو                    

 .حماوالت تسريبها وأدى إىل وقف شحنات أو تعليقها يف التجارة الدولية

يف الـــتجارة دون مـــّربر الـــتأخري ت حـــاالوإضـــافة إىل ذلـــك، أدى الـــنظام إىل احلـــد مـــن  -٣١
ــب إىل       ــت املناسـ ــتقدمي ردود يف الوقـ ــتخدمه لـ ــن أن تسـ ــتوردة ميكـ ــبلدان املسـ ــروعة، ألن الـ املشـ
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وحيـــث إن الــنظام ميــثل تطــورا هامــا يف تـــبادل     . الصــفقة الســلطات املصــدرة بشــأن مشــروعية     
ع البلدان املستوردة    اإلشـعارات السـابقة للتصدير، حتثّ اهليئة حكومات مجي         مـن خـالل   املعلومـات   

 . على أن تفعل ذلكومل تستخدمه بعُد" بن أونالين" يف نظام واملصدرة اليت مل تسجل بعُد
  

 االحتياجات السنوية املشروعة من املواد اليت يكثر استخدامها يف صنع املنّشطات األمفيتامينية
 الوطنية بتنفيذ آليات مـن العناصـر اهلامـة الـيت تضـّمنها اإلعـالن السياسي قيام السلطات          -٣٢

 قـبل حدوثهـا، مبـا يف ذلـك تـبادل املعلومات عن االحتياجات      لصـفقات للـتحقق مـن مشـروعية ا     
وَيُسـر اهليـئة أن تالحـظ مـا أُحرز من تقدم كبري يف ذلك            . اتالداخلـية املشـروعة مـن الكيمـياوي       

ــبة الســالئ " املعــنون ٤٩/٣ جلــنة املخــّدرات، ويف قــرار. الصــدد ــية تدعــيم نظــم مراق ف الكيميائ
إىل الدول األعضاء أن تقدم إىل اهليئة طلبـت اللجـنة   ، "املسـتخدمة يف صـنع العقـاقري االصـطناعية      

 ،بروبانون-٢-ميثـيلني ديوكسي فينيل   -٤،٣تقديـرات سـنوية الحتـياجاهتا املشـروعة مـن املـواد             
  حدود يفبـروبانون، وأن تقـدم إلـيها كذلك،         -٢-فينـيل -١ و ، واإليفـيدرين  ،والسـودوإيفيدرين 

ــياجاهتا املقــدرة مــن واردات املستحضــرات احملــتوية عــلى تلــك املــواد الــيت ميكــن      اإلمكــان، احت
م ما جمموعه   وبناء على ذلك، قدّ   . استعماهلا بسهولة أو استخالصها بوسائل ميسورة االستخدام      

، قدم ما جمموعه  ٢٠٠٨ويف عام   . ٢٠٠٦ دولـة وإقلـيما تلـك الـتقديرات ألول مرة يف عام              ٨٠
وُتصـدر اهليئة سنويا املعلومات الواردة من احلكومات عن         .  دول وأقالـيم تلـك الـتقديرات       ١١٠

 من اتفاقية  ١٢االحتـياجات املشـروعة من السالئف الكيميائية يف تقريرها التقين عن تنفيذ املادة              
 ).www.incb.org(بانتظام على موقعها الشبكي ّدثة ، وتنشر املعلومات احمل١٩٨٨سنة 

ثل تقديــرات الســالئف أداة مفــيدة وعملــية ضــمن اإلطــار الشــامل اخلــاص مبراقــبة  ومتــ -٣٣
 عنعلومات أساسية   مبلسلطات املختصة يف البلدان املصدرة      ا زوِّد ت ذه التقديرات فه. السـالئف 

وتشـجع اهليـئة مجيع     . ا ميـنع حمـاوالت التسـريب      االحتـياجات املشـروعة للـبلدان املسـتوردة، ممّـ         
احتــياجاهتا الســنوية املشــروعة،   تقديــرات   املعلومــات املطلوبــة عــن   احلكومــات عــلى تقــدمي  

 .أي تعديالتعن  اهليئة طالعواستعراض تلك االحتياجات بانتظام، وإ
  

  مجع البيانات )ج( 
وفقـا للقـرارات الـيت اعـتمدهتا اجلمعـية العامـة يف دورهتـا االستثنائية العشرين، وضعت                -٣٤

ــيا    ــيات للحصــول عــلى الب ــئة آل ــبادهلا عــن  اهلي ــتداولنات وت ــية  ال  املشــروع للســالئف الكيميائ
وتقـدمي هـذه البـيانات طوعـي ويقصـد منه مساعدة احلكومات يف              . اجملدولـة وعـن اسـتعماالهتا     
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تيسري  توافـر املعلومـات عـن االسـتخدامات املشـروعة            يتـيح كمـا   .  املشـبوهة  الصـفقات اسـتبانة   
 .سترياد والتصديرل إصدار أذون االالتجارة املشروعة، ألنه ُيعّج

 املشروع للسالئف، التداول عن ٢٠٠٧عـام  ل حكومـة بـيانات   ٩٦م مـا جمموعـه      وقـدّ  -٣٥
 حكومـــة معلومـــات عـــن االســـتعماالت املشـــروعة لـــتلك املـــواد واالحتـــياجات ٨١مـــت وقّد

وتستطيع حاليا غالبية الدول واألقاليم اليت تقدم تقارير إىل اهليئة توفري بيانات            . املشـروعة مـنها   
 . املشروع لبعض السالئف الكيميائية على األقلالتداولعن 

  
   على مراقبة السالئفأكثر مشوال تعاونحنو  -٢ 

ــدول بإضــفاء الطــابع    ٢٠/٤-عمــال بقــرار اجلمعــية العامــة دإ  -٣٦ ــبغي أن تقــوم ال ــاء، ين  ب
ترويج  املشبوهة، والالصفقاتلتيسـري تـبادل املعلومـات عـن       املّتـبعة   املؤسسـي عـلى اإلجـراءات       

لترتيــبات مــتعددة األطــراف لتــبادل املعلومــات الالزمــة لرصــد الــتجارة الدولــية يف الســالئف،   
وتعمــيم معلومــات أكــثر منهجــية عــن الســبل والوســائل الــيت تســتخدمها املــنظمات اإلجرامــية  

 هذامبادرات اهليئة يف    سفرت  وخالل السنوات العشر املاضية، أ    . لالجتـار بالسـالئف وتسريبها    
 . نتائج هامة، على النحو املبني أدناهعنالصدد 

  
  راقبة السالئفاملبادرات الدولية مل )أ( 

الكيمياويات، وتتمثل  بادرات دولية ملكافحة تسريب     م عدة اهليـئة يف إطالق      سـاعدت  -٣٧
" بريزم"ومشروع  ) ٢٠٠٥-٢٠٠١" (توبـاز "وعملـية   ) ٢٠٠٥-١٩٩٩" (بريبـل "عملـية   : يف
ت تلــك املــبادرات إىل وقــد أّد). ٢٠٠٥مــنذ عــام " (تالحمالــ"ومشــروع ) ٢٠٠٢مــنذ عــام (

اوالت تسريب السالئف من التجارة الدولية إىل       كشف ومنع حم  زيـادة كـبرية يف عدد حاالت        
 .القنوات غري املشروعة

  
 "توباز"وعملية " بريبل"عملية 
قب ف لتع ربنامج دويل مكثّ  ب،  ١٩٩٩، الـيت انطلقت يف عام       "بريبـل " عملـية    عانتاسـت  -٣٨

يف الــتجارة الدولــية بغــية مــنع تســريب برمنغــنات البوتاســيوم، وهــو مــادة    املــنفردة الشــحنات 
، اليت اسُتهلت   "توباز"عملية  أما  . ية هامـة ُتسـتخدم يف صـنع الكوكـايني غـري املشروع            وكيمـيا 

وين ري يف صنع اهل   أساسيةية  و، وهو مادة كيميا   اسـتهدفت أهنـيدريد اخللّ    فقـد   ،  ٢٠٠١يف عـام    
، بل أيضا على  على التعقب الدويل للشحنات املشروعة فحسبُ     ال   التركيز   معشـروع،   غـري امل  
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بة ، انطالقا من نقطة ضبط املواد املهرَّ      انونالـتحريات االقتفائـية الـيت ُتجـريها سـلطات إنفاذ الق           
 .أو اعتراض سبيلها

رتني، أتيحت  ومـن خـالل األنشطة اليت اضطُلع هبا يف إطار املبادرتني الدوليتني املذكو             -٣٩
وتنوع الكيميائيتني  السليفتني   املادتنيتينك  معلومـات عـن أمنـاط الـتجارة الدولـية املشروعة يف             

 شـبكات تبادل    ومـن خـالل   . عرف لـوال ذلـك    ُتكـن لـ   ي أمـور مل ت    تلـك الـتجارة ونطاقهـا، وهـ       
 حمــاوالت تســريب املــادتني املذكورتــني إىل   جيــري كشــف ،  املنشــأة يف هــذا اجملــال املعلومــات

لدى  التحريات االقتفائية اليت تبدأ وبفضل.  عملـيات تسريبهما ومـنع لقـنوات غـري املشـروعة،      ا
بني تسريب  املفقودة    احللقات موقع حتديدأصـبح باإلمكان    ،  هاعتراضـ اأو  املـواد املهـّربة     ضـبط   

 وهتريب تلك املواد إىل     ،والداخليةمـنها    الدولـية    ،السـالئف الكيميائـية مـن القـنوات املشـروعة         
 .احللقاتأو كشف تلك ، اطق صنع املخّدرات غري املشروعمن

أما يف  .  طنا ٨٧، بلـغ جممـوع الضـبطيات العاملـية مـن أهنـيدريد اخلـل                ٢٠٠٠ويف عـام     -٤٠
، فقد تضاعفت الضبطيات العاملية من  "توباز" تنفـيذ عملية     مـن األول  العـام   ، وهـو    ٢٠٠١عـام   

حيــث  تراجعــت تلــك الضــبطيات تدرجيــيا، مث.  طــنا١٦٩تلــك املــادة تقريــبا، إذ بلــغ جمموعهــا 
 يف الــيت مت كشــفهاويشــري اخنفــاض عـدد الشــحنات املشـبوهة   . ٢٠٠٥ طــنا يف عـام  ٢١ بلغـت 

على الصعيد الدويل  تلك املادة تداول املفروضـة عـلى   الضـوابط الرقابـية  الـتجارة الدولـية إىل أن       
وُيعتقد، على . الصعيد الداخلي لتسريبها على سبالالـة، وإىل أن املـّتجرين قد وجدوا   كانـت فعّ  

ولذلك، حتثّ اهليئة   .  ُيسرَّب أساسا من قنوات التوزيع الداخلية      سـبيل املـثال، أن أهنـيدريد اخللَ       
 . داخل إقليمهاات الكيمياوياملفروضة على تداول الضوابط الرقابيةاحلكومات على تعزيز 

املبادرتني وخلصت إىل    من   احملقّقـة إلجنـازات   ل، أجـرت اهليـئة تقيـيما        ٢٠٠٦ويف عـام     -٤١
وخــالل االجــتماع املشــترك بــني اللجنــتني التوجيهيــتني  .  يف إطارمهــاأحــرزتأن جناحــات قــد 

طلــق  أُةت املشــتركا، تقــرر الشــروع يف مــرحلة جديــدة مــن العملــي "توبــاز"و" بريبــل"لعملــييت 
 ".التالحم"عليها اسم مشروع 

 
 "التالحم"مشروع 

املــية هتــدف إىل مســاعدة الــبلدان يف التصــدي لتســريب  مــبادرة ع" الــتالحم"مشــروع  -٤٢
. دة الوقت  وبرمنغـنات البوتاسـيوم بـتوفري قـاعدة إلطـالق عملـيات إقليمـية حمـدّ                أهنـيدريد اخلـلّ   

ــبادل املعلومــات      ــيا ويتــيح ت ــيةويركــز املشــروع عــلى أنشــطة إقليمــية حمــدودة زمن ، بصــورة آن
ــتظم لألنشــطة     ــيم من ــية وتقي ــتح  . وإجــراء حتــريات اقتفائ ــك ميكــن تنســيق ال  بشــأن رياتوبذل

وتدير فرقة العمل اخلاصة مبشروع     . الضـبطيات والشـحنات املوقوفـة ورصـد التجارة املشروعة         
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، ٢٠٠٧ومنذ عام   .  بلـدا ومـنطقة    ٨٢املشـروع الـذي تشـارك فـيه حالـيا سـلطات             " الـتالحم "
 يب أهنيدريد اخللّمنع تسرجمال  نتائج يف عنة اليت بذلتها احلكومات    تضافر اجلهـود امل   سـفرت أ

 . غري املشروع، ومنع االجتار هبااهلريوينوسائر املواد املستخدمة يف صنع 

على " التالحم"وسـوف تواصـل اهليـئة حـثّ األعضـاء يف فرقة العمل اخلاصة مبشروع                 -٤٣
ونظرا بوجه خاص إىل الضبطيات     .  األنشـطة الضـرورية يف مـناطق أخـرى         بـدء تنفـيذ   الـنظر يف    

 القارة األمريكية منغنات البوتاسيوم املبلغ عنها حاليا، تشجع اهليئة السلطات يف          الكـبرية مـن بر    
تلك يف  لمساعدة  لواهليئة على استعداد    . عـلى وضـع اسـتراتيجيات ملواجهة االجتار بتلك املادة         

 .األنشطة يف نطاق الواليات املنوطة هبا مبوجب املعاهدات

لدولـية يف املـواد الكيمـياوية اجملدولـة، أصــبح      يف رصـد الــتجارة ا احملـرز ونظـرا للـنجاح    -٤٤
التسـريب مـن قـنوات الـتوزيع الداخلـية والتهريـب عرب احلدود أسلوبني شائعني للحصول على                

، حتثّ اهليئة احلكومات على أن اولذ. السـالئف الكيميائـية السـتخدامها يف املختـربات السـرية       
ــنحوترصــد  ــتوزيع املشــروعني  امل عــلى ال للكيمــياويات املســتخدمة يف صــنع  ناســب الصــنع وال

 .١٩٨٨ من اتفاقية سنة ١٢ من املادة ٨املخّدرات غري املشروع، وفقا للفقرة 
  

 "بريزم"ع ومشر
على السالئف اخلمس الرئيسية املستخدمة يف صنع املنّشطات        " بريزم"يركـز مشـروع      -٤٥

املناطق اجلغرافية  " بريزم "وميثل أعضاء فرقة العمل اخلاصة مبشروع     . األمفيتامينـية غـري املشروع    
واهليــئات ) أســتراليا، جــنوب أفريقــيا، الصــني، هولــندا، الواليــات املــتحدة األمريكــية(الرئيســية 

املفوضــية األوروبــية واملــنظمة الدولــية للشــرطة اجلنائــية واملــنظمة العاملــية        (الدولــية املختصــة  
سلطات مسؤولة عن مجع     بلـدا، يف إطـار املشروع،        ١٢٦وقـد أنشـأ مـا جمموعـه         ). لـلجمارك 

ونشــر املعلومــات املــتعلقة بتســريب الســالئف والشــحنات املشــبوهة عــلى الصــعيدين الوطــين     
 اهليــئة، مــن خــالل وتشــكّل. والــدويل، وعــن تنســيق األنشــطة املضــطلع هبــا يف إطــار املشــروع 

جمــال يف الســائدة أمانــتها، جهــة وصــل لتــبادل املعلومــات، مــثل اإلنــذارات بشــأن االجتاهــات   
احلكومــات واهليــئة يف اســتبانة االجتاهــات " بريــزم"وقــد ســاعدت أنشــطة مشــروع . التســريب

اجلديـدة والتصـدي هلـا، مـثل تسـريب السـالئف مـن أفريقـيا وأمـريكا الوسـطى وجـنوب آسيا                  
ــيا إىل     ــرق آسـ ــن شـ ــيدرا مـ ــحنات اإليفـ ــرهبا، وشـ ــية وغـ ــارة األمريكـ ــا، وهتريـــب  القـ  وأوروبـ

 . هذه املناطقيقيا وأمريكا الوسطى وغرب آسيا، وداخلاملستحضرات الصيدالنية إىل أفر
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كريســتال "عملــية " بريــزم"، أطلقــت فــرقة العمــل اخلاصــة مبشــروع  ٢٠٠٧ويف عــام  -٤٦
، الـيت اسـتهدفت الـتجارة املشـروعة يف شـحنات اإليفيدرين والسودوإيفيدرين واإليفيدرا               "فلـو 
 كانون  ١من  يف الفترة   جـرت العملـية     و.  وغـرب آسـيا    القـارة األمريكـية   هـة إىل أفريقـيا و     املوّج
ــثاين ــناير إىل /ال ــران٣٠ي ــيه / حزي ــم ، ٢٠٠٧يون ــت بدع ــيها   ٦٥ وحظي ــُتخدمت ف ــدا، واس  بل

ــك         ــيدرا، وكذل ــيدرين والســودوإيفيدرين واإليف ــيما خيــص اإليف ــابقة للتصــدير ف إشــعارات س
 ".بن أونالين"املستحضرات الصيدالنية احملتوية على تلك املواد، أرسلت عرب نظام 

اهليـئة على   " كريسـتال فلـو   "وأطلعـت الـبلدان املسـتوردة واملصـدرة املشـاركة يف عملـية               -٤٧
ــزيد جمموعهــا عــلى    ١٠٣ ٥٩٥ كــيلوغرام مــن اإليفــيدرين و ١٧ ٨٠٠( طــنا ١٢٠شــحنات ي
غري بصورة  هـة لصـنع امليثامفيـتامني       يشـتبه يف أهنـا كانـت موجّ       ) كـيلوغراما مـن السـودوإيفيدرين     

 عملنيعملــية، حتققــت الــبلدان املشــاركة مــن مشــروعية املســتوردين واملســت  وخــالل ال. مشــروعة
 املشبوهة،  الصفقاتوعند العثور على أدلة على تلك       .  املشبوهة الصـفقات النهائـيني، واسـتبانت     

قُدمـت بـيانات إىل أعضـاء فرقة العمل يف املنطقة املعنية هبدف الشروع يف حتريات اقتفائية بشأن                  
 وتولت.  ذلك أمكنحيثماوُنظمـت عملـيات التسليم املراقب       . املوقوفـة الضـبطيات والشـحنات     

 شحنة ١٤٠٠وأدى رصد . جهـة الوصـل العاملية فيما يتعلق بتبادل املعلومات        مهمـة   أمانـة اهليـئة     
 ٥٢ مشبوهة ومنع تسريب ما جمموعه       صفقة ٣٥مـن اإليفـيدرين والسـودوإيفيدرين إىل اسـتبانة          

 ). باليني جرعة٩,٦( طنا من امليثامفيتامني ٤٨ية كافية لصنع املادتني، وهي كمتينك طنا من 

ــتو -٤٨ ــار مشــروع     قدم ــا يف إط ــزم" األنشــطة املضــطلع هب ــّتجرين   " بري ــلى أن امل ــة ع أدل
حيـاولون احلصـول عـلى كمـيات كـبرية مـن املستحضـرات الصـيدالنية احملتوية على اإليفيدرين                   

ــئة توصــيتها إىل مجــ  . والســودوإيفيدرين ــأن تراقــب املستحضــرات   وتكــرر اهلي يع احلكومــات ب
 .دولة مثلما تراقب املواد اجملدولةاجملواد املالصيدالنية احملتوية على 

  
   البديلةاتالكيمياوي -٣ 

أكدت على   كمـا    بأمهـية بالغـة،    غـري اجملدولـة      اتالكيمـياوي ب املـتعلقة املعلومـات   تتسـم    -٤٩
 هـــذه ورهتـــا االســـتثنائية العشـــرين، ألن القـــرارات الـــيت اعـــتمدهتا اجلمعـــية العامـــة يف د ذلـــك

صنع املخّدرات  جمال   ُتمكّـن احلكومـات واهليـئة مـن اسـتبانة االجتاهـات اجلديدة يف                املعلومـات 
رصد السالئف، تسعى منظمات االجتار إىل      تعزيز   وبسبب. غـري املشـروع واالجتـار بالسالئف      

مة خصيصا للتحايل على الضوابط احلصـول عـلى املـواد غـري اجملدولـة، مبا فيها املشتقات املصمّ      
تدعـو اهليـئة احلكومات إىل استخدام القائمة احملدودة احملدَّثة للمواد غري            لـذا   و. الرقابـية القائمـة   

يونيه / جلميع السلطات املختصة يف حزيران     قدِّمتاجملدولـة اخلاضـعة ملراقـبة دولـية خاصة، اليت           
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نطوية  املشبوهة املصفقاتها إىل التنبهكي  آلـيات ل وضـع كمـا تدعـو احلكومـات إىل        . ٢٠٠٧
 .لة عن أي ضبطيات من السالئف غري اجملدولةعلومات مفّصمب اهليئة وتزويد ، تلك املوادعلى

االجتـــار غـــري املشـــروع، وعمـــال  جمـــال ويف إطـــار التصـــدي لالجتاهـــات اجلديـــدة يف   -٥٠
ــرو        ــيل ب ــادة فين ــة م ــيم وجدول ــئة، قامــت جلــنة املخــّدرات بتقي ــتراحات اهلي ــيت باق بانوالمني، ال

ُتسـتخدم يف صـنع املنّشـطات األمفيتامينية غري املشروع؛ ونقلت من اجلدول الثاين إىل اجلدول                
يتان و وبرمنغنات البوتاسيوم، ومها مادتان كيميا      أهنـيدريد اخللّ   ١٩٨٨األول مـن اتفاقـية سـنة        

يئة حاليا تقييما   جري اهل وُت.  على التوايل  ،الكوكاينيوويـن   ري يف صـنع اهل    تسـتخدمان  أساسـيتان 
 . التوصية بنقله من اجلدول الثاين إىل اجلدول األولإمكانية بغرض حلمض فينيل اخللّ

  
 بالدورة االستثنائية ذات صلةدة اضطلعت هبا اهليئة ومهام أخرى حمّد -رابعا 

  العشرين للجمعية العامة
اهدات الدولـــية ملراقـــبة ل واليـــة اهليـــئة الدولـــية ملراقـــبة املخـــّدرات مبقتضـــى املعـــتتمـــثّ -٥١

 يف تقيـيم تنفـيذ املعاهدات استنادا إىل متحيص وحتليل املعلومات            ،املخـّدرات، وجوهـر أعماهلـا     
 .املتاحة هلا واستنادا إىل تقييمها املستمر للجهود اليت تبذهلا احلكومات

ضــا  اهليـئة أي تضـطلع اويف سـياق تعزيـز أهـداف املعـاهدات الدولـية ملراقـبة املخـّدرات،         -٥٢
ــتثنائية          ــا االس ــة يف دورهت ــية العام ــا اجلمع ــيت اختذهت ــرارات ال ــرة يف الق ــيها مباش ــام مل تســند إل مبه

وتتعلق تلك املهام جبملة أمور     . ة لكفالة تنفيذ تلك املعاهدات تنفيذا كامال      العشرين، لكنها مهمّ  
إىل خفــض الطلــب، مــنها االنضــمام إىل املعــاهدات الدولــية ملراقــبة املخــّدرات، والــتدابري الرامــية 

 .والتدابري الرامية إىل مكافحة االجتار باملخّدرات عن طريق اإلنترنت واخلدمات الربيدية
  

  ملعاهدات الدولية ملراقبة املخّدرات             العاملي إىل ا   نضمام    اال -ألف  
لـدى الدعـوة إىل تنفـيذ املعـاهدات الدولـية الثالث ملراقبة املخّدرات، ظلت اهليئة تقيم                  -٥٣

متصــال مــع احلكومــات املعنــية وهتيــب بــالدول الــيت مل تصــبح بعــد أطــرافا يف تلــك          حــوارا 
 ١٩٩٨ اجلهود منذ عام     تلكوزاد تعزيز   . املعـاهدات ومل تـنفذها تنفـيذا كامال أن تقوم بذلك          

 . يف جدول أعمال اهليئةعالية مسألة انضمام الدول مكانة حتتلبطرق شىت حيث 

، ١٩٩٩مايو /اهليـئة يف دورهتا السادسة والستني يف أيار    وعـلى إثـر القـرار الـذي اختذتـه            -٥٤
ــبة     ــية ملراقـ ــاهدات الدولـ ــمام احلكومـــات إىل املعـ ــرمي إىل تشـــجيع انضـ ــتراتيجية تـ وضـــعت اسـ

 تكن حىت ذلك احلني     مل وكخطـوة أوىل، جرى االتصال بعشر دول على اعتبار أهنا         . املخـّدرات 
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 املذكورة، لكن هلا دورا مهما تضطلع به       أطـرافا يف واحـدة أو أكثر من املعاهدات         قـد أصـبحت   
نـت االسـتراتيجية جمموعـة مـن األدوات املـراد اسـتعماهلا، ومـنها إيفاد                وبّي. يف مراقـبة املخـّدرات    

ــبلدان ومعاجلــة املســألة يف االجــتماعات   أشــخاص يف مهمــات  ــد   إىل ال ــيت تعق ــع املســؤولني  ال م
. فسار عن أسباب التأخر يف االنضمام     احلكومـيني وإرسال خطابات إىل السلطات الوطنية لالست       

 .املذكورةالثالث املعاهدات مجيع وبعد ذلك، أصبحت مجيع الدول العشر أطرافا يف 

 ، أرسـل رئـيس اهليـئة خطابـا إىل مجيع الدول اليت مل تنضمَّ              ٢٠٠٥يونـيه   /ويف حزيـران   -٥٥
ا عـلى اختـاذ خطوات       إىل واحـدة أو أكـثر مـن املعـاهدات الدولـية ملراقـبة املخـّدرات حيـثّه                  بعـدُ 

وعــالوة عــلى ذلــك، .  ممكــنةملموســة لكفالــة انضــمامها إىل تلــك املعــاهدات يف أقــرب فرصــة
 الـدورة املوضـوعية للمجلس االقتصادي واالجتماعي املعقودة يف نيويورك يف الفترة من              أثـناء و

ني للدول  ، اجتمع رئيس اهليئة مع املمثلني الدائم      ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٧يونيه إىل   / حزيـران  ٢٩
مســألة وضــعت  اهليــئة مث إن. انضــمام تلــك الــدول إىل املعــاهدات عــلى تشــجيع الاملعنــية بغــية 

وأوصت . جـدول أعماهلـا لـدى التخطيط لبعثاهتا القطرية        صـدارة   االنضـمام إىل املعـاهدات يف       
إىل  اهليـئة أيضـا بـأن يقـدم مكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخّدرات واجلرمية املساعدة القانونية                  

 .لدول بناء على طلبهاا

 إىل املعــاهدات اجلمــيعوســامهت جهــود اهليــئة يف إحــراز تقــدم كــبري صــوب انضــمام    -٥٦
 عام منذ دولة إضافية ٢٠ن من الشكل األول، انضمت وكمـا يتبـيّ  . الدولـية ملراقـبة املخـّدرات     

ية بصيغتها  أو إىل تلـك االتفاقـ     ( )١٠(،١٩٦١ إىل االتفاقـية الوحـيدة لـلمخّدرات لسـنة             ١٩٩٨
، ١٩٧١ دولــة إضــافية إىل اتفاقــية ســنة ٢٥ كمــا انضــمت ،)١٩٧٢ ســنةلــة بــربوتوكول املعّد

، ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١وحـىت   . ١٩٨٨ دولـة إضـافية إىل اتفاقـية سـنة           ٣٤وانضـمت   
 ١٨٦لة   أو يف تلـك االتفاقية بصيغتها املعدّ       ١٩٦١بلـغ عـدد الـدول األطـراف يف اتفاقـية سـنة              

 / تشرين الثاين١وحىت ). الدولجمموع  يف املائـة مـن   ٩٦مـا نسـبته   بعـبارة أخـرى،    أي(دولـة   
 ٩٥أي  (دولة   ١٨٣  إىل ١٩٧١ عـدد الـدول األطراف يف اتفاقية سنة          وصـل ،  ٢٠٠٨نوفمـرب   

 دولة  ١٨٢  إىل ١٩٨٨، وعـدد الـدول األطـراف يف اتفاقـية سنة            )يف املائـة مـن جممـوع الـدول        
 ).دول يف املائة من جمموع ال٩٥أي (
  

                                                                 
 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (10) 
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 الشكل األول   
 حالة تصديق الدول على املعاهدات الدولية ملراقبة املخّدرات 

 .بني قوسني؛ وجرى جرب النسب املئوية إىل أقرب عدد صحيح )١٩٤(  املطلق للدول واألقاليمديرد العد: مالحظة
  

 عــلى يـربهن ّدرات إن انضـمام مجــيع الـدول تقريــبا إىل املعـاهدات الدولــية ملراقـبة املخــ     -٥٧
ــية بطــريقة       ــاهدات والتصــدي ملشــكلة املخــّدرات العامل ــتلك املع ــثال ل ــتزام احلكومــات باالمت ال

توجد يف يف االتفاقيات  يف املائة من الدول غري األطراف    ٥٠غـري أن اهليئة تالحظ أن       . متسـقة 
 . العشر املاضية، رغم اجلهود اليت بذلتها اهليئة يف تلك املنطقة على مدى السنواتوسياقيانوأ

  
  مراقبة املخّدرات      على    الوطنية     ات القدر   تعزيز -باء  

ــة ل   -٥٨ ــثل الشــروط الالزم ــية اتتم ــبة     فعال ــال مراق ــية يف جم ــية واملســاعدة الدول ــتدابري العمل ل
 ملراقـبة املخـّدرات وهيـئة وطنـية ملراقـبة املخـّدرات تؤدي              كافـية املخـّدرات يف وجـود تشـريعات        

بلـد أن يشارك  يس مبقـدور  ولـ . ومـتوازنة ملراقـبة املخـّدرات    العهـد   حديـثة   وظيفـتها واسـتراتيجية     
 .بفعالية يف أنشطة مراقبة املخّدرات املتسقة على الصعيد العاملي إذا كان يفتقر إىل تلك العناصر

 استعراضا المتثال مجيع    ٢٠٠٧وكمـا سـبقت اإلشارة إىل ذلك، أجرت اهليئة يف عام             -٥٩
لـلمعاهدات، وذلـك يف إطـار تقيـيم التقدم احملرز يف مراقبة املخّدرات                عمومـا  الـدول واألقالـيم   
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 أي مــا نســبته ( دولــة وإقلــيما ١٤٤ مــا جمموعــه ورّد. مــنذ دورة اجلمعــية االســتثنائية العشــرين
 .على االستبيان)  يف املائة٦٧

 ن مـن نتائج االستعراض أن عددا متزايدا من الدول واألقاليم قد اختذت خطوات             وتبـيّ  -٦٠
ومنذ عام . ملموسـة مـن أجـل بـناء القدرات يف جمال تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخّدرات        

ــيما إضــافي ٢٩، اعــتمدت ١٩٩٨ ــة وإقل ــبة ة دول   تأنشــأ املخــّدرات و تشــريعات شــاملة ملراق
 املخّدرات ملكافحة استراتيجية وإقلـيما  دولـة  ٣١ تووضـع  تنسـيق  جلـنة  وإقلـيما  دولـة  ٤١

 أرسلت اليت تلك من املائة يف ٨٩ أي (وإقليما دولة ١٢٨ فـإن  وإمجـاال، . )الـثاين  الشـكل (
 املائة يف ٧٨ أي (وإقلـيما  دولـة  ١١٣و املخـّدرات،  ملراقـبة  شـاملة  تشـريعات  لديهـا ) ردودا

 وأقاليم دول ١٠٧و املخّدرات، مراقبة لتنسيق جلنة أنشأت) ردودا أرسـلت  الـيت  تلـك  مـن 
ــة يف ٧٤ أي( ــيت تلــك مــن املائ ــ وضــعت) ردودا رســلتأ ال ــبة اســتراتيجيات ذتونفّ  ملراق

 الوطين الصعيد على التنسيق زتعّز باملخّدرات املتصلة املشاكل فهم حتسُّن وبفضل .املخـّدرات 
 .والوطنية املهنية السلطات خمتلف بني عاونوالت
  
 الثاين  الشكل  
 للمخّدرات الوطنية املراقبة جمال يف القدراتبناء  

  .صحيح عدد أقرب إىل املئوية النسب جرب وجرى قوسني؛ بني) ١٤٤ (واألقاليم الدول عددرد ي :مالحظة
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  الطبية    االحتياجات       لتلبية    األفيونية     املواد  توافر  تعزيز  -جيم   
 جهــودا تــبذل اهليــئة برحــت مــا املخــّدرات، ملراقــبة الدولــية املعــاهدات ألهــداف وفقــا -٦١

ــية، املــواد وصــاوخص املخــّدرات، توافــر لضــمان مســتمرة ــية لألغــراض األفيون . والعلمــية الطب
 بعنوان خاصا تقريرا، بـتعاون مـع مـنظمة الصـحة العاملية،           ١٩٩٦ عـام  يف اهليـئة  أصـدرت و

 تنظر لكي مةمقّد توصيات عدة التقريرن  وتضّم )١١(.الطبية لألغراض األفيونية املـواد  توافـر 
يسّمى  أصبح الذي (للمخّدرات دوليةال للمراقـبة  املـتحدة  األمـم  وبـرنامج  احلكومـات  فـيها 

 الصحة ومنظمة املخّدرات، وجلنة ،)واجلرمية باملخّدرات املعين املتحدة األمم مكتـب  حالـيا 
ــية، ــنظمات العاملـ ــية واملـ ــية الدولـ ــية واإلقليمـ ــبة املعنـ ــّدرات مبراقـ ــؤون والصـــحة املخـ  والشـ

 وغريها الصحية بالرعاية يةاملعن احلكومية غري واملـنظمات  التعليمـية  واملؤسسـات  اإلنسـانية، 
 املواد توافر تعزيز على املنظمات هذه كل عتوشـجّ  الصـحية،  الـرعاية  خدمـات  ممثـلي  مـن 

 .السرطان إىل يعزى الذي وخصوصا األمل، لعالج كافية بكميات األفيونية

توفري املواد األفيونية لألغراض     مسألة معاجلـة  عـلى  السـنوية  تقاريـرها  يف اهليـئة  ودأبـت  -٦٢
 لتقيــيم تســتعملها الــيت األســاليب نقديــة بعــني تفحــص أن عــلى احلكومــات حــثّطبــية وال

 العراقيل إلزالة الالزمة اخلطـوات  تـتخذ  وأن األفيونـية  املـواد  مـن  الداخلـية  الطبـية  االحتـياجات 
 لذلك ونتيجة. والعلمية الطبية لألغراض املخّدرات تلك من الكافية الكميات توافر تعيق الـيت 
 رامقّد والشديدة اخلفيفة اآلالم لعالج األفيونية شبه املسكّنات مـن  العـاملي  الكاالسـته  فـإن 

 العقد خالل مثليه ونصف  من بأكـثر  زاد قـد  اإلحصـائية،  لألغـراض  دةحمـدّ  يومـية  جبـرعات 
 الصحة ومنظمة احلكومات بذلتها اليت اجلهود إىل مـنه  كـبري  جانـب  يف ذلـك ويعـزى   .املاضـي 
 .السرطان عن الناجم األمل ختفيف حتسني أجل من الصحة جمال يف واالختصاصيني العاملية

شــبه  واملــواد األفيونــية املــواد مــن العــاملي االســتهالك اجتاهــات اســتعراض مــن ويســتفاد -٦٣
 الشكل انظـر  (٢٠٠٧ إىل ١٩٨٨ مـن  املمـتدة  سـنة  العشـرين  فـترة  خـالل  االصـطناعية  األفيونـية 
 بعدتقريبا   مرات ثالث تضاعف حيث مطـردة  زيـادة  ادز األفيونـية  املـواد  اسـتهالك  أن ،)الثالـث 
 الفترة خالل أضعاف أربعة يناهز مبا االصطناعية األفيونية شبه املواد استهالك وزاد. ١٩٨٧ عام

 جمتمعةً استأثرت الـيت الشـمالية    وأمـريكا  أوروبـا  بلـدان  يف أساسـا  حدثـت  الـزيادة  أنغـري    .ذاهتـا 
 .املثال سبيل على، ٢٠٠٧ عام يف العاملي الصعيد على فنياملور استهالك من املائة يف ٨٩ بنحو

  

                                                                 
 .E.96.XI.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (11) 
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 الثالثالشكل  
 لألغراض دةاحملّد اليومية اجلرعات مباليني )أ(األفيونية، شبه املواد من العاملياالستهالك  

 ٢٠٠٧-١٩٨٨ )ب(اإلحصائية،

 .الصطناعيةا األفيونية شبه املوادو األفيونيةاملواد  : هياألفيونية شبه املواد )أ(
 التحليل لغرضتستخدم  تقنية قياس وحدات هي اإلحصائية لألغراض احملّددة اإلحصائية اليومية اجلرعات )ب(

 .هبا موصى موصوفة جرعات وليست اإلحصائي
 .١٩٧١ لسنة العقلية املؤثّرات اتفاقية مبوجب للمراقبة خاضعة أفيونية مادة وهو البوبرينورفني، ذلك يف مبا )ج(
 العقلية املؤثّرات اتفاقية مبوجب للمراقبة خاضعة اصطناعية أفيونية شبه مادة وهو البنتازوسني، ذلك يف امب )د(

 .١٩٧١ لسنة
 

 العامل وه اإلدمان مـن  القلـق  أن ٢٠٠٧ لعـام  االستقصـائية  الدراسـة  نـتائج  مـن  نيتبـيّ  -٦٤
انظر الشكل   (الطبية اجاتلالحتي األفيونية شبه املواد توافر على األثـر  أكـرب  لـه  الـذي  الرئيسـي 

 شبه املواد وصف يف التلكؤ مثل الصدد، هـذا  يف هـام  دور هلـا  أخـرى  عوامـل  وهـناك  .)الـرابع 
 ووجود الصـحية،  الـرعاية  جمـال  يف االختصاصـيني  تدريـب  كفايـة  وعـدم  ختزيـنها،  أو األفيونـية 
  فيــبدو املــناطق، مجــيع يف تــأثريا العوامــل أكــثر هــو اإلدمــان مــن القلــق أنومــع  .مقــّيدة قوانــني

ــّيدة قوانــني وجــود أن ــه مق ــا  آســيا، يف كــبري دور ل ــدان يفأم ــارة بل ــبدوف األمريكــية، الق   أن ي
 مقارنة األدوية هذه توافر على أكـرب  أثـر  لـه  ختزيـنها  أو األفيونـية  شـبه  املـواد  وصـف  يف الـتلكؤ 
 .األخرى بالعوامل

)ج(املواد األفيونية)د(املواد شبه األفيونية االصطناعية )أ(املواد شبه األفيونية
 السنة

مباليني اجلرعات اليومية احملّددة 
لألغراض اإلحصائية
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 الرابعالشكل 
 الطبية لالحتياجات األفيونية شبه املواد توافر يفاملؤثّرة  الرئيسيةالعوامل 

 اليت) ١٤٤ وعددها (واألقاليم البلدان من مةاملقّد الردود إىل الشكل هذا يف نةاملبّي النتائج تستند :مالحظة
 من أكثر أو واحد عامل اختيار واألقاليم للبلدان ميكن، حيث دةمتعّد خيارات يذ دحمّد سؤال على ترّد

 .السؤال يف ورةاملذك العوامل
  

  املشروعة      غري املخّدرات     على  الطلب   خفض   إىل   الرامية  اجلهود    تعزيز  -دال  
 مقتضىفب. املخّدرات ملراقبة الدولية املعاهدات يف أساسيا عنصـرا  الطلـب  خفـض  عـدّ ُي -٦٥

 من ٢٠ واملـادة  ١٩٧٢ سـنة  بـربوتوكول  لـة املعّد بصـيغتها  ١٩٦١ سـنة  اتفاقـية  مـن  ٣٨ املـادة 
 اســتعمال إســاءة ملــنع عملــيا املمكــنة الــتدابريكــل  باختــاذ األطــراف مَزلــُت ،١٩٧١ نةســ اتفاقــية

ــّدرات ــية  املخـ ــرات العقلـ ــرفةواملؤثّـ ــتورطني األشـــخاص ومعـ ــد يف ذلـــك،يف  املـ ــبكر، موعـ  مـ
 مــن ٤ للفقــرةووفقــا  .اجتماعــيا وإدمــاجهم وتأهيــلهم رعايــتهم ومــتابعة وتعلــيمهم وعالجهــم

 البشرية املعاناة من التخفيف بغـية  األطـراف،  عـلى  نيتعـيّ  ،١٩٨٨ سـنة  اتفاقـية  مـن  ١٤ املـادة 
 للقضاء التدابري من مالئما تراه ما تـتخذ  أن بـاملخّدرات،  لالجتـار  املالـية  احلوافـز  عـلى  والقضـاء 

 .منه التقليل أو العقلية واملؤثّرات املخّدرات على املشروع غري الطلب على

احلد و املخّدرات تعاطي من الوقاية هي الطلب خفض برامج اليت تنشدهـا  واألهـداف  -٦٦
 خفض برامجتتيح و. املخّدرات تعاطي النامجة عن  السيئة اآلثار وتقلـيل  مدمنـيها  وعـالج  ،مـنه 
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يف ذلك مشاركة نشطة، وهي تشجعهم على تلك املشاركة،          اجلمهور عمـوم  مشـاركة  الطلـب 
ّدرات، بصـرف النظر عن     كمـا إهنـا تسـتهدف األشـخاص الذيـن هـم أكـثر ُعرضـة ملخاطـر املخـ                   

 واملدرســة احملــلي اجملــتمع الــنابعة مــن الوقايــة بــرامج عوتشــّج .موقعهــم أو ظــروفهم االقتصــادية
 قد أهنا كما .خماطرها وإدراك وتعاطيها املخّدرات توافر إزاء سليمة موافق اختاذ على واألسـرة 

عوامل اليت ترتبط ارتباطاً    الوعـي باحـتمال الوقـوع فريسـة لتعاطي املخّدرات وباملخاطر وال            تـزيد 
 .وثيقاً باالستعداد الشخصي لتعاطيها

 اجملـتمع الـدويل إىل مسـألة خفـض الطلـب على املخّدرات              اهـتمام وقـد وّجهـت اهليـئة        -٦٧
 الــيت الــبالغة الــذي أشــارت فــيه اهليــئة إىل األمهــية )١٢(،١٩٩٣ األمــر يف تقريــرها عــن عــام أولَ

اهليــئة أيضــا عــن تقديــرها للمــبادرة الــيت اختذهتــا  وأعربــت . تتســم هبــا بــرامج خفــض الطلــب
باعـتماد اإلعـالن اخلاص باملبادئ التوجيهية        اجلمعـية العامـة يف دورهتـا االسـتثنائية العشـرين          

، وزادت بذلــك إذكــاء )٢٠/٣-مــرفق قــرار اجلمعــية دإ (خلفــض الطلــب عــلى املخــّدرات  
 . املسألةتلكالوعي بأمهية 

 .الطلب خفض بـرامج  يف باالسـتثمار  اإلعـالن  ذلـك  يف األعضـاء  الـدول  دتوتعهّـ  -٦٨
 املخّدرات تعاطي لطبيعة املنتظم التقييم: منها اإلجراءات من جمموعـة  اختـاذ  إىل اإلعـالن ودعـا   
 دون احليلولة من ابتداء الوقاية، جماالت جلميع الطلب خفض برامج مشولـية  وكفالـة  ؛هوحجمـ 
 وإقامة استعماهلا؛ إسـاءة  عـن  الـنامجة  السـلبية  راآلثـا  مـن  احلـد  إىل مـرة  ألول املخـّدرات  تـناول 

 احمللية؛ اجملتمعات صعيد وعلى الوطين الصعيد عـلى  املصـلحة  صـاحبة  اجلهـات  بـني  الشـراكات 
 السكان، من دةحمّد فئات احتياجات وكذلك عموما، السكان احتـياجات  تلـيب  هنـج  وتصـميم 
 .وموثوقة دقيقة معلومات نشر وكفالة الشباب؛ وخاصة

 تنفــيذ عــن ٢٠٠٧ عــام يف اهليــئة أجــرهتا الــيت االستقصــائية الدراســة يســتفاد مــن و -٦٩
 يف إجيابية راتتطّو حصلت أنه)  أعاله ١٠انظـر الفقرة    ( املخـّدرات  ملراقـبة  الدولـية  املعـاهدات 

 يف ٧٢ تهنسب أي ما  (أقاليمو دول ١٠٣ أشارت فقد ،١٩٩٨ عـام  مـنذ  الطلـب  خفـض  جمـال 
على  العرضو الطلب خلفض سياسات ذتونفّ وضعت أهنـا  إىل) اردود مـت قّد الـيت  مـن  املائـة 

 خلفض سياسات وضـعت  أهنـا  اجمليـبة  واألقالـيم  الـدول  معظـم  وأبلـغ . ١٩٩٨ عـام  مـنذ السـواء   
 زتوركّــ ).ردودا مــتقّد الــيت مــن املائــة يف ٧٥ يعــادل مــا أي ،وأقالــيم دول ١٠٨ (الطلــب

 والوقاية املخّدرات، بتعاطي املقترن الضرر لتقلي :التالية الثالثة اجملـاالت  عـلى  السياسـات  تلـك 
تكن حىت   مل الـيت  مـن  واألقالـيم  الـدول  بعـض وأبلـغ    .هامدمنـي  وعـالج  املخـّدرات  تعـاطي  مـن 
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 يف ٢٤ يعــادل مــا أي وإقلــيما دولــة ٣٥ (الطلــب خلفــض سياســات ذلــك احلــني قــد اعــتمدت
 الوقاية جماالت يف وصاوخص الطلب، خلفض تدابري وضعت أهنا ،)ردودا متقّد اليت مـن  املائـة 
 .اإدماهنمن  عالجالو املخّدرات تعاطي من

 برامج استمرار تنفيذ  ضرورة على تشدد اإلجيابـية،  الـتطورات  هبـذه  بترحّـ  إذ واهليـئة  -٧٠
وعالوة . احمللي الصعيد على املخّدرات لـتعاطي  دقـيقة  تقيـيمات  إىل ااسـتناده و الطلـب  خفـض 
 يف املذكــورة اجملــاالت مجــيع عــلى زةومركَّــ شــاملة جالــربام تلــك تكــون أن ينــبغي ذلــك، عــلى

 .والعالج الوقاية ومنها اإلعالن،
  

  القضائي    التعاون      وتعزيز  األموال    غسل  مكافحة      -هاء   
 ويف. األموال غسل ملسألة )١٣(١٩٩٥ عامعن   اهليئة تقرير من األول الفصـل  خصِّـص  -٧١

 االجتار مكافحة إىل يرمي هنج ألّي ةاألمهي بالغة األموال غسل مكافحة اعتربت الفصـل،  ذلـك 
 على ضخمة مالـية  مـبالغ  العقلـية  واملؤثّـرات  بـاملخّدرات  الـدويل  االجتـار  وُيـدرّ  .بـاملخّدرات 
 مــنظّمة بأهنــا هبــا املــّتجرين ومجاعــات املخــّدرات" كــارتالت "ســموتّت .مــيهومنظّ مســتهليه
 .الدويل الصعيد على لكوكذ الوطنية، االقتصـادات  داخـل  بكفـاءة  العمـل  أجـل  مـن  ومهـيكلة 

 بطرق تستخدم أو املشروع االقتصاد يفإما   املشروعة غري األنشطة من يةاملتأّت األربـاح  دمـج وُت
 بــتدابري األخــذ احلكومــات قــررت ذلــك، عــلى اورّد .األنشــطة تلــك لــتعزيز وإجرامــية فاســدة

 من ٥ املادة ففي .١٩٨٨ سنة اتفاقية خالل من عليها واملعاقبة األموال غسل أنشـطة  لكشـف 
 مصــادرة مــن للــتمكني تدابــري مــن يلــزم قــد مــا بتنفــيذ األطــراف تعهــدت االتفاقــية، هــذه

 احلكومات تنفذ بأن احلكومات اهليئةوأوصت   .باملخّدرات االجتار مـن  املسـتمدة  املتحصـالت 
 .دستورية تعديالت إجراء خالل من ذلك يف مبا املادة، تلك أحكام

 غسل كافحةمل تدابـري  العشـرين  االسـتثنائية  دورهتـا  يف أيضـا  العامـة  اجلمعـية  واعـتمدت  -٧٢
 ١٩٨٨ سنة اتفاقية يف الواردةذات الصلة    األحكـام  تنفـيذ  عـلى  الـدول  مجـيع  وحثّـت  األمـوال 

 مجــيع اهليــئة وحتــثّ .وتنظــيمي ومــايل تشــريعي إطــار إنشــاء مــنها أمــور مجلــة خــالل مــن
 املختصة، الدولية املؤسسـات  مـع  ملكـا ال والـتعاون  التوصـية  تلكالتقـيد بـ    عـلى  احلكومـات 

 حكومية هيئة وهي األموال، بغسل املتعلقة املالـية  باإلجـراءات  املعنـية  العمـل  فـرقة  وخاصـة 
 ،٢٠٠٠ فرباير/شباط ويف .األموال غسل مكافحة إىل هتدف سياسات جوتـروّ  تضـع  دولـية 
 املــتعاونة، غــري الــيمواألق الــبلدان عــن تقريــرا املالــية باإلجــراءات املعنــية العمــل فــرقة نشــرت
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 مكافحة إىل الرامية الدولية اجلهود يف إطار  تتعاون ال أهنا عـلى  وإقلـيما  دولـة  ٢٣ فـيه  دتحـدّ 
 احلكومات باختاذ سريعا العدد ذلك واخنفض .حرجة قصور أوجه عن ِبنيتُـ  أو األمـوال  غسـل 
 العمل قةفر رفعت ،٢٠٠٦ أكـتوبر /األول تشـرين ويف  .األمـوال  غسـل  ملكافحـة  أقـوى  تدابـري 
 .القائمة من قضائية والية آخر املالية باإلجراءات املعنية

ــتعاون ويتســم -٧٣  للتصــدي جوهــرية بأمهــية اجملــرمني تســليم مــثل القضــائية املســائل يف ال
 .املخـــّدرات ملراقـــبة الدولـــية املعـــاهداتاملـــتوّخاة يف  هـــدافاأل وبلـــوغ بـــاملخّدرات لالجتـــار
ــئة وناقشــت ــرها مــن األول الفصــل يف رمنياجملــ تســليم مســألة اهلي  )١٤(.١٩٩٦ عــامعــن  تقري
للسعي إىل   العشرين االستثنائية العامة اجلمعية دورة ستغلت أن التقرير ذلك يف اهليئة واقترحـت 

 تدابــري بعــد فــيما العامــة اجلمعــيةواعــتمدت  .اجلنائــية العدالــة نظــم إدارة حســن مــبادئ حتديــد
 خطرية جلرائم املرتكبني الرعايا تسـليم  تيسـري  ىعـل  الـدول  وشـجعت  القضـائي  الـتعاون ب تـتعلق 

 أن على من تلك االتفاقية تنص    ٦ املادةف. ١٩٨٨ سنة اتفاقية إىل استنادا بـاملخّدرات،  متصـلة 
 عــداد يف االتفاقــية يف علــيها واملنصــوص بــاملخّدرات املتصــلة اجلــرائم بــإدراج األطــراف تــتعهد

 وعلى بينها، فيما تعقد اجملرمني لتسليم معاهدة أي يف اجملرمني تسليم فيها جيـوز  الـذي  اجلـرائم 
 معاهدة وجود عدم عند للتسليم القانوين األساس االتفاقية هذه تعترب أن هلا جيوز األطـراف  أن

 .الغاية هلذه األطراف متعددة أو ثنائية

 الــيت اجلهـود  السـتعراض  ٢٠٠٧ عـام  يف اهليــئة أجـرهتا  الـيت  االستقصـائية  الدراسـة  ويف -٧٤
 طرح ،)أعاله ١٠ الفقرة انظر (املخّدرات ملراقبة الدولية املعـاهدات  لتنفـيذ  احلكومـات  تهابذلـ 

 سنة اتفاقية إىل اسـتنادا  اجملـرمني  بتسـليم  صـراحة  يسـمح  الوطـين  التشـريع  كـان  إذا اعمّـ  سـؤال 
 مرتكيب أن إىل ول،ُد ١٠٩ وعددها اجمليبة، الـدول  مـن  املائـة  يف ٤٧ نسـبة  وأشـارت  .١٩٨٨
 فـال  املتبقـية  الـدول  أمـا  .١٩٨٨ سـنة  اتفاقـية  إىل اسـتنادا  سـلّمون ُي بـاملخّدرات  املتصـلة  اجلـرائم 

 آسيا يف الدول تلك من حصة أكرب وتوجد ؛اجملرمني لتسليم ثنائي اتفـاق  وجـود  تشـترط  تـزال 
 يف ١٢ بنســبة (األمريكــية والقــارة) املائــة يف ١٢ بنســبة (أفريقــيا تلــيها ،)املائــة يف ٢١ بنســبة(

 اليت احلكومات تشجع اهليئة فإن م،تقّد صـول ح عـن  تـنم  اإلحصـاءات  تلـك  أنورغـم   ). املائـة 
 املتصلةاخلطرية   اجلرائم مرتكيب تسليم لتيسـري  ١٩٨٨ سـنة  اتفاقـية  أحكـام  عـلى  بعـدُ  تعـتمد  مل

 .ذلك تفعل أن على باملخّدرات

 بعض ىلإ بعضها األطراف الدول تقدم بأن ١٩٨٨ سنة اتفاقـية  مـن  ٧ املـادة  وتقضـي  -٧٥
 من قضائية وإجراءات ومالحقـات  حتقـيقات  أي يف املتـبادلة  القانونـية  املسـاعدة  مـن  قـدر  أكـرب 
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 ملكافحــة املــتحدة األمــم اتفاقــية مــن ١٨ املــادةوتتضــمن  .بــاملخّدرات االجتــار مكافحــة أجــل
 .مماثلة أحكاما )١٥(الوطنية عرب املنظمة اجلرمية

  
  ومشروعة      بديلة  رزق    مصادر    توفري   -واو  

ــبديلة، التنمــية متــثل -٧٦ ــبة ســياق يف ال  مــن احلــد إىل هتــدف اســتراتيجية املخــّدرات، مراق
 إىل أو مشروعة، غري بصفة املزروعة النباتات من سـتمدة امل لـلمخّدرات  املشـروع  غـري  العـرض 
 تلك تزرع حيث النامية البلدان يف الريفية املناطق يفالتنمية البديلة  بقـت طُقـد  و .علـيه  القضـاء 

 مزارعي حلمل النهوج وأجنح .الكوكا وشجرية األفيون خشخاش باألسـاس  ومـنها  اتات،النـب 
 مزيج على تنطوي النشاط هذا مزاولة عن التوقف عـلى  املشـروعة  غـري  اتاملخـّدر  حماصـيل 

 انونالقــ إنفــاذ بــني اجلمــع يف يكمــن قــد املنشــود حلــلفــإن ا مثّ ومــن .واحلوافــز املثــبطات مــن
 بديلة رزق مصـادر  توفـري  إمكانـيات  وبـني  املـزروعات،  تلـك  ئصـال واست بالعقوبـات  والـتهديد 
 والرعاية التعليم جماالت يف ذلك يف مبا النطاق، واسعة مسـتدامة  اقتصـادية  ومسـاعدة  مشـروعة 
 احملاصيل إبادة على الدويل التعاون بشأن العمل خطةويف  . التحتية نـيات الب وتطويـر  الصـحية 
 ضرورة على جمّددا العامة اجلمعـية  أكـدت  الـبديلة،  مـية التن وبشـأن  املشـروعة  غـري  املخـّدرة 

 هبا يتسم اليت اخلاصة األمهية على وشّددت املخّدرة العقاقري على للقضاء شـامل  هنـج  وضـع 
 .البديلة التنمية جمال يف التعاون

 املشروعة، غري املخّدرات إنتاج أن على ٢٠٠٢ عـام  عـن  تقريـرها  يف اهليـئة  دتوشـدّ  -٧٧
 بل للدخل، ومسـتدام  مسـتقر  مصـدر  أبعـد مـا يكـون عـن توفـري          بطـبعه،  ميإجـرا  نشـاط  وهـو 
 فيما اهليئة صتوخّص )١٦(.التنمية حتقيق أمام وعائقا لالستقرار مزعزعا عـامال  يكـون  أن ميكـن 
 ذلك يف اهليئةوالحظت  ؛الـبديلة  التنمـية  إىل ٢٠٠٥ عـام  عـن  تقريـرها  مـن  األول الفصـل  بعـد 
 فحسب، بديلة حماصيل زراعة يشمل أال ينبغي حقا الشـامل  ةالـبديل  التنمـية مفهـوم    أن فصـل ال

 إىل املشــروعة املنــتجات لــنقل جمديــة ســبل وتوفــري التحتــية، ياتالبنــ تطويــر أيضــا يشــمل وإمنــا
 )١٧(.الصحية والرعاية التعليم جمايل يف املساعدة وتقدمي األسواق،

                                                                 
 .٣٩٥٧٤ الرقم ،٢٢٢٥ اجمللد ،املعاهدات جمموعة املتحدة،األمم  (15) 
 ،)A.03.XI.1 املبيع رقم املتحدة، األمم منشورات( ٢٠٠٢ عام عن املخّدرات ةملراقب الدولية اهليئة تقرير (16) 

 .الفصل األول
 .٩ الفقرة ،... ٢٠٠٥ عام عن املخّدرات ملراقبة الدولية  اهليئة تقرير (17) 
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 خلشــخاش املشــروعة غــري الــزراعة تســتمر الــدويل، اجملــتمع يــبذهلا الــيت اجلهــود ورغــم -٧٨
. بديلــة  رزق مصــادر  نباطاســت  يف حمــدود  جنــاح  إال يــتحقق  ومل الكوكــا،  وشــجرية  األفــيون 

 هتيئة ضمان ميكن حيث إالّ البديلة التنمية برامج تنفـيذ  إلمكـان با لـيس  أنـه  إىل اهليـئة  وأشـارت 
 آمنة، بيئة وتوفري سلطتها إرساء احلكومات تستطع مل وما .واالسـتقرار  األمـن  مـن  مالئـم  جـو 
 املساعدة تقدمي على الدويل اجملتمع اهليئة وحثّت .فّعالة البديلة التنمية حتقيق جهـود  تكـون  فلـن 
 التنمية إحداث فيها يـراد  الـيت  املـناطق  يف األمـن  حفـظ  إىل الرامـية  جهودهـا  يف احلكومـات  إىل

 إدراجبــ ،الصــلة ذات الدولــية املــنظمات وكذلــك احلكومــات، أيضــا اهليــئةأوصــت و. الــبديلة
 .نطاقا األوسع اإلمنائية براجمها يف البديلة التنمية

 املّتبع" حدة على مشروع كل "هنج بتغيري ٢٠٠٥ عام عن تقريرها يف اهليـئة  وأوصـت  -٧٩
 مصادر لتوفري األمد طويلة استراتيجيات بوضـع  االلـتزام  إعـالن  مـع  الـبديلة،  التنمـية  إزاء حالـيا 
 ال "حدة على مشروع كل" تنفيذزعة السـائدة املتمثلة يف      لـنـ ا هوهـذ  .املشـروعة  الـبديلة  الـرزق 

 .أوسع نطاق على املخّدرات مكافحة يف تأثري البديلة للتنمـية  يكـون  لكـي  مالئمـة  فرصـا  تـيح ت
ــية أن األســف دواعــي ومــن ــتلقَّ مل املشــروعة غــري احملاصــيل مــزارعي مــن العظمــى الغالب  ت

 احلكومات هتمل ما غالبا ذلك، عـلى  وعـالوة  )١٨(.الـبديلة  التنمـية  جمـال  يف مباشـرة  مسـاعدة 
 احملاصيل وصول سبل تيسر عدم يعين اّمم البديلة، احملاصيل لـنقل  املناسـبة  التحتـية  البنـيات  توفـري 
 استمرارية عدم إىل يؤدي قد األمية حمو وأ للتعليم العامة الربامج انعـدام  أن كمـا  .األسـواق  إىل

 الرعاية إىل افتقار أيضا هـناك  يكـون  مـا وغالـبا    .لالطويـ  املـدى  يف املشـروعة  الـرزق  مصـادر 
 غـــري اتاملخـــّدر حماصـــيل زراعـــة أن االعتـــبار يف أخـــذ إذا وخصوصـــا الكافـــية، الصـــحية
 .اجملتمعات الزراعية يف املخّدرات تعاطي زيادة األحيان من كثري يف تعقبها املشروعة

  
  األخرى     الدولية    املنظمات     مع التعاون     -زاي   

 جمــال يف العاملــة املــنظمات أنشــطة خــالل مــن بعــض مــع بعضــها حلكومــاتا تــتعاون -٨٠
 تشــارك واجلــرمية، بــاملخّدرات املعــين املــتحدة األمــم مكتــب إىل فباإلضــافة .املخــّدرات مراقــبة
  واملنظمة العاملية للجمارك يف خمتلف     اجلنائـية  للشـرطة  الدولـية  واملـنظمة  العاملـية  الصـحة  مـنظمة 
 هــياكل اإلقليمــية املــنظمات مــن كــثري أنشــأ ذلــك، عــلىوعــالوة  .تاملخــّدرا مراقــبة جمــاالت

 واضطلعت املخّدرات مبراقبة املتصلة ملسائلا معاجلة عـلى  األعضـاء  الـدول  ملسـاعدة  متخصصـة 

                                                                 
 ).ب (٤٩ و٣٠املرجع نفسه، الفقرتان  (18) 
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 بصورة هبا واالجتار املخّدرات تعاطي مكافحة جمـال  يف اإلقلـيمي  الـتعاون  تعزيـز  يف هـام  بـدور 
 .مشروعة غري

 اهليــئة أن غــري .والدولــية اإلقليمــية املــنظمات هــذه بــني ركةمشــت مشــاريع وتوجــد -٨١
 يغلـب أن تتم يف     والـدويل  اإلقلـيمي  الصـعيدين  عـلى  تـبذل  الـيت  املشـتركة  اجلهـود  أن الحظـت 

 يف جمال  قاخالّ عمال منظمات منفردة أجنزت   أن ورغم. القـانون  وإنفـاذ  العـرض  جمـايل خفـض   
 وميكن .بعض عـن  بعضـها  مبعـزل  حـيان األ أغلـب  يف تـبذل  اجلهـود  هـذه  فـإن  الطلـب،  خفـض 
ومع  .ننيمعيَّ اوسياق ابلد ختص بصورة أكثر حتديدا    بطبيعـتها  الطلـب  خفـض  جهـود  إن القـول 
 عــلى اهليــئة وحتــثّ الطلــب، خفــض جمــال يف واخلـربات  املعــارف مــن كــثري تقاســم ميكــن ذلـك 

 .اجملال هذا يف التعاون زيادة تطوير
  

  التحديات   -خامسا 
ــد  -٨٢ ــئةاهلتؤكـ ــداف أن يـ ــيت األهـ ــا الـ ــية حددهتـ ــة اجلمعـ ــام العامـ ــا يف ٢٠٠٨ لعـ  دورهتـ

 جديدة حتديات وأن ١٩٩٨ عام يف كانت مثلما ومهمة وجـيهة  تـزال  ال العشـرين  االسـتثنائية 
 الــتحديات مــن بعــض عــلى أدنــاه الضــوءلقــى وُي .لــلمخّدرات الدولــية املراقــبة بــرزت يف وجــه

 .اجملال اهذ يف احلكومات تواجهها اليت الكثرية

 وجيب .العامل أرجاءخمتلف   يف مرتفعاما زال    املشروعة غـري  املخـّدرات  عـلى  الطلـب ف -٨٣
على و .والدويل الوطين الصـعيدين  عـلى  الطلـب  خفـض  جمـال  يفاملـتخذة    الـتدابري  تعزيـز  زيـادة 

 بسبب املسألة، هلذه األولوية يويل ال اآلن حىت احلكومات من كـثري  يـزال  ال ،وجـه اخلصـوص   
 . املخّدراتإدمان عالج جمال يف سيما وال واملوارد، القدرات إىل فتقاراال

 املنّشــطات عــلى الكافــية املراقــبة فــرض كفالــة تواجــه كــبرية حتديــات هــناك تــزالوال  -٨٤
 املستحضـــرات تســـريب اســـتخدامويـــتزايد  .والـــدويل الوطـــين الصـــعيدين عـــلى األمفيتامينـــية
 مــن األمفيتامينــية، املنّشــطات ذلــك يف مبــا للمراقــبة، ضــعةاخلا املــواد عــلى احملــتوية الصــيدالنية

 .املشروعة غري املخّدرات ديملوّر كمصدر املشروعة الداخلية التوزيع قنوات

ــزال وال -٨٥ ــاطي ي ــطات تع ــية املنّش ــا واالجتــار األمفيتامين ــا .مشــكلتني قائمــتني  هب  نإ كم
 واالجتار املخّدرات تعاطي من حلدا أجل من والدويل الوطـين  الصـعيدين  عـلى  املـتخذة  الـتدابري 

 املشروع غري البيع فـإن  خـاص،  وبوجـه . مكـان  كـل  يف مـلحوظة  نـتائج  اآلن حـىت  تـثمر  مل هبـا 
 اإلنترنــت طــريق عــن الدولــية للمراقــبة خاضــعة مــواد عــلى احملــتوية الصــيدالنية للمستحضــرات

 حتديات يطرح التهريب هـذا  ألغـراض  السـعاة  وخدمـات  الـربيدية  اخلدمـات  اسـتعمال  وإسـاءة 
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 املستحضرات تلك تعاطي يأيت البلدان من كثري ويف .املخّدرات لتعاطي التصدي أمـام  جديـدة 
 متسقة، إجراءات يتخذ أن الدويل اجملـتمع  عـلى وجيـب    .بالقنّـ  تعـاطي  بعـض  الثانـية  املرتـبة  يف
 وماتاحلك بني للمعلومات السـريع  والتـبادل  اخلـربات  تقاسـم  لكفالـة  آلـية  اآلن حـىت  تنشـأ  ومل
 .حمّددة قضايا عن

 املواد توافر كفالة للمخّدرات الدولية املراقبة لنظام املرسومة األساسية األهـداف  ومـن  -٨٦
 تزال وال. املواد لـتلك  الرشـيد  االسـتخدام  وتعزيـز  الطبـية  لألغـراض  الدولـية  للمراقـبة  اخلاضـعة 

 حنيويف   .واملناطق دانالبل حسب واسعا اختالفا ختتلف العقلية املؤثّـرات  اسـتهالك  مسـتويات 
ــية العوامــل إىل األحــيان بعــض يف االخــتالفات هــذه تعــزى أن ميكــن  جمــال يف الســائدة الثقاف

 املفرط االخنفاض أو االرتفاع مسألة فإن األدوية، وصف أمنـاط  يف والتبايـنات  الطبـية  املمارسـة 
 .خاصا اهتماما تستحق عقاقريالتلك  استهالك مستويات يف

 واملراقبة الرصد آلية وضعف السالئف مبراقبة املتعلقة التشريعات كفايـة  معـد  يـزال  وال -٨٧
 مشــروعية عــن االستفســارات وعــلى للتصــدير الســابقة اإلشــعارات عــلى حيــنه يف الــرد وعــدم

 يف املّتجرونوأخذ  . البلدان من عدد يف بفعالية السالئف مراقبة تعيق أمورا السـالئف  شـحنات 
 املستحضرات من كبرية كميات على احلصول إىل متزايدة ورةبص يسعون العـامل  أرجـاء  معظـم 

 .الدولية وأ الوطنية التجارة من والسودوإيفيدرين اإليفيدرين على احملتوية الصيدالنية

 باملخّدرات املشروع غـري  واالجتـار  املشـروعة  غـري  األفـيون  خشـخاش  زراعـة  تـزال  وال -٨٨
 وبلدان أفغانسـتان يف   واالجـتماعي  تصـادي واالق السياسـي  السـتقرار ل هتديـدا خطـريا    يشـكالن 

 ذلك يف املخـّدرات  مراقـبة  جهـود  خطـري  حنـو  عـلى  الفسـاد  ويعـيق . العـامل  أرجـاء  يف أخـرى 
 تزالوال   .املضمار هذا يف تقـدم  إحـراز  أريـد  إذا مناسـبة  بصـورة  لـه  التصـدي  وينـبغي  الـبلد 

 املادة تلك تسريب منع أمام خطريا حتديا تشكل اخللّ، أهنـيدريد  وخصوصـا  السـالئف،  مراقـبة 
 .مشروعة غري بصورة اهلروين لصنع أفغانستان إىل

 هلا التصدي وجيب مشروعة غري بصورة القنب ونبتة الكوكا ريةـشـج  زراعـة  وتسـتمر  -٨٩
 .والدويل الوطين الصعيدين على املناسب النحو على

ــزالوال  -٩٠ ــدان هــناك ت ــثل مل بل ــتزاماهتا متت ــر   الل ــتقدمي تقاري  املعــاهدات وجــبمب إبــالغب
ــية ــبة الدول ــتعاون مل أو املخــّدرات ملراق ــئة مــع ت ــبة مســائل بشــأن اهلي  بســبب املخــّدرات، مراق
 جمــال يف القــدرات االفــتقار إىل بســبب وأ ملســائل هلــذه أعطيــت الــيت األولويــة درجــة اخنفــاض
 .املخّدرات مراقبة
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 النطاق إىل الدويل نطاقال من القانونية االلتزامات نقل عملية فإن ذلك، عـلى وعـالوة    -٩١
 أيضا صطبغت وقد الدولية، واملعايري الوطنية القانونية املفاهيم بني اختالفات ُتحدث قـد  الوطـين 

آخذة يف  الدولية االلـتزامات  تفسـريات  تـباين  نبـالقلق أل  اهليـئة وتشـعر   .سياسـية  باعتـبارات 
 .املراقبة لنظام العامة الفعالية إضعاف

 غرف"و" مقاهي "ىيسّم ما إنشـاء  مـثل  الضـرر،  تقلـيل  تدابـري  عـض ب أن اهليـئة وتعتـرب    -٩٢
 .املخّدرات ملراقبة الدولية املعاهدات تتناىف مع  ،"املخّدرات حقن غرف "أو" املخّدرات تـناول 

 القانونية الناحية من احمللية السلطات أو احلكومات تتغاضى حيث نشآتم وجود اهليـئة وتعتـرب   
 ينتهك أمر طبية وصفةُيحصـل علـيها بناًء على         مشـروعة مل    غـري  خمـّدرات  وتـناول  حـيازة  عـن 

 .١٩٨٨ وسنة ١٩٦١ سنة اتفاقييت

 بشأن البلدان من قلة يف الوطين والقانون الدويل القـانون  بـني  قـانوين  مـأزق  أيضـا  ونشـأ  -٩٣
 ينظر كان ١٩٦١ سنة اتفاقية  وحني وضعت  .الكوكا بأوراق املتعلقةالـتعاهدية    األحكـام  تنفـيذ 
دون  األنديــز مــنطقة لســكان مفــيد أنــه عــلى الكوكــا شــجرية زراعــة عــلى الــتدرجيي قضــاءال إىل

 غــري بصــورة بــه واالجتــار الكوكــايني صــنع عــلى للقضــاء وســيلة وعــلى أنــه كذلــك  ،اإلقليمــية
 احلكومات من قلةهناك   أنبيد   .العاملي الصعيد على واالجتار الصنع ذلك من للحد أو مشروعة

 .استمرت أيضا يف تشجيعها بل ، فحسباملمارسات هبذه ماحالسمل تكتف مبواصلة 
  

  التوصيات   -سادسا 
 تــزال ال املخــّدرات مشــكلة أن إجنــازات، مــن قحتقّــ مبــا، مــع اعــترافها اهليــئة تالحــظ -٩٤

 .املستدامة والتنمية والسياسي االقتصادي و االجتماعي االستقرار ضيقّو خطريا هتديـدا  تشـكل 
 يف املقبلة السنوات خـالل  إىل املضـي   برّمـته  الـدويل  واجملـتمع  فـرادى  تاحلكومـا ب اهليـئة  وهتيـب 

 اهليئة وتوّد .العاملية املخّدرات ملشكلة التصـدي  يف مالـتقدّ  مـن  مـزيد  إحـراز  إىل الرامـية  هـود اجل
 الصلة ذات الدولية واملنظمات احلكومـات  فـيها  تـنظر  لكـي  أدنـاه الـواردة    التوصـيات  قـّدم ت أن
 .صيات إضافية يف املرفقات من األول إىل اخلامس وترد تو.ذهاوتنفّ

  
  األمفيتامينية         املنّشطات     ذلك  يف مبا  للمراقبة،   اخلاضعة      املواد تسريب   منع   -ألف  

ــئةتوصــي  -٩٥ ــأن اهلي ــا احلكومــات مجــيع تســتحدث ب ــية أذون  مجــيع وتصــدير الســترياد إلزام
 اجمللس لقرارات وفقا ،١٩٧١ سنة اتفاقية من والرابع الثالث اجلدولني يف املدرجة العقلية املؤثّـرات 

  املـــؤرخ ١٩٨٧/٣٠و ،١٩٨٥ مـــايو/أيـــار ٢٨ املـــؤرخ ١٩٨٥/١٥ واالجـــتماعي االقتصـــادي
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 املــؤرخ ١٩٩٣/٣٨و ،١٩٩١ يونــيه/حزيــران ٢١ املــؤرخ ١٩٩١/٤٤و ،١٩٨٧ مــايو/أيــار ٢٦
ــيه/متــوز ٢٧ ــيه/متــوز ٢٤ املــؤرخ ١٩٩٦/٣٠و ،١٩٩٣ يول ــتدبري، هــذا ألن ،١٩٩٦ يول  إىل ال

 .التسريب حماوالت كشف يف خاص حنو على فعاليته عن أبان التقديرات، نظام جانب

 قنوات من للمراقبة خاضعة مواد على احملتوية الصيدالنية املستحضرات تسـريب ويـثري    -٩٦
 احلكومات تنشئ بأن اهليئةوتوصي  .البلدان مـن  كـثري  يف مشـاكل  وتعاطـيها  الداخلـية  الـتوزيع 
ها، وتعاطــي  املستحضــرات  تلــك  تســريب  عــن  منهجــية  بصــورة  البــيانات  عجلمــ  آلــية  املعنــية 
 .املناسبة املضادة التدابري الختاذ كأساس البيانات تلك إىل ستنادواال

 إىل مباشرة جتارية إعالنات الشركات فيها توجِّه اليت الـبلدان  حكومـات  اهليـئة وحتـثّ    -٩٧
 لوائح وتنفيذ اعتماد على الدولية، قبةللمرا خاضعة مـواد  عـلى  حمـتوية  عقـاقري  عـن  املسـتهلكني 

ــر ــات، تلـــك حلظـ ــثاال اإلعالنـ ــلمادة امتـ ــية مـــن ١٠ لـ ــنة اتفاقـ ــبغي  .١٩٧١ سـ ــنظر أنوينـ  تـ
 تستخدم ال اليت املواد ملنع ١٩٧١ سنة اتفاقية مـن  ١٣ باملـادة  االحـتجاج  يف أيضـا  احلكومـات 
 .أراضيها إىل الدخول منوالعلمية  الطبية لألغراض

 اخلاضعة املواد على للحصول مهمة وسيلة واإلنترنت الربيدية النظم داماستخوأصـبح    -٩٨
 تتخذ بأن احلكومات اهليئةوتوصي  .املشروعة غري األسواق إمداد أجـل  مـن  الدولـية  للمراقـبة 
ــ ،خــاص وبوجــه ،املناســبة الــتدابري  حــاالت كشــف عــلى الــتعاون لضــمان آلــية تنشــئ أنب

 التشــريعية األحكــام نفــاذ وكفالــة ،فــيها الــتحريو واإلنترنــت الــربيد باســتخدام التســريب
 .القانونية غري األنشطة تلك مكافحة أجل من أراضيها يف والتنظيمية

  
  السالئف الكيميائية          مراقبة   -باء  

 اليت الطرق أشيَع حاليا احلدود عرب والتهريـب  الداخلـية  القـنوات  مـن  التسـريب  أصـبح  -٩٩
 غري والتوزيع للصنع املناسب الرصد على احلكومـات  ةاهليـئ  حتـثّ ولـذا   . وناملـّتجر  يسـتخدمها 
فرض  إىل إضافة مشـروعة،  غـري  بصـورة  املخـّدرات  صـنع  يف املسـتخدمة  للسـالئف  املشـروعني 

 .١٩٨٨ سنة اتفاقية من ١٢ املادة من ٨ للفقرة وفقا الدولية، التجارة علىرقابة 

 السنوية االحتياجات عن تاملعلوما تقدم بأن املختصة السلطات مجـيع  اهليـئة  وتوصـي  -١٠٠
 وتدعــو. ٤٩/٣ املخــّدرات جلــنة لقــرار وفقــا األمفيتامينــية، املنّشــطات ســالئف مــن املشــروعة

 تقديــر يف مفــيدة تــراها منهجــيات أي عــلى تطلعهــا أن إىل الوطنــية املختصــة الســلطات اهليــئة
ــياجاهت ــية ااحت ــئةع وتشــّج. الســالئف تلــك مــن الوطن  عراضاســت عــلى احلكومــات مجــيع اهلي
 .تعديالت من يلزم ما على اهليئة وإطالع بانتظام احتياجاهتا
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 املواد على احملتوية الصيدالنية املستحضرات تراقب بأن احلكومات مجـيع  اهليـئة  وتوصـي  -١٠١
 حتتوي اليت اجملدولـة  املـواد  هبـا  تراقـب  الـيت  الطـريقة  بـنفس  ١٩٨٨ سـنة  اتفاقـية دولـة مبوجـب     اجمل

 يــتزايد وتوافــرها املستحضــرات تلــك صــنع عملــية بســاطة بســببو .املستحضــرات تلــك علــيها
وتنطبق  .العامل أرجاء خمتلف يف مشروعة غري بصورة األمفيتامينـية  املنّشـطات  لصـنع  اسـتخدامها 

 .والسودوإيفيدرين اإليفيدرين على احملتوية املستحضرات على خاص، بوجه التوصية، هذه

 أهنيدريد هتريب وقف أجـل  مـن  كومـات احل مجـيع  جهـود  تتضـافر  أن الضـروري  ومـن  -١٠٢
 احلكومات اهليئة وحتثّ. مشروعة غري بصورة اهلريوين لصنع املستخدمة املواد من وغريه اخلـلّ 
 الضبطيات إىل ونظرا .أراضيها داخل السالئف تلـك  داولتـ  عـلى  الـرقابة  ضـوابط  تعزيـز  عـلى 

 يف بلدان يف السلطات اهليـئة  تشـجع  حالـيا،  عـنها  الـيت يـبلغ    البوتاسـيوم  برمنغـنات  مـن  الكـبرية 
 اهليـــئةوتـــبدي  .املـــادة هذهبـــ لالجتـــار للتصـــدي اســـتراتيجيات وضـــع عـــلى األمريكـــية القـــارة

 .املعاهدات مبوجب إليها املستندة الوالية نطاق يف األنشطة تلك على للمساعدة استعدادها

 ميــثل ملباشــرا احلاســويب باالتصــال للتصــدير الســابقة اإلشــعارات نظــام أن إىلونظــرا  -١٠٣
 اهليـــئة حتـــثّ للتصـــدير، الســـابقة اإلشـــعارات خـــالل مـــن املعلومـــات تـــبادل يف هامـــا تطـــورا

 حىت تستخدمه ومل النظام هذا يف لتسّج مل اليت واملصدرة املسـتوردة  الـبلدان  مجـيع  حكومـات 
 .بذلك تقوم أن على اآلن

 يف مبا ،دولةاجمل غري املواد عن االجتار تنظيمات تبحث السالئف، رصد تعزيز وبسـبب  -١٠٤
ــتحايل خصيصــا مةاملصــّم املشــتقات ذلــك ــية  الضــوابط عــلى لل ــئة وتدعــو .القائمــةالرقاب  اهلي

 دولــية ملراقــبة اخلاضــعة اجملدَولَــة غــري لــلمواد احملّدثــة احملــدودة القائمــة اســتخدام إىل احلكومــات
ــران يف املختصــة الســلطات مجــيع إىل أُرســلت الــيت خاصــة، ــيه/حزي وتدعــو  .٢٠٠٧ عــام يون

 املــواد تلــك عــلى املــنطوية املشــبوهة بالصــفقات إلنذارهــا آلــيات وضــع إىل أيضــا احلكومــات
 .اجملدولة غري السالئف من تضبط كميات أي عن املفصلة باملعلومات اهليئة وتزويد

  
  املخّدرات      ملراقبة  الدولية   ملعاهدات    إىل ا  العاملي   االنضمام    حتقيق    -جيم   

 فيما الكثري أجنز قد أوقيانوسـيا  يف الـبلدان  مـن  عـددا  أن رغـم  أنـه  لـق بق اهليـئة  تالحـظ  -١٠٥
 يــتعلق فــيما العشــر الســنوات مــدى عــلى ضــئيل تقــدم إال حــرزُي مل املخــّدرات، مبراقــبة يــتعلق

 الــدول ضــمن فمــن .املــنطقة تلــك يف املخــّدرات ملراقــبة الدولــية املعــاهدات إىل باالنضــمام
ــيت العشــرين ــ ىلإ األكــثر عــلى انضــمت ال ــاهدات، تلــك مــن نيتاثن  يف  دولعشــر يوجــد املع

 املعاهدات تلـك  مـن  أي يف أطـرافا  ليسـت  الـيت  اخلمـس  الـدول  مـن  اثالثـ  أن كمـا  .أوقيانوسـيا 
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 امللموسة اخلطـوات  اختـاذ  عـلى  املعنـية  احلكومـات  اهليـئة  وحتـثّ  .املـنطقة  تلـك  إىلأيضـا    تنـتمي 
 املنظمات وخصوصـا  الـدويل،  اجملـتمع  اأيضـ  اهليـئة وتشـجع    .املعـاهدات  إىل انضـمامها  لتعجـيل 

 جدول يف املسألة هـذه  إدراج عـلى  اهلـادئ،  احملـيط  جـزر  منـتدى  مـثل  أوقيانوسـيا  يف اإلقليمـية 
 .املعاهدات تلك إىل املنطقة دول انضمام تشجيع أجل من أعماهلا،

  
  املخّدرات      ملراقبة  الدولية    للمعاهدات      الكامل    االمتثال     على  تشجيع      ال -دال  

 والسياســات التشــريعات حتديــث أو باعــتماد واألقالــيم الــبلدان مــن مــتزايد عــددام قــ -١٠٦
 االستثنائية دورهتا يف العامة اجلمعيةاعتمدهتا   يتال اتللقـرار  اسـتجابة  الوطنـية  واالسـتراتيجيات 

 مبراقبة املـتعلقة  اسـتراتيجياهتا  ثـت حّد أو وضـعت  واألقالـيم  الـبلدان  معظـم  إن حيـث  العشـرين، 
 .١٩٩٨ عام منذ املخّدرات

 مالئمــة إجــراءات اختــاذ تســتلزم اجملــاالت مــن عــددا هــناك أن تالحــظ اهليــئة أنغــري  -١٠٧
 انتـــباه اهليـــئةوتســـترعي  .املخـــّدرات ملراقـــبة الدولـــية لـــلمعاهدات املناســـب االمتـــثال لكفالـــة

 اتاخلطو اختاذ على املعنية احلكومات وحتثّ التالـية،  املسـائل  إىل خـاص  حنـو  عـلى  احلكومـات 
 :اجملاالت تلك يف الوضع تصحيح صوب التقدم إحراز لكفالة امللموسة

ــواد العقــاقري معظــم أنرغــم  )أ(  ــبة اخلاضــعة وامل ــية للمراق ــة الدول  مبوجــب جمدول
 بعُد ُتجدول مل اليت املواد بعض هناك تزال ال واألقاليم، الـبلدان  معظـم  يف الوطنـية  التشـريعات 

 من كثري ويفتقر السالئف الكيميائية؛  سيما وال البلدان، بعض يف الوطنية التشـريعات  مبوجـب 
 التشريعات؛ تلكوجود  دون اجملدولةغري  املواد تلك ملراقبة حمدَّدة تدابري إىل أيضا الدول

 املعاهدات، تقتضيه حسبما يوما، ١٨٠ من أكثر إىل البلدان من كبري عـدد حيـتاج    )ب( 
 الوطنية؛ املراقبة حتت جديدة عقلية مؤثّرات إدراج بشأن املخّدرات جلنة مقررات لتنفيذ

 ملعاجلــة الوطــين الصــعيد عــلى تنســيق آلــيات إىل يفــتقر الــبلدان بعــض يــزالال  )ج( 
 باملخّدرات؛ املتصلة املسائل

 االستراتيجيات لتنفيذ املنتظم التقييم لكفالة نظـام  الـبلدان  مـن  كـثري لـيس لـدى      )د( 
 .االستراتيجيات تلك يف املرسومة األهداف لتحقيق جوهري أمر وهو املخّدرات، ملراقبة الوطنية

 من كثري يف اآلالم لعالج األفيونـية  شـبه  املسـكّنات  تـناول  مسـتوى  اخنفـاض  يـزال  الو -١٠٨
 االســتعمال أن عــلى اهليــئة وتشــدد. اهليــئة قلــق مدعــاة النامــية، الــبلدان يف وخصوصــا الــبلدان،
 علــيها تقــع احلكومــات أن وعــلى واملعانــاة األمل لتخفــيف ضــروريا يــزال ال لــلمخّدرات الطــيب

 عمل خطـط  وضـع  عـلى  احلكومـات  اهليـئة وحتـثّ    .كافـية  بكمـيات  توافـرها  ضـمان  مسـؤولية 
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 احلصول برنامج مراعاة مع املناسبة، احلاالت جلمـيع  وتوافـرها  األفيونـية  بـاملواد  اإلمـداد  لتيسـري 
 .اهليئة مع بالتشاور العاملية لصحةا منظمة تهأعّد الذي للمراقبة، اخلاضعة العالجات على

 احلايل الوقت يف أصبح الدولية التجارة من للمراقبة اخلاضعة املـواد  تسـريب  أن رغـم و -١٠٩
 يتعلق فيما سيما وال مشكلة، يشـكل  ظـل  الداخلـية  الـتوزيع  قـنوات  مـن  التسـريب  فـإن  نـادرا، 

 الــبلدان، بعــض ويف .ولــيةالد للمراقــبة خاضــعة مــواد عــلى احملــتوية الصــيدالنية باملستحضــرات
 اتــباع دون بذلــك هلــم مــأذون غــري كــيانات أو أفــراٌد للمراقــبة اخلاضــعة املــواد يبــيع مــا كــثريا

 لتلك الداخلي بالتوزيع املتعلقة التشريعات لتعزيز جهـود  بـذل وينـبغي    .الصـحيحة  اإلجـراءات 
 إلكترونية، بيئة يف اتباملخّدر املتصلة اجلرائم ستهدفت أحكاما تتضـمن  أن ينـبغي  الـيت  املـواد، 
 .هبا واالجتار املزّيفة املخّدرات صنع وكذلك

ــناول غــرف "أن بقلــق اهليــئةوتالحــظ  -١١٠  تــزال ال" املخــّدرات حقــن غــرف"و" املخــّدرات ت
 تستخدم اليت البلدان حكومات اهليئة وحتثّ .أوروبا يف سيما ال البلدان، من قليل عـدد  يف تسـتخدم 

 حدا تضع أن على مشروعة، غري بطرق عليها حيصل اليت املخّدرات ناولت لغرض املـرافق  هـذه  فـيها 
 .املخّدرات مدمين لعالج بأدلة معززة مناسبة طبية ومرافق خدمات تقدم وأن املمارسة هلذه

 .اإلقليمية دون األنديز منطقة يف قائمة الكوكا شجرية أوراق مضـغ  وال تـزال ممارسـة     -١١١
 به واالجتار الكوكايني صنع من العامل أرجاء ويف اإلقليمية دون ةاملنطقتلك   يف الـبلدان  وتعـاين 
 أجــل مــن فوريــة إجــراءات تــتخذ أن املعنــية باحلكومــات اهليــئة وهتيــب .مشــروعة غــري بصــورة
 سنة اتفاقية مع تناىفت ألغراض الكوكا أوراق استخدام على املـنطوية  املمارسـات  عـلى  القضـاء 
 احلكومــات زتعــّز أن ينــبغي ذلــك، عــلىوعــالوة  .وراقتلــك األ مضــغ ذلــك يف مبــا ،١٩٦١
 .مشروعة غري بصورة به واالجتار الكوكايني صنع مكافحة إىل الرامية جهودها

  
  املشروعة     غري  املخّدرات    على    الطلب   خفض   إىل   الرامية  التدابري   -هاء   

 ميكــن املخــّدرات، تعــاطي ملكافحــة تدابــري اعــتمدت احلكومــات مــن كــثريا أن رغــم -١١٢
 والوقاية املخّدرات تعاطي رصد جماالت يف ذلك يف مبا الطلب، خفض حيث من املزيد يقحتقـ 
 الدول من املائة يف ٣٧ على يزيد ما أن اهليئة وتالحظ. تأهيلهم وإعادة متعاطـيها  وعـالج  مـنه 

 وأبلغ .للرصد نظاما بعُد تنشئ مل ٢٠٠٧ لعام االستقصائية الدراسة على ردت الـيت  واألقالـيم 
وفهم  تقييم وجود عدم بسبب الوقاية، مثل جماالت يف عراقيل تواجه أهنا احلكومات من كـثري 

 تتناول تدابري بعُد فيها ُتعتمد مل اليت واألقاليم الدول اهليـئة  وحتـثّ  .املخـّدرات  ملشـكلة كافـيني   
 اخلدمات توافر كفالة أجل من ملموسـة  خطـوات  تـتخذ  أن التأهـيل،  وإعـادة  والعـالج  الوقايـة 
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 بــني القبــيل هــذا مــن نظــام بواســطة ُتجمــع الــيت املعلومــات تقاســموينــبغي  .اجملــاالت تلــك يف
 ملعاجلة متضافرة جهود وبذل للتطبـيق  وقابلـة  حمّدثـة  اسـتراتيجية  وضـع  بغـية  الوطنـية  السـلطات 

 .الطلب خفض جوانب مجيع

 راقبةم معاهدات مبوجب عاتقها على تقـع  الـيت  بااللـتزامات  احلكومـات  اهليـئة  روتذكِّـ  -١١٣
 الطلب خلفض التوجيهية باملبادئ اخلاص اإلعالن يف الواردة االلتزامات عن فضال املخـّدرات، 

 إىل الرامية تدخالهتا زيـادة  أولوياهتـا ضـمن   مـن  احلكومـات  جتعـل  أن وينـبغي  .املخـّدرات  عـلى 
 إيالء مع املخّدرات تعاطي عـن  موثوقـة  معلومـات  إىل اسـتنادا  شـاملة،  بطـريقة  الطلـب  خفـض 

 تتخذ أن خاص بوجه وينبغي .حمـّددة  فـئات ُعُمـرية وجنسـانية      الحتـياجات  الواجـب  هـتمام اال
 األشــخاص ومعــرفة املخــّدرات تعــاطي مــن الوقايــة لكفالــة العملــية الــتدابري كافــة احلكومــات
ــتورطني ــد يف ذلـــك،يف  املـ ــبكر، موعـ ــم مـ ــيمهم وعالجهـ ــتابعة وتعلـ ــتهم ومـ ــلهم رعايـ  وتأهيـ
ــيا، وإدمــاجهم ــرا مــع اجتماع ــاهدات مــن الصــلة ذات األحكــام عاةم ــبغي . املع  تكــون أنوين

 مستحضرات شكل يف ذلك يف مبا األمفيتامينية، املنّشطات تعاطي من احلد إىل الرامـية  الـتدابري 
 .الطلب خفض أنشطة من يتجزأ ال جزءا صيدالنية،

وارد قدرا أكرب من امل   ولوية و درجـة أعـلى من األ      ميـنح  احلكومـات  مـن  كـثري  يـزال  وال -١١٤
 تثمر ال العرض خفض أنشطة أن تبّين أنه مع ،فض الطلب مقارنـة مبا مينحه خل    فـض العـرض     خل

ــتائج ــا مل تكــن منســقة   مســتدامة ن ــع م ــري م ــب خفــض تداب ــب .الطل ــئة وهتي ــات اهلي  باحلكوم
 أن وينبغي .الطلـب  وخفـض  العـرض  خفـض  اسـتراتيجيات  تنسـق  أن الصـلة  ذات والوكـاالت 

 القانون إنفاذ عن املسؤولة احلكومـية  والوكـاالت  الـوزارات  بـني  ةاملـبذول  اجلهـود مجـيع    تسـهم 
ــيم الصــحة وعــن ــية والشــؤون والتعل ــيذ وضــع يف االقتصــادية التنمــية وأنشــطة االجتماع  وتنف

 خبفض املعنية الوكاالت فـيها  ُتمـثّل  مركـزية  وطنـية  هيـئة  تـتوىل  أن وينـبغي . شـاملة  اسـتراتيجية 
 .وغريها املالية املوارد توزيع أولويات وحتديد اجلهود يقتنس متوازنا، متثيال والطلب العرض

  
  الدويل   التعاون     -واو  

 أجل من اجملاورة البلدان مع التعاون حتسـني  ضـرورة  عـن  الـبلدان  مـن  كـبري  عـدد  أبلـغ  -١١٥
 الوســائل مــن مــزيد استكشــاف عــلى احلكومــات اهليــئة وحتــثّ .بــاملخّدرات لالجتــار التصــدي
 مسائل معاجلـة  أجـل  مـن  واإلقلـيمي  الـدويل  ينالصـعيد  عـلى  واملسـتمر  الالفعّـ  الـتعاون  لكفالـة 
 اهليئةوتوصي   .ثنائي إطار يف أو األطـراف  مـتعددة  حمـافل  خـالل  مـن  إمـا  بـاملخّدرات،  االجتـار 
 .توجد ال حيث األطراف متعددة حمافل إنشاء إمكانية يف احلكومات تنظر بأن
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 املخّدرات مبراقبة املعنية واإلقليمـية  لدولـية ا املـنظمات  خمـتلف  جهـود  تـبذل  مـا  وكـثريا  -١١٦
 عــدم عـن  األحـيان  بعــض ويف هلـا  مـربر  ال ازدواجـية  عــن يسـفر  اممّـ  بعــض، عـن  بعضـها  مبعـزل 
 الطلــب خفــض أن ومــع .الطلــب خفــض جمــال يف خــاص بوجــه هــذا وينطــبق .اجلهــود فعالــية
 فــإن القــانون، بإنفــاذ مقارنــةً حتديــدا أكــثر عــلى حنــو معّيــنا ســياقا خيــص جمــاال يعتــرب مــا غالــبا

 واخلربات املعارف تبادل خـالل  مـن  جـيدا  تقدمـا  حتـرز  أن ميكـن  واإلقليمـية  الدولـية  املـنظمات 
 مبراقـــبة املعنـــية واإلقليمـــية الدولـــية املـــنظمات اهليـــئةوحتـــثّ  .أيضـــا الطلـــب خفـــض جمـــال يف

 خفض جمايل يف ممكن حد أقصى إىل املشـتركة  اجلهـود  يف واالخنـراط  الـتعاون  عـلى  املخـّدرات 
 .والطلب العرض

 ،١٩٨٨ سنة اتفاقية من الصلة ذات األحكام تنفيذ على احلكومات مجيع اهليئةوحتـثّ    -١١٧
 املؤسسات مع الكامل والتعاون األموال، غسل ملكافحة فّعال وتنظـيمي  تشـريعي  إطـار  وإنشـاء 
 .األموال بغسل علقةاملت املالية باإلجراءات املعنية العمل فرقة وخصوصا الصلة، ذات الدولية

 ساساأل االتفاقـية  اعتـبار  عـلى  األطـراف  الـدول  ١٩٨٨ سـنة  اتفاقـية  أحكـام  عوتشـجّ  -١١٨
 باعتــبار اجملــرمني تســليم تيســري أجــل مــن بــاملخّدرات املتصــلة اجلــرائم مــرتكيب لتســليم قـانوين ال

 يف سيما وال الدول، من كـبريا  اعـدد  فـإن  ذلـك  ومـع  . بـاملخّدرات االجتـار  ملكافحـة  أداة ذلـك 
 ثنائية اتفاقات وجود تشترط تزال وال األحكام تلك تنفذ مل األمريكية، والقارة وأفريقـيا  آسـيا 

 تتيح وسياسات تشريعات بعُد تعتمد مل اليت احلكومات مجيع اهليـئة  وتوصـي . اجملـرمني  لتسـليم 
 يتوص كما. بذلك تقـوم  بـأن  اجملـرمني  لتسـليم  قـانوين  كأسـاس  ١٩٨٨ سـنة  اتفاقـية  اسـتخدام 

 باملخّدرات متصلة جرائم ارتكاب بتهمة معّين شخص تسليم عدم ختتار اليت احلكومات اهليـئة 
 .اداخلي القضائية للمالحقة القضية يلحت بأن

 حتثّولذا  .امـتفاوت  الـبديلة  التنمـية  جمـال  يف الـدويل  اجملـتمع مـنجزات   سـجل  وال يـزال  -١١٩
 يــتعلق فــيما املســتدامة التنمــية بتحقــيق ألمــدا طويــل الــتزام اعــتماد عــلى الــدويل اجملــتمع اهليــئة

 شروط يشمل متسق هنج اتـباع  وضـمان  املشـروعة  غـري  املخـّدرات  حماصـيل  زراعـة  باستئصـال 
 .البديلة التنمية ومنتجات حملاصيل مواتية جتاري تبادل

وهتيـب اهليـئة باهليـئات الدولـية ذات الصلة، مثل مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات                 -١٢٠
واجلـرمية ومـنظمة الصـحة العاملـية واملـنظمة الدولـية للشـرطة اجلنائـية واملـنظمة العاملية للجمارك،                    
وكذلـك اهليـئات اإلقليمية املعنية مبراقبة املخّدرات، أن تواصل تعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها            

ّدرات واالجتار تعاطي املخل التصديوأن تقـدم املسـاعدة إىل احلكومـات يف جهودهـا الرامـية إىل        
 .هبا بصورة غري مشروعة
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   املرفق األول   
 فريق اخلرباء العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية   

   املعين خبفض العرض
   مذكّرة للمناقشة مقّدمة من اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات                        

  مقّدمة -أوال  
االتفاقيات روع، وذلك مبوجب    غري املش مبعاجلة مسألة عرض املخّدرات     الـدول   زم  تتلـ  -١

لة ، بصيغتها املعدّ  ١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخّدرات لسنة     : ، وهي الدولـية ملراقـبة املخـّدرات     
 واتفاقية األمم املتحدة    )ب(،١٩٧١واتفاقـية املؤثّـرات العقلـية لسنة         )أ(،١٩٧٢بـربوتوكول سـنة     

املادة ب عمالو )ج(١٩٨٨سنة  عقلـية ل  ملكافحـة االجتـار غـري املشـروع يف املخـّدرات واملؤثّـرات ال             
 ١٩٧١ مــن اتفاقــية ســنة ٢١واملــادة  )د(١٩٦١  مــن االتفاقــية الوحــيدة لــلمخّدرات لســنة ٣٥

 أن تعمـد الـدول، ضـمن مجلـة أمـور، إىل اختـاذ الترتيـبات الالزمـة عـلى الصعيد الوطين،            ينـبغي 
 حتقيقاً،  هباري املشروع؛ وجيدر    لتنسـيق الـتدابري الوقائـية والقمعـية الرامـية إىل مكافحـة االجتار غ              

 .جهاز حكومي مناسب لتويل مسؤولية ذلك التنسيق  تعيني،لذلك

العــرض غــري املشــروع لــلمواد اخلاضــعة للمراقــبة  ، اســتهدف ١٩٨٨ ســنة  اتفاقــيةيفو -٢
للمجـتمع الـدويل أدوات ملكافحـة االجتار باملخّدرات، مبا يف ذلك            وتوفّـرت   عـلى حنـو شـامل،       

مراقـبة السـالئف الكيميائية واملساعدة القانونية املتبادلة يف التحقيق يف اجلرائم             يف جمـاالت مـثل    
 مكافحة غسل األموال املتأتية من االجتار       ويفاملتصـلة بـاملخّدرات ومالحقـة مرتكبـيها قضائيا،          

 .غري املشروع باملخّدرات
  

  اإلجنازات   -ثانيا  
ضمن  لذلك تدرجها لوية عالية، و  عتـرب معظـم الـدول أن خفض العرض مسألة ذات أو           ي -٣

ويف ردود احلكومات على الدراسة االستقصائية      .  املخّدرات مراقـبة  تها الرامـية إىل   عناصـر سياسـ   

                                                                 
 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )أ( 

 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد  )ب( 
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد  )ج( 
 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠املرجع نفسه، اجمللد  )د( 
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بشـأن تنفـيذ االتفاقـيات الدولـية ملراقـبة املخّدرات،           الدولـية ملراقـبة املخـّدرات       الـيت أجـرهتا اهليـئة       
. ونفّذهتا سياسة وطنية خلفض العرض وضعتأهنا إىل اجمليـبة   يف املائـة مـن احلكومـات         ٧٢أشـار   

مــن خــالل سياســات قــد عــوجل  خفــض العــرض أن إىل مــن احلكومــات  يف املائــة٩حنــو وأشــار 
 .فض العرضخل بصدد وضع سياسات أهنا  يف املائة أخرى٩ ذكرأخرى، فيما 

 احلكومـات فيما يتعلق بترابط خفض العرض وخفض الطلب    لـدى ومثـة وعـي مـتزايد        -٤
من هذا  الناجحة األمثلةن من وتبيَّ.  الـنوعني معـا من التدخالت  بعـض الـدول تنسـيق   وقـد بـدأ     
 مع العمل يف الوقت نفسه على تنفيذ برامج       أن خفـض توافر املخّدرات غري املشروعة        التنسـيق   

 يف تعاطي املخّدرات مطّرداخنفاض والعـالج مـنه قـد أسفر عن         املخـّدرات    للوقايـة مـن تعـاطي     
 .بصورة عامة

أصــبحت احلكومــات عــلى وعــي مــتزايد بأمهــية معاجلــة جــرائم الفضــاء احلاســويب يف و -٥
وقد اختذت مبادرات على    . إطـار جهودهـا الرامـية إىل خفـض عـرض املخّدرات غري املشروعة             

 دول عدة فعـلى سـبيل املـثال، أنشـأت قـوات الشـرطة الوطنـية يف        .الصـعيدين الوطـين والـدويل     
ومتثل اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة جبرائم . فضاء احلاسويبصـة ملكافحـة جـرائم ال      وحـدات خمصّ  

 .يف جمال جرائم التكنولوجيا الراقيةاملتقدم دويل التعاون مثاال على ال )ه(الفضاء احلاسويب
اال يف مــنع تســريب املخــّدرات  وال يــزال تنفــيذ نظــام املراقــبة الدولــية لــلمخّدرات فعـّـ   -٦

ا يسهم بنجاح يف خفض     ّممدولية إىل القنوات غري املشروعة،      واملؤثّـرات العقلـية مـن الـتجارة ال        
تسريب قليلة ل  حاالتعن  إالّ  بلغ يف السنوات األخرية     ومل يُ .  غـري املشـروعة    عـرض املخـّدرات   

العدد القليل جدا من    شمل  مل ي ؛ و تقريبااوالت  تلك احمل بـنجاح عـن مجيع      كُشـف   خـّدرات و  امل
 . من املخّدراتةكميات صغريسوى  الناجحةعمليات التسريب 

 يف خفض عرض املخّدرات يف السوق     أيضاكمـا سـامهت مراقـبة السالئف الكيميائية          -٧
" الــتالحم"فعــلى ســبيل املــثال، أســهمت املــبادرات الدولــية مــثل مشــروع        . غــري املشــروعة 

ــزم   ــن      )Prism(ومشــروع بري ــبرية م ــيات ك ــنع تســريب كم ــيدريديف م ــنات  اخلــلّأهن  وبرمنغ
وهــي ســالئف كــان ميكــن أن تســتخدم يف الصــنع غــري   ، نّشــطات األمفيتامينــية واملالبوتاســيوم

 .السالئف الكيميائيةاملشروع ملواد التعاطي 
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  التحديات   -ثالثا  
، أشار  ) أعاله ٣انظر الفقرة    (يف الـردود عـلى الدراسـة االستقصـائية الـيت أجرهتا اهليئة             -٨

املـوارد وعدم كفاية التدريب مها التحديان        إىل املسـتمر    االفـتقار  أن إىل   الـدول عـدد كـبري مـن       
كمـا أن هناك ضرورة لتحسني    .  تنفـيذ اسـتراتيجيات خفـض العـرض        القائمـان أمـام   الرئيسـيان   

 .جل تعزيز برامج خفض العرضأ والدويل من اإلقليميالتعاون على الصعيدين 

الدول من   بني قوانني    بسـبب االخـتالفات   وقـد تـتقلص جهـود خفـض العـرض بشـدة              -٩
 خارج  باجملرمني املقيمني  املتعلقة احملاكمإنفاذ قرارات   و،  اجملـرمني قضائيا   مالحقـة    يـث كيفـية   ح

 احملاكم  كما أن قبول  .  الـربوتوكوالت الـيت حتكـم الـتحريات عرب احلدود          وكيفـية تنفـيذ   الـبلد،   
ــة ل ــتعلقةألدل ــيا ب امل ــة الصــعوبة اجلــرائم املرتكــبة إلكترون   الســلطات فكــثري مــن .  مســألة يف غاي

 مــنع اجلــرائم املتصــلة   يعــيقا القــدرة عــلى اعــتراض الرســائل املشــفرة وفهمهــا، ّممــ      ال متلــك 
 . قضائيااملتورطني يف تلك اجلرائم ومالحقة وكشفهاباملخّدرات 

خفض العرض  لتدابري   كربى وموارد   عليا أولوية   مينحوال يـزال العديد من احلكومات        -١٠
 أنشطة خفض العرض ال تؤدي إىل       ه تبيَّن أن  غم أن  خفـض الطلـب، ر     مقارنـة مبـا ميـنحه لـتدابري       

العديــد مــن وبذلــك تــبطل يف .  تكــن منســقة مــع تدابــري خفــض الطلــب ملنــتائج مســتدامة مــا 
 .العرضخفض خفض الطلب وفعالية استراتيجية جامعة بني البلدان 

 وغريهـــا مـــن تكنولوجـــيات املعلومـــات اإلنترنـــتوخـــالل العقـــد املاضـــي، طرحـــت  -١١
 تزايدوميثل  .  العرض خلفض اجلهـود الـيت تـبذهلا احلكومات         أمـام ت حتديـات معقـدة      واالتصـاال 

حتديــا دون شــهادات اعــتماد صــحيحة  لألدويــة اخلاضــعة لوصــفات طبــية اإلنترنــتبــيع عــرب ال
عرب  التجارة غري املشروعة     هن هذ إ حيثو.  وأجهزة إنفاذ القانون   أمـام اهليـئات الرقابية    خطـريا   

فقد بات من الضروري     يف توصيل العقاقري،     الربيديةغالب على اخلدمات    تعتمد يف ال  اإلنترنـت   
ويف . سـح الطـرود الـيت حتـتوي عـلى عقاقري غري مشروعة وكشفها واعتراضها              مل وضـع وسـائل   

جــرائم تــرمي إىل مكافحــة بشــأن املخــّدرات قانونــية هــذا الصــدد، فــإن عــدم وجــود أحكــام   
 . على حنو خاصثري للقلق مأمركثري من البلدان  يف الفضاء احلاسويب

عة على حنو مشروع     للمراقبة واملصنّ  اخلاضعةملواد  ا تسريب   أنـه نـادرا ما حيدث     ورغـم    -١٢
  ميثل مشكلة وال  ةمن قنوات التوزيع الداخلي   تلك املواد   مـن الـتجارة الدولـية، ال يـزال تسريب           

دالنية احملتوية على مواد املستحضرات الصي يبيعوكثريا ما . املؤثّرات العقليةبسـيما فـيما يـتعلق       
 اإلجــراءات هلــم، أو ُتــباع دون اتــباع مــأذون كــيانات غــري أوأفــراد الدولــية خاضــعة للمراقــبة 

زوديازيبينات ـفعلى سبيل املثال، ميكن احلصول بسهولة على البن       .  أو بوصـفات مزّورة    السـليمة 
 الـنمو، هناك    املـتقدمة ن  ويف الـبلدا  . النامـية مفيتاميـنات دون وصـفة طبـية يف بعـض الـبلدان             واأل
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 للمراقبة اليت ُتسرَّب    اخلاضعة العقاقري   عمالعـدد مـتزايد مـن الـتقارير عـن تعـاطي أو سـوء اسـت                
 .ةمن قنوات التوزيع الداخلي

 على  أيضا حتتوي   أناملزيفة، اليت ميكن    املستحضرات الصيدالنية    توافـر    زيـادة طـرح   تو -١٣
 غري  العقاقريحلـد من جهود خفض عرض       أمـام ا   ياإضـاف ، حتديـا     الدولـية   للمراقـبة  ةمـواد خاضـع   

 تقديرات منظمة   فاستنادا إىل .  على السواء   الـبلدان النامـية والـبلدان املتقدمة النمو        يفاملشـروعة   
ويف .  يف العامل  العقـاقري  يف املائـة مـن       ١٠  مـا ال يقـل عـن       فة املـزيّ  العقـاقري  ثلالصـحة العاملـية، متـ     

 . مزيفةاملستهلكة يف املائة من األدوية ٥٠ ىلإ ٢٥البلدان النامية، ُيعتقد أن 

آلــيات رصــد الســالئف الكيميائــية  ضــعف  و املراقــبةتشــريعاتعــدم كفايــة شــكل يو -١٤
 كثرية  مناطقويف  .  خفض العرض  إىلومراقبـتها يف عـدد مـن الـبلدان عائقا أمام اجلهود الرامية              

 اإليفــيدرينحتــتوي عــلى مــن العــامل، حيــاول املــّتجرون احلصــول عــلى مستحضــرات صــيدالنية  
لصـــنع مـــن أجـــل اســـتخدامها  الوطنـــية والدولـــية املشـــروعة الـــتجارةيفيدرين مـــن إوالســـودو

 .امليثامفيتامني على حنو غري مشروع
  

  لتوصيات  ا -رابعا   
أن  خلفـض العـرض أن تفعـل ذلك و         اتينـبغي لـلحكومات الـيت مل تعـتمد بعـد سياسـي             -١٥

وينبغي للحكومات  . وم بتنسيق اجلهود يف هذا اجملال     قلي مناسب   أو إنشـاء جهاز   تضـمن تعـيني     
 املخّدرات على الصعيدين    مراقبةتحسـني الـتعاون بني الوكاالت العاملة يف جمال          بـذل اجلهـود ل    

استكشاف السبل الكفيلة بضمان فعالية واستدامة      أن تنظر يف    وينبغي للدول   . الوطـين والدويل  
يا االجتــار بــاملخّدرات، ســواء مــن خــالل حمــافل   معاجلــة قضــاعــلىالــدويل و اإلقلــيميالــتعاون 

 . ثنائييف إطارمتعددة األطراف أو 

وضوعية مناسبة على الصعيد    مإجرائية و   تضمن اعتماد قوانني   أنوينـبغي لـلحكومات      -١٦
عرض املخّدرات  وينـبغي أن يعتـرب      . الوطـين للتصـدي لـلجرائم الـيت ُترتكـب يف بيـئة إلكترونـية              

ــية   ــرات العقل ــية  واواملؤثّ ــيع دون ترخــيص جــرمية  لســالئف الكيميائ  يف تســتوجب املقاضــاة للب
 . دولة طرف يف املعاهدات الدولية ملراقبة املخّدراتالقضائية أليوالية ال

يف عـلى ترخيص    احلصـول    اإلنترنـت  تشـترط عـلى صـيدليات        أنوينـبغي لـلحكومات      -١٧
، كمـا ينـبغي أن تنشئ       ةترسـل إلـيه أدويـة خاضـعة للبـيع بوصـفة طبـي             أي مكـان تعمـل مـنه أو         

املبادئ التوجيهية  أن تـنظر يف مـراعاة       وينـبغي لـلحكومات      .نظامـا للـرقابة عـلى هـذه األنشـطة         
 ،لـلحكومات بشـأن مـنع بـيع املـواد اخلاضعة للمراقبة الدولية غري املشروع من خالل اإلنترنت       

 .اليت وضعتها اهليئة
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  واإلقلــيمي الوطــينيد الصــع بــرامج عمــل عــلىتــنظر يف وضــع أنوينــبغي لــلحكومات  -١٨
أجهــزة وتشــجَّع . والــدويل يكــون هدفهــا مــنع جــرائم التكنولوجــيا الراقــية املتصــلة بــاملخّدرات

. العامليالقائمة على الصعيدين اإلقليمي و    شبكات  على املشاركة يف ال   إنفـاذ قوانـني املخـّدرات       
 عن طريق استخدام    الستغاللل عترب عرضة  البلدان النامية اليت تُ    إىلينـبغي تقـدمي املسـاعدة       كمـا   

 .جرائم التكنولوجيا الراقية

ومن . رائم الفضـاء احلاسويب   جلـ ألمـم املـتحدة ملكافحـة       لوميكـن الـنظر يف وضـع اتفاقـية           -١٩
شـأن هـذه االتفاقـية أن توفـر تصـنيفا عاملـيا وتعـريفا جلـرائم التكنولوجـيا الراقـية واجلرائم املتصلة            

 التشــريعات والــتعاون الــدويل يف جمــال التحقــيق يف اجلــرائم   ملواءمــةاإطــاركذلــك  و،باحلاســوب
وميكن .  ومالحقة مرتكبيها قضائيا   اإللكترونية، ُتسهَّل بالوسائل    أوالعابـرة للحدود اليت ُترتكب      

األحكام الواردة يف    عن اجلرائم املتصلة باملخّدرات، مع تذكري احلكومات ب         أيضا باباً  تضـمن  ت أن
ومن . املؤثّرات العقلية وملخّدرات  ا اإلعالن عن حظر  قبة املخّدرات بشأن    املعـاهدات الدولـية ملرا    
األمن توفري   ضرورةأن حتقـق الـتوازن بني        رائم الفضـاء احلاسـويب    املـتعلقة جبـ   شـأن هـذه االتفاقـية       
 . احلريات املدنية والكرامة وحرمة احلياة اخلاصةاحلرص على صونواحلماية من اجلرمية و

اســتراتيجيات خفــض العــرض وخفــض  جهــودا لتنســيق احلكومــات  تــبذلوينــبغي أن  -٢٠
 الوزارات واألجهزة احلكومية املسؤولة     األنشـطة الـيت تضـطلع هبـا       كمـا ينـبغي إدمـاج       . الطلـب 

ــاذعــن  ــية االقتصــادية يف       إنف ــية وأنشــطة التنم ــيم والقضــايا االجتماع ــانون والصــحة والتعل  الق
ينصب األجهـزة الـيت   ُتمـثّل فـيها      ،ية مركـزية  وينـبغي أن تقـوم هيـئة وطنـ        . مـتكاملة اسـتراتيجية   

، بتنسـيق اجلهود وحتديد     ا مـتوازن  متثـيال   علـيها   عـلى خفـض عـرض املخـّدرات والطلـب          عمـلها 
 . يف توزيع املوارد املالية وغري املاليةاألولويات

من قنوات التوزيع   اقبة  رم تضمن منع تسريب املواد اخلاضعة لل      أنوينـبغي للحكومات     -٢١
بــذل اجلهــود لــتعزيز التشــريعات عــند االقتضــاء  وينــبغي.  األســواق غــري املشــروعةإىل ةالداخلــي

 . للمواد اخلاضعة للمراقبةالداخلياملتعلقة بالتوزيع 

ــات ا ُتشــجَّعو -٢٢ ــلى أنحلكوم ــلى حنــو كــاف   ترصــد ع ــتوزيع املشــروعني   ع  الصــنع وال
  اخللّ مـثل أهنيدريد  وع،  للسـالئف الكيميائـية املسـتخدمة يف صـنع العقـاقري عـلى حنـو غـري مشـر                  

الـيت تفرضها على التجارة الدولية،      الرقابـية   الضـوابط   تعزيـز    إىل ، إضـافة  وبرمنغـنات البوتاسـيوم   
 أنوحيثما يكون ذلك مناسبا، ينبغي      . ١٩٨٨ مـن اتفاقـية سـنة        ١٢ مـن املـادة      ٨وفقـا للفقـرة     

 مبوجب اتفاقيه   جمدولة مراقـبة املستحضرات الصيدالنية اليت حتتوي على مواد          إىل الـدول    سـعى ت
 .اليت حتتوي عليها تلك املستحضراتاجملدولة  تراقب هبا املواد اليت بنفس الطريقة ١٩٨٨سنة 
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   املرفق الثاين   
فريق اخلرباء العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين مبكافحة   

   غسل األموال وتعزيز التعاون القضائي
    اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات            للمناقشة مقّدمة من        مذكّرة     

   غسل األموال   -أوال  
  مقّدمة    -ألف  

األمــم املــتحدة ملكافحــة االجتــار غــري املشــروع يف املخــّدرات        يةاعــتماد اتفاقــ كــان  -١
تعبــئة اجملــتمع الــدويل طــريق يف األوىل امســة احلطــوة اخلمبــثابة  )أ(١٩٨٨ســنة واملؤثّــرات العقلــية ل

تنص  و ، جرائم غسل األموال   ١٩٨٨سنة   ة من اتفاقي  ٣املادة  وتعّرف  . لاألمواملكافحـة غسـل     
. يعاقب عليها طبقا للقانون    يف االتفاقية أن تعترب تلك األفعال جرائم      ألطـراف   عـلى أنـه ينـبغي ل      

 األموالغسل وحيث إن .  عـلى أن تكون تلك األفعال خاضعة لتسليم اجملرمني     ٦وتـنص املـادة     
تعريفها تقريبا،   حبكم   األموال،مكافحـة غسل    فـإن   مالـية دولـية،     معـامالت   يف الغالـب    تضـمن   ي

 األطرافينبغي للدول   الذي  التعاون  نوع   ١٩٨٨سنة   ةاتفاقيتبّين   و .االتعاونا دوليا فعّ  تتطلـب   
 .األموالعمليات مشتركة ملكافحة غسل أن يقدمه بعضها لبعض عند االضطالع ب

  
  جنازات   إل ا -باء  

ــتفق -٢ ــدويل اجملــتمع ي ــذات األو مســألة األمــوالغســل مكافحــة  أن عــلى ال  ة، كمــالوي
 دولة عضوا حىت    ١٨٢( ١٩٨٨سنة   ة عـلى اتفاقي   اتالتصـديق يف ارتفـاع معـدل        ذلـك  يتجـلى 

مكافحة الرامية إىل    األخـرى بادرات  ويف تنفـيذ عـدد مـن املـ        ) ٢٠٠٨نوفمـرب   / تشـرين الـثاين    ١
 .األموالغسل 

فاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عرب             اعـتماد ات  ومـن األمـور املهّمـة أيضـا          -٣
ــية ، أحكامــا تفصــيلية تــنص عــلى  ٧ و٦تتضــّمن، يف املــادتني ، الــيت ٢٠٠١ يف عــام )ب(،الوطن

 من  ٣٤ ةاملادوعمال ب . األموالملكافحة غسل   الـتدابري الـيت ينـبغي أن تتخذها الدول األطراف           

                                                                 
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢اجمللد ، جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )أ( 

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥املرجع نفسه، اجمللد  )ب( 
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الــنظر عــن طابعــه عــرب الوطــين أو ضــلوع ، ينــبغي جتــرمي غســل األمــوال بصــرف  االتفاقــيةتلــك
 .مة فيهمجاعة إجرامية منظّ

أنشأهتا يف   اليت   ،املتعلقة بغسل األموال    املالية باإلجراءاتفـرقة العمـل املعنـية       وتضـطلع    -٤
، بدور رائد يف اجلهود عضوا دولة  ٣٤ وتضم حاليا    ١٩٨٩ عام   يف )ج(السـبعة جمموعـة   األصـل   

متاحة يف  (ربعني   األ اسيما من خالل رصد تنفيذ توصياهت       وال املـبذولة ملكافحـة غسل األموال،     
 التوصــيات عــدة وقــد نقّحــت تلــك. )http://www.fatf-gafi.org: املوقــع الــتايل عــلى اإلنترنــت

 .األموالأساليب غسل يف  اتالتطورتعكس مرات، ل

 لتوصيات وفقـا    األمـوال مكافحـة غسـل     إىل   الرامـية  هـا  جهود الـدول  مـن    وعـّزز كـثري    -٥
 عــددا كــبريا مــن أنيف حــني و ؛املــتعلقة بغســل األمــوال  املالــيةباإلجــراءاتاملعنــية  فــرقة العمــل

ــبلدان  ــيمال ــ مل واألقال ــع ي ــرقة العمــل تعاون م ــبداية، ف ــراد   يف ال ــناقص باطّ ــبلدان  فقــد ت عــدد ال
 ".متعاونةغري " اليت جرى حتديدها باعتبارها واألقاليم

  
  التحديات     -جيم   

: منها ١٩٨٨سنة   ةيف اتفاقي أطرافا   مل تصبح بعد     ة حكوم ثالث عشرة ال يـزال هـناك       -٦
ــابوا غينــيا اجلديــدة  (وقيانوســيا أ يف مثــاين حكومــات وجــزر ســليمان وجــزر  وبــاالو وتوفــالو ب

 ،) وناميبيا ئيةاالستوا-غينياالصومال و  (أفريقيا، وثالث يف    )نيويوناورو  وكرييـبايت    و مارشـال 
مشاكل  وأُبلغ عن ). الكرسي الرسويل (وروبا  واحدة يف أ   و )ليشـيت -تـيمور (وواحـدة يف آسـيا      

 .١٩٨٨ سنة ةفا يف اتفاقياطرأ اليت مل تصبح بعد الدوليف بعض كبرية تتعلق بغسل األموال 

نسبة كبرية من   ّمما يعين أن    يف اتفاقية اجلرمية املنظمة ،      طرفا   دولـة    ١٤٧وهـناك حالـيا      -٧
 .الدويل اهلامالقانوين  الصك افا يف هذاطرمل تصبح بعد أ الدول

جمال يف املرجعية  الدولية ئةاهليهـي  فـرقة العمـل   االعـتراف الواسـع الـنطاق بـأن     رغـم   و -٨
 إىلي  قد يؤدّ هو ما    و   دولة عضوا،  ٣٤سوى  تضم هذه املنظمة    ال  ف،  مكافحـة غسـل األموال    

 .لاألمواملكافحة غسل يف ضوء تواصل تطور اجلهود الدولية املبذولة صعوبات ظهور 

                                                                 
أملانيا وإيطاليا وفرنسا وكندا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا : تضم جمموعة السبعة البلدان التالية )ج( 

 .الشمالية والواليات املتحدة األمريكية واليابان



 
 
 
E/INCB/2008/1/Supp.1 

43 

بَوترية  األحيانيف كثري من    و بسرعة،   األموالغسل  املسـتخدمة يف    سـاليب   وتـتطّور األ   -٩
سيما يف البلدان     وال على مواجهتها،     القوانـني  إنفـاذ  عـن    املسـؤولني  اتقـدر أسـرع مـن تطـّور       

 .النشاط امكافحة هذجمال يف قليلة نسبيا خربة إال  اليت ال متتلك فيها السلطات
  

  التوصيات      -دال  
ومل  ة، اجلرمية املنظمة واتفاقي١٩٨٨تنضـم بعـد إىل اتفاقية سنة         الـيت مل     دوللـ ُتشـّجع ا   -١٠

 .قرب فرصة ممكنةأيف على أن تقوم بذلك ، تنفذمها

من أجل  يالعاملعـلى الصعيد   شـامل   إطـار  إنشـاء  يـنظر يف     أنينـبغي للمجـتمع الـدويل       و -١١
تقييم ل إجراءات وسيشـمل ذلك اإلطار . لاألمـوا  مكافحـة غسـل   إجـراءات زيـادة فعالـية تنسـيق       

 . والتوصية بإدخال حتسينات عليهااجلهود اليت تبذهلا احلكومات

اليت وضعتها فرقة   األربعني  لتوصيات  لذ الكامل   يتنفتـنظر يف ال    أنوينـبغي لـلحكومات      -١٢
ة غسل كافحملقوانني  أن تستحدث   ، و ) أعاله ٤انظر الفقرة    ( املالـية  باإلجـراءات العمـل املعنـية     

املــّتجرين بــاملخّدرات، وأن تطــبقها تطبــيقا  صــادرة ممــتلكات تــتعلق مبقوانــني األمــوال، تشــمل 
 األمــوالالــتدابري املــتخذة ملكافحــة غســل تنقــيح  تواصــل احلكومــات ضــمان أنوينــبغي  .فّعــاال

 . وتكنولوجيا املعلوماتاألموالتطورات اجلديدة يف كل من أساليب غسل ملراعاة البانتظام، 

 تلـــزم الـــيت اإلجـــراءات عـــلى املؤسســـيالطـــابع إضـــفاء  عـــلىحلكومـــات ا ُتشـــجَّعو -١٣
 تنظر أيضا  أنينبغي للحكومات    و .عن املعامالت املشبوهة  السلطات   بإبالغاملؤسسـات املالية    

ــالغ لتشــمل االختصاصــيني       ــر اإلب ــتقدمي تقاري ــة اخلاصــة ب ــتزامات املماثل يف توســيع نطــاق االل
 .ملالية ااألنشطةيف املشاركني 

من أجل زيادة   شركات، وذلك   الكم   اليت حت  اللوائـح ز  يـ  تعز عـلى حلكومـات   ا ُتشـجَّع و -١٤
الـيت تكافح    القـانون    الشـركات وأجهـزة إنفـاذ      بـني سـري الـتعاون     تي والسـيطرة و   شـفافية امللكـية   

 .األموالغسل 

ر  تنظ ، أن ١٩٨٨سنة   ة مـن اتفاقي   ٥ مـن املـادة      ٧، عمـال بالفقـرة      وينـبغي لـلحكومات    -١٥
املزعومة  املمتلكاتأو العائدات  مصدر  فـيما يتعلق مبشروعية     عـبء اإلثـبات     عكـس   يف ضـمان    

 .ة تشريعيأوتغيريات دستورية إجراء ذلك اقتضى اضعة للمصادرة،، حىت ولو اخلخرى األ

تزويد ، و األموال للتحقـيق يف غسل      متخّصصـة لحكومات أن تنشـئ هيـئات       لـ ينـبغي   و -١٦
 .ومادية وبشريةموارد مالية  مبا يكفي من اهليئات تلك
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. األموالمكافحة غسل   عـلى   ز الـتعاون الـدويل      يـ تعزتـنظر يف     أنوينـبغي لـلحكومات      -١٧
ــينــبغي بوجــه خــاص، و  مي تقــدإىل، األكــثر خــربة، أن تعمــد، عــلى ســبيل املــثال،  لحكومات ل

قانون، مبـا يف ذلك تدريب موظفي إنفاذ ال  جمـال مكافحـة غسـل األمـوال،          يف التقنـية املسـاعدة   
 .عدم استغالل التنظيمات اإلجرامية للحكومات األقل خربةلضمان 

 جـــزء مـــن قـــيمة العـــائدات واملمـــتلكات ختصـــيص تـــنظر يف أنوينـــبغي لـــلحكومات  -١٨
 .وتعاطيها يف مكافحة االجتار باملخّدرات املتخّصصةهيئات املصادرة لل

  
  التعاون القضائي    -ثانيا  
  مقّدمة    -ألف  

لمادة ل فوفقا. ةاملسـاعدة القانونية املتبادل ب أحكامـا تـتعلق   ١٩٨٨سـنة    ةاقـي اتفتتضـّمن    -١٩
كرب قدر من املساعدة    أن يقدم بعضها إىل بعض أ      األطرافلدول  ل ينبغي،   مـن تلك االتفاقية    ٧

ــبادل  ــية املتـ ــات  أي حت يف ةالقانونـ ــيقات ومالحقـ ــراءاتقـ ــائية وإجـ ــل  قضـ ــيما يتصـ ــار ب فـ االجتـ
ضــرورة  صـيغة تكــرر تأكـيد   املــنظمة اجلـرمية   مــن اتفاقـية ١٨ملـادة  تتضــّمن ا كمـا . بـاملخّدرات 

 .املتبادلةاملساعدة القانونية تقدمي أكرب قدر ممكن من 

جيوز للدول  ، باملخّدراتاملتصلةاجلرائم األشخاص املتورطني يف تسـليم  وفـيما يـتعلق ب     -٢٠
قانوين الساس  األفاقية   االت ، أن تعتـرب تلـك     ١٩٨٨سـنة    ة مـن اتفاقـي    ٦املـادة   األطـراف، عمـال ب    

يف معظم  فُتلَزم،  ،  ما تـرفض طلـب تسـليم شخص         الـيت  األطـراف الـدول   أمـا   . اجملـرمني لتسـليم   
 .مالحقته مالحقةً قضائية داخليانظر يف بأن تاحلاالت، 

ــثّل   -٢١ ــب،  كمــا مي ــتحري يســمح  أســلوب وهــو التســليم املراق للشــحنات غــري  خــاص لل
، مبواصــلة طــريقها إىل خــارج بلــد أو ، عــلى ســبيل املــثالاملشــروعة أو املشــبوهة مــن املخــّدرات

ــلم ســلطاته املختصــة      ــه، بع ــربه أو إىل داخل ــة     وأأكــثر أو ع ــية كشــف هوي ــتها، بغ حتــت مراقب
كافحــة مهمــة أخــرى يســتعان هبــا يف م  داةًخطــرية أاألشــخاص املــتورطني يف ارتكــاب جــرائم  

، ينــبغي أن تــتخذ الــدول   ١٩٨٨  مــن اتفاقــية ســنة  ١١وعمــال باملــادة  . االجتــار بــاملخّدرات 
 األطـــراف مـــا يلـــزم مـــن تدابـــري إلتاحـــة اســـتخدام التســـليم املراقـــب اســـتخداما مناســـبا عـــلى  

 .الصعيد الدويل
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  جنازات     إل ا  -باء   
تها  من خالل دراس   ، الدولـية ملراقبة املخّدرات    ئةاملعلومـات الـيت مجعـتها اهليـ       يتبـّين مـن      -٢٢
ئية العشــرين يف عــام دورة اجلمعــية العامــة االســتثناذ انعقــاد مــن عــن الــتقدم احملــرز ةيئستقصــااال

كافحة املتبادلة ملاملساعدة  وتقدم  عمليات مشتركة يف تشـارك ن العديـد مـن الـبلدان        أ ،١٩٩٨
دولـية، مـثل مكتـب األمـم املتحدة         إقليمـية و  مـنظمات   بوصـفها أعضـاء يف      االجتـار بـاملخّدرات     

ــية للشــرطة اجلنائــية  املــنظمة املعــين بــاملخّدرات واجلــرمية و  ومكتــب الشــرطة  )نــتربولإلا(الدول
التعاون وقد زاد   . ملكافحة االجتار باملخّدرات  اإلقليمية ودون اإلقليمية    وفـرق العمل    األوروبـية   

 . التسليم املراقبزاد استخدام أسلوبما مثل القانون يف مجيع املناطق، إنفاذيف جمال 

 هــذه عــناحلكومــات الــيت قدمــت معلومــات   املائــة مــن يف ٩٠وذكــر مــا يــزيد عــلى   -٢٣
ــإىل املســألة ــاذ املســؤولني أن  ئة اهلي ــانون عــن إنف ــبة احلــدود  أو الق ــ مراق ــع  ونتمعجي ــتظام م  بان

 .اجملاورة ملناقشة مسائل االجتار باملخّدرات أو األقاليم نظرائهم يف البلدان
  

  التحديات        -جيم    
 واألقاليمالتعاون مع البلدان أن نوعية  ىرت ت كانإذا عـلى سـؤال إىل الـدول عما     ا  رّد -٢٤

.  حتسني إىلاجة  حبن التعاون   بأ ئةاهليالدول  من  يف املائـة     ٣٠  مـا يـناهز    -أبلـغ   ،  اجملـاورة كـافٍ   
 .القارة األمريكية أو يف أفريقيا يف إما الدول تلكمعظم وكان 

إمنا ملخّدرات   قضـايا االجتار با    بشـأن  اجملـاورة معظـم املناقشـات بـني الـبلدان         ويـبدو أن     -٢٥
املنعقدة على مستوى أعلى ُيعَنى برسم      جتماعات  يف حـني أن اال    ،  عـلى مسـتوى العمـل      جتـري 

 .أقل شيوعا بكثري) على مستوى الوزراء أو نّواهبم، مثال(السياسات 

ال يزال هناك    تتضـمن أحكامـا بشـأن تسـليم اجملـرمني،            ١٩٨٨ورغـم أن اتفاقـية سـنة         -٢٦
 ه املسألة مت معلومات عن هذ    اليت قدّ  دولالعـدد    نصـف    ألقـل اعـلى   ( دولعـدد كـبري مـن الـ       

االجتار األشـخاص املـتورطني يف اجلرائم املتصلة ب  تسـليم  لاتفـاق ثـنائي    يشـترط إبـرام      )ئة اهليـ  إىل
 . يف آسياتلك الدولغالبية وتقع . باملخّدرات

  
  التوصيات        -دال   

، املنظمة اجلرمية   ة واتفاقي ١٩٨٨سنة   ةاتفاقيبعد إىل   نضـم   مل ت لحكومات الـيت    ينـبغي لـ    -٢٧
 .قرب فرصة ممكنةأيف أن تفعل ذلك  ومل تنفّذمها،
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 املســـاعدة ز آلـــيات الـــتعاون الـــدويل يف جمـــايليـــتعزتـــنظر يف  أنوينـــبغي لـــلحكومات  -٢٨
  السياساتى رسم العمل ومستو على مستوى  القانون،   على إنفاذ  واملسـاعدة    املتـبادلة القانونـية   

 .على حد سواء

ساســا قانونـيا كافــيا  أ ١٩٨٨سـنة   تســمح جبعـل اتفاقــية  عـلى أن حلكومــات ا شـجَّع ُتو -٢٩
 .األشخاص املتوّرطني يف اجلرائم املتصلة باملخّدراتتسليم ل
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   املرفق الثالث   
 فريق اخلرباء العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين   

 شروعة بالتعاون الدويل على استئصال حماصيل املخّدرات غري امل
   وعلى التنمية البديلة

   للمناقشة مقّدمة من اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات                    مذكّرة     
  مقّدمة -أوال  

جــل القضــاء عــلى حماصــيل املخــّدرات  أ مــن هــا جهداألطــرافالــدول ينــبغي أن تــبذل  -١
ّدرات االتفاقـية الوحيدة للمخ    يف أراضـيها، حسـبما نصـت علـيه            غـري مشـروعة    املـزروعة زراعـة   

واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار  )أ(،١٩٧٢لة بربوتوكول سنة ، بصيغتها املعدّ ١٩٦١لسنة  
 وعالوة على ذلك، وعمال باملادة )ب(.١٩٨٨سنة غري املشروع يف املخّدرات واملؤثّرات العقلية ل

ود القضاء  ألطراف أن تتعاون على زيادة فعالية جه      لدول ا جيـوز ل  ،  ١٩٨٨سـنة    ة مـن اتفاقـي    ١٤
تحقيق الدعم، عند االقتضاء، ل     تقدمي مبا يف ذلك عن طريق     ، غري املشروعة   زراعـة احملاصـيل    عـلى 

 .املشروعة تنمية ريفية متكاملة تؤدي إىل توفري بدائل جمدية اقتصاديا للزراعة غري

على زراعة احملاصيل غري  القضاء  من أجل- تبذل اجلهود أنولذلـك جيـب عـلى الدول       -٢
أخرى، من أجل إحراز     جهةمن  ة،  التنمـية الـبديل   حتقـيق    و ، القـانون مـن جهـة      إنفـاذ  وعة و املشـر 

دون توفــري ســبل عــيش  أمــا جمــرد القضــاء عــلى زراعــة احملاصــيل غــري املشــروعة   . تقــدم حقــيقي
جملتمعات يف ا االجـتماعي واالقتصـادي   الوضـع  تدهـور  إىلي  يـؤدّ أنيمكن فـ مشـروعة  مسـتدامة   

ة لن حتقّق األهداف     التنمية البديل  كما أن . ن يكون مستداما يف هناية املطاف     لـ الزراعـية املعنـية، و    
 . بالقدر الكايفلقانونا إنفاذدون املنشودة منها 

ال يف املناطق الريفية    املشروعة  وينـبغي بـذل اجلهـود لـتوفري سبل العيش البديلة املستدامة              -٣
حسـُب، بـل أيضـا يف املناطق الريفية    الـيت تـزرع فـيها حماصـيل املخـّدرات زراعـة غـري مشـروعة ف          

را من  وحتتاج املناطق األكثر تضرّ   . واحلضـرية الـيت جيـري فـيها تعـاطي املخـّدرات غـري املشـروعة               
املشـاكل املتصـلة بـاملخّدرات والـدول اليت أصبح يسود فيها اقتصاد املخّدرات غري املشروعة إىل                 

                                                                 
 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )أ( 

 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد  )ب( 
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 كاملـة وتدرجهـا إدراجا تاما يف صلب         اتـباع هنـوج إمنائـية شـاملة تـراعي تلـك املشـاكل مـراعاة               
 .مبادئ وممارسات التنمية البديلة

  
  جنازات  إلا -ثانيا  

قد ، و عـلى احملاصـيل غـري املشروعة      القضـاء   جمـال   احلكومـات بـذل اجلهـود يف        تواصـل    -٤
أكثرها يف البلدان اليت اعتمد فيها هنج مّتسق،         ظاهـرة للعـيان،   نـتائج   حتققـت يف بعـض الـبلدان        

 .للمجتمعات الزراعيةسبل عيش مستدامة مشروعة توفري  إمنائي، يهدف إىل ذو توّجه

 الرامية، يف اجلهود    الساتلية الصور   فيها، مبا   ةمتقّدويـتزايد اسـتخدام التكنولوجـيات املـ        -٥
ــرفة      القضــاء إىل ــن أجــل مع ــك م حماصــيل وجــود  مكــان عــلى احملاصــيل غــري املشــروعة، وذل

 .هاوحجم املخّدرات غري املشروعة
  

  يات التحدّ  -ثالثا  
 إىل الرامــيةعــرقلة اجلهــود إىل  واالســتقرار أّدى عــدم وجــود القــدر الكــايف مــن األمــن -٦

كومات وعالوة على ذلك، افتقرت احل    . يف بعض البلدان  عـلى احملاصـيل غري املشروعة       القضـاء   
يها يف والقضاء عل حماصيل املخّدرات غري املشروعة   كشف القـدرة عـلى      يف بعـض األحـيان إىل     

 على   القضاء إىل الراميةاجلهود  يعيق   اتكومحالفساد داخل   كما أن   . وعـرة ال و ئـية نااملـناطق ال  
 .احملاصيل غري املشروعة

مشكلة  تظـل     احملاصـيل،  ينـتج مل أولـية مسـاعدة   تقـدم    الـبديلة  بـرامج التنمـية      أنورغـم    -٧
على و. األحيانكثري من   يف  الـبديلة وأمـنها يف األمد الطويل ماثلة         العـيش   سـبل    مـدى اسـتدامة   

يف دورهتا   اجلمعية العامة    يف ذلك اجملتمع الدويل، مبا    املتكرِّرة الصادرة عن    الـرغم مـن النداءات      
ــتثنائية العشــرين  ــن أجــل  ، االس ــرص وصــول   م ــبديلة إىل   حتســني ف ــية ال ــرامج التنم ــتجات ب  من

 تعزيز االقتصاد   ال يـزال مـن الصعوبة مبكان      ملنـتجات،   لـتلك ا   منصـفة  أسـعار  وحتديـد    األسـواق 
 .املشروع عرب قنوات التسويق املشروعة

 اتاالئتمانوال يتسـّنى يف الغالب، يف إطار برامج التنمية البديلة، تقدمي خدمات مالية مثل                -٨
زراعة  مـن زراعـة حماصـيل املخـّدرات غـري املشـروعة إىل      ل  الـتحوّ الراغـبني يف     لـلمزارعني  الصـغرى 

دون  عن زراعة احملاصيل غري املشروعة       عود املزارعون الذين ختلوا   ومن األرجح أن ي   . حماصيل بديلة 
 . من جديد بصورة غري مشروعة احملاصيلتلك زراعة أن تتوفّر هلم سبل عيش آمنة إىل
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 القــانون يف مــناطق إنفــاذ وتدابــري اإلمنائــيةحتقــيق تــوازن بــني اجلهــود مــن الضــروري و -٩
اجملتمعات مع   القـانون    بح تفـاعل موظفـي إنفـاذ      ويلـزم أن يصـ    . زراعـة احملاصـيل غـري املشـروعة       

لو كانوا كما ُينظر إليهم يف تلك اجملتمعات ، حبيـث ال   الـيت يعملـون فـيها تفـاعال إجيابـيا      احمللـية 
الالزم ألفراد تلك اجملتمعات لكي      األمنر  وفّكمن ي رفاه، بل   يعملـون حلرماهنا ّمما تتمتع به من        

 . املشروعكسب الرزقيسعوا إىل 

لتنمية منفردة ل  يف سياق مشاريع     ُينفّذ جزء كبري من برامج التنمية البديلة      ،  اآلنوحـىت    -١٠
وهــذا الــنـزوع إىل تنفــيذ بــرامج التنمــية الــبديلة عــلى أســاس كــل    . معــزولة يف مــناطق الريفــية

على الـذي مـن شأنه تقليص زراعة احملاصيل غري املشروعة            مشـروع عـلى حـدة ال حيقّـق األثـر          
ال حتصل   العظمى من مزارعي احملاصيل غري املشروعة        ّمما يؤسف لـه أن الغالبية    و. واسـع نطـاق   

يف هتمل  حلكومات   وعـالوة عـلى ذلـك، فإن ا        .الـبديلة لتنمـية   يف جمـال ا    ة مسـاعدة مباشـر    عـلى 
ّمما يعين صعوبة وصول    ،  البديلة توفـري البنـية األساسية الكافية لنقل احملاصيل          األحـيان كـثري مـن     

األمــية قــد يســاهم يف التعلــيم العــام وبــرامج حمــو نعــدام اكمــا أن . األســواق إىلاحملاصــيل تلــك 
 وكـثريا مـا يكـون توفري الرعاية   .  الطويـل األمـد يف  املشـروعة غـري مسـتدامة       الـرزق   جعـل سـبل     

املخّدرات غري املشروعة  حماصيل   زراعة   أن خاصـة إذا أُخـذ يف احلسبان      الصـحية غـري كـاف، و      
 .اجملتمعات الزراعية املخّدرات بني سكان معدالت تعاطي تزايد اناألحييف كثري من يعقبها 

مل تــأخذ يف االعتــبار بــالقدر الكــايف حالــة    الــبديلةوعــلى العمــوم فــإن بــرامج التنمــية   -١١
ال بّد من    على املدى الطويل،     مستدامة البديلةبرامج التنمية   ولكـي تكون     .السـكان املهّمشـني   

 .احلضرية على السواء والريفيةجملتمعات، يف املناطق  اإيالء املزيد من العناية لتلك

وغالـبا مـا يعـاين متعاطو املخّدرات غري املشروعة من التهميش ويعيشون ظروفا صعبة                -١٢
 وقــد ُتجــرب عصــابات عنــيفة بعــض أفــراد  ؛)األحــياء الفقــرية يف املــدن الكــبريةالعــيش يف مــثل (

وكثريا ما يكون   . االجتار باملخّدرات يف الشوارع   اجلماعـات املُهّمشـة يف املناطق احلضرية على         
ــة       ــرامج الوقاي ــاملخّدرات يف الشــوارع مــن املدمــنني احملــتاجني إىل االســتفادة مــن ب ــّتجرون ب امل

ومثــة . والتعلــيم والعــالج، الذيــن ال تكــاد تــتاح هلــم يف الغالــب فــرص لكســب دخــل مشــروع 
 ن املتضّررين للمساعدة على احلدّ    حاجـة إىل وضـع سياسـات حمـّددة بدقّـة تتضّمن إسهامات م             

 .من املشاكل املتصلة باملخّدرات، مبا يف ذلك اجلرائم املتصلة باملخّدرات

الـتابعة ملكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية،         جلـنة املخـّدرات      وقـد أعربـت    -١٣
أن ارتفــاع عــلى الــرغم مــن  ومــع ذلــك، و .ةبديلالــتنمــية عــّدة مــرات، عــن تأيــيدها لــربامج ال 
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معـدالت الفقـر يقترن يف الغالب بارتفاع درجات احتمال ممارسة أنشطة املخّدرات، فلم تنفّذ       
 .تلك الربامج إال قلّة من الدول

 يف ة غري املشروع  األفيون القضـاء عـلى زراعـة خشخاش         مـن حيـث   ق الكـثري    حتقّـ وقـد    -١٤
 غــري األفــيون خشــخاش زراعةفــيما يــتعلق بــالــة ال تــزال احل ومــع ذلــك، .جــنوب شــرق آســيا

عـلى حنو   األفـيون شـخاش  زروعة خب املـ تقلـص املسـاحة      فـرغم . أفغانسـتان  خطـرية يف     عةاملشـرو 
ال يـزال تفـاقم حـدة انعـدام األمـن والفسـاد يعيقان       ، أفغانسـتان  يف بعـض مـناطق   مشـروع غـري   

 من ونتـيجة لذلك ال تزال هناك حاجة إىل الكثري  . الـدويل  واجملـتمع    أفغانسـتان حكومـة   جهـود   
ــيقي اجلهــد إلحــراز   ــدم حق ــالقلق مــن أن   .تق ــئة ب ــيونزراعــة خشــخاش   وتشــعر اهلي  غــري األف

 .ة آخذة يف التزايد من جديد يف ميامناراملشروع

، ما ينجم  الكوكازراعة شجريةيف مـناطق  وال سـيما  مصـدر قلـق كـبري،     وّممـا يشـكل      -١٥
صة لزراعة شجرية الكوكا يف     تقّدر املساحات املخصّ  و. عـن تلـك الـزراعة مـن آثـار على البيئة           

ممـا يؤثّر على الغابات املطرية      هكـتار،    ٨٨ ٠٠٠ مـن     بأكـثر  ٢٠٠٤عـام   حـوض األمـازون يف      
 إىل وباإلضــافة. الطبيعــية اهلامــة ويــترك آثــارا خطــرية عــلى البيــئة العاملــية   اإليكولوجــيةالــنظم و

أماكن حصاد أوراق    يف أمـاكن قريـبة مـن          لصـنع الكوكـايني    األولـية العملـيات   قـد تـتّم     ذلـك،   
وهـي عملـيات تـؤّدي يف كثري من األحيان إىل التخلّص بطريقة غري آمنة من نفايات                 ،  الكوكـا 

 .كيمياوية خطرية

زراعة غري  ال تستهدف   البديلةلتنمية  ل برامج    هو البلد الوحيد اليت توافرت فيه      املغـرب و -١٦
تعاطي ب و  القنّ ه خاص، ألن إنتاج   ق بوجـ  قلـ ال أفريقـيا  يف   وتـثري احلالـة   .  لنبـتة القّنـب    املشـروعة 

 من الفقر    باالهـتمام الكـايف يف اسـتراتيجيات احلدّ        األحـيان يف كـثري مـن      ال حيظـيان    املخـّدرات   
تزايد  ٢٠٠٣عام وقد الحظت اهليئة منذ     .  التنمية يف وشركاؤها الـدول يف املنطقة   عدهـا   ت الـيت 

بعـض املـناطق، مؤّديا إىل نقص يف        الـتحول مـن زراعـة احملاصـيل الغذائـية إىل زراعـة القّنـب يف                 
 .باراغوايوزراعة القنب قضية رئيسية يف أفغانستان  كما يتزايد اعتبار )ج(.األغذية

  
  التوصيات   -رابعا   

أخرى  ويف أمـاكن  أفغانسـتان  يف املسـاعدة الكافـية،   أن يقـّدم ينـبغي للمجـتمع الـدويل        -١٧
ــئة آمــنة ومســتقرة   عــند االقتضــاء،  ــيح تنفــي  لضــمان بي ــرامج القضــاء عــلى احملاصــيل غــري   تت ذ ب

                                                                 
 ، )A.04.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٣تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات عن عام  )ج( 

 .٢٣٨الفقرة 
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 أن أفغانستان،سيما حكومة    لحكومات، وال كمـا ينـبغي لـ     . الـبديلة التنمـية   املشـروعة وحتقـيق     
 . اجلهود املبذولة ملكافحة الفسادزيزتعتنظر يف 

ــدويل  ا شــجَّعوي -١٨ مكتــب األمــم املــتحدة املعــين  مــن خــالل  عــلى أن يواصــل، جملــتمع ال
ع يف اســـتخدام التكنولوجـــيا  التوّســـ، ذات الصـــلةاألخـــرىاملـــنظمات وبـــاملخّدرات واجلـــرمية 

، كاهنا، لرصـد حجـم حماصـيل املخـّدرات غـري املشروعة وم            سـاتلية ، مبـا فـيها الصـور ال       املـتقّدمة 
 .بيئةليالء االعتبار لإ، مع البديلة والتنمية القضاء عليهاواملساعدة يف جهود 

املخّدرات غري  لديناميات اقتصاد    ليل شامل تـنظر يف إجـراء حت      أنينـبغي لـلحكومات     و -١٩
ــية ، ةاملشــروع ــل بغ ــم تفاع ــلي، وضــمان      هافه ــتلفة لالقتصــاد احمل ــب املخ ــع اجلوان تكــون  أن م

 . للمنطقة املعنيةإجياد سبل العيش البديلة املشروعة مناسبةاستراتيجيات 

 يف  البديلةلتنمية   ا على إدراج  املعنية   واإلقليميةحلكومـات واملنظمات الدولية     تشـجَّع ا  و -٢٠
وينـبغي أن يـتغري الـنهج املتـبع حاليا إزاء التنمية البديلة، القائم         .  نطاقـا  عها اإلمنائـية األوسـ    بـراجم 

عيش استراتيجيات طويلة األجل لتوفري سبل      ب، مع االلتزام    على حدة كل مشروع   عـلى تنفـيذ     
البنــية التحتــية  توفــري ايف مجلــة أمــور مــنه ات االلــتزامههــذوينــبغي أن تــتجلّى . مشــروعةبديلــة 

ضمان التنمية املستدامة   على   مـع التركـيز       الداعمـة،  التعلـيم وحمـو األمـية وغريهـا مـن الـربامج           و
، مبا يف   كمـا ينـبغي وضـع بـرامج لـتوفري الـرعاية الصحية الكافية             . املعنـية للمجـتمعات الزراعـية     

 .وقاية والعالج من تعاطي املخّدراتلبرامج لذلك 

زيد امليالء  إ، و البديلة توسع نطاق تركيز برامج التنمية       بـأن حلكومـات   ة ا توصـي اهليـئ   و -٢١
 واملــناطق الريفـية  املــناطق يفالسـكان  مــن  واملهملـة  ةشــمـن االهـتمام الحتــياجات الفـئات املهمّ   

 .احلضرية على السواء

ــلحكومات   -٢٢ ــبغي ل ــتزايد مشــكلة زراعــة   أ تــويل اهــتماما  أنوين ــتة كــرب ل ــنب ب غــري القّن
كافحة هذه الظاهرة تشمل    ملاستراتيجيات  أن تنفذ   ووخصوصـا يف املناطق الفقرية،      ة،  املشـروع 
، وذلـك بدعم من اجملتمع      الـبديلة وبـرامج التنمـية     عـلى احملاصـيل غـري املشـروعة         القضـاء   بـرامج   

 . االقتضاءعندالدويل، 

سيما  الداخلية والدولية، والالتجارية  سياساهتا   يف وضـع   حلكومـات وينـبغي أن تـنظر ا      -٢٣
وينــبغي  .إىل األســواق الــبديلةبوصــول منــتجات وخدمــات مــناطق التنمــية املــتعلقة السياســات 

لالتفاقـات الـتجارية الدولـية أن تـأخذ ذلـك أيضـا يف االعتبار وأن توضع وُتنفّذ من أجل دعم                     
 .حيثما وجداجلهود الرامية إىل القضاء على اقتصاد املخّدرات غري املشروعة، 
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 القانون يف مناطق    إسـهام أنشـطة إنفـاذ      تـبذل جهـودا لضـمان      أنحكومات  ينـبغي لـل   و -٢٤
 أن وينــبغي ، يف بــناء الــثقة بــني اجملــتمعات احمللــية والســلطات  ،زراعــة احملاصــيل غــري املشــروعة 

سياسات للتعامل مع خمتلف جوانب     ال وغ ص يفمشـاركة اجملـتمعات احمللية      عـلى زيـادة     تشـجع   
عـامال داعما يف سياق     اعتـباره   ينـبغي   فّعـاال،    القـانون    اذإنفـ كـون   يلكـي   و. مشـكلة املخـّدرات   
 وينــبغي لــلحكومات أيضــا أن تكفــل قــدرة موظفــي .الشــاملةاالقتصــادية -التنمــية االجتماعــية

إنفـاذ القـانون على محاية اجملتمعات الزراعية من التنظيمات اإلجرامية اليت حتاول إجبارها على               
 .إنتاج حماصيل املخّدرات غري املشروعة

 ترمي إىل تدابري  على   البديلةبـرامج التنمـية     اشـتمال    عـلى ضـمان   حلكومـات   ا وتشـجَّع  -٢٥
لمجتمعات الزراعية  لذات الصلة   تقـدمي ما يكفي من القروض وأشكال الدعم األخرى           كفالـة 

 .شروعةالبديلة املاصيل زراعة احمل إىلالتحول الساعية إىل 

 به جلنة املخّدرات،    أوصت، حسبما   ئية الوقا لبديلةا اختـاذ تدابـري يف جمال التنمية         بغـية و -٢٦
ــد    ــنظر يف حتدي ــلحكومات أن ت ــبغي ل ــد تصــبح مــتوّرطة يف   الــيت الســكانيةالفــئات ين زراعــة ق

سـبل العـيش املشروعة واملستدامة   ضـمان  عـلى  عمـل  أن تحماصـيل املخـّدرات غـري املشـروعة، و     
 .لتلك اجملتمعات

 احلكوميةى ذات الصـلة، مبـا فـيها املنظمات          حلكومـات واملؤسسـات األخـر     وتشـجَّع ا   -٢٧
ضمن مشاركة  أن ت ، و البديلةالتنمية  تتبادل اخلربات اليت اكتسبتها من برامج        عـلى أن  الدولـية،   

ــية واملؤسســات    ــتمعات احملل ــيةاجمل ــية األكادمي ــاعدة     والبحث ــيع ق ــية، هبــدف توس ــك العمل  يف تل
 .البديلةامج التنمية املعارف اخلاصة برب
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   لرابع  املرفق ا  
  املعينفريق اخلرباء العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية   

    الطلب على املخّدراتخبفض
   من اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات             مقّدمة    مذكّرة للمناقشة         

  مقّدمة -أوال  
ــبة       -١ ــية ملراق ــيات الدول ميــثّل خفــض الطلــب عــلى املخــّدرات عنصــراً أساســياً يف االتفاق

بصيغتها املعّدلة ١٩٦١ االتفاقـية الوحـيدة للمخّدرات لسنة     مـن    ٣٨فعمـال باملـادة     . ّدراتاملخـ 
ينبغي أن   )ب(،١٩٧١ اتفاقية املؤثّرات العقلية لسنة    من   ٢٠ واملادة   )أ(،١٩٧٢بـربوتوكول سـنة     

 تـتخذ احلكومـات مجـيع الـتدابري املمكنة عملياً ملنع تعاطي املخّدرات واملؤثّرات العقلية ومعرفة               
األشـخاص املـتورطني يف ذلـك، يف موعد مبكر، وعالجهم وتعليمهم ومتابعة رعايتهم وإعادة               

ــية األمــم املــتحدة   مــن ١٤ مــن املــادة ٤وعمــال بالفقــرة . تأهيــلهم وإدمــاجهم اجتماعــياً  اتفاق
ــية ل     ــرات العقل ــبغي أن )ج(،١٩٨٨ســنة ملكافحــة االجتــار غــري املشــروع يف املخــّدرات واملؤثّ  ين

األطـراف، بغية التخفيف من املعاناة البشرية والقضاء على احلوافز املالية لالجتار            ل  تعـتمد الـدو   
غـري املشـروع، مـا تـراه مالئمـاً مـن تدابـري للقضـاء عـلى الطلـب غـري املشروع على املخّدرات                        

 .واملؤثّرات العقلية أو التقليل منه

اجلمعــية خــّدرات، أقــّرت ومــراعاة لألحكــام الــواردة يف االتفاقــيات الدولــية ملراقــبة امل  -٢
، بأن خفض عرض املخّدرات     ١٩٩٨املعقـودة يف عام      العشـرين،  االسـتثنائية     يف دورهتـا   العامـة 

وخفـض الطلـب عليها مها وجهان لعملة واحدة، وأن تنفيذمها معا هو السبيل الوحيد لتحقيق                
املخّدرات وحيث إن عرض . نـتائج ملموسـة حقـا يف احلـد مـن تعـاطي املخـّدرات واالجتار هبا               

والطلــب علــيها مهــا عنصــران مــتالزمان ملشــكلة واحــدة، فــإن جنــاح اجلهــود املــبذولة خلفــض     
 .أحدمها يرتبط بااللتزام يف الوقت نفسه خبفض اآلخر

أّمــا األهــداف الــيت تنشــدها بــرامج خفــض الطلــب فهــي الوقايــة مــن تعــاطي املخــّدرات   -٣
وتتيح برامج  . ئة الـنامجة عـن تعـاطي املخّدرات       واحلـد مـنه ومعاجلـة املدمـنني وتقلـيل اآلثـار السـي             

                                                                 
 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )أ( 

 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد  )ب( 
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد  )ج( 



 
 
 

E/INCB/2008/1/Supp.1 

54 

ــناس يف ذلــك مشــاركة نشــطة، وهــي تشــّجعهم عــلى تلــك         ــة ال خفــض الطلــب مشــاركة عام
املشـاركة، كمـا أهنـا تسـتهدف األشـخاص الذيـن هـم أكـثر ُعرضـة ملخاطـر املخّدرات، بصرف              

يف إطــار اجملــتمعات وتشــّجع بـرامُج الوقايــة املـنفذة   . الـنظر عــن موقعهـم أو ظــروفهم االقتصـادية   
ــيها وإدراك        ــر املخــّدرات وتعاط ــدارس واُألســر عــلى اختــاذ مواقــف مناســبة إزاء تواف ــية وامل احملل

وميكـنها أن تؤدي أيضاً إىل زيادة الوعي باحتمال الوقوع فريسة لتعاطي            . املخاطـر الـنامجة عـنها     
 .د الشخصي لتعاطيهااملخّدرات وباملخاطر والعوامل اليت ترتبط ارتباطاً وثيقاً باالستعدا

  
  اإلجنازات   -ثانيا  

لقـد أولـت احلكومـات خفـَض الطلب على املخّدرات أولوية أكرب خالل العقد الذي                 -٤
ومل يعد التمييز   . ١٩٩٨انقضـى مـنذ انعقـاد دورة اجلمعـية العامة االستثنائية العشرين، يف عام               

هـناك اآلن إدراك على نطاق      البسـيط بـني بلـدان العـرض وبلـدان االسـتهالك مقـبوالً، وأصـبح                 
. واســع بــأن بلــدان العــبور معّرضــة للــتحّول إىل بلــدان اســتهالك، بــل أيضــا إىل بلــدان مــورِّدة  

كذلـك، مل يعـد هـناك افـتراض بأن قمع عرض املخّدرات يف بعض البلدان سيؤّدي إىل خفض               
 .الطلب عليها يف بلدان أخرى

 عن التقّدم  )د(املخّدرات دراسة استقصائية   أجـرت اهليـئة الدولـية ملراقبة         ٢٠٠٧ويف عـام     -٥
ــتثنائية العشـــرين   ــية العامـــة االسـ ــاد دورة اجلمعـ ــتائج الدراســـة  . احملـــرز مـــنذ انعقـ ويتبـــّين مـــن نـ

 من يف املائـة  ٧٥فقـد أشـارت نسـبة    . االستقصـائية أن معظـم الـدول تقـّر بأمهـية خفـض الطلـب             
ت وطنية هتدف حتديدا إىل خفض     احلكومـات الـيت رّدت عـلى االسـتبيان إىل أهنا وضعت سياسا            

 من احلكومات أهنا أدرجت مسألة خفض       يف املائة  ١٣الطلـب عـلى املخـّدرات؛ وذكـرت نسبة          
 مـن الـدول أهنـا بصدد وضع تلك السياسات؛ يف            يف املائـة   ٦الطلـب ضـمن سياسـات أخـرى، و        

ــبة إىل عــدم وجــود سياســات لديهــا يف هــذا اجملــ     ٦حــني أشــارت   ــدول اجملي ــة مــن ال . ال يف املائ
 .وتتوّزع هذه البلدان بصورة متساوية يف مجيع مناطق العامل

وقــد أســهم نظــام املراقــبة الدولــية لــلمخّدرات مــنذ بدايــته إســهاماً أساســياً يف خفــض    -٦
ففي مطلع القرن العشرين، كانت كمية األفيون       . الطلـب عـلى املخّدرات على الصعيد العاملي       

                                                                 
، أرسلت اهليئة استبياناً إىل مجيع احلكومات لغرض تقييم تنفيذ اتفاقيات مراقبة املخّدرات ٢٠٠٧يف عام  )د( 

 طرحت وقد. والتثبت من التقّدم احملرز خالل العقد املنقضي منذ دورة اجلمعية العامة االستثنائية العشرين
أسئلة بشأن طائفة متنوعة من املسائل منها التشريعات والسياسات املتعلقة مبكافحة املخّدرات، والتحديات 

 استبياناً ١٤٥ استبيانا وّجهت إىل مجيع البلدان واألقاليم، تلقت اهليئة ردوداً على ٢١٦ومن بني . املتصّورة
 ). يف املائة٦٧أي ما نسبته (
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وباملقابل، .  طـن من مكافئ املورفني ٣ ٠٠٠يـزيد عـلى   املـتعاطاة يف الصـني وحدهـا تقـدر مبـا          
فـإن كمـية املـواد األفيونـية املسـتخدمة عـلى الصعيد العاملي استخداما غري مشروع تقدَّر حاليا                   

وهـذا يـدل عـلى أن الوضـع فـيما يتعلق بإدمان            .  طـن مـن مكافـئ املورفـني سـنويا          ٤٠٠بـنحو   
ــا     ــيوَم أفضــل بكــثري ّمم ــية أصــبح ال ــواد األفيون ــية     امل ــبة الدول ــبل إنشــاء نظــام املراق ــيه ق  كــان عل

كمـا أحـرزت جناحـات مـنذ عهد أقرب فيما يتعلق، على سبيل املثال، باحلد من      . لـلمخّدرات 
 .تعاطي اهلريوين يف عدد من البلدان

ــب، وصــارت بعــض        -٧ ــني خفــض العــرض والطل ــترابط ب ــات لل ــتزايد إدراك احلكوم وي
ويتضح من  .  اسـتراتيجيات خفض العرض والطلب     احلكومـات تتـبع هنجـا مـتكامال جيمـع بـني           

األمــثلة الــناجحة عــلى تلــك االســتراتيجيات أن خفــض توافــر املخــّدرات غــري املشــروعة ومــا     
 .صاحبه من عالج متعاطي املخّدرات أّدى إىل اخنفاض مطَّرد يف تعاطي املخّدرات بوجه عام

لـية وتشتمل على    وأقامـت عـدة حكومـات نظمـاً عالجـية وطنـية تـراعي الظـروف احمل                 -٨
وميكن أن تتراوح تلك    . طائفـة متـنوعة مـن التدابري باإلضافة إىل عقوبة السجن أو عوضاً عنها             

ــبة، وإدراج       ــية تلقــي العــالج واخلضــوع للســجن حتــت املراق ــتدابري بــني مــنح اجملــرمني إمكان ال
 .العالج كجزء من احلكم بالسجن

  
  التحديات   -ثالثا  
  السياسات      -ألف  

ــبة،      يتضــح  -٩ ــدول اجملي ــئة أن بعــض ال ــتائج الدراســة االستقصــائية الــيت أجــرهتا اهلي  مــن ن
وال سـيما يف مـنطقة الكاريـبـي وآسـيا الوسـطى، مـا زالـت تفتقر إىل سياسات يف جمال خفض             

. وال تقـر كـل احلكومات باستراتيجيات متداعمة خلفض العرض والطلب، أو تنفّذها        . الطلـب 
ــات إىل مــ    ــد أشــار بعــض احلكوم ــن األ  نح فق ــلى م ــة ودرجــة أع ــن املــ   ولوي ــدر أكــرب م وارد ق
 .للتدخالت يف جمال خفض العرض

وأخـذت حكومـات عـدة بلـدان تركِّـز االهـتمام واملـوارد بصـورة مـتزايدة على التدابري                     -١٠
وبدا أن هناك . الرامـية إىل تقليل اآلثار الصحية واالجتماعية السيئة النامجة عن تعاطي املخّدرات           

 .لك البلدان لتدابري أخرى أكثر أمهية يف جمال خفض الطلب، مثل الوقاية والعالجإمهاال يف ت

وافـتقرت حكومـات عديـدة، حـىت بعـض احلكومـات الـيت لديهـا موارد مالية وبشرية                    -١١
ويغلب . كـبرية، إىل البنـيات التحتـية الالزمـة لرصـد اجتاهـات تعـاطي املخّدرات رصدا منتظما          

قلــة التنســيق بــني األجهــزة املعنــية، وعــدم كفايــة اخلــربات أو    أن تعــاين تلــك احلكومــات مــن  
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حمدوديـة املـوارد املـتاحة ملراقـبة املخـّدرات؛ كمـا يغلـب أن تفـتقر عمومـا إىل اإلرادة السياسية                      
 .ملعاجلة تلك القضايا

عقــاقري "وشــهد بعــض الــبلدان ظهــور عقــاقري جديــدة يســاء اســتعماهلا مــثل مــا يســّمى    -١٢
اً ما حتلّ حملّ العقاقري اليت اخنفض تعاطيها، ّمما يدلّ على أن ظاهرة تعاطي         ، وهـي كثري   "احلفـالت 

فالقضـاء عـلى أحـد املخّدرات يف السوق ال يعين يف الغالب القضاء             . املخـّدرات ظاهـرة مـتحولة     
 .على مشكلة املخّدرات وإمنا جمّرد التحّول حنو تعاطي خمّدرات أو مواد أخرى

  
  شروعة    مراقبة املواد امل    -باء  

لقـد جنـح نظـام املراقـبة الدولـية لـلمخّدرات يف مـنع تسريب املواد اخلاضعة للمراقبة من                     -١٣
ومع ذلك، ما زالت هناك مشكلة خطرية تسود يف         . الـتجارة الدولـية إىل األسواق غري املشروعة       

العديـد مـن الـبلدان، وهـي مشـكلة تعـاطي املستحضـرات الصـيدالنية احملـتوية على مواد خاضعة                     
ــية     ــتوزيع الداخل ــنوات ال ــيت ُتســرَّب مــن ق ــبة ال ــاطي هــذه    . للمراق ــبلدان، حيــتل تع ففــي بعــض ال

وتشري البيانات اليت مجعتها احلكومات     . املستحضـرات املرتـبة الثانـية مباشـرة بعـد تعـاطي القّنـب             
ــر        ــاط وتوافـ ــك األمنـ ــني تلـ ــلة بـ ــود صـ ــيدالنية إىل وجـ ــرات الصـ ــاطي املستحضـ ــاط تعـ ــن أمنـ عـ

 .فكلّما ازداد توافر املستحضرات ازداد معه التعاطي: ه عاماملستحضرات بوج

وعـلى الـرغم مـن تـزايد تعـاطي املستحضـرات الصـيدالنية، فـإن معظـم الـنظم الوطنية                      -١٤
. لرصـد تعـاطي املخـّدرات ال تكـترث لظاهـرة تعـاطي العقـاقري اخلاضع بيُعها للوصفات الطبية                  

يف زوديازيبينات واملنّشطات اخلاضعة للوصفات الطبية      وقلّمـا ُتـدَرُج املـواد شـبه األفيونـية والبنـ          
 انونتعاطي املخّدرات ويف البيانات اليت جتمعها سلطات إنفاذ الق        عن  الدراسـات االستقصـائية     

 عدم معرفة أبعاد املشكلة وعدم      ُيعزى إليها  األسباب اليت    وهـذا أحد   . االجتـار بـاملخّدرات    عـن 
 . تقييما كافياتقييمها

تفاقــيات الدولــية ملراقــبة املخــّدرات احلكومــات بإنشــاء نظــم جلمــع البــيانات  وُتلــزم اال -١٥
الالزمـة لتقيـيم الطلب والعرض املشروعني فيما يتعلق باملواد اخلاضعة للمراقبة لألغراض الطبية            

بـيد أن فـرض ضـوابط رقابـية غـري مـتوازنة قـد يؤثّر تأثريا سلبياً يف إمكانية احلصول                      . والعلمـية 
 .افية من األدويةعلى كميات ك

  
  اجلرائم املتصلة باملخّدرات ونظام العدالة              -جيم   

مـا زالـت املخّدرات غري املشروعة واجلرمية والعنف تسّبب أضراراً جسيمة للمجتمعات         -١٦
احمللية يف كثري من البلدان، حيث يضطر أفراد تلك اجملتمعات إىل العيش وسط أسواق املخّدرات 
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). وما ينطويان عليه من أخطار(م عليها على الدوام شبح اجلرمية والعنف غـري املشـروعة الـيت خيي      
كمــا أن تكلفــة تعــاطي املخــّدرات ومــا يتصــل هبــا مــن أنشــطة إجرامــية تؤثّــر يف صــحة األفــراد    

 .اجلسمية والعقلية ورفاههم االجتماعي واالقتصادي يف األمدين القريب والبعيد

مسَتغلَّة يف البلدان اليت ال تستخدم نظمها للعدالة        ومـا زالـت فرص العالج الفّعال غري          -١٧
اجلنائـية ذلـك العـالج أو هـي تعجـز عـن اسـتخدامه كوسـيلة لتشجيع متعاطي املخّدرات على                     

كمـا تركّـز نظـم العدالـة اجلنائية يف بعض البلدان على احلبس وال توفّر العالج                 . اإلقـالع عـنها   
 .ااملناسب عوضاً عن عقوبة السجن أو مقترنا هب

  
  اإلنترنت والثقافة الشعبية           -دال  

تطـرح الـزيادة املسـتمرة يف بـيع املستحضـرات الصـيدالنية احملـتوية عـلى مـواد خاضعة                     -١٨
للمراقــبة الدولــية دون وصــفات طبــية صــحيحة عــلى اإلنترنــت حتّديــا كــبريا جــدا أمــام املراقــبة  

جيري فيها التحّري عن كثب     ن  واردة مـن بلدا   الـ علومـات   إىل امل  فاسـتنادا . الدولـية لـلمخّدرات   
 احلجـم اهلـائل من املعامالت اليت تقوم هبا          يـثري  أنشـطة صـيدليات اإلنترنـت غـري القانونـية،            عـن 

 .قلقاً شديداًاإلنترنت على صيدليات 

وميكــن أن يكــون تــرويج تعــاطي املخــّدرات، أو التســامح معــه عــلى األقــل، يف بعــض      -١٩
ــن ا    ــامالً م ــثقافة الشــعبية ع ــناس      جمــاالت ال ــتعاطي ال ــية ل ــئة مؤات ــيت تســهم يف إجيــاد بي ــل ال لعوام

وميـثّل الشباب، بصفة خاصة، أكثر الفئات تأثّرا بالثقافة الشعبية اليت تصّور تعاطي             . لـلمخّدرات 
كما تسهم اإلنترنت يف تيسري     . املخـّدرات كممارسـة عاديـة ومقبولة يف أسلوب حياة الشخص          

 .صنع املخّدرات غري املشروعة أو االجتار هباحصول اجلميع على املعلومات عن كيفية 

 من ١ومثـة حكومات مل تنفذ بعُد، أو ال تنفذ تنفيذا كامال، األحكام الواردة يف الفقرة              -٢٠
، الـيت ُتلـزم الـدول األطـراف بتجرمي حتريض الغري أو حّضهم          ١٩٨٨٣ مـن اتفاقـية سـنة        ٣املـادة   

ــبادئ     ــراعاة م ــع م ــاطي املخــّدرات، م ــية عــلى تع ــنظمها   عالن ها الدســتورية واملفاهــيم األساســية ل
وهذا األمر يقّوض على حنو خطري اجلهود اليت تبذهلا تلك احلكومات من أجل خفض              . القانونـية 

 .الطلب على املخّدرات، وقد يؤّدي إىل زيادة تعاطيها
  

  التوصيات   -رابعا   
  السياسات      -ألف  

ستراتيجيات متداعمة خلفض العرض ينـبغي جلمـيع احلكومـات أن تقـّر بقـيمة اعـتماد ا          -٢١
 وطنية مركزية حتظى فيها األجهزة      هيـئةٌ  احلكومـية     اجلهـود   تنسـيقَ  تـتوىل وينـبغي أن    . والطلـب 
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وُتشّجع احلكومات  . ز عـلى خفـض عـرض املخـّدرات والطلب عليها بتمثيل متوازن            الـيت تركّـ   
صـحية واالجتماعية النامجة    عـلى كفالـة أال تعطـى األسـبقية للـتدابري الرامـية إىل تقلـيل اآلثـار ال                  

بـل ينـبغي ضمان التوازن املناسب بني     . عـن تعـاطي املخـّدرات عـلى حسـاب الوقايـة والعـالج             
 .تدابري خفض الطلب

وُتشــّجع احلكومــات بقــوة عــلى إنشــاء نظــام لــلمعلومات لتقيــيم اجتاهــات تعــاطي          -٢٢
 عن الوضع الراهن    املخـّدرات، إن مل تكـن قـد فعلـت ذلك بعُد، وذلك بغرض مجع املعلومات               

ب بـرامج خفـض الطلـب رصـدا مسـتمرا وعملـية تقييم              كمـا تتطلّـ   . بطـريقة منهجـية ومنـتظمة     
وينـبغي للمـنظمات الدولـية ذات الصـلة ولـلحكومات اليت وضعت ُنظما للمعلومات             . مالزمـة 

والرصــد أن تــنظر يف تقــدمي املســاعدة للــدول الــيت هــي حباجــة إىل مــزيد مــن اخلــربات واملــوارد 
وينبغي أن ُتجري احلكومات أحباثا طبية عن حاالت الوفاة         . لـية والبشـرية لتنفيذ تلك النظم      املا

 .اليت تعزى إىل تعاطي املخّدرات اجلديدة

وينـبغي لـلحكومات الـيت لديهـا خـربات يف جمال التدخالت الرامية إىل خفض الطلب                  -٢٣
مناطق أو ات يف بلـدان     يف متـناول سـلطات مكافحـة املخـّدر         أن تـنظر يف وضـع تلـك اخلـربات         

 ميكن أن ُيسهم يف حتسني استراتيجيات خفض الطلب يف          ربات املعلومات واخل  فتـبادل . أخـرى 
 .البلدان اليت ليست لديها نظم رصد وتقييم راسخة

وينــبغي لــلحكومات مواصــلة حتســني ســبل احلصــول عــلى العــالج وإتاحــة املــزيد مــن   -٢٤
وينبغي أن تدرج أنشطة إنفاذ القانون على مستوى . فـرص إعـادة التأهـيل واإلدماج يف اجملتمع     

الشـارع يف الـربامج الرامـية إىل خفض الطلب، مثل برامج التعليم املوّجهة إىل فئات حمّددة من                   
فقــد لوحظــت يف بعــض املــناطق فعالــية اجلمــع بــني الضــغط الــذي متارســه أجهــزة . املســتفيدين

لصــحة العمومــية الــيت ميكــن أن تشــّجع مــتعاطي  العدالــة اجلنائــية واخلدمــات املقّدمــة يف جمــال ا 
 .املخّدرات وُمدمنيها ّممن يصعب الوصول إليهم على التماس العالج الالزم هلم

وينـــبغي لـــلحكومات أن تتـــيح العـــالج املناســـب ملـــتعاطي املخـــّدرات املوجوديـــن يف   -٢٥
. لسجنالسـجون، وأن تعمـل عـلى تضـييق سـبل احلصـول عـلى املخـّدرات غـري املشروعة يف ا                     

 .كما ينبغي للحكومات أن تتيح خيارات بديلة لألحكام الصادرة

وينـبغي لـلحكومات أن تـتخذ عـلى الـدوام تدابـري الوقايـة املناسـبة، حىت عندما يبدو أن                   -٢٦
ــة أن تــأخذ يف    . تعــاطي املخــّدرات قــد تــراجع  ــلحكومات عــند تنفــيذها لــربامج الوقاي ــبغي ل وين

ة القيم والتصّورات والتوقّعات واملعتقدات اليت تربطها اجملتمعات معاجل) أ: (االعتبار أمهية ما يلي
تطويــر املهــارات الشخصــية واالجتماعــية لــدى  ) ب(احمللــية بــاملخّدرات وبــتعاطي املخــّدرات؛ و
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األشــخاص، وال ســيما األطفــال والشــباب مــنهم، مــن أجــل زيــادة قدراهتــم عــلى اختــاذ قــرارات  
ــئة  ) ج(مســتنرية وســليمة؛ و  ــئة بي ــباع أســاليب عــيش     هتي ــتكار واّت ــية اب ــناس إمكان ــيها لل ــتاح ف  ت

 .سليمة صحيا
  

  مراقبة املواد املشروعة        -باء  
ينــبغي لــلحكومات أن تقــّدر احتــياجاهتا مــن املخــّدرات واملؤثّــرات العقلــية عــلى أســاس  -٢٧

وجيـب التحقّق من    . منـتظم لضـمان وجـود إمـدادات كافـية مـنها لتلبـية الطلـب املشـروع علـيها                   
لسـجالت اخلاصـة بعملـيات الصـنع واالســترياد والتصـدير والـتوزيع وتـربير أّي وجـوه تضــارب         ا

وينبغي للدول األعضاء أن متضي يف تعزيز استخدام املخّدرات واملؤثّرات العقلية استخداما . فيها
 .رشيدا وأن تعتمد إجراءات بشأن الوصفات الطبية تعّزز استخدام العقاقري استخداماً رشيداً

املستحضـــرات وتعـــاطي الـــيت مل تـــدرس بعـــُد مســـألة تســـريب  وينـــبغي لـــلحكومات  -٢٨
ــتدابري       ــية، ومل تعــتمد بعــُد مــا يكفــي مــن ال الصــيدالنية احملــتوية عــلى خمــّدرات ومؤثّــرات عقل

 .املضادة، أن تفعل ذلك، حسب االقتضاء

قابية وتشـّجع احلكومـات على أن تضمن وجود تنسيق كاٍف بني األجهزة الصحية والر              -٢٩
واألوسـاط الطبـية والصـناعة الصـيدالنية، بغـية الـتأكد مـن توافـر املـواد اخلاضـعة للمراقـبة للوفاء                       

 .باالحتياجات املشروعة منها، واحليلولة يف الوقت نفسه دون وجود فائض يف إمداداهتا
  

  اجلرائم املتصلة باملخّدرات ونظام العدالة              -جيم   
ــئة باحلكومــات أن تضــم  -٣٠ ن تصــّدي ســلطات إنفــاذ القــانون احمللــية، مبشــاركة   هتيــب اهلي

املـنظمات اجملتمعـية، عـلى حنـو واف ملشاكل العنف واجلرمية وتعاطي املخّدرات اليت حتدث على                 
ويّتسـم الرصـد عـلى مسـتوى اجملـتمعات احمللـية بأمهـية أساسـية للـردع، الذي هو                  . نطـاق حمـدود   

سـم اإلنذار املبكّر بظهور مشكلة هلا صلة        كمـا يتّ  . الزم بـدوره خلفـض الطلـب عـلى املخـّدرات          
كذلـك، فإن التدّخالت اليت تستهدف اجملتمعات وأشّد الفئات عرضة  . بـاملخّدرات بأمهـية بالغـة     

ملخاطـر الـتوّرط يف تعـاطي املخـّدرات واالجتار هبا والعنف املقترن بتلك األنشطة ميكن أن تردع                  
تطبيق هذه العناصر إىل جانب اجلهود الرامية       وينبغي  . ومتـنع حـدوث اجلرائم وتعاطي املخّدرات      

. إىل خفــض الطلــب، مبــا يف ذلــك اجلهــود املــتعلقة بعــالج مــتعاطي املخــّدرات وإعــادة تأهيــلهم   
 .وُتشّجع احلكومات أيضا على اختاذ تدابري ملكافحة اجلرائم املرتكبة حتت تأثري املخّدرات
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وهي حماكم  " (ج من املخّدرات  حمـاكم العـال   "وينـبغي لـلحكومات أن تـنظر يف إنشـاء            -٣١
تطّبق هـذه احملاكم    ف). متخّصصـة يف الـنظر يف قضـايا املـتوّرطني يف اجلـرائم املتصـلة بـاملخّدرات                

املستوفني للشروط   املخّدرات   لنقل مرتكيب جرائم تعاطي    العدالـة التصاحلية     وإجـراءات مـبادئ   
  اخلاضعة تأهيل ال عادةإعالج و ال رامجبنظام العدالة اجلنائية التقليدي إىل      إجـراءات   مـن   املناسـبة   

 .إلشراف احملاكم

وينـبغي لـلحكومات أن تستعرض قوانينها باستمرار لضمان االمتثال لالتفاقيات الدولية             -٣٢
ملراقـبة املخّدرات، وكذلك لضمان جترمي األفعال اليت يلزم جترميها وحتديد العقوبات املناسبة هلا،               

ادة تأهــيل مــتعاطي املخــّدرات وغريهــم مــن املــتوّرطني يف عــلعــالج وإمبــا يف ذلــك وضــع بــرامج 
 .١٩٨٨اجلرائم املتصلة باملخّدرات، وفقاً ألحكام اتفاقية سنة 

  
  اإلنترنت والثقافة الشعبية والتحريض               -دال  

ينـبغي لـلحكومات أن تضـمن توعـية زبـائن صيدليات اإلنترنت باملخاطر الصحية اليت            -٣٣
ك العقـاقري اخلاضـعة للوصـفات الطبـية والـيت ُيحَصل عليها من              ميكـن أن يـنطوي علـيها اسـتهال        

ــروعة   ــري املشـ ــت غـ ــيدليات اإلنترنـ ــراعي   . صـ ــلحكومات أن تـ ــبغي لـ ــية  وينـ ــبادئ التوجيهـ املـ
، لـلحكومات بشـأن مـنع بـيع املـواد اخلاضعة للمراقبة الدولية غري املشروع من خالل اإلنترنت       

 .اليت أعّدهتا اهليئة

أن تــنظر يف تعزيــز جهودهــا يف جمــال الوقايــة، وذلــك باســتخدام  وينــبغي لــلحكومات  -٣٤
وتشجَّع احلكومات على   . وسـائل اإلعـالم املناسـبة والفّعالـة للوصـول إىل اجلمهـور املستهدف             

وجـه اخلصـوص عـلى زيـادة اسـتخدام وسائل اإلعالم واإلنترنت لنشر رسائل مكافحة تعاطي                 
ــلحكومات اختــاذ تدابــري مل  . املخــّدرات ــبغي ل كافحــة االجتــار عــلى اإلنترنــت باملســتلزمات   وين

ــتاج املخــّدرات وصــنعها وتعاطــيها بصــورة غــري        ــة إلن ــا مــن املعــدات الالزم واألدوات وغريه
ــيلة بدعــم مواقــف مناهضــة      . مشــروعة ــتماس الســبل الكف ــنظر يف ال ــلحكومات أن ت ــبغي ل وين

 .لتعاطي املخّدرات

، ١٩٨٨ من اتفاقية سنة ٣ من املادة    ١وتشـجَّع احلكومـات عـلى تنفيذ وإنفاذ الفقرة           -٣٥
الـيت ينـبغي مبوجبها للدول األطراف، مع مراعاة مبادئها الدستورية واملفاهيم األساسية لنظمها              
القانونـية، أن جتـرِّم حتـريض الغـري أو حضـهم عالنـية عـلى استعمال خمّدرات أو مؤثّرات عقلية                     

تكيب تلك األفعال عقوبات ذات     ولـذا ينـبغي للدول أن تفرض على مر        . بصـورة غـري مشـروعة     
 .أثر رادع مناسب
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   املرفق اخلامس  
فريق اخلرباء العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين مبراقبة   

   السالئف واملنّشطات األمفيتامينية
   من اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات             مقّدمة    مذكّرة للمناقشة         

  مقّدمة -أوال  
 خــالل العقــد املاضــي جمموعــة مــن اإلجــراءات الدولــية ملراقــبة املخــّدراتة اختــذت اهليــئ -١

لـتعزيز مراقـبة السـالئف ومكافحـة صـنع املنّشـطات األمفيتامينية وتسريبها وتعاطيها واالجتار هبا                 
بصـورة غـري مشـروعة، وذلـك وفقـا للمسـؤوليات املـنوطة هبـا مبوجـب املعاهدات الدولية ملراقبة                     

لمهام اليت أسندهتا هلا اجلمعية العامة يف خطط العمل اليت اعتمدهتا يف دورهتا             املخـّدرات ووفقـاً لـ     
وبوجـه خـاص، نشـرت اهليـئة يف تقاريرها السنوية ويف تقاريرها عن تنفيذ              . االسـتثنائية العشـرين   

األمــم املــتحدة ملكافحــة االجتــار غــري املشــروع يف املخــّدرات واملؤثّــرات     مــن اتفاقــية ١٢املــادة 
 . توصيات موّجهة إىل احلكومات بشأن تعزيز تدابري مراقبة السالئف)أ(١٩٨٨سنة لالعقلية 

  
  اإلجنازات   -ثانيا  
  مراقبة السالئف       -ألف  

وفقـا لإلعـالن السياسـي الـذي اعـتمدته اجلمعـية العامـة يف دورهتـا االستثنائية العشرين                    -٢
مــثل قــرار (ة املخــّدرات ، والقــرارات ذات الصــلة الصــادرة عــن جلــن)٢٠/٢-قــرار دإالمــرفق (

، اختــذت احلكومــات خطــوات لــتعزيز تدابــري مراقــبة الســالئف، مبــا يف ذلــك   )٥١/١٠اللجــنة 
كما أحرزت احلكومات نتائج فيما يتعلق بإنشاء آليات لرصد         . اعـتماد التشريعات ذات الصلة    

 ١٠ ٠٠٠عــلى فعــلى ســبيل املـثال، ُيرســل حالــيا مـا يــزيد   . االجتـار بــاملواد الكيمــياوية اجملدولـة  
نظام اإلشعارات السابقة  بلـدا وإقلـيما عـن طريق بوابة         ١٦٩إشـعار سـابق للتصـدير سـنوياً إىل          

 لتبادل اإلشعارات آيلوهـو نظام  ، ") أوناليـن بـن "نظـام  ( للتصـدير باالتصـال احلاسـويب املباشـر      
ات وقـد حّسنت احلكومات تقدمي املعلوم     . ٢٠٠٦ عـرب اإلنترنـت أطلـق سـنة          السـابقة للتصـدير   

إىل اهليـئة عـن الـتداول املشـروع للسـالئف عـلى الصـعيد الـدويل، مـن خـالل إدراج التقديرات                       
 .السنوية لالحتياجات املشروعة من سالئف املنّشطات األمفيتامينية

                                                                 
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، اجمللد موعة املعاهداتجماألمم املتحدة،  )أ( 
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ومـا زالـت اإلشـعارات السـابقة للتصـدير متـثّل أجنـع وسيلة للتحقّق على وجه السرعة                    -٣
 حكومــة تطلــب اإلشــعارات الســابقة  ٧٤ك اآلن وهــنا. مــن مشــروعية صــفقة مــن الصــفقات 

ــلمادة    ــاًً ل ــية ســنة   ١٢للتصــدير وفق ــن "وبفضــل نظــام  . ١٩٨٨ مــن اتفاق ــن أونالي ، أصــبح "ب
ــلى           ــزيد ع ــا ي ــف م ــن مشــروعية الصــفقات وكشــف ووق ــية م ــتحقّق بصــورة آن  باإلمكــان ال

نوات غري   شـحنة مشـبوهة، ّممـا حـال دون تسـريب مواد كيمياوية خاضعة للمراقبة إىل الق                 ٦٠
وعــالوة عــلى ذلــك، أدى هــذا الــنظام إىل تقلــيص حــاالت الــتأّخر غــري املــّربرة يف    . املشــروعة

ــلى          ــردود يف الوقــت املناســب ع ــبلدان املســتوردة إرســال ال ــيح لل ــه يت ــتجارة املشــروعة، ألن ال
 .استفسارات املصّدرين

معية العامة يف   وقـد أُحـرزت نـتائج إجيابـية مهّمـة يف تنفـيذ التوصـيات الصـادرة عن اجل                   -٤
دورهتـا االسـتثنائية العشـرين بشـأن تـبادل املعلومـات عـن الصـفقات املشبوهة وضرورة التعاون                   
املـتعدد األطـراف يف جمـال تبادل املعلومات عن صفقات السالئف ونشر املعلومات بانتظام عن                

درات دولية وساعدت اهليئة يف إطالق عدة مبا     . السـبل والوسـائل الـيت تتـبعها تنظـيمات االجتار          
، وعملــية )٢٠٠٥-١٩٩٩" (بريبــل"عملــية : ناجحــة للتصــدي لتســريب الســالئف الكيميائــية 

منذ " (التالحم"، ومشروع   )٢٠٠٢منذ عام   " (بريـزم "، ومشـروع    )٢٠٠٥-٢٠٠١" (توبـاز "
الــيت حتظــى بدعــم اجملــتمع الــدويل، كمــا جتلّــى ذلــك يف  (وأّدت تلــك املــبادرات ). ٢٠٠٥عــام 

، إىل حتقيق   )يت اعـتمدهتا جلـنة املخـّدرات واجمللـس االقتصـادي واالجتماعي           خمـتلف القـرارات الـ     
 .زيادة كبرية يف عدد احلاالت اليت مت فيها كشف ومنع حماوالت التسريب

وبفضـل األنشـطة الـيت نفِّـذت يف إطـار تلـك املبادرات الدولية، أمكن توفري معلومات                  -٥
جارة الدولية املشروعة يف السالئف الكيميائية      قـّيمة مـا كانـت لتـتوفّر لـوال ذلـك عـن أمناط الت               

ويتواصـل مـنع أو كشـف حمـاوالت تسريب مواد خاضعة            . وعـن تـنّوع تلـك الـتجارة ومداهـا         
ــبادل املعلومــات الــيت أُنشــئت        ــن طــريق شــبكات ت ــبة، وذلــك ع وبفضــل الــتحّريات  . للمراق
ــتوافر املــزيد مــن املعلومــات عــن احللقــات املفقــودة بــ     ــية أصــبح ي ني عملــيات تســريب االقتفائ

السـالئف الكيميائـية مـن القـنوات الدولـية والداخلية املشروعة، وهتريب تلك املواد إىل املناطق        
 .اليت ُتصنع فيها املخّدرات بصورة غري مشروعة

، ١٩٩٩، وهي برنامج تعقّب دويل مكثّف أطلق يف عام          "بريبل"وقـد ركّـزت عملـية        -٦
سيوم، اليت هي مادة كيمياوية مهمة تستخدم يف صنع         عـلى مـنع تسـريب مادة برمنغنات البوتا        

 ٢٠٠١، وهــي مــبادرة دولــية أُطلقــت يف عــام  "توبــاز"أمــا عملــية . الكوكــايني غــري املشــروع
، الــيت هــي مــادة أهنــيدريد اخلــلّومشلــت حتــريات اقتفائــية، فقــد اســتهدفت مــنع تســريب مــادة  

يف عام  " بريزم"وأُطلـق مشروع    . كيمـياوية أساسـية تسـتخدم يف صـنع اهلريويـن غـري املشـروع              
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ويف عام .  ملـنع تسـريب السـالئف الرئيسـية املسـتعملة يف صـنع املنّشـطات األمفيتامينـية           ٢٠٠٢
، الذي يهدف إىل "التالحم"لتشكيل مشروع " توباز"وعملية " بريبـل "، ُدجمـت عملـية     ٢٠٠٦

ــن و       ــياوية املســتعملة يف صــنع اهلريوي ــواد الكيم ــري  التصــّدي ملشــكلة تســريب امل ــايني غ الكوك
، أُطلق يف   "التالحم"ويف إطـار مشـروع      . املشـروع، وذلـك بإتاحـة قـاعدة للعملـيات اإلقليمـية           

 عــدد مــن األنشــطة الــيت هتــدف بصــفة خاصــة إىل وقــف تســريب وهتريــب املــواد   ٢٠٠٨عــام 
 .الكيمياوية املوّجهة لصنع اهلريوين غري املشروع يف أفغانستان

، وهـو مـبادرة تولّـت اهليـئة تنسيقها          "بريـزم " مشـروع    وأحـرزت نـتائج مهمـة يف إطـار         -٧
  صــفقة أمكــن كشــف  ١ ٤٠٠وبفضــل رصــد .  بــاء٢٠/٤ -دإ عمــال بقــرار اجلمعــية العامــة  

 طــناً مــن ٥٢ صــفقة مشــبوهة مــتعلقة مبــاديت اإليفــيدرين والســودوإيفيدرين ومــنع تســريب  ٣٥
 .هاتني املادتني

ال االجتار وعمالً مبقترحات اهليئة، قامت      ويف سـياق التصدي لالجتاهات الناشئة يف جم        -٨
ــطات       ــنع املنّشـ ــتعمل يف صـ ــيت تسـ ــروبانوالمني، الـ ــيل بـ ــادة الفينـ ــة مـ ــّدرات جبدَولـ ــنة املخـ جلـ
األمفيتامينـية غـري املشـروع، ونقلـت مـاديت أهنـيدريد اخلل وبرمنغنات البوتاسيوم، ومها مادتان                 

وكايني على التوايل، من اجلدول الثاين كيمياويـتان رئيسـيتان ُتسـتعمالن يف صنع اهلريوين والك         
وُتجري اهليئة حالياً تقييما حلمض فينيل اخلل رمبا        . ١٩٨٨إىل اجلـدول األول مـن اتفاقـية سنة          

 .لكي توصي بنقل هذه املادة من اجلدول الثاين إىل اجلدول األول
  

  مراقبة املنّشطات األمفيتامينية               -باء  
اتفاقية ينـية إىل املراقـبة عـلى الصـعيد الدويل مبوجب            خيضـع معظـم املنّشـطات األمفيتام       -٩

 تَبعا  ١٩٧١ وتتـباين تدابـري املراقـبة الـواردة يف اتفاقـية سـنة               )ب(.١٩٧١املؤثّـرات العقلـية لسـنة       
لـلجدول الـذي تـندرج فيه املواد، حيث ختضع املواد املدرجة يف اجلدولني األول والثاين ملراقبة                 

كمــيات كــبرية مــن املــواد املدرجــة يف اجلدولــني الثالــث    وقــد اســتمر تســريب  . أشــد صــرامةً
والـرابع واملسـتخدمة يف صـنع املنّشـطات األمفيتامينية املشروع من التجارة الدولية حىت أواخر                

ومنذ ذلك احلني، قُضي تقريبا على تسريب تلك املواد من التجارة الدولية بفضل             . التسـعينات 
أي نظــم أذون ( معظــم الــدول طواعــيةً عــلى تلــك املــواد  تدابــري املراقــبة اإلضــافية الــيت يطــبقها 

االسـترياد والتصـدير ونظـام تقديـر االحتـياجات مـن املؤثّـرات العقلـية، عمـال بقـرارات اجمللس                     
 ).االقتصادي واالجتماعي ذات الصلة

                                                                 
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد  )ب( 
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واســتجابة لإلجــراءات الــيت اختذهتــا اهليــئة الســترعاء انتــباه احلكومــات إىل حــاالت          -١٠
 صيدالنية حتتوي على منّشطات أمفيتامينية وُيحصل عليها من         تمستحضـرا تسـريب وتعـاطي     

ونتيجةً . قـنوات الـتوزيع املشـروعة، اختـذ عـدد مـن احلكومـات تدابـري للتصّدي لتلك املشاكل                  
لذلـك، جنحـت يف خفـض كمـية املـواد الصـيدالنية اليت حتتوي على منّشطات أمفيتامينية واليت                

 .هامت تسريبها وتعاطيها يف أراضي
  

  التحديات   -ثالثا  
  مراقبة السالئف       -ألف  

زاد عــدد الــدول واألقالــيم الــيت اعــتمدت تشــريعات بشــأن مراقــبة الســالئف، إال أن     -١١
بــل إن بعــض الــبلدان تفــتقر حــىت إىل  . بعضــها مل تــنفّذ بعــُد تدابــري لــتجرمي تســريب الســالئف 

ومـن الضـروري زيادة     .  املشـروع  تشـريعات ملراقـبة السـالئف، ّممـا جيعـلها عرضـة لالجتـار غـري               
حتســني تنســيق اجلهــود الداخلــية والدولــية بــني الوكــاالت ذات الصــلة وبــناء قــدرات اهلــياكل    

 . اإلدارية واملوارد البشرية

وبسـبب الـنجاح الـذي أُحـرز يف رصـد الـتجارة الدولـية يف املواد الكيمياوية اجملدولة،                    -١٢
 والتهريــب عــرب احلــدود مــن األســاليب الشــائعة أصــبح التســريب مــن قــنوات الــتوزيع الداخلــية

 .للحصول على السالئف الكيميائية بغرض استخدامها يف املختربات السرّية

أدلــة عــلى حماولــة املــّتجرين " بريــزم"وقــد أتاحــت األنشــطة املــنفَّذة يف إطــار مشــروع   -١٣
إليفــيدرين احلصــول عــلى كمــيات كــبرية مــن املستحضــرات الصــيدالنية احملــتوية عــلى مــاديت ا 

 .والسودوإيفيدرين

ــواد غــري         -١٤ ــلجأ إىل م ــن رصــد الســالئف، أخــذت تنظــيمات االجتــار ت ورّدا عــلى حتّس
 .جمدولة، مبا فيها مشتقات مصمَّمة خصيصاً للتحايل على التدابري الرقابية القائمة

  
  مراقبة املنّشطات األمفيتامينية               -باء  

افرة على نطاق واسع يف األسواق غري املشروعة،       مـا زالـت املنّشطات األمفيتامينية متو       -١٥
وبسبب االجتار ببعض املستحضرات    . وجيـري احلصـول علـيها عـادة مـن الصـنع غـري املشـروع               

الصـيدالنية احملـتوية عـلى منّشـطات أمفيتامينـية وتعاطـيها أصبحت خاضعةً ملراقبة أشّد ومل يعد                 
 .عة؛ ولذا فهي ُتصنع اآلن سّراتسريبها ممكناً من قنوات التجارة أو التوزيع املشرو
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وبالـرغم ّممـا تقّدم، ما زال تسريب املنّشطات األمفيتامينية من قنوات التوزيع الداخلية        -١٦
املشــروعة يشــكّل مصــدراً مهمــاً للعقــاقري غــري املشــروعة؛ ويف هــذا الصــدد أصــبح بــيع املــواد     

 .يد أسلوباً شائعاً للتسريباخلاضعة للمراقبة بيعا غري مشروع عن طريق اإلنترنت ونظم الرب

ويف العديـــد مـــن الـــبلدان تدفـــع الضـــغوط االجتماعـــية الـــناس إىل تعـــاطي املنّشـــطات  -١٧
ــوزن       ــبة ال ــيت ُتســتعمل يف كــبح الشــهية ومراق ــّيات ال ــية، كالقهم ــا. األمفيتامين زال بعــض  وم

عليها السـلطات الوطنـية وشـرائح واسـعة مـن السـكان عامـة غـري واعـية باملخاطـر اليت ينطوي                    
كمـــا أن اجلهـــاز . تعـــاطي املنّشـــطات األمفيتامينـــية حـــىت يف شـــكل مستحضـــرات صـــيدالنية 

القضـائي يف بعض البلدان غُري قادر على املعاقبة على األنشطة غري املشروعة يف هذا اجملال عند                  
إىل جانـب ذلـك، فـإن الدعايـة املكـثفة املوّجهـة مباشرة إىل املستهلكني واملمارسات                 . كشـفها 

ية غـري السـليمة تيّسر توافر املنّشطات األمفيتامينية بكميات مفرطة يف األسواق املشروعة،          الطبـ 
 .ّمما قد يؤّدي بدوره إىل تسريبها وتعاطيها

مـواد جديدة ال ختضع حىت اآلن        مـواد الـتعاطي   ضـمن قائمـة     ونتـيجة لذلـك، ظهـرت        -١٨
سهولة من قنوات التوزيع املشروعة  للمراقـبة الدولـية أو الوطنـية وميكـن من مثَّ احلصول عليها ب             

ومـن األمـثلة عـلى تلك املواد املركباُت املشتقّة من      . أو االجتـار هبـا دون خـوف مـن العقوبـات           
اليت ُتصَنع بإدخال تغيريات طفيفة على البنية اجلزيئية        " العقاقري املُحوَّرة "البيـبريازين ومـا يسمَّى      

وتشـكّل اإلنترنـت وسـيلة لتقاسـم املعلومـات عن           . ملنّشـط أمفيتامـيين خاضـع للمراقـبة الدولـية         
 .تلك املواد وهتريب املواد املعنية

  
  التوصيات   -رابعا   

  مراقبة السالئف       -ألف  
  تدابري املراقبة الوطنية   

تشـجَّع احلكومـات بقـوة على تزويد اهليئة بانتظام ويف الوقت املناسب، وفقا لإلعالن                -١٩
العامة يف دورهتا االستثنائية العشرين والقرارات األخرى ذات        السياسـي الذي اعتمدته اجلمعية      

الصـلة الصـادرة عـن جلـنة املخـّدرات، بـتقارير إبالغ عن اعتماد لوائح وطنية هتدف إىل مراقبة                    
اسـتخدام  وتشـجَّع احلكومـات أيضـا عـلى     . السـالئف أو إدخـال تعديـالت عـلى تلـك اللوائـح      

، واليت ُعّممت على    خاصة دولية ملراقبة اخلاضـعة  اجملدَولَـة  غـري  لـلمواد  احملّدثـة  احملـدودة  القائمـة 
إنشــاء وتشــجع احلكومــات كذلــك عــلى . ٢٠٠٧يونــيه /مجــيع الســلطات املختصــة يف حزيــران

آلـيات لكشف الصفقات املشبوهة اليت تشتمل على تلك املواد وتزويد اهليئة مبعلومات مفّصلة              
 .عن أي ضبطيات للسالئف غري اجملدولة
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غي أن تسـعى احلكومـات حثيـثا إىل مراقـبة املستحضـرات الصيدالنية احملتوية على        وينـب  -٢٠
وينــبغي أيضــا أن تســعى إىل تعزيــز  . مــواد جمدولــة بــنفس الطــريقة الــيت تراقــب هبــا هــذه املــواد  

الضــوابط الرقابــية عــلى تــداول الســالئف الكيميائــية داخــل أراضــيها عــن طــريق رصــد الصــنع  
ف املســتخدمة يف صــنع املخــّدرات بصــورة غــري مشــروعة رصــدا  والــتوزيع املشــروعني للســالئ
 .١٩٨٨ من اتفاقية سنة ١٢ من املادة ٨وافيا بالغرض، وفقا للفقرة 

  
  التعاون الدويل  

تشــجَّع احلكومـــات عـــلى املشـــاركة بنشـــاط يف األنشـــطة املـــنفّذة يف إطـــار مشـــروع   -٢١
ات باســـتمرار مـــع احلكومـــات ، وعـــلى تعزيـــز تـــبادل املعلومـــ"بريـــزم"ومشـــروع " الـــتالحم"

وتشـجَّع احلكومـات أيضـا عـلى املشـاركة بنشـاط يف املـبادرات اإلقليمية الرامية إىل                  . األخـرى 
 .منع تسريب السالئف الكيميائية

  
  تبادل املعلومات    

تطلـب اهليـئة إىل احلكومـات أن تـنظر يف حتسـني التنسـيق الداخـلي بـني األجهزة ذات                   -٢٢
وتــزويد اهليــئة  واســتخدام ذلــك الــنظام؛" بــن أوناليــن"جيل يف نظــام التســ: الصــلة مــن خــالل

باملعلومــات املطلوبــة عــن تقديــرات احتــياجاهتا الســنوية املشــروعة مــن ســالئف املنّشــطات          
ــئة بـــأي تعديـــالت؛     األمفيتامينـــية، مـــع اســـتعراض تلـــك االحتـــياجات بانـــتظام، وإبـــالغ اهليـ

؛ وتعزيـــز تـــبادل املعلومـــات "بريـــزم "ومشـــروع" الـــتالحم"واملشـــاركة بنشـــاط يف مشـــروع 
 .باستمرار مع احلكومات األخرى

  
  مراقبة املنّشطات األمفيتامينية               -باء  

  تدابري املراقبة الوطنية   
 وقرارات ١٩٧١ينـبغي جلمـيع احلكومات تنفيذ كافة األحكام الواردة يف اتفاقية سنة         -٢٣

: وينبغي أن تعمل بوجه خاص، على     . ليةاجمللـس االقتصـادي واالجـتماعي بشـأن املؤثّرات العق         
تطبـيق نظـام أذون االسـترياد والتصـدير عـلى مجيع املنّشطات األمفيتامينية املدرجة يف اجلدولني            
الثالـث والـرابع؛ وتنفـيذ نظـام تقديـر االحتـياجات مـن املؤثّـرات العقلية فيما يتصل باملنّشطات           

مفيتامينـــية املصـــنوعة بصـــفة مشـــروعة األمفيتامينـــية؛ وضـــمان اعتـــبار تســـريب املنّشـــطات األ
وحمـاوالت تسـريبها أفعاال جنائية مبوجب القانون الوطين، وتطبيق العقوبات املناسبة على تلك              

املؤثّرات عن ات إعالنتوجيه  ، الـيت حتظـر      ١٩٧١ مـن اتفاقـية سـنة        ١٠األفعـال؛ وتنفـيذ املـادة       
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صـفات الطبـية مـن أجـل احلصول     العقلـية إىل عامـة اجلمهـور؛ ورصـد تنفـيذ اشـتراط تقـدمي الو               
عــلى املؤثّــرات العقلــية؛ واعــتماد تشــريعات وطنــية ملكافحــة االجتــار غــري املشــروع باملنّشــطات 

املـبادئ التوجيهـية لـلحكومات بشـأن مـنع بيع           األمفيتامينـية عـن طـريق اإلنترنـت، مـع مـراعاة             
 .يت أعدهتا اهليئةال، املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية غري املشروع من خالل اإلنترنت

  
  منع تسريب املنّشطات األمفيتامينية وتعاطيها وكشفهما مبكرا          

إدراج تعاطي املنّشطات األمفيتامينية، مبا يف ذلك املنّشطات : ُتشـجَّع احلكومـات على     -٢٤
الـيت هـي يف شـكل مستحضـرات صيدالنية، يف مجيع برامج الوقاية؛ وإدراج تعاطي املنّشطات                 

ة، مبــا ذلــك املنّشــطات الــيت هــي يف شــكل مستحضــرات صــيدالنية، يف الدراســات األمفيتامينــي
االستقصـــائية الـــيت ُتجـــرى هبـــدف تقديـــر مـــدى تعـــاطي املخـــّدرات ومـــواد اإلدمـــان؛ وعـــند 
الضـرورة، إدراج العـالج مـن تعـاطي املنّشـطات األمفيتامينـية، مبـا ذلـك املنّشطات اليت هي يف            

وتدريــب ســلطات إنفــاذ القــانون عــلى   امج الوطنــية؛شــكل مستحضــرات صــيدالنية، يف الــرب 
ترّصـد املنّشـطات األمفيتامينـية وضـبطها يف األسواق غري املشروعة، مبا يف ذلك املنّشطات اليت            
هـي يف شـكل مستحضـرات صيدالنية ومواد غري خاضعة للمراقبة الوطنية أو الدولية؛ وفحص        

طات أمفيتامينية، من أجل كشف العناصر      العّيـنات املضـبوطة، اليت يفترض احتواؤها على منشّ        
الفعالـة املوجـودة فيها؛ وتثقيف االختصاصيني يف اجملال الصحي بشأن خماطر تعاطي املنّشطات           
األمفيتامينـية ودعوهتـم إىل تـرويج االسـتخدام الرشيد للمنّشطات األمفيتامينية واّتباع ممارسات          

 .فات الطبيةسليمة يف وصفها؛ والنظر يف وضع برامج لرصد الوص
  

  التعاون الدويل  
توصـي اهليـئة احلكومات بأن تتبادل املعلومات عن االجتاهات اجلديدة يف جمال االجتار               -٢٥

باملنّشــطات األمفيتامينــية وصــنعها وتعاطــيها، مبــا يف ذلــك املنّشــطات األمفيتامينــية الــيت هــي يف 
كما .  ملراقبة وطنية أو دولية    شـكل مستحضـرات صـيدالنية وأدويـة مزّيفة ومواد مل ختضع بعد            

توصـي اهليـئة احلكومات بأن ُتبلغ منظمة الصحة العاملية واهليئة تبعا لذلك، وأن تنظر يف إبالغ                 
األمـني العـام باملشـاكل الـيت تعترضـها فـيما يـتعلق باملنّشـطات األمفيتامينـية الـيت كُشـف حديثا                     

واد للمراقبة الدولية، إىل جانب اختاذ      تعاطـيها أو تسـريبها أو االجتـار هبـا بغـية إخضـاع تلـك امل                
كذلـك توصـي اهليئة بأن تتعاون احلكومات يف إجراء          . الـتدابري الالزمـة عـلى املسـتوى الوطـين         

الـتحريات عـن االجتـار باملنّشـطات األمفيتامينـية، مبا يف ذلك التعاون على مكافحة الصيدليات                 
 .اليت تعمل بصورة غري مشروعة على اإلنترنت

 





 

 

 ن اهليئة الدولية ملراقبة املخّدراتنبذة ع
 

تنفيذ املعاهدات الدولية  رصد  نشئت تعاهديا من أجل      أُ ،ة شبه قضائية  اهليـئة الدولية ملراقبة املخّدرات هي هيئة رقابية مستقلّ         
 . عصبة األممعهد إىل ا يرجع تارخيه،العقاقري هلا يف إطار املعاهدات السابقة ملراقبة سالفةوكانت هناك منظمات . العقاقريملراقبة 

  
 تركيبتها

ممثّلني ك ال بصفتهم الشخصية    ويعملونتـتألّف اهليـئة مـن ثالثـة عشـر عضـوا ينتخـبهم اجمللـس االقتصـادي واالجتماعي                     
الصـيدالنية من قائمة    مـيدان الطـب أو عـلم العقـاقري أو املستحضـرات             وُينتخـب ثالثـة أعضـاء مـن ذوي اخلـربة يف             . حلكومـاهتم 

هــم اهليــئة وأعضــاء . كومــاتاحلحهم مــنظمة الصــحة العاملــية، وعشــرة أعضــاء مــن قائمــة أشــخاص ترّشــحهم   أشــخاص ترّشــ
كل الترتيبات   ،اهليئةويتخذ اجمللس، بالتشاور مع     . ثقة اجلمـيع ملـا يـتحلّون بـه مـن كفاءة وحياد وخربة فنية              حيظـون بـ   أشـخاص   

ــئة يف أدا   ــتام للهي ــتقين ال ــة تســاعدها  . ئفهــا وظاءالالزمــة لضــمان االســتقالل ال ــئة أمان القــيام بوظائفهــا ذات الصــلة  عــلى وللهي
عن املسائل   ال ُتساءل لكنها  املعين باملخّدرات واجلرمية،     األمم املتحدة    ملكتب تـابع    كـيان إداري  أمانـة اهليـئة هـي       و. باملعـاهدات 

. ١٩٩١/٤٨أقّرها اجمللس يف قراره     اليت  رتيبات  تالتعاونـاً وثـيقاً مـع املكتـب يف إطار           اهليـئة   وتـتعاون   . املوضـوعية إال أمـام اهليـئة      
بل تشمل أيضا اجمللس وجلنة املخّدرات التابعة لــه، ، ال تقتصر على العقاقريمبراقبة  تـتعاون مـع هيـئات دولـية أخرى معنية          مـا ك

ت خــارج وهــي تــتعاون أيضــا مــع هيــئا. ، وخصوصــا مــنظمة الصــحة العاملــيةذات الصــلةاملتخّصصــة األمــم املــتحدة وكــاالت 
 .واملنظمة العاملية للجمارك) اإلنتربول(منظومة األمم املتحدة، وخباصة املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 

  
 هاوظائف
لة بربوتوكول سنة    بصيغتها املعدّ  ١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخّدرات لسنة     : اهليـئة يف املعـاهدات التالـية      ت وظـائف    سـي أُر 
املخّدرات واملؤثّرات يف ؛ واتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع     ١٩٧١عقلـية لسـنة     ؛ واتفاقـية املؤثّـرات ال     ١٩٧٢

 :وعلى وجه العموم، تقوم اهليئة مبا يلي. ١٩٨٨العقلية لسنة 

 مشـروعة، تسعى اهليئة، بالتعاون مع احلكومات، إىل       بصـورة    واسـتعماهلا    العقـاقري واملـتاجرة هبـا     فـيما يـتعلق بصـنع        )أ( 
من املصادر للعقاقري  ب  ي لالسـتعماالت الطبـية والعلمـية، وضـمان عـدم حـدوث تسر             العقـاقري فـر إمـدادات كافـية مـن         اضـمان تو  

العقاقري  املسـتخدمة يف صنع  للكيمـياويات  مراقـبة احلكومـات   كيفـية  اهليـئة أيضـا   وترصـد . املشـروعة إىل القـنوات غـري املشـروعة        
  إىل االجتار غري املشروع؛الكيمياوياتب تلك يتسر وتساعدها على منع ة،غري مشروعبصورة 

د اهليئة َمواِطن الضعف يف نظم املراقبة غري مشروعة، حتّدبصورة  هبا واستعماهلا واالجتار العقاقريفـيما يـتعلق بصـنع      )ب( 
يف صــنع ســتخدمة امل الكيمــياوياتتــتوىل اهليــئة أيضــا مســؤولية تقيــيم و.  وتســهم يف تصــحيح تلــك األوضــاع،الوطنــية والدولــية

 .لمراقبة الدوليةل إخضاعها، بغية تقرير ما إذا كان ينبغي العقاقري بصورة غري مشروعة

 : مبسؤولياهتا، تقوم اهليئة مبا يلياًعالواضط 

ــيمتديــر نظــام تقديــرات لــلمخّدرات ونظــام    )أ(  ــلمؤثّرات العقلــية، وترصــد األنشــطة املشــروعة املــتعلقة   تقي  طوعــي ل
وازن بني العرض   منها وجود ت  ،  حتقيق عدة غايات  ل نظـام بـيانات إحصائية، هبدف مساعدة احلكومات على            مـن خـال    بالعقـاقري 
 والطلب؛



 

 

ب املــواد الــيت يكــثر اســتخدامها يف صــنع املخــّدرات يع الــتدابري الــيت تــتخذها احلكومــات ملــنع تســرترصــد وتشــّج )ب( 
 نطاق مراقبة املواد    على تغيـيـرات    إدخـال د لـتقرير مـا إذا كـان يلـزم           غـري مشـروعة، وتقـيِّم تلـك املـوا         بصـورة   واملؤثّـرات العقلـية     

 ؛١٩٨٨ اتفاقيةمن املدرجة يف اجلدولني األول والثاين 

صة أو غريها من املنظمات     ل املعلومـات املقّدمـة مـن احلكومـات أو هيـئات األمـم املـتحدة أو وكاالهتـا املتخصّ                   حتلّـ  )ج( 
 تنفيذا وافيا، وتوصي بالتدابري العالجية      العقاقريحلكومات ألحكام املعاهدات الدولية ملراقبة      الدولـية املختصـة، للـتأكد من تنفيذ ا        

 املناسبة؛

 العقاقري،تزاماهتا مبقتضى املعاهدات الدولية ملراقبة      الل االمتثالتقـيم حـوارا مسـتمرا مـع احلكومـات ملسـاعدهتا على               )د( 
 .ضاء عند االقتتوصي بتقدمي مساعدة تقنية أو ماليةو

 اهليئة أن تطلب إيضاحات يف حال حدوث انتهاكات ظاهرة ألحكام املعاهدات، وأن تقترح التدابري العالجية              مهـام مـن   و 
ا أو اليت تواجه صعوبات يف تطبيقها، وأن تساعد احلكومات          ق أحكام املعاهدات تطبيقا تامّ    املناسـبة عـلى احلكومات اليت ال تطبّ       

التدابري الالزمة لعالج وضع خطري إذا ما الحظت عدم اختاذ  ،لهيئةل غـري أنـه جيوز  . لصـعوبات عـلى تذلـيل تلـك ا   االقتضـاء   عـند   
 وكمــالذ أخـري، ختــّول  . إىل ذلــك األمـر جلـنة املخــّدرات واجمللـس االقتصــادي واالجـتماعي    واألطـراف املعنــية انتــباه  تسـترعي أن 

ويف كل .  إلـيه أو كلـيهما  العقـاقري ي بلـد مقصِّـر أو تصـدير     مـن أ العقـاقري املعـاهدات اهليـئة أن توصـي األطـراف بوقـف اسـترياد         
 .األحوال، تعمل اهليئة يف تعاون وثيق مع احلكومات

حلقــات تنظــيم  تقــترح اهليــئة ،وهلــذه الغايــة. الوفــاء بالــتزاماهتا مبقتضــى االتفاقــياتعــلى اإلدارات الوطنــية اهليــئة وتســاعد  
 . وتشارك يف تلك احللقات والربامجالعقاقري، عن مراقبةداريني إلادراسية وبرامج تدريبية إقليمية للمسؤولني 

  
 اتقاريره

ويتضمن التقرير السنوي حتليال ألوضاع     . تقريرا سنويا عن أعماهلا   اهليئة   تقضـي املعـاهدات الدولية ملراقبة العقاقري بأن تعدّ         
تلك ض أهـداف     القائمـة واحملـتملة الـيت قـد تعـرّ           احلكومـات عـلى عـلم باألوضـاع        ، كـي تظـلّ    العقـاقري عـلى نطـاق العـامل       مراقـبة   

 االمتــثاليف املراقــبة الوطنــية ويف املوجــودة الضــعف وَمواِطــن وتلفــت اهليــئة انتــباه احلكومــات إىل الــثغرات  . لــلخطراملعــاهدات 
ــ.  كمــا تقــّدم اقــتراحات وتوصــيات لتحســني األوضــاع عــلى الصــعيدين الوطــين والــدويل   ؛حكــام املعــاهداتأل  تقريرويســتند ال

 كمـــا ُتســـتخدم .  وســـائر مـــنظماهتاألمـــم املـــتحدةاكـــيانات   احلكومـــات إىل اهليـــئة وإىل إىل املعلومـــات الـــيت تقّدمهـــاالســـنوي
ــية أخــرى     ــيه معلومــات مقّدمــة مــن خــالل مــنظمات دول ــلجمارك  ثل مــ،ف ــية ل ــتربول واملــنظمة العامل  مــن خــالل  ، وكذلــك  اإلن

 .منظمات إقليمية

 واملؤثّرات العقلية   للمخّدراتن بيانات عن احلركة املشروعة      لة، تتضمّ  السـنوي بتقارير تقنية مفصّ     ل تقريـر اهليـئة    َمسـتك ُيو 
لكي يؤدي نظام مراقبة    الزمة  وتلـك البـيانات     . الالزمـة لألغـراض الطبـية والعلمـية، مـع حتلـيل لـتلك البـيانات مـن جانـب اهليـئة                     

. شــروعةاملقــنوات غــري ال أداًء ســليماً، مبــا يف ذلــك مــنع تســريبها إىل  احلــركة املشــروعة لــلمخّدرات واملؤثّــرات العقلــية وظيفــته 
 بأن تقّدم اهليئة إىل جلنة املخّدرات تقريرا سنويا عن تنفيذ تلك            ١٩٨٨ من اتفاقية    ١٢عـالوة عـلى ذلـك، تقضي أحكام املادة          و

ثر اســتخدامها يف صــنع املخــّدرات  الــيت يكــ رصــد الســالئف والكيمــياويات عرضــا لنــتائج وذلــك الــتقرير، الــذي يقــّدم  . املــادة
 .واملؤثّرات العقلية، ُينشر أيضا كملحق للتقرير السنوي
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