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  تصدير
  

ل معاهـدة    الذي يوافق مرور مائـة عـام علـى اعتمـاد أوَّ            ٢٠١٢ُينشر هذا التقرير يف عام        
 / كـانون الثـاين    ٢٣ بتـاريخ عـة يف الهـاي      ن الدوليـة املوقَّ    اتفاقية األفيو  ات، أيْ خدِّردولية ملراقبة امل  

حجــر ، ١٩١٢عــرف باتفاقيــة عــام  هــذه االتفاقيــة، الــيت باتــت ُتوميكــن اعتبــار )١(.١٩١٢ينــاير 
 هــذا إهــداَءات خــدِّر ملراقبــة امل الدوليــةُاهليئــةُ وتــودُّ. اتمخــدِّرملراقبــة الدوليــة لليف نظــام االزاويــة 
  .ال بالذكرى املئوية العتماد تلك االتفاقية التارخييةالحتفمبناسبة ا التقرير

قبــل اعتمــاد اتفاقيــة عــام ات خــدِّرامل العــامل يعــاين مــن حالــة مزريــة فيمــا يتعلــق بلقــد كــان  
ومثـال ذلـك   . ياً متفـشِّ تعاطيهـا وكان مة منظَّات خدِّرففي معظم البلدان، مل تكن جتارة امل      . ١٩١٢

ــن  ٩٠ حــوايل أنَّ ــة م ــتهال يف املائ ــان     خــدِّراملك اس ــذاك ك ــة آن ــات املتحــدة األمريكي ات يف الوالي
ويف الـصني، كـان مقـدار املـواد األفيونيـة الـيت تـستهلك سـنويا يف بدايـة القـرن                      . ألغراض غري طبية  

 أكثـر بكـثري مـن     أْي-طـن مـن مكـافئ املـورفني        ٣ ٠٠٠ر يف املتوسط مبا يزيد على       قدَّالعشرين يُ 
اتفاقيـة  عـت   وقـد ُوقِّ  . بعد مائة عـام   ) روع وغري املشروع على السواء    املش(حجم االستهالك العاملي    

  .يف ذلك الوقت اتخدِّرإدراك ضرورة التعاون الدويل على مراقبة املبسبب  ١٩١٢عام 

 منظمــات غــري كانــت هنالــكويف هنايــة القــرن التاســع عــشر ومطلــع القــرن العــشرين،     
 الــشركات وجــهرفــاههم يف وكان  الــسعامــة علــى حتــسني أحــوال بــدون كلــلحكوميــة تعمــل 

 املنظَّمـات وجنحـت تلـك     . ات الـيت كانـت مـشروعة دوليـا آنـذاك          خـدِّر القوية العاملة يف جتـارة امل     
ــات، أوَّ    ــة يف حــشد احلكوم ــري احلكومي ــنغهاي الًغ ــاي مثَّ) ١٩٠٩يف عــام ( يف ش يف عــام ( اله

تمـع مـن آفـة تعـاطي        ولويـة حلمايـة الفـرد واجمل      األ من أجل االتفاق على وجوب إعطـاء         ،)١٩١٢
  . آنذاك تعاين منهامن السكانجدا ات وإدماهنا اليت كانت نسبة كبرية خدِّرامل

 الستحــضار مناســبة طيبــة ١٩١٢واالحتفــال مبــرور مائــة عــام علــى اعتمــاد اتفاقيــة عــام   
كومـات   فعـل احل   بـردِّ ميـة واإلقـرار      غـري احلكوميـة التقدُّ     املنظَّمـات اجلهود اهلائلة اليت بذلتـها تلـك        

 غري احلكوميـة تعمـل      املنظَّمات الكثري من    ومن املهم التنويه بأنَّ   . تلك اجلهود على  آنذاك  اإلجيايب  
  .اتخدِّرر من تعاطي امل حق الناس يف التحّرالدفاع عنعلى أيضاً اليوم 

ات خــدِّر، بأمهيــة إتاحــة امل١٩١٢علــى اتفاقيــة عــام  ، بتوقيعهــا ت احلكومــاتأقــرَّقــد و  
يـــة واعترفـــت يف الوقـــت نفـــسه بوجـــوب محايـــة النـــاس مـــن االرهتـــان  مبيـــة والعللألغـــراض الط

زت االتفاقيـات الالحقـة ذلـك       وقد عـزَّ  . هلذا االرهتان يتهم نتيجة   ات اخلطرية وفقدان حرّ   مخدِّرلل
ات وإعـادة تأهيلـهم وإدمـاجهم يف        مخدِّردت على أمهية توفري برامج لعالج املرهتنني لل       املبدأ وشدَّ 
 ر مـن إدمـان     التحـرّ  بأنَّ يتهم، اعترافاً ب على ارهتاهنم هلا واستعادة حرّ     اعدهتم على التغلّ  اجملتمع ملس 

  . حقٌّ من حقوق اإلنساناتخدِّرامل

 __________  
  .٢٢٢ الرقم، اجمللد الثامن، جمموعة املعاهداتعصبة األمم،   )١   (  
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قـــت إجنـــازات هامـــة يف جمـــال املراقبـــة الدوليـــة  وعلـــى مـــدار املائـــة عـــام األخـــرية، حتقَّ   
ــة    مخــدِّرلل ــة ملراقب ــات دولي ــالث اتفاقي ــى ث ــهض اآلن عل ــيت تن ــة  خــدِّر املات، ال ات، هــي االتفاقي

ات ؤثِّرواتفاقيـة املـ    )٢(،١٩٧٢ ة بربوتوكول سـنة   عّدلبصيغتها امل ١٩٦١ لسنةات  مخدِّرالوحيدة لل 
ات خــدِّرملكافحــة االجتــار غــري املــشروع يف امل  املتحــدة اتفاقيــة األمــمو )٣(،١٩٧١ لــسنةالعقليــة 

 إىل تلــك االتفاقيــات عــامل تقريبــاًت كــل دول الوقــد انــضمَّ )٤(.١٩٨٨ لــسنةات العقليــة ؤثِّرواملــ
. اتخـدِّر لنظـام الـدويل ملراقبـة امل   ا فيهـا ويف  احلكومـات    تـضعها علـى الثقـة الـيت        الثالث، مما يـدلّ   

دية للبشرية، حيث يقـي مـن تعـاطي      لتعّدا  أن جتلبها  ميكنمثال رائع على الفوائد اليت       النظامهذا  و
 التعاطي يف الوقت الذي يضمن فيـه تـوفري كميـات    بها هذاات وكذا من األضرار اليت يسبِّ خدِّرامل

ات الستخدامها يف األغراض الطبية والعلميـة، مبـا يـشمل مـداواة اآلالم وعـالج         خدِّركافية من امل  
  .األمراض العقلية

قـضاًء يكـاد    ات العقليـة علـى الـصعيد الـدويل          ؤثِّرات واملـ  خدِّر على تسريب امل   قُضيوقد    
ات املـصنعة علـى حنـو غـري         خـدِّر اآلن إىل امل  ها  ات ومتعاطو خدِّرون بامل جرويلجأ املتَّ . يكون مربماً 

ــام األول  ــشروع يف املق ــة  وأدَّ. م ــذ اتفاقي ــة نظــام دويل  ١٩٨٨ ســنةى تنفي ــ إىل إقام ــة ال فّع ملراقب
وقـد  . ات غـري املـشروع    خـدِّر  تـسريبها السـتخدامها يف صـنع امل        حيـول دون  السالئف الكيميائية،   

ات غـري  خـدِّر املو عات ومـصنِّ خـدِّر باملون جـر  املتَّ أصـبح بعـض الـسالئف أن   مراقبـة  بلغ من فعاليـة   
لـة كبـديل للـسالئف الكيميائيـة الـيت ختـضع             اآلن إىل استخدام مـواد غـري جمدوَ        يعمدوناملشروعة  
  . صرامةملراقبة أشّد

   املاضــي، القــرنات علــى مــدار مخــدِّرق يف جمــال املراقبــة الدوليــة للورغــم كثــرة مــا حتقَّــ  
   علـى عـدد      الـضوءَ  هـذا التقريـرُ   ط  الـيت يـسلِّ   ، و املاثلـة أمامنـا   يات  التحـدّ  هناك العديد من      زال فما

  .كبري منها

ض أكثـر   تتعـرَّ شة الـيت     املهمَّـ   احملليـة   اجملتمعات تطرحها حتديات    كافة وتواجه بلدان العامل    
ول املعنــون  ويعــاجل هــذا التقريــر تلــك املــسألة يف الفــصل األ     . اتخــدِّر شاكل املمــن غريهــا ملــ  

ــتفكّــكالتماســك وال" وتنــوِّه اهليئــة يف ذلــك الفــصل  ". ات غــري املــشروعةخــدِّر واملان االجتماعي
 يف بعـض     تقريبـاً   وبائيـةً  ات ظـاهرةً  خـدِّر كيـف أصـبح تعـاطي امل      بأمهية املسؤولية الشخصية وتبيِّن     

جتماعيـة املتـصلة    تشمل جمموعة واسعة مـن املـشاكل اال       حلقة مفرغة   اجملتمعات احمللية وجزءاً من     
وهــذه اجملتمعــات . والتعلــيمة ي أحــوال الــصح والفــساد والبطالــة وتــردِّاملنظَّمــةبــالعنف واجلرميــة 

ــة ال متثِّــ     الكــبري الــيت  اجملتمــعفحــسب، بــل كــذلك علــى     علــى مــن يعيــشون فيهــا  ل خطــراًاحمللي
  .هي جزء منه

 __________  
  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢   (  
  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد   )٣   (  
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد   )٤   (  
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ــاس معــا يف      أْي، االجتمــاعيوالتماســك   ــائج الــيت تــربط الن ــار  الوش  اجملتمــع احمللــي إط
تعــاطي يف حــني ميكــن أن يكــون  علــى صــحة اجملتمــع، راًميكــن أن يكــون مؤّشــ ، الكــبريواجملتمــع

قـد   املخـاطر الـيت   ومـن .  انعـدام متاسـكه   أْي-اجملتمـع  " تفكّـك "ات واجلرميـة مـن أعـراض       خدِّرامل
 واالقتـــصادي ل الــسياسي  االجتمــاعي واهلجـــرة والتحــوُّ   االجتمـــاعي التفــاوتُ التماســك د هتــدِّ 

ل القـيم التقليديـة   الفرديـة واالسـتهالكية وحتـوُّ   ة زعـ ومنـو النـ   اإلسـراف علـى الـنفس     وظهور ثقافـة    
ات غــري مخــدِّرلل احتــرام القــانون ووجــود اقتــصاد وفقــدانزاعــات والنمــو احلــضري الــسريع  والــن

ملخـاطر يف    جمموعـة مـن هـذه ا       الوقـوف علـى    من املمكن    ورغم أنَّ . املشروعة على الصعيد احمللي   
 التـهميش ومـشاكل      وجودهـا ال يعـين أنَّ      ى أرجـاء العـامل، فـإنَّ      الكثري من اجملتمعات احمللية يف شـتّ      

 تفكّــك تلبيــة احتياجــات اجملتمعــات احملليــة الــيت تعــاين مــن ال  مــن املهــّمف. حمتــومات قــدر خــدِّرامل
اختـاذ إجـراءات     علـى    تصبح معها القـدرة   اليت   الالعودةاالجتماعي قبل أن تصل األمور إىل نقطة        

  . غَري كافيةالةمضادة فّع

ــوداً     ــات جه ــذل احلكوم ــن   هتمــيش  كــبرية ملعاجلــة أســباب   وتب ــاين م ــيت تع ــات ال اجملتمع
 بكـثري ملعاجلـة هـذه    مـن املمكـن بـذل جهـود أكثـر      ولكـن   . اوتلبيـة احتياجاهتـ    اتخـدِّر مشاكل امل 
هـود املبذولـة ملعاجلـة هـذه املـشاكل       اجل علـى  مثلـة األوتورد اهليئة يف هـذا التقريـر بعـض          . املشاكل
هــذه اجلهــود عــن يف وال غــىن . صاتختّصــة جمــاالت ولعــّدمــن التوصــيات الــشاملة  م عــدداًوتقــدِّ

وقـد تكـون تلبيـة احتياجـات        . منظَّ نشاط يُـ   إشراك السكان احملليني يف كل مرحلة من مراحل أيِّ        
 املنظَّمـات  أمـام احلكومـات و   صـعباً ياًات حتـدّ خـدِّر شة الـيت تعـاين مـن مـشاكل امل       اجملتمعات املهمَّـ  

  .مثن بها بأيِّاحمللية، ولكن عواقب التقاعس عن العمل أفدح بكثري وينبغي جتّن

تيسري احلصول علـى املـواد اخلاضـعة للمراقبـة الدوليـة          يات األخرى املطروحة    من التحدّ و  
لمراقبـة حمـدودة أو     فإمكانيـة احلـصول علـى األدويـة اخلاضـعة ل          . بكميات كافية لألغـراض الطبيـة     

يف النـاس يعـانون     الكـثري مـن   يف املائة مـن سـكان العـامل، ممـا يعـين أنَّ      ٨٠معدومة بالنسبة حلوايل    
مـصدر   اإلفـراط يف اسـتهالك املـواد اخلاضـعة للمراقبـة             غري أنَّ . معاناةً ميكن تفاديها  معظم البلدان   

اتفـق  وقـد   .  املشاكل الصحية  تفاقم  ي إىل  حيث إنه قد يؤدّ    ، واملناطق يف بعض البلدان  قلق متزايد   
 األمـراض غـري املعديـة يف االجتمـاع          تطرحـه ي الـذي    بالتحـدّ علـى اإلقـرار      راًاجملتمع الدويل مـؤخّ   

الرفيع املستوى الذي عقدته اجلمعية العامـة بـشأن الوقايـة مـن األمـراض غـري املعديـة ومكافحتـها                     
ار مـشاركيت يف ذلـك االجتمـاع، علـى     يف إطـ دُت، قـد أكَّـ  و. ٢٠١١سبتمرب /نيويورك يف أيلول ب

أمهية توفري مقـادير مناسـبة مـن املـواد اخلاضـعة للمراقبـة الدوليـة مـن أجـل ختفيـف اآلالم وعـالج                         
 اتخـدِّر  امل تعـاطي اضـطرابات    على إمكانية الوقاية والعالج مـن       أيضاً دُتوأكَّ. األمراض العقلية 

  . على ضرورة توفري برامج للوقاية األوليةدُتوشدَّ

خـذ يف   تَّفـاإلجراءات الـيت تُ    . ات يف العامل  خدِّر على مشاكل امل    شديداً تأثرياًر العوملة   وتؤثِّ  
ر علـى األفـراد وعلـى اجملتمـع ككـل يف بلـدان أو               ات ميكـن أن تـؤثِّ     خدِّر ما ملراقبة امل   منطقةبلد أو   
، وينظـــر يف ات يف العـــاملخـــدِّر حلالـــة مراقبـــة املن هـــذا التقريـــر حتلـــيالًويتـــضمَّ.  أخـــرىمنـــاطق



 

vi 

ات والتعـــاون اإلقليمـــي خــدِّر اإلجــراءات والـــسياسات والتـــشريعات الوطنيــة املتعلقـــة مبراقبـــة امل  
ات غري املـشروعة واالجتـار هبـا وتعاطيهـا          خدِّرات غري املشروعة وإنتاج امل    خدِّروزراعة حماصيل امل  

ر يف الكــثري مــن ال تتــوفَّمــن الواضــح أنـه  و. ات وإعـادة تأهيلــهم خــدِّروكـذلك عــالج متعــاطي امل 
ــشاكل امل    ــات عــن نطــاق م ــدان بيان ــصعب البــتّ   خــدِّرالبل ــل مــن ال ــا جيع  يف اإلجــراءات ات، مم

  .الواجب اختاذها

ات القـرار الـذي   خـدِّر يات الكـربى الـيت يواجههـا النظـام الـدويل ملراقبـة امل           ومن التحـدّ    
ات خــدِّرتفاقيــة املة القوميــات باالنــسحاب مــن ا تعــّدد حكومــة دولــة بوليفيــا امل راًاختذتــه مــؤّخ

 احلكومـة، وهـي     أعربـت  وقـد    .١٩٧٢ سنةة بربوتوكول   عّدل بصيغتها امل  ١٩٦١ لسنةالوحيدة  
وقـد  . ظ عليهـا عزمها على االنـضمام إىل االتفاقيـة مـن جديـد مـع إبـداء حتفّـ                 عن   تعلن قرارها، 

قلقهـا  وأعربت عن   ،   خطوة غري مسبوقة   هذااحلكومة البوليفية    قرار   أنَّ بأسفالحظت اللجنة   
،  ومـع روحهـا    التفاقيـة ل مـع الغـرض األساسـي      يتنـاىف     هـذا االنـسحاب    إزاء مجلة أمور منها أنَّ    

بنهج جييز للـدول األطـراف    جملتمع الدويلا فلو أخذ .مبوجبها من الناحية الفنية  وإن كان جائزاً  
مة ظات، فسوف تتزعـزع سـال  أن تستخدم آلية االنسحاب والعودة إىل االنضمام مع إبداء حتفّ         

 القـرن املاضـي   قت على مدار    اإلجنازات اليت حتقَّ  تصبح  ات وسوف   خدِّرالنظام الدويل ملراقبة امل   
  . عرضة للخطراتخدِّريف جمال مراقبة امل

يات الـيت   الكـثري مـن التحـدّ    عـن  عامـةً  حملـةً ٢٠١١ لعـام   السنوي  اهليئة يف تقريرها   موتقدِّ  
تفـل مبئويـة توقيـع اتفاقيـة األفيـون الدوليـة يف الهـاي        حنإذ  ،وعلينـا .  حاليا اتخدِّرتواجه مراقبة امل  

ــضاً ١٩١٢يف عــام  ــة امل   باإلجنــازات الــيت حقَّ ، أن حنتفــي أي ــدويل ملراقب   ات يف خــدِّرقهــا النظــام ال
 يف  قـه حقَّ يفـوق مـا       جناحـاً  املقبـل  يف القـرن     ق النظـام  حيقِّـ  جهودنـا حـىت      فوأن نكثِّ القرن املاضي   
  .القرن السابق

                
 قدسيد محي  

    اتخدِّررئيس اهليئة الدولية ملراقبة امل  
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  ).١٩٩٩ (١٢٤٤قرار جملس األمن 

ر مقصود هبا دوالرات الواليات املتحـدة األمريكيـة         مجيع اإلشارات الواردة إىل الدوال      
  .ما مل يرد غري ذلك
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   التماسك والتفّكك االجتماعيان والمخّدرات غير المشروعة-الفصل األول

1 

  ات غري املشروعةخدِّر واملان االجتماعيتفكّكالتماسك وال  -أوالً  
      

 من واحٌدهو ات غري املشروعة خدِّرتعاطي املإنَّ   - ١
 تعّمفهو مشكلة . يات اليت يواجهها العامل اليومأكرب التحّد
مجيع الفئات، كما وان، من أغناها إىل أفقرها، مجيع البلد

ي إىل وتؤّد، األعمار فئاتتشمل، على حنو متزايد، مجيع 
 اجلرمية والفساد واإلرهاب على الصعيد العاملي، استفحال

وُتدرُّ ثروة خيالية على فئة قليلة، يف حني تسبِّب أذًى ال حدَّ 
 اجملتمعات قاءبله للكثريين، إذ تزهق ماليني األرواح وهتدِّد 

 .أرجاء العاملمجيع يف حّد ذاهتا يف 

ات العاملية وتأثريها خدِّروقد أصبح نطاق مشكلة امل  -٢
يهّددان نظم الصحة والتعليم والعدالة اجلنائية والرفاه 

، بل، يف بعض احلاالت، النظم السياسية  واالقتصاداالجتماعي
 هائال وهي مشكلة اكتسبت زمخا. يف بلدان شّتى من العامل

ووجدت، بفضل التكنولوجيات اجلديدة، ومنها اإلنترنت، 
 .وسائلَ جديدة لتوسيع نطاق تأثريها ورحبيتها

غري أنَّ االهتمام يف هذا الفصل ال ينصّب على النمط   -٣
ات يف خمتلف اجملتمعات، بل على تكّون خدِّرالعام لتعاطي امل
عضها كبري  ب- متفاوتة احلجم يف بلدان كثرية جمتمعات حملية

ات فيها تّتخذ خدِّر تكاُد مشكلة تعاطي امل- وبعضها صغري 
ُبعدا وبائيا، فُتساهم يف تفاقم طائفة واسعة من املشاكل 
االجتماعية وتزداد بدورها تفاقما بسبب تلك املشاكل اليت 
تشمل العنف واجلرمية املنظّمة والفساد والبطالة وسوء أحوال 

ها منر يتضّر حلقة مفرغة يؤّدي إىل الصحة ورداءة التعليم، ممَّا
 حتّديات جِساماً، اجملتمعات احملليةهذه تطرح و .الفرد واجملتمع

أيضا ال من حيث تلبية االحتياجات اخلاصة هبا فحسُب، بل 
 له أحيانا اجملتمعات اليت ضمن حيث اخلطر الذي قد ُتعّر

 . ككلتنتسب إليها

 واالجتاه  احملليةاجملتمعاتواملشاكل اليت تواجهها تلك   -٤
 تفكّكات واجلرمية والخدِّرحنو ارتفاع مستويات تعاطي امل

غري أنَّ هناك مبادرات . من دواعي اإلحباطاالجتماعي كلها 
 تعمل وكاالت اجملتمعاتقائمة بالفعل يف كثري من هذه 

حكومية وغري حكومية من خالهلا بعزم وتصميم على تعزيز 
ة تعّددي للمشاكل االجتماعية املقدرة السكان احملليني والتصّد

 . يف هذه املناطقأبعد احلدوداليت تفّشت إىل 

 يف أمهية تلبية احتياجات السكان يف هذه شكَّوال   -٥
 األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالقضاء لوتشكّ. اجملتمعات

 التعليم االبتدائي، وتعزيز تعميمعلى الفقر املدقع، وضمان 
، وخفض  للجميع الصحة العامةوتعزيزنسني، املساواة بني اجل

وفيات األطفال، وحتسني صحة األم، ومكافحة فريوس نقص 
األيدز، وضمان االستدامة البيئية وتيسري /املناعة البشرية

يف  سياسي  توافقموضعالشراكات العاملية من أجل التنمية، 
 اآلراء من أجل اختاذ إجراءات لتلبية احتياجات هذه اجلماعات

  . واملعّرضة ملخاطر جسيمةالضعفالشديدة 

 اجملتمعات احملليةومن املهّم إدراُك أنَّ كثريا من هذه   - ٦
اهلامشية تعّرض صحة الذين يعيشون يف كََنفها ورفاَههم 
خلطر فادح، وميكن يف الوقت نفسه أن تصبح أيضا مبرور 
  الوقت مصدَر خطر عظيم يهّدد اجملتمعات اليت تنتمي 

، اجملتمعاتهذه ، جتاهل بل ال ينبغيال ميكن،  و. ككلإليها
قد ال من حيث احتياجاهتا وال من حيث التحديات اليت 

 .تطرحها بوجه أعّم

كوهنا واجملتمعات البشرية بطبيعتها ال ُتختزل يف   - ٧
فالصالت اليت .  عدد كبري من األفراد املتمايزينعبارة عن

تركا باهلوية تربط الناس بعَضهم ببعض وُتولِّد شعورا مش
 اجملتمع احملليوبوحدة الغاية هلا أمهية أساسية ضمن مفهومي 

ومن املرّجح أن يكون هناك .  ذاهتما يف حّد ككلواجملتمع
 عندما يشعر األفراد اجملتمع احملليشعور قوي باالنتماء إىل 

 جبرياهنم، بالرابطة اليت جتمعهمسر شعورا واضحا واُأل
حترام اال واللغة املستقبل وستثمار يفوباالشتراك يف اال

 . الراسخةالثقةوتبادل امل

 يشعر األفراد بعدم وجود أيِّ مصلحة هلم ا عندماأّم  - ٨
، واألهم من ذلك أنه عندما يشعرون ككلُتذكر يف اجملتمع 
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 ال يعري كبَري اهتمام لرفاههم، يكون هناك ككل اجملتمع بأنَّ
يت تربط خطر حقيقي ُيخشى معه أن َتضُعف األواصر ال

الناس لوال ذلك بعَضهم ببعض، ممَّا حيدث شرخا عميقا يف 
الشعور باالنتماء اجلماعي ويعطي زمخا هائال لطائفة واسعة 

 احمللية هذا وإنَّ صحة اجملتمعات. من املشاكل االجتماعية
. هادرجة متاسك بعيد، بواجملتمعات ككل إمنا تقاس، إىل حّد

 وخيبو الشعور بالتماسك فعندما يتصّدع ُبنيان اجملتمعات
ات خدِّرَيغلُب أن تكثُر املشاكل اليت قد ال يكون تعاطي امل

وهذه املشاكل قد تفضي إىل . واجلرمية سوى أبرز مظاهرها
 وأعمال العنف كاليت ة االجتماعياالضطرابات من كثري

 ة االجتماعيوهذه االضطراباتشهدهتا مدن يف أرجاء العامل، 
 اجملتمعات احمللية تنتشر خارج حدود وأعمال العنف ميكن أن
 .ككلوميتد هليبها إىل اجملتمع 

        
اكل  اهلامشية ومشاجملتمعات احملليةتنامي  - ألف 

 ات يف أوساطهاخدِّرتعاطي امل
  
ما ُيشاَهد اليوم يف بلدان شّتى يف أرجاء املعمورة،   - ٩

نشوء جمتمعات يف الدول الغنية والفقرية على السواء، هو 
هامشية تضافرت فيها عوامل الصراع والعنف وتعاطي  حملية
 وسوء األحوال الصحية والترهيبات واجلرمية خدِّرامل

وضعف التعليم وحمدودية فرص العمل أو انعدامها مطلقا، 
فكان هلا أثٌر وخيم وأصبحت هي القاعدة العامة بالنسبة 

 .لكثري من األشخاص الذين يعيشون يف كنفها

 واجلرمية هباات واالجتار خدِّر املفقد أصبح تعاطي  - ١٠
وهي مناطق  .اجملتمعات ظواهر يومية داخل هذه املنظَّمة

تزايدت فيها العراقيل اليت تعوق قدرة احلكومات الوطنية 
 وأصبحت فيها العصابات اإلجرامية املراقبةواحمللية على 

املدجَّجة بالسالح واجلّيدة التمويل تتوىل دور توفري اإلدارة 
 حياة السكان احملليني من خالل مزيج من والتحكم يفية احملل

واكتسبت مشكلة . واملكافأة مبنافع آنية الترهيبإجراءات 
. زمخا خارقا للعادة هذه اجملتمعاتات يف أوساط خدِّرامل

وغالبا ما ينجرُّ الشباب الذين ترعرعوا يف هذه األوساط 

جتار هبا من ات واالخدِّروراء ما يلوح على املشتغلني ببيع امل
  .الثّراء العريض واملكانة الرفيعةعالمات 

وعلى الرغم من أنَّ هناك أمثلةً مشهورة يعرفها   - ١١
 اهلامشية يف بلدان اجملتمعات احملليةالقاصي والداين من هذه 

مثل الربازيل واملكسيك وجنوب أفريقيا والواليات املتحدة 
ى وإيرلندا األمريكية واململكة املتحدة لربيطانيا العظم

على الصعيد ف. طقانامل مجيعشكلة قائمة يف امل فإنَّ الشمالية،
 بعضها يف املناطق القروية جمتمعات حمليةالعاملي، هناك 

وبعضها يف قلب أغىن املدن على وجه األرض، حيث مل يعد 
صارت و ككلالسكان احملليون يشعرون بانتمائهم إىل اجملتمع 

 . ظواهَر بادية للعياننيتماعيمشاكل اإلقصاء والتفّسخ االج

 تدهورا خطريا أّدى اجملتمعاتويشهد كثٌري من هذه   - ١٢
إىل تفاقم طائفة عريضة من املشاكل االجتماعية، منها 

ات والعنف واجلرمية املنظّمة واعتالل الصحة خدِّرتعاطي امل
 اجملتمعاتويف ظلّ تلك . وحمدودية التعليم وتفّشي البطالة

 باليأس يؤّدي هبم إىل  عميٌق شعوٌرواألسَرينتاب األفراَد 
عوا  ظروف عيشهم لن تتغّير أبداً وأهنم لن يتمّتاالعتقاد أنَّ

مبنافع األمن واألمان واالستقرار االقتصادي اليت ينعم هبا 
  بكل عفويةوقد خيطر لبعض الناس. سائُر أفراد جمتمعهم

مع باجملت الصلة يوهم يصطَِدمون بواقع يبدون فيه منقطع
يسمح  أسلوب عيش باعلعدم اّت، أنه ال مّربر ُيذكر ككل

 .اإلجرامات وخدِّراملهلم بتعاطي 

مناطق  "اجملتمعات احملليةوكثريا ما تعترب هذه   - ١٣
، أي أماكن يتحاشى الناس الذهاب إليها خمافةَ أن "حمظورة

وقد يعتري الذين . والترهيبيتعّرضوا ألعمال العنف 
 شعوٌر قوي باهلوية وبرابطة تمعاتاجمليعيشون يف ظل هذه 

 اخلاص، وهو شعور قد يكون منبَع جمتمعهماالنتماء إىل 
 .اجملتمع ككلقوة هلم ويف الوقت نفسه مصدَر انفصام عن 

 قد ينظرون ككلكما أنَّ الذين يعيشون يف حظرية اجملتمع 
إىل سكان هذه املناطق وكأهنم أناٌس خمتلفون عنهم 

 اخلطر بِسمةون حياة تّتسم نوعا ما اختالفا جوهريا يعيش
 .واجلرمية
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ويف الوقت نفسه، قد ينتاب كثريا من الوكاالت اليت   - ١٤
اخلدمات هيئات كالشرطة و (اجملتمعاتتعمل يف أوساط هذه 

شعوٌر بأن التحّدي املاثل يف ) التعليميةوالصحية واالجتماعية 
اردها هذه املناطق أكرب من أن تقِدر على التغلّب عليه مبو

ففيما يتعلق بالشرطة مثال، قد تبلغ العصابات  .احملدودة
 اجملتمعاتاإلجرامية احمللية درجة من القوة والنفوذ على تلك 

تتجاوز ببساطة قدرة أجهزة إنفاذ القانون التقليدية على 
النجاح يف التحقيق يف األعمال اإلجرامية ومالحقة املتورطني 

 تتعّمد العصابات اإلجرامية ويف بعض احلاالت،. فيها قضائيا
استهداف الشرطة فتقتل أعدادا كبرية من ضباط إنفاذ القانون 
وتوّجه بذلك رسالة قوية إىل السكان احملليني مفادها أهنا، أي 
التنظيمات اإلجرامية، هي املاسكة بزمام األمور، وليس 

عد آخر، وهو دينامية املواجهة شكلة العصابات ُبومل. الشرطة
 .صابات، اليت تقوِّي شعور الفرد باالنتماء إىل العصابةبني الع

 واقعا قد اجملتمعاتويواجه الذين يعيشون يف هذه   - ١٥
تبدو فيه قدرة أجهزة إنفاذ القانون غري كافية للتصّدي 
ملستوى اجلرمية املنظّمة داخل هذه املناطق، فينتاهبم شعور 

 .ديارهم وأحيائهمعقر بأهنم وقعوا فعال رهائن يف 

ه بقوة إىل السكان احملليني والرسالة اليت غالبا ما توجَّ  -١٦
 حتذيرهم من التعامل معمن تلك العصابات اإلجرامية هي 

وهي رسالة غالبا ما توّجه بواسطة التهديد بالعنف . الشرطة
وقد يصبح السكان احملليون خائفني من  .وبالعنف الفعلي أيضا

ات داخل تلك خدِّراملتاجرة بامل يف طنياملتوّراجملاهرة مبعارضة 
هؤالء الناس، حىت وإن كانوا رّبما  أنَّ واحلقيقة. اجملتمعات

مييلون إىل إبالغ الشرطة مبا جيري، قد خيشون أن تقوم العناصر 
الفاسدة ضمن الشرطة احمللية بتسريب بالغاهتم إىل الضالعني يف 

 نقل ي بدوره إىل حالة اإلحجام عنوهذا قد يؤّد. هذه اجلرائم
أّي معلومات مطلقا إىل الشرطة أو االكتفاء بنقل معلومات 

اجملتمع  شحيحة إليها، ونتيجةً لذلك قد يتكّون انطباع بأنَّ
 .على حنو ما يف أسلوب العيش اإلجرامي شريك  برّمتهاحمللي

 تنفيذوعندما ُتقِدم أجهزة إنفاذ القانون بالفعل على   - ١٧
مية يف تلك املناطق، قد عمليات للتصّدي للعصابات اإلجرا

تقتضي احلاجة يف بعض األحيان تنفيذ تلك العمليات بطريقة 
والواقع أنَّ العصابات اإلجرامية اليت تتولّى .  عسكريةشبه

 أساسا تسيري تلك املناطق مدّججةٌ بالسالح إىل درجة أنَّ
عمليات إنفاذ القانون الوحيدة اليت تعتربها السلطات أحيانا 

 أفراد الشرطة وعناصر من ليات اليت تضّمآمنة هي العم
مهما  موارد ومنتلك العمليات خيصص لومهما  .اجليش

 من أن بروح مهنية، فال مفّركان ختطيطها حمكما وتنفيذها 
 . خطر شديديف سلطة الدولة يتكّون انطباع بأنَّ

 اجملتمعات والتفّسخ داخل هذه االنسالخوال يتجلّى   - ١٨
وما يتصل هبا من ها ات وتعاطيخدِّر بيع املانتشاريف مدى 

اجلرائم فحسُب، بل إنَّ هذه اجلماعات تّتسم يف الغالب األعم 
بضعف اخلدمات الصحية أو انعدامها كلّية، وحمدودية 
اخلدمات االجتماعية، ونقص يف متويل اخلدمات التعليمية، 
وضعف شبكات النقل أو انعدامها مطلقا، وضعف مرافق 

 احلصول على السلع  إمكانياتوضعفالصرف الصحي 
ت معّدالواخلدمات وفرص العمل، فضال عن ارتفاع 

 .االعتالل والوفيات

ورغم أنَّ تلبية احتياجات السكان يف هذه املناطق   - ١٩
ستكون وال شكَّ أمرا حمفوفا باملصاعب، فإنَّ التقاعس عن 
. ذلك ستكون له عواقب أفدح بكثري وينبغي جتّنبه بأيِّ مثن

حصر التحّدي يف ضمان إنفاذ القانون بفعالية وكفاءة، وال ين
بل يتعّدى ذلك بكثري ليشمل إعادة التأهيل االجتماعي لتلك 
املناطق لكي يتسّنى للقاطنني هبا التمّتع مبنافع املشاركة الكاملة 

 أنه ال بّد من اإلقرار بأنَّ أيَّ جهود كما. اجملتمع ككلضمن 
جتماعي ستواجه منافسة ضارية تبذل لتحقيق إعادة التأهيل اال
  .من العصابات الراسخة اجلذور

    
   االجتماعيالتماسكهتديد   - باء  
  
 التماسكد ما يهّدبإجياز إىل  هذا الباب قيتطّر  - ٢٠

ورغم . االجتماعي من خماطر تشهدها اآلن بعض اجملتمعات
ا من  أيعة، فمن املهم إدراك أنَّ هذه املخاطر كثرية ومتنّوأنَّ
عترب عامال يليات االجتماعية املوصوفة أدناه ال ينبغي أن العم



  تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخّدرات

4 

 قائم على تعاطي أسلوب عيشي حتما بالفرد إىل يؤّد
فمىت وحيثما مارس املرء هذه . ات واجلرميةخدِّرامل

 السلوكيات، فهو ميارس جانبا من حرية االختيار الشخصي
وليس املقصود من ذلك إلقاء التبعة على .  ماإىل حّد
 املرء، مهما كانت العمليات ، بل إدراك أنَّالضحية

االجتماعية اليت خيضع هلا والضغوط االجتماعية الواقعة عليه، 
يظل قادرا على ممارسة جانب من حرية االختيار فيما يفعله 

هذا اجلانب من  أنَّ ومن املهم مالحظة. وما ميتنع عن فعله
عادة ن وإية االختيار هو الذي يبشر بإمكانية التحّسحّر

 الظروف، وبقدرة الفرد على أن أصعبالتأهيل، حىت يف 
 .جيد لنفسه طريق اخلالص من الصعوبات اليت يواجهها

    
  التفاوت االجتماعياستمرار   -١  
  
حيدث يف الكثري من اجملتمعات أن تغتين بعض   - ٢١

 فتتسع الفجوة بني األغنياء والفقراء ،الفئات االجتماعية
لتفاوت، تصبح الفوارق ملحوظة يف ونتيجة هلذا ا. خوتترّس

طائفة من مؤشرات الصحة والرفاه االجتماعي، مثل صحة 
واألجل  واالعتاللاألطفال واألمهات ووفيات األطفال 

 .املتوقع ونسبة السكان امللمني بالقراءة والكتابة

 تفاوتد أوجه التعّدوعندما يعاين اجملتمع من   - ٢٢
قد تفقد بعض الفئات ، رها هبذا الشكلواستمرارها وجتذّ

االجتماعية األمل بالفعل يف أن تنعم قط بثمار املشاركة 
وعندما يواجه أفرادها . الكاملة يف حياة اجملتمع الكبري

مستقبال تضيق فيه أبواب الفرص املتاحة أمامهم، قد 
، وينخرطون يف اجملتمع ككل عن االنسالخيأخذون يف 

ومنها تعاطي جمموعة من السلوكيات الضارة هبم وبه، 
  .ات واالجتار هباخدِّرامل
    

 اهلجرة  -٢  
  

املهاجرون، أفرادا ومجاعات، عند النـزوح من يصبح   - ٢٣
ة متعّددصعوبات اجتماعية أكثر عرضة لمنطقة إىل أخرى، 
د يات هتّدوقد يكون من بينها حتّد. دبالتشّرترتبط بإحساسهم 

م صحتهم البدنية والنفسية ورفاههم وعملهم ومساراهت
ولئن كان للهجرة فوائدها اإلجيابية . التعليمية وحياهتم األسرية

اجلمة على املهاجر واجملتمع ككل، فقد تثري لدى النازح 
. اإلحساس باالنفصال عن اجملتمع احمليط به والشعور بالضعف

من مناطق مرتبطة قادمة طائفة من املهاجرين وعندما تكون 
عاطيها، يزداد احتمال أن ات غري املشروعة وتخدِّربإنتاج امل

ات خدِّرينخرط أفرادها يف أشكال من إساءة استعمال امل
  .بالتشردب على هذا اإلحساس كسبيل للتغلّ

    
  ل السياسي واالقتصاديالتحوُّ  -٣  
  
ل قد تشهد اجملتمعات اليت متر مبراحل حتوُّباملثل،   - ٢٤

سياسي واقتصادي تراجعا كبريا يف قوة التماسك 
فعندما تفقد اهلياكل السياسية واألنشطة . االجتماعي

االقتصادية السابقة سندها وتنشأ أشكال جديدة من النشاط 
االقتصادي واحلوكمة، قد تشعر بعض الفئات االجتماعية 

وهذا اإلحساس . بالعزلة واالنفصال عن اجملتمع الكبري
ي باألفراد باالغتراب عن اهلياكل اجلديدة للحوكمة قد يؤّد

جتماعية إىل االخنراط يف ضروب شىت من والفئات اال
 .السلوكيات الضارة هبم ومبجتمعهم

    
  نشوء ثقافة اإلسراف على النفس  -٤  
  
 االجتماعي بفعل الفقر التماسكض قد ال يتقّو  - ٢٥

واإلقصاء االجتماعي فحسب، بل أيضا من جراء نشوء 
 فعلى سبيل املثال، قد. ثقافة تدعو لإلسراف على النفس

 أهنم مل برفاهية العيشاألشخاص ممن ينعمون يرى بعض 
 باقي أفراد وأعرافيعودوا حباجة إىل العيش وفق قواعد 

ب يف إحلاق تتسّب أمناطا من السلوكيات يتبعوناجملتمع وقد 
نة  تعاطي أنواع معّيوقد يشعر بعضهم أنَّ. األذى بأنفسهم

د جناحهم رمز جيّس) مثل مسحوق الكوكايني(ات خدِّرمن امل
وقد ُيعترب تعاطي املشاهري وبعض العاملني . فعة مكانتهمور

ات سلوكا مخدِّريف قطاعات الفنون واملوسيقى والترفيه لل
وميكن لثقافة . قة ومكانتهم الرفيعةر عن مواهبهم اخلالّيعّب
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 تعاطي بعض األشخاص والفئات االجتماعية التساهل جتاه
ساع هم يف اّتات، اليت قد تنشأ نتيجة لذلك، أن تسامخدِّرلل

ات يف خدِّردائرة قبول بعض ضروب إساءة استعمال امل
، وميكن هلا العاديةاجملتمع الكبري باعتبارها من املمارسات 

 . االجتماعيالتماسكإىل تقويض  تؤّدي بدورها أن
    

 الفردية واالستهالكيةة منو النـزع  -٥  
  

 ولويةاألتشهد بعض اجملتمعات اجتاها متزايدا إلعطاء   -٢٦
. إلشباع احتياجات الفرد على إشباع احتياجات اجملتمع الكبري

اء تزايد االهتمام بإشباع رغبات الفرد وزيادة وكان من جّر
 االجتماعي يف التماسكالتركيز على االستهالك إضعاف 

بعض اجملتمعات وزيادة بعض أشكال السلوكيات الضارة 
 .اتخدِّربالفرد واجملتمع مثل إساءة استعمال امل

    
 ل يف القيم التقليديةالتحوُّ  -٦  

  
ة التماسك االجتماعي للتقوض ض قّوقد تتعّر  - ٢٧

ل يف القيم التقليدية نتيجة عندما حيدث حتوُّ أيضاالشديد 
رات ثقافية وسياسية واقتصادية وروحية وكذا لظهور تغّي

وقد يفرز هذا .  الحقانشأة جمموعات جديدة من القيم
فئات االجتماعية باإلقصاء أو الوضع إحساسا لدى بعض ال

باالنفصال عن القيم اجلديدة والناشئة وجيعلها أكثر ميال إىل 
 النظر عن تأثريها على السعي لتحقيق مصاحلها اخلاصة بغّض

 .اجملتمع ككل
    

 زاعات وما بعدها ـيف مرحلة النتمعات اجمل  -٧  
  

عندما متر اجملتمعات حباالت نزاع أو خترج منها،   - ٢٨
مارات واضحة على حدوث اهنيار يف أى فيها ما تتبّدكثريا 

ر والضعف يف هذه وقد يصيب التوّت.  االجتماعيالتماسك
احلاالت الروابط االجتماعية اليت كانت يف السابق وثيقة 

 من السكان فريسة واسعةومتداعمة، مما يترك قطاعات 
وقد تشهد . للشك يف مدى قوة انتمائها جملتمع مشترك

اليت تتعاىف من آثار نزاع فراغا يف هيكل احلوكمة اجملتمعات 

ميكن أن تعاين خالله من نقص يف اخلدمات االجتماعية وأن 
ه غري ظاهرة  وإنفاذ القانون يف ظلّالعدالةتصبح آليات 

 . وهنا على وهن االجتماعيالتماسك هذا يزيدوقد . للعيان
    

 النمو احلضري السريع  -٨  
  

 االجتماعي التماسكأشكال ض الكثري من تعّريقد   - ٢٩
ل يف اجملتمعات اليت تشهد منوا التقليدية للتآكل والتحلّ

حضريا سريعا، ومنها اجملتمعات اليت تشهد نزوحا سكانيا 
ورمبا يكون من صور هذا التآكل . من الريف إىل احلضر

كما قد . سريسرية والتقارب اُأل الروابط اُألتفكّكل والتحلّ
تساهال يبدي إىل فضاء ثقايف ضرية احلناطق ل املحتوُّيشمل 

 طائفة أكرب من السلوكيات الفردية والتجاوزات جتاه
" َنِكرة" الفرد بأنه االجتماعية والفردية نتيجة لزيادة إحساس

  .داخل تلك املناطقال أحد يعرف هويته 
    

  احترام القانونفقدان  -٩  
  

ين نظامهم القانو بأنَّ عندما يشعر السكان احملليون  - ٣٠
 أن يفقدوا الثقة حاملرّجال، فمن جائر أو فاسد أو غري فّع

بتلك القوانني واهليئات املعنية بتنفيذها، وهو أمر ال يصعب 
ويصبح هناك خطر حقيقي يف هذه احلاالت من أن . ؤ بهالتنّب

ن احلكومة الوطنية أو يفقد الناس بالفعل األمل يف أن تتمكّ
وقد . شيء لتحسني أحواهلم احمللية قط من أن تفعل هلم أيَّ

ينظرون إىل الساسة واملوظفني العموميني بعني الريبة 
والشك، وينحون بصورة متزايدة إىل اعتبارهم أناسا 

كهم رغبتهم يف حتسني أحواهلم وليس أحوال السكان حتّر
هذه احلالة بالعصابات اإلجرامية إىل أن  تؤّدي وقد. احملليني

  .الوحيدة يف املنطقةالة تظهر مبظهر السلطة الفّع
    
 ات احملليخدِّراقتصاد امل  -١٠  
  

ات غري املشروعة يف هذه خدِّرقد تنشط جتارة امل  - ٣١
 أهنا تقتلع بالفعل األنشطة االقتصادية اجملتمعات إىل حّد

د انتشار جتارة على جمّريف ذلك املشروعة، وال يقتصر اخلطر 
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 ثقافة تعاطي ات غري املشروعة نفسها، بل أيضا ظهورخدِّرامل
وميكن هلذه الثقافة يف بعض احلاالت أن تصبح . اتخدِّرامل

زة  ذاتيا، فهي تكسب سكان تلك املناطق هوية متمّيمكتفية
 .ويف الوقت ذاته تعمق انفصاهلم عن جمتمعهم الكبري

ة اليت تواجهها جمتمعات تعّددهذه هي املشاكل امل  - ٣٢
.  أرجاء العامليف بلدان ومناطق يف شىت" البؤر الساخنة"

ات اليت خدِّرل الذروة القصوى ملشاكل اجلرمية واملوهي متثّ
تكمن هنا و. ى على السواء يف شىت أرجاء العاملتتجلّ

 احلّد إىل تتضافرة كثريا ما تعّددفهذه املشاكل امل. املعضلة
 .هذه اجملتمعاتحياة سكان م فيه يف الذي تتحكّ

    
  ي للمشكلةالتصّد  - جيم 

  
احلكومات واألجهزة احمللية ومجاعات تعكف   - ٣٣

عني يف الوقت احلاضر يف بلدان من خمتلف أحناء العامل املتطّو
ة اليت تعّددعلى تنفيذ مبادرات ترمي إىل معاجلة املشاكل امل

على سبيل املثال، ف.  اهلامشية هذه احملليةتثريها اجملتمعات
اعية  اخلدمات االجتموحتسنينشطة الشرطة اجملتمعية ميكن أل

 وإنعاش البيئات التروحييةوهتيئة الفرص ملمارسة األنشطة 
 االجتماعي يف التماسكاحلضرية أن تفيد يف حتسني 

 . االجتماعيتفكّكاجملتمعات اليت تعاين من ال

ففي الربازيل مثال، تسعى احلكومة إىل انتزاع   - ٣٤
السلطة من العصابات اإلجرامية املسلحة يف املناطق العشوائية 

 سلسلة من الغارات البارزة اليت يشارك بشنِّ) فافيالتال(
 الشرطة واجليش للقبض على زعماء تلك أفرادفيها 

 ، استكماالًزموقد الُت. سيادة القانونبسط العصابات وإعادة 
بالشرطة  ،ذة يف بعض املناطقاملنفَّهذه  القانون إنفاذُنهج ل

" رطة السالمش" ـبى وحدات تسّماجملتمعية اليت تقوم مبوجبها 
 موتنظّ مع السكان احملليني، التواصلبالعمل على بناء جسور 

يف بعض األحيان دورات دراسية أو تدعم مجاعات من 
ومن . ، مما جيعلها أشبه باألخصائيني االجتماعينيالشبان

خالل هذه اجلهود املتضافرة، جيري العمل على تقويض 
 سطوهتا املنظَّمةة القاعدة اليت تستمد منها العصابات اإلجرامي

 مباوإشاعة اإلحساس بالثقة بني الشرطة وسكان تلك املناطق 
 .األمان شعور هؤالء السكان باألمن ويعزز

ويف منطقة كيب فالتس جبنوب أفريقيا، اليت تعاين   - ٣٥
ات خدِّرت تعاطي املمعّدالمنذ وقت طويل من ارتفاع 

ة فرص العمل، والعنف وتردي األحوال الصحية وقلّ
اضطلعت هيئات وطنية ودولية بتنفيذ مبادرات ترمي إىل 

 الشارع من خالل املرتكب يف من مستويات العنف احلّد
وكثريا ما تستهدف .  املناطق احلضريةحتسني األوضاع يف

هذه املبادرات األماكن اليت ترتفع فيها مستويات اجلرمية، 
 النقل احمللية، وإصالح شبكات وتطوير حتسنيوتشمل 

اءات احلضرية املهملة وحتسني اإلضاءة وتشديد احلراسة الفض
.  اإلحساس باألمان لدى السكان احمللينيإلشاعةكوسيلة 

وأنشئت يف عدد من هذه اجملتمعات مراكز جمتمعية صغرية 
على طول طرق املشاة " املراقبةمراكز "تعرف باسم 

  على هذه املراكزويتوىل السكان احملليون العمل يف. الرئيسية
مدار الساعة يوميا، وهي مستخدمة للتقليل من تعرض 

 .السكان احملليني ملخاطر العنف

 لتحسني األوضاع يفوقد وضعت خطط مماثلة   - ٣٦
 اجملتمعات لفائدةاملناطق احلضرية يف السلفادور وكولومبيا 

ت تعاطي معّدالاهلامشية اليت تعاين من ارتفاع يف احمللية 
ىل متويل الكثري منها طائفة خمتلفة ات واجلرمية، وتتوخدِّرامل

 .  الوطنية والدوليةاملنظَّماتمن 

الشوارع "ذ يف الواليات املتحدة برنامج بعنوان وُينفَّ  - ٣٧
ُوسِّع نطاقه  أصال يف مدينة شيكاغو، مث ، كان قد أُعدُّ"اآلمنة

 أخرى، وهو يرمي إىل ختفيض مستويات العنف امدنليشمل 
ويف .  اهلامشية احملليةجملتمعات يف ااملرتكب يف الشارع

بلتيمور، ُيستخدم الربنامج إلشراك طائفة واسعة من 
التنظيمات اجملتمعية احمللية واجلماعات الدينية واهليئات 

عية والرمسية يف حماولة لدعم جهود اجملتمعات احمللية التطّو
ية يف أحياء املدينة ملشاكل املتفّشملختلف االتصّدي الرامية إىل 

. اتخدِّرت اجلرمية وتعاطي املمعّدال تعاين من ارتفاع اليت
م أنشطة للتواصل مع سكان املناطق اليت شهدت وُتنظّ
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حوادث استخدمت فيها األسلحة النارية، وذلك هبدف 
 املنازعات  بديلة لفّضطرائقتشجيع الشباب على التماس 

 .ب ممارسة العنف باستخدام األسلحة الناريةوجتّن

أخرى بالواليات املتحدة تعاين من جرائم ويف مدن   - ٣٨
 ذتنفّات وتستخدم فيها األسلحة النارية، خدِّرمتصلة بامل

م للسكان مكافآت مالية مقابل الشرطة احمللية برامج تقدِّ
م  من املستبعد أن يسلّورغم أنَّ.  أسلحة للشرطةتسليم أيِّ

  هذه الربامج تشيع أسلحتهم، فإنَّالشارعممارسو العنف يف 
بتحسن احلالة األمنية على إحساسا بني السكان احملليني 

 .نتيجة لقلة األسلحة املتداولةالعموم 

 مبتكرات التكنولوجيا، مثل اإلنترنت، ورغم أنَّ  - ٣٩
ات والعصابات، خدِّرين باملتَّجرمستخدمة بكثرة لدى امل

الة يف فيمكن االستفادة أيضا من تلك املبتكرات استفادة فّع
للجرائم املتصلة التصّدي تمعات احمللية من متكني اجمل

لقد "" (I paid a bribe"وموقع . املنظَّمةات واجلرمية خدِّربامل
 الشبكي يف اهلند مثال يتيح لألفراد اإلبالغ )"دفعت رشوة

عن احلاالت اليت يطلب فيها منهم موظف رشوة لتيسري 
نهض  هذه الربامج ميكن أن تورغم أنَّ. اإلجراءات اإلدارية

 أن يستخدمها فيخشىال يف متكني اجملتمعات احمللية، بدور فّع
 . الغريوترهيباجملرمون أيضا لتهديد 

ات خدِّر تعاطي املويف اسكتلندا، حيث ُرئي أنَّ  - ٤٠
مت الشرطة نة، نظّة على منطقة معّيران بشّدواجلرمية يؤثّ

  فيها مبادرة لتأمني سالمة األطفال،ان احمللي البلديواجمللس
لشرطة احمللية سلطة التقاط األطفال دون لل وهي ختّو

من الشوارع غري املصحوبني بذويهم السادسة عشرة 
م فيها بعد الساعة وإعادهتم إىل أسرهم يف حال وجوده

ويف ليفربول وبعض املدن األخرى يف . التاسعة مساًء
اململكة املتحدة، وضعت مشاريع مماثلة تقضي بالتقاط 

للتصّدي  سعيا ليالً للخطر من الشوارع ضنيالشباب املعّر
 . الشوارع املرتكبة يفرائماجلملشكلة االنضمام للعصابات و

 قوات الشرطة يف مدن بريطانية، مثل كما أنَّ  - ٤١
 نظرياهتا، على غرار تسعىبرمنغهام وليفربول ومانشيستر، 

 اليت تستخدم فيهايف الربازيل، إىل معاجلة مشكلة احلوادث 
مبادرات و تدابري إنفاذ القانون باجلمع بنيلنارية، األسلحة ا
 مع والدعم املتبادل هبدف بناء دعائم الثقة اجملتمعيةالشرطة 

ومثال ذلك عناية أفراد الشرطة بأشقاء . أفراد اجملتمع احمللي
 أن أكثر ما حيتملأعضاء العصابات املعروفني ممن حيتمل 

 .وا إىل عصاباتينضّم

ت آلية قضائية جديدة من أجل ويف فرنسا، أنشئ  - ٤٢
مراكز العدالة "خصيصا ُتعرف باسم  املناطق احملرومة

وأقيمت هذه املراكز يف قلب املناطق احملرومة ". والقانون
وهي تعمل بالفعل .  واملتوسطةالبسيطةلتعاجل اجلرائم 
ومتارس املراكز عملها أساسا بأسلوب . كفروع للمحاكم

من صلح يساعده أعضاء ويدير املركز قاضي . الوساطة
م وتستقبل هذه املراكز أيضا الضحايا وتقّد. اجملتمع املدين

 من هذه ١٠٧ويوجد يف الوقت الراهن . استشارات قانونية
 . شخص كل عام٥٠٠ ٠٠٠املراكز تستقبل أكثر من 

نت برامج أخرى التعامل مع آباء وأمهات وتضّم  - ٤٣
 إىل الشباب املعروف أهنم معرضون خلطر االنضمام

العصابات، وذلك هبدف تدعيم جهود الوالدين الساعية إىل 
 ملخاطر جرائم الشوارع وحتسني األبناء من تعرض احلّد

ما يظهر عليهم من عالمات مبكرة قدرهتما على مالحظة 
وأُويل االهتمام أيضا لضمان توفري . تنبئ بانضمامهم لعصابات

نيهم عن بدائل للشباب يف الشوارع يف تلك اجملتمعات تغ
واستتبعت هذه . إنفاق أوقاهتم بصحبة أعضاء العصابات

الربامج توفري اشتراكات جمانية أو مدعومة يف مرافق لألنشطة 
التروحيية وإقامة نواد وتنظيم أنشطة من أجل الشباب يف إطار 
جهود متضافرة من أجل إجياد بدائل تغنيهم عن االلتحاق 

ة لتلك اجلهود حتسني بالعصابات، وكان من الفوائد اإلضافي
 . احمللي االجتماعي بني الشباب يف اجملتمعالتماسك

ويف منطقة قطالونيا بإسبانيا، جرت حماولة ملعاجلة   - ٤٤
باع عنف باّتما ترتكبه من مشكلة االنضمام للعصابات و

هنج فريد، حيث التزمت حكومة املقاطعة باجتذاب 
. مة احملليةنة إىل املسامهة يف عمليات احلوكعصابات معّي
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إىل إحدى العصابات ذت لتحويل ومثال ذلك حماولة نفّ
 مصاحل الشباب وتيسري خدمةمجعية ثقافية تعمل على 

.  املهاجرين القادمني من أمريكا الالتينية يف اجملتمعإدماج
 جمموعة العصابة، متكنت من احلصول على شرعنةوبعد 

ة من ، مما أتاح هلا تقدمي طائفمن احلكومةاستحقاقات 
وأُلزم . املشاريع التعليمية والتدريبية يف املناطق اليت تعمل هبا

ف عن مزاولة أفرادها يف إطار عملية الشرعنة هذه بالتوقّ
 .اجلرمية والعنف

ويف مجهورية إيران اإلسالمية، ُبذلت حماوالت   - ٤٥
ات يف خدِّردؤوبة لتوفري املزيد من مواد الوقاية من تعاطي امل

ون وأماكن العمل سعياً إىل احلد من آثار املدارس والسج
. ات وفريوس نقص املناعة البشرية على اجملتمعخدِّرتعاطي امل

 غري احلكومية العاملة يف كل قطاع من املنظَّماتت َعَسَو
هذه القطاعات إىل زيادة معرفة اجملتمع احمللي بعوامل اخلطر 

روحيية الت وتوفري طائفة واسعة من األنشطة منهوكيفية احلد 
زلقون إىل ـ من عدد الشباب الذين ينوالرياضية سعيا للحّد

 .اتخدِّرات واألنشطة املتصلة باملخدِّرهاوية تعاطي امل

ز تركيزا  النظر عن خمتلف املبادرات اليت تركِّوبغّض  - ٤٦
ات واجلرمية يف خدِّرواضحا على معاجلة املشاكل املتصلة بامل

 الكثري  من املسلَّم به أيضا أنَّ اهلامشية، بات احملليةاجملتمعات
من جوانب اجلغرافيا الطبيعية واالجتماعية هلذه اجملتمعات 

 تفكّكوال بالفعل من اإلحساس بالعزلة تزيداهلامشية 
 من صعوبة معاجلة هذه املشاكل وبني سكاهناني االجتماعي

 تقريبا النقل أو انعدامها شبكاتومثال ذلك رداءة . ةبشّد
معات اهلامشية، وهو ما يعرقل تزويدها لدى بعض اجملت

وسعيا . خبدمات الدعم مع تعميق إحساسها بالعزلة والضعف
ملعاجلة هذه املشاكل، التزمت احلكومة يف الربازيل ويف بلدان 

 النقل لتحفيز أشكال التنمية والدعم شبكاتأخرى بتحسني 
 يف بعض املناطق بالقيام ألول مرة بوضع نظام والُتزم. األخرى

مسار  لعكس وتنظيم استغالهلا سعيا يضاناجع لتسجيل األر
 يف بعض واتُّخذت.  االجتماعيتفكّكلحنو ااالجتاه املتصاعد 

البلدان، مثل بريو وجنوب أفريقيا وغانا وكوت ديفوار 

تسجيل األراضي من أجل عملية ومالوي، مبادرات لتحسني 
 لتنميةلمتكني السكان احملليني من احلصول على قروض 

 بضمان ملكيتهم لألرض، ومن مث توفري حافز وسبيل العقارية
 .اهلامشيةاحمللية  داخل تلك اجملتمعات  العقاريةللتنمية

فإهنا ، من تباينهذه املبادرات رغم ما عليه خمتلف و  - ٤٧
 على االهتمام بإشراك السكان احملليني يف كل مجيعاتتفق 

 .مرحلة من مراحل العمل

لى أمهية تلبية احتياجات اجملتمعات  اهليئة عدوتؤكّ  - ٤٨
 االجتماعي قبل أن تصل إىل تفكّكاحمللية اليت تعاين من ال

 املنظَّمات تصبح فيها القدرات العادية للحكومات ودرجة
وجيب . ال يف هذا الشأن غري كافيةاحمللية على اختاذ إجراء فّع

 االجتماعي داخلها التماسك اهنيار أوىل عالماتالتعرف على 
ر التركيبات  تغّيالعالماتوقد تشمل هذه . هاتداركو

ر الديناميات ر يف أمناط استغالل األراضي وتغّيالسكانية والتغّي
ي  ما بعد النـزاع، وتدّنمراحل عقب اهلجرة أو يف االجتماعية

مستويات اخلدمات التعليمية وعدم كفاية اخلدمات الصحية 
 النقل وتصاعد اتشبكاملتاحة وحمدودية جتارة التجزئة وسوء 

 .ت العنفمعّدال

 يف هذه اجملتمعات أن املطروحةوميكن للمشاكل   - ٤٩
استمرت ألمد طويل إذا ما أما   حدودها؛تستشري خارج

وعند هذه . دالعدوى تصبح يف حكم املؤكَّ فإنَّ دون حل،
  اهلامشية تأثريا قويااحمللية النقطة، قد متارس هذه اجملتمعات

د نسيج اجملتمع الكبري  يهّدطرف، مماإىل ظهور التيؤّدي 
  .جيب القضاء عليهوهذا خطر . نفسه

    
  التوصيات  - دال 

  
 االجتماعي وما تفكّك املفرغة للاحللقة اخلروج من إنَّ  -٥٠

 متعّددباع هنج ات يستلزم اّتخدِّريقترن به من مشاكل امل
صصات يشارك فيه أصحاب املصلحة على كافة املستويات، التّخ

ل املواطن واألسرة واجملتمع املدين واحلكومة بسائر مبا يشم
 :وتوصي اهليئة يف هذا الشأن مبا يلي. مستوياهتا والقطاع اخلاص
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 جيب على احلكومات أن تكفل توفري خدمات  )أ(  
ات، وال سيما يف اجملتمعات احمللية خدِّرالوقاية من تعاطي امل
كل وينبغي إشراك .  االجتماعيتفكّكاليت تعاين من ال

آباء ومدارس وتنظيمات جمتمعية من  -أصحاب املصلحة 
 يف رسم وتنفيذ برامج -عية هيئات تطّو ودولوأمهات و

 هذه الربامج مبا يتفق حتقيق هذا اهلدف، على أن ُتعدَّإىل رامية 
 تبعثعلى حدة، وينبغي أن حملي مع احتياجات كل جمتمع 

يس قدرا حمتوما ات لخدِّر تعاطي املأنَّمفادها رئيسية ة رسالب
وينبغي تنفيذها يف إطار . على من ينشأ يف ذلك اجملتمع

  جمموعة متكاملة من األنشطة األخرى اليت تعطي الناس، 
وال سيما الشباب، إحساسا إجيابيا بقيمتهم الذاتية وقيمة ما 
ينجزونه من أعمال مع تزويدهم باملهارات احلياتية الالزمة 

  ات؛خدِّرمل اعاململقاومة االنزالق إىل 

اليت احمللية  الناس يف اجملتمعات ينجذبقد   )ب(  
 االجتماعي إىل مزاولة األنشطة املتعلقة تفكّكتعاين من ال

وا بانسداد أبواب الفرص ات غري املشروعة إذا ما أحّسخدِّربامل
ولذا، ينبغي للحكومات أن تكفل . األخرى املتاحة أمامهم

العمل و فرص للتعليم متكني الشباب وأسرهم من احلصول على
   على غرار الفرص املتاحة يف أماكن أخرى؛والترويح عن النفس

حيتمل يف اجملتمعات اليت تعاين من احلرمان   )ج(  
ات خدِّراالقتصادي أن ينجذب الشباب إىل دائرة تعاطي امل

بدافع من االنبهار مبظاهر النجاح املايل املقترن باالخنراط يف 
ق من املشروعة، األمر الذي يعّمات غري خدِّرأنشطة امل

ومن مث، ينبغي للحكومات، يف . هتميشهم يف اجملتمع الكبري
ات يف خدِّرإطار استراتيجياهتا الرامية إىل معاجلة مشكلة امل

لنجاح املايل املقترن اى ملظاهر اجملتمعات املهّمشة، أن تتصّد
ات غري املشروعة وأن هتدف إىل خدِّربالعمل يف سوق امل

وهذا أمر بالغ األمهية يف . لشباببدائل تكون قدوة لد إجيا
 القدوة سابقالون فيها  العصابات ميثّزعماءاألماكن اليت كان 

  الوحيدة أمام الشباب؛

ذ برنامج شامل من تدابري ينبغي أن ُينفّ  )د(  
اإلصالح اجملتمعي على أوسع نطاق ممكن يف اجملتمعات احمللية 

تماعي ومن مشاكل متصلة  االجتفكّكاليت تعاين من ال

وينبغي، كخطوة أوىل عند االقتضاء، أن . اتخدِّربتعاطي امل
للحوكمة  فّعال تدعم احلكومات العمل على استحداث نظام

احمللية، مبشاركة املواطنني واألسر واجملتمع املدين، من أجل 
 بدال من ثقافة الطموحمتكني اجملتمعات احمللية وإشاعة ثقافة 

 يف فتوظِّد االقتضاء، ينبغي للحكومات أن وعن. التهميش
الة فّعوبعض اجملتمعات احمللية استثمارات لتوفري نظم منصفة 

للنقل والصحة والتعليم والدعم االجتماعي إىل جانب إتاحة 
وينبغي . فرص العمل وتوفري مرافق كافية لتجارة التجزئة

تشجيع القطاع اخلاص على املشاركة باعتبارها فرصة 
  ؛ا خرييعاتّرب المار لالستث

ينبغي للحكومات أن تستهدف يف عمليات   )ه(  
اهلامشية  احمللية ع هذه اجملتمعاتالتخطيط والتنمية أن تكفل متّت

ل إىل جمتمعات مزدهرة بالقدرات والوسائل الالزمة للتحّو
وينبغي أيضا .  من أن تنفصل عنهترتبط مبجتمعها الكبري بدالً
تيحها اإلنترنت وتكنولوجيات ياليت االستفادة من اإلمكانات 

  االتصاالت النقالة لتيسري هذا الربط؛

 ينبغي للحكومات أن تنظر يف تنفيذ مبادرات  )و(  
 عالقات الثقة واالحترام إقامةالشرطة اجملتمعية من أجل 

  املتبادل مع السكان احملليني مع توطيد األمان واألمن يف 
ليون يف أجهزة إنفاذ الوقت ذاته حبيث ال يرى السكان احمل

. دهم، بل أداة حلمايتهم وحتقيق رفاِههمالقوانني خطرا يهّد
 للشرطة احمللية يف األنشطة الفعليةومن شأن املشاركة 

 عالقات الثقة بني إقامةر التروحيية والرياضية والثقافية أن تيّس
 احترام تعزيزالسكان احملليني وأجهزة إنفاذ القانون إىل جانب 

  قانون؛سيادة ال

ينبغي لألجهزة احلكومية أن تكفل ملن يعانون   )ز(  
ات إمكانية احلصول بسهولة على خدِّرمن اضطرابات تعاطي امل

 للعالج وإعادة التأهيل حبيث حيصلون عالية اجلودةخدمات 
على  العالج ُيوفَّروينبغي أن . بأسرع ما ميكنال على عالج فّع

  ات مخدِّرل لاالرهتانر من من التحّر املتعاطني  متكنيأساس
 بعض األضرار املقترنة التخفيف من االكتفاء بالسعي إىل ال

  ات؛خدِّرباملداومة على إساءة استعمال امل
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جيب على أجهزة إنفاذ القوانني أن تدرك   )ح(  
 االجتماعي تفكّك االجتماعي يف عالج الالتماسكأمهية 

ينبغي و. ات يف اجملتمعات املهّمشةخدِّرومشكلة تعاطي امل
برامج إنفاذ القوانني، على استكمال للحكومات أن حترص 

 يف العاملةاليت تقوم هبا هبدف جتريد العصابات اإلجرامية 
تلك اجملتمعات من سطوهتا، بالتدابري املوصى هبا أعاله، ومن 

لوقاية والعالج وتوفري ابرامج وتمعية اجملبينها الشرطة 
هذه ستمرار يف بذل االوينبغي . اخلدمات والبىن التحتية

دى  اإلحساس باألمان واألمن لتعميقاجلهود من أجل 
  لسكان وحتدي سطوة العصابات اإلجرامية الظاهرة؛ا

واإلمساك ة التنمية والتمكني فينبغي نشر ثقا  )ط(  
 من تعميق  مجيع أصحاب املصلحة بدالًلدى بزمام األمور

ومن . لى الغريكال ع بإشاعة ثقافة االّتاملعنيةهتميش اجملتمعات 
    األفرادأن متكّن الصغرى، مثل برامج القروض ،شأن برامج

  

اهلامشية من النهوض بدور احمللية واجلماعات يف اجملتمعات 
ومن شأن مبادرات . التطور واالستقاللية الذاتينيال يف فّع

مزيدا من  ملبادرات الشعبيةا ُتكسبتسجيل األراضي أن 
حلكومات إىل تنفيذ عمليات وقد يلزم أن تبادر ا. الزخم

  اإلصالح من أجل تقدمي منوذج ملا ميكن حتقيقه داخل اجملتمع 
غري أنه ال غىن عن إشراك أعضاء اجملتمع احمللي يف . احمللي

 إحساسهم بأهنم ميلكون زمام وإذكاءعملية اإلصالح 
  أمرهم؛

د اهليئة أمهية التعاون الدويل يف بناء تؤكّ  )ي(  
ساعدة التقنية وتبادل املمارسات القدرات وتوفري امل

 اجملتمعات املهّمشة عن طريق إعادة تأهيلالفضلى يف 
 االجتماعي واخلدمات والبنية التماسكاالستثمار يف 

وخالية آمنة متماسكة والتحتية هبدف هتيئة جمتمعات حملية 
  .اتخدِّرمن امل
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  اتخدِّرسري النظام الدويل ملراقبة امل  -اًثاني 
      
تعزيز االّتساق يف تطبيق املعاهدات الدولية  - فأل 

  اتخدِّرملراقبة امل
  

حترص اهليئة، يف اضطالعها بالوالية املسَندة إليها   - ٥١
ات، على إجراء خدِّرمبقتضى املعاهدات الدولية ملراقبة امل

حوار مستمّر مع احلكومات بوسائل خمتلفة، منها مثالً إجراء 
وال يزال لذلك .  قُطريةمشاورات منتظمة وإيفاد بعثات

ساعدة امل لتقدمياحلوار فائدة فّعالة يف اجلهود اليت تبذهلا اهليئة 
 .احلكومات على االمتثال ألحكام املعاهداتإىل 

    
  حالة االنضمام إىل املعاهدات الدولية   -١  

 اتخدِّرملراقبة امل  
  

تلتها سنوات و طال أمدهابعد اضطرابات مدنية   - ٥٢
الذايت، أصبح جنوب السودان دولة مستقلة عّدة من احلكم 

   ودولة عضوا يف األمم املتحدة يف ٢٠١١يوليه / متوز٩يف 
عضواً وترّحب اهليئة جبنوب السودان . ٢٠١١يوليه / متوز١٤

 يف أسرة األمم املتحدة وتتطلّع إىل التعاون الوثيق مع جديداً
 .ات وتعاطيهاخدِّرحكومته يف جمال مكافحة االّتجار بامل

 يف أن تصبح دولة الرضاوتأمل اهليئة أن تنظر احلكومة بعني 
ات يف خدِّرطرفاً يف املعاهدات الدولية الثالث ملكافحة امل

واهليئة على أمتّ استعداد ملساعدة احلكومة يف . املستقبل القريب
 اهلياكل القانونية واإلدارية جلنوب السودان لتلبية تأهيلضمان 

 .تلك املعاهداتااللتزامات الناشئة عن 

 عدد ظل، ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١ويف   - ٥٣
ات لسنة مخدِّرالدول األطراف يف االتفاقية الوحيدة لل

ة بربوتوكول عّدل أو يف تلك االتفاقية بصيغتها امل)١(١٩٦١
وكانت .  دولة١٨٦ على ما كان عليه، أْي )٢(١٩٧٢سنة 

__________ 
  ، ٥٢٠، اجمللد داتجمموعة املعاهاألمم املتحدة،   )1(

 .٧٥١٥الرقم 
 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦املرجع نفسه، اجمللد   )2(

 ١٩٦١ة  دولة من تلك الدول أطرافاً يف اتفاقية سن١٨٤
وما زالت . ١٩٧٢ة بربوتوكول سنة عّدلبصيغتها امل

 بصيغتها غري ١٩٦١أفغانستان وتشاد طرفني يف اتفاقية سنة 
وهناك ما جمموعه تسع دول مل تنضّم بعد إىل . ة فقطعّدلامل

ة عّدل أو إىل تلك االتفاقية بصيغتها امل١٩٦١اتفاقية سنة 
جنوب (أفريقيا ، من بينها دولتان يف ١٩٧٢بربوتوكول سنة 
- تيمور(ودولة واحدة يف آسيا ) االستوائية- السودان وغينيا

توفالو وجزر كوك (وست دول يف أوقيانوسيا ) ليشيت
  ).وساموا وفانواتو وكرييبايت وناورو

ات ؤثِّروبلغ عدد الدول األطراف يف اتفاقية امل  - ٥٤
وهناك ما .  دولة١٨٣ ما جمموعه )٣(١٩٧١العقلية لسنة 

 دولة مل تصبح بعُد أطرافا يف تلك االتفاقية ١٢جمموعه 
االستوائية - جنوب السودان وغينيا( دول يف أفريقيا ٣: وهي
ودولة ) هاييت(ودولة واحدة يف القارة األمريكية ) وليربيا

 دول يف أوقيانوسيا ٧و) ليشيت- تيمور(واحدة يف آسيا 
توفالو وجزر سليمان وجزر كوك وساموا وفانواتو (

  ). وناورووكرييبايت

وبلغ عدد الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة   - ٥٥
ات ؤثِّرات واملخدِّرملكافحة االّتجار غري املشروع يف امل

وهناك ما .  دولة١٨٤ ما جمموعه )٤(١٩٨٨العقلية لسنة 
 دولة مل تصبح بعُد أطرافا يف تلك االتفاقية ١١جمموعه 

السودان الصومال وجنوب ( دول يف أفريقيا ٣: وهي
) ليشيت- تيمور(ودولة واحدة يف آسيا ) االستوائية- وغينيا

 دول يف ٦و) الكرسي الرسويل(ودولة واحدة يف أوروبا 
بابوا غينيا اجلديدة وباالو وتوفالو وجزر سليمان (أوقيانوسيا 

  ).وكرييبايت وناورو

وتالحظ اهليئة أنه، على الرغم من جهودها املستمرة   - ٥٦
ات على نطاق خدِّرعاهدات الدولية ملراقبة امللتعزيز تطبيق امل
__________ 

 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد   )3(
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد   )4(
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 دولة، مثلما ذُكر أعاله، مل تصبح ١٦العامل، ال تزال هناك 
. اتخدِّربعُد أطرافاً يف مجيع املعاهدات الدولية ملراقبة امل

زالت أوقيانوسيا هي املنطقة اليت يوجد فيها أكرب عدد   وما
وتشعر اهليئة . من الدول اليت مل تنضّم إىل مجيع املعاهدات

بالقلق من أنَّ عدم االنضمام إىل أيٍّ من املعاهدات قد 
ُيضعف اجلهود اجلماعية اليت يبذهلا اجملتمع الدويل ملكافحة 

وحتثّ اهليئةُ الدولَ املعنيةَ على . ات وتعاطيهاخدِّراالّتجار بامل
أن تصبح أطرافاً يف دوهنا و حتولاستبانة أيِّ عراقيل 

ات، كما حتثّها على اختاذ خدِّر ملراقبة املاملعاهدات الدولية
  اخلطوات الالزمة لالنضمام إىل كلّ املعاهدات دون مزيد 

  .من اإلبطاء
    

  تقييم االمتثال العام للمعاهدات يف بلدان خمتارة  -٢  
  

ات يف خدِّرتستعرض اهليئة بانتظام حالة مراقبة امل  - ٥٧
 ألحكام بلدان شّتى وحالة امتثال احلكومات بصورة عامة

ويشمل االستعراض . اتخدِّراملعاهدات الدولية ملراقبة امل
ات، منها سري عمل اإلدارات خدِّرجوانب شّتى من مراقبة امل
ات ومدى مالءمة التشريعات خدِّرالوطنية املعنية مبراقبة امل

ات والتدابري اليت تتخذها خدِّروالسياسات الوطنية ملراقبة امل
 ووفاء ،ات وتعاطيهاخدِّرار باملاحلكومات ملكافحة االّتج

  .مبقتضى املعاهداتإبالغية احلكومات مبا عليها من التزامات 

وُترَسل نتائج االستعراض وتوصيات اهليئة بشأن   - ٥٨
اإلجراءات التصحيحية الالزمة إىل احلكومات املعنية، وذلك 
يف إطار احلوار املستمر بني اهليئة واحلكومات بغية ضمان 

  . تاماً تنفيذاً اتخدِّرهدات الدولية ملراقبة املتنفيذ املعا

 حالة مراقبة ٢٠١١وقد استعرضت اهليئة يف عام   - ٥٩
ات يف ألبانيا وبابوا غينيا اجلديدة وموريتانيا وهاييت، خدِّرامل

والتدابري اليت اختذهتا حكومات تلك البلدان من أجل تنفيذ 
لقيام بذلك، ولدى ا. اتخدِّراملعاهدات الدولية ملراقبة امل

وضعت اهليئة يف احلسبان كلّ املعلومات املتوفّرة لديها، مع 
لتطّورات املستجّدة يف جمال مكافحة لإيالء اهتمام خاص 

  .ات يف تلك البلدانخدِّرامل

 ألبانيا )أ(  
  

أحرزت حكومة ألبانيا بعض التقّدم يف مراقبة   - ٦٠
نفاذ ات يف األعوام األخرية، ال سيما يف جمال إخدِّرامل

ولديها تشريعات كافية عموما يف جمال مراقبة . القانون
ات خدِّروُوضعت االستراتيجية األوىل ملراقبة امل. اتخدِّرامل

، وُتِعّد احلكومة حالياًَ استراتيجية جديدة ٢٠١٠يف عام 
وخطة عمل لتنفيذها، وستقّدمهما إىل الربملان لكي يوافق 

تقدمي املعلومات ولوحظ أيضاً إحراز تقّدم يف . عليهما
  . إىل اهليئةالسالئفاملطلوبة عن 

هود جل حكومة ألبانيا تتيحهاغري أنَّ املوارد اليت   - ٦١
ورغم نفاذ تشريعات .  غري كافيةما زالتات خدِّرمراقبة امل

تنّص على إنشاء جلنة مشتركة بني الوزارات لتنسيق سياسة 
 تؤّدي ات، فإنَّ هذه اللجنة مل تستطع أنخدِّرمراقبة امل
وتالحظ اهليئة .  بسبب االفتقار إىل املواردكما جيبوظيفتها 

استمرار االفتقار إىل املوارد الكافية الالزمة لكي تقوم وزارة 
ات العقلية ؤثِّرات واملمخدِّرلباملراقبة التنظيمية لالصحة 

 سلبياً على فعالية هذه ر تأثرياًيؤثّوالسالئف، األمر الذي 
 أيُّ آلية مركزية جلمع البيانات، ولذا وال توجد. املراقبة

ات خدِّر يف البيانات املتعلقة بكميات املفهناك تضارب
  .اتخدِّراملضبوطة وبتعاطي امل

ات، ال سيما خدِّرويف ألبانيا، تتزايد نسب تعاطي امل  - ٦٢
وأعاق انعدام التنسيق داخل احلكومة . يف صفوف الشباب

ات يف خدِّرالة تعاطي املاجلهود املبذولة جلمع البيانات عن ح
وتوّد . اتخدِّرالبلد وإلنشاء مرافق مالئمة لعالج مدمين امل

اهليئة التشديد على أمهية إجراء دراسة استقصائية وطنية عن 
 املشكلة هذهات يف ألبانيا من أجل معاجلة خدِّرتعاطي امل
وحتثّ اهليئةُ احلكومةَ على بذل . فعاليةال مبزيد مناملتنامية 

تحقيق ضماناً لد من اجلهود واختاذ تدابري أكثر فعالية املزي
 . اجملالهذام يف تقدُّ

ت اهليئة وفداً من احلكومة األلبانية إىل دورهتا َعوَد  - ٦٣
، وذلك يف إطار حوارها ٢٠١١فرباير /املعقودة يف شباط

وأبلغ املندوبون عن التدابري املتخذة . املستمر مع احلكومة
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ات يف ألبانيا، وأكّدوا للهيئة خدِّرراقبة اململيف اآلونة األخرية 
. ات وبالتعاون مع اهليئةخدِّرالتزام احلكومة مبراقبة امل

وتالحظ اهليئة أنَّ حكومة ألبانيا تواظب على بذل جهود 
يف هذا املضمار، وتتطلّع إىل توثيق عرى التعاون مع 
احلكومة بغية حتقيق أهداف املعاهدات الدولية ملراقبة 

 .اترخدِّامل
    
  هاييت )ب(  
  

 منذ كبرياًتالحظ اهليئة أنَّ هاييت أحرزت تقّدماً   - ٦٤
يناير / كانون الثاين١٢الزلزال الذي ضرب البلد يف فاجعة 
ورغم التحّديات واملصاعب الكثرية، جيري إحراز . ٢٠١٠

تقّدم يف اجلهود الرامية إىل إعادة إعمار البلد بدعم من 
، عقد رئيس اهليئة ٢٠١١ويف عام . اجملتمع الدويل

اجتماعات مع املمثلَني الدائَمني هلاييت لدى األمم املتحدة يف 
ات خدِّرنيويورك وجنيف ملناقشة مسائل تتعلق حبالة مراقبة امل

يف هاييت ولتقصي إمكانية إيفاد بعثة باسم اهليئة إىل ذلك 
  .البلد يف الوقت املناسب

 الوطنية املعنية تقدير أنَّ السلطاتب وتالحظ اهليئة  - ٦٥
ات يف هاييت استأنفت التزاماهتا اإلبالغية خدِّرمبراقبة امل

ات وقّدمت خدِّرمبوجب املعاهدات الدولية الثالث ملراقبة امل
ات العقلية ؤثِّرات واملخدِّربانتظام بيانات إحصائية عن امل

ات خدِّروالسالئف، فضالً عن تقديرات وتقييمات بشأن امل
وتوّد اهليئة تشجيع احلكومة على مواصلة . ليةات العقؤثِّروامل

انضمام هاييت  بأنَّ وإنَّ اهليئة واثقة. جهودها يف تلك اجملاالت
 التزام احلكومة باجلهود قريبا سيعّزز ١٩٧١إىل اتفاقية سنة 
  .اتخدِّرالدولية ملراقبة امل

ل نقطة عبور مهمة لتهريب وما زالت هاييت تشكّ  - ٦٦
ا الشمالية وأوروبا عن طريق جزر اهلند الكوكايني إىل أمريك

من هاييت إىل البلدان اجملاورة  القنَّب وما زال هتريب. الغربية
ات يف خدِّريطرح حتديات أمام اجلهود املبذولة ملراقبة امل

 وما ٢٠١٠وقد أّدى الدمار الذي خلّفه زلزال عام . املنطقة
نفاذ جنم عنه من إضعاف قدرة السلطات الوطنية املعنية بإ

يف هاييت إىل إثارة خماوف من ات خدِّرملكافحة املالقانون 
ات على استخدام البلد خدِّراحتمال تزايد إقبال املتَّجرين بامل
يوضع حد وإذا مل . اتخدِّركمنطقة إعادة شحن لتهريب امل

ات غري املشروعة عرب هاييت، خدِّرإعادة شحن امللعمليات 
لدويل الرامية إىل تعزيز  جهود احلكومة واجملتمع افستتقوض

ولذا تدعو اهليئةُ . مؤسسات الدولة واالستقرار السياسي
حكومةَ هاييت إىل اختاذ التدابري الالزمة لردع هذا النشاط 

 الدويل إىل مساعدة  اجملتمَعكما تدعو اهليئةُ. غري املشروع
  . الصددهذاحكومة هاييت يف 

    
  موريتانيا )ج(  
  

يف مجيع املعاهدات الدولية موريتانيا دولة طرف   - ٦٧
وقد سبق أن أعربت اهليئة عن . اتخدِّرالثالث ملكافحة امل

قلقها الشديد إزاء امتثال احلكومة املوريتانية لتلك 
ولكن احلكومة عمدت، عِقب حوار مكثّف مع . املعاهدات

 من أجل حتسني اآللية الوطنية ملراقبة تدابرياهليئة، إىل اختاذ 
ئل منها تعديل التشريعات الوطنية اخلاصة ات، بوساخدِّرامل

ات واعتماد استراتيجية وطنية ملكافحة خدِّرمبراقبة امل
ات وتعزيز هيئة البلد املشتركة بني الوزارات املعنية خدِّرامل

  .بتحسني التعاون

وترّحب اهليئة بالتدابري اليت اختذهتا احلكومة لتعزيز   - ٦٨
  ن زيادة  غري أنه يتعّي.اتخدِّرقدراهتا يف جمال مراقبة امل

ي تعزيز تلك اجلهود من أجل متكني احلكومة من التصّد
ات يف خدِّر يف جمال تعاطي املاملستجدة لالجتاهات بفعالية

وما زال . ات داخل البلد وعربهخدِّرموريتانيا واالّتجار بامل
ات إىل خدِّرالقلق يساور اهليئة إزاء تزايد نشاط هتريب امل

تانيا وغريها من بلدان منطقة الساحل يف أوروبا عرب موري
  . غرب أفريقيا

وعلى غرار العديد من البلدان يف غرب أفريقيا،   - ٦٩
تفتقر موريتانيا إىل ما يلزم من موارد وقدرات للتصّدي 

؛ ة املستجّدات وتعاطيهاخدِّربفعالية ملشاكل االّتجار بامل
 الرامية وتشّجع اهليئةُ حكومةَ موريتانيا على زيادة جهودها
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ات غري املشروعة والطلب عليها خدِّرإىل خفض عرض امل
.  الصددهذاوالتعاون مع حكومات البلدان اجملاورة يف 

ات واجلرمية خدِّر األمم املتحدة املعين بامل مكتَبوتدعو اهليئةُ
والكيانات الدولية األخرى إىل دعم اجلهود اليت تبذهلا 

ات كيما يتسّنى حكومة موريتانيا يف جمال بناء القدر
للحكومة إحراز املزيد من التقّدم يف سبيل االمتثال 

ر إيفاد بعثة ومن املقرَّ. اتخدِّرللمعاهدات الدولية ملراقبة امل
  .باسم اهليئة إىل موريتانيا يف املستقبل القريب

    
  بابوا غينيا اجلديدة )د(  
  

ما زال القلق يساور اهليئة بشأن الوضع يف بابوا   - ٧٠
اجلديدة، مبا يشمل انعدام التشريعات الوطنية املالئمة غينيا 

ات وغياب آلية لتنسيق عمل احلكومة خدِّراملتعلقة مبراقبة امل
 يف اهلزيلات وسجل احلكومة خدِّريف جمال مراقبة امل

التعاون مع اهليئة، من حيث تقدمي البيانات املطلوبة مبوجب 
ّد على طلبات ات والرخدِّراملعاهدات الدولية ملراقبة امل

  ات خدِّر مراقبة املحبالةاهليئة بشأن املعلومات املتعلقة 
  .يف البلد

واالّتجار  القنَّب وتشري كل الدالئل إىل أنَّ زراعة  - ٧١
يف بابوا غينيا ين  منتشرزاالبه على حنو غري مشروع ما 

عالوةً على ذلك، فإنَّ انعدام التنسيق بني األجهزة . اجلديدة
ويعاين . اتخدِّرض اجلهوَد الوطنية ملراقبة املاحلكومية يقوِّ

وتظلّ بابوا . البلد أيضاً من قصور قدراته على إنفاذ القانون
غينيا اجلديدة أحد البلدان القليلة يف العامل اليت مل تصبح بعُد 

  .١٩٨٨ يف اتفاقية سنة طرفا

وقد دأبت اهليئة على مدى سنوات كثرية على   - ٧٢
لقلق مع حكومة بابوا غينيا ا تبعث علىطرح مسائل 

وستواصل اهليئة حوارها مع احلكومة هبدف تعزيز . اجلديدة
وحتثّ . اتخدِّرامتثال البلد للمعاهدات الدولية ملراقبة امل

ولوية الختاذ األاهليئةُ حكومةَ بابوا غينيا اجلديدة على إعطاء 
 وتدعو أعضاء ،اتخدِّرتدابري من أجل تعزيز مراقبة امل

الدويل، وال سيما مكتب األمم املتحدة املعين اجملتمع 

ات واجلرمية، إىل تقدمي املساعدة الالزمة ملعاجلة خدِّربامل
، اجتمع ٢٠١١سبتمرب /ويف أيلول. الوضع بأسرع ما ميكن

رئيس اهليئة بوزير الصحة يف بابوا غينيا اجلديدة ملناقشة 
ة إىل إيفاد بعثة باسم اهليئاقتراح مسائل هتم اهليئة وكذلك 

 .ذلك البلد
    

  البعثات القُطرية  -٣  
  

الوالية بيف إطار اضطالعها  سنة، ُتوِفد اهليئة كلَّ  - ٧٣
ات خدِّراملسندة إليها مبقتضى املعاهدات الدولية ملراقبة امل

ويف إطار حوارها املستمر مع احلكومات، عدداً من البعثات 
ري القُطرية لتناقش مع السلطات الوطنية املختصة التداب

. اتخدِّراملتخذة والتقّدم احملرز يف خمتلف جماالت مراقبة امل
البعثات على إتاحة فرصة للهيئة للحصول هذه وال تقتصر 

 فحسب، بل إهنا تتيح هلا أيضاً فهماً علومات مباشرةًاملعلى 
ات يف كلّ بلد تزوره، مما ميكّنها خدِّرأفضل حلالة مراقبة امل

إىل احلكومات وتعزيز االمتثال من تقدمي التوصيات املناسبة 
 .للمعاهدات

 بعثات أوفدتالتقرير السابق عن اهليئة، صدور ومنذ   -٧٤
 واجلمهورية )٥(اجلماهريية العربية الليبية: إىل البلدان التالية

 التشيكية والدامنرك وزمبابوي والسلفادور وصربيا وكوستاريكا
  .واملكسيك وميامنار واهلند والواليات املتحدة

    
  كوستاريكا )أ(  

  
قامت بعثة تابعة للهيئة بزيارة إىل كوستاريكا يف   - ٧٥

يف كلّ  كوستاريكا دولة طرفو. ٢٠١١يونيه /حزيران
ات، وتلتزم احلكومة خدِّراملعاهدات الدولية الثالث ملراقبة امل

وشرعت احلكومة يف إجراء . بتنفيذ أحكام تلك املعاهدات
تعزيز قدرات البلد إصالحات قانونية ومؤسسية من أجل 

ات خدِّرات مع ضمان توافر املخدِّرعلى مكافحة االّتجار بامل
__________ 

  " ليبيا"، حلَّ اسم ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٦اعتباراً من   )5(
فه االسم املختصر بوص" اجلماهريية العربية الليبية"حملَّ اسم 

 .املستخَدم يف األمم املتحدة
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والنظام الرامي إىل ضمان . ات العقلية ألغراض طبيةؤثِّروامل
ات العقلية والسالئف إالّ ؤثِّرات واملخدِّرعدم استعمال امل

 يف كوستاريكا؛ فلم ا جيدعملهلألغراض املشروعة يؤّدي 
 قليلة ُسّربت فيها مواد خاضعة للمراقبة  إالّ حاالتلتسّج

تقدير أنَّ احلكومة بوتالحظ اهليئة . إىل قنوات غري مشروعة
 شبه األفيونية سكِّنات امللتوفري كميات أكرب منتتخذ تدابري 
  .ألغراض طبية

وال يزال املتَّجرون يستخدمون كوستاريكا، حبكم   - ٧٦
مشروعة من موقعها االستراتيجي، كبلد عبور لشحنات غري 

 وتعرب اهليئة عن تقديرها .معّينةوسالئف ات خمدِّر
للسلطات الكوستاريكية اليت اختذت خطوات رامية إىل 

 ما تبذله من جهود بشأن مكافحة تلك التنسيق بنيضمان 
فة بإنفاذ  اليت تبذهلا السلطات الوطنية املكلّوالتدابرياألنشطة 

 أنَّ نسبة انتشار وتشري دراسات إىل. القانون يف بلدان أخرى
ات يف كوستاريكا منخفضة ولكنها آخذة يف خدِّرتعاطي امل

ات تواجه خدِّر مرافق عالج متعاطي املاالرتفاع، وإىل أنَّ
  اهليئةمتقدَّوقد . صعوبات يف تلبية الطلب على العالج

توصيات شاملة إىل حكومة كوستاريكا بشأن مواصلة تعزيز 
  .لبلدات يف اخدِّرنظام مراقبة امل

    
 اجلمهورية التشيكية )ب(  
  

قامت بعثة من اهليئة بزيارة إىل اجلمهورية التشيكية   - ٧٧
وكان الغرض من البعثة هو . ٢٠١٠نوفمرب /يف تشرين الثاين

حبث التطّورات اليت حصلت منذ بعثتها السابقة إىل ذلك 
، وخصوصا التغيريات التشريعية املتعلقة ٢٠٠٣البلد يف عام 

ات لالستهالك الشخصي بكميات خدِّر حيازة املميبإلغاء جتر
مناقشة التدابري الرامية إىل مكافحة تعاطي و، حّد معّيندون 

. ات واالّتجار هبا مع السلطات الوطنية املختصةخدِّرامل
يف كلّ املعاهدات الدولية  اجلمهورية التشيكية طرفو

  .اتخدِّرالثالث ملراقبة امل

ات لالستهالك خدِّرزة املوتالحظ اهليئة أنَّ حيا  - ٧٨
 ُتعترب، من منظور احلد املعنيالشخصي بكميات دون 

ات يف اجلمهورية التشيكية، خدِّرالتشريعات الوطنية ملراقبة امل
ات أو خمدِّر إدارية، أّما زراعة نبتات حتتوي على جرمية
 احلّدات عقلية لالستهالك الشخصي بكميات دون مؤثِّر
وأجرت اهليئة نقاشا مع .  إداريةةأيضا جرمي فتعّد ناملعّي

احلكومة من أجل النظر يف ما إذا كانت تلك التشريعات 
 من اتفاقية سنة ٣ من املادة ٢مطابقةً ألحكام الفقرة 

  .هذه األعمال ، اليت تقضي بتجرمي١٩٨٨

وتالحظ اهليئة أنَّ حكومة اجلمهورية التشيكية تلتزم   - ٧٩
. اتخدِّرراقبة املبأهداف وغايات املعاهدات الدولية مل

ات خدِّروجتّسد االستراتيجية الوطنية لسياسة مكافحة امل
كافحة  املتعلقة مب وخطة العمل٢٠١٨- ٢٠١٠للفترة 

 سياسة عامة وطنية ٢٠١٢- ٢٠١٠ات للفترة خدِّرامل
وتعرب اهليئة عن . اتخدِّرمتوازنة متاما فيما يتعلق مبراقبة امل
كومة يف سبيل مكافحة صنع تقديرها للتدابري اليت اختذهتا احل

ات واالّتجار هبا على حنو غري مشروع من خالل خدِّرامل
حتسني وتعزيز األحكام ذات الصلة من التشريعات الوطنية 

وُتثين اهليئة على احلكومة لقيامها بإنشاء . اتخدِّرملراقبة امل
التنظيم خلدمات عالج متعاطي شاملة حمكمة شبكة 

 .ارجينيات الداخليني واخلخدِّرامل
    

 الدامنرك )ج(  
  

قامت بعثة من اهليئة بزيارة إىل الدامنرك يف   - ٨٠
 هبدف استعراض اجلهود اليت تبذهلا ٢٠١١سبتمرب /أيلول

احلكومة للوفاء بالتزاماهتا املقطوعة مبوجب االتفاقيات 
ات اليت هي طرف فيها، خدِّرالدولية الثالث ملراقبة امل

 منذ أن قامت اهليئة ، وذلك١٩٨٨وخاصة اتفاقية سنة 
 .٢٠٠٤بآخر بعثة هلا إىل ذاك البلد يف عام 

ومل تطرأ يف السنوات األخرية زيادة على تقديرات   - ٨١
ات غري املشروع خدِّرت السنوية النتشار استخدام املعّدالامل

 عامة اجلمهور والشباب يف الدامنرك، برغم أنَّلدى 
ها ظلّت مستويات االستخدام غري املشروع لبعض أنواع

تعاطي للوقاية من  احلكومة برامج وتنفذ .مرتفعة نسبيا
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ب اهليئة مبشاركة ات ومعاجلة متعاطيها، وترّحخدِّرامل
.  أهلية يف تلك الربامجوتنظيماتمنظمات غري حكومية 

 احلكومة تواصل توسيع نطاق تدابري وتالحظ اهليئة أنَّ
 تشريعية وسياسات إدارية شاملة فيما يتصل مبراقبة

وبرغم وجود تدابري رامية إىل مراقبة نقل .اتخدِّرامل
 من الضروري أن  وعربها، فإنَّوإليها الدامنرك منالسالئف 
 نظام  مبزيد من االنتظام السلطات الدامنركيةتستخدم

اإلشعارات السابقة للتصدير باالتصال احلاسويب املباشر 
بة مجيع الذي وضعته اهليئة، وذلك ملراق) "بن أونالين"نظام (

لو حّسنت الدامنرك من اهليئة توّد كما . شحنات السالئف
عن اجلهود اليت يبذهلا البلد املعلومات املبلغ هبا  مستوى

  . السالئفكافحة تسريبمل
    

   السلفادور )د(  
قامت بعثة من اهليئة بزيارة إىل السلفادور يف   - ٨٢

 ، وكانت البعثة السابقة من اهليئة إىل٢٠١١يونيه /حزيران
وأكّدت السلطات . ٢٠٠٦ذلك البلد قد أُوفدت يف عام 

 التزامها باالمتثال ألحكام  من جديدالوطنية املختصة
وتنّص االستراتيجية . اتخدِّراالتفاقيات الدولية ملراقبة امل
 يف مجلتهاات على أمور خدِّرالوطنية الشاملة ملراقبة امل

انون إصالح األسس التشريعية وتعزيز أنشطة إنفاذ الق
. اتخدِّرومبادرات خفض الطلب غري املشروع على امل

ات العقلية ؤثِّرات واملخدِّرراقبة اململوتؤّدي اآلليات اإلدارية 
وحّددت احلكومة بعض .  جّيداعملهاوالسالئف الكيميائية 

 شبه األفيونية سكِّنات توافر املحتول دونالعراقيل اليت 
  . لتذليلهاألغراض طبية، وهي بصدد اختاذ إجراءات

وما زال املتَّجرون، َمبن فيهم عصابات الشباب   - ٨٣
، يستخدمون السلفادور كبلد عبور للشحنات غري )املارا(

أحد مشتقات " (الكراك"املشروعة من الكوكايني و
املوّجهة من ) الكوكايني احملوَّلة من هيدروكلوريد الكوكايني

 السلفادور أيضاً دُّوُتَع. بية إىل أمريكا الشماليةأمريكا اجلنو
ات نشِّطبلد عبور للسالئف الكيميائية املستخدمة يف صنع امل

  وتالحظ اهليئة اجلهود اليت . شروعاملاألمفيتامينية غري 

ات عرب خدِّرتبذهلا حكومة السلفادور ملنع االّتجار بامل
 الدراسات بشأن نسبة انتشار تعاطي ويبدو أنَّ. أراضيها

 اهليئة متقدَّوقد .  أصبحت قدميةات يف السلفادورخدِّرامل
توصيات شاملة للحكومة هتدف إىل تعزيز حالة مراقبة 

 .ات يف السلفادورخدِّرامل
    

 اهلند )ه(  
  

 /قامت بعثة من اهليئة بزيارة إىل اهلند يف كانون األول  - ٨٤
 حكومة اهلند  أنَّ بتقديروتالحظ اهليئة. ٢٠١٠ديسمرب 

. اتخدِّرات الدولية ملراقبة اململتزمة بالكامل بأهداف املعاهد
 الزراعة املشروعة خلشخاش األفيون واإلنتاج وختضع

وقد تغّير نطاق تعاطي . لضوابط صارمةاملشروع لألفيون 
اختذت احلكومة تدابري رامية وات وأمناطه يف اهلند؛ خدِّرامل

إىل إجراء دراسة استقصائية وطنية جديدة بشأن تعاطي 
  الفعل دراسة استقصائية جتريبية يف ات؛ وأُجريت بخدِّرامل

  .هذا املضمار

وناقشت البعثة مع السلطات اجلهود اليت تبذهلا   - ٨٥
 خفض  الرامية إىلنشطةاألبشأن مواصلة توسيع نطاق 

ات وضمان خدِّرالطلب وتعزيز الوقاية األولية من تعاطي امل
ومن . اتخدِّرتوافر ما يكفي من املرافق لعالج متعاطي امل

ئل األخرى اليت ناقشتها البعثة التدابري املتخذة ملكافحة املسا
ات أو خمدِّرتعاطي املستحضرات الصيدالنية احملتوية على 

 واإلجراءات الرامية إىل القضاء على الزراعة ،ات عقليةمؤثِّر
ات خدِّرغري املشروعة خلشخاش األفيون ومنع صنع امل

طبقة يف اهلند وتؤّدي الضوابط امل. شروعاملاالصطناعية غري 
ات العقلية وظيفتها ؤثِّرات واملخدِّراملبعلى التجارة الدولية 

وقد استعرضت البعثة مع احلكومة موضوع اختاذ . جّيدا
مها اهلند بشأن  اليت تقّداملعلومات لتحسني نوعية تدابري

ات، وخصوصاً خدِّرأنشطة وطنية مشروعة متصلة بامل
سألة اختاذ تدابري رامية إىل كما ُنوِقشت م. ات العقليةؤثِّرامل

 سكِّناتضمان استخدام املواد اخلاضعة للمراقبة، ومنها امل
  .وتوفريها ألغراض طبية شبه األفيونية، استخداماً رشيداً
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  اجلماهريية العربية الليبية )و(  
  

قامت بعثة من اهليئة بزيارة إىل اجلماهريية العربية   - ٨٦
واعتبارا للوضع . ٢٠١١ يناير/ يف كانون الثاين)٦(الليبية

رت اهليئة تأجيل النظر يف توصياهتا املتعلقة الراهن يف البلد، قرَّ
  .ناسباملوقت الات يف ذلك البلد إىل خدِّرمبراقبة امل

    
 املكسيك )ز(  

  
 / اهليئة بعثة إىل املكسيك يف تشرين األول أوفدت  - ٨٧

ي وتالحظ اهليئة أنَّ حكومة املكسيك اليت ه. ٢٠١١أكتوبر 
ات، خدِّرطرف يف مجيع االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة امل

وتواجه .  بأهداف تلك املعاهدات وغاياهتاراسخاًتلتزم التزاماً 
ات األمفيتامينية على نشِّطملااملكسيك مشاكل خبصوص صنع 

 ُيهّرب الحقا معظم ما ُيصنع  يف خمتربات سرية،نطاق واسع
كما تواجه . يات املتحدةمنها بشكل غري مشروع إىل الوال

. ات والسالئفخدِّراملكسيك مشاكل فيما يتعلق باالجتار بامل
 منذ أن أوفدت اهليئة آخر بعثة ،واختذت حكومة املكسيك

التصّدي ، عددا من التدابري الرامية إىل ٢٠٠٥إليها يف عام 
 املنظَّمات واحلد من نفوذلتلك األنشطة غري املشروعة 

وجرى تعزيز األسس التشريعية . يهااإلجرامية الضالعة ف
 لالجتار مبزيد من الفعاليةي لتمكني السلطة القضائية من التصّد

ات والسالئف، ومن املزمع إدخال مزيد من خدِّربامل
وازداد التعاون مع السلطات . التحسينات على تلك األسس

فة بإنفاذ القانون والسلطات القضائية يف بلدان أخرى من املكلّ
ق عدد من النجاحات يف جمال إنفاذ وحتقَّ. األمريكيةالقارة 

 اإلجرامية الضالعة يف املنظَّماتالقانون وكُِسرت شوكة 
  .ات والسالئفخدِّراالجتار بامل

ووضعت حكومة املكسيك برنامج عمل خاص   - ٨٨
ات خدِّر تعاطي املللوقاية منلتوسيع نطاق أنشطتها 

افُتِتحت منذ عام و. والتوعية مبخاطرها ومعاجلة متعاطيها
__________ 

  " ليبيا"، حلَّ اسم ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٦اعتبارا من   )6(
بوصفه االسم املختصر " اجلماهريية العربية الليبية"حملَّ اسم 

 .املستخدم يف األمم املتحدة

 العديد من املرافق احلكومية لتقدمي خدمات يف جمال ٢٠٠٨
ات وإسداء املشورة إىل متعاطيها خدِّرتعاطي املالوقاية من 

وقد ناقشت البعثة مع السلطات الوطنية . ومعاجلتهم منها
فض الطلب غري خلة املختصة مسارات العمل املختطّ

وتالحظ اهليئة . بةاملشروع على املواد اخلاضعة للمراق
لزيادة الكميات املتوافرة اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة 

اليت ما زالت  شبه األفيونية ومعاجلة املشاكل سكِّناتاملمن 
وخشخاش األفيون  القنَّب زراعة نبتةيف ما يتعلق ب مطروحة

نتاج األفيون املُستعمل كمادة خام إلعلى حنو غري مشروع 
مت اهليئة وقدَّ.  املشروع يف البلد غري اهلريوينيف صنع

توصيات شاملة إىل احلكومة هبدف خفض العرض غري 
املشروع للمواد اخلاضعة للمراقبة والعمل يف الوقت نفسه 

  .على تعزيز أنشطة خفض الطلب عليها يف املكسيك
    

  ميامنار )ح(  
  

 /أرسلت اهليئة بعثة إىل ميامنار يف كانون األول  - ٨٩
تالحظ اهليئة أنَّ حكومة ميامنار ما زالت و. ٢٠١٠ديسمرب 

 زراعة خشخاش األفيون على بالقضاء علىملتزمة بالكامل 
االستمرار يف حنو غري مشروع يف البلد، كما يتجلّى ذلك يف 

 عاماً اليت ١٥ات على مدى خدِّرتنفيذ خطّة القضاء على امل
شهدت زراعة خشخاش . ١٩٩٩استهلّتها احلكومة يف عام 

  وإنتاج األفيون على حنو غري مشروع اخنفاضاًاألفيون
إيفاد آخر ومنذ . ملحوظاً على مدى العقود القليلة املاضية

، استمر بذل اجلهود يف ميامنار من ٢٠٠٦لهيئة يف عام لبعثة 
م تقّدال، وأُحرز اات وتعاطيهخدِّري لالّتجار باملأجل التصّد

 وعالج اتخدِّر تعاطي املالوقاية منبوجه خاص يف جمال 
  .متعاطيها وإعادة تأهيلهم

غري أنَّ اهليئة تالحظ استمرار وجود حتّديات   - ٩٠
تبيَّن على وجه التحديد أنَّ زراعة خشخاش فقد . كبرية

األفيون على حنو غري مشروع يف ميامنار تزداد كلّ سنة منذ 
 برغم اخنفاض زراعته بشكل غري مشروع ٢٠٠٧عام 

خنفاضا كبريا خالل الفترة واخنفاض إنتاج األفيون فيها ا
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، ونتيجة ذلك، من األرجح أن يعود ٢٠٠٦- ١٩٩٩
الكثري من املزارعني الذين كانوا يزرعون خشخاش األفيون 

ومن بواعث قلق اهليئة أيضاً أنَّ . إىل ممارسة ذلك النشاط
 جهود إنفاذ القانون، تكثيفقد برزت، رغم  ميامنار

ات نشِّطع املكواحدة من البلدان الرئيسية اليت تصن
على حنو غري ، األمفيتامينية، وال سيما أقراص امليثامفيتامني

ويف األعوام األخرية، أفادت ميامنار بضبط . مشروع
كما زاد االّتجار . ائيةيكميات كبرية من السالئف الكيم

مباديت اإليفيدرين والسودوإيفيدرين يف شكل مستحضرات 
ما  تقّدكومة إالّوعالوة على ذلك، مل حترز احل. صيدالنية

 حاليا يف ضمان توافر املطروحةحمدودا يف معاجلة املشاكل 
 .شبائه األفيون بكميات كافية لألغراض الطبية يف البلد

    
  صربيا )ط(  
  

 / أوفدهتا اهليئة يف تشرين األولزارت صربيا بعثةٌ  - ٩١
وصربيا دولة طرف يف مجيع االتفاقيات . ٢٠١١أكتوبر 

. ات وهي ملتزمة بتنفيذهاخدِّراقبة املالدولية الثالث ملر
 صربيا اعتمدت استراتيجية وطنية ارتياح أنَّبوتالحظ اهليئة 

ات وخطة عمل وخطة أخرى كذلك إلنشاء خدِّرملراقبة امل
جلنة وطنية تعىن بتنسيق ما تبذله مجيع اجلهات املؤسسية 
صاحبة املصلحة من جهود متضافرة لتنفيذ مبادرات وطنية 

ويتواصل استخدام صربيا كبلد عبور مهم . اتخدِّراململراقبة 
  .ات على طول درب البلقانخدِّرلتهريب امل

فة بإنفاذ  السلطات الصربية املكلّوتالحظ اهليئة أنَّ  - ٩٢
القانون أفادت حبصول تعاون ناجح مع شركاء إقليميني 
ودوليني أفضى إىل ضبط كميات كبرية من شحنات 

.  وإىل تفكيك مجاعات إجرامية دوليةات غري املشروعةخدِّرامل
وسلّمت احلكومة بضرورة إجراء تقييم أنسب الحتياجات 

 املستخدمة لعالج اآلالم اليت ال تزال سكِّناتصربيا من امل
 يف موضوع اختاذ تدابري رامية إىل تنظرقليلة يف البلد، وهي 
واستهلت احلكومة يف السنوات األخرية . معاجلة تلك املشكلة

ات وعالج خدِّر تعاطي املللوقاية من برامج عديدة تنفيذ

 برامج قائمة  صربيا حاليا أّيه ليس لدىمدمنيها، غري أن
 . بعد العالجرعايتهمات أو خدِّرإلعادة تأهيل مدمين امل

    
  الواليات املتحدة األمريكية )ي(  
  

 أوفدهتا اهليئة يف زارت الواليات املتحدة بعثةٌ  - ٩٣
وقد أُوِفدت البعثة السابقة إىل ذلك  .٢٠١١أبريل /نيسان

برامج وحبثت البعثة مع السلطات . ١٩٩٨البلد يف عام 
 .يف بعض الواليات األمريكية "الطبية" القنَّب مادةإنتاج 

 احلكومة أن تكفل تنفيذ مجيع تدابري منوتطلب اهليئة 
يف الواليات واألقاليم كافة  القنَّب ومادة القنَّب مراقبة نبتة

ندرج ضمن نطاق سلطتها التشريعية، وذلك حبسب اليت ت
ة مبوجب عّدل بصيغتها امل١٩٦١مقتضيات اتفاقية سنة 

 الواليات املتحدة طرف يف ؛ ألن١٩٧٢َّبروتوكول سنة 
وينبغي أن تبعث احلكومة برسائل قوية . تلك االتفاقية

وواضحة إىل اجلمهور عموما والشباب خصوصا بشأن 
كما . على الصحة القنَّب فها تعاطياآلثار السلبية اليت خيلّ

 على أن تواصل القيام عن كثب  احلكومةّع اهليئةُتشّج
برصد حالة تعاطي العقاقري املصروفة بوصفات طبية وتعزيز 

  .ات واحلد من تعاطيهاخدِّرتدابري رامية إىل منع تعاطي امل

ومتتلك الواليات املتحدة خربة واسعة يف معاجلة   - ٩٤
ات ؤثِّرات واملخدِّرع املاإلنترنت اليت توّزمشكلة صيدليات 

ع اهليئة احلكومة على أن وتشّج. العقلية بصورة غري مشروعة
تتقاسم معارفها وممارساهتا الفضلى يف ذلك امليدان مع 
. سلطات بلدان أخرى تواجه حتديات مماثلة ومع اهليئة

وتعرب اهليئة عن تقديرها لسلطات الواليات املتحدة على 
ا الوثيق يف جمال مراقبة السالئف، وتدعو احلكومة إىل تعاوهن

مواصلة جهودها الرامية إىل ضمان تزويد اهليئة ببيانات 
  .ات العقليةؤثِّرات واملخدِّرإحصائية عالية اجلودة عن امل

    
  زمبابوي )ك(  
  

يونيه / أوفدهتا اهليئة يف حزيرانزارت زمبابوي بعثةٌ  - ٩٥
ات خدِّر عبور لشحنات املزالت زمبابوي بلَد  وما. ٢٠١١
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.  موقعها املركزي يف اجلنوب األفريقيحبكمغري املشروعة، 
يف البلد على نطاق واسع، وازداد  القنَّب ويستشري تعاطي
ت عّدالات األخرى، وإن كان ذلك مبخدِّرتعاطي بعض امل

ات حياولون تسريب خدِّروما برح املتَّجرون بامل. منخفضة
وتتيح . روعة عرب زمبابويسالئف إىل قنوات غري مش

 لتنفيذ كافياًالتشريعات واللوائح اإلدارية الوطنية أساساً 
وتوجد هياكل . اتخدِّرأحكام املعاهدات الدولية ملراقبة امل

ات رغم االضطرابات السياسية خدِّرحكومية ملراقبة امل
واالقتصادية اليت حصلت يف العقد املاضي؛ غري أنه ال بّد من 

  .اتخدِّرالسلطات املعنية مبراقبة املتعزيز قدرات 

وناقشت البعثة مع السلطات السبل الكفيلة بتعزيز   - ٩٦
وي، وال سيما يف صفوف بأنشطة خفض الطلب يف زمبا

الشباب، وضمان توافر الوقاية األولية والعالج ملتعاطي كلّ 
ومن املسائل اليت ُنوِقشت . ات يف أحناء البلد كافةخدِّرامل

فة بإنفاذ القانون  لزيادة قدرات السلطات املكلّاختاذ تدابري
الكميات املتوافرة ات وزيادة خدِّرعلى مكافحة االجتار بامل

 شبه األفيونية، سكِّنات املواد اخلاضعة للمراقبة، ومنها املمن
  .ألغراض طبية

  
  
  تقييم تنفيذ احلكومات للتوصيات املقّدمة   -٤  

  من اهليئة يف أعقاب بعثاهتا القُطرية
  

جتري اهليئة سنوياً أيضاً، يف إطار حوارها املستمر   - ٩٧
مع احلكومات، تقييماً لتنفيذ احلكومات توصيات اهليئة 

 يف عام ،دعت اهليئةقد و. املقّدمة يف أعقاب بعثاهتا القُطرية
، حكومات البلدان اخلمسة التالية اليت كانت قد ٢٠١١

علومات عّما ، إىل تقدمي م٢٠٠٨أوفدت إليها بعثات يف عام 
إثيوبيا واإلمارات : أُحرز من تقّدم يف تنفيذ توصياهتا وهي

  .وأوكرانيا ورومانيا وموريشيوساملتحدة العربية 

وتوّد اهليئة أن تعرب عن تقديرها حلكومات   - ٩٨
وأوكرانيا ورومانيا وموريشيوس املتحدة اإلمارات العربية 

الة حلهليئة ام تقيي ت يّسراليت، ملعلومات املطلوبةالتقدميها 
 والمتثال احلكومات يف تلك البلدانات خدِّرمراقبة امل

ووردت املعلومات من . اتخدِّرللمعاهدات الدولية ملراقبة امل
حكومة إثيوبيا متأّخرة جداً حبيث تعذّر على اهليئة 
استعراضها، وسُتدرج نتائج استعراضها يف تقرير اهليئة 

  .٢٠١٢السنوي لعام 

يئة، عالوةً على ذلك، تنفيذ توصياهتا واستعرضت اهل  - ٩٩
 إىل فييت نام ٢٠٠٧املقّدمة عقب بعثتيها املوفدتني يف عام 

وليربيا اللتني مل تقّدما املعلومات املطلوبة يف حينها لكي 
  .٢٠١٠جيري استعراضها يف عام 

    
  ليربيـا )أ(  

  
تنفيذ حكومة ليربيا تقّدماً يذكر يف مل حترز   - ١٠٠

ن اهليئة عقب البعثة اليت أوفدهتا إىل ذلك توصيات صادرة ع
فنظراً إىل التحّديات الكثرية اليت تقف . ٢٠٠٧البلد يف عام 

يف وجه البلد يف أعقاب حرب أهلية طال أمدها، ما زالت 
. ات بفعاليةخدِّرحمدودةً على معاجلة مسائل مراقبة امل قدراته

تفاقية سنة وتالحظ اهليئة بقلق أنَّ البلد مل يصّدق بعد على ا
ات مل خدِّر وأنَّ التشريعات الوطنية احلالية ملراقبة امل١٩٧١

ُتَحدَّث بعُد لكي تفي مبقتضيات املعاهدات الدولية ملراقبة 
وما زالت تدابري مراقبة االسترياد املشروع . اتخدِّرامل
  .ةًائية ضعيفيات العقلية والسالئف الكيمؤثِّرات واملمخدِّرلل

ة أنَّ من الضروري اختاذ تدابري لتكثيف وتالحظ اهليئ  - ١٠١
إنفاذ القانون الليربية املكلّفة وترشيد خمتلف خدمات أجهزة 
ات، من أجل تفادي خدِّرمبهمة التصّدي لالّتجار بامل
وهتيب اهليئة .  املواردوتبديدازدواجية اجلهود املبذولة 

 نظام ملراقبة السالئف وغريها من باحلكومة إنشاَء
. ات غري املشروعخدِّر املستخدمة يف صنع املالكيمياويات

ات خدِّروهذا أمر له أمهية كبرية نظرا إىل أنَّ املتَّجرين بامل
  .يستخدمون ليربيا بالفعل لتسريب تلك املواد

 ات يف ليربيا، فإنَّخدِّرورغم انتشار تعاطي امل  -١٠٢
فلم ُيجَر . يف البلدالسلطات ال تعرف مدى ذلك التعاطي 

ات ونطاقه خدِّرلطبيعة تعاطي املمنتظم  أيُّ تقييم حىت اآلن
احلكومة إجراء تقييم لتعاطي من وتطلب اهليئة . وأمناطه
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ات، يشمل مجع وحتليل البيانات عن نسب وقوع خدِّرامل
ات وانتشارها وغري ذلك من خصائص خدِّرحاالت تعاطي امل

وهذا التقييم املوضوعي ضروري لوضع برامج . هذه الظاهرة
  .ات وعالج متعاطيها وإعادة تأهيلهمخدِّرع تعاطي اململن

 يف املضي قُدماًوحتثّ اهليئة حكومة ليربيا على   - ١٠٣
ات والنظر يف خدِّراالمتثال للمعاهدات الدولية ملراقبة امل

طلب ما حتتاج إليه من مساعدة تقنية من مكتب األمم 
  .ت الدولية واجلرمية وغريه من اهليئااتخدِّرباملاملتحدة املعين 

    
  موريشيوس )ب(  
  

اليت قّدمتها بالتوصيات موريشيوس عملت حكومة   - ١٠٤
، ٢٠٠٨دة إىل ذلك البلد يف عام بعثتها املوفَاهليئة عقب 

وتالحظ . اتخدِّروأُحرز تقّدٌم يف عدد من جماالت مراقبة امل
تقدير أنه جرى تعزيز التشريعات الوطنية ملراقبة باهليئة 

 بنيخذت تدابري إدارية ملواصلة حتسني التعاون ات واتُّخدِّرامل
الوكاالت وتنسيق أنشطة املؤسسات والدوائر واألجهزة 

. ات وتعاطيهاخدِّرالعاملة على معاجلة مشاكل االّتجار بامل
وتنسِّق السلطات الصحية أنشطة خفض الطلب على 

موريشيوس تنسيقاً جيداً، وتنظَّم محالت ات يف خدِّرامل
أرجاء البلد، بدعم من مجيع ات يف خدِّرتعاطي امللوقاية من ل

  .السلطات املعنية بإنفاذ القانون

موريشيوس القدرات الوطنية حكومة وعّززت   - ١٠٥
ات، مبا يف ذلك مراقبة احلدود البحرية واجلوية، خدِّرملراقبة امل

وارد القتناء ما يلزم من املعّدات مزيدا من املووفّرت 
ذ الشرطة والسلطات اجلمركية وتنفّ. وتدريب للموظفني

ات يف املطارات خدِّربانتظام أنشطة مشتركة ملراقبة امل
 على ذلك، جرى تكثيف التعاون وعالوةً. واملوانئ البحرية

مع الشركاء الدوليني على مستوى العمليات من أجل منع 
ات، ال سيما املستحضرات احملتوية على خدِّرهتريب امل

  .موريشيوسن أوروبا، إىل البوبرينوروفني اآلتية م

التقّدم احملرز يف مكافحة ب تقّرومع أنَّ اهليئة   - ١٠٦
  هذا البلدات يف موريشيوس، فإهنا تشّجع حكومةخدِّرامل

ات خدِّرعلى مواصلة جهودها اهلادفة إىل عالج متعاطي امل
وفيما يتعلق بربامج العالج اإلبدايل . وإعادة تأهيلهم

 يف موريشيوس، تدعو اهليئة حاليا بامليثادون اليت ُتنفَّذ
االجتماعي -احلكومة إىل توفري مزيد من الدعم النفسي

 تقليل علىات خدِّر متعاطي املمبساعدةوإجياد السبل الكفيلة 
ات املستهلكة لعلهم يكفّون آخر األمر عن خدِّركمية امل
ات العقلية ؤثِّرات واملخدِّرتوافر املوتالحظ اهليئة أنَّ . هاتعاطي
  . ال يزال حمدوداًموريشيوسغراض طبية يف أل
    

  رومانيا )ج(  
  

متها عملت حكومة رومانيا مبعظم التوصيات اليت قّد  -١٠٧
 /اهليئة عقب بعثتها املوفدة إىل ذلك البلد يف تشرين األول

 وأحرزت تقّدماً يف عدد من جماالت مراقبة ٢٠٠٨أكتوبر 
صت مزيدا من احلكومة خّص وتالحظ اهليئة أنَّ. اتخدِّرامل

الوفاء املوارد جلمع البيانات اإلحصائية من أجل ضمان 
 اهليئة، حسبما تقتضيه املعاهدات بالتزاماهتا اإلبالغية جتاه

خذت أيضاً خطوات من أجل واتُّ. اتخدِّرالدولية ملراقبة امل
  .ات العقلية ألغراض طبيةؤثِّرات واملخدِّر املتوفري مزيد من

لتدابري املتخذة يف سبيل حتسني وترّحب اهليئة با  - ١٠٨
ات عرب خدِّرأنشطة اجلمارك ومراقبة احلدود ملنع االّتجار بامل

عّدات للجمارك من أجل التزويد مبإقليم رومانيا، مبا يف ذلك 
ات ووضع نظام للمعلومات املتعلقة خدِّركشف امل

 السلطات اجلمركية وإنشاء من ِقبلات وتطبيقه خدِّربامل
االستراتيجية اخل جهاز الشرطة لتنفيذ وحدة للتنسيق د
 تنفيذاً ٢٠١٢- ٢٠٠٥ات للفترة خدِّرالوطنية ملكافحة امل

 من أجل إخضاع مواد وافيةواعُتمدت تشريعات . فّعاالً
جديدة للمراقبة الوطنية، كما حتّسن التعاون على الصعيدين 

 .اتخدِّرالداخلي والدويل من أجل مكافحة االّتجار بامل

 تدابري بصدد اختاذ اهليئة أنَّ حكومة رومانيا وتالحظ  - ١٠٩
ات غري خدِّرلتعزيز قدراهتا على خفض الطلب على امل

وتشّجع اهليئة احلكومة على املضي قُدماً . املشروعة يف البلد
يف جهودها الرامية إىل ضمان إحراز املزيد من التقّدم يف 
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ج ذلك اجملال، وال سيما فيما يتعلق بتوافر املرافق لعال
 بيانات موثوقة عن حالة تعاطي ووضعات خدِّرمتعاطي امل

  .ات يف البلدخدِّرامل
    

  أوكرانيا )د(  
  

بالتوصيات اليت قّدمتها أوكرانيا عملت حكومة   - ١١٠
 ٢٠٠٨مايو /دة إىل ذلك البلد يف أياراهليئة عقب بعثتها املوفَ

. اتخدِّروأحرزت تقّدماً يف عدد من جماالت مراقبة امل
اهليئة أنَّ احلكومة اختذت تدابري لزيادة متويل اللجنة وتالحظ 

واتُّخذت خطوات من أجل حتسني . اتخدِّرالوطنية ملراقبة امل
 والسلطات احمللية وأجهزة إنفاذ الوطنيةالتنسيق بني اهليئات 

ات غري املشروعة خدِّرالقانون من أجل خفض عرض امل
تُّخذت أيضاً وا. والطلب عليها؛ كما حتّسن نظام املعلومات

  .تدابري للتصّدي لتعاطي مادة الترامادول

وُتبذل جهود متزايدة يف أوكرانيا من أجل حصر   - ١١١
مساحة من األرض تكفي لتلبية يف زراعة خشخاش األفيون 

 الطبخ ومنع تسريب يفالطلب على بذور األفيون املستخدمة 
. ات غري املشروعخدِّرقّش األفيون الستخدامه يف صنع امل

 ملنع وحتقيقا هلذه الغاية، نفّذت احلكومة عمليات سنوية
، وأُحرز تقّدم يف استنبات أصناف من خشخاش التسريب

. األفيون حتتوي على كميات قليلة من شبائه القلوّيات
وتالحظ اهليئة أنَّ احلكومة اتَّخذت تدابري لتوسيع نطاق 

وتدعو ات العقلية ألغراض طبية ؤثِّرات واملخدِّراملاستخدام 
  . الصددهذااحلكومة إىل مواصلة جهودها يف 

ذت حكومة أوكرانيا أنشطة من أجل احلّد من ونفَّ  -١١٢
 /فريوس نقص املناعة البشريةات باحلقن وتفّشي خدِّرتعاطي امل
 حكومة أوكرانيا مزيدا من تتخذوتتطلّع اهليئة إىل أن . األيدز

 .هذا اجملالما يف  تقّدوحترزالتدابري يف جمال خفض الطلب 
    

  اإلمارات العربية املتحدة )ه(  
  

عملت حكومة اإلمارات العربية املتحدة بالتوصيات   - ١١٣
اليت قّدمتها اهليئة عقب بعثتها املوفدة إىل ذلك البلد يف 

 وأحرزت تقّدماً يف عدد من ٢٠٠٨يناير /كانون الثاين
ذت وتالحظ اهليئة أنَّ احلكومة اخت. اتخدِّرجماالت مراقبة امل

تدابري جلعل كلّ املناطق احلّرة يف إقليمها خاضعةً للقوانني 
اليت حتكم خمتلف األنشطة املتصلة باسترياد وتصدير 

ائية، وفقاً يات العقلية والسالئف الكيمؤثِّرات واملخدِّرامل
ودأبت السلطات يف . ١٩٨٨ من اتفاقية سنة ١٨ للمادة

م اإلشعارات نظااإلمارات العربية املتحدة على استعمال 
بن "نظام (السابقة للتصدير باالتصال احلاسويب املباشر 

 .٢٠٠٩منذ عام ) "أونالين

وبذلت حكومة اإلمارات العربية املتحدة جهوداً   - ١١٤
لتعزيز مراقبة احلاويات يف املوانئ البحرية ويف مناطق التجارة 
احلّرة، إذ ُعقدت اجتماعات وُنظِّمت حلقات عمل 

ولني عن املوانئ البحرية ومناطق التجارة للموظفني املسؤ
وجيري حالياً إعداد موقع إلكتروين . احلّرة واجلمارك

. سُيخصَّص للمسائل املتعلقة بالشحنات والشركات
وترّحب اهليئة باستحداث ضوابط ملراقبة املستحضرات 

 اإليفيدرين أو السودوإيفيدرينالصيدالنية احملتوية على ماديت 
 هذهاحلصول على رخصة السترياد من خالل اشتراط 

 .املستحضرات

ذت يف جمال فِّ خمتلف األنشطة اليت ُنوتالحظ اهليئةُ  - ١١٥
خفض العرض والطلب يف اإلمارات العربية املتحدة وتتطلّع 

  ما مستمرا، وخاصة يف  حكومة البلد تقّدحترزإىل أن 
ات وطبيعتها خدِّرمع بيانات عن نطاق مشكلة املما يتعلق جب

إقامة نظام ب، وكذلك البلد وإبالغ اهليئة بتلك البياناتيف 
 املشبوهة يف احلاويات داخل مناطق الشحناتلكشف 

  .التجارة احلّرة أو خارجها
    

  فييت نام )و(  
  

عملت حكومة فييت نام بالتوصيات اليت قّدمتها   - ١١٦
 /اهليئة عقب بعثتها املوفدة إىل ذلك البلد يف تشرين األول

 وأحرزت تقّدماً يف عدد من جماالت مراقبة ٢٠٠٧أكتوبر 
وتالحظ اهليئة بذل مزيد من اجلهود من أجل . اتخدِّرامل
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واتُّخذت تدابري من أجل . ات ألغراض طبيةخدِّرتوفري امل
اهليئة، حسبما تقتضيه اإلبالغية جتاه البلد الوفاء بالتزامات 

  .اتخدِّراملعاهدات الدولية ملراقبة امل

يئة باخلطوات املتَّخذة يف فييت نام من وترّحب اهل  -١١٧
ات وإعادة تأهيلهم واجلهود خدِّرأجل حتسني عالج متعاطي امل

مكتب األمم املبذولة يف املشاركة يف مشاريع شّتى يدعمها 
وتشّجع اهليئةُ .  اجملالهذاات واجلرمية يف خدِّراملتحدة املعين بامل

تنفيذ أنشطة بناء احلكومةَ على تعزيز ودعم املرافق القائمة و
  .اتخدِّر يف جمال عالج متعاطي املالقدرات

وتالحظ اهليئة التدابري اليت اختذهتا حكومة فييت نام   - ١١٨
للتعاون مع البلدان اجملاورة يف سبيل تعزيز األنشطة اليت 

ضطلع هبا على الصعيد اإلقليمي إلنفاذ قوانني مراقبة ُي
 احلكومةَ على تقوية ئةُاهليوتشّجع .  اجلرميةومنع اتخدِّرامل

 .اتخدِّرنظمها لتعزيز كشف حاالت االّتجار بامل

ومع أنَّ اهليئة تالحظ بذل مزيد من اجلهود لتوفري   - ١١٩
املوارد الكافية للسلطات الوطنية املشاركة يف مراقبة 

ات، فإّنها تشّجع حكومةَ فييت نام على مواصلة خدِّرامل
 تقّدم يف معاجلة إحراز  اجملال من أجل ضمانهذاجهودها يف 
  .ات يف البلدخدِّرمشكلة امل

    
  تقييم تنفيذ احلكومات للتوصيات اليت قّدمتها   -٥  

 ٢٠٠٥اهليئة يف تقاريرها السنوية عن األعوام 
 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦و

  
حتقيق أهداف املعاهدات الدولية ملراقبة سعياً إىل   - ١٢٠

فيذ  تقييماً لتن٢٠١١ات، أجرت اهليئة يف عام خدِّرامل
التوصيات اليت قّدمتها اهليئة يف تقاريرها السنوية عن األعوام 

واستندت يف ذلك التقييم إىل . ٢٠٠٧و ٢٠٠٦ و٢٠٠٥
 بلداً وإقليماً رّدت على االستبيان ١٢٣معلومات واردة من 

املُعّد هلذا الغرض، وإىل معلومات متاحة للهيئة بشأن 
. تدابري املراقبةاالنضمام إىل املعاهدات وامتثال احلكومات ل

وتوّد اهليئة أن تشكر حكومات البلدان اليت رّدت على 
  .االستبيان على إسهاماهتا

وتشري نتائج التقييم إىل تنفيذ معظم توصيات   - ١٢١
اهليئة، مع إحراز درجات متفاوتة من التقّدم يف جماالت 

االنضمام إىل املعاهدات واالمتثال ) أ(اهتمام اهليئة، ومنها 
منع تسريب املواد اخلاضعة للمراقبة؛ ) ب( املراقبة؛ ولتدابري

  احلّد من زراعة احملاصيل غري املشروعة ومنع ) ج(و
  ات؛ خدِّرالوقاية من تعاطي امل) د(ات؛ وخدِّراالّتجار بامل

ات العقلية واستعماهلا الرشيد ؤثِّرات واملخدِّرتوافر امل) ه(و
  ترنت صيدليات اإلنمنع تشغيل ) و(؛ وألغراض طبية

اخلدمات الربيدية على حنو غري مشروع وإساءة استعمال 
 .اخلاصة

ات يف خدِّروستواصل اهليئة رصد حالة مراقبة امل  - ١٢٢
بلدان شّتى، وكشف َمواطن الضعف يف تدابري مراقبة 

ات على الصعيدين الوطين والدويل، وضمان تنفيذ خدِّرامل
 كامالً بالتعاون مع ات تنفيذاًخدِّراملعاهدات الدولية ملراقبة امل

وتتطلّع اهليئة إىل استمرار دعم احلكومات هلا يف . احلكومات
  . تلك املعاهداتأهدافسعيها من أجل حتقيق 

    
اإلجراءات اليت اختذهتا اهليئة من أجل ضمان  - باء 

  اتخدِّرتنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة امل
  
   ١٤دة اإلجراءات اليت اختذهتا اهليئة عمال باملا  -١  

   من اتفاقية ١٩ واملادة ١٩٦١من اتفاقية سنة 
 ١٩٧١سنة 

  
 من ١٤ باملادة السنني على مّراستظهرت اهليئة   - ١٢٣

 ١٩٧١ من اتفاقية سنة ١٩أو املادة / و١٩٦١اتفاقية سنة 
وكان هدف اهليئة من .  عدد حمدود من الدولخبصوص

 عندما ذلك هو تشجيع الدول على االمتثال هلاتني االتفاقيتني
، ٢٠٠٠ويف عام . ال ُتجدي الوسائل األخرى نفعا

، بصيغتها ١٩٦١ من اتفاقية سنة ١٤استظهرت اهليئة باملادة 
، فيما يتعلق بأفغانستان، يف ١٩٧٢ة بربوتوكول سنة عّدلامل

  ضوء تفّشي زراعة خشخاش األفيون على حنو غري 
وأفغانستان هي يف الوقت احلاضر . مشروع يف ذلك البلد

دولة الوحيدة اليت جيري اختاذ إجراءات بشأهنا مبقتضى ال
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ة بربوتوكول عّدل بصيغتها امل١٩٦١ من اتفاقية سنة ١٤املادة 
  .١٩٧٢سنة 

وتلك  (١٩٦١ من اتفاقية سنة ١٤وتنّص املادة   - ١٢٤
واملادة ) ١٩٧٢ة بربوتوكول سنة عّدلاالتفاقية بصيغتها امل

اليت جيوز للهيئة أن  على التدابري ١٩٧١ من اتفاقية سنة ١٩
وُتراعى تلك .  االتفاقيتنيهاتنيتتخذها لضمان تنفيذ أحكام 

، عندما أكثر فأكثر صرامةالتدابري، اليت تتألّف من خطوات 
أهداف االتفاقيتني  بأنَّ يكون لدى اهليئة سبب لالعتقاد

باتت معّرضة جديا للخطر نظرا لعدم تنفيذ دولٍة ما 
ر اهليئة ء الدول املعنية حىت تقّروال ُتذكر أمسا. أحكامهما

إطالع األطراف واجمللس االقتصادي واالجتماعي وجلنة 
). كما هي احلال بالنسبة ألفغانستان(ات على احلالة خدِّرامل

 تدابري ، باستثناء أفغانستان، الدول املعنيةوقد اختذت
إهناء اإلجراءات املتخذة من اهليئة مكّنت   كافيةتصحيحية
 .دول مبقتضى هاتني املادتنيجتاه تلك ال

    
   ١٤التشاور مع حكومة أفغانستان عمال باملادة  -٢  

  ١٩٦١من اتفاقية سنة 
  

 ١٤ باملادة ٢٠٠٠منذ أن استظهرت اهليئة يف عام   - ١٢٥
 وهي مواظبة على إجراء حوار مع ١٩٦١من اتفاقية سنة 

من بينها إيفاد  تدابري واختذت اهليئة. حكومة أفغانستان
عثات إىل أفغانستان على الصعيد السياسي وثالث ثالث ب
تقنية ملساعدة السلطات املختصة يف البلد على الوفاء بعثات 

وعالوة على ذلك، حضرت وفود . بالتزاماهتا التعاهدية
 دورات اهليئة، بدعوة منها، يف عدد أفغانستانحكومية من 

 ١٤من املناسبات يف إطار املشاورات املستمرة مبوجب املادة 
  .١٩٦١من اتفاقية سنة 

ما تقّد حىت اآلن  أفغانستانعدم إحرازوبالنظر إىل   - ١٢٦
يف الوفاء بالتزاماهتا وواجباهتا الدولية املقطوعة مبوجب 

ات، فقد اقترحت اهليئة يف خدِّراملعاهدات الدولية ملراقبة امل
خالل ل اآلونة األخرية أن ُتوفد بعثة رفيعة املستوى إىل كاُب

من ر إيفاد تلك البعثة، طلبت اهليئة ونظرا لتعذّ. ٢٠١١عام 

حكومة أفغانستان أن ترسل وفداً رفيع املستوى إىل دورة 
 ٢٠١١نوفمرب / املعقودة بفيينا يف تشرين الثاين١٠٢اهليئة 

رات حالة مراقبة آخر تطّوعلى من أجل إطالع اهليئة 
لتقّدم  احلكومة وااختذهتا والتدابري اليت البلدات يف خدِّرامل

. اتخدِّراملعاهدات الدولية ملراقبة امل يف تنفيذ أحرزتهالذي 
 . حكومة أفغانستان عجزت عن تلبية ذلك الطلبعلى أنَّ

    
  ات يف أفغانستانخدِّراحلالة الراهنة ملراقبة امل  -٣  
  

 إمجايل املساحة املزروعة ٢٠١١ازداد يف عام   - ١٢٧
انستان بنسبة خبشخاش األفيون على حنو غري مشروع يف أفغ

 يف املائة، فيما ارتفع اإلنتاج احملتمل من خشخاش األفيون ٧
 وُزرع.  طن٥ ٨٠٠ يف املائة، ليصل إىل ٦١بنسبة 

خشخاش األفيون يف نصف مقاطعات البلد البالغ عددها 
 يف املائة من زراعته يف ٩٥ مقاطعة، مع استمرار تركّز ٣٤

 زراعة ٢٠١١ام وازدادت يف ع. املناطق اجلنوبية والغربية
  .خشخاش األفيون يف معظم مقاطعات أفغانستان

ويبدو التقّدم احملرز يف احلّد من زراعة خشخاش   - ١٢٨
وحتثُّ اهليئةُ . األفيون غري املشروعة يف أفغانستان بطيئاً وهشاً

حكومةَ أفغانستان على اختاذ التدابري املناسبة من أجل تنفيذ 
ات وضمان احلّد تدرجيياً خدِّرمل املراقبةاستراتيجيتها الوطنية 

من زراعة خشخاش األفيون غري املشروعة يف البلد ومنعها 
بفعالية، ال سيما من خالل تنظيم محالت للتوعية واإلبادة 

  . يف املناطق املتضّررةللمزارعنيوتوفري مصادر رزق بديلة 

  اليت تزرع العامل بلدان يف مقّدمةأفغانستانتأيت و  - ١٢٩
وقُدِّرت مساحة األراضي . قنَّب راتنج النتجوتالقنَّب 
 ٢٠١٠غري املشروعة يف عام  القنَّب  فيها لزراعةاملخصصة

 هكتار مقارنة مبساحتها ٢٩ ٠٠٠ و٩ ٠٠٠مبا يتراوح بني 
 ٢٤ ٠٠٠ و١٠ ٠٠٠ اليت تراوحت بني ٢٠٠٩يف عام 
يف  القنَّب يزرع فيهاكما ازداد عدد املقاطعات اليت . هكتار

 مقاطعة ١٩ إىل ٢٠٠٩ مقاطعة يف عام ١٧من أفغانستان 
 وقُدِّرت كمية اإلنتاج السنوي من راتنج. ٢٠١٠يف عام 
 طن ٣ ٧٠٠ و١ ٢٠٠ مبا يتراوح بني ٢٠١٠يف عام القنَّب 
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استنادا إىل ارتفاع غلة هذا املنتوج يف البلد إىل ما مقداره 
  .كغ يف اهلكتار الواحد ١٤٥

ات خدِّر تزايد تعاطي املوتالحظ اهليئة بقلق استمرار  - ١٣٠
تعاطي املواد األفيونية يف نسبة شكّل تو. يف أفغانستان

النسبة بلغ تيف العامل، إذ النسب أعلى إحدى أفغانستان 
 يف املائة بني السكان الذين ٢,٦٥ لالنتشار السنوي ةاحلالي

 ميثّل زيادة كبرية ، مما عاما٦٤ و١٥تتراوح أعمارهم بني 
وتواجه ).  يف املائة١,٤ (٢٠٠٥ يف عام ة املسّجلالنسبةعن 

 بعدوى األيدزأفغانستان أيضاً انتشاراً سريعاً يف اإلصابة 
 .اتخدِّروفريوسه من جراء تعاطي امل

وما زالت اهليئة قلقة إزاء استمرار تفشي الفساد يف   - ١٣١
ات واألمن خدِّرأفغانستان وآثاره على جهود مكافحة امل

وحتثُّ اهليئةُ احلكومةَ . ة االقتصاديةواحلوكمة الرشيدة والتنمي
تعزيز جهودها ، باجملتمع الدويلمن مبساعدة القيام، على 
أكثر فعالية وخاضعة و إىل إنشاء إدارة شفافة الرامية

 .للمساءلة على كلّ املستويات
    

  تعاون اجملتمع الدويل  -٤  
  

ترّحب اهليئة مبا يبذله اجملتمع الدويل من جهود   - ١٣٢
ما حيقّّقه من تقّدم يف سبيل تعزيز األمن وحتسني مستمرة و
من الضروري و.  التعمري والتنميةوتكثيف جهوداحلوكمة 

  ساعدة أفغانستان على ملالتقّدم يف هذه اجملاالت إحراز 
ومن شأن زيادة . ات يف البلدخدِّرحتسني حالة مراقبة امل

قدرات الشرطة الوطنية األفغانية بصورة عامة، وشرطة 
   تؤثّر تأثريا كبرياات بصورة خاصة، أن خدِّرحة املمكاف

على جهود احلكومة ملكافحة األنشطة غري املشروعة ذات 
  .اتخدِّرالصلة بامل

اجملتمع الدويل أن يواصل جهوده ب اهليئةُ وهتيب  - ١٣٣
عقب املؤمتر الدويل املعين ل الرامية إىل دعم تنفيذ عملية كاُب
كما . ٢٠١٠يوليه /يف متوز لبأفغانستان الذي ُعقد يف كاب

 واجملتمع الدويل أن يتخذا ما أفغانستانكومة حب اهليئة هتيب
 ١٨١٧يلزم من تدابري تكفل تنفيذ قرار جملس األمن 

وتتطلّع اهليئة . االبشأن مراقبة السالئف تنفيذا فّع) ٢٠٠٨(
ر عقده يف بون يوم إىل نتائج املؤمتر املعين بأفغانستان املقرَّ

 والذي سريكّز على مسائل ٢٠١١ديسمرب /ألولكانون ا  ٥
 والعملية السياسية،  مبساعدة أفغانستانالدويل األمن وااللتزام

ر عقده يف وكذلك املؤمتر الوزاري الثالث مليثاق باريس املقّر
 .٢٠١٢فرباير / شباط١٦فيينا يوم 

    
  االستنتاجات  -٥  
  

ي  حكومة أفغانستان هد اهليئة من جديد أنَّتؤكّ  - ١٣٤
ل املسؤولية الرئيسية عن تنفيذ املعاهدات الدولية من يتحّم
 اهليئة تدرك ومع أنَّ. ات على أراضيهاخدِّرملراقبة امل

حاليا،  الصعوبات الشديدة اليت تواجهها حكومة أفغانستان
فإهنا ترى أنه ميكن تنفيذ عدد من األنشطة املعيارية املهمة 

حتسني حالة مراقبة اليت من شأهنا أن تسهم بشكل كبري يف 
 املراقبة تشديد: يليات يف البلد، بوسائل من قبيل ما خدِّرامل

املفروضة على النقل املشروع للمواد اخلاضعة للمراقبة 
ات العقلية وتعاطيها؛ وتعزيز ؤثِّرالدولية؛ ومنع تسريب امل

  .مراقبة السالئف

  أفغانستان على تكثيف جهودها حكومةَوحتثّ اهليئةُ  - ١٣٥
. ات وتوثيق عرى تعاوهنا مع اهليئةخدِّرجمال مراقبة امليف 

على أن تتخذ اخلطوات الالزمة لالنضمام إىل ها كما حتثّ
االتفاقية الوحيدة  الذي يعّدل ١٩٧٢بروتوكول سنة 

  )٧(.١٩٦١ات لسنة مخدِّرلل
    
  تعاون احلكومات مع اهليئة  - جيم 

  
  تقدمي احلكوماِت املعلومات إىل اهليئة  -١  
  

تنشر اهليئة كل سنة، باإلضافة إىل تقرير عن   - ١٣٦
أعماهلا، منشورات تقنية تزّود احلكومات بتحاليل ملعلومات 

__________ 
  ، ٩٧٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )7(

 .١٤١٥١الرقم 
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إحصائية عن صنع املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية والتجارة 
، فضالً عن حتاليل وخمزوناهتافيها واستهالكها واستعماهلا 

 . هذه املوادالحتياجات منلتقديرات وتقييمات ا

وتستند تقارير اهليئة ومنشوراهتا التقنية إىل   - ١٣٧
ات خدِّراملعلومات اليت ُتلزِم املعاهداُت الدولية ملراقبة امل

وعالوة على ذلك، تقّدم احلكومات .  فيها بتقدميهااألطراَف
طوعاً، عمالً بقرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي وجلنة 

  ت بغية تيسري اخدِّرات، معلومات عن مراقبة املخدِّرامل
إجراء تقييم دقيق وشامل لسري عمل النظام الدويل ملراقبة 

 .ات والسالئفخدِّرامل

ويتيح حتليلُ البيانات اإلحصائية املقدَّمة من الدول   - ١٣٨
 اخلاضعةللهيئة رصَد األنشطة املشروعة املتصلة باملواد 

ات ؤثِّرات واملخدِّرللمراقبة الدولية بغية منع تسريب امل
وهكذا ميكن معرفة حال . قلية إىل األسواق غري املشروعةالع

أحناء مجيع إمداداهتا لألسواق االستهالكية املشروعة يف 
العامل، يف الوقت املناسب وبكميات تفي باحتياجات الدول 

 حتليل البيانات كما أنَّ. املشروعة لألغراض الطبية والعلمية
. اتخدِّردويل ملراقبة امليتيح للهيئة تقييم األداء العام للنظام ال

وُتستخدم مالحظات اهليئة، إىل جانب اإليضاحات املتعلقة 
بيانات ناقصة أو مشكوك  من  احلكومات إىل اهليئةمبا تقّدمه

  يف نوعيتها، يف استبانة جوانب اخللل والثغرات اليت 
تشوب ُنظم املراقبة الوطنية؛ وبعد ذلك حيدَّد ما ميكن أن 

 تصحيحية هبدف حتسني النظام الدويل يوصى به من تدابري
  .اتخدِّرملراقبة امل

وتسلّط اهليئةُ الضوَء، من خالل عملها، على أفضل   - ١٣٩
  املمارسات وعلى ما حتقّق من إجنازات مهمة يف جمال 

  ات، وتنّبه اجملتمَع الدويل إىل حاالت عدم خدِّرمراقبة امل
ع على ولالطال(. وفاء احلكومات بالتزاماهتا التعاهدية

  وصف لصعوبات اإلبالغ اليت تواجهها بعض احلكومات 
 واألسباب اليت تقف وراء تلك الصعوبات، انظر الفقرات

 .) أدناه١٦٣- ١٥٧

  تقدمي التقارير اإلحصائية  -٢  
  

من واجب احلكومات أن تزّود اهليئة يف الوقت   - ١٤٠
املناسب بتقارير إحصائية سنوية تتضّمن املعلومات املطلوبة 

 .اتخدِّر االتفاقيات الدولية ملراقبة املجبمبو

، قّدمت ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١وإىل غاية   - ١٤١
ات خدِّر دولةً وإقليماً التقارير اإلحصائية السنوية عن امل١٦١

 يف ٧٦، أو ما ميثّل نسبة ٢٠١٠عن العام ) االستمارة جيم(
. تقاريراملائة من الدول واألقاليم املطلوب منها تسليم هذه ال

 العاموُيتوقّع أن تقّدم حكومات أخرى تقاريرها عن 
 دولةً وإقليماً إحصاءات ١٩٠جمموعه   وقّدم ما. ٢٠١٠

ات يف عـام خدِّرفصلية عن وارداهتا وصـادراهتا مـن امل
 يف املائة من الدول واألقاليم ٨٩، مما ميثّل نسبة ٢٠١٠

ات اليت وكان عدد احلكوم. امللَزمة بتقدمي تلك اإلحصاءات
مل تنتظم يف تقدمي إحصاءاهتا مرتفعاً يف مناطق أفريقيا 

تقّدمه احلكومات   مامعّدلومل يتحّسن . ي وأوقيانوسيا والكاريـب
دون اإلقليمية من تقارير تلك املنطقة  تينك املنطقتني ويف

إحصائية على الرغم من تكرار الطلبات اليت ترسلها اهليئة إىل 
 .احلكومات املعنية

ومل تقّدم عّدة حكومات التقارير اإلحصائية السنوية   - ١٤٢
 ضمن املهلة احملّددة، ٢٠١١ات يف عام خدِّراملطلوبة عن امل

 البلدان املصّنعة واملصّدرة أكربمبا فيها حكومات بعض 
ات، مثل أستراليا والربازيل مخدِّرواملستوردة واملستخدمة لل

 يف التأّخروهذا . وكندا واهلند واليابان واململكة املتحدة
تقدمي التقارير اإلحصائية السنوية، وخصوصا من كربى 

جرة فيها، يؤّخر قيام اهليئة ات واملتِّمخدِّرعة للالدول املصنِّ
، وجيعل من الصعب عليها القيام بتحليل االجتاهات العاملية

إعداد التقرير السنوي واملنشورات التقنية وفقاً بواجب 
وقد اتصلت . ١٩٦١فاقية سنة  من ات١٥ألحكام املادة 

 . تصحيح الوضعمنهااهليئة باحلكومات املعنية وطلبت 

 ١٥٨، قّدمت ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١وحىت   - ١٤٣
ات العقلية ؤثِّردولةً وإقليماً التقارير اإلحصائية السنوية عن امل

 إىل اهليئة، أو ما ميثّل نسبة ٢٠١٠عام عن ) Pاالستمارة (
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ن الدول واألقاليم اليت يتعّين عليها تقدمي تلك  يف املائة م٧٥
 حكومة طوعاً ١١٨وعالوة على ذلك، قّدمت . التقارير

مجيع التقارير اإلحصائية الفصلية األربعة بشأن الواردات 
 من اتفاقية الثاينوالصادرات من املواد املدرجة يف اجلدول 

، عمالً بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي ١٩٦١سنة 
 يف تلك تتاجرومل يتخلّف من احلكومات اليت . ١٩٨١/٧

 إالّ ست ٢٠١٠املواد عن تقدمي أيِّ استمارة فصلية لعام 
 .سجَّل حىت اآلن وهو أدىن رقم ُي؛حكومات

 جوانب القصور اليت تشوب عملية وعلى غرار  - ١٤٤
 عدد الدول اليت مل ات، ظلَّخدِّراإلبالغ اإلقليمية عن امل

 ٢٠١٠عام عن ات العقلية ؤثِّر املوصخبصتقّدم إحصاءات 
 يف جدا مرتفعاً ٢٠١١نوفمرب /قبل األول من تشرين الثاين

. مناطق أفريقيا وأمريكا الوسطى والكاريبـي وأوقيانوسيا
 البلدان املصّنعة واملصّدرة أكربوظلّت بعض البلدان، ومنها 

ات العقلية، مثل الربازيل وكولومبيا وإيرلندا مؤثِّرلل
ل، تواجه صعوبات يف تقدمي التقرير اإلحصائي وإسرائي

 املوعد النهائي لتقدميه حبلول ات العقليةؤثِّرالسنوي عن امل
 ).يونيه/ حزيران٣٠ أْي(

ما جمموعه  ومن دواعي سرور اهليئة أن تالحظ أنَّ  - ١٤٥
يف  ات العقليةؤثِّر حكومة قّدم بيانات عن استهالك امل٣٣

التقييم املتعلق مبدى ، مما مكّن من حتسني ٢٠١١عام 
وقد طُِلبت هذه البيانات ألول مرة عمالً بقرار جلنة . توافرها

 توافر العقاقري زيادة الذي يرمي إىل ٥٤/٦ات خدِّرامل
ات العقلية اخلاضعة للمراقبة الدولية بكميات ؤثِّرة واملخدِّرامل

 .وتعاطيهاكافية لألغراض الطبية والعلمية مع منع تسريبها 

، قّدم ما ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١ غاية وإىل  - ١٤٦
 االستمارة دال عن يف دولةً معلومات سنوية ١٣٢جمموعه 

ات ؤثِّرات واملخدِّراملواد اليت يكثر استخدامها يف صنع امل
  وبلغ متوسط عدد الدول واألقاليم . العقلية غري املشروع

اليت قّدمت االستمارة دال، يف السنوات اخلمس األخرية، 
غري أنَّ متوسط عدد الدول واألقاليم .  وإقليماً دولة١٣٧ً
 / حزيران٣٠دة يف  ضمن املهلة احملّدمعلوماهتامت اليت قّد

 . وإقليماً دولة٦٢ًيونيه، مل يتجاوز 

 للبيانات اليت تضّمنتها االستمارة دال أبلغت ووفقاً  - ١٤٧
 من املواد املدَرجة ضبطيات، عن ٢٠١٠، يف  حكومة٥١ً

دولني األول والثاين من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة يف اجل
 لسنةات العقلية ؤثِّرات واملخدِّراالجتار غري املشروع يف امل

لكن غالبية تلك احلكومات مل تزّود اهليئة سوى . ١٩٨٨
 ، مع أنهمبعلومات عن كميات السالئف الكيميائية املضبوطة

لظروف اليت من الالزم توفري املزيد من املعلومات عن ا
 من ١٢ املبلَّغ عنها، وفقاً ألحكام املادة الضبطياتاكتنفت 

، لكي تتسّنى استبانة أيِّ تغّيرات حصلت ١٩٨٨اتفاقية سنة 
ات وأساليب عمل جتار خدِّريف اجتاهات االجتار بامل

وقد حثّت اهليئةُ مجيَع احلكومات على أن تقّدم . اتخدِّرامل
د اخلاضعة للمراقبة الدولية  املواضبطمعلومات بشأن حاالت 

اليت املواد الكيميائية غري املدرجة يف اجلدول األول أو الثاين و
أهنا اسُتخدمت يف الصنع غري املشروع، ومعلومات عن يتبّين 

الشحنات املوقوفة من السالئف، وكذا عن تفكيك خمتربات 
 .ات غري املشروعخدِّرصنع امل

    
  تقدمي التقديرات والتقييمات  -٣  
  

، ُتلَزم الدول ١٩٦١مبقتضى أحكام اتفاقية سنة   - ١٤٨
األطراف بتزويد اهليئة يف كل عام بتقديرات الحتياجاهتا من 

ويف هذا الصدد، كان ما جمموعه . ات للعام التايلخدِّرامل
نوفمرب / تشرين الثاين١ دولةً وإقليماً قد قّدم، حىت ١٥٥

. ٢٠١٢ ات لعامخدِّر، تقديرات احتياجاته من امل٢٠١١
 يف املائة من جمموع الدول ٧٣وميثّل ذلك العدد نسبة 

واألقاليم املطلوب منها أن تقّدم تلك التقديرات السنوية 
وكما كانت عليه احلال يف السنوات . إلقرارها من لدن اهليئة

 من اتفاقية سنة ١٢ من املادة ٣السابقة، ووفقاً للفقرة 
للدول واألقاليم على اهليئة أن تضع تقديرات كان ، ١٩٦١

كما ُوضعت . اليت مل تقّدم تقديراهتا يف الوقت احملّدد
 .٢٠١١ يف سنة تقديرات جلنوب السودان الذي استقلّ

ات، خدِّروإىل جانب تقديرات االحتياجات من امل  - ١٤٩
 ١٩٨١/٧وعمالً بقراري اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
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 من احلكومات أن تزّود اهليئة يطلب، ١٩٩١/٤٤و
ات ؤثِّربتقييمات سنوية الحتياجاهتا الطبية والعلمية من امل
اتفاقية العقلية املدرجة يف اجلداول الثاين والثالث والرابع من 

 .١٩٧١سنة 

، زّودت ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١وإىل غاية   - ١٥٠
 جنوبعدا حكومة   حكوماُت مجيع الدول واألقاليم، ما

ات ؤثِّراجاهتا السنوية من املالسودان، اهليئةَ بتقييمات الحتي
وقد أعّدت اهليئة، وفقاً . العقلية لألغراض الطبية والعلمية

، ١٩٩٦/٣٠ألحكام قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
ات العقلية ؤثِّرحتياجات جنوب السودان من املالتقييمات 

هبدف متكني ذاك البلد من استرياد تلك املواد لألغراض 
 .ال مسّوغ لهالطبية دون إبطاء 

مرة كل ثالث ،  احلكوماتتقوموُيوَصى بأن   - ١٥١
 التقييمات اخلاصة ، باستعراض وحتديثسنوات على األقل

. ات العقليةؤثِّرباحتياجاهتا الطبية والعلمية السنوية من امل
يناير / اهليئة يف كانون الثاينقّدمتهالطلب الذي  على وبناًء

تياجاهتا من  تقييمات اح حكومة٨٣ً، نقّحت ٢٠١١
  حكومة٧١ًات العقلية تنقيحاً كامالً، كما قّدمت ؤثِّرامل

ومل . تعديالت على التقييمات املتعلقة مبادة واحدة أو أكثر
 بلداً وإقليماً، خاصة يف أفريقيا ١٥تقدِّم حكومات 

ات ؤثِّروأوقيانوسيا، أيَّ تنقيح الحتياجاهتا املشروعة من امل
 .ألقلالعقلية لثالث سنوات على ا

وقد يؤثِّر عدم تقدمي تقديرات أو تقييمات وافية عن   - ١٥٢
. املراقبةات العقلية تأثرياً سلبياً على فعالية ؤثِّرات واملخدِّرامل

فعندما تقل التقديرات أو التقييمات عن االحتياجات 
 قد يتأّخر استرياد أو استعمال العقاقري الفعليةاملشروعة 

عقلية الالزمة لألغراض الطبية أو ات الؤثِّرة أو املخدِّرامل
أّما إذا فاقت التقديراُت أو التقييمات االحتياجات . العلمية

ات ؤثِّرات واملخدِّرخماطر تسريب امل فإنَّ املشروعة بكثري،
ولذا . العقلية املستوردة إىل القنوات غري املشروعة تتزايد

ت ميع احلكومات أن تتحقّق من دقّة التقديراجب اهليئة هتيب
وينبغي للحكومات، عند االقتضاء، . والتقييمات اليت تقّدمها

ة أو خدِّرتزويد اهليئة بتقديرات تكميلية عن العقاقري امل
 .ات العقليةمؤثِّرأيِّ تعديالت تطرأ على تقييماهتا للب هاإبالغ

ووفقاً لقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   - ١٥٣
ة دال، بيانات ، تقّدم احلكومات، يف االستمار١٩٩٥/٢٠

عن جتارهتا املشروعة يف املواد املدَرجة يف اجلدولني األول 
.  لديها واحتياجاهتا منهااستعماهلاوالثاين وعن أغراض 

 تشرين ١ دولة وإقليم، إىل غاية ١٠٠وهكذا قّدم أكثر من 
، معلومات عن التجارة املشروعة يف ٢٠١١نوفمرب /الثاين

وقد مكّنت تلك . السالئف وعن أغراض استعماهلا
املعلومات اهليئة من رصد أمناط التجارة الدولية يف السالئف 
الكيميائية واستبانة أيِّ اجتاهات جديدة أو أيِّ معامالت 

 .جتارية مشبوهة

 الدول األعضاء، يف  مناتخدِّروطلبت جلنة امل  - ١٥٤
، أن تقّدم إىل اهليئة تقديرات الحتياجاهتا ٤٩/٣قرارها 

عة من أربع مواد يكثر استعماهلا يف صنع السنوية املشرو
ميثيلني ديوكسي - ٤،٣ات األمفيتامينية، وهي مادة نشِّطامل

 ومادة ٢- بروبانون- ١- بروبانون، ومادة فينيل- ٢- فينيل
 بقدر تقدم أيضا،السودوإيفيدرين ومادة اإليفيدرين، وأن 

 الحتياجاهتا من واردات املستحضرات ات تقدير،املستطاع
 املعلومات عن االحتياجات كما أنَّ. ى تلك املواداحملتوية عل

ات نشِّطاملشروعة من السالئف الكيميائية إلنتاج امل
األمفيتامينية تساعد السلطات املختصة يف البلدان املصّدرة 
على منع تصدير املواد بكميات تزيد عن االحتياجات 

قد ُتسرَّب هي الكميات اليت توردة، وساملشروعة للبلدان امل
  .ىل قنوات غري مشروعةإ

عدد احلكومات اليت قّدمت باطّراد وقد َتزاَيَد   - ١٥٥
تقديرات لالحتياجات السنوية املشروعة من املواد املدرجة 

فحىت . يف اجلدولني األول والثاين، وكذلك عدد هذه املواد
 حكومةً ١٣٧، قّدمت ٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين  ١

. ادة واحدة على األقلاحتياجاهتا السنوية املشروعة من م
، قّدمت بعض احلكومات تقديرات الحتياجاهتا ٢٠١١ويف 

ألّول مرة، وهي حكومات بوتان وجزيرة كريسماس وجزر 
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والدامنرك وغامبيا ومجهورية الو ) كيلينغ(كوكس 
الدميقراطية الشعبية وناميبيا وهولندا والسنغال وسنغافورة 

  .نوترينيداد وتوباغو وأوكرانيا وأوزبكستا

جمموع  مجيع احلكومات بأنَّتذكري  اهليئة  وتود  -١٥٦
ات خدِّرتقديرات االحتياجات الطبية والعلمية السنوية من امل

ات العقلية منشورة يف ؤثِّروكذلك تقييمات االحتياجات من امل
ات العقلية، ؤثِّرات واملخدِّرعن املالسنوية مطبوعاهتا التقنية 

اهتا الشهرية  مستجّدوبأنَّوكذلك يف املنشورات الفصلية، 
كما ُتتاح يف . )www.incb.org(متاحة يف موقع اهليئة الشبكي 

تقديرات االحتياجات عن  ُتحّدث بانتظام معلوماتاملوقع ذاته 
  .ات األمفيتامينيةنشِّطاملالسنوية املشروعة من سالئف 

    
  شف من جوانب قصور دراسة البيانات وما ُيكت  -٤  

  يف عملية اإلبالغ
  

تتيح دراسة البيانات اإلحصائية الواردة من   - ١٥٧
ُنظم املراقبة ما قد يعتري احلكومات للهيئة الوقوف على 

 ن اهليئة، يف إطار هذهوبذا تتمكّ.  من قصورالوطنية
، من استبانة حاالت التضارب يف البيانات املقدَّمة الدراسة

تجارة، واليت من شأهنا أن تدلّ على من الشركاء يف ال
استخدام منهجيات غري صحيحة يف جتميع البيانات أو 

إمكانية ات أو خدِّر يف مراقبة امل عاممعاجلتها، أو ضعف
  التجارة الدولية إىل قنوات قنوات ملواد من اتسريب 

 .غري مشروعة

 الوقت يف غضونويزّود كثري من البلدان اهليئة،   - ١٥٨
تلك البلدان جيمع و.  اجلودةيانات إحصائية عاليةاحملّدد، بب

 أنَّ لديها أجهزة وطنية راسخة ملراقبة قاسم مشترك هو
ات تتوافر هلا املوارد البشرية والتقنية الالزمة للنهوض خدِّرامل

مبسؤولياهتا، وتشتغل بناًء على قوانني ولوائح تنظيمية إدارية 
من سلطة هي خمّولة، بوجه خاص، ما يلزم و. مالئمة

لالضطالع مبا يقع على عاتقها من مهام مبقتضى املعاهدات 
 هذه النظم الوطنية وتؤدي. اتخدِّرالدولية ملراقبة امل
ضمان  ال يستهان به يف دوراات خدِّرالراسخة ملراقبة امل

كما أنَّ تقدميها . اتمخدِّرحسن سري املراقبة الدولية لل
 صنع املواد بات بشأن متطلّوسديدةتوجيهاٍت واضحةً 

اخلاضعة للمراقبة الدولية والتجارة فيها، كفيل بإقامة تعاون 
لي هذه ات وممثّخدِّربني السلطات الوطنية املعنية مبراقبة امل
 .الصناعة، يعود بالنفع على مجيع األطراف

وقد ُسّخرت التطورات التكنولوجية احلديثة،   - ١٥٩
يز ُنظم مراقبة وخباصة يف جمال تكنولوجيا املعلومات، يف تعز

ات، حبيث باتت حكومات عديدة توظّف ُنظماً خدِّرامل
إلكترونية يف جتميع البيانات املطلوبة مبوجب االتفاقيات، 

 عملية معاجلة يعقِّدباعتبار أنَّ استخدام وسيلة أخرى قد 
 بالنظر إىل البيانات املتعلقة باملواد اخلاضعة للمراقبة الدولية

اهليئة هبذه التطّورات، بالنظر إىل وقد رّحبت . كرب حجمها
أنَّ استخدام أدوات إلكترونية يساعد احلكومات يف التقّيد 

ة يف البيانات بآجال اإلبالغ ويكفل قدراً أكرب من الدقّ
إالّ أنَّ اهليئة تالحظ أنَّ هذه النظم ُتصمَّم أو تعدَّل . املقدَّمة

لتعديالت أحياناً بكيفية تيّسر ممارسات اإلبالغ، لكن هذه ا
 بأحكام املعاهدات، إىل اقد تفضي، يف حال عدم تقّيدها متام

ويف هذا الصدد، . أخطاء يف اإلبالغاستمرار ارتكاب 
، بتعاون مع السلطات ٢٠١١أحرزت اهليئة، خالل العام 

الوطنية املختصة من عدد من البلدان املهتمة، تقّدماً ملموساً 
الواردات /دراتيف وضع نظام إلكتروين خاص بأذون الصا

ُيتوقَّع أن يسّهل تزويد احلكومات للهيئة بالبيانات اإللزامية 
 ).أدناه ٢١٩- ٢١٢ انظر الفقرات(

 البيانات اليت ُتجمَّع يكون مستوىويف بعض البلدان   - ١٦٠
إلكترونياً من أصحاب املصلحة، مثل الشركات اخلاصة، 

 ومما يبعث على.  وتشوهبا أحياناً بعض األخطاءمتدنيا
األسف أنَّ بعض احلكومات أبلغت اهليئة أهنا مل تستطع 

زعمت من عدم تقدمي  تزويدها باملعلومات املطلوبة بسبب ما
صانعي املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية البيانات املطلوبة إىل 

 .السلطات الوطنية املختصة

 التأّخر يف تقدمي البيانات وتقدمي بيانات يشكّلوقد   - ١٦١
قيام اهليئة بفحص عقبة كبرية أمام ري دقيقة ناقصة أو غ
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وهلذا تذكّر اهليئةُ حكومات البلدان .  العامالبيانات وحتليلها
املعنية بأنَّ من واجبها التحقّق من أنَّ أيَّ نظام إلكتروين 
تستخدمه على الصعيد الوطين يف جتميع البيانات وإبالغها 

اشى مع أحكام إىل اهليئة جيب أن يوضع وُيطبَّق بكيفية تتم
كما أنَّ على احلكومات . املعاهدات الدولية ذات الصلة

وسلطاهتا املختصة أن تتدارك أيَّ أخطاء يف قيد البيانات أو 
 يف أيِّ مرحلة من مراحل جتميع ترتكبأخطاء مفاهيمية قد 
 .البيانات أو معاجلتها

 ، اهليئة٥٤/٦َات، يف قرارها خدِّر املوشّجعت جلنةُ  - ١٦٢
 تواصل، بدعم من الدول األعضاء، تقدمي املساعدة على أن

إىل السلطات الوطنية املختصة هبدف حتسني اآللية الوطنية 
إلبالغ البيانات اإلحصائية، وتقدير االحتياجات املشروعة 

 لالحتياجاتة، وإجراء تقييم طوعي خدِّرمن العقاقري امل
 يف وسوف تواصل اهليئة،. ات العقليةؤثِّراملشروعة من امل

نطاق املهمة املنوطة هبا، تقدمي املساعدة إىل احلكومات، 
كلّما اقتضت الضرورة ذلك، لتعزيز قدرة تلك احلكومات 

ات ؤثِّرات واملخدِّرعلى مراقبة األنشطة املشروعة املتصلة بامل
ويف هذا . العقلية والسالئف، مبا يف ذلك عملية اإلبالغ

ون مع هيئات دولية  ستعمل اهليئة يف إطار من التعا،الصدد
ات واجلرمية خدِّرأخرى مثل مكتب األمم املتحدة املعين بامل

  .ومنظمة الصحة العاملية

الكثري من األطراف يف اتفاقية ألنَّ واهليئة منشغلة   - ١٦٣
 البلدان أكرب، ومنها بعض ١٩٧١ واتفاقية سنة ١٩٦١سنة 

راقبة ملواد خاضعة ملرة عة واملستوردة واملصّدواملصّناملنتجة 
دولية، تواجه صعوبات يف مجع وتبليغ معلومات عن صنع 

عن استعماهلا التجارة فيها أو ات العقلية أو ؤثِّرات واملخدِّرامل
 يف حوزة اخمزوناهتما يوجد من يف صنع مواد أخرى أو عن 

 اليت ساقتها احلكومات املزعومةومشلت األسباب . املصنعني
غ أو عدم دقّة البيانات للهيئة يف تفسري تأّخرها يف اإلبال

املقدَّمة، القصور يف التشريعات أو يف تنفيذها، وعدم كفاية 
 منوتطلب اهليئة . اتخدِّرموارد السلطات الوطنية ملراقبة امل

احلكومات املعنية أن تستعرض تشريعاهتا الوطنية ولوائحها 
اإلدارية الناظمة لصنع املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية 

 ما إذا كانت القوانني والتشريعات والنظر يف فيهاوالتجارة 
وينبغي، حسب . املعنية كافية وما إذا كانت ُتنفّذ كما جيب

االقتضاء، أن تتخذ احلكومات تدابري رامية إىل تعزيز سلطاهتا 
  ات عن طريق زيادة قدرهتا على خدِّرالوطنية ملراقبة امل

  البيانات يف مجع بيانات عالية اجلودة وتزويد اهليئة هبذه 
 .الوقت املناسب

    
ضمان تنفيذ أحكام املعاهدات الدولية  - دال 

 اتخدِّرملراقبة امل
  

  منع تسريب املواد اخلاضعة للمراقبة  -١ 
  

 اتخدِّرمن األهداف الرئيسية للنظام الدويل ملراقبة امل  - ١٦٤
 مشروعة غريمنع تسريب املواد اخلاضعة للمراقبة إىل قنوات 

ات، أو الستعماهلا يف صنع خدِّر ملتعاطي امللبيعها الحقا
يف  ات العقلية بصفة غري مشروعةؤثِّرة واملخدِّرالعقاقري امل

ون على مّر تَّجروقد استغلّ امل. حالة السالئف الكيميائية
 النظام لتسريب املواد تشوب تطبيقالسنني الثغرات اليت 

تماعي اخلاضعة للمراقبة؛ وكان على اجمللس االقتصادي واالج
ات أن يتخذا تدابري مراقبة إضافية لسّد تلك خدِّروجلنة امل

وتدرس اهليئة يف القسم الوارد أدناه . الثغرات فور حتديدها
اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومات ملنع تسريب املواد اخلاضعة 
للمراقبة وفقا ألحكام املعاهدات والقرارات ذات الصلة 

ّين املشاكل اليت ال تزال قائمة الصادرة عن اجمللس واللجنة وتب
يف جمال منع تسريب هذه املواد وتقّدم توصيات حمّددة بشأن 

  .كيفية معاجلة هذه املشاكل
    

  األساس التشريعي واإلداري  )أ(  
  

يلزم أن تكفل احلكومات مواءمة التشريعات الوطنية   - ١٦٥
ات، كما يلزم أن خدِّرمع أحكام املعاهدات الدولية ملراقبة امل

تعّدل قوائم املواد اخلاضعة للمراقبة على الصعيد الوطين عند 
إدراج مادة ما يف أحد اجلداول اخلاصة مبعاهدة دولية ملراقبة 

 .ات، أو عند نقل هذه املادة من جدول إىل آخرخدِّرامل
ويؤّدي القصور يف التشريعات أو آليات التنفيذ على 
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 املواد اخلاضعة املستوى الوطين أو التأّخر يف مواءمة قوائم
للمراقبة على املستوى الوطين مع اجلداول اخلاصة باملعاهدات 

ات إىل قصور يف الضوابط الوطنية خدِّرالدولية ملراقبة امل
املفروضة على املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية، وقد يتسّبب 

  .يف تسريب املواد إىل قنوات غري مشروعة

 يف معاجلة وقد واجهت بعض احلكومات مشاكل  - ١٦٦
عدم امتثال اجلهات الوطنية صاحبة املصلحة لتدابري املراقبة 
الرامية إىل منع تسريب املواد من قنوات التوزيع الداخلية، 
من قبيل اشتراط وجود وصفات طبية لصرف العقاقري 

تخزين املواد لات العقلية ووضع أحكام ؤثِّرة واملخدِّرامل
وتبّين بوجه . عا لسرقتهامنيف ظروف آمنة اخلاضعة للمراقبة 

خاص أنَّ العقوبات املطبقة حبق من يثبت إمهاله أو اّتباعه 
لسلوكيات غري أخالقية من األفراد أو الشركات مل تكن 

ين يف تَّجر من التعاون مع املاألشخاصملنع كافية أحيانا 
ع اهليئة مجيع احلكومات على وتشّج. بعض حاالت التسريب

كانت العقوبات املنصوص عليها يف أن تدرس مسألة ما إذا 
ات كافية ملنع وقوع هذه خدِّرتشريعاهتا الوطنية ملراقبة امل

  . إذا اقتضى األمراملشاكل وعلى أن تنقّح قوانينها

وتعرب اهليئة عن تقديرها للحكومات ألهنا تواصل   - ١٦٧
 احلد األدىن مبا يتجاوزتعزيز تشريعاهتا بشأن السالئف 

 والقرارات ١٩٨٨ار اتفاقية سنة املنصوص عليه يف إط
ين من تَّجرات، وذلك ملنع املخدِّرالصادرة الحقا عن جلنة امل

ات خدِّراحلصول على السالئف الكيميائية الالزمة لصنع امل
، قامت بلدان عديدة، ٢٠١١وخالل عام . غري املشروع

ومنها السلفادور وغواتيماال ونيكاراغوا، بتوسيع نطاق 
ة باملراقبة لتشمل مشتقات محض فينيل اخلل تدابريها املتعلق

 تشريعاهتا تضمني اخلاضعة للمراقبة الدولية، عالوة على غري
 بنقلهإعادة جدولة محض فينيل اخلل ما مت مؤخرا من الوطنية 

كما وّسعت كندا . من اجلدول الثاين إىل اجلدول األول
   جدويلنطاق تشريعاهتا لتشمل مواد غري مدرجة يف 

، ولكنها قد ُتستخدم يف الصنع غري ١٩٨٨سنة اتفاقية 
 املشروع للميثامفيتامني أو امليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني

  ").اإلكستاسي("

 بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي وعمالً  - ١٦٨
 السالئف بشأن التدابري الالزمة ملنع تسريب ١٩٩٢/٢٩

لصنع غري املشروع يف ا األساسيةواملواد الكيميائية 
 اهليئة شراكة مع أقامتات العقلية، ؤثِّرات واملمخدِّرلل

  املنظمة العاملية للجمارك لوضع مدونة منفصلة عن 
 على ماديت اإليفيدرين احملتويةتعريفات املستحضرات 

والسودوإيفيدرين من أجل تسهيل رصد التجارة الدولية 
 .تسريبهما حماوالت وكشف باملادتني املذكورتني

    
   من التجارة الدولية املوادريبمنع تس  )ب(  
  

   االحتياجات السنوية نظام تقدير وتقييم    
  من املواد اخلاضعة للمراقبة

  
من تدابري نظام تقدير االحتياجات السنوية املشروعة   - ١٦٩

، الوجه الصحيح على اميكن، عند تنفيذهاملهمة اليت راقبة امل
التجارة  قنواتنع تسريب املواد اخلاضعة للمراقبة من متأن 

يف سياق ملزمة البلدان املصدِّرة واملستوردة و. الدولية
 ١٩٦١اتفاقية سنة ومبوجب ة خدِّرالعقاقري املبتجارة ال
 إىل تقديرات االحتياجات  استناداعّينةاملراعاة احلدود مب

وقد اعتمد .  اهليئةهاوتقّرمها احلكومات السنوية اليت تقّد
ات على خدِّرنة املاجمللس االقتصادي واالجتماعي وجل

ات العقلية ؤثِّرالتوايل، نظام تقييم االحتياجات السنوية من امل
ونظام تقييم االحتياجات السنوية من السالئف، وذلك 

 املألوفة املعامالت غري الكشف عنملساعدة احلكومات على 
تسريب مواد خاضعة حياولون ين تَّجراملتعين أنَّ اليت قد 

  . مشروعةللمراقبة إىل قنوات غري

تلك النظم وظائفها بفعالية، فإنَّ على  تؤّدي ولكي  - ١٧٠
حكومات البلدان املستوردة أن تضع آلية لضمان مواءمة 

 من املواد اخلاضعة الفعليةتقديراهتا وتقييماهتا مع احتياجاهتا 
للمراقبة، وأن حترص على أالّ ُتسَتورد أية كميات من هذه 

 أنَّ االحتياجات تبّين وإذا .املواد تتجاوز تلك االحتياجات
 اليت سبق تقدميها إىل اهليئة، االحتياجاتالفعلية تتجاوز 

على  فينبغي أن تبلغ البلدان املستوردة اهليئة هبذه التغيريات
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وعلى حكومات البلدان املصدِّرة أن تضع بدورها . الفور
  آلية للتحقّق من تقديرات وتقييمات البلدان املستوردة 

   التصدير املتعلقة طلبياتميع رنتها جبعن طريق مقا
مبواد خاضعة للمراقبة ومتنع الصادرات غري املتفقة مع 

  . املشروعةاالحتياجات

اليت رمبا مل متتثل فيها وتتحّرى اهليئة بانتظام احلاالت   - ١٧١
 لكشفاحلكومات لنظام التقديرات أو التقييمات، وذلك 

 ومثلما هو احلال .الثغرات اليت قد تفضي إىل تسريب املواد
 السابقة، فإنَّ معظم البلدان تواظب على السنواتيف 

وفيما . اتخدِّراالمتثال لنظام تقدير االحتياجات من امل
 بلدا يف ١٢ات العقلية، فقد أصدرت سلطات ؤثِّريتعلق بامل

 بشأهنا أيُّ َر تصاريح خبصوص مواد مل ُتج٢٠١٠عام 
 يف يمات تلك البلدان،تقي تتجاوز كمياهتا كثرياتقييمات أو 

اليت حني أولت معظم البلدان املصدِّرة اهتماما للتقييمات 
 يف البلدان املستوردة، ومل تصدِّر عن علم كميات أُجريت
وفيما خيّص . ات العقلية تزيد عن تلك التقييماتؤثِّرمن امل

تقدير االحتياجات السنوية املشروعة من املواد األربع 
 فقد أذنت )٨(ات األمفيتامينية،نشِّطاملستخدمة يف صنع امل

بعض احلكومات باسترياد كميات من تلك املواد جتاوزت 
  . السنوية املشروعةما هو منشور من احتياجاهتابكثري 

وتشّجع اهليئةُ احلكومات على أن جتري استعراضا   - ١٧٢
 املشروعةواحدا على األقل كل ثالث سنوات الحتياجاهتا 

، وذلك باستخدام الدليل اخلاص بتقدير ات العقليةؤثِّرمن امل
االحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية الذي أعّدته 

 انظر الفقرات(اهليئة بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية 
، وأن تبلغ اهليئة بأيِّ تغيريات، حسب ) أدناه٢٤٢- ٢٣٨

احلكومات كما تدعو اهليئة احلكومات، وخباصة . االقتضاء
) تصديرالمبا يف ذلك عمليات إعادة (لديها جتارة كبرية اليت 

 بإعداد أوصييف هذه السالئف األربع ومستحضراهتا اليت 
__________ 

 بروبانون؛-٢-ميثيلني ديوكسي فينيل-  ٣،٤: واد األربع هيامل  )8(
 .بروبانون-٢- فينيل-٢والسودوإيفيدرين؛ واإليفيدرين؛ و

 على هذه املواد يف صنع احملتويةُتستخدم املستحضرات و
 .أيضا ات األمفيتامينية غري املشروعنشِّطامل

 التناسب بني إىل توّخي اليقظة لضمان تقديرات هلا،
  األوضاع السائدة واحتياجاهتا السنوية املشروعة تقديرات 
  .يف السوق

    
   السترياد والتصديراشتراط أذون ل    

  
مثة ركيزة رئيسية أخرى يقوم عليها النظام الدويل   - ١٧٣

 االسترياد أذون احلصول على اشتراطات هي خدِّرملراقبة امل
ق والتصدير، ألهنا متكّن السلطات الوطنية املختصة من التحقّ

وهذه .  املعامالت قبل الشحنكل معاملة منمن مشروعية 
 املواد اخلاضعة األذون إلزامية يف املعامالت اليت تشمل أيا من

 أو املواد املدرجة ١٩٦١للمراقبة مبوجب أحكام اتفاقية سنة 
وعلى . ١٩٧١يف اجلدولني األول أو الثاين من اتفاقية سنة 

السلطات الوطنية املختصة أن تصدر أذون استرياد بشأن 
وينبغي أن . استرياد هذه املواد إىل بلداهنااملتعلقة ب ااملعامالت 

لدان املصدِّرة من صحة أذون االسترياد البسلطات تتحقّق 
قبل إصدار أذون التصدير الالزمة للسماح للشحنات احملتوية 

  .على هذه املواد مبغادرة أراضيها

 إصدار أذون استرياد ١٩٧١وال تشترط اتفاقية سنة   - ١٧٤
ات العقلية املدَرجة يف ؤثِّروتصدير خبصوص التجارة يف امل

وملعاجلة مشكلة تسريب هذه . جدوليها الثالث أو الرابع
التجارة الدولية اليت قنوات املواد على نطاق واسع من 

، طلب  من القرن املاضيتفشت يف السبعينات والثمانينات
 ١٩٨٥/١٥اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف قراراته 

 احلكومات أن توّسع نطاق من ١٩٩٣/٣٨ و١٩٨٧/٣٠و
ات ؤثِّر مجيع املنظام منح أذون االسترياد والتصدير ليشمل

وتعرب اهليئة عن تقديرها حلكومات كل من . العقلية
أوكرانيا وبلغاريا وتركيا واجلبل األسود والسلفادور والعراق 
وموريتانيا وميامنار ألهنا عّدلت يف اآلونة األخرية تشريعاهتا 

أو كل الوطنية لتشترط استصدار أذون استرياد بشأن بعض 
وتشّجع اهليئةُ مرة . لني الثالث والرابعاملواد املدرجة يف اجلدو

 احلكومات اليت ال تشترط تشريعاهتا الوطنية بعُد أخرى مجيَع
ات العقلية على ؤثِّراستصدار أذون استرياد وتصدير لكل امل
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أن توّسع نطاق تلك الضوابط لتشمل كل املواد املدرجة يف 
اهليئة اجلدولني الثالث والرابع يف أقرب وقت ممكن، وأن تبلّغ 

  .اآلنفة الذكربذلك، وفقا لقرارات اجمللس 

وبرغم أنَّ معظم البلدان تشترط اآلن استصدار أذون   -١٧٥
ات العقلية املدرجة يف ؤثِّراسترياد وتصدير بشأن أغلبية امل

، فإنَّ تلك ١٩٧١اجلدولني الثالث والرابع من اتفاقية سنة 
.  تلك املوادالضوابط مل ُتطّبق بعُد تطبيقا شامال على مجيع

بلدان تطّبق ين من استهداف تَّجروملساعدة احلكومات ومنع امل
، تواصل اهليئة توزيع جدول على ضوابط أقلَّ صرامةً من غريها

ن متطلبات منح أذون مجيع السلطات الوطنية املختصة يبيِّ
استرياد املواد املدرجة يف اجلدولني الثالث والرابع اليت تطبقها 

لقرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي احلكومات وفقا 
أكتوبر /وهذا اجلدول منشور منذ تشرين األول. اآلنفة الذكر

املفتوح  يف الركن اآلمن من موقع اهليئة على اإلنترنت، ٢٠١١
مسؤولني حكوميني مأذون هلم بذلك حتديدا، لكي حصرا أمام 

 إطالع السلطات الوطنية ،يف أقرب وقت ممكن، يتسىن
يف البلدان املصدرة على ما حيصل من تغيريات يف املختصة 

  .متطلبات منح أذون االسترياد يف البلدان املستوردة
    

  التحقّق من مشروعية أذون االسترياد    
  

تشّجع اهليئةُ سلطات البلدان املصدرة على التحقّق   - ١٧٦
وهذا . من صحة مجيع أذون االسترياد اليت تعتربها مريبة

  أشكال فيهاالنسبة لألذون اليت تستخدماإلجراء مفيد جدا ب
غري معروفة، أو توقيعات  أختاماجديدة أو جمهولة أو حتمل 

تصدر عن سلطة وطنية خمتصة معترف هبا، أو بالنسبة ال أو 
عروف من امل على مواد حمتويةلألذون الصادرة بشأن شحنة 

كثريا ما ُيساء استعماهلا يف املنطقة اليت يقع فيها البلد  أنه
تقدير أنَّ عددا من احلكومات، بوتالحظ اهليئة . املستورد

ومنها حكومات كل من اململكة املتحدة واهلند وهنغاريا، 
السلطات  ، بالتعاون معالتحققاملتمثلة يف مارسة امل كرست

مشروعية أذون  من ،الوطنية املختصة يف البلدان املستوردة
لوثائق اليت ال  انتباه هذه السلطات إىل الفتاالسترياد، أو 

متتثل متاما ملتطلبات منح أذون االسترياد املنصوص عليها يف 
  .اتخدِّراملعاهدات الدولية ملراقبة امل

تطبيق يف  البلدان املستوردة ازدادت مشاركةكما   - ١٧٧
وتواظب كثري من حكومات . نظام منح أذون االسترياد

اصلة يف البلدان املستوردة على إبالغ اهليئة بالتغيريات احل
شكل أذون االسترياد الصادرة عنها وتزّود اهليئة بنماذج من 

 اتؤثِّرواملة خدِّرالشهادات واألذون املنقّحة بشأن العقاقري امل
العقلية والسالئف الكيميائية كيما يتسىن للهيئة أن تساعد 

. ق من صحة الوثائقحكومات البلدان املصدِّرة يف التحقّ
وردة إىل اهليئة بنسخ من مجيع ما وتبعث بعض البلدان املست

ق من مدى تصدره من أذون االسترياد لتسريع التحقّ
وال تزال اهليئة تتلقى طلبات من حكومات . تهامشروعي

 يف التحقق من للحصول على مساعدهتاالبلدان املصدِّرة 
مشروعية أذون االسترياد، وخاصة يف احلاالت اليت تبوء فيها 

من سلطات البلدان ردود صول على جهودها الرامية إىل احل
 مل يكن حبوزة اهليئة معلومات تكفي وإذا. بالفشل املستوردة

لتأكيد مشروعية تلك األذون، فإهنا جتري اتصاالت مع البلد 
  .د من مشروعية املعاملةاملستورد للتأكّ

وتوّد اهليئة أن تذكّر حكومات البلدان املستوردة   - ١٧٨
يف الوقت املناسب على طلبات بأنَّ من مصلحتها أن جتيب 

، ألنَّ عدم تأكيد كل معاملة على حدةتأكيد مشروعية 
 حماوالت التسريب التحقيق يفمشروعيتها بسرعة قد يعرقل 

أو يتسبَّب يف تأخري إبرام الصفقات التجارية املشروعة يف /و
، ومن مثّ يؤثّر سلبا على توفّر تلك للمراقبةاملواد اخلاضعة 

  .ض املشروعةاملواد لألغرا

 شروعومن دواعي سرور اهليئة أن تالحظ   - ١٧٩
أمهية سرعة تبادل املعلومات بني البلدان إدراك  يفاحلكومات 

 أو آليةاملصدرة واملستوردة، واليت ُيفّضل تبادهلا بطريقة 
  إلكترونية بالكامل، وذلك للحيلولة دون حصول تأخري 

شروعة يف العقاقري ال مّربر له يف إبرام الصفقات التجارية امل
ات العقلية، والعمل يف الوقت نفسه على ؤثِّرة واملخدِّرامل

ضمان تطبيق نظام تقييم وتقدير االحتياجات من املواد 
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اخلاضعة للمراقبة، وكذلك متطلبات منح أذون االسترياد 
ات خدِّروالتصدير املنصوص عليها يف النظام الدويل ملراقبة امل

الواردة أدناه لالطالع على  ٢١٩- ٢١٢ انظر الفقرات(
 اختاذها بشأن ينوياإلجراءات اليت اختذها اجملتمع الدويل أو 

وضع هذا النظام اإللكتروين اخلاص بأذون االسترياد 
  .)والتصدير

    
نظام توجيه اإلشعارات السابقة للتصدير باالتصال     

  احلاسويب املباشر بشأن السالئف الكيميائية
  

 املعلومات بني البلدان املصدِّرة تبّين أنَّ تبادل  - ١٨٠
واملستوردة عن السالئف الكيميائية بواسطة نظام اإلشعارات 

 كل مشروعية للتأكد منالسابقة للتصدير وسيلة فّعالة 
ويعّد نظام توجيه . شحنات السالئف الكيميائيةشحنة من 

اإلشعارات السابقة للتصدير باالتصال احلاسويب املباشر 
التابع للهيئة األداة الرئيسية املستخدمة ) "ينبن أونال"نظام (

ستخدمي نظام مل العدد احلايلويبلغ . لتبادل هذه املعلومات
 مستخدما، وُيوّجه من خالله ١٢٦ املسّجلني "بن أونالين"

 ١٦٩سنويا إىل   إشعار سابق للتصدير٢٠ ٠٠٠أكثر من 
يف  حجر الزاوية "بن أونالين"وبوصف نظام . بلدا وإقليما

هود الرامية إىل رصد التجارة الدولية يف السالئف اجل
 ريؤثّالكيميائية ومنع تسريبها، فإنَّ بإمكان هذا النظام أن 

 مبزيدإذا استخدمه عدد أكرب من البلدان ا أكرب تأثريا إجيابي
لذا تشّجع اهليئةُ جمّدداً مجيَع احلكومات اليت مل . نتظاممن اال

م على القيام بذلك عمالً تسّجل نفسها بعد الستخدام النظا
  ).٢٠٠٨ (١٨١٧بقرار جملس األمن 

    
فعالية تدابري املراقبة الرامية إىل منع تسريب املواد   )ج(  

  اخلاضعة للمراقبة من التجارة الدولية
  

ومل . تّتسم تدابري املراقبة املبّينة أعاله بطابع الفعالية  - ١٨١
ات خدِّرمللتكتشف يف اآلونة األخرية أيُّ حاالت تسريب 

التجارة الدولية إىل قنوات غري قنوات ات العقلية من ؤثِّروامل
  مشروعة، على أنَّ حماوالت لتسريبها من التجارة الدولية 

ما زالت ُتكتشف بفضل يقظة السلطات الوطنية املختصة، 
  .اليت كثرياً ما تعمل يف إطار من التعاون الوثيق مع اهليئة

ام أذون استرياد مزّورة يف ون استخدتَّجرويواصل امل  - ١٨٢
، ٢٠١١في عام ف. حماولة لتسريب املواد اخلاضعة للمراقبة

شفت حماولة تسريب بفضل يقظة السلطات الوطنية اكُت
املختصة يف اهلند، اليت رأت أنَّ شكل إذن استرياد ُزعم أنه 
صدر عن حكومة ماليزيا السترياد امليدازوالم خمتلف عن 

 ويتم تعاطي. دى تلك السلطاتالشكل الرمسي املعروف ل
مادة امليدازوالم، وهي من البنـزوديازيبينات، على نطاق 

ئلت دت حكومة ماليزيا عندما ُسوأكّ. واسع يف شرق آسيا
حماولة املريبة كانت  املعاملةعن هذا اإلذن أنه مزّور وأنَّ 

 يف مجيع ستحقق احلكومات  على يقني بأنَّاهليئةو. تسريب
مية إىل تسريب املواد اخلاضعة للمراقبة كيما احملاوالت الرا

  .يتسىن معرفة املسؤولني عنها وحماكمتهم

ون من وقت آلخر، مبساعدة من تَّجرويتظاهر امل  - ١٨٣
 حكومات ُيزعم باسم يتصرفون، بأهنم  أحياناأفراد فاسدين

 هماتصل أحدفقد . اتخدِّرأنَّ لديها نظما ضعيفة ملراقبة امل
ما نفسه بوصفه ممثال عن حكومة بلد يف  باهليئة مقدمؤخرا

ة يف ذلك خدِّرالقارة األمريكية، وأشار إىل قلة العقاقري امل
البلد، وباألخص األوكسيكودون، وحاول أن حيصل من 

 االحتياجات اتاهليئة على معلومات عن كيفية زيادة تقدير
 عن أوراق اعتماد اهليئةوبعد أن استفسرت . ذلك العقارمن 

  . يف إجراءات تقدمي الطلبيستمر الفرد، مل

قنوات وفيما يتعلق بتسريب السالئف الكيميائية من   - ١٨٤
 الضوابطون بسبب تشديد تَّجرالتجارة الدولية، اضطر امل

وإعادة جدولة بعض املواد إىل البحث عن سالئف كيميائية 
. ات غري املشروعخدِّرغري جمدولة الستخدامها يف صنع امل

هلّت يف علومات عن هذه التطورات، اسُتوجلمع مزيد من امل
املتعلقة حبمض فينيل اخلل ( "باد" عملية ٢٠١١مارس /آذار

لرصد أنشطة التجارة العاملية يف هذا احلمض ) ومشتقاته
 يف الصنع غري املشروع اللذان يستخدمانومشتقاته 

من نوعها أول عملية وهذه . ات األمفيتامينيةمنشِّطلل
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 وقد . غري اجملدولةاجلديدةملواد  اممنهجتستهدف بشكل 
بفضل ، حيث ضبطت، نتائج إجيابية للغايةالعملية حقّقت 

مشاركة فّعالة، كمية من املواد ها  حكومة في٦٣مشاركة 
 يف  لوال ذلك طنا كانت سُتستخدم٦١٢الكيميائية قدرها 

 طنا من هيدروكلوريد ١١٥ غري املشروع حلوايلصنع ال
  .امليثامفيتامني

" باد"ن االستنتاجات الرئيسية املستشفة من عملية وم  - ١٨٥
اخنفاض عدد ضبطيات ماديت اإليفيدرين والسودوإيفيدرين 

ين إىل االعتماد على تَّجريف أمريكا الالتينية، بسبب ميل امل
ومع ذلك، فإنَّ استخدام ماديت . مواد غري جمدولة ومشتقاهتا
 دورا يبدو اآلن على ما يؤّدي اإليفيدرين والسودوإيفيدرين

أكرب يف الصنع غري املشروع للميثامفيتامني يف أجزاء من 
املرونة اليت " باد"أبرزت عملية كما . جنوب شرق آسيا

 مصادر للمواد الكيميائية البحث عنون يف تَّجريبديها امل
ات غري املشروع، وسرعة خدِّرالستخدامها يف صنع امل

. ودروب التهريباستبدال املواد الكيميائية وبلدان املصدر 
وأُِفيد حتديدا خالل األشهر القليلة األوىل من االضطالع 

 الشحنات اليت ضبطت يف مصدربالعملية بأنَّ الصني كانت 
وُضبِطت أثناء االضطالع بالشطر الثاين من . املكسيك

 أمريكا  يفالعملية شحنات كانت يف طريقها إىل بلدان
؛ )وا وهندوراسالسلفادور وغواتيماال ونيكاراغ (الوسطى

كما كشفت . املصدربلدان كبلد جديد من  وظهرت اهلند
النقاب عن حجم هذه األنشطة غري املشروعة " باد"عملية 

من حيث كّم الشحنات املُعترضة اهلائلني ومستوى تطّورها 
  .واملختربات السرية اليت فُكِّكت على السواء

 تسريب ين ال يكفّون عن حماولةتَّجرونظرا ألنَّ امل  - ١٨٦
  التجارة الدولية قنوات املواد اخلاضعة للمراقبة من 

ويفلحون أحيانا يف احلصول على السالئف الكيميائية بتلك 
الطريقة، فإنَّ اهليئة تكّرر جمّددا دعوهتا إىل احلكومات ألن 
  تبقى يقظة وترصد أنشطة التجارة الدولية يف املواد 

 االتفاقيات الدولية  عليه يفاملنصوصاخلاضعة لنظام املراقبة 
ات والقرارات ذات الصلة باستخدام األدوات خدِّرملراقبة امل

  .اآلنفة الذكر

  الوطنيةمنع التسريب من قنوات التوزيع   )د(  
  

ات ؤثِّرات واملخدِّربالنظر إىل أنَّ احلصول على امل  - ١٨٧
العقلية والسالئف من قنوات التجارة الدولية بات أمرا 

ين، فقد أصبح تسريب هذه املواد من تَّجرأصعب على امل
 رئيسيا إلمداد مصدراقنوات توزيع داخلية مشروعة 

وميكن استخدام أيِّ مادة ُمسّربة . األسواق غري املشروعة هبا
ألغراض غري مشروعة يف البلد الذي ُتسّرب فيه، أو قد 
ُتهّرب إىل بلدان أخرى، وخاصةً البلدان اليت يكثر فيها 

  .ع على هذه املادةالطلب غري املشرو

عن تفاصيل تسريب الكثري يعرف سوى القليل وال   - ١٨٨
من املواد اليت ُيكتشف تسريبها من قنوات توزيع داخلية، 

ون أو متعاطو تَّجرمن قبيل األساليب اليت يتبعها امل
وتشري البيانات املتعلقة . ات يف احلصول عليهاخدِّرامل

ملشاكل اليت ال تزال باملضبوطات يف كثري من األحيان إىل ا
وفيما يتعلق بتعاطي .  فيما خيص هذا التسريبمطروحة

 عن املستقاةات العقلية، فإنَّ البيانات ؤثِّرات واملخدِّرامل
 دراسات استقصائية يف هذا الشأن من  مواد اإلدمانتعاطي

أو من املراكز املعنية بتوفري العالج واالستشارات الطبية 
ات ؤثِّرات واملخدِّر املد أيضا أنَّات تؤكّخدِّرملتعاطي امل

العقلية اليت ُتسّرب من قنوات توزيع مشروعة متوفرة على 
ات الذين يسعون خدِّروبإمكان متعاطي امل. نطاق واسع

للحصول على عالج أن يرشدوا السلطات إىل مصادر تلك 
املواد، مبا فيها الصيدليات اليت ال تتقّيد بشرط وجود 

دوية أو السرقة أو سلوكيات وصفات طبية لصرف األ
الوصفات فرط استصدار املرضى غري األخالقية، مثل 

حاالت وتوصي اهليئة احلكومات بأن تبلغها عن . الطبية
تسريب مواد خاضعة للمراقبة من قنوات توزيع داخلية يف 

 املستخلصة من حاالت العرببلداهنا كيما يتسىن تقاسم 
  .التسريب هذه مع حكومات أخرى

ات العقلية املسّربة غالبا ما ؤثِّرات واملخدِّروأشيع امل  -١٨٩
تكون من املواد املستخدمة على نطاق واسع ألغراض مشروعة، 

 شبه األفيونية سكِّناتات، املخدِّر امل، يف فئةوتشمل هذه املواد
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 واهليدروكودون واهليدرومورفون واملورفني الفنتانيلمن قبيل 
ات نشِّطات العقلية املسّربة املؤثِّرومن أشيع امل. واألوكسيكودون

)) كاحبات الشهية(األمفيتامينات وامليثيلفينيدات والقهميات (
وخاصة (ات املنّومة مثل البنـزوديازيبينات هدِّئومضادات القلق وامل

الديازيبام واأللربازوالم واللورازيبام والكلونازيبام والفلونترازيبام 
محض  (وكسيبات الصوديوموالباربيتورات وأ) وامليدازوالم

  ).هيدروكسي الزبد-غاما

وفيما يتعلق بالسالئف الكيميائية، فقد بات تسريب   -١٩٠
أهنيدريد اخلل من قنوات التوزيع الداخلية لتهريبه الحقا إىل 
بلدان أخرى الطريقة األكثر شيوعا للحصول عليه الستخدامه 

تزايد وعالوة على ذلك، ت. يف الصنع غري املشروع للهريوين
 عن البوتاسيومت احلصول على مادة برمنغنات معّدالباطّراد 

  .طريق صنعها بشكل غري مشروع أو استبداهلا كليا

وتوّد اهليئة أن تذكّر مجيع احلكومات بالتزاماهتا   - ١٩١
ات مبنع تسريب خدِّرمبوجب املعاهدات الدولية ملراقبة امل

  وحتقيقا . ةاملواد اخلاضعة للمراقبة إىل قنوات غري مشروع
احلكومات أن تكفل تنفيذ تدابري من هلذه الغاية، ُيطلب 

املراقبة املنصوص عليها يف تلك املعاهدات والقرارات ذات 
الصلة الصادرة عن اجمللس االقتصادي واالجتماعي وجلنة 

ات، وأن تفرض عقوبات مناسبة على اجلهات الوطنية خدِّرامل
  . غري قانوينفاتصّرفها اليت يثبت إمهاهلا أو تصّر

    
  احملتوية تسريب املستحضرات الصيدالنية     

   مواد خاضعة للمراقبةعلى
  

 عقاقريالكثريا ما ُتسّرب من قنوات توزيع داخلية   - ١٩٢
صيدالنية الستحضرات امل(وصفات طبية اليت تصرف ب

وميكن هبذه الطريقة ). مواد خاضعة للمراقبةاحملتوية على 
 العقلية، ألنَّ اتؤثِّرواملات خدِّرتسريب كميات كبرية من امل

ات املتعاطاة يف بلدان خدِّرعقاقري زادت ضمن املهذه الأمهية 
وأصبح تعاطي بعض املستحضرات الصيدالنية . كثرية

كتلك املستحضرات اليت حتتوي على األوكسيكودون (
) والفنتانيل وبعض البنـزوديازيبينات، مثل الفلونيترازيبام

واسع، حبيث باتت تصنع بطريقة غري منتشرا على نطاق 

مشروعة، عالوة على تسريبها، وذلك لتلبية الطلب غري 
  .املشروع املتزايد عليها

ويتزايد باطّراد توّرط منظمات إجرامية دولية يف   - ١٩٣
 مواد خاضعة حتتوي علىتسريب مستحضرات صيدالنية 

للمراقبة، وتستعني يف ذلك بأطباء يصفون هذه 
 أو من مرضى  مشروع دون سبب طيباملستحضرات من

 على هذه الوصفات بتظاهرهم باإلصابة ببعض حيصلون
. أعراض املرض اليت تستدعي وصف املستحضرات كدواء

مثال السلطات الوطنية السلفادورية جنحت  ٢٠١٠في عام ف
يف تفكيك جمموعة إجرامية دأبت على تسريب مستحضرات 

. ت توزيع داخلية على مادة األوكسيكودون من قنواحتتوي
أُلِقي القبض على ثالثة وعشرين طبيبا وصيدالنيني اثنني  و

. واثنني من الكتبة اإلداريني بسبب دورهم يف تلك القضية
منذ عدة سنوات يف  الواليات املتحدة باملثل، بدأتو

 يفرطون يف صرف من األطباء الذين اكتشاف عدٍد
قّقت مع وحمبا يتجاوز حدود املعقول طبية الوصفات ال

هؤالء األطباء، وكذلك الصيدليات اليت ترتفع فيها بشكل 
 سكِّنات املواد اخلاضعة للمراقبة، ومنها املمبيعاتغري معقول 

  .شبه األفيونية والبنـزوديازيبينات

ات يف شكل مستحضرات خدِّركما ُتسّرب امل  - ١٩٤
، وهي ١٩٦١مدرجة يف اجلدول الثالث من اتفاقية سنة 

اة من عدد من تدابري املراقبة اليت ينبغي مستحضرات معف
خبالف ذلك تطبيقها يف إطار تلك االتفاقية، وال سيما 
اشتراط صرفها بوصفات طبية وتقدير االحتياجات املطلوبة 
منها، وغري ذلك من تدابري املراقبة بشأن التجارة الدولية، 

وأشربة السعال .  مبعلومات عنها اهليئةإبالغفضال عن 
 مادة الكوديني، وثنائي اهليدروكوديني  علىاحملتوية

 هي من بني ،واهليدروكودون واإليثيل مورفني والفولكودين
تعاطيها باالقتران يف أغلب  يكثر هبأناملستحضرات اليت أُِفيد 

وغالبا ما . أو مع الكحوليات/ات أخرى وخمدِّراألحيان مع 
ُيحصل على املستحضرات املدرجة يف اجلدول الثالث من 

 ةشروعاملتوزيع ال نقاطالصيدليات بدون وصفة طبية ومن 
  .خرى ومن مثّ ُتسّرب إىل قنوات غري مشروعةاأل
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وقد دفع تعاطي املستحضرات املدرجة يف اجلدول   -١٩٥
للتصّدي  اختاذ تدابري إىل البلدان ١٩٦١الثالث من اتفاقية سنة 

، ومنها اشتراط صرفها بوصفات طبية إذا كانت من لذلك
تحضرات املدرجة يف اجلدول الثالث اليت يكثر تعاطيها، املس

وفرض ضوابط أكثر صرامة على قنوات توزيعها املشروعة، 
بوسائل منها فرض قيود على مبيعاهتا، ووقف توزيع هذه 
املستحضرات يف بعض احلاالت أو استخدام مواد أخرى فيها 

  .الةبوصفها العناصر الفّعة خدِّرغري العقاقري امل
    

   العقاقري اليت تستعمل  وتعاطيسريبت    
  يف العالج اإلبدايل 

  
ال يزال تسريب املواد املستعَملة يف العالج اإلبدايل،   -١٩٦

  عويصةمشكلةكالبوبرينورفني وامليثادون واملورفني، ميثّل 
حبثتها اهليئة عدة مرات يف املاضي كان آخرها يف تقريرها 

أجرت اهليئة ، ٢٠١١ ويف عام )٩(.٢٠١٠السنوي لعام 
ملادة البوبرينورفني لتحصل بأكثر البلدان استهالكا اتصاالت 

 تسريب هذه املادة حاليا من معّدلمنها على معلومات عن 
قنوات التوزيع الداخلية، مبا فيها برامج استبدال املواد 

للتسريب التصّدي األفيونية، عند االقتضاء، وكذلك عن تدابري 
وبذا فقد أكملت . ت يف هذا الصدداليت اختذهتا تلك احلكوما

 السابقة اليت حصلت عليها اهليئة  الواردة املعلوماِتاملعلوماُت
 البلدان األكثر تضررا من من، عندما طلبت ٢٠١٠يف عام 

  .تسريب هذه املواد وتعاطيها أن تزّودها ببيانات مماثلة

 بلدا قبل أن تضع ١٥وتلقّت اهليئة ردودا من   - ١٩٧
ووفقا ملا جاء يف تلك الردود، . ية هلذا التقريرالصيغة النهائ

  فإنَّ تسريب البوبرينورفني من قنوات التوزيع الداخلية 
 البلدان اجمليبة تقريبا تعاطي ت مجيعوأكّد. ال يزال متواترا

املستحضرات احلاوية للبوبرينورفني، وخاصةً فيما بني مدمين 
السموم ن  التخلص م بربامج  يلتحقوناألفيون ّممنشبائه 

تعاطي أحد املستحضرات تأكيد  أيضا ومت. والعالج اإلبدايل
__________ 

ورات منش (٢٠١٠ات لعام خّدرتقرير اهليئة الدولية ملراقبة امل  )9(
 .٢٣٤ و٢٣٣، الفقرتان )A.11.XI.1األمم املتحدة، رقم املبيع 

 إليه النالوكسون، وهو يضافاحلاوية للبوبرينورفني الذي 
. اجتذابا للمتعاطني األفيونية، وذلك جلعله أقل من املضادات

ومثة شاغل آخر هو اكتشاف أنَّ املستحضرات احلاوية 
  .حقن يف الوريدللبوبرينورفني ُتذاب يف سائل، مثّ ُت

ومن الصعب احلصول على بيانات واقعية عن مدى   -١٩٨
 احلاوية للبوبرينورفني املستحضراتاّتساع نطاق تسريب 

 اليت عقاقريال تعاطي معظم نسبةوتعاطيها، وكذلك عن 
وصفات طبية، على أنَّ هذه املشاكل آخذة يف صرف بُت

ج التفاقم على ما يبدو بسبب توسيع نطاق برامج العال
من زيادة يف  اإلبدايل يف كثري من البلدان وما يترّتب عليه

 يف فنلندا أنَّ ثلث متعاطي نفقد تبّي. توافر مادة البوبرينورفني
 يتعاطون ٢٠٠٩ات الذين تلقّوا عالجا يف عام خدِّرامل

 حاالتأّما يف الواليات املتحدة، فقد زاد عدد . البوبرينورفني
برينورفني ألغراض غري طبية إىل الطوارئ من جراء تعاطي البو

 ٢٠٠٦ يف عام حالة ٤ ٤٠٠أكثر من ثالث أمثال، أي من 
، فيما أبلغت سلطات ٢٠٠٩ يف عام حالة ١٤ ٢٠٠إىل 

  .إنفاذ القانون عن زيادة كبرية يف مضبوطات البوبرينورفني

أبلغ عدد من البلدان عن هتريب مستحضرات كما   - ١٩٩
 الدامنرك مثال عن ضبط لبوبرينورفني، إذ أبلغتلحاوية 

كميات من هذه املستحضرات على حدودها مع أملانيا؛ 
 النقاب عن أنَّ وجهة أقراصه كانت التحقيقاتوكشفت 

ويف فنلندا، ُيهرَّب . السوق غري املشروعة يف فنلندا والنرويج
معظم البوبرينورفني املُتعاطى من بلدان أوروبية أخرى، ومنها 

وبشكل  سويد واململكة املتحدةمن الوإستونيا وفرنسا، 
وهو (كما كُِشف النقاب عن هتريب السوبوتيكس . متزايد

. من فرنسا إىل موريشيوس) مستحضر حاو للبوبرينورفني
وسلّطت بعض احلكومات يف ردودها الضوء على الدور غري 

مهنة الطب وكذلك األخالقي الذي يؤّديه أفراد يزاولون 
األطباء يهملون بعض  أنَّ وتبني. يف هذه احلاالت املرضى

حتديد الكميات الالزمة من األدوية وأنَّ املرضى يفلحون يف 
طلب جرعات منها تزيد عن حاجتهم من أجل بيعها 

  .اتخدِّرآلخرين يتعاطون امل
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تـــشري الـــردود الـــيت تلقّتـــها اهليئـــة إىل أنَّ معظـــم كمـــا   -٢٠٠
ة احلكومـــات اختـــذت بعـــض التـــدابري ملعاجلـــة املـــشاكل املتـــصل

وتــشمل هــذه التــدابري . بتــسريب مــادة البوبرينــورفني وتعاطيهــا
ــوائح بــشأن العــالج اإلبــدايل ورصــد إمــدادات     ســّن قــوانني ول
البوبرينورفني وتوزيعها أثناء مراحل العالج وإقامـة نظـم لرصـد           
صـــرف الوصـــفات الطبيـــة وتـــوفري بـــرامج للتـــدريب اإللزامـــي 

وباإلضـافة إىل  . رفنيلني لوصف العـالج بـالبوبرينو   لألطباء املؤهّ 
ذلك، تعاونت احلكومات تعاونا وثيقا مع دوائر املستحـضرات         
ــه      ــة ل ــاج املستحــضرات احلاوي ــة إنت ــصيدالنية مــن أجــل مراقب ال
وختــزين هــذه املستحــضرات وتوزيعهــا؛ غــري أنَّ تــدابري املراقبــة   

ورفني ومستحــضراته ختتلــف مــن بلــد إىل  نــقــة علــى البوبرياملطّب
صعوبة اختاذ إجراءات متضافرة ملنـع تـسريب    آخر، مما يزيد من     
  .تلك املواد وتعاطيها

 ويف ضــــوء اســــتمرار تعــــاطي املستحــــضرات احلاويــــة  -٢٠١
لبوبرينورفني وتسريبها من قنوات التوزيع الداخليـة، حتـثّ اهليئـةُ     ل

حكومـات مجيــع البلـدان الــيت ُتــستخدم فيهـا مــادة البوبرينــورفني    
 وأن تتخــذ مــا يلــزم مــن ألغـراض مــشروعة علــى أن تبقــى يقظـة  

. لعـالج الطـيب   ل الوقت نفـسه     يفتدابري ملراقبة هذه املادة وتتيحها      
كما تـشجع اهليئـة حكومـات البلـدان الـيت يتواصـل فيهـا هتريـب                 

ــب      ــن كث ــة ع ــى أن ترصــد احلال ــورفني عل ــاونالبوبرين ــع وتتع  م
  .بعضها البعض من أجل منع االجتار بالبوبرينورفني

    
 بتنفيذ املعاهدات الدولية  صلةذاتمسائل أخرى   )ه(  

  ات أو القرارات ذات الصلةخدِّرملراقبة امل
  

  تعزيز التعاون الدويل واألطر التنظيمية     
واملؤسسية ملراقبة املستحضرات الصيدالنية 
  احملتوية على اإليفيدرين والسودوإيفيدرين

  
 بشكلها السالئف على الرقابة تدابري لتشديد نتيجة  - ٢٠٢

   إىل السنني مر على مرارا اهليئة ارتأش السائب،
 على للحصول الصيدالنية للمستحضرات املتَّجرين استخدام
 أنَّ اعتبار على الشأن، هبذا خماوفها عن وأعربت السالئف،

 يف احلالية الوطنية املراقبة تدابري نطاق تتعّدى قد التدابري تلك
  .العديد من البلدان

 احملتوية الصيدالنية املستحضرات الستخدام ونظرا - ٢٠٣
 املستحضرات وكذلك (والسودوإيفيدرين اإليفيدرين على

 مثل للمراقبة، خاضعة أخرى سالئف على احملتوية الصيدالنية
   حتظى الطب، يف النطاق واسع استخداما) اإلرغومترين

 الوطنية النظم معظم يف خاص بوضع املستحضرات تلك
 الطبية املنتجات بعدتست اليت والسالئف، اتخدِّرامل ملراقبة

 املطبقة املراقبة تدابري من حتديدا الصيدالنية واملستحضرات
  .املستحضرات يف الداخلة السالئف على

 تسريب علىاملستفيضة  األدلّة ضوء يف أنه، بيد  -٢٠٤
 اتخدِّرامل صناعة يف واستخدامها الصيدالنية املستحضرات

 ونةاآل يف حكومات عّدة قامت مشروع، غري حنو على
 شرعت أو املنتجات، تلك مبراقبة اخلاصة آلياهتا بتعزيز األخرية

 وتايلند املتحدة العربية اإلمارات أخطرت وقد. تعزيزها يف
 اإلشعاراتي من أجل تلقّ بطلباهتا بالفعل اهليئة وماليزيا
   الصيدالنية املستحضرات خيّص فيما للتصدير السابقة
 نظام طريق عن فيدرين،والسودوإي اإليفيدرين على احملتوية

 نظام (املباشر احلاسويب باالتصال للتصدير السابقة اإلشعارات
 استرياد بالكامل حتظر أخرى بلدان وهناك). "أونالين بن"

 دةحمّد كميات أحيانا وتستثىن من ذلك املستحضرات، تلك
 البلدان تلك ومن لحقن؛ل املعدة السائلة املستحضرات من

 والسلفادور بليز (الوسطى أمريكا دانبل من والعديد املكسيك
 أخرى، بلدان وهناك. ) وهندوراسونيكاراغوا وغواتيماال

بيساو وموريشيوس -منها بوتان وسنغافورة وغامبيا وغينيا
وموناكو وميامنار وهولندا، مل حتظر الواردات صراحةً لكنها 

من ليست لديها أية احتياجات مشروعة  أخطرت اهليئة بأنه
 وميكن االطالع يف موقع اهليئة الشبكي. ضراتتلك املستح

)www.incb.org/pdf/e/precursors/REQUIREMENTS/INCB_ 

ALR_WEB.pdf( على معلومات عن االحتياجات السنوية 
املشروعة وحاالت احلظر كما أفادت هبا احلكومات فيما يتعلق 

  .باسترياد تلك املستحضرات
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 يف بعض  املراقبةبريتدا واهليئة على علم أيضا بتعزيز  - ٢٠٥
البلدان، ومن بينها باراغواي وبنغالديش وبنما وشيلي 

  :وتشمل تلك التدابري املعزَّزة، على سبيل املثال. وماليزيا

 على احلصول اشتراطات نطاق توسيع  )أ(  
 الصيدالنية املستحضرات لتشمل والتصدير االسترياد تراخيص
  ؛والسودوإيفيدرين اإليفيدرين على احملتوية

 املستحضرات تصدير أو/و استرياد قصر  )ب(  
 على والسودوإيفيدرين اإليفيدرين على احملتوية الصيدالنية
  ؛ هلااملأذون الشركات

 فقط متاحة املستحضرات تلك جعل  )ج(  
 غري حمالت أخرى يف بيعها منع أو الطبية بالوصفات
  .الصيدليات

 مارس/آذار يف ،اتخدِّرامل جلنة اختذت وقد  - ٢٠٦
 لتسريب التصّدي يف األمام إىل مهمة خطوة ،٢٠١١

 اإليفيدرين على احملتوية الصيدالنية املستحضرات
 اللجنة أقّرت فقد. ٥٤/٨ القرار باعتماد والسودوإيفيدرين

   الصيدالنية املستحضرات تسريب بأنَّ القرار ذلك يف
 وميثّل قلقها يثري والسودوإيفيدرين اإليفيدرين على احملتوية
 هذه ألنَّ نظرا اتخدِّرامل مراقبة لسلطات كبريا حتّديا

 مشابه الضوابط من ملستوى ختضع ال رمبا املستحضرات
 والسودوإيفيدرين اإليفيدرين مادتا هلا ختضع اليت للضوابط
  .السائب بشكلهما

 على ،٥٤/٨ قرارها خالل من اللجنةُ، واتفقت  - ٢٠٧
 الشاملني الرصدو املراقبة من شأهنا حتسني التدابري من جمموعة
 اإليفيدرين على احملتوية الصيدالنية املستحضرات لتجارة

. التسريب خطر من بالتايل وتقلِّل والسودوإيفيدرين،
  :هي اللجنة عليه اتفقت اليت الرئيسية التدابري وكانت

 حتتوي اليت الصيدالنية املستحضرات إدراج  )أ(  
 السابقة اإلشعارات يف والسودوإيفيدرين اإليفيدرين على

 اإلمكان قدر "أونالين بن" نظام طريق عن املرسلة للتصدير
  الوطنية؛ للتشريعات وفقا

 ملراقبة االقتضاء، حسب تنظيمية، أُطر اعتماد  )ب(  
 اإليفيدرين على احملتوية الصيدالنية املستحضرات إنتاج

 منع أجل من جتاريا، واستغالهلا وتوزيعها والسودوإيفيدرين
 السابقة اإلشعارات إرسال بينها من وسائلب وذلك تسريبها،
 املستحضرات توافر التأثري سلباً على دون من للتصدير،
  الطيب؛ لالستخدام األساسية الصيدالنية

 على املطبَّقة للتدابري مماثلة رقابية تدابري تطبيق  )ج(  
 الصيدالنية املستحضرات على السائبة الكيميائية السالئف
  .والسودوإيفيدرين يناإليفيدر على احملتوية

 يف شجَّعت، أيضا اللجنة أنَّ املهمة األمور ومن  - ٢٠٨
 رقابية كيانات هبا توجد اليت األعضاَء الدولَ ،٥٤/٨ قرارها
 خبالف املستحضرات، مراقبة عن مسؤولة إضافية أو خمتلفة

 تلك يف املوجودة السائب بشكلها الكيميائية السالئف
 احلكومية اجلهات قتنّس أن ضمان على املستحضرات،

 فرض هبدف هبا االضطالع يف وتتعاون الرقابية جهودها
 وعلى املستحضرات على وفّعالة سلسة تنظيمية ضوابط
  .السواء على السائبة الكيميائية السالئف

وترّحب اهليئة بتلك اجلهود اجلماعية الرامية إىل   - ٢٠٩
 من وكما يّتضح. ونه ما زال املتَّجرون يستغلّحتسني وضعٍ

 من اتفاقية ١٢ بشأن تنفيذ املادة ٢٠١١تقرير اهليئة لعام 
 فإنَّ تسريب املستحضرات الصيدالنية )١٠(١٩٨٨ سنة

احملتوية على اإليفيدرين والسودوإيفيدرين اخنفض فيما يبدو 
يف مناطق كانت متضّررة سابقا، يف حني أنه ازداد بدرجة 

  .كبرية يف بلدان يف شرق آسيا وجنوب شرقها

 بن" نظام بأنَّ احلكومات كِّرُتذ أن اهليئة وتوّد  - ٢١٠
 بلدان عّدة أنَّو املستحضرات ليستوعب مِّمُص "أونالين

__________ 
اويات اليت يكثر استخدامها يف صنع يالسالئف والكيم  )10(

  تقرير : ات العقلية بطريقة غري مشروعةؤثِّرات واملخّدرامل
 بشأن تنفيذ املادة ٢٠١١ات لعام خّدراهليئة الدولية ملراقبة امل

  دة ملكافحة االجتار غري املشروع  من اتفاقية األمم املتح١٢
منشورات  (١٩٨٨ات العقلية لسنة ؤثِّرات واملخّدريف امل

 ).A.12.XI.4األمم املتحدة، رقم املبيع 
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 املواد تصديرب املسبق لإلشعار فترة منذ األداة هذه تستخدم
 مجيَع اهليئةُ وحتثُّ. صيدالنية مستحضرات شكل يف

   لإلشعار "أونالين بن" نظام استخدام على احلكومات
 اإليفيدرين على احملتوية املستحضرات بشحنات سبقامل

  .والسودوإيفيدرين

 رصد تعزيز إىل الرامية اجلهود يف املساعدة وملواصلة  - ٢١١
 على احملتوية الصيدالنية املستحضرات يف الدولية التجارة

 من قنواهتا التسريب وتقليص والسودوإيفيدرين اإليفيدرين
 للجمارك العاملية املنظمة مع اهليئة تتواصل األدىن، احلّد إىل

 .املستحضرات لتلك منفصلة مجركية تعريفات مدونة لوضع
    

 استرياد املواد ألذون نظام إلكتروين دويل وضع    
  اخلاضعة للمراقبة الدولية وتصديرها

  
 من يتجّزأ ال جزءا والتصدير االسترياد أذون تشكّل  - ٢١٢
 من ٣١ املادة نوتتضّم. اتخدِّرامل ملراقبة الدولية اآللية
 ،١٩٧٢ سنة بربوتوكول ةعّدلامل بصيغتها ١٩٦١ سنة اتفاقية
 بشأن مفّصلة أحكاما ،١٩٧١ سنة اتفاقية من ١٢ واملادة
 اتمخدِّرلل والتصدير االسترياد أذون إصدار شروط

 بشكل يعمل نظام وجود ميثّل ولذلك. العقلية اتؤثِّروامل
 لتمكني أساسيا راأم والتصدير االسترياد أذون إلصدار جيد

 تلك يف الدولية التجارة رصد من اتخدِّرامل مراقبة سلطات
 اهليئة أُحيطت األخرية، السنوات ويف. تسريبها ومنع املواد
 من بعد وفيما كوريا مجهورية حكومة جانب من الًأوَّ ،علماً
 حكومات بينها من أخرى، حكومة ٢٠ من أكثر جانب
 رتطّو من استفادت بأهنا وكولومبيا، وسنغافورة إسبانيا

 لوضع مبادرات اختذتف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا
  .إلكترونيا والتصدير االسترياد أذون إلصدار وطنية ُنظم

 السلطات مساعدة إىل الوطنية النظم هذه وهتدف  - ٢١٣
 ورصد املراقبة أنشطة إدارة على اتخدِّرامل ملراقبة الوطنية
ات العقلية مبزيد من ؤثِّرات واملرخدِّ يف املالدولية التجارة
تصدر  يتيح للسلطات أن أنه ليس ضمنها نظامبيد . الكفاءة

ويف . لنظرياهتا يف البلدان األخرى أو تتلقّاه منها مباشرةإذنا 

معظم احلاالت، ُترسل أذون االسترياد أو التصدير يف شكل 
ن يثري تبادل الوثائق الورقية املخاوف بشأال و. مطبوع ورقي
فحسب، بل يزيد أيضا عبء العمل على  خماطر التزوير

 السلطات املتلقّية اليت يتعّين عليها أن تتحقّق من صحة أذون
ات قد حثَّت مجيع خدِّروكانت جلنة امل. االسترياد والتصدير

، على أن تويل اهتماما ٥٠/٧الدول األعضاء، يف قرارها 
السترياد خاصا لإلجراءات األمنية املتعلقة مبستندات ا

 النظم الوطنية فليس ضمن ،وعالوة على ذلك. والتصدير
 يتيح للبلدان املستوردة إمكانية اعتماد اآلنفة الذكر نظام

 اتفاقية سنة يفالكمية املستوردة بالفعل، على النحو املطلوب 
  .١٩٧١ واتفاقية سنة ١٩٦١

 / عقدت اهليئة، يف آذار،ويف ضوء ما ورد أعاله  - ٢١٤
 ،اجتماعا غري رمسي مع احلكومات املهتمة، ٢٠٠٩مارس 
 يتعلق فيما احلكومات تلك ومتطلّبات احتياجات حتديد بغية

 أذون تبادل لتسهيل دويل إلكتروين نظام وضع بإمكانية
 الوطنية السلطات بني اإللكترونية والتصدير االسترياد
 الردود وأكّدت. رةواملصدِّ املستوردة البلدان يف املختّصة
 ويف. املبادرة هبذه قوي اهتمام وجود احلكومات من الواردة
 ٢٠١٠ مارس/آذار يف اهليئة نظّمته ثاٍن، رمسي غري اجتماع
 أن رتقرَّ ات،خدِّرامل للجنة واخلمسني الثالثة الدورة خالل
 إنشاء واجلرمية اتخدِّربامل املعين املتحدة األمم مكتب يتولّى
  .املهتمة احلكومات من خرباء ومع اهليئة مع بالتشاور النظام،

 واملكتب، اهليئة تشاركت ،اإلنشاء عملية ولتعجيل  - ٢١٥
 اجتماعني تنظيم يف ،٢٠١١ يونيه/وحزيران فرباير/شباط يف

 استبانة هو االجتماعني من الغرض وكان. دويل خرباء لفريق
 أذون إلصدار دويل إلكتروين لنظام احملّددة املتطلّبات
واتفق .  اخلاضعة للمراقبة الدولية والتصدير للمواداالسترياد

مجيع املشاركني على أنَّ األمن ينبغي أن يكون أولوية النظام 
 للنظم  ال بديالًالدويل املقترح، الذي سيكون مكمِّالً

كما اتفقوا على أن يكون النظام . اإللكترونية الوطنية القائمة
 املقترح منّصة لتحميل وتبادل أذون االسترياد والتصدير بني

سيسمح النظام املقترح كما . رةالبلدان املستوردة واملصدِّ
للبلدان اليت ال توجد هبا نظم إلكترونية وطنية هلذا الغرض 
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 االسترياد والتصدير إلكترونيا وتنـزيلها أذون وإرسالبإصدار 
  .وطباعتها إذا لزم األمر

 املقترح الدويل للنظام ومن اجلوانب اهلامة األخرى  - ٢١٦
 أو تقدير بأحدث مقارنة الشحنات كمية من آلياق التحقّ
 العقلي ؤثِّرامل أو خدِّرامل بشأن املستورد البلد قّدمه تقييم
 املستوردة الكميات زيادة حاالت يف حتذير وإرسال املعين،

 ذلك، على وعالوة. ا هو مسموح به عّماملصدَّرة أو
 لكترونية،اإل وافقةامل وظيفة على الدويل النظام سيشتمل

 أن املستوردة البلدان يف للسلطات سيتيح الذي األمر
واهلدف من . إقليمها إىل تصل شحنة أيِّ كمية من تتحقّق

 مساعدة هو تصميم النظام هبذه اخلصائص اهلامة مجيعها
 الدولية املعاهدات مبوجب بالتزاماهتا الوفاء على احلكومات

 املواد يف الدولية التجارة رصد وستعّزز ات،خدِّرامل ملراقبة
  .تسريبها ومنع الدولية للمراقبة اخلاضعة

 تقع املقترح، الدويل النظام إنشاء عملية إطار ويف  - ٢١٧
 امتثاال تشغيله قواعد متتثل أن ضمان مسؤولية اهليئة على
 واتفاقية ١٩٦١ سنة اتفاقية من الصلة ذات لألحكام كامال
  . والتصدير االسترياد بأذون يتعلق فيما ١٩٧١ سنة

   هذا من نظام أيُّ حيظى أن ينبغي لالتفاقيتني، ووفقاً
 أذون شكل تتوافر يف وأن ات،خدِّرامل جلنة مبوافقة القبيل

   عليها املنصوص الشروط ومضموهنا والتصدير االسترياد
  .االتفاقيتني يف

  وعلى الرغم من التقّدم الذي حتقَّق حىت اآلن،   - ٢١٨
فعلى سبيل املثال، . ال يزال العديد من التحّديات ماثال

 النظام الدويل املقترح خصوصيات يف إنشاء ىراعتجيب أن 
التشريعات الوطنية فيما يتعلق بأذون استرياد وتصدير املواد 

ويف الوقت نفسه، جيب أن يراعي . اخلاضعة للمراقبة الدولية
النظام احتياجات البلدان اليت ال توجد لديها حىت اآلن نظم 

كما ينبغي أيضا أن . املذكورةألذون لإلكترونية وطنية 
 مع مجيع وغري متعارضيكون النظام سهل االستخدام 
.  بدون مشاكللبياناتاالنظم الوطنية، ضمانا لتبادل 

وعالوة على ذلك، فقد أُوصي بأن تكون للنظام بنية 

وينبغي أن يكون النظام قادرا، يف مرحلته األوىل، . منيطية
 فيما يتعلق احلكومات إحلاحاًعلى تلبية أكثر احتياجات 

وميكن . ات العقليةؤثِّرات واملخدِّربأذون استرياد وتصدير امل
يف املستقبل، وذلك  أن تضاف إىل النظام منائط أكثر تطّورا

ليشمل السالئف الكيميائية وكذلك املواد غري اخلاضعة 
 مقتنعة بأنَّ هذه املبادرة لن واهليئةُ.  مثالللمراقبة الدولية

. تب هلا النجاح إالّ من خالل اجلهود الدولية املشتركةُيك
، سيعود مبنافع طويلة التطبيقور وضع النظام موضع وفَ

األجل على مجيع احلكومات وعلى جممل اآللية الدولية 
  .اتخدِّرملراقبة امل

مت وتعرب اهليئة عن تقديرها لكل حكومة قدَّ  - ٢١٩
ستنادا إىل وا. اقتراحات وتوصيات بّناءة بشأن النظام

 األمم املتحدة املعين مسامهات تلك احلكومات، أعدَّ مكتُب
 مبتطلّبات النظام ستتيح تقدير ات واجلرمية وثيقةًخدِّربامل

 وتكون مبثابة دليل إنشاء النظام وصيانته إنشاءتكاليف 
وسوف تعقد اهليئة واملكتب مزيدا من املشاورات . النظام

  .يف وضع النظاماحملرز م ّدمع احلكومات املهتمة بشأن التق
    

ظاهرة مناولة املواد التعاون الدويل على مكافحة     
 بطريقة خفية لتسهيل ارتكاب ذات التأثري النفساين

  االعتداء اجلنسي وغريه من األفعال اإلجرامية
  

 لتسهيلكثريا ما ُتستخدم املواد ذات التأثري النفساين   - ٢٢٠
ويف عام . ال اإلجراميةاالعتداء اجلنسي أو غريه من األفع

 يتناول الذي ٥٣/٧ات القرار خدِّر، اعتمدت جلنة امل٢٠١٠
 اتخدِّر املاليت تسّهلالعتداء اجلنسي وغريه من اجلرائم ا

 على القرار هذا يف  الدولَعت اللجنةُوقد شجَّ. ارتكاهبا
 البحوث، بنتائج وكذلك صلة ذات جتارب بأيِّ اهليئة موافاة
 ويف. الصلة ذات املعلومات مجع على اهليئة حثَّت كما
 توافيها أن احلكومات من اهليئة طلبت ،٢٠١٠ يوليه/متوز
 واملواد املعتدين عمل وطرائق املشكلة نطاق عن علوماتمب

 وكذلك تدابري املكافحة اليت اختذهتا احلكومات املستخدمة،
. ٥٣/٧وتعتزم اختاذها يف هذا الصدد، وفقا لقرار اللجنة 
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  اة حىت ة من الردود املتلقّت النتائج املستمّدوقد لُخِّص
 )١١(.٢٠١٠ يف تقرير اهليئة لعام ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١

، كانت ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١وحبلول   - ٢٢١
 معلومات ذات صلة عن قدَّمتمخس حكومات إضافية قد 

 ارتفع العدد اإلمجايل للحكومات حبيثهذا املوضوع للهيئة، 
وعلى الرغم . ٥٢ت على اهليئة بشأن هذه املسألة إىل اليت رّد

معظم النتائج د تؤكّ ٢٠١١ يف عام الواردةلردود  أنَّ امن
 أنَّ ن أيضا، فإهنا ُتبّي٢٠١٠صة يف تقرير اهليئة لعام امللّخ

   يف خمتلف أحناء العامل، تزايدتلشواهد على هذه اجلرمية ا
لطات املختصة  السزيادة وعيسيما يف أوروبا، بسبب  وال

  .هبذه املشكلة

لضحايا  أنَّ ا مسات هذه اجلرمية املثرية لالنشغالومن  - ٢٢٢
يكونون يف الغالب من الشباب الذين يتعرضون لالعتداء 

ملعلومات  أنَّ ابيد. اجلنسي أو ُيجربون على ممارسة الدعارة
 شاملة، مما ُيربز احلاجة إىل وغري مقتضبة حىت اآلن الواردة

 اتخدِّر املاجلرائم اليت تسّهلت أكثر دقة عن مجع بيانا
 حكومة  أنَّجتدر اإلشارة إىل ،ويف هذا الصدد. ارتكاهبا

 جيب إجراء حتاليل اعتيادية هواحدة فقط أبلغت اهليئة بأن
 املبادئ مبوجب االغتصاب ضحايا مجيع وبول دملفحص 
 ُتشجَّع مثّ ومن. احلاالت هذه مع التعامل لكيفية التوجيهية

 احلصول بضمان الكفيلة التدابري اختاذ على احلكومات يعمج
 ماكلّ القانونية األدلة من غريها أو جنائية حتليلية أدلة على
  .ات ارتكاهباخدِّرسهَّلت امل جرمية وقوع يف اشُتبه

 علمية إجراء أحباث عن قليلة بلدان غ سوى تبلومل  - ٢٢٣
 اليت ميةالعل البحوث نوُتبّي. الظاهرة هذه بشأن رامؤّخ

 يفوق ارتكاهبا اتخدِّرامل عدد اجلرائم اليت تسّهل أنَّ أُجريت
 دراسة دتأكّ املثال، سبيل فعلى. قبل من فترضام كان ما

 يف مبا ات،خدِّرامل من متنّوعة جمموعة وجود رامؤّخ أُجريت
 حاالت أغلب يف الدولية، للمراقبة خاضعة مواد ذلك

  . ارتكاهبااترخدِّامل اليت سّهلت اجلنسي االعتداء

__________ 
، ... ٢٠١٠ات لعام خّدرتقرير اهليئة الدولية ملراقبة امل  )11(

 .٢٨٣-٢٧٦الفقرات 

وستواصل اهليئة رصد الوضع، كما سُتحيط   - ٢٢٤
 الدولية علما مبا تتلقاه من معلومات، واهليئاتاحلكومات 

 .حسب االقتضاء
    

  مراقبة جتارة بذور خشخاش األفيون    
  

 اليت مصدرهاال تزال بذور خشخاش األفيون   - ٢٢٥
  ُتباع يف،مناطق ال ُيسمح فيها بزراعة خشخاش األفيون

 مثة وسطاء ضالعني يف هذه  أنَّويعتقد. السوق العاملية
وبناًء على ما ورد من معلومات عن إمجايل املساحة . التجارة

 أحناء مجيعاملزروعة بصفة غري مشروعة خبشخاش األفيون يف 
 عشرات الزراعة هذه يبلغ احملصول السنوي من فقد العامل،
 بذور عبي وميثّل. اخلشخاش بذور من األطنان آالف

 هذا يزرعون ملن إضايف دخل مصدر هذه األفيون خشخاش
 مباشر غري دعما يوفّر مما مشروع، غري حنو على اخلشخاش

  .املشروعة غري الزراعة هلذه

 اتخدِّرامل جلنة اعتمدت ،٢٠١٠ مارس/آذار ويف  - ٢٢٦
 بذور حركة مراقبة نظم تعزيز "املعنون ٥٣/١٢ القرار

 األفيون خشخاش يلحماص من املستخرجة اخلشخاش
 اللجنة استذكرت أن وبعد". مشروعة غري بصفة املزروعة

 بشأن سابقة قرارات يف الواردة التوصيات القرار ذلك يف
 أالّ على األعضاء الدول مجيَع عتشجَّ )١٢(املسألة، هذه

 حماصيل من املستخرجة األفيون خشخاش بذور إالّ تستورد
عت ، وشجَّ األفيون املزروعة بصفة مشروعةخشخاش

حكومات البلدان اليت تسمح باسترياد هذه البذور على أن 
رة على شهادة مناسبة بشأن منشأ حتصل من البلدان املصدِّ

 عت اللجنةُكما شجَّ. بذور اخلشخاش كأساس لالسترياد
 املصدِّرة على إشعار السلطات املختصة يف البلدان البلدانَ

ةً على ذلك، وعالو. بتصدير بذور اخلشخاش املستوردة
__________ 

، املعنون ١٩٩٩/٣٢قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )12(
م التجارة يف بذور اخلشخاش ومراقبتها على الصعيد تنظي"

مراقبة "، املعنون ٥١/١٥ات خّدر، وقرار جلنة امل"الدويل
احلركة الدولية لبذور اخلشخاش املستمّدة من نبتات 

 ".خشخاش األفيون املزروعة بشكل غري مشروع
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 على أن ُتبِلغ اهليئة بأيِّ معامالت مريبة  البلدانَحثّت اللجنةُ
تتعلق ببذور خشخاش األفيون وضبطيات بذور اخلشخاش 
املستخرجة من خشخاش األفيون املزروع بصفة غري 

وُشجِّعت حكومات البلدان اليت ُيزرع فيها . مشروعة
الوثيق خشخاش األفيون بصفة غري مشروعة على التعاون 

مع حكومات البلدان اجملاورة من أجل منع هتريب بذور 
  .اخلشخاش

 البلدان املنتجة أكربتقدير أنَّ بعض بوتالحظ اهليئة   - ٢٢٧
لبذور اخلشخاش، ومنها إسبانيا وتركيا واجلمهورية 
التشيكية وسلوفاكيا والصني وهنغاريا، قد حّددت السلطات 

الذين للمصدرين ر املسؤولة عن إصدار شهادات منشأ البذو
وتدعو اهليئة حكومات البلدان . احلصول عليهايطلبون 

األخرى اليت ُيزرع فيها خشخاش األفيون بصفة مشروعة 
 حتّدد أيضا هذه أنوُتصّدر منها بذور اخلشخاش إىل 

السلطات كيما يتسىن إصدار شهادات املنشأ إذا كانت هذه 
  .الشهادات مطلوبة يف البلد املستورد

اهلند هي البلد الوحيد يف الوقت احلاضر الذي و  - ٢٢٨
يطلب شهادة منشأ بذور اخلشخاش كشرط للموافقة على 

لذا تدعو اهليئة حكومات البلدان األخرى . هذه الواردات
اليت تسمح باسترياد بذور خشخاش األفيون إىل تنفيذ أحكام 

 وقراري ١٩٩٩/٣٢ واالجتماعيقرار اجمللس االقتصادي 
 على وجه تشترط، وأن ٥٣/١٢ و٥١/١٥ات رخدِّجلنة امل

شهادة منشأ احلصول على  ،كأساس لالسترياد، اخلصوص
  . البذورالذي هو مصدرحتّدد البلد 

وُيحظر استرياد بذور خشخاش األفيون وتصديرها   - ٢٢٩
وعبورها يف بلدان عديدة متامخة للبلدان اليت ُيزرع فيها 

 من اهليئة وتطلب. خشخاش األفيون على حنو غري مشروع
حكومات البلدان اليت يزرع فيها خشخاش األفيون بشكل 
غري مشروع أن توثّق عرى تعاوهنا مع حكومات البلدان 

وتدعو اهليئة . اجملاورة هلا بغية منع هتريب تلك البذور
 بذور ختصاحلكومات كافة إىل إبالغها بأيِّ صفقة مريبة 

مات بأيِّ  احلكوأن تبلغها اهليئة أيضا وترجو. اخلشخاش

تدابري تتخذها ملراقبة بذور اخلشخاش تنفيذا لقرار اجمللس 
ات خدِّر وقراري جلنة امل١٩٩٩/٣٢االقتصادي واالجتماعي 

  .٥٣/١٢ و٥١/١٥
    

  ضمان توافر املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية   -٢  
  من أجل األغراض الطبية والعلمية

  
 يها بشأنة املسندة إلواليالتضطلع اهليئة، مبوجب   - ٢٣٠

ضمان توافر املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية من أجل 
 فيما يتصل مبختلف األنشطةاألغراض الطبية والعلمية، 

كما تؤّدي، . ات العقليةؤثِّرة واملخدِّرباستهالك العقاقري امل
ة، دورا مهما يف توفري املواد خدِّرفيما يتعلق بالعقاقري امل

ية احملتوية على أشباه اخلام الالزمة لصنع مجيع األدو
ة شبه خدِّرقلويات طبيعية، وكذلك مجيع العقاقري امل

  .االصطناعية
    

  عرض اخلامات األفيونية والطلب عليها  )أ(  
  

امتثاال للمهام املوكلة إىل اهليئة مبوجب اتفاقية سنة   - ٢٣١
 وقرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي ذات ١٩٦١

تطّورات اليت تؤثّر يف عرض الصلة، فإهنا تدرس بانتظام ال
وتسعى اهليئة، بالتعاون مع . اخلامات األفيونية والطلب عليها

احلكومات، إىل احلفاظ على توازن دائم بني العرض 
ولتحليل الوضع فيما يتعلق بعرض اخلامات . والطلب

األفيونية والطلب عليها، تستخدم اهليئة املعلومات اليت ترد 
اخلامات وكذلك من تلك تنتج من حكومات البلدان اليت 

البلدان اليت ُتستخدم فيها تلك املواد لصنع املواد األفيونية أو 
. ١٩٦١املواد غري اخلاضعة للمراقبة مبقتضى اتفاقية سنة 

 )١٣(٢٠١١ات لعام خدِّرويرد يف تقرير اهليئة التقين عن امل
 اخلامات بعرض يتعلق فيماحتليل مفّصل للوضع الراهن 

__________ 
)13(  Narcotic Drugs: Estimated World Requirements for 2012 — 

Statistics for 2010 (United Nations publication, Sales No. 

T.12.XI.2). 
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 يلي فيما يردو العامل، نطاق على عليها الطلبو األفيونية
  .التحليل هلذا صملّخ

 اخلامات من العاملي املخزون بإبقاء اهليئة وتوصي  - ٢٣٢
 سنة ملدة العاملي الطلب لتغطية يكفي مستوى يف األفيونية
 االحتياجات لتلبية  األفيونيةاملواد توافر ضمان بغية تقريبا،
  .اإلنتاج يف توقعم غري نقص وجود حال يف الطبية

 باملورفني، الغنية األفيونية اخلامات إنتاج زال وما  -٢٣٣
 املستويات تجاوزي بالثيبايني، الغنية األفيونية اخلامات وكذلك
 للمخزونات عاملتوقّ فمن ،مثّ ومن. العاملي الطلب لتلبية الالزمة
 بلغت أن والثيبايني باملورفني الغنية األفيونية اخلامات من العاملية
  . السنة تتجاوز ملدة العاملي بالطلب يفي مستوى

 وما زائدة عن احلّد خمزونات تراكم تاليف وبغية  - ٢٣٤
 هتوجَّ األفيونية، اخلامات تسريب خماطر من بذلك يرتبط
 إىل الرئيسية املنتجة البلدان انتباه ٢٠١١ مايو/أيار يف اهليئة
 يوتوّخ احليلولة دون حصول ذلك منها وطلبت رالتطّو هذا

 من االحتياجات سقاطاتإ تقديرات فحص لدى العناية
  . ٢٠١٢ لعام األفيونية اخلامات

 على العاملي الطلب ارتفاع يتواصل أن املتوقّع ومن  - ٢٣٥
. املستقبل يف بالثيباينيو باملورفني الغنية األفيونية اخلامات
 اليت األنشطة ُتسهم أن املنتظر من ذلك، على وعالوة
 توافر لضمان العاملية الصحة ومنظمة اهليئة هبا تضطلع
 استمرار يف األفيونية شبه سكِّناتامل من كافية كميات
  . وخاماهتا األفيونية املواد على  العامليالطلب ارتفاع

 بعناية ُتحلِّل أن املنتجة البلدان على يتعّين أنه بيد  - ٢٣٦
 األفيون شبائه على يف الطلب النمو تمعّدالإسقاطات 

 يف األفيونية اخلامات إنتاج ملستويات التخطيط لدى
 حتافظ أن املنتجة البلدان مجيع من اهليئة وتطلب. املستقبل

 مستوى عند األفيونية اخلامات إنتاج على املستقبل يف
 الصعيد على اخلامات هذه من الفعلية املتطلبات مع يتفق

  زائدة عن  مبخزونات االحتفاظ تتجنب وأن العاملي
ختضع  قد تكون مصدرا للتسريب ما مل ألهنا رانظ ،احلد

  .ملراقبة كافية

  اتخدِّرمبادرات أخرى للهيئة الدولية ملراقبة امل  )ب(  
  

  ات العقليةؤثِّرة واملخدِّراستهالك العقاقري امل    
  

إدراكا من اهليئة للمسؤولية املزدوجة املناطة هبا   - ٢٣٧
أن  بش١٩٧١ واتفاقية سنة ١٩٦١مبوجب اتفاقية سنة 

ضمان توافر املواد اخلاضعة للمراقبة من أجل األغراض 
الطبية والعلمية والعمل يف الوقت نفسه على منع إنتاج هذه 
املواد واالجتار هبا وتعاطيها على حنو غري مشروع، فقد 

تقرير اهليئة  تقريرها املعنون ٢٠١١مارس /أصدرت يف آذار
 اخلاضعة عن توافر العقاقري اتخدِّرالدولية ملراقبة امل
ضمان سبل احلصول على كميات كافية : للمراقبة الدولية

 بوصفه ملحقا بتقريرها )١٤(منها لألغراض الطبية والعلمية
وقد لفت التقرير اخلاص انتباه . ٢٠١٠السنوي لعام 

 إىل التناقض الصارخ يف وعامة اجلمهوراحلكومات 
كما تضّمن . مناطق العاملخمتلف مستويات االستهالك يف 

ات اخلاضعة للمراقبة خدِّرالتقرير توصيات بشأن توفري امل
 والنظم الوطنية ملراقبة االستعمال املناسبواستعماهلا 

وتعرب . ات وتعاطيهاخدِّرات ومنع تسريب هذه املخدِّرامل
اهليئة عن تقديرها لردود الفعل اإلجيابية على تقريرها 

يات اخلاص وعن ثقتها يف أنَّ احلكومات ستنفّذ التوص
وستجري اهليئة .  الوضع السائد يف بلداهنابشأنالواردة فيه 

 يف الوقت املناسب حتليال لنطاق تنفيذ تلك التوصيات
  .بالتعاون مع احلكومات

    
دليل تقدير االحتياجات من املواد اخلاضعة     

  للمراقبة الدولية
  

تدير اهليئة، بصفتها اجلهة املسؤولة عن رصد امتثال   - ٢٣٨
ات، النظام خدِّرللمعاهدات الدولية ملراقبة املاحلكومات 

 يتمثّل الذي العقلية اتؤثِّروامل ةخدِّرامل العقاقريالدويل ملراقبة 
 أن البلدان من مبوجبه ُيطلب نظامٍ يف األساسية عناصره أحد

__________ 
 .A.11.XI.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )14(
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 الدولية للمراقبة اخلاضعة املواد من السنوية احتياجاهتا تقّدر
 بتلك استخدامها يدوتقي مشروعة ألغراض الستخدامها
 تطبيقا قطُبِّ ما إذا النظام، هذا شأن ومن. التقديرات
 كافية كميات على احلصول إمكانيات زيعزِّ أن صحيحا،

دون  نفسه الوقت يف وحيول للمراقبة اخلاضعة املواد من
  .املواد هذهمن  مراكمة كميات زائدة عن احلّد

 تقدير عملية يف ممنهجة إجراءات اّتباع وينبغي  - ٢٣٩
 مع جلالدولية للمراقبة اخلاضعة املواد من االحتياجات
 هذه املواد واالحتياجات منها؛ استخدام عن املعلومات

 وضع هذه جتعل من الصعبة عوامل على أنَّ هناك عّد
اإلجراءات وتطبيقها على السلطات الوطنية املختصة يف 

ومن الصعوبات األكثر شيوعا يف هذا . العديد من البلدان
املضمار نقص املعارف التقنية واالفتقار إىل املوارد بشكل 
عام وترّدي البنية التحتية للرعاية الصحية وغياب إطار 
مؤسسي يعطي األولوية حلصول شرائح السكان كافة على 

 احلكومات من العديد يقّدم ،ذلك على وبناء. األدوية
 أو الفعلية احتياجاهتا تتجاوز دقيقة غري وتقييمات تقديرات

 على إطالقا قادرة غري كثرية حكومات ومثة. عنها تقل
 اليت التقديرات على تعتمد وهي تقديرات، أيِّ تقدمي
  .اهليئة حتّددها

 اهليئة أنَّ من شأن حساب التقديرات وترى  - ٢٤٠
والتقييمات بدقّة أن يساعد احلكومات على حتديد كّم 

 للمراقبة املستحضرات الصيدالنية احملتوية على مواد خاضعة
وإدراكا . الدولية والالزمة يف الوقت نفسه خلدماهتا الطبية

من اهليئة حلاجة العديد من احلكومات إىل الدعم يف إجراء 
عملية احلساب، فقد وضعت بالتعاون مع منظمة الصحة 
العاملية دليل تقدير االحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة 

والغرض من . ٢٠١٢ام الدولية، املقرر صدوره يف مطلع ع
هذا الدليل مساعدة السلطات الوطنية املختصة يف حتديد 
أنسب طريقة حلساب كميات املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية 

ودعما . والالزمة لألغراض الطبية والعلمية يف إقليمها
للحكومات يف إعداد تقديراهتا وتقييماهتا، يصف الدليل نظام 

األساليب اليت تستخدم عادة تلف خمالتقديرات والتقييمات و

لتقدير كمية االحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية 
  .ألغراض طبية

 سيساعد الدليل أنَّ يف ثقتها عن اهليئة وتعرب  - ٢٤١
 كميات من سنويا حتتاجه ما حتديد عملية يف احلكومات

. ةكافي بكمية لتوافرها ضمانا الدولية للمراقبة اخلاضعة املواد
 أوجه حتديد على أيضا احلكومات العملية هذه ستساعد كما

 ةخدِّرامل العقاقري لتوفري الوطين النظام تشوب اليت القصور
 هبذه احلكومات ومن شأن اضطالع. العقلية اتؤثِّروامل

 املتعلقة بياناهتا كانت إذا مما وحتقّقها سنويا املهمة
 حتليل من متكيُنها وتقييماهتا، تقديراهتاتتطابق و باالستهالك

 قد اليت اتخدِّرامل ملراقبة نظمها تعتري اليت القصور أوجه
 أو ةخدِّرامل العقاقري الكميات املتوافرة من تدّني إىلتؤّدي 

  .زيادهتا عن املستوى املناسب أو العقلية اتؤثِّرامل

 نطاق على الدليل ُيستخدم أن يف األمل اهليئة وحيدو  - ٢٤٢
ليست  اليت احلكومات مجيع نبجا من وباألخص واسع،
 إىل افتقارها بسبب التقديرات هذه حسابعلى  بعُد قادرة
 كيفية عن إضافية معلومات اهليئة وستقّدم. التقنية اخلربة

  .الدعم هذا يلزمها اليت احلكومات إىل الدليل استخدام
    

  ات العقليةؤثِّربيانات إحصائية عن استهالك امل    
  

 بيانات تقدميعلى  ١٩٧١ سنة اتفاقية ال تنّص  - ٢٤٣
 فإنَّ لذا. العقلية اتؤثِّرامل استهالك عن اهليئة إىل إحصائية
 يطرح كافية بكميات املواد هذه توافر ملدى تقييم أيِّ إجراء

 ةخدِّرامل بالعقاقري املتعلقة املشاكل من أكثر تعقيدا مشاكل
 وموثوقة منتظمة إحصاءات استهالكها بشأن أتيحت اليت
 كافة واألقاليم البلدان أعّدهتا كثرية سنوات ىمد على

  .١٩٦١ سنة اتفاقية ألحكام وفقا اهليئة إىل وقّدمتها

 يف كافية بكميات العقلية اتؤثِّرامل توفري على وللعمل  -٢٤٤
 لعام تقريرها يف اهليئة أوصت معّينة، بلدان ويفككل  العامل

 ناتبيا احلكومات جتمع بأن التقرير ذلك ملحق ويف ٢٠١٠
 الطريقةنفس ب العقلية اتؤثِّرامل استهالك عن موثوقة إحصائية
 يف البيانات بتلك اهليئة تزّود وأن ة،خدِّرامل العقاقري بشأن املتبعة
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 التقرير اهليئة حّدثت التوصية، لتلك ووفقاً )١٥(.املناسب الوقت
 ١٩٧١ سنة اتفاقية يف املدرجة املواد عن السنوي اإلحصائي

 هذه جتمع أن احلكومات مجيعمن  تطلب كيل) P النموذج(
  .٢٠١٠ عام يف مرة ألول طواعية مهاوتقّد البيانات

 يف اتخدِّرامل جلنة أّيدت ،٢٠١١ مارس/آذار ويف  - ٢٤٥
 على األعضاء الدول وشّجعت اهليئة توصية ٥٤/٦ قرارها
 باستهالك املتعلقة البيانات عن اهليئة إىل تقارير تقدمي
 متكني أجل من والعلمية الطبية األغراض يف العقلية اتؤثِّرامل

 العقلية اتؤثِّرامل استهالك ستوياتمل  الدقيقتحليلال من اهليئة
  .كافية بكميات توافرها وزيادة

 متقدَّ احلكومات بعض أنَّ تقديرب اهليئة وتالحظ  -٢٤٦
 املستخدمة العقلية اتؤثِّرامل كل أو بعض استهالك عن بيانات

 وفقاً ،٢٠١٠ عام يف والعلمية الطبية ضلألغرا إقليمها يف
 بينها من وكان. ٥٤/٦ اتخدِّرامل جلنة وقرار اهليئة لتوصية

 العقلية اتمؤثِّرلل عةاملصنِّ البلدان كربيات بعض حكومات
  .املتحدة والواليات وفنلندا كأملانيا هلا، واملستهلكة

 احلكومات مجيع أنَّ يف ثقتها عن اهليئة وتعرب  - ٢٤٧
 وتتخذ احلكومات تلك حذو قريبا حتذو سوف األخرى
 عن موثوقة بيانات مجع من نهامتكّ أن شأهنا من تدابري

 إىل وتقدميها إقليمها يف العقلية اتؤثِّرامل استهالك مستويات
 يطرأ ما حتديد يف كثريا اهليئة يساعد أن هذا شأن ومن. اهليئة
 يف ليةالعق اتؤثِّرامل استهالك على مألوفة غري تطّورات من

 تصحيحية إجراءات باختاذ اإليصاء بغية كل بلد على حدة
  .اللزوم عند كافية بكميات العقلية اتؤثِّرامل توافر تكفل

    
  األنشطة الرامية إىل دعم التحليالت     

  والبحوث العلمية
  

 الدولية للمراقبة اخلاضعة املواد عن النظر بصرف  - ٢٤٨
 إىل أيضا البلدان حتتاج الطيب، العالج يف استعماهلا يلزم اليت

__________ 
  ،  ...٢٠١٠ات لعام خّدرتقرير اهليئة الدولية ملراقبة امل  )15(

ات عن توافر خّدرتقرير اهليئة الدولية ملراقبة املو؛ ٣٤التوصية 
 ).ح(، التوصية ...ة الدولية العقاقري اخلاضعة للمراقب

اض علمية، مبا يشمل تطوير ألغر املواد هذه استعمال
ومن األمثلة . ةاملنتجات والبحث العلمي والتحاليل اجلنائي

على استعمال املواد اخلاضعة للمراقبة يف األغراض العلمية 
استعماهلا كعّينات اختبار وعّينات مرجعية؛ وكان هذا أيضا 

مبادئ توجيهية بشأن اهليئة بعنوان موضوع منشور أصدرته 
استرياد وتصدير النماذج املرجعية من العقاقري والسالئف، 
معّدة لتستخدمها املختربات الوطنية لتحليل العقاقري 

  )١٦(.والسلطات الوطنية املختصة

 للمختربات ضرورية املرجعية والعّينات االختبار وعّينات  -٢٤٩
 اليت الوطنية اجلنائية ملخترباتوا العقاقري بفحص املعنية الوطنية
 من أهنا يف املشتبه املضبوطة املواد على بالتعّرف تقوم
 ويف. وحتليلها السالئف أو العقلية اتؤثِّرامل أو اتخدِّرامل

 ٥٤/٣ القرار اتخدِّرامل جلنة اعتمدت ،٢٠١١ مارس/آذار
ضمان توافر العّينات املرجعية وعّينات االختبار من "املعنون 

د اخلاضعة للمراقبة الستخدامها يف خمتربات اختبار العقاقري املوا
، الذي دعت فيه اهليئة ومكتب األمم "لألغراض العلمية
إىل التعاون ) "املكتب(ات واجلرمية خدِّراملتحدة املعين بامل

الوثيق على إجياد آليات جمدية تيّسر توفري احلّد األدىن الكايف 
الختبار من املواد اخلاضعة من العّينات املرجعية وعّينات ا

للمراقبة ملختربات اختبار العقاقري بوسائل من بينها تعزيز 
الربامج الوطنية القائمة حسب االقتضاء، وذلك بغية دعم 

وعالوة على ذلك، ". عملها يف جمال التحاليل وضمان اجلودة
لفت املكتُب انتباَه اهليئة إىل حاالت ال تزال فيها املختربات 

  . العّيناتهذهتواجه مشاكل يف احلصول على الوطنية 

 وللشواغل اليت أثارها ٥٤/٣واستجابةً للقرار   - ٢٥٠
املكتب، أجرت اهليئة دراسة خاصة عن العقبات اليت حتول 
دون احلصول على عّينات االختبار والعّينات املرجعية هذه، 
وأوصت بأن تتخذ السلطات الوطنية عددا من التدابري اليت 

 حصول املختربات دون انقطاع على هذه تكفل سبل
 مواضيع"ويورد هذا التقرير يف الباب املعنون . العّينات

__________ 
 .M.08.XI.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )16(
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نتائج هذه الدراسة والتوصيات الصادرة عن اهليئة " خاصة
  ). أدناه٣١٦- ٣٠١ انظر الفقرات(

 الدول األطراف فيها بأن ١٩٦١وُتلزم اتفاقية سنة   -٢٥١
ات، وهذه خدِّرتهالك املتزّود اهليئة ببيانات إحصائية عن اس

البيانات هي أهم أداة لتقييم ما إذا كانت تتوفّر يف بلد ما 
 ومع أنَّ. كميات كافية من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية

البيانات املتعلقة باستهالك املستحضرات الصيدالنية احملتوية 
ة متاحة على الصعيد التجاري يف بعض خمدِّرعلى عقاقري 

ات يف العامل خدِّرالبيانات املتعلقة باستهالك املإنَّ  فالبلدان،
 كل بلد على حدة املتعلقة مبستويات االستهالك يف والبيانات

وتسلّم اهليئة بأنَّ هذه البيانات أداة .  للهيئةغري متاحة إالّ
 املنظَّماتفريدة من نوعها بالنسبة ملؤسسات البحوث و

وُتنشر هذه . اية التسكينية يف جمايل مداواة اآلالم والرعالعاملة
البيانات اإلحصائية سنويا يف منشور اهليئة التقين عن 

وتواترت يف السنوات األخرية الطلبات املوّجهة . اتخدِّرامل
وتسلّم . إىل اهليئة بشأن توفري هذه البيانات يف شكل إلكتروين

اهليئة بأنَّ نشر البيانات املتعلقة باالستهالك يف شكل إلكتروين 
ومن شأنه أالّ يعود   شأنه أن يسّهل تنفيذ مشاريع البحثمن

 هذه تستخدم اليت املنظَّماتو بالنفع على مؤسسات البحث
البيانات فحسب، وإمنا أيضا على الدوائر الصحية الوطنية 
وأصحاب املهن الطبية املهتمني مبقارنة مستويات استهالك 

، قد وأخرياً. ىستوياهتا يف بلدان أخرمبات يف بلداهنم خدِّرامل
 صّناع لدىتفضي هذه البحوث إىل رفع مستوى الوعي 

القرار بشأن مدى كفاية مستويات االستهالك على الصعيد 
  .الوطين لتفيد بذلك املرضى احملتاجني إىل تلك األدوية

 مستقل يف آمن ركنولذلك قّررت اهليئة إنشاء   - ٢٥٢
 البحثموقعها على اإلنترنت ميكن أن تسّجل فيه مؤسسات 

 من أجل االطالع أمساءها حسنة السمعة املنظَّماتو
. من بيانات عن االستهالكى اهليئة إلكترونيا على ما لد

وعلى اجلهات املسجِّلة أن تفي بشروط معّينة وتوقّع اتفاقا 
وحيدو اهليئة األمل يف أن . مع اهليئة بشأن استعمال البيانات

 يف عملها، ظَّماتاملنوالبحث  تدعم هذه املبادرة مؤسساِت

  وتعود يف هناية املطاف بالفائدة على السلطات الوطنية 
  .وعامة اجلمهور

    
  ٥٤/٦ات خدِّراالستجابة لقرار جلنة امل    

  
ات خدِّر، اعتمدت جلنة امل٢٠١١مارس /يف آذار  - ٢٥٣

ات ؤثِّرة واملخدِّرتعزيز توافر العقاقري امل" املعنون ٥٤/٦القرار 
راقبة الدولية بكميات كافية لألغراض العقلية اخلاضعة للم

، الذي طلبت فيه "وتعاطيهاالطبية والعلمية مع منع تسريبها 
اهليئة أن تواصل العمل على توفري العقاقري اخلاضعة من اللجنة 

. عتها على اختاذ إجراءات إضافيةللمراقبة الدولية، وشجَّ
وستواصل اهليئة االهتمام مبوضوع توفري املواد اخلاضعة 
للمراقبة الدولية بكميات كافية على النحو املنصوص عليه يف 
الوالية املسندة إليها مبوجب املعاهدات الدولية ملراقبة 

 اجملتمع  انتباَه اهليئةُهتوجِّومع ذلك يلزم أن . اتخدِّرامل
صة يف الوقت الراهن الدويل إىل أنَّ موارد امليزانية املخّص

وتوّد اهليئة أن تلفت . يئة على أنشطة اهلكبريةتفرض قيودا 
االنتباه إىل احلاجة إىل موارد إضافية لالضطالع بأية أنشطة 

 فيما يتصل إضافية وتوسيع نطاق املضطلع به منها حالياً
ات ؤثِّرة واملخدِّربضمان توافر كميات كافية من العقاقري امل

  .العقلية اخلاضعة للمراقبة الدولية
    

  املقيمني  األمم املتحدة قيوّجهة إىل منّساملرسالة ال    
  

، ُوجِّهت رسالة مشتَركة ٢٠١١فرباير / شباط٤يف   -٢٥٤
عة من رئيس اهليئة واملدير العام ملنظمة الصحة العاملية موقَّ

 ألمم املتحدة اورئيس جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية إىل منّسق
ية ، تناولت مسألة توافر املواد اخلاضعة للمراقبة الدولاملقيمني

وأشارت الرسالة إىل النقص املستمر . الطبيةلالستعماالت 
الذي تعاين منه بلدان كثرية يف املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية 
والالزمة لعالج اآلالم احلادة واألمراض العقلية واالضطرابات 
النفسية واالرهتان للمواد األفيونية والصرع ومضاعفات 

قيمون على تضمني الربامج الصحية وُحثَّ املنّسقون امل. الوالدة
  .مسألة تيسري احلصول على األدوية اخلاضعة للمراقبة
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اجتماع اجلمعية العامة الرفيع املستوى بشأن     
  الوقاية من األمراض غري املعدية ومكافحتها

  
أشار رئيس اهليئة يف اجتماع اجلمعية العامة الرفيع   - ٢٥٥

املعدية ومكافحتها املستوى بشأن الوقاية من األمراض غري 
سبتمرب / أيلول٢٠ و١٩الذي ُعِقد يف نيويورك يومي 

 استعمال املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية ، إىل أمهية٢٠١١
استهالكها استهالكا مفرطا أو غري ألنَّ   مناسباًاستعماالً

وفيما . كاف يطرح مشاكل على مستوى الصحة العامة
 األمل واملعاناة، سلّط املواد يف ختفيفهذه  يتعلق باستخدام

 مبا غري املتكافئ يف العامل سكِّناتالضوء على توزيع امل
 يف املائة من سكان العامل على ٨٠ب يف تقييد حصول يتسّب

وأشار الرئيس . تلك األدوية أو حيرمهم من احلصول عليها
معاجلة األمراض يف إىل أمهية املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية 

، ومنها السرطان واألمراض لتحكم فيهاواغري املعدية 
النامجة عن و اليت تسبب آالما األمراضالنفسية، وكذلك 

  .اإلصابة بأمراض أخرى غري معدية، كمرض السكري
    

   املنظَّمات احلكومية الدولية واملنظَّماتأنشطة   )ج(  
  غري احلكومية

  
تالحظ اهليئة أنَّ توافر املواد اخلاضعة للمراقبة   - ٢٥٦
 شبه األفيونية لعالج سكِّناتية، وباألخّص توافر املالدول

 بالنسبةاآلالم، قد أصبح من جماالت االهتمام الرئيسية 
  . احلكوميةغري املنظَّماتللمنظمات احلكومية الدولية و

، نشرت منظمة الصحة العاملية ٢٠١١في عام  ف  - ٢٥٧
 Ensuring Balance in "مبادئ توجيهية سياساتية بعنوان

National Policies on Controlled Substances: Guidance for 

Availability and Accessibility of Controlled Medicines" 
ضمان التوازن يف السياسات الوطنية بشأن املواد اخلاضعة (

إرشادات لتوفري األدوية اخلاضعة للمراقبة وتيسري : للمراقبة
جيهية اليت نشرهتا يف ، حلّت حملّ املبادئ التو)احلصول عليها

وترّحب اهليئة بنشر املبادئ التوجيهية اجلديدة . ٢٠٠٠عام 
وُتذكَّر احلكومات بأنه ينبغي أن . اليت ُوِضعت بدعم منها

تطّبق املبادئ التوجيهية دوما يف إطار مراعاة أحكام 
  .ات مراعاة تامةخدِّراملعاهدات الدولية ملراقبة امل

 غري احلكومية املنظَّماتعدد وتالحظ اهليئة تزايد   - ٢٥٨
 يف العمل على توفري املواد اخلاضعة للمراقبة فعالاليت تشارك 

الدولية لألغراض الطبية، واليت تدعو إىل توفريها بكميات 
 على توفري املنظَّماتأنشطة هذه جلّ وتركز . كافية

 ملداواة اآلالم والرعاية ،، وال سيما شبائه األفيونسكِّناتامل
 غري احلكومية ومعاهد املنظَّماتوتستخدم . يةالتسكين

عها اهليئة وتعاجلها وتنشرها يف البحوث البيانات اليت جتّم
منشوراهتا التقنية، وذلك لدراسة مسألة توافر هذه املواد يف 

وحتصل اهليئة يف .  كذلككل بلد على حدةالعامل ويف 
مية  غري احلكواملنظَّماتالوقت نفسه على معلومات قّيمة من 

عن حالة املرضى الذين ال ينالون كفايتهم من مداواة اآلالم 
والرعاية التسكينية، وكذلك عن األنشطة املضطلع هبا على 
الصعيدين الوطين والدويل لتحسني اخلدمات الصحية وتيسري 

  .احلصول على األدوية ملن حيتاجها
    

  األنشطة الوطنية  )د(  
  

إىل اهليئة عن استهالك تشري أحدث البيانات املقدَّمة   -٢٥٩
 شبه سكِّناتة إىل أنَّ مستويات استهالك املخدِّرالعقاقري امل

. األفيونية يف عالج اآلالم ما زالت منخفضة يف كثري من البلدان
ات خدِّروتبّين اجلداول الواردة يف منشور اهليئة التقين عن امل

 وقد اعتمدت اهليئة شكال )١٧(.مستويات االستهالك هذه
البلد لتلك اجلداول ُيسّهل على السلطات الوطنية مقارنة جديدا 

 بسائر املناطقاملنطقة املعنية  ومقارنة املعين بسائر بلدان املنطقة
وُتشجَّع احلكومات على فحص مستويات استهالكها . األخرى

 مقارنة مستويات بيد أنَّ. الوطنية الواردة يف هذه اجلداول
علق فقط باالستخدام املنخفض االستهالك الوطنية ال جيب أن تت

ات اخلاضعة للمراقبة الدولية وإمنا أيضا باإلفراط يف مخدِّرلل
وتوصي اهليئة . استهالكها، الذي لوحظ يف عدد من البلدان

__________ 
)17(  

 ..., tables XIV.1.a-XIV.1.i. 
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بأنه، بغية االمتثال ملبادئ االستخدام املناسب، يتعّين على 
د أيضا مستويات االستهالك اليت ُتعترب عالية احلكومات أن ُتحّد

  . وبالتايل غري مناسبةإىل حد اإلفراط

 من عدد يف إجراءات اختاذ جيري أنه اهليئة وتالحظ  -٢٦٠
. الدولية للمراقبة اخلاضعة املواد استهالك مستوى لتحسني البلدان
 مبستوى البلدان تلك معظم يف املتخذة اإلجراءات وتتعلق

  .األفيونية شبه سكِّناتامل وخصوصا ات،خدِّرامل استهالك

 زيادة إىل ترمي جهود بذل كولومبيا يف ويتواصل  - ٢٦١
 ساعة ٢٤ املفتوحة ، يف مجيع أحناء البلد،الصيدليات عدد
.  شبه األفيونيةسكِّناتامل لصرف األسبوع أيام طوال يوميا

 صيدلية من هذا النوع موّزعة على ٣٢ويوجد حاليا 
  بواقع صيدلية واحدة يف٣٢املقاطعات احمللية البالغ عددها 

، أضافت وزارة محاية ٢٠١١ويف أوائل عام . كل مقاطعة
هي (اجملتمع إىل خطتها الصحية اإللزامية شبائه أفيون أخرى 

، وهو ما يعين أنَّ )امليثادون واهليدرومورفون وحملول املورفني
املرضى الذين يقّدمون وصفة طبية هبذه األدوية حيصلون 

السرطان يدعو واعُتِمد قانون جديد بشأن . جماناعليها 
السلطة الوطنية املختصة إىل ضمان توفري العقاقري األفيونية 

  .بكمية كافية وتأمني فرص احلصول عليها ملداواة اآلالم

وُوضعت يف فرنسا أول خطة وطنية لتحسني   - ٢٦٢
) ٢٠٠٠- ١٩٩٨للفترة  (١٩٩٨مداواة اآلالم يف عام 

) ٢٠٠٥- ٢٠٠٢للفترة  (٢٠٠٢تلتها خطة ثانية يف عام 
يف الوقت احلاضر ويناقَش . ٢٠١٠- ٢٠٠٦وثالثة للفترة 

ومن الركائز األساسية للخطة الوطنية . وضع خطة رابعة
تثقيف الكوادر املعنية بالرعاية الصحية وتدريبها؛ وحتديد 

؛ وتوفري العقاقري وصرفهامتطلبات الوصفات الطبية 
ة، ويشمل ذلك حتديد الشروط املنظمة لعمل قطاع خدِّرامل

ون املستشفيات واملتخصص(سات اخلدمات الصحية مؤس
، اليت ميكن احلصول منها على الوصفات )ونالعامواملهنيون 

واستكماال هلذه . الطبية واملدة اليت ميكن أن توصف خالهلا
للتصّدي التدابري، وضعت حكومة فرنسا خطة مراقبة 

ألنشطة التسريب والتعاطي، وقد أّدت هذه التدابري إىل 

 شبه سكِّنات املالكميات املتوافرة منكبرية يف حتسينات 
  .األفيونية يف فرنسا

وقضت املراسيم اليت أصدرهتا حكومة جورجيا يف   - ٢٦٣
اآلونة األخرية بزيادة عدد األيام اليت جيوز فيها وصف أدوية 

 اليت ميكن وصف هذه األمراض اآلالم وعدد لتخفيفأفيونية 
ن فيهم األطباء العاملون مب(األدوية ألجلها وأنواع األطباء 

الذين حيق هلم وصفها وعدد شبائه األفيون اليت ) يف القرى
ودعما لترشيد استخدام . ميكن صرفها يف وصفة طبية واحدة

األدوية شبه األفيونية املخفّفة لآلالم، ُتنظّم يف خمتلف أحناء 
جورجيا أنشطة للتدريب والتثقيف يف جمال املداواة احلديثة 

 شبه سكِّناتُنقِّحت اإلجراءات املتعلقة بصرف املو. لآلالم
.  مستعصيةأمراضاألفيونية للمرضى الذين يعانون من 

وتعكف السلطات على تنقيح القانون الوطين ملراقبة 
  .ات ملواءمته مع املعارف والتعاريف احلاليةخدِّرامل

وال تزال غواتيماال تعاين من نقص يف شبائه األفيون   - ٢٦٤
لتكلفة، وال يتوفّر املورفني الرخيص فيها إالّ يف املنخفضة ا

 من نزالءشكل حقن وال ُيعطى سوى للمرضى 
وملعاجلة النقص املستمر يف املورفني املنخفض . املستشفيات

التكلفة املأخوذ عن طريق الفم يف غواتيماال، يواصل فريق 
وطين من اخلرباء، بالتعاون مع منظمة الصحة للبلدان 

ليت تقوم مبهمة مكتب منظمة الصحة العاملية ا(األمريكية 
 تنقيح شروط على، العمل )اإلقليمي يف القارة األمريكية

 املقررومن . استرياد حملول املورفني املأخوذ عن طريق الفم
 إىل زيادة عدد التدريبأن تفضي اجلهود املبذولة يف جمال 

بذولة األطباء القادرين على توجيه جهود الرعاية التسكينية امل
  .يف املستشفيات العامة يف مجيع أحناء غواتيماال

حلقة عمل انعقدت ، ٢٠١٠نوفمرب /ويف تشرين الثاين  -٢٦٥
 حضرها واضعو ،جامايكاوزارة الصحة يف برعاية وطنية 

السياسات احلكومية وأطباء وصيادلة وممرضون لتعزيز الدعوة 
 أرجاء عمجيإىل حتسني مداواة اآلالم والرعاية التسكينية يف 

 الطبيني املسؤولنيوبعد انتهاء حلقة العمل، اعترف كبري . البلد
يف الوزارة يف بيان رمسي أدىل به بأمهية شبائه األفيون يف مداواة 
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اآلالم والرعاية التسكينية واحلاجة إىل دراسة السياسات واألطر 
كما شرعت السلطات . ستخدام شبائه األفيونالالقانونية 

إجراء /ة يف استعمال أداة ملراجعة احلساباتالوطنية املختص
الدراسات االستقصائية بغية تقييم الوضع يف مجيع املستشفيات 

يف الوقت وتصرفها اليت حتتفظ مبخزونات من شبائه األفيون 
 يف ومعاجلتهااحلاضر للوقوف على قدرات ختزين هذه املواد 

  .كل واحدة من هذه املستشفيات املوجودة يف اجلزيرة

، تعّرضت كينيا لنقص يف ٢٠١٠ويف أواخر عام   -٢٦٦
د الوحيد ملادة مسحوق املورفني بسبب مشاكل واجهها املوّر

وأفضت جهود التعاون املبذولة فيما بني . املورفني يف البلد
 والرابطة والسموم باملستحضرات الصيدالنيةاملعين  اجمللس

زة والرعاية رابطة كينيا لدور العج(الوطنية للرعاية التسكينية 
 من املطروحةوخرباء دوليني إىل حسم املشاكل ) التسكينية

وقد . خالل زيادة عدد مستوردي مسحوق املورفني املسّجلني
اهتمت حكومة كينيا يف السنوات األخرية اهتماما كبريا 

، ٢٠١٠يوليه /في متوزف. مبداواة اآلالم والرعاية التسكينية
 مستشفيات ١٠ها إىل أصدرت وزارة اخلدمات الطبية توجي

رعاية الكبرية يف خمتلف أحناء البلد يقضي بتوفري خدمات 
تسكينية مبساعدة وتعاون من رابطة كينيا لدور العجزة ال

، بدأت وزارة ٢٠١١أغسطس /ويف آب. والرعاية التسكينية
الصحة العامة والصرف الصحي ووزارة اخلدمات الطبية يف 

وعها ملكافحة السرطان تنفيذ أول استراتيجية وطنية من ن
  .مشلت عالج اآلالم

 يف جمال الرعاية الصحية، مهنيونويف نيبال، عمل   - ٢٦٧
بدعم من خرباء دوليني، مع احلكومة ودوائر الصناعة على 

وللتغلّب على .  شبه األفيونيةسكِّناتمعاجلة مشكلة توافر امل
خذت إجراءات ، اتُّسكِّناتحاالت التأخري يف استرياد امل

سيق األنشطة املضطلع هبا يف هذا اجملال مع إدارة األدوية لتن
  .التابعة لوزارة الصحة والسكان ومع املستوردين واملصّدرين

وأجرت وزارة الصحة يف فييت نام، بالتعاون مع   - ٢٦٨
منظمات حكومية ومنظمات غري حكومية أخرى، دراسة 

 عن السياسات ٢٠٠٨ و٢٠٠٦يف الفترة الواقعة بني عامي 
لربامج اليت تؤثر على توافر شبائه األفيون املستخدمة لعالج وا

 وحاملو فريوس نقص السرطاناآلالم اليت يعانيها مرضى 
املناعة البشرية ومرضى األيدز، وكذلك للعالج الطيب 

وُوِضعت . ات عن طريق احلقنخدِّرللمرهتنني ّممن يتعاطون امل
اية خطة عمل تضمنت مبادئ توجيهية وطنية بشأن الرع

التسكينية؛ ومبادئ توجيهية وطنية بشأن العالج اإلبدايل 
 مكثفبامليثادون لالرهتان للمواد األفيونية؛ وتوفري تدريب 

لألطباء السريريني يف مجيع أحناء البلد على تلك املواضيع؛ 
وإجراء تنقيحات جذرية للوائح الوطنية املتعلقة بالوصفات 

اليت تستدعي  ت التشخيصحااللزيادة الطبية لشبائه األفيون 
صرف وصفات بشبائه األفيون، وزيادة الكمية املصروفة 

 يوما، ٣٠ جرعةمخسة أيام إىل من جرعة بكل وصفة طبية 
توفري فرض  احلدود املفروضة على اجلرعة القصوى مع وإلغاء

وقد وفّرت الوزارة . شبائه األفيون على مستوى املقاطعات
حة لصرف الوصفات نقّ اللوائح املحول موضوعالتدريب 

الطبية اخلاصة بشبائه األفيون لكل من مديري املستشفيات 
ومسؤويل الصحة العامة يف الدوائر احمللية واملقاطعات 

  .ومقّدمي الرعاية الصحية يف أحناء البلد كافة

وتعرب اهليئة عن تقديرها هلذه اجلهود الوطنية   - ٢٦٩
للمراقبة لألغراض الرامية إىل زيادة توافر املواد اخلاضعة 

وقد تكون هذه احلاالت مبثابة أمثلة تقتدي . الطبية والعلمية
. هبا سائر إدارات الصحة الوطنية اليت تواجه مشاكل مماثلة

 مجيع األنشطة موازنةوتوّد اهليئة تذكري احلكومات بأنه يلزم 
املُضطلع هبا لزيادة توافر املواد اخلاضعة ملراقبة دولية 

 والعلمية مع أنشطة أخرى تكفل منع لألغراض الطبية
 .تسريب هذه املواد وتعاطيها

    
  مواضيع خاصة  - هاء  
  

الوطنية السياسة : ة القومياتتعّدددولة بوليفيا امل  -١  
  اخلاصة بورقة الكوكا

  
 رت اهليئة على مدى عّدة سنوات مضتكّر  - ٢٧٠

اإلعراب عن قلقها بشأن جوانب معّينة من سياسة مراقبة 
ة القوميات تتعارض مع تعّددت يف دولة بوليفيا املاخدِّرامل
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ات، وال سيما التشريعات خدِّراالتفاقيات الدولية ملراقبة امل
 ورقة الكوكا واستهالكها لغري بزراعةالوطنية اليت تسمح 

. األغراض الطبية، وعلى وجه اخلصوص مضغ ورقة الكوكا
نة اتفاقية سة القوميات طرف يف تعّددودولة بوليفيا امل

دولة من هذه ال وبالنظر إىل أنَّ. ١٩٧٦ منذ عام ١٩٦١
 أنَّ اهليئة منالقلق يساور  فإنَّ كبار منتجي ورقة الكوكا،

  يف جمال السياسة العامةيف هذا البلداملستجدة لتطورات ا
  . ُيمكن أن يكون هلا انعكاسات يف بلدان أخرى

وخالل عّدة سنوات مضت، أعربت اهليئة عن قلقها   - ٢٧١
من استمرار ممارسة مضغ أوراق الكوكا وتعاطي منتجات 
الكوكا األخرى دون استخالص أشباه القلويات منها مسبقا 

  أنَّدت اهليئة مراراًوأكّ. ة القومياتتعّدديف دولة بوليفيا امل
  حسب تعريفها الوارداتخدِّر املضمن تندرجورقة الكوكا 

ل األول  وأهنا ُمدرجة يف اجلدو١٩٦١ سنةيف اتفاقية 
ات اليت تنطبق عليها تدابري املراقبة خدِّرباالتفاقية ضمن امل

من املادة ) ج(وتشمل تدابري املراقبة أحكام الفقرة . الصارمة
 : العام مبا يلي من االتفاقية بشأن التزام الدول األطراف٤
ات وصنعها وتصديرها واستريادها خدِّرقصر إنتاج امل"

 على األغراض ،هتاعماهلا وحياز واستهباوتوزيعها واالجتار 
، بشأن ٢٦ و٢٣؛ واملادتني "الطبية والعلمية دون سواها

نظم املراقبة املنطبقة على الزراعة واإلنتاج لدى األطراف اليت 
، ٢٧ من أجل استخراج أشباه القلويات؛ واملادة هبماتسمح 

بشأن إمكانية مساح األطراف بالزراعة واإلنتاج من أجل 
  ".قلوية شبه مادة أية ن وجوباً ماليةالعطرية اخلد وااملحتضري "

 األطراف ١٩٦١ سنة من اتفاقية ٤٩ومتنح املادة   -٢٧٢
احلق يف إبداء حتفّظ انتقايل بشأن االستخدام غري الطيب للمواد 

 من تلك املادة، واليت تشمل مضغ ورقة ١املدرجة يف الفقرة 
وز لطرف وعلى ذلك، ففي حني جي)). ج (١الفقرة (الكوكا 

دة يف تلك  االنضمام أو يف ظل شروط معّينة حمّدعندما، 
يمه مبمارسة مضغ املادة، أن حيتفظ حبق السماح مؤقتا يف إقل

   حظر هذه املمارسة يف غضون يتعّيننه إورقة الكوكا، ف
). هـ (٢ عاما من دخول االتفاقية حيز النفاذ، وفقا للفقرة ٢٥

 انضمامها عندتحفظ االنتقايل  بوليفيا مل ُتبد هذا البيد أنَّ

ومع ذلك، تود اهليئة . ١٩٧٦سبتمرب / أيلول٢٣لالتفاقية، يف 
 سنة عاما من دخول اتفاقية ٢٥اإلشارة إىل أنه يف غضون 

ز النفاذ كان يتعّين حظر مضغ ورقة الكوكا يف  حّي١٩٦١
 فحىت لو ومن مث. ظا لدى التصديقالبلدان اليت أبدت حتفّ

، كان ١٩٧٦  عامأبدت هذا التحفظ يفكانت بوليفيا قد 
 يف أقاليم ١٩٨٩ينبغي وضع حد ملضغ ورقة الكوكا يف عام 

تفاقية  أنَّ ابالنظر إىل، ١٩٦١ سنةمجيع األطراف يف اتفاقية 
  .١٩٦٤ز النفاذ يف عام  دخلت حّي١٩٦١ سنة

، اختذت حكومة دولة بوليفيا ٢٠٠٦ومنذ عام   - ٢٧٣
طوات يف سبيل استبعاد ورقة ة القوميات عددا من اخلتعّددامل

، ٢٠٠٦سبتمرب /ففي أيلول. الكوكا من املراقبة الدولية
ة القوميات أمام اجلمعية تعّددتكلم رئيس دولة بوليفيا امل

إىل  اجملتمع الدويل داعياالعامة يف دورهتا احلادية والستني 
. موقفه بشأن استبعاد ورقة الكوكا من املراقبة الدوليةدعم 
، بعث وزير خارجية دولة ٢٠٠٧يناير /ون الثاين كان٩ويف 

ة القوميات رسالة إىل املدير العام ملنظمة تعّددبوليفيا امل
 التدابريالصحة العاملية يطلب فيها أن تتخذ تلك املنظمة 

الستخدامات الطبية لورقة ل إقرارالالزمة لتنفيذ عملية 
خدمة  الطب التقليدي، يف يف إطارالكوكا وإسهامها، 

 / آذار٨ويف . األنديز دون اإلقليمية مبنطقةصحة العامة ال
ة تعّدد لدولة بوليفيا املأرسلت البعثة الدائمة، ٢٠٠٨مارس 

 ،مذكرة إىل األمني العام القوميات لدى األمم املتحدة
، عن موقف ٢٠٠٧ تقرير اهليئة لعام إلصداراستجابة 

ع وخالل اجلزء الرفي. احلكومة بشأن مسألة ورقة الكوكا
ات خدِّراملستوى من الدورة الثانية واخلمسني للجنة امل

دولة الم رئيس ، تكل٢٠٠٩ّمارس /املعقودة يف فيينا يف آذار
 استبعاد ورقة الكوكا من النظام مدافعا عنأمام الوفود 

االتفاق على إدراج  بأنَّ ومصرِّحاات خدِّرالدويل ملراقبة امل
   ١٩٦١ سنةية  اتفاقمنورقة الكوكا يف اجلدول األول 

  غري جادة " دراسة وبأنه مت على أساسكان خطأ تارخييا 
  ".وال علمية

وقد بذلت اهليئة جهودا من أجل تعزيز حوارها مع   - ٢٧٤
فعلى مدى . احلكومة البوليفية بشأن مسألة ورقة الكوكا
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 أنَّ  اهليئة مرارا يف تقاريرها السنويةذكرتسنوات عديدة، 
ة القوميات من تعّدددولة بوليفيا املستخدام ورقة الكوكا يف ا

أجل املضغ أو لصنع شاي الكوكا ومنتجات أخرى دون 
استخراج أشباه القلويات يتجاوز ما هو مسموح به يف 

، وهو بذلك ١٩٦١ سنةاألحكام ذات الصلة من اتفاقية 
 ُيخالف التزامات هذه الدولة مبوجب تلك االتفاقية، وأنَّ

 من ٢ة البوليفية بشأن الفقرة ظ الذي أبدته احلكومالتحفّ
  عند انضمامها إليها،  ١٩٨٨ سنة من اتفاقية ٣املادة 

. ١٩٦١ سنةال يعفيها من الوفاء بالتزاماهتا طبقا التفاقية 
بعثة إىل  ٢٠٠٧وعالوة على ذلك، أرسلت اهليئة يف عام 

البلد لكي ُتناقش مع السلطات الوطنية املختصة سياسات 
أن زراعة شجرية الكوكا وإنتاج ورقة احلكومة البوليفية بش

، حضر وفد رفيع ٢٠٠٨نوفمرب /ويف تشرين الثاين. الكوكا
  على دعوة من اهليئة،بناًء، املستوى من احلكومة البوليفية

مناقشات  من أجل  هلذه األخريةدورة الثالثة والتسعنيال
 بشأن املسائل املتعلقة بني الطرفنيوجهات النظر لوتبادل 
  .اتخدِّركومة للمعاهدات الدولية ملراقبة املبتنفيذ احل

مت البعثة الدائمة ، قّد٢٠٠٩مارس / آذار١٢ويف   - ٢٧٥
ة القوميات لدى األمم املتحدة اقتراحا تعّددلدولة بوليفيا امل
ة عّدل بصيغتها امل١٩٦١ سنة من اتفاقية ٤٩بتعديل املادة 
، وذلك وفقا لإلجراء املنصوص ١٩٧٢ سنةبربوتوكول 

وقد أفادت احلكومة يف . االتفاقية من ٤٧ يف املادة عليه
مضغ ورقة الكوكا هو من  بأنَّ مذكرهتا الشفوية

   يف منطقة األنديزلشعوب األصلية ل  املتوارثةمارساتامل
الفقرة   احلكومة بأن ُتحذفطلبت ولذا. وال ينبغي حظرها

دة أنه مؤكّ، ١٩٦١ سنة من اتفاقية ٤٩من املادة ) ج (١
كن السماح مؤقتا باملمارسة االجتماعية الثقافية ال ُيم"

من ) ه( ٢؛ والفقرة ..".املتمثلة يف مضغ ورقة الكوكا
السعي إىل حظر مضغ ورقة  "دة أنَّ مؤكّنفسهااملادة 

  ".  عاما خطأ جسيم٢٥الكوكا يف غضون 

 سنة من اتفاقية ٤٧ من املادة ١ومتاشيا مع الفقرة   -٢٧٦
 ٢٠٠٩أبريل / نيسان٦يف ، بعث األمني العام ١٩٦١

 ١٩٦١ سنةباالقتراح البوليفي إىل مجيع األطراف يف اتفاقية 

ر اجمللس، يف وقد قرَّ. وإىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي
 ينفذ، أن ٢٠٠٩يوليه / املعقودة يف متوزاملوضوعيةدورته 

 من ٤٧من املادة ) ب (١اإلجراء املنصوص عليه يف الفقرة 
قضي بأن ُتسأل األطراف عّما إذا كانت تقبل االتفاقية، اليت ت

تكون  تعليقات  إىل اجمللس أيُّ أيضامأن ُتقّدوالتعديل املقترح 
  من االتفاقية، فإن٤٧َّ من املادة ٢ وعمال بالفقرة .لديها عليه

 طرف يف  أيُّهإذا مل يرفض ز النفاذ يدخل حّيالتعديل املقترح
ذا ُرفض التعديل  إأما. تعميمه شهرا من تاريخ ١٨غضون 

ر، يف دولة طرف، فللمجلس أن يقرِّ أيِّ املقترح من جانب
 من الدول األطراف، ما إذا كان ينبغي الواردةضوء التعليقات 

 كانون ٣١وحىت . عقد مؤمتر للنظر يف هذا التعديلالدعوة إىل 
مت رفضا  دولة طرفا قد قد١٧َّ، كانت ٢٠١١يناير /الثاين

 ونتيجة )١٨(.١٩٦١ سنةفي بتعديل اتفاقية رمسيا لالقتراح البولي
  .ز النفاذهلذه االعتراضات، مل يدخل التعديل املقترح حّي

رت حكومة دولة بوليفيا ، قرَّعلى ذلك فعل وكردِّ  - ٢٧٧
: حينهاة القوميات أن تتخذ خطوة مل يسبق هلا مثيل تعّددامل

، أودعت احلكومة رمسيا لدى ٢٠١١يونيه / حزيران٢٩ففي 
 ١٩٦١ سنة اتفاقية باالنسحاب منالعام صكا األمني 

 من ٢ووفقا للفقرة . ١٩٧٢ة بربوتوكول عام عّدلبصيغتها امل
 كانون ١يف االنسحاب  سيبدأ نفاذ من االتفاقية، ٤٦املادة 
  .٢٠١٢يناير /الثاين

ويف الوقت نفسه، أعلنت احلكومة البوليفية أهنا   - ٢٧٨
 ١٩٦١ سنةاتفاقية م، صك انضمام جديدا إىل تعتزم أن ُتقّد
وقد أعلنت . ١٩٧٢ سنةة بربوتوكول عّدلبصيغتها امل
ظا، وفقا ن حتفّ صك االنضمام اجلديد سيتضّماحلكومة أنَّ

مضغ  كون مبوجبهي  من االتفاقية،٥٠ من املادة ٣للفقرة 
 قانونيني وزراعة شجرية الكوكا هلذا الغرضورقة الكوكا 

  .البوليفيةيف األراضي 

__________ 
االحتاد الروسي وإستونيا وأملانيا وإيطاليا وبلغاريا والدامنرك   )18(

   وفرنسا وكندا والتفيا والسويد وسلوفاكيا وسنغافورة
وماليزيا واملكسيك واململكة املتحدة والواليات املتحدة 

 .واليابان
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 أقدمت عليهاأسف اخلطوة اليت بهليئة وتالحظ ا  - ٢٧٩
 باالنسحاب منة القوميات تعّددحكومة دولة بوليفيا امل

، ١٩٧٢ سنةة بربوتوكول عّدل بصيغتها امل١٩٦١ سنةاتفاقية 
ومما يثري انشغال اهليئة . ت إليها من قبلاليت كانت قد انضّم

 هذا اإلجراء، وإن كان مسموحا به من الناحية الفنية أنَّ
 ومع االتفاقيةمع الغرض األساسي من  يتناىف لالتفاقية، طبقاً

تستخدم الدول  نهجباجملتمع الدويل فلو مسح . روحها
 ومن مث العودة إىل االنضمام االنسحاباألطراف مبوجبه آلية 

مع إبداء حتفظات من أجل التغلب على مشاكل تصادفها 
لدويل سالمة النظام ا فإنَّ  أحكام االتفاقية،بعضيف تنفيذ 
وترى اهليئة أهنا ُملزمة . ات ستتعرض للخطرخدِّرملراقبة امل

  . هذا اخلطرإىل  حكومات الدول األطراف بتنبيه

. البوليفية احلكومة مع حوارها اهليئة تواصل وسوف  - ٢٨٠
 ةتعّددامل بوليفيا دولة إىل بعثة إرسال اهليئة رتقّر وقد

منها إىل سعياً  ٢٠١١ ديسمرب/األول كانون يف القوميات
 مبراعاة أحكام قائمة مشاكل أيِّ حلّ مساعدة احلكومة على

  . وروحانصا ١٩٦١ سنة اتفاقية
    

  ات خدِّرتطبيق املعاهدات الدولية ملراقبة امل  -٢  
  يف البلدان ذات اهلياكل االحتادية

  
 من اتخدِّرامل ملراقبة الدولية املعاهدات تنفيذ يتعّين  - ٢٨١
 اهلياكل ذات الدول ذلك يف مبا األطراف، الدول جانب

 كامل يف الداخلية، تشريعاهتا عن النظر بصرف االحتادية،
واألعراف  نظمخمتلف ال الدول مجيعكان لدى  ولئن. إقليمها

 باملبادئ األطراف الدول تذكري تود اهليئة فإنَّ، قانونيةال
 ٢٧ املادتني أحكام يف سةاملكّر الدويل للقانون األساسية

) الداخلي القانوناز االستظهار بأحكام جو عدم بشأن(
 من) هإقليم كامليف  لمعاهدةكل طرف ل تنفيذ بشأن (٢٩و

  )١٩(.١٩٦٩ لعام املعاهدات لقانون فيينا اتفاقية
__________ 

  ، ١١٥٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )19(
 .١٨٢٣٢الرقم 

 غالبية طّبقت املاضية، القليلة العقود مدى وعلى  - ٢٨٢
 اتخدِّرامل ملراقبة الدولية املعاهدات يف األطراف الدول
 أجل من املعاهدات، بهتتطلّ حسبما ،ةوافي رقابية تدابري
 إالَّ العقلية اتؤثِّروامل اتخدِّرامل ُتستخدم الّأ ضمان

 توافق تكوَّن املثال، سبيل فعلى. والعلمية الطبية لألغراض
 على صارمة مراقبة فرض بشأن األطراف الدول بني لآلراء

 فحسب األول اجلدول يف مدرجة ليست مادة وهو ،قنَّبال
 ١٩٦١ سنة اتفاقية من أيضا الرابع اجلدول يف وإمنا

 أشد يفرض الذي ،١٩٧٢ سنة بربوتوكول ةعّدلامل بصيغتها
 الدول غالبية أنَّ اهليئة وتالحظ. صرامة الرقابية التدابري

 يف عليها املنصوص الصارمة املراقبة تدابري طبقت األطراف
 تطبيق ىأّد وقد. اتخدِّرامل ملراقبة الدولية املعاهدات

 تعزيز إىل يشمل مجيع دول العامل كادي الذي عاهداتامل
 تعاطي مكافحة سبيل يف الدويل اجملتمع جلهود كبري
  . هبا واالجتار اتخدِّرامل

من  االستثناءات بعض هناك أنَّ تالحظ اهليئة أنَّ بيد  - ٢٨٣
بصدد  األطراف الدول من عددهناك ف. راتالتطّو هذه

 ،اتخدِّرامل ملراقبة أكثر تساهال وطنية بسياسات األخذ
 ملراقبة الدولية املعاهدات مع تتفق الوهي سياسات 

 األطراف الدول بعض مسحت املثال، سبيل فعلى. اتخدِّرامل
 ُيسّمى ما ووجود" أمناً األكثر الكراك ُعَدد "باستخدام

 حقن غرف"  بـ ىُيسّم ما وتشغيل وإقامة" املقاهي"  بـ
 السياسات هذه أنَّ من اهليئة حذّرت وقد". اتخدِّرامل

 تعاطي جتاه والقانوين االجتماعي على التساهل عتشّج
 املعاهدات مع تتعارض ومن مث هبا واالجتار اتخدِّرامل

  .اتخدِّرامل ملراقبة الدولية

 حدثت السياساتية التغّيرات هذه أنَّ اهليئة وتالحظ  -٢٨٤
 وأنَّات املقاطع أو/وات الوالي مستوى على البلدان بعض يف

 يف حتديات تبعا لذلك تواجه ما كثريا االحتادية احلكومة
 الواليات ففي. اتخدِّرامل ملراقبة الدولية للمعاهدات االمتثال
 الواليات من متزايد عدد عتمدي املثال، سبيل على املتحدة،
 لالستخدام القنَّب حيازة جترمي عدم تستهدف قوانني

 على ،"الطيب قنَّبال "بشأن استثناءات أقّر أو/و الشخصي
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 للقانون طبقا قانوين غري زال ما القنَّب ستخدام أنَّ امن الرغم
 أستراليا، ويف. وحيازته لبيعه بالنسبة احلال وكذلك االحتادي،
 بإقامة ويلز ساوث نيو والية يف احمللية السلطات مسحت

 ألستراليا الوطنية السياسة أنَّ رغم" اتخمدِّر حقن غرفة"
 طعنت كندا، ويف. املرافق هذه إلقامة ةمؤيد تكن مل آنذاك
 يف مرارا أونتاريو والية يف االستئناف حماكمو العليا احملكمة

 أنَّ معلنة االحتادي، املستوى على بالقنَّب املتعلقة قواننيال
 وعالوة.  يف الواليةأثر أو قوة هلا ليس كندا يف القنَّب قوانني
  مركزإعفاء أييدبت كندا يف العليا احملكمة حكمت ذلك، على

Insite)  اتخدِّرامل قانون من") اتخمدِّر حقن غرفة"وهو 
  تؤيداالحتادية حلكومة أنَّ اعلى الرغم من ومواد اإلدمان،

 بالبقاء املرفق هلذا السماح يعين مما فانكوفر، يفه تشغيل إهناء
 يف كما أخرى، حاالت ويف. مسمى غري أجل إىل مفتوحا
 اللتزاماهتا االمتثال يف عوباتص احلكومة تواجه اهلند،

 بسبب اتخدِّرامل ملراقبة الدولية للمعاهدات طبقا اإلبالغية
  . باختالف الواليات واللوائح القوانني اختالف

 علىإذن  العسري من جتعل آنفااملذكورة  األوضاعو  -٢٨٥
 للمعاهدات طبقا بالتزاماهتا الوفاء البلدان تلك حكومات
 يف املعاهدات هذه تنفيذ وضمان اترخدِّامل ملراقبة الدولية
 نظمها أنَّ املعنية احلكومات بعض ذكرت وقد. إقليمها كامل

 بالنظر للمعاهدات، التام االمتثال من متنعها الداخلية القانونية
 على والقضائية التشريعية واختصاصاهتا هياكلها أنَّ إىل

ا وهل باالستقالل عتتمّت املقاطعات أو/و الواليات مستوى
  .االحتادية أو الوطنيةاالختصاصات  أو تشريعاتال الغلبة على

 واختصاصات سلطات مثة أنَّ على اهليئة وُتشدِّد  - ٢٨٦
 أو/وات الوالي مستوى على معّينة موكلة وصالحيات

 األطر يف وُتضمن صراحة ُتمنح املقاطعات أو/و األقاليم
 ييؤّد أن وينبغي. األطراف الدول لبعض الدستورية

 اعتماد إىل اتخدِّرامل ملراقبة الدولية املعاهدات إىل نضماماال
 امتثاهلا تضمن وطنية وتدابري استراتيجيات األطراف الدول
 املعاهدات مبوجب االلتزامات هذه وتنطبق. للمعاهدات التام
 أو/و والياهتا ذلك يف مبا ، بكاملهطرف دولة كل إقليم على

  . االحتادية مقاطعاهتا

 واإلجراءات لتدابريل ينبغي ذلك، على وعالوة  - ٢٨٧
 أو/وات الوالي مستوى على القانونيةأو /التشريعية و

 على دولة كل والتزامات لسياسات متتثل أنات املقاطع
 لاللتزامات وكذلك الدويل للقانون طبقا، الدويل املستوى
 ملراقبة الدولية املعاهدات يف األطراف جلميع الدولية

 إطارها عن النظر بصرف دولة، رمتأب فإذا. اتخدِّرامل
 إىل بانضمامها ادولي ااتفاق القانوين، ونظامها الدستوري
 الدولة هذه على نفيتعّي ات،خدِّرامل ملراقبة الدولية املعاهدات

القائمة  والتدابري السياسات مجيع عدم تقويض تضمن أن
 إىل الرامية هودهاات جلاملقاطع أوات الوالي مستوى على

 اتؤثِّروامل اتخدِّربامل واالجتار اتخدِّرامل عاطيت مكافحة
  . الكيميائية والسالئف العقلية

 تطرأ اليت التغيريات أنَّ إىل اإلشارة اهليئة وتود  - ٢٨٨
 أساسا حتدث بالقنَّب املتعلقة والتشريعات السياسات على
 اآلخذة يف االتساع الفجوة وما زالت. املتقدمة البلدان يف
 الدويل املستوى على املعلنة كوميةاحل السياسات بني

. للقلق مثرية الوطين املستوى على الكامل غري والتنفيذ
 فيه ختصص الذي الوقت يف أنه دواعي االنزعاج ومن
 نباتات الستئصال الشحيحة مواردها عديدة نامية بلدان

 بلدانبعض ال رتقّر ،قنَّبالب االجتار ومكافحةالقنَّب 
 القنَّب زراعة  متساهلة جتاهتنهج سياسة أن تقدمةامل

 املعاهدات يف احملددة األغراض غري يف واستعماله وجتارته
 الدول رُتذكِّ أن اهليئة وتوّد. اتخدِّرامل ملراقبة الدولية

 اعتماد لدى أكَّد، قد كان الدويل اجملتمع بأنَّ األطراف
 دولة انتهاك ألنَّ العاملية، مبدأ على املعاهدات، هذه

 تنفيذ يقّوض أن ُيمكن الدويل اآلراء فقلتوا واحدة
  .أخرى دول جانب من املعاهدات

 يف العليا احملكمة قرار بشأن قلقها عن اهليئة وُتعرب  - ٢٨٩
 يف العمل مبواصلة" اتخمدِّر حقن غرفة"  لـ بالسماح كندا

 تراتبية مبوجب، جيوز ال الدويل، للقانون طبقاف. فانكوفر
 لتربير الداخلي القانون بأحكام االحتجاج القواعد القانونية،

 اتخدِّرامل ملراقبة الدولية املعاهدات ألحكام االمتثال عدم
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 تسمح ال املعاهدات وهذه. فيها طرفا الدولة صارت اليت
 باستثناء غرض أليِّ للمراقبة اخلاضعة اتخدِّرامل باستخدام
  . العلمية أو الطبية األغراض

 وإجراءات تدابري أنَّ جديد من دتؤكّ أن اهليئة وتود  - ٢٩٠
 وتعاطيها اتخدِّربامل االجتار مكافحة تستهدف اليت املراقبة

 متناسقة بطريقة عامليا هبا اضطُلع إذا إالّ فّعالة تكون لن
. اتخدِّرامل ملراقبة الدولية للمعاهدات وفقا، ومتضافرة
 اخلطوات تتخذ أن األطراف الدول ميعجب اهليئة وهتيب
 ملراقبة الدولية للمعاهدات التام تثالاالم لضمان الالزمة

 الدول مجيع هليكل وينبغي. إقليمها كامل يف اتخدِّرامل
 على أو االحتادي املستوى على سواء ن،يتضّم أن األطراف
 شامال نظاما املقاطعات، أو األقاليم أو الواليات مستوى

 وسياسات قوانني تكون لكي حكومية تنسيق إلجراءات
 تقييم ينبغي كما بلد، كل داخل متوافقة تاخدِّرامل مراقبة
  .باستمرار النظام ذلك

      
شروعة ومضبوطات املغري  صيدليات اإلنترنت  -٣  

املواد املصنوعة بطريقة مشروعة املطلوبة عرب 
  اإلنترنت واملرَسلة بالربيد

  
 انتباه اهليئة لفتت مضت، سنوات عّدة مدى على  - ٢٩١

 صيدلياتأمر  يف تحقيقلل معا العمل ضرورة إىل احلكومات
 وضبط املواد اليت طُلبت وإغالقها املشروعة غري اإلنترنت

وبغية . بطريقة غري مشروعة عرب اإلنترنت وُهرِّبت بالربيد
هلذه املشكلة، عملت اهليئة التصّدي تعزيز اجلهود الرامية إىل 

صيدليات ذه المع احلكومات من أجل اكتساب فهم أعمق هل
مجعت اهليئة وعلى و. يل مكافحتهاوجهود الدول يف سب

يف عام وجه اخلصوص معلومات عن تنفيذ ما أصدرته 
مبادئ توجيهية للحكومات بشأن منع بيع املواد من  ٢٠٠٩

 اخلاضعة للمراقبة الدولية غري املشروع عرب اإلنترنت
ومضبوطات شحنات املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية املرسلة 

ارية يف جمال التجارة غري  التطورات اجلوأهمبالربيد 
. املشروعة يف املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية عرب اإلنترنت

 تنفيذ املبادئ التوجيهية، أرسلت الوقوف على مدىوبغية 
اهليئة استبيانا إىل مجيع السلطات املختصة تطلب منها أن 
. توافيها مبعلومات مفّصلة عن نطاق تنفيذ كل مبدأ توجيهي

 البلدان اليت أفادت سلطاهتا بتنفيذ مبادئ اهليئة وكانت غالبية
 تشريعات حتظر لديهاالتوجيهية تنفيذا كامال هي اليت 

حتديدا  اإلنترنت لصيدليات تسمح أو اإلنترنت صيدليات
 أنَّ اهليئة وتالحظ. معّينة ظروف ظل يف أنشطتها متارس بأن
 اإلنترنت صيدليات عمليات إما حظر قد البلدان من عددا
. اإلنترنت عرب الدولية للمراقبة اخلاضعة املواد بيع أو افةك
 للمبادئ تستجيب قائمة تشريعات رغم وجود أنه بيد

  .يتفاوت  الفعلينيوالرصد لتنفيذا مستوى فإنَّ التوجيهية،

 واألقاليم الدول كانت ،الواردة لردودا وبناًء على  - ٢٩٢
 اخلاصة والرقابية التشريعية األنشطة يف خربة هلا اليت

 التوصيات من عدد أكرب صاحبة هي اإلنترنت بصيدليات
 قادرة على ليست أهنا حكومات عّدة وذكرت. املنفّذة
 الصعوبات وأكثر. التوجيهية املبادئ جلميع الكامل التنفيذ
   لوائح أو تشريعي إطار وجود بعدم تتعلق ذُكرت اليت
. تاإلنترن عرب الصيدالنية املستحضرات ببيع يتعلق فيما

 لعّدة التابعة السلطات ذكرت ذلك، على وعالوة
 البشرية واملوارد التكنولوجيا إىل تفتقر أهنا حكومات
 املشروعة غري العمليات تلك للكشف عن الالزمة واخلربات
 أمهية القدرات بنقص املتعلقة القضايا دوتؤكّ. هلا والتصّدي
 فريوتو اخلربات تبادل مسألة تناول يف التوجيهية املبادئ
 التعاون انعدام مراراً ذُكر ذلك، إىل وإضافة. التقنية املساعدة
 اإلنترنت خدمات ميمقدِّ مع التعاون وانعدام الدويل

 خمتلف بني والتعاون التنسيق تعترض اليت والصعوبات
  .الوطنية الوكاالت

      
  اإلجراء املطلوب اختاذه  )أ(  

  
 على وناجمليب قدمها اليت االقتراحات أهم من كان  - ٢٩٣

 املبادئ ذتنفّ اليت للحكومات ينبغي أنه هو االستبيان
 ذهاتنفّ مل اليت تلك مع خرباهتا تتبادل أن بالفعل التوجيهية
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. اجليدة املمارسات االطالع على أجل من وذلك ،بعُد
 املبادئ ذتنفّ اليت احلكومات توفّر أن واقُترح أيضا

 أجل من وذلك ، بعُدذهاتنفّ مل اليت لتلك التدريب التوجيهية
 صيدليات أنشطة كشف على املسؤولني قدرة حتسني

 على الردود وُتبني.  ومكافحتهااملشروعة غري اإلنترنت
 خربة لديها اليت احلكومات من العظمى لغالبية أنَّ ااالستبيان

 تعرض، مل املشروعة غري اإلنترنت لصيدلياتالتصّدي  يف
 هذه إىل حتتاج ليتا احلكومات على تقنية مساعدة اآلن، حىت

 ساعدةُُضربت يف هذا الصدد امل اليت األمثلة ومن. املساعدة
 الدولية املنظمة من الدويل املستوى على حاليااملقّدمة  تقنيةال

 .Project Drug.net اةاملسمَّو) اإلنتربول (اجلنائية للشرطة
 لتحسني مشتركة عمليات تنفيذ حكومات عّدة واقترحت
 تبديد على أيضا ذلك ساعد ورمبا. طوالضواب اإلجراءات
 ُيمكن ال أنه من حكومات عّدة عنها أعربت اليت الشواغل

 يف إالّ  للقانوناملخالفة الشبكية املواقع ضد إجراءات اختاذ
تقّيد  إجراءات فرض ميكن ال وأنه أراضي البلدان املعنية

  .أخرى بلدان يف توجد شبكية مواقعنشاط 

 وهيباملوضوع  صلة اتذ مشكلةلوحظ وجود و  - ٢٩٤
 بلد يف موجودة أهنا أحيانا تّدعي اإلنترنت صيدليات أنَّ

 أو أخرى بلدان يف مسجلة الواقع يف تكون ولكنها معّين
   الذي املعين، البلد خارج موجودة تسجيل جهات لدى
 وفقا الصيدليات هذه مراقبة قادرا على من مث يكون ال

 مجيع مصلحة من سيكون أنه اهليئة وترى. الوطنية لتشريعاته
موارد متكنها من القيام  متتلك اليت لبلدان أنَّ الو البلدان

 على حصرا جهودها تركّز ملبانتظام  سيربانية دورياتب
 هي إقليمها منانطالقا  العاملة الشبكية الصفحات كشف
 مجيععن  أيضاعت نطاقها لتشمل الكشف بل وّس

 هذه وتبادلتنون للقا املخالفة األخرى الشبكية الصفحات
 تالحظ الصدد، هذا ويف. املعنية السلطات مع املعلومات

 التوجيهيني مبدأيها تنفيذ التدين النسيب ملستوى بقلق اهليئة
 املناسب الوقت يف االستجابة يستهدفان اللذين ،٢٥و ٢٤

 وضع وكذلك أخرى، دول من الواردة التعاون لطلبات
 تنفيذ على احلكومات يئةُاهل وحتثّ. والتبليغ للتحقيق معايري

 زيعّز قد اإلجراء هذا أنَّ إىل بالنظر التوجيهيني املبدأين هذين
 لصيدليات يالتصّد إىل الرامية الدولية اجلهود كبرية بدرجة

  .املشروعة غري اإلنترنت

 غري اإلنترنت صيدليات أنشطة من ويتمثّل الكثري  - ٢٩٥
 والبحث كنيملستهلفائدة ال منتجاهتا هتريبيف  املشروعة

 بأنَّ املستهلكني وإقناع الشبكية مواقعها الستضافة حيز عن
 يالتصّد وبغية. مشروعة الواقع يف هي الصيدليات هذه

 دماتاخل مراقبة زيادة حكومات عّدة اقترحت لذلك،
 األخذ احلكومات بعض واقترحت. ية العامة واخلاصةالربيد
 وخروج دخول نقاط عند واملراقبة لإلنذار وافية بنظم
 القانون إنفاذ سلطات معرفة وزيادة البلدان يف الربيد

 إىل الداخل الربيد كمَّ بأنَّ أُقّر أنه بيد املراقبة؛ مبتطلبات
 وأوصت. للغاية صعبا ذلك سيجعل منها واخلارج البلدان

 ميمقّد الكشف عن على بانتظام بالعمل أيضا حكومات
 تتاجر يةشبك مواقع يستضيفون الذين اإلنترنت خدمات
 على العمل بغية وذلك معهم، والتعاون ةمشروع غري جتارة
 تنظيم حكومات عّدة اقترحت وأخريا،. املواقع هذه إلغاء

 األدوية شراء عن املعلومات لتوفري جمتمعية توعية محالت
  . اإلنترنت عرب

 تنفيذ يتعّين بأنه احلكومات تذكري اهليئة وتود  - ٢٩٦
 املتعلقة ،٨و ٧ التوجيهيني أيناملبد يف الواردة التوصيات

 الدولية، للمراقبة اخلاضعة باملواد اخلاصة بالتشريعات حتديدا
 دُتجّس ألهنا نظرا البلدان، مجيع جانب من كامال تنفيذا

 أحكام يف هي واردة حسبما احلكومات التزامات
 قرارات يف وكذلك اتخدِّرامل ملراقبة الدولية املعاهدات

 اهليئة تالحظو. الصلة ذات الجتماعيوا االقتصادي اجمللس
 للمبادئ العاملي التنفيذ عدم أنَّ اخلصوص وجه على

من  املشروعة غري اإلنترنت صيدليات قد ميكّن التوجيهية
 واليات إىل األنشطة هذه نقل مبجرد نشاطها مواصلة
 أن اهليئة وتود. أضعف فيها املراقبة تدابري تكون قضائية
 ملكافحة الرامية العاملية للجهود أُريد إذا أنه جديد من دتؤكّ

 على فإنَّ فّعالة، تكون أن املشروعة غري اإلنترنت صيدليات
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 عمل ملنع شاملة تدابري اختاذ تضمن أن احلكومات مجيع
 احلكومات اهليئة تدعو ،لذا. على أراضيها صيدلياتهذه ال

 اجلهود تبذل وأن التوجيهية املبادئ تنفيذ تواصل أن
 للبلدان التقنية املساعدة توفّر وأن الدويل تعاونال لتحسني

  .حتتاجها اليت
      
معلومات عن مضبوطات املواد اخلاضعة للمراقبة   )ب(  

  الدولية املرسلة بالربيد
  

 اهليئة جتمع ،٥٠/١١ اتخدِّرامل جلنة لقرار وفقا  - ٢٩٧
 الدولية للمراقبة اخلاضعة املواد مضبوطات عن معلومات
وقد . اإلنترنت عرب املطلوبة املواد ذلك يف مبا بالربيد، املرسلة

 ١٢ ٠٠٠ من أكثر عن بالغات اآلن حىت اهليئة تتلقّ
. بالربيد املرسلة الدولية للمراقبة اخلاضعة املواد من ضبطية
 قدر ن،ُتبّي أن احلكومات من طلبت اهليئة أنَّ من الرغم وعلى

ه تعذّر نفإ اإلنترنت عرب طُلب املضبوطات هذه أّي اإلمكان،
  .بذلك القيام احلكومات من العظمى الغالبية على

 كانت للهيئة، متقُدِّ اليت املعلومات إىل واستناداً  - ٢٩٨
 يتعلق فيما املستبانة الرئيسية املصدر وأقاليم بلدان

 بلغ حيث (اهلند هي املضبوطة الصيدالنية باملستحضرات
 الواليات تليها) املضبوطة املواد من املائة يف ٥٨ نصيبها
  العامةالربيد خدمات إىل وإضافة. وبولندا والصني املتحدة
خدمات  أو اخلاصة الربيد خدمات من عدد ذُكر الوطنية،
 لتهريب استخدامها ُيساء اليت ةالسريع الطرود تسليم

 أو صيدالنيةال ستحضراتتعلق األمر بامل سواء ات،خدِّرامل
ية من مضبوطات كانت أكرب كمو. شروعةامل غري اتخدِّربامل
أما أكرب كمية . والفنترمني الديازيبام من ماديت العقلية اتؤثِّرامل

 امليثادون  فكانت من ماديتاملشروعة اتخدِّراملمن مضبوطات 
من  السالئفوكانت أكرب كمية من مضبوطات  والكوديني؛

 واألمفيتامني للقنَّب وكان .والسودوإيفيدرين اإليفيدرين ماديت
   شبائه أحد وهي (JWH-122و اهلريوينو والكوكايني

 اتخدِّراملضبطيات   حصة األسد من)االصطناعية قنَّبال
  . املشروعة غري

   ات أخرى تتعلق بصيدليات اإلنترنتتطور  )ج(  
  ةشروعاملغري 

  
 بواسطة الدولية للمراقبة اخلاضعة املواد بيع زال ما  -٢٩٩

 أنَّ ويبد كما مستمرا، املشروعة غري اإلنترنت صيدليات
 بعدف. اّتسع قد صيدلياتهذه ال تستخدمها اليت الوسائل نطاق
 العالمات استخداَم اإلنترنت يف حبث حمركات عّدة َمنعت أن

 يف طبية بوصفة ُتصرف اليت اتمخدِّرلل املسجلة التجارية
 اإلنترنت صيدليات جلأت ،برعاية جتارية حتظى اليت وصالهتا

 الشبكية مواقعها عن إلعالنا إىل متزايد بشكل املشروعة غري
 يف واإلعالن  اإللكترونيةالرسائل صفحات خالل من

 يف أيضا صيدلياتهذه ال واستمرت. االجتماعية الشبكات
 اإللكتروين بالربيد املرسلة التطفلية الرسائل طريق عن اإلعالن
إذ إنَّ  االجتماعي؛ التواصل مواقع طريق عن اإلعالن بدال من

 املرسلة التطفلية الرسائل مجيع من املائة يف ٢٥ من يقرب ما
 وتستخدم. أدوية عن إعالنات هي اإللكتروين بالربيد

 للتظاهر الوسائل من عددا املشروعة غري اإلنترنت صيدليات
 ألطباء وصور أقوال نشر تشمل ،مشروعة صيدليات بأهنا

 يف مبا ،بغرض االحتيال الشعارات من عدد وعرض مزعومني؛
 الرقايب بالتنظيم املعنية الوطنية يئاتاهل شعارات ذلك

 من املستمدة للمعلومات وطبقا. الصيدالنية للمستحضرات
   من املائة يف ٥٠ من أكثر فإنَّ العاملية، الصحة منظمة
 شروعةامل غري اإلنترنت صيدليات من تطلب اليت األدوية
  . فةمزّي تكون

 ةالوطني والرابطات املنظَّمات من عدد اختذ وقد  - ٣٠٠
 ،املشروعة غري اإلنترنت صيدليات ضد إجراءات والدولية
 سجل وتوفري املشروعة الصيدليات على التصديق تشمل

 املُحتملني للمستهلكني كنمي املعتمدة اإلنترنت بصيدليات
 من للتحذير توعية محالت أيضا ونظمت. إليه الرجوع
. املشروعة غري اإلنترنت صيدليات من األدوية شراء خماطر
 اجلهود هبذه اخلاص والقطاع احلكومات اضطلعت دوق

 رتقّر البلدان، بعض ويف. اجلمهور تثقيف إىل الرامية
 تسجيل شركات ذلك يف مبا اخلاص، القطاع من شركات
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 حيزشركات خدمات و اإلنترنتيف  أمساء النطاقات
 البحث، حمركات وشركات االئتمان وشركات االستضافة

 غري اإلنترنت صيدليات بأنشطة املتعلقة املعلومات تبادل
 الكفيلة اخلطوات اختاذ من الشركات تتمكن لكي املشروعة

. صيدلياتهذه ال جانب من خدماهتا استعمال إساءة مبنع
 احلكومات عُتشّج بأن وتوصي املبادرات هبذه اهليئة بوُترّح

   املشروعة غري اإلنترنت صيدليات منع على الشركات
 الالزمة املشروعة لتجاريةا دماتاخل على احلصول من

  . األنشطة هبذه لالضطالع
      

العقبات اليت تعترض توافر املواد اخلاضعة   -٤  
  للمراقبة الدولية لألغراض العلمية

  
إذكاء الوعي داخل إىل   وتكراراًمراراً اهليئة سعت  - ٣٠١

اجملتمع الدويل بالدور اهلام الذي تؤّديه خمتربات فحص 
 على املختربات تلك حصولىل ضمان ات وباحلاجة إخدِّرامل

 سعي ويف. حتتاجها اليت االختبار عّينات من الكايف القدر
 يف النظر على الدولَ تشجِّع ظلّت واليتها، لتحقيق اهليئة

 االختبار عّينات توافر تسهيل إىل هتدف تدابري اعتماد
 تلك متتثل أن بضرورة تذكريها مع املرجعية، عّيناتالو

  .اتخدِّرامل راقبةمل الدولية املعاهدات مألحكا التدابري

 لعام السنوي تقريرها يف املسألة هذه اهليئة وناقشت  -٣٠٢
 توجيهية مبادئ اهليئة أصدرت ،٢٠٠٧ عام ويف )٢٠(.٢٠٠٥
 العقاقري من املرجعية النماذج وتصدير استرياد بشأن

 لتحليل الوطنية املختربات لتستخدمها معّدة والسالئف،
 بأمهية افيه أقّرت )٢١(،املختصة الوطنية سلطاتوال العقاقري
 ضمان إىل احلاجة عن فضال الشرعي، الطب خمتربات

__________ 
     ٢٠٠٥ات لعام خّدرتقرير اهليئة الدولية ملراقبة امل  )20(

  ، )A.06.XI.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (
 .٢١٨-٢١٦قرات الف

  يفةمتاح (M.08.XI.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع    )21(
 _www.incb.org/documents/Reference :العنوان التايل

standard_guidelines/reference-standards_en.pdf(.  

 اليت واألدوات التسهيالت على املختربات تلك حصول
 عالية مرجعية مناذج ذلك يف مبا بعملها، لالضطالع حتتاجها
 العقبات بعض التوجيهية، املبادئ يف اهليئة، وحدَّدت. اجلودة
 عّيناتال على احلصول يف املختربات ريا ما تواجههاكث اليت

 السبل بشأن توجيهات وقدَّمت املناسب، الوقت يف املرجعية
  .العقبات تلك لتذليل املمكنة

، التوجيهية املبادئ نشر منذ التقّدم بعض وأُحرز  - ٣٠٣
 الدول جانب من شامال يكون يكاد ااعتراف مثة حيث إنَّ

 املرجعية، عّيناتالو االختبار عّينات توافر ضمان بأمهية
 الصعيدين على الغاية هذه لبلوغ عديدة تدابري اعُتمدتو

 تزال  ال م،التقدُّ هذا من الرغم وعلى. واإلقليمي الوطين
 على احلصول يف اتأخري أو/وة صعوب تواجه كثرية خمتربات
  .حتتاجها اليت املرجعية عّيناتالو االختبار عّينات مجيع

 إزاءبدافع من قلقها  ،اتخدِّرامل نةجل اعتمدتو  -٣٠٤
 توافر ضمانب املتعلق ٥٤/٣ القرار، الصعوبات تلكاستمرار 

 للمراقبة اخلاضعة املواد من االختبار عّيناتو املرجعية عّيناتال
 ويف. العلمية لألغراض العقاقري اختبار خمتربات يف الستخدامها

 ستعرضت أن األعضاء الدولمن  اللجنة طلبت القرار، ذلك
 األمم مكتب ومع اهليئة مع بالتشاور الوطنية اإلجراءات
 على احلصول تسهيل بغية واجلرمية، اتخدِّربامل املعين املتحدة
 اختبار كعّينات الستخدامها الدولية للمراقبة اخلاضعة املواد
  .اتخدِّرامل فحص خمتربات جانب من مرجعية عّيناتو

 على ،٥٤/٣ رارهاق يف، اهليئةَ اللجنةُعت وشجَّ  - ٣٠٥
 من كافية كميات توافر ضمانمن أجل مواصلة جهودها 

دت وشدَّ العلمية، لألغراض الدولية للمراقبة اخلاضعة املواد
على أمهية برنامج املكتب لضمان اجلودة بالنسبة ملختربات 

 معا العمل إىلكما دعت اللجنةُ اهليئةَ . اتخدِّرحتليل امل
 من الكايف األدىن احلد فريتو لتيسري جمدية آليات لوضع

 للمراقبة اخلاضعة املواد من االختبار عّيناتو املرجعية عّيناتال
  .اتخدِّرامل فحص ملختربات

 املعلومات اللتماس استبيانني واملكتب اهليئة توأعدَّ  - ٣٠٦
 اتخدِّرامل فحص وخمتربات املختّصة الوطنية السلطات من
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 االختبار عّينات توافر مأمااليت ما زالت قائمة  العقبات بشأن
 بغية الدولية، للمراقبة اخلاضعة املواد من املرجعية عّيناتالو

  .العقبات تلك تذليل سبل حتديد

 اتخدِّرامل فحص خمتربات من املقدَّمة الردود وتؤكّد  -٣٠٧
 على احلصول يف صعوبات يواجه يزال ال منها لعديدأنَّ ا

 إذا وخصوصا حيتاجها، ليتا املرجعية عّيناتالو االختبار عّينات
 مصادر من عّيناتال تلك  من غري املمكن احلصول علىكان
 عنها أبلغت اليت الصعوبات ومن أكثر. استريادها ويلزم حملية

 جانب من الواردات على واملوافقة الشحن: يلي ما املختربات
  .والتكاليف اجلمركي والتخليص املختّصة السلطات

 املختصة الوطنية السلطات من مةاملقّد الردود وتشري  -٣٠٨
 ملمَّة اتخدِّرامل فحص خمتربات تكون ال عندما أنه إىل

 تكون ال أو االسترياد أذون على احلصول طلب بإجراءات
. رفضُت قد بل إصدار األذون يتأّخر قد بالكامل، هلا ممتثلة

 املختصة الوطنية السلطات ذكرهتا اليت الصعوبات وتتعلق أكثر
 وتقدمي باالسترياد، الترخيص بإجراءات املختربات معرفة بعدم

 أذون على احلصول طلبات يف خاطئة أو ناقصة معلومات
 أكثر ومن. الداعمة املستندات كفاية وعدم االسترياد،
 عّينات مواد تصدير أو استرياد لرفض شيوعااملقدمة  األسباب
 فحص خمتربات اّتباع عدُم املرجعية عّيناتالو االختبار

 االستمارات ملئها عدم أو/و هبا املعمول لإلجراءات اتدِّرخامل
 الوطنية السلطات اهليئةُ وتدعو. املطلوبة املستندات وتقدميها
 على اتخدِّرامل فحص خمتربات مع العمل يف النظر إىل املختّصة
 االسترياد أذون على احلصول طلب بإجراءات املعرفة حتسني

 خمتربات ملساعدة إداراهتا لداخ اتصال مراكز وإنشاء والتصدير
  .طلباهتا على إعداد اتخدِّرامل فحص

 االستقصاء يف اتخدِّرامل فحص خمتربات وأشارت  - ٣٠٩
 وتصدير استرياد على باملوافقة املرتبطة اإلجراءات أنَّ إىل

 للمراقبة اخلاضعة املواد من املرجعية عّيناتالو االختبار عّينات
 حتتاجها اليت عّيناتال توافر امأم كبريا عائقا تشكّل الدولية

 فحص خمتربات تسعى وعندما. عملها إلجناز املختربات
 نفسها، املوّردة اجلهة من ةمتعّدد مواد استرياد إىل اتخدِّرامل

 استرياد إذن طلبات بتقدمي األحيان من كثري يف ُتطالَب
 يتسّبب الذي األمر لذلك، املستحقة الرسوم وسداد ةمتعّدد

 احلاالت، بعض ويف. إضافية مالية أعباء ويف التأخري يف
 ويؤّدي حمدودة، ملدة صاحلة والتصدير االسترياد أذون تكون
 قبل املستندات صالحية انتهاء إىل املوافقة صدور تأخُّر

 أجل ومن. للمواد اتخدِّرامل فحص خمتربات اقتناء اكتمال
 تدعو التكاليف، وخفض املوافقة بإجناز إجراءات اإلسراع

 األولوية إعطاء يف النظر إىل املختّصة الوطنية السلطات هليئةا
 هبا متتقدَّ اليت االسترياد أذون على احلصول طلبات للبت يف
 ولعلَّ. املنطبقة الرسوم وإلغاء ات،خدِّرامل فحص خمتربات
 إمكانية للمختربات تتيح أيضا املختّصة الوطنية السلطات

 تقلّ حبيث انفسه ارةاالستم على مواد عّدة استرياد طلب
 وثائق صالحية تضمن وأن املطلوبة، الداعمة الوثائق

 وأن أكثر، أو أشهر ستة ملدة والتصدير باالسترياد الترخيص
 األولوية إعطاءب اجلمركية سلطاهتا تصدر تعليمات إىل

 اخلاصة املرجعية عّيناتالو االختبار عّينات شحن لطلبات
  .اتخدِّرامل فحص مبختربات

 خمتربات إىل املوجَّه االستقصاء على اجمليبون ومشل  - ٣١٠
 الدويل، التعاون عملية يف مشاركة خمتربات اتخدِّرامل فحص
 التابع اجلودة لضمان الدويل الربنامج مكّونات أحد وهو

 ما وكان. واجلرمية اتخدِّربامل املعين املتحدة األمم ملكتب
 يف وتأخري تصعوبا من املبادرة هذه يف املشاركون عنه أبلغ

 املواد من املرجعية عّيناتالو االختبار عّينات على احلصول
 غري عنه أبلغ مما كثريا أقلّ الدولية للمراقبة اخلاضعة

 يف سيما وال ات،خدِّرامل فحص خمتربات ولعل. املشاركني
 االختبار عّينات على احلصول إمكانية فيها تكون اليت البلدان

 برنامج يف املشاركة يف تنظر ،حمدودة املرجعية عّيناتالو
. اجلودة ضمان برامج من شاهبه ما أو الدويل التعاون عملية

 لتقدمي الالزمة املوارد لديها اليت احلكومات اهليئةُ وتشجِّع
  .بذلك القيام على املبادرات لتلك الكافية واملوارد الدعم

 السلطاتعندما ال تدرك  أنه اهليئة الحظت وقد  - ٣١١
 املرجعية عّيناتالو االختبار عّينات أمهية ختّصةامل الوطنية

 به تقوم الذي العمل أمهية أو اتخدِّرامل فحص ملختربات
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 أو الواردات السلطات تلك تؤّخر فقد ،املختربات تلك
 اهليئةُ وتذكِّر. توافرها تعرقل حبيث، ا داعدومن ترفضها
 يازةحب اليت تقوم األطراف مجيع توعية ينبغي بأنه كافةً الدولَ
 للمراقبة اخلاضعة املواد من املرجعية عّيناتالو االختبار عّينات
 خمتربات عمليف  حامسة أمهية من عّيناتال لتلك مبا الدولية
 أن ينبغي األطراف تلك مجيع وبأنَّ ات،خدِّرامل فحص
 أن وميكن. عّيناتال تلك على احلصول تسهيل على تتعاون
 الشتراء وطين نّسقم تعيني الوعي إذكاء تدابري تشمل

 على املؤسسي الطابع وإضفاء وتوزيعها؛ املرجعية عّيناتال
 خالل من مثال وذلك احلكومية، الوكاالت بني التعاون
 هيئة وإنشاء الوكاالت؛ بني مشترك عامل فريق تشكيل
 وتوزيع ضبطها يتّم اليت اجلديدة اتخدِّرامل لتصنيف تنسيقية
  .البلد أحناء يعمج يف املختربات على منها عّينات

 ترفض بأهنا خمتّصة وطنية سلطات عّدة وأبلغت  - ٣١٢
 كانت إذا املرجعية عّيناتالو االختبار عّينات من الواردات
 وأفادت. املعنية املواد عن اهليئة إىل املقدمة التقديرات تتعّدى
 تلك رفض عدم من الرغم على بأنه أخرى سلطات
 تقدير إرسال من مكّنالت حني إىل تؤخَّر فإهنا الواردات
 رفض تفادي أجل ومن. اهليئة إىل املواد بشأن تكميلي
 االعتبار يف تضع ال اليت التقديرات أساس على الواردات
 مجيَع اهليئةُ تدعو ات،خدِّرامل فحص خمتربات احتياجات

 إىل اتمخدِّرلل الدولية املراقبة اتفاقيات يف األطراف الدول
التقديرات من  حتديد لدى املختربات تلك مع التشاور

. الدولية للمراقبة اخلاضعة املواد من السنوية احتياجاهتا
 يف تقّدم أن بإمكاهنا بأنَّ أيضا األطراف الدولَ اهليئةُ وتذكِّر

 زيادة الضروري من أصبح إذا تكميلية تقديرات وقت أيِّ
 ذلك يف مبا متوقّعة، تكن مل احتياجات لتلبية األولية تقديراهتا

  .اتخدِّرامل فحص خمتربات ياجاتاحت

 فحص خمتربات قّدمتها اليت اإلجابات وأكّدت  -٣١٣
 عقبة تشكّل تزال ال الشحن صعوبات أنَّ على اتخدِّرامل

 املواد من املرجعية عّيناتالو االختبار عّينات توافر أمام رئيسية
 من العظمى الغالبية وأشارت. الدولية للمراقبة اخلاضعة
 أنه إىل االستقصاء على ردَّت اليت املختّصة يةالوطن السلطات

 اخلدمات بشأن قائمة إجرائية متطلّبات أيُّ لديها توجد ال
 عّينات وتصدير باسترياد يتعلق فيما الشحن وشركات الربيدية
. الدولية للمراقبة اخلاضعة املواد من املرجعية عّيناتالو االختبار
 شروط وضع يف لنظرا على األطراف الدولَ اهليئةُ وتشجِّع
 املواد من املرجعية عّيناتالو االختبار عّينات نقلل واضحة
 لشحناتا رفض جتّنب أجل من الدولية، للمراقبة اخلاضعة

 ممارسة وعلى التوجيهية، املبادئ غموض بسبب دومنا داع
يكون  أن ينبغيكما . املوافقة إجراءات يف سلطتها التقديرية
 خالل من ،عّيناتال تسريب منع منقَّحة شروط اهلدف من أّي

  .استعمال اخلدمات الربيدية اخلاصة مثل ضمانات وضع

 االحتاد يف أعضاء دول عّدة أنَّ اهليئة وتالحظ  - ٣١٤
 لتسهيل املمكنة اآلليات اقتراح لدى أشارت، األورويب
 قرار إىل املرجعية، عّيناتالو االختبار عّينات على احلصول
 اخلاضعة املواد عّينات نقل أنبش JHA/2001/419 االحتاد

. حلولميكن االستناد إليه يف إجياد  منوذجا باعتباره للمراقبة،
 بني للمراقبة اخلاضعة املواد عّينات لنقل نظاما القرار وينشئ
 بعض باستيفاء رهنا األورويب، االحتاد يف األعضاء الدول

 عّيناتال من القصد يكون أن مثل الشكلية املتطلّبات
 فيها والتحقيق اإلجرامية األعمال كشف يف مهااستخدا
 الطب بتحليالت القيام أو قضائيا مرتكبيها ومالحقة
 تتجاوز ال أن ينبغي ذلك، على وعالوة. عّيناتلل الشرعي
 القوانني نفاذإل ضرورية ُتعترب اليت الكميةَ العّينة كميةُ

 مراكز تعيني على اجمللس قرار ونصَّ. القضائية واإلجراءات
 وحيدة خمتّصة هيئات بوظيفة تقوم أن ميكن وطنية تصالا

 يفان الوطني االتصالويتفق مركزا . عّيناتال بنقل للتصريح
 باستخدام عّيناتال نقل على واملستقبِلة املرِسلة الدولتني
 الوطين االتصال مركز إخطار أيضا يتّم كما موّحدة، استمارة

 القرار وينصُّ. بالواج النحو على مسبقا عبور دولة أيِّ يف
 توجيهية مبادئ مويقدِّ آمنة، بطريقة عّيناتال نقل ضرورة على
 حلول إجياد إىل وسعياً. آمنة ُتعترب اليت النقل وسائل بشأن
 املستوى على املرجعية عّيناتالو االختبار عّينات توافر ملشكلة
 الفضلى املمارسات تبادل إىل الدول مجيَع اهليئةُ تدعو الدويل،

 ثبتت واليت واإلقليمي الوطين املستويني على اعُتمدت اليت
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 من املرجعية عّيناتالو االختبار عّينات توافر زيادة يف فعاليتها
  . بكميات أكربالدولية للمراقبة اخلاضعة املواد

 األساسيتني الوسيلتني أنَّ على جمّدداً اهليئة وتؤكّد  - ٣١٥
 املرجعية عّيناتالو االختبار عّينات توافر أمام العقبات لتذليل
 والتعاون الوعي إذكاء مها الدولية للمراقبة اخلاضعة املواد من
 جهودها جتديد إىل الدول مجيع وتدعو الوكاالت، بني

 األدواتب اتخدِّرامل فحص خمتربات تزويد ضمان إىل الرامية
  .عنه غىن ال الذي بعملها للقيام حتتاجها اليت

ــ إنَّ القــول وخالصــة  - ٣١٦ ــه الــذي صاءاالستق ــة أجرت  اهليئ
 باعهـا اّت كـن مي الـيت  العمليـة  النـهوج  مـن  عـددا  هنـاك  أنَّ أظهر

 عّينــاتالو االختبــار عّينــات لزيــادة إمكانيــات احلــصول علــى 
   تـستخدمها  الـيت  الدوليـة  للمراقبـة  اخلاضـعة  املواد من املرجعية

  

 الـيت  التوجيهيـة  املبـادئ  نوتتـضمّ . اتخـدِّر امل فحص خمتربات
ــةا أعــدهتا ــ بــشأن توصــيات هليئ  الــيت الــصعوبات علــى بالتغلّ
 السلطات جانب من الواردات على واملوافقة الشحن تعترض
 عوُتـشجّ . والتكـاليف  اجلمركـي  والتخلـيص  املختـّصة  الوطنية
 أجـل  من التوجيهية املبادئ تنفيذ على بشّدة احلكومات اهليئةُ

 ملــوادا مــن املرجعيــة عّينــاتالو االختبــار عّينــات تــوافر ضــمان
ــة اخلاضــعة ــة للمراقب ــيت الدولي ــستخدمها ال ــربات ت  فحــص خمت

 عـدد  باسـتبانة  للهيئـة  أيـضا  االستقـصاء  مسـح  وقد. اتخدِّرامل
 للمــساعدة اتباعهــا ُيمكــن الــيت اإلضــافية العمليــة النــهوج مــن

 االختبـــار عّينـــاتزيـــادة إمكانيـــات احلـــصول علـــى     علـــى
 باملبـادئ  قـة ملح النـهوج  هـذه  وتـرد .  هـذه  املرجعية عّيناتالو

  .www.incb.org)( : الشبكي التايلاملوقع يف التوجيهية
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  حتليل الوضع العاملي  -ثالثاً 
      
 أفريقيا - ألف 
  

    التطّورات الرئيسية -١  
، عايش عدد من البلدان يف مشال ٢٠١١يف عام   - ٣١٧

فعلى سبيل املثال، . أفريقيا تغيُّرات اجتماعية وسياسية
 ومصر ثورات )٢٢(ية العربية الليبيةشهدت تونس واجلماهري

وأثناء تلك . دميقراطيةسياسية استهدفت إقامة جمتمعات 
ات الفترات اليت خدِّر املتَّجرون باملالثورات، قد يستغلّ

  .تضعف فيها أجهزة إنفاذ القانون

 وتعاطيهواالجتار به  القنَّب ت زراعةوبينما ظلَّ  - ٣١٨
يب الكوكايني من أمريكا  هترأصبحاألوسع نطاقا يف أفريقيا، 

وبدا أنَّ . اجلنوبية عرب أفريقيا إىل أوروبا من املخاطر الكبرية
كمية الكوكايني املهرَّبة عرب أفريقيا تراجعت يف عامي 

بني ؛ غري أنَّ مثة مؤّشرات على أنَّ املهر٢٠٠٩ِّ و٢٠٠٨
عدَّلوا ببساطة أسلوب عملهم حيث وجدوا أساليب جديدة 

 إخفائه يف عن طريق عرب غرب أفريقيا لتهريب الكوكايني
ر هو تزايد والدليل على هذا التطّو. حاويات الشحن البحرية

أ يف تلك عدد الضبطيات الكبرية من الكوكايني املخبَّ
احلاويات يف بلدان بغرب أفريقيا أو يف الطريق إليها يف عامي 

 الواردة بتزايد مستويات البالغاتوتفيد . ٢٠١١ و٢٠١٠
  رة هبذا الضرب كوكايني يف بعض البلدان املتأثّتعاطي ال

  .من التهريب

ات الذي خدِّر االّتجار باملخبطروقد أقّر جملس األمن   - ٣١٩
وقد ُعقد .  واألمن يف غرب أفريقياواالستقراريقّوض التنمية 

عدد من الدورات االستثنائية للجمعية العامة ملعاجلة مسألة 
، ٢٠١٠ديسمرب /ن األولويف كانو. اتخدِّراالّتجار بامل

جدَّد األمني العام مناشدته للمجتمع الدويل أن يزيد دعمه 
  ي للمخاطر اليت للمساعي اإلقليمية الرامية إىل التصّد

__________ 
  " ليبيا"، حلَّ اسم ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٦اعتبارا من   )22(

بوصفه  االسم املختصر "  الليبيةالعربية اجلماهريية"حملّ اسم 
  .املستخدم يف األمم املتحدة

ات واجلرائم خدِّرد السالم واألمن نتيجة لالّتجار باملهتّد
  )٢٣(.العابرة للحدود

موانئ حبرية وويدخل اهلريوين أفريقيا عرب مطارات   - ٣٢٠
 شرق أفريقيا لُيهرَّب من هناك إّما مباشرةً أو عرب غرب يف

، ٢٠١١ويف عام . أفريقيا، إىل أوروبا ومناطق أخرى
ُضبطت كميات قياسية من اهلريوين يف مجهورية تنـزانيا 

 عرب موزامبيق إىل اهلريوينكما ُيهرَّب . املتحدة وكينيا
ب إىل جنوب أفريقيا حيث يتعاطاه السكان احملليون أو ُيهرَّ

وقد أّدى . بلدان أخرى يف اجلنوب األفريقي ومناطق أخرى
ق اهلريوين الوارد إىل أفريقيا إىل زيادة تعاطي تزايد تدفّ

  ات يف مجيع أحناء املنطقة وخصوصا يف شرق خدِّرامل
  .أفريقيا وجنوهبا

دت املخاوف من ترسُّخ الصنع غري املشروع وتأكَّ  - ٣٢١
 غرب أفريقيا بضبط خمترب كبري ات األمفيتامينية يفمنشِّطلل

وُيخشى . ٢٠١١يونيه /غوس يف حزيرانليللميثامفيتامني يف 
ات األمفيتامينية، نشِّطأن تصبح نيجرييا مركزا لتهريب امل

، ضبطت ٢٠١٠في عام ف. وخصوصا امليثامفيتامني
 من األمفيتامني وامليثامفيتامني شحنتنيالسلطات النيجريية 

وكانت إحدى الشحنتني مرَسلة . كغ ٦٣بلغ جمموعهما 
عرب جنوب أفريقيا إىل الواليات املتحدة األمريكية، أما 

  .الشحنة الثانية فكانت يف طريقها إىل اليابان

وتعاين الُبلدان الواقعة يف القرن األفريقي أسوأ جفاف   -٣٢٢
. كبريةاعة تتعرض جمل قرن، وُيخشى أن نصفمنذ أكثر من 

ان مثل إثيوبيا والصومال وكينيا فبسبب أزمة الغذاء يف بلد
سيصبح املاليني من الناس حباجة إىل املساعدة اإلنسانية 

ولذا تناشد اهليئة مجيع احلكومات أن تتعاون . والرعاية الطبية
يف تيسري وصول اإلمدادات من األدوية احملتوية على مواد 

  .خاضعة للمراقبة إىل البلدان املتضّررة يف شرق أفريقيا
__________ 

تقرير األمني العام عن أنشطة مكتب األمم املتحدة لغرب "  )23(
  .٧٤، الفقرة )S/2010/614" (أفريقيا
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    عاون اإلقليميالت  -٢  
ينفِّذ االحتاد األفريقي خطة عمله بشأن مراقبة   - ٣٢٣

 مفّوضيةوتعمل ). ٢٠١٢- ٢٠٠٧(ات ومنع اجلرمية خدِّرامل
االحتاد األفريقي على وضع العناصر الرئيسية خلطة العمل 

اليت ) ٢٠١٨- ٢٠١٣(ات ومنع اجلرمية خدِّربشأن مراقبة امل
 مبراقبة املعنينيألفريقي سُتقدَّم إىل مؤمتر وزراء االحتاد ا

ات ومنع اجلرمية يف دورته اخلامسة املزمع عقدها يف خدِّرامل
  .٢٠١٢أديس أبابا يف عام 

ويف الدورة الرابعة ملؤمتر وزراء االحتاد األفريقي   - ٣٢٤
ات ومنع اجلرمية، اليت ُعقدت يف أديس خدِّر مبراقبة املاملعنيني

أكتوبر /ن األول تشري٢ إىلسبتمرب / أيلول٢٨أبابا من 
: ، اتفق الوزراء على منح األولوية لألنشطة التالية٢٠١٠

ات واجلرمية؛ خدِّرتعزيز التعاون والتنسيق يف مكافحة امل
ات يف الدول األعضاء خدِّرواملواءمة بني قوانني مراقبة امل

؛ وحتسني مراقبة السالئف الكيميائية؛ ٢٠١٢حبلول عام 
ي للتدريب على عالج وتدارس احلاجة إىل مرفق أفريق

ات؛ وتعزيز نظام اإلنذار املبكِّر القاّري مخدِّراالرهتان لل
وقد أكّد رئيس اهليئة الدولية ملراقبة . لالحتاد األفريقي

ات يف كلمة ألقاها أمام مؤمتر الوزراء على أنَّ من خدِّرامل
الضروري أن تعاجل الدول األفريقية اجلوانب التنظيمية يف 

  .اترخدِّمراقبة امل

وألقى رئيس اهليئة، يف إطار املشاركة يف مجعية   -٣٢٥
، كلمة أمام ٢٠١١مايو /الصحة العاملية يف جنيف يف أيار

اجتماع لوزراء الصحة من املنطقة األفريقية ملنظمة الصحة 
العاملية تناول فيها مسألة توفري العقاقري اخلاضعة للمراقبة الدولية 

  .لألغراض الطبية والعلمية

 اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء يف وتنسَّق   - ٣٢٦
ملنع ) اإليكواس(اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 

ات وتعاطيها يف إطار خطة عمل اجلماعة خدِّراالّتجار بامل
ات واجلرمية املنظَّمة وتعاطي خدِّرملكافحة االّتجار بامل

يف ويف اجتماع للجنة رؤساء أجهزة الشرطة . اتخدِّرامل
غرب أفريقيا، وهي إحدى املؤسسات املتخصِّصة التابعة 

، اتفقت الدول ٢٠١١مايو /أيارللجماعة، ُعقد يف أبوجا يف 
األعضاء يف اجلماعة على أن تعمل يداً واحدةً على تعزيز 
مكافحة اجلرمية على املستويني الوطين والدويل وتشجيع 

لية للشرطة قوات الشرطة لديها على التعاون مع املنظمة الدو
  ).اإلنتربول(اجلنائية 

ت هلّقدت مبادرة ساحل غرب أفريقيا، اليت اسُتوَع  - ٣٢٧
 لدعم تنفيذ العنصر العمليايت من خطة عمل ٢٠٠٩يف عام 

بيساو وكوت ديفوار وليربيا، - اإليكواس يف سرياليون وغينيا
داكار يف ب  بشأن السياسة العامة رفيع املستوىاجتماعاً
وكانت الدول األربع األعضاء يف . ٢٠١١يونيه /حزيران

كما . املبادرة ممثَّلة يف االجتماع على املستوى الوزاري
 اإليكواس ووكاالت مفّوضيةحضر االجتماع ممثلون عن 

ومن املعَتزم توسيع عضوية املبادرة . اإلنتربولواألمم املتحدة 
  .حبيث تضم غينيا

 ٢٠١١ذت مبادرات دولية هامة يف عام وُنفّ  - ٣٢٨
فقد عقدت . ملكافحة هتريب الكوكايني عرب احمليط األطلسي

جمموعة البلدان الثمانية اجتماعا وزاريا يف باريس يف 
 بلدا، ٢٢وحضر االجتماع ممثلون عن . ٢٠١١مايو /أيار

) السنغال وغانا ونيجرييا(منها عّدة بلدان من غرب أفريقيا 
 عمل واعتمد املشاركون إعالنا سياسيا وخطة. واإليكواس

من أجل تعزيز التعاون الدويل، مبا يف ذلك التعاون يف 
جماالت تبادل املعلومات واعتراض الشحنات يف عرض البحر 

وعالوة على ذلك، نظّمت . وتنسيق املساعدة التقنية
مايو / واالحتاد األورويب يف لشبونة يف أياراملتحدةالواليات 
 غري  الندوة عرب األطلسية بشأن تفكيك الشبكات٢٠١١

 الوطنية وذلك من أجل تعزيز العابرة للحدوداملشروعة 
التعاون الدويل واألقاليمي بني غرب أفريقيا وأوروبا والقارة 

  .األمريكية

وُعقد املؤمتر اإلقليمي األفريقي احلادي والعشرون   - ٣٢٩
فرباير /إلنتربول يف غابوروين يف شباطلللمنظمة الدولية 

كبار موظفي إنفاذ القانون وحضر املؤمتر عدد من . ٢٠١١
وأعرب املشاركون عن . من ُبلدان يف مجيع أحناء أفريقيا
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تأييدهم لبذل مزيد من اجلهود اإلقليمية املتضافرة من أجل 
 ذلك يفمكافحة اجلرمية العابرة للحدود يف أفريقيا، مبا 

ات العقلية، ؤثِّروالكوكايني واهلريوين وامل بالقنَّب االّتجار
  .دل املعلومات بني أجهزة إنفاذ القانونولتحسني تبا

وُعقد االجتماع احلادي والعشرون لرؤساء األجهزة   - ٣٣٠
ات يف أفريقيا يف أديس خدِّرالوطنية املعنية بإنفاذ قوانني امل

واتفق هذا االجتماع على . ٢٠١١سبتمرب /أبابا يف أيلول
ات، مبا فيها استخدام خدِّرإجراءات ملكافحة االّتجار بامل

مليات التسليم املراقَب، وتسريب السالئف الكيميائية يف ع
أفريقيا، وخصوصا املواد املستخدمة يف الصنع غري املشروع 

  .ات األمفيتامينيةمنشِّطلل

ويوجد تعاون راسٌخ بني وحدات الشرطة املعنية   -٣٣١
ات يف الدول األعضاء يف مجاعة شرق خدِّربإنفاذ قوانني امل

وندي ومجهورية تنـزانيا املتحدة ورواندا أوغندا وبور(أفريقيا 
ومتابعة ملؤمتر عقدته منظمة تعاون رؤساء الشرطة يف ). وكينيا

 ُعقدت حلقة ،٢٠١٠ديسمرب / شرق أفريقيا يف كانون األول
 بشأن مناقشة فكرة ٢٠١١يونيه /عمل يف نريويب يف حزيران

 العابرة للحدود اجلرمية املنظمة ملكافحةتشكيل وحدات 
وشارك يف حلقة العمل ممثلون عن إثيوبيا وأوغندا . نيةالوط

واتفق . ومجهورية تنـزانيا املتحدة وجيبويت وكينيا وموريشيوس
  .املشاركون على العمل على إنشاء تلك الوحدات يف بلداهنم

ونظّمت اإلنتربول، بالتعاون مع منظمة التعاون اإلقليمي   - ٣٣٢
، حلقة عمل حول بني رؤساء الشرطة يف اجلنوب األفريقي

ذة عرب احلدود يف هراري يف العمليات الدولية واإلقليمية املنفَّ
وتناول املشاركون يف حلقة العمل . ٢٠١١يونيه /حزيران

 يف اجلنوب ةواملستجّدبالتحليل اجتاهات اجلرمية احلالية 
األفريقي، وناقشوا التقنيات املستعملة يف عمليات إنفاذ قوانني 

  .صا التسليم املراقَبات، وخصوخدِّرامل

ات خدِّرويتصدَّى مكتب األمم املتحدة املعين بامل  - ٣٣٣
ات وتعاطيها خدِّرواجلرمية للمشاكل املرتبطة باالّتجار بامل

وباجلرمية املنظمة يف أفريقيا عن طريق برامج دون إقليمية 
وقد أُعّدت تلك الربامج من أجل بلدان مشال . متكاملة

وجيري . ٢٠١٠ و٢٠٠٩ يف عامي أفريقيا وغرهبا وشرقها
حاليا وضع برنامج مشابه بالتعاون مع اجلماعة اإلمنائية 

  .للجنوب األفريقي لصاحل بلدان اجلنوب األفريقي

وبدأ تنفيذ املرحلة الثانية من مشروع تعزيز   - ٣٣٤
االتصاالت بني املطارات الذي وضعه مكتب األمم املتحدة 

. ٢٠١١يناير /انون الثاينات واجلرمية يف كخدِّراملعين بامل
وهذا املشروع، الذي يدار بالتعاون مع اإلنتربول واملنظمة 
العاملية للجمارك، يهدف إىل إنشاء شبكة اتصاالت دولية 
بني الوحدات املتخّصصة على طول دروب التهريب املؤّدية 

ي عرب أفريقيا إىل بلدان املقصد  من أمريكا اجلنوبية والكاريب
، ُعقد اجتماع للجنة ٢٠١١يونيه / حزيرانويف. يف أوروبا

التوجيهية للمشروع يف الرأس األخضر، مبشاركة الربازيل 
بنن وتوغو والرأس (ومجيع البلدان املستفيدة يف أفريقيا 

األخضر والسنغال وغانا وغينيا والكامريون وكوت ديفوار 
إثيوبيا  (العضوين املنتسبتنيوالدولتني ) وكينيا ومايل ونيجرييا

  ).وجنوب أفريقيا

ودأب الربنامج العاملي ملراقبة احلاويات، الذي   - ٣٣٥
ات خدِّريشترك يف تنفيذه مكتب األمم املتحدة املعين بامل

 العاملية للجمارك، على مساعدة حكومات واملنظمةواجلرمية 
بلدان يف أفريقيا وأمريكا الوسطى وأمريكا اجلنوبية وآسيا 

 احلاويات من أجل منع على ضوابط فّعالة وضعالوسطى يف 
ويف أفريقيا، يعمل الربنامج يف . ات وغريهاخدِّرهتريب امل

، ٢٠١١مارس /ويف آذار. الرأس األخضر والسنغال وغانا
وأجريت . يف بنن وتوغوتنفيذ الربنامج تنفيذا تاما بدأ 

 حبيث يشمل ه لتوسيع نطاق٢٠١١عمليات تقييم يف عام 
  .مايل ونيجرييا

    
  ات والسياسات واإلجراءات الوطنيةالتشريع  -٣  

  
، أنشأت حكومة إثيوبيا جلنة تنسيق ٢٠١٠يف عام   - ٣٣٦

 وزارة وجهازا حكوميا، ١٥مشتركة بني الوزارات تضم 
 بويلات يف مطار خدِّرلتعزيز تدابري مكافحة االّتجار بامل

وقد سبق أن ُشكّل يف عام . الدويل القريب من أديس أبابا
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شترك بني الوكاالت لتحسني التعاون  فريق تنسيقي م٢٠٠٩
ات خدِّرالعمليايت يف املطار فيما بني هيئات إنفاذ قوانني امل

املزمع عقُد مؤمتر دويل بشأن االّتجار ومن . املعنية
 ٢٠١٢يناير /ات يف أديس أبابا يف كانون الثاينخدِّربامل

إلقامة االتصاالت وتيسري التعاون بني املطارات الرئيسية اليت 
 الدويل، ومنها بويلطلق منها رحالت مباشرة إىل مطار تن

مطارات يف اإلمارات العربية املتحدة وأوغندا وباكستان 
  .ومجهورية تنـزانيا املتحدة وغانا وكينيا ونيجرييا واهلند

 ٢٠١١ويف غانا، أقّرت السلطات الوطنية يف عام   - ٣٣٧
ت واجلرمية اخدِّربرناجما وطنيا متكامال ملكافحة االّتجار بامل

وقد بدأت بالفعل تنفيذ أنشطة يف إطار الربنامج، . املنظمة
منها توفري التدريب للموظفني العاملني يف املكتب املعين 
باجلرمية االقتصادية واملنظّمة التابع لوزارة الداخلية يف غانا 
الذي أُنشئ حديثا ملكافحة اجلرمية املنظمة واالّتجار 

  .شكال اجلرمية اخلطريةات وغريمها من أخدِّربامل

وإزاء املخاطر اليت يثريها هتريب الكوكايني عرب   - ٣٣٨
أفريقيا، وضعت حكومة غينيا مكافحة االّتجار غرب 

، ٢٠١١يناير /في كانون الثاينف. ات ضمن أولوياهتاخدِّربامل
 تتوىل املسؤولية أنشأت أمانة عامة ملحقة برئاسة اجلمهورية

ات واجلرمية خدِّر االّتجار باملعن األجهزة اخلاصة مبكافحة
  .املنظمة وأنشطة املكافحة

-، أصدرت حكومة غينيا٢٠١١يونيه /ويف حزيران  - ٣٣٩
بيساو إعالنا سياسيا واعتمدت خطة عمل بشأن مكافحة 

وجّددت . ات واجلرمية املنظمةخدِّرومنع االّتجار بامل
ة بتهيئبيساو - احلكومة يف اإلعالن التأكيد على التزام غينيا

ات واجلرمية، يف حني خدِّرمن املشاكل املتعلقة باملبيئة خالية 
تنص خطة العمل على األهداف العملياتية واألنشطة الالزمة 

وتكمل خطة العمل هذه خطة عمل . لبلوغ تلك األهداف
ات واجلرمية املنظمة خدِّرملكافحة االّتجار بامل إيكواس

زال االجتار وما . ٢٠١١- ٢٠٠٨ات للفترة خدِّروتعاطي امل
بيساو، وقد - د التنمية يف غينياات خطرا كبريا يهّدخدِّربامل
  .اتخدِّرى إىل زيادة تعاطي املأّد

ي  ووضعت حكومتا غانا وسان تومي وبرينسيب  - ٣٤٠
 خططا وطنية شاملة ملراقبة ٢٠١١واعتمدتا يف عام 

وتعكف حكومة نيجرييا، بالتشاور مع . ات واجلرميةخدِّرامل
دين والشركاء اإلمنائيني الدوليني ووكاالت األمم اجملتمع امل

املتحدة، على إعداد برنامج وطين متكامل ملكافحة 
  .٢٠١٤- ٢٠١٢ات واجلرمية للفترة خدِّرامل

وتعمل حكومة موريشيوس على وضع الصيغة   - ٣٤١
ات للفترة خدِّرالنهائية خلطة رئيسية وطنية ملكافحة امل

٢٠١٦-٢٠١٢.  

ي  بالتصّديةكومة املغرباحلالتزام وتالحظ اهليئة   - ٣٤٢
ات وباستحداث خيارات لعالج متعاطي خدِّرلتعاطي امل

ويف إطار برنامج وطين اسُتحدث يف عام . اتخدِّرامل
، أنشأت احلكومة أربعة مراكز لعالج الشباب من ١٩٩٩

، بدأ تشييد مركزين ٢٠١١ذوي السلوك اإلدماين؛ ويف عام 
رناجما لتدريب العاملني يف كما وضعت احلكومة ب. إضافيني

ات، خدِّرمستشفيات الصحة النفسية على عالج إدمان امل
واستهلت محلة لتوعية أطفال املدارس مبخاطر تعاطي 

. اتخدِّروأنشأت مناطق مدرسية خالية من املات، خدِّرامل
، وضع يف البلد برنامج يستخدم امليثادون ٢٠١٠ومنذ عام 

غرب أّول بلٍد يف مشال أفريقيا، وامل. من أجل العالج اإلبدايل
وكذلك يف العامل العريب، يسمح باستخدام امليثادون يف 

  .اتمخدِّرعالج االرهتان لل

ات خدِّروبعد إمتام اخلطة الرئيسية الوطنية ملراقبة امل  - ٣٤٣
، بدأت اهليئة املركزية املعنية ٢٠١١- ٢٠٠٦للفترة 

ية وطنية ات يف جنوب أفريقيا يف وضع خطة رئيسخدِّربامل
 تتصدَّى ملشكلة ٢٠١٧- ٢٠١٢ات للفترة خدِّرملراقبة امل
 ومتنح األولوية لتلبية احتياجات املناطق مواد اإلدمانتعاطي 

  .الريفية باستخدام هنوج جمتمعية

واستضافت حكومة جنوب أفريقيا مؤمتر قمة بشأن   - ٣٤٤
. ٢٠١١مارس / يف دربان يف آذارمواد اإلدمانتعاطي 

لقمة عّدة مئات من ممثلي اهليئات احلكومية وحضر مؤمتر ا
ومؤسسات اجملتمع املدين، ومن ضمنهم رئيس جنوب 
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واعتمد . أفريقيا وغريه من كبار املسؤولني احلكوميني
املشاركون عددا من القرارات هبدف حتسني جهود التصدِّي 

  . يف جنوب أفريقيامواد اإلدمانملشكلة تعاطي 

األفريقية مزيداً من التدابري واختذ عدد من البلدان   - ٣٤٥
، ٢٠١٠ديسمرب /ففي كانون األول. ملكافحة غسل األموال

عد السنغال وتوغو وكوت ب(أصبحت مايل الدولة الرابعة 
اليت تدمج يف تشريعاهتا الوطنية القانون املوحَّد ) ديفوار

لالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا بشأن مكافحة 
ت أنغوال، اليت سّنت قانونا ملكافحة وأقّر. متويل اإلرهاب

، لوائح تنظيمية ٢٠١٠يونيه /غسل األموال يف حزيران
وتنص . ٢٠١١يناير /لتنفيذ ذلك القانون يف كانون الثاين

اللوائح التنظيمية على إنشاء وحدة استخبارات مالية داخل 
  .املصرف املركزي

    
      الزراعة واإلنتاج والصنع واالّتجار  -٤    

    اتخدِّرامل  )أ(  
نمو يف ت وهو من النباتات الربية اليتُب، ال يزال القنَّ  - ٣٤٦

زرع على حنو غري مشروع يف بعض وُتخمتلف أرجاء أفريقيا 
ات املتعاطاة يف القارة خدِّر، هو أشيع املبلدان املنطقة

على حنو غري مشروع يف  القنَّب وُينتج راتنج. األفريقية
فهي ُتنتج على حنو غري ب  القنَّاملغرب أساسا، أما عشبة

  .املنطقةمشروع يف مجيع أحناء 

املنتج على حنو غري  القنَّب واجلزء األكرب من راتنج  - ٣٤٧
وقد . مشروع يف املغرب موجَّه إىل أوروبا أو مشال أفريقيا

أفادت حكومة املغرب بأهنا تواصل بذل اجلهود ملكافحة 
. غري مشروعوإنتاجه واالجتار به على حنو  القنَّب زراعة

 ٢٠١٠ووفقا للبيانات اليت قّدمتها احلكومة، متّت خالل عام 
املزروعة على حنو غري  القنَّب  هكتار من نبتات٩ ٤٠٠إبادة 

 وبذلك، تراجعت املساحة اإلمجالية املزروعة. مشروع
 هكتار يف عام ١٣٤ ٠٠٠على حنو غري مشروع من بالقنَّب 
 وتدعم .٢٠١٠ هكتار يف عام ٤٧ ٥٠٠ إىل ٢٠٠٣

ات باّتباع هنج خدِّرالسياسة املغربية يف جمال إنفاذ قوانني امل

 ١١٦شامل للتنمية البديلة وبرنامج إلبدال احملاصيل بقيمة 
مليون دوالر اسُتهلت يف إطارمها مشاريع للتنمية 

. ريفياحمليا  جمتمعا ٧٤االجتماعية والبيئية يف - االقتصادية
 املغرب ال يزال مصدرا وعلى الرغم من تلك اجلهود، فإنَّ

يف أوروبا الغربية كما يتضح  القنَّب رئيسيا من مصادر راتنج
 اليت قدَّمتها بالكميات املضبوطة منهمن البيانات اخلاصة 

وتشري البيانات بشأن الضبطيات واألسعار يف . احلكومات
من املغرب إىل املنطقة بقي  القنَّب أوروبا إىل أنَّ تدفق راتنج

 اهليئة وتدعو.  عليه أو شهد تراجعا طفيفاعلى ما هو
أن تبادر يف أقرب وقت ممكن إىل إىل احلكومة املغربية جمددا 

 القنَّب وإنتاج القنَّب إجراء الدراسة االستقصائية لزراعة نبتة
ر أن جتريها احلكومة بالتعاون مع املكتب اليت كان من املقّر

  .٢٠١٠يف عام 

 القنَّب يد كمية راتنجوأشارت التقارير إىل تزا  - ٣٤٨
املضبوطة يف عدد من البلدان يف مشال أفريقيا يف عام 

فعلى . ٢٠١٠، غري أنَّ هذا التطّور مل يستمر يف عام ٢٠٠٩
 القنَّب سبيل املثال، ارتفعت الكمية اإلمجالية من راتنج

 ١٨٨ إىل ٢٠٠٨يف عام  طنا ١١٤املضبوطة يف املغرب من 
 مستوى مسجل على  وهو أعلى- ٢٠٠٩يف عام طنا 

. ٢٠١٠يف عام  طنا ١١٨ لكنها تراجعت إىل - اإلطالق 
املضبوطة إىل  القنَّب ويف اجلزائر، ارتفعت أيضا كمية راتنج

 طن يف عام ١,٧مقارنة بـ (٢٠٠٩يف عام  طنا ٧٤,٦
وعلى . ٢٠١٠يف عام  طنا ٢٣لكنها تراجعت إىل ) ٢٠٠٥

 -طة يف مصر املضبو القنَّب راتنجنقيض ذلك، ازدادت كمية 
 - ٢٠١٠يف عام  طنا ١٥,٤ إىل ٢٠٠٩يف عام  طنا ١٢,٨من 

 ٢٠٠٦يف عام  طنا ١٤,٨ من -ويف اجلماهريية العربية الليبية 
  .٢٠١٠يف عام  طنا ٢٣إىل 

على حنو غري مشروع يف مجيع  القنَّب وُتنَتج عشبة  - ٣٤٩
ففي مشال أفريقيا، جيري . املناطق دون اإلقليمية يف أفريقيا

  . يف مصر واملغرب القنَّب اج كميات كبرية من عشبةإنت
ُتزرع على حنو غري مشروع يف مصر  القنَّب وال تزال نبتات

ويف مصر، أبيد ما . يف اجلزء الشمايل من شبه جزيرة سيناء
املزروع على حنو غري  القنَّب  هكتارات من٥١٠جمموعه 
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 هكتارا يف عام ٣١٣ مقارنة بـ٢٠١٠مشروع يف عام 
يف بلدان يف غرب  القنَّب  كما جيري إنتاج عشبة.٢٠٠٨

وخصوصا يف توغو والسنغال وغانا (أفريقيا ووسطها 
يف إثيوبيا وأوغندا ومجهورية (ويف شرق أفريقيا ) ونيجرييا

على  القنَّب وُتزرع نبتات). تنـزانيا املتحدة وكينيا ومدغشقر
 بالقنَّ؛ واجلنوب األفريقيحنو غري مشروع يف مجيع أحناء 

املنتج يف جنوب أفريقيا يتعاطاه السكان احملليون أو ُيهّرب 
على  القنَّب وُتنتج كميات كبرية من عشبة. إىل بلدان أخرى

  .حنو غري مشروع أيضا يف سوازيلند وليسوتو ومالوي

املضبوطة  القنَّب ، بلغت كمية ُعشبة٢٠٠٩ويف عام   -٣٥٠
ائة من الكمية  يف امل١١، أي ما نسبته طّنا ٦٤٠يف أفريقيا 

ويف أفريقيا، بقيت الضبطيات . املضبوطة على املستوى العاملي
زة يف عدد صغري من البلدان، إذ بلغت مركّ القنَّب من راتنج

زانيا  يف مجهورية تن القنَّب نسبة الكمية املضبوطة من عشبة
املتحدة وجنوب أفريقيا وكينيا ومصر واملغرب ومالوي 

 يف املائة من إمجايل الكمية ٩٠ونيجرييا ما ال يقل عن 
 من عشبة طنا ١٧٥ففي نيجرييا، ُضبط . املضبوطة يف أفريقيا

خالل  طنا ١٤٤، ويف املغرب، ُضبط ٢٠١٠يف عام القنَّب 
ون تَّجرويستغلَ امل. األشهر األحد عشر األوىل من ذلك العام

وباعتبارها بلداً  القنَّب جنوَب أفريقيا كمصدر لعشبة
، بلغت ٢٠٠٩ويف عام . العشبة وعبورهاالستهالك هذه 

.  طّنا١٢٦املضبوطة يف جنوب أفريقيا  القنَّب كمية عشبة
واستناداً إىل ما أفادت به السلطات يف جنوب أفريقيا، فإنَّ ما 

املضبوطة  القنَّب  يف املائة من كميات عشبة٣٠ُيقّدر بنسبة 
  .يف جنوب أفريقيا كانت موّجهة إىل أوروبا

 أدلّة على زراعة شجرية الكوكا دم وجودورغم ع  - ٣٥١
على حنو غري مشروع أو صنع الكوكايني على حنو غري 
مشروع يف املنطقة، ال تزال أجزاء من أفريقيا، وخصوصا 
غرب أفريقيا، ُتستخدم لتهريب الكوكايني من أمريكا 

وقد ازدادت أمهية دروب هتريب . اجلنوبية إىل أوروبا
 ٢٠٠٤رجة كبرية ما بني عامي الكوكايني عرب أفريقيا بد

. ٢٠٠٨ وإن فقدت بعض أمهيتها اعتبارا من عام ٢٠٠٧و
واستناداً إىل التقديرات، زادت كمية الكوكايني املتَّجر هبا 

   إىل حنو ٢٠٠٤ أطنان يف عام ٣ من أفريقياعرب غرب 
يف  طنا ٢١ قبل أن تتراجع إىل حنو ٢٠٠٧يف عام  طنا ٤٧
  .٢٠٠٩عام 

، لوحظ حدوث حتّول كبري يف ٢٠٠٨ويف عام   - ٣٥٢
ات يف غرب خدِّراألساليب اليت يستخدمها املتَّجرون بامل

ات املهرَّبة إىل غرب أفريقيا خدِّرفقد كان معظم امل. أفريقيا
ُينقل بسفن كبرية تفرغ شحناهتا يف سفن أصغر مملوكة 

  أما اليوم، فيبدو . جلهات حملية قبالة ساحل غرب أفريقيا
 غيَّروا أساليبهم باستخدام الشحن اتخدِّرامل يبأنَّ مهرِّ

وفيما خيص . هذه املنطقةباحلاويات لتهريب الكوكايني إىل 
معظم شحنات الكوكايني األخرية اليت كُشفت داخل 
حاويات يف الطريق من أمريكا اجلنوبية إىل غرب أفريقيا، 

يوليه /ويف متوز. فإنَّ بلد املقصد كان غانا أو نيجرييا
 من كغ ٤٥٠بطت السلطات النيجريية ، ض٢٠١٠

.  من شيليقادمة سفينةغوس على ظهر ليالكوكايني يف ميناء 
 ٢٧٥كما أسفرت عمليتان أخريان عن ضبط ما جمموعه 

ويف غانا، . ٢٠١١يناير / من الكوكايني يف كانون الثاينكغ
 من الكوكايني يف تشرين كغ ١٢٥ُضبطت كمية قدرها 

 من الواليات املتحدة قادمةية  يف حاو٢٠١٠أكتوبر /األول
، ُضبطت ٢٠١١أكتوبر /ويف تشرين األول. بنمابمروراً 

 طن يف الرأس ١,٥كمية قياسية من الكوكايني قدرها 
،  طن من الكوكايني١,٤كما ضبط ما جمموعه . األخضر

 يف سلسلة من هة إىل بنن،أ يف شحنات موّجالذي كان خمّب
ة األمريكية يف عام سبع ضبطيات جرت يف أفريقيا والقار

 من الكوكايني كغ ٤٨٠وعالوة على ذلك، ضبط . ٢٠١١
 / إىل نيجرييا يف الربازيل يف تشرين األولهاالذي كان موّج

  .٢٠١١أكتوبر 

ويستخدم املتَّجرون أيضاً الطائرات التجارية لنقل   - ٣٥٣
، غادر عدد ٢٠١٠ويف عام . الكوكايني إىل غرب أفريقيا

زويال البوليفارية ـ مجهورية فناحملّورةمتزايد من الطائرات 
متوّجهاً إىل بلدان يف غرب أفريقيا، منها الرأس األخضر 

ومن غرب . بيساو ومايل وموريتانيا- وسرياليون وغينيا
 إىل أوروبا عن طريق املوّجهأفريقيا، ُينقل معظم الكوكايني 
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 يف رحالت باستعمال اخلدمات الربيدية اخلاصةاجلو، عادة 
وُيهرَّب بعض . ارية وكذلك بالشحن اجلويجوية جت

الكوكايني من غرب أفريقيا عرب الصحراء الكربى إىل مشال 
  .أفريقيا قبل أن يبلغ أوروبا

ويدخل الكوكايني شرق أفريقيا وجنوهبا بكميات   - ٣٥٤
وتشري التحقيقات اليت أجرهتا الشرطة يف جنوب . متزايدة

بني بلدان يف أمريكا أفريقيا إىل حركة كبرية للكوكايني ما 
هذه يؤكد و. اجلنوبية وجنوب أفريقيا وزمبابوي وناميبيا

النتيجة ضبط عدد من الشحنات الكبرية من الكوكايني يف 
وأفادت جنوب . ٢٠١١ و٢٠١٠جنوب أفريقيا يف عامي 

 كمية ٢٠١٠ديسمرب /أفريقيا بأهنا ضبطت يف كانون األول
يف سفينة قادمة  طن من الكوكايني ُعثر عليها ١,٧قدرها 

 قادمة كغ من الكوكايني يف حاوية ١٦٥من باراغواي، و
يوليه /ويف متوز. ٢٠١٠أغسطس /من باراغواي يف آب

، اعترضت البحرية الربتغالية زورق صيد من ناميبيا ٢٠١١
ويف .  طن من الكوكايني املوّجه إىل أوروبا١,٧حيمل حنو 

  منكغ ٨٧٥ كمية قدرها ُضبطت، ٢٠١١مايو /أيار
الكوكايني يف باراغواي كانت خمّبأة يف حاوية حبرية قاصدة 

وقد قدرت السلطات يف جنوب أفريقيا أنَّ حنو . موزامبيق
 يف املائة من الكوكايني املتَّجر به يف جنوب أفريقيا ٤٠

موجَّه حنو أوروبا، بينما يتعاطى السكان احملليون النسبة 
 إىل بلدان أخرى يف  يف املائة أو ُتهرَّب٦٠املتبقية وقدرها 
  .اجلنوب األفريقي

وال تزال زراعة خشخاش األفيون غري املشروعة   - ٣٥٥
جتري على نطاق ضيق يف صعيد مصر ويف شبه جزيرة 

 هكتارا ٢٢٢ويف مصر، أُبيدت مساحة قدرها . سيناء
مزروعة خبشخاش األفيون على حنو غري مشروع، وُضبطت 

واستناداً . ٢٠١٠ من األفيون يف عام كغ ٥١كمية قدرها 
لصنع  حالة تسجل أيُّإىل ما ذكرته السلطات املصرية، مل 

  .اهلريوين يف البلد

ويستخدم املتَّجرون البلدان األفريقية بدرجة متزايدة   - ٣٥٦
وُيقدَّر أنَّ كمية تتراوح . لتهريب اهلريوين إىل مناطق أخرى

يقيا من اهلريوين األفغاين ُهرِّبت إىل أفر طنا ٤٥ و٤٠ما بني 

وال تزال منطقة شرق أفريقيا منطقة عبور . ٢٠٠٩يف عام 
رئيسية هلريوين غرب آسيا املوّجه إىل أسواق غري مشروعة 

وُتعّد . يف أوروبا وأمريكا الشمالية وبعض مناطق من آسيا
 لالّتجار  املراكز الرئيسيةجنوب أفريقيا ونيجرييا من

د أّدت زيادة وق. البلدان األفريقية األخرى ضمن باهلريوين
ات يف مجيع خدِّرتدفق اهلريوين إىل أفريقيا إىل زيادة تعاطي امل

  .أحناء املنطقة، وخصوصا يف شرق أفريقيا وجنوهبا

ويف شرق أفريقيا، أبلغت مجهورية تنـزانيا املتحدة   - ٣٥٧
عن ضبط شحنات كبرية من اهلريوين املنقول حبرا إىل 

/  يف كانون األولفعلى سبيل املثال، ضبط فيها. سواحلها
 من اهلريوين كانت كغ ٥٠  ما مقداره٢٠١٠ديسمرب 

وُنفِّذت عمليتان ُضبط . سُتهرَّب إىل السودان عرب نريويب
 كغ من اهلريوين يف دار السالم يف ١٧٨خالهلما ما جمموعه 

وُضبطت أكرب . ٢٠١١سبتمرب / وأيلولمارس/شهري آذار
،  أفريقياكمية من اهلريوين يف عملية واحدة يف شرق

زانيا املتحدة يف   يف مجهورية تن، كغ١٧٩ مقدارها
 من اهلريوين كغ ١٠٢بط يف كينيا وُض. ٢٠١١فرباير /شباط

 وقد ُجلب اهلريوين إىل املنطقة ؛٢٠١١مارس /يف آذار
 أفرغت شحنتهاالساحلية لذلك البلد على منت سفينة كبرية 

ور وأصبحت إثيوبيا منطقة عب.  زوارق سريعة صغريةيف
 إىل األسواق غري املوجهةلشحنات اهلريوين والكوكايني 

املشروعة يف أوروبا وأمريكا الشمالية وغرب أفريقيا 
 الدويل، بويلومركز االتِّجار الرئيسي هو مطار . وجنوهبا

الواقع بالقرب من أديس أبابا، والذي يربط إثيوبيا ببلدان 
 ٢٠١٠وكُشفت يف عام . أخرى يف أفريقيا ومناطق أخرى

زانيا  ات من الربازيل إىل مجهورية تنخدِّردروٌب لتهريب امل
املتحدة عرب إثيوبيا، كما كشفت دروب مؤدية من مايل إىل 

  .٢٠١١الفلبني أوائل عام 

وُتمثِّل جنوب أفريقيا أحد بلدان املقصد املهّمة   - ٣٥٨
لشحنات اهلريوين؛ وهي أيضا منطقة مهّمة توّجه منها 

 إىل بلدان يف اجلنوب األفريقي هةوّجاملشحنات اهلريوين 
واملطار . ويف أوروبا وإىل أستراليا) وخصوصا موريشيوس(

الدويل يف جوهانسربغ مركز مهم للشحنات غري املشروعة 
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 إىل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا املوجهة
وُيهرَّب اهلريوين عرب موزامبيق إىل جنوب أفريقيا؛ . الشمالية
د وصوله إىل جنوب أفريقيا، ُينقل عرب دربان إىل ومبجر

وُيهّرب . كيب الشرقية حيث يتعاطاه السكان احملليون
ويف الربيدية اجلوية اخلاصة  باستعمال اخلدماتاهلريوين أيضا 

  .شحنات جوية عرب نريويب وأديس أبابا باجتاه غرب أفريقيا

 يف  نيجرييا مركزاً هاماً لتوزيع اهلريوين وأصبحت  - ٣٥٩
فاستناداً إىل تقديرات السلطات النيجريية، . غرب أفريقيا

كان حنو نصف كمية اهلريوين املتَّجر به يف نيجرييا يف عام 
 يف املائة إىل ٤٠ إىل الواليات املتحدة، وموّجها ٢٠٠٩
ا أيضاً من وُينقل اهلريوين بر.  يف املائة إىل الصني١٠أوروبا و

رب أفريقيا قبل أن ُيشحن إىل نيجرييا إىل بلدان أخرى يف غ
وفيما خيص عام . وجهات أبعد على امتداد الدروب البحرية

 من كغ ٢٠٢، أبلغت نيجرييا عن ضبط ما جمموعه ٢٠١٠
 وتشمل شحنات اهلريوين الكبرية اليت اكُتشفت. اهلريوين
 بلدان يف غرب أفريقيا شحنةًب داخل حاويات حبرية مؤخرا

قادمة من مجهورية إيران  من اهلريوين كغ ١٩٣قدرها 
نوفمرب /اإلسالمية ُضبطت يف نيجرييا يف تشرين الثاين

 من اهلريوين قادمة من كغ ٢٠٠، وشحنة قدرها ٢٠١٠
  .٢٠١١أبريل /باكستان ُضبطت يف بنن يف نيسان

وقد طرأت زيادة كبرية يف السنوات األخرية على   - ٣٦٠
بطت ، ض٢٠٠٨ففي عام . كمية اهلريوين املضبوطة يف مصر

 من اهلريوين أي ما يعادل ثلثي كغ ٢١١مصر ما جمموعه 
وقد . الكمية اإلمجالية املضبوطة من اهلريوين يف أفريقيا

 لكنها ٢٠٠٩ يف عام كغ ١٥٩تراجعت تلك الكمية إىل 
  .كغ ٢٢٢ إىل أكثر من ٢٠١٠ارتفعت مرة أخرى يف عام 

    
    ات العقليةؤثِّرامل  )ب(  

ات نشِّط هتريب امل يفل هناك خطر جديد يتمثّ  -٣٦١
فقد أصبحت . األمفيتامينية من أفريقيا إىل مناطق أخرى

منطقة غرب أفريقيا على وجه اخلصوص أحد مصادر 
امليثامفيتامني املوجود يف أسواق غري مشروعة يف بلدان يف 
شرق آسيا، ويف مقّدمتها مجهورية كوريا واليابان، وكذلك 

، طرأت زيادة ملحوظة ٢٠٠٩ومنذ عام . يف تايلند وماليزيا
 الواردة بشأن هتريب امليثامفيتامني من بلدان يف البالغاتعلى 

غرب أفريقيا، منها بنن والسنغال وغانا والكامريون وكوت 
يستعمل ي الذي  وُيعترب ذلك النشاط التهريب. ديفوار ونيجرييا

، إىل جانب على منت رحالت جوية أساسا الُسعاة فيه
يماويات املستخدمة يف صنع املعدات والكضبطيات 

يف غينيا عام  اليت جرت  على حنو غري مشروعاتخدِّرامل
ات نشِّط من املؤّشرات على احتمال تصنيع امل،٢٠٠٩

األمفيتامينية على حنو غري مشروع يف تلك املنطقة دون 
 حكومة وّجهت، ٢٠١٠يونيه /ويف حزيران. اإلقليمية

ات خدِّربكة لالّتجار باملعضاء يف شألهتام االالواليات املتحدة 
. شروع يف إنشاء خمترب سّري لتصنيع امليثامفيتامني يف ليربيابال

يونيه /وتأكَّدت تلك املؤّشرات بأدلة أخرى يف حزيران
 عندما ُضبط خمترب سّري كبري لتصنيع امليثامفيتامني يف ٢٠١١

غوس إىل جانب كمية من امليثامفيتامني البلَّوري وكيماويات لي
 الكربيتيك مثل التولوين واألسيتون ومحض سليفة

وهيدروكسيد الصوديوم ويوديد الصوديوم ومحض 
تتراوح كانت وأُبلغ أنَّ الطاقة اإلنتاجية للمخترب . الفوسفور

  . كغ لكل دورة٥٠ و ٢٠ بني

ويف مشال أفريقيا، أفادت السلطات املصرية على   - ٣٦٢
مدى عّدة سنوات بوجود نشاط سّري حمدود لصنع 

 ان احمللّيون أساساالسك ىويتعاط. ات األمفيتامينيةنشِّطملا
أبريل /ويف نيسان. الكميات املصنوعة على حنو غري مشروع 

  .بط خمترب سّري للميثامفيتامني يف مصر، ُض٢٠١٠

ويف جنوب أفريقيا، يتواصل صنع كميات كبرية من   - ٣٦٣
ات االصطناعية على حنو غري مشروع، وخصوصا خدِّرامل
وامليثكاثينون وامليثامفيتامني، ) اندراكسامل(اكوالون امليث

وعالوةً على . ويتعاطاها السكان احمللّيون يف املقام األول
ذلك، ُتهرَّب كميات كبرية من امليثاكوالون من شرق آسيا 

أبريل /ففي نيسان. وجنوب شرقها إىل جنوب أفريقيا
 ، ضبطت الشرطة يف جنوب أفريقيا خمتربا سّريا يف٢٠١١

 امليثاكوالون، وهي مسحوقكيب تاون وحنو طنٍّ واحد من 
 مليون ١,٦ ستكفي لصنع حنو ، لوال ضبطها،كمية كانت
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وُضبطت يف املوقع سالئف كيماوية . من أقراص املاندراكس
 لصنع مليوين  أيضا، لوال ضبطها،بكميات كانت ستكفي

ويهّرب امليثيلني . قرص إضايف من أقراص املاندراكس
إىل جنوب أفريقيا ") كستاسياإل("يثامفيتامني ديوكسي م
طرود ال اجلوي والشحن عن طريق  أساسامن أوروبا

واعُترضت أيضا شحنات غري مشروعة من . يةالربيد
ات األمفيتامينية يف طريقها من جنوب أفريقيا إىل نشِّطامل

بلدان يف منطقة اخلليج وشرق آسيا؛ وُهرِّبت هذه الشحنات 
وُضبطت . على منت رحالت جويةعاة أساسا باستخدام ُس

ات األمفيتامينية وهي يف نشِّطشحنات غري مشروعة من امل
طريقها من موزامبيق إىل جنوب أفريقيا؛ وكانت إحدى 

 من امليثامفيتامني كغ ١٠تلك الشحنات حتتوي على 
وُضبطت عند حدود جنوب أفريقيا مع موزامبيق يف 

  .٢٠١١مايو /أيار

خلطرية اليت ما زالت قائمة يف الكثري ومن املشاكل ا  - ٣٦٤
 الطبية يف الوصفاتمن البلدان األفريقية توافر عقاقري 

سيطرة السلطات ل اليت ال ختضع املنظمةاألسواق غري 
 ؛وكثريا ما تكون تلك العقاقري مسرَّبة أو مزّيفة. الصحية

رمبا يف شكل وهي حتتوي على مواد خاضعة للمراقبة، 
ويف . اتمهدِّئية، فضالً عن منّومات وات أمفيتامينمنشِّط

املضبوطات بعض البلدان األفريقية، حدثت زيادةٌ يف كمية 
فعلى سبيل املثال، : تلك املواداملبلغ عنها من اإلمجالية 

غري ات العقلية ؤثِّر من املكغ ٢ ٥٥٦ُضبطت كمية قدرها 
 يف عام كغ ٧١٢   مقارنة بـ٢٠١٠يف نيجرييا يف عام احملددة 
ات ؤثِّر وحدة من امل١٠٥ ٩٤٠ كما ُضبطت ؛٢٠٠٩

 وحدة ٦١ ٢٥٤  مقارنة بـ٢٠١٠العقلية يف املغرب يف عام 
  .٢٠٠٩يف عام 

    
  السالئف   )ج(  
  

ون يستخدمون أفريقيا منطقةً لتسريب تَّجرال يزال امل  - ٣٦٥
بيد أنَّ .  للسالئف املهرِّبةممكنةالسالئف الكيميائية ووجهةً 

ئف يف أفريقيا تتناقض تناقضا حادا مع أمناط االّتجار بالسال
 السالئف اليت قامت هبا ضبطياتالعدد املنخفض من 

وأُبلغ عن عدد حمدود من . السلطات يف البلدان األفريقية
   التسريب يف أفريقيا يف الشروع يفعمليات التسريب أو 

  .٢٠١١عام 

ن يف وال تزال منطقتا شرق أفريقيا وغرهبا، اللتان تبّي  -٣٦٦
ونة األخرية أهنما مصدران من مصادر شحنات اآل

   إىل شرق آسيا، هةاملوّجامليثامفيتامني غري املشروعة 
معرَّضتني لالّتجار بالسالئف، وخصوصا مباديت اإليفيدرين 

ات األمفيتامينية نشِّطوالسودوإيفيدرين املستخدمتني يف صنع امل
حاالت فعلى سبيل املثال، أُبلغ عن جمموعة من . شروعاملغري 

سرقة شحنات حتتوي ماديت اإليفيدرين والسودوإيفيدرين يف 
 نريويب، منها شحنة قدرها يفمطار جومو كينياتا الدويل، 

 كغ من اإليفيدرين موّجهة إىل نيجرييا ُسرقت يف ٥٠٠
وعالوة على ذلك، علَّق البلد . ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين

ة، وكذلك املصدِّر عددا من شحنات اإليفيدرين املشبوه
بروبانون موجَّهة - ٢- فينيل- ١ كغ من ٥٠٠شحنة قدرها 

إىل شركات يف شرق أفريقيا، وذلك يف انتظار تأكيد 
  .مشروعية املعامالت

وتبلغ جنوب أفريقيا بانتظام عن تفكيك خمتربات   - ٣٦٧
كة كبٌري ات، وبعض املختربات املفكّخدِّرسّرية لصنع امل

ة السالئف، ولكن معظم وهي تدير برناجما ملراقب. للغاية
. البلدان األخرى يف أفريقيا تفتقر إىل برامج من هذا القبيل

ويف جنوب أفريقيا، ُتسرَّب كميات كبرية من اإليفيدرين 
والسودوإيفيدرين املستوردة بصفة مشروعة لكي ُتستخدم يف 

  .صنع امليثامفيتامني على حنو غري مشروع
    

    الدوليةاملواد غري اخلاضعة للمراقبة   )د(  
 القات، وهو مادة غري خاضعة للمراقبة زرعوُي  -٣٦٨

الدولية، يف عّدة بلدان يف شرق أفريقيا، وال سيما يف إثيوبيا 
وُتحظر زراعة القات والتجارة فيه مبوجب القانون يف . وكينيا

ويف إثيوبيا، حيث .  منها بلدان يف أفريقيا- عدد من البلدان 
وعة، يكمن أحد الشواغل الرئيسية ُيعّد القات من املواد املشر

ات يف استخدام قنوات خدِّرلدى سلطات إنفاذ قوانني امل
  .ات غري املشروعةخدِّرتوزيع القات من أجل توزيع امل
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    التعاطي والعالج  -٥  
 وافيةال يزال معظم الدول األفريقية يفتقر إىل نظم   - ٣٦٩

 بيانات ات، ممَّا حيول دون إمكانية مجعخدِّرلرصد تعاطي امل
كافية عن نطاق وأمناط تعاطيها أو إجراء تقييمات دقيقة 

والبلد الوحيد الذي يرصد بانتظام تعاطي . ت انتشارهاعّدالمل
ات يف املنطقة هو جنوب أفريقيا عن طريق شبكة خدِّرامل

ات يف خدِّرالدراسات الوبائية اجملتمعية املعنية بتعاطي امل
ات استناداً خدِّرطي املجنوب أفريقيا، وهي نظام لرصد تعا

وهلذا يستحيل إجراء تقييم صحيح . إىل الطلب على العالج
. ات وإعادة تأهيلهمخدِّرملدى احلاجة إىل عالج متعاطي امل

وتستند معظم التقديرات الوطنية ملدى انتشار تعاطي 
 لدىات خدِّرات إىل تقييمات سريعة لتعاطي املخدِّرامل

ات وإىل خدِّرليت تتعاطى املدة ضمن الفئات اجمموعات حمّد
  .عدد حمدود من الدراسات االستقصائية داخل املدارس

ال يزال  القنَّب وتشري املعلومات املتاحة إىل أنَّ  - ٣٧٠
ونسبة االنتشار السنوية .  األكثر تعاطيا يف أفريقياخدِّرامل

 ثاين أعلى ، حسب التقديرات،يف أفريقيا هي القنَّب لتعاطي
 ١٠,٤ و٣,٨ميع املناطق، إذ ُيقدَّر أنَّ ما بني نسبة مقارنةً جب

   تتراوح أعمارهم ما بنييف املائة من سكان أفريقيا ممن 
 مليون شخص، ٥٩,١ و٢١,٦ سنة، أو ما بني ٦٤ و١٥

انتشار نسبة فوق حسب التقديرات، تو. القنَّبيتعاطون 
عليه ي رب أفريقيا ومشاهلا ووسطها ما هيف غ القنَّب تعاطي
وتشري البيانات . اطق دون اإلقليمية األفريقية األخرىيف املن

 يف املائة من مجيع حاالت ٦٤ لسبب يف أنَّ ااملتوافرة إىل
 يف أفريقيا يعود اتخدِّرالعالج من املشاكل ذات الصلة بامل

 وهي نسبة أعلى مما هي عليه يف أيِّ ،القنَّبإىل تعاطي 
  .منطقة أخرى

ني آخذ يف االزدياد يف ويبدو أنَّ تعاطي الكوكاي  - ٣٧١
فحسب بيانات مكتب األمم املتحدة املعين . أفريقيا

 النتشار تعاطي ة السنويالنسبةات واجلرمية، ُيقّدر أنَّ خدِّربامل
السكان من الفئة من  يف املائة ٠,٢ بلغتالكوكايني يف أفريقيا 

 حوايل مليون شخص يف  سنة؛ أي أن٦٤َّ- ١٥العمرية 

 حسب كايني خالل العام السابقأفريقيا تعاطوا الكو
في مشال أفريقيا، حيث ُيعترب انتشار تعاطي ف. التقديرات

زاد يف اجلزائر ه الكوكايني منخفضا، أفيد بأنَّ تعاطي
ومنطقة اجلنوب األفريقي هي املنطقة دون . واملغرب

 .اإلقليمية األفريقية اليت توجد هبا ثاين أكرب سوق للكوكايني
لب غري املشروع على الكوكايني يف حيث قُدِّر حجم الط

).  حبسب درجة النقاء( أطنان ٤ما مقداره  بـ٢٠٠٩عام 
 منطقتان دون إقليميتنيويف غرب أفريقيا ووسطها، ومها 

تأثّران بضخامة حجم االّتجار العابر بالكوكايني من أمريكا ت
، ُيقدَّر )شحنات موّجهة إىل أوروبا يف املقام األول (اجلنوبية 
يف  طنا ١٣ا مقداره  غري املشروع على الكوكايني مبالطلب
ويف أفريقيا، أفيد بأنَّ األشخاص الذين التحقوا بربامج . السنة

 يف ٥لتلقِّي العالج من مشاكل تتعلق بالكوكايني ميثِّلون حنو 
املائة من مجيع األشخاص الذين التحقوا بربامج لتلقِّي العالج 

إىل بيانات شبكة الدراسات واستنادا . اتخدِّرمن تعاطي امل
ات يف جنوب أفريقيا، خدِّرالوبائية اجملتمعية املعنية بتعاطي امل

فإنَّ الطلب على العالج من تعاطي الكوكايني تراجع يف 
  .جنوب أفريقيا على مدى األعوام القليلة املاضية

وقد حدثت فيما يبدو زيادةٌ يف تعاطي اهلريوين يف   -٣٧٢
 يف املائة من البلدان اليت قّدمت ٦٠ نسبته فقد أبلغ ما: أفريقيا

 عن تزايد تعاطي شبائه ٢٠٠٩معلومات ذات صلة لعام 
 النتشار ةالسنويالنسبة  ت، كان٢٠٠٩ويف عام . األفيون

 يف ٠,٦ و٠,٢قدَّر مبا بني ُتتعاطي املواد األفيونية يف أفريقيا 
 نسبةو.  سنة٦٤-١٥سكان من الفئة العمرية املائة من ال

وخصوصا يف كينيا (شار تعاطي اهلريوين يف شرق أفريقيا انت
 عليه يف املناطق دون اإلقليمية يفوق ما هت) وموريشيوس

وورد أنَّ تعاطي اهلريوين باحلقن شائع . األخرى من أفريقيا
ات يف كينيا حيث تبلغ نسبة املصابني خدِّربني متعاطي امل

موع عدد األيدز من بني جم/بفريوس نقص املناعة البشرية
.  يف املائة٤٣األشخاص الذين يتعاطون اهلريوين باحلقن حنو 

زانيا  وأُبلغ عن تزايد تعاطي اهلريوين باحلقن يف مجهورية تن
ففي . املتحدة، وخصوصا يف املناطق الساحلية من ذلك البلد

 ٢٥ ٠٠٠زانيا املتحدة، ُيقدَّر أنَّ هناك حاليا  مجهورية تن
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 يف املائة منهم ٤٠ات باحلقن، رخدِّشخص ممن يتعاطون امل
ويف نيجرييا، . األيدز/مصابون بفريوس نقص املناعة البشرية

) اهلريوين أساسا( انتشار تعاطي املواد األفيونية نسبةقُدِّر أنَّ 
، وهو ٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٠,٧٠ إىل ٠,٥٧ من تارتفع

   تراوح بنيكان يما يعين أنَّ عدد متعاطي اهلريوين يف البلد 
ويف مشال .  من متعاطي اهلريوين٦٠٠ ٠٠٠ و٥٠٠ ٠٠٠

 تعاطي اهلريوين باحلقن بصورة خاصة ت نسبةأفريقيا، ارتفع
ففي القاهرة، ُيقدَّر أنَّ ما . ات يف مصرخدِّربني متعاطي امل

ات باحلقن مصابون خدِّر يف املائة من متعاطي امل٦,٨نسبته 
  .األيدز/بفريوس نقص املناعة البشرية

ات العقلية ؤثِّرأّما املعلومات املتاحة بشأن تعاطي امل  - ٣٧٣
  . فهي إّما حمدودة يف معظم أجزاء أفريقيا أو غري موثوقة

ويف جنوب أفريقيا، ُيعّد امليثاكوالون وامليثامفيتامني 
ويقدِّر املكتب . ات العقلية تعاطياؤثِّروامليثكاثينون أكثر امل

تراوح تملواد األمفيتامينية شار تعاطي ا النتة السنويالنسبةأنَّ 
األشخاص ( يف املائة من السكان البالغني ١,٤ و٠,٧بني 

يف جنوب )  سنة٦٤ و١٥ممن تتراوح أعمارهم بني 
") تيك"املعروف حمليا باسم (وال يزال امليثامفيتامني . أفريقيا

  مادة التعاطي الرئيسية اليت يلتمس الناس العالج منها 
  .يف كيب تاون

لكثري من البلدان األفريقية، ال يزال االستخدام ويف ا  - ٣٧٤
غري الطيب لعقاقري الوصفات الطبية، وخصوصا البوبرينورفني 

ففي . يسبب مشاكل كبرية زوديازيبيناتـالبنووالبنتازوسني 
ات منشِّطشرق أفريقيا وغرهبا ووسطها، يكثر تعاطي 

ويف موريشيوس، ُيتعاطى البوبرينورفني . الوصفات الطبية
  وُيقدَّر أنَّ موريشيوس .  من اهلريوينأكثر) لسوبوتكسا(

 شخص ممَّن يتعاطون اهلريوين أو ١٢  ٠٠٠هبا حنو 
وقد بدأت موريشيوس يف السنوات األخرية . البوبرينورفني

ويف . براإل لتبادلبربنامج العمل بامليثادون والصياين  عالجال
ين يتلقّون  يف املائة من املرضى الذ٧جنوب أفريقيا، أفاد حنو 

 يتعاطونهل أو ثاين عقار أوَّات بأنَّ خدِّرالعالج من تعاطي امل
  عقاقري الوصفات الطبية من شبائه األفيون هو من 

  .اتهدِّئأو امل

وتعجز نظم الرعاية الصحية الوطنية يف الكثري من   - ٣٧٥
البلدان يف أفريقيا عن تلبية الطلب بالدرجة الكافية على 

ويف . اتمخدِّرهيل بالنسبة للمرهتنني للالعالج وإعادة التأ
كثري من األحيان، ال تستطيع أقسام األمراض النفسية يف 

 استيعاب سوى عدد قليل من املرهتنني العامةاملستشفيات 
 وإعادة تأهيلهم يف هموغالباً ما يتوقّف عالج. اتمخدِّرلل

 الدولية املنظَّماتأفريقيا على املساعدة اليت تقّدمها 
  . غري احلكوميةماتاملنظَّو

ويف بعض بلدان مشال أفريقيا، ومنها مصر واملغرب،   - ٣٧٦
 لبناء القدرات يف جمال الوقاية من تعاطي مبادراتأُطلقت 

ات وعالج املتعاطني وكذلك الوقاية من فريوس نقص خدِّرامل
ات باحلقن يف اجملتمعات خدِّر متعاطي امللدىاملناعة البشرية 

  ) رامج للتواصل مع اجملتمعات احملليةمن خالل ب(احمللية 
  .ويف السجون

 برنامج رئيسي للوقاية من بدأ تنفيذويف كينيا،   - ٣٧٧
. ات باحلقنخدِّرفريوس نقص املناعة البشرية بني متعاطي امل

 من متعاطي ٣٨ ٨٠٠وأجريت اتصاالت مبا يزيد على 
 ات يف جمتمعات حملية يف نريويب واملقاطعة الساحلية،خدِّرامل

ات، إّما مخدِّر شخص العالج من االرهتان لل٨ ٥٠٠وتلقّى 
يف إطار عالج داخلي أو خارجي، لدى املستشفيات 

  .احلكومية أو منظمات اجملتمع املدين

 وإزاء التزايد الكبري يف الطلب على العالج يف  - ٣٧٨
 اهلريوين كينيا بسبب التناقص املفاجئ يف كّممومباسا ب

 املشروعة يف املقاطعة الساحلية قامت ر يف األسواق غرياملتوفّ
 بتوسيع نطاق ٢٠١١يناير /احلكومة الكينية يف كانون الثاين

ات بعد أن كان مركزياً، فوفَّرته يف مخدِّر االرهتان للعالج
 من مراكز الرعاية الصحية يف مومباسا، وأتاحت ١٢

احلصول ّجماناً على خدمات الوقاية والعالج من فريوس نقص 
 أيضا، أعلنت ٢٠١١يناير /ويف كانون الثاين.  البشريةاملناعة

احلكومة أهنا ستبدأ العمل بتدابري مثل العالج اإلبدايل اخلاص 
 احلّد ملواصلةباملواد األفيونية وبرامج استبدال اإلبر واحملاقن 

من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية بني متعاطي 
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ت ، استهل٢٠١١ّفرباير /ويف شباط. ات باحلقنخدِّرامل
الصياين عالج للزانيا املتحدة يف دار السالم برناجما  مجهورية تن
  .ات باحلقنخدِّرمتعاطي امللصاحل بامليثادون 

ويف جنوب أفريقيا، تنفِّذ حكومة مقاطعة ويسترن   - ٣٧٩
ات غري خدِّركيب حاليا مشروعا خلفض الطلب على امل

 لدىة البشرية  من فريوس نقص املناعالوقايةاملشروعة يشمل 
وجيري إعداد دراسة موّسعة لفحص أمناط ومدى . الشباب
 الشباب يف املدارس وكذلك مسائل لدىات خدِّرتعاطي امل

  .الصحة العقلية وأمناط السلوك اخلطر
    
    القارة األمريكية  - باء 

    ي أمريكا الوسطى والكاريب    
    التطّورات الرئيسية  -١  

ي، حبكم  وسطى والكاريبال تزال منطقة أمريكا ال  - ٣٨٠
موقعها اجلغرايف، ُتستخَدم منطقةَ عبورٍ رئيسيةً لتهريب 

وقد نقل . ات من أمريكا اجلنوبية إىل أمريكا الشماليةخدِّرامل
ات املكسيكية الواقعة حتت ضغط خدِّربعُض كارتالت امل

ات خدِّرسلطات إنفاذ القوانني املكسيكية عملياهتا لالجتار بامل
الوسطى مما أدى إىل ارتفاع مستويات حوادث إىل أمريكا 

والرشوة والتعذيب والقتل يف تلك واالختطاف العنف 
ات خدِّروزادت تنظيمات االجتار بامل. املنطقة دون اإلقليمية

ي، مما يشكّل خطرا  عملياهتا يف أمريكا الوسطى والكاريب
. قةكبرياً يهّدد األمن البشري ويؤثّر يف احلياة اليومية يف املنط

 يف اآلونة األخرية منطقةَ عبور غواتيماالواسُتخدمت 
واكتسبت بلدان أمريكا . لتهريب الكوكايني إىل املكسيك

الوسطى أمهية بوصفها مناطق إلعادة الشحن يف األعوام 
ات يف خدِّرورغم اجلهود اليت بذلت ملكافحة امل. األخرية

، فقد ٢٠١٠كوستاريكا ونيكاراغوا وهندوراس يف عام 
عتربت تلك البلدان ألول مرة من كربيات بلدان العبور اليت ا

 إىل الواليات هةاملوّجات خدِّرتستخدم أساسا لتهريب امل
ي كمنطقة  ويف الوقت ذاته، تراجعت أمهية الكاريب. املتحدة

ات املهّربة إىل أمريكا الشمالية؛ ويبدو خدِّرإلعادة شحن امل

بة البحرية يف أمريكا أنَّ سبب ذلك ُيعزى إىل تشديد املراق
، بدأت ٢٠١٠ و٢٠٠٩ويف عامي . ي الوسطى والكاريب
ي األمهية بوصفها نقاط  دوراً متزايد تؤّدي بلدان الكاريبـي

  .توزيع ثانوية لشحنات الكوكايني املوجَّهة إىل أوروبا

وتشهد أمريكا الوسطى تصاعدا يف حدة أعمال   - ٣٨١
 ارتكاهبا منظمات ات والضالعة يفخدِّرالعنف املتصلة بامل

وطنية ال وعابرة للحدود وعصابات حملية اتخدِّرباملتتجر 
ومجاعات إجرامية أخرى، وقد وصلت حدة أعمال العنف 
هذه إىل مستويات مثرية للقلق وغري مسبوقة وتضعف بشدة 

علها واحدة من جيمن األمن يف تلك املنطقة دون اإلقليمية مما 
الت اجلرمية والعنف املتصل وما ز. أخطر املناطق يف العامل

ات يشكالن قضيتني أساسيتني مثريتني للقلق يف خدِّربامل
مبا يف ذلك (ات خدِّرواالجتار بامل. بلدان أمريكا الوسطى

ات والتنظيمات خدِّرالتقاتل بني تنظيمات االجتار بامل
من املكسيك انطالقا اإلجرامية اليت متارس نشاطها 
، والعنف بني )لتنظيماتوكولومبيا وكذلك داخل تلك ا

  كميات كبرية منالشباب وعصابات الشوارع، وتوافر
ت معّدال ارتفاعها عوامل تساهم يف األسلحة النارية، كلّ

 أكثر اليومومثة . يف املنطقة دون اإلقليميةأكثر فأكثر اجلرمية 
 يف أمريكا متارس نشاطها) مارا(عصابة حملية  ٩٠٠من 

ووفقاً لتقرير صدر .  فرد٧٠ ٠٠٠الوسطى، تضّم أكثر من 
ات خدِّرعن البنك الدويل يف اآلونة األخرية، ُيعترب االجتار بامل

ت جرائم القتل يف معّدالأحد األسباب الرئيسية يف ازدياد 
أمريكا الوسطى، والعامل الرئيسي الوحيد يف تصاعد 

وُتسّجل . مستويات العنف يف هذه املنطقة دون اإلقليمية
السلفادور " (املثلَّث الشمايل "باسم املعروفة اآلن يف البلدان

ت معّدال، ومعها جامايكا، أعلى )وغواتيماال وهندوراس
  .جرائم القتل يف العامل

ات أيضاً ضروبا من الفساد خدِّروأفرزت مشكلة امل  - ٣٨٢
ات زادت من إضعاف نظم العدالة اجلنائية يف خدِّرمتصلة بامل

نَّ الفساد، يف صفوف كما أ. أمريكا الوسطى والكاريبـي
 إنفاذ القوانني، املسؤولني عنرجال الشرطة وغريهم من 

حيول بات يعرقل قدرة دول املنطقة على تعزيز التنمية، مما 
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وأصبح التكسب . ف اإلنفاق العام تقدمي اخلدمات وحيّردون
ات واستشراء الفساد يف األجهزة األمنية ظاهرتني خدِّرمن امل

يكا الوسطى، مما ميّهد السبيل راسخيت اجلذور يف أمر
ألشكال أخرى من اجلرمية املنظَّمة، مبا فيها االجتار باألسلحة 

كذلك فإنَّ الفساد وحمدودية قدرات إنفاذ القانون . النارية
يف أمريكا الوسطى والكاريبـي سهَّال استخدام قنوات 

تشّجع اهليئة و. اتخدِّرالتهريب وأنشطة االجتار بامل
  أمريكا الوسطى والكاريبـي على النظر يفحكومات بلدان

ات اليت خدِّراستراتيجيات إقليمية ملعاجلة مشكلة املاألخذ ب
تتطلّب إجراءات مّتسقة يف جمال منع اجلرمية وإصالح العدالة 

ات خدِّراجلنائية واّتباع هنوج إقليمية يف احلّد من االجتار بامل
  .ومراقبة األسلحة النارية

ر والتفاوت االجتماعي وانعدام الفرص وُيعّد الفق  - ٣٨٣
االقتصادية للشباب واهلجرة من العوامل اليت أتاحت منّو 

ات على حنو غري مشروع يف منطقة أمريكا خدِّراالجتار بامل
وتظهر يف بلدان أمريكا الوسطى . الوسطى والكاريبـي

واملكسيك بعض أكثر الديناميات املعقّدة للهجرة يف العامل، 
حلدود غري  أنَّ اكما.  املهاجرينآالفات إذ تشمل مئ

ل خمتلف الشبكات احلصينة جلامايكا باتت أكثر عرضة لتسلّ
اإلجرامية اليت تستخدم جامايكا بلَد عبورٍ وبلَد مقصد 

  .ات واألسلحة النارية والذخائر واملهاجرينخدِّرلتهريب امل
    
    التعاون اإلقليمي  -٢  

يميائية واملنتجات َعقد فريُق خرباء املواد الك  - ٣٨٤
الصيدالنية التابع للجنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي 

 ٢٠١٠أغسطس /ات اجتماعاً يف سان خوسيه يف آبخدِّرامل
وحضر االجتماع . ترأسته واستضافته حكومة كوستاريكا

 دولة من الدول األعضاء ١٥ مشاركاً من ٤٠أكثر من 
، مبا فيها اجلمهورية ةلجنالوالدول اليت هلا مركز املراقب يف 

وأقّر .  وكوستاريكاالدومينيكية والسلفادور وبنما وغواتيماال
تسريب السالئف التحدي املتمثل يف املشاركون بأنَّ 

وبأنَّ بلداناً يف أمريكا الوسطى ما زال مطروحا الكيميائية 
ذات التأثري تواجه مشكلة تسريب املنتجات الصيدالنية 

 العناصر األساسية لنظام ددتوُح. النفسي أكثر فأكثر
ترخيص وأُوصي احلائزون على التراخيص بإخطار السلطات 

   التصدير أو العبور أو إعادة الشحن، بنيتهم يفاملختصة 
  وإذا أمكن، باستخدام نظام مشترك، على غرار نظام 

  . الذي استحدثته اهليئة"بن أونالين"

األجهزة االجتماع العشرون لرؤساء  وُعقد يف ليما  -٣٨٥
ات ألمريكا الالتينية خدِّر املقواننيالوطنية املعنية بإنفاذ 

وناقش . ٢٠١٠أكتوبر /والكاريبـي، يف تشرين األول
ات عن خدِّراملشاركون مسائل من قبيل استهداف هتريب امل

ات خدِّرات والفساد، واالجتار باملخدِّرطريق اجلو واالجتار بامل
الحظ املشاركون ازدياد و. االصطناعية، ومراقبة السالئف

أمهية منطقة أمريكا الوسطى والكاريبـي جمّدداً من حيث 
أمهيتها االستراتيجية بوصفها نقطة انطالق للطائرات اخلاصة 

ات غري املشروعة إىل أمريكا خدِّراملُستخدمة لنقل شحنات امل
وخلَص االجتماع إىل احلاجة إىل مزيد من . الشمالية وأوروبا
 فيما يتعلق بتبادل املعلومات بشأن ملكية التعاون الدويل

والحظ املشاركون . الطائرات اخلاصة وحركتها يف املنطقة
أيضاً أنَّ املستحضرات الصيدالنية احملتوية على اإليفيدرين 

ل حتّدياً كبرياً لسلطات  تشكّأصبحتوالسودوإيفيدرين 
  .اتخدِّرمراقبة امل

م املكتب من ويف إطار ميثاق سانتو دومينغو، نظّ  - ٣٨٦
أجل مجيع بلدان منظومة تكامل أمريكا الوسطى حلقة عمل 

ات والعنف احلضري، ُعقدت خدِّرإقليمية بشأن االجتار بامل
وكان . ٢٠١٠نوفمرب /يف سان سلفادور يف تشرين الثاين

 مبخاطر معرفة املشاركني زيادة من حلقة العملاهلدف 
لسمات األساسية ات يف أمريكا الوسطى، واخدِّراالجتار بامل
ات واجلهات الضالعة فيه وعواقبه، مع خدِّرلالجتار بامل

ات خدِّر بني االجتار باملالصالتخاص على بوجه تركيز ال
  .وعصابات الشباب والعنف احلضري

وعقدت حكومة ترينيداد وتوباغو وجهاز تنفيذ   - ٣٨٧
 للجماعة الكاريبـية التابعتدابري األمن ومكافحة اجلرمية 

ب ومنظومة تكامل أمريكا الوسطى اجتماعا يف بورت واملكت
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  من أجل مناقشة٢٠١٠ديسمرب /أوف سبني يف كانون األول
أساليب جديدة يف مكافحة اجلرمية املنظَّمة واالجتار 

 مع أمريكا الوسطى وأوجه الترابطات يف الكاريبـي، خدِّربامل
  .واملسائل املتعلقة بتنسيق املساعدة التقنية

 اجتماع إقليمي مشترك بني جلنة البلدان وُعقد  - ٣٨٨
 واجلماعة الكاريبـية مع اتخدِّراملاألمريكية ملكافحة تعاطي 

ات يف كنغستون يف خدِّرجامعات كاريبـية بشأن ظاهرة امل
وناقش رؤساء مثاين جامعات كاريبـية . ٢٠١١مارس /آذار

وممثّلون عن حكومات ومنظمات دولية كيفية إعداد 
اجهة العواقب االجتماعية واالقتصادية واجلنائية اخلّرجيني ملو

، وخصوصا الكاريبـيات يف منطقة خدِّرللمشاكل املتصلة بامل
وركّزت املناقشة على كيفية إدراج . يف جمال خفض الطلب
ات يف مناهج التعليم اجلامعي يف خدِّرمضامني ذات صلة بامل

مرحليت الدراسة اجلامعية والدراسات العليا، وكيفية 
املشاركة يف أنشطة التواصل مع اجملتمعات احمللية من أجل 
إشاعة أمناط حياة صحية ومستدامة والوقاية من تعاطي 

  .اتخدِّرات وإجراء حبوث عن املشاكل املتصلة باملخدِّرامل

وواصل املكتب دعم إقامة شبكة حبوث إقليمية   - ٣٨٩
ات يف منطقة أمريكا الوسطى خدِّربشأن اإلدمان على امل

الكاريبـي، بالتعاون مع اجلامعات ومراكز العالج ووزارات و
ودعم أيضاً فتح مركز امتياز معين خبفض الطلب . الصحة
ات والعالج يف اجلمهورية الدومينيكية يف خدِّرعلى امل
، وسينظر هذا املركز يف املشاكل ٢٠١١يونيه /حزيران

 اجملتمعات إطارات يف خدِّراملتصلة خبفض الطلب على امل
أنشطة و تكييف استراتيجيات يتسّنىحمللية والسجون كي ا

  ورعايتهم ها ات وعالج متعاطيخدِّرالوقاية من تعاطي امل
  .يف املنطقة

وُنظِّم االجتماع السنوي الثاين والثالثون ملؤمتر   - ٣٩٠
رؤساء حكومات اجلماعة الكاريبـية يف سانت كيتس 

سائل املتصلة وفيما يتعلق بامل. ٢٠١١يوليه /ونيفيس يف متوز
إنشاء الوكالة عن ات، أُعلن يف االجتماع خدِّربالصحة وامل

الكاريبـية اإلقليمية اجلديدة للصحة العامة حديثا هبدف 
 يف املنطقة دون اإلقليمية من  املقدمةحتسني الرعاية الصحية

 األساسية للمؤسسات الصحية دون الوظائفخالل دمج 
الكاريبـي للدراسات الوبائية املركز : اإلقليمية اخلمس التالية

واجمللس الكاريبـي لبحوث الصحة واملعهد الكاريبـي لألغذية 
والتغذية ومعهد الصحة البيئية الكاريبـي واملخترب الكاريبـي 

 وظائف أهم وستكون إحدى. اتخدِّراإلقليمي لفحص امل
  وحتليلُالوكالة الكاريبـية اإلقليمية للصحة العامة املراقبةُ

يسهم يف مجع املعلومات الوطنية س، مما  الصحيةاحلالة
واإلقليمية والدولية عن األمراض وتغيري السلوك وذلك من 

 تعاطي سلوكياتخالل نشر بيانات من الكاريبـي بشأن 
 الوكالة الكاريبـية اإلقليمية للصحة وستيّسر. اتخدِّرامل

العامة اّتباع هنج منّسق بشأن مسائل الصحة العامة وخماطر 
  . يف الكاريبـياألمراضفشي ت

سلسلة من االجتماعات  إلنتربوللوعقد األمني العام   - ٣٩١
 يف املسؤولني احلكومينيكبار مع كبار الضباط يف الشرطة و

وأتاحت الزيارات إىل كلٍ . ٢٠١١أمريكا الوسطى يف عام 
من بليز وغواتيماال وهندوراس فرصة لإلنتربول إلجراء 

 قوات الشرطة الضباط يف مشاورات مباشرة مع كبار
 من أجل مناقشة مسائل ككلالوطنية ودوائر إنفاذ القوانني 

ات واالجتار باألشخاص واجلرمية خدِّرمتعلقة بإنفاذ قوانني امل
  .املنظَّمة العابرة للحدود الوطنية

وتعاونت منظَّمة الدول األمريكية ومنظَّمة الصحة   - ٣٩٢
يم حلقة عمل معنية للبلدان األمريكية وإسبانيا على تنظ

بالتدريب على كشف املشاكل املتعلقة بتعاطي الكحوليات 
ات أخرى وإحالة أصحاهبا إىل العالج يف الوقت خمدِّرو

املناسب بواسطة دوائر الرعاية الصحية األولية، يف أنتيغوا 
ومشل املشاركون ممثّلني . ٢٠١١سبتمرب /غواتيماال يف أيلولب

ات من خدِّرلوطنية ملراقبة املعن وزارات الصحة واللجان ا
عدد من بلدان أمريكا الوسطى، منها اجلمهورية الدومينيكية 

وكان أحد أهداف االجتماع هتيئة . وغواتيماال وكوستاريكا
ات ووزارات خدِّرظروف مؤاتية يف اللجان الوطنية ملراقبة امل

 مشاكل لكشفالصحة من أجل وضع برامج متكاملة 
 يف الوقت املناسب، مع  املتعاطنيجات وعالخدِّرتعاطي امل

  .التركيز على الرعاية األولية
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    واإلجراءات الوطنية التشريعات والسياسات  -٣  
واصلت كوستاريكا تنفيذ خطتها الوطنية ملراقبة   - ٣٩٣

اهلدف االستراتيجي و، ٢٠١٢- ٢٠٠٨ات للفترة خدِّرامل
 التصّدي للمشاكل املتصلة هوهذه اخلطة من الرئيسي 

ات خدِّر املجرائمات بطريقة منّسقة من خالل منع خدِّربامل
. ات واالجتار هباخدِّروالتخفيف من اآلثار السلبية لتعاطي امل

ات، خدِّرين باملتَّجرإلقاء القبض على املب ويف ما يتعلق
 سوف ٢٠١٠اعتمدت كوستاريكا برامج معّينة يف عام 

وزارة األمن ات التابعة لخدِّرتتوىل تنفيذها شرطة مراقبة امل
وكانت . ات يف هيئة التحقيق القضائيخدِّرالعام وشعبة امل

كوستاريكا قد اعتمدت تشريعات ملكافحة اجلرمية املنظَّمة 
 تنص على ةً قانونياًأحكام وضعت مبوجبها ٢٠٠٩يف عام 

بغية توضيح مالبسات بإذن من القضاة اعتراض االتصاالت 
  .ليةات العقؤثِّرات أو املخدِّرجرائم امل

، أنشأت كوبا شرطة التحقيق ٢٠١١ويف عام   - ٣٩٤
ات خدِّرالتقين، وهي هيئة جديدة إلنفاذ القوانني ومراقبة امل

ات ومظاهره خدِّرتتولّى املسؤولية عن منع االجتار الدويل بامل
، وواصلت كوبا. على الصعيد الوطين والتخفيف من تأثريه

 ،اليت هي طرف فيهاة األطراف تعّدد إىل املعاهدات املاستنادا
التعاون مع دوائر االستخبارات يف بلدان أخرى ومع 

  .اإلنتربول

ووفقاً للمنظَّمة العاملية للجمارك، لوحظ اخنفاض   - ٣٩٥
 يف عدد الرحالت اجلوية املستخدمة ٢٠١٠كبري يف عام 

ات غري املشروعة يف اجلمهورية الدومينيكية خدِّرلتهريب امل
وباإلضافة إىل ذلك، . لمراقبةعقب شراء مثاين طائرات ل

أنشأت حكومة اجلمهورية الدومينيكية شعبة جديدة لتحليل 
املخاطر ذات الصلة باملسافرين، تتبع املديرية العامة 
للجمارك، وعززت احلكومة املديرية الوطنية ملكافحة 

ات يف إطار اإلجراءات القانونية املتخذة للحد من خدِّرامل
  . البلدات يفخدِّراالجتار بامل

ر اجمللس األعلى للصحة ، قّر٢٠١٠ويف عام   - ٣٩٦
العمومية التابع حلكومة السلفادور حظر اإليفيدرين وأمالحه 

 واملنتجات الصيدالنية ها البصرية وأمالحواإليسومريات
احملتوية على هذه املواد باستثناء الشكل الصيدالين القابل 

يضاً يف تشرين واعتمد اجمللس أ. لالستعمال يف حقن اإلنسان
 تعديالت قانونية متعلقة بإدراج املواد ٢٠١٠نوفمرب /الثاين

اخلاضعة للمراقبة وتوسيع نطاق مراقبة محض فينيل اخلل 
وأمالحه املشتقة من أجل منع هتريبه إىل السلفادور وتصديره 

  .إىل بلدان أخرى

، اعتمدت السلفادور تشريعات ٢٠١٠  عامويف  - ٣٩٧
كما اعتمدت حكومة . )املارا ( احملليةوطنية حلظر العصابات
 القانون اخلاص باعتراض ٢٠١٠السلفادور يف عام 

ويتضمن هذا القانون اخلاص تدابري ملكافحة . االتصاالت
ات خدِّر باملباالجتاراألنشطة غري املشروعة ذات الصلة 

، وضعت اللجنةُ ٢٠١١مارس /ويف آذار. ات العقليةؤثِّروامل
  ات يف السلفادور االستراتيجية خدِّرالوطنية ملراقبة امل
، اليت ٢٠١٥- ٢٠١١ات للفترة خدِّرالوطنية ملكافحة امل

اعُتمدت مبرسوم رئاسي بغيةَ العناية خبفض الطلب ومراقبة 
من واهلدف الرئيسي . اتخدِّرجلرائم املالتصّدي ات وخدِّرامل
ات ومكافحة االجتار خدِّرالستراتيجية هو احلّد من تعاطي املا
وتتضّمن االستراتيجية خطة . اتخدِّر املوجرائمات خدِّرملبا

إىل أدوات وطنية ودولية ملراقبة يف إعدادها  نداسُتوعمل، 
ات يف خدِّرات، ومنها مثال استراتيجية مكافحة املخدِّرامل

نصف الكرة الغريب التابعة للجنة البلدان األمريكية ملكافحة 
  .اتخدِّرتعاطي امل

 الصحة والرعاية االجتماعية يف وأبرمت وزارة  - ٣٩٨
غواتيماال اتفاقاً وزارياً جديداً من أجل تعديل القوائم الوطنية 
اخلاصة بالسالئف واملواد الكيميائية دخل حّيز النفاذ يف 

وُنقل محض فينيل اخلل . ٢٠١١يناير /كانون الثاين
 البوتاسيوم وبرمنغناتومشتقاته، مبا فيها أمالحه وإستراته، 

يد اخلل من القائمة الثانية إىل القائمة األوىل من أجل وأهنيدر
  .هاتعزيز مراقبة هذه املواد وتنظيم

ــامويف  -٣٩٩ ــا  زادت، ٢٠١١  ع ــة بنم ــن صــرامة   حكوم م
نظامها اخلاص مبراقبة املواد ورصدها من خالل وحدة املراقبـة        
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الكيميائية التابعة للجنتها الوطنية املعنيـة بدراسـة ومنـع جـرائم            
ات إذ نقلت بعـض املـواد املعّينـة مـن قائمـة الرصـد إىل                رخدِّامل

ــل      ــيالمني ومحــض فيني ــل محــض اخلــل وامليث ــة، مث قائمــة املراقب
ــانوالمني     ــو إيثيــل أمــني والتريث اخلــل، باإلضــافة إىل وضــع مون

  . يثانوالمني حتت املراقبة نفسهاواإل

 الربنامج العاملي ملراقبة تنفيذ، استمر ٢٠١٠ويف عام   - ٤٠٠
يات، وهو مبادرة مشتركة بني بنما واملكتب واملنظَّمة احلاو

 بلداً يف أمريكا ١١، يف موانئ حبرية يف للجماركالعاملية 
الوسطى، منها بنما وغواتيماال وكوستاريكا، ويف غرب 

وساعد الربنامج . أفريقيا وآسيا الوسطى وغرب آسيا
سلطات املوانئ على استخدام أساليب حديثة للمراقبة من 

 الكشف عن البضائع غري املشروعة املُخّبأة يف حاويات، أجل
ات غري املشروعة، ولكن من دون عرقلة خدِّرومنها امل

  .رة بالبضائع املشروعةالتجا

وتشري األدلة املوجودة إىل ازدياد الفساد بسبب   - ٤٠١
ات وإىل تأثريه السليب على نظم العدالة خدِّراالجتار بامل

وفقاً للبنك ف. ة يف أمريكا الوسطىاجلنائية يف بلدان معّين
الدويل، ُيعترب الفساد، وكذلك اجلرمية، أحد معّوقات 

 والنمو اخلمسة الرئيسية يف كل من السلفادور اإلنتاجية
وغواتيماال وكوستاريكا ونيكاراغوا وهندوراس وبنما، على 

 اللجنة الدولية ومتثل. الرغم من جهود احلكومات املعنية
 جللب من العقاب يف غواتيماال قناة مالئمة ملناهضة اإلفالت

اخلربة الدولية يف جمال التحقيقات إىل غواتيماال بغية حلّ 
ات خدِّرالقضايا البارزة والتصّدي ألوجه الفساد املتصل بامل

ورغم التقّدم الذي أحرزته . وظاهرة اإلفالت من العقاب
قطاعات العدالة يف بلدان أمريكا الوسطى منذ هناية 

 دارت يف الثمانينات، فما زال الفساد اليتـزاعات األهلية الن
مشكلة كبرية يف أجهزة الشرطة ونظم العدالة اجلنائية يف 

 من قدرة السلفادور وغواتيماال وهندوراس، وقد حدَّ
الالزم التصّدي سلطات إنفاذ القوانني يف هذه البلدان على 

يل يف دراسة وقد أفاد البنك الدو. اتخدِّرللعنف املتصل بامل
استقصائية أُجريت عن انعدام األمن العام يف أمريكا الوسطى 

 الشرطة االعتقاد، على ما يبدو، بأنَّ بأنَّ ٢٠٠٩يف عام 

 يف املائة ٥٠وهذا رأي  (اجلرائم املرتكبةيف متورطة احمللية 
) تقريباً من األشخاص املشمولني بالدراسة االستقصائية

مهة يف الشعور بانعدام األمن، واحد من أهم العوامل املسا
  .ات ووجود العصاباتخدِّر االجتار بامليليه
    
    واالجتار الزراعة واإلنتاج والصنع  -٤  

    اتخدِّرامل  )أ(  
ي  تنتج معظم بلدان أمريكا الوسطى والكاريب  - ٤٠٢

وال تزال جامايكا أكرب بلد . القنَّبكميات كبرية من عشبة 
.  غري مشروع يف املنطقةعلى حنو للقنَّب منتج ومصدِّر

موّجه يف املقام  القنَّب  حديثة إىل أنَّ إنتاجبالغاتوتشري 
 جلنة البلدان وأفادت. األول للتعاطي احمللي يف معظم البلدان

جامايكا  بأنَّ راً مؤّخاتخدِّراألمريكية ملكافحة تعاطي امل
 هي البلدان الوحيدة اليت وسانت فنسنت وجزر غرينادين

من أصل بغرض تصديره إىل بلدان أخرى، ب  القنَّأنتجت
وكانت .  بلداً كاريبـياً مشلتها إحدى الدراسات١٢

  . الدومينيكية املقصد الرئيسي للقّنباجلمهورية

 كغ ٢ ٨٩٤وضبطت السلطات الكوبية ما جمموعه   -٤٠٣
يف عام  القنَّب  من نبتاتكغ ٩ ٤٥١، وأبادت القنَّبمن 

، ضبطت ٢٠١١ام ويف النصف األّول من ع. ٢٠١٠
 ٥ ٨٢٢، وأبادت القنَّب من كغ ٥ ٢٥٦السلطات الكوبية 

يف اجلمهورية  القنَّب ولوحظ تراجع يف إبادة. القنَّبنبتة من 
 ، إذ أُبيدت مساحة من نبتات٢٠١٠الدومينيكية يف عام 

وأبلغت اجلمهورية الدومينيكية .  هكتارات٥ عن تقلالقنَّب 
يف عام  القنَّب شبة من عكغ ٦٥٨عن ضبط ما جمموعه 

  طنا من نبتات٨٧٠ويف غواتيماال، أُبيد حوايل . ٢٠١٠
 طنا يف عام ٤٣٠ باملقارنة حبوايل ٢٠١٠يف عام القنَّب 
ووفقاً للمنظَّمة العاملية للجمارك، ُعثر يف عام . ٢٠٠٩
خمّبأة يف  القنَّب من) كغ ٤٤٢( على كمية كبرية ٢٠١٠

. إىل كوستاريكاشحنة حبرية يف طريقها من جامايكا 
 طنا من ٣٥,٥وضبطت السلطات اجلامايكية ما جمموعه 

 يف املائة من جمموع ٧٠، مما ميثّل ٢٠٠٨يف عام  القنَّب عشبة
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املضبوطة يف الكاريبـي، ولكن جامايكا مل  القنَّب كميات
 أو ٢٠٠٩ لعام القنَّب تقّدم أيَّ بيانات بشأن مضبوطات

طات البحرية ، اعترضت السل٢٠١٠ويف عام . ٢٠١٠
، وعلى متنها ثالثة القنَّب من كغ ٥٤١الكوبية سفينة حتمل 

 إقالعها من جامايكا؛ وكانت فورأشخاص من جزر البهاما، 
كما اعترضت سلطات إنفاذ . البهاماجزر الشحنة موّجهة إىل 

الكوبية، سفينتني نظريهتا القوانني يف جزر البهاما، بالتعاون مع 
ات وألقت القبض على مخسة دِّرخاسُتخدمتا لتهريب امل

  .٢٠١١ات يف عام خدِّرين باملمتَّجر

 يف املائة تقريباً من الكوكايني يف ٩٠وُيقدَّر أنَّ   -٤٠٤
ويرد قدر . الواليات املتحدة يصل إليها عن طريق املكسيك

متزايد من الكوكايني القادم إىل املكسيك عرب بلدان يف 
فة للكوكايني املتدفّق عرب والقيمة املضا. أمريكا الوسطى أوال

 يف املائة من الناتج احمللي ٥ممر أمريكا الوسطى قد تناهز 
ات خدِّرويستمر هتريب امل.  دون اإلقليميةاملنطقةاإلمجايل هلذه 

ات خدِّر، إذ يستخدم مهّربو املأساساعن طريق البحر 
  ويزداد . الزوارق السريعة وسفنا غوَّاصة وشبه غوَّاصة

م العصابات اإلجرامية ملركبات النقل الّربي أيضاً استخدا
والطائرات اخلفيفة، وهي تستغل قصور مراقبة احلدود، مبا يف 

 املوانئ البحرية لألمن وعدم جتهيز الضباط املعنيني افتقارذلك 
وأصبح استخدام احلاويات . بإنفاذ القوانني جتهيزاً كافياً

 متزايد يف مصدر قلقات خدِّرلتهريب املوسفن نقل البضائع 
  .املنطقة دون اإلقليمية

وأبلغت بلدان عّدة يف أمريكا الوسطى والكاريبـي   - ٤٠٥
أو قاعدة الكوكايني " الكراك"عن ضبط كوكايني من نوع 

  وحصل أكرب عدد من هذه الضبطيات يف . هأو أمالح
 واحتلت.  يف اجلمهورية الدومينيكية-  حالة٤ ١٧٣ - العامل
 الكوكايني املضبوط يف عام من حيث كمِّ املرتبة الرابعة بنما

وأبلغت .  من املادةكغ ٥٣ ٠٠٠  الذي ضبط خالله٢٠٠٩
)  كغ٩ ٨٠٠(ونيكاراغوا )  كغ٢٠ ٨٩٦(كوستاريكا 
عن ضبط كميات كبرية جداً من )  كغ٤ ٤٩٣ (وغواتيماال

  .الكوكايني يف العام نفسه

، حدَّت كوستاريكا كثرياً من ٢٠١٠ويف عام   - ٤٠٦
عادة شحن الكوكايني على طول حدودها عمليات إ
واستمر استخدام اجلمهورية الدومينيكية كمنطقة . الساحلية

عبور لشحنات الكوكايني واهلريوين املوّجهة إىل بلدان يف 
مناطق أخرى، منها الواليات املتحدة وكندا وبلدان عّدة يف 

، أبلغت حكومة ٢٠١٠ويف عام . االحتاد األورويب
ينيكية عن ست حاالت من االجتار اجلمهورية الدوم

 الشحنات مجيع هذه مصدربالكوكايني؛ وكانت كولومبيا 
وأبلغت اجلمهورية . ة الرئيسيوجهتهاالواليات املتحدة و

 من كغ ٤ ٥٢٦الدومينيكية عن ضبط ما جمموعه 
 من اهلريوين يف عام كغ ٣٠هيدروكلوريد الكوكايني و

 مصدر لشحنات وزادت أيضاً أمهية جامايكا كبلد. ٢٠١٠
 من كغ ١ ٢١٧وضبط فيها : ٢٠١٠الكوكايني يف عام 
 فحسب يف عام كغ ٤٤، مقارنة بـ٢٠١٠الكوكايني يف عام 

  بأنَّ عشبة٢٠١٠وأبلغت غرينادا خالل عام . ٢٠٠٩
احتلّت املركز األول كما احتل الكوكايني املركز القنَّب 

 بعض  انتشار التعاطي فيها، مع تسجيلنسبةالثاين من حيث 
يف شكل ( انتشار تعاطي الكوكايني نسبةاالخنفاض يف 

  ").كراك"مسحوق وملح و

.  مليون حاوية سنوياً قناة بنما١١وتعرب أكثر من   -٤٠٧
وقد ساعد الربنامج العاملي ملراقبة احلاويات السلطات احمللّية يف 

 من الكوكايني منذ كغ ١ ٢٠٠بنما على ضبط قرابة 
 الذي يقع مقره الربنامجضّمن ويت. ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

 وحدة ملراقبة احلاويات تعمل يف كل ٢٧اإلقليمي يف بنما 
  .أحناء العامل

وجرى الكشف عن تسريب منتجات صيدالنية   -٤٠٨
، ٢٠١٠ويف عام . الوسطىات يف أمريكا خمدِّرحمتوية على 

ضالعني صيدِلَيْين  طبيباً و٢٣حّددت شرطة السلفادور هوية 
  .يكودون الذي ُوصف ملرضى ومهينييف تسريب األوكس

    
    ات العقليةؤثِّرامل  )ب(  

تبلّغ السلطات يف أمريكا الوسطى على حنو متزايد   - ٤٠٩
ات األمفيتامينية على حنو غري مشروع، نشِّطعن صنع امل
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وظهر حديثا صنع هذه املواد على حنو غري مشروع يف بليز 
 أن أبلغت وغواتيماال ونيكاراغوا، وهي بلدان مل يسبق هلا

عن هذا الصنع غري املشروع أو وردت منها بالغات قليلة 
ية  تفكيك ثالثة خمتربات سّرويف غواتيماال، متّ. يف هذا الشأن

 وامليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني األمفيتامنيلصنع 
 فُكّكت ٢٠١١، ويف عام ٢٠٠٩يف عام ") كستاسياإل("

فت بالقرب مخسة خمتربات للميثامفيتامني كانت قد اكُتش
كما . ٢٠٠٩من حدود غواتيماال مع املكسيك يف عام 

فَكّكت السلطات يف نيكاراغوا خمترباً سّرياً كبرياً 
، ٢٠١١أغسطس /ويف آب. ٢٠١٠للميثامفيتامني يف عام 

 حاوية ١٢ات يف السلفادور خدِّرضبطت شرطة مكافحة امل
من السالئف الكيميائية اليت يكثر استخدامها إلنتاج 

 القصد من يات أنَّات االصطناعية؛ وأظهرت التحّردِّرخامل
املواد اليت دخلت البلد عن طريق البحر هو أن تستخدم يف 

  .صنع امليثامفيتامني أو األمفيتامني غري املشروع

وكان نصيب منطقة أمريكا الوسطى والكاريبـي   - ٤١٠
ات نشِّط يف املائة من إمجايل مضبوطات امل١أقلّ من 
 يف أمريكا كغ ٥٦ُضبط  (٢٠٠٩ية يف عام األمفيتامين

وتضّمنت معظم ).  يف الكاريبـيكغ ١٠٢الوسطى و
ات األمفيتامينية يف املنطقة يف العامني نشِّطمضبوطات امل

ولوحظ تغّير كبري يف األساليب . املاضيني األمفيتامني
املستخَدمة لتهريب امليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني 

 ٢٠٠٩ففي عام : ورية الدومينيكيةيف اجلمه") كستاسياإل("
ات يف املطارات؛ غري أنه خدِّرحصلت معظم مضبوطات امل

على " كستاسياإل" حصلت كلّ مضبوطات ٢٠١٠يف عام 
، ٢٠٠٩ويف عام . الطرق العادية والسريعة داخل البلد

ات األمفيتامينية يف جزر نشِّطُضبطت كميات صغرية من امل
وكوبا ) األمفيتامني(ادور والسلف") كستاسياإل("البهاما 

وكوستاريكا ) ات أمفيتامينية غري حمّددةمنشِّطامليثامفيتامني و(
وكانت جامايكا أحد بلدان "). كستاسياإل"امليثامفيتامني و(

اليت ُضبطت يف كندا أو يف " اإلكستاسي"املقصد لشحنات 
  .طريقها من كندا إليها

 وينتشر االستخدام غري الطيب للمستحضرات  - ٤١١
ات يف أمريكا الوسطى منشِّطالصيدالنية احملتوية على 

 على شكل أدوية سكِّناتويعترب تعاطي امل. والكاريبـي
وغالباً . الوصفات الطبية مشكلة يف السلفادور وكوستاريكا

ما يتّم احلصول على املواد املذكورة من صيدليات بدون 
ال ومثة مؤّشرات تنبئ باحتم. وصفة طبية أو عرب اإلنترنت

  .هتريب هذه املستحضرات الصيدالنية فيما بني بلدان املنطقة
    
    السـالئـف  )ج(  

سبق أن أبلغت بلدان يف أمريكا الوسطى عن ضبط   - ٤١٢
كميات كبرية من اإليفيدرين والسودوإيفيدرين، غري أنه 
لوحظ اجتاه حنو االخنفاض منذ الذروة املسّجلة يف الفترة 

بلغت بلدان عّدة يف ، أ٢٠١١ويف عام . ٢٠٠٨-٢٠٠٧
املنطقة دون اإلقليمية عن ضبط إسترات محض فينيل اخلل 
اليت ميكن استخدامها كبدائل لإليفيدرين والسودوإيفيدرين 

وال ختضع هذه اإلسترات حالياً . يف صنع امليثامفيتامني
  . للمراقبة الدولية

واستمر تعزيز ضوابط الرقابة على سالئف   - ٤١٣
ويف عام . مينية يف أرجاء أمريكا الوسطىات األمفيتانشِّطامل

، عّززت السلفادور وغواتيماال ونيكاراغوا ضوابطها ٢٠١١
  الرقابية القائمة على محض فينيل اخلل من خالل منع 
. استرياده وتصديره وإنتاجه وصنعه وحيازته وتوزيعه ونقله

ويف حاالت كثرية، جرى توسيع نطاق هذه الضوابط 
ريها من مشتقّات محض  اإلسترات وغالرقابية أيضا لتشمل

  .فينيل اخلل

وينبغي حلكومات بلدان أمريكا الوسطى والكاريبـي   - ٤١٤
مواصلة تنفيذ تدابري ملراقبة املواد غري اجملدولة والكيمياويات 

  .البديلة املستخدمة يف صنع السالئف التقليدية
    

  التعاطي والعالج  -٥  
  

 يف ١ود حوايل تشري دراسات استقصائية إىل وج  - ٤١٥
يف العامل يف أمريكا الوسطى  القنَّب املائة من مجيع متعاطي
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والكاريبـي، مما يقلّ بقليل عن نسبة سكان املنطقة من سكان 
واجتاهاته يف املنطقة إىل  القنَّب ومل تتغّير أمناط تعاطي. العامل

غري أنَّ أمريكا الوسطى شهدت بعض الزيادة يف . حّد ما
وتفيد التقديرات . يف السنوات القليلة املاضية القنَّب تعاطي

 شخص يف أمريكا الوسطى وحوايل ٦١٠ ٠٠٠بأنَّ حوايل 
يف  القنَّب  مليون شخص من الكاريبـي كانوا يتعاطون٢,١
ووفقاً لتقرير صدر عن جلنة البلدان األمريكية . ٢٠٠٩عام 

، مثة تباين كبري يف ٢٠١٠ات يف عام خدِّرملكافحة تعاطي امل
: يف العام املاضي يف الكاريبـي القنَّب  انتشار تعاطيبنس
 يف املائة ١٧,٥ يف املائة يف هاييت و١,١بني النسبة تراوح تو

 بلداً كاريبـياً، بلغ ١٢ويف صفوف التالميذ يف . يف دومينيكا
  . سنة١٣ألول مّرة  القنَّب متوسط عمر متعاطي

 من إمجايل  يف املائة تقريبا٥٠ًوتبّين تقارير أنَّ   - ٤١٦
ات يف املنطقة يرتبط خدِّرالطلب على العالج من تعاطي امل

 الكوكايني، فيما أتى الكوكايني أيضاً يف صدارة بتعاطي
إىل الوفاة النامجة عن تعاطي  تؤّدي املواد الرئيسية اليت

 ١٤٠ ٠٠٠وتفيد التقديرات بأنَّ . ات أو املتصلة هباخدِّرامل
 شخص يف ٣٣٠ ٠٠٠شخص يف أمريكا الوسطى و

 سنة كانوا ٦٤ و١٥الكاريبـي ممن تتراوح أعمارهم بني 
انتشار نسبة فوق تو. ٢٠٠٩تعاطون الكوكايني يف عام ي

تعاطي الكوكايني يف أمريكا الوسطى والكاريبـي املتوسط 
 يف املائة من السكان ٠,٦- ٠,٥يتعاطى حوايل : العاملي

 يف  سنة الكوكايني٦٤ و١٥الذين تتراوح أعمارهم بني 
 يف املائة من ١,٢- ٠,٤أمريكا الوسطى، كما يتعاطى 

 سنة ٦٤ و١٥السكان الذين تتراوح أعمارهم بني 
  .الكوكايني يف الكاريبـي

ووفقاً ألحدث البيانات املتاحة، ُتسجَّل أعلى   - ٤١٧
ات األمفيتامينية يف نشِّطت انتشار سنوية لتعاطي املمعّدال

بلدان أمريكا يف )  سنة٧٠- ١٢(أوساط عموم السكان 
وبليز ) ٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٣,٣(الوسطى يف السلفادور 

 يف املائة ١,٣(وكوستاريكا ) ٢٠٠٥ يف املائة يف عام ١,٤(
 ت نسبةويف أمريكا الوسطى، ما زال). ٢٠٠٦يف عام 

") كستاسياإل("انتشار تعاطي امليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني 

 أكثر ارتفاعاً يف ا لدى عموم السكان، غري أهنةمنخفض
وأفادت السلفادور وترينيداد وتوباغو . صفوف الشباب

  .٢٠٠٩يف عام " اإلكستاسي"بارتفاع يف تعاطي 

وتفيد دراسة استقصائية أُجريت يف السلفادور   - ٤١٨
 يف املائة من ١٢,٦ بأنَّ ،٢٠١١ و٢٠١٠خالل عامي 

 على مّرة القنَّب الطالب الذين شاركوا فيها قالوا إهنم تعاطوا
األقل يف حياهتم، وبلغ متوسط أعمار متعاطيها ألول مّرة 

وبلغت نسبة الطالب اجلامعيني يف السلفادور .  سنة١٩
الذين أفصحوا عن تعاطيهم الكوكايني ألول مّرة يف حياهتم 

وكان امليل لتعاطي .  يف املائة٣,٧خالل الفترة املذكورة 
ثري منه لدى الكوكايني يف السلفادور لدى الذكور أكثر بك

وأُبلغ عن بعض االرتفاع يف عدد املرضى الذين . اإلناث
تلقّوا العالج من تعاطي الكوكايني وشبائه األفيون والعالج 

  .٢٠١٠ات األمفيتامينية يف عام نشِّطمن تعاطي امل

ولدى غرينادا سجلٌّ لتجميع البيانات الوطنية عن   - ٤١٩
الث أو مخس ات، وُيجرى كل ثخدِّرالعالج من تعاطي امل

سنوات تقييم سريع للحالة واستقصاء بشأن التالميذ على 
 ووفّر العالج للمشاكل ذات الصلة بتعاطي. املستوى الوطين

 ٤٨وحوايل . ٢٠١٠والكوكايني يف غرينادا يف عام القنَّب 
يف املائة من األشخاص الذين حصلوا على العالج من تعاطي 

. ةمتعّددات خمدِّرعاطي ات إمنا تلقّوا العالج من تخدِّرامل
وحصل بعض االخنفاض يف عدد املرضى الذين تلقّوا العالج 

وبلغ متوسط عمر األشخاص الذين تلقّوا . القنَّبمن تعاطي 
ووفقاً للحكومة، مل ُيكشف عن أيِّ تعاٍط .  سنة٢٥العالج 

  . ٢٠١٠ات باحلقن يف البلد يف عام مخدِّرلل

 ٣٠٠ أن زهاء وقدرت السلطات يف غواتيماال،  - ٤٢٠
ات يف عام خدِّرشخص كانوا حباجة للعالج من تعاطي امل

 صتصُِّخ يف املائة من طاقة مرافق العالج ٣٣، وأن ٢٠١٠
وتشمل سياسات الوقاية من تعاطي . للمرضى اخلارجيني

  . ات يف مكان العملخدِّرات تعاطي املخدِّرامل

ويف أمريكا الوسطى والكاريبـي، ُوضعت معظم   - ٤٢١
ات وفقاً هلدف السياسات خدِّرامج لعالج متعاطي املالرب
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وبالنظر إىل ندرة . اتخدِّرالعامة الذي ينشد وقف تعاطي امل
تعاطي اهلريوين يندر العالج اإلبدايل باستخدام امليثادون أو 

  . ريكو البوبرينورفني، إالّ يف بورتو

ويف بنما، بلغ عدد احلاالت اليت تلقت العالج يف   -٤٢٢
العالج املُرخَّص هلا رمسياً واملتخّصصة باملشاكل املتصلة مرافق 

، غري أنَّ أيا ٢٠٠٩ حالة يف عام ١ ٠٣٣ات خدِّربتعاطي امل
وتشّجع . من مرافق العالج مل يقّدم برامج للمتابعة بعد العالج

اهليئةُ حكومات بلدان أمريكا الوسطى والكاريبـي على النظر 
ات خدِّرة من تعاطي امليف ختصيص موارد إضافية للوقاي

ات خدِّرولتنفيذ برامج للصحة العامة وللوقاية من تعاطي امل
تركز على تنظيم محالت لتوعية الشباب مبخاطر تعاطي 

ات، وتدعو خدِّرات وتوفري العالج املناسب ملتعاطي املخدِّرامل
  .اهليئةُ احلكومات إىل التعاون يف هذا الصدد

      
      أمريكا الشمالية    

  لتطّورات الرئيسيةا  -١  
  

ات يف مخدِّرظلّت أمريكا الشمالية أكَرب سوق لل  - ٤٢٣
وال تزال بلدان املنطقة الثالثة تّتسم . ٢٠١٠العامل يف عام 

ات وصنعها واالجتار هبا خدِّر املإنتاجبارتفاع مستويات 
ويتجلّى نطاق مشكلة . واستهالكها على حنو غري مشروع

مدى تيقُّظ سلطات إنفاذ ات يف املنطقة وكذلك خدِّرامل
القانون يف كون أمريكا الشمالية هي املنطقة اليت سجِّل فيها 

 يف املائة من جمموع الضبطيات ٧٠ ما نسبته ٢٠٠٩يف عام 
 يف املائة من جمموع ضبطيات ٧٠، والقنَّبالعاملية من 

 يف ٤٤، و")كستاسياإل("امليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني 
كما استأثرت املنطقة مبا . يثامفيتامنياملائة من ضبطيات امل

 يف املائة من جمموع خمتربات صنع امليثامفيتامني ٩٩نسبته 
  .اليت جرى تفكيكها على صعيد العامل

وكانت التكاليف البـشرية واالجتماعيـة واالقتـصادية          -٤٢٤
فحسب أحـدث   . ات يف أمريكا الشمالية عالية    خدِّرلتعاطي امل 

 مـن سـكان املنطقـة     ٤٥ ٠٠٠على  التقديرات، ميوت ما يزيد     

 سـنوي   معـّدل ات، وهـو أعلـى      خـدِّر سنويا ألسباب تتعلـق بامل    
  .ات يف العاملخدِّرللوفيات ذات الصلة بامل

 صدر تقرير عن املركز ٢٠١١أبريل /ويف نيسان  - ٤٢٥
ات التابع خدِّرالوطين للمعلومات االستخبارية املتعلقة بامل

كان قد أُعدَّ هبدف قياس لوزارة العدل يف الواليات املتحدة 
ات على حنو غري مشروع خدِّرالتأثري االقتصادي لتعاطي امل

ألثر االقتصادي  أنَّ ايف الواليات املتحدة، وهو يوضح
ات على اجملتمع يف مخدِّرالتقديري للتعاطي غري املشروع لل

 بليون دوالر ١٩٣ جتاوز ٢٠٠٧الواليات املتحدة يف عام 
ويأخذ هذا الرقم يف االعتبار . ملتحدةمن دوالرات الواليات ا

النفقات ذات الصلة بالعدالة اجلنائية وتكاليف الرعاية 
 االقتصادية واجلاهزية التنافسيةالصحية وفقدان القدرة 

ويكلّف . العسكرية والنتائج التعليمية وإنتاجية قوة العمل
ات غري املشروعة االقتصاَد الكندي أكثر من خدِّرتعاطي امل

ني دوالر يف السنة، حسب تقديرات املركز الكندي  بالي٨
  .. اتخدِّراملعين بتعاطي امل

ويف املكسيك، رصدت احلكومة يف امليزانية نفقات   -٤٢٦
  . ٢٠١٢ باليني دوالر للسنة املالية ١٠,٧لألمن تناهز 

ات تستخدم املكسيك خدِّروال تزال منظمات االّتجار بامل
ات غري مخدِّريسية للكأحد بلدان املصدر والعبور الرئ

وقد واصلت احلكومة اختاذ إجراءات صارمة لتعطيل . املشروعة
ات ومنع خدِّرات وتفكيك عصابات املخدِّرأنشطة االّتجار بامل

، ٢٠١١ويف عام . ات وقمعهاخدِّرأعمال العنف املتصلة بامل
أبلغ موظفو إنفاذ القانون يف املكسيك عن ضبطيات كبرية من 

ويف مواجهة َحزم احلكومة، . للمراقبة الدوليةاملواد اخلاضعة 
ات إىل مستويات غري مسبوقة خدِّرجلأت منظمات االّتجار بامل

 احلكومة أنَّ أكثر من نشرهتاوتفيد األرقام اليت . من العنف
ات يف خدِّر شخص قُتلوا يف أعمال عنف مرتبطة بامل٣٥ ٠٠٠
 ٢٠١٠ حيث زاد عدد الوفيات يف عام ٢٠١٠-٢٠٠٦الفترة 

وعالوة على ذلك، سعت .  حالة وفاة١١ ٥٠٠وحده على 
ات إىل تقويض جهاز الدولة، مبا يف ذلك خدِّرعصابات امل

الشرطة االحتادية وشرطة الواليات ونظام العدالة اجلنائية 
ووسائل اإلعالم، من خالل استخدام الفساد وكذلك التهديد 
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ديه حكومة وتنّوه اهليئة بااللتزام القوي الذي تب. والتخويف
 اليت اختذهتا حلل املشاكل احلامسةاملكسيك من خالل التدابري 
ع احلكومة على ات وتشّجخدِّراليت يواجهها البلد بسبب امل

  .للتدابري الوقائيةالالزم هتمام االإيالء 

وأصبح تعاطي عقاقري الوصفات الطبية يف الواليات   - ٤٢٧
. اتخدِّرباملاملتحدة أسرع املشاكل منوا فيها فيما يتعلق 

وتشري البيانات املقِلقة الواردة يف الدراسة االستقصائية 
ات والصحة إىل أنَّ أكثر من ربع خدِّرالوطنية لتعاطي امل

األفراد ممن هم يف سّن الثانية عشرة أو أكثر الذين تعاطوا 
 قاموا بذلك باستخدام ٢٠١٠ات ألول مرة يف عام خدِّرامل

وتشري أحدث . اض غري طبيةعقاقري الوصفات الطبية ألغر
األرقام املتاحة إىل أنَّ املستحضرات الصيدالنية اليت ُتصرف 

يف قائمة  القنَّب بوصفات طبية جاءت يف املرتبة الثانية بعد
ات ممن هم خدِّراملواد اليت يتعاطاها أكرب عدد من متعاطي امل

ات خدِّريف سن الثانية عشرة أو أكثر ممن بدأوا تعاطي امل
وعالوة على ذلك، أصبحت . دى السنة السابقةعلى م

ات تعاطيا بني خدِّرعقاقري الوصفات الطبية اآلن ثاين أكثر امل
وباإلضافة إىل . القنَّبالشباب يف الواليات املتحدة، بعد 

ات خالل خدِّرذلك، تضاعف عدد الوفيات النامجة عن امل
األعوام العشر املاضية، وذلك من جراء عقاقري الوصفات 

كما كان تعاطي عقاقري الوصفات الطبية مصدر . لطبيةا
  .مشكلة كبرية يف كندا واملكسيك

وقد واجهت احلكومتان املركزيتان يف الواليات   - ٤٢٨
املتحدة وكندا، يف سعيهما إىل تنفيذ التزاماهتما الدولية يف 

ات، حتديات بوجه خاص نظرا لتقسيم خدِّر املمراقبةجمال 
ففي كندا، قدَّمت .  االحتادينيالسلطات ضمن هيكليهما

احلكومة االحتادية طلب استئناف أمام احملكمة العليا ضد قرار 
أصدرته حمكمة االستئناف يف مقاطعة كولومبيا الربيطانية 

غرف حقن "أجاز االستمرار يف إعفاء ما يعرف باسم 
ات، وقد خدِّرمن القوانني االحتادية ملراقبة امل" اتخدِّرامل

ويف الواليات املتحدة، حدثت حالة . افرفض االستئن
مشاهبة وهي قيام عدد من الواليات باعتماد قوانني تقضي 

وذلك على الرغم " الطّبي" القنَّب بالعمل بربامج الستخدام

  صنعع صراحةً أنشطةَمن وجود تشريعات احتادية ُتخِض
وما برحت اهليئة . وبيعه وتوزيعه للمالحقة اجلنائيةالقنَّب 
كومات مجيع الدول أنَّ على الدول، كيما حتترم تؤكّد حل

ات، أن خدِّرالتزاماهتا الدولية الناشئة عن معاهدات مراقبة امل
تضمن التنفيذ املّتسق لتلك القواعد على كامل إقليمها 

  .الوطين، بغض النظر عن ُنظمها القانونية الداخلية

 والية ومنطقة ١٦ويف الواليات املتحدة، سّنت   - ٤٢٩
لألغراض  القنَّب مبيا تشريعات جتيز بيع واستخدامكولو

 مماثلة قيد النظر لدى تشريعاتالطبية حىت اآلن، بينما توجد 
ت تلك التشريعات على وقد ُسنَّ.  واليات أخرى١٠

مستوى الواليات رغم وجود قانون املواد اخلاضعة للمراقبة، 
وتصنيعه  القنَّب وهو قانون احتادي مينع صراحة حيازة

وقد طلبت . وزيعه إال الستخدامات مشروعة حمدودةوت
دوائر النيابة العامة يف عدة واليات أمريكية من النائب العام 

. الطيب القنَّب توضيح موقف اإلدارة األمريكية من قوانني
د رة أكّ، أصدر النائب العام مذك٢٠١١ّيونيه /ويف حزيران

واد اخلاضعة فيها جمددا التزام وزارة العدل بإنفاذ قانون امل
 للمراقبة وبّين صراحةً أن كل من يزرع أو يبيع أو يوزع

وكل من ييسر هذه األنشطة عن علم ينتهك القانون القنَّب 
وخيضع إلجراءات إنفاذ القوانني االحتادية، مبا يشمل 

تطلبات املراقبة اليت  أنَّ موتالحظ اهليئة. املالحقة اجلنائية
الست عشرة ويف منطقة اعتمدت يف الواليات املذكورة 

ال تفي باملتطلبات " الطيب" القنَّب كولومبيا يف إطار برامج
بصيغتها املعّدلة  ١٩٦١املنصوص عليها يف اتفاقية سنة 

وتطلب إىل حكومة الواليات  ١٩٧٢بربوتوكول سنة 
 املتحدة أن تكفل تنفيذ مجيع تدابري املراقبة بشأن نبتات

تفاقية يف مجيع تلك االه وفق ما تقضي ب القنَّبوالقنَّب 
  .الواليات واألقاليم اليت ختضع لسلطتها التشريعية

    
    التعاون اإلقليمي  -٢  

، أصدر رئيس الواليات ٢٠١١فرباير /يف شباط  - ٤٣٠
ما وراء "املتحدة ورئيس وزراء كندا اإلعالن املعنون 

رؤية مشتركة ألمن املنطقة احمليطة والقدرة التنافسية : احلدود
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، والذي استهدف تعزيز التعاون بني البلدين يف "اديةاالقتص
عدد من القضايا التجارية واألمنية، منها اعتماد تدابري 

وتأسيسا على تلك . اتخدِّرمشتركة ملكافحة االّتجار بامل
املبادرة، أصدرت حكومتا كندا والواليات املتحدة يف 

تقييم التهديدات واملخاطر على " وثيقة ٢٠١١مارس /آذار
، اليت أعدَّهتا "حلدود املشتركة بني الواليات املتحدة وكنداا

أجهزة محاية احلدود يف كال البلدين، وكذلك شرطة اخليالة 
ويهدف التقييم إىل تزويد واضعي . امللكية الكندية

السياسات وموظفي إنفاذ القانون وغريهم من ذوي املصلحة 
ن يف الواليات املتحدة وكندا مبعلومات حمّددة بشأ

التهديدات القائمة على طول احلدود، مبا يف ذلك التهديدات 
  .اليت متّس األمن الوطين واليت ترتبط باملشاريع اإلجرامية

وُعقد االجتماع الثالث للفريق التشاوري الرفيع   - ٤٣١
املستوى املعين بالتعاون الثنائي يف إطار مبادرة مرييدا على 

 بني الواليات املتحدة مكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية
ويهدف الفريق، الذي . ٢٠١١أبريل /نيسانواملكسيك يف 

يتألّف من وزراء يف حكوميت الواليات املتحدة واملكسيك، 
إىل زيادة التعاون الثنائي وتنسيق العمل على مكافحة اجلرمية 
املنظّمة عرب الوطنية باالستفادة من إطار التنفيذ الذي ُوضع 

واألهداف األربعة اليت اتفق عليها . رييدايف إطار مبادرة م
تعطيل اجلماعات : ، هي"الركائز"الطرفان، واليت ُسمِّيت 

اإلجرامية املنظّمة، ومأسسة سيادة القانون، وإنشاء حدود 
القرن احلادي والعشرين، وبناء جمتمعات قوية وصامدة يف 

وتشمل اإلجراءات احملددة الواجب القيام هبا . وجه الصعاب
استخدام وتبادل : السعي إىل حتقيق تلك األهدافيف 

املعلومات االستخبارية على النحو األمثل؛ وتوسيع نطاق 
الدعم إلصالحات النظام القضائي على مستوى الواليات؛ 
وحتديث البىن التحتية احلدودية؛ والشروع يف إعداد دراسة 

وترّحب اهليئة . مشتركة بني البلدين بشأن خفض الطلب
بادرة وغريها من املبادرات الرامية إىل حتسني التعاون هبذه امل

  .اإلقليمي وأمن احلدود يف املنطقة

 وواصلت البلدان الثالثة يف املنطقة، بصفتها دوالً  - ٤٣٢
أعضاء يف منظّمة الدول األمريكية، املشاركة يف املبادرات 

ذة برعاية جلنة البلدان ات املنفَّخدِّراملشتركة ملراقبة امل
، ٢٠١١مايو /ويف أيار. اتخدِّرريكية ملكافحة تعاطي املاألم

ات يف خدِّرنشرت اللجنة خطة عملها بشأن مكافحة امل
وهتدف خطة . ٢٠١٥- ٢٠١١نصف الكرة الغريب للفترة 

ات يف خدِّرالعمل إىل دعم تنفيذ استراتيجية مكافحة امل
نصف الكرة الغريب عن طريق وضع معايري وأولويات للفترة 

تقوية املؤسسات، وخفض : ، تتعلق مبا يلي٢٠١٥-٢٠١١
الطلب، وخفض العرض، واختاذ تدابري رقابية، والتعاون 

وباإلضافة إىل تنسيق العمل املشترك بني أعضاء . الدويل
اللجنة، فإنَّ القصد من حتديد األولويات الواردة يف خطة 

ات خدِّرالعمل هو االسترشاد هبا يف اعتماد تدابري مراقبة امل
وتؤكّد خطة العمل أيضا على أمهية . ى املستوى الوطينعل

 ينبغي معاجلتها جامعةالتمويل والتدريب باعتبارها مسائل 
  .للتمكني من تنفيذ خطة العمل بنجاح

وُعقد املؤمتر الدويل الثامن والعشرون املعين بإنفاذ   - ٤٣٣
أبريل /ات يف كانكون، املكسيك، يف نيسانخدِّرقوانني امل
 ٢٠ دولة عضوا و٧٥ر املؤمتر ممثلون عن وحض. ٢٠١١

دولة وإقليما هلا صفة مراقب، وترأَّسه وزير األمن العام يف 
ات يف الواليات خدِّراملكسيك ومدير إدارة إنفاذ قوانني امل

وأثناء املؤمتر، ُعقدت جلسات متزامنة من أجل . املتحدة
كما جرت . تزويد الوفود باملعلومات حول مواضيع حمددة

الت داخل أفرقة عاملة إقليمية بشأن قضايا تتعلق مداو
ات، واستراتيجيات تدفّق األموال خدِّرمبنظمات االّتجار بامل

  .وضوابط مراقبة املواد الكيميائية

، ُعقدت الندوة الدولية بشأن ٢٠١١يوليه /ويف متوز  - ٤٣٤
ات وقيادة السيارات اليت استضافها املركز الكندي خدِّرامل

 تعاطي املواد، يف مونتريال، كندا، يف إطار املعين مبشكلة
ات خدِّرشراكة مع املكتب املعين بالسياسة الوطنية ملراقبة امل

ات وإدماهنا مخدِّريف الواليات املتحدة واملرصد األورويب لل
. ات يف الواليات املتحدةخدِّرواملعهد الوطين املعين بتعاطي امل

قرار جلنة وكان الغرض من الندوة هو االستفادة من 
 الذي أكَّدت فيه اللجنة على أمهية صوغ ٥٤/٢ات خدِّرامل
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ات من خدِّر ملعاجلة مشكلة القيادة حتت تأثري املمجاعيةتدابري 
  .خالل أحباث قائمة على أدلة

    
    التشريعات والسياسات واإلجراءات الوطنية  -٣  

 ُعرض )٢٤(،٢٠١٠كما ورد يف تقرير اهليئة لعام   - ٤٣٥
ات املنظّمة على جملس خدِّرات املتعلقة جبرائم املقانون العقوب

وينّص مشروع . ٢٠١٠مايو /الشيوخ الكندي يف أيار
القانون على حدٍّ أدىن من العقوبات اإللزامية على جمموعة 

ات، مبا فيها صنع خدِّرمتنوعة من اجلرائم املتصلة بامل
ات بطريقة غري مشروعة واالّتجار هبا وحيازهتا خدِّرامل

اض االّتجار هبا واستريادها وتصديرها وحيازهتا لغرض ألغر
ووفقا ملشروع القانون، ُتطبَّق عقوبات دنيا إلزامية . تصديرها

يف حال وجود ظرف من ظروف التشديد، كأن ُترتكب 
اجلرمية ألغراض اجلرمية املنظّمة، أو يف أحد السجون، أو 

قد متّ و. عندما تتعلق بالشباب أو عند إشراكهم يف ارتكاهبا
. ، لكنه مل ُيعتمد٢٠١١مايو /التصويت على القانون يف أيار

راً عن نّيتها إعادة وقد أعربت الحقاً احلكومة املنتخبة مؤّخ
طرح تدابري تشريعية شّتى مستمّدة من التشريعات اليت مل 
ُتعتمد يف الدورة السابقة للربملان، مبا يف ذلك قانون 

  .ات املنظّمةرخدِّالعقوبات املتعلقة جبرائم امل

ويف كندا أيضا، دخل القانون اخلاص بتعديل قانون   - ٤٣٦
 )امليثامفيتامني واإلكستاسي(ات واملواد اخلاضعة للمراقبة خدِّرامل

يهدف إىل حظر ، وهو ٢٠١١يونيه /حّيز التنفيذ يف حزيران
حيازة أو إنتاج أو بيع أو استرياد أيِّ شيء إذا كان من املعلوم 

ء سُيستخدم لصنع امليثامفيتامني أو امليثيلني أنَّ هذا الشي
. أو االّتجار هبما") كستاسياإل("ديوكسي ميثامفيتامني 

  وينص القانون على عقوبات بالسجن ملدة تصل إىل 
  . سنوات إالّ يوما١٠

، أصدرت احملكمة العليا ٢٠١١سبتمرب /ويف أيلول  - ٤٣٧
واد ات واملخدِّرالكندية حكما بشأن انطباق قانون امل

__________ 
  ، ...٢٠١٠ لعام اتخّدررير اهليئة الدولية ملراقبة املتق  )24(

  .٤١٠الفقرة 

ات خيضع خدِّر مرفق حلقن املعلىاخلاضعة للمراقبة 
وكان قد مسح هلذا املرفق . لإلشراف الرمسي يف فانكوفر

ألغراض طبية أو "بالعمل نتيجة إلعفاء من تطبيق القانون 
وألغت احملكمة . كانت احلكومة السابقة قد منحته" علمية

ملرفق قرار احلكومة برفض متديد اإلعفاء القانوين املمنوح 
 داد اهليئة جمّدوتؤكّ. احلقن، مما مسح للمرفق مبواصلة العمل

لقانون الدويل ال جييز االستظهار بأحكام القوانني الوطنية أنَّ ا
ات اليت خدِّرلتسويغ عدم االلتزام باملعاهدات الدولية ملراقبة امل

كما تؤكد اهليئة جمددا موقفها الذي . تصبح الدولة طرفا فيها
ات واستهالكها اليت تسمح خدِّرنافذ حقن امل أنَّ ميرى

ات غري املشروعة وتعاطيها ال تتفق مع خدِّرحبيازة امل
  . فيهااكندا طرفتعد ات اليت خدِّراالتفاقيات الدولية ملراقبة امل

ات واجلرمية املنظّمة خدِّروواصلت دائرة التوعية بامل  - ٤٣٨
يف إطار برنامج التابعة لشرطة اخليالة امللكية الكندية جهودها 

ات هبدف مساعدة خدِّرالتثقيف من أجل مقاومة تعاطي امل
تالميذ املدارس على إدراك ومقاومة الضغوط االجتماعية 

ويف . ات والكحوليات والتبغخدِّراليت تدفعهم لتجربة امل
 ٨١  ٠٠٠ ما يقرب من استفاد، ٢٠١١- ٢٠١٠الفترة 

تقدميه الربنامج واستعني يف من  مدرسة ١ ٨٩٥طالب يف 
بضباط شرطة اخليالة امللكية الكندية لتدريس منهج دراسي 

  .رمسي للطالب يف الصف الدراسي

 خمتربا املكسيك، افتتح رئيس ٢٠١١يوليه /ويف متوز  - ٤٣٩
جنائيا متطورا تابعا ملكتب املّدعي العام، ومهّمة هذا املخترب 

وشدَّد . هي دعم سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية
رئيس على أمهية ضمان حتقيق العدالة لضحايا اجلرمية ال

وأُسرهم، وأكّد األمهية األساسية للطب الشرعي يف حل 
  .مشاكل اجلرمية وتأمني أحكام اإلدانة

واستنادا إىل اللجنة الوطنية املكسيكية حلقوق   - ٤٤٠
، يف ٢٠٠٠ صحفيا يف املكسيك منذ عام ٧١اإلنسان، قُتل 

هم للتهديد والترهيب مما اضطر حني تعرَّض كثريون غري
وسعيا إىل التصّدي ألعمال . بعضهم إىل الفرار من البلد

ات خدِّر ترتكبها مجاعات االّتجار باملاليتالعنف املستمرة 
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ضد الصحافيني يف املكسيك، أقام املكتب شراكة مع منظّمة 
 األمم املتحدة مفّوضيةاألمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة و

ق اإلنسان واحلكومات على املستوى االحتادي وعلى حلقو
مستوى الواليات وممثلي وسائل اإلعالم واجلامعات لعقد 

وقد . ٢٠١١حلقات عمل تشاورية إعالمية على مدى عام 
عقدت حلقات العمل يف الواليات املكسيكية التسع األكثر 

ات الذي يستهدف وسائل خدِّرتضّررا من العنف املرتبط بامل
ويهدف املشروع، الذي ُوضع يف إطار استراتيجية . ماإلعال

، إىل ٢٠١١- ٢٠٠٨املكتب القُطرية بشأن املكسيك للفترة 
إقامة عالقات عمل بني أصحاب املصلحة وإىل التوّصل إىل 
صياغة توصيات من أجل زيادة أمن اإلعالميني ومحاية حرية 

وتالحظ اهليئة بقلق قيام عصابات االّتجار . الصحافة
ات باستهداف الصحفيني يف املكسيك، وترحِّب خدِّربامل

 املشتركة اليت هتدف إىل حتسني أمن الصحفيني املبادرةهبذه 
  .وضمان حرية الصحافة

، أصدرت حكومة الواليات املتحدة ٢٠١١ويف عام   - ٤٤١
ات اليت نشرهتا خدِّر الستراتيجيتها الوطنية ملكافحة املحتديثا
ملذكور بالتطورات اهلامة ويسلم التحديث ا. ٢٠١٠عام 

، مبا يف ذلك إقرار قانون األحكام ٢٠١٠اليت وقعت يف عام 
ات على حنو آمن خدِّرالعادلة وقانون التخلص من امل

اليت حتتاج إىل " اجملتمعات األساسية"كما حّدد . ومسؤول
: ات، وهمخدِّردعم خاص يف جهودها للتعامل مع تعاطي امل

دمة؛ وقدامى احملاربني العسكريون املوجودون يف اخل
وأُسرهم؛ والنساء وأُسرهّن؛ وطالب املعاهد واجلامعات؛ 

  .والعاملون يف نظام العدالة اجلنائية

، عمدت حكومة الواليات ٢٠١١أبريل /ويف نيسان  - ٤٤٢
ي ملشاكل تعاطي عقاقري الوصفات الطبية املتحدة، إىل التصّد

قاقري على نطاق واسع، بوضع خطة الوقاية من تعاطي ع
الوصفات الطبية هبدف تكملة استراتيجيتها الوطنية ملراقبة 

وحتدِّد خطة الوقاية مسارات العمل يف أربعة . اتخدِّرامل
التعليم، مبا يف ذلك من خالل زيادة : جماالت رئيسية هي

الوعي بني الشباب واآلباء واألمهات ومقدِّمي الرعاية 
؛ واستحداث الصحية؛ ووضع برامج لرصد الوصفات الطبية

ص من العقاقري؛ وإنفاذ القوانني واللوائح آليات مناسبة للتخلّ
وتؤكّد االستراتيجية جمّددا على . اليت تنظِّم وصف الدواء

هدف خفض نسبة االنتشار السنوي لتعاطي عقاقري 
الوصفات الطبية لألغراض غري الطبية يف صفوف السكان 

يف املائة،  ١٥ عاما فما فوق بنسبة ١٢ممن هم يف سّن 
وحتدِّد تدابري ملموسة لبلوغ هذا اهلدف، مبا يف ذلك عن 
طريق وضع ونشر التشريعات النموذجية؛ وزيادة التمويل 
لربامج العالج؛ وتشجيع الواليات على اعتماد برامج لرصد 
عقاقري الوصفات الطبية؛ ووضع برامج لتيسري التخلص اآلمن 

 والية يف ٤٨وعلى مستوى الواليات، انتهت . منها
 استحداثالواليات املتحدة من سّن تشريعات متكّن من 

شكل ما من أشكال برامج رصد عقاقري الوصفات الطبية 
ملساعدة األطباء والصيادلة على مراقبة إصدار الوصفات 
الطبية اليت حتتوي على املواد اخلاضعة للمراقبة، وكذلك على 

الواليتان أما . تعقُّب هوية األفراد الذين ُتصرف هلم
املتبقّيتان، ومها ميسوري ونيو هامبشاير، فلديهما تشريعات 

وترّحب اهليئة باعتماد الواليات املتحدة . مماثلة قيد النظر
الستمرار التصّدي جملموعة شاملة من التدابري الرامية إىل 

تعاطي عقاقري الوصفات الطبية على نطاق واسع فيها، 
  .رزوسوف تواصل متابعة التقّدم احمل

م االحتفال بيوم ظِّ أيضا، ُن٢٠١١أبريل /ويف نيسان  - ٤٤٣
لثاين مرة يف الواليات "  الطبيةالوصفاتاسترداد عقاقري "

املتحدة، وهو يتيح لألفراد التخلّص من األدوية غري املرغوب 
  فيها أو غري املستخدمة يف اآلالف من مواقع اجلمع يف 

  إىل مجع ما يقرب وقد أّدى هذا احلدث . مجيع أحناء البلد
من األدوية غري املرغوب فيها أو املنتهية  طنا ١٨٨من 

  .صالحيتها

، بدأت حكومة الواليات ٢٠١١يوليه /ويف متوز  - ٤٤٤
املتحدة تنفذ استراتيجيتها ملكافحة اجلرمية املنظّمة عرب 
الوطنية، وهي االستراتيجية اليت ُوضعت بعد تقييم شامل 

د االستراتيجية الكثري وجتّس. ٢٠١٠للمسألة جرى يف عام 
من النتائج اليت توصل إليها التقييم، مبا يف ذلك انتشار 
شبكات اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية؛ واستخدامها للفساد 
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لكسب وّد املسؤولني أو إضعاف احلوكمة يف العديد من 
الواليات؛ والروابط املتنامية بني الشبكات اإلرهابية 

ويف ضوء زيادة تالحم . اتخدِّرومنظمات االّتجار بامل
ات بسائر األنشطة اإلجرامية، حتدِّد خدِّرعصابات امل

 إجراًء ذا أولوية ضمن مخسة فصول ٥٦االستراتيجية 
ات خدِّرتعطيل االّتجار بامل"منفصلة، منها فصل بعنوان 

  ".وتيسريه للتهديدات عرب الوطنية األخرى

ارة ، أصدر مدير إد٢٠١١فرباير /ويف شباط  - ٤٤٥
ات يف الواليات املتحدة بيانا خدِّرالسياسات الوطنية ملراقبة امل

ات نشِّط العميق إزاء تزايد تعاطي املقلقهأعرب فيه عن 
االصطناعية، وخباصة تلك اليت ُتسوَّق على أهنا مواد 
مشروعة، ومنها كاثينونات االنتشاء اليت ُيشار إليها عادة 

ة هذا التهديد ويف مواجه". أمالح االستحمام"باسم 
الناشئ، أبلغ املؤمتر الوطين للمجالس التشريعية يف الواليات 

 والية اعتمدت بالفعل قوانني حتظر الكاثينونات ٣٠بأنَّ 
 واليات أخرى لديها تشريعات مماثلة ٩االصطناعية وبأنَّ 

  .قيد النظر

، اختذت إدارة مكافحة ٢٠١١ مارس/ويف آذار  - ٤٤٦
إىل  تؤّدي املتحدة تدابري إدارية طارئةات يف الواليات خدِّرامل

االصطناعية بصفة مؤقتة  القنَّب إدراج مخس مواد من شبائه
وقد استند . يف اجلدول األول لقانون املواد اخلاضعة للمراقبة

هذا اإلجراء إىل قرار من مديرها مؤّداه أنَّ إدراج تلك املواد 
يف اجلدول األول ضروري لتجّنب خطر وشيك على 

وعمال بذلك القرار، سوف خيضع صنع . مة العامةالسال
املواد اخلمس املعنية وتوزيعها وحيازهتا واستريادها وتصديرها 

 واإلدارية واملدنيةللقائمة املوسَّعة من األحكام اجلنائية 
والتنظيمية اليت تسري على املواد املدرجة يف اجلدول األول 

وعلى مستوى . قبةللمراكما ينّص عليه قانون املواد اخلاضعة 
 والية لديها تشريعات حتظر ٣٨الواليات، وتوجد حاليا 

  .االصطناعية على النحو الذي أوصت به اهليئة القنَّب شبائه

، أصدرت وزارة العدل ٢٠١١أغسطس /ويف آب  - ٤٤٧
بالواليات املتحدة بيانا أعلنت فيه عن التوّصل إىل اتفاق مع 

م الشركة مبوجبه مبلغ حمّرك حبث رائد على اإلنترنت ُتغرَّ

 مليون دوالر لسماحها لصيدليات كندية تعمل عن ٥٠٠
طريق اإلنترنت بوضع إعالنات تستهدف املستهلكني يف 
الواليات املتحدة مما أّدى إىل توريد عقاقري الوصفات الطبية 
إىل الواليات املتحدة، وهو ما يشكِّل انتهاكا لقانون 

 وهي من أشد الغرامات يف وهذه الغرامة،. الواليات املتحدة
تاريخ الواليات املتحدة، متثِّل جمموع عائدات اإلعالنات 

 اإليرادات التقديرية وإمجايلاإلمجالية اليت اكتسبتها الشركة 
اليت حصلت صيدليات اإلنترنت الكندية عليها كنتيجة 

وباإلضافة إىل . ملبيعاهتا إىل املستهلكني يف الواليات املتحدة
صادرة، أقّرت الشركة مبسؤوليتها عن هذا العمل األموال امل

ووافقت على اخلضوع لتدابري خمتلفة تضمن امتثاهلا للقانون 
  .للحيلولة دون تكرُّر هذه الواقعة

، يف االجتماع السنوي ٢٠١١يونيه /ويف حزيران  - ٤٤٨
التاسع والسبعني ملؤمتر رؤساء البلديات يف الواليات املتحدة 

ور، اعتمدت جلنة األطفال والصحة الذي ُعقد يف بالتيم
  واخلدمات البشرية قرارا ملساندة اخلطة اليت وضعتها 

 عقاقريحكومة الواليات املتحدة للوقاية من تعاطي 
ويؤّيد القرار النهج املبّين يف . ٢٠١١الوصفات الطبية لعام 

خطة الوقاية ويعيد التأكيد على أمهية مبادرات التعليم 
د عقاقري الوصفات الطبية، وبرامج والتوعية، وبرامج رص

التخلّص من عقاقري الوصفات الطبية، وإهناء املمارسات 
  .املخالفة املتعلقة بالوصفات الطبية

    
      واالجتار الزراعة واإلنتاج والصنع  -٤  

  اتخدِّرامل  )أ(  
  

 األكثر إنتاجا يف املنطقة خدِّرامل القنَّب ال يزال  - ٤٤٩
. البلدان الثالثة على السواءحيث ُتنتج كميات كبرية يف 

يف أمريكا الشمالية ظاهرة إقليمية، إذ  بالقنَّب واالّتجار
 املكسيك وبعض يفاملنَتج  القنَّب ُتوجَّه نسبة كبرية من

الكميات املنتجة يف كندا إىل سوق الواليات املتحدة، وإن 
وقد . املنَتج يف كندا ُيستهلك داخلها القنَّب كان معظم

يف كندا زيادة كبرية، من  القنَّب طات منشهدت املضبو
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 أطنان ١٠٥,٣ إىل ما يقرب من ٢٠٠٩ طن يف عام ١,٣
  .٢٠١٠يف عام 

ويف كندا والواليات املتحدة، استمرت الزراعة يف   -٤٥٠
األماكن املغلقة، يف حني ال تزال محالت إنفاذ القانون يف 
املكسيك تكشف عن عمليات زراعة يف األماكن املفتوحة 

.  سواء من حيث حجمها أو مدى تطورهامسبوقة غري
وجتسيدا للجهود املستمرة اليت تبذهلا أجهزة اجلمارك وإنفاذ 

يف املكسيك  القنَّب القانون املكسيكية، ازدادت مضبوطات
 طنا ٢ ٢٤٨ إىل أكثر من ٢٠٠٩ أطنان يف عام ٢ ١٠٩من 

، أعلنت أمانة الدفاع ٢٠١١يوليه /ويف متوز. ٢٠١٠يف عام 
يتم كشفها  للقنَّب طين عن اكتشاف اجليش ألكرب مزرعةالو

 هكتارا ١٢٠وتغطي املزرعة حنو . على اإلطالق يف املكسيك
 من طنا ١٢٠وكان ميكن أن يصل حجم غلّتها التقديري إىل 

  . مليون دوالر١٦٠بقيمة سوقية تصل إىل حنو القنَّب 

واستنادا إىل التقرير اإلحصائي للربنامج الوطين   - ٤٥١
الذي تصدره إدارة مكافحة  القنَّب مكافحة/بادةإل
 ماليني نبتة قّنب يف ١٠,٣ت إبادة ، فقد متّاتخدِّرامل

 ٩٢وإمجاال، كانت نسبة . ٢٠١٠الواليات املتحدة يف عام 
يف املائة من مجيع النباتات اليت أبيدت موجودة يف أكرب سبعة 

غربية، أوريغون، تينيسي، فرجينيا ال( للقنَّب واليات منتجة
وبلغت الكمية ). كاليفورنيا، كنتاكي، واشنطن، يوتا

املضبوطة يف الواليات املتحدة حوايل  القنَّب اإلمجالية من
  .٢٠١٠ طن يف عام ١ ٩٠٠

واخنفضت مضبوطات الكوكايني يف أمريكا   - ٤٥٢
 إىل عام ٢٠٠٥ يف املائة من عام ٤٣الشمالية بنسبة تقارب 

.  يف املنطقةخدِّرر هذا امل، مبا جيّسد اخنفاض انتشا٢٠٠٩
ومن بني بلدان املنطقة الثالثة، شهدت املكسيك حىت اآلن 

 تراجعت حيثأكرب اخنفاض يف مضبوطات الكوكايني، 
 ٢٠٠٧يف عام  طنا ٤٨املضبوطات من مستوى مرتفع قدره 

 حيث ميثِّل الرقم األخري ٢٠١٠ أطنان يف عام ٩,٤إىل 
. ٢٠٠٩ستوى عام عن م طنا ١٢اخنفاضا مبا يزيد على 

، فإنَّ مضبوطات ٢٠٠٧وباستثناء االرتفاع احلاد يف عام 

 ٢٠٠٥الكوكايني يف كندا اخنفضت حبّدة ما بني عامْي 
 ١ ١٣١ إىل ٢٠٠٥ يف عام كغ ٢ ٣٥٢، من حنو ٢٠١٠و

لكن شهدت الفترة نفسها ازدياد حجم . ٢٠١٠ يف عام كغ
يات املضبوطات السنوية من الكوكايني املهّرب من الوال

املتحدة إىل كندا بأكثر من الضعف، وبذلك تصبح الواليات 
. املتحدة نقطة العبور الرئيسية للكوكايني املهرَّب إىل كندا

واستنادا إىل ما ذكرته وكالة خدمات احلدود الكندية، فإنَّ 
العبور الرئيسية األخرى للكوكايني الذي /املصدربلدان 

 ٢٠١٠ندا يف عام جرى اعتراضه عند نقاط الدخول إىل ك
كانت األرجنتني واجلمهورية الدومينيكية وشيلي 

وقد حّددت مصادر إنفاذ القانون الكندي . واملكسيك
جمموعة متنوعة من اجلماعات اإلجرامية املنظّمة الضالعة يف 
هتريب الكوكايني إىل كندا، ومنها عصابات الدراجات 

مقرها "اآلسيوية، ومنظمات ات خدِّرالنارية، وعصابات امل
وعالوة على ذلك، هناك أدلة متزايدة تشري إىل قيام ". إيطاليا

 املنظّمة املكسيكية، املوجودة بالفعل يف اإلجراميةاجلماعات 
وّمما ينّم عن تراجع الطلب . كندا، بتوسيع أنشطتها يف البلد

أنَّ مضبوطات الكوكايني يف الواليات املتحدة قد اخنفضت 
يف  طنا ٣٨٢اخنفاضا حادا، من ذروهتا اليت زادت على أيضا 
، وهو ما ميثِّل ٢٠١٠يف عام  طنا ٦٦ إىل ٢٠٠٧عام 

  .٢٠٠٩ يف املائة عن األرقام املسجلة عام ٢٥اخنفاضا بنسبة 

واستمرت زراعة خشخاش األفيون غري املشروعة يف   - ٤٥٣
واستنادا إىل البيانات املتاحة بشأن زراعة . املكسيك
اش األفيون، ميكن تقدير إمكانات صنع اهلريوين يف خشخ

وقد تواصلت .  يف املائة من اجملموع العاملي٩املكسيك بنسبة 
جهود اإلبادة اليت تبذهلا حكومة املكسيك حيث أُبلغ عن 

وظلَّت . ٢٠٠٩ هكتارا يف عام ١٤إبادة ما يقرب من 
 واملكسيك بلدانَ املصدر الرئيسية وكولومبياأفغانستان 

. ٢٠٠٩لثالثة للهريوين املتعاطى يف أمريكا الشمالية يف عام ا
 ات يف الواليات املتحدةخدِّروأفادت إدارة إنفاذ قوانني امل

 يف املائة من اهلريوين ٥٨ مصدركولومبيا كانت بأنَّ 
  .  يف املائة٣٩املضبوط يف الواليات املتحدة واملكسيك 
كسيك هي نقطة وال تزال احلدود بني الواليات املتحدة وامل
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الدخول الرئيسية للهريوين املهّرب إىل الواليات املتحدة من 
ات إخفاؤها يف خدِّرومن أشيع طرائق هتريب امل. املكسيك

". البغال"املركبات وكثريا ما ينقلها السُّعاة املعروفون باسم 
ويف املقابل، ال تزال أفغانستان املصدر الرئيسي للهريوين 

 يف املائة من ٧٨الذي ُيعتقد أنه ميثِّل حنو املتعاطى يف كندا و
واهلريوين األفغاين املوّجه إىل كندا . اهلريوين املتعاطى فيها

كندية وباكستانية - هترِّبه يف العادة منظمات إجرامية هندية
وإيرانية حيث ُينقل عرب باكستان وتركيا واهلند، وبدرجة 

دت كمية وقد زا. متزايدة، عرب مجهورية إيران اإلسالمية
اهلريوين املضبوطة يف الواليات املتحدة يف الفترة ما بني عامي 

 طن يف ١,٣ بنسبة الضعف تقريبا، من حنو ٢٠١٠ و٢٠٠٥
وخالل الفترة . ٢٠١٠ طن يف عام ٢,٤٢ إىل ٢٠٠٥عام 

 كغ ٨٣نفسها تراجعت مضبوطات اهلريوين يف كندا من 
ضبوطات ويف املكسيك، تراجعت امل. إىل أن توقّفت بالكامل

 يف كغ ٣٦٩ إىل ٢٠٠٥ يف عام كغ ٤٥٩مما يقلّ قليال عن 
  .٢٠١٠عام 

 عقاقري الوصفات الطبية يف أمريكا تعاطي لوال يزا  - ٤٥٤
وأصناف عقاقري الوصفات . الشمالية ميثِّل مشكلة رئيسية

ات اجلهاز مهدِّئالطبية األكثر تعاطيا هي شبائه األفيون و
قد أشار موظفو إنفاذ القانون و. اتنشِّطالعصيب املركزي وامل

إىل تزايد اخنراط عصابات الشوارع الضالعة يف االّتجار 
ات غري املشروعة يف االّتجار بعقاقري الوصفات خدِّربامل

وممَّا ُيَيسِّر تسريب عقاقري الوصفات الطبية يف املنطقة . الطبية
كوهنا مواد مشروعة يف حّد ذاهتا، وتوافرها على نطاق واسع 

واستنادا إىل الدراسة . من تفاقم هذا التسريبيزيد 
ات خدِّر بشأن تعاطي امل٢٠١٠االستقصائية الوطنية لعام 

 ١٢ يف املائة من األفراد من سّن ٧١والصحة، فإنَّ أكثر من 
عاما فما فوق ممن استهلكوا عقاقري الوصفات الطبية 
ألغراض غري طبية يف العام السابق حصلوا عليها من أحد 

ويف املقابل، مل ُيبِلغ سوى . اء أو أحد أفراد األسرةاألصدق
ات، خمدِّر يف املائة عن احلصول على العقاقري من تاجر ٤,٤

.  يف املائة٠,٤بينما مل تتعدَّ نسبة من اشتروها عرب اإلنترنت 
ة لعقاقري الوصفات تعّددونظرا لالستخدامات املشروعة امل

ع، فقد سعى الطبية مبا يتطلب توافرها على نطاق واس
واضعو السياسات يف أمريكا الشمالية إىل التركيز على 

ويف كندا، حيظر قانون العقاقري واملواد . الوقاية من التعاطي
اخلاضعة للمراقبة بالفعل بيع األدوية األفيونية اليت ُتصرف 
بوصفة طبية أو إهداءها، وكذلك احلصول على الدواء نفسه 

نية قصرية من دون معرفة من أكثر من طبيب خالل فترة زم
ويف الواليات املتحدة، تكمن . األطباء املمارسني املعنيني

إحدى ركائز خطة الوقاية من تعاطي عقاقري الوصفات 
الطبية يف وضع برامج للتخلص من عقاقري الوصفات الطبية 

  .اليت تنتهي احلاجة إليها
    
  ات العقليةؤثِّرامل  )ب(  
  

كتب، استأثرت أمريكا استنادا إىل ما ذكره امل  - ٤٥٥
 يف املائة من مجيع خمتربات امليثامفيتامني ٩٩الشمالية بنسبة 

. ٢٠٠٩ يف عام العاملاليت مت تفكيكها يف مجيع أحناء 
  وشكلت مضبوطات امليثامفيتامني يف املنطقة للعام نفسه 

  . يف املائة من اجملموع العاملي٤٤

ا يف عــدد  يف املائــة تقريبــ٩٢وحــدثت زيــادة قــدرها   -٤٥٦
ضـــبطيات خمتـــربات امليثامفيتـــامني يف الواليـــات املتحـــدة بـــني 

وعلى مدى العقد املاضي، أصـبحت    . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٧عامي  
ــيّ    ن مــن املكــسيك أيــضا ُمــصنِّعا هامــا للميثامفيتــامني كمــا يتب

 ٢٠٠٨ خمتـربا يف عـام       ٢١الزيادة يف املختـربات املفكّكـة مـن         
  .٢٠٠٩ خمتربا يف عام ١٩١إىل 

ى الرغم من أنَّ عدد خمتربات امليثامفيتامني يف وعل  - ٤٥٧
الواليات املتحدة يفوق بكثري مثيله يف املكسيك، فإنَّ املخترب 
املكسيكي ينتج عادة كميات أكرب بكثري من مثيله يف 

  .الواليات املتحدة

، مثَّلت املضبوطات من امليثيلني ٢٠٠٩ويف عام   - ٤٥٨
 أمريكا الشمالية يف") كستاسياإل("ديوكسي ميثامفيتامني 

وال تزال كندا مركزا هاما . أكثر من نصف اجملموع العاملي
، وهو، وإن كان موّجها لالستخدام "اإلكستاسي"لصنع 

احمللي أساسا، يهرَّب على حنو متزايد إىل الواليات املتحدة 
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وكذلك إىل األسواق اآلخذة يف االّتساع مثل أستراليا 
  .ونيوزيلندا واليابان

 تزال كندا مصدرا هاما من مصادر وال  - ٤٥٩
املهرَّب إىل الواليات املتحدة، ويعزو " اإلكستاسي"

مسؤولون جتدُّد االرتفاع يف تعاطي هذا العقار يف الواليات 
 هتريب ومما يوضح أيضا أنَّ. املتحدة إىل هتريبه إليها من كندا

 أنَّ  كندا إىل الواليات املتحدة قد زادمن" اإلكستاسي"
 املضبوطة منه أثناء نقلها من كندا إىل الواليات لكمياتا

  . ٢٠٠٨ و٢٠٠٧املتحدة قد تضاعفت ما بني عامي 
عوا يف كندا وّس" اإلكستاسي"كما أفيد بأنَّ املتَّجرين بعقار 

نطاق أنشطتهم لتشمل أسواقا جديدة يف آسيا ومنطقة 
  .ي واملكسيك الكاريب

رتفاع غري وال تزال اهليئة تشعر بالقلق إزاء اال  - ٤٦٠
ات األمفيتامينية وامليثيل نشِّطالعادي يف مستويات استهالك امل

. فينيدات املصنَّعة بصورة مشروعة يف الواليات املتحدة
وُتستخدم هذه املواد لألغراض الطبية لعالج اضطراب نقص 

وكما سبق أن الحظت اهليئة، فإنَّ تسريب . االنتباه والتغفيق
نية احملتوية على تلك املواد وتعاطي املستحضرات الصيدال

كثريا ما يرتبط بارتفاع مستويات استهالك تلك 
وتطلب اهليئة إىل احلكومات أن تضمن . املستحضرات

 سنةالتنفيذ الكامل لتدابري املراقبة املنصوص عليها يف اتفاقية 
وقد ذكرت اهليئة يف مناسبات عّدة أنَّ تثقيف . ١٩٧١

 العاملني يف جمال الرعاية األطباء وغريهم من االختصاصيني
ات العقلية أمر بالغ مؤثِّرالصحية بشأن االستخدام الرشيد لل

ات، مبا يف ذلك عقاقري خدِّراألمهية يف الوقاية من تعاطي امل
  .الوصفات الطبية

    
    السالئف   )ج(  

نظرا لتشديد صرامة الضوابط اليت وضعتها حكومة   - ٤٦١
على ات األمفيتامينية نشِّط املاملكسيك يف جمال مراقبة سالئف

مدى األعوام القليلة املاضية، هناك أدلة تشري إىل أنَّ بعض 
 باستخدام السالئف  غري املشروعاتخدِّرعمليات صنع امل

ومع ذلك، . الكيميائية انتقلت إىل بلدان يف أمريكا الوسطى

فقد تواصل هتريب السالئف الكيميائية إىل داخل املكسيك 
وقد اتسمت اجلهود . ات غري املشروعةدِّرخمن أجل صنع امل

املبذولة ملراقبة تسريب السالئف الكيميائية بالتعقّد نظرا ملا 
  .لتلك املواد الكيميائية من استخدامات مشروعة كثرية

، "اإلكستاسي"ومن أجل االستمرار يف تصنيع عقار   - ٤٦٢
حيصل املتَّجرون يف كندا على السالئف الكيميائية املطلوبة 

 أخرى، ويف الغالب من الصني بلدان اخلارج مصادر يف من
كما أنَّ معظم السالئف الكيميائية املهرَّبة إىل كندا . واهلند

 كندا أصبحت أيضا وعلى حنو غري أنَّ. ُتستخدم يف الداخل
متزايد بلد عبور لبعض السالئف الكيميائية اليت يتم هتريبها 

يف صنع إىل داخل الواليات املتحدة الستخدامها 
، حلَّ اإليفيدرين حملَّ مادة ٢٠١٠ويف عام . امليثامفيتامني

بروبانون باعتباره أكثر - ٢- ميثيلني ديوكسي فينيل- ٤،٣
السالئف الكيميائية اليت ضبطت عند نقاط الدخول إىل 

يف " اإلكستاسي"وبالنظر إىل اتساع نطاق صنع . كندا
أن تكون كندا، فقد خلصت السلطات احلدودية إىل أنه إّما 

-٢-  فينيلديوكسيميثيلني - ٤،٣كميات كبرية من مادة 
بروبانون تدخل البلد دون أن ُتكتشف أو تكون سالئف 

  .كيميائية بديلة جيري استخدامها
    

  املواد غري اخلاضعة للمراقبة الدولية  )د(  
  

 ، واصل املتَّجرون بالسالئف االستخدام٢٠١١يف عام   - ٤٦٣
اضعة للمراقبة الدولية ولكن هلا الواسع النطاق ملواد غري خ

.  باملواد اليت ختضع حاليا للمراقبة الدوليةشبيهةاستخدامات 
وتشمل تلك املواد مشتقات محض فينيل اخلل، وخصوصا 

وقد أُبلغ عن ضبط مئات األطنان من تلك املواد . اإلسترات
  ".باد"يف أمريكا الشمالية من خالل عملية 

أفادت السلطات املكسيكية ، ٢٠١١يوليه /ويف متوز  - ٤٦٤
من اإليثيل فينيل أسيتات كانت  طنا ٦٠بضبط كمية قدرها 

وعلى الرغم من . ُتنقل يف ثالث حاويات واردة من الصني
 خاضعة للمراقبة الدولية، فهي ختضع لتدابري ليستأنَّ املادة 

مراقبة وطنية، واستنادا إىل مسؤولني مكسيكيني كان ُيعتزم 
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  ات خدِّركيميائية سليفة يف صنع املاستخدامها كمادة 
  .غري املشروعة

من  طنا ١٢,٧، متّ ضبط كمية قدرها ٢٠١٠ويف عام   -٤٦٥
 ماليني ٦,٤ القات عند احلدود الكندية ُتقدَّر قيمتها السوقية بـ

 يف املائة من املادة ُنقل عرب ٨٥وما يقرب من . دوالر كندي
ف النسبة املسجَّلة اململكة املتحدة يف طريقه إىل كندا، أي ضع

وعالوة على ذلك، أفاد موظفو احلدود . ٢٠٠٩يف عام 
، وهي ٢٠١٠ طن من الكيتامني يف عام ١,٨الكنديون بضبط 

 مصدروكانت الصني واهلند . الكمية األكرب منذ سّت سنوات
  . يف املائة من تلك الكمية٩٩ما يقرب من 

تشريعية وعلى الرغم من تشديد التدابري التنظيمية وال  - ٤٦٦
على املستوى الوطين هبدف حظر بيع وتوزيع كاثينونات 

االصطناعية، فإنَّ الكثري من تلك  القنَّب االنتشاء وشبائه
 يف أجزاء من أمريكا للمراقبةاملواد ال يزال غري خاضع 

  .الشمالية وما زالت متاحة للمتعاطني على نطاق واسع
    
  التعاطي والعالج  -٥  
  

نَّ التكاليف البشرية واالقتصادية تالحظ اهليئة أ  - ٤٦٧
ات غري املشروعة خدِّرواالجتماعية الّتساع نطاق تعاطي امل

ففي الواليات املتحدة، يفوق . يف أمريكا الشمالية مذهلة
ات اآلن عدد الوفيات اليت خدِّرعدد الوفيات املتصلة بامل

تسببها األسلحة النارية يف البلد ككل، بينما جتاوز عدد 
ات اآلن عدد الوفيات النامجة عن خدِّرالنامجة عن املالوفيات 

حوادث املركبات بصفتها الفئة الرئيسية الوحيدة للوفيات 
  . والية ويف منطقة كولومبيا١٧املتصلة بإصابات يف 

وكما ذُكر أعاله، فإنَّ التأثري االقتصادي التقديري   - ٤٦٨
يات  يف الوالاجملتمعات غري املشروعة على خدِّرلتعاطي امل

املتحدة، مع مراعاة النفقات املتصلة بالعدالة اجلنائية والرعاية 
الصحية وكذلك اخلسائر يف القدرة التنافسية االقتصادية 
واالستعداد العسكري والنتائج التعليمية واإلنتاجية، جتاوزت 

واستنادا إىل املركز . ٢٠٠٧ بليون دوالر يف عام ١٩٣
د ات، يؤكّخدِّرتعلقة باملالوطين للمعلومات االستخبارية امل

هذا الرقم صحة النهج املتَّبع يف االستراتيجية الوطنية ملكافحة 
ات اليت اعتمدهتا حكومة الواليات املتحدة، والذي خدِّرامل

يقوم على خفض العرض من خالل أنشطة إنفاذ القانون 
ات غري خدِّروبرامج الوقاية اجملتمعية وإحالة متعاطي امل

  .برامج عالج متخّصصةالعنيفني إىل 

وملّا كانت الواليات املتحدة هي أكرب سوق   - ٤٦٩
للكوكايني يف العامل، فقد كان الخنفاض الطلب هناك أثر 

ومع . ملموس يف االستهالك العاملي الذي واصل اخنفاضه
 يف املائة من مجيع متعاطي ٣٧ذلك، ال يزال ما نسبته 

. ريكا الشماليةالكوكايني على صعيد العامل موجودين يف أم
وبينما لوحظ حدوث اخنفاض مطّرد يف تعاطي الكوكايني 

 االنتشار بني السكان نسبة، فإنَّ ٢٠٠٦يف املنطقة منذ عام 
ثِّل حنو متزال ت سنة ال ٦٤ و١٥الذين تتراوح أعمارهم بني 
  .مخسة أضعاف املتوسط العاملي

 له عقـاقري الوصـفات  وباإلضافة إىل التهديد الذي تشكّ     -٤٧٠
ات عقليــة، ال تــزال أمريكــا   مــؤثِّرالطبيــة الــيت حتتــوي علــى    

ــأثّر بــصنع امل  ات االصــطناعية غــري املــشروعة  خــدِّرالــشمالية تت
واســتنادا إىل أحــدث البيانــات  . وتعاطيهــا علــى نطــاق واســع 

 )٢٥(،٢٠١١ات لعـام    خـدِّر التقرير العاملي عن امل   املبلَّغ عنها يف    
ريكا الشمالية اسـتخدموا     ماليني من سكان أم    ٣,٥يقدَّر بأنَّ   

ــسابق، وهــ نــشِّطامل ــة يف العــام ال  ثالــث أعلــى يات األمفيتاميني
  . انتشار يف العاملنسبة

، أصدرت وزارة الصحة ٢٠١١أبريل /ويف نيسان  - ٤٧١
واخلدمات البشرية يف الواليات املتحدة منشورها املعنون 

 حاالت اإلدخال  فيما خيّصجمموعة البيانات عن فترات عالج
 مرافق خدمات العالج من تعاطي املواد على الصعيد إىل

 البيانات أنَّ ما وتكشف )٢٦(.٢٠٠٩-١٩٩٩الوطين للفترة 

__________ 
  .E.11.XI.10منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )25(
)26(  United States of America, Department of Health and 

Human Services, Treatment Episode Data Set (TEDS): 
1999-2009—National Admissions to Substance Abuse 

Treatment Services (Rockville, Maryland, Substance Abuse 
and Mental Health Services Administration, 2011).  
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 يف املائة من األشخاص الذين أُدخلوا إىل مرافق ٩٦نسبته 
، شخصا ١  ٩٦٣  ٠٨٩ مالعالج من تعاطي املواد، وعدده

الكحول : إىل جمموعات املواد اخلمس التاليةحالتهم ُتعزى 
   القنَّب، و) يف املائة٢١(، واملواد األفيونية ) يف املائة٤٢(
 /، وامليثامفيتامني) يف املائة٩(، والكوكايني ) يف املائة١٨(

واستنادا إىل البيانات، كانت ).  يف املائة٦(األمفيتامينات 
 يف املائة فقط من حاالت العالج من تعاطي املواد ٨نسبة 

. واد أخرى عدا اهلريوينترتبط مب ١٩٩٩األفيونية يف عام 
 يف ٣٣، كان هذا الرقم قد ارتفع إىل ٢٠٠٩وحبلول عام 

 أيضا، ارتفعت نسبة ٢٠٠٩- ١٩٩٩وخالل الفترة . املائة
 األشخاص الذين استقبلتهم مرافق العالج بسبب تعاطي

وكان متوسط عمر .  يف املائة١٨ إىل ١٣من القنَّب 
 ٢٤ القنَّب  تعاطياألشخاص املُدَخلني إىل مرافق العالج من

.  يف املائة من هؤالء من الذكور٧٤سنة، وكان ما نسبته 
وقد اخنفضت نسبة املرضى املُدَخلني إىل مرافق العالج من 

 يف املائة يف عام ١٤ يف املائة، من ٥الكراك بنسبة /الكوكايني
كما كان متوسط . ٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٩ إىل ١٩٩٩

ىل مرافق العالج من تعاطي سّن األشخاص الذين دخلوا إ
الكراك أيضا أعلى بكثري مقارنة مبن استقبلتهم /الكوكايني

 سنة بالنسبة ملدّخين ٤٠( القنَّب تلك املرافق بسبب تعاطي
وبلغ عدد ).  سنة بالنسبة ملن عداهم٣٦الكوكايني و
 دخلوا إىل مرافق العالج من تعاطي الذيناألشخاص 
 يف املائة من جمموع ٤ما نسبته األمفيتامينات /امليثامفيتامني

مث . ١٩٩٩األشخاص املُدَخلني إىل تلك املرافق يف عام 
 قبل أن ٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٩وصلت هذه النسبة إىل 

ومن بني املراهقني . ٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٦تنخفض إىل 
، كان ما نسبته ) عاما١٧ إىل ١٢أي األشخاص من سّن (

اإلدخال إىل مرافق العالج يعزى  يف املائة من حاالت ٨٦
وكان ما . باعتباره مادة التعاطي األوىل أو الثانية القنَّب إىل

املتلقّني )  يف املائة٤٩(يناهز نصف جمموع عدد املراهقني 
  .للعالج قد أُحيلوا عن طريق نظام العدالة اجلنائية

وتشري البيانات األخرية إىل أنَّ استراتيجية كندا   - ٤٧٢
ات واليت أُطلقت عام خدِّراخلمسية ملكافحة املالوطنية 

ات غري خدِّر هبدف خفض العرض والطلب على امل٢٠٠٧
وقد أصدرت وزارة . املشروعة، قد بدأت تؤيت مثارها

الصحة الكندية نتائج االستقصاء الكندي لرصد الكحول 
 هذا االستقصاء، نتائجواستنادا إىل . ٢٠١٠ات لعام خدِّروامل

ملواد يف كندا بالنسبة ملعظم املواد يف حني اخنفض تعاطي ا
بقى مستقرا بالنسبة إىل املستحضرات الصيدالنية ذات التأثري 

 ١٥وتراجعت نسبة الكنديني البالغني من العمر . النفساين
ولو مرة يف  القنَّب عاما فما فوق الذين أُبلغ عن تعاطيهم

 يف ٤١,٥ إىل ٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٤٢,٤عمرهم من 
ومع أنَّ النسبة املئوية للمجيبني على . ٢٠١٠ملائة يف عام ا

يف العام السابق  القنَّب االستبيان الذين أقّروا بتعاطيهم
 إىل ٢٠٠٩ يف املائة يف عام ١٠,٦شهدت زيادة طفيفة من 

، فإنَّ الرقم األخري ميثِّل ٢٠١٠ يف املائة يف عام ١٠,٧
وعالوة . ٢٠٠٤م  يف املائة عن أرقام عا٣,٤اخنفاضا بنسبة 

يف السنة السابقة بني الشباب  القنَّب على ذلك، شهد تعاطي
)  سنة٢٤ و١٥أي األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني (

 يف ٣٧ يف املائة، من ١٢اخنفاضا كبريا بنسبة تقلّ قليال عن 
. ٢٠١٠ يف املائة يف عام ٢٥,١ إىل ٢٠٠٤املائة يف عام 

لكراك وامليثامفيتامني البلوري كما أنَّ تعاطي الكوكايني أو ا
واهلريوين شهد " اإلكستاسي"واملهلوسات وعقار ) سبيد(

 حيث اخنفض  كبريا ضمن الفئة العمرية نفسها،أيضا تراجعا
 يف ٧ إىل ٢٠٠٤ يف املائة يف عام ١١,٣هذا التعاطي من 

وعلى الرغم من تلك التطّورات . ٢٠١٠املائة يف عام 
من ات بني األشخاص خدِّراطي امل تعنسبةاإلجيابية، فإنَّ 
 النسبزال أعلى بكثري من ت عاما ال ٢٤- ١٥الفئة العمرية 

 عاما فما فوق، ٢٥املسّجلة عن البالغني ّممن هم يف سّن 
 القنَّب ويشمل ذلك ارتفاعا بثالثة أضعاف بالنسبة إىل

وتسعة أضعاف )  يف املائة٧,٩ يف املائة مقابل ٢٥,١(
 يف املائة مقابل ٧,٩(ات األخرى خدِّربالنسبة إىل مجيع امل

  ). يف املائة٠,٨

وتالحظ اهليئة تزايد األدلة اليت تشري إىل أنَّ نسب   - ٤٧٣
 التعاطي العالية أصال واآلخذة يف االرتفاع فيما يتعلق بتعاطي

راجع يف  بني الشباب ُتعزى يف جزء كبري منها إىل التالقنَّب 
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واستنادا إىل بيانات . قنَّبالإدراك املخاطر املرتبطة بتعاطي 
 هذا اإلدراك ن أنَّاستقصاء أُجري يف الواليات املتحدة، تبيَّ

ممن تتراوح (لدى طالب السنة النهائية من الدراسة الثانوية 
 اخنفضت القنَّب لضرر تعاطي)  سنة١٨ و١٧أعمارهم بني 

 يف املائة ٤٦,٨ إىل ٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٥٢,٤نسبته من 
ومن بني األشخاص ممن تتراوح أعمارهم . ٢٠١٠يف عام 

 يف املائة فقط ٣٠ عاما، فإنَّ ما نسبته ١٧ و١٢بني 
مرة واحدة يف الشهر ينطوي على  القنَّب يدركون أنَّ تدخني

 يف املائة من ٢٤,١، يف حني أفاد ما نسبته "خماطرة كبرية"
اجمليبني ضمن الفئة العمرية نفسها بأهنم مل يتلقّوا رسائل 

ات عدا تلك اليت تلقّوها يف خدِّرعية بشأن الوقاية من املتو
واستنادا إىل وزارة الصحة واخلدمات البشرية يف . املدارس

الواليات املتحدة، قد يكون هذا اإلدراك متأثّرا باجلدل 
  .لألغراض اليت ُيزعم أهنا طبية القنَّب الدائر حول استخدام

 عنها الشرطة يف وتشري إحصاءات اجلرمية اليت أبلغت  -٤٧٤
 اجلرمية معّدل إىل أنه على الرغم من تراجع ٢٠١٠كندا لعام 

 يف املائة عّما كان عليه يف عام ٥يف البلد عموما بنسبة 
ات للفترة نفسها زادت خدِّر املتصلة باملاجلرمية، فإنَّ ٢٠٠٩
 يف املائة تقريبا، وهو ما يعزى أساسا إىل تزايد عدد ١٠بنسبة 

ات اليت خدِّرومن بني جرائم امل. القنَّبلصلة باجلرائم ذات ا
، وعددها ٢٠١٠أبلغت الشرطة عن ارتكاهبا يف كندا عام 

 يف املائة منها يتعلق ٥٢ جرمية، كان ما نسبته ١٠٨ ٦٠٠
 يف املائة مقارنة ١٣، وهو ما ميثّل زيادة بنسبة القنَّبحبيازة 
و ويف املقابل، الحظت الشرطة اخنفاضا بنح. ٢٠٠٩بعام 
ات، وكذلك خدِّر يف املائة يف حاالت القيادة حتت تأثري امل١٠

  . يف املائة يف جرائم الكوكايني٥تراجعا بنسبة 

وقد استهلك املتعاطون يف القارة األمريكية ما   - ٤٧٥
وُيقدَّر . ٢٠٠٩من اهلريوين النقي يف عام  طنا ٢٥يقرب من 

ملائة من  يف ا٨٨من هذه الكمية، أي ما ميثِّل  طنا ٢٢أنَّ 
وبقي االستهالك يف . اجملموع، متّ تعاطيها يف أمريكا الشمالية

ا، حبيث تصبح  طن٢١ت املتحدة وحدها ثابتا عند الواليا
الواليات املتحدة ثالث أكرب مستهلك للهريوين، بينما أفيد 

  . طنا اسُتهلكت يف كندا١,٣بأنَّ كمية قدرها 

كسيك صغرية وكانت كمية األفيون املتعاطاة يف امل  - ٤٧٦
وبينما يفيد . كغ ١٥٠ و١٠٠نسبيا إذ تراوحت ما بني 

ات واجلرمية بأنَّ عدد خدِّرمكتب األمم املتحدة املعين بامل
متعاطي اهلريوين يف القارة األمريكية ككل يقدَّر بنحو 

 مليون شخص، فإنَّ غالبيتهم العظمى موجودة يف ١,٦٧
خص يف  مليون ش١,٢أمريكا الشمالية، مبا يف ذلك 

 ألف شخص يف كندا، وما بني ١١٤الواليات املتحدة، و
  . ألف شخص يف املكسيك٦٠ ألف و٥٠

وتكشف البيانات الواردة من الواليات املتحدة   - ٤٧٧
 اجلدد خدِّربشأن تعاطي األوكسيكودون أنَّ عدد متناويل امل

 عاما فما فوق يف عام ١٢ألغراض غري طبية ممن هم يف سّن 
ألف حيث بلغ متوسط سّن املستخدمني  ٦٠٠ ناهز ٢٠١٠

  .٢٠٠٩ عاما، وهو ما يّتسق مع أرقام عام ٢٢,٨ألول مرة 

، أصدر برنامج رصد تعاطي ٢٠١١مايو /ويف أيار  - ٤٧٨
تقريره السنوي لعام ) ADAM II(ات بني املعتقلني خدِّرامل

والربنامج، الذي يرعاه املكتب املعين بالسياسة . ٢٠١٠
ات يف الواليات املتحدة، هو خدِّرالوطنية ملكافحة امل
ات يهدف إىل مجع معلومات عن خدِّراستقصاء متعلق بامل

األفراد الذين اعُتقلوا حديثا، وهي جمموعة ال تكون يف كثري 
من األحيان ممثَّلة متثيال كافيا يف استقصاءات أخرى ولكنها 
عظيمة األمهية بالنسبة إىل واضعي السياسات يف جمال مراقبة 

 يف املائة من ٥٠ويكشف االستقصاء أنَّ . اتدِّرخامل
السجناء على املستوى االحتادي أو على مستوى الواليات 

ات خالل الشهر السابق الرتكاب خدِّركانوا قد تعاطوا امل
اجلرمية اليت ألقي القبض عليهم بسببها وأنَّ حنو ثلث السجناء 

ادي على مستوى الواليات وربع السجناء على املستوى االحت
كما . ات يف وقت ارتكاب اجلرميةخدِّركانوا حتت تأثري امل

يسلّط التقرير الضوء أيضا على اختالفات مهمة بني اجمليبني 
على استبيان الربنامج املذكور وعموم املشاركني يف 

ومن . ات والصحةخدِّراالستقصاء الوطين بشأن تعاطي امل
العهد ممن بني تلك االختالفات أنَّ املوقوفني احلديثي 

شاركوا يف الربنامج يغلُب أن يكونوا من العاطلني عن العمل 
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وممن يعيشون يف مساكن مؤقتة وأن يكونوا أكثر اخنراطا يف 
  .اتمخدِّراجلرمية وأكثر عرضة لل

    
     أمريكا اجلنوبية    

    التطّورات الرئيسية  -١  
، بلغ إمجايل مساحة األراضي ٢٠١٠يف عام   - ٤٧٩

الكوكا بصورة غري مشروعة يف أمريكا املزروعة بشجرية 
 ٩ ٦٠٠ مبقدار  هكتار، وهو ما يقل١٥٤ّ  ٢٠٠اجلنوبية 

 ١٦٣  ٨٠٠ (٢٠٠٩ يف املائة، عن عام ٦هكتار، أو بنسبة 
وقد تناقصت مساحة األراضي املزروعة بصورة غري ). هكتار

 هكتار منذ عام ١١  ٠٠٠مشروعة يف كولومبيا مبقدار 
 يف ١٥أي نقصان بنسبة ( هكتار ٦٢  ٠٠٠، إىل ٢٠٠٩
ويف بريو ازدادت مساحة األراضي املزروعة بشجرية ). املائة

 هكتار لتصل ١  ٣٠٠الكوكا بصورة غري مشروعة مبقدار 
ومل حتدث أيُّ ).  يف املائة٢أي بنسبة ( هكتار ٦١ ٢٠٠إىل 

زيادة ُيعتدَّ هبا يف زراعة شجرية الكوكا يف دولة بوليفيا 
بلغت مساحة األراضي املزروعة ف: ة القومياتتعّددامل

، ٢٠١٠ هكتار يف عام ٣١  ٠٠٠بشجرية الكوكا يف البلد 
 يف املائة من األراضي املزروعة بشجرية الكوكا ٢٠مبا ميثّل 

  .بصورة غري مشروعة يف أمريكا اجلنوبية

وتشري تقديرات اإلنتربول ومكتب األمم املتحدة   -٤٨٠
 إىل أنَّ قيمة السوق العاملية )املكتب(ات واجلرمية خدِّراملعين بامل

.  بليون دوالر أمريكي٨٠غري املشروعة للكوكايني تزيد على 
وخالل العقد املاضي، طرأ تغّير كبري على حجم األسواق غري 

فبلغت قيمة سوق الكوكايني . املشروعة الرئيسية للكوكايني
 أربعة ١٩٩٨غري املشروعة يف الواليات املتحدة يف عام 

ومنذ ذلك احلني، تراجع إمجايل . ها يف أوروباأضعاف مثيلت
 حجم سوق الكوكايني غري املشروعة يف أمريكا الشمالية

، بينما ازداد الطلب غري املشروع على الكوكايني يف ككل
  . أوروبا، مما أّدى إىل تضييق الفارق يف قيم هاتني السوقني

ويف السنوات األخرية، أبلغت البلدان الرئيسية   - ٤٨١
ة تعّددعة للكوكايني، وخصوصاً دولة بوليفيا املاملصّن

وبلغ إمجايل . القنَّبالقوميات، عن ازدياد مضبوطات 
 عام يفيف ذلك البلد  القنَّب وُعشبة القنَّب مضبوطات نبتة

وخالل األعوام القليلة املاضية، . طن ١١٠٠ قرابة ٢٠١٠
أبلغت كل من بريو وكولومبيا عن ازدياد مضبوطات ُعشبة 

وتدعو اهليئة حكوميت هذين البلدين إىل استبانة مدى . نَّبالق
يف أراضيهما  القنَّب حجم الزراعة غري املشروعة لنبتة

واجتاهاهتا احلالية، وذلك بقدر اإلمكان وبالتعاون مع مكتب 
ات واجلرمية، وإىل مواصلة تعزيز خدِّراألمم املتحدة املعين بامل

  .زراعةجهودمها الرامية إىل مكافحة هذه ال

ات العاملة يف خدِّروواصلت منظمات االجتار بامل  - ٤٨٢
 ذاتية غواصة وشبه غواصةأمريكا اجلنوبية استخدام سفن 

الدفع لتقليص خماطر اكتشاف عمليات هتريب الكوكايني 
والحظت اهليئة بارتياح أنَّ فريق اخلرباء املعين . من املنطقة
ع للجنة البلدان ات عن طريق البحر التابخدِّرباالجتار بامل

 ٢٠١١ات صاغ يف عام خدِّراألمريكية ملكافحة تعاطي امل
 الذاتية الغواصة وشبه الغواصةقانونا منوذجيا بشأن السفن 

التصّدي الدفع بغية مساعدة حكومات بلدان املنطقة على 
  .هلذه املشكلة

ة القوميات اقتراحا تعّددوقدَّمت دولة بوليفيا امل  - ٤٨٣
 ة بربوتوكولعّدل امل١٩٦١ سنة من اتفاقية ٤٩بتعديل املادة 

وبعد رفض . ، بشأن منع مضغ أوراق الكوكا١٩٧٢ سنة
الدول األطراف يف االتفاقية االقتراح املقّدم، أودعت 

 لدى األمني ٢٠١١يونيه /احلكومة البوليفية يف حزيران
العام صك االنسحاب من االتفاقية اليت كانت قد انضّمت 

 وسوف يبدأ سريان االنسحاب يف .١٩٧٦إليها يف عام 
مث أعلنت احلكومة البوليفية . ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين

ومما . عن نّيتها لالنضمام جمّددا إىل االتفاقية مع إبداء حتفُّظ
  يزيد من قلق اهليئة بشأن هذه املستجدات ورود تقارير 

   بنسبة ٢٠١٠عن ارتفاع أسعار ورقة الكوكا يف عام 
   يف املائة ٣٧ األسواق املشروعة وبنسبة  يف املائة يف٢٢

- ٢٧٠الفقرات انظر . (يف األسواق غري املشروعة يف البلد
  ). أعاله٢٨٠
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وترحِّب اهليئة باعتماد جلنة البلدان األمريكية   - ٤٨٤
ات خطة عمل نصف الكرة الغريب خدِّرملكافحة تعاطي امل

ية  يف دورهتا العاد٢٠١٥- ٢٠١١ات للفترة خدِّرملكافحة امل
 يف مدينة ٢٠١١مايو /التاسعة واألربعني اليت ُعقدت يف أيار

وهتدف خطة العمل هذه إىل دعم تنفيذ . باراماريبو بسورينام
ات يف نصف الكرة الغريب اليت خدِّراستراتيجية مكافحة امل

ويف جمال خفض . ٢٠١٠اعتمدهتا اللجنة املذكورة يف عام 
 مجلة أمور ومنها ات، تقترح خطة العملخدِّرالطلب على امل

توطيد العالقة بني السلطات الوطنية واملؤسسات األكادميية 
 غري احلكومية البحثية واملتخصصة من أجل إنتاج املنظَّماتو

وتضّمنت أهداف . اتخدِّرشواهد تتعلق بالطلب على امل
ات تصميم تدابري خدِّرخطة العمل يف جمال خفض عرض امل

عة غري املشروعة حملاصيل ناجعة ومستدامة للحّد من الزرا
ات وتشجيع التنمية القائمة على البدائل وبرامج خدِّرامل

  . احلماية البيئية
    
    التعاون اإلقليمي  -٢  

، نشرت جلنة البلدان األمريكية ٢٠١٠يف عام   -٤٨٥
ات ومكتب األمم املتحدة املعين خدِّرملكافحة تعاطي امل

مي ملعلومات وحبوث ات واجلرمية والنظام دون اإلقليخدِّربامل
ات، الذي يضّم األرجنتني وإكوادور وأوروغواي خدِّرامل

ة القوميات وبريو وشيلي وكولومبيا، تعّددودولة بوليفيا امل
ات واجلرمية يف خدِّردراسة مقارنة مشتركة عن العالقة بني امل
وعرضت الدراسة، . صفوف املراهقني ممن ينتهكون القانون

ات بالنسبة خدِّرقييما ملشكلة تعاطي املألول مرة يف املنطقة، ت
للجرائم اليت يرتكبها السكان من املراهقني يف كل من 

ة القوميات وشيلي تعّددأوروغواي وبريو ودولة بوليفيا امل
ات خدِّر انتشار تعاطي املنسبةوأبرزت الدراسة . وكولومبيا

رتفع  تيتيف وقت ما من العمر يف صفوف األحداث عموما، ال
االنتشار يف فترة ما من العمر بني نسبة كبرية عن بصورة 

ودلّت البيانات على أنَّ أعلى مستوى . الشباب بوجه عام
يف وقت ما من العمر بني األحداث  القنَّب النتشار تعاطي

  .يوجد يف كل من بريو وشيلي)  يف املائة٨٠(

وشاركت غيانا وسورينام يف الدراسة املقارنة عن   -٤٨٦
ات بني طالب املرحلة الثانوية يف بلدان منطقة رخدِّتعاطي امل
، ٢٠١٠ووفقا لنتائج الدراسة اليت ُنشرت يف عام . ي الكاريب

فقد أبلغت غيانا، من بني مجيع البلدان اليت خضعت 
ت انتشار تعاطي يف السنة السابقة معّداللالستقصاء، عن أعلى 

  ".الكراك"والكوكايني و" إلكستاسي ا " عقارخبصوص

وأصدرت جلنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي   - ٤٨٧
ات مخدِّرات باالشتراك مع املرصد األورويب للخدِّرامل

مطبوعة إنشاء مرصد وطين ) EMCDDA(وإدماهنا 
أكتوبر / يف تشرين األولكتيب مشترك،: اتمخدِّرلل

ويوفِّر هذا الكتيب، استنادا إىل خربات اهليئتني كل . ٢٠١٠
ية، دليال عمليا يناسب مجيع األقاليم يف منطقتها اجلغراف

وميكن تطويعه ليتناسب مع طائفة واسعة من السياقات 
  .الوطنية واملؤسسية

 عن ذلك، وقّعت جلنة البلدان األمريكية وفضالً  -٤٨٨
ات مخدِّرات واملرصد األورويب للخدِّرملكافحة تعاطي امل

 ٢٠١٣-٢٠١١وإدماهنا خطة عمل للتعاون تغطي الفترة 
ّمن أهدافها تعزيز نظم الرصد اإلقليمية والدولية؛ وتتض

ات والطلب خدِّرومواءمة وتطوير مؤشرات يف جمايل عرض امل
ات وشبكات مخدِّرعليها؛ ودعم إنشاء مراصد وطنية لل

  .اتخدِّرملعلومات امل

، أصدرت جلنة البلدان األمريكية ٢٠١١ويف   - ٤٨٩
رة الغريب ات تقريرا عن نصف الكخدِّرملكافحة تعاطي امل

ات يف القارة األمريكية خدِّرلتقييم التقدم احملرز يف مكافحة امل
ووفقاً للتقرير، أجرت مجيع . ٢٠٠٩- ٢٠٠٧يف الفترة 

البلدان يف القارة األمريكية تقريبا دراسات استقصائية 
ات يف فئة سكانية حمّددة خدِّر انتشار تعاطي املنسبةلتحديد 

وعلى وجه . فئة الطلبةواحدة على األقل، مبا يف ذلك 
اخلصوص، حتذّر االستقصاءات القُطرية من صغر السّن اليت 

ات، واخنفاض درجة إدراك الشباب خدِّريبدأ فيها تعاطي امل
 القنَّب ات، وخاصة تعاطي ُعشبةخدِّرخلطورة تعاطي امل

وإضافة إىل ذلك، قامت . والكوكايني لألغراض الترفيهية
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ني واللوائح التنظيمية اخلاصة أمانة اللجنة بتجميع القوان
 بلدا يف القارة األمريكية وأتاحت تلك ٣٤ات من خدِّربامل

  . املوقع اإللكتروين للجنة املذكورة علىاجملموعة

ونظَّمت اللجنة واملكتب اجتماعا للتنسيق التقين،   -٤٩٠
لون ، وشارك فيه ممث٢٠١١ّمارس /ُعقد يف سانتياغو يف آذار
واستعرض . اي وشيلي من بني آخرينعن األرجنتني وأوروغو

ات نشِّطاملشاركون يف االجتماع الوضع بالنسبة لالجتار بامل
األمفيتامينية وتعاطيها، والبيانات املتاحة عن هذه الظاهرة، 
واالستراتيجيات الرامية إىل تعزيز اهلياكل القائمة لتبادل 

وعلى الرغم من أنَّ مشكلة صنع . املعلومات ذات الصلة
ات األمفيتامينية بصورة غري مشروعة واالجتار هبا طنشِّامل

وتعاطيها مل تكن قد بلغت بعد أبعاداً كبرية يف هذه البلدان، 
. فقد اتفق املشاركون على ضرورة رصد الوضع رصدا دقيقا

وتساند اهليئة جهود املكتب واللجنة الرامية إىل مساعدة 
ن صنع احلكومات يف ما تبذله من جهود لتوليد بيانات ع

ات األمفيتامينية بصورة غري مشروعة واالجتار فيها نشِّطامل
وُتشجَّع . وتعاطيها وإدارة هذه البيانات وحتليلها وتبليغها

حكومات البلدان يف أمريكا اجلنوبية على رصد املوارد 
الالزمة لدعم قدرهتا على كشف العقاقري االصطناعية، مبا فيها 

  .ليت ال ختضع للرقابة الدولية حاليااملواد ذات التأثري النفساين ا

 فّوضية، اعتمدت امل٢٠١٠ديسمرب /ويف كانون األول  -٤٩١
األوروبية برنامج التعاون بني أمريكا الالتينية واالحتاد األورويب 

وسوف يدعم هذا . اتخدِّربشأن سياسات مكافحة امل
 شهرا عددا من األنشطة التكميلية، ٤٢الربنامج البالغة مدته 

 التدريب يف جماالت الزراعة والتنمية الزراعية املتكاملة؛ تشمل
ومنع تسريب السالئف والتحقيق فيه؛ ومنع تعاطي 

وقد اعتمدت كل من األرجنتني . ات؛ وعالج متعاطيهاخدِّرامل
وأوروغواي والربازيل وبريو وشيلي، يف االجتماع التنسيقي 

ج عمل ، برنام٢٠١١مايو /املعقود يف بوينس آيريس يف أيار
ن الربنامج املعين بتعزيز  يهدف إىل تطوير مكّو٢٠١١لعام 

  .اتمخدِّراملراصد الوطنية لل

-٢٠١٠ات واجلرمية، يف الفترة خدِّروعمد مكتب امل  -٤٩٢
، من خالل مشروعه بشأن منع تسريب سالئف ٢٠١١

ي، إىل تشجيع التعاون  ات يف أمريكا الالتينية والكاريبخدِّرامل
اص والسلطات الوطنية املختصة، وساند تنفيذ بني القطاع اخل
بني ي بشأن التحقيق والتعاون عرب احلدود  برنامج تدريب

سلطات إنفاذ القانون يف بلدان املنطقة، ومنها األرجنتني 
ة القوميات، تعّددبوليفيا املدولة وإكوادور والربازيل و

  .وكولومبيا زويال البوليفارية فنمجهورية و

اع العشرين لرؤساء األجهزة الوطنية ويف االجتم  -٤٩٣
ي،  ات يف أمريكا الالتينية والكاريبخدِّراملعنية بإنفاذ قوانني امل

أكتوبر / تشرين األول٧ إىل ٤املعقود يف ليما يف الفترة من 
ات خدِّر، أفاد املشاركون عن آخر اجتاهات االجتار بامل٢٠١٠

 وغريها تاخدِّروشبكات توزيعها والصالت بني االجتار بامل
ويف جمال مكافحة االجتار . من أشكال اجلرمية املنظمة

ات والفساد، أوصى االجتماع من بني ما أوصى بأن رباملخدِّ
تقوم حكومات املنطقة بطرح مبادرات لتعزيز املنافسة 
االنتخابية الشفافة والنهوض هبا بغية منع تدّخل االجتار 

 االجتماع وأوصت جمموعة عمل. ات يف السياسةخدِّربامل
ات االصطناعية ومراقبة السالئف خدِّراملعنية باالجتار بامل

بضرورة أن تتخذ احلكومات خطوات لتقييم القوانني 
واإلجراءات القائمة املتعلقة بإدارة استرياد وتصدير وبيع 
املستحضرات الصيدالنية اليت حتتوي على اإليفيدرين 

ق فيها مثل هذه طبَّوالسودوإيفيدرين يف البلدان اليت ال ُت
  .الضوابط الرقابية آنذاك

، شاركت حكومات األرجنتني ٢٠١١ويف عام   - ٤٩٤
يف العملية  البوليفاريةزويال  فنمجهورية وباراغواي والربازيل و

ات نشِّط، بشأن رصد التجارة يف سالئف امل"باد"املسّماة 
  .األمفيتامينية، مبا فيها محض فينيل اخلل ومشتقاته

    
  عات والسياسات واإلجراءات الوطنيةالتشري  -٣  

  
، إعماال خلطتها ٢٠١١بدأت حكومة الربازيل يف   -٤٩٥

" الكراك"الوطنية الشاملة الرامية إىل مكافحة تعاطي عقّار 
ات، يف نشر مراكز مرجعية إقليمية تعمل خدِّروغريه من امل

املهنيني املشاركني يف شبكات الرعاية على تشجيع تدريب 
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لة واملساعدة االجتماعية، الذين يعملون مع الصحية الشام
ات وأُسرهم، ومنح خدِّروغريه من امل" الكراك"متعاطي 

  .شهادات هلم

ات خدِّروتسعى االستراتيجية الوطنية املتعلقة بامل  -٤٩٦
 حكومة شيلي  اليت أطلقتها٢٠١٤-٢٠١١والكحول للفترة 

د وختفيف ات غري املشروعة يف البلخدِّرإىل احلدِّ من تعاطي امل
وتشمل . اتخدِّرالتبعات االجتماعية والصحية لتعاطي امل

 االنتشار نسبةأهداف االستراتيجية على وجه اخلصوص خفض 
 يف املائة بني السكان يف سّن ١٥بنسبة  القنَّب السنوي لتعاطي

االنتشار السنوي لتعاطي الكوكايني بني نسبة املدرسة وخفض 
  . يف املائة١٠السكان يف سّن املدرسة بنسبة 

، أطلقت حكومة شيلي ٢٠١٠أغسطس /ويف آب  - ٤٩٧
"). شيلي اآلمنة ("٢٠١٤- ٢٠١٠خطة األمن الوطين للفترة 

 يف إطار خطة األمن الوطين، ٢٠١١- ٢٠١٠ويف الفترة 
رعت احلكومة عددا من املبادرات ملكافحة االجتار 

ات، مبا يف ذلك إعداد استراتيجية وطنية جديدة خدِّربامل
وهتدف استراتيجية مكافحة . اتخدِّرلالجتار باملي للتصّد

 بدرجة كبرية من ات إىل حتقيق غايات من بينها احلّدخدِّرامل
ات يف شيلي عن طريق إعاقة دخوهلا بصورة خدِّرتوفّر امل

  .فّعالة إىل البلد وتفكيك منظمات االجتار

 يف إكوادور معّدل دخل قانون ٢٠١٠ويف عام   - ٤٩٨
أن منع غسل األموال وكشفه والقضاء عليه حّيز النفاذ بش

وفضال عن ذلك، صيغت خطة وطنية . وبشأن متويل اجلرمية
 وهي اآلن ٢٠١٥- ٢٠١١ات للفترة خدِّرملنع تعاطي امل

  .معروضة على حكومة إكوادور للموافقة عليها

، عرضت حكومة باراغواي ٢٠١١مايو /ويف أيار  - ٤٩٩
 واجلرمية خطة وطنية اترخدِّباملومكتب األمم املتحدة املعين 

، هتدف إىل زيادة استجابة ٢٠١٤- ٢٠١١متكاملة للفترة 
البلد وفعاليته وكفاءته يف مواجهة التحديات اليت تفرضها 

وتتضمَّن أهداف اخلطة . اتخدِّراجلرمية املنظمة واالجتار بامل
بصورة غري مشروعة وتعزيز تدابري  القنَّب احلّد من زراعة
  .مراقبة احلدود

، نشرت اللجنة ٢٠١٠ديسمرب /ويف كانون األول  - ٥٠٠
يف بريو ) DEVIDA(ات خدِّرالوطنية للتنمية والتحّرر من امل

دراسة عن األثر االجتماعي واالقتصادي لتعاطي املواد ذات 
وقدَّرت الدراسة تكلفة االستخدام .  يف بريوالنفساينالتأثري 

  يف ) تبغباستثناء الكحول وال(ات مخدِّرغري املشروع لل
وتتضّمن .  مليون دوالر أمريكي سنويا١٩٢بريو مببلغ 

التكلفة اليت ميكن عزوها إىل االستخدام املشروع وغري 
ات فاقد تكاليف العمالة وفاقد اإلنتاجية مخدِّراملشروع لل

. والتكاليف احلكومية املباشرة وتكاليف الرعاية الصحية
   غسل األموال واعتمدت حكومة بريو اخلطة الوطنية ملكافحة

 لتعزيز منع غسل األموال ٢٠١١ومتويل اإلرهاب يف عام 
واجلرمية املتصلة به والتحقيق فيهما، وذلك بالتعاون مع 

  .القطاع اخلاص

وتتمثّل األهداف املعلنة لربنامج منع تعاطي   - ٥٠١
الذي أطلقته حكومة " من أجل الرياضة"ات املعنون خدِّرامل

 يف تشجيع املراهقني ٢٠١١أبريل /أوروغواي يف نيسان
شباب الرياضيني على تنمية قدراهتم الرياضية وحتقيق الو

  عوامل اخلطر اليت ميكن أنتقليلإمكاناهتم النفسية، ومن مث 
وستتوىل سلطات وطنية خمتصة . اتخدِّرإىل تعاطي املتؤّدي 

 غري احلكومية املنظَّماترعاية الربنامج، بالتعاون مع إحدى 
ات واجلرمية، وستضطلع خدِّراملتحدة املعين باملومكتب األمم 

  . بتنفيذه رابطات رياضية وطنية

، اعتمد اجمللس الوطين ملكافحة ٢٠١١ويف عام   - ٥٠٢
ات يف أوروغواي االستراتيجية الوطنية ملكافحة خدِّرامل
وتقترح االستراتيجية، . ٢٠١٥- ٢٠١١ات للفترة خدِّرامل

لدويل حول السياسات من بني أمور أخرى، تشجيع النقاش ا
  . اتخدِّراحلالية ملكافحة امل

 زويال ، أصدرت حكومة مجهورية فن٢٠١٠ويف عام   - ٥٠٣
وُيقّر هذا القانون، . اتمخدِّرالبوليفارية القانون األساسي لل

ات حالة طبية خدِّرمن بني أمور أخرى، بأنَّ تعاطي امل
ري تستدعي العالج، ويتضمَّن اختاذ تدابري عالجية وتداب

  .للدمج االجتماعي يف نطاق قانون العقوبات الساري



 تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخّدرات

96 

      الزراعة واإلنتاج والصنع واالجتار  -٤  
    اتخدِّرامل   )أ(  
 بالقنَّب ال ميكن تقدير مساحة األراضي املزروعة  - ٥٠٤

 دقيقاً نظرا بصورة غري مشروعة يف أمريكا اجلنوبية تقديراً
 غري وقد استخدمت مؤشرات. الالزمةلغياب البيانات 

مباشرة، مبا فيها تقارير اإلبادة واملضبوطات وتقارير تعاطي 
يف املنطقة بصورة  القنَّب ات، لتحديد حجم مشكلةخدِّرامل

وبلغت كمية املضبوطات يف أمريكا اجلنوبية، يف . تقريبية
  يف املائة من مضبوطات ُعشبة١٠، ما نسبته ٢٠٠٩عام 

املُنتج  القنَّب عظمويبدو أنَّ م. على مستوى العاملالقنَّب 
 يف املنطقة خمصص لألسواق احمللية يف مشروعةبصورة غري 

يف  القنَّب البلدان املُنتجة، يف حني جيري االجتار جبزء من
  .بلدان أخرى يف املنطقة

يف أمريكا الالتينية،  للقنَّب ُتعترب باراغواي أكرب منتجو  -٥٠٥
 القنَّب إلنتاجحيث تسهم مبا يزيد على نصف اإلمجايل املقّدر 

، استطاعت سلطات باراغواي ٢٠١٠ويف عام . يف املنطقة
املزروعة  القنَّب  هكتار من نباتات١ ٠٠٠إبادة ما يزيد على 

، القنَّب نبتة طناً من ١٣٠بصورة غري مشروعة، وضبطت حنو 
  .٢٠٠٩ طناً عن عام ٤٥بزيادة قدرها 

ى يف املُتعاط القنَّب  يف املائة من٢٠وينشأ حنو   -٥٠٦
 يف املائة املتبقّية ٨٠وتدخل نسبة . الربازيل من مصادر حملية

إىل البلد من باراغواي، وفقاً لبيانات مكتب األمم املتحدة 
، أبادت السلطات ٢٠١٠ويف عام . ات واجلرميةخدِّراملعين بامل

، القنَّب مليون نبتة قّنب، مبا يف ذلك بادرات ٢,٨الربازيلية 
  .القنَّب من ُعشبة  طنا إضافيا١٥٥وضبطت 

اليت ضبطتها السلطات  القنَّب وبلغت كمية ُعشبة  - ٥٠٧
 طنا ١٣٠، ما مقداره ٢٠٠٦- ٢٠٠٤الكولومبية يف الفترة 
، ارتفع هذا الرقم إىل ٢٠٠٩- ٢٠٠٧سنويا؛ ويف الفترة 

   وازدادت مضبوطات ُعشبة.  طنا سنويا٢١٥حوايل 
يادة  طناً، بز٢٦٢,٥، حيث بلغت ٢٠١٠يف عام القنَّب 

  ووفقا لإلدارة . ٢٠٠٩ طناً عن عام ٥٣,٥قدرها 
ات يف كولومبيا، تراوح مستوى خدِّرالوطنية ملكافحة امل

املضبوط يف مقاطعة  القنَّب يف) THC(التتراهيدروكانابينول 
 . يف املائة٢٠ و٨كاوكا بني 

بصورة غري مشروعة يف  بالقنَّب أما املساحة املزروعة  - ٥٠٨
ومع ذلك، فقد ازدادت مضبوطات . فةبريو فهي غري معرو

 طناً يف عام ٢٠بصورة تدرجيية يف البلد، من  القنَّب نبتة
واخنفض هذا العدد . ٢٠٠٩ طناً يف عام ١٣٧,٥ إىل ٢٠٠٥

 ضبطها من يتم، وهو أقل كمية ٢٠١٠ أطنان يف عام ٩إىل 
وازدادت . يف البلد على مدى عشر سنوات القنَّب نبتة

، حيث بلغ جمموعها ٢٠١١يف عام ب  القنَّمضبوطات نبتة
. أغسطس/يناير إىل منتصف آب/ طناً من كانون الثاين١٣٣

 ، ازدادت مضبوطات ُعشبةالقنَّبوعلى خالف احلال مع نبتة 
 طن يف عام ٢,١إىل الضعف تقريبا يف بريو، من القنَّب 
  .٢٠١٠ أطنان يف عام ٣,٩ إىل ٢٠٠٩

يات، ازدادت ة القومتعّددويف دولة بوليفيا امل  - ٥٠٩
 طناً ١٢٥ تدرجيياً، من  القنَّبوُعشب القنَّب مضبوطات نبتة

ويف عام . ٢٠٠٩ طن يف عام ١  ٩٠٠ إىل ٢٠٠٦يف عام 
  . طن تقريبا١  ١٠٠، بلغت املضبوطات ٢٠١٠

لتبلغ (يف إكوادور  القنَّب  مضبوطات ُعشبةوتراجعت  -٥١٠
  .٢٠١٠يف عام )  طن٠,٤لتبلغ (وأوروغواي )  طن٢,٥

 من البحوثن الالزم إجراء مزيد من  أنَّ مومع  - ٥١١
نات أجل حتسني القابلية للمقارنة بني البيانات عن كل مكّو

حتليل البيانات اليت ينشرها مكتب  فإنَّ صنع الكوكايني،
ات واجلرمية يبّين حدوث نقصان تدرجيي يف إمجايل خدِّرامل

مساحة األراضي املستخدمة لزراعة ُشجرية الكوكا على 
و غري مشروع خالل اخلمسة والعشرين عاماً املاضية، حن

  تار، أُبلغ ك ه٢٨٨ ٤٠٠هبوطاً من ذروة وصلت إىل 
 هكتار ١٥٤ ٢٠٠، إىل ما قُّدر بنحو ١٩٩٠عنها يف عام 

ات واجلرمية خدِّر مكتب املمنوحرصاً . ٢٠١٠يف عام 
  ة والقابلية للمقارنة يف البيانات اليت على زيادة الدقّ

تعاون مع  تقاريره، فإنه يعمل اآلن، بالينشرها يف
  الكوكا حتويل أوراق َسب احلكومات، على مراجعة نِ

  .إىل كوكايني
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وبفضل استخدام تقنيات تصوير ذات استبانة أعلى   - ٥١٢
، متكّنت السلطات الكولومبية، للمرة األوىل، ٢٠١٠يف عام 

من احتساب األراضي املزروعة بشجرية الكوكا بصورة غري 
ووفقا .  هكتار٠,٢٥عة اليت تقل مساحتها عن مشرو

ات واجلرمية، اخنفضت خدِّرملكتب األمم املتحدة املعين بامل
مساحة األراضي املزروعة بشجرية الكوكا بصورة غري 

يف كولومبيا، من ) ة لتشمل احلقول الصغريةعّدلامل(مشروعة 
 هكتار يف ٦٢  ٠٠٠ إىل ٢٠٠٩ هكتار يف عام ٧٣  ٠٠٠
وتراجعت زراعة ).  يف املائة١٥فاض بنسبة اخن (٢٠١٠عام 

شجرية الكوكا بصورة غري مشروعة يف مجيع املناطق 
، متت إبادة ٢٠١٠ويف عام . الرئيسية لزراعتها يف البلد

 هكتارا من شجرية الكوكا املزروعة بصورة غري ٤٣  ٧٩٢
، ومتت ) يف املائة٢٧اخنفاض بنسبة ( إبادة يدوية مشروعة

  .تارا إضافيا باستخدام الرش اجلوي هك١٠١  ٩٣٩إبادة 

ويف بريو، بلغت املساحة املزروعة بشجرية الكوكا   -٥١٣
 نفس املساحة املزروعة ٢٠١٠بصورة غري مشروعة يف عام 

فقد ازدادت مساحة األراضي املزروعة : يف كولومبيا تقريبا
بشجرية الكوكا بصورة غري مشروعة يف بريو للسنة اخلامسة 

 إىل ٢٠٠٥ هكتار يف عام ٤٨  ٢٠٠ على التوايل، من
 هكتار، ١  ٣٠٠حوايل  (٢٠١٠ هكتار يف عام ٦١ ٢٠٠

ووفقا للجنة ). ٢٠٠٩ يف املائة عن عام ٢بزيادة قدرها 
، ميكن )DEVIDA(ات خدِّرالوطنية للتنمية والتحّرر من امل

عزو زيادة الزراعة غري املشروعة لشجرية الكوكا يف السنوات 
طلب العاملي على الكوكايني وتكثيف األخرية إىل زيادة ال

عمليات القضاء على شجرية الكوكا يف البلدان اجملاورة، وهو 
  .ما أّدى إىل نقل زراعة شجرية الكوكا إىل بريو

، تراوحت املساحة ٢٠٠٩- ٢٠٠٦ويف الفترة   - ٥١٤
املزروعة بشجرية الكوكا بطريقة غري مشروعة اليت جرت 

 هكتاراً سنويا، ١١  ٠٥٦ هكتاراً و١٠  ٠٢٥إبادهتا بني 
وبذلك جتاوزت احلّد األدىن هلدف القضاء على زراعة 

وجرت إبادة ).  هكتار سنويا١٠  ٠٠٠(شجرية الكوكا 
 هكتاراً من شجرية الكوكا غري املشروعة يف البلد ١٢  ٠٣٣

 بأنَّ احلصة املخّصصة وأفادت حكومة بريو. ٢٠١٠يف عام 

ات ازدادت خدِّرمن امليزانية الوطنية ملواجهة مشكلة امل
 مليون دوالر أمريكي يف عام ٧,٤بصورة حادة، من 

. ٢٠١٠ مليون دوالر أمريكي يف عام ٦٩ إىل ٢٠٠٨
 املوجَّهة ٢٠١١وزادت احلكومة من خمّصصات ميزانية 

 مليون ١٠٠ات غري املشروعة لتصل إىل خدِّرملكافحة امل
ن ومع ذلك، تشعر احلكومة بالقلق م. دوالر أمريكي تقريباً

أنَّ نقص الدعم املايل املقّدم من اجملتمع الدويل قد يتسبب يف 
أن تكون املوارد الوطنية املخّصصة لألنشطة الرامية إىل 

ات غري املشروعة غري كافية الحتواء نقل خدِّرمكافحة امل
  .زراعة شجرية الكوكا غري املشروعة إىل بريو

دت مساحة ة القوميات، ازداتعّددويف دولة بوليفيا امل  - ٥١٥
األراضي املزروعة بشجرية الكوكا بصورة غري مشروعة 

 هكتار إىل ٢٥  ٤٠٠ من ٢٠٠٩- ٢٠٠٥تدرجيياً يف الفترة 
، ظلّت مساحة األراضي ٢٠١٠ويف عام .  هكتار٣٠  ٩٠٠

املزروعة بشجرية الكوكا بصورة غري مشروعة يف البلد ثابتة 
وجرى تعويض االخنفاض الطفيف .  هكتار٣١  ٠٠٠عند 
 ٦٦الذي يسهم مبا نسبته ( يف املائة يف إقليم يونغاس ٢بة بنس

يف املائة من األراضي املزروعة بشجرية الكوكا بصورة غري 
 يف املائة يف إقليم ٤بزيادة قدرها ) مشروعة يف البلد

 ١٩ املؤّرخ ١٠٠٨وحيّدد القانون البوليفي رقم . تشاباريه
ضي املزروعة ، احلّد األدىن ملساحة األرا١٩٨٨يوليه /متوز

بشجرية الكوكا بصورة غري مشروعة واملقّرر إبادهتا سنوياً 
 إىل عام ٢٠٠٦ومن عام .  هكتار٥  ٠٠٠مبا مقداره 

، تراوحت مساحة األراضي املزروعة بصورة غري ٢٠٠٩
مشروعة بشجرية الكوكا اليت جرت إبادهتا يف دولة بوليفيا 

هكتاراً  ٦  ٣٤٠ هكتاراً و٥  ٠٧٠ة القوميات بني تعّددامل
، ازدادت املساحة اإلمجالية لشجرية ٢٠١٠ويف عام . سنوياً

  . هكتار٨  ٢٠٠الكوكا اليت جرت إبادهتا إىل 

وتكرِّر اهليئة دعوهتا للمجتمع الدويل إىل تعزيز   - ٥١٦
مساعداته، مبا يف ذلك اخلربة واملوارد املالية، املقّدمة للبلدان 

شكلة الزراعة غري ب على ميف أمريكا الالتينية بغية التغلّ
ات وصنع الكوكايني بصورة غري خدِّراملشروعة حملاصيل امل

ة تعّددوحتثّ اهليئةُ حكومات دولة بوليفيا امل. مشروعة
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القوميات وكولومبيا وبريو على زيادة التدابري املتخذة لتقليص 
املساحة اإلمجالية لألراضي املزروعة بشجرية الكوكا بصورة 

لصنع غري املشروع للكوكايني غري مشروعة ومكافحة ا
 الدولية املنظَّماتواالجتار به، بالتعاون مع حكومات البلدان و
  .األخرى، مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحدة

وظلَّت مضبوطات الكوكايني عند مستويات ثابتة يف   -٥١٧
 طناً ٧٣٢ و٦٩٠، حيث تراوحت بني ٢٠٠٩-٢٠٠٦الفترة 

، ٢٠٠٦ومنذ ). نقاءدون تعديل حبسب درجة ال(سنوياً 
 مضبوطات الكوكايني من األسواق االستهالكية يف انتقلت

. أمريكا الشمالية وأوروبا إىل مناطق املصدر يف أمريكا اجلنوبية
 طناً من الكوكايني ٣١٧وأسهمت أمريكا اجلنوبية مبا جمموعه 

 يف املائة من اإلمجايل العاملي لذلك ٤٤ (٢٠٠٦املضبوط يف 
 يف املائة من اإلمجايل ٦٠ (٢٠٠٩ يف  طنا٤٤٢ًو) العام
ويبدو أنه ازدادت أمهية بعض بلدان التوزيع الثانوية ). العاملي

وال . يف أمريكا اجلنوبية كبلدان عبور لشحنات الكوكايني
يزال هتريب الكوكايني عرب أفريقيا الغربية جيري بصورة كبرية، 

قليم على الرغم من اخنفاض مضبوطات الكوكايني يف هذا اإل
  .٢٠٠٧الفرعي سنويا منذ عام 

ومتثّل بلدان أمريكا الشمالية، ال سيما الواليات   - ٥١٨
املتحدة، إىل جانب أوروبا وأمريكا الالتينية، أكرب األسواق 

وبصورة أساسية، جيري شحن . غري املشروعة للكوكايني
الكوكايني املصّنع يف كولومبيا إىل أسواق غري مشروعة عرب 

بوليفيا دولة الكوكايني املصّنع يف كل من أما . البحار
ة القوميات وبريو، فُيستخدم على نطاق واسع داخل تعّددامل

أمريكا اجلنوبية، وحتديدا يف بلدان املخروط اجلنويب، وذلك 
باإلضافة إىل استخدامه يف تزويد األسواق غري املشروعة يف 

 وقد تراجع نشاط السوق غري املشروعة للكوكايني. أوروبا
يف الواليات املتحدة بصورة كبرية يف السنوات األخرية، غري 
أهنا ظلّت متثّل أكرب سوق غري مشروعة للكوكايني يف عام 

، حيث تراوح االستهالك املقّدر السنوي فيها بني ٢٠٠٩
وتشري تقديرات سلطات .  طناً من الكوكايني١٦٠ و١٥٠

كوكايني  يف املائة من ال٩٠الواليات املتحدة إىل أنَّ حنو 
وقد . املستخدم يف أمريكا الشمالية مصدره كولومبيا

تضاعفت كمية الكوكايني املستخدمة يف أوروبا على مدى 
العقد املاضي، حىت وإن أظهرت بيانات السنوات القليلة 

 التعاطي عند نسبةاملاضية أنَّ مثة دالالت على ثبات 
).  طنا١٢٠ًر بنحو قدَّاليت ُت( املرتفعة األخرية امستوياهت

ويبدو أنَّ مصدر الكوكايني املستخدم يف أوروبا موّزع بقدر 
أكرب من التساوي بني البلدان الرئيسية املصنِّعة للكوكايني، 

  .وبريو وكولومبيا ة القومياتتعّددبوليفيا املدولة وهي 

من (، تناقصت مضبوطات الكوكايني ٢٠١٠ويف عام   -٥١٩
نطقة، ومنها األرجنتني يف عدة بلدان يف امل) قاعدة وأمالح

وكولومبيا،  زويال البوليفارية فنمجهورية وإكوادور وأوروغواي و
واخنفض إمجايل مضبوطات الكوكايني . مقارنةً بالعام السابق

 طناً إىل ٦٥,١ طناً يف كولومبيا، ومن ٢١١ طناً إىل ٢٥٣من 
وازداد إمجايل مضبوطات الكوكايني .  طناً يف إكوادور١٥,٥

، يف بريو ٢٠١٠ إىل عام ٢٠٠٩، من عام ) وأمالحقاعدةمن (
وأبلغت .  طنا٣٠,٨ً طناً إىل ٢٠,٧ يف املائة، من ٥٠حبوايل 
عن زيادة مضبوطات  ة القومياتتعّددبوليفيا املدولة أيضا 

)  طن١,٤(، وكذلك باراغواي ) طنا٢٩,١ً(الكوكايني 
  ). أطنان٩,٩(وشيلي )  طنا٢٧,١ً(والربازيل 

م من اخنفاض املضبوطات اإلمجالية من وعلى الرغ  - ٥٢٠
، فقد ٢٠١٠ طناً يف عام ٢١١الكوكايني يف كولومبيا إىل 

بلد يف  أيِّ ُعّدت هذه الكمية أكرب كمية مضبوطات يف
 يف املائة من مجيع مضبوطات ٤٠وكان حنو . أمريكا اجلنوبية

هيدروكلوريد الكوكايني املسّجلة يف كولومبيا قد متّت يف 
وتشري . قليمية أو الدولية، ويف احمليط اهلادئ غالباًاملياه اإل

ات واجلرمية إىل خدِّرتقديرات مكتب األمم املتحدة املعين بامل
بوليفيا دولة  طناً من الكوكايني سنويا من ٤٠ إىل ٣٠مرور 

  .ة القوميات وكولومبيا وبريو عرب باراغوايتعّددامل

رجيياً كمية زويلية، تناقصت تد ووفقاً للسلطات الفن  - ٥٢١
 طناً يف ٥٨,٤ بلغت الكوكايني املضبوطة يف بلدها من ذروة

كن أن ُيعزى ومي. ٢٠١٠ طناً يف عام ٢٤,٨ إىل ٢٠٠٥عام 
جزئياً هذا االخنفاض يف املضبوطات إىل حدوث نقصان 
جوهري يف حجم صنع الكوكايني يف كولومبيا اجملاورة، يف 
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 الوطين، ذكر املكتب ٢٠١١ويف عام . الفترة نفسها
ات أنه يتوقّع تناقص هتريب خدِّرزويلي ملكافحة امل الفن
وتود اهليئة أن . البوليفاريةزويال  ات عرب مجهورية فنخدِّرامل

على مواصلة بذل جهودها الرامية زويال  تشجِّع حكومة فن
ات على الصعيدين الوطين خدِّرإىل مكافحة االجتار بامل

  .واإلقليمي

ات يف بلدان يف أمريكا خدِّرون باملتَّجروال يزال امل  - ٥٢٢
 غواصةاجلنوبية، وخصوصاً كولومبيا، يستخدمون سفناً 

 ذاتية الدفع غري تقليدية البناء خلفض خماطر غواصةوشبه 
وتّتسم السفن . اكتشافها عند هتريب الكوكايني من املنطقة

 طناً من املواد ١٢اليت ضبطتها السلطات بقدرهتا على نقل 
وقد ُصمِّمت هذه .  كيلومتر٢  ٠٠٠كثر من املهرَّبة أل

السفن لتمكني طاقمها، عند اكتشافها، من تدمري املواد 
املهرَّبة بسهولة، وهو عادة ما حيدث عن طريق ثقب جسم 

   أو إغراق املواد املهرَّبة، مما يزيد من صعوبة السفينة
وقد ضبطت البحرية . مقاضاة املهرِّبني لغياب الدليل

، إحدى هذه السفن ٢٠١١فرباير / شباطالكولومبية، يف
ا يف ، مباملتطّورةوبفضل التكنولوجيا .  شحنها قبلاصةالغّو

 مصنوعة اصةغّوكن لسفينة ذلك نظم املالحة احلديثة، مي
من األلياف الزجاجية ومقّواة بألياف كربونية أن ُتبحر 

حتت سطح البحر مما جيعل باملياه وهي مغمورة متاماً 
وقد استمرت حماوالت استخدام . مستحيلاكتشافها شبه 

ات، طيلة خدِّر لتهريب املالغواصة وشبه الغواصةالسفن 
 غواصتني، حسبما ُيستَدلّ من ضبط سفينتني ٢٠١١عام 

سبتمرب وتشرين / يف كولومبيا يف أيلولغواصةوواحدة شبه 
  .٢٠١١ أكتوبر/األول

   خمترباً ٣١٩، جرى تفكيك ٢٠٠٩ويف عام   - ٥٢٣
  وكلوريد الكوكايني بصورة غري مشروعة يف لصنع هيدر

وأُبلغ . وبريو وكولومبيا ة القومياتتعّددبوليفيا املدولة 
  إلنتاج الكوكايني يف بلدان أيضاً عن خمتربات سرية 

، ) خمتربا٣٦ً(أخرى يف أمريكا اجلنوبية، منها األرجنتني 
 زويال البوليفارية فنمجهورية ، و) خمتربات١٠(وإكوادور 

  ). ترباً خم٢٦(

واستمر اكتشاف ُحفر نقع الكوكا وخمتربات صنع   - ٥٢٤
 البلدان الثالثة معجون الكوكا وقاعدة الكوكايني يف مجيع

الرئيسية املستخدمة يف إنتاج الكوكا بصورة غري مشروعة؛ 
بيد أنَّ خمتربات إنتاج هيدروكلوريد الكوكايني اكُتشفت 

ات صنع ومن بني خمترب. بصورة أساسية يف كولومبيا
ات والسالئف غري املشروعة اليت جرى تفكيكها يف خدِّرامل

 خمترباً، ٢  ٦٥١ والبالغ جمموعها ٢٠١٠كولومبيا يف عام 
 خمترباً تعمل يف جتهيز معجون الكوكا أو ٢  ٣٦٩كان 

 خمترباً آخر تعمل يف صنع ٢٥٤قاعدة الكوكايني، و
 واكُتِشف الكثري من خمتربات. هيدروكلوريد الكوكايني

صنع هيدروكلوريد الكوكايني قرب املناطق املستخَدمة يف 
  .إنتاج ورقة الكوكا

ويف بريو، ازداد عدد خمتربات جتهيز معجون الكوكا   - ٥٢٥
 ٢٠٠٧ خمترباً تقريبا يف عام ٦٥٠اليت جرى تفكيكها من 

وواصل العدد االرتفاع . ٢٠٠٩ خمترب يف ١  ٢٠٠إىل حنو 
  . خمترب١  ٣٠٠ليصل إىل  ٢٠١٠يف عام 

وازداد عدد ُحفر النقع وخمتربات جتهيز معجون   - ٥٢٦
الكوكا وصنع هيدروكلوريد الكوكايني اليت جرى تدمريها 

 ٢٠٠٩ة القوميات ما بني عامي تعّدديف دولة بوليفيا امل
 على ارتفاع كفاءة املختربات ومثة مؤشرات. ٢٠١٠و

. السّرية لصنع الكوكايني يف ذلك البلد يف السنوات األخرية
ت معّدالغري أنه ينبغي إجراء مزيد من البحوث لتحديد 

حتويل ورقة الكوكا إىل كوكايني بغية تقييم الكفاءة احلالية 
ة تعّددلتلك املختربات بصورة أفضل، ليس يف دولة بوليفيا امل

  .القوميات وحسب بل ويف بريو وكولومبيا أيضا

، جرى يف إكوادور تفكيك مخسة ٢٠١٠ويف عام   - ٥٢٧
ات غري مشروعة لتجهيز معجون الكوكا الذي مصدره خمترب

ويشري هذا التطّور، إىل جانب ضبط السفن . كولومبيا وبريو
 بقرب ساحل البلد يف السنوات األخرية، إىل الغواصةشبه 

  .اتخدِّرباملزيادة دمج البلد يف الشبكات اإلقليمية لالجتار 

وال يزال خشخاش األفيون ُيزرع بصورة غري   - ٥٢٨
ووفقاً . وعة يف أمريكا اجلنوبية على نطاق صغريمشر
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حلكومة كولومبيا، تراجعت هذه الزراعة تدرجيياً يف البلد من 
 هكتاراً يف عام ٣٤١ إىل ٢٠٠٠ هكتار يف عام ٦  ٥٠٠

وأنتجت األراضي املزروعة خبشخاش األفيون . ٢٠١٠
طناً )  هكتارا٣٤١ً (٢٠١٠بصورة غري مشروعة يف عام 

وين على أقصى تقدير، وهو ما يقلّ عن واحداً من اهلري
 الذي يتم تعاطيه يف املنطقة يف سنة خدِّر املقّدرة هلذا املالكمية

وأُبلغ كذلك عن زراعة خشخاش األفيون ). طنان(واحدة 
  .غري املشروعة على نطاق صغري يف كل من إكوادور وبريو

ويف أمريكا اجلنوبية، تراجعت مضبوطات األفيون   - ٥٢٩
ويشري . ٢٠٠٩ و٢٠٠٥ين على السواء ما بني عامي واهلريو

التحليل املعملي للهريوين املضبوط يف كولومبيا يف عام 
 كغ ٧٣٥ إىل أنَّ جزءاً من كمية اهلريوين البالغة ٢٠٠٩

املضبوطة يف ذلك العام جاء من املخزونات املتراكمة يف 
، جرى اإلبالغ ٢٠١٠ويف عام . السنوات السابقة يف البلد

، ) كغ٦(ضبوطات للهريوين يف كل من األرجنتني عن م
 ٥٣(زويال البوليفارية  فنمجهورية ، و) كغ٣٣٧(وكولومبيا 

 وهي -  كغ من اهلريوين ٨٥٣ويف إكوادور، ُضبط ). كغ
أكرب كمية هريوين مضبوطة ُيبلغ عنها يف املنطقة يف عام 

 يف املائة ٥٠وأفادت سلطات بإكوادور بأنَّ حنو . ٢٠١٠
 إىل الواليات موجَّهاًوين املضبوط يف البلد كان من اهلري
  . يف املائة أخرى إىل إسبانيا٢٠املتحدة و

    
    ات العقليةؤثِّرامل  )ب(  

ات يف أمريكا اجلنوبية إىل حّد خدِّرترتبط مشكلة امل  - ٥٣٠
ات النباتية، وال سيما مخدِّربعيد بالصنع غري املشروع لل

خرية، اكتشفت سلطات غري أنه يف السنوات األ. الكوكايني
بعض البلدان يف أمريكا اجلنوبية حماوالت من جانب 

ات األمفيتامينية بصورة غري مشروعة، نشِّطاملتَّجرين لصنع امل
وكانت . وامليثامفيتامني، يف املنطقة "اإلكستاسي"مبا يف ذلك 

بصورة " اإلكستاسي"أحدث عملية ضبط ملخترب يقوم بصنع 
قد أُبلغ عنها يف األرجنتني يف عام غري مشروعة يف املنطقة 

، أفادت منظمة اجلمارك العاملية ٢٠٠٨ويف عام . ٢٠١٠
ات نشِّطبأنَّ أمريكا اجلنوبية ليست اجلهة اليت جيرى هتريب امل

األمفيتامينية إليها من املناطق األخرى فحسب، بل هي أيضاً 
وعلى . ات األمفيتامينية املضبوطة يف أوروبانشِّطمصدر امل

رغم من عدم كفاية املعلومات املتاحة حالياً لتأكيد استمرار ال
ات األمفيتامينية بصورة غري مشروعة يف املنطقة، نشِّطصنع امل

فإنَّ مضبوطات امليثامفيتامني، اليت ُيعتقد هتريبها من أمريكا 
اجلنوبية، عرب أوروبا، إىل جهات يف شرق آسيا يف عام 

وين من خطر صنع ، تشري إىل أنه ال ميكن الته٢٠١٠
ات األمفيتامينية بصورة غري مشروعة واالجتار هبا يف نشِّطامل

  .أمريكا اجلنوبية

وال تزال اهليئة تشعر بالقلق حيال ارتفاع مستويات   -٥٣١
  ات املصنوعة بصورة غري مشروعة نشِّطاستهالك امل

زوديازيبينات ارتفاعاً غري عادي يف  والبن) مثبِّطات الشهية(
ات نشِّطامل( أمريكا اجلنوبية، ال سيما يف األرجنتني بعض بلدان

 ومثة مؤشرات). زوديازيبينات البن(وأوروغواي ) زوديازيبينات والبن
على أنَّ األمر ال يقتصر على تعاطي املستحضرات الصيدالنية 
اليت حتتوي على هذه املواد يف تلك البلدان بل وهتريبها إىل 

اهليئة إىل احلكومات املعنية أن وتطلب . البلدان اجملاورة كذلك
تتوّخى اليقظة وتتأكّد من تنفيذ شروط وصفات العقاقري 

ات اخلاضعة مخدِّر للالرشيدوتثقِّف األطباء بشأن االستخدام 
للمراقبة وتستخدم برامج رصد الوصفات الستبانة السلوك غري 

  .األخالقي من جانب األطباء أو املرضى
    

     السالئف  )ج(  
زال برمنغنات البوتاسيوم العامل املؤكسد ال ت  - ٥٣٢

ومع . الرئيسي املستخَدم يف صنع هيدروكلوريد الكوكايني
ذلك، يبدو أنَّ مثة تغري طرأ يف السنوات القليلة املاضية على 

غري مشروعة وطرائق تسريبه يف مدى استخدامه بصورة 
  .أمريكا الالتينية

كمية رات غري مباشرة بأنَّ ة مؤّشوتوحي عّد  - ٥٣٣
 صة لالستخدام يف صنعبرمنغنات البوتاسيوم املخّص

الكوكايني بصورة غري مشروعة رمبا تكون قد تراجعت يف 
عة للكوكايني، وذلك على وجه البلدان الرئيسية املصّن
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اخلصوص لتراجع زراعة شجرية الكوكا يف أمريكا اجلنوبية 
وتنامي خمتربات صنع الكوكايني على ما يبدو يف بلدان 

ى يف املنطقة والتغّيرات األخرية يف الطرائق املستخدمة أخر
ومما يؤكّد . لتجهيز ورقة الكوكا وحتويلها إىل كوكايني

جزئياً التراجع املشتبه يف طلب املتَّجرين على برمنغنات 
ة معّدلالبوتاسيوم ما اكُتشف يف بريو من استخدام عملية 

 لصنع الكوكايني بصورة غري مشروعة، واليت أفادت
السلطات الوطنية بأهنا ال تنطوي على مرحلة األكسدة اليت 

  .تتطلّب إضافة برمنغنات البوتاسيوم

وخالل السنوات اخلمس األخرية، مل تبلَّغ اهليئة   -٥٣٤
صفقات جتارية حبدوث أيِّ تسريب لربمنغنات البوتاسيوم من 

ويف . دولية شاركت فيها إحدى البلدان يف أمريكا اجلنوبية
 ، يتّم صنع معظم برمنغنات البوتاسيوم اليت يستخدمهاكولومبيا

  .املتَّجرون بصورة غري مشروعة

، بلغ متوسط عدد ٢٠٠٧- ٢٠٠٤ويف الفترة   - ٥٣٥
 بصورة غري املختربات اليت تقوم بصنع برمنغنات البوتاسيوم

 خمترباً سنويا، ١٣مشروعة واليت جرى تفكيكها يف كولومبيا 
 برمنغنات البوتاسيوم بني وتراوحت الكمية املضبوطة من

واخنفض عدد خمتربات صنع .  طنا١٧٠ً طن و١٠٠
برمنغنات البوتاسيوم اليت جرى تفكيكها يف كولومبيا، يف 

، حيث تراوح بني خمتربين ٢٠١٠ إىل ٢٠٠٨الفترة من 
ويف تلك الفترة، استطاعت .  كل سنةوأربعة خمتربات
وم سنوياً،  طناً من برمنغنات البوتاسي٣٠,٣كولومبيا ضبط 

  . طن٠,٩ طن وبريو ٠,٦يف حني ضبطت إكوادور 

وال يزال تسريب اإليفيدرين والسودوإيفيدرين،   - ٥٣٦
 صيدالنية، ومستحضراتعلى السواء يف شكل مادة خام 

وقد أُبلغ عن مضبوطات من . يثري خماطر للقارة األمريكية
 يف كل من ٢٠٠٩اإليفيدرين والسودوإيفيدرين منذ عام 

 زويال البوليفارية فنمجهورية ني والربازيل وشيلي واألرجنت
نصف الكرة الغريب اخلاصة بووفقاً خلطة العمل . وكولومبيا

ات الصادرة عن جلنة البلدان األمريكية ملكافحة مخدِّرلل
، التزمت البلدان يف ٢٠١٥- ٢٠١١ات، خدِّرتعاطي امل

القارة األمريكية باعتماد تدابري ترمي إىل منع تسريب 
ات نشِّطستحضرات الصيدالنية املستخدمة يف صنع املامل

  .األمفيتامينية بصورة غري مشروعة
    

    التعاطي والعالج  -٥  
 الرئيسي الذي جيري تعاطيه يف خدِّرامل القنَّب ما زال  - ٥٣٧

االنتشار السنوي نسبة  توكان. اجلنوبيةكل بلدان أمريكا 
 عاماً ٦٤- ١٥يف الفئة العمرية بني السكان  القنَّب لتعاطي

، مبا يناظر ٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٣,٠ و٢,٩تراوح بني ت
نسبة رتفع توغالباً ما .  شخصماليني ٧,٦ إىل ماليني ٧,٤

يف أمريكا اجلنوبية، مثلها مثل غريها  القنَّب انتشار تعاطي
فقد . من املناطق، يف صفوف الشباب مقارنة بعموم السكان

ات بني خدِّرن تعاطي املأشارت دراسة استقصائية وطنية ع
طالب املرحلة الثانوية ُنشرت يف أوروغواي يف تشرين 

 يف املائة من الطالب ٤٠، إىل أنَّ ٢٠١٠أكتوبر /األول
بدأوا يف تعاطيه قبل بلوغ سّن اخلامسة  القنَّب الذين تعاطوا

 يف املائة من أولئك ٤٠وأثبتت الدراسة أيضاً أنَّ حنو . عشرة
ملرة واحدة على األقل يف  القنَّب وا تعاطيالطالب الذين جّرب

  .حياهتم استمروا يف تعاطي هذه املادة

انتشار تعاطي الكوكايني يف أمريكا نسبة زيد تو  -٥٣٨
وتشري البيانات احلديثة إىل أنَّ . اجلنوبية عن املتوسط العاملي

 يف الثبات، بعد سنوات ت تعاطي الكوكايني يف املنطقة بدأنسبة
وأشارت .  مستوى أكثر ارتفاعاًت وإن بلغمن التزايد،

ات واجلرمية إىل أنَّ خدِّرتقديرات مكتب األمم املتحدة املعين بامل
 االنتشار السنوي لتعاطي الكوكايني بني عموم السكان نسبة

تراوح بني ت عاما ٦٤-١٥مل يف الفئة العمرية على مستوى العا
 انتشار نسبةإنَّ  فأما يف أمريكا اجلنوبية.  يف املائة٠,٥ و٠,٣

 يف املائة، مبا ١,٠ يف املائة و٠,٩تراوح بني تتعاطي الكوكايني 
 ووفقاً.  من متعاطي الكوكايني مليون شخص تقريبا٢,٤ًيناظر 

 االنتشار السنوي لتعاطي نسبللمكتب، أُبلغ عن أعلى 
 يف ٢,٦(الكوكايني يف أمريكا اجلنوبية يف كل من األرجنتني 

 يف املائة يف عام ١,٤(، وأوروغواي )٢٠٠٦املائة يف عام 
  ).٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٢,٤(وشيلي ) ٢٠٠٦
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وتشري الدراسة االستقصائية الوطنية التاسعة عن   - ٥٣٩
األشخاص الذين (ات بني عموم السكان خدِّرتعاطي امل

يف شيلي واليت ُنشرت )  سنة٦٤ و١٢يتراوح عمرهم بني 
 انتشار تعاطي معظم سبةن، إىل أنَّ ٢٠١١يونيه /يف حزيران

والكوكايني،  القنَّب ات يف السنة السابقة، مبا يف ذلكخدِّرامل
ت وتراجع. ٢٠١٠ و٢٠٠٨ ما بني عامي تقد اخنفض

مبا يف ذلك ( انتشار تعاطي الكوكايني يف السنة السابقة نسبة
  . يف املائة٠,٩ إىل ٢,٢من ) تعاطي معجون الكوكايني

ت اليت تفيد بأنَّ مستويات وعلى الرغم من املؤشرا  - ٥٤٠
 خدِّرتعاطي الكوكايني آخذة يف الثبات، فال يزال هو امل

الرئيسي الذي جيري تعاطيه بني األشخاص اخلاضعني للعالج 
ات، ويأيت كأكثر املواد اليت خدِّرمن مشكالت إدمان امل

ات أو املتصلة خدِّرُتذكر كسبب للوفاة النامجة عن تعاطي امل
  .نوبيةبه يف أمريكا اجل

االنتشار السنوي لتعاطي شبائه األفيون نسبة قدَّر ُتو  -٥٤١
) ال سيما االستخدام غري الطيب لشبائه األفيون املوصوفة طبياً(

 يف املائة من السكان ٠,٤ و٠,٣ بني اجلنوبيةيف أمريكا 
 شخص ٩٤٠  ٠٠٠ إىل ٨٥٠ ٠٠٠البالغني، وهو ما يناظر 

)  يف املائة٠,٥(الربازيل وما زالت . ٦٤-١٥يف الفئة العمرية 
 ٠,٥(وشيلي )  يف املائة٠,٦(ة القوميات تعّددودولة بوليفيا امل

ويف . تعاطي شبائه األفيونتشهد ارتفاع نِسب ، )يف املائة
أمريكا اجلنوبية، ُتعترب املستحضرات املركّبة من الكوديني أشيع 

 وقد ظلّ الطلب على العالج من تعاطي. شبائه األفيون تعاطياً
 األفيون يف املنطقة بأكملها ثابتاً على مدى السنوات شبائه

وبلغت نسبة حاالت العالج املتصلة بتعاطي . القليلة املاضية
 .٢٠٠٩ يف املائة يف ٩,٦شبائه األفيون 

     
     آسيا  - جيم 

     شرق وجنوب شرق آسيا    
    التطّورات الرئيسية  -١  

فيون زراعة خشخاش األفيون وإنتاج األاستمّرت   - ٥٤٢
على حنو غري مشروع يف الزيادة يف شرق وجنوب شرق 

 لألفيون يف ُمنتجميامنار، ثاين أكرب ويف . ٢٠١٠آسيا يف عام 
العامل، شهد إنتاج خشخاش األفيون غري املشروع زيادةً 

وارتفع إنتاج . ٢٠٠٧لعام الرابع على التوايل منذ عام ل
 ٥٨٠إىل  ٢٠٠٩ طناً يف عام ٣٣٠ غري املشروع من األفيون

 يف املائة من اإلنتاج العاملي ١٦، مما مثّل ٢٠١٠طناً يف عام 
وأفادت مجهورية الو الدميقراطية . ٢٠١٠لألفيون يف عام 

الشعبية أيضاً بزيادة كبرية يف زراعة خشخاش األفيون غري 
واملكاسب املرحبة املقترنة هبذه . ٢٠١٠املشروعة يف عام 

.  زراعة خشخاش األفيونديادالزالزراعة هي احملّرك الرئيسي 
عالوةً على ذلك، يرى مكتب األمم املتحدة املعين 

ات واجلرمية أنَّ تدهور األمن الغذائي يف املناطق خدِّربامل
الريفية يف ميامنار قد ُيحدث زيادة إضافية يف حجم هذه 

وحتثّ اهليئةُ حكوميت مجهورية الو الدميقراطية . الزراعة
اختاذ اإلجراءات الالزمة خلفض زراعة الشعبية وميامنار على 

وتدعو اهليئة أيضاً اجملتمع . خشخاش األفيون غري املشروعة
الدويل إىل تقدمي املساعدة إىل هذين البلدين من أجل 

  .التصّدي لذلك التحدي بفعالية

وظلّت مضبوطات امليثامفيتامني يف منطقة شرق   - ٥٤٣
 بأنَّ وأُفيد. ٢٠١٠وجنوب شرق آسيا تزداد يف عام 

امليثامفيتامني ُيتَّجر به على حنو غري مشروع على نطاق واسع، 
مجهورية الو  وتايلندوال سيَّما يف املنطقة اليت تضّم 
ويف الصني، ارتفعت . الدميقراطية الشعبية والصني وميامنار

 ٢٠٠٩ يف املائة من عام ٥٠امليثامفيتامني بنسبة مضبوطات 
 يف املائة تقريباً من ٤٥؛ وحصل ما نسبته ٢٠١٠إىل عام 

الواقعة على  يونانجمموع املضبوطات يف البلد يف مقاطعة 
من امليثامفيتامني  يشري إىل هتريب ممااحلدود مع ميامنار، 

ويف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، سّجلت . ميامنار
 مليون قرص ٢٤,٥امليثامفيتامني رقماً قياسياً بلغ مضبوطات 

املواد أصال من ميامنار ت معظم هذه ، وأت٢٠١٠يف عام 
وُهرِّبت إىل تايلند عرب حدود البلد الشمالية الغربية مع 

ويف تايلند، شهدت . مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
 يف املائة عالوة ٨٨امليثامفيتامني زيادة بنسبة مضبوطات 
  ، ووصلت إىل رقم قياسي بضبط ٢٠٠٩على عام 
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وجرى هتريب . ٢٠١٠ني يف عام  مليون قرص ميثامفيتام٥٠
ات من البلدان اجملاورة لتايلند دخوالً عرب خدِّرمعظم امل

  .حدود البلد الشمالية والشمالية الشرقية

ات خدِّر هتريب املمعّدلومثة قلق شديد إزاء ازدياد   -٥٤٤
عرب منطقة شرق وجنوب شرق آسيا على يد مجاعات 

 وأبلغت إندونيسيا .إجرامية منظَّمة من غرب أفريقيا وإيران
مبا يشمل (وتايلند ومجهورية كوريا وسنغافورة والصني 

والفلبني وماليزيا واليابان عن عمليات اّتجار ) هونغ كونغ
على متَّجرون الكوكايني وامليثامفيتامني نفّذها وباهلريوين 

ات من غرب أفريقيا خدِّرمنظَّمة هتّرب املصالت جبماعات 
وأقامت هذه اجلماعات . ةومجهورية إيران اإلسالمي

اإلجرامية شبكاهتا لالّتجار يف جنوب شرق آسيا وجلأت يف 
ات مع مسافرين من الفلبني خدِّرالعادة إىل هتريب امل

  . وتايلند وغانا ونيجرييا ونيبالوباكستان

  الكيتامني، الذي يب وازدياد تعاطي رويشكّل هت  -٥٤٥
شكلة بارزة يف  م وتزايد تعاطيهال خيضع للمراقبة الدولية،

وقد جرى ما نسبته تسعة . منطقة شرق وجنوب شرق آسيا
وتسعني يف املائة من كل مضبوطات الكيتامني يف العامل يف 

، أفادت الصني بضبط ٢٠١٠ويف عام .  يف آسيا٢٠٠٩عام 
كما أفادت .  أطنان من الكيتامني٥ما جمموعه حوايل 
زيا واليابان وماليفييت نام ووسنغافورة إندونيسيا وتايلند 

وُيصنع الكيتامني على حنو غري . بضبط كميات من الكيتامني
مشروع يف الصني، كما أنَّ اهلند هي أيضاً أحد املصادر 

ويثري تزايد تعاطي . املهمة للكيتامني املضبوط يف املنطقة
 حيث يشكّل الصني،هونغ كونغ، الكيتامني قلقاً بالغاً يف 
وميكن .  تعاطياً بعد اهلريويناتخدِّرالكيتامني ثاين أشيع امل

أن ُتعزى الكيتامني يف املنطقة للزيادة السريعة يف رواج تعاطي 
امليثيلني ديوكسي جزئياً إىل اخنفاض سعره باملقارنة مع سعر 

، وُيعزى توفّره بكميات كبرية إىل ")اإلكستاسي("ميثامفيتامني 
  .قلّة الدول اليت أخضعته للمراقبة على الصعيد الوطين

وتواجه إندونيسيا حتّدياً ناشئاً عن صنع عقّار   -٥٤٦
وهو، وفقاً . وتعاطيه على حنو غري مشروع" اإلكستاسي"

ات شيوعاً من خدِّرثالث أكثر امللدراسة استقصائية حديثة، 
وارتفعت مضبوطات أقراص هذا . حيث التعاطي يف البلد

. ٢٠١٠ إىل عام ٢٠٠٩ يف املائة من عام ٣٨ بنسبة العقّار
يف " اإلكستاسي"لصنع وجرى تفكيك مخسة عشر خمترباً سّرياً 

   يف املائة من مضبوطاته يف البلد ٩٠ويبدو أنَّ . ٢٠١٠عام 
وانتشار صنع هذا . قد صنعت حمليا على حنو غري مشروع

العقّار على حنو غري مشروع يف إندونيسيا أمر يثري القلق خشية 
  ادات هذا العقّار أن يصبح هذا البلد مصدرا رئيسيا إلمد

  .يف املنطقة
    

    التعاون اإلقليمي  -٢  
، ُعقد االجتماع الوزاري للبلدان ٢٠١١مايو /يف أيار  -٥٤٧

ات لعام خدِّراملوقّعة على مذكّرة التفاهم بشأن مراقبة امل
ويف االجتماع، استعرض ممثّلون عن تايلند .  يف فيينتيان١٩٩٣

لصني وفييت نام ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وا
ات خدِّروكمبوديا وميامنار أحدث االجتاهات يف االّتجار بامل
التنقيح (وتعاطيها يف املنطقة، وأقّروا خطّة العمل دون اإلقليمية 

. ٢٠١٣-٢٠١١ات للفترة خدِّربشأن مراقبة امل) الثامن
وتقّدم خطّة العمل خمطّطاً استراتيجياً جلهود التعاون يف 

 الستة املوقِّعة على مذكّرة التفاهم ومكتب العمل بني البلدان
التصّدي ات واجلرمية يف خدِّراألمم املتحدة املعين بامل
  .ات غري املشروعةخدِّرللتحديات اليت تطرحها امل

وُعقد االجتماع احلادي والعشرون ملسؤويل   - ٥٤٨
ات من أجل التعاون الدويل يف خدِّراالتصال املعنيني مبراقبة امل

. ٢٠١١مايو /و، مجهورية كوريا يف أيارمقاطعة جيج
ات من خدِّر معنيون مبراقبة املوحضر االجتماَع مسؤولون

 بلداً من بلدان شرق وجنوب شرق آسيا وأوروبا ٢١
رابطة أمم وأمريكا الشمالية، كما حضر االجتماع خرباء من 

خطة كولومبو للتنمية و) آسيان(جنوب شرق آسيا 
عاونية يف آسيا واحمليط اهلادئ االقتصادية واالجتماعية الت

واهليئة ومكتب األمم املتحدة املعين ) خطة كولومبو(
ووفّر . ات واجلرمية واملنظمة العاملية للجماركخدِّربامل

االجتماع السنوي للمشاركني منتدى مهماً للتعّرف على 
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ات خدِّرأحدث التطّورات واالجتاهات يف االّتجار بامل
يز تبادل املعلومات االستخبارية والسالئف، وحبث سبل لتعز

  .اتخدِّروالتعاون اإلقليمي والدويل يف مكافحة امل

) آسيان(رابطة أمم جنوب شرق آسيا واصلت و  - ٥٤٩
جتماع ويف اال. ات يف املنطقةخدِّرتعزيز التعاون على مراقبة امل

احلادي عشر لكبار مسؤويل الرابطة املعنيني باجلرمية عرب 
، أُلقي سنغافورة يف ٢٠١١يوليه /يف متوز الوطنية الذي ُعقد

ات، ال سيما خدِّرالضوء على مسألة مكافحة االّتجار بامل
امليثامفيتامني، بوصفها أولوية للرابطة يف املستقبل االّتجار ب
ودعا املشاركون يف االجتماع أيضاً إىل ترسيخ . القريب

املنظمة الدولية التعاون بني رابطة أمم جنوب شرق آسيا و
باإلضافة إىل ذلك، تعقد ). إلنتربولا(لشرطة اجلنائية ل

الرابطة وباكستان واهلند باستمرار مشاورات بشأن كيفية 
  .مكافحة االّتجار باملواد األفيونية والسالئف مكافحة فّعالة

وما زالت بلدان يف منطقة شرق وجنوب شرق   - ٥٥٠
آسيا تعّزز التعاون وتبادل اخلربات يف جمال العالج من 

ويف تشرين . ات وخدمات إعادة التأهيلخدِّرتعاطي امل
، ُعقد املؤمتر اإلقليمي بشأن أفضل ٢٠١٠أكتوبر /األول

. ات يف هانويخدِّراملمارسات يف الوقاية من تعاطي امل
منطقة آسيا واحمليط  بلداً يف ٢٠ ممثلون من وحضر املؤمتر

ل  وكان يرمي إىل تبادل املمارسات اجليدة يف جما،اهلادئ
ات وإىل توفري منتدى للممارسني خدِّرالوقاية من تعاطي امل

ويف الندوة . املتخّصصني يف الوقاية لتبادل املعلومات
اآلسيوية اخلامسة بشأن التعايف من اإلدمان، اليت ُعقدت يف 

 ٢٥٠عمل ، ٢٠١٠ديسمرب /كانون األولجاكارتا يف 
لتعزيز  بلداً آسيوياً على وضع استراتيجيات ١٦مشاركاً من 

ات خدِّراملعرفة واملهارات املتصلة بالعالج من تعاطي امل
  .وخدمات إعادة التأهيل

وتؤّدي دورة التدريب اإلقليمية املوّجهة إىل   - ٥٥١
ات غري املشروعة خدِّرقوانني اليت تكافح املالسلطات إنفاذ 

دوراً مهماً يف بناء القدرات وتبادل املعلومات االستخبارية 
 /ويف تشرين الثاين.  وجنوب شرق آسيايف منطقة شرق

ات خدِّر، نظّم مكتب األمم املتحدة املعين بامل٢٠١٠نوفمرب 
واجلرمية حلقة دراسية إقليمية بشأن التعاون على مكافحة 
. أنشطة عصابات غرب أفريقيا، وذلك يف بانكوك

واستعرض املشاركون يف احللقة الدراسية اخلطر الشديد 
ات خدِّر باملينتَّجرمن جّراء نشاط املالذي يتهّدد املنطقة 

، وأقاموا شبكة من كبار موظفي املنتمني إىل غرب أفريقيا
إنفاذ القوانني بغية تبادل املعلومات عن عمليات اجلماعات 

أغسطس /ويف آب. اإلجرامية املنظمة العابرة للحدود الوطنية
 ، ُعقدت الدورة التدريبية اإلقليمية الثامنة عن مراقبة٢٠١١

وقّدمت الدورة إىل . السالئف واملواد الكيميائية يف بانكوك
املشاركني حملة عامة عن أحدث االجتاهات يف االّتجار 
بالسالئف يف آسيا، ويّسرت تبادل املعلومات واالستخبارات 

  .املسؤولني عن مراقبة السالئفبني موظفي إنفاذ القانون 

ي مع واستمرت الصني يف تعزيز التعاون الثنائ  - ٥٥٢
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية وميامنار يف مبادرات للتنمية 
. البديلة الستبدال زراعة خشخاش األفيون غري املشروعة

، كانت الصني قد ساعدت ٢٠١٠وحبلول هناية عام 
 ٢٠٠مجهورية الو الدميقراطية الشعبية وميامنار على تنفيذ 

ئي العاشر بني ويف االجتماع الثنا. برنامج للتنمية البديلة
ات الذي خدِّرالصني وتايلند بشأن التعاون على مراقبة امل

، استعرض الَبلدان خماطر ٢٠١١يونيه /ُعقد يف حزيران
ات اليت أثارها مؤّخرا نشاط عصابات االجتار خدِّراالجتار بامل

ات املنتمية إىل غرب أفريقيا ومتّ التعّرف على درب خدِّربامل
 من بانكوك إىل كومنينغ، الصني، ات جواًخدِّرلتهريب امل

ويف تشرين . ن على حنو متزايدوهو درب يستخدمه املتَّجرو
، جرى التوقيع على مذكّرة تفاهم بني ٢٠١٠نوفمرب /الثاين

مجهورية كوريا وفييت نام من أجل إنشاء مركز املعلومات 
ات خدِّروالتنسيق يف آسيا واحمليط اهلادئ ملنع جرائم امل

، ٢٠١١ و٢٠١٠ويف عامي . فييت نامومكافحتها يف 
قّدمت تايلند ومجهورية كوريا واليابان التدريب التقين على 

ات خدِّرات غري املشروعة والوقاية من تعاطي املخدِّرمراقبة امل
إىل موظفني من إندونيسيا ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية 

  .وفييت نام وكمبوديا
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    ات الوطنيةالتشريعات والسياسات واإلجراء  -٣  
، شاركت احلكومة ٢٠١٠نوفمرب /يف تشرين الثاين  -٥٥٣

ات واجلرمية خدِّرالكمبودية ومكتب األمم املتحدة املعين بامل
يف تنظيم أول حلقة عمل تعقد يف كمبوديا بشأن بناء 
القدرات لدى اجملتمعات احمللية على تقدمي خدمات العالج 

من فريوس نقص ية ات، مبا يف ذلك الوقاخدِّرمن تعاطي امل
  .األيدز/املناعة البشرية

واعتمدت الصني تشريعات وقوانني رقابية لالرتقاء   - ٥٥٤
 يف االجتار ات ومنع استخدام اإلنترنتخدِّربعالج تعاطي امل

، عّززت حكومة ٢٠١٠سبتمرب /ويف أيلول. بالسالئف
 املتاجرة بالسالئف باالتصال  علىالصني تدابري الرقابة

باشر، بإلزام اجلهات اليت تبيع السالئف عرب احلاسويب امل
يونيه /مث يف حزيران. اإلنترنت بتسجيل أمسائها رمسياً

، اعتمدت الصني تشريعاً بشأن توفري العالج ٢٠١١
ات، لكي حيل حمل خدِّروخدمات إعادة التأهيل ملتعاطي امل

اللوائح التنظيمية بشأن العالج القسري للمتعاطني، اليت 
ويشّجع التشريع اجلديد . ١٩٩٥مدت يف عام كانت قد اعُت

ات على اخلضوع طواعية للعالج والدخول يف خدِّرمدمين امل
برامج إعادة التأهيل، كما يشّجع على تعزيز دور اجملتمعات 

وُيلزم . اتخدِّراحمللية واألسر يف إعادة تأهيل متعاطي امل
تثقيف التشريع اجلديد مراكز إعادة التأهيل بتوفري املشورة وال

ات بشأن الوقاية من األيدز وفريوسه وغري خدِّرإىل مدمين امل
  .ذلك من األمراض املُعدية

 ملراقبةواعتمدت إندونيسيا استراتيجيتها الوطنية   -٥٥٥
 وتركّز هذه االستراتيجية ،٢٠١٤-٢٠١٠ات للفترة خدِّرامل

ات، خدِّرالوقاية من تعاطي امل: على ثالثة جماالت، أال وهي
ات وإعادة خدِّرخدمات العالج من تعاطي املوتعزيز 

ات، وخصوصاً من خدِّرالتأهيل، ومكافحة االّتجار بامل
ويف ذلك اإلطار، . اجلماعات اإلجرامية املنظَّمةجانب 

باإلضافة . صيغت سياسة وطنية بشأن خدمات إعادة التأهيل
إىل ذلك، اسُتهلّت برامج للتنمية البديلة ومتكني اجملتمعات 

 يف املناطق املتضّررة من ٢٠١١ و٢٠١٠ة يف عامي احمللي
  .على حنو غري مشروع القنَّب زراعة نبتة

، اعتمد جهاز ٢٠١٠نوفمرب /ويف تشرين الثاين  -٥٥٦
خطة التعزيز الرئيسية لتدابري "الشرطة الوطنية يف اليابان 

من أجل التصّدي ملشكلة زيادة االّتجار " اتخدِّرمكافحة امل
وكانت األهداف .  فّعالةً وتعاطيه مكافحةًبامليثامفيتامني

  ات الذي خدِّرالرئيسية للخطة هي مكافحة االّتجار بامل
يشمل اإلنترنت والتهريب بواسطة السُّعاة، وتعزيز التعاون 
  الدويل الرامي إىل تعطيل أنشطة اجلماعات املنظَّمة اليت 

  .اتخدِّرجر باملتتَّ

ية الشعبية اخلطة اعتمدت مجهورية الو الدميقراطو  - ٥٥٧
، ٢٠١٣- ٢٠٠٩ات للفترة خدِّرالرئيسية الوطنية ملراقبة امل

ات خدِّروذلك مبساعدة مكتب األمم املتحدة املعين بامل
وتتألّف اخلطة من تسعة أركان تشمل خفض . واجلرمية

ات والوقاية من فريوس نقص املناعة خدِّرالطلب على امل
بناء القدرات املؤسسية البشرية ومراقبة السالئف الكيميائية و

  ات خدِّرباملوالتعاون الدويل على التصّدي لالّتجار 
  وتضع حكومة مجهورية الو الدميقراطية . عرب الوطين

  ات خدِّرالشعبية حالياً استراتيجية وطنية إلنفاذ قوانني امل
  .مبساعدة املكتب

، بدأت حكومة ميامنار يف تنفيذ ٢٠٠٩ومنذ عام   - ٥٥٨
ات خدِّرة اخلمسية من خطتها للقضاء على املاملرحلة األخري
 عاماً وهي هتدف إىل القضاء على زراعة ١٥على مدى 

ونظراً إىل التحّديات . خشخاش األفيون غري املشروعة
الناشئة عن زيادة زراعة خشخاش األفيون غري املشروعة 

ات األمفيتامينية واالّتجار هبا على حنو غري نشِّطوصنع امل
ار، حتثّ اهليئةُ حكومةَ ميامنار على مواصلة مشروع يف ميامن

جهودها يف هذا الشأن واختاذ تدابري إضافية لضمان جناح 
  .اتخدِّرخطة القضاء على امل

، استهلّت حكومة ٢٠١٠نوفمرب /شرين الثاينويف ت  -٥٥٩
تايلند املرحلة الثالثة من استراتيجيتها الوطنية ملكافحة 

، وهي استراتيجية "سوار اخلمسةاأل"ات املعروفة باسم خدِّرامل
ات يف املناطق خدِّرشاملة تستهدف معاجلة املسائل املتصلة بامل

ويف عام . سراحلدودية واجملتمعات احمللية واملدارس واُأل
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، نفَّذت حكومة تايلند مبادرات أخرى بالتعاون مع ٢٠١٠
منظمات خاصة واجملتمع املدين، وتتضّمن هذه املبادرات محلة 

وإنشاء فرقة عمل خلفض " التفوق املطلق" حتت عنوان للتوعية
ات خدِّرالطلب الوطين هبدف تعزيز خدمات العالج املتعلقة بامل

  .اتخدِّرملتعاطي امل

 ، أصدرت حكومة فييت نام٢٠١٠سبتمرب /ويف أيلول  -٥٦٠
ات خدِّرمرسوماً بشأن تعزيز خدمات العالج من تعاطي امل

ويف . ة واجملتمع احملليسروإعادة التأهيل يف حميط اُأل
 األمن العام يف فييت نام وزارة، اختذت ٢٠١١مارس /آذار

ات خدِّرتدابري من أجل حتسني مجع البيانات املتعلقة بامل
  ، اعتمدت حكومة ٢٠١١يونيه /ويف حزيران. وحتليلها

ات خدِّرفييت نام االستراتيجية الوطنية بشأن مكافحة امل
وباالستناد إىل تلك . ٢٠٢٠بعام والوقاية للفترة اليت تنتهي 

برنامج األهداف الوطنية الوثيقة االستراتيجية، اسُتحدث 
 من أجل معاجلة املسائل املتعلقة ٢٠١٥- ٢٠١١للفترة 

  .ات يف البلدخدِّربامل

  تدابري ملراقبة واعتمدت بلدان عّدة يف املنطقة   -٥٦١
هيدروكلوريد وبات . مواد غري خاضعة للمراقبة الدولية

يدروكسيالمني، وهو سليفة ُتستخدم يف صنع الكيتامني، اهل
ووضعت . ٢٠٠٩خيضع للمراقبة الوطنية يف الصني منذ عام 

تريفلوروميثيل فينيل - ٣زيلبيربازين و بن- نسنغافورة ماديت 
وأضافت . بيبريازين وامليفيدرون حتت املراقبة الوطنية

بريازين زيلبي بن- ن كوريا امليفيدرون ومشتقات مادة مجهورية
)BZP(ني القنَّبزيلبيبريازين، وعدداً من شبائه  ، مثل امليثيل بن

  االصطناعية املستثرية للمستقبالت، وخصوصاً ماديت 
JWH-018و CP 47497 ومواد مناظرة، إىل قائمة املواد 

باإلضافة إىل ذلك، . اخلاضعة للمراقبة على الصعيد الوطين
نه ُيستخدم يف صنع زيل السيانيد، والذي تبّين أ أصبح بن

  ات األمفيتامينية غري املشروع، خيضع للمراقبة نشِّطامل
وأدرجت حكومة الفلبني . كورياالوطنية يف مجهورية 

ات اخلاضعة خدِّرهيدروكلوريد النالبوفني ضمن قائمة امل
  .للمراقبة لديها

    الزراعة واإلنتاج والصنع واالّتجار  -٤  
    اتخدِّرامل  )أ(  
يادة زراعة خشخاش األفيون غري املشروعة استمّرت ز  -٥٦٢

ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وميامنار يف عام يف تايلند 
وبّينت دراسة استقصائية أجرهتا حكومة ميامنار . ٢٠١٠

وحكومة الصني على حنو مشترك أنَّ املساحة املُقدَّرة لزراعة 
يل بلغت حوايف ميامنار خشخاش األفيون على حنو غري مشروع 

وهو ما مثّل زيادة نسبتها ، ٢٠١٠ هكتار يف عام ٢٩ ٠٠٠
بينما حددت دراسة  (٢٠٠٩ يف املائة عالوة على عام ١٨

ات واجلرمية خدِّرملكتب األمم املتحدة املعين باملاستقصائية 
ونتيجة تلك الزيادة يف . )هكتار ٣٨ ١٠٠تقديرا أعلى يبلغ 

ادة كبرية يف عام ميامنار زياألفيون يف الزراعة، شهد إنتاج 
ويف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، أفادت . ٢٠١٠

خشخاش األفيون على  هكتار من ٣ ٠٠٠التقديرات بزراعة 
 يف ٥٨، مبا مثّل زيادة نسبتها ٢٠١٠حنو غري مشروع يف عام 

 يف زراعة زيادةوأفادت تايلند أيضاً ب. ٢٠٠٩املائة مقارنة بعام 
 هكتاراً يف ٢١١ مشروع من حنو غريخشخاش األفيون على 

  . ٢٠١٠ هكتاراً يف عام ٢٨٩ إىل ٢٠٠٩عام 

خشخاش األفيون يف منطقة واستمّرت إبادة زراعة   -٦٣
-٢٠٠٩ففي ميامنار يف الفترة . شرق وجنوب شرق آسيا

ضعف املساحة  هكتاراً؛ أي ٨ ٢٦٨، أُبيد ما جمموعه ٢٠١٠
يف املائة  ٦٥وُنفِّذ . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨اليت أُبيدت يف الفترة 

تقريباً من جمموع عمليات اإلبادة يف والية شان اليت تستأثر 
وظلّت .  يف املائة من إنتاج األفيون يف ميامنار٩٠بأكثر من 

خشخاش األفيون صعوبة الوصول إىل بعض مناطق زراعة 
وأبادت . حتّدياً جيابه السلطات احمللية املعنية بإنفاذ القانون

 هكتاراً ٥٨٠لدميقراطية الشعبية مجهورية الو االسلطات يف 
على حنو غري تقريباً من املساحة املزروعة خبشخاش األفيون 

 يف املائة من ٢٠، مبا ُيمثّل زهاء ٢٠١٠يف عام مشروع 
ويف تايلند، . إمجايل املساحة املزروعة املُقدَّرة يف ذلك العام

 يف املائة ٣٨ هكتاراً، وهي زيادة بنسبة ٢٧٨جرت إبادة 
 .٢٠٠٩ بعام مقارنة
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وأبلغت بلدان كثرية يف منطقة شرق وجنوب شرق   -٥٦٤
على حنو غري مشروع وبضبط  القنَّب زراعةعن آسيا 

 القنَّب ويف إندونيسيا، تركّزت زراعة. القنَّبكميات من 
ويف . آتشي بصورة رئيسيةعلى حنو غري مشروع يف مقاطعة 

ا ميثّل ، مبالقنَّب هكتاراً من ١٧٨، متّت إبادة ٢٠١٠عام 
 طناً ٢٢وُضبط . ٢٠٠٩ يف املائة عن عام ٢٥اخنفاضاً بنسبة 
ويف اليابان، حصلت زيادة . يف البلد القنَّب تقريباً من عشبة

عرب  القنَّب يف عدد حاالت حصول األفراد على بذور
ويف العقد املاضي، شهد . اإلنترنت لزراعتها يف أماكن مغلقة
على حنو غري  القنَّب زراعةعدد احلاالت املكتشفة املتعلقة ب

 إىل ٢٠٠١ حالة يف عام ٥٧مشروع ارتفاعاً كبرياً من 
مجهورية الو الدميقراطية ويف . ٢٠٠٩ حالة يف عام ٢٥٤

 أطنان يف عام ٣,٥املضبوطة  القنَّب الشعبية، بلغت كمية
 يف املائة عن عام ٢٦٠، مما مثّل زيادة بنسبة ٢٠١٠
على حنو  القنَّب صل زراعةويف الفلبني، عادةً ما حت. ٢٠٠٩

، متّت إبادة ٢٠١٠ويف عام . غري مشروع يف املناطق اجلبلية
على حنو غري مشروع، وهو أعلى  القنَّب  مواقع لزراعة٢٠٧

من تقريباً كغ  ٢  ٤٠٠وُضبط . ٢٠٠٥عدد منذ عام 
. على نطاق صغري القنَّب وأفادت فييت نام بزراعة. القنَّب

حملياً على حنو غري مشروع، ب  القنَّباإلضافة إىل زراعة
من أمريكا الشمالية وجنوب آسيا إىل  القنَّب استمر هتريب

 .واليابان وتايلند) ومن ضمنها هونغ كونغ(الصني 

وما زال هتريب اهلريوين داخل منطقة شرق   - ٥٦٥
ويف .  الشأنوجنوب شرق آسيا وغرب آسيا مشكلة خطرية

 من غرب آسيا ُيهرَّب السنوات األخرية، بات اهلريوين القادم
جواً عرب جنوب آسيا أو الشرق األوسط إىل شرق وجنوب 

ويف بعض احلاالت، جرى هتريب اهلريوين من . شرق آسيا
وأخذت . بلدان يف غرب أفريقيا، ال سيما من نيجرييا

اجلماعات اإلجرامية من غرب أفريقيا تستخدم على حنو 
 من تايلند إىل متزايد نساًء تايلنديات يف هتريب اهلريوين

ويف . بلدان أخرى يف منطقة شرق وجنوب شرق آسيا
الصني، ُيهرَّب اهلريوين برا بالدرجة األوىل من املنطقة 
املعروفة باسم املثلث الذهيب إىل مدن تقع جنويب الصني؛ مث 

ويف عام . ُيهرَّب جزء من اهلريوين باجتاه هونغ كونغ، الصني
ن تقريباً من اهلريوين،  أطنا٥,٣، ُضبط يف الصني ٢٠١٠

 يف املائة من هذه الكمية ١٩ حوايل مصدروكان غرب آسيا 
ويف ميامنار، تركّزت معظم أنشطة صنع ).  كغ٥٨٠(

اهلريوين على حنو غري مشروع ومضبوطات اهلريوين يف والية 
شان الواقعة على احلدود مع تايلند ومجهورية الو الدميقراطية 

، فكِّك خمتٌرب واحٌد فقط ٢٠١٠ويف عام . الشعبية والصني
 .لصنع اهلريوين غري املشروع يف ميامنار

غ عنها يف آسيا مثّلت مضبوطات الكوكايني املُبلَّو  -٥٦٦
غري أنَّ املضبوطات .  يف املائة فقط من اإلمجايل العاملي٠,١

من (اليت حصلت يف اآلونة األخرية يف إندونيسيا والصني 
واليابان تشري إىل أنَّ املتَّجرين والفلبني ) ضمنها هونغ كونغ

وتشكّل . كانوا يستهدفون األسواق الناهضة يف املنطقة
أمريكا اجلنوبية املصدر الرئيسي للكوكايني املضبوط يف 

، ضبطت الصني شحنة احتوت ٢٠١٠ويف عام . املنطقة
على طنَّني من الكوكايني كانت ُتنقل حبراً إىل مقاطعات 

سبتمرب /ويف أيلول. يب الشرقيصينية على الساحل اجلنو
، ضبطت السلطات يف هونغ كونغ، الصني، أكثر ٢٠١١

 يف حاويات شحن، وهذه خمبأة كغ من الكوكايني ٥٦٠من 
. أكرب كمية أُبلغ عن ضبطها يف هونغ كونغ على اإلطالق

وُيعتقد بأنَّ جزءاً من الكوكايني املضبوط كان موّجهاً إىل 
، ٢٠١٠ويف عام .  القاريةالسوق غري املشروعة يف الصني

أفادت إندونيسيا بضبط شحنات من الكوكايني الكولومبـي 
وانطلقت شحنات الكوكايني املضبوطة من أستراليا . املصدر

ورغم عدم شيوع تعاطي الكوكايني يف . والواليات املتحدة
اليابان، فإنَّ مضبوطات هذه املادة تشهد زيادة بطيئة منذ 

  .٢٠٠٦عام 

لفلبني، ُضبطت كمية قياسية من الكوكايني يف ويف ا  -٥٦٧
 يف ٣٢ كغ، مبا ميثّل زيادة بنسبة ٣٤٢ بلغت ٢٠١٠عام 
ونظراً إىل صغر سوق الكوكايني . ٢٠٠٩ باملقارنة بعاماملائة 

، ُيخشى أن تصبح بلد عبور الفلبنيغري املشروعة يف 
  .لشحنات الكوكايني املرَسلة إىل بلدان أخرى
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    لعقليةات اؤثِّرامل  )ب(  
ال تزال منطقة شرق وجنوب شرق آسيا إحدى   -٥٦٨

 على حنو امليثامفيتامني املناطق الرئيسية اليت ُتستخدم لصنع
هناك مؤشرات تدلّ على صنع امليثامفيتامني و. غري مشروع

ويف عام . على نطاق واسع يف ما ُيعرف باملثلث الذهيب
انت  خمترباً سرياً، ك٣٧٨، أبلغت الصني عن ضبط ٢٠١٠

أغلبيتها تصنع على حنو غري مشروع امليثامفيتامني وغريه من 
ك كِّويف إندونيسيا، فُ. ات االصطناعية مثل الكيتامنيخدِّرامل

، وكان ٢٠١٠ات يف عام خدِّر خمترباً سّرياً لصنع امل١٣
ات أخرى يف الوقت نفسه، خمدِّروبعضها يصنع امليثامفيتامني 

. ")كستاسياإل("يثامفيتامني امليثيلني ديوكسي مومنها مثال 
، قبضت السلطات يف اليابان على ٢٠١٠يونيه /ويف حزيران

 لالشتباه يف أهنما كانا يصنعان رعاياهاشخصني من غري 
وهذا احلادث األول  - على حنو غري مشروع امليثامفيتامني 

وأبلغت الفلبني يف عام . ١٩٩٥من نوعه يف اليابان منذ عام 
تربات سّرية صغرية لصنع  أيضاً عن ضبط خم٢٠١٠

  . على حنو غري مشروع ولكن على نطاق صغريامليثامفيتامني

وازداد كثرياً مقدار مضبوطات امليثامفيتامني يف   -٥٦٩
 مليون قرص يف ٩٤منطقة شرق وجنوب شرق آسيا من 

ويف . ٢٠١٠ مليون قرص يف عام ١٣٣ إىل ٢٠٠٩عام 
 ٩,٩ني بلغت الصني، ُضبطت كمية قياسية من امليثامفيتام

 يف ٥٠، مبا ميثّل زيادة كبرية بنسبة ٢٠١٠أطنان يف عام 
ويشكّل . ٢٠٠٩املائة مقارنة باملقدار املضبوط يف عام 

 ميامنار جزءاً مهماً من إمجايل مصدرهامليثامفيتامني الذي 
ويف مقاطعة يونان الصينية . مقدار امليثامفيتامني املضبوط

، ُضبطت كمية قياسية من الواقعة على احلدود مع ميامنار
، مبا ميثّل ٢٠١٠ أطنان يف عام ٤,٣امليثامفيتامني بلغت 

ويف تايلند، . ٢٠٠٩ يف املائة مقارنة بعام ٣٦زيادة بنسبة 
 مليون قرص ميثامفيتامني يف ٥٠ُضبطت كمية قياسية بلغت 

 يف املائة مقارنة ٨٨، وهو ما ميثّل زيادة بنسبة ٢٠١٠عام 
لند، زادت الكمية املضبوطة من ويف تاي. ٢٠٠٩بعام 

 كغ يف عام ٢١٠ من امليثامفيتامني املتبلّر ثالثة أضعاف
، وهذه أكرب كمية ٢٠١٠ كغ يف عام ٦٨٠ إىل ٢٠٠٩

ومثة مؤشرات تدلّ على . ١٩٩٨أُفيد بضبطها منذ عام 
هتريب كميات كبرية من امليثامفيتامني من ميامنار إىل الصني 

الشمالية والشمالية الشرقية وعلى طول احلدود . وتايلند
 ات الكثري منخدِّرالتايلندية غري املنيعة، يستخدم مهرِّبو امل

ات غري املشروعة خدِّرمن أجل ختزين امل" اتخدِّرخمابئ امل"
مؤقتاً بعد هتريبها إىل تايلند وقبل نقلها إىل أحناء أخرى يف 

 وأبلغت حكومة مجهورية الو الدميقراطية الشعبية عن. البلد
 مليون قرص ميثامفيتامني يف عام ٢٤,٥ضبط ما جمموعه 

   أُفيد بضبطها على اإلطالق كمية، وهذه أكرب ٢٠١٠
 .يف البلد

. ويبدو أنَّ دروب هتريب امليثامفيتامني قد تنّوعت  -٥٧٠
ففي تايلند،مل ُيهرَّب امليثامفيتامني إليها عرب الدروب الشمالية 

ضاً عرب مجهورية الو املعهودة فحسب، بل ازداد هتريبه أي
وعالوة على ذلك، . الدميقراطية الشعبية عرب هنر امليكونغ

اسُتخدمت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية كبلد عبور 
لتهريب امليثامفيتامني من ميامنار إىل كمبوديا، حيث تدخل 

.  بعد ذلك تايلند عرب احلدود التايلندية الكمبوديةاملخدِّرات
امليثامفيتامني داخل منطقة شرق وجنوب عالوةً على هتريب 

شرق آسيا، ازداد هتريب هذه املادة من أمريكا الشمالية 
منطقة وأبلغت السلطات يف . وغرب أفريقيا وغرب آسيا
 عن هتريب كميات كبرية من شرق وجنوب شرق آسيا

. امليثامفيتامني مع املسافرين بالطائرات ويف شحنات جوية
ية الو الدميقراطية الشعبية واسُتخدمت تايلند ومجهور

ومجهورية كوريا وسنغافورة وماليزيا كبلدان عبور لشحنات 
واستعني . امليثامفيتامني املوّجهة إىل بلدان أخرى يف املنطقة

ات وفق ما تبّين يف عّدة ضبطيات يف خدِّربنساء لتهريب امل
 .الفلبني واليابان وتايلند وماليزيا

 مضبوطات امليثيلني ويف إندونيسيا، شهد كمُّ  - ٥٧١
تقلّباً يف السنوات ") كستاسياإل("ديوكسي ميثامفيتامني 

 ٢٠٠٧األخرية وبلغ ذروة ختطَّت املليون قرص يف عامي 
 ٠,٣مث اخنفضت املضبوطات اخنفاضاً حادا ليبلغ . ٢٠٠٨و

؛ غري أهنا شهدت زيادة كبرية ٢٠٠٩مليون قرص يف عام 
. ٢٠١٠ليون قرص يف عام  م٠,٤٢ يف املائة ليبلغ ٣٨بنسبة 
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املضبوطة يف ") اإلكستاسي("وما زالت معظم أقراص 
ويف عام . إندونيسيا تصنع على حنو غري مشروع حمليا

ويف .  خمترباً سّرياً لصنعها يف البلد١٥، فُكّك ٢٠١٠
 .٢٠١٠ كغ منها يف عام ١١٠ماليزيا، ُضبط 

  يف منطقة شرق ومن دواعي القلق املتزايد األخرى  - ٥٧٢
 على حنو غري  بالبنـزوديازيبيناتوجنوب شرق آسيا االّتجاُر

مشروع، بسبب ارتفاع الطلب على استخدام هذه املواد 
 كغ ٣٥٠ويف ماليزيا، ُضبط ما جمموعه . ألغراض غري طبية
؛ وكان قد ُهّرب ٢٠١٠زوديازيبني يف عام  من أقراص البن

 ٢٠١٠ويف عام . معظم هذه الكمية من األقراص من اهلند
أيضاً، أفادت تايلند بتواتر ضبطيات أقراص الديازيبام 
والنيميتازيبام املهرَّبة يف طرود بريدية أو املبيعة عرب صيدليات 

ويف عام . تعمل على حنو غري قانوين بواسطة اإلنترنت
، ضبطت السلطات ٢٠١١ والفصل األول من عام ٢٠١٠

 قرص ٢٢٠ ٠٠٠يف هونغ كونغ، الصني، حوايل 
ازيبينات، وكان قسم منها خمّبأً يف طرد أُرسل من بنـزودي

 .مقاطعة تايوان الصينية
   

   السالئف  )ج(  
  

ما زالت الصني تبلّغ عن مضبوطات كبرية من   -٥٧٣
 ٨٧٠، ُضبط حوايل ٢٠١٠ففي عام . السالئف الكيميائية

ويف . يف الصنيالسالئف اخلاضعة للمراقبة الوطنية طناً من 
مقاطعة سيتشوان، فكَّكت صلت يف إحدى العمليات اليت ح

ات خدِّرالسلطات الصينية أربع عصابات من عصابات امل
الضالعة يف صنع امليثامفيتامني على حنو غري مشروع 
باستخدام املستحضرات الصيدالنية اليت حتتوي على 

وخالل العملية، ُدمِّرت أربعة خمتربات سّرية . اإليفيدرين
الصيدالنية اليت حتتوي من املستحضرات  طناً ١٢وُضبط 

  . كغ من امليثامفيتامني٥٨على اإليفيدرين و

ويف مواجهة تشديد الرقابة على اإليفيدرين اخلام   - ٥٧٤
والسودوإيفيدرين اخلام، أخذ املتَّجرون يلجؤون أكثر إىل 
املستحضرات الصيدالنية اليت حتتوي على اإليفيدرين 

 مليون ٤,٥ ويف ميامنار، ُضبط حوايل. والسودوإيفيدرين
 قرص حيتوي على اإليفيدرين والسودوإيفيدرين يف عام

وكانت أغلبية هذه السالئف قد ُهّربت من بلدان . ٢٠١٠
وُضبطت كميات كبرية . أخرى ومنها تايلند والصني واهلند

من أقراص حتتوي على السودوإيفيدرين يف تايلند، وال سيما 
  .اريف املناطق الواقعة على طول حدوها مع ميامن

    
  املواد غري اخلاضعة للمراقبة الدولية  )د(  

  
ما زال ُيبلَّغ يف التقارير الواردة عن ضبط كميات   -٥٧٤

  ، ُضبطت يف الصني ٢٠١٠ويف عام . كبرية من الكيتامني
 أطنان تقريباً من الكيتامني، مبا ميثّل معظم إمجايل ٥

ويف إحدى . املضبوطات يف منطقة شرق وجنوب شرق آسيا
، فكَّكت السلطات ٢٠١٠يات اليت حصلت يف عام العمل

الصينية خمتربين سّريني إلنتاج الكيتامني وضبطت أكثر من 
  .املادة كغ من هذه ٢٠٠

وما زال املتَّجرون حيصلون على السالئف غري   - ٥٧٦
ات خدِّراخلاضعة للمراقبة الدولية ويستخدموهنا يف صنع امل

 طناً من ٤٩ ، ضبطت الصني٢٠١٠ويف عام . غري املشروع
، ٢٠١٠ومنذ عام . السالئف غري اخلاضعة للمراقبة الدولية

   ُضبطت كميات كبرية من إستريات محض فينيل اخلل اليت
ال ختضع للمراقبة الوطنية وميكن حتويلها بسهولة إىل مادة 

. ات األمفيتامينيةنشِّطمحض فينيل اخلل الستخدامها يف صنع امل
ت املضبوطة من الصني، وقد انطلقت معظم هذه الشحنا

ويف . وكانت موّجهة إىل املكسيك وبلدان يف أمريكا الوسطى
، كشفت مجهورية كوريا استخدام سيانيد البنـزيل ٢٠١٠عام 

  .ات األمفيتامينية متّ تفكيكهنشِّطيف خمترب سّري لصنع امل
    

  التعاطي والعالج  -٥  
  

تبلّغ بلدان كثرية يف منطقة شرق وجنوب شرق   -٥٧٧
ات املتعاطاة يف خدِّروهو أشيع امل. القنَّبتعاطي عن ا آسي

إندونيسيا، وذلك بسبب سهولة احلصول عليه بدرجة 
ات املتعاطاة يف بروين دار خدِّررئيسية، وهو ثاين أشيع امل
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صفوف يف  القنَّب ويثري تزايد تعاطي. السالم وتايلند واليابان
  .يابانالشباب القلق الشديد يف بروين دار السالم وال

  غري أنه . ويشهد تعاطي اهلريوين يف املنطقة تراجعاً  - ٥٧٨
ات املتعاطاة يف سنغافورة والصني خدِّرال يزال أشيع امل

ويف الصني، بّينت دراسة . وفييت نام وماليزيا وميامنار
 أنَّ اهلريوين كان عقار ٢٠١٠استقصائية وطنية لعام 
 متعاطي  يف املائة من مجيع٦٩التعاطي الرئيسي لدى 

وهو، يف فييت نام، عقار . ملسّجلني يف البلد ااتخدِّرامل
 شخص من متعاطي ١٤٩ ٩٠٠التعاطي األول لدى 

 يف املائة من مدمين ٨٣وتعاطى حوايل . ات املسّجلنيخدِّرامل
 يف املائة ممن ٥٤ويتراوح عمر أكثر من . ات اهلريوينخدِّرامل

 . عاما٤٥ً عاماً و٣٠يتعاطون اهلريوين بني 

ات املتعاطاة يف خدِّروال يزال امليثامفيتامني أشيع امل  -٥٧٩
بلدان عّدة يف املنطقة، منها بروين دار السالم وتايلند 
ومجهورية كوريا ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية والفلبني 

وتفيد سنغافورة والصني وفييت نام . وكمبوديا واليابان
سيما يف  ثامفيتامني، الوماليزيا وميامنار بتزايد تعاطي املي

ويف بروين دار السالم، كشفت دراسة . صفوف الشباب
 أنَّ امليثامفيتامني كان أشيع ٢٠١٠استقصائية يف املدارس لعام 

ويف الصني، تعاطى . ات املتعاطاة يف صفوف التالميذخدِّرامل
ات املسّجلني يف عام خدِّر يف املائة من إمجايل متعاطي امل٢٨

  ات االصطناعية، خدِّر مليون، امل١,٥، وعددهم ٢٠١٠
وتشهد تلك النسبة زيادة مستمّرة . ال سيما امليثامفيتامني املتبلّر

ويف اليابان، امليثامفيتامني املتبلّر هو أشيع . ٢٠٠٧منذ عام 
، بلغت نسبة اجلرائم ٢٠١٠ويف عام . ات املتعاطاةخدِّرامل

ئم املتعلقة بتعاطي املتعلقة بتعاطي امليثامفيتامني من مجيع اجلرا
ويف ميامنار، يتواصل ازدياد تعاطي .  يف املائة٧٥ات خدِّرامل
ات املتعاطاة خدِّرات األمفيتامينية اليت متثّل ثالث أشيع املنشِّطامل

ت تعاطي امليثامفيتامني معّدالويف تايلند، باتت زيادة . يف البلد
جزئياً إىل تزايد املتبلّر متثّل اجتاهاً مقلقاً، وُيعزى هذا االجتاه 

، شكّل مدمنو ٢٠١٠ويف عام . توافر هذا العقار يف املنطقة
ات خدِّر يف املائة تقريباً من كل متعاطي امل٨٨امليثامفيتامني 

 .الذين تلقّوا العالج يف تايلند

مثل األلربازوالم (وما زال تعاطي البنـزوديازيبينات   - ٥٨٠
يثري القلق يف ) ام إخلواإليستازوالم وامليدازوالم والنيميتازيب

إندونيسيا وبروين دار السالم وتايلند والصني والفلبني 
ويف هونغ كونغ، الصني، . وماليزيا وهونغ كونغ، الصني

يشيع تعاطي هذه املواد بوجه خاص يف صفوف الشباب من 
مدمين اهلريوين الذين يوّدون إطالة مدة أثر اهلريوين 

إندونيسيا، ُيعدُّ ويف . والتخفيف من أعراض االنسحاب
. ات املتعاطاةخدِّرالبنـزوديازيبينات ثالث أشيع جمموعة من امل

ويف ماليزيا، يزداد رواج البنـزوديازيبينات يف صفوف 
وحيتل تعاطي . اتخدِّرالشباب الذين يتعاطون امل

البنـزوديازيبينات، ال سيما النيميتازيبام، املرتبة اخلامسة بني 
  .اطاة يف ماليزياات املتعخدِّرأشيع امل

 النتشار فريوس نقص املناعة ةاملرتفعالنسبة ثري تو  - ٥٨١
ات خدِّرالبشرية يف صفوف األشخاص الذين يتعاطون امل

. باحلقن قلقاً شديداً يف تايلند والصني وفييت نام وميامنار
 يف املائة من ٢٤ويف الصني، كان السبب يف عدوى 

 البشرية تعاطي األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة
ويف ميامنار، قُدِّرت نسبة املصابني . ات باحلقنخدِّرامل

بفريوس نقص املناعة البشرية يف صفوف األشخاص الذين 
 يف ٣٨ و٣٦ات باحلقن مبا يتراوح بني خدِّريتعاطون امل

 يف ٥٢ و٤٨ويف تايلند، تراوحت تلك النسبة بني . املائة
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨املائة يف الفترة 

 يف مطروحةتعاطي الكيتامني مشكلة ا زال مو  - ٥٨٢
ات املتعاطاة يف هونغ كونغ، خدِّروهو ثاين أشيع امل. املنطقة

وهو يف هونغ كونغ، . الصني، وثالثها يف الصني القارية
الصني، عقار التعاطي الرئيسي يف صفوف متعاطي 

ات من الشباب دون احلادية والعشرين، حيث بلغت خدِّرامل
ات يف تلك الفئة خدِّرن بني متعاطي املنسبة متعاطيه م
وأفادت . ٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٨٤العمرية حوايل 

إندونيسيا وفييت نام وماليزيا وميامنار أيضاً بتعاطي الكيتامني 
  .خصوصاً يف أوساط الشباب

ويف الصني، قّدمت مراكز للعالج القسري   - ٥٨٣
ج وإعادة ووحدات للعالج يف اجملتمعات احمللية خدمات العال
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ات خدِّر شخص من متعاطي امل٣٦٠ ٠٠٠التأهيل حلوايل 
وكان . ٢٠٠٩، وهي زيادة كبرية عن عام ٢٠١٠يف عام 

 مركزاً من ٥٦٠، حوايل ٢٠١٠يونيه /باليابان، يف حزيران
املراكز الصحية ومراكز الصحة العقلية، وهي تقّدم يف 

نذ ات سنوياً مخدِّر استشارة متصلة بامل١١ ٠٠٠املتوسط 
 مركزاً للعالج من ٦٦ويوجد يف ميامنار . ٢٠٠٧عام 

 سريراً ٤٥٠ات تبلغ طاقتها االستيعابية إمجاال خدِّرتعاطي امل
  ، حصل ٢٠٠٩ و١٩٩٩وفيما بني عامي . يف اليوم

ات خدِّر شخص من متعاطي امل١١ ١٠٠ما جمموعه 
املسّجلني على العالج من تعاطي اهلريوين واألفيون يف أغلب 

ومن املالحظ أنه مثة زيادة يف دخول مستشفى . احلاالت
يانغون للصحة العقلية بسبب مشاكل نفسانية متعلقة بتعاطي 

ويف الفلبني، . ات األمفيتامينية يف السنوات األخريةنشِّطامل
ات على خدِّر يف املائة من متعاطي امل٧٠حصل حوايل 

  ويف . ٢٠١٠العالج من تعاطي امليثامفيتامني يف عام 
 مركزاً للعالج القسري معظم ١٢٠ نام، يقّدم أكثر فييت

ات يف خمتلف أرجاء خدِّرخدمات العالج من تعاطي امل
 شخص تقريباً من ٣٥ ٠٠٠، حصل ٢٠١٠ويف عام . البلد

 .ات على العالج يف فييت نامخدِّرمتعاطي امل

ال سيما العالج (والعالج اإلبدايل لشبائه األفيون   - ٥٨٤
 متاح يف بلدان كثرية يف املنطقة، مبا فيها )الصياين بامليثادون

إندونيسيا وتايلند والصني وفييت نام وكمبوديا وماليزيا 
وفتحت كمبوديا أّول مركز هلا للعالج الصياين . وميامنار

جمموعه   ويوجد يف الصني ما. ٢٠١٠بامليثادون يف عام 
 ٢٠٠ عيادة للعالج الصياين بامليثادون وأكثر من ٧٠٠

دمي خدمات العالج بامليثادون وفّرت العالج مستوصف لتق
. اتخدِّر شخص من متعاطي امل٢٩٠ ٠٠٠إىل أكثر من 

ووضعت يف اخلدمة مركبات متنقّلة للعالج بامليثادون يف 
ويف ميامنار، أُنشئت مثانية مراكز للعالج . املناطق النائية

 قدَّمت العالج ألكثر من ٢٠٠٦الصياين بامليثادون منذ عام 
ويف فييت نام، من .  شخص من متعاطي اهلريوين١  ١٠٠

 ٨٠  ٠٠٠املتوقّع تقدمي العالج الصياين بامليثادون لقرابة 
 .٢٠١٥مدمن هريوين حبلول عام 

وكان من شأن قلّة خدمات العالج من تعاطي   - ٥٨٥
ات والنقص يف اختصاصي الرعاية الصحية املؤهَّلني خدِّرامل

ات والعالج منه خدِّرطي املعرقلة تطوير برامج الوقاية من تعا
ويبدو بوجه خاص . إىل حّد بعيد يف بلدان كثرية يف املنطقة

ات نشِّطأنَّ هناك نقصا يف مرافق معّينة لعالج متعاطي امل
األمفيتامينية، رغم ارتفاع عدد متعاطي امليثامفيتامني يف 

  .بلدان عّدة

ومن التحّديات األخرى اليت جتابه بلدان املنطقة  - ٥٨٦
ات بني عموم خدِّرفتقار إىل عمليات رصد لتعاطي املاال

السكان واإلبالغ بالبيانات املتعلقة هبذا الشأن، ومرجع ذلك 
والكثري من . قلّة املوارد واالفتقار إىل اخلربةإىل  أساساً

ات خدِّرالدراسات االستقصائية اليت أجريت عن تعاطي امل
ي كانت تستهدف جمموعات سكانية حمّددة، كمتعاط

ات املسّجلني لدى السلطات أو الذين خضعوا للعالج خدِّرامل
وحصلوا على خدمات إعادة التأهيل، ولذا مل تشمل قطاعات 

ورغم حتّسن البيانات اخلاصة . واسعة من السكان بالفحص
ات يف املنطقة حتّسنا كبريا من حيث الكّم خدِّربتعاطي امل

ن ختضع اجتاهات والنوعية يف السنوات األخرية، فال بّد من أ
ات ملزيد من البحث والتحليل من أجل إعداد خدِّرتعاطي امل

وتالحظ . مبادرات للوقاية والعالج تتفق مع االحتياجات
ات واجلرمية قد خدِّراهليئة أنَّ مكتب األمم املتحدة املعين بامل

نظّم بالتعاون مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا والصني 
وتلقّى بيانات قّيمة . قاقري اخلطريةعمليات تعاونية ملكافحة الع

وتشجِّع اهليئةُ مكتَب . ات من البلدان املشاركةخدِّرمتصلة بامل
على االستمرار يف تقدمي املساعدة التقنية ات واجلرمية خدِّرامل

ات وحتليلها، كما تشجِّع توسيَع خدِّريف مجع بيانات تعاطي امل
 .دائرة التعاون اإلقليمي يف هذا الصدد

     
     جنوب آسيا    

    التطّورات الرئيسية  -١  
منطقة جنوب آسيا مشاكل متزايدة فيما تواجه   - ٥٨٧

يتعلق بتعاطي العقاقري واملستحضرات الصيدالنية اليت ُتصَرف 
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ات عقلية، مؤثِّرات وخمدِّربوصفة طبية وبدوهنا احملتوية على 
ويرجع أهم أسباب الزيادة يف تعاطي تلك . وباالّتجار هبا

حضرات واالّتجار هبا إىل اخنفاض تكلفتها وارتفاع املست
هامشها الرحبي وسهولة توافرها، وكذلك إىل الفهم اخلاطئ 

 على حنو غري ات املصنوعةخدِّربكوهنا أقلّ ضررا من امل
ومعظم العقاقري اليت ُتصرف بوصفة طبية وبدوهنا . مشروع

لكن . ةاليت جيري تعاطيها ُيتحصَّل عليها من الصيدليات احمللي
هناك بعض العقاقري اليت ُتهرَّب، وخصوصا من اهلند إىل 

وعالوة على ذلك، متثِّل منطقة جنوب آسيا . بلدان جماورة
مصدرا رئيسيا ملعظم املستحضرات الصيدالنية احملتوية على 

ات عقلية اليت تبيعها يف مجيع أحناء العامل مؤثِّرات وخمدِّر
وعلى . قة غري مشروعةصيدلياُت اإلنترنت اليت تعمل بطري

 مجيع بلدان جنوب آسيا لديها نظام رقايب الرغم من أنَّ
يتضّمن اشتراطات بشأن الوصفات الطبية فيما خيص 
املستحضرات الصيدالنية اخلاضعة للمراقبة، فإنه ما تزال 
هناك ثغرات على صعيد التنفيذ ورصد مدى امتثال 

  .الصيدليات على الوجه الصحيح

معظُم كميات اهلريوين اليت ُوجدت يف وقد كانت   - ٥٨٨
جنوب آسيا ُمهرَّبةً من أفغانستان، مع أنَّ كمية صغرية من 

ومعظم األفيون الذي . اهلريوين ُصنعت بطريقة غري مشروعة
ُينتج بطريقة غري مشروعة يف املنطقة ُيتعاطى باالستنشاق أو 

باحلقن آخذ يف ات خدِّرومع ذلك، فإنَّ تعاطي امل. التدخني
االزدياد يف جنوب آسيا، وقد بلغ نسبا كبرية يف كل من 

ات املتعاطاة باحلقن خدِّروتشمل امل. بنغالديش ونيبال واهلند
يف املنطقة اهلريوين وشبائه األفيون املصروفة بوصفة طبية 

وقد أسهم . وخلطات مع مواد أخرى خاضعة للمراقبة
ة بفريوس ت اإلصابمعّدالات باحلقن يف زيادة خدِّرتعاطي امل

ومن أجل ". C"نقص املناعة البشرية والتهاب الكبد 
التصّدي لذلك، ُبدئ العمل بربامج العالج اإلبدايل 

ات يف كل من بنغالديش وملديف ونيبال واهلند، مخدِّرلل
  .وإن كانت ما تزال حمدودة النطاق

ات خدِّر الدولية لالّتجار باملاملنظَّماتوما تزال   - ٥٨٩
ات نشِّطوب آسيا كقاعدة لتصنيع املتستخدم منطقة جن

األمفيتامينية واالّتجار هبا على حنو غري مشروع، وهو ما 
يعود بدرجة كبرية إىل توافر السالئف الكيميائية على نطاق 

كما تشهد املنطقة أيضا ازدياداً يف . واسع يف تلك املنطقة
لقلق ات األمفيتامينية، ّمما يثري قدراً كبرياً من انشِّطتعاطي امل

وقد اكُتشفت عمليات تصنيع غري . لدى عامة الناس
ات األمفيتامينية، حيث تدرَّجت نشِّطمشروع جلميع أنواع امل

مواقع التصنيع املكتَشفة بني خمتربات مطبخية صغرية احلجم 
وما تزال بنغالديش واهلند . ومرافق تصنيع كبرية احلجم

 لتسريب تستخدمهما مجاعات اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
ات األمفيتامينية بسبب توافر املادتني نشِّطسالئف امل

السليفتني اإليفيدرين والسودوإيفيدرين على نطاق واسع يف 
ومع ذلك، فقد بدأ املتَّجرون يف البحث عن . هذين البلدين

قنوات إمداد إضافية رمبا نتيجة لوجود اآلليات الوطنية 
 مشروعة أو بسبب والدولية ملراقبة تصنيع السالئف بطريقة

ويتمثّل تطّور أحدثُ عهداً يف استخراج . ازدياد الطلب
اإليفيدرين والسودوإيفيدرين من املستحضرات الصيدالنية 

  .يف خمتربات سّرية
    

  التعاون اإلقليمي  -٢  
  

ُتواِصل بلدان جنوب آسيا املشاركة يف األنشطة   -٥٩٠
كولومبو للتنمية ات اليت تنظّمها خطة خدِّرالتعاونية ملراقبة امل

ويف . االقتصادية واالجتماعية التعاونية يف آسيا واحمليط اهلادئ
، ُعقدت الدورة التدريبية احلادية ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين

عشرة للمستشارات بشأن العالج وإعادة التأهيل يف شيناي، 
 من ممارِسات العالج من تعاطي ٢٧وحضر ما جمموعه . اهلند
 آسيا وجنوب شرقها دورة التدريب اليت وبجنات من خدِّرامل

مشلت مواضيع تراوحت بني منهجية إزالة السموم وتقدمي 
. املشورة يف جمال اإلدمان، والعالج اجلماعي والقضايا األخالقية

، نظّمت خطة كولومبو، باالشتراك ٢٠١١يونيه /ويف حزيران
ات وإنفاذ القوانني يف مخدِّرمع مكتب الشؤون الدولية لل

ات خدِّرواليات املتحدة ومكتب األمم املتحدة املعين باملال
واجلرمية، دورة تدريبية على العالج وإعادة التأهيل ملنطقة 
  .جنوب آسيا لفائدة املهنيني العاملني يف عالج اإلدمان يف ماليه
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ات يف اهلند اتفاقا ثنائيا خدِّروأبرم مكتب مكافحة امل  - ٥٩١
نغالديش، وذلك هبدف احلّد بشأن التعاون مع السلطات يف ب

ات العقلية ؤثِّرات واملخدِّرمن الطلب غري املشروع على امل
وسوف يتعاون البلدان . والسالئف ومنع االّتجار هبا

العصابات اإلجرامية ويتبادالن املعلومات لقمع أنشطة 
  .اتخدِّرالدولية الضالعة يف االّتجار بامل

ند وباكستان يف وال يزال التعاون مستمرا بني اهل  -٥٩٢
ويف اجتماع ُعقد يف . اتخدِّراملسائل ذات الصلة بامل

 يف نيودهلي، اتفق وزيرا الداخلية يف اهلند ٢٠١١مارس /آذار
ات يف اهلند خدِّروباكستان على أن جيري مكتب مكافحة امل

ات يف باكستان حمادثات سنوية ضمن خدِّروقوة مكافحة امل
وقام مكتب . اتخدِّرار باملتعاوهنما يف جمال مكافحة االّتج

ات بتوقيع مذكّرة خدِّرات وقوة مكافحة املخدِّرمكافحة امل
ات خدِّرتفاهم بشأن احلّد من الطلب غري املشروع على امل

ات العقلية والسالئف ؤثِّرات واملخدِّرومنع االّتجار بامل
  .٢٠١١سبتمرب /الكيميائية، يف روالبندي، باكستان، يف أيلول

 اهلند أفرقة عاملة مشتركة ملكافحة اإلرهاب وأنشأت  -٥٩٣
 بلدا شريكا، ومبادرة خليج البنغال من أجل التعاون ٢٦مع 

 القطاعات، واليت من بني أعضائها تعّددالتقين واالقتصادي امل
بنغالديش وبوتان وسري النكا ونيبال، واالحتاد األورويب؛ 

 القضايا ات واحدة منخدِّرحيث ُتَعّد اجلرائم املتعلقة بامل
  .الرئيسية اليت ُتناقَش يف اجتماعات األفرقة العاملة

وعقدت فرقة عمل األمم املتحدة اإلقليمية املعنية   - ٥٩٤
ات باحلقن وفريوس نقص املناعة خدِّربتعاطي امل

األيدز آلسيا واحمليط اهلادئ اجتماعا بشأن تعاطي /البشرية
األيدز يف /ات باحلقن وفريوس نقص املناعة البشريةخدِّرامل

ومشلت املواضيع اليت تناوهلا . ٢٠١١فرباير /نيودهلي يف شباط
االجتماع االستراتيجية اإلقليمية للحّد من الضرر يف آسيا 

 وتزاُيد تعاطي ٢٠١٥- ٢٠١٠واحمليط اهلادئ للفترة 
  .املستحضرات الصيدالنية يف املنطقة

 يف ٢٠١١سبتمرب /ونظَّم البنك الدويل، يف أيلول  - ٥٩٥
ديف، حلقة عمل إقليمية بشأن العالج اإلبدايل من تعاطي املل

وكان اهلدف من حلقة العمل حتديد العوامل . شبائه األفيون
 تسهم يف برامج العالج اإلبدايل من تعاطي شبائه احلامسة اليت

األفيون على حنو فعَّال ومستدام وتتيح اجملال لتوسيع نطاق 
  .تلك الربامج

    
    ات واإلجراءات الوطنيةالتشريعات والسياس  -٣  

، نظَّمت شعبة خفض الطلب ٢٠١١مارس /يف آذار  -٥٩٦
ات يف بوتان برنامج توعية لفائدة خدِّرالتابعة هليئة مكافحة امل

مديري املدارس واملرشدين املدرسيني لشرح اجلوانب الرئيسية 
ات العقلية واملواد لعام ؤثِّرات واملخدِّرمن قانون تعاطي امل

ات، وذلك خدِّريفهم بشأن خماطر تعاطي امل؛ ولتثق٢٠٠٥
ات يف األنشطة خدِّرهبدف دمج برنامج للوقاية من تعاطي امل

املدرسية؛ ومتكينهم من تيسري الكشف املبكّر لتعاطي 
وُعقدت يف . ات وتوفري خدمات املشورة للطالبخدِّرامل

 حلقة عمل للمشاركني من مراكز ٢٠١١مايو /ثيمفو يف أيار
الطارئة وإحدى املستشفيات كز إسداء املشورة العالج ومرا

  .ات وإعادة تأهيلهمخدِّرلعالج متعاطي امل

ويف بنغالديش، تشّن السلطات محلة إلذكاء وعي   - ٥٩٧
وكجزء من احلملة، . اتخدِّراجلمهور حول خماطر تعاطي امل

 نسخة من مواد ١٠ ٠٠٠ُوزِّعت يف بنغالديش من قبلُ 
ك تشمل، من بني مواضيع أخرى، مطبوعة تتعلق بتغّير السلو

وُتوزَّع املواد املطبوعة يف مراكز وطنية . اتخدِّرتعاطي امل
إلسداء املشورة الطارئة من أجل تثقيف متعاطيات 

ات والشريكات يف العالقة اجلنسية مع الذكور من خدِّرامل
كما بدأت بنغالديش أيضا استخدام . اتخدِّرمتعاطي امل

  .اتخدِّر يف القضايا املتعلقة باملاحملاكم املتنقلة للنظر

ات يف اهلند دورات خدِّرويعقد مكتب مكافحة امل  - ٥٩٨
ات يف خدِّرلبناء القدرات لدى سلطات إنفاذ قوانني امل

خمتلف األجهزة احلكومية على مستوى الواليات وعلى 
وتشمل املواضيع املقدَّمة تقنيات التحقيق . املستوى الوطين

  ، ٢٠١٠ويف عام . ومراقبة السالئفوالتحقيقات املالية 
 دورة من تلك الدورات التدريبية حضرها ٥٤نظَّم املكتب 
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 شخصا من خمتلف األجهزة، مبا يف ذلك قوات ٢ ٣١١
الشرطة يف الواليات واهليئة املركزية للرسوم واجلمارك 

  .وقوات أمن احلدود

وتتوىل إدارة اإليرادات يف وزارة املالية يف اهلند   - ٥٩٩
ات العقلية ؤثِّرات واملخدِّر سياسة عامة وطنية بشأن املوضع

بالتشاور مع غريها من الوزارات األخرى ذات الصلة 
ومن شأن السياسة . واهليئات احلكومية وحكومات الواليات

ات غري خدِّرالعامة أن ترسم استراتيجية ملواجهة جتارة امل
ية املشروعة وأن توفّر التوجيه ملختلف اهليئات احلكوم

كما تتوىل وزارة العدالة .  غري احلكوميةاملنظَّماتو
االجتماعية والتمكني يف اهلند أيضا وضع سياسة عامة وطنية 

  .ات غري املشروعةخدِّربشأن خفض الطلب على امل

، أّدى تبليغ من حكومة ٢٠١١فرباير /ويف شباط  - ٦٠٠
اضعة ات العقلية اخلؤثِّراهلند إىل إضافة الكيتامني إىل قائمة امل
ات العقلية ؤثِّرة واملخدِّرللمراقبة مبوجب قانون العقاقري امل

  .١٩٨٥لعام 

نوفمرب /أكتوبر وتشرين الثاين/ويف تشرين األول  -٦٠١
ات وخدمات إعادة خدِّر، عقدت إدارة الوقاية من امل٢٠١٠

ات خدِّرالتأهيل يف امللديف ومكتب األمم املتحدة املعين بامل
 حكومية حلقة عمل يف ماليه لتوفري واجلرمية ومنظمات غري

ات والوقاية خدِّرالتدريب على مجلة أمور منها فهم تعاطي امل
وعالوة على ذلك، نظَّمت عيادة العالج . منه وعالجه

الصياين بامليثادون التابعة لإلدارة واملكتب برناجما تدريبيا حول 
العالج الصياين بامليثادون يف ماليه يف هناية تشرين 

ونظَّمت الدائرة، بدعم من املكتب، . ٢٠١٠نوفمرب /الثاين
برامج تدريبية بشأن عالج املرضى اخلارجيني لفائدة منظمات 
غري حكومية ومنظمات جمتمعية يف مواقع خمتلفة يف مجيع أحناء 

  .٢٠١٠أكتوبر /يونيه وتشرين األول/البالد يف حزيران

 وأطلقت حكومة ملديف مؤّخراً االستقصاء الوطين  - ٦٠٢
ات، حيث ستتوىل منظمة خدِّراألول يف البلد بشأن تعاطي امل

حبثية وطنية القيام باالستقصاء يف شراكة مع وزارة الصحة 
  .سرةواُأل

ات خدِّروعقدت وحدة إنفاذ قانون مكافحة امل  - ٦٠٣
التابعة لوزارة الشؤون الداخلية يف نيبال، بالتعاون مع مكتب 

ت واجلرمية، برناجما توجيهيا اخدِّراألمم املتحدة املعين بامل
يونيه /ات يف كامتاندو يف حزيرانخدِّروطنيا يف جمال مراقبة امل

وقد ُصّمم الربنامج لتزويد موظفي إنفاذ قوانني . ٢٠١١
ات باملعارف واملهارات الالزمة لتحديد العقاقري اخلاضعة خدِّرامل

للمراقبة واستخدام أساليب التحّري، وكذلك باملعلومات عن 
  .اتخدِّرملسائل القانونية املتصلة بإنفاذ قوانني املا

وينفِّذ اجمللس الوطين ملكافحة العقاقري اخلطرة يف   - ٦٠٤
سري النكا سلسلة من الربامج بشأن الوقاية من تعاطي 

ات، تشمل استخدام املسؤولني اإلداريني احملليني يف خدِّرامل
ول القيام بزيادة الوعي لدى مجيع قطاعات اجملتمع ح

كما وسَّع اجمللس . اتخدِّراملشاكل املرتبطة بتعاطي امل
الوطين أيضا نطاق براجمه يف جمال تقدمي املشورة والتوعية 

ويهدف برنامج التوعية إىل توفري . اتخدِّرلفائدة متعاطي امل
ات وأفراد اجلماعات خدِّراخلدمات العالجية ملتعاطي امل

ظفون املكلّفون بالتوعية، ويتولّى املو. املعرَّضة ملخاطر شديدة
ات على طلب خدِّرمن بني أمور أخرى، تشجيع متعاطي امل

كما يتولّى املوظفون املكلّفون بالتوعية أيضا مجع . العالج
ات والقيام بأنشطة هتدف إىل خدِّراملعلومات عن تعاطي امل

ويف عام . ات والوقاية منهخدِّرإذكاء الوعي بشأن تعاطي امل
 النكا هيئة الرقابة على السالئف اليت ، أنشأت سري٢٠١٠

تتولّى تنظيم التجارة الدولية يف السالئف واستخدامها 
  .ورصد تلك التجارة وإصدار التراخيص اخلاصة هبا

وتتخذ حكومات البلدان يف جنوب آسيا، بدعم من   - ٦٠٥
منظمات دولية مثل منظمة الصحة العاملية ومكتب األمم 

ت واجلرمية، خطوات لتعزيز القدرات اخدِّراملتحدة املعين بامل
. اتخدِّريف جمال خفض الطلب غري املشروع على امل

ات وإذكاء الوعي بشأن خدِّرفباإلضافة إىل منع تعاطي امل
ات، قدَّمت حكومات بلدان جنوب خدِّرخماطر تعاطي امل

آسيا دورات تدريبية حول خفض الطلب غري املشروع على 
  املهنيني العاملني يف جماالتات لصاحل جمموعة منخدِّرامل

  .اتخدِّرالوقاية والعالج من تعاطي امل
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    الزراعة واإلنتاج والصنع واالّتجار  -٤  
    اتخدِّرامل  )أ(  
غري املشروعة على نطاق  القنَّب تنتشر زراعة نبتة  -٦٠٦

 هكتارا ٦٨١ففي اهلند، قُضَي على . واسع يف جنوب آسيا
 هكتارا ٩٥ فيما قُضَي على، ٢٠١٠يف عام  القنَّب من نباتات

ويف سري النكا، تقدِّر . ٢٠١١يف النصف األول من عام 
  هكتار من األراضي ُتستخدم لزراعة٥٠٠السلطات بأنَّ حنو 

وأفادت اهلند بأهنا ضبطت ما جمموعه . غري املشروعةالقنَّب 
وقد حّددت . ٢٠١٠يف عام  القنَّب من عشبة طنا ١٧٣

  أسواق غري مشروعة كبرية لراتنجسلطات البلدان اليت لديها
الذي ُعثر  القنَّب نيبال كأحد املصادر الرئيسية لراتنجالقنَّب 

وُتنقل شحنات غري . عليه يف تلك األسواق غري املشروعة
من نيبال بّرا إىل اهلند والصني، مث  القنَّب مشروعة من راتنج

 من اهلند إىل بنغالديش ومنها إىل  مشحونة بضائعتنقل مع
ووفقا لتقديرات السلطات اهلندية، . وروبا وأمريكا الشماليةأ

 ذلك مصدره ٢٠٠٩يف اهلند يف عام  القنَّب كان نصف راتنج
وال تزال ُتضبط .  ُهرِّب النصف اآلخر من نيبالبينماالبلد 

، ٢٠١٠ففي عام . يف اهلند القنَّب كميات كبرية من راتنج
طنان من راتنج  أ٤,٣أفادت اهلند بأهنا ضبطت ما جمموعه 

، أُبلغ عن ٢٠١١، وبالنسبة إىل النصف األول من عام القنَّب
  . طن يف ذلك البلد٢,٦٦ضبط 

 ويف بنغالديش، ازداد إمجايل الكمية املضبوطة من  -٦٠٧
 أطنان ما بني عامي ٣,٧ طن إىل حنو ٢,١من حنو القنَّب 
أكثرية  القنَّب ويف سري النكا، تبلغ قضايا. ٢٠١٠ و٢٠٠٩
، ٢٠١٠ويف عام . اتخدِّرت االعتقاالت ذات الصلة باملحاال

 القنَّب من نباتات طنا ١١٤ضبطت السلطات يف سري النكا 
  .القنَّب من راتنج كغ ٢٣و

 عن طريق باكستان راملصدَّوُيهرَّب اهلريوين األفغاين   - ٦٠٨
ووفقا ملكتب األمم املتحدة املعين . إىل دول جنوب آسيا

، فإنَّ من بني كمية اهلريوين املتوافرة يف ات واجلرميةخدِّربامل
   طّنا، ُهرِّب ٤٠ وقدرها ٢٠٠٩جنوب آسيا يف عام 

من أفغانستان، بينما ُصنِّعت الكمية الباقية وقدرها  طنا ٢٥

وعالوة على ذلك، . بصورة غري مشروعة يف اهلند طنا ١٥
متّ تعاطي حنو ثلثي تلك األطنان األربعني من اهلريوين يف 

ة بينما ُهرِّب الباقي إىل أفريقيا وأوروبا وشرق آسيا املنطق
ات خدِّرويفضِّل جتار امل. وجنوب شرقها وأمريكا الشمالية

نظرا الرتفاع يف جنوب آسيا االّتجار باهلريوين األفغاين 
مستوى نقائه مقارنة باهلريوين الذي ُيصنَّع بطريقة غري 

  .مشروعة يف جنوب آسيا

 األفيون بطريقة غري وجتري زراعة خشخاش  - ٦٠٩
كمية األفيون أنتجت وقد . مشروعة يف أجزاء عّدة من اهلند

املتعاطاة يف اهلند كلها تقريباً بطريقة غري مشروعة يف ذلك 
ويف اهلند، تقدَّر املساحة اإلمجالية املزروعة خبشخاش . البلد

.  هكتار٧ ٥٠٠األفيون بطريقة غري مشروعة مبا ال يقلّ عن 
  ، أبادت السلطات اهلندية ما جمموعه ٢٠١٠ويف عام 

 هكتارا من خشخاش األفيون املزروع بطريقة غري ١ ٠٢٢
ات واجلرمية هناك بعض خدِّرووفقاً ملكتب امل. مشروعة

وأفادت اهلند . التسريب من األفيون املنَتج بطريقة مشروعة
 كغ ٢٥ طن من األفيون، و١,٨٣بأهنا ضبطت ما جمموعه 

؛ ويف ٢٠١٠ من اهلريوين يف عام غك ٧٦٦من املورفني، و
 كغ ٨٧١، أُبلغ عن ضبط ٢٠١١النصف األول من عام 

  . من اهلريوينكغ ٢٣٠ من املورفني وكغ ٢٦من األفيون، و

 كل اهلريوين مصدر، كانت اهلند ٢٠٠٩ويف عام   - ٦١٠
ويف سري . تقريبا يف بنغالديش وغالبيته العظمى يف نيبال

 أفغاين بينما كانت صدرمالنكا، كان بعض اهلريوين من 
 كغ ١٤٨ويف بنغالديش، ُضبط . اهلند مصدر البعض اآلخر

 يف املائة ٩، ما يعين زيادة بنسبة ٢٠١٠من اهلريوين يف عام 
ويف سري النكا، قُدِّر خالل الفترة . ٢٠٠٩مقارنة بعام 

 من اهلريوين كغ ٧٦٣، أنَّ ما متوسطه ٢٠٠٩-٢٠٠٥
 سري النكا، ُضبط ويف. كان متاحا يف الشارع كل عام

، أي بزيادة قدرها ٢٠١٠ من اهلريوين يف عام كغ ١٤٣
ومعظم اهلريوين يف سري . ٢٠٠٩ يف املائة مقارنة بعام ٧٦

النكا دخل ذلك البلد من اهلند أو باكستان وجرى هتريبه 
عرب جنوب اهلند إىل الساحل الغريب لسري النكا على منت 
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ين غري املشروعة  شحنات اهلريوكما ُتنقل. قوارب صيد
  .أيضا من سري النكا إىل امللديف

. وال يزال هتريب الكوكايني حمدودا يف جنوب آسيا  -٦١١
ويف اهلند، ُيهرَُّب الكوكايني بكميات صغرية عن طريق 
السُّعاة، وأفادت السلطات اهلندية بأهنا ضبطت ما جمموعه 

 يف النصف كغ ٣ و٢٠١٠ من الكوكايني يف عام كغ ٢٣
يف سري النكا وضبطت السلطات . ٢٠١١ن عام األول م

  .٢٠١٠ من الكوكايني يف عام كغ ٤ما جمموعه 

ويف جنوب آسيا، يتزايد االّتجار باملستحضرات   -٦١٢
وُتهرَُّب املستحضرات . اتخمدِّرالصيدالنية اليت حتتوي على 

الصيدالنية احملتوية على الديكستروبروبوكسيفني ومستحضرات 
توي على الكوديني من اهلند إىل البلدان اجملاورة، السُّعال اليت حت

 حكومات وتطلب اهليئة إىل. وال سيما بنغالديش وبوتان ونيبال
البلدان يف جنوب آسيا أن تتعاون من أجل منع هتريب 

  .املستحضرات الصيدالنية
    

    ات العقليةؤثِّرامل   )ب  (
غري ات األمفيتامينية على حنو نشِّطأُبلغ عن صنع امل  -٦١٣

وُيهرَّب . مشروع يف كل من بنغالديش وسري النكا واهلند
ات األمفيتامينية املصنَّعة نشِّطجزء على األقل من تلك امل

فعلى . بطريقة غري مشروعة إىل وجهات خارج جنوب آسيا
املعروف عموما (سبيل املثال، ُيهرَّب امليثامفيتامني البلوري 

ة يف املنطقة إىل شرق املصنَّع بصورة غري مشروع") آيس"باسم 
وتبلّغ بلدان يف جنوب آسيا . آسيا وجنوب شرقها وأوقيانوسيا

بانتظام عن مضبوطات من األمفيتامني وامليثامفيتامني وامليثيلني 
كما ُتستخدم منطقة "). اإلكستاسي("ديوكسي ميثامفيتامني 

جنوب آسيا أيضا منطقةَ عبور لنقل الشحنات غري املشروعة 
ت األمفيتامينية من جنوب شرق آسيا إىل وجهات انشِّطمن امل
وجيري على حنو متزايد هتريب أقراص امليثامفيتامني . أخرى

الواردة من ميامنار إىل بنغالديش ونيبال واهلند؛ ويالَحظ أنَّ 
كميات امليثامفيتامني املتاحة يف السوق غري املشروعة يف سري 

. لد عن طريق اجلوالنكا ُهرِّبت بالكامل تقريبا إىل داخل الب

 املضبوطات من ٢٠١٠ويف بنغالديش، ازدادت يف عام 
اليت حتتوي على امليثامفيتامني " يابا"األقراص املعروفة باسم 

  .والكافيني

ويف اهلند، ُهرِّب إىل داخل البلد معظُم كميات   -٦١٤
األمفيتامني وامليثامفيتامني املتاحة يف السوق غري املشروعة على 

ويف املقابل، فإنَّ معظم كميات األمفيتامني . شكل أقراص
وامليثامفيتامني املتوافرة يف السوق غري املشروعة على شكل 

وقد فُكَِّك اثنان . مسحوق ُصنعت بصورة غري مشروعة يف البلد
ات األمفيتامينية نشِّطمن املختربات اليت كانت ُتصنع فيها امل
. ٢٠١٠أغسطس /بصورة غري مشروعة يف مومباي يف آب

وأُشري إىل شرق آسيا وجنوب شرقها وأوروبا وأمريكا الشمالية 
ات األمفيتامينية منشِّطباعتبارها مجيعا الوجهات النهائية لل

واسُتخدم السُّعاة . املصنَّعة بطريقة غري مشروعة املهرَّبة من اهلند
  .واخلدمات الربيدية لتهريب األمفيتامينات

 من األمفيتامني كغ ٤٧اهلند، ُضبط ما جمموعه ويف   -٦١٥
 يف النصف األول من كغ ٤، بينما ُضبطت ٢٠١٠يف عام 

ومعظم الضبطيات من أقراص األمفيتامني . ٢٠١١عام 
وامليثامفيتامني يف اهلند جتري يف اجلزء الشمايل الشرقي من 

ومعظم مضبوطات امليثيلني . البلد، يف املنطقة املتامخة مليامنار
يف اهلند ُيبلّغ عنها يف ") كستاسياإل("ديوكسي ميثامفيتامني 

والية جوا، وهي وجهة سياحية رائجة يف اجلزء اجلنويب 
  .الغريب من البلد

 املستحضرات الصيدالنية اليت حتتوي ويتم تعاطي  - ٦١٦
زوديازيبينات ومنها مثالً ديازيبام وألربازوالم  على البن

ها إىل ولورازيبام، وكذلك بوبرينورفني، يف اهلند وُيهرَّب من
البلدان اجملاورة، وخصوصاً نيبال، وإىل الواليات املتحدة 

كما ُيستخدم األلربازوالم والديازيبام أيضا . ودول يف أوروبا
كشائبني وعاملني خمفِّفني يف صنع اهلريوين غري املشروع يف 

وذكرت السلطات يف اهلند أهنا ضبطت يف عام . اهلند
لون املصنوع بطريقة  من امليثاكواكغ ٢٠ ما جمموعه ٢٠١٠

. ٢٠١١ يف النصف األول من عام كغ ١٤غري مشروعة و
وأبلغت بنغالديش عن زيادة يف كمية البوبرينورفني 
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يف عام ) أمبولة( قارورة ُجرعٍة ١٩ ٠٠٠املضبوطة، من حنو 
  .٢٠١٠ قارورة يف عام ٢٣ ٠٠٠ إىل حنو ٢٠٠٩

    
    السالئف     )ج(  

رها واحدة من أكرب لقد أّدى وضُع اهلند باعتبا  -٦١٧
مصنِّعي اإليفيدرين والسودوإيفيدرين يف العامل، وكذلك 
تنامي الصناعات الكيميائية والصيدالنية يف بلدان أخرى يف 
جنوب آسيا، إىل جعل املنطقة هدفا للتسريب من ِقبل 
املتَّجرين، وإنْ كان عدد وحجم احلاالت املبلَّغ عنها املنطوية 

  . اآلن مما كانا عليه يف املاضيتسريب السالئف أقل على 
وال تزال اهلند من بني البلدان اليت ذُكرت يف أكثر األحيان 
كمصدر للشحنات غري املشروعة املضبوطة من اإليفيدرين 

ويتواصل ضبط املستحضرات الصيدالنية . والسودوإيفيدرين
احملتوية على اإليفيدرين والسودوإيفيدرين الناشئة يف اهلند 

يف أماكن عّدة ومنها أمريكا الوسطى على سبيل وبنغالديش 
  .املثال، وإن تراجع حجم تلك املضبوطات

 ٠,٣٦ طن من اإليفيدرين، و١,٨٥وضبطت اهلند   - ٦١٨
 لترا من أهنيدريد اخلل يف عام ٨١طن من السودوإيفيدرين، و

 ٤٠٢، ضبطت ٢٠١١؛ ويف النصف األول من عام ٢٠١٠
ند أيضا عن صنع كما أبلغت اهل.  من اإليفيدرينكغ

أكتوبر /ففي تشرين األول: اإليفيدرين بطريقة غري مشروعة
 من اإليفيدرين لدى كغ ٩٣، ُضبطت كمية قدرها ٢٠١٠

مدامهة مصنع غري قانوين يف والية مهاراشترا، وُضبطت 
 من اإليفيدرين لدى مدامهة مصنع كغ ٢٣٨كمية قدرها 

  .غري قانوين يف والية غوجارات

، تشهد صناعة املستحضرات الصيدالنية ويف نيبال  -٦١٩
تطورا سريعا، وقد يستغلّ املتَّجرون غياب الضوابط الرقابية 

كما ُهرِّبت سالئف . التشريعية بشأن السالئف الكيميائية
وحتثّ . ات األمفيتامينية من الصني إىل داخل نيبالنشِّطامل

 اهليئةُ حكومات البلدان يف جنوب آسيا على أن تبقى يقظة يف
جهودها الرامية إىل منع تسريب السالئف الكيميائية وعلى أن 

  .ابية للتطورات يف الصناعةتضمن مواكبة القدرة الرق

    املواد غري اخلاضعة للمراقبة الدولية    )د(  
   زيادة يف هتريب الكيتامني، وهي مادة حصلت  -٦٢٠

ال ختضع للمراقبة الدولية، من اهلند إىل بلدان يف شرق آسيا 
وُيصنَّع الكيتامني بطريقة . وب شرقها وأمريكا الشماليةوجن

من عملية الصنع املشروع مشروعة يف اهلند وُيسرَّب بعضه 
كما جيري أيضا تصنيع . وُيتاجر به عرب قنوات غري مشروعة

وُيستخدم الكيتامني . غري مرخَّص على نطاق واسع يف البلد
يتامني كأحد الشوائب يف صنع امليثيلني ديوكسي ميثامف

غري املشروع يف شرق آسيا وجنوب شرقها، ") اإلكستاسي("
يف " كستاسياإل"وكأحد مكّونات أقراص تباع على أهنا 

وبغية التصّدي لتلك التطورات، . شرق آسيا وجنوب شرقها
أخضعت اهلند الكيتامني للمراقبة الوطنية باعتبار هذه املادة 

  .٢٠١١فرباير /ات العقلية يف شباطؤثِّرإحدى امل

وضبطت السلطات يف اهلند كميات من الكيتامني   - ٦٢١
اكُتشفت يف املطارات وأثناء عمليات النقل الداخلي 

يف إطار اخلدمات والشحن البحري ويف طرود مرَسلة 
 كغ ٥وأسفرت عملية واحدة عن ضبط . الربيدية اخلاصة

وحيظى الكيتامني . ٢٠٠٩من الكيتامني يف امللديف يف عام 
ات نظرا ألنَّ االّتجار بالكيتامني خدِّر جتار املبشعبية بني

ينطوي على هامش رحبي مرتفع وألنه كان، حىت عهد 
قريب، قابال ألن ُينقل حبرية داخل اهلند، إذْ مل تكن هناك 

  .ضوابط رقابية حملية على املادة
    

    التعاطي والعالج  -٥  
  األشيع تعاطيا يف بلدان جنوبخدِّر هو املالقنَّب  - ٦٢٢
، القنَّبوكذلك راتنج  القنَّب  عادة يف شكل عشبة- آسيا 

 القنَّب والبيانات األخرية عن انتشار تعاطي. وإن بدرجة أقلّ
 يف املائة من ٣,٣(إىل بنغالديش غري متوافرة سوى بالنسبة 

وسري )  عاما٦٤ و١٥السكان الذين تتراوح أعمارهم بني 
  ). يف املائة١(النكا 

انتشار تعاطي املواد األفيونية ال تتوافر والبيانات عن   - ٦٢٣
 يف املائة من السكان ٠,٤(حاليا سوى بالنسبة إىل بنغالديش 
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وسري النكا )  عاما٦٤ و١٥الذين تتراوح أعمارهم بني 
، وإن أُبلغ عن تعاطي املواد األفيونية أيضا يف ) يف املائة٠,١(

ممارسة وال يزال تدخني األفيون يشكّل . بوتان ونيبال واهلند
تقليدية يف اهلند، وهو بلد ُيعترب فيه مستوى تعاطي األفيون 

مطاردة "وُتعترب طريقتا . واحدا من أعلى املستويات يف آسيا
والتدخني طريقيت ) أي استنشاق الشكل املتبخِّر" (التّنني

ات يف خدِّرتعاطي األفيون األكثر شعبية بني متعاطي امل
ات عن خدِّر تعاطي املجنوب آسيا، وإن حتوَّل البعض إىل

وقد بلغ تعاطي . طريق احلقن وهي ممارسة تنتشر بسرعة
ات عن طريق احلقن مستويات كبرية يف بنغالديش خدِّرامل

ونيبال )  يف املائة من السكان٠,٠٢ما ُيقدَّر بنسبة (واهلند 
؛ وينتشر تعاطي ) يف املائة من السكان٠,٠١ما ُيقدَّر بنسبة (

ات خدِّروامل. ورفني باحلقن يف تلك البلداناهلريوين والبوبرين
األخرى اليت يقع عليها االختيار لتعاطيها باحلقن يف جنوب 

ا من شبائه األفيون األخرى أو مزيج من آسيا هي إّم
ات، ومعظمها هدِّئالبوبرينورفني ومضادات اهليستامني أو امل

ويف بوتان وسري النكا وامللديف، مل . زوديازيبينات من البن
ات خدِّرُيسجِّل سوى عدد حمدود جدا من حاالت تعاطي امل

 يف ٢ويف سري النكا، ُيقدَّر بأنَّ نسبة ال تتعّدى . باحلقن
ويشهد تعاطي . املائة من متعاطي اهلريوين يتعاطونه باحلقن

وتنّوه اهليئة خبطط . ات باحلقن زيادة يف امللديفخدِّرامل
 وطين جديد لتعاطي حكومة اهلند الرامية إىل إجراء استقصاء

ات، وتشّجع احلكومة على القيام باالستقصاء يف خدِّرامل
  .أقرب وقت ممكن

ويف اهلند، فإنَّ املستحضرات الصيدالنية األكثر   - ٦٢٤
تعاطيا هي تركيبات السُّعال اليت حتتوي على الكوديني 

زوديازيبينات املختلفة، مبا يف ذلك ديازيبام وألربازوالم  والبن
، مبا فيها البوبرينورفني سكِّناتبام ولورازيبام واملونيترازي

وما ييسِّر تعاطي املستحضرات . والديكستروبروبوكسيفني
الصيدالنية يف اهلند عدم امتثال العديد من الصيدليات 

وعالوة على ذلك، فإنَّ بعض . ملتطلبات الوصفات الطبية
هي من املستحضرات املستحضرات املتعاطاة يف اهلند 

   حيث ١٩٦١ سنة يف اجلدول الثالث من اتفاقية جةاملدَر

وحتثّ اهليئةُ حكومةَ اهلند . ال تكون الوصفة الطبية إلزامية
على تعزيز التدابري اليت تضمن امتثال الصيدليات ملتطلّبات 
  الوصفات الطبية وعدم تسريب املستحضرات الصيدالنية اليت 

.  طبيةال تستدعي وصفة طبية الستخدامها يف أغراض غري
وُيتعاطى الديكستروبروبوكسيفني بدرجة كبرية يف نيبال 
. وعلى نطاق أضيق بكثري يف بنغالديش وبوتان وسري النكا

شراب السعال (زاديل  ويف بنغالديش، يستمر تعاطي الفن
  ).القائم على الكوديني

 ، وهو عبارة عن أقراص من امليثامفيتامني"يابا"وُيعترب   - ٦٢٥
 االصطناعي األكثر تعاطيا خدِّرالكافيني، املحتتوي أيضا على 

يف بنغالديش حيث أُبلغ بأنَّ تعاطيه أصبح واسع النطاق يف 
كما أُبلغ أيضا . املناطق احلضرية من البلد، وخصوصا دكا

ات األمفيتامينية يف املناطق احلضرية نشِّطعن تزايد تعاطي امل
ات طنشِّوكان هناك بعض الزيادة يف تعاطي امل. من اهلند

  .األمفيتامينية يف سري النكا

وال يزال تعاطي الكوكايني حمدودا يف جنوب آسيا   - ٦٢٦
حيث أُبلغ بأنه حيدث يف الغالب بني أفراد أكثر القطاعات 

ة بني تعّددات املخدِّرويشيع تعاطي امل. ثراًء يف اجملتمع
  .ات يف معظم بلدان املنطقةخدِّرمتعاطي امل

 ١٢٢ ورعاية األسرة يف اهلند، وتدير وزارة الصحة  - ٦٢٧
ات، من خدِّرات متاحة ملتعاطي املخدِّرمركزا إلزالة مسوم امل
 مركزا إلزالة ٣٧٦ويوجد باهلند حاليا . خالل مستشفياهتا

 مركزا لتقدمي املشورة ملتعاطي ٦٨السموم وإعادة التأهيل و
ات تديرها منظمات تطوعية متّوهلا وزارة العدالة خدِّرامل

 مركز آخر ١٠٠وتدعم احلكومة . عية والتمكنياالجتما
لتقدمي املشورة يف مراكز الصحة األولية واملستشفيات لديها 

ات الذين حيتاجون إىل إعادة تأهيل خدِّرلفائدة متعاطي امل
والعالج الصياين بالبوبرينورفني متاح . على املدى الطويل

وجتري اهلند حاليا دراسة .  مريض يف اهلند٤ ٨٠٠لنحو 
وكجزء من . جدوى بشأن العالج الصياين بامليثادون

 من متعاطي ٥٠٠الدراسة، سوف ُيقدَّم هذا العالج إىل 
  .اتخدِّرامل
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، أطلقت وزارة الصحة ٢٠١١يونيه /ويف حزيران  -٦٢٨
واألسرة يف امللديف خطا هاتفيا جمانيا على املستوى الوطين 

وقد . حملليةات وأُسرهم وجمتمعاهتم اخدِّرملساعدة متعاطي امل
ات وخدمات التأهيل يف خدِّرافتتحت إدارة الوقاية من امل

ات خدِّرامللديف، بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين بامل
ات يف خدِّرواجلرمية، أول مركز إلعادة التأهيل ملتعاطيات امل

ات خدِّرويوفّر املركز خدمات العالج من تعاطي امل. البلد
  .جية وللمرضى املقيمني على حّد سواءملرضى العيادات اخلار

ويدير اجمللس الوطين ملكافحة العقاقري اخلطرة يف   -٦٢٩
سري النكا أربعة مراكز لعالج املرضى املقيمني وبرامج توعية 

 يف ٨٠ات تقدِّم خدمات ملا نسبته مخدِّرلفائدة املرهتنني لل
 .ات يف البلدخدِّراملائة ممن يتلقّون العالج من إدمان امل

وينطوي العالج يف تلك املراكز على إقامة ملدة ثالثة أشهر 
  .اتخدِّرتشمل أنشطة تتماشى مع أسلوب حياة خالية من امل

ات ال ُيقدَّم عموما يف خدِّروالعالج من تعاطي امل  -٦٣٠
   سجن وأحد االستثناءات هو. السجون يف جنوب آسيا

   مانتيهار باهلند حيث يقدَّم العالج اإلبدايل من إديف 
 . األفيونشبائه

     
   غرب آسيا    

   التطّورات الرئيسية  -١ 
ال تزال منطقة غرب آسيا بؤرة زراعة خشخاش   -٦٣١

األفيون على حنو غري مشروع، وهي أيضا حمور أساسي 
، بلغت مساحة املنطقة ٢٠١٠ويف عام . القنَّبلزراعة 

 ١٢٥ ٠٠٠املزروعة خبشخاش األفيون يف غرب آسيا 
. يشكّل حنو ثلثي املساحة املزروعة به يف العاملهكتار، مما 

وُيزرع يف أفغانستان معظم خشخاش األفيون املوجود يف 
املنطقة، كما ُتزرع كميات ضئيلة منه يف املناطق احلدودية 

، ازدادت يف أفغانستان ٢٠١١ويف عام . املتامخة لباكستان
 زراعة خشخاش األفيون إىل حّد ما عّما كانت عليه يف عام

  ؛ إالّ أنَّ إنتاج األفيون ارتفعت نسبته إىل أكثر من ٢٠١٠
 ٢٠١٠ يف املائة خالل الفترة ذاهتا، ألنَّ عائدات عام ٦٠

تأثّرت بفعل إصابة نبتة خشخاش األفيون بنوع من األمراض 
الزيادات الكبرية الطارئة على أسعار  تؤّدي وقد. اخلاصة هبا

جراؤه لعدد أفراد القوة األفيون واملقترنة بالتخفيض املزمع إ
 إىل حصول زيادات يف (ISAF)الدولية للمساعدة األمنية 

، ٢٠١١زراعة خشخاش األفيون معا وإنتاج األفيون بعد عام 
خشخاش األفيون إىل وخاصة يف سياق رجوع عائدات 

  .مستوياهتا الطبيعية

 القنَّب سر املعيشية اليت تزرع نبتةوقد ازداد عدد اُأل  -٦٣٢
 عّما كان عليه يف عام ٢٠١٠اخلمس تقريبا يف عام مبقدار 
، وفقاً ملا جاء يف الدراسة االستقصائية الثانية عن ٢٠٠٩
ات واجلرمية خدِّراليت اشترك يف إجرائها مكتب امل القنَّب زراعة

دراسة : أفغانستانات يف أفغانستان، خدِّرووزارة مكافحة امل
تائج هذه الدراسة وتشري ن. ٢٠١٠لعام  القنَّب استقصائية عن

 القنَّب إىل أنَّ من املرّجح جدا أنَّ أفغانستان تنتج من راتنج
أكثر من أيِّ بلد آخر يف العامل، حيث يزيد عدد ") احلشيش("

وأصبح . على النصف يف هذا البلد للقنَّب املقاطعات املنتجة
ات خدِّر، ووفقاً ملكتب املالقنَّبلبنان مصدراً مهّماً لراتنج 

يف العامل  القنَّب ة، كان لبنان ثالث أكرب مصدر لراتنجواجلرمي
  .٢٠٠٩-٢٠٠٧خالل الفترة 

كما إنَّ انعدام االستقرار السياسي ألمد طويل   - ٦٣٣
وتصاعد املخاوف األمنية السائدة يف أصقاع من غرب آسيا 
ميكن أن يسهما إسهاما غري مباشر يف تفاقم حالة االجتار 

عنية، مما يؤّدي إىل تدّني مستوى ات يف البلدان املخدِّربامل
وتسارع . اليقظة والوعي بشأن األنشطة غري املشروعة

 اإلجرامية إىل استغالل هذه احلاالت لتكثّف ما املنظَّمات
تضطلع به من أنشطة غري مشروعة جبميع أنواعها، مبا فيها 

  .اتخدِّراالجتار بامل

ع خمتلفة ومثة مؤّشرات تدلّ على تزايد االجتار بأنوا  - ٦٣٤
ات يف غرب آسيا، وقد أُبِلغ عن االجتار نشِّطمن امل

وتضاعف يف الفترة . بالكوكايني يف كل أحناء املنطقة
 إمجايل الكميات ٢٠٠٩ و٢٠٠٠الواقعة بني عامي 

  املضبوطة من الكوكايني إىل أربعة أمثال ليصل إىل 
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وأبلغ العديد من بلدان املنطقة عن ضبط . كغ ٢٨٩
 ويف الربع ٢٠١٠ن الكوكايني يف عام كميات كبرية م
وحّددت السلطات دروبا جديدة . ٢٠١١األول من عام 

تستخدم لتهريب شحنات امليثامفيتامني عرب منطقة غرب 
آسيا؛ وهي شحنات موّجهة يف املقام األول إىل شرق 

وأبلغت مجهورية إيران اإلسالمية عن زيادة حاّدة يف . آسيا
 من خمتربات غري مشروعة ٢٠١٠عدد ما فُكِّك يف عام 

وهناك بلدان يف الشرق . لصناعة مادة امليثامفيتامني
األوسط، ومنها خصوصا األردن واململكة العربية السعودية 
ما انفكّت تعاين من أضرار االجتار باألمفيتامينات على 
نطاق واسع؛ ويتواصل اإلبالغ فيها عن ضبط كميات 

ُتباع على شكل أقراص كبرية من أقراص األمفيتامينات اليت 
وكُِشف ألول مرة عن شبكة للتصنيع السّري . الكابتاغون

  ألقراص الكابتاغون يف اململكة العربية السعودية، اليت 
  .ال تزال بلد املقصد الرئيسي هلذه األقراص

وبات االستخدام غري الطيب للعقاقري املصروفة   - ٦٣٥
ة الدولية بوصفات طبية واحلاوية على مواد خاضعة للمراقب

من املشاكل املتنامية املبلّغ عنها يف كثري من البلدان الواقعة يف 
الشرق األوسط، اليت ُتحّول فيها من قنوات توزيع مشروعة 

 اتمؤثِّرالعقاقري املصروفة بوصفات طبية واحلاوية على 
  .ات مثل الديازيبام والربازوالمهدِّئعقلية، مبا فيها امل

   
  التعاون اإلقليمي -٢ 

ضّم االجتماع الوزاري السنوي الذي ُعِقد يف   - ٦٣٦
 يف إطار املبادرة ٢٠١٠نوفمرب /إسالم آباد يف تشرين الثاين

ات واجلرمية، وزراء خدِّرالثالثية اليت يتوىل تسهيلها مكتب امل
وباكستان من أجل  إيران اإلسالميةمجهورية من أفغانستان و

وقد أخذ . اتخدِّرتعزيز التعاون على التصّدي لالجتار بامل
املشاركون يف االجتماع على عاتقهم أن يقوموا بتوسيع 

ات عرب خلية خدِّرنطاق تبادل املعلومات عن االجتار بامل
التخطيط املشترك يف طهران؛ وتنظيم عمليات مشتركة 
إضافية ُتنفَّذ على امتداد املناطق احلدودية، وتوثيق عرى 

ات؛ وإنشاء خدِّرلة باملالتعاون القانوين يف املسائل املتص

 على احلدود لتعزيز تعمل بكامل طاقتهامكاتب اتصال 
، ٢٠١١فرباير /ويف شباط. التعاون يف جمال إنفاذ القانون

فُِتح يف معرب خيرب احلدودي بني أفغانستان وباكستان أول 
مركز اتصال حدودي مشترك بني الوكاالت يهدف إىل 

  .شروعةغري املات خدِّركبح مجاح تدفّق امل

إيران مجهورية وعقدت حكومات أفغانستان و  - ٦٣٧
وباكستان، يف إطار املبادرة الثالثية، االجتماع  اإلسالمية

. ٢٠١١مايو /السادس لكبار املسؤولني يف طهران يف أيار
وكان اهلدف من االجتماع استعراض التقّدم احملرز يف تنفيذ 

جتماع الوزاري التوصيات واإلجراءات اليت اتُِّفق عليها يف اال
 ومناقشة مسألة ٢٠١٠نوفمرب /الذي عقد يف تشرين الثاين

تنفيذ عمليات مشتركة وإنشاء العديد من مكاتب االتصال 
على احلدود وعرض خطة شاملة لالتصاالت عرب احلدود 

 عشر عمليات ٢٠٠٩وقد ُنفِّذت منذ عام . على املشاركني
 الثالثية، وأفضت ات برعاية املبادرةخدِّرمشتركة ملكافحة امل

  .اتخدِّر أطنان من امل٦إىل ضبط 

ات ومنع اجلرمية جزءاً من خدِّروتشكِّل مكافحة امل  - ٦٣٨
املعروف (جدول أعمال جملس التعاون لدول اخلليج العربية 

، الذي وضعت الدول )أيضا باسم جملس التعاون اخلليجي
األعضاء فيه استراتيجيات مشتركة لكبح مجاح االجتار 

وجيتمع سنويا . ات وكثّفت جهودها يف هذا اجملالخدِّربامل
ممثّلو البلدان لتنسيق وتعزيز جهودهم الرامية إىل مكافحة 

. اتخدِّرخمتلف أشكال اجلرمية املنظمة، مبا فيها االجتار بامل
ات من خدِّروجيتمع بوجه خاص ممثّلو إدارات مكافحة امل
راض تبادل ما الدول األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي ألغ

  .ُيجمع من معلومات استخباراتية

 االجتماع ٢٠١١أبريل /وُعِقد يف أبو ظيب يف نيسان  - ٦٣٩
الوزاري احلادي والعشرون املشترك بني االحتاد األورويب 

د فيه الوزراء وجملس التعاون لدول اخلليج العربية، الذي شدَّ
ا مكافحة على أمهية تعزيز التعاون يف خمتلف اجملاالت، مبا فيه

ات، من أجل اإلسهام يف حتقيق األمن واالستقرار يف خدِّرامل
  .الشرق األوسط
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وركّزت مناقشات دارت أثناء اجتماع عقده يف   - ٦٤٠
 جملس إدارة مركز ٢٠١١يونيه /الدوحة يف حزيران

ات التابع جمللس خدِّراملعلومات اجلنائية من أجل مكافحة امل
ات والتعاون فيما بني خدِّراملالتعاون اخلليجي، على االجتار ب

الدول األعضاء يف اجمللس على التصّدي للمشاكل املتصلة 
وشّدد املشاركون بوجه خاص على ضرورة . اتخدِّربامل

تعزيز مجع املعلومات، وتبادل املعلومات يف جمال إنفاذ 
القانون، وختزين هذه املعلومات وحتليلها وتبادهلا بني الدول 

د كلّه بقدر كبري يف إجراء حتقيقات جنائية األعضاء، مما يساع
وُرئي يف هذا السياق أنَّ إنشاء . اتخدِّريف القضايا املتعلقة بامل

منصة لتكنولوجيا املعلومات خاصة بالدول األعضاء يف جملس 
ات واجلرمية هو خدِّرالتعاون اخلليجي بدعم من مكتب امل
  .خطوة إجيابية على طريق تعزيز التعاون

تزم املكتب أيضا إقامة تعاون بني جملس التعاون ويع  - ٦٤١
اخلليجي ومنظمات إقليمية أخرى، ومنها مثال املركز 

مركز آسيا (اإلقليمي للمعلومات والتنسيق يف آسيا الوسطى 
بني (وخلية التخطيط املشترك ) "CARICC"الوسطى 

ومبادرة ) إيران اإلسالمية وباكستانمجهورية أفغانستان و
 وذلك من أجل منع اجلرمية املنظمة واالجتار ميثاق باريس،

  .ات يف غرب آسياخدِّربامل

وعقد مركز آسيا الوسطى يف إطار ما يضطلع به   - ٦٤٢
ات ؤثِّرات واملخدِّرمن أنشطة رامية إىل مكافحة االجتار بامل

العقلية وسالئفها، الدورة الثالثة جمللسه اخلاص باملنسقني 
وُتعىن الدول . ٢٠١١ارس م/الوطنيني يف بيشكيك يف آذار

 وهي االحتاد الروسي - األعضاء يف املركز املذكور 
وأذربيجان وأوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان 

 بتنسيق جهودها بصدد - وقريغيزستان وكازاخستان 
ات على الصعيدين الوطين خدِّرمكافحة االجتار بامل

ون وقد اعتمد اجمللس قرارات بشأن تعزيز التعا. واإلقليمي
العملي فيما بني السلطات املختّصة التابعة للدول األعضاء يف 
مركز آسيا الوسطى يف جمال مكافحة اجلرائم املتصلة 

ات، مع التركيز على اجلماعات اإلجرامية عرب خدِّربامل
الوطنية الناشطة يف تسيري سالسل التوريد غري املشروع 

ألعضاء يف  عرب الدول ااملصدرللمواد األفيونية األفغانية 
وبناًء على تلك القرارات، نّسق مركز آسيا الوسطى . املركز

. عددا من العمليات الدولية، مشلت عمليات تسليم مراقب
وشاركت يف تلك العمليات سلطات من بلدان أخرى كثرية 
يف قارات أمريكا وآسيا وأوروبا، عالوة على الدول 

  .األعضاء يف مركز آسيا الوسطى املشاركة فيها

، وقّع وزيرا داخلية اإلمارات ٢٠١١مايو /ويف أيار  - ٦٤٣
العربية املتحدة والبحرين على اتفاق لتعزيز التعاون األمين 

  .اتخدِّربني البلدين يف جماالت كثرية، ومنها مكافحة امل

وبرعاية من مبادرة ميثاق باريس، عقد فريٌق من   - ٦٤٤
عاون العابر للحدود اخلرباء املعنيني مبعاجلة األطر القانونية والت

وقد حضر . ٢٠١١يونيه /اجتماعا بإسالم آباد يف حزيران
 حكومة ومخس منظمات ٢٣ خبريا ميثّلون ٧١االجتماع 

وكان اهلدف من االجتماع حتديد الثغرات . إقليمية ودولية
القانونية والعملياتية اإلقليمية احلالية ودعم عمليات التسليم 

عمليات املشتركة على املستوى املراقَب العابرة للحدود وال
وقد الحظ اخلرباء أنه ال يوجد إطار قانوين قائم . اإلقليمي

يتيح استخدام أساليب التحقيق والتحّري اخلاصة واليت 
 من الضروري أن تعىن تشمل أسلوب التسليم املراقب؛ وأنَّ

األفرقة العاملة التقنية بإعداد إجراءات عمل موّحدة معيارياً؛ 
لك حاجة إىل إنشاء وصالت اتصاالت مأمونة  هناوأنَّ

  .لضمان التشارك يف املعلومات آنيا
 الربنامج ٢٠١٠ديسمرب /وأُطِلق يف كانون األول  - ٦٤٥

ات واجلرمية واملعين مبكافحة خدِّراإلقليمي التابع ملكتب امل
ات ومنع اجلرمية وإصالح نظم العدالة اجلنائية يف خدِّرامل

). ٢٠١٥- ٢٠١١مل الفترة الذي يش(الدول العربية 
وأُِقيمت شراكات أساسية إلجناح تنفيذ الربامج بني املكتب 
ومنظمات إقليمية خمتلفة، من قبيل جامعة الدول العربية 

وجيري يف إطار هذا . وجملس التعاون لدول اخلليج العربية
الربنامج القيام خبطوات رامية إىل تلبية احتياجات الدول فيما 

ويف هذا السياق، طُِلب إىل املكتب . ميةخيص األمن والتن
حتديدا أن يضع برنامج تعاون متكامال لألراضي الفلسطينية 

  .احملتلة واليمن
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ونظّم االحتاد الدويل املعين بسياسات مكافحة   -٦٤٦
ات واملركز الوطين للتأهيل يف أبو ظيب معا حلقة خدِّرامل

كافحة  حول سياسات م٢٠١١يناير /دراسية يف كانون الثاين
وكان من . ات يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقياخدِّرامل

املشاركني ممثّلون ملنظمات غري حكومية وأوساط أكادميية 
وممثّلون عن حكومات كل من أفغانستان واإلمارات العربية 
املتحدة وباكستان وتونس ولبنان ومصر واململكة العربية 

الفلسطينية، وقد السعودية واليمن، مع ممثّل عن السلطة 
تبادلوا وجهات نظرهم بشأن التحديات اليت تواجهها املنطقة 

  .اتخدِّرفيما يتعلق بسياسات مكافحة امل

ات واجلرمية ومنظمة األمن خدِّرواستضاف مكتب امل  -٦٤٧
والتعاون يف أوروبا حلقةَ العمل اإلقليمية الثانية بشأن التعاون 

. ٢٠١١يوليه /يت، يف متوزالدويل يف الشؤون اجلنائية، يف أملا
وحضر حلقة العمل ممثّلون عن كل من االحتاد الروسي 

إيران اإلسالمية مجهورية وأستراليا وأفغانستان وأوزبكستان و
وباكستان وطاجيكستان وقريغيزستان وكازاخستان وهولندا، 
وسّهلت حلقة العمل بناء قدرات نظم العدالة اجلنائية الوطنية 

قانوين الوطين والدويل وحتسني تبادل لتعزيز التعاون ال
املعلومات بني الوكاالت املكلفة بإنفاذ القانون يف البلدان 

كما قّدمت حلقة العمل . الواقعة يف غرب آسيا ووسطها
مزيدا من املساعدة يف جمال بناء القدرات واملساعدة التقنية 

منع بشأن تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة وتدابري 
غسل األموال وحتديد موضع عائدات اجلرمية وتعقبها 

  .وجتميدها وضبطها

، ُعِقد يف دوشانيب اجتماع ٢٠١١سبتمرب /ويف أيلول  - ٦٤٨
رباعي لرؤساء كل من االحتاد الروسي وأفغانستان 
وباكستان وطاجيكستان، وكان هذا االجتماع هو الثالث 

دول يف سلسلة من االجتماعات، وناقش فيه رؤساء ال
مسائل حمّددة وجوانب من التعاون يف جماالت مثل األمن 

.  عرب الوطنيةاملنظَّمةات واجلرمية خدِّرومكافحة االجتار بامل
واتفق رؤساء الدول على التعاون معا يف جمال مكافحة إنتاج 

ات بصفة غري مشروعة ومكافحة هتريبها وتعاطيها خدِّرامل
ان كبلد عبور ومقصد ومنع املهرِّبني من استغالل أفغانست

وقد قُِطع التزام بتوسيع نطاق التعاون ليشمل . للسالئف
منظمات أخرى إقليمية ودولية، ومنها منظمة األمم املتحدة 

  . ومنظمة شنغهاى للتعاونومنظمة التعاون اإلسالمي
      

    التشريعات والسياسات واإلجراءات الوطنية  -٣  
ان املادة ، عّدلت حكومة أفغانست٢٠١٠يف عام   - ٦٤٩
ات الذي جيّرم من يستخدم خدِّر من قانون مكافحة امل٤١

. ات على حنو غري مشروعخدِّراألراضي لزراعة حماصيل امل
ومبوجب القانون اجلديد، فإنَّ أيَّ شخص مذنب بزراعة 

من خشخاش األفيون قد )  هكتار٠,٤٠٥(فّدان واحد 
 قد يواجه عقوبة السجن ملدة تصل إىل ثالثة أشهر، يف حني

ُيزّج يف السجن ملدة تصل إىل شهرين اثنني كلُّ من يزرع 
وقد ُيحكم بالسجن . القنَّبفّدانا واحدا مبحصول نبتة 

لفترات أطول على من يزرع مساحات أكرب مبحاصيل 
وباإلضافة إىل ذلك، فقد ينتهي املطاف مبن ينظّم . اتخدِّرامل

لى حنو ع القنَّب أو نبتة/أنشطة زراعة خشخاش األفيون و
غري مشروع أو يشّجع على االضطالع هبذه األنشطة أو 
جيبِر شخصا آخر على االضطالع هبا، وراء القضبان ملدد 
أطول بضعفني من تلك اليت ُيحكم هبا على األشخاص 

  .املذكورين أعاله

ويعكف لبنان على صياغة استراتيجية وطنية جديدة   - ٦٥٠
يد مدمين ملكافحة األيدز وفريوسه ستنطوي على تزو

. ات خبدمات شاملة حتّد من األضرار اليت تلحق هبمخدِّرامل
وستركز االستراتيجية على فئات السكان اليت هي أكثر 

ات خدِّرعرضة للمخاطر، ومنهم السجناء ومتعاطو امل
باحلقن، وستسّهل سبلَ احلصول على اخلدمات، فضال عن 

  .حماربة الوصم بالعار والتمييز

، نظّمت السلطة ٢٠١١يناير /ثاينويف كانون ال  - ٦٥١
ات واجلرمية حلقة عمل هتدف إىل خدِّرالفلسطينية ومكتب امل

) ٢٠١٥- ٢٠١١يشمل الفترة (وضع برنامج تعاون متكامل 
ات ومنع اجلرمية وإصالح نظم العدالة خدِّرُيعىن مبكافحة امل

  .اجلنائية يف األراضي الفلسطينية احملتلة
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طيب للعقاقري املصروفة وبات االستخدام غري ال  - ٦٥٢
بوصفات طبية واحملتوية على مواد خاضعة للمراقبة الدولية 
من املشاكل املتنامية، وقد اتُِّخذت بعض التدابري للتصّدي 

وتالحظ اهليئة بارتياح أنَّ السلطات الصحية . هلذه املشكلة
يف األراضي الفلسطينية احملتلة تعكف على إعداد بروتوكول 

  .ات العقليةؤثِّرات واملخدِّر موضوع املسيتناول حتديدا

ــة خـــدِّرواجتمـــع ممثّلـــون عـــن مكتـــب امل   -٦٥٣ ات واجلرميـ
ــران، ليــضعوا،       ــران اإلســالمية، يف طه ــة إي ــة مجهوري وحكوم
بالتشاور مـع أعـضاء جمموعـة دبلـن الـصغرى ورئاسـة االحتـاد               

 األطــراف للتعــاون الــتقين يف ميــدان  متعــّدداألورويب، برناجمــا 
وعـالوة  . ٢٠١٤-٢٠١١ات واجلرمية للفترة    خدِّرمكافحة امل 

مـارس  /على ذلك، أطلق املكتب برناجما قُطريا جديـدا يف آذار         
 لدعم اجلهود الوطنيـة الراميـة إىل التـصّدي للمـشاكل             ٢٠١١

ات واجلرميــة مــن خــالل تعزيــز معــايري األمــم   خــدِّراملتــصلة بامل
املتحــدة وأفــضل املمارســات الدوليــة، وعــن طريــق تــسهيل       

ــدويل  ال ــائي واإلقليمــي وال ــاون الثن ــى   . تع ــامج عل ــز الربن ويركّ
ــة  ــة التاليـ ــاالت الثالثـ ــدود؛ وخفـــض  : اجملـ ــار وإدارة احلـ االجتـ

 األيـدز وفريوسـه؛ واجلرميـة،       ات ومكافحة خدِّرالطلب على امل  
  .والعدالة، والفساد

    
  والصنع واالجتارواإلنتاجالزراعة   - ٤  
  

 اتخدِّرامل   )أ(  
 

يف غرب آسيا وطات املبلّغ عنها ازدادت املضب - ٦٥٤
معظم  فيما خيّص ٢٠٠٩ و٢٠٠٠بني عامي  كبرياازديادا 
خالل تلك الفترة، و. اخلاضعة للمراقبةات خدِّراملفئات 

 أي ،مثالمن ثالثة أازدادت مضبوطات األفيون إىل أكثر 
مضبوطات اهلريوين ا؛ وازدادت  طن٦٤٥ طنا إىل ١٩٩من 

 طنا؛ ٥٠إىل طنا  ٢٣ من  أي،الضعفإىل أكثر من 
 ٣١١ طنا إىل ١٧٠من  القنَّب راتنجوازدادت مضبوطات 

ة أمثال أربعإىل الكوكايني طنا؛ وتضاعفت مضبوطات 
 كغ إىل ٦٨، أي من )اكثريدىن ستوى أوإن كانت مب(

  . كغ٢٨٩

بلغت ، ات واجلرميةخدِّر املمكتبا ذكره ووفقا مل  - ٦٥٥
مشروعة يف أفغانستان املساحة املزروعة باألفيون زراعة غري 

زيادة قدرها  وهو ما ميثّل ،٢٠١١ يف عام هكتار ١٣١ ٠٠٠
ما أفغانستان وحدها وشكلت . ٢٠١٠ام عن ع يف املائة ٧

يف عام و.  يف العاملزراعة خشخاش األفيون ثلثييقارب 
مقاطعة  ٣٤مقاطعة فقط من أصل  ١٧ ت هناك، كان٢٠١١

يف عام مقاطعة  ٢٠  ـبمقارنة  )٢٧(خالية من اخلشخاشيف البلد 
املقاطعات اخلالية من ونتج هذا االخنفاض يف عدد . ٢٠١٠

بغالن حمافظيت زراعة خشخاش األفيون يف زيادة  مناألفيون 
ا الكائنة يف كابيس ومقاطعة يف الشمال  الواقعتنيوفارياب

زراعة خشخاش األفيون يف بعض  زيادةوكانت ل. شرقال
  .مين صلة بتدهور الوضع األاملقاطعات

 طن ٥ ٨٠٠   بـُيقدَّر ما ٢٠١١وقد أُنتج يف عام   - ٦٥٦
 ٣ ٦٠٠ (٢٠١٠من األفيون، بزيادة ملحوظة على عام 

 مل يتجاوز نصف ٢٠١٠ولكن إنتاج األفيون يف عام ). طن
، بسبب تدّني غلة احملاصيل تدنيا ٢٠٠٩مستواه يف عام 

 خشخاش األفيون وصغر كبسوالتفقد قلّ عدد . كبريا
جّراء اجتماع مرض أصاب نباتات خشخاش حجمها من 

  .األفيون وسوء الطقس معاً

 من تناقص أسعار األفيون، سنوات عديدة بعدو  - ٦٥٧
 واستمر ارتفاعها ٢٠١٠يف عام ارتفعت ارتفاعا شديدا 

زراعة خشخاش  ذلك وجعل ،٢٠١١منتصف عام حىت 
، ٢٠١١يف منتصف عام و. ن أكثر جاذبية للمزارعنياألفيو

ة للكيلوغرام الواحد من املزرعالتسليم عند باب  ارتفع سعر
 ٤٣نسبتها ، أي بزيادة ا دوالر٢٤١ ىل إ)٢٨(األفيون اجلاف

وهذا أعلى سعر للكيلوغرام منذ . ٢٠١٠عام عن يف املائة 

__________ 
هي مقاطعات يقلّ فيها " املقاطعات اخلالية من اخلشخاش  )27(

  عن  إمجايل مساحة األراضي املزروعة خبشخاش األفيون
  . هكتار١٠٠

  اب املزرعة مرجَّحا بإنتاج األفيون متوسط السعر عند ب  )28(
فترات " وقت احلصاد"اجلاف يف وقت احلصاد، حيث ميثل 

   تبعا للمنطقة، وحيدث عادة ٢٠١١خمتلفة يف منتصف عام 
  .يوليه/مايو إىل متوز/من أيار
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من زراعة املتأّتي مجايل اإلالدخل بيد أنَّ . ٢٠٠٤عام 
أكثر من الضعف بني عامي ازداد إىل خشخاش األفيون 

  إىل  دوالر ٤ ٩٠٠، إذ ارتفع من ٢٠١١ و٢٠١٠
تقريبا  يف املائة ٦٠أشار و. للهكتار الواحد دوالر ١٠ ٧٠٠

يف عام  املشمولني بالدراسة االستقصائية من املزارعني
 ألفيون هو السبب الرئيسيل  إىل أنَّ السعر العايل٢٠١١

 احتمال زراعة ظ أيضا أنَّوِحولُ. زراعة خشخاش األفيونل
على  صلالقرى اليت مل حتكان أكرب لدى يون فخشخاش األ

القرى  ه لدى من٢٠١١ زراعية من احلكومة يف عام إعانات
  .هذه املساعدةعلى ت  حصلاليت

يف أفغانستان وال تزال األوضاع األمنية السائدة   - ٦٥٨
يف ، وال سيما  خشخاش األفيون غري املشروعةزراعةبمرتبطة 

 ووفقا ملا ذكره مكتب .لبلدامن والغربية املقاطعات اجلنوبية 
الوضع األمين  ذاتلقرى ات واجلرمية فإنَّ معظم اخدِّرامل

عدد ويتزايد .  هذا احملصوليف زراعةي كانت ضالعة املترّد
، ٢٠٠٣ كل سنة منذ عام احلوادث األمنية يف أفغانستان

 يف املقاطعات اجلنوبية  هذه احلوادثمعظموقد وقع 
القوة ثّر اخلفض املزمع لعدد أفراد ؤي وقد .واجلنوبية الغربية

 على ٢٠١١يف عام ) إيساف(للمساعدة األمنية الدولية 
وميكن أن يؤدي، مع  من البلد، أجزاءاألمن يف استتباب 

األفيون بعد عام   إنتاجازدياد ازدياد أسعار األفيون، إىل
أن يواصل تقدمي  اجملتمع الدويل يئةاهل وتناشد .٢٠١١

جهودها  يف حكومة أفغانستاننّسقة إىل املساعدة بطريقة م
  .اتخدِّرمكافحة امل ىلالرامية إ

 الدراسة االستقصائية ٢٠١١يونيه /ُنِشرت يف حزيرانو  - ٦٥٩
تشاركت يف إجرائها يف أفغانستان، اليت  القنَّب زراعةة لالثاني

. ات واجلرميةخدِّر امل ومكتباتخدِّراملوزارة مكافحة 
 نبتة املعيشية اليت تزرع عدد األسر  أنَّ إىلالدراسةوتوصلت 

عّما كان  ٢٠١٠ يف املائة يف عام ١٨نسبة ازداد بالقنَّب 
الدراسة االستقصائية إىل نتائج وتشري . ٢٠٠٩عام عليه يف 

 أكثر من أيِّ") احلشيش(" القنَّب راتنجأنتجت فغانستان أنّ أ
 ا كيلوغرام١٢٧   وتقّدر الغلّة فيها بـ، على األرجحبلد آخر

 من الغالل يفلهكتار الواحد، وهي نسبة أعلى بكثري ل
مثل املغرب ، القنَّبكبار منتجي راتنج من  األخرى البلدان

 مستويات اإلنتاج أنَّ ومع ).لهكتار الواحدا ل كيلوغرام٤٠(
 عددفإنَّ  ٢٠٠٩بقيت على حاهلا منذ عام  للقنَّب اإلمجايل

 مقاطعة ١٧  من٢٠١٠يف عام اليت تنتجه ازداد املقاطعات 
البلد مقاطعات عدد ، أو أكثر من نصف  مقاطعة١٩إىل 

عند باب  القنَّب أسعاروارتفعت . مقاطعة ٣٤البالغ عددها 
. جاملنَترتبة  ، أيا كانت٢٠١٠يف عام ارتفاعا كبريا املزرعة 

 من زراعةاإلمجايل دخل املزارعني  قُدِّر ٢٠١٠ويف عام 
 اج مرحبنَتجعل هذا امل امهكتار، للدوالر  ٩ ٠٠٠  بـالقنَّب 

 دوالر ١٠ ٧٠٠(خشخاش األفيون مبحصول نسبيا مقارنة 
دوالرا  ٧٧٠(القمح  مثل حاصيل بديلةمبأو ) للهكتار
 غري اآلمن يف اجلزء اجلنويب القنَّب معظمزرع وُي). للهكتار

  .ونمعظم األفينَتج أيضا من البلد، حيث ُي

احملاصيل ادة اخلاص بإبلتقرير ا جاء يف اوفقا ملو  - ٦٦٠
ه وزارة راصدة، الذي تشاركت إغري مشروعزراعة املزروعة 

 ات واجلرمية، أُبِيد حىتخدِّرات ومكتب املخدِّرمكافحة امل
 من اتهكتار ٣ ٨١٠ أكثر من ٢٠١١منتصف عام 

الرقم لى زيادة كبرية عبيف أفغانستان، األفيون خشخاش 
 ظتولوح. ٢٠١٠النصف األول من عام جِّل يف الذي ُس
 هلمند وقندهاراإلبادة املبذولة يف مقاطعيت جهود  يف زيادة

من ا فقط هكتار ٢ ٣١٦أُبِيد  ٢٠١٠يف عام و. اجلنوبيتني
 غري مشروعة، وهو زراعةخشخاش األفيون املزروع حمصول 

، ٢٠١٠يف عام و. س سنواتُسجِّل خالل مخأدىن مستوى 
 حكومةمل تقم السابقة، وخالفا ملا حدث يف السنوات 

املزروعة زراعة غري احملاصيل إلبادة  محالت أيِّبأفغانستان 
املبذولة يف جمال اإلبادة على هود ة، واقتصرت اجلمشروع

حكومة وأبلغت . املقاطعاتتلك اليت استهلّها حمافظو 
 من خشخاش ا هكتار١ ٠٥٣عن أهنا أبادت باكستان 

  .٢٠١٠/٢٠١١ الزراعي وسماملخالل األفيون 

بعض  يف ةشروعاملغري  القنَّب راعة نبتةواستمرت ز  - ٦٦١
. مجيع أحناء الشرق األوسط، وال سيما يف لبنانيف ناطق امل
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فإنَّ الفلسطينية احملتلة ا يقوله مسؤولون يف األراضي وفقا ملو
  يف الضفة الغربيةحدثتغري املشروعة  القنَّب ةبعض زراع

  .وإن كان ذلك على نطاق حمدود

املبلغ عنها  القنَّب راتنجت ضبط حاالعدد ومع أنَّ   - ٦٦٢
الكميات املضبوطة فإنَّ استمر يف الزيادة يف الشرق األوسط 

إضافة إىل لبنان، أصبح و. ٢٠٠٨منذ عام  اخنفضتمنه 
كما يتبني من مضبوطاته ، القنَّبراتنج لاليمن مصدرا هاما 

 الكويتاملضبوط يف  القنَّب  غري أنَّ راتنج.يف بعض البلدان
  .العراقكون مصدره كله كاد أن ي

 ينحمدودوتعاطيها  القنَّب عشبة بزال االجتار يوال  - ٦٦٣
 القنَّب وكادت كل كميات. نسبيا يف الشرق األوسط

اململكة العربية يف  الفرعية أن تكون املنطقة تلكيف املضبوطة 
 عشبةوكان مصدر كل كميات . تليها األردن السعودية،

  . هو اليمنالعربية السعوديةيف اململكة املضبوطة القنَّب 

مجهورية  من أفغانستان عرب يةاألفيونوهترَّب املواد   - ٦٦٤
يف آسيا  أو عرب بلدان أخرى باكستان وأإيران اإلسالمية 

ومن أصل كمية اهلريوين املهّربة من أفغانستان إىل . الوسطى
ُهرِّب حوايل ، ا طن٣٦٥  واملقّدرة بـ٢٠٠٩اخلارج يف عام 

 يف املائة عرب مجهورية ٣٢ة عن طريق باكستان و يف املائ٤٤
  يف خمتلفة  يف املائة عرب بلدان ٢٥إيران اإلسالمية و

  مقّدرة من األفيون  ُهرِّبت كمية كما. آسيا الوسطى
  .مجهورية إيران اإلسالميةإىل  ا طن١ ٠٥٠ بـ

يف بلدان  املضبوطة األفيونكميات معظم وكان   - ٦٦٥
اإلمارات العربية املتحدة،  ومعظمها يفالشرق األوسط، 

  . يف أمتعة الركاباإلسالميةمن مجهورية إيران مهّربا 

وسط ألاهلريوين يف الشرق اضبطيات عدد ومع أنَّ   - ٦٦٦
 فقد نقصت الكميات املضبوطة منه ٢٠١٠عام ازداد خالل 

 وكان معظم .السنوات السابقةبقارنة إىل أقل من النصف م
 إىلمن باكستان ص مسافرين املضبوطة خي اهلريوين كميات
  .اململكة العربية السعودية و العربية املتحدةاإلمارات

بأنَّ حالة ة بلدان يف آسيا الوسطى عّدوأفادت   - ٦٦٧
إىل أنَّ املشكلة الرئيسية ، مشرية ات متدهورةخدِّرمراقبة امل

.  من أفغانستانالقنَّب ويةاألفيونباملواد تزايد االجتار هي 
حيث ات، خدِّراالجتار بامليف زيادة عن ستان أوزبكأبلغت و

 ٢٠١٠ات يف عام خدِّراملعدد حاالت ضبط إمجايل ازداد 
عزى ذلك يف  يف املائة مقارنة بالعام السابق، وُي٣٥مبا نسبته 

كغ  ١ ٧٣٢بلغ جمموعها اليت  القنَّب مضبوطاتمعظمه إىل 
 وهذا .كغ ٥٦٥اليت بلغ جمموعها  القنَّب ومضبوطات راتنج

اإلنتاج يف من ناشئ  القنَّب مضبوطاتاد يف احلرتفاع اال
ناطق امل يف الضبطيات حدثتعظم  أنَّ مفغانستان، إذأ

 من اهلريوين، كغ ١ ٠٠٤ط ما جمموعه بُِض وقد .دوديةاحل
  .٢٠٠٩ن عام  ع يف املائة٣٣زيادة قدرها ب

 آخذ يف  هتريب الكوكايني أنَّعلىدالئل ومثة   - ٦٦٨
 حيث ازدادت غرب آسيا،ع أحناء مجييف االزدياد 

 من عام  يف املائة٧٦بنسبة فيها مضبوطات الكوكايني 
عن ة يف املنطقة بلدان عّدوأبلغت . ٢٠٠٩ إىل عام ٢٠٠٠

يف و ٢٠١٠ عام يفالكوكايني ضبط كميات كبرية من 
ضبطت السلطات التركية ما و. ٢٠١١األول من عام اجلزء 

زيادة ب، ٢٠١٠م من الكوكايني يف عاكغ  ٣٠٢جمموعه 
وأبلغت  .العام السابقب يف املائة مقارنة ٢٢٦قدرها 

السلطات التركية عن ازدياد آخر يف مضبوطات الكوكايني 
ا تذكره ووفقا مل. ٢٠١١األشهر اخلمسة األوىل من عام يف 
  ، ضبطت السلطات اللبنانية كلجمارللعاملية نظمة اامل

حنة شداخل  ٢٠١٠من الكوكايني يف عام كغ  ١٣٣
متثل لجيكا، ومرت عرب بكولومبيا بضائع حبرية مصدرها 

الكميات املضبوطة من الكوكايني املبلغ واحدة من أكرب 
أيضا إىل   الكولومبـيالكوكاينيويصل .  غرب آسياعنها يف
ضبطت أجهزة  ٢٠١١أبريل /في نيسانف. القوارببإسرائيل 

 من كغ ٢٥٠يف إسرائيل إنفاذ القانون واجلمارك 
أكتوبر / أُبِلغ يف تشرين األوليف باكستان و.كاينيالكو

من الكوكايني عندما ضبط أول كمية كبرية عن  ٢٠١٠
كغ من  ٢٢٦هبا اوية ح السلطات يف ميناء كراتشي ضبطت

. ىل الهور، باكستانإجهة  سورينام ومّتقادمة منالكوكايني 
هذه الكميات ليست كبرية عند مقارنتها بالكميات  أنَّومع 
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تبعث الزيادة فإنَّ هذه  خرى،األبوطة يف بعض املناطق املض
  .سوق يف املستقبل إزاء إمكانية نشوء لقلقعلى ا

    
    ات العقليةؤثِّرامل  )ب(   

باملواد  يف االجتار اكبري منوا شهد غرب آسيا  - ٦٦٩
حيث ازدادت ، ويف الكميات املضبوطة منها األمفيتامينية
 ٢٧ أطنان إىل ٤ن  م٢٠٠٩ و٢٠٠٠عامي ا بني مضبوطاهت

صنع خاص ظهور ومما يبعث على القلق بوجه . اطن
يف به وتعاطيه تعاطيا غري مشروع االجتار وامليثامفيتامني 

اجلديدة الدروب ظهور العديد من كما أُبلغ عن . املنطقة
 هستخدم لتهريب، اليت ُتامفيتامني يف غرب آسياثامليلالجتار ب

  .يف شرق آسيابلدان  إىل

زيادة كبرية عن  اإلسالميةمجهورية إيران لغت أبو  - ٦٧٠
يف اليت فُكِّكت امليثامفيتامني لصنع يف عدد املختربات السرية 

هذه املختربات يف عام خمتربا من  ١٦٦فقد فُكِّك  .البلد
 وكذلك امفيتامنيثتعاطي امليكما استشرى يف البلد . ٢٠١٠

ر  ويستم.اتخدِّراملبكميات ضخمة من جتار عمليات اال
   دروب متّر عربوامفيتامني من البلد مباشرة ثامليتدفّق 
اجلمهورية اإلمارات العربية املتحدة وتركيا و( جماورةببلدان 

تايلند ندونيسيا وإىل إ متجها أساسا، )العربية السورية
  .اليابانوماليزيا و

ات أفادت هبا خدِّرعن مضبوطات املوفقا لبيانات و  - ٦٧١
 يف اإلمارات العربية املتحدة، نيانواذ القإنفاملكلّفة بسلطات ال

 ويف .البلدازدادت كمية امليثامفيتامني البلّوري املهّربة إىل 
 بلغت كمية ٢٠١١مايو /أياريناير و/كانون الثاينبني  ةالفتر

 عام كغ يف ٤١  بـمقارنة  كغ، ١٢٢هذه املضبوطات 
ني املتوّرطالبلدان األفريقية  عدد مواطينويبدو أنَّ . ٢٠١٠

اإلمارات العربية ب عرب ديبامليثامفيتامني البلّوري يف هتريب 
ُتخبأ يف معظم احلاالت آخذ يف االزدياد؛ واملتحدة 

  .شرق آسيااألمتعة وتكون وجهتها يف ات خدِّرامل

 اململكة وخصوصابلدان الشرق األوسط، وال تزال   - ٦٧٢
ني تسويق األمفيتامل هي السوق الرئيسية العربية السعودية،

يف عام  و.فةمزّيكابتاغون أقراص الذي ُيباع يف شكل 
يف تلك ضبوطة  امليةاألمفيتامينت كمية املواد  بلغ٢٠١٠

اململكة العربية أساسا  بلغت عنها، أأطنان ١٠البلدان 
)  طنا يف العام السابق١٣  بـمقارنة أطنان،  ٨( السعودية

ة اململكوشكلت مضبوطات . واجلمهورية العربية السورية
 للكميات اإلمجايل الوزن  يف املائة من٨٠العربية السعودية 

 ). يف املائة١٥ (ةسورياجلمهورية العربية الها تاملضبوطة، تل
اإلمارات العربية  واألردنكل من  بلغأ ٢٠١٠يف عام و

عن ) اتصاعديمرّتبة (املتحدة والبحرين وقطر والكويت 
  .كغ ٢٦٧وكغ  ٩ بني تراوحات تخدِّرضبط كميات من امل

مها األردن واجلمهورية العربية السورية  بأنَّ ويفاد  -٦٧٣
يف حني كانت املضبوط، ان لألمفيتامني  الرئيسياملصدران

يف مثلما كانت  ،الرئيسياملقصد اململكة العربية السعودية بلد 
كابتاغون يف القراص وُيكشف عن معظم أ. السنوات السابقة

  .أو يف شحنات البضائعاملركبات 

 أدى التعاون بني املديرية ٢٠٠٩سبتمرب /ويف أيلول  - ٦٧٤
ات باململكة العربية السعودية والدوائر خدِّرالعامة ملكافحة امل

  خمترب كبري يف تركيا كانوتدمرياألمنية التركية إىل ضبط 
وكانت السعة . ابتاغون بصفة غري مشروعةكالصنع أقراص ي

  .غون يف السنة مليون قرص كابتا٢٠٠اإلنتاجية للمخترب 

يونيه /ومت يف اململكة العربية السعودية يف حزيران  - ٦٧٥
 تفكيك أول خمترب سري للصنع غري املشروع ٢٠١٠

 أثناء هذه العملية آالت لصنع طتبُِضو. ألقراص الكابتاغون
. كابتاغونمواد كيميائية وأقراص األقراص ومثاقب و

ري املشروع  اهليئة القلق بشأن صنع األمفيتامينات غويساور
  .يف الشرق األوسط

 مثل ية،زوديازيبين البنوُيّتجر يف غرب آسيا باملواد   - ٦٧٦
قد ُضبِطت كميات و. م والنيترازيبامديازيبام والكلونازيباال

الكويت واململكة يف قطر وتلك املواد  على حمتويةأقراص من 
 ، مبااتهدِّئتعاطي املتقترن بيف الكويت و. العربية السعودية

 يف املائة ١٦ات اخلاضعة للمراقبة الدولية، نسبة هدِّئها املفي
  .اتخدِّرمن الطلب على العالج من تعاطي امل
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      السالئف    )ج(  
، ال يزال يوجد طلب كبري غري غرب آسيايف   - ٦٧٧

غري . اهلريوين الستعماله يف صنع أهنيدريد اخللمشروع على 
 املادة ال ميثّل إالّ هذهأنَّ الكمية املُبلغ عن ضبطها سنويا من 

ضئيال من الكمية الالزمة لصنع كمية اهلريوين اليت  اجزء
قد و. طنا ٣٧٥ رة بـ واملقدَّالعامل كل عامتتعاطى على نطاق 

اإلبالغ عن املواجهة يف جزئيا إىل الصعوبات ذلك عزى ُي
النشرات فمثال تذكر . نـزاعات اجلاريةالأثناء املضبوطات 

ة القوة الدولية للمساعدة األمنيصادرة عن الالصحفية الرمسية 
أطنان من  بضعة مضبوطات وزن كل منها عدة) إيساف(

صنع عادة يف خمتربات ُيعثر عليها السالئف الكيميائية 
غري أنه  .أفغانستانعموم أرجاء ات غري املشروعة يف خدِّرامل

مثل نوع دة، تفاصيل حمّد عن معظم احلاالتال ُيبلَّغ يف 
 املضبوطة السالئف الكيميائيةوألنَّ . ت وكميتهااخدِّرامل

علومات املمجع تضيع بذلك فرصة  املوقع، ُتحَرق عادة يف
لدعم من املعلومات الالزمة اجلنائية وغريها الالزمة للتحاليل 

 على أن  أفغانستانحكومةَاهليئةُ  ثّحتو. التحّريات االقتفائية
نظم مجع  بتحسنيمبساعدة من اجملتمع الدويل، تقوم، 

 من ١٢ملادة حكام اوفقا ألاإلبالغ عنها ووإدارهتا املعلومات 
السالئف الكيميائية ب فيما يتعلق ١٩٨٨سنة اتفاقية 
 املعنية احلكوماتاهليئة دعو ت، ذلك احلنيحىت و. املضبوطة
املركز ك(وحوهلا  الدولية العاملة يف أفغانستان واهليئات

، وإيساف، سيا الوسطىاإلقليمي للمعلومات والتنسيق يف آ
هذه على اهليئة على إطالع ) ات واجلرميةخدِّرومكتب امل

وذلك لتسهيل التالحم القائمة، املعلومات عرب آلية مشروع 
  .السالئفباجلهود الدولية ملكافحة االجتار 

التعاون  أفضى ٢٠١٠ديسمرب /ويف كانون األول  - ٦٧٨
 ١٠ ضبط إىلوالسلطات التركية ة سلوفاكي الالسلطاتبني 

طن  ٢,٥ما بني لصنع  تكفي -  من أهنيدريد اخللطنان أ
. طريقة املعاجلة املستخدمة، تبعا ل من اهلريوينأطنان ١٠و

العمليات املُبلَّغ عنها لضبط أكرب ت هذه واحدة من وكان
  .٢٠١٠لعام اهليئة رير نشر تقالكيميائية منذ تلك السليفة 

 يةطاجيكال  ضبطت السلطات٢٠١١مارس /آذاريف و  - ٦٧٩
من محض أطنان  ٧,٣من أهنيدريد اخلل وكغ  ٤٠٤

يف الشهر نفسه، و. إىل أفغانستانكانت مّتجهة الكربيتيك 
يف أعضاء القبض على السلطات يف االحتاد الروسي ألقت 
 من أهنيدريد اخلل كغ ٨٠٠جرامية منظمة وضبطت إمجاعة 
ن وتتعاو. فغانستان عرب طاجيكستان أيف طريقها اىلكانت 

على املالحقة  الروسيةلسلطات مع االسلطات الطاجيكية 
  .شروعةاملشحنات غري اللمسؤولني عن القضائية ل

 من غرب ةبلدان عديدأبلغت  ٢٠٠٦منذ عام و  - ٦٨٠
 من املشروعةا السنوية زيادات كبرية يف احتياجاهتعن آسيا 

 ميكن مها سليفتانو، يفيدرين والسودوإيفيدريناإلواردات 
وعلى .  غري املشروعامفيتامنيثملياا يف صنع ماستخدامه

 إيران اإلسالميةسبيل املثال، أصبحت اآلن مجهورية 
 من البلدان ذات أعلى وباكستان واجلمهورية العربية السورية

مستويات من االحتياجات السنوية املشروعة من 
 أبلغت السلطات ٢٠١٠يف عام و. السودوإيفيدرين يف العامل

من ية عن تزايد عدد املضبوطات الكبرية اكستانبواليرانية اإل
  .٢٠١١يف عام  االجتاه املتزايد؛ وقد استمر هذا يفيدريناإل

بلدان الشرق استهداف  السنوات األخرية واستمر يف  -٦٨١
مثل تسريب سالئف كيميائية  لالعراق،خباصة األوسط، و

أُوِقفت وقد . وأهنيدريد اخلل يفيدرينإالسودوويفيدرين اإل
  .الفرعيةاملنطقة متجهة إىل هذه  عديدة نات مريبةشح

وال تزال اهليئة تشعر بالقلق بشأن االحتياجات   - ٦٨٢
 بروبانون- ٢- فينيل- ١السنوية املشروعة الكبرية من مادة 

واالحتياجات السنوية .  عنها حكومة األردنتبلغاليت 
 ،بلد أليِّ علىاأل طنا، هي ٦٠املشروعة لألردن، البالغة 

 ثالثة أمثال ثاين أكرب االحتياجات، وهو احتياجات وتبلغ
    البلدان البالغ عددهامنو).  طنا١٨(لواليات املتحدة ا

 السنوية املشروعة مناليت تبلغ اهليئة باحتياجاهتا  بلدا ٧٠
بلدا حيتاج هذه املادة  ٥٢، هناك بروبانون- ٢- فينيل- ١مادة 

 يئةهلع اشّجتو. قدرها كيلوغرام واحد أو أقلكميات ب
حكومة األردن على أن تستعرض احتياجاهتا السنوية 
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وأن تكفل أن بروبانون - ٢- فينيل- ١ مادة مناملشروعة 
مستندة إىل االستعمال النهائي حتياجات تكون تلك اال

  .املشروع

أن تستعرض يئة بلدان غرب آسيا على  اهلعشّجتو  - ٦٨٣
ة د احتياجاهتا السنوية املشروعمنهجياهتا اخلاصة بتحدي

ألمفيتامينية، وأن اات نشِّطوتقديراهتا السترياد سالئف امل
  .لالستعمال النهائي املشروع احتياجاهتتكفل أن تكون ا

    
      للمراقبة الدوليةغري اخلاضعة املواد     )د(   

يستمر اإلبالغ يف الشرق األوسط عن ضبط   - ٦٨٤
وال سيما ال ختضع للمراقبة الدولية،  موادكميات من 

 من كغ ٢٤٦ما جمموعه  ٢٠١٠ط يف عام بُِضقد و. القات
. تقريبا الدوائر اجلمركية يف اليمن ضبطتها كلها القات،

السودان شحنات القات اجلوية مّتجهة إىل كل من كانت و
  .والواليات املتحدةوماليزيا 

    
     التعاطي والعالج  -٥  

تعاطي املواد نسبة االنتشار السنوية التقديرية ل  -٦٨٥
وال يزال .  يف العاملالنسب يف غرب آسيا من أعلى األفيونية
وخصوصا ملنطقة، بلدان ااملواد مشكلة كبرية يف هذه تعاطي 

 فقا لتقديرات مكتبوو.  هلايف أفغانستان والبلدان اجملاورة
كانت نسبة انتشار تعاطي املواد األفيونية ، ات واجلرميةخدِّرامل

. ٢٠٠٩يف عام  يف املنطقة النسبمن أعلى يف أفغانستان 
السنة املاضية املواد األفيونية يف عاطي تراوحت نسبة انتشار تو

السكان الذين  يف املائة بني عموم ٣ يف املائة و٢,٣بني 
 وُوجدت نسب.  عاما٦٤ عاما و١٥ بني أعمارهمتتراوح 

 تشري تقديرات اليتمماثلة يف مجهورية إيران اإلسالمية اجملاورة، 
 كان ما بني ٢٠١٠رمية إىل أنَّه يف عام ات واجلخدِّراملمكتب 
 يف املائة من عموم السكان فيها قد ٢,٨ يف املائة و١,٨

 . األفيونية يف السنة السابقةاملوادتعاطوا 

العديد ومستويات تعاطي املواد األفيونية عالية يف   - ٦٨٦
عن ضح من البيانات يّتكما من بلدان آسيا الوسطى، 

كما ي العالج، لتلقّرافق التطبيب  املُدَخلني إىل ماألشخاص
. يف تزايدشكل هريوين يف ملواد األفيونية متعاطي انسبة  أنَّ

 ن يدخلون مرافقمم يف املائة ٩٧ يف املائة و٧٥بني ونسبة ما 
ات يف آسيا الوسطى خدِّرعالج من تعاطي املالتطبيب لل

وقد . تعاطي املواد األفيونيةيفعلون ذلك أساسا بسبب 
 متعاطي بنينسبة متعاطي اهلريوين  ٢٠٠٤ذ عام ارتفعت من

 نسبةوتفاوتت لني رمسيا يف آسيا الوسطى، ات املسجَّخدِّرامل
 يف املائة ٤٤بني  ٢٠٠٩يف عام يف املستوصفات املسجَّلني 

 مكتبويفيد .  يف املائة يف طاجيكستان٨١ ويف قريغيزستان
غرب دان يف بلات خدِّر امليتعاطم بأنَّ  واجلرميةاتخدِّرامل

 طنا من ٤٣بـر قّدما ُياستهلكوا ) باستثناء تركيا(آسيا 
 يف املائة ١٢  نسبةل، وهو ما ميث٢٠٠٩ّاهلريوين يف عام 

  .العامل يف خدِّرذلك املتقريبا من استهالك 

ت معّدالبعض أسرع آسيا الوسطى ويوجد يف بلدان   -٦٨٧
، ا األيدز وفريوس نقص املناعة البشرية منوعدوىاإلصابة ب
 يف املائة من ٦٠باحلقن أكثر من ات خدِّرتعاطي املويسبب 

صحة متعاطي ضّرر كما تت. الفريوسعدوى حاالت اإلصابة ب
 مثل ،عن طريق الدممن عدوى األمراض املنقولة ات خدِّرامل

عدوى  وتصل نسبة انتشار  جيم؛التهاب الكبد الوبائي
احلقن يف ب اتخدِّراملمتعاطي  بني  جيمالتهاب الكبد الوبائي
  . يف املائة٤٠ىل إ  الفرعيةبعض بلدان املنطقة

من ات خدِّرتعاطي املتفاقمت حالة يف قريغيزستان و  - ٦٨٨
ستان، أفغان يف الناشئني توافر األفيون واهلريوين جّراء ازدياد

تعاطي وصار . البلد ات عربخدِّروهذا أثر غري مباشر ملرور امل
عدد فقد ارتفع . نتشاراأوسع اقريغيزستان يف ات خدِّرامل

،  العقد املاضيلني ارتفاعا حادا يف املسّجاتمخدِّراملرهتنني لل
 .٢٠١١يف أوائل عام  شخصا ١٠ ١٧١فوصل جمموعهم إىل 

بتزايد  مصحوباتعاطي املواد األفيونية ت معّدالكان تزايد و
األمراض املنقولة بعدوى إلصابة وتزايد ااحلقن تعاطيها ب

 وفريوس نقص األيدزعدوى تهاب الكبد وال، كالدمواسطة ب
يف الربع بأنه حكومة قريغيزستان  وتفيد .املناعة البشرية

كان عدد املصابني بفريوس نقص  ٢٠١١األول من عام 
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 ٤٢٣ يف البلد، منهم  شخصا٧٢٦املسجلني  املناعة البشرية
نفاذ إ مسؤولو وأفاد. احلقنبات خدِّراملشخصا يتعاطون 

 يف املائة يف اجلرائم املتعلقة ٥٠ قدرها زيادةعن  نيانوالق
 مقارنة ٢٠١١ات يف النصف األول من عام خدِّربامل
  .٢٠١٠ النصف األول من عامب

 /ات واجلرمية منذ تشرين الثاينخدِّرذ مكتب املوينفّ  - ٦٨٩
رناجما قائما على آسيا بمن يف بلدان خمتارة  ٢٠٠٩نوفمرب 

ة من أجل منع ي األسرلتدريب على املهاراتاألدلة العلمية ل
 /البشرية نقص املناعة فريوساإلصابة بات وخدِّرتعاطي امل
من خالل وذلك يف أوساط الشباب اجلنوح  واجلرمية واأليدز

. عاية أفضلر ألطفاهلا ر أن توفّسر علىحتسني قدرة اُأل
نصوص ونتيجة لألنشطة اجلارية يف إطار املشروع، ُترجِمت 

لتدريب على املهارات لة العلمية لنامج القائم على األدربال
 تكييفها وفقا ومتّ ،‘سر واملدارس معاًاُأل’ ، بعنوانةيسراُأل

كل يف مؤسسات حملية خمتارة يف للمتطلّبات الثقافية وُنفذت 
. نستاكازاخوقريغيزستان ومن تركمانستان وطاجيكستان 

  طني واملمارسني من املخطّمن  ١٢٨ُدرِّب حىت اآلن و
الفّعال تنفيذ ئدة يف أربعة بلدان على المدرسة را ١٥
  .مثانية أسابيعالذي يستغرق لربنامج ل

يف معظم بلدان الشرق  القنَّب واستمر تعاطي  - ٦٩٠
  . صاعد يف األردن ولبناناجتاهوأُبلغ عن األوسط، 

منخفضة  األفيونية املواد انتشار تعاطي نسبت وظلّ  - ٦٩١
هلريوين هو املادة ة، وكان اشبه اجلزيرة العربيبلدان يف 

  أيضاملواد األفيونيةوكانت ا. ةرئيسياألفيونية املتعاطاة ال
املتصلة بتعاطي الوفيات يف ب تسّبتاملواد الرئيسية اليت 

 لكل مليون شخص ٤,٦ بني تراوحت بنسب ،اتخدِّرامل
يف اإلمارات عاما  ٦٤ عاما و١٥ بني أعمارهمتراوح ت

  .يف البحريننسمة  لكل مليون ٤٤,٣ والعربية املتحدة

لعالج من ابرامج ويتزايد يف الشرق األوسط عدد   - ٦٩٢
رفع برامج ، فضال عن  والوقاية منهااتخدِّرتعاطي امل

ويعتزم . عن طريق احلقنها  تعاطيخاطرمبمستوى الوعي 
  يف السنوات املقبلةات واجلرمية أن يوسعخدِّرمكتب امل

نقص فريوس ب اخلاصة بالوقاية من اإلصابة نطاق براجمه
مبا يف ذلك يف ، اتخدِّرة متعاطي املورعاياملناعة البشرية 

  .السجونمرافق 

، أذنت حكومة مجهورية إيران ٢٠١٠يف عام و  - ٦٩٣
 يف مجيع أحناء البلد، يف تخدام صبغة األفيونباساإلسالمية 

، الذي يشمل أيضا استخدام الصياين العالج يفتوسع إطار ال
بعد ع توّسهذا الاملوافقة على ومتّت . فنيامليثادون والبوبرينور

 ٢٠٠٩يف عام و. ي أن أجرت احلكومة تقييما ملشروع جتريب
وا العالج من املشاكل املتصلة تلقّعدد الذين احلكومة قّدرت 

 ١٨٤ ٠٠٠شخص، منهم  ٦٦٨ ٠٠٠نحو بات خدِّربامل
  .الصياينعالج أشكال الوا شكال من تلقّشخص 

الذي استهلّته ي  تجريبالربنامج واستمر العمل يف ال  -٦٩٤
 والذي يوفّر العالج اإلبدايل وزارة الصحة يف لبنان

ات خدِّراملمكتب ودعم .  ملدمين املواد األفيونيةالبوبرينورفنيب
تنفيذية  وإجراءات إكلينيكيةوضع مبادئ توجيهية واجلرمية 

 الرصد أنشطة مبا يف ذلك، على اخلصوص، لربنامج،ا هلذا
  . العالجيربنامجالمن للمواد  تسريب منع أيِّ الرامية إىل

من املرضى  ظيب  يف أبوللتأهيلاملركز الوطين ويعاجل   -٦٩٥
شمل املواد األفيونية ي ة، الذيتعّددة املخدِّراملاملواد تعاطي 

ركز يف عام املضاعف و. ات العقلية والكحولؤثِّر واملالقنَّبو
ُدشِّنت يف ، وِسرَِّةقدرته االستيعابية من حيث عدد اَأل ٢٠٠٩

تعاجل ملرضى  عيادة خارجية الستقبال ا٢٠١٠منتصف عام 
 حبلول  أن تفتتحالسلطاتوتزمع . شهر اليف ا مريض٤٥٠حنو 
ا أيضا قسمسيضم  سرير، ٢٠٠بسعة  امركز ٢٠١٤عام 

  . إىل املركز طواعيةمعظم املرضىويفد . لنساءخاصا با

ات خدِّرامل نوعية أجراها مكتب دراسةشارت أو  - ٦٩٦
من  اتخدِّراملتعاطي تناولت ما ل ٢٠١٠واجلرمية يف عام 

يف سر يف أربع مدن على اُأل آثار اجتماعية واقتصادية
 الكبري الواقع على  والنفسيوالبدينعبء املايل الباكستان إىل 

فقد أصبحت غالبية النساء . اتخدِّراملمتعاطي زوجات 
ات الوحيدت املعيالقابالت الالئي أُجريت معهن امل

 دوالرا ٦٠عن يف معظم احلاالت سرهن، بدخل يقل ُأل
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يكونون يف ات خدِّراملألنَّ أزواجهن الذين يتعاطون ، شهريا
لوضع املايل وكان ل. عاطلني عن العملكثري من األحيان 

األسرة أفراد ات تأثري سليب على تغذية خدِّرسر متعاطي املُأل
عالج العلى صول هم، كما حرم الزوجات من احلوتعليم
أبلغ ربع عدد و. اتخدِّرامل الذين يتعاطون هنألزواجالكايف 

قابالت  الالئي أُجرِيت معهن املاتخدِّراملزوجات متعاطي 
أو العنف )  يف املائة٢٦(للعنف اجلسدي بأهنن تعّرضن 

ن معّرضات إىل أقصى حد ن أهنوتبّي)  يف املائة٢٣(اجلنسي 
  .خلطر اإلصابة بفريوس األيدز

غرب آسيا يف   قليلةبلدانبلغت باستثناء إسرائيل، أو  - ٦٩٧
غري عن إجرائها بانتظام دراسات استقصائية مباشرة أو 

تعاطي عن على املستوى الوطين ذات داللة متثيلية مباشرة 
األمر الذي جيعل من السكان، يف أوساط عموم ات خدِّرامل

يات التعاطي وقابلية مستو  مشكلةحدةمدى الصعب تقدير 
.  يف املنطقةر تلك املستوياتتغّيمدى والتعاطي للمقارنة 

جتر قطّ دراسة استقصائية ذات داللة متثيلية  تركيا مل أنَّومع 
لدى عموم ات خدِّرتعاطي املعن على املستوى الوطين 

دراسة  ٢٠١٠يف عام يف منطقة أنقرة ت يجرقد أُ فالسكان
وأشارت نتائج . اتخدِّرانتشار تعاطي املنسبة رائدة عن 
نسبة من تعاطوا يف الشهر السابق  إىل أنَّالدراسة 

  املصروفة من دون وصفة طبية بني منسكِّناتامل/اتهدِّئامل
 يف ٢,٩عاما كانت  ٦٤ عاما و١٥ بني أعمارهمتتراوح 
يف الشهر السابق كانت  القنَّب واتعاطمن  نسبة وأنَّاملائة، 
أُجرِيت يف عام يمية دراسة إقل وتبّين يف .املائةيف  ٠,٨

انتشار تعاطي أنَّ نسبة سطنبول  على طلبة مدينة إ٢٠١٠
  يف املائة١,٦، ولقّنبل يف املائة ٣,٣ على مدى العمر بلغت

 يف ١,٤و ،")اإلكستاسي("ميثيلني ديوكسي ميثامفيتامني لل
  .لكوكايني ليف املائة ١ لألمفيتامني، واملائة

ة االستقصائية  الدراس٢٠٠٩ت يف عام يجرِوأُ  - ٦٩٨
ات خدِّرانتشار تعاطي املنسبة  عن ة السابعيةالوطنالوبائية 

 أمور، يف مجلة،  الدراسةوأظهرت. بني الشباب يف إسرائيل
 حياهتمأثناء ات خدِّرامل تعاطوا أهنممن أبلغوا بزيادة يف نسبة 

  .عاما ١٨ عاما و١٢بني  أعمارهم تتراوح بني من

    أوروبا - دال 
  الرئيسيةالتطّورات  -١ 

 
  تراجع يف مستوى تعاطيال توجد أدلة كثرية على  - ٦٩٩

يف الواقع اجتاه هد ويف معظم بلدان أوروبا، بل شالقنَّب 
زراعة الشهدت و.  من البلدانقليلتعاطيه يف عدد يف  متزايد
زيادة كبرية يف أوروبا الغربية  القنَّب نبتةلشروعة املغري 

على  القنَّب ملشروعة لنبتة الزراعة غري اوتتزايد. والوسطى
، ومبشاركة وذلك أساسا داخل املبايننطاق صناعي، 

 مستوى كانويف هذه احلاالت، . مجاعات إجرامية منظَّمة
وتتسامح . عاليا القنَّب مادة التتراهيدروكانابينول يف نبتة

من أجل داخل املباين  القنَّب  مسألة زراعةيفبعض البلدان 
التفاقيات ا ال يتفق مع أمر االستهالك الشخصي، وهو

يف  القنَّب  ضبطياتقد تناقصتو. اتخدِّرالدولية ملراقبة امل
  عددأوروبا يف السنوات األخرية، رمبا نتيجة لتزايد

 املصدر الرئيسي لراتنج هيالضبطيات يف مشال أفريقيا، اليت 
 ضبطيات وكان هناك اجتاه مالحظ إىل التناقص يف. القنَّب
يف بلدان عديدة يف أوروبا، يف حني ازدادت  القنَّب راتنج

 ،يف بعض البلدان يف السنوات األخرية القنَّب ضبطيات عشبة
  . مع تفاوت االجتاهات على هذا الصعيد بني البلدان

واستقر تعاطي الكوكايني يف السنوات األخرية،   - ٧٠٠
يف مستوى مرتفع نسبيا، يف معظم بلدان ذلك وإن كان 

نتشار تعاطي  أنَّ اويبدو. لوسطىأوروبا الغربية وا
. ستمر يف جنوب شرق أوروبا وأوروبا الشرقيةاالكوكايني 

  ما يقرب من يفى الرئيسي املتعاطخدِّر امل هوالكوكاينيو
اخلاضعة للعالج يف االحتاد اجلديدة ُخمس احلاالت 

، وال تزال أوروبا ثاين أكرب سوق للكوكاين يف األورويب
الدروب املستخدمة لتهريب ع وحظ تنّولو. العامل

وعلى الرغم من تناقص هتريب . الكوكايني إىل أوروبا
 ات إىل أوروبا عرب غرب أفريقيا يف السنوات األخريةخدِّرامل

ب إىل أوروبا مل مجالية للكوكايني املهّرالكمية اإلفإنَّ 
 السنوات خاللتنقص، وهي عند املستوى العايل الذي ساد 

 املتجهة إىل الكوكاينيب ت االجتارعت قنواوتنّو. املاضية
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ويف .  عرب مشال أفريقياأوروبا، وازداد االجتار بالكوكايني
الربتغال و أُفيد باخنفاض ضبطيات الكوكايني يف إسبانيا حني

 هتريب الكوكايني عرب جنوب يتزايديف السنوات األخرية، 
ما على دروب يشرق أوروبا وأوروبا الشرقية، وال س

 شحنات غري مشروعة كبرية من تووصل. البلقان
الكوكايني إىل املوانئ الواقعة على سواحل البحر 

 ُتنقل برا إىل اجلزء الغريب حيثاألدرياتيكي والبحر األسود، 
 التجارة يف حتريروقد تيسَّر هذا التوسُّع بفعل . من أوروبا

. املنطقة ووجود شبكات إجرامية عرب وطنية راسخة
من خمتلف املناطق الفرعية، ومنها  إجرامية منظماتأقامت و

جنوب شرق أوروبا، قواعد لعملياهتا يف أمريكا اجلنوبية، 
حبصوهلا على حد ممكن أقصى تزيد أرباحها إىل  حبيث

  . الكوكايني من املنتجني مباشرة

 يف إىل االخنفاضعام اجتاه  ال يوجدويف أوروبا،   - ٧٠١
بتزايد  الواقع يفات األمفيتامينية؛ بل أُفيد نشِّطتعاطي امل

وبقي تعاطي امليثيلني .  من البلدانقليلتعاطيها يف عدد 
مستقرا، مع اجتاه إىل ") اإلكستاسي("ديوكسي ميثامفيتامني 

ويف السنوات األخرية، تراجع .  يف بعض البلدانالتناقص
ويتزايد . يف أوروبا" اإلكستاسي " لعقار املعروفالصنع

  ويف حني . ة يف أوروباة غري مشروعفصنع األمفيتامني بص
 يف تعاطياات األمفيتامينية نشِّط املأكثر األمفيتامني ما زال

أوروبا، ازدادت ضبطيات امليثامفيتامني يف أوروبا الغربية 
، ٢٠٠٩ و٢٠٠٤  عاميبنيأضعاف  إىل مخسة والوسطى
 األمفيتامني يف اجلزء  حملّحتلّأخذت  هذه املادة وُيعتقد أنَّ

  . قةالشمايل من املنط

بلغ و املواد املتعاطاة يف أوروبا، أنواعويتواصل تزايد   - ٧٠٢
، اليت ال خيضع ٢٠١٠عدد املواد اجلديدة املُستبانة يف عام 

  هذاوملعاجلة. قياسياكثري منها للمراقبة الدولية، مستوى 
 للمراقبة عّينةالوضع، أخضعت بلدان عديدة يف أوروبا مواد م

 قرَّرت حكومات ٢٠١٠يسمرب د/ويف كانون األول. الوطنية
الدول األعضاء يف االحتاد األورويب إخضاع امليفيدرون 

  .تزايد تعاطيهل تصدياللمراقبة الوطنية 

    عاون اإلقليميتال  -٢  
تشانل " ُنفِّذت عملية ٢٠١١يونيه /يف حزيران  -٧٠٣
 "٢٠١١ تشانل" عملية يف إطار، )Channel West(" ويست

)Operation Channel 2010(منظمة معاهدة األمن ، برعاية 
 من ٤٦ ٣٠٠وشارك يف هذه العملية أكثر من . اجلماعي

 وعناصر اخلدمات اخلاصة من االحتاد نيانوموظفي إنفاذ الق
الروسي وأوكرانيا وبولندا وبيالروس وكازاخستان والتفيا 

 فريق عمل مشتركا يف ٤ ٤٣٧لوا وليتوانيا، حيث شكّ
 السكك احلديدية واملطارات حمطاتيف املناطق احلدودية و
وأفضت جهودهم املشتركة إىل ضبط . ومرافق النقل الّربي

 من كغ ١٩٧ات وأكثر من خدِّر أطنان من امل٣حنو 
  .  الكيميائية خالل العملية املعنيةالسالئف

" ٢٠١٠عملية سانتينيل "وُنفِّذت املرحلة الثالثة من   - ٧٠٤
)Operation Sentinel 2010(؛٢٠١٠أكتوبر /ول يف تشرين األ 

ات ؤثِّرات واملخدِّروكانت ترمي إىل مكافحة هتريب امل
وشاركت يف . العقلية يف أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

العملية السلطات اجلمركية يف االحتاد الروسي وأذربيجان 
وأرمينيا وأوزبكستان وأوكرانيا وبيالروس ومجهورية 

وبلغ . ستانلدوفا وطاجيكستان وقريغيزستان وكازاخوم
ات خدِّر طنا من امل٤٢ خالل العملية حنو املضبوطاتحجم 

  .ات العقليةؤثِّروامل

، ُعقد يف بروكسل ٢٠١٠ديسمرب /ويف كانون األول  -٧٠٥
 يف اتخدِّرباملاالجتماع الرابع ملنتدى اجملتمع املدين املعين 

 مراقبة يف حالةرات تطّوالاالحتاد األورويب، وركَّز على 
  . اتخدِّرت يف أوروبا وعلى سياسات مراقبة املاخدِّرامل

وُنظِّم مؤخرا عدد من األحداث اإلقليمية، حتت   - ٧٠٦
ملسائل ا لتناولات وإدماهنا، مخدِّررعاية املرصد األورويب لل

ات، مبا يف ذلك حدث ُنظِّم يف لشبونة يف خدِّراملتعلقة بامل
 يف  بشأن السياسات واملمارسات٢٠١١يناير /كانون الثاين

يف أوروبا، وكذلك املنتدى الدويل  القنَّب تعاطين  مالعالج
ات اجلديدة، الذي خدِّر التخصصات املعين باملتعّدداألول امل

  .٢٠١١مايو /ُعقد يف لشبونة يف أيار
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فرباير / يف شباطبإيطالياويف اجتماع ُعقد يف نابويل   - ٧٠٧
زة األفريقي لرؤساء أجه -، تناول املؤمتر األورويب ٢٠١١
. اتخدِّر مسألة دروب االجتار بامل رئيسية،أولويةك ،الشرطة

وخالل االجتماع، أُنشئ فريق عامل معين باالجتار 
ات، وقُدِّمت توصيات لتنفيذ مشاريع مشتركة لبناء خدِّربامل
 وتيسري مواءمة نيانووكاالت إنفاذ القلتدريب القدرات وال

  . االستخباريةاألحكام القانونية وتشجيع تبادل املعلومات 

، ُعقد يف بودفا باجلبل ٢٠١١مارس /ويف آذار  - ٧٠٨
األسود مؤمتر لوزراء العدل ووزراء الداخلية للدول املشاركة 

 وذلك حوليف عملية التعاون يف جنوب شرق أوروبا، 
تعزيز التعاون على مكافحة اجلرمية املنظَّمة يف "موضوع 

 بودفا إعالنواعتمد املشاركون ". جنوب شرق أوروبا
بشأن تعزيز التعاون والتنسيق اإلقليميني يف مكافحة اجلرمية 
املنظَّمة يف جنوب شرق أوروبا، وكذلك اإلعالن املشترك 

  .٢٠١٣- ٢٠١١وخطة العمل للفترة 

 نظَّم االحتاد األورويب ٢٠١١مايو /ويف أيار  - ٧٠٩
 بشأنطلسية األندوة عرب ال ، يف لشبونة،والواليات املتحدة

تناولت اليت بكات غري املشروعة العابرة للحدود، تفكيك الش
وأبرز . اتخدِّر باملاملتصلة املشاكلها  بينمسائل من

املشاركون ضرورة التعاون على مجيع املستويات، مبا يف 
ذلك من خالل عدد من املبادرات العملياتية مثل تبادل 

 القانونية، وآليات تتبع واملساعدةاملعلومات االستخباراتية، 
  .وائد اجلرمية، والترويج لتنفيذ الصكوك الدوليةع

املؤمتر  ٢٠١١مايو /وُعقد يف فارنا ببلغاريا يف أيار  - ٧١٠
 األوروبية املناهضة املدنالثامن عشر لرؤساء بلديات 

مكافحة " حتت شعار ،ناقش املشاركونو .اتمخدِّرلل
، سبل تعزيز فعالية " مع التنوعالوحدة: ات يف أوروباخدِّرامل
العواقب و ،اتخدِّرلتدابري املتخذة ملكافحة تعاطي املا

  .  به يف املدن األوروبيةةرتبطاملاالجتماعية والصحية 

يف اإلعالن السياسي الذي اعُتمد يف االجتماع و  - ٧١١
الوزاري جملموعة البلدان الثمانية بشأن مكافحة االجتار 

  األطلسي، الذي ُعقد يف باريس يف احمليطبالكوكايني عرب

 بشأن، تعهَّدت الدول بتكثيف التعاون ٢٠١١مايو /أيار
ات خدِّرات العاملية، مبا يف ذلك هتريب املخدِّرمشكلة امل

واعتمد االجتماع .  األطلسي احمليطواالجتار بالكوكايني عرب
ال  التنفيذ الفّعتدعو إىلخطة عمل هتدف إىل تعزيز التعاون، 

ت باعتبارها حجر الزاوية اخدِّرلالتفاقيات الدولية ملراقبة امل
ات، وحتسني تبادل املعلومات خدِّرلنظام الدويل ملراقبة املل

الجتار ما لاالستخباراتية، وتكثيف التعاون البحري، ومعاجلة 
آثار مزعزعة لالستقرار، وحتسني اآلليات من ات خدِّربامل

استهداف األصول املتأتية من أجل القانونية للتعاون الدويل 
وحضر . ة تلك األصولة اإلجرامية ومصادرن األنشطم

بلدان للون االجتماع، إضافة إىل جمموعة البلدان الثمانية، ممثّ
رة مباشرة من االجتار من املناطق واملناطق الفرعية املتضّر

يب، ـالكاريوأمريكا الالتينية (األطلسي احمليط بالكوكايني عرب 
مات  فضال عن منظ،)وأوروباوغرب أفريقيا والساحل، 

  .دولية وإقليمية

 األوروبية يف بروكسل يف فّوضيةواستضافت امل  - ٧١٢
بناء توافق يف موضوع مؤمترا حول  ٢٠١١يونيه /حزيران

 يف جمال للنوعية املعايري الدنيا حولاآلراء يف االحتاد األورويب 
. ضرارها من أ واحلّداتخدِّرالوقاية والعالج من تعاطي امل

 هتاأعّد األولية لدراسة تاجاتاالستن وناقش املشاركون
  عايري امل وضع إطار لالحتاد األورويب بشأن عن فّوضيةامل
  رجعية يف جمال خفض الطلب املقاييس امل وللنوعيةدنيا ال

  .اتخدِّرعلى امل
    

    التشريعات والسياسات واإلجراءات الوطنية  -٣  
ديسمرب / يف كانون األولبلغارياأصدرت حكومة   -٧١٣

 بشأن شروط وإجراءات إصدار التراخيص قانونا ٢٠١٠
ستخدمة يف املة خدِّراملعقاقري بال املتصلةنشطة األلالضطالع ب

ة خدِّرمها قانون مراقبة املواد املاألغراض الطبية، حسبما ينظّ
شروط وإجراءات إصدار على  القانون وينص. والسالئف

ة رخدِّاملعقاقري الصنع ب املتصلةنشطة األتراخيص لالضطالع بال
 والتجارة وجتهيزها وختزينها يها علاحملتويةطبية النتجات املو

  . وإحالتها ونقلهاوعبورهافيها واستريادها وتصديرها احمللية 
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 بدعم من ، استهلَّت كرواتيا٢٠١١مايو /ويف أيار  - ٧١٤
سكاين ال ها استقصاء،ات وإدماهنامخدِّراملرصد األورويب لل

 ٤ ٠٠٠مشل االستقصاء و. اتخدِّر املبشأنول األعام ال
 انتشار تعاطي املواد ذات التأثري النفساين نسبةفرد، ودرس 

 السكانيةوأمناطه يف كرواتيا، وكذلك مواقف خمتلف الفئات 
ع أن ُيتاح حتليل النتائج والتقرير ومن املتوقّ. اتخدِّرجتاه امل

  . ٢٠١١ هناية عام قبلالنهائي 

رة الصحة  حظرت وزا٢٠١١سبتمرب /ويف أيلول  - ٧١٥
 بوتانيديول، ١،٤بوتريوالكتون و- غاماالفرنسية بيع املادتني 

هيدروكسي الزبد -غاماضان يف اجلسم إىل محض اللتان تتأّي
، وهو مادة ") االغتصاب يف املواعيد الغراميةعقاقري"أحد (

وهدف . ١٩٩٩ا جمدوال يف فرنسا منذ عام خمدِّركانت 
  .بري يف تعاطي هذه املادةللتزايد الكالتصّدي ذلك القرار إىل 

 أقّر برملان ليتوانيا ٢٠١٠نوفمرب /ويف تشرين الثاين  - ٧١٦
ات والوقاية من إدماهنا للفترة خدِّرالربنامج الوطين ملراقبة امل

ويف الشهر نفسه أصدر الربملان قرارا بشأن . ٢٠١٦-٢٠١٠
ويف .  النفساين اجلديدةالتأثريمكافحة املواد ذات 

 أُنشئت هيئة حكومية باسم إدارة مراقبة ٢٠١١أبريل /نيسان
  . ات والتبغ والكحولخدِّرامل

 اعتمدت حكومة ٢٠١٠ديسمرب /ويف كانون األول  - ٧١٧
ات خدِّر مولدوفا االستراتيجية الوطنية ملكافحة املمجهورية
 ٢٠١٣-٢٠١١ وخطة العمل للفترة ٢٠١٨- ٢٠١١للفترة 

اتيجية وفقا ُوضعت تلك االسترو. لتنفيذ تلك االستراتيجية
ملعايري االحتاد األورويب من أجل تعزيز مكافحة االجتار 

ات يف خدِّر سياسة مكافحة املوتستند. ات وتعاطيهاخدِّربامل
 ؛الوقاية األساسية: مجهورية مولدوفا على أربعة أركان هي

 وخفض عرض األضرار؛ واحلد من ؛والعالج وإعادة التأهيل
 وافقت احلكومة على ٢٠١١يوليه /ويف متوز. اتخدِّرامل

  ات لإلشراف على خدِّرإنشاء اللجنة الوطنية ملكافحة امل
  . تنفيذ االستراتيجية

 جملس وزراء هولندا أعرب ٢٠١١مايو /ويف أيار  - ٧١٨
املزعجة  من السياحة  للحّد املعتزمةتدابريالعلى عن موافقته 

ات، عن طريق قصر خدِّرألغراض تعاطي املوالسياحة 
 لديهمعلى من " املقاهي"احملال املعروفة باسم الدخول إىل 

  لكلعضاءاأل أقصى لعدد ووضع حدبطاقة عضوية، 
 املواطنني على" املقاهي" العضوية يف هذه وقصر، "مقهى"

 هذه ذتوإذا ُنفِّ.  عاما١٨ هم علىالذين تزيد سّناهلولنديني 
 األدىن للمسافة املسموح هبا بني تلك التدابري، سُيزاد احلّد

ملسألة مل توضع هلا  أنَّ اغري.  مترا٣٥٠ إىلملقاهي واملدارس ا
وبينما . الئحة تنظيمية بعد حىت وقت نشر هذا التقرير

موقفها زال ي، ال  اخلطوة ستكون إجيابيةهذه أنَّ اهليئة تالحظ
 أحكام االتفاقيات الدولية تنتهك "املقاهي" هذه  أنَّهو

  . اتخدِّرملراقبة امل

ة اخلرباء اهلولندية املعنية بنظام قوائم أوصت جلنو  - ٧١٩
 ٢٠١١يونيه /قانون األفيون، يف تقريرها لشهر حزيران

 القنَّب ، بأن ُيدرج"قوائماليف املدرجة ات خدِّرامل"بعنوان 
 يف املائة ١٥ على التتراهيدروكانابينول بنسبة تفوق احملتوي

ذت هذه  ُنفِّوإذا. قانون األفيونقوائم يف القائمة األوىل من 
 على احملتوي بالقنَّب  العقوبة على االجتارزادفسُت التوصية

 ولن يسمح،  ذلك املستوىالتتراهيدروكانابينول بنسبة تفوق
 /ويف تشرين األول. ب هذا النوع من القنَّللمقاهي ببيع

عن عزمها على  حكومة هولندا  أعربت٢٠١١أكتوبر 
بينول بنسبة تفوق على التتراهيدروكاناّ احملتوي القنَّب إدراج
 .قانون األفيونقوائم  يف املائة يف القائمة األوىل من ١٥

  مل يتم إبالغ اهليئة بأي٢٠١١ِّنوفمرب / تشرين الثاين١وحىت 
  .الئحة تنظيمية بشأن هذه املسألة

ز النفاذ  دخل حّي٢٠١٠نوفمرب /ويف تشرين الثاين  - ٧٢٠
د السريع يف للتزايالتصّدي  يهدف إىليف بولندا قانون جديد 

عرض املواد ذات التأثري النفساين غري اخلاضعة للمراقبة 
ويعدِّل القانون اجلديد قانون . لتشريعات الوطنيةا مبوجب

ات، بإدخال تعديل على تعريف خدِّرمكافحة إدمان امل
وحظر صنع هذه املواد وتروجيها " العقاقري البديلة"

تفتيش الصحي ويعدِّل القانون أيضا قانون ال. واستحداثها
يث ُيمكِّن املفتشني الصحيني احلكوميني من حباحلكومي، 



 تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخّدرات

134 

 شهرا ١٨ ملدة تصل إىل السوقعقار بديل من  أيِّ سحب
أهنا قد يف الشتباه ا ر ما يّرب املادة إذا كان هناكأمانتقييم ل

  . ل هتديدا للصحةتشكّ

 أقرَّت حكومة ٢٠١٠ديسمرب /ويف كانون األول  - ٧٢١
 لتنفيذ االستراتيجية ٢٠١٢-٢٠١٠مل للفترة رومانيا خطة الع

 وتتناول .٢٠١٢-٢٠٠٥ات للفترة خدِّرالوطنية ملكافحة امل
ات غري خدِّر من عرض املاالستراتيجية جماالت مثل احلّد

 ،املشروعة والطلب عليها، والتعاون الدويل، والتقييم
  . والتنسيق بني الوكاالت

واد ذات التأثري ويف صربيا دخل القانون اخلاص بامل  -٧٢٢
يناير /ز النفاذ يف كانون الثاينالنفساين اخلاضعة للمراقبة حّي

 استرياد اليت جيوز مبوجبها، وهو ينص على الشروط ٢٠١١
املواد ذات التأثري النفساين اخلاضعة للمراقبة وتصديرها 

ويقوم حاليا املركز األورويب .  واالجتار هباوصنعهاوزراعتها 
 إىل تعزيز قدرة يرميإدماهنا بتنفيذ مشروع ات وخدِّرلرصد امل

ات، خدِّر املسائل املتصلة باملعنصربيا يف جمال مجع البيانات 
  .ات وإدماهناخدِّرهبدف إنشاء مركز وطين لرصد امل

لقانون  ا٢٠١١ فرباير/ويف سلوفاكيا ُعدِّل يف شباط  - ٧٢٣
ل أُدرج يف جداووات العقلية، ؤثِّر واملاتخدِّر املالذي حيكم

 مادة اسُتبينت يف ٤٠املواد اخلاضعة للمراقبة أكثر من 
، "مواد انتشاء مشروعة"منتجات تباع دون قيود باعتبارها 

  . االصطناعية وامليفيدرون القنَّب  من شبائهاوهي أساس

 اعتمدت حكومة السويد ٢٠١١مارس /ويف آذار  - ٧٢٤
ت انشِّطات واملخدِّراستراتيجية متكاملة بشأن الكحول وامل

واهلدف العام لالستراتيجية . ٢٠١٥-٢٠١١والتبغ للفترة 
 من احلّدمع ات، خدِّرهو ختليص اجملتمع من تعاطي امل

 الطبية واالجتماعية املرتبطة بالكحول، وخفض العواقب
وتتضمن االستراتيجية تدابري بشأن خفض .  التبغاستعمال

بشأن لعالج وبشأن اتدابري فضال عن العرض والطلب، 
  .ون الدويلالتعا

 /ت يف اململكة املتحدة يف كانون األولواسُتهلّ  -٧٢٥
، اليت ٢٠١٠للفترة ات خدِّر استراتيجية امل٢٠١٠ديسمرب 

 من ستراتيجية على احلّدالتركِّز او.  فترة أربع سنواتتغطي
 التعايف من إدمان علىالطلب وتقييد العرض ومساعدة الناس 

الوصفات اليت تباع بدوية األوتشمل االستراتيجية . اتخدِّرامل
 دون وصفات طبية، وتقضي بإنشاء اليت تباعالطبية واألدوية 

 املواد ر قائم على التحاليل الشرعية خيّصنظام لإلنذار املبكّ
 االستراتيجية أيضا عددا نوتبّي. ذات التأثري النفساين اجلديدة

من التدابري الرامية إىل معاجلة مسائل السالئف الكيميائية 
وسُتلغى . اجلرمية املنظَّمة واستخدام اإلنترنت وغسل األموالو

، إساءة استعمال مواد اإلدمان للعالج منالوكالة الوطنية 
وجيري نقل وظائفها الرئيسية إىل هيئة إنكلترا للصحة العامة، 

  .لصحة العامة معنية باوهي دائرة جديدة يف وزارة الصحة

كومة اململكة  استحدثت ح٢٠١١يوليه /ويف متوز  - ٧٢٦
 زوديازيبينيةـدة حظرا على استرياد الفينازيبام، وهو مادة بناملتح

وسيظل احلظر ساري املفعول . غري خاضعة للمراقبة الدولية
إىل أن تصبح املادة خاضعة متاما للمراقبة مبوجب قانون إساءة 

ووفقا للتقييم الذي أجراه . ١٩٧١استعمال العقاقري لعام 
 املعين بإساءة استعمال العقاقري، ليست اجمللس االستشاري

للفينازيبام استعماالت طبية يف اململكة املتحدة ولكنه متوافر 
على نطاق واسع من خالل صيدليات اإلنترنت غري املشروعة 

  ".ڤاليام"اص ديازيبام مزيفة تسمى ويباع أحيانا يف شكل أقر

، قرَّر وزراء ٢٠١٠ديسمرب /ويف كانون األول  - ٧٢٧
 يف االحتاد األورويب إخضاع امليفيدرون لتدابري املراقبة العدل

واستند هذا القرار إىل تقرير بشأن تقييم . ولعقوبات جنائية
 اللجنة العلمية التابعة للمركز صادر منخماطر امليفيدرون 
 خلصت فيه إىل أنَّ ،ات وإدماهناخدِّراألورويب لرصد امل

 وميكن أنة اّدب مشاكل صحية حامليفيدرون ميكن أن يسّب
 ودعت إىل إجراء مزيد من البحوث ،ي إىل االرهتانيؤّد

 دولة ١٥وقت اختاذ القرار، كانت يف و.  تلك املادةبشأن
عضوا يف االحتاد األورويب قد أخضعت هذه املادة بالفعل 

  . للمراقبة الوطنية

 فّوضية أعلنت امل٢٠١١ أكتوبر/تشرين األولويف   - ٧٢٨
طوات اليت ينبغي اختاذها لتعزيز سياسة األوروبية عددا من اخل
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االحتاد األورويب حول مراقبة العقاقري، تشمل فيما تشمل 
ات عرب خدِّراقتراح تشريع جديد يستهدف االجتار بامل

احلدود، وحتسني تعريف اجلرائم واجلزاءات، واستحداث 
. التزامات إبالغية أقوى على الدول األعضاء يف االحتاد

يضا عرض مؤشرات لرصد أسواق وتشمل اخلطوات أ
ات واحلد من الطلب خدِّرات واجلرائم املتصلة باملخدِّرامل

ات؛ وحبث سبل تعزيز قواعد االحتاد األورويب خدِّرعلى امل
بشأن إنتاج السالئف الكيميائية والتجارة فيها؛ وتعزيز 

وسلمت . التعاون الدويل على تسريب السالئق الكيميائية
إىل توسيع وحتسني اخلدمات ذات الصلة  باحلاجة فّوضيةامل
ات، مبا يف ذلك خدمات الوقاية، وستقوم بترويج خدِّربامل

. اتخدِّراملؤشرات الرئيسية يف جمال احلد من الطلب على امل
 تشريعا معزَّزا حول املواد ذات التأثري فّوضيةوستقترح امل

النفساين اجلديدة يهدف إىل تعزيز رصد تلك املواد 
السريع لظهور املواد، التصّدي  والتمكني من وتقييمها،

وحتسني مواءمة القوانني لتغطي اجملموعة الواسعة من تلك 
لظهور املواد للتصّدي املواد، واستحداث تدبري أكثر استدامة 

  .ذات التأثري النفساين اجلديدة

 أيضا اعتمد جملس ٢٠١١أكتوبر /تشرين األولويف   - ٧٢٩
وروبيا ملكافحة العقاقري االصطناعية، االحتاد األورويب ميثاقا أ

سلم فيه باملشاكل اليت يطرحها استهالك العقاقري االصطناعية 
. وصنعها واالجتار هبا بصفة غري مشروعة يف االحتاد األورويب

ويبني امليثاق اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها ملكافحة إنتاج 
 العقاقري االصطناعية واالجتار هبا بصفة غري مشروعة،

للمواد ذات التأثري النفساين اجلديدة، وتوفري التصّدي و
التدريب ألفراد أجهزة إنفاذ القوانني على كشف املختربات 

  .السرية وفحصها وتفكيكها
    

  واالجتار الصنع و نتاجاإلزراعة وال  -٤  
  

  اتخدِّرامل   )أ(  
  

يف أوروبا الغربية والوسطى شهدت الزراعة غري   - ٧٣٠
، زيادة كبرية داخل املباين وال سيما ،قنَّبالاملشروعة لنبتة 

 اخنراط يتزايد فيه ، وهو جمالعلى مدى العقود القليلة املاضية
 أشارت سلطات وكما. اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة
داخل  القنَّب زراعة نبتة فإنَّ اجلمهورية التشيكية وسلوفاكيا

 يفو.  تتزايد يف هذين البلدين على نطاق صناعياملباين
 من يصل احملتوىاجلمهورية التشيكية ميكن أن 

زراعة  داخل املبايناملزروع  القنَّب يفالتتراهيدروكانابينول 
 ٢٠١٠ يف املائة، وقد كُشف يف عام ٣٠ىل إمشروعة  غري

 بلغ داخل املباين القنَّب  من مواقع زراعةقياسيعن عدد 
ويف ). ٢٠٠٩ موقعا يف عام ٨٤  مقارنة بـ( موقعا ١٤٥

 من عام داخل املباين القنَّب انيا، ازدادت زراعة نبتةأمل
خارج ، يف حني اخنفضت زراعته ٢٠١٠ إىل عام ٢٠٠٩
غري  القنَّب ومن بني مواقع زراعة.  يف الفترة نفسهااملباين

عدد املواقع اليت  كان ،املشروعة اليت كُشف عنها يف أملانيا
 باينداخل امل موقعا ٢٢ نبتة قّنب ١ ٠٠٠ أكثر من تسع
يف عام حدث ويف هنغاريا . واحدا خارج املباين اوموقع
داخل املباين  القنَّب عدد مواقع زراعةيف   ازدياد كبري٢٠٠٩
  . ٢٠١٠ يف عام اخنفاضأعقبه 

وتقوم مجاعات إجرامية منظَّمة يف جنوب شرق   - ٧٣١
 من نبتةإنتاجا غري مشروع  الذي ُينتج القنَّب أوروبا بتوريد

وهتريبه  )٢٩(، كوسوفو، وكذلك يفروعة يف ألبانيااملزالقنَّب 
 وُيهرَّب. إىل إيطاليا وتركيا وسلوفينيا وهنغاريا واليونان

 أفغانستان واهلند وباكستان إىل أوروبا منأيضا القنَّب 
  .الشرقية وجنوب شرق أوروبا عرب دروب البلقان

، أشارت تقارير عديدة إىل أنَّ ٢٠٠٩ويف عام   - ٧٣٢
املضبوط يف  القنَّب  راتنجمصدرااهلند مها أفغانستان و

 كمية راتنج بأنَّ ملنظمة العاملية للجماركا وتفيد. أوروبا
قد السلطات اجلمركية يف أوروبا  بأنَّ أُبلغالذي القنَّب 
 بعد أن ٢٠١٠ طنا يف عام ١٨٠اخنفضت إىل ضبطته 
 الرئيسي املصدر، وكان ٢٠٠٩ أطنان يف عام ٢٠٣ كانت

 بأنَّ الذي أُفيد القنَّب  معظم راتنجوكان. هو املغربله 
عرب إسبانيا إىل ضبطته مهربا السلطات اجلمركية يف أوروبا 

__________ 
كل اإلشارات إىل كوسوفو يف هذا املنشور  أنَّ اعتبارينبغي   )29(

  ).١٩٩٩ (١٢٤٤لقرار جملس األمن وردت باالمتثال 
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وجرت . أملانيا وبلجيكا وفرنسا واململكة املتحدة وهولندا
 هبا املنظمة العاملية أُبلغت القنَّب راتنجل منفردةأكرب ضبطية 

لى منت يف إسبانيا ع) ا طن٢٣,٥ (٢٠١٠للجمارك يف عام 
الذي  القنَّب دت كمية راتنجاوز. هة إىل هولنداسفينة متوّج

 السلطات اجلمركية يف أوروبا الشرقية وجنوب شرق ضبطته
ناجتة  (كغ ٨١٣بلغت ف، ٢٠١٠أوروبا زيادة كبرية يف عام 

  ).  مثاين ضبطياتمن

السلطات  بأنَّ ملنظمة العاملية للجماركا وتفيد  - ٧٣٣
 أكرب ضبطية ٢٠١٠رت يف عام اجلمركية يف أوروبا أج

 يف بلجيكا؛ وكانت عشبة)  طن٢,٦( القنَّب عشبةلمنفردة 
 ملنظمةا وتفيد. جهة إىل بولندا من غانا ومّتقد وصلتالقنَّب 

 القنَّب ين الرئيسيني لعشبةَر املصَداألبانيا وصربيا كانتبأنَّ 
ها السلطات اجلمركية يف أوروبا الشرقية وجنوب تاليت ضبط
  وضبطت السلطات اجلمركية اهلنغارية . وروباشرق أ
 وصلت يف شاحنة خمفاةكانت  القنَّب  من عشبةكغ ٣١٢

ويف ألبانيا .  وكانت الشحنة متجهة إىل إيطاليا؛من صربيا
بلغ  القنَّب عشبةلأجرت السلطات اجلمركية ست ضبطيات 

  . كغ ٣١٥وزهنا اإلمجايل 

،  يف العاملوأوروبا هي ثاين أكرب سوق للكوكايني  - ٧٣٤
ثلث كمية الكوكايني املستهلكة تشكل ما يقرب من حيث 
 يف املائة من ٩٥ أوروبا الغربية والوسطى وتشكل؛ عامليا
 مضبوطات حصة أوروبا من بيد أنَّ . أوروباحصة

 آخذة يف -  يف املائة ١٠ وهي حاليا - الكوكايني العاملية 
ضبط يف اليت تالكوكايني تتناقص كميات  وبينما. التناقص

كبرية  هافيكمياته اليت تضبط  كانت  اليتوروبيةاألبلدان ال
يف  أُبلغ عن اجتاه صاعد، مثل إسبانيا والربتغال، عادة

 يف بلدان أوروبية أخرى، منها االحتاد مضبوطات الكوكايني
الروسي وأملانيا وأوكرانيا وبولندا واجلمهورية التشيكية 

  . واليونانوالنمساورومانيا 

 ومنها اململكة ،أُفيد يف بعض البلدان األوروبيةو  - ٧٣٥
 جتاوزت طنا من منفردة عن ضبطيات ،املتحدة وهولندا

 الزيادة الكبرية يف كمية ويعزى جزء من. الكوكايني
 إىل ضبطية ٢٠١٠الكوكايني اليت ُضبطت يف أملانيا يف عام 

 طن من الكوكايني كانت ١,٣ بلغت قياسيةمنفردة 
ويف إسبانيا كُشف يف كانون . اي من باراغومشحونة

 عن خمترب كبري لتجهيز الكوكايني، ما ٢٠١١يناير /الثاين
 طنا من ٣٣ من الكوكايني وكغ ٣٠٠أفضى إىل ضبط 
  . السالئف الكيميائية

 الكوكايني كمية بأنَّ ملنظمة العاملية للجماركا وتفيد  -٧٣٦
 ت السلطات اجلمركية يف أوروبا الشرقية زاداضبطهت يتال

وكان االحتاد الروسي وأوكرانيا . ٢٠١٠زيادة كبرية يف عام 
بلدي املقصد الرئيسيني لشحنات الكوكايني يف أوروبا 

 ٢٠١٠يوليه /ويف متوز. الشرقية وجنوب شرق أوروبا
 من الكوكايني يف ميناء كغ ٥٨٢ُضبطت كمية تزيد على 

ويف .  من ميناء أريكا يف شيليوصلتأوديسا بأوكرانيا، 
يف  السلطات اجلمركية كشفت أيضا ٢٠١٠يوليه /متوز

 من مرسلة من الكوكايني يف شحنة كغ ١ ١٩٣ أوكرانيا
ة تعّدداملبوليفيا دولة وكانت . زويال البوليفاريةـمجهورية فن

زويال البوليفارية البلدان ـفنمجهورية القوميات وشيلي و
 عام الرئيسية اليت ُشحن منها الكوكايني إىل أوروبا الشرقية يف

 الكوكايني من إكوادور إىل اتشحن ويبدو أنَّ. ٢٠١٠
  . ثل اجتاها مستمرامتاالحتاد الروسي 

الذي يدخل ويصل عن طريق البحر معظم الكوكايني   -٧٣٧
الكميات اليت  يضبط نصف إسبانيا حيث يفأوروبا، وال سيما 

 عن إسبانيا وأبلغت.  يف املنطقة، وكذلك يف هولنداتضبط
سلطات تقوم هبا النفردة من الكوكايني أكرب ضبطية م

 طن من ٢,٦ كشفت، إذ ٢٠١٠اجلمركية يف أوروبا يف عام 
 هتريب بيد أنَّ.  من جزر الكناريبالقرب سفينة يفالكوكايني 
عرب جنوب شرقي أوروبا عن يتم بقدر متزايد الكوكايني 

 ُضبط ما يقرب ٢٠١١مايو /ويف أيار. طريق الشحن اجلوي
يف  القنَّب  من راتنجكغ ١٦٠ الكوكايني ومنواحد من طن 

 طنا من زيت النخيل ١٣ألبانيا؛ وكان الكوكايني خمففا يف 
  . ومشحونا من كولومبيا عرب بلجيكا

 يف املائة من ٦، كانت نسبة ٢٠١٠ويف عام   - ٧٣٨
الكوكايني املضبوط يف مطارات أوروبا منقولة عرب غرب 
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 يف املائة ٩٣ة مصدر أفريقيا، يف حني كانت القارة األمريكي
 هتريب الكوكايني حدثت زيادة يفوإضافة إىل ذلك، . منه

وازداد . إىل أوروبا عرب مشال أفريقيا أو على دروب البلقان
ثانوي للكوكايني املتجه التوزيع لليب ـاستخدام بلدان الكاري

  .إىل أوروبا

 يف املائة من ٩٠وكان االحتاد الروسي مقصد حنو   - ٧٣٩
 يف أفغانستان واملضبوط يف بلدان آسيا لناشئااهلريوين 

ويرد اهلريوين إىل بلدان أخرى يف . ٢٠١٠الوسطى يف عام 
عن  أقل وبقدر االحتاد الروسي، منأوروبا الشرقية أساسا 

 املمر الرئيسي املستخدم  دروب البلقان، اليت تظلّطريق
وُيضبط يف جنوب . لتهريب اهلريوين إىل البلدان األوروبية

 مضبوطات جمموع يف املائة من ٦٣ أوروبا حنو شرق
 اهلريوين كمية مضبوطات بقيت وبينما. اهلريوين يف أوروبا

يف أوروبا الغربية والوسطى مستقرة بصفة عامة منذ عام 
  .  يف جنوب شرقي أوروباتضاعفت، ٢٠٠٥

  والدروب املستخدمة لتهريباألساليبع ويتزايد تنّو  - ٧٤٠
 بأنَّ ملنظمة العاملية للجماركا وتفيد. اهلريوين إىل أوروبا

 على درب البلقان واملهربةكمية اهلريوين املضبوطة يف أوروبا 
) عرب تركيا إىل بلغاريا ورومانيا وهنغاريا مث النمسا( الشمايل

 على درب املهربة مقارنة بالكميات ٢٠١٠اخنفضت يف عام 
أو مجهورية إىل إيطاليا عرب اليونان وألبانيا (البلقان اجلنويب 
، يف حني بقيت الكمية املهرَّبة )سابقاًسالفية ومقدونيا اليوغ
عرب " (طريق احلرير" ما ُيعرف باسم عن طريقإىل أوروبا 
 ألن ُتصبح سبيلهاوأفريقيا يف . مستقرة نسبيا) آسيا الوسطى

منطقة النقل العابر الرئيسية لتهريب اهلريوين جوا إىل أوروبا، 
 بلدان شحنات اهلريوين من تركيا جوا إىل بعضبينما ُتهرَّب 

  .أوروبا الغربية والوسطى

 ينَراملصَد إيران اإلسالمية وتركيا  مجهوريةوكانت  -٧٤١
ضبطه السلطات اجلمركية يف أوروبا تالرئيسيني لألفيون الذي 

، ضبطت السلطات ٢٠١٠ويف عام . الغربية والوسطى
ة  يف عّدةمرسلالفرنسية أغصانا صغرية مشبعة باألفيون 

 من باليدالربيد  تسليم شحنات بريدية وعن طريق خدمات

وضبطت السلطات . مجهورية الو الدميقراطية الشعبية وتايلند
 خشخاش األفيون اجلمركية لبيالروس أكرب كمية من قّش

حيث  ؛٢٠١٠يف أوروبا الشرقية يف عام تضبط ) كغ ٦٦١(
لطات وأفادت الس. ها يف شاحنة قادمة من بولنداتكشف

 بضبط ٢٠١٠اجلمركية يف االحتاد الروسي وبولندا يف عام 
  . خشخاش األفيونكميات صغرية من قّش

      
      ات العقليةؤثِّرامل   )ب(  

 بأنَّ دي اليت أفيةاألمفيتاميناملواد كانت كمية   - ٧٤٢
ها يف أوروبا الغربية يف عام تالسلطات اجلمركية ضبط

 السنوات ومت يف. ة صغرية مقارنة بالسنوات األخري٢٠١٠
 ٦٠ الدول األعضاء يف االحتاد األورويب تفكيك يفاألخرية 

ات خدِّر من املواقع اليت تصنع فيها امليف السنة موقعا ٩٠إىل 
االصطناعية على نطاق واسع، وال سيما األمفيتامني 

 وُيعتقد أنَّ"). اإلكستاسي("وامليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني 
. ة غري مشروعة يتزايد يف أوروبافصنع األمفيتامني بص

 يف بلجيكا األمفيتامني يف أوروبلشروع امل غري وجيري الصنع
صنع أيضا يف يتم بعض ال، وإن كان أساساوبولندا وهولندا 

لصنع بني املختربات السرية من و. إستونيا وأملانيا وليتوانيا
  فُكِّكت يف بولندا يف اليت خمتربا١٦ البالغ عددهاات خدِّرامل

ة صف خمتربا ُيستخدم لصنع األمفيتامني ب١٤ كان ٢٠١٠عام 
املواد  كميات ٢٠١٠واخنفضت يف عام . غري مشروعة

 املنتجة يف إستونيا وبولندا وليتوانيا اليت ضبطتها يةاألمفيتامين
 األمفيتامينات يف مضبوطات واخنفضتالسلطات اجلمركية، 

ارنة بعام  يف املائة مق٦٥,٧ بنسبة ٢٠١٠النمسا يف عام 
يف املضبوطة  ية األمفيتاميناملواد، واخنفضت كمية ٢٠٠٩

ورغم هذه . أملانيا للمرة األوىل خالل مثاين سنوات
 مضبوطات املواديف ازدياد ، لوحظ إىل االخنفاضاالجتاهات 
مايو /ويف أيار. ٢٠١٠ هنغاريا يف عام ية يفاألمفيتامين
، بينهم  أشخاص١٠ أُوقفت يف بلغراد جمموعة من ٢٠١١

ي لصنع األمفيتامني قرب طبيبان، إثر الكشف عن خمترب سّر
ة غري مشروعة فاملدينة؛ وكان معظم األمفيتامني املنتج بص



 تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخّدرات

138 

منه  نسبة صغرية وكانتلشرق األوسط، إىل اها موّج
  .بغرض التعاطيلسكان احملليني إىل اهة موّج

ألمفيتامني يف أوروبا لشروع املصنع غري الوال يزال   - ٧٤٣
ات وإدماهنا خدِّر املركز األورويب لرصد امل أنَّغري. حمدودا

يفيد بأنَّ امليثامفيتامني ظهر كبديل ممكن لألمفيتامني يف اجلزء 
وفُكِّك يف اجلمهورية التشيكية يف عام . الشمايل من املنطقة

خدم لصنع امليثامفيتامني تسُي موقع ٣٠٠كثر من  أ٢٠١٠
ى القياسي  عن املستوفاضااخنل ة غري مشروعة، ما ميثّفبص

؛ وُيعزى هذا ٢٠٠٨ و٢٠٠٦ موقع يف عامي ٤٠٠ البالغ
االخنفاض جزئيا إىل تعزيز تدابري مراقبة املستحضرات 

ذ منذ عام الصيدالنية احملتوية على اإليفيدرين اليت ُتنفَّ
ة غري مشروعة أيضا فوجيري صنع امليثامفيتامني بص. ٢٠٠٩

ة فكت مرافق لصنع امليثامفيتامني بصوفُكِّ. يف بولندا وليتوانيا
. غري مشروعة أيضا يف أملانيا وبولندا وسلوفاكيا والنمسا

 فُكِّكت يف أملانيا يف عام اليت ١٦وكانت غالبية املختربات الـ
  .  مواقع صغرية مستخدمة لتركيب امليثامفيتامني٢٠١٠

وأُفيد حبدوث اخنفاض كبري يف صنع امليثيلني   -٧٤٤
يف أوروبا يف السنوات ") اإلكستاسي("فيتامني ديوكسي ميثام

هذا ) يوروبولال( مكتب الشرطة األورويب وعزااألخرية؛ 
ميثيلني ديوكسي - ٤،٣االخنفاض إىل نقص السليفة الكيميائية 

 تأثري نفساين ذاتظهور مواد ب وُربطبروبانون، - ٢- فينيل
 تراجع صناعة  من أنَّ هناك خماوفغري أنَّ. جديدة

  وهناك . وحسبتا مؤقّتراجعا يكون قد " سياإلكستا"
اجتاه إىل االستعاضة عن امليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني 

) كلوروفينيل-٣(-١ مثل ، مبشتقات البيبريازين)اإلكستاسي(
 الشواهد يف اململكة املتحدة والنمسا، بيبريازين، حسبما تدلّ

  .يةين البيبرياز املوادحيث ازداد عدد العّينات احملتوية على
    
  السالئف    )ج(  

  
 جرى يف بولندا ألول مرة تفكيك ٢٠١٠يف عام   - ٧٤٥

-٢- فينيل- ١خمتربين كانا يصنعان بصفة غري مشروعة املادة 
.  اليت ُتستخدم يف الصنع غري املشروع لألمفيتامنيبروبانون

 طنا من ٢١ ما جمموعه ٢٠١٠ويف بلغاريا ُضبط يف عام 
 أطنان ٦,٥ ُضبطت ٢٠١١يل أبر/ويف نيسان. أهنيدريد اخلل

ا أّدى إىل تفكيك جمموعة من أهنيدريد اخلل يف هنغاريا، مم
ويستخدم املتَّجرون يف املنطقة طريقة . إجرامية منظمة

، اليت هي بروبانون- ٢- فينيل- ١املادة " متويه"جديدة هي 
سائل ُيستخدم يف صنع األمفيتامني صنعا غري مشروع، يف 

، قبل بروبانون- ٢- فينيل- ١ املسحوق ثاين سلفات شكل
ويف بعض بلدان املنطقة، مثل . استريادها إىل االحتاد األورويب

بولندا، ينطوي صنع األمفيتامني صنعا غري مشروع على 
سالئف " باستخدام بروبانون- ٢- فينيل- ١املادة صنع 
  . وسيانيد البنـزيلمحض فينيل اخلل، مثل "سابقة

لكيميائية التقليدية ويفاد بأنَّ ضبطيات السالئف ا  - ٧٤٦
تراجعت يف ") اإلكستاسي ("ميثيلني ديوكسي ميثامفيتامنيلل

بيد أنه جرت مؤّخرا ضبطيات . السنوات األخرية يف أوروبا
- ٢- ميثيلني ديوكسي فينيل- ٤،٣ عديدة ملادة غليسيدات

ميثيلني - ٤،٣ اليت ميكن أن تصنع منها مادة بروبانون
من سالئف  اليت هي بروبانون- ٢- ديوكسي فينيل

، جرت ضبطيات ٢٠١٠ومنذ منتصف عام ". اإلكستاسي"
 بروبانون- ٢- ميثيلني ديوكسي فينيل- ٤،٣ ملادة غليسيدات

. يف عّدة بلدان أوروبية، منها الدامنرك وسلوفاكيا وهولندا
  .ويف بعض هذه احلاالت ُحددت الصني كمصدر للشحنات

    
    املواد غري اخلاضعة للمراقبة الدولية    )د(  

 هبا وتعاطيها واالجتار" وَّرةاحملعقاقري ال"يثري صنع   - ٧٤٧
وقد حدِّد من . بصفة غري مشروعة قلقا متزايدا يف أوروبا

 ٢٠١٠خالل نظام اإلنذار املبكر لالحتاد األورويب يف عام 
 مادة ذات تأثري نفساين جديدة، وُيمثل ذلك زيادة ٤١زهاء 

ديدة، كما  مادة ج٢٤ عندما أبلغ عن ٢٠٠٩مقارنة بعام 
ومشلت املواد اليت . ميثل رقما قياسيا لنظام اإلنذار املبكر

 واملواد االصطناعية القنَّب شبائه ٢٠١٠ُحدِّدت يف عام 
واملشتقات ) مادة نباتية(الكاثينونية االصطناعية واألريكولني 

 فينسيكليديناالصطناعية ملواد من قبيل الكوكايني وال
ى ألول مرة يف أملانيا  جر٢٠١٠ويف عام . والكيتامني
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   صنعا االصطناعية القنَّب شبائهالكشف عن خمترب لصنع 
  .غري مشروع

وظهرت بسرعة يف عّدة بلدان أوروبية منافذ للبيع   - ٧٤٨
بالتجزئة متخصصة يف بيع املواد ذات التأثري النفساين 

ات مخدِّراملرصد األورويب لل حدد ٢٠١٠ويف عام . اجلديدة
ا لبيع املواد ذات التأثري النفساين اجلديدة  موقع١٣٦ وإدماهنا

بالتجزئة على شبكة اإلنترنت، معظمها يف أملانيا واململكة 
املتحدة وهولندا، بينما كان بعضها يف بولندا وفرنسا 

 ضبطيات امليفيدرون من ما معّدلويف هنغاريا زاد . وهنغاريا
بني ضبطية واحدة ومخس ضبطيات يف الشهر إىل أكثر من 

يونيه /أبريل وحزيران/ ضبطية يف الشهر بني نيسان١٠٠
عدد ضبطيات  بأنَّ ملنظمة العاملية للجماركوتفيد ا. ٢٠١٠
بوتريوالكتون اليت تبلغ عنها السلطات اجلمركية - غاما

 جرى معظم ضبطيات ٢٠١٠استمر يف الزيادة؛ ويف عام 
هذه املادة يف سويسرا النرويج، يف حني كانت البلدان 

  .اليت وردت منها هي بولندا وهولنداالرئيسية 

كمية القات املبلغ  بأنَّ ملنظمة العاملية للجماركوتفيد ا  -٧٤٩
 يف عام زادتلسلطات اجلمركية ضبطتها يف أوروبا  أنَّ اعن

 طنا، وُضبط ما يزيد على طن واحد من ٤٩ إىل حنو ٢٠١٠
القات يف كل من أملانيا الدامنرك والسويد وسويسرا وفنلندا 

وأفيد بأنَّ القات املضبوط ُشحن من بلدان ال . لنرويجوا
وأفيد . خيضع فيها للمراقبة، مثل اململكة املتحدة وهولندا

كذلك بأنَّ اململكة املتحدة كانت املصدر الرئيسي لشحنات 
القات اليت ضبطتها السلطات اجلمركية يف أمريكا الشمالية؛ 

وتفيد . دوقد اكُتشف معظم هذه الشحنات يف شبكة الربي
القات املشحون من هولندا ينقل  بأنَّ ملنظمة العاملية للجماركا
  . ساسا إىل أملانيا والبلدان االسكندنافيةأ

      
  التعاطي والعالج  -٥  

  
ات تعاطيا يف الدول األعضاء خدِّر هو أشيع املالقنَّب  - ٧٥٠

يف االحتاد األورويب؛ وتشري التقديرات إىل أنَّ نسبة انتشار 
 يف املائة بني السكان يف الفئة ٦,٧خالل السنة تبلغ تعاطيه 

يف  ١٤,٣ و٠,٤تتفاوت النسبة بني ( عاما ٦٤- ١٥العمرية 
ت االنتشار معّدالوأفيد عن أعلى ). يف البلدان املختلفةاملائة 

بني البالغني يف االحتاد األورويب يف  القنَّب السنوية لتعاطي
 يف ١١,١(التشيكية واجلمهورية )  يف املائة١٤,٣(إيطاليا 
، بينما أفيد عن أقلّ ) يف املائة١٠,٦(وإسبانيا ) املائة
)  يف املائة٠,٨(ومالطة )  يف املائة٠,٤(ت يف رومانيا عّدالامل

 القنَّب وتبلغ نسبة انتشار تعاطي).  يف املائة١,٢(والسويد 
 يف املائة يف املتوسط ٣,٦خالل الشهر يف االحتاد األورويب 

 بلدا أُبلغ ببيانات عنها كان ُخمس من ١٤، ويف بني البالغني
 يوما ٢٠خالل الشهر السابق قد تعاطوه يف  القنَّب تعاطوا

يف  القنَّب ويتركّز تعاطي.  السابقة٣٠على األقل من األيام الـ
-١٥ يف الفئة العمرية األشخاص ّممن هماالحتاد األورويب بني 

  ). يف املائة١٦: متوسط نسبة االنتشار السنوية( عاما ٢٤

يف أوروبا مستقرة نسبيا  القنَّب  تعاطيانتشارونسبة   - ٧٥١
 زيادة أو متناقصة يف بعض البلدان، رغم اإلبالغ عن

مستويات تعاطيه يف السنوات األخرية يف بلدان مثل إستونيا 
 آلخر املعلومات املتاحة وطبقاً. وبلغاريا والسويد وفنلندا

بني  القنَّب  السنوية لتعاطيللهيئة، اخنفضت نسبة االنتشار
 يف املائة ٧,٩البالغني يف إنكلترا وويلز يف اململكة املتحدة من 

 يف املائة يف الفترة ٦,٦  إىل٢٠٠٩-٢٠٠٨يف الفترة 
ويف النرويج اخنفضت نسبة السكان الذين . ٢٠١٠-٢٠٠٩
خالل األيام  القنَّب  عاما ممن تعاطوا٣٥هم عن تقلّ سّن

 يف ٢,١ إىل ٢٠٠٤ يف املائة يف عام ٤,٥  السابقة من٣٠ الـ
  .٢٠٠٩املائة يف عام 

ات تعاطيا يف خدِّروالكوكايني هو ثاين أشيع امل  -٧٥٢
وتشكل أوروبا ما يقرب من ثُلث االستهالك العاملي . أوروبا

واستقّرت يف السنوات األخرية كمية . من الكوكايني
تتضاعف من الكوكايني املتعاطاة يف أوروبا، بعد أن كادت أن 

 يف املائة من ٩٠ويتركز حنو . ٢٠٠٩ إىل عام ١٩٩٩عام 
الكوكايني املتعاطى يف أوروبا يف غرهبا ووسطها، حيث تعاطى 

 عاما ٦٤-١٥ يف املائة من عدد البالغني يف الفئة العمرية ١,٢
وتفاوتت نسبة انتشار .  خالل السنة السابقةخدِّرهذا امل
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 يف املائة يف البلدان ٢,٧ائة وتعاطي الكوكايني بني صفر يف امل
ت االنتشار يف إسبانيا وإيطاليا معّدالاملختلفة، وُوجدت أعلى 

وطبقا . واململكة املتحدة، وُوجدت أقلّها يف رومانيا واليونان
 نسبة االنتشار السنوية تفاوتتآلخر املعلومات املتاحة، 

لتعاطي الكوكايني يف شرق أوروبا وجنوب شرقها يف عام 
 يف املائة من السكان يف الفئة العمرية ٠,٣ و٠,١ بني ٢٠٠٩

  . عاما٦٤-١٥

ومتثِّل حصة أوروبا أكرب حصة من السوق العاملية   - ٧٥٣
ات خمدِّروتعاطي اهلريوين هو أكرب مشكلة . للمواد األفيونية

وتقّدر . يف أوروبا من حيث ما ُيسّببه من مرض ووفيات
 األفيونية يف أوروبا، نسبة االنتشار السنوية لتعاطي املواد

 يف املائة بني السكان يف الفئة ٠,٦  وأساسا اهلريوين، بـ
 العامة النتشار لنسبة أنَّ اويقّدر.  عاما٦٤- ١٥العمرية 
 يف أوروبا العربية والوسطى مستقرة أو شبائه األفيونتعاطي 
ويتزايد يف بعض البلدان عدد حاالت اإلدخال . متزايدة

ويتزايد . لعالج من تعاطي املواد األفيونيةاجلديدة يف املرافق ل
ونسبة االنتشار . اتخدِّرأيضا عدد الوفيات النامجة عن امل

السنوية لتعاطي املواد األفيونية يف شرق أوروبا وجنوب 
شرقها أعلى من تلك النسبة يف أوروبا الغربية والوسطى، 

 يف املائة من السكان يف الفئة ١,٠ إىل ٠,٩وتقّدر بنحو 
وطبقا آلخر املعلومات املتاحة، كان .  عاما٦٤- ١٥مرية الع

 ١,٧ ما يقّدر بـ ٢٠١٠هناك يف االحتاد الروسي يف عام 
 طنا ٧٠مليون من متعاطي املواد األفيونية، استهلكوا حوايل 

 طنا اليت ُتستهلك يف ٧٣من كمية املواد األفيونية املقّدرة بـ 
 من ٣٧٠  ٠٠٠ ويف أوكرانيا، يوجد حنو. أوروبا الشرقية

  .متعاطي املواد األفيونية

يثيلني ديوكسي وكان تعاطي املواد األمفيتامينية وامل  -٧٥٤
مستقرا يف أوروبا ككل، مع ") اإلكستاسي ("ميثامفيتامني

حدوث بعض الزيادات يف تعاطي هذه املواد يف عدد قليل من 
ويف أوروبا . البلدان، ومنها بلغاريا واجلمهورية التشيكية

بية والوسطى، تبلغ نسبة االنتشار السنوية لتعاطي الغر
   يف املائة بني السكان يف الفئة العمرية ٠,٧األمفيتامينات 

 يف املائة بني السكان يف الفئة العمرية ١,١ عاما و٦٤-١٥

ويف شرق أوروبا وجنوب شرقها، كانت .  عاما٣٤-١٥
 إىل ٠,٢نسبة االنتشار السنوية لتعاطي مواد فئة األمفيتامني 

ويقتصر تعاطي امليثامفيتامني يف . ٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٠,٥
أوروبا على اجلمهورية التشيكية أساسا، رغم أنَّ تعاطي هذه 
املادة حيدث أيضا يف أملانيا وسلوفاكيا والنمسا وبلدان البلطيق 

وتبلغ نسبة االنتشار السنوية . وبعض بلدان الشمال األورويب
 يف املائة يف الفئة العمرية ٠,٧ أوروبا يف" اإلكستاسي"لتعاطي 

مستقرا أو تراجع " اإلكستاسي"وظلّ تعاطي .  عاما٦٤-١٥
  . بلدان أوروبامعظميف 

 ٢٤- ١٥وأظهر استقصاء للشباب يف الفئة العمرية   - ٧٥٥
 يف املائة من ٥ أنَّ ٢٠١١ أوروبا ُنشر يف عام يفعاما 

 للمراقبة، املستجيبني لالستقصاء تعاطوا مواد غري خاضعة
 يف ١٦(ت املبلغ هبا هي اخلاصة بإيرلندا عّدالوكانت أعلى امل

واململكة )  يف املائة٩(وبولندا )  يف املائة٩(والتفيا ) املائة
 ٦٤وأشار ).  يف املائة٧(ولكسمربغ )  يف املائة٨(املتحدة 

يف املائة من املستجيبني إىل أهنم يستخدمون اإلنترنت 
.  عن العقاقري غري املشروعةللحصول على املعلومات

وأظهرت نتائج االستقصاء أنَّ املواد املتعاطاة ُحصل عليها 
 َمتاجر متخّصصة منأو اشُتريت )  يف املائة٥٤(من أصدقاء 

  ). يف املائة٧(أو اشُتريت عرب اإلنترنت )  يف املائة٣٣(

 بأنَّ ات وإدماهنامخدِّرملرصد األورويب لل اويفيد  - ٧٥٦
ات يف االحتاد خدِّرن العالج من إدمان املعدد من يتلقو

ومتوسط عمر من . األورويب يقّدر مبليون شخص يف السنة
ات يف االحتاد األورويب خدِّريستهلون العالج من إدمان امل

آخذ يف االزدياد؛ وتبلغ نسبة من جتاوزوا األربعني من العمر 
  . يف املائة٢٠ون هذا العالج ممن يستهلّ

فيونية هي العقاقري اإلشكالية الرئيسية بني واملواد األ  - ٧٥٧
وتشري . ات يف أوروباخدِّرمن يتلقّون العالج من إدمان امل

ملواد  أنَّ ا إىلات وإدماهنامخدِّرملرصد األورويب للإحصاءات ا
 يف املائة من احلاالت اجلديدة اليت ٥١األفيونية مسؤولة عن 

ويلي املواد حتتاج إىل هذا العالج يف االحتاد األورويب؛ 
)  يف املائة١٧(مث الكوكايني )  يف املائة٢٣( القنَّب األفيونية



   تحليل الوضع العالمي- الفصل الثالث

141 

ات خدِّروامل)  يف املائة٥(ات غري الكوكايني نشِّطمث امل
 بلدا ١٩وأظهرت إحصاءات املرصد، اليت تشمل . األخرى

يف أوروبا، أنَّ الطلب على العالج من تعاطي اهلريوين يتزايد 
وات األخرية، وأنَّ حوايل نصف يف بلدان عديدة يف السن

متعاطي شبائه األفيون اإلشكاليني يتلقّون عالجا إبداليا 
ويتناقص يف غالبية البلدان عدد حاالت . لإلدمان عليها

 التعاطي الرئيسي خمدِّرهو  القنَّب يكونالعالج اجلديدة اليت 
  بيد أنه يف اململكة املتحدة ازداد عدد من تقل . فيها

  عاما الذين يتلقّون العالج من تعاطي١٨أعمارهم عن 
 يف املائة منذ الفترة ٤٠يف إنكلترا بنسبة تتجاوز القنَّب 
٢٠٠٦-٢٠٠٥.  

 كانت الوفيات ٢٠٠٨- ٢٠٠٤وخالل الفترة   - ٧٥٨
 يف املائة من ٤ات تشكِّل، يف املتوسط، خدِّرالنامجة عن امل

،  يف االحتاد األورويب٣٩- ١٥مجيع الوفيات يف الفئة العمرية 
وكانت شبائه األفيون هي سبب الوفاة يف ثالثة أرباع هذه 

ملرصد وتشري أحدث تقارير ا. اتخدِّرالوفيات النامجة عن امل
 يف ٢٣لتناقص بنسبة  أنَّ ا إىلات وإدماهنامخدِّراألورويب لل

- ٢٠٠٠ات يف الفترة خدِّراملائة يف الوفيات املتصلة بامل
، ٢٠٠٩-٢٠٠٨ والفترة ٢٠٠٣ انعكس بني عام ٢٠٠٣

وسجَّل أكثر من نصف البلدان املبلِّغة يف أوروبا الغربية 
ات بني خدِّروالوسطى زيادة يف عدد الوفيات النامجة عن امل

ويف اململكة املتحدة، تناقصت . ٢٠٠٨ و٢٠٠٧عامي 
 يف املائة من عام ٦,٢ات بنسبة خدِّرالوفيات املتصلة بامل

ت النامجة عن ؛ واخنفض عدد الوفيا٢٠٠٩ إىل عام ٢٠٠٨
 بعد أن بلغ ذروته ٢٠٠٩الكوكايني اخنفاضا حاّدا يف عام 

وشكَّلت الوفيات النامجة عن تعاطي . ٢٠٠٨يف عام 
 يف املائة من الوفيات ٢١ات أخرى خدِّرالكوكايني مقترنا مب

 يف املائة ٥٠ إىل ٣٠ بأنَّ ويفيد املرصد. اتخدِّراملتصلة بامل
عة البشرية ممن يتعاطون من املصابني بفريوس نقص املنا

ات باحلقن يف أوروبا الغربية والوسطى ال يعلمون أهنم خدِّرامل
مصابون بذلك الفريوس؛ وتقّدر نسبة انتشار تعاطي 

 من ١  ٠٠٠ لكل ٢,٥  ات باحلقن يف أوروبا بـخدِّرامل
  . عاما٦٤- ١٥البالغني يف الفئة العمرية 

 رئيسية يف ات معا مشكلةخمدِّروما زال تعاطي عّدة   - ٧٥٩
 العديد من البلدان األوروبية يفيد ما يزيد على ففي. أوروبا

ات بأهنم تعاطوا خدِّرربع من يستهلّون العالج من تعاطي امل
ويف أوروبا، كان الكوكايني، . الكوكايني واهلريوين بالتزامن

 التعاطي الثانوي الذي خمدِّر، هو "الكراك"مبا فيه كوكايني 
واتر بني من يستهلون العالج من تعاطي ُيبلَغ عنه بأكرب ت

 وأفاد العديد ممن يتلقون العالج من تعاطي. اتخدِّرامل
  .ات أخرى أيضاخمدِّربأهنم يتعاطون الكحول أو القنَّب 

ى وأظهــر مــشروع االحتــاد األورويب املتكامــل املــسمَّ    -٧٦٠
ات والكحول واألدوية، الـذي ُدرس      خدِّرالقيادة حتت تأثري امل   

ــأثري     يف إطــار ــاقري ذات الت ــاجم عــن العق ــدى االخــتالل الن ه م
 مـن   اقري علـى الـسالمة يف الطـرق، أنـه         النفساين وأثر تلك العق   

بــني مجيــع قــادة الــسيارات املــصابني بإصــابات خطــرية الــذين   
ــيهم ال  ــتملت علـ ــاتاشـ ــامي  عّينـ ــني عـ  يف ٢٠١٠ و٢٠٠٧ بـ

إيطاليــا وبلجيكــا والــدامنرك وفنلنــدا وليتوانيــا وهولنــدا كانــت 
أكثر املـواد انتـشارا مـن بـني املـواد الـيت جـرى حتديـدها، بعـد                   

)  يف املائـة   ٧,٦ إىل   ٠,٥ (تتراهيدروكانابينولالكحول، هي ال  
وأظهـرت  ). املائـة  يف   ١٠,٢صفر إىل   (واملواد البنـزوديازيبينية   

  ه، لـــدى قـــادة الـــسيارات الـــذين قُتلـــوا     الدراســـة أيـــضا أنـــ  
ــرة  ــدا  يف الربتغــال و٢٠٠٩-٢٠٠٦خــالل الفت الــسويد وفنلن

والنــرويج، كانــت أكثــر املــواد انتــشارا مــن بــني املــواد الــيت         
 إىل ١,٤(اشــتملت عليهــا العّينــات هــي املــواد البنـــزوديازيبينية  

)  يف املائـة   ٧,٤صـفر إىل    (واملواد األمفيتامينيـة    )  يف املائة  ١٣,٣
  ). يف املائة٦,١صفر إىل  (تتراهيدروكانابينولوال
    
  أوقيانوسيا   - هاء 

    
  التطّورات الرئيسية  -١  

  
 الزيادة يف هتريب الكوكايني إىل أوقيانوسيا شكَّلت  - ٧٦١

ففي . ات يف تلك املنطقةخدِّرحتّديا جديدا جلهود مراقبة امل
أستراليا، شهد عدد اجلرائم املتصلة بالكوكايني زيادة كبرية 

استقصاء اُألسر ويكشف التقرير املتعلق ب. يف العقد املاضي
ات لعام مخدِّرية املنجز يف إطار االستراتيجية الوطنية للاملعيش
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أنَّ ، الذي أصدره املعهد األسترايل للصحة والرفاه، ٢٠١٠
 االنتشار السنوي لتعاطي الكوكايني يف ذلك البلد أعلى نسبة

وال تزال شحنات كبرية من الكوكايني . من أيِّ وقت مضى
 ُتكتشف عند من منطقيت أمريكا اجلنوبية وأمريكا الوسطى

وعالوة على ذلك، أفادت سلطات إنفاذ . احلدود األسترالية
القانون األسترالية بأنَّ توافر الكوكايني ازداد على نطاق 
البلد كلّه، وذلك على الرغم من كون سعر الكوكايني يف 
أستراليا أعلى بكثري مما هو عليه يف الكثري من البلدان 

لندا وفيجي وتونغا أيضا وأبلغت نيوزي. األخرى يف املنطقة
  .عن زيادة يف مضبوطات الكوكايني

وتشارك عصابات اجلرمية املنظَّمة بنشاط يف االّتجار   - ٧٦٢
وتشري األدلة إىل أن عصابات . ات يف أوقيانوسياخدِّربامل
ات يف غرب أفريقيا أصبح هلا حضور كبري يف املنطقة خدِّرامل

 إىل أستراليا من خالل هتريب اهلريوين وامليثامفيتامني
عصابات اجلرمية تبّين توّرط وعالوة على ذلك، . ونيوزيلندا

يف املكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا اجلنوبية يف هتريب 
 تزال وال. شحنات كبرية من الكوكايني إىل داخل أستراليا

مجاعات اجلرمية املنظَّمة يف شرق آسيا وجنوب شرقها حتتفظ 
مفيتامني البلّوري إىل داخل مبزية يف جمال هتريب امليثا

وتشكّل أساليب اإلخفاء املتطّورة اليت تستخدمها . أوقيانوسيا
عصابات اجلرمية املنظَّمة حتّديا كبريا يعيق سلطات إنفاذ 

 .القانون عن كشفها

ومن االجتاهات األخرى امللحوظة يف أوقيانوسيا   -٧٦٣
بية  الصيدالنية لألغراض غري الطاملستحضراتزيادة تعاطي 

ة واليت خمدِّر األمل اليت حتتوي على مواد مسكِّناتوال سيما (
 بدرجة تففي أستراليا، ارتفع). ُتباع بوصفة طبية أو بدوهنا

االنتشار السنوي لتعاطي تلك املستحضرات بني نسبة كبرية 
 يف ٣,٧ عاما فما فوق، من ١٤ن هم يف سّن األشخاص ّمم
 ي، وه٢٠١٠ئة يف عام  يف املا٤,٢ إىل ٢٠٠٧املائة يف عام 
واملستحضرات املتعاطاة . ١٩٩٥ منذ عام نسبةثاين أعلى 

 يف ٧٣فنسبته قدرها :  األملمسكِّناتعلى أوسع نطاق هي 
 آالم مسكِّناتاملائة من متعاطي تلك املستحضرات تعاطوا 

وازداد .  شهرا املاضية١٢  املُباعة بدون وصفة طبية خالل الـ

زوديازيبينات  ضبطيات من البنأيضا بدرجة كبرية عدد ال
وما تزال صيدليات . ي يف العامني املاضيني لالستخدام غري الطب

اإلنترنت غري املشروعة والتسريب من قنوات التوزيع 
ويف . زوديازيبينات املشروعة املصّدرين األهم لتوريد البن

نيوزيلندا، يزداد شيوع تعاطي املستحضرات الصيدالنية اليت 
  .ملورفني أو الكودينيحتتوي على ا

وترّحب اهليئة بانضمام جزر مارشال إىل اتفاقية   - ٧٦٤
ات خدِّراألمم املتحدة ملكافحة االّتجار غري املشروع بامل

نوفمرب / يف تشرين الثاين١٩٨٨ لسنة العقليةات ؤثِّروامل
ومع ذلك، تالحظ اهليئة أنَّ تسع دول يف . ٢٠١٠

املعاهدات الدولية ملراقبة أوقيانوسيا مل تصبح بعد أطرافا يف 
وأصبح العديد من تلك البلدان منطقة عبور . اتخدِّرامل

وأسهم . ات والسالئف املتَّجر هبامخدِّرووجهة مقصودة لل
ات، كما خدِّرطول سواحلها يف تيسري أنشطة االّتجار بامل

واألمفيتامينات أيضا  القنَّب أصبحت الزيادة يف تعاطي
 اهليئةُ مجيَع الدول املعنية، وهي وقد حثَّت. مصدرا للقلق

بابوا غينيا اجلديدة وباالو وتوفالو وجزر سليمان وجزر 
كوك وساموا وفانواتو وكرييبايت وناورو، على االنضمام 

ات خدِّردون مزيد من التأّخر إىل املعاهدات الدولية ملراقبة امل
  .اليت مل تصبح بعُد أطرافا فيها

          
    التعاون اإلقليمي  -٢  

املعين بتسريب املواد الكيميائية ُعقد املؤمتر األسترايل   - ٧٦٥
ديسمرب / يف بريث، أستراليا، يف كانون األول٢٠١٠لعام 

وضّم املؤمتر، الذي ُيعقد سنويا، خرباء من بلدان . ٢٠١٠
يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ إلجياد حلول فعَّالة للزيادة يف 

يت ترتبط ارتباطا مباشرا ات والمخدِّرالصنع غري املشروع لل
ودعا املشاركون يف املؤمتر إىل . بتسريب السالئف الكيميائية

التعاون الوثيق بني سلطات إنفاذ القانون وغريها من اهليئات 
فرباير /ويف شباط. احلكومية والصناعة الكيميائية والصيدالنية

الصمود يف "، ُعقد يف ولينغتون مؤمتر حول موضوع ٢٠١١
مبشاركة " للمشاكل احلرجةالتصّدي : اهلادئيط منطقة احمل

كبار املسؤولني يف أمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ وحكومة 
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ات خدِّروسلَّط املؤمتر الضوء على االّتجار بامل. نيوزيلندا
باعتباره هتديدا للسالمة واألمن يف املنطقة، ودعا املشاركون 

  .إىل بذل جهود متماسكة يف مواجهة هذا التهديد

وُعقد االجتماع السنوي لشبكة البحوث يف جمال   - ٧٦٦
 ٢٠١١ات والكحول يف منطقة احمليط اهلادئ لعام خدِّرامل

 االجتماعوحضر . ٢٠١١أغسطس /يف فيجي يف آب
 بلدا يف املنطقة ومندوبون من منظَّمة الصحة ١٢ممثلون من 

وقدَّم املشاركون معلومات عن . العاملية ومن معاهد حبثية
ر ات والكحول اليت تؤثّخدِّرا اجلارية ذات الصلة باملالقضاي

وأبرز االجتماع أمهية تعزيز البحوث ومجع . يف بلداهنم
ات يف املنطقة، مبا يف خدِّرالبيانات وحتليلها فيما يتصل بامل

 القنَّب ذلك من خالل إجراء استقصاء إقليمي بشأن
رمية ات واجلخدِّرمبساعدة مكتب األمم املتحدة املعين بامل

  .ومنظمات إقليمية

 نطاق توسيع االحتادية األسترالية الشرطة واصلتو  - ٧٦٧
احمليط اهلادئ يف عام  يف الشرطةبرنامج تطوير قدرات 

بناء القدرات يف خمتلف  مبادرات ويدعم الربنامج .٢٠١٠
 وساموا تونغاغينيا اجلديدة و مبا فيها بابوا يف املنطقة، البلدان
 املنطقة يف مجيع أحناء، ُعقدت لربنامجيف إطار او. وناورو

 بشأن املمارسات واإلجراءات يف تدريبية خمتلفةحلقات عمل 
التحليل التحقيق اجلنائي ومنتديات لتعزيز قدرات  جمال

نيوزيلندا تقدمي  حكومة واصلت، ٢٠١٠يف عام  و.اجلنائي
  يف  اتخدِّرمكافحة امل املساعدة التقنية واملالية لسلطات

  .يجيوفتونغا 

والسالئف من شرق آسيا ات خدِّرولالّتجار بامل  -٧٦٨
، ٢٠١٠ويف عام . وجنوب شرقها أثر خطري على أوقيانوسيا

وقَّعت نيوزيلندا والصني إعالنا مشتركا هبدف احلّد من هتريب 
املستحضرات الصيدالنية اليت حتتوي على السودوإيفيدرين من 

، وقَّعت الشرطة ٢٠١١مارس /ويف آذار. الصني إىل نيوزيلندا
االحتادية األسترالية مذكّرة تفاهم مع اهليئة الوطنية ملكافحة 

ات يف إندونيسيا هبدف بذل اجلهود ملكافحة االّتجار خدِّرامل
  .ات على حنو أكثر فعاليةخدِّربامل

    واإلجراءات الوطنية التشريعات والسياسات  -٣  
 ، أقّرت حكومة أستراليا٢٠١١فرباير /يف شباط  - ٧٦٩

 ٢٠١٥- ٢٠١٠ات للفترة خدِّراملاستراتيجية وطنية ملكافحة 
خفض الطلب وخفض العرض : ركائزها الثالث هي

ويف إطار هذه االستراتيجية، سوف يتّم . وخفض الضرر
ملعاجلة أولويات " استراتيجيات فرعية"وضع أو حتديث سبع 

حمّددة مثل تعاطي املستحضرات الصيدالنية لألغراض غري 
  .ات وحتليلهاخدِّرزيز مجع البيانات املتعلقة باملالطبية وتع

واختذت حكومة أستراليا، إدراكا منها للتهديد اخلطري   -٧٧٠
الذي تشكّله اجلرمية املنظَّمة يف أستراليا، سلسلة من التدابري 

، اعُتمدت خطة ٢٠١٠ديسمرب /ففي كانون األول. املضادة
 ٢٠١١-٢٠١٠ة الكومنولث للتصدِّي للجرمية املنظَّمة للفتر

هبدف توجيه العمل الوطين ملكافحة ثالثة أشكال للجرمية 
دت باعتبارها خماطر ذات أولوية، وهي غسل املنظَّمة ُحدِّ

ات األمفيتامينية وتعاطيها وجرمية نشِّطاألموال واالّتجار بامل
، أقرَّت احلكومة األسترالية ٢٠١١فرباير /ويف شباط. اهلوية

 ٢٠١٠ريع املتعلق باجلرائم لعام مشروع قانون تعديل التش
لضمان تزويد أجهزة إنفاذ القانون بالصالحيات الالزمة 
. لتمكينها من القيام مبهامها من أجل إعاقة اجلرمية املنظَّمة

وعالوة على ذلك، ُشكِّلت يف مجيع أحناء أستراليا أفرقة شاملة 
  .لعدة وكاالت لتولّي مسؤولية التحقيق يف اجلرمية املنظَّمة

، اعُتمدت يف أستراليا ٢٠١١أبريل /ويف نيسان  - ٧٧١
مبادئ توجيهية وطنية جديدة بشأن إصالح املواقع 

وتنطوي . ات على حنو غري مشروعخدِّراملستخدمة لصنع امل
املبادئ التوجيهية على عملية تدرجيية يتعّين على أجهزة إنفاذ 

 يف ٧١ىل أن القانون اّتباعها يف إصالح املواقع امللوَّثة بالنظر إ
املائة من املختربات السّرية يف أستراليا توجد يف مناطق 
سكنية، وتثري بالتايل خماطر جسيمة ُيمكن أن هتّدد الصحة 

، متّ تعديل قانون اجلمارك ٢٠١١يوليه /ويف متوز. والبيئة
للسماح لضباط اجلمارك املعتمدين باستخدام تكنولوجيا 

حدى وسائل الكشف املسح الضوئي لألجسام باعتبارها إ
  .ات داخلياخدِّرات الذين خيفون املخدِّرعن ُسعاة امل
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، حدَّثت شرطة نيوزيلندا ٢٠١١فرباير /ويف شباط  - ٧٧٢
استراتيجيتها ملراقبة امليثامفيتامني واليت تركّز على تعطيل 
سالسل توريد امليثامفيتامني من خالل األنشطة العملياتية 

أغسطس /ويف آب. باريةالقائمة على املعلومات االستخ
 بشأن إساءة عّدل، اعتمد برملان نيوزيلندا القانون امل٢٠١١

ات الذي ينّص على عدم جواز شراء خدِّراستعمال امل
املستحضرات الصيدالنية احملتوية على اإليفيدرين أو 

  .السودوإيفيدرين بدون وصفة طبية

 عن  يف أوقيانوسيا مل تبلغوعلى الرغم من أنَّ البلدان  - ٧٧٣
انتشار واسع النطاق لتعاطي مواد ناهضة ملستقبالت شبائه 
القنَّبني االصطناعية غري اخلاضعة للمراقبة الدولية، فإنَّ الزيادة 
األخرية يف توافر تلك املواد ويف التقارير بشأن اآلثار السلبية 

ونتيجة . املرتبطة بتعاطيها أدَّت إىل زيادة القلق لدى اجلمهور
 ٢٠١١أغسطس /ومة نيوزيلندا يف آبلذلك، فرضت حك
 منتجا حيتوي على شبائه القنَّبني ٤٣حظرا مؤقّتا على 

 شهرا على أن تتولّى السلطات الصحية ١٢االصطناعية ملدة 
وقد . تقييم ما إذا كان ينبغي أن ختضع تلك املواد للمراقبة

حظرت عّدة واليات يف أستراليا بيع املنتجات اليت حتتوي 
  .لناهضة ملستقبالت شبائه القنَّبني االصطناعيةعلى املواد ا

وبالنظر إىل زيادة توافر وتعاطي مواد ذات تأثري   - ٧٧٤
 /نفساين جديدة، تشترط حكومة أستراليا منذ كانون األول

 مادة غري خاضعة ١١ أذون استرياد لـ ٢٠١٠ديسمرب 
وتشمل هذه املواد األلكوكسي أمفيتامينات . للمراقبة الدولية

، )امليفيدرون(ثكاثينون يميثيل م- ٤زيل بيبريازين وـوالبن
ات نشِّطيف جمموعات امل" العقاقري احملّورة"املعروفة باسم 
وقد ُصنِّف الكيتامني، وهو مادة ال ختضع . والبيبريازينات

للمراقبة الدولية، بوصفه مادة خاضعة للمراقبة يف نيوزيلندا 
  .٢٠١٠مايو /يف أيار

جي، مبساعدة من مكتب األمم وأنشأت حكومة في  - ٧٧٥
ات واجلرمية، مركزا تعليميا وطنيا خدِّراملتحدة املعين بامل

ملكافحة غسل األموال يقدِّم تدريبا حاسوبيا ملوظفي إنفاذ 
وتتوىل حكومة جزر مارشال متويل . القانون يف ذلك البلد

 يرمي إىل احلّد من مشاكل ٢٠١٣-٢٠٠٩مشروع للفترة 
تمعات احمللية ووضع استراتيجيات وقائية تعاطي املواد يف اجمل

ويف . على املستوى الوطين وعلى مستوى اجملتمعات احمللية
ة رجزر سليمان، ُوضعت سياسة وطنية للشباب للفت

 تتمثّل إحدى ركائزها األساسية يف احلّد ٢٠١٥-٢٠١٠
من اجلرمية بني الشباب، مبا يف ذلك اجلرائم املتصلة 

  .اتخدِّربامل
    

      راعة واإلنتاج والصنع واالّتجارالز  -٤  
    اتخدِّرامل   )أ(  
ات املضبوطة يف خدِّرهو أكثر امل القنَّب ال يزال  - ٧٧٦

 يف املائة من ٧٠وقد شكَّل يف أستراليا . أوقيانوسيا شيوعا
ات خدِّر يف املائة من حجم امل٧٦ات وخدِّرضبطيات امل

 إىل ٢٠٠٩يوليه /املضبوطة على نطاق البلد من متوز
 القنَّب ُضبط حنو ستة أطنان منوقد . ٢٠١٠يونيه /حزيران
 إىل ٢٠٠٨يوليه / أطنان خالل الفترة من متوز٥,٥ مقارنة بـ
 إىل ٢٠٠٩يوليه /ومن متوز. ٢٠٠٩يونيه /حزيران
، ضبطت سلطات اجلمارك األسترالية ٢٠١٠يونيه /حزيران

 .، كان معظمها خمبَّأً يف طرود بريديةالقنَّب من كغ ٢٠حنو 
وكانت الواليات املتحدة البلد الرئيسي الذي انطلقت منه 
. تلك الشحنات، تليها اململكة املتحدة وبابوا غينيا اجلديدة

يف  للقنَّب وما زالت الزراعة احمللية هي املصدر الرئيسي
وطبقا للسلطات األسترالية، هناك صلة راسخة بني . أستراليا

كبرية احلجم لألغراض ال القنَّب اجلماعات اإلجرامية وزراعة
 / وحزيران٢٠٠٩يوليه /وفيما بني متوز. التجارية يف أستراليا

، اكتشفت ثالثة خمتربات سرية الستخراج ٢٠١٠يونيه 
  . وفُكِّكت القنَّب زيت

هي املصدر  القنَّب والزراعة غري املشروعة لنبات  - ٧٧٧
، ٢٠١٠ويف عام . يف نيوزيلندا القنَّب الرئيسي إلمدادات

 نبتة قّنب، وهو ما مياثل العدد ١٦٠ ٠٠٠إبادة حنو متّت 
وباإلضافة إىل ذلك، ُضبطت كمية . ٢٠٠٩املضبوط يف عام 

وكانت هولندا بلد . القنَّب من عشبة كغ ٨٢٠قدرها 



   تحليل الوضع العالمي- الفصل الثالث

145 

اليت ُضبطت  القنَّب املغادرة الرئيسي للشحنات من عشبة
وتشري . عند حدود نيوزيلندا، تليها اململكة املتحدة وفرنسا

سلطات يف نيوزيلندا إىل أنَّ اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة هلا ال
  .وتوزيعه على نطاق واسع يف نيوزيلندا القنَّب صلة بزراعة

ات خدِّروطبقا ملكتب األمم املتحدة املعين بامل  - ٧٧٨
على نطاق واسع يف بابوا غينيا  القنَّب واجلرمية، ُيزرع نبات

. ا وفانواتو وفيجياجلديدة وتونغا وجزر سليمان وسامو
املزروعة على حنو غري مشروع  القنَّب وُتعترب بعض أصناف

يف تلك البلدان من بني األصناف األكثر تأثريا املتوافرة على 
  .محالت إبادة يف جزر سليمان وفيجيوُنفِّذت . نطاق العامل

 يف أستراليا بنسبة وتراجعت كمية اهلريوين املضبوطة  - ٧٧٩
 - ٢٠٠٨يوليه / خالل الفترة متوزكغ ٢٩٥ يف املائة من ٣٥

يوليه / خالل الفترة متوزكغ ١٩٢ إىل ٢٠٠٩يونيه /حزيران
ومع ذلك، تشري البيانات . ٢٠١٠يونيه / حزيران- ٢٠٠٩

 ٢٠١١يونيه / إىل حزيران٢٠١٠يوليه /األولية للفترة من متوز
إىل أنَّ مضبوطات اهلريوين زادت بدرجة كبرية مقارنة بالفترة 

ويف تشرين . ٢٠١٠يونيه / حزيران-  ٢٠٠٩وليه ي/متوز
، قامت السلطات األسترالية بكشف ٢٠١٠نوفمرب /الثاين

 من اهلريوين، كغ ١٦٨وضبط شحنة من ماليزيا حتتوي على 
وهي خامس أكرب كمية مضبوطة من اهلريوين يف تاريخ 

وما تزال منطقتا جنوب شرق آسيا وغرب آسيا . أستراليا
.  للهريوين املهرَّب إىل داخل أستراليااملصدرين الرئيسيتني

وأصبحت فييت نام وكمبوديا بلدين رئيسيني لعبور اهلريوين 
 ٢٠٠٩يوليه /وفيما بني متوز. املتجه إىل السوق األسترالية

، انطلقت معظم شحنات اهلريوين ٢٠١٠يونيه /وحزيران
املضبوطة، حسب الترتيب التنازيل، من كمبوديا وفييت نام 

وخالل الفترة نفسها، . ان وسنغافورة وباكستانوأفغانست
ُضبطت أيضا شحنات كانت قد غادرت بنغالدش ونيجرييا 

ملتَّجرين يبحثون عن دروب جديدة  أنَّ اواهلند مما يشري إىل
  .لالّتجار

وأصبح للجماعات اإلجرامية من غرب أفريقيا   - ٧٨٠
فقد . حضور قوي يف هتريب اهلريوين إىل داخل أستراليا

ست تلك اجلماعات شبكات هلا يف باكستان واهلند أّس
زال ي الوعالوة على ذلك، . وبلدان يف جنوب شرق آسيا

مواطنون من بلدان شرق آسيا وجنوب شرقها ضالعني يف 
ومن املتوقّع أن تواصل مجاعات . سوق اهلريوين األسترالية

اجلرمية املنظَّمة استهداف أستراليا باعتبارها وجهة للهريوين، 
ذلك أساسا نتيجة لزيادة إنتاج األفيون يف جنوب شرق و

  .اهلريوين يف أسترالياآسيا وارتفاع أسعار 

وال ُيبلّغ على حنو شائع عن ضبط كميات كبرية من   - ٧٨١
ومع ذلك، تشري الضبطيات األخرية . األفيون يف أوقيانوسيا

إىل تزايد هتريب األفيون إىل داخل أستراليا ونيوزيلندا من 
، ٢٠١١مارس /ويف آذار. ية إيران اإلسالميةمجهور

اكتشفت سلطات اجلمارك األسترالية شحنة واردة من 
.  من األفيونكغ ١٧٠مجهورية إيران اإلسالمية حتتوي على 

 عبوة زجاجية عليها ملصقات ٢٠٠ يف خدِّروقد أُخفي امل
، ٢٠١١مايو /ويف أيار. تشري إىل أنَّ حمتواها معجون طماطم

 يف شحنة كغ ١٠أخرى من األفيون قدرها ُضبطت كمية 
كما أبلغت نيوزيلندا . جوية من مجهورية إيران اإلسالمية

عن مضبوطات من األفيون، ُهرِّب معظمها من مجهورية 
  .إيران اإلسالمية عن طريق تايلند واهلند

وهناك مؤّشرات على أن سوق الكوكايني يف أستراليا   -٧٨٢
يونيه / إىل حزيران٢٠٠٩وليه ي/ فمن متوز. آخذة يف التوّسع

 من الكوكايني يف أستراليا، كغ ٧٨٢، ُضبط ما جمموعه ٢٠١٠
وكانت شحنات .  أساسابريو وكولومبيامصدره كان 

الكوكايني اليت ُضبطت عند احلدود األسترالية قادمة من جمموعة 
متنّوعة من البلدان، وخصوصا من بلدان يف أمريكا الشمالية 

وخالل . يكا الوسطى وأمريكا اجلنوبيةوبدرجة أقل من أمر
الفترة نفسها، برزت نيجرييا باعتبارها من بلدان االنطالق 

وكانت . الرئيسية لشحنات الكوكايني املوّجهة إىل أستراليا
مجاعات إجرامية من املكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا 

ويف عملية . اجلنوبية ضالعة يف هتريب الكوكايني إىل أستراليا
، ضبطت ٢٠١٠أكتوبر /كة ُنفِّذت يف تشرين األولمشتر

 من الكوكايني يف كغ ٤٦٤أجهزة إنفاذ القانون األسترالية 
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زالند، وهي ثالث أكرب كمية من  ميناء حبري صغري يف كوين
وأُلقي القبض . الكوكايني يتّم ضبطها على اإلطالق يف أستراليا
مة يف أستراليا على ثالثة جتّار هلم صالت بعصابات اجلرمية املنظَّ

وأمريكا اجلنوبية بعد أن ُنقل الكوكايني من سفينة كبرية يف 
ات إىل ميناء خدِّراحمليط اهلادئ إىل زورق صغري اسُتخدم لنقل امل

، أدَّت عملية مشتركة إىل ٢٠١١مايو /ويف أيار. غري جتاري
ات تعمل يف أستراليا وبنما وكولومبيا خمدِّرتفكيك عصابة 

 من الكوكايني معلَّقة يف براميل من الزيت كغ ٥٠وَضْبط 
، ُضبطت يف ملبورن، ٢٠١١سبتمرب /ويف أيلول. اهليدرويل

 من الكوكايني كانت قد كغ ٢٧٠أستراليا، شحنة قدرها 
  .انطلقت من الربازيل

وزادت أيضا كمية الكوكايني املضبوطة يف   - ٧٨٣
 يف عام كغ ١٠ إىل حنو ٢٠٠٩ يف عام كغ ٣نيوزيلندا، من 

 يف الكوكاينيوحىت وقت قريب، كان الطلب على . ٢٠١٠
نيوزيلندا حمدودا، حيث كان البلد ُيستخدم كمعرب لشحنات 

ومع ذلك، يبدو أنَّ اجلزء . الكوكايني املتجهة إىل أستراليا
 كان ٢٠١٠األكرب من الكوكايني الذي ُضبط يف عام 

ومعظم الكوكايني الذي . القصد منه إمداد سوق نيوزيلندا
ات قادمون على منت رحالت خمدِّرمتّ ضبطه كان ينقله ُسعاة 
وأصبح اإلخفاء الداخلي، وهو . قادمة من أمريكا اجلنوبية

أسلوب مل يكن معهودا يف نيوزيلندا من قبلُ، طريقة عمل 
أبريل / ونيسان٢٠١٠سبتمرب /وفيما بني أيلول. شائعة
عاة ، ضبطت أجهزة اجلمارك يف نيوزيلندا سبعة من ُس٢٠١١

ات، مبا يف ذلك الكوكايني خدِّرات كانوا حيملون املخدِّرامل
  .وامليثامفيتامني واألفيون، داخليا

، ضبطت سلطات إنفاذ القانون يف ٢٠١١ويف عام   - ٧٨٤
تونغا وفيجي كميات صغرية من الكوكايني، كان من 

  .املعتقد أنَّ بعضها موجَّه إىل بلدان أخرى
      

  ةاملوثِّرات العقلي   )ب(  
  

 قلق ات األمفيتامينية مصدَرنشِّطال يزال االّتجار بامل  -٧٨٥
وال يزال صنع تلك املواد حمليا بصورة غري . كبري يف أستراليا

وقد متّ تفكيك عدد قياسي من املختربات . مشروعة قويا
غري امليثيلني (ات األمفيتامينية نشِّطالسّرية املستخَدمة يف صنع امل

يوليه /فيما بني متوز")) اإلكستاسي"(ديوكسي ميثامفيتامني 
 خمتربا، مقارنة ٥٨٥، وهو ٢٠١٠يونيه / وحزيران٢٠٠٩

يونيه / حزيران- ٢٠٠٨يوليه / خمتربا خالل الفترة متوز٢٩٧ بـ
وعالوة على ذلك، .  يف املائة٩٧، أي بزيادة قدرها ٢٠٠٩

فيما بني " اإلكستاسي" خمتربا سّريا لصنع ١٧متّ تفكيك 
يونيه /ويف حزيران. ٢٠١٠يونيه / وحزيران٢٠٠٩يوليه /متوز

، قامت السلطات األسترالية بتفكيك واحد من أكرب ٢٠١١
 –املختربات السّرية املكتَشفة على اإلطالق يف أستراليا 

 من كغ ٧٠حيث كانت لديه القدرة على صنع ما يصل إىل 
وأسفرت ". اإلكستاسي"امليثامفيتامني وكميات مماثلة من 

إلقاء القبض على مخسة من اجملرمني وضبط أكثر العملية عن 
  ومتّ حتديد اجملرمني القائمني .  طن من السالئف٢,٥من 

على تشغيل املخترب باعتبارهم املنظِّمني الرئيسيني لعصابة 
" اإلكستاسي"ات ضالعة يف صنع وتوزيع امليثامفيتامني وخمدِّر

  .يف أستراليا

ات األمفيتامينية طنشِّوال تزال نسبة صغرية من امل  - ٧٨٦
ففي الفترة من . املضبوطة يف أستراليا ُتهرَّب من اخلارج

، كانت إسبانيا ٢٠١٠يونيه / إىل حزيران٢٠٠٩يوليه /متوز
وجنوب أفريقيا بلدي املغادرة الرئيسيني لشحنات تلك املواد 

). مبا فيها هونغ كونغ(جهة إىل أستراليا، تليهما الصني املّت
يوليه /تعلقة بالضبطيات خالل الفترة متوزوتشري البيانات امل

 سنغافورة ُتستخدم  إىل أن٢٠١٠َّيونيه / حزيران- ٢٠٠٩
كنقطة عبور مهّمة ملثل تلك الشحنات وهي يف طريقها إىل 

وُيهرَّب امليثامفيتامني البلّوري بالدرجة األوىل عن . أستراليا
جلوية ات املسافرين على الرحالت اخدِّرطريق الربيد وُسعاة امل

وتتمّتع اجلماعات اإلجرامية األسترالية اليت هلا . التجارية
صالت باجلماعات اإلجرامية يف شرق آسيا وجنوب شرقها 

وقد . مبيزة يف هتريب امليثامفيتامني البلّوري إىل أستراليا
ات األمفيتامينية املضبوطة يف أستراليا نشِّطتراجعت كمية امل

 -  ٢٠٠٨يوليه / خالل الفترة متوزكغ ١ ٦٤٠من 
يوليه / خالل الفترة متوزكغ ٦٧١ إىل ٢٠٠٩يونيه /حزيران
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، وهو ما ميثل اخنفاضا بنسبة ٢٠١٠يونيه / حزيران- ٢٠٠٩
مايو /لسلطات األسترالية ضبطت يف أيار أنَّ ابيد.  يف املائة٥٩

 من امليثامفيتامني، وهي أكرب كمية كغ ٢٣٩ ما قدره ٢٠١١
  .لى اإلطالق يف أستراليامن تلك املادة يتّم ضبطها ع

ويف نيوزيلندا، وصلت كمية امليثامفيتامني املضبوطة   -٧٨٧
 يف املائة منها ٦٥، وكان حنو كغ ٣٠ إىل ٢٠١٠يف عام 

وللمرة األوىل، ُحدِّدت دولة اإلمارات . مهرَّبا من اخلارج
العربية املتحدة باعتبارها البلد الرئيسي الذي انطلقت منه 

امني القاصدة إىل نيوزيلندا عرب أستراليا شحنات امليثامفيت
، ٢٠١١ويف عام . ٢٠١٠وإندونيسيا وهونغ كونغ يف عام 

ُوجد أنَّ شحنتني من امليثامفيتامني، إحدامها واردة من جنوب 
أفريقيا واألخرى من هونغ كونغ، الصني، ُهرِّبتا مبشاركة 

وعالوة على ذلك، يواصل . مجاعات إجرامية من غرب أفريقيا
ات من جنوب شرق آسيا هتريب امليثامفيتامني خدِّرعاة املُس

وبالنظر إىل تعزيز التشريعات . البلّوري إىل داخل نيوزيلندا
ات األمفيتامينية نشِّطاملتعلقة بالسالئف املستخدمة يف صنع امل

يف نيوزيلندا، فمن احملتمل أن تستمر الزيادة يف هتريب 
  .امليثامفيتامني إىل داخل نيوزيلندا

ويف نيوزيلندا أيضا، تشكِّل املختربات السّرية مصدرا   -٧٨٨
ات األمفيتامينية املصنوعة بطريقة نشِّطمهّما آخر من مصادر امل

 ١٣٠، متّ تفكيك ما جمموعه ٢٠١٠ففي عام . غري مشروعة
. خمتربا سّريا، كان أغلبها قد اسُتخدم يف صنع امليثامفيتامني

إيفيدرين من واسُتخدم بعضها الستخراج السودو
رأس  [Hammerhead عملية توأّد. املستحضرات الصيدالنية

اليت نفَّذهتا الشرطة النيوزيلندية إىل الكشف عن ] املطرقة
خمتربات مستخدمة يف صنع امليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني 

ويف عملية منفصلة . اتخدِّروغريمها من امل") اإلكستاسي("
، متّ بنجاح ٢٠١١فرباير /طنفَّذهتا شرطة نيوزيلندا يف شبا

تعطيل سلسلة كبرية لصنع امليثامفيتامني وتوريده، وتفكيك 
 شخصا، ٣٠خمترب سّري للميثامفيتامني، وإلقاء القبض على 

  .وضبط كميات كبرية من امليثامفيتامني

، ضبطت السلطات ٢٠١٠-٢٠٠٩وخالل الفترة   - ٧٨٩
كما .  من أقراص امليثامفيتامني١٥ ٠٠٠يف فيجي أكثر من 

أبلغت تونغا وساموا عن مضبوطات من امليثامفيتامني خالل 
  .الفترة نفسها

وتراجعت كمية امليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني   - ٧٩٠
 يف املائة ٥٠ بنسبةاليت ُضبطت يف أستراليا ") اإلكستاسي("

 ٢٠٠٩يونيه / حزيران- ٢٠٠٨يوليه /خالل الفترة من متوز
، وهو ما ٢٠١٠يونيه / حزيران- ٢٠٠٩يوليه /إىل الفترة متوز

وكانت مجيع . يتفق مع تراجع الطلب على املادة يف ذلك البلد
وكانت كندا . الشحنات املضبوطة تقلّ عن الكيلوغرام الواحد

جهة إىل املّت" اإلكستاسي"البلد الذي انطلقت منه شحنات 
أستراليا، تليها مقاطعة تايوان الصينية والواليات املتحدة 

 وال تزال ترد تقارير عن وجود صناعة حملية ألقراص .وإيرلندا
 ٢٠٠٩يوليه /وفيما ما بني متوز. يف أستراليا" اإلكستاسي"

 خمتربا سّريا لصناعة ١٧، متّ تدمري ٢٠١٠يونيه /وحزيران
  ".اإلكستاسي"

 زوديازيبينات ي للبن ويف أستراليا، ميثِّل االستعمال غري الطب  -٧٩١
 عدد الضبطيات من الواردات غري فقد ارتفع. مشكلة مستمرة

 ٢٠٦زوديازيبينات بدرجة كبرية من  املصرَّح هبا من البن
يونيه / حزيران- ٢٠٠٨يوليه /ضبطيات خالل الفترة متوز

 - ٢٠٠٩يوليه / ضبطية خالل الفترة متوز٥٨٥ إىل ٢٠٠٩
ومعظم تلك الشحنات طُلبت عن . ٢٠١٠يونيه /حزيران

 قانونية عرب اإلنترنت طريق صيدليات تعمل بطريقة غري
وأُرسلت عن طريق الربيد من اهلند وتايلند واململكة املتحدة 

زوديازيبينات من قنوات توزيع  كما ُسرِّبت البن. وباكستان
مشروعة حملية عن طريق مجلة وسائل منها الوصفات الطبية 
  املفرطة واملزورة وممارسة احلصول على الوصفات 

تسّوق ("ين متعّددراقبة من أطباء الطبية للمواد اخلاضعة للم
  ").الوصفات الطبية

    
    السالئف    )ج(  

 يف أستراليا، أصبح تسريب اإليفيدرين والسودوإيفيدرين  -٧٩٢
. على يد املتَّجرين أشّد صعوبة بفضل التعديالت التشريعية

وبالفعل، فقد شهد هتريب اإليفيدرين والسودوإيفيدرين إىل 
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 إىل ٢٠٠٩يوليه /ريا من متوزداخل أستراليا تراجعا كب
ومع أنَّ بلدانا يف شرق آسيا وجنوب . ٢٠١٠يونيه /حزيران
ما تزال بلدانَ املصدر ) الصني وفييت نام أساسا(شرقها 

الرئيسية ملاديت اإليفيدرين والسودوإيفيدرين اللتني يتّم 
 عند احلدود األسترالية، فقد تبّين أنَّ مصر هي البلد ضبطهما

نه شحنتان من اإليفيدرين والسودوإيفيدرين م الذي انطلقت
وعلى الرغم من اخنفاض . ٢٠١٠ و٢٠٠٩ُضبطتا عامي 

الكمية املضبوطة من هاتني املادتني عند احلدود، فإنَّ ارتفاع 
ات األمفيتامينية نشِّطعدد املختربات السّرية اليت تصنع امل

من املكتَشفة يف أستراليا يدلّ على استمرار تسريب السالئف 
 ٢٠٠٩يوليه /وفيما بني متوز. مصادر حملية خمتلفة

 خمتربا سّريا يقتصر ٤٤، كُشف ٢٠١٠يونيه /وحزيران
استخدامها على استخراج اإليفيدرين والسودوإيفيدرين من 

  .املستحضرات الصيدالنية

وأدَّت خطة العمل الوطنية بشأن التصّدي   -٧٩٣
ات اإليفيدرين  يف نيوزيلندا إىل تقليل ضبطيللميثامفيتامني

فقد ُضبط ما جمموعه . ٢٠١٠والسودوإيفيدرين يف عام 
 عند حدود نيوزيلندا خالل تلك السنة، مما ميثِّل كغ ٩٦٧

 يف املائة عن الكمية القياسية اليت ُضبطت ٢٠اخنفاضا بنسبة 
بيد أنَّ البيانات املتعلقة .  طن١,٢ وقدرها ٢٠٠٩خالل عام 

 ٢٠١١عة األوىل من عام باملضبوطات خالل األشهر األرب
أظهرت استمرار هتريب اإليفيدرين والسودوإيفيدرين من 

وفيما بني كانون . اخلارج يف شكل مستحضرات صيدالنية
، ضبطت دائرة اجلمارك يف ٢٠١١أبريل /يناير ونيسان/الثاين

 من اإليفيدرين كغ ١٩٤نيوزيلندا ما ال يقلّ عن 
، ُضبطت يف ٢٠١١أبريل /ويف نيسان. والسودوإيفيدرين

نيوزيلندا شحنة كبرية من األقراص حتتوي على ما جمموعه 
ولئن كانت الصني ال تزال .  من السودوإيفيدرينكغ ٦٨

أحد بلدان املصدر الرئيسية، فإنَّ هناك دالئل على زيادة تنّوع 
. مصادر اإليفيدرين والسودوإيفيدرين املهرَّبني إىل نيوزيلندا

 املتَّجرين يكيِّفون طريقة عملهم ويف الوقت نفسه، يبدو أنَّ
. ةمتعّددحيث يهرِّبون على حنو متزايد عبوات صغرية لكنها 

واالجتاه اآلخر اجلدير باملالحظة هو أنَّ بعض املختربات 

ات األمفيتامينية اليت متّ تفكيكها يف نشِّطالسّرية لتصنيع امل
نيوزيلندا كانت تستخدم أساليب بديلة ال تتطلب استخدام 

-٢-فينيل- ١إليفيدرين أو السودوايفيدرين، مثل استخدام ا
  . واستخراج اإليفيدرين من اإليفيدرا)P-2-P(بروبانون 

وتشري األدلة إىل أنَّ فيجي بدأت تربز كمنطقة عبور   -٧٩٤
وكوجهة هنائية أيضا للشحنات غري املشروعة من 

، ُضبط يف ٢٠١٠ و٢٠٠٩فخالل عامي . السودوإيفيدرين
 يقلّ عن مثانية شحنات من املستحضرات فيجي ما ال

الصيدالنية اليت حتتوي على السودوإيفيدرين وكانت يف 
، ُضبطت يف ٢٠١٠يوليه /ويف متوز. طريقها إىل نيوزيلندا

فيجي واحدة من أكرب الشحنات املسجلة من املستحضرات 
وقد وصلت . الصيدالنية اليت حتتوي على السودوإيفيدرين

وهذه الضبطية تدلّ .  أستراليا ونيوزيلنداالشحنة من الصني عرب
. ات األمفيتامينية حمليا يف فيجينشِّطعلى إمكانية صنع امل

وهناك عدد قليل جدا من ضبطيات السالئف اليت أبلغت عنها 
  بلدان يف أوقيانوسيا عدا أستراليا وفيجي ونيوزيلندا، 

  .وال يعرف مدى االّتجار بالسالئف يف تلك البلدان األخرى
    

    املواد غري اخلاضعة للمراقبة الدولية    )د(  
على الرغم من أنَّ الطلب على ماديت الكيتامني   - ٧٩٥

  حمدود جدا يف أوقيانوسيا، ) GBL(بوتريوالكتون - غاماو
ففي . ال تزال ترد تقارير عن ضبطيات من هاتني املادتني

 شحنة من ٤٤ شحنة من الكيتامني و٢٢أستراليا، ُضبطت 
 / وحزيران٢٠٠٩يوليه /والكتون فيما بني متوزبوتري- غاما

ويف . ، وقد ُهرِّب معظمها عن طريق الربيد٢٠١٠يونيه 
بوتريوالكتون بوجه خاص يف - غامانيوزيلندا، يشيع تعاطي 

 /ويف نيسان. النوادي الليلية وكذلك يف احلفالت اخلاصة
 طردين، اكتشف ضباط اجلمارك يف نيوزيلندا ٢٠١١أبريل 

   الواليات املتحدة حيتويان على ما جمموعه قادمني من
بوتريوالكتون خمّبأة يف زجاجات - غاما لتر من مادة ١,٢

  .لطالء األظافر

 من أقراص ٤٥ ٠٠٠ويف نيوزيلندا، ُضبط حنو   - ٧٩٦
، أي حنو ثالثة أضعاف الكمية ٢٠١٠يف عام " اإلكستاسي"
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ومع ذلك، ال يزال التحليل . ٢٠٠٩املضبوطة يف عام 
امليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني اليت نسبة ي يشري إىل أن اجلنائ

حتتويها تلك األقراص إّما قليلة جدا أو معدومة، فهي تتكّون 
 زيل بيربازين بنأساسا، عوضا عن ذلك، من مواد أخرى مثل ال

)BZP (وُوجد أنَّ خمتربا . الكيتامني والكافينيامليفيدرون وو
 قد صنع أقراص ٢٠١٠ عام سّريا متّ تفكيكه يف نيوزيلندا يف

احملتوية على مواد غري امليثيلني ديوكسي " اإلكستاسي"
وكان املخترب يزّود السوق يف نيوزيلندا على ما . ميثامفيتامني

  ".اإلكستاسي"يبدو بكميات كبرية من أقراص 
    

    التعاطي والعالج  -٥  
 األشيع تعاطيا يف خدِّرهو امل القنَّب ما يزال  - ٧٩٧

. ، وهو ما يرجع أساسا إىل توافره واخنفاض سعرهأوقيانوسيا
 القنَّب  االنتشار السنوي لتعاطينسبةففي أستراليا، زادت 

 يف املائة يف عام ١٠,٣ إىل ٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٩,١من 
 ١٩٩٨، وذلك يف أعقاب اخنفاض منتظم بني عامي ٢٠١٠

  مليون شخص تعاطوا١,٩وقدِّر أنَّ ما جمموعه . ٢٠٠٧و
 يف املائة من ٥٠وهناك أكثر من . ٢٠١٠يف عام ب القنَّ

 عاما ممن ٣٩ و٣٠السكان الذين تتراوح أعمارهم بني 
يف وقت ما من عمرهم، وهي نسبة يتشابه  القنَّب تعاطوا

فيها الذكور واإلناث ضمن تلك اجملموعة ولكنها أعلى من 
ويف نيوزيلندا، يف . مثيالهتا لدى الفئات العمرية األخرى

بني عامة السكان يف  القنَّب حدث اخنفاض يف تعاطيحني 
االنتشار السنوي للتعاطي نسبة بلغ تالسنوات القليلة املاضية، 

   عاما ٤٥و ١٥بني األشخاص ّممن تتراوح أعمارهم بني 
  . يف املائة١٨

 ")اإلكستاسي("وميثِّل امليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني   - ٧٩٨
 ت نسبةوقد تراجع.  أستراليا يفتعاطياات خدِّرثاين أشيع امل

اإلكستاسي للمرة األوىل منذ عام "االنتشار السنوي لتعاطي 
 يف املائة يف عام ٣,٥ البالغة ا يف أستراليا من ذروهت١٩٩٥
ظلّ مع ذلك ت ي نسبة، وه٢٠١٠ يف املائة يف ٣ إىل ٢٠٠٧

وكان التعاطي أعلى ما .  يف العاملالنسبمن بني أعلى 
 ٢٩ و٢٠لذين تتراوح أعمارهم بني تكون بني السكان ا

يف " اإلكستاسي" يف املائة منهم ١٠عاما حيث تعاطى حنو 
واستمر تراجع تعاطي . األشهر االثين عشر السابقة

األمفيتامني وامليثامفيتامني يف أستراليا يف السنوات األخرية 
 االنتشار السنوي لذلك التعاطي بدرجة ت نسبةحيث تراجع
 يف املائة يف ٢,١ إىل ٢٠٠٧ملائة يف عام  يف ا٢,٣طفيفة من 

  . ٢٠١٠عام 

هو ") اإلكستاسي("وامليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني   - ٧٩٩
وقد بيَّنت دراسة . ات تعاطيا يف نيوزيلنداخدِّرثاين أشيع امل

 أنَّ األشخاص الذين ٢٠٠٩استقصائية أجريت يف عام 
ات خدِّربكثرة قد تعاطوا العديد من امل" اإلكستاسي"تعاطوا 

 غري املشروعة األخرى يف األشهر الستة السابقة، مبا يف ذلك
ثنائي إيثيالميد محض و)  يف املائة من اجمليبني٨٩(القنَّب 

  ). يف املائة من اجمليبني٤٧) (LSD (الليسرجيك

وقد شهد تعاطي الكوكايني يف أستراليا زيادة   - ٨٠٠
م  وبلغ أعلى مستوى له يف عا٢٠٠٤منتظمة منذ عام 

 عاما ١٤وفيما خيّص األشخاص ّممن هم يف سّن . ٢٠١٠
 االنتشار السنوي لتعاطي الكوكايني ت نسبةفما فوق، زاد

 يف ٢,١ إىل ٢٠٠٧ يف املائة يف عام ١,٦زيادةً كبرية، من 
أي أنَّ عدد متعاطي الكوكايني ارتفع  (٢٠١٠املائة يف عام 

وُتعزى تلك الزيادة يف ).  شخص١٠٠ ٠٠٠مبا قدره 
جانب كبري منها إىل الزيادة يف تعاطي تلك املادة يف صفوف 

 يف املائة ٣,١ عاما، من ٢٩- ٢٠اإلناث من الفئة العمرية 
كما يّتضح . ٢٠١٠ يف املائة يف عام ٥ إىل ٢٠٠٧يف عام 

من استقصاء أُجري حديثا يف أستراليا أنَّ تعاطي الكوكايني 
  رية، ازداد بدرجة كبرية يف صفوف سكان املدن الكب

الت األكادميية العالية، وأصحاب الوظائف، وذوي املؤّه
ويف . ومن يتمّتعون مبكانة اجتماعية واقتصادية مرموقة
  . ٢٠٠٣نيوزيلندا، ازداد تعاطي الكوكايني منذ عام 

وأبلغت فيجي وجزر سليمان وساموا أيضا عن حاالت من 
  .تعاطي الكوكايني

يادة يف تعاطي وأبلغت السلطات األسترالية عن ز  - ٨٠١
املستحضرات الصيدالنية لألغراض غري الطبية يف عام 
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ومن حيث التعاطي ولو مرة يف العمر، ُيرّجح أن . ٢٠١٠
يكون الذكور تناولوا تلك املستحضرات لألغراض غري الطبية 

ات بني األشخاص هدِّئوترتفع نسبة تعاطي امل. أكثر من اإلناث
ويف نيوزيلندا، يزداد . ا عام٢٩ و٢٠ بني أعمارهمممن تتراوح 

شيوع تعاطي اهلريوين املصنوع بصورة غري مشروعة باستخدام 
املستحضرات الصيدالنية اليت حتتوي على املورفني أو الكوديني 

  ").homebake heroin"يعرف هذا اهلريوين باسم (

 شخص ٢٥ ٠٠٠ و١٤ ٥٠٠ويقدَّر أنَّ ما بني   - ٨٠٢
ان أوقيانوسيا عدا أستراليا ات باحلقن يف بلدخدِّر امليتعاطون

ونيوزيلندا، وأنَّ نسبة املصابني من هذا اجملموع بفريوس 
ويف بولينيزيا .  يف املائة١,٤نقص املناعة البشرية تبلغ 

ات عن خدِّرالفرنسية، ميثّل األشخاص الذين يتعاطون امل
 يف املائة من جمموع السكان املصابني ١١,٧طريق احلقن 

 يف املائة من ١٠ البشرية، بينما ميثّلون بفريوس نقص املناعة
 يف املائة يف ٣,٢هذا اجملموع يف كاليدونيا اجلديدة، و

  .دةواليات ميكرونيزيا املوّح

ثاين أشيع مواد التعاطي  القنَّب ويف أستراليا، كان  - ٨٠٣
اليت الُتمس العالج منها خالل ) بعد الكحول(املثرية للقلق 
، وهو ٢٠٠٩يونيه /إىل حزيران ٢٠٠٨يوليه /الفترة من متوز

 يف املائة من جمموع األشخاص اخلاضعني ٢٣ما ميثّل 
ات نشِّط، وامل) يف املائة١٠(للعالج، يليه اهلريوين 

 يف ١,٥(زوديازيبينات  ، والبن) يف املائة٩(األمفيتامينية 
، وامليثيلني ديوكسي ) يف املائة١,٥(، وامليثادون )املائة

، والكوكايني ) يف املائة١") (تاسياإلكس("ميثامفيتامني 
وكانت أعمار معظم األشخاص الذين ).  يف املائة٠,٣(

وعموما، ظلَّت .  عاما٣٩ و٢٠تلقّوا العالج تتراوح بني 
يليها  ،) يف املائة٣٧(املشورة هي نوع العالج األكثر شيوعا 

ومن بني متلقّي ).  يف املائة١٦(تطهري اجلسم من السموم 
باستثناء حاالت  يف املائة من الذكور، ٦٧العالج، كان 

  .زوديازيبينات العالج من تعاطي البن

ويتواصل ارتفاع عدد األستراليني الذين يتلقّون   - ٨٠٤
العالج اإلبدايل من إدمان شبائه األفيون، ونسبة كبار السّن 

ويف أحد أيام شهر . ضمن هذه اجملموعة آخذة يف االزدياد
رة عشوائيا، كان ما جمموعه  املختا٢٠١٠يونيه /حزيران
 شخص يتلقّون العالج اإلبدايل من إدمان شبائه ٤٦ ٠٠٠

 شخص عن ٢ ٦٠٠األفيون، وهو ما ميثّل زيادة بأكثر من 
، ويتسق مع الزيادة اليت شهدها ٢٠٠٩العدد املسجَّل عام 

ومن بني العدد . العالج اإلبدايل يف السنوات األخرية
ون هذا العالج، ارتفعت نسبة اإلمجايل لألشخاص الذين يتلقّ
 يف ٧٢ عاما فما فوق من ٣٠األشخاص ّممن هم يف سّن 

وكان . ٢٠١٠ يف املائة يف عام ٨٢ إىل ٢٠٠٦املائة يف عام 
الذكور ميثّلون حنو ثلثي العدد اإلمجايل لألشخاص الذين 

 السابقة، وعلى غرار السنوات. ٢٠١٠تلقّوا العالج يف عام 
 ٢٠١٠ائة من اخلاضعني للعالج يف عام  يف امل٧٠تلقّى حنو 

 يف املائة البوبرينورفني أو مزجيا ٣٠امليثادون، يف حني تلقّى 
العالج اإلبدايل من إدمان و. من البوبرينورفني والنالوكسون

  . متوافر أيضا يف السجون يف أسترالياشبائه األفيون

ويف نيوزيلندا، ُتقدَّم طائفة متنّوعة من خدمات   -٨٠٥
ات تستهدف جمموعات سكانية خدِّرج من تعاطي املالعال

خمتلفة، ومنها خدمات املستشفيات أو اخلدمات املتخّصصة 
اليت تتضّمن تطهري اجلسم من السموم والعالج اإلبدايل 

 غري احلكومية اليت تسدي املنظَّماتواخلدمات اليت تقّدمها 
قامة املشورة والدعم والربامج القائمة على العالج من خالل اإل

وتتوىل إدارة املؤسسات اإلصالحية . والعالج اليومي املكثَّف
وتوجد . ات يف السجونخدِّرمتويل وحدات العالج من امل

أيضا بعض اخلدمات لعالج األطفال والشباب الذين يتعاطون 
وعالوة على ذلك، تقدِّم إدارة . اتخدِّرالكحول أو امل

ات خدمات جمانية دِّرخاخلدمات اجملتمعية املعنية بالكحول وامل
ات لألشخاص خدِّرفيما يتعلق بتعاطي الكحول وغريه من امل

  .الذين يسكنون يف منطقة أوكالند

وقد اختذت حكومة نيوزيلندا مبادرات لزيادة قدرة   - ٨٠٦
ات على عالج متعاطي خدِّروحدات عالج تعاطي امل

، أضيف ما ٢٠٠٩نوفمرب /ومنذ تشرين الثاين. امليثامفيتامني
 سريرا للعالج داخل مرافق العالج استفاد منها ٨٠موعه جم
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ويف .  شخصا ّممن استقبلتهم هذه املرافق حديثا٢٨٠زهاء 
، وضعت احلكومة النيوزيلندية ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين

مبادئ توجيهية للتدخالت والعالج فيما يتعلق باالستخدام 
. فيتامينيةات األمنشِّطاإلشكايل للميثامفيتامني وغريه من امل

والغرض من املبادئ التوجيهية هو تزويد العاملني يف جمال 
الرعاية الصحية مبعلومات عملية بشأن اخليارات العالجية 
احملتملة اليت ميكن استخدامها يف جمموعة متنّوعة من البيئات 

  .والسياقات

وفيما يتعلق بالبلدان األخرى يف أوقيانوسيا، تشري   -٨٠٧
ات خدِّرة من مكتب األمم املتحدة املعين باملالبيانات املستمد

واجلرمية واالستقصاءات املدرسية اليت جرت يف بعض هذه 
  ات األمفيتامينية، ال سيما نشِّطوامل القنَّب البلدان إىل أنَّ تعاطي

  

ويبدو أنَّ أنشطة . يف صفوف الشباب، ال يزال مصدرا للقلق
ر، ويبدو العالج، الوقاية على مستوى املدرسة آخذة يف التطّو

حيثما كان متاحا، جزءا من اخلدمات املتعلقة بالصحتني 
بيد أنه ال تتوافر بيانات شاملة بشأن مدى . العامة والعقلية

. ات بني عامة السكان يف تلك البلدانخدِّروطبيعة تعاطي امل
وبسبب نقص البحوث واملراقبة فيما يتعلق بتعاطي 

مات تلك البلدان أن تضع ات، فمن الصعب على حكوخدِّرامل
ومن . سياسات واستراتيجيات عالجية فعَّالة وحمّددة األهداف

مثّ، تشّجع اهليئة حكوميت أستراليا ونيوزيلندا على مواصلة 
تبادل اخلربات وتقدمي املساعدة من أجل إرساء الرصد 

ات يف خدِّرالروتيين لألمناط واالجتاهات فيما خيص تعاطي امل
  .وقيانوسياأمناطق أخرى من 
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   الدولية املنظَّماتتوصيات إىل احلكومات واألمم املتحدة وسائر   -رابعاً 
  املعنيَّةواإلقليمية 

      
َترُصد اهليئةُ تنفيذَ احلكومات لالتفاقيات الدولية   - ٨٠٨

ات وتفحص سري عمل النظام الدويل خدِّرملراقبة املالثالث 
وُتقدِّم .  والدويلات على الصعيدين الوطينخدِّرملراقبة امل

   توصيات ،ختلص إليه الذي التقييماهليئة، استنادا إىل 
 الدولية دعما لتنفيذ تلك املنظَّماتإىل احلكومات و

  .االتفاقيات

وُيسلَّط الضوُء يف هذا الفصل على التوصيات   - ٨٠٩
. الرئيسية الواردة يف الفصلني الثاين والثالث من هذا التقرير

 ترد يف الفصل األول فهي غري مدرجة أّما التوصيات اليت
كما ترد توصيات إضافية حمّددة بشأن . يف الفصل الرابع

   عن تنفيذ ٢٠١١مراقبة السالئف يف تقرير اهليئة لعام 
وتشّجع اهليئة  )٣٠(.١٩٨٨ سنة من اتفاقية ١٢املادة 

   الدولية واإلقليمية املعنيَّة على املنظَّماتاحلكومات و
ات اليت قّدمتها اهليئة وعلى تنفيذها دراسة مجيع التوصي

كما تدعو اهليئة احلكومات . دون إبطاء، حسب االقتضاء
  املعنيَّة إىل إعالمها مبا تّتخذه من إجراءات استجابةً 

 .لتلك التوصيات
    
  توصيات إىل احلكومات - ألف  
  

 ضمنهة إىل احلكومات ُجمعت التوصياُت املوجَّ  - ٨١٠
مام إىل املعاهدات؛ وتنفيذ املعاهدات االنض: اجملاالت التالية

ات وصنعها واالجتار هبا خدِّروتدابري املراقبة؛ ومنع إنتاج امل
 .وتعاطيها على حنو غري مشروع

    
__________ 

السالئف والكيمياويات اليت يكثر استخدامها يف صنع   )30(
تقرير اهليئة : ات العقلية بصفة غري مشروعةؤثِّرات واملخّدرامل

   ١٢ عن تنفيذ املادة ٢٠١١ات لعام خّدرالدولية ملراقبة امل
من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف 

منشورات األمم  (١٩٨٨ات العقلية لسنة ؤثِّرات واملخّدرامل
 ).A.12.XI.4املتحدة، رقم املبيع 

 االنضمام إىل املعاهدات  -١  
  

ة عّدل بصيغتها امل١٩٦١ اتفاقية سنة  كل منُتشكِّل  -٨١١
ة  واتفاقية سن١٩٧١ واتفاقية سنة ١٩٧٢بربوتوكول سنة 

وُيَعدُّ انضماُم . اتخدِّر إطار النظام الدويل ملراقبة امل١٩٨٨
مجيع الدول إىل تلك االتفاقيات وتنفيذ أحكامها عامليا شرطني 

 .ات على الصعيد العاملي بفعاليةخدِّرأساسيني ملراقبة امل

 تصبح مل )٣١( دولة١٦ تالحظ اهليئة أنَّ ما جمموعه :١التوصية 
. اتخدِّرعاهدات الدولية ملراقبة املبعُد أطرافا يف مجيع امل

 االنضمام إىل تشاد وأفغانستانوعالوة على ذلك، يتعّين على 
وحتثّ اهليئةُ احلكومات املعنية على . ١٩٧٢بروتوكول عام 

اختاذ اخلطوات الضرورية لالنضمام إىل مجيع املعاهدات 
 .ات دون مزيد من اإلبطاءخدِّرالدولية ملراقبة امل

ترّحب اهليئة بانضمام جزر مارشال إىل اتفاقية  :٢التوصية 
غري أنّ اهليئة . ٢٠١٠نوفمرب / يف تشرين الثاين١٩٨٨ سنة

تالحظ أنَّ تسع دول يف أوقيانوسيا مل تصبح بعُد أطرافا يف 
وأصبح العديد من تلك . اتخدِّراملعاهدات الدولية ملراقبة امل

املهّربة ات والسالئف خدِّرالبلدان مناطق إلعادة شحن امل
واملواد  القنَّب كما زاد تعاطي. ووجهة مقصودة هلا
ولذا حتثّ اهليئةُ جمدَّدا بابوا غينيا . األمفيتامينية يف املنطقة

اجلديدة وباالو وتوفالو وجزر سليمان وجزر كوك وساموا 
وفانواتو وكرييبايت وناورو، على االنضمام دون مزيد من 

ات اليت مل خدِّرراقبة املاإلبطاء إىل املعاهدات الدولية مل
 .تصبح بعُد أطرافا فيها

__________ 
ليشيت، جزر -بابوا غينيا اجلديدة، بالو، توفالو، تيمور  )31(

سليمان، جزر كوك، جنوب السودان، ساموا، الصومال، 
، ليبرييا، يتغينيا االستوائية، فانواتو، الكرسي الرسويل، كرييبا

 .ناورو، هاييت
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  تنفيذ املعاهدات وتدابري املراقبة  -٢  
  

يعترب االنضمام العاملي إىل املعاهدات الدولية الثالث   - ٨١٢
كاٍف ملعاجلة املشاكل غري ات ضروريا، لكنه خدِّرملراقبة امل
 يقتضي، إضافةً إىل ذلك،التصّدي فهذا . اتخدِّراملتصلة بامل

التنفيذ العاملي جلميع أحكام تلك املعاهدات، وتطبيق كل 
  .احلكومات لتدابري املراقبة الضرورية تطبيقا فّعاال

 إحصائية عن املواد بيانات هناك حكومات ال تقّدم :٣التوصية 
اخلاضعة للمراقبة الدولية حسبما تقتضيه املعاهدات الدولية 

تلك احلكومات  عدم امتثالوقد يكون . اتخدِّرملراقبة امل
 غري قادرة متاما على ممارسة ا اإلبالغية دليال على أهنااللتزاماهت

الضوابط الرقابية اليت تقتضي املعاهدات فرضها على حركة 
وتذكِّر اهليئة تلك احلكومات بالتزاماهتا . املواد اجملدولة

التعاهدية، وتشجِّعها على اختاذ تدابري تتيح هلا حتسني أدائها 
  .لوفاء بالتزاماهتا اإلبالغية يف املستقبلمن حيث ا

 هناك بعض األطراف اليت ال متتثل اللتزاماهتا :٤التوصية 
ات امتثاال كامال، خدِّرمبوجب املعاهدات الدولية ملراقبة امل

بعض هياكلها التشريعية والقضائية على مستوى ألنَّ 
أو املقاطعات قد نفّذت إجراءات خمالفة /الواليات و

وهتيب اهليئة بالدول األطراف املعنية أن تتخذ . اتللمعاهد
السياسات والتدابري  تؤّدي كل التدابري الالزمة لضمان أالّ
أو املقاطعات إىل تقويض /املتخذة على مستوى الواليات و

ات واالجتار خدِّراجلهود الرامية إىل مكافحة تعاطي امل
  .ئيةات العقلية والسالئف الكيمياؤثِّرات واملخدِّربامل
    

  ات العقليةؤثِّرة واملخدِّرالعقاقري امل  )أ(  
  

ا ، تقرير٢٠١١مارس / أصدرت اهليئة، يف آذار:٥التوصية 
ات عن توافر خدِّرتقرير اهليئة الدولية ملراقبة امل" معنون خاصا

ضمان سبل احلصول على : العقاقري اخلاضعة للمراقبة الدولية
 كملحق مية،كميات كافية منها لألغراض الطبية والعل

 ويف هذا التقرير اخلاص، )٣٢(.٢٠١٠بتقريرها السنوي لعام 
__________ 

  .A.11.XI.7ات األمم املتحدة، رقم املبيع منشور  )32(

وّجهت اهليئة اهتمام احلكومات وعموم اجلمهور إىل تباين 
. مستويات االستهالك تباينا شديدا يف خمتلف مناطق العامل

وتضّمن التقرير اخلاص أيضا توصيات بشأن توافر العقاقري 
 ونظم ألغراض احملددة هلايف ااخلاضعة للمراقبة واستعماهلا 

. مراقبتها على الصعيد الوطين ومنع تسريبها وتعاطيها
وتشّجع اهليئة احلكومات على تنفيذ التوصيات الواردة يف 

وستجري اهليئة يف . التقرير اخلاص اليت هلا صلة ببلدها
الوقت املناسب، بالتعاون مع احلكومات ومنظمة الصحة 

  .تلك التوصيات تنفيذ ملدىالعاملية، حتليال 

 وضعت اهليئة، بالتعاون مع منظمة الصحة :٦التوصية 
 دليال بشأن تقدير االحتياجات من املواد اخلاضعة ،العاملية

واهلدف من هذا . ٢٠١٢ يف عام سيصدرللمراقبة الدولية، 
الدليل هو مساعدة السلطات املختصة الوطنية على حتديد 

ا من املواد أنسب طريقة حلساب الكميات اليت حتتاجه
. اخلاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية يف بلدها

 الدليل، ا تستعني كل احلكومات هبذع اهليئة أنوتتوقّ
حساب على  حىت اآلن احلكومات غري القادرةوخصوصا 

ات العقلية ؤثِّرة وتقييم املخدِّرتقديراهتا من العقاقري امل
  .ةبسبب افتقارها إىل اخلربة التقني

 أن بعض احلكومات قد مع التقدير تالحظ اهليئة :٧التوصية 
 بشأن استهالك بعض أو ٢٠١٠عام عن مت بيانات قدَّ

ات العقلية اليت تستخدم يف إقليمها لألغراض ؤثِّرمجيع امل
ات خدِّرالطبية والعلمية، عمال بتوصية اهليئة وقرار جلنة امل

أن على ى احلكومات األخرمجيع وتشجِّع اهليئة . ٥٤/٦
مجع وأن تتخذ التدابري اليت تتيح هلا تقوم بالشيء نفسه 

ات العقلية يف ؤثِّربيانات موثوقة عن مستويات استهالك امل
  .بتلك البياناتإقليمها وأن تبلغ اهليئة 

ون عن حماوالت تسريب تَّجر مل يكفَّ امل:٨التوصية 
. دوليةالتجارة القنوات ات العقلية من ؤثِّرات أو املخدِّرامل

وهتيب اهليئة باحلكومات من جديد أن تظلّ متيقظة وأن 
ترصد التجارة الدولية يف املواد اخلاضعة لنظام املراقبة املبيَّن 

ات ويف القرارات ذات خدِّريف االتفاقيات الدولية ملراقبة امل



 تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخّدرات

154 

وينبغي، على وجه اخلصوص، أن تضمن احلكومات . الصلة
ع نطاق اشتراط أذون ن توسِّوالتقييم وأ  نظام التقديرتطبيق

االسترياد والتصدير ليشمل مجيع املواد املدرجة يف اجلدولني 
 وأن تتحقق من ١٩٧١الثالث والرابع من اتفاقية سنة 

صحة مجيع طلبيات االسترياد اليت تعتربها مشبوهة مع 
  .السلطات املختصة يف البلدان املستوردة أو مع اهليئة

  اخلاضعة للمراقبة الدولية من املواد تبّين أن كثريا:٩التوصية 
 منولذا تطلب اهليئة . ُتسرَّب من قنوات التوزيع الداخلية

احلكومات أن تتحّرى بدقة عن مصادر املواد املسرَّبة وأن 
  .تبلغ اهليئة بنتائج حترياهتا

 واجه بعض احلكومات مشاكل يف معاجلة :١٠التوصية 
عض تدابري الرقابة مسألة عدم امتثال جهات وطنية معنية لب

. الرامية إىل منع التسريب من قنوات التوزيع الداخلية
وكانت العقوبات اليت تطّبق على األفراد أو الشركات اليت 
يتبني أهنا تصرفت بإمهال أو على حنو غري أخالقي غري كافية 

. ينتَّجريف بعض احلاالت ملنع األشخاص من التعاون مع امل
كومات على أن تنظر فيما إذا وتشجِّع اهليئة مجيع احل

 التشريعات الوطنية يفكانت العقوبات املنصوص عليها 
هذه املشاكل، وأن لتفادي وقوع ات كافية خدِّرملراقبة امل

  . بناء على ذلكتنقِّح قوانينها

 املستحضرات تسريُبمن املشاكل املتفاقمة  :١١التوصية 
زيع الداخلية احملتوية على مادة البوبرينورفني من قنوات التو

لكي يتم فيما بعُد تعاطيها يف بلدان التسريب أو هتريبها حنو 
.  الطلب غري املشروع عليهايوجدبلدان أخرى حيث 

وحتث اهليئة حكومات مجيع البلدان اليت تستعمل فيها 
مادة البوبرينورفني يف األغراض املشروعة على أن تظل 

مع ضمان توافر  الالزمةمتيقّظة وأن تعتمد تدابري الرقابة 
وتشّجع اهليئة أيضا حكومات البلدان . لعالج الطيبلاملادة 

اليت يستمر هتريب مادة البوبرينورفني إليها على أن تتخذ 
إجراءات ملكافحة هتريب تلك املادة وأن تتعاون تعاونا 
وثيقا مع البلدان األخرى املعنية من أجل منع االجتار غري 

  .املشروع بالبوبرينورفني

  السـالئـف  )ب(  
  

 تعد اإلشعارات السابقة لتصدير السالئف أداة :١٢التوصية 
 ض بعغري أنَّ. مهمة يف النظام الدويل ملراقبة السالئف

 تتيح هلا توجيه إشعارات داخلية نظم لديهاالبلدان ال تتوافر 
تلك  قبل تصدير  للسالئف الكيميائيةللبلدان املستوردة

 احلكومات على أن حترص  مجيَع اهليئةُوحتثّ. السالئف
وأن  لتصدير السالئفمقترحة  بأّي عملية تبليغهاعلى 

للتصدير، ال سيما إىل البلدان توّجه إشعارات سابقة 
ع وتشجَّ .املستوردة اليت طلبت رمسيا تلك اإلشعارات

بانتظام " بن أونالين" املصّدرة على استخدام نظام البلدانُ
نظام قادر على إرسال  هذا اليف مجيع معامالهتا، ألنَّ

اإلشعارات السابقة للتصدير إىل مجيع البلدان، مبا فيها 
البلدان اليت مل تسجَّل فيه بعد، عن طريق اختيار خاصية 

  .الفاكس أو الربيد اإللكتروين املدجمة فيه

تشجَّع البلدان املصدِّرة على احلرص على  :١٣التوصية 
التنظيمية السارية عدم انتهاك صادراهتا للقوانني واللوائح 

  .يف البلدان املستوردة

 ، شحنة مالالرتياب يفيف حال وجود أسباب  :١٤التوصية 
 تفرج عن تلك الشحنة ينبغي حلكومات البلدان املصدِّرة أالّ

  . بعد تلقّي تأكيد من السلطة املختصة يف البلد املستوردإالّ

م ينبغي حلكومات البلدان املستوردة أن حتتك :١٥التوصية 
 ١٩٨٨ من اتفاقية سنة ١٢من املادة ) أ (١٠إىل الفقرة 

اليت ُتلزم البلدان املصدرة بأن تبلغها قبل تصدير سالئف 
  .إىل إقليمها، إذا مل تكن تفعل ذلك حىت اآلن

 تنظر يف بعض حكومات البلدان املستوردة ال :١٦التوصية 
. عند الضرورةاإلشعارات السابقة للتصدير وال ترّد عليها 

 كميات كبرية من يكون الغرض منوعالوةً على ذلك، 
 أثر كل ه يتعذر اقتفاء التصدير، لكن يبدو أنالسالئف إعادةَ

وُتذكَّر ". بن أونالين"املعامالت الالحقة عن طريق نظام 
إىل   يف الوقت املناسب إفاداتالبلدان املستوردة بأن تقدِّم
م خاصية  ذلك، باستخدامنهالب الدول املصّدرة، مىت طُ

  ".بن أونالين"الرد يف نظام 
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 األطراف ضروري تعّدد التعاون الدويل امل:١٧التوصية 
 يف جمال االجتار املستجدةالستبانة ومواجهة االجتاهات 

وأساليب التسريب  شروعامل غري اتخدِّراملبالسالئف وصنع 
، "بريزم"ومشروع " كوهيجن"ففي إطار مشروع . اجلديدة

ونشر املعلومات ذات الصلة نتائج ملموسة، أمثر هذا التعاون 
محض فينيل اخلل  ("باد" يف عملية مؤخراكما جتلّى 

 لالجتار  اإلجراميةالتنظيماتأخذت قد و). ومشتقاته
 تزداد حنكة وتنظيما وقدرة على التكّيف للتحايل اتخدِّربامل

ولذا حتث اهليئة . على العدد املتزايد من تدابري املراقبة املّتخذة
 يف العمليات واألنشطة بفاعليةحلكومات على اإلسهام ا
"  كوهيجن"ة األطراف اليت تنفذ يف إطار مشروع تعّددامل

 تبادل املعلومات بوسائل منها، "بريزم"ومشروع 
واالستخبارات االستراتيجية عن الطلبيات املريبة 

  .والشحنات املوقوفة ومضبوطات السالئف، بصورة آنية

الزدياد تكاليف احلصول على السالئف  نظرا :١٨التوصية 
ات خدِّراخلاضعة للمراقبة اليت كانت تستعمل عادة لصنع امل

ات خدِّرفت منظمات االجتار باملغري املشروعة، فقد تكيَّ
بسرعة مع الوضع من خالل احلصول على مواد وسيطة 

وكيماويات جمّهزة حسب الطلب أو " سالئف أولية"و
ت طبيعية حمتوية على مستحضرات صيدالنية ومنتجا

ات، يف خدِّرواعتمدت جلنة امل. سالئف خاضعة للمراقبة
 الذي يبّين التدابري الرامية ٥٤/٨، القرار ٢٠١١مارس /آذار

إىل معاجلة مسألة املستحضرات الصيدالنية احملتوية على 
وترّحب اهليئة بتشديد . ماديت اإليفيدرين والسودوإيفيدرين

يدرين والسودوإيفيدرين يف التركيز على شحنات اإليف
ع احلكومات على شكل مستحضرات صيدالنية وتشّج
كما . ٥٤/٨ات، خدِّرتنفيذ التدابري املبينة يف قرار جلنة امل

، بالتعاون مع القطاع املعين،  على القيامشجَّع احلكوماتُت
 الطلبيات املريبة الكشف عنتطبيق هنج أكثر مرونة يف ب

وينبغي، عند . يائية اجلديدةومنع تسريب السالئف الكيم
االقتضاء، استحداث تشريعات للسماح بالتحقيق يف 

اويات اجلديدة يف صنع يحاالت استعمال هذه الكيم
  .طني فيهاومقاضاة املتوّر شروعاملات غري خدِّرامل

   تعّد اهليئة كل سنة تقريرها املتعلق بتنفيذ :١٩التوصية 
ن ذلك التقرير ، ويتضم١٩٨٨ من اتفاقية سنة ١٢املادة 

وُتهيب اهليئة . توصيات للحكومات بشأن مراقبة السالئف
باحلكومات أن تنفّذ التوصيات الواردة يف تقرير اهليئة لعام 

  )٣٣(.١٩٨٨ من اتفاقية سنة ١٢ عن تنفيذ املادة ٢٠١١
    
ات وصنعها واالجتار هبا خدِّرمنع إنتاج امل  -٣  

  على حنو غري مشروعوتعاطيها 
  

ى عاتق األطراف يف املعاهدات الدولية يقع عل  - ٨١٣
ات التزام جبعل أنشطة إنتاج املواد اخلاضعة خدِّرملراقبة امل

للمراقبة الدولية وصنعها وتصديرها واستريادها وتوزيعها 
والتجارة فيها واستعماهلا مقصورة على األغراض املشروعة 

  .وكذلك التزام مبنع تسريبها وتعاطيها

ملساحة اإلمجالية  أنَّ ايئة بقلق تالحظ اهل:٢٠التوصية 
لألراضي املزروعة خبشخاش األفيون بطريقة غري مشروعة يف 

، وأن ٢٠١١ يف املائة يف عام ٧أفغانستان ارتفعت بنسبة 
خشخاش األفيون يزرع بصورة غري مشروعة يف نصف عدد 

كما زادت إمكانية إنتاج . مقاطعات البلد األربع والثالثني
 يف ٦١ املشروعة بنسبة كبرية بلغت األفيون بصورة غري

ويبدو أنَّ التقّدم . ٢٠١١ و٢٠١٠املائة فيما بني عامي 
احملرز يف احلّد من زراعة اخلشخاش غري املشروعة يف 

وحتثُّ اهليئةُ حكومةَ أفغانستان على اختاذ . أفغانستان بطيء
تنفيذ االستراتيجية الوطنية ملراقبة الالزمة لالتدابري 

 وضمان احلّد من زراعة اخلشخاش غري اتخدِّرامل
املشروعة يف البلد ومنعها بفعالية، ال سيما من خالل 
تنظيم محالت للتوعية واإلبادة مع العمل يف الوقت نفسه 

وينبغي بذل . للمزارعنيعلى توفري مصادر رزق بديلة 
ا  الذي أحرز هبنفس الوترية احلفاظ علىاجلهود من أجل 

  .م حىت اآلنالتقّد

__________ 
السالئف والكيمياويات اليت يكثر استخدامها يف صنع   )33(

تقرير اهليئة : ات العقلية بصفة غري مشروعةؤثِّرات واملخّدرامل
 .... ٢٠١١ ات لعامخّدرالدولية ملراقبة امل
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شرق آسيا وجنوب شرقها من بلدان  تزال ال :٢١وصية الت
صنع فيها امليثامفيتامني بصورة غري ياملناطق الرئيسية اليت 

مليثامفيتامني يصنع بصورة  أنَّ افهناك دالئل على. مشروعة
املثلّث "ما يسمى  غري مشروعة على نطاق واسع يف

 يف املنطقة يفمنه كمية الذي ضبطت ال، إذ ازدادت "الذهيب
ب كميات كبرية من وعالوة على ذلك، هترَّ. ٢٠١٠عام 

امليثامفيتامني داخل املنطقة ومن أمريكا الشمالية وغرب 
وتزايد تعاطي امليثامفيتامني يف شرق . أفريقيا وغرب آسيا

ات خدِّر متعاطي امللدىآسيا وجنوب شرقها، وخصوصا 
 حكومات البلدان يف  مجيَع اهليئةُوحتثّ. من الشباب

للتصّدي الة نطقة على صوغ استراتيجيات مناسبة وفّعامل
لألخطار الناشئة عن االجتار غري املشروع بامليثامفيتامني 

  . وعلى تعزيز التعاون اإلقليمي يف هذا الصدد،وتعاطيه

  أصبح تعاطي عقاقري الوصفات الطبية:٢٢التوصية 
املستحضرات الصيدالنية احملتوية على مواد خاضعة (

ات خدِّريف عدة بلدان من أسرع مشاكل امل )للمراقبة
وحتث اهليئة مجيع احلكومات على وضع تدابري . تفاقما

شاملة من أجل وقف تعاطي عقاقري الوصفات الطبية، 
 اختاذ تدابري إلذكاء الوعي بوسائل منها على اخلصوص

تستهدف عموم اجلمهور ومقّدمي خدمات الرعاية 
الطبية؛ الصحية؛ ووضع برامج لرصد الوصفات 

واستحداث آليات مناسبة للتخلص من تلك العقاقري؛ 
وإنفاذ القوانني واللوائح التنظيمية املتعلقة بالعقاقري 

  .اخلاضعة للوصفات الطبية

يب ـ أمريكا الوسطى والكاري يف أبلغت بلدان:٢٣التوصية 
 التنظيماتوال تزال . اتخدِّرعن تعاطي كمية كبرية من امل

نطقة أمريكا الوسطى والكارييب اإلجرامية تستعمل م
. ات غري املشروعةخدِّراملكمنطقة رئيسية إلعادة شحن 

وتأمل اهليئة أن تنظر حكومات بلدان أمريكا الوسطى 
ات خدِّروالكارييب يف ختصيص موارد إضافية ملنع تعاطي امل

ذ برامج يف جمال الصحة العامة ومنع تعاطي يتنفو
ت لتوعية الشباب ات تركّز على تنظيم محالخدِّرامل

ات وتقدمي العالج املناسب ملتعاطي خدِّرمبخاطر تعاطي امل
 أيضا حكومات بلدان املنطقة وتشّجع اهليئةُ .اتخدِّرامل

 الدولية، يف اختاذ املنظَّماتعلى أن تنظر، مبساعدة 
 يف جمال منع اجلرمية وإصالح نظام متضافرةإجراءات 

راتيجيات إقليمية العدالة اجلنائية، وكذلك يف وضع است
  .اتخدِّرللحد من االجتار غري املشروع بامل

 كشفت سلطات بلدان يف أمريكا اجلنوبية :٢٤التوصية 
ات أمفيتامينية مصنوعة بصفة غري مشروعة، ومنها منشِّط
) "اإلكستاسي"( ميثيلني ديوكسي ميثامفيتامنيتا ماد

يع مج حكومات البلدان يف  اهليئةُوتدعو. وامليثامفيتامني
أن تتوّخى احلذر من احتمال استخدام إىل أرجاء املنطقة 
ات األمفيتامينية بصورة غري مشروعة نشِّطبلداهنا لصنع امل

ذه األنشطة غري القيام هب ملنع الالزمةوأن تتخذ التدابري 
  .املشروعة يف بلداهنا

 يف السنوات األخرية، أبلغت البلدان الرئيسية :٢٥التوصية 
يني أيضا، وخصوصا مجهورية بوليفيا املصّنعة للكوكا

ففي عامي . القنَّبة القوميات، عن تزايد ضبطيات تعّددامل
ة تعّدد، ُضبط يف مجهورية بوليفيا امل٢٠١٠ و٢٠٠٩

 القنَّب  طن من نبتة٣ ٠٠٠  جمموعةالقوميات ما يناهز
وأبلغت كولومبيا وبريو يف السنوات القليلة . القنَّبوعشبة 

وهتيب اهليئة . القنَّبعشبة ضبطيات املاضية عن تزايد 
حبكومات تلك البلدان أن حتّدد، بالتعاون مع مكتب 

 ات واجلرمية، حجم زراعة نبتةخدِّراألمم املتحدة املعين بامل
غري املشروعة واجتاهاهتا احلالية يف إقليمها وأن القنَّب 

  .تواصل تعزيز جهودها من أجل مكافحة هذه الزراعة

زال اهليئة تشعر بالقلق إزاء تزايد زراعة  ال ت:٢٦التوصية 
 األماكنبصفة غري مشروعة، وخصوصا يف  القنَّب نبتة

املغلقة، وهي زيادة ما برح عدد من البلدان األوروبية يبلغ 
الة ملعاجلة  اختاذ تدابري فّعإىل احلكومات  اهليئةُوتدعو. عنها

  .تلك املشكلة

أفريقيا خطرا ات عرب خدِّر أصبح هتريب امل:٢٧التوصية 
. جسيما يهّدد تنمية البلدان األفريقية واستقرارها وأمنها
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وجيري االجتار بالكوكايني الوارد من أمريكا اجلنوبية عرب 
بلدان يف غرب أفريقيا، أما اهلريوين فيدخل إىل أفريقيا عرب 

 ونتيجة لذلك تزايد . أفريقياشرقمطارات وموانئ يف 
دان األفريقية املتأثرة هبذا ات يف البلخدِّرتعاطي تلك امل

 اهليئة حكومات البلدان األفريقية املعنية وتدعو. االجتار
اختاذ تدابري فّعالة ملكافحة هتريب الكوكايني واهلريوين إىل 

 تعزيز التعاون اإلقليمي واألقاليمي يف وإىلعرب إقليمها 
 حكومات وعالوة على ذلك، تشّجع اهليئةُ. هذا الصدد
 لدعم منع الالزمةيقية على اختاذ التدابري البلدان األفر

  . وإعادة تأهيلهمهاات وعالج متعاطيخدِّرتعاطي امل

 األخرية بالبالغاتقلق ب أحاطت اللجنة علما :٢٨التوصية 
ات األمفيتامينية نشِّطاليت تشري إىل احتمال ترّسخ صنع امل

.  غرب أفريقيا، منها نيجرييامنغري املشروع يف بلدان 
 حبكومات بلدان غرب أفريقيا أن تكون هليئةُوهتيب ا

  واعية هبذه اخلطر وأن تتخذ ما يلزم من التدابري 
  .للمشكلةللتصّدي 

 يستمر هتريب املستحضرات الصيدالنية احملتوية :٢٩التوصية 
  اهليئةُوحتثُّ. نوب آسيا وشرقهاجبعلى السالئف يف بلدان 

ا على حكومات بلدان آسيا على أن تتعاون فيما بينه
الصعيد اإلقليمي وعلى أن تظل متيقّظة من أجل منع 

وينبغي أن حترص . تسريب تلك املستحضرات الصيدالنية
احلكومات أيضا على أن تكون قدراهتا يف جمال التنظيم تلك 

  . املعينالرقايب مواكبة للتطورات الطارئة يف القطاع

  أبلغ كثري من احلكومات أهنا نفّذت تنفيذا:٣٠التوصية 
 للحكومات املبادئ التوجيهيةكامال أو يكاد يكون كامال 

منع بيع املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية غري املشروع بشأن 
لتقدم كان  أنَّ اغري )٣٤(الصادرة عن اهليئة ،عرب اإلنترنت

بطيئا نسبيا يف الرد على طلبات التعاون من الدول 
  اهليئةُثّوحت. األخرى، ويف صوغ معايري للتحقيق واإلبالغ

 احلكومات على وضع تدابري شاملة ملنع تشغيل مجيَع
. صيدليات اإلنترنت غري املشروعة انطالقا من إقليمها

__________ 
 .A.09.XI.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )34(

بوجه خاص، أن تواصل احلكومات تنفيذ ينبغي، و
ن مستوى التعاون الدويل يف املبادئ التوجيهية وأن حتسِّ

للبلدان اليت م املساعدة التقنية هذا الصدد وأن تقدِّ
  .لب احلصول عليهاتط

 يف بعض البلدان، قّررت شركات من القطاع :٣١التوصية 
اإلنترنت يف   أمساء النطاقاتتسجيلشركات اخلاص، منها 

خدمات ختصيص حيز االستضافة وشركات شركات و
 حمركات البحث، أن تتبادل املعلومات وشركاتاالئتمان 

مكني  لت غري املشروعةاملتعلقة بأنشطة صيدليات اإلنترنت
الشركات من اختاذ اخلطوات الالزمة من أجل منع إساءة 

وتوصي اهليئة . صيدلياتتلك الاستعمال خدماهتا على يد 
 صيدليات منعبأن تشّجع احلكومات الشركات على 

اإلنترنت غري املشروعة من احلصول على اخلدمات 
  .التجارية املشروعة الالزمة للقيام هبذه األنشطة

ر استرياد وتصدير وعبور بذور خشخاش  ُيحظ:٣٢التوصية 
األفيون يف الكثري من البلدان املتامخة للبلدان اليت يزرع فيها 

 اهليئة وتستذكر. خشخاش األفيون على حنو غري مشروع
 ١٩٩٩/٣٢قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 من وتطلب ٥٣/١٢ و٥١/١٥ات خدِّروقراري جلنة امل
ها خشخاش األفيون على حكومات البلدان اليت يزرع في

حنو غري مشروع أن تتعاون تعاونا وثيقا مع حكومات 
البلدان اجملاورة هلا بغية منع هتريب بذور خشخاش 

 وتدعو اهليئة احلكومات كافةً إىل إبالغها بأيِّ .األفيون
  .بذورذه المعاملة مريبة تتعلق هب

 دعت اجلمعية العامة يف اإلعالن السياسي :٣٣التوصية 
 الوقاية مندر عن اجتماعها الرفيع املستوى بشأن الصا

قرار اجلمعية العامة (ومكافحتها  املعديةاألمراض غري 
، إىل مجلة أمور منها تعزيز نظم الرصد )، املرفق٦٦/٢

 احلكومات وتشّجع اهليئةُ. واملراقبة على الصعيد القطري
 مواد اإلدمان يف تعاطيعلى إدراج اضطرابات 

، مبا املعديةلألمراض غري التصّدي لرامية إىل استراتيجياهتا ا
  .ةيالصحاألوضاع يف ذلك نظمها الوطنية لرصد ومراقبة 
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  توصيات إىل مكتب األمم املتحدة   - باء  
ات واجلرمية وإىل منظَّمة خدِّراملعين بامل

  الصحة العاملية
  

ات واجلرمية هو خدِّرمكتب األمم املتحدة املعين بامل  - ٨١٤
ية التابعة لألمم املتحدة املسؤولة عن تزويد اهليئة الرئيس
  األخرى باملساعدة التقنية والتنسيقاملنظَّماتاحلكومات و

أما الوظيفة . اتخدِّر يف املسائل املتعلقة مبراقبة املمعها
املسندة إىل منظَّمة الصحة العاملية مبوجب املعاهدات ذات 

ييمات الصلة فهي تتمثَّل يف تقدمي توصيات، على أساس تق
طبية وعلمية، بشأن إدخال تغيريات على نطاق مراقبة 

ات ؤثِّر ومراقبة امل١٩٦١ات مبقتضى اتفاقية سنة خدِّرامل
  .١٩٧١العقلية مبقتضى اتفاقية سنة 

،  كثري من البلدان املنخفضة الدخلر علىيتعذّ :٣٤التوصية 
مبوجب املعاهدات  الوفاء بالتزاماهتا بسبب قدراهتا احملدودة،

 وال تزال االتصاالت مع حكومات ،اتخدِّرراقبة اململ دوليةال
  مكتَبولذا حتثّ اهليئةُ. تلك البلدان حمفوفة باملشاكل

ات واجلرمية وسائر الوكاالت خدِّراألمم املتحدة املعين بامل
الدولية ذات الصلة على تقدمي املساعدة يف شكل تدريب 

لدان اليت السلطات املختصة يف البلفائدة وبناء قدرات 
حتتاج إىل املساعدة لتمكينها من املشاركة الكاملة يف رصد 

ات العقلية والسالئف الكيميائية ؤثِّرات واملخدِّرومراقبة امل
  .على الصعيد الدويل

 عقاقريال "التنوع املتزايد يف تالحظ اهليئة :٣٥التوصية 
يف مجيع أرجاء العامل، وال سيما يف " اجلديدة املتعاطاة
 مكتَبو الصحة العاملية  منظمةَ اهليئةُولذا حتثّ. أوروبا

 هذا دراسة على ات واجلرميةخدِّراألمم املتحدة املعين بامل
  .التطور واختاذ تدابري حمددة ملعاجلة املشكلة

مكتب وهتيب اهليئة مبنظمة الصحة العاملية  :٣٦التوصية 
وغريمها من ات واجلرمية خدِّراألمم املتحدة املعين بامل

وكاالت الدولية ذات الصلة أن تدعم احلكومات يف ال
جهودها الرامية إىل إدراج اضطرابات تعاطي مواد اإلدمان 

 احلصول على األدوية اخلاضعة للمراقبة إمكانياتوإتاحة 

لألمراض غري التصّدي الدولية يف جهودها الوطنية من أجل 
  ).الواردة آنفا ٣٣انظر أيضا التوصية  (املعدية

    
   الدولية املعنيَّةاملنظَّماتسائر  توصيات إىل - جيم  
  

 الدولية أيضا يف اجلهود الدولية املنظَّمات تساهم  - ٨١٥
أّما يف احلاالت اليت حتتاج فيها الدول إىل . اتخدِّرملراقبة امل

دعم عملي إضايف يف جماالت حمّددة، مثل إنفاذ قوانني 
ادين ات، فتوّجه اهليئة توصيات ذات صلة مبيخدِّرامل

لمنظَّمات الدولية واإلقليمية املختصة، لاالختصاص احملّددة 
  .ومنها اإلنتربول واملنظَّمة العاملية للجمارك

دودية القدرات يف  أنَّ حم تالحظ اهليئة بقلق:٣٧التوصية 
كثري من البلدان املنخفضة الدخل أمٌر حيول بينها وبني الوفاء 

 مجيَع ولذا حتثّ اهليئةُ. ١٩٨٨ اتفاقية سنة مبوجببالتزاماهتا 
 الدولية ذات الصلة، ومنها اإلنتربول واملنظَّمة املنظَّمات

العاملية للجمارك، على تقدمي املساعدة يف شكل تدريب 
السلطات املختصة يف البلدان املنخفضة لفائدة وبناء قدرات 

الدخل بغية متكينها من املشاركة الكاملة يف اآللية الدولية 
 رصد مشروعية بوسائل من بينهائف، ملراقبة السال

، ومن ثَم احليلولة دون وحتديدها املعامالت ذات الصلة
  .تسريب السالئفباستهداف تلك البلدان 

 ال يزال حجم الطلب غري املشروع على :٣٨التوصية 
   يف غرب آسيا، حيث تستخدم كبرياأهنيدريد اخلل 

 عن ضبط  يبلغ إالّالغري أنه . هذه املادة لصنع اهلريوين
وغالبا . كميات صغرية من أهنيدريد اخلل كل سنة يف املنطقة

  ما حترق الكميات املضبوطة يف املوقع مما يفّوت فرصة 
 حتريات املفيدة يفمجع التفاصيل واملعلومات العلمية اجلنائية 

وُتهيب اهليئة . التسريبطني يف للكشف عن املتوّرب التعقّ
 مثل املركز اإلقليمي ،ة اإلقليمية والدولياملنظَّماتب

 أن تساعد ،للمعلومات والتنسيق يف آسيا الوسطى
حكومة أفغانستان واحلكومات األخرى املعنية إلتاحة 
تبادل هذه املعلومات مع اهليئة عن طريق آليات مشروع 

لجهود الدولية الرامية إىل ل اًالقائمة تيسري" كوهيجن"
  .مكافحة االجتار بالسالئف
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 حتسني احلالة إحراز التقّدم يف جماالت تسييك :٣٩التوصية 
 جوهريةالتعمري والتنمية أمهية وتكثيف جهود احلوكمة و يةاألمن

يف مساعدة حكومة أفغانستان على حتسني حالة مراقبة 
 اهليئة اجملتمع الدويل، وخصوصا وتدعو. ات يف البلدخدِّرامل

أجل دعم  من جهوده مواصلة إىلكيانات األمم املتحدة، 
 ملكافحة  يف أفغانستان اليت تقودها احلكومةألنشطةا
التنمية الزراعية، واعتراض يف جماالت منها ات، خدِّرامل
 وإبادة املزروعات منهاات وخفض الطلب عليها خدِّرامل

واإلعالم بشأهنا، وكذلك التنفيذ الفّعال لقرار جملس األمن 
  .بشأن مراقبة السالئف) ٢٠٠٨ (١٨١٧

      
 )عتوقي( )توقيع(

 ي سورياوايترِْس محيد قُدسي
 املقرِّر الرئيس

      
 )توقيع(

 بافيل باشتا
  بالنيابة األمني

  
  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١١فيينا، 
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 املرفق األول
  

   املستخَدمة يف تقرير اهليئة الدولية  ودون اإلقليميةاجملموعات اإلقليمية
  ٢٠١١ لعام اتخدِّرملراقبة امل

  
  ات خدِّر املستخَدمة يف تقرير اهليئة الدولية ملراقبة امل ودون اإلقليميةترد أدناه قائمة باجملموعات اإلقليمية   

  .، مع بيان الدول املنتمية إىل كل جمموعة من تلك اجملموعات٢٠١١لعام 
 

  أفريقيــا
    إثيوبيا  سرياليون  
    إريتريا  سيشيل  
    أنغوال  الصومال  
    أوغندا  ابونغ  
    بنن  غامبيا  
    بوتسوانا  غانا  
    بوركينا فاسو  غينيا  
    بوروندي  االستوائية-غينيا  
    تشاد  بيساو-غينيا  
    توغو  الكامريون  
    تونس  كوت ديفوار  
    اجلزائر  الكونغو  
    جزر القمر  كينيا  
    مجهورية أفريقيا الوسطى  ليربيا  
    ةمجهورية تنـزانيا املتحد  )ب(ليبيا  
    مجهورية الكونغو الدميقراطية  ليسوتو  
    جنوب أفريقيا  مايل  
    )أ(جنوب السودان  مدغشقر  
    جيبويت  مصر  
    الرأس األخضر  املغرب  
    رواندا  مالوي  
    زامبيا  موريتانيا  
    زمبابوي  موريشيوس  
    سان تومي وبرينسيبـي  موزامبيق  
    السنغال  ناميبيا  
    سوازيلند  النيجر  
    السودان  رييانيج  

    
       _____________  

  . بقبول عضوية جنوب السودان يف األمم املتحدة٢٠١١يوليه / متوز١٤ املؤرخ ٦٥/٣٠٨ هاقرارقضت اجلمعية العامة يف   )أ(  

  ملختصر املستخَدم بوصفه االسم ا" اجلماهريية العربية الليبية"حملَّ اسم " ليبيا"، حلَّ اسم ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٦اعتباراً من   )ب(  
 .يف األمم املتحدة
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  أمريكا الوسطى والكاريـيب
    أنتيغوا وبربودا  سانت كيتس ونيفيس  
    بربادوس  سانت لوسيا  
    بليز  السلفادور  
    بنما  غرينادا  
    ترينيداد وتوباغو  غواتيماال  
    جامايكا  كوبا  
    جزر البهاما  كوستاريكا  
    ةاجلمهورية الدومينيكي  نيكاراغوا  
    دومينيكا  هاييت  
    سان فنسنت وجزر غرينادين  هندوراس  
      

  أمريكا الشمالية
    كندا  الواليات املتحدة األمريكية  
    املكسيك    

  
  أمريكا اجلنوبية

    األرجنتني  بريو  
    إكوادور  سورينام  
    أوروغواي  شيلي  
    باراغواي  غيانا  
    لالربازي  )البوليفارية -  مجهورية(فنـزويال   
    )ة القومياتتعّدد امل- دولة  (بوليفيا  كولومبيا  

  
  شرق وجنوب شرق آسيا

    إندونيسيا  الصني  
    بروين دار السالم  الفلبني  
    تايلند  فييت نام  
    ليشيت- تيمور  كمبوديا  
    مجهورية كوريا  ماليزيا  
    مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  منغوليا  
    ميقراطية الشعبيةمجهورية الو الد  ميامنار  
    سنغافورة  اليابان  

  جنوب آسيا
    بنغالديش  ملديف  
    بوتان  نيبال  
    سري النكا  اهلند  
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  غرب آسيا
    أذربيجان  اجلمهورية العربية السورية  
    األردن  جورجيا  
    أرمينيا  طاجيكستان  
    إسرائيل  العراق  
    أفغانستان  ُعمان  
    اإلمارات العربية املتحدة  قطر  
    أوزبكستان  قريغيزستان  
    )اإلسالمية- مجهورية(إيران   كازاخستان  
    باكستان  الكويت  
    البحرين  لبنان  
    تركمانستان  اململكة العربية السعودية  
      تركيا  اليمن  

  اــأوروب
  

  أوروبا الشرقية
    االحتاد الروسي  بيالروس  
            أوكرانيا  مجهورية مولدوفا  

  جنوب شرق أوروبا
    ألبانيا  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا  
    بلغاريا  رومانيا  
    البوسنة واهلرسك  صربيا  
            اجلبل األسود  كرواتيا  

  أوروبا الغربية والوسطى
    إسبانيا  فرنسا  
    إستونيا  فنلندا  
    أملانيا  قربص  
    أندورا  الكرسي الرسويل  
    إيرلندا  التفيا  
    إيسلندا  خلتنشتاين  
    إيطاليا  لكسمربغ  
    الربتغال  ليتوانيا  
    بلجيكا  مالطة  

    بولندا  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية
    اجلمهورية التشيكية  موناكو  
    الدامنرك  النرويج  
    سان مارينو  النمسا  
    سلوفاكيا  هنغاريا  
    سلوفينيا  هولندا  
    السويد  اليونان  
    سويسرا    
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  أوقيانوسيا
    أستراليا  ساموا  
    بابوا غينيا اجلديدة  فانواتو  
    باالو  فيجي  
    توفالو  كرييبايت  

    تونغا  )املتحدة- واليات(ميكرونيزيا 
    جزر سليمان  ناورو  
    جزر كوك  نيوزيلندا  
    جزر مارشال  نيوي  
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     املرفق الثاين
  اتخدِّر املاألعضاء احلاليون يف اهليئة الدولية ملراقبة

    
  محيد قُدسي  

  
من مواطين مجهورية إيران . ١٩٣٨ يف عام َدِلُو  
 املتعلقةأستاذ الطب النفسي والسياسات الدولية . اإلسالمية

مدير املركز ). ١٩٨٧منذ عام (ات، جامعة لندن خدِّراملب
منذ (، جامعة سانت جورج، لندن اتخدِّر لسياسة املالدويل
ز األوروبية املتعاونة لدراسات ؛ رئيس املراك)٢٠٠٣عام 

يئة يف اهل؛ مدير غري تنفيذي )١٩٩٢منذ عام (اإلدمان 
منذ عام (الوطنية املعنية بسالمة املرضى، اململكة املتحدة 

رئيس جلنة الشرف يف الكلية امللكية لألطباء ؛ )٢٠٠١
  ).٢٠٠٦منذ عام (النفسيني، اململكة املتحدة 

: التاليةات واجلوائز والشهادلدرجات العلمية لحائز   
؛ )١٩٦٥(دكتوراه يف الطب، مجهورية إيران اإلسالمية 

؛ دكتوراه )١٩٧٤( الطب النفسي، اململكة املتحدة  يفدبلوم
علوم الطب، يف ؛ دكتوراه )١٩٧٦( جامعة لندن ،يف الفلسفة

اجلمعية امللكية لألطباء يف زميل ). ٢٠٠٢(جامعة لندن 
 امللكية كليةاليف ؛ زميل )١٩٨٥(النفسيني، اململكة املتحدة 

ألطباء، لة امللكية كليال يف ؛ زميل)١٩٩٢(لألطباء، لندن 
؛ زميل يف هيئة تدريس طب الصحة العامة، )١٩٩٧(إدنربه 

؛ زميل يف أكادميية التعليم العايل، )١٩٩٧(اململكة املتحدة 
؛ زميل دويل، نقابة األطباء النفسيني )٢٠٠٥(اململكة املتحدة 

الكلية امللكية لألطباء زميل فخري،  ؛)٢٠٠٩(يني األمريك
زميل فخري يف الرابطة العاملية لألطباء  ؛)٢٠٠٦(النفسيني 
فريق اخلرباء االستشاري املعين يف عضو ؛ )٢٠٠٨(النفسيني 
 الصحة العاملية ، التابع ملنظمةاتخدِّرلكحول وامللباالرهتان 

للوصفات اللجنة املشتركة يف ؛ مستشار )١٩٧٩منذ عام (
منذ عام (الطبية، الكتاب الوطين الربيطاين للوصفات الطبية 

 ى لدى مستشف مستشار؛ طبيب نفسي فخري)١٩٨٤
منذ (سربنغفيلد اجلامعيني، لندن مستشفى سانت جورج و

يف الصحة مستشار ؛ طبيب نفسي فخري )١٩٧٨عام 
العمومية، صندوق واندسوورث االستئماين للرعاية األّولية 

 ستشفىامل لدى مستشار نفسي ب؛ طبي)١٩٩٧م منذ عا(

- ١٩٧٨( لندن ،ت توماسسان اجلامعي وكلّية الطب
رباء اخلجلان ملختلف  ومنّسق؛ عضو ومقّرر ورئيس )١٩٨٧

ستعراض وغريها من األفرقة العاملة املعنية باالرهتان االأفرقة و
 الصحة العاملية ، يف إطار منظمةات والكحولمخدِّرلل
ماكلويد، . س. معهد ميف روبية؛ أستاذ زائر جلماعة األواو

جامعة بيجني يف ؛ أستاذ فخري )١٩٩٠(جنوب أستراليا 
  ).١٩٩٧منذ عام (

 اعلميوحبثا  ا كتاب٣٥٠ر ملا يزيد على ف أو حمرِّمؤلِّ  
 :منها الكتب التاليةوات وإدماهنا، خدِّر املسائل املتعلقة بامليف

The Misuse of Psychotropic Drugs, London (1981); 

Psychoactive Drugs and Health Problems, Helsinki 

(1987); Psychoactive Drugs: Improving Prescribing 

Practices, Geneva (1988); Substance Abuse and 

Dependence, Guildford (1990); Drug Misuse and 

Dependence: The British and Dutch Response, Lancashire, 

United Kingdom (1990); Misuse of Drugs (3rd ed.), 

London (1997); Young People and Substance Misuse, 

London (2004); Addiction at Workplace, Aldershot (2005); 

International Drug Control into the 21st Century, 

Aldershot (2008); Ghodse’s Drugs and Addictive 

Behaviour: A Guide to Treatment (4th ed.), Cambridge 

(2010); International Perspectives on Mental Health, 

London (2011); Substance Abuse Disorders: Evidence and 

Experience, Chichester, United Kingdom (2011) رئيس ؛
يس التحرير رئ؛ International Psychiatry حترير جملّة

؛ Chinese Journal of Drug Dependence الفخري جمللّة
 International Journal of Social هيئة حترير جملّةيف عضو 

Psychiatry عضو يف هيئة حترير جملّة؛ Asian Journal of 

Psychiatry. الجتماعات أفرقة خرباء منظّمة الصحة منّسق 
 وتعليم الصيدلة ،)١٩٨٦(العاملية بشأن تعليم الطب 

، وترشيد وصف )١٩٨٩(، وتعليم التمريض )١٩٨٧(
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رئيس رابطة أساتذة الطب . العقاقري ذات التأثري النفسي
؛ رئيس رابطة )١٩٩١منذ عام (النفسي للُجزر الربيطانية 

أساتذة الطب النفسي األوروبيني؛ مدير الربنامج الوطين 
منذ عام  (مانالنامجة عن تعاطي مواد اإلدوفيات املعين بال
منذ عام ( الرابطة الدولية لعلم األوبئة  يف؛ عضو)١٩٩٧
١٩٩٨.(  

منذ عام (ات خدِّراهليئة الدولية ملراقبة امل يف عضو  
اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات  يف عضو). ١٩٩٢

 ١٩٩٧ و١٩٩٤ و١٩٩٣(رئيس اهليئة ). ١٩٩٢(
 ٢٠٠٨ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤و ٢٠٠١ و٢٠٠٠ و١٩٩٨و
  ). ٢٠١١ و٢٠١٠و
    

  غالينا كورتشاغينا  
  

. من مواطين االحتاد الروسي. ١٩٥٣يف عام ُوِلَدت   
إدمان يف جمال بحوث لنائبة مدير البحوث يف املركز الوطين ل

ات، وزارة الصحة والتنمية االجتماعية، االحتاد خدِّرامل
  .)٢٠١٠منذ عام (الروسي 

نغراد لطب األطفال، االحتاد الروسي يمعهد لين  
مدرسة يف طبيبة  ؛)٢٠٠١(؛ دكتوراه يف الطب )١٩٧٦(

رئيسة ؛ )١٩٧٩- ١٩٧٦(نغراد ينيداخلية، غاتشينا، منطقة ل
عالج إدمان لشعبة التنظيم والسياسات باملستوصف اإلقليمي 

حماضرة يف  ؛)١٩٨٩- ١٩٨١( يف لينينغراد اتخدِّرامل
؛ )١٩٨٩- ١٩٨١(نغراد ينيليف األكادميية الطبية اإلقليمية 

ات، خدِّرعالج إدمان امللاملستوصف البلدي  باء أطرئيسة
حماضرة مساعدة  ؛)١٩٩٤- ١٩٨٩(سانت بترسبورغ 

يف قسم ) ٢٠٠١- ٢٠٠٠( وأستاذة )١٩٩٦- ١٩٩١(
التكنولوجيات االجتماعية، املعهد احلكومي للخدمات 

، وأستاذة )٢٠٠٠- ١٩٩٤ (رة مساعدةحماِض واالقتصاد؛
يف ) ٢٠٠٨- ٢٠٠٢(وأستاذة ) ٢٠٠٢- ٢٠٠١(مساعدة 

ات، أكادميية سانت بترسبورغ خدِّرقسم حبوث إدمان امل
كبرية األساتذة ورئيسة قسم  الطبية للدراسات العليا؛

 األحباث الطبية وأمناط احلياة الصحية، جامعة هرتزن
؛ أستاذة يف )٢٠٠٨-٢٠٠٠(احلكومية التربوية يف روسيا 

زاعات، كلية الفلسفة، جامعة سانت  قسم دراسات الن

عضو يف العديد ؛ )٢٠٠٨- ٢٠٠٤(ورغ احلكومية بترسب
 األطباء النفسيني نقابة: من الرابطات واجلمعيات ومنها

 تات يف روسيا وسانخدِّر إدمان املاالختصاصيني يف جمالو
 للبحوث االجتماعية برونتيل يبترسبورغ؛ ومجعية ك

شاكل املعين مبوالوبائية املتعلقة بالكحول؛ واجمللس الدويل 
رئيسة و؛ واجلمعية الدولية لطب اإلدمان؛ اإلدمانوالكحول 

البحوث علم االجتماع اخلاص باجلوانب العلمية يف قسم 
 التابع جمللس البحوث املتعلقة باألبعاد ،الطبية والبيولوجية

 البحث العلمي، مركز سانت وتنظيماالجتماعية للعلم 
- ٢٠٠٢(أكادميية العلوم الروسية يف بترسبورغ العلمي 

ما يزيد  منشور، مبا يف ذلك ١٠٠هلا أكثر من . )٢٠٠٨
 نشر يف االحتاد الروسي، وسامهت بفصول  مؤلفا٧٠ً على

ائزة التفوق يف  حائزة جل. أدلة عمليةعدةيف دراسات ويف 
 اجلمهوريات جمال محاية الصحة من وزارة الصحة يف احتاد

حتالف يف خبرية استشارية  ).١٩٨٧ (ة السوفياتياالشتراكية
 /فريوس نقص املناعة البشريةب املعينئر األعمال العاملية دوا
بة مشاركة مدرِّ؛ )٢٠٠٦منذ عام ( والسل واملالريا يدزألا

 "مهارات من أجل التغيري "يف برنامج منظمة الصحة العاملية
ات خدِّر؛ شاركت يف اجتماعات جلنة امل)١٩٩٥منذ عام (
، اترخدِّامل ؛ خبرية يف وبائيات إدمان)٢٠٠٨- ٢٠٠٢(

؛ ممثلة )٢٠٠٣- ١٩٩٤( فريق بومبيدو التابع جمللس أوروبا
  ).٢٠٠٨- ١٩٩٢( مؤقتة يف منظمة الصحة العاملية

 منذ عام(ات خدِّرعضو يف اهليئة الدولية ملراقبة امل  
نائبة رئيس اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات ). ٢٠١٠

)٢٠١١.(  
    

  كاروال الندر  
  

 .اطين أملانيامن مو. ١٩٤١ت يف عام ُوِلَد  
صيدالنية، حائزة لدرجة الدكتوراه يف العلوم الطبيعية؛ 

  ).هيئة الصيادلة(الصحة العمومية اختصاصية معتمدة يف 

مساعدة أحباث وأستاذة مساعدة، جامعة برلني   
مسؤولة عن ضمان اجلودة الصيدالنية ). ١٩٧٩- ١٩٧٠(

زة الطبية، للعقاقري العشبية يف املعهد االحتادي للعقاقري واألجه
؛ رئيسة شعبة مراقبة صانعي )١٩٩٠-١٩٧٩(برلني 
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-١٩٩٠(ات، الوكالة االحتادية األملانية لألفيون خدِّرامل
رئيسة الوكالة االحتادية لألفيون، وهي اهليئة األملانية ). ١٩٩٢

 من االتفاقية ١٧اليت تتمتع بصالحيات مبقتضى املادة 
 من اتفاقية ٦ واملادة ١٩٦١ات لسنة مخدِّرالوحيدة لل

 فريق اخلرباء االحتادي ة، ورئيس١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثِّرامل
عضو يف الوفد األملاين ). ٢٠٠٦-١٩٩٢(ات خدِّراملعين بامل

حماِضرة يف شؤون ). ٢٠٠٦- ١٩٩٠(ات خدِّرلدى جلنة امل
-٢٠٠٣(ات، جامعة بون خدِّرالرقابة التنظيمية على امل

زة يف ميدان مهات املتمّيحائزة لشهادة تقدير للمسا). ٢٠٠٥
ات خدِّرات، من إدارة إنفاذ قوانني املخدِّرإنفاذ قوانني امل

التابعة للواليات املتحدة األمريكية؛ وحائزة لشهادة تقدير من 
  .مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً

منذ عام (ات خدِّرعضو يف اهليئة الدولية ملراقبة امل  
ة املعنية بالتقديرات عضو يف اللجنة الدائم). ٢٠٠٧

مث  )٢٠٠٨(، ونائبة رئيس هذه اللجنة )٢٠١١ و٢٠٠٧(
) ٢٠٠٩(النائبة الثانية لرئيس اهليئة ). ٢٠٠٩(رئيسة اللجنة 
  ).٢٠١٠(ونائبته األوىل 

    
  ميلفني ليفيتسكي  

  
من مواطين الواليات املتحدة . ١٩٣٨ يف عام ُوِلَد  
يف الواليات سي متقاعد من السلك الدبلوماسفري  .األمريكية
الدولية وزميل أقدم واملمارسات السياسات يف  أستاذ. املتحدة

فورد للسياسات . مركز السياسات الدولية، كلية جريالد ريف 
عضو يف هيئة ). ٢٠٠٦منذ عام  (العامة، جامعة ميشيغان

التدريس يف مركز دراسات روسيا وأوروبا الشرقية، 
ر للدميقراطيات ومستشار هيئة التدريس يف مركز فايز

عضو يف اللجنة التنفيذية ملركز . الناهضة، جامعة ميشيغان
  .التابع جلامعة ميشيغاناملتعلقة بتعاطي مواد اإلدمان بحوث ال

لواليات املتحدة السلك الدبلوماسي لتقلّد مناصب يف   
سفري الواليات املتحدة يف الربازيل :  منها، عاما٣٥ً على مدى

يف املسائل الدولية زير اخلارجية و؛ مساعد )١٩٩٨-١٩٩٤(
؛ األمني التنفيذي واملساعد )١٩٩٣-١٩٨٩(ات خدِّراملتعلقة بامل

؛ )١٩٨٩-١٩٨٧(اخلاص لوزير خارجية الواليات املتحدة 
ب  نائ؛)١٩٨٧-١٩٨٤(سفري الواليات املتحدة لدى بلغاريا 

نائب مساعد ؛ )١٩٨٤-١٩٨٣(مدير إذاعة صوت أمريكا 
-١٩٨٢(ق اإلنسان والشؤون اإلنسانية وزير اخلارجية حلقو

؛ مدير مكتب الشؤون السياسية لألمم املتحدة يف )١٩٨٣
؛ موظف مسؤول )١٩٨٢-١٩٨٠(مكتب العالقات الدولية 

عن العالقات الثنائية يف مكتب شؤون االحتاد السوفيايت 
؛ مسؤول عن الشؤون السياسية، سفارة )١٩٧٨-١٩٧٥(

؛ قنصل )١٩٧٥-١٩٧٣(الواليات املتحدة يف موسكو 
ويف ) ١٩٦٥-١٩٦٣(الواليات املتحدة يف فرانكفورت، أملانيا 

العالقات الدولية يف أستاذ ). ١٩٦٧-١٩٦٥(بيليم، الربازيل 
واإلدارة العمومية، كلية ماكسويل للمواطنة والشؤون العمومية، 

عدد من جوائز لحائز ). ٢٠٠٦-١٩٩٨ (سرياكيوزجامعة 
وائز جلخلارجية األمريكية، حائز التقدير والشرف من وزارة ا

ائزة الشرف الكربى من جلاستحقاق رئاسية للخدمة املمتازة و
معهد واشنطن يف عضو . الواليات املتحدةيف وزارة اخلارجية 
الرابطة  واألكادميية األمريكية للدبلوماسية وللشؤون اخلارجية

اجمللس االستشاري يف يف عضو . األمريكية للسلك الدبلوماسي
معهد السياسة يف عضو ". اتخدِّرمؤسسة أمريكا خالية من امل"

جملس إدارة الفريق العاملي يف عضو . اتخدِّراملب املتعلقةالعاملية 
الفريق العامل املشترك بني القطاعني العام يف عضو . جلمعية براغ

واخلاص املعين ببيع املواد اخلاضعة للمراقبة عن طريق اإلنترنت 
زميل متمّيز يف معهد دانييل ). جامعة هارفارد يفكلّية احلقوق (

باتريك موينيهان للشؤون العاملية، كلية ماكسويل للمواطنة 
مركز حبوث يف عضو . والشؤون العمومية، جامعة سرياكيوز

    ورد ذكره يف.التابع جلامعة ميشيغانتعاطي مواد اإلدمان 
Who’s Who in American Politicsو Who’s Who in American 

Governmentو Who’s Who in American Education.  

منذ عام (ات خدِّراهليئة الدولية ملراقبة امليف عضو   
 رئيس .)٢٠٠٤(رئيس اللجنة املالية واإلدارية ). ٢٠٠٣

  ).٢٠٠٥(االستراتيجية واألولويات ب املعينالفريق العامل 
    

  مارك موانار  
  

 قاض. من مواطين فرنسا. ١٩٤٢ يف عام ُوِلَد  
خريج كلية  باريس؛  السياسية،العلومخريج معهد  .متقاعد

،  عاممّدع. وخريج كلية اآلداب، بواتييه ؛احلقوق يف باريس
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 مّدع؛ )١٩٩٠(ع عام، بونتواز ؛ مّد)١٩٨٣- ١٩٨٢(بوفيه 
-١٩٩٢(ع عام، بوبيين ؛ مّد)١٩٩١-١٩٩٠(عام، ليون 

- ١٩٩٩(ع عام يف حمكمة االستئناف، بوردو ؛ مّد)١٩٩٥
: أدخل إصالحات هامة يف النظام القانوين، منها). ٢٠٠٥

إنشاء مراكز إلسداء املشورة القانونية والوساطة؛ تقدمي 
املشورة القانونية يف املناطق احملرومة؛ إنشاء نظام جديد 

التصّدي للتعاون بني احملاكم وأجهزة الشرطة من أجل 
للجرائم على وجه االستعجال؛ واستحداث فئة جديدة من 

  .ي العامّدعموظفي القضاء، وهي فئة مساعدي امل

مدير : وزارة العدلشغل مناصب إدارية رفيعة يف   
؛ رئيس هيئة التدريس يف )١٩٨٦-١٩٨٣(مكاتب التسجيل 

القضائية؛ عضو يف لشؤون امدير املعهد الوطين لكتبة احملاكم؛ 
جملس إدارة املعهد الوطين الفرنسي للقضاء؛ ممثل وزير العدل يف 

شؤون هيئة مدير ؛ )١٩٩٦-١٩٩٥(جمللس األعلى للقضاء ا
؛ رئيس املركز الفرنسي ملراقبة )١٩٩٨-١٩٩٦ ( والعفواجلرمية

-٢٠٠٥(ات وإدماهنا؛ األمني العام لوزارة العدل خدِّرامل
؛ رئيس بعثة القانون والعدالة، مسؤول عن إصالح )٢٠٠٨

اخلريطة القضائية؛ رئيس جلنة تكنولوجيا املعلومات 
االتصاالت؛ رئيس دائرة الشؤون الدولية يف وزارة العدل؛ و

؛ رئيس )٢٠٠٥-١٩٩٥(حماضر يف معهد باريس لعلم اجلرمية 
وسام ل حائز. مؤسسة داغوسو إلدارة اخلدمات االجتماعية

  .، ووسام جوقة الشرف برتبة قائد قائدبرتبة االستحقاق الوطين

 منذ عام(ات خدِّرعضو يف اهليئة الدولية ملراقبة امل  
عضو ). ٢٠١١(عضو يف اللجنة املالية واإلدارية ). ٢٠١٠

  ).٢٠١١(يف اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات 
    

  خورخيه مونتانيو  
  

أستاذ . من مواطين املكسيك. ١٩٤٨ يف عام ُوِلَد  
معهد  الدولية والسياسة اخلارجية املكسيكية يف املنظَّمات

ومستشار خاص يف جمال  التكنولوجيا املستقل يف املكسيك
  .إنفاذ اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة احلرة

جماز يف احلقوق والعلوم السياسية من جامعة املكسيك   
كلية الوطنية املستقلة؛ ماجستري ودكتوراه يف الشؤون الدولية، 

املدير العام للتعليم العايل، وزارة التعليم . لندن لعلوم االقتصاد

 عضو يف وزارة اخلارجية ؛)١٩٧٩-١٩٧٦(العمومي 
؛ مدير شؤون الوكاالت الدولية )٢٠٠٨-١٩٧٩(املكسيكية 

ة األطراف تعّدد؛ مساعد وزير الشؤون امل)١٩٨٢-١٩٧٩(
؛ املمثل الدائم للمكسيك لدى منظمات )١٩٨٨-١٩٨٢(

؛ رئيس فريق اخلرباء املعين )١٩٩٢-١٩٨٩(األمم املتحدة 
اص مبكافحة تعاطي بتعزيز فعالية هيكل األمم املتحدة اخل

؛ سفري املكسيك لدى الواليات املتحدة )١٩٩٠(ات خدِّرامل
ة األطراف بشأن تعّدد؛ عضو يف آلية التقييم امل)١٩٩٥-١٩٩٣(
 تعاطي البلدان األمريكية ملكافحة ات التابعة للجنةخدِّرامل
عضو يف اجمللس االستشاري ). ٢٠٠٣-٢٠٠١( اتخدِّرامل

 : ألّف املنشورات التالية).٢٠١٢-٢٠١٠(اخلاص للبنك الدويل 
Partidos y politicos en America Latina; Implicaciones legales 

de la presencia de Estados Unidos en Viet nam; Análisis del 

Sistema de Naciones Unidas; ACNUR en América Latina; 

Negociaciones del Tratado de Libre Comercio de America del 

Norte; Cooperación Mexico-Estados Unidos en materia de 

narcotráfico; Debilidades de la certificacion del Congreso de 

Estados Unidos; Retos de la frontera norte de México; 

Tráfico de armas en las fronteras mexicanas . مقالة ٥٠ألّف 
 يف أسبوعية افتتاحيات كاتب .خصصةُنشرت يف جمالت مت

 وعضو رئيس .El Universalو Reformaو La Jornadaصحف 
 Foreign Affairs Latinoamérica) Foreign Affairs جمللة مؤسس

en españolالرئيس املؤسس ملؤسسة ).  سابقاAsesoría y 

Análisis ألومسة حائز. اخلارجية للعالقات املكسيكي واجمللس 
 شارك يف .وغواتيماال والسلفادور واليونان شيلي حكومات من

العديد من اجتماعات مؤسسات منظومة األمم املتحدة ومنظمة 
  .البلدان األمريكية وحركة بلدان عدم االحنياز

منذ عام (ات خدِّرعضو يف اهليئة الدولية ملراقبة امل  
  ).٢٠١٠(عضو يف اللجنة املالية واإلدارية ). ٢٠٠٩

      
  دولوشان ناي  

  
من مواطين مجهورية جنوب . ١٩٦١ يف عام ُوِلَد  
عام منذ (طبيب أسرة، دوربان، جنوب أفريقيا . أفريقيا
١٩٨٥.(  
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، جنوب يف اجلراحة من جامعة ناتالو يف الطب جماز  
:  خبري مهين يف برنامج األطباء املتدّربني؛)١٩٨٣ (أفريقيا

فريقيا ؛ عضو يف نقابة أطباء جنوب أ)١٩٩٥(هانلي هازيلدن 
عضو يف نقابة املمارسني املستقلني يف ). ١٩٩٥منذ عام (

). ٢٠٠٠-١٩٩٥(بايبورت ونائب رئيس هذه النقابة 
اجمللس الوطين : مستشار معتَمد يف االرهتان للمواد الكيميائية

؛ عضو يف اجلمعية )١٩٩٦(للفاحصني يف جمال اإلدمان 
ارة  يف إددبلوم). ١٩٩٩-١٩٩٦(األمريكية لطب اإلدمان 

عضو ). ١٩٩٧(معهد جنوب أفريقيا لإلدارة األعمال، 
م مصّم؛ )١٩٩٩(مؤسس يف اجلمعية الدولية لطب اإلدمان 

 وكبري االختصاصيني يف عالج حاالت اإلدمان يف براجميات
 التخصصات متعّدد، وهو منوذج عالج " جولو"إطار برنامج 

بات للوقاية من الدرجة األوىل والثانية والثالثة من اضطرا
؛ مدير طيب )١٩٩٤منذ عام (اإلدمان وللتشخيص املزدوج 

 لعالج اإلدمان، مريبانك، دوربان، جنوب Serenityيف وحدة 
عضو يف حتالف كوا زولو ناتال ). ١٩٩٥عام منذ (أفريقيا 

؛ عضو يف نقابة اجلنوب )١٩٩٥منذ عام (للرعاية املنظَّمة 
 كلية خري،؛ حماِضر ف)٢٠٠٠منذ عام (لألطباء يف دوربان 

مانديال للطب، جامعة كوازولو ناتال، جنوب . نيلسون ر
عضو يف جلنة وضع املناهج، كلية ). ٢٠٠٥منذ عام  (أفريقيا

). ٢٠٠٥منذ عام ( جامعة كوا زولو ناتال ،طب أمناط احلياة
لعالج اإلدمان  السياسة واإلجراءات الوطنية قام بصياغة
 م؛ مصّم)٢٠٠٦(لصحة، جنوب أفريقيا وزارة ا بتكليف من

العاطفي من -، وهي للتأهيل النفسيRoots connectبراجمية 
 عضو يف اجمللس ؛)٢٠٠٧(خالل اإلنترنت يف حالة اإلدمان 

-٢٠٠٦( يف جنوب أفريقيا باملواد األفيونيةاالستشاري املعين 
ات يف جنوب مخدِّر اهليئة املركزية لل يف؛ عضو)٢٠٠٨
اهليئة املركزية ة إدارة ؛ عضو يف جلن)٢٠١٠-٢٠٠٦(أفريقيا 

  عضو يف.)٢٠١٠-٢٠٠٦(ات يف جنوب أفريقيا مخدِّرلل
-٢٠٠٧(جلنة اخلرباء املعنية بعالج متعاطي املواد األفيونية 

كيب  يف مقاطعةات مخدِّر ممثل اهليئة املركزية لل؛)٢٠٠٨
؛ وضع براجمية )٢٠١٠-٢٠٠٧(فريقيا أ جنوب ،الغربية

“Roots HelpPoints”تدخل السريع والوقاية األولية  من أجل ال
 ).٢٠٠٨(لدى األفراد املعّرضني لدرجة عالية من اخلطر 

املواد  متعاطيتوجيهية لعالج البادئ امل" وضعشارك يف 

 South Africanيف املنشورة ، " يف جنوب أفريقيايةاألفيون

Medical Journal) ؛)٢٠٠٨ ()اجمللة الطبية جلنوب أفريقيا 
ستشارية للعالج بواسطة مادة سوبوكسون عضو يف اهليئة اال

مستجدات العالج " شارك يف كتابة مقال عن ). ٢٠٠٩(
 South African Medicalيف " بواسطة مادة سوبوكسون

Journal )مصّمم براجمية ؛)٢٠١٠ “RehabFlow”  للتحكم يف
؛ عضو يف جلنة )٢٠١٠(اإلدمان واالعتالل املصاحب له 

يين للصحة العقلية وتعاطي مواد إدارة منتدى مقاطعة إيثيكو
مدرب ملقدمي الرعاية الصحية يف جمال ). ٢٠١٠(اإلدمان 

مدرس طيب لطلبة الطب يف . إعادة التأهيل وحاالت اإلدمان
؛ راع يف منظمة )١٩٩٥منذ عام (الدراسات اجلامعية والعليا 

أندرا ماها ساهبا يف جنوب أفريقيا؛ مؤسس حتالف جمتمع 
أمني صندوق جمتمع مريبانك ). ١٩٩٥(لي غرب مريبانك احمل

  ).٢٠٠٥-٢٠٠٠(احمللي 

  منذ (ات خدِّرعضو يف اهليئة الدولية ملراقبة امل  
عضو يف اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات ). ٢٠١٠عام 

  ).٢٠١١(عضو يف اللجنة املالية واإلدارية ). ٢٠١١(
    

  راجات راي  
  

أستاذ . من مواطين اهلند. ١٩٤٨ يف عام ُوِلَد  
  الوطين ركز املورئيس قسم الطب النفسي ورئيس 

  ات، معهد عموم اهلند للعلوم مخدِّرلل االرهتان لعالج
  .الطبية، نيودهلي

؛ )١٩٧١(ا، اهلند ّتكلية الطب، كلكُيج خّر  
، معهد عموم اهلند للعلوم  النفسي يف الطباهدكتور

 قسم الطب  عضو يف هيئة التدريس،).١٩٧٧(الطبية، 
ي، املعهد الوطين للصحة العقلية وعلوم األعصاب، النفس
تب عدة تقارير ومقاالت كَ). ١٩٨٨- ١٩٧٩ (بنغالور

حمرر . فنية يف جمالت وطنية ودولية ختضع ملراجعة النظراء
؛ عضو يف اهليئة Addiction Biologyمساعد يف جملة 

 Mental Health and Substanceاالستشارية الدولية جمللة 

Use: Dual Diagnosis .ّى دعماً للبحوث اليت جيريها من تلق
وزارة مثل (هيئات متويل خمتلفة على املستوى الوطين 

) ، واجمللس اهلندي للبحوث الطبيةالصحة ورعاية األسرة
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مثل مكتب األمم املتحدة املعين (وعلى املستوى الدويل 
شارك يف ). ات واجلرمية، ومنظمة الصحة العامليةخدِّربامل

متالزمة نقص /فريوس نقص املناعة البشريةتناول دراسة ت
وهي مشروع تعاوين يشارك فيه  ،)األيدز(املناعة املكتسب 

معهد عموم وات، مخدِّرللعاجلة االرهتان الوطين ملركز امل
ة التخصصات تعّدد، ومركز البحوث املاهلند للعلوم الطبية

 جامعة كاليفورنيا، لوس أجنلوس،يف علم املناعة واملرض، 
عضو يف فريق خرباء منظمة . الواليات املتحدة األمريكية

الصحة العاملية االستشاري املعين مبشاكل االرهتان 
عضو يف فريق خرباء ملناقشة . ات والكحولمخدِّرلل

الصحة العقلية واضطرابات تعاطي مواد اإلدمان على 
مستوى الرعاية األولية، وهو نشاط يقوم به املكتب 

.  الصحة العاملية يف جنوب شرق آسيااإلقليمي ملنظمة
عضو يف فريق خرباء منظمة الصحة العاملية املعين 
باملشاورات التقنية اإلقليمية بشأن احلد من تعاطي 

منسق أنشطة شىت يف اهلند بشأن اضطرابات . الكحول
منذ (تعاطي مواد اإلدمان، برعاية منظمة الصحة العاملية 

 تعاطيوطين ملكافحة الربنامج العضو يف ). ٢٠٠٤عام 
 يف اهلند، وعضو يف فريق لوضع املبادئ اتخدِّرامل

التوجيهية التقنية بشأن العالج الدوائي لالرهتان للمواد 
 األمم املتحدة األفيونية، وهو مشروع مشترك بني مكتب

 يف عضو.  ومنظمة الصحة العامليةات واجلرميةخدِّراملعين بامل
ات عن طريق خدِّر املبتعاطياملوارد التقنية املعين فريق 
 اهليئة هذا الفريق، وهو مشروع يف إطار  ورئيساحلقن

عضو يف اللجنة االستشارية . األيدز الوطنية ملكافحة
 بني  نقص املناعة البشريةملشروع الوقاية من انتقال فريوس

ات يف الدول األعضاء يف رابطة جنوب خدِّرمتعاطي امل
شروع يرعاه املكتب آسيا للتعاون اإلقليمي، وهو م

كتب األمم املتحدة املعين اإلقليمي جلنوب آسيا التابع مل
عضو يف اللجنة الفرعية املعنية بالتعليم . ات واجلرميةخدِّربامل

رئيس الفريق العامل . الطيب العايل، اجمللس الطيب يف اهلند
املعين بتصنيف االضطرابات املتصلة مبواد اإلدمان 

تابع للفريق االستشاري الدويل املعين واضطرابات اإلدمان ال
 األمراض العقلية والسلوكية العاشر لتصنيفبالتنقيح 

؛ كبري الباحثني يف مشروع منظمة الصحة العاملية )٢٠١١(

ملكافحة تعاطي ) بوابة إلكترونية(تدابري بواسطة اإلنترنت "
؛ كبري )٢٠١٠منذ عام (، جنيف "الكحول ومحاية الصحة

، اتمخدِّرللعاجلة االرهتان الوطين ملز ركالباحثني، امل
يدز والسل واملالريا، اجلولة الصندوق العاملي ملكافحة األ

التاسعة، واملركز اإلقليمي للموارد والتدريب؛ كبري منسقي 
السياسة الوطنية واخلطة اخلمسية الثانية عشرة للهند، للفترة 

، بشأن اجملاالت املتعلقة مبكافحة مشاكل ٢٠١٧- ٢٠١٢
ات، وزارة العدالة والتمكني خدِّراطي الكحول واملتع

االجتماعيني، احلكومة اهلندية؛ كبري الباحثني يف مشروع 
القضايا املطروحة : العالج اإلبدايل باملواد األفيونية يف اهلند"

ركز ، وهو مشروع مشترك بني امل"والعرب املستخلصة
ند معهد عموم اهل واتمخدِّرللعاجلة االرهتان الوطين مل

يدز وحكومة  الوطنية ملكافحة األاملنظَّمة وللعلوم الطبية
 - )اململكة املتحدة(والية البنجاب وإدارة التنمية الدولية 

فريق الدعم باملساعدة التقنية، التدابري احملددة اهلدف؛ عضو 
ات خدِّرات العقلية واملؤثِّريف جلنة اخلرباء املعنية بامل

ات يف اهلند خدِّرمراقبة املاجلديدة، كبري املسؤولني عن 
 Indian Journal ofمراجع ومساهم يف جملة ). ٢٠١١(

Medical Research وهي منشور رمسي صادر عن اجمللس ،
  ).٢٠١٠منذ عام (اهلندي لألحباث الطبية 

منذ عام (ات خدِّرعضو يف اهليئة الدولية ملراقبة امل  
 ،)٢٠١٠(ات عضو يف اللجنة الدائمة املعنية بالتقدير). ٢٠١٠

  ).٢٠١١(النائب الثاين لرئيس اهليئة ). ٢٠١١( رئيسها مث
    

 يفريوج سوميا  
  

متقاعد من . من مواطين تايلند. ١٩٥٣ يف عام ُوِلَد  
  يفدارة األغذية والعقاقريمنصب األمني العام املساعد، إل

خبري يف علم األدوية .  يف تايلندرة الصحة العامةاوز
ات، أستاذ يف خدِّرئيات املالسريري ومتخصص يف وبا

  ). ٢٠٠١منذ عام (جامعة ماهيدول 

جامعة ، )١٩٧٦ ( يف الكيمياءحاصل على اإلجازة  
جامعة مانيال ، )١٩٧٩(يف الصيدلة ، وشيانغ مايت

، )١٩٨٣(ماجستري يف علم األدوية السريري . املركزية
  تعاطي أمراضوبائيات يف متمّرن. جامعة شواللونغورن
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جامعة سانت جورج يف لندن، إنكلترا ات، خدِّرامل
 دكتوراه يف السياسة واإلدارة الصحيتني ).١٩٨٩(
عضو يف رابطة الصيدلة . ، املعهد الوطين لإلدارة)٢٠٠٩(

عضو يف مجعية علم األدوية والطب العالجي يف . يف تايلند
مؤلف تسعة . عضو يف مجعية علم السموم يف تايلند. تايلند

ات ومكافحتها، خدِّرمن تعاطي املكتب يف جمال الوقاية 
 Drugging Drinks: Handbook for Predatory Drugs: ومنها

Prevention وDéjà vu: A Complete Handbook for 

Clandestine Chemistry, Pharmacology and Epidemiology 

of LSD . جملةيكتب بصفة منتظمة يف Food and Drug 

Administration Journal .ز جلائزة رئيس الوزراء يف جمال حائ
  ).٢٠٠٥ ( تعاطيهاات والوقاية منخدِّرالتثقيف بشأن امل

منذ عام (ات خدِّرعضو يف اهليئة الدولية ملراقبة امل  
منذ (عضو يف اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات ). ٢٠١٠

 ).٢٠١١(رئيس اللجنة املالية واإلدارية ). ٢٠١٠عام 
      

  ي سورياوايترِْس  
  

. من مواطين إندونيسيا. ١٩٥٥ُوِلدت يف عام   
منسقة برنامج درجة املاجستري يف سياسات األدوية وإدارهتا، 

حماِضرة أقدم يف علم األدوية وعلم . جامعة غادجا مادا
؛ مشرفة على أكثر من )١٩٨٠منذ عام (األدوية السريري 

 من رسائل املاجستري والدكتوراه يف جماالت سياسات ١٢٠
ة، واالستخدام الرشيد لألدوية، وعلم احلرائك األدوي

الدوائية يف اجلسم، وعلم اقتصاد األدوية، وإدارة 
  .املستحضرات الصيدالنية

اختصاصية يف علم األدوية ). ١٩٧٩(صيدالنية   
؛ دكتوراه يف علم احلرائك الدوائية السريرية )١٩٨٥(
مديرة سابقة ملركز علم األدوية السريري ). ١٩٩٤(

- ٢٠٠٢(ت سياسات األدوية، جامعة غادجا مادا ودراسا
رئيسة سابقة لشعبة علم األدوية السريري، كلية ). ٢٠١٠

 ٢٠٠٦-١٩٩٩(الطب، جامعة غادجا مادا، إندونيسيا 
عضو يف فريق خرباء منظمة الصحة ). ٢٠٠٩- ٢٠٠٨و

عضو . العاملية االستشاري املعين بسياسات األدوية وإدارهتا

. لشبكة الدولية لترشيد استعمال العقاقرييف اجمللس التنفيذي ل
عضو يف جلنة خرباء منظمة الصحة العاملية املعين باختيار 

 ٢٠٠٥ و٢٠٠٣ و٢٠٠٢(األدوية األساسية واستعماهلا 
عضو يف جلنة خرباء منظمة الصحة العاملية املعنية ). ٢٠٠٧و

فرقة عمل عضو يف ). ٢٠٠٦ و٢٠٠٢(باالرهتان للعقاقري 
فريوس نقص املناعة  بشأن أللفيةملتحدة ل األمم امشروع
 األدوية واملالريا والسل وفرص احلصول على األيدز/البشرية

خبرية ). ٢٠٠٥- ٢٠٠١) (٥فرقة العمل (األساسية 
استشارية يف برامج األدوية األساسية والتشجيع على ترشيد 

وكمبوديا ) ٢٠٠٧- ٢٠٠٦(استخدام األدوية يف بنغالديش 
وفيجي ) ٢٠٠٨- ٢٠٠٦( والصني) ٢٠٠٨- ٢٠٠١(
- ٢٠٠١(ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية ) ٢٠٠٩(

- ٢٠٠٦(والفلبني ) ٢٠٠٨- ٢٠٠٦(ومنغوليا ) ٢٠٠٣
خبرية استشارية يف سياسات األدوية وتقييم ). ٢٠٠٧

، والصني )٢٠٠٧ و٢٠٠٥ و٢٠٠٣(العقاقري يف كمبوديا 
، وفييت نام )٢٠٠٦- ٢٠٠٥(، وإندونيسيا )٢٠٠٣(
بة يف عدة دورات تدريبية دولية يف جمال مدّر). ٢٠٠٣(

سياسات األدوية والتشجيع على ترشيد استعمال األدوية، 
دورات مشتركة بني منظمة الصحة العاملية والشبكة : منها

الدولية لترشيد استعمال العقاقري يف جمال ترشيد استعمال 
، ودورات تدريبية يف جمال )٢٠٠٧- ١٩٩٤(األدوية 

- ٢٠٠١(ة يف املستشفيات وجلان العالج العقاقري املستخدم
ودورات تدريبية دولية يف جمال سياسات األدوية ) ٢٠٠٧

)٢٠٠٣- ٢٠٠٢.(  

منذ عام (ات خدِّرعضو يف اهليئة الدولية ملراقبة امل  
عضو يف اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات ). ٢٠٠٧

مث ) ٢٠٠٩(ونائبة رئيس هذه اللجنة ) ٢٠١١ و٢٠٠٨(
) ٢٠١٠(النائبة الثانية لرئيس اهليئة ). ٢٠١٠(رئيسة اللجنة 

  ).٢٠١١ (رة اهليئةومقّر
    

  غراخنايب ـكاميلو أوري  
  

مدير . من مواطين كولومبيا. ١٩٦٣ يف عام ُوِلَد  
، بوغوتا؛ ILADIBAطيب، مؤسسة مالدونادو التحريرية، 

منذ عام (مدير وحدة علم السموم، عيادة دي ماريل، بوغوتا 
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منذ ( علم السموم، عيادة بالريمو، بوغوتا ؛ خمتص يف)١٩٩٠
؛ مدير علمي، وحدة علم السموم املتكامل )١٩٩٤عام 

(UNITOX) منذ (، مستشفى األطفال اجلامعي يف سان خوسيه
، عيادة علم السموم، مستشفى ؛ كبري املنسقني)٢٠٠٨عام 

  .األطفال اجلامعي يف سان خوسيه، بوغوتا

 لية الطب، جامعة ك قسم اجلراحة،،املدير الطيب  
،  السريريتخصص يف علم السمومم؛ )١٩٨٩(روساريو 

تخصص يف م؛ )١٩٩٠(كلية الطب، جامعة بوينس آيرس 
ن أستاذ جامعي ، شهادة )١٩٩٧(علم السموم املهين 

دبلوم يف إدارة املستشفيات حاصل على ؛ )١٩٩٨(
 ،)١٩٩٩(لضمان االجتماعي ل  العليادارةويف اإل) ١٩٩٨(

 دبلوم يف حاالت الطوارئ ارة العامة العليا؛مدرسة اإلد
دبلوم يف التعليم العايل، ؛ )١٩٩٨( روساريو السمية، جامعة

جامعة روساريو؛ طبيب شرعي، متخصص يف علم السموم، 
 ،مدير طيب. منسق فين ومدير لعدة مستشفيات ومؤسسات

؛ رئيس )١٩٨٨(، كولومبيا ميتا، مستشفى سان مارتن
دوق الضمان االجتماعي لالتصاالت، الرعاية الطبية، صن

؛ مدير إقليمي، )١٩٩٠حىت عام (ميتا واألراضي الوطنية 
حىت (صندوق الضمان االجتماعي لالتصاالت، بوغوتا 

؛ مدير علمي، عيادة علم )١٩٩٢ديسمرب /كانون األول
 Guillermo Uribeالسموم، مركز السموم االستشاري 

Cualla) م السريري، علم السمومدير؛ )٢٠٠٥- ١٩٩١ 
حىت كانون  (سساعيادة فراي بارتولومي دي الس كا

؛ طبيب يف علم السموم، عيادة سان )١٩٩١يناير /الثاين
؛ رئيس مؤسسة معهد )١٩٩١- ١٩٩٠(بيدرو كالفري 
؛ )١٩٩٢حىت عام " (لويس باتينيو كامارغو"الطب املداري 

منذ عام (منسق طيب ومدير شبكة الطوارئ الوطنية 
 قسم علم السموم، مستشفى دي ؛ مدير)١٩٩٣

؛ مدير )١٩٩٨- ١٩٩٣(أوكسيدينتيه كينيدي، بوغوتا 
قسم علم السموم، وزارة الصحة، مقاطعة بوغوتا 

؛ مدير برنامج إدارة اخلدمات الصحية )١٩٩٩- ١٩٩٣(
؛ عضو يف اللجنة التوجيهية إلدارة )٢٠٠١حىت عام (

العقاقري مراقبة العقاقري واألغذية، املعهد الوطين ملراقبة 
؛ املدير العام إلدارة مراقبة )٢٠٠١- ١٩٩٤(واألغذية 

؛ أمني رابطة األطباء يف )٢٠٠٢- ٢٠٠١(العقاقري واألغذية 

حىت عام (كولومبيا، قسما كونيديناماركا وبوغوتا 
فراي بارتولومي دي ؛ املدير العام للعيادة اجلديدة )٢٠٠٢
؛ مستشار لدى )٢٠٠٣- ٢٠٠٢ (، بوغوتااسسالس كا

ب علم السموم يف وزارة اخلارجية بالواليات املتحدة مكت
؛ مستشار يف علم السموم، املديرية )٢٠٠٥حىت عام (

رئيس ). ٢٠٠٥حىت عام (ات يف كولومبيا مخدِّرالوطنية لل
منذ عام (ات خدِّرالرابطة الكولومبية لعلم السموم وتعاطي امل

- ١٩٩٥ و١٩٩٠- ١٩٨٨(؛ نائب الرئيس )١٩٩٢
رابطة علم السموم يف ) ٢٠٠٩- ٢٠٠٣(والرئيس ) ١٩٩٨

نائب رئيس االحتاد الدويل لعلم ؛ لدول أمريكا الالتينية
ف مؤلّ). ٢٠٠٩- ٢٠٠٧ و٢٠٠٧- ٢٠٠٥(السموم 

 زوديازيبينات البنب املتعلقفصل  ال:العديد من األعمال، ومنها
 Therapeutic Compendium of the Colombian Internal يف

Medicine Association )؛ )١٩٩٢Criminal Intoxication with 

Scopolamine-Like Substances ؛Handbook on Toxicological 

Emergency Management ؛Manual on the Treatment of 

Intoxication by Plaguicides )حائز للعديد من . )١٩٩٥
 األكادميية، املؤمتر جائزة املنجزات واملؤهالت: اجلوائز، ومنها

األمريكي لعلم السموم، والرابطة اإلسبانية لعلم - ياإليبري
تكرمي على اخلدمات املقدمة للمجتمع ؛ و)١٩٩٣(السموم 

الكولوميب يف ميدان علم السموم، املؤمتر الدويل األول لعلم 
عضو كامل العضوية ). ١٩٩٦ (السموم، جامعة أنتيوكيا

يف أكادميية الطب الوطنية؛ عضو يف جلنة الصحة العامة؛ 
مشارك يف العديد من . ضو يف جلنة الصحة العقليةع

املؤمتر الدويل الثامن عشر : املؤمترات والندوات املهنية، ومنها
السنوي ؛ واالجتماع )١٩٨٦(للطب الباطين، بوغوتا 

اخلامس والثالثون جلمعية علم السموم، أناهامي، كاليفورنيا 
عصبية ؛ ومؤمتر البلدان األمريكية لعلم األدوية ال)١٩٩٦(

والنفسية، واحللقة الدراسية الدولية بشأن أمراض اإلدمان، 
 بشأن اهلريوين باعتباره املؤمتر الوطينو ؛)١٩٩٨(بوغوتا 

؛ )٢٠٠٨( ميديلني، حتديا للصحة العقلية والصحة العامة،
 رئيس .)٢٠٠٩(واملؤمتر الدويل بشأن العقاقري االصطناعية 

 Pontificia Universidad Javerianaكلية احلقوق، جامعة 
؛ أستاذ يف علم السموم الصناعي، جملس )٢٠٠٦- ١٩٩٠(

عليا ؛ أستاذ دراسات )١٩٩٣حىت عام (األمن الكولوميب 
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؛ مدرس علم السموم، كلية مبؤسسة لويس أميغو اجلامعية
  .الطب، جامعة كولومبيا الوطنية

منذ عام (ات خدِّرعضو يف اهليئة الدولية ملراقبة امل  
منذ (يف اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات عضو ). ٢٠٠٥

) ٢٠٠٧ و٢٠٠٦(ونائب رئيس هذه اللجنة ) ٢٠٠٩عام 
منذ ( عضو يف اللجنة املالية واإلدارية .)٢٠٠٨(مث رئيسها 

  ).٢٠١٠(مث رئيسها ) ٢٠٠٧عام 
    

  رميون يانس  
  

ُمجاز يف . من مواطين بلجيكا. ١٩٤٨ُوِلد يف عام   
  ). ١٩٧٢( الفلسفة فقه اللغات اجلرمانية ويف

: شغل املناصب التالية يف وزارة اخلارجية البلجيكية  
؛ نائب عمدة مدينة )١٩٨١-١٩٧٨(ملحق يف جاكارتا 

- ١٩٨٩(؛ قنصل يف طوكيو )١٩٨٩- ١٩٨٢(لييج 
-١٩٩٩(؛ قنصل وقائم باألعمال يف لكسمربغ )١٩٩٤
ات يف وزارة اخلارجية خدِّر؛ رئيس وحدة امل)٢٠٠٣

؛ رئيس جمموعة دبلن )٢٠٠٧-٢٠٠٣ و١٩٩٩- ١٩٩٥(
؛ رئيس فريق االحتاد األورويب العامل املعين )٢٠٠٦- ٢٠٠٢(

بالتعاون يف جمال سياسات العقاقري أثناء رئاسة بلجيكا لالحتاد 
األورويب؛ مسؤول عن التنسيق الوطين لعملية التصديق على 

 واتفاقية األمم املتحدة ١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثِّراتفاقية امل
ات العقلية ؤثِّرات واملخدِّرافحة االجتار غري املشروع يف اململك

؛ مسؤول عن )١٩٩٨- ١٩٩٥( وتنفيذمها ١٩٨٨لسنة 
االتصال بني وزارة اخلارجية والشرطة الوطنية بشأن ضباط 

ات يف السفارات البلجيكية خدِّراالتصال املعنيني بامل
؛ شارك يف اإلجراء املشترك بني أعضاء )٢٠٠٥- ٢٠٠٣(

ات االصطناعية اجلديدة لبدء خدِّراد األورويب بشأن املاالحت
العمل بنظام إنذار مبكر من أجل تنبيه احلكومات إىل ظهور 

؛ مشارك يف إنشاء آلية )١٩٩٩(ات اصطناعية جديدة خمدِّر
ات بني االحتاد األورويب ومنطقة أمريكا خدِّرالتعاون بشأن امل

مقاالت كتب ). ١٩٩٩-١٩٩٧(الالتينية والكاريـيب 
" The future of the Dublin Group: "وُخطباً عديدة، منها

 Is there anything such as a European Union"و) ٢٠٠٤(

Common Drug Policy ")عضو يف الوفد البلجيكي ). ٢٠٠٥

؛ شارك يف كل )٢٠٠٧- ١٩٩٥(ات خدِّرلدى جلنة امل
 ات األمفيتامينية،نشِّطبشأن امل(الدورات التحضريية 

والسالئف، والتعاون القضائي، وغسل األموال، وخفض 
لدورة اجلمعية العامة ) ات، والتنمية البديلةخدِّرالطلب على امل

االستثنائية العشرين؛ ويف حلقة االحتاد األورويب الدراسية 
ات من جانب خدِّرحول أفضل املمارسات يف إنفاذ قوانني امل

ويف املؤمترين ؛ )١٩٩٩(سلطات إنفاذ القوانني، هلسنكي 
املشتركني بني االحتاد األورويب واجلماعة اإلمنائية للجنوب 

ات، ماباتو، خدِّراألفريقي حول التعاون يف جمال مراقبة امل
؛ ويف املوائد )١٩٩٨(وغاباروين ) ١٩٩٥(جنوب أفريقيا 

ات خدِّراملستديرة املشتركة بني مكتب األمم املتحدة املعين بامل
وطهران ) ٢٠٠٣(ريس، يف بروكسل واجلرمية وميثاق با

؛ ويف اجتماعات احلوار الرفيع املستوى )٢٠٠٥(وإسطنبول 
ات بني مجاعة دول األنديز واالحتاد األورويب، خدِّربشأن امل

  ).٢٠٠٦(وفيينا ) ٢٠٠٥(ليما 

منذ عام (ات خدِّرعضو يف اهليئة الدولية ملراقبة امل  
تقديرات عضو يف اللجنة الدائمة املعنية بال). ٢٠٠٧

عضو يف اللجنة املالية واإلدارية ). ٢٠١٠- ٢٠٠٧(
النائب األول و) ٢٠١٠(مقّرر اهليئة ). ٢٠١٠- ٢٠٠٧(

  ).٢٠١١(لرئيس اهليئة 
    

  يو شني  
  

أستاذ الطب . من مواطين الصني. ١٩٦٥ُوِلد يف عام   
منذ (النفسي السريري يف معهد الصحة العقلية، جامعة بيجني 

منذ (جماز، الرابطة الطبية الصينية طبيب نفسي ). ٢٠٠٤عام 
رئيس مؤسس لرابطة األطباء النفسيني الصينية ). ١٩٨٨عام 

؛ رئيس جلنة وثائق اعتماد األطباء )٢٠٠٨-٢٠٠٥(
النفسيني، وزارة الصحة الصينية؛ الرئيس املنتخب للجمعية 

؛ نائب رئيس رابطة )٢٠٠٦منذ عام (الصينية للطب النفسي 
؛ نائب رئيس اهليئة )٢٠٠٩( النفسي إدارة مستشفيات الطب

  ).٢٠٠٢منذ عام (املعنية بداء آلزامير، الصني 

حاصل على اإلجازة يف الطب، جامعة بيجني   
؛ زميل يف الطب النفسي، جامعة ملبورن، )١٩٨٨(الطبية، 

؛ زميل يف أحباث تعاطي مواد )١٩٩٧- ١٩٩٦(أستراليا 
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كتوراه ؛ د)١٩٩٩- ١٩٩٨(اإلدمان، جامعة جونز هوبكنـز 
؛ زميل أقدم يف الطب )٢٠٠٠(يف الطب، جامعة بيجني 

ب يف طبيب متدرِّ). ٢٠٠٣(االجتماعي، جامعة هارفارد 
وطبيب نفسي ممارس ) ١٩٩٣-١٩٨٨(الطب النفسي 

، معهد الصحة العقلية، جامعة بيجني )١٩٩٨- ١٩٩٣(
الطبية؛ رئيس وأستاذ مساعد يف الطب النفسي واختصاصي 

متقدمني يف السن، قسم الطب النفسي يف الطب النفسي لل
للمتقدمني يف السن، معهد الصحة العقلية، جامعة بيجني 

؛ مساعد مدير معهد الصحة العقلية، )٢٠٠١- ١٩٩٩(
ومديره التنفيذي ) ٢٠٠١- ٢٠٠٠(جامعة بيجني 

ألَّف وشارك يف تأليف العديد من ). ٢٠٠٤- ٢٠٠١(
سي مثل األعمال حول مواضيع متنّوعة يف جمال الطب النف
خصية، علم األدوية النفسي، واإلسراع بعالج انفصام الش

يدز وفريوسه وتعاطي والصحة العقلية يف حاالت األ
ات، وعواقب تعاطي الكحول على الصحة العقلية، خدِّرامل

وعلم النفس العصيب اخلاص باالضطرابات العقلية، وتصوير 
اجلهاز العصيب يف حاالت االكتئاب يف أواخر العمر، 

حاالت اإلصابة بالذهان يف سن متأخرة، والتقييم والعالج و
ر عدة كتب مدرسية، منها حمّر. والرعاية يف حاالت الَعَته

والكتاب التعليمي للطب ، مني يف السنالطب النفسي للمتقّد
نال جائزة . والطب النفسي لطالب الطب، النفسي يف آسيا

ة أحسن طبيب سريري من جامعة بيجني الطبية، وجائز
 ).٢٠٠٤(االبتكار واإلبداع من احتاد بيجني للمهن الطبية 

 سكِّناتاملاملتعلق ب يف القسمفريق اخلرباء يف عضو 
عام منذ  (احلكومية لألغذية والعقاقريدارة يف اإلات هدِّئوامل

 العالج  فعالية عياداتمسؤول عن تقييم). ٢٠٠٠
دراكية اإلعصبية الوظائف المشروع متابعة رئيس . امليثادونب

ملرضى املصابني بفريوس نقص املناعة والعقلية لدى ا
 ات عن طريق احلقنخدِّر نتيجة لتعاطي امليدزألا/البشرية
كبري األطباء النفسيني يف برنامج اخلدمات . الوريدي

خبري استشاري أقدم لدى . اجملتمعية الوطنية للصحة العقلية
تشاري أقدم خبري اس. اجلمعية الصينية للحد من تعاطي التبغ

  . لدى برنامج عالج اآلالم املزمنة

منذ عام (ات خدِّرعضو يف اهليئة لدولية ملراقبة امل  
عضو يف ). ٢٠٠٩(رئيس اللجنة املالية واإلدارية ). ٢٠٠٧

ونائب ) ٢٠٠٧منذ عام (اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات 
  ).٢٠١٠(رئيسها 



 

 

  اترخدِّنبذة عن اهليئة الدولية ملراقبة امل
  

. ات هي هيئة رقابية مستقلّة شبه قضائية، أُنشئت تعاهديا من أجل رصد تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة العقاقريخدِّراهليئة الدولية ملراقبة امل  
  .ات، يرجع تارخيها إىل عهد عصبة األممخدِّر سالفة هلا يف إطار املعاهدات السابقة ملراقبة املمنظَّماتوكانت هناك 

  
  يبتهاترك

  
انظر املرفق (تتألّف اهليئة من ثالثة عشر عضوا ينتخبهم اجمللس االقتصادي واالجتماعي ويعملون بصفتهم الشخصية ال كممثّلني حلكوماهتم   

 أو املستحضرات وُينتخب ثالثة أعضاء من ذوي اخلربة يف ميدان الطب أو علم العقاقري). الثاين من هذا التقرير لالطالع على قائمة األعضاء احلاليني
وأعضاء اهليئة هم .  الصحة العاملية، وعشرة أعضاء من قائمة من األشخاص الذين ترّشحهم احلكوماتةمنظَّمالصيدالنية من قائمة أشخاص ترّشحهم 

ترتيبات الالزمة لضمان يتخذ اجمللس، بالتشاور مع اهليئة، كل ال. ه عن الغرضأشخاص حيظون بثقة اجلميع ملا يتحلّون به من كفاءة وحياد وتنـّز
أمانة اهليئة هي كيان إداري تابع . للهيئة أمانة تساعدها على القيام مبهامها الوظيفية ذات الصلة باملعاهدات. االستقالل التقين التام للهيئة يف أداء وظائفها

وتتعاون اهليئة يف العمل . شأن تقدمي تقاريرها عن املسائل املوضوعيةات واجلرمية، لكنها ليست مسؤولة إال أمام اهليئة بخدِّرملكتب األمم املتحدة املعين بامل
كما تتعاون مع هيئات . ١٩٩١/٤٨ات واجلرمية يف إطار الترتيبات اليت اعتمدها اجمللس يف قراره خدِّرعلى حنو وثيق مع مكتب األمم املتحدة املعنـي بامل

ات التابعة لــه، بل تشمل أيضا وكاالت األمم املتحدة املتخّصصة ذات الصلة، خدِّرجمللس وجلنة املات، ال تقتصر على اخدِّردولية أخرى معنية مبراقبة امل
) اإلنتربول( الدولية للشرطة اجلنائية ةنظَّموهي تتعاون أيضا مع هيئات خارج منظومة األمم املتحدة، وخباصة امل.  الصحة العامليةةمنظَّموخصوصا 

  . العاملية للجماركةنظَّموامل
  

  وظائفها
  

؛ واتفاقية ١٩٧٢ة بربوتوكول سنة عّدل بصيغتها امل١٩٦١ات لسنة مخدِّراالتفاقية الوحيدة لل: أُرسيت وظائف اهليئة يف املعاهدات التالية  
وعلى وجه العموم، . ١٩٨٨نة ات العقلية لسؤثِّرات واملخدِّر؛ واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف امل١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثِّرامل

  :تقوم اهليئة مبا يلي
ات وجتارهتا واستعماهلا بطريقة مشروعة، تسعى اهليئة، بالتعاون مع احلكومات، إىل ضمان توافر إمدادات خدِّرفيما يتعلق بصنع امل  )أ(  

وتقوم اهليئة . ادر املشروعة إىل القنوات غري املشروعةكافية من العقاقري لالستعماالت الطبية والعلمية، وضمان عدم حدوث تسريب للعقاقري من املص
ات بطريقة غري مشروعة، وتساعدها على منع تسريب تلك املواد إىل خدِّرأيضا برصد مراقبة احلكومات على املواد الكيميائية املستخدمة يف صنع امل

  االجتار غري املشروع؛
ماهلا بطريقة غري مشروعة، حتّدد اهليئة َمواِطن الضعف يف نظم املراقبة الوطنية ات واالجتار هبا واستعخدِّرفيما يتعلق بصنع امل  )ب(  

ات بطريقة غري مشروعة، خدِّرتتوىل اهليئة أيضا مسؤولية تقييم املواد الكيميائية املستخدمة يف صنع امل. والدولية، وتسهم يف تصحيح تلك األوضاع
  .الدوليةبغية تقرير ما إذا كان ينبغي إخضاعها للمراقبة 

  :واضطالعا مبسؤولياهتا، تقوم اهليئة مبا يلي  
ات العقلية، وترصد األنشطة املشروعة املتعلقة بالعقاقري من خالل نظام مؤثِّرات ونظام تقييم طوعي للمخدِّرتدير نظام تقديرات لل  )أ(  

  رض والطلب؛بيانات إحصائية، هبدف مساعدة احلكومات على حتقيق مجلة أمور، ومنها توازن بني الع
ات العقلية بطريقة ؤثِّرات واملخدِّرترصد وتشّجع التدابري اليت تتخذها احلكومات ملنع تسريب املواد اليت يكثر استخدامها يف صنع امل  )ب(  

  ؛١٩٨٨ل والثاين من اتفاقية غري مشروعة، وتقيِّم تلك املواد لتقرير ما إذا كان يلزم إجراء تغييـرات يف نطاق مراقبة املواد املدرجة يف اجلدولني األو
 الدولية املختصة، للتأكّد املنظَّماتحتلّل املعلومات املقّدمة من احلكومات أو هيئات األمم املتحدة أو وكاالهتا املتخّصصة أو غريها من   )ج(  

  عالجية املناسبة؛ات تنفيذا وافيا، وتوصي بالتدابري الخدِّرمن تنفيذ احلكومات ألحكام املعاهدات الدولية ملراقبة امل
ات، وتوصي عند االقتضاء خدِّرتقيم حوارا مستمرا مع احلكومات ملساعدهتا على التقّيد بالتزاماهتا مبقتضى املعاهدات الدولية ملراقبة امل  )د(  

  .بتقدمي مساعدة تقنية أو مالية حتقيقا هلذه الغاية
هرة ألحكام املعاهدات، وأن تقترح التدابري العالجية املناسبة على من واجبات اهليئة أن تطلب إيضاحات يف حال حدوث انتهاكات ظا  

احلكومات اليت ال تطّبق أحكام املعاهدات تطبيقا تاّما أو اليت تواجه صعوبات يف تطبيقها، وأن تساعد احلكومات عند االقتضاء على تذليل تلك 
ت عدم اختاذ التدابري الالزمة لعالج وضع خطري، وأن تسترعي اهتمام جلنة على أنه جيوز للهيئة أن تنّبه األطراف املعنية إن الحظ. الصعوبات

بلد  أيِّ وكمالذ أخري، ختّول املعاهدات اهليئة أن توصي األطراف بوقف استرياد العقاقري من. ات واجمللس االقتصادي واالجتماعي لذلك األمرخدِّرامل
  .حوال، تعمل اهليئة يف تعاون وثيق مع احلكوماتويف كل األ. مقصِّر أو تصدير العقاقري إليه أو كليهما

وهلذه الغاية، تقترح اهليئة تنظيم حلقات تدارس وبرامج تدريبية . وتساعد اهليئة اإلدارات الوطنية على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقيات  
  .مجات وتشارك يف تلك احللقات والرباخدِّرإقليمية للمسؤولني اإلداريني عن مراقبة امل

  



 

 

  اـتقاريره
  

ويتضمن التقرير السنوي حتليال ألوضاع مراقبة . ات بأن تعّد اهليئة تقريرا سنويا عن أعماهلاخدِّرتقتضي املعاهدات الدولية ملراقبة امل  
ملعاهدات الدولية ملراقبة ات يف مجيع أحناء العامل، كي تظلّ احلكومات على علم باألوضاع القائمة واحملتملة اليت قد تعّرض للخطر أهداف اخدِّرامل
وتلفت اهليئة انتباه احلكومات إىل الثغرات وَمواِطن الضعف يف املراقبة الوطنية ويف التقّيد بأحكام املعاهدات، كما تقّدم اقتراحات . اتخدِّرامل

قّدمها احلكومات إىل اهليئة وإىل كيانات ويستند التقرير السنوي إىل املعلومات اليت ت. وتوصيات لتحسني األوضاع على الصعيدين الوطين والدويل
 العاملية للجمارك، ةنظَّم دولية أخرى، مثل اإلنتربول واملمنظَّماتكما ُتستخدم فيه معلومات مقّدمة من خالل . امنظَّماهتاألمم املتحدة وسائر 

  . اإلقليميةاملنظَّماتوكذلك من خالل 
ات العقلية الالزمة ؤثِّرات واملخدِّرلة، تتضّمن بيانات عن احلركة املشروعة يف تداول املُيستكمل تقرير اهليئة السنوي بتقارير تقنية مفّص  

وتلك البيانات الزمة حلسن األداء الوظيفي لنظام مراقبة احلركة املشروعة . لألغراض الطبية والعلمية، مع حتليل لتلك البيانات من جانب اهليئة
 ١٩٨٨ من اتفاقية ١٢عالوة على ذلك، تقتضي أحكام املادة .  ذلك منع تسريبها إىل القنوات غري املشروعةات العقلية، مبا يفؤثِّرات واملمخدِّرلل

وذلك التقرير، الذي يقّدم عرضا لنتائج رصد السالئف واملواد الكيميائية اليت . ات تقريرا سنويا عن تنفيذ تلك املادةخدِّربأن تقّدم اهليئة إىل جلنة امل
  .ات العقلية، ُينشر أيضا كملحق للتقرير السنويؤثِّرات واملمخدِّريف الصنع غري املشروع لليكثر استخدامها 

ات تبدي بشأهنا اهليئة استنتاجاهتا وتوصياهتا خدِّر، خيّصص الفصل األول من التقرير السنوي ملسألة حمّددة تتعلق مبراقبة امل١٩٩٢ومنذ عام   
وفيما يلي بيان باملواضيع اليت . ات على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويلخدِّراملتعلقة بسياسات مراقبة املمن أجل اإلسهام يف املناقشات والقرارات 

  :عوجلت يف التقارير السنوية السابقة
  إضفاء املشروعية على استخدام العقاقري لألغراض غري الطبية  :١٩٩٢  
  اتخدِّرأمهية خفض الطلب على امل  :١٩٩٣  
  اتخدِّرة املعاهدات الدولية ملراقبة املتقييم فعالي  :١٩٩٤  
  إعطاء املزيد من األولوية ملكافحة غسل األموال  :١٩٩٥  
  ات ونظام العدالة اجلنائيةخدِّرتعاطي امل  :١٩٩٦  
  ات غري املشروعةخدِّرات يف بيئة تّتسم بترويج املخدِّرمنع تعاطي امل  :١٩٩٧  
  ي واحلاضر واملستقبليف املاض: اتمخدِّر املراقبة الدولية لل  :١٩٩٨  
  التحّرر من األمل واملعاناة  :١٩٩٩  
  فرط استهالك العقاقري اخلاضعة للمراقبة الدولية  :٢٠٠٠  
  ات يف القرن احلادي والعشرينخدِّرالتحديات أمام إنفاذ قوانني امل: العوملة والتكنولوجيات اجلديدة  :٢٠٠١  
  العقاقري غري املشروعة والتنمية االقتصادية  :٢٠٠٢  
  التأثري على املستوى اجلزئي: ات واجلرمية والعنفخدِّرامل  :٢٠٠٣  
  ختطّي مفهوم النهج املتوازن: تكامل استراتيجيات خفض العرض والطلب  :٢٠٠٤  
  التنمية البديلة ومصادر الرزق املشروعة  :٢٠٠٥  
  العقاقري املراقبة دوليا والسوق غري اخلاضعة للتنظيم الرقايب  :٢٠٠٦  
  اتخدِّرالتناسب واجلرائم املتصلة باملمبدأ   :٢٠٠٧  
  التاريخ واإلجنازات والتحديات: اتخدِّراالتفاقيات الدولية ملراقبة امل  :٢٠٠٨  
  اتخدِّرالوقاية األولية من تعاطي امل  :٢٠٠٩  
    ات والفسادخدِّرامل  :٢٠١٠  
  ".ات غري املشروعةخدِّر واملان االجتماعيتفكّكالتماسك وال"ان  عنو٢٠١١ات لعام خدِّرحيمل الفصل األول من تقرير اهليئة الدولية ملراقبة امل  
 يف املقام األول إىل معلومات ُتطالَب احلكومات بتقدميها مباشرة إىل ات استناداًمخدِّر لسري نظام املراقبة الدولية للويقّدم الفصل الثاين حتليالً  

ات خدِّر التركيز فيه على املراقبة على صعيد العامل جلميع األنشطة املشروعة ذات الصلة باملوينصّب. اتخدِّراهليئة وفقا للمعاهدات الدولية ملراقبة امل
  .ات على حنو غري مشروعخدِّرات العقلية وكذلك املواد الكيميائية املستعملة يف صنع تلك املؤثِّروامل

جتار هبا، وما تتخذه احلكومات من تدابري لتنفيذ املعاهدات ات واالخدِّر من أهّم التطّورات يف جمال تعاطي املويعرض الفصل الثالث بعضاً  
  .ات بالتصّدي لتلك املشاكلخدِّرالدولية ملراقبة امل

 ةمنظَّمات واجلرمية وخدِّرأّما الفصل الرابع فيقّدم التوصيات الرئيسية اليت وّجهتها اهليئة إىل احلكومات ومكتب األمم املتحدة املعين بامل  
  .املعنيَّة الدولية واإلقليمية املنظَّماتسائر الصحة العاملية و



 

 

  
 ات وأمانتهماخدِّرمنظومة األمم املتحدة وجهازا مراقبة امل

  
  

 اجلمعية العامة

  

 
  اجمللس االقتصادي
  واالجتماعي

   
 اتخدِّرجلنة امل 
 

")اإلنسيب("اهليئة 

     
 )ب(أمانة اإلنسيب/)أ(املكتب

    
  :املفتاح  

  مباشر) إداري أو بنيوي(ارتباط        
 عالقة إبالغ وتعاون ومشورة       

)أ(
  .ات واجلرميةخدِّرمكتب األمم املتحدة املعين بامل  

 .تقّدم تقارير عن املسائل املوضوعية إىل اإلنسيب فقط) اإلنسيب(ات خدِّرأمانة اهليئة الدولية ملراقبة امل  )ب(
 

  

  

  
  اتخدِّرالتقارير الصادرة عن اهليئة الدولية ملراقبة امل

  ٢٠١١يف عام 
  :بالتقارير التالية (E/INCB/2011/1) ٢٠١١ات لعام خدِّرتقرير اهليئة الدولية ملراقبة املُيستكَمل   
 ٢٠١٠ إحصاءات عام ‐  ٢٠١٢ية املقّدرة لعام االحتياجات العامل: اتخدِّرامل  

(E/INCB/2011/2)  
 تقييم االحتياجات الطبية والعلمية السنوية من ‐  ٢٠١٠إحصاءات عام : ات العقليةؤثِّرامل  

 ١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثِّراملواد املدرجة يف اجلداول الثاين والثالث والرابع من اتفاقية امل
(E/INCB/2011/3)  

ات العقلية بصفة ؤثِّرات واملخدِّرالكيمياويات اليت يكثر استخدامها يف صنع املالسالئف و  
 من ١٢ عن تنفيذ املادة ٢٠١١ات لعام خدِّرتقرير اهليئة الدولية ملراقبة امل: غري مشروعة

ات العقلية لسنة ؤثِّرات واملخدِّراتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف امل
١٩٨٨ (E/INCB/2011/4)  

ات ؤثِّرات واملخدِّروترد القوائم احملدَّثة للمواد اخلاضعة للمراقبة الدولية، واليت تشمل امل  
ات العقلية بصفة غري مشروعة، يف آخر ؤثِّرات واملخدِّرالعقلية واملواد اليت يكثر استخدامها يف صنع امل

القائمة "و" القائمة اخلضراء"و"  الصفراءالقائمة("طبعات املرفقات امللحقة باالستمارات اإلحصائية 
  .اليت تصدرها اهليئة أيضاً") احلمراء

    
  اتخدِّراالتصال باهليئة الدولية ملراقبة امل

  
  :ميكن االتصال بأمانة اهليئة على العنوان التايل  

   Vienna International Centre 
   Room E-1339 
   P.O. Box 500 
   1400 Vienna 
   Austria        

  :وإضافة إىل ذلك، ميكن االتصال باألمانة بالوسائط التالية 
 +26060 (1-43)  :اهلاتف  
  5868-26060 أو (1-43) + 5867-26060  :الفاكس   
        secretariat@incb.org  :الربيد اإللكتروين   

  .(www.incb.org) يف موقع اهليئة على اإلنترنت ونصُّ هذا التقرير متاح أيضاً  
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