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تصدير

رات )الهيئة( لعام 2013 َمْعلاَمً خاصاً؛ فهو التقرير  ميثِّل التقريُر السنوي الصادر عن الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ
رات لسنة  السنوي الخامس واألربعون الذي تصدره الهيئة منذ إنشائها يف عام 1968 وفقاً لالتفاقية الوحيدة للمخدِّ
رات العاملية. ويف  ي ملشكلة املخدِّ يات كثرية، وبُذلت جهود حثيثة يف التصدِّ 1961.)1( وخالل تلك الفرتة، ظهرت تحدِّ
ت إليها جميع الدول تقريباً، التزاَم الحكومات مببدأ املسؤولية  هذا الخصوص، تبيِّ اتفاقية سنة 1961 التي انضمَّ
ذاته عىل منع ترسيبها  الوقت  والعلمية، والحرص يف  الطبِّية  رة لألغراض  املخدِّ العقاقري  توافر  املشرتكة يف ضامن 
رات، من قبيل تعاطي املؤثِّرات  يات تعرتض مسار مراقبة املخدِّ ي ملا نشأ الحقاً من تحدِّ التصدِّ وتعاطيها. وبغية 
رات واملؤثِّرات العقلية عىل  العقلية - مع ضامن توافرها لألغراض الطبِّية، واستعامِل املواد الكيميائية يف صنع املخدِّ
رات  املخدِّ األخريي ملراقبة  الدوليتي  االتفاقيتي  الدوُل واعتَمدت  رات، وضعت  باملخدِّ نحو غري مرشوع، واالتِّجار 
الساريتي اليوم، وهام: اتفاقية املؤثِّرات العقلية لسنة 1971،)2( واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتِّجار غري املرشوع 

ت جميع دول العامل تقريباً إىل هاتي االتفاقيتي أيضاً. رات واملؤثِّرات العقلية لسنة 1988.)3( وقد انضمَّ يف املخدِّ

رات، وعزَّز  ولطاملا أكَّد املجتمع الدويل، منذ أن أُنشئت الهيئة، التزاَمه باملسؤولية املشرتكة يف مجال مراقبة املخدِّ
ة ومنها، عىل سبيل املثال، دورُة الجمعية العامة االستثنائية العرشون، وكذلك من  ذلك االلتزام، يف مناسبات عدَّ
رات والجمعية العامة، عام 2009، اإلعالَن السيايس وخطَة العمل بشأن التعاون الدويل  خالل اعتامد لجنة املخدِّ
ب  يتأهَّ الدويل  املجتمع  فإنَّ  اآلن،  ا  أمَّ العاملية.  رات  املخدِّ مشكلة  ملواجهة  ومتوازنة  متكاملة  اسرتاتيجية  صوَب 
لالضطالع، يف آذار/مارس 2014، باالستعراض الرفيع املستوى لإلعالن السيايس وخطة العمل، الذي ستسهم فيه 
رات وتعزيز هذا التنفيذ. وباإلضافة إىل  الهيئة، استناداً إىل عملها يف رصد تنفيذ االتفاقيات الثالث ملراقبة املخدِّ
رات العاملية، املقرَّر  ذلك، تجري حالياً األعامل التحضريية للدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة املخدِّ
م اإلرشاد  داً وعىل مستوى رفيع إىل هذه املسألة وأْن يقدِّ ه االنتباه مجدَّ عقدها يف عام 2016، مامَّ من شأنه أْن يوجِّ

بشأن ُسبل العمل يف املستقبل.

والتقاريُر السنوية التي تصدر عن الهيئة، مشفوعًة بالتقارير السنوية عن الكيمياويات السليفة واملنشورات التقنية 
يات التي ُجوبهت  م “جرداً” تُقيَّم فيه اإلنجازاُت التي تحقَّقت والتحدِّ رات واملؤثِّرات العقلية، إمنا تقدِّ عن املخدِّ
ن توصيات للحكومات  التقرير السنوي لعام 2013 بفصل يتضمَّ وما يلزم بذلُه من جهود إضافية. ويُختَتَم هذا 
واملنظامت الدولية واإلقليمية تهدف إىل تحسي تنفيذ االتفاقيات ومن ثَمَّ إىل ضامن توافر املواد الخاضعة للمراقبة 
القنوات غري املرشوعة، وكذلك  إىل  ذاته دون ترسيبها  الوقت  والحيلولة يف  والعلمية،  الطبِّية  األغراض  من أجل 

صنعها واالتِّجار بها وتعاطيها بطرائق غري مرشوعة.

وبالنظر إىل االستعراض الرفيع املستوى الذي سيُجرى قريباً واألعامل التحضريية لدورة الجمعية العامة االستثنائية، 
رات. ومن شأن  قرَّرت الهيئُة أْن تدرج يف هذا التقرير فصالً مواضيعيًّا بشأن العواقب االقتصادية لتعاطي املخدِّ
تعاطي  عن  الناجمة  اآلثار  لتحليل  ناجعة  وسيلة  يوفِّر  أْن  املنظور  هذا  خالل  من  رات  املخدِّ تعاطي  يف  النظر 
اً قامئاً بذاته، بل غالبا ما يشكِّل جزءاً  رات ال يكون يف أيِّ حال من األحوال متغريِّ رات. وذلك ألنَّ تعاطي املخدِّ املخدِّ
من حلقة مفرغة من العوامل املتداخلة، عىل النحو الذي تناولته الهيئة يف الفصل املواضيعي املتعلق بالتامسك 
االجتامعي يف تقريرها السنوي لعام 2011.)4( ومع ذلك، فإنَّه لدى العمل عىل تخطيط ووضع وتنفيذ تدابري ترمي 
رات وفهم  ا النظر يف اآلثار الناجمة عن تعاطي املخدِّ رات وعالج متعاطيها، من املفيد جدًّ إىل منع تعاطي املخدِّ

عواقبها من الناحية االقتصادية.

األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلَّد 520، الرقم 7515.   )1(  

املرجع نفسه، املجلَّد 1019، الرقم 14956.  )2(  

املرجع نفسه، املجلَّد 1582، الرقم 27627.  )3(  
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رات يف مجاالت الصحة والسالمة العامة واإلنتاجية  وهكذا، يستعرِض الفصُل األول العواقَب االقتصادية لتعاطي املخدِّ
ة  والحوكمة، ويناقش الكيفية التي ميكن بها لالستثامرات يف مجاالت الوقاية والعالج والتأهيل أْن تعود مبنافع جمَّ
من حيث اجتناب تكبُّد تكاليف الرعاية الصحية والتكاليف ذات الصلة بالجرمية، باإلضافة إىل التخفيف من املعاناة 
رات وأرسهم وأحباؤهم. بيد أنَّ التقديرات تشري إىل أنَّ واحداً فقط من  الفظيعة التي يتعرَّض لها املرتهنون للمخدِّ
ى العالج الذي يحتاجه - مع وجود أوجه تباين  رات عىل الصعيد العاملي يتلقَّ كل ستة متعاطي إشكاليي للمخدِّ
رات وزيادة معدالت االعتالل الناجمة، عىل سبيل املثال،  كبرية بي املناطق. وباإلضافة إىل الوفيات املرتبطة باملخدِّ
رات ميكن  رات بالحقن، فإنَّ األشخاص الواقعي تحت تأثري املخدِّ عن انتقال األمراض املعدية من خالل تعاطي املخدِّ

رات. أْن يشكِّلوا خطراً عىل السالمة، عىل سبيل املثال، من خالل الحوادث ذات الصلة باملخدِّ

رات، حتى يتمكَّنوا من اإلنفاق عىل  ويف كثري من األحيان، تُرتكب جرائم عىل يد أشخاص واقعي تحت تأثري املخدِّ
احتياجاتهم املتعلقة بإدمانها، كام تُشكُِّل الجرائم جزءاً من العنف بي الجامعات اإلجرامية املنظَّمة الضالعة يف 
رات، عىل نحو ما تشهده أمريكا الوسطى، وكذلك أيضاً يف كل قارة من القارات. والعواقب االقتصادية  االتِّجار باملخدِّ
الفعل اإلجرامي ذاته، بل  الناجمة مبارشًة عن  العواقب  رات ال تشمل فقط  املتصلة باملخدِّ الجرمية  الناتجة عن 
الفساد  أنَّ  السجون. كام  الُجناة يف  وإيداع  القضايئ  الجهاز  القانون وعمل  بإنفاذ  املقرتنة  التكاليف  أيضاً  تشمل 
رات  رات ميكن أْن يضِعف نظم الحوكمة، وهذا بدوره ميكن أْن يقرتن بازدياد زراعة محاصيل املخدِّ املتصل باملخدِّ
رات وصنعها واالتِّجار بها عىل نحو غري مرشوع - وهو ما يشكِّل جزءاً من حلقة مفرغة -  غري املرشوعة وإنتاج املخدِّ

عىل النحو الذي بُِحَث بالتفصيل يف تقرير الهيئة السنوي لعام 2010.)5(

رات عواقب بيئية أيضاً؛ إذ تؤدِّي زراعة ُشجرية الكوكا وخشخاش األفيون عىل نحو غري مرشوع إىل  ولتعاطي املخدِّ
ع األحيايئ، فضالً عن فقدان األرايض الزراعية التي لوال ذلك لكانت استُخدمت يف اإلنتاج  إزالة الغابات وفقدان التنوُّ
الزراعي. وميكن أْن يْنُجم التلوُّث البيئي عن الكيمياويات السليفة املستعَملة يف عملية الصنع غري املرشوع وعن 
رات غري املرشوعة إىل حدوث آثار سلبية. وباإلضافة  املواد ذاتها، كام ميكن أْن يؤدِّي الرشُّ الجوِّي ملحاصيل املخدِّ
رات  إىل ذلك، ميكن أْن تحدث خسائر يف اإلنتاجية عندما ال يْقِدر الناس عىل مزاولة عملهم وهم تحت تأثري املخدِّ

أو أثناء خضوعهم للعالج أو وجودهم خلف قضبان السجن.

رات يف إلحاق قدر كبري وغري متناسب من األذى بأكرث الفئات استضعافاً، أْي األطفال، الذين  ويتسبَّب تعاطي املخدِّ
رات قبل  رات. وميكن أْن يؤدِّي التعرُّض للمخدِّ تنص اتفاقية حقوق الطفل)6( عىل حقهم يف الحامية من تعاطي املخدِّ
الوالدة إىل حدوث اضطرابات عاطفية ونفسية وبدنية، بل حتى إىل املوت. ومن الناحية االقتصادية، يتجىلَّ هذا يف 
رات - سواء باستهالكها فعالً أو بالعيش يف بيئة  تكبُّد تكاليف إضافية يف توفري الرعاية. فاألطفال املعرَّضون للمخدِّ
رات - قد يتعرَّضون أكرث من غريهم ملخاطر اإليذاء البدين والجنيس، وقد يكونون أكرث  يوجد فيها متعاطون للمخدِّ
عرضًة للمعاناة من القلق واالكتئاب، ولديهم مشاكل يف التعلُّم واالنتباه الذهني، وقد يرتكبون أفعاالً تجعلهم من 
رات. وال بدَّ من اتخاذ إجراءات عاجلة لحامية أمثن ذُخر لدى املجتمع،  الجانحي، ويتورَّطون يف عامل الجرمية واملخدِّ

رات، ومامَّ يرتتَّب عليه من آثار. أال وهم األطفال، من تعاطي املخدِّ

ويُختَتَم الفصل األول مبجموعة مختارة من أفضل املامرسات والتوصيات الرامية إىل الحدِّ من العواقب االقتصادية 
رات، مامَّ من شأنه أْن يؤدِّي من ثَمَّ إىل تحسي الرفاه االجتامعي. وهذا ما يُكمل الدائرة ليك تعود  لتعاطي املخدِّ
رات واالتفاقيات الثالث التي يقوم  بنا إىل نقطة االنطالق أْي إىل املبدأ الذي يستند إليه النظام الدويل ملراقبة املخدِّ

عليها أساساً، أال وهو: االهتامم بصحة البرش ورفاههم.

رات وما يرتبط به من زراعٍة أو صنعٍ أو اتِّجار عىل نحو غري مرشوع يف معاناة تجّل عن  كام يتسبَّب تعاطي املخدِّ
رات  رات املتطلَّبات الحاسمة من أجل منع املعاناة املتصلة باملخدِّ د االتفاقيات الثالث ملراقبة املخدِّ الوصف. وتحدِّ

.E/INCB/2010/1  )5(  
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والحدِّ منها، وضامن إمكانية الحصول عىل األدوية األساسية الخاضعة للمراقبة، التي خلص تقييمها إىل أنَّها ذات 
قيمة عالجية، عىل الرغم مامَّ تنطوي عليه من احتامالت بشأن إحداث االرتهان لها. وتقوم هذه التدابري عىل اتِّباع 
رات - من خالل  رات، يتطلَّب إيالء االهتامم الواجب للحدِّ من الطلب عىل املخدِّ نهج متوازن تجاه مراقبة املخدِّ
رات عىل السواء، من خالل تدابري إنفاذ القانون والتدابري  الوقاية، والعالج، وإعادة التأهيل، وللحدِّ من عرض املخدِّ

القضائية القامئة أساساً عىل مبدأ التناسب واحرتام حقوق اإلنسان.

ومن ثَمَّ فإنَّ التزام الدول األطراف بتنفيذ االتفاقيات ال بدَّ من ترجمته إىل إجراءات ملموسة وإىل نتائج ميكن 
التأهيل،  وإعادة  والعالج  بالوقاية  تُعنى  التي  برامجها  استدامة  تكفل  أْن  الحكومات  عىل  يجب  كام  قياسها. 
ا  أمَّ ف املايل.  التقشُّ النوع من االستثامر، حتى يف فرتات  الرقابية. وال بدَّ من املحافظة عىل هذا  وكذلك نظمها 

البديل لذلك - أْي خرسان ما لدى املواطني من طاقات - فيمكن أْن يكون أسوأ “خيار استثامري” عىل اإلطالق.

البلدان وعىل جميع املستويات  رات عىل مبدأ املسؤولية املشرتكة، فيام بي  الدويل ملراقبة املخدِّ النظام  ويقوم 
رات فسوف يختارون السبيل الذي ال يجدون فيه مقاومة تُذكر؛  ا املتاجرون باملخدِّ الحكومية داخل البلدان. أمَّ
رات. وتشعر الهيئة الدولية  ي ملشكلة املخدِّ ولذلك، فإنَّ من الرضوري توحيد الجهود العاملية الرامية إىل التصدِّ
بالقلق إزاء بعض املبادرات الرامية إىل اإلباحة القانونية الستعامل القنَّب ألغراض غري األغراض الطبِّية والعلمية. 
إذ إنَّ هذه املبادرات من شأنها، إذا ما نُفِّذت، أْن تشكِّل خطراً جسيامً عىل الصحة العامة والرفاه العام، وهذان 
األمران بالذات هام اللذان قصدت الدول أن تحميهام عندما وضعت االتفاقيات. وتتطلَّع الهيئة إىل الحفاظ عىل 
حوار مستمر مع جميع البلدان، مبا فيها البلدان التي تُبارَش فيها تلك املبادرات غري القومية، وذلك بغية ضامن 

التنفيذ التام لالتفاقيات وحامية الصحة العامة.

 

 

 

راميوند يانس   

رئيس  
رات  الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ  
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ملحوظات إيضاحية

مل تؤخذ يف االعتبار عند إعداد هذا التقرير البيانات الواردة بعد 1 ترشين الثاين/نوفمرب 2013.

نها عىل اإلعراب عن أيِّ رأي كان من جانب األمانة  ال تنطوي التسميات املستخدمة يف هذا املنشور وال طريقة عرض املادة التي يتضمَّ
أو بشأن تعيي حدودها  القامئة فيها  أو للسلطات  أو منطقة  أو مدينة  إقليم  أو  بلد  القانوين أليِّ  املركز  املتحدة بشأن  العامة لألمم 

أو تخومها.

ويُشار إىل البلدان واملناطق باألسامء التي كانت تُستخَدم رسمياً عند جمع البيانات ذات الصلة.

جميع اإلشارات الواردة إىل الدوالر مقصود بها دوالرات الواليات املتحدة األمريكية ما مل يرد غري ذلك. 



11

رات أذًى بالغاً بالصحة العامة والسالمة  يُوِقع تعاطي املخدِّ  -1
د التنمية السلمية  العامة يف جميع أنحاء العامل كل عام، وهو يهدِّ
يف كثري من املجتمعات ويعوق قيامها بوظائفها بسالسة. ومن ثَمَّ 
رات رضوريٌّ لوضع  فإنَّ فهم التكاليف االقتصادية لتعاطي املخدِّ
املحاوالت  أنَّ  غري  التكاليف.  هذه  خفض  إىل  الرامية  السياسات 
تعاطي  املرتتّب عن  العاملي  النقدي  العبء  إىل حساب  الساعية 
املجاالت  يف  البيانات  من  تحّد  التي  بالقيود  تُكبَّل  رات  املخدِّ
الكثرية التي يجب وضعها يف الحسبان من أجل التوّصل حتى إىل 
رات. وال بدَّ  تقدير تقريب ي إلجاميل التكلفة العاملية لتعاطي املخدِّ
لتعاطي  االقتصادية  العواقب  تحليل  عند  االعتبار  يف  تُوَضع  أن 
رات أيُّ مكاسب تُحقَّق وأيُّ مرصوفات تُنَفق يف هذا الصدد.  املخدِّ
بالدوالر  رات  املخدِّ تعاطي  تكاليف  مبلغ  كامل  أنَّ حساب  ومع 
تحليل  فإنَّ  تحّديات،  ينطوي عىل  العامل  أنحاء  حقيقًة يف جميع 
رات وفهم املجاالت التي يؤثّر فيها يساعدنا  عواقب تعاطي املخدِّ
كالهام يف رسم صورة واضحة للُسبل التي يؤثِّر بواسطتها تعاطي 

رات يف العامل. املخدِّ

تعاطي  عواقب  بالتحليل  املناقشة  هذه  وتتناول   -2
والسالمة  الصحة،  هي  أساسية  مجاالت  خمسة  يف  رات  املخدِّ
)الحوكمة(،  الرشيدة  واإلدارة  واإلنتاجية،  والجرمية،  العامة، 
تعاطي  آثار  وتتوقّف  املتاحة.  اإلثباتية  األدلَّة  باستخدام 
العالقات املرتابطة  رات يف هذه املجاالت عىل طائفة من  املخدِّ
أخرى،  عوامل  ذلك  يف  مبا  وخارجه،  امليادين  هذه  إطار  ضمن 
ومنها مثالً ما نُوِقش يف الفصل األول من تقرير الهيئة السنوي 
لعام 2011،)7( أْي البُنى االجتامعية والقيم الثقافية والسياسات 
الخاضعة  رات  املخدِّ عىل  الفصل  هذا  ويركّز  الحكومية.  العامة 
رات  مخدِّ تعاطي  عواقب  يف  يخوض  وال  الدولية،  للمراقبة 

.E/INCB/2011/1  )7(  

رات متعّددة(.  دة )وبخاصة بالنظر إىل انتشار تعاطي مخدِّ محدَّ

والعواقب تختلف عىل  التكاليف  أنَّ  أالَّ ننىس  أيضاً  املهم  ومن 

نطاق واسع من منطقة جغرافية إىل أخرى. ومن ثَمَّ فإنَّ مسألة 

محدودية  أنَّ  مع  املناطق،  مختلف  سياق  يف  تُناقَش  التكاليف 

البيانات دلَّت عىل أنَّ هذا ليس ممكناً دامئاً.

وترد يف هذا الفصل مناقشة وجيزة لتكاليف السياسات   -3

املتناسب  غري  االقتصادي  رات  املخدِّ تعاطي  وتأثري  البديلة 

واألطفال،  النساء  ذلك  يف  مبا  السكان،  من  معيَّنة  فئات  عىل 

االستنتاجات  من  عدٍد  بعرض  الفصُل  ويُختَتَم  والفقراء.  واألرس 

بأدلة علمية راسخة من  املامرسات، مقرتنة  والتوصيات وأفضل 

لتعاطي  العاملية  االقتصادية  التكاليف  خفض  أجل  من  الواقع، 

رات وتحسي رفاه املجتمع. املخدِّ

التأثري عىل الصحة  ألف- 

رات.  املخدِّ بتعاطي  كبري  حدٍّ  إىل  الشخص  صحة  تتأثَّر   -4

ويتجىلَّ هذا، من الناحية االقتصادية، يف تكاليف الوقاية والعالج، 

وتكاليف الرعاية الصحية واملستشفيات، وازدياد االعتالل )الحاالت 

املرَضية( والوفيات. 

رات  تكاليف الوقاية والعالج من تعاطي املخدِّ

ص املجتمعاُت  رات أن تخصِّ تقتيض ظاهرة تعاطي املخدِّ  -5

العالج  ذلك  يف  مبا  ل،  والتدخُّ والتعليم  للوقاية  الالزمة  املوارَد 

وإعادة التأهيل، استناداً إىل األدلَّة العلمية. ومع أنَّ هذه األنشطة 

ميكن أن تتطلَّب استخدام املوارد بكثافة، فقد أظهرت الدراسات 

الفصل األول

رات العواقب االقتصادية لتعاطي المخدِّ



رات 2013  2  تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّ

أنَّ كلَّ دوالر يُنَفُق عىل برامج الوقاية الجيِّدة ميكن أن يوفِّر عىل 
الحكومات ما قد يبلغ 10 دوالرات يف تكاليف الحقة.

أكرث  التي  رات  املخدِّ والكوكايي هي  والقنَّب  والهريوين   -6
لتلّقي العالج.  الذين يدخلون املصّحات  يُبلِّغ عنها األشخاُص  ما 
وتشري التقديرات إىل أنَّ واحداً فقط من بي كل ستة متعاطي 
رات إشكاليي يف العامل، أي نحو 4.5 ماليي شخص، يتلّقى  مخدِّ
العالج الالزم، مامَّ يؤّدي إىل تكلفة إجاملية تبلغ حوايل 35 بليون 
دوالر سنوياً عىل الصعيد العاملي. وهناك تباين واسع من منطقة 
إىل أخرى. وعىل سبيل املثال، ال يحصل عىل خدمات العالج يف 
رات  املخدِّ متعاطي  من  18 شخصاً  كل  واحٍد من  أفريقيا سوى 
أوروبا  ورشق  والكاريب ي  الالتينية  أمريكا  يف  ا  أمَّ اإلشكاليي. 
واحد  سوى  العالج  خدمات  يتلّقى  فال  أوروبا،  رشق  وجنوب 
اإلشكاليي،  رات  املخدِّ متعاطي  من  شخصاً   11 كل  من  تقريباً 
بينام تشري التقديرات يف أمريكا الشاملية إىل أنَّ واحداً من كل 
رات اإلشكاليي يتلّقى تدّخالت  ثالثة أشخاص من متعاطي املخدِّ
يف  العالج  تلّقوا  رات  للمخدِّ املرتهني  جميع  كان  ولو  عالجية. 
قدره  ما  بي  تراوحت  العالج  ذلك  تكلفة  لكانت   ،2010 عام 
200 بليون دوالر و250 بليون دوالر، أي ما نسبته 0.3-0.4 يف 
املائة من الناتج املحيل اإلجاميل العاملي. وتوّضح نتائُج البحوث 
ما  مقابل  التكلفة  الفعالية يف  تحقِّق  العالج  االستثامرات يف  أنَّ 
تشري  كام  تُعالَج.  مل  التي  أو  املستمرة  التعاطي  حاالت  تكلّفه 
البحوث التي أجرتها الواليات املتحدة األمريكية إىل أنَّ كل دوالر 
دوالرات   4 بي  يرتاوح  مببلغ  عائد  عنه  ينتج  العالج  يف  يُستَثَمر 

و12 دوالراً من تكاليف الجرمية والرعاية الصحية. 

الرعاية الصحية واملستشفيات 

املستشفيات  إىل  رات  املخدِّ متعاطي  ‘زيارات’  تكلِّف   -7
تكاليف باهظة يتكبَّدها املجتمع. ومردُّ تلك الزيارات هو الجرعات 
هان، وأعراض األمراض  الزائدة، وردود الفعل السلبية، ونوبات الذُّ
رات والتي ميكن أن تنتقل من خالل تعاطي  املعِدية املقرتِنة باملخدِّ
رات بالحقن وغري ذلك، من قبيل التهاب الكبد الفريويس من  املخدِّ
النوعي باء وجيم، وفريوس نقص املناعة البرشية/األيدز، والّسل 
رات. وباإلضافة إىل ذلك،  وغريها من األمراض ذات الصلة باملخدِّ
الجرائم والحوادث  ما تُضطر املستشفيات إىل عالج ضحايا  كثرياً 

رات.  ذات الصلة باملخدِّ

االعتالل والوفيات 

الوفيات  أنَّ  إىل  العاملي،  الصعيد  عىل  التقديرات،  تشري   -8
املائة  يف   0.5 بي  ترتاوح  نسبًة  تبلغ  رات  باملخدِّ الصلة  ذات 
لدى  األسباب  جميع  عن  الناجمة  الوفيات  من  املائة  و1.3 يف 

كام  عاماً.  و64  عاماً   15 بي  أعامرهم  ترتاوح  الذين  األشخاص 
صلة  ذات  وفاة  حالة   211 000 حدوث  إىل  التقديرات  تشري 
رات سنوياً، والشباب خصوصاً هم األكرث عرضة ملخاطرها.  باملخدِّ
تعاطي  جراء  من  يُتوفَّون  من  عمر  متوسط  يبلغ  أوروبا،  ففي 
إىل  اإلشارة  املهمِّ  ومن  الثالثينات.  منتصف  حوايل  رات  املخدِّ
رات بخصوص  شحِّ املعلومات بشأن الوفيات ذات الصلة باملخدِّ
رات، تشري  الوفيات املتصلة باملخدِّ آسيا وأفريقيا. وباإلضافة إىل 
من متعاطي  1.6 مليون من أصل 14 مليوناً  أنَّ  التقديرات إىل 
املناعة  نقص  بفريوس  مصابون  العامل،  يف  بالحقن  رات  املخدِّ
بالحقن  رات  املخدِّ متعاطي  من  7.2 ماليي  أنَّ  وإىل  البرشية، 
إىل  إضافة  جيم،  النوع  من  الفريويس  الكبد  بالتهاب  مصابون 
النوع  من  الفريويس  الكبد  بالتهاب  مصابون  1.2 مليون شخص 
الذي  املرض  عبء  أنَّ  إىل  عاملية  علمية  دراسة  وخلصت  باء. 
عام  يف  ارتفع  فقد  جسيامً؛  كان  رات  املخدِّ استعامل  إىل  يُعزى 
من  عامالً   43 أصل  ومن   .1990 عام  يف  عليه  كان  عامَّ   2010
رات يف املرتبة التاسعة عرشة  عوامل املخاطرة، أىت تعاطي املخدِّ
عىل قامئة أشدِّ العوامل فتكاً عىل الصعيد العاملي )احتل الكحول 
رات  املخدِّ تعاطي  وكان  الثانية(.  املرتبة  والتبغ  الثالثة  املرتبة 
بي  أعامرهم  ترتاوح  من  لدى  للوفاة  األشيع  السادس  السبب 

15 عاماً و49 عاماً. 

التأثري عىل السالمة العامة  باء- 

األشخاص  فإنَّ  الصحية،  التكاليف  عن  النظر  برصف   -9
وتكاليف  مخاطر  يف  يتسبَّبون  رات  املخدِّ تأثري  تحت  الواقعي 
كبرية عىل سالمة من يحيط بهم وعىل بيئتهم. فعىل سبيل املثال، 
رات  برزت الحوادث الناجمة عن قيادة السيارات تحت تأثري املخدِّ
إىل  السنوات األخرية. وباإلضافة  يف  رئيسياً  عاملياً  تهديداً  بوصفها 
جرَّاء  من  بالبيئة  تلحق  التي  باآلثار  الوعي  من  مزيد  برز  ذلك، 

رات وإنتاجها وصنعها عىل نحو غري مرشوع.  زراعة املخدِّ

رات  السياقة تحت تأثري املخدِّ

واالنتباه  الحيس  اإلدراك  عىل  رات  املخدِّ تعاطي  يؤثِّر   -10
واإلدراك املعريف والتنسيق وزمن رّد الفعل، مامَّ يؤثّر عىل السياقة 
انتشاراً، الذي  رات غري املرشوعة  بسالمة. والقنَّب هو أكرث املخدِّ
كُِشَف عنه لدى كثريين ممن يسوقون السيارات يف كندا، والواليات 
املتحدة، وأوروبا، وأوقيانوسيا. فقد خلصت البحوث إىل أنَّ تناول 
السياقة  حوادث  وقوع  مخاطر  بازدياد  يرتبط  االعتيادي  القنَّب 
مبقدار تسعة أضعاف ونصف، ويزيد الكوكايي والبن زوديازيبينات 
تزيد  فيام  10 أضعاف،  إىل  ضعفي  مبقدار  املخاطر  تلك 
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مبقدار  املخاطر  تلك  متعددة  رات  مخدِّ أو تعاطي  األمفيتامينات 

رات  5 أضعاف إىل 30 ضعفاً، أما تناول الكحول مع تعاطي املخدِّ

فيزيد من مخاطر اإلصابة الخطرية أو املوت أثناء السياقة بعامل 

يرتاوح من 20 إىل 200. ولتلك املخاطر الزائدة عواقب أيضاً عىل 

الذين قد يصبحون يف  الطرقات،  املارَّة عىل  الركَّاب وغريهم من 

رات.  ِعداد ضحايا السياقة تحت تأثري املخدِّ

التأثري عىل البيئة 

الصيدالنية  واملستحرضات  رات  املخدِّ صنع  يسبِّب   -11

الشأن،  خطري  بيئياً  تلّوثاً  مرشوع  غري  نحو  عىل  منها  والتخلُّص 

من جرّاء الكيمياويات السليفة الالزمة لصنعها، وبسبب عملية 

الصنع نفسها، واملكّونات أو املواد النشطة فيها. كام أنَّ التخلُّص 

من هذه املواد يجعلها تدخل يف البيئة؛ يف مياه الرصف الصحي، 

والجوفية  والسطحية  بة  املرتسِّ املياه  إىل  تترسَّب  أن  حيث ميكن 

وإىل أنسجة النباتات والكائنات العضوية املائية. ونتيجة لذلك، 

دائم  نحو  عىل  والبرش  الربِّية  الحياة  كائنات  تتعرَّض  أن  ميكن 

رات واملواد الكيميائية املستعملة  ا من املخدِّ لجرعات ضئيلة جدًّ

تكاليف  إىل  يؤّدي  ما  وهذا  مرشوع.  غري  نحو  عىل  صنعها  يف 

يقع تَكبُُّدها عىل عاتق األفراد والحكومات املسؤولة عن ضامن 

العامة. الصحة 

األفيون  وخشخاش  الكوكا  ُشجرية  زراعة  أدَّت  ما  وكثرياً   -12

إىل  بالنسبة  سيَّام  وال   - غابات  إزالة  إىل  غري مرشوع  نحو  عىل 

يف  األول  املقام  يف  مرشوع،  غري  نحو  عىل  الكوكا  ُشجرية  زراعة 

ومن  وكولومبيا.  وبريو  القوميات(  دة  )دولة-املتعدِّ بوليفيا 

الكوكا  وُشجرية  القنَّب  نبتة  زراعة  تخلّفها  التي  رة  املدمِّ اآلثار 

البيولوجي  ع  التنوُّ عىل  املرشوعة  غري  األفيون  وخشخاش 

املناطق  وخسارة  وتجزئتها،  وتدهورها  الغابات  خسارة  هي 

إزالة  إىل  وباإلضافة  الغذاء.  عىل  للحصول  زراعتها  ميكن  التي 

الغابات التي تسبِّبها زراعة املحاصيل غري املرشوعة، فإنَّ املواد 

أن  رات غري املرشوعة ميكن  املخدِّ لتجهيز  الكيميائية املستعملة 

ع األحيايئ، سواء يف املناطق املجاورة مبارشًة  تلحق الرضر بالتنوُّ

بسبب  وذلك  عنه،  بعيداً  الساِفلة  املناطق  أو  التجهيز  ملوقع 

تتأىتَّ  أن  أيضاً  الكيميائية. وميكن  املواد  لتلك  السطحي  الجريان 

املحاصيل  برشِّ  يقرتن  فيام  البيئة  عىل  وطأة  ذات  سلبية  آثار 

باملبيدات من الجو.

رات وصنعها عىل نحو غري  وأخرياً، فإنَّ بروز زراعة املخدِّ  -13

مرشوع يف املناطق السكنية يجلب معه دواعي قلق بشأن ما ينتج 

املقيمي  السكان  حياة  نوعية  مستوى  انخفاض  من  ذلك  عن 

وتعرّض  باملمتلكات  واإلرضار  املجاورة  األحياء  يف  واضمحالٍل 

األطفال لألخطار والنشاط اإلجرامي واملتفّجرات. 

العالقة بالجرمية  جيم- 

من  كامل  جيل  حقبة  خالل  جرت  التي  البحوث  أدَّت   -14
العاملي يف هذا املجال إىل تحديد ثالثة روابط رئيسية موجودة 
رات  املخدِّ بي  األول  الرابط  ويتعلق  والجرمية.  رات  املخدِّ بي 
رات نفسها،  والجرمية بالعنف الذي ميكن أن يقرتن بتعاطي املخدِّ

أْي: جرمية العقاقري النفسانية.

رات هي مشكلة  فالجرائم التي تُرتكب تحت تأثري املخدِّ  -15
دراسٍة  يف  املثال،  سبيل  وعىل  العامل.  أنحاء  جميع  يف  رئيسية 
وسانت  غرينادين،  وجزر  فنسنت  وسانت  دومينيكا،  شملت 
املائة من  ما نسبته 55 يف  أبلغ  لوسيا،  كيتس ونيفيس، وسانت 
ارتكبوا  رات عندما  املخدِّ تأثري  كانوا تحت  بأنَّهم  املداني  الُجناة 
ن ينتمون إىل مجموعة املجرمي  جرامئهم، وقال 19 يف املائة ممَّ
يكونوا  مل  وإن  حتى  تلك  جرامئهم  سريتكبون  كانوا  إنَّهم  ذاتها 

رات. تحت تأثري املخدِّ

عىل  والجرمية  رات  املخدِّ بي  الثاين  الرابط  وينطوي   -16
عندما  الجرمية  هذه  وتُرتَكب  اإلجبارية’.  ‘االقتصادية  الجرمية 
رات يف عامل الجرمية من أجل القيام بدعم  ينخرط متعاطو املخدِّ
الواليات  ففي  عليها.  وإدمانهم  رات  املخدِّ استهالكهم  نفقات 
املتحدة، مثالً، قال ما نسبته 17 يف املائة من املسجوني مبوجب 
القانون  مبوجب  املسجوني  من  املائة  يف  و18  الواليات  قواني 
التي يقضون حالياً مدة السجن  إنَّهم ارتكبوا الجرائم  االتحادي 
رات.  املخدِّ لرشاء  املال  عىل  الحصول  أجل  من  عليها،  عقوبة 
الشاملية،  وأيرلندا  العظمى  لربيطانيا  املتحدة  اململكة  ويف 
تكلّف  اإلجبارية’  ‘االقتصادية  الجرمية  أنَّ  إىل  التقديرات  تشري 
عمليات  من  معظمها  يتأىّت  السنة،  يف  تقريباً  دوالر  20 مليون 

السطو واالحتيال والرسقة.

أعامل  أي:  ‘النظامية’،  الجرمية  فهو  الثالث  الرابط  ا  أمَّ  -17
أو  نفوذ”  “موقع  عىل  النزاعات  بسبب  مثالً،  تقع،  التي  العنف 
املتعاطي والبائعي عىل صفقات تجنح إىل اإلخفاق.  العراك بي 
مدى  الالتينية عىل  أمريكا  نحو صارخ يف  ذلك عىل  وقد شوهد 
غواتيامال  قبيل  من  بلدان  يف  وبخاصة  املاضية،  العرش  السنوات 
واملكسيك، ولكنه يشاهد أيضاً يف شوارع كل قارة من القارات يف 

جميع أنحاء العامل.

رات  باملخدِّ الصلة  ذات  الجرمية  أنَّ  الدراسات  وتبيِّ   -18
اختالف  تكلفتها تختلف بحسب  التكلفة إجامالً، ولكن  باهظة 
رت  املناطق. وأشارت دراسة أُجريت يف أسرتاليا إىل تكاليف قُدِّ
الجرمية  تكاليف  ر  تُقدَّ بينام  السنة؛  يف  دوالر  باليي   3 بنحو 
بليون   61 بنحو  املتحدة  الواليات  يف  رات  باملخدِّ الصلة  ذات 

دوالر سنوياً.
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عاتق  عىل  امللقاة  باألعباء  التكاليف  تلك  كل  وتتعلق   -19
إيقاع  الت  معدَّ ازدياد  إىل  إضافًة  والقضاء،  القانون  إنفاذ  أجهزة 
رات، والتي  عقوبة السجن، نتيجًة للسلوك املتصل بتعاطي املخدِّ

ارتفعت كثرياً يف العقود القليلة املاضية يف كثري من البلدان. 

التأثري عىل اإلنتاجية  دال- 

تَُعدُّ الخسائر يف اإلنتاجية من التكاليف اإلضافية من جرّاء   -20
رات التي كثرياً ما يُؤىت عىل ذكرها، والتي ميكن أن  تعاطي املخدِّ
رات أو يعانون  تأثري املخدِّ تحدث عندما يكون املتعاطون تحت 
من عواقب تعاطيهم إيَّاها )مثالً، أثناء العالج، أو يف السجن، أو 
العمل  أرباب  له  يتحمَّ ما  أنَّ  إىل  الدراسات  وتشري   املستشفى(. 
ر بعرشات الباليي  من تكاليف بسبب الخسائر يف اإلنتاجية يُقدَّ

من الدوالرات. 

اء خمول اليد العاملة  دة من جرَّ التكاليف املتكبَّ

الذي  العمل  أنَّها  عىل  اإلنتاجية  يف  الخسائر  تُحتَسُب   -21
رات  املخدِّ إنجازه يف حال عدم تعاطي  يُتَوقّع عىل نحو معقول 
أو تقدميه من  اإليراد  يُحتَمل كسبه من  ما  أنَّها خسارة يف  )أي 
اإلجاميل(، وذلك  املحيل  الناتج  ثم فهي خسارة يف  مردود ومن 
نتيجة النخفاٍض يف العرض أو الفّعالية يف القوى العاملة. وأّدى 
يف  كبرية  خسائر  إىل  املتحدة  الواليات  يف  العاملة  اليد  خمول 
اإلنتاجية: 120 بليون دوالر )أي 0.9 يف املائة من الناتج املحيل 
اإلجاميل( يف عام 2011، فبلغت 62 يف املائة من جميع التكاليف 
يف  أُجريت  مامثلة  دراسات  دت  وحدَّ رات.  باملخدِّ الصلة  ذات 
و0.4  املائة  يف   0.3 قدرها  بنسبة  الخسائر  تلك  وكندا  أسرتاليا 
هذين  ويف  التوايل.  عىل  اإلجاميل،  املحيل  الناتج  من  املائة  يف 
اإلنتاجية  يف  الخسائر  عن  الناجمة  التكاليف  رت  قُدِّ البلدين، 
التكاليف  من  التوايل،  عىل  أضعاف،  و8  أضعاف   3 من  بأكرث 
ذات الصلة بالصحة بسبب االعتالل املريَض، والرعاية اإلسعافية، 

وزيارات األطباء، وسائر العواقب ذات الصلة. 

 التكاليف الناتجة عن الخضوع للعالج، 
 ودخول املستشفيات، واإليداع يف السجون، 

والوفيات املبّكرة 

رات، أثناء تلّقيهم للعالج أو  قد ال يتمكَّن متعاطو املخدِّ  -22
إيداعهم يف السجن، من املشاركة يف العمل أو يف دورات التعليم 
تكلفة  إىل  إضافًة  االقتصادية،  الخسائر  يزيد من  والتدريب، مامَّ 
العالج أو السجن نفسها. وتجدر اإلشارة إىل أنَّ هذه التكاليف يف 

اإلنتاجية من شأنها أن تنخفض إذا كانت فرص العمل نادرًة من 
قبُل، عىل وجه العموم. ففي أوروبا يف عام 2010، كان ما نسبته 
من  العالج  برامج  إىل  ينضّمون  الذين  املرىض  من  املائة  يف   56
املئوية  النسبة  ازدادت هذه  العمل، وقد  رات عاطلي عن  املخدِّ

عىل مدى السنوات الخمس املاضية. 

التأثري عىل الحوكمة  هاء- 

السنوي  الهيئة  تقرير  من  األول  الفصل  يف  نُوقش  مثلام   -23
رات يف جميع بلدان العامل  لعام 2010،)8( يسعى املتَِّجرون باملخدِّ
إىل إفساد املسؤولي عىل كل مستويات إنفاذ القانون والحكومة، 
ليك يواصلوا أنشطتهم اإلجرامية بال عوائق. ونتيجًة لذلك، كثرياً 
ما يتعايش املواطنون يف املناطق املتأثِّرة بذلك مع مؤسسات إنفاذ 
قانون غري نزيهة. وهذا ما يُشاَهد اليوم يف قارات مختلفة، حيث 
األفيون  وخشخاش  الكوكا  ُشجرية  لزراعة  مطلَقاً  الِعنان  يزال  ال 
عىل نحو غري مرشوع، مامَّ يزعزع استقرار املؤسسات الحكومية 

ويفسد املسؤولي الحكوميي.

تكون  ال  قد  الصالت  هذه  أنَّ  ياُلَحظ  أن  املهم  ومن   -24
املتصلة  غري  القضايا  عن  )الناتج  الحوكمة  ضعف  ألنَّ  سافرة، 
رات( ميكن أن يؤّدي أيضاً إىل زيادة زراعة املحاصيل غري  باملخدِّ
بها  واالتِّجار  املرشوعة وصنعها  رات غري  املخدِّ وإنتاج  املرشوعة 
جديدة  عبور  دروب  بفتح  رات  املخدِّ تجار  يقوم  إذ  وتعاطيها؛ 
واإلرهاب  الفساد  ومتويل  الحكم،  مؤسسات  ضعف  باستغالل 
باملكاسب التي حققوها من انخراطهم يف أنشطة غري مرشوعة. 

التأثري عىل فئات معيَّنة من السكان  واو- 

األطفال 

إىل  الوالدة  قبل  رات  للمخدِّ التعرّض  يؤّدي  أن  ميكن   -25
وقد  والبدنية.  والنفسية  العاطفية  االضطرابات  من  مجموعة 
الوالدة  بعد  املرشوعة  غري  رات  للمخدِّ املعرَّضون  األطفال  يعاين 
من مشاكل خطرية تتطلَّب رعاية إضافية مامَّ يؤدِّي إىل زيادة يف 
التكاليف عىل صعيد  الشخيص وزيادة يف  الصعيد  النفقات عىل 
يواجهون  رات  للمخدِّ املعرَّضون  واألطفال  السواء.  عىل  املجتمع، 
البدين والجنيس  مخاطر أشّد بكثري من غريهم من حيث اإليذاء 
كليهام، فضالً عن اإلهامل، وغالباً ما يعانون، أكرث من غريهم، من 
الت القلق واالكتئاب والجنوح، ومن مشاكل يف التعلّم  ارتفاع معدَّ

ويف القدرة عىل االنتباه الذهني.

.E/INCB/2010/1  )8(  
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رات  ح أن يكون الوالدان اللذان يتعاطيان املخدِّ ومن املرجَّ  -26

والغرباء  واألصدقاء  األقارب  فيها  يستقبالن  منازل  يف  ساكني 

لألذى  أطفالهام  بذلك  معرِّضي  رات،  املخدِّ تعاطي  يف  للمشاركة 

العاطفي والبدين املحتمل. وباإلضافة إىل ذلك، فإنَّ األطفال الذين 

يجب إخراجهم من بيئتهم املن زلية تلك، من املرّجح أن يتورّطوا يف 

رات والجنوح. الجرمية وتعاطي املخدِّ

رات لدى أطفال الشوارع قلقاً خاصاً  ويثري تعاطي املخدِّ  -27

يف جميع أنحاء العامل. وتشري الدراسات التي أُجريت عن أطفال 

رات إىل احتامل كبري يف أن يكون  الشوارع الذين يتعاطون املخدِّ

هؤالء األطفال قد تعرَّضوا لسوء املعاملة عىل يد والَديْهم، وإىل 

وجود سجل من سوابق حاالت التوقيف لديهم، وإىل انخراطهم 

باألمراض  لإلصابة  يعرّضهم  مامَّ  الجنس،  مجال  يف  العمل  يف 

جنسياً. املنقولة 

رات أيضاً عىل األطفال يف املناطق التي  ويؤثِّر تعاطي املخدِّ  -28

رات  تُستعَمل املخدِّ املناطق  الن زاعات املسلَّحة. ويف بعض  متزّقها 

يف  جنود  كأطفال  واستبقائهم  والشباب  األطفال  لتجنيد  وسيلًة 

اإلقليمية،  والرصاعات  املسلَّحة،  والرصاعات  األهلية  الحروب 

والشباب  األطفال  هؤالء  يصبح  أن  وميكن  اإلرهابية.  واألنشطة 

واإلدمان،  النفسية،  واملشاكل  والجنيس،  البدين  لالنتهاك  عرضًة 

وسائر العواقب الوخيمة. 

النساء 

األهمية  شديدة  عوامل  الجنسي  بي  الفروق  اعترُبت   -29

رات.  املخدِّ تعاطي  ذلك  مبا يف  اإلدماين،  السلوك  أمناط  انبثاق  يف 

رات،  بعواقب معيَّنة من جرَّاء تعاطي املخدِّ والنساء أشدُّ ترّضراً 

ومن ذلك مثالً األمراض املنقولة جنسياً، وعواقب العنف املن زيل، 

تسهِّل  التي  بالجرائم  األرجح  عىل  راً  ترضُّ أكرث  كونهنَّ  إىل  إضافًة 

رات ارتكابها.  املخدِّ

ذوو الدخل املنخفض 

ألسباب  بالفقر  رات  املخدِّ تعاطي  يرتبط  ما  كثرياً   -30
للتخفيف  كوسيلة  رات  املخدِّ تعاطي  إىل  يُلَجأ  إذ  دة،  متعدِّ

املزمنة،  االجتامعية  الضغوط  بالفقر، ومن  املقرتن  اإلجهاد  من 
األحياء  تكون حظوظ  ما  وغالباً  الصعبة.  الظروف  من  وغريها 

الصحية،  والرعاية  الدعم،  نظم  إىل  الوصول  يف  ضئيلة  األفقر 
املحيل. املجتمع  ومنظامت 

بي  العالقة  تتَّخذ  أن  ميكن  ذلك،  إىل  وباإلضافة   -31

تعاطي  يؤدِّي  أن  ميكن  إْذ  معاكساً:   مساراً  والفقر  رات  املخدِّ

رات املفرط إىل استن زاف أيِّ دخل يتلّقاه املتعاطون، مامَّ  املخدِّ

يفيض إىل عدم رعايتهم ألفراد أرسهم، وأحبائهم، وإىل تخلّيهم 

مسؤولياتهم.  سائر  عن 

السياسات البديلة  زاي- 

لقد َحاَجَج بعُضهم بأنَّ البدائل عن نظام املراقبة الحايل   -32

من شأنها أن تؤدِّي إىل انخفاض التكاليف؛ إذ يقولون إنَّ تكاليف 

رات،  إنفاذ القانون املرتتّبة عىل النظام الدويل الحايل ملراقبة املخدِّ

رات نفسها، هي أصل معظم التكاليف. ال املخدِّ

ذات  التكاليف  كانت  إذا  ما  الواضح  غري  من  ولكن،   -33

العامة  السياسات  إطار  يف  بالرضورة  ستنخفض  باإلنفاذ  الصلة 

رات.  املخدِّ الحالية ملراقبة  الدولية  املعاهدات  إىل  التي ال تستند 

الحكومات  تجنيها  التي  اإليرادات  أنَّ   َ تبيَّ ذلك،  إىل  وإضافة 

التكاليف  أقلُّ من  الكحول والتبغ عىل نحو قانوين هي  بيع  من 

االقتصادية والصحية الناجمة عن تعاطيها.

القانون  إنفاذ  تكاليف  تزداد  قد  ذلك،  إىل  وباإلضافة   -34

وجود  بسبب  تقع  التي  الجرمية  معدالت  ارتفاع  جرّاء  من 

البلدان،  من  كثري  ويف  تساهالً.  أكرث  مراقبٍة  وأنظمة  قواني 

الدولية،  للمراقبة  الخاضعة  رات  املخدِّ وليس  الكحول،  يكون 

حاالت  عدد  يف  ا  جدًّ الكبرية  الزيادة  عن  املسؤول  العامل  هو 

التوقيف )مثالً، كان هناك يف الواليات املتحدة يف عام 2012 أكرث 

يزيد  بالكحول - وهو عدد  من مليوين حالة توقيف ذات صلة 

رات  املخدِّ بكل  تتعلق  توقيف  حالة  مليون  عىل 1.6  ا  جدًّ كثرياً 

التكاليف ذات  األسباب الرتفاع  املرشوعة مجتمعًة(. وأحد  غري 
أشيع  البلدان  من  كثري  يف  الكحول  معاقرة  أنَّ  بالكحول  الصلة 

انتشاراً بكثري من تعاطي املواد الخاضعة للمراقبة الدولية.

املنظامت  أنَّ  هو  أحياناً  تُساُق  التي  الُحجج  ومن   -35

رات  املخدِّ أُبيحت  ما  إذا  اإليرادات  من  تُحرَُم  قد  اإلجرامية 

قانوناً عىل غرار الكحول. لكن تلك املنظامت اإلجرامية ال تجني 

تلك  تَلج  فقد  فقط،  املرشوعة  غري  رات  املخدِّ بيع  من  مواردها 

يف  نفسه  الوقت  يف  بقائها  مع  القانونية  السوق  يف  املنظامت 

السوق غري القانونية.

رات اختفاء األسواق  ولن تضمن اإلباحة القانونية للمخدِّ  -36

رات. ويف الواقع، هناك اليوم سوق سوداء  الرّسية لالتِّجار باملخدِّ

البلدان، من قبيل كندا، والواليات  مزدهرة للسجائر يف كثري من 

املتحدة، ويف أوروبا وغريها من مناطق العامل. فعىل سبيل املثال، 

بة ترتاوح بي 9 و20 يف املائة من سوق  َ أنَّ نسبة السجائر املهرَّ تَبيَّ

السجائر املحلية يف اململكة املتحدة حالياً. ويف كندا، متثِّل نسبة 

بة حوايل 33 يف املائة من استهالك مجموع السجائر  السجائر املهرَّ
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املحلية، مع أنَّ تلك النسبة تختلف من مقاطعة إىل أخرى. وأشارت 
دراسة بحثية إىل أنَّ ثالثة أرباع السجائر التي لُوحظت يف إحدى 
ضواحي شيكاغو ال تحمل ختم الرضائب، مامَّ يشري إىل أنَّها جاءت 

من مصادر يف السوق السوداء أو السوق املوازية.

األمريكية  كولورادو  والية  من  ة  املستمدَّ البيانات  وتُلِمح   -37
إىل أنَّه منذ استحداث برنامٍج للقنَّب “الطبِّي” املتاح تجارياً عىل 
نطاق واسع )علامً بأنَّه ضعيف التنفيذ وغري مطابق التفاقية سنة 
1961(، ارتفع عدد حوادث السيارات التي يسوقها أشخاص أثبتت 
حاالت  عدد  زيادة  إىل  باإلضافة  القنَّب،  تعاطوا  أنهم  الفحوص 
القنَّب،  بتعاطي  يتصل  فيام  عالجية  مراكز  إىل  املراهقي  إدخال 

رات. وكذلك حاالت تعاطي القنَّب املكشوفة يف اختبارات املخدِّ

ل  تحمُّ إىل  الدول  اضطرار  يتصوَّر  أن  أيضاً  للمرء  وميكن   -38
خاصة  بديلة  ألنظمة  الرقايب  التنظيم  عن  الناجمة  التكاليف 
رات. وتشمل تكاليف هذا التنظيم الرقايب جملًة من األمور  باملخدِّ
منها إدارة مراقبة الزراعة واإلنتاج والصنع والتوزيع، وكذلك رصد 
االستعامل، وتأثري ذلك. وهذا ما لُوحظ يف برامج القنَّب الطبّي التي 
تديرها الدولة يف الواليات املتحدة، حيث مل تستطع الواليات أن 
تدير شؤون هذه الكيانات البريوقراطية الجديدة وفقاً ملراجعات 

حسابية وإدارية مستقلّة.

غرار  عىل  حالياً  للرقابة  الخاضعة  املواد  نُظِّمت  ما  وإذا   -39
عدِد  ازدياَد  ذلك  يستتبع  فسوف  البلدان،  من  كثري  يف  الكحول 
الناس الذين يتعاطونها ويدمنون عليها، مامَّ يؤدِّي إىل مزيد من 

العواقب السلبية. 

االستنتاجات والتوصيات وأفضل  حاء- 
املامرسات بشأن الحدِّ من العواقب االقتصادية 

رات  لتعاطي املخدِّ

رات يُلقي عبئاً باهظ التكلفة عىل  نظراً ألنَّ تعاطي املخدِّ  -40
عاتق املجتمع يف كثري من املجاالت، فمن املهم مناقشة الوسائل 
التي ميكن بواسطتها خفض هذه التكاليف. ماذا ميكن أن يقوم 
رات؟ ترد  به املجتمع من أجل خفض إجاميل تكلفة تعاطي املخدِّ
فيام ييل ملحة إجاملية موجزة عن بعض التدابري املثبتة جدواها:

حيث  من  الة  فعَّ رات  املخدِّ تعاطي  من  الوقاية  )أ(   
مة تهدف إىل بناء مجتمعاٍت  التكلفة. فربامج الوقاية العاملية املعمَّ
الشباب  تزويد  إىل  معظمها  يف  فتسعى  متامسكة،  وأرٍُس  محلية 
باملهارات الالزمة التخاذ خيارات وقرارات سليمة. ويجب أن تكون 
دة واملُحكَمُة األهداِف غايًة تضعها الحكومات  تدابري الوقاية املحدَّ
نُصب أعينها أيضاً. وقد أثبت إرشاك املجتمع املحيل بإطاره الواسع 

رات نجاَحه يف منع تعاطيها ويف الحدِّ  يف الوقاية من تعاطي املخدِّ
من عواقبها السلبية. وقد وجدت هذه النهوُج املجتمعية طريَقها 
وتشري  األخرى،  املناطق  وبعض  األمريكية  القارة  يف  التطبيق  إىل 

الدراسات املبّكرة إىل فعاليتها؛)9(

رات،  الذين تعاطوا املخدِّ فيام يتعلَّق باألشخاص  )ب(   
ولكْن مل يُصبحوا مرتهني لها بعُد، فقد يكون من املناسب اللجوء 
إىل  واإلحالة  البسيطة،  والتدخُّالت  والفرز،  الفحص  آليات  إىل 
العالج. وتشتمل تلك الخدمات عىل تقييم أويل يجريه أطباء يف 
الرعاية الصحية األولية العامة أو مستشارون لتحديد األشخاص 
املشورة،  للمخاطر، وعقد جلسة قصرية معهم إلسداء  املعرَّضي 

ثمَّ اإلحالة إىل العالج، إذا اقتضت الرضورة ذلك؛

فيام يتعلَّق باألشخاص الذين لديهم حالة إدمان،  )ج(   
تدّخالت  مع  رات،  املخدِّ عىل  اإلدمان  عالج  فعالية  ثبتت  فقد 
هناك  أنَّ  حي  ويف  معاً.  كلتيهام  أو  طبِّية  أو  سلوكية  تقوميية 
حاجة إىل حامية الخصوصية، ينبغي أيضاً توفري العالج يف سياق 
إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف املجتمع )مثالً، أسلوب األوساط 
العالجية( واستكامله بتدابري ترمي إىل الحّد من العواقب السلبية 

رات؛ لتعاطي املخدِّ

رات تقديم  يتطلَّب التعايف من اإلدمان عىل املخدِّ )د(   
أن  ينبغي  وهو  املحيل.  املجتمع  ومن  األرسة  من  الالزم  الدعم 
ورعاية  واملسكن  املهني  والتدريب  التعليم  توفري  أيضاً  يشمل 
ومرفق  العمل  مكان  بي  وإياباً  ذهاباً  النقل  ووسائل  األطفال 
وكذلك  الروحي  الدعم  وتوفري  الحاالت  عىل  واإلرشاف  العالج 
األقران  وخدمات  األرسية  الرتبية  وتوفري  االنتكاس  من  الوقاية 
والتوجيه واملساعدة الذاتية وخدمات أفرقة الدعم. وتحثُّ الهيئُة 
ذ حالياً يف  عىل توسيع نطاق تطبيق هذه االسرتاتيجيات التي تُنفَّ

مناطق مختلفة؛

ميكن أيضاً لنظاِم عدالٍة أكفأ أن يحدَّ من تعاطي  )ه(   
رات وأن يوفِّر بدائل للسجن. وينبغي احرتام مبدأ التناسب،  املخدِّ
بصيغته التي ناقشتها الهيئة باستفاضة يف تقريرها السنوي لعام 
رات  ة بالعالج من تعاطي املخدِّ 2007.)10( وهناك محاكم مختصَّ
فة مقرتنة بتوفري  أخذت تعّول عىل فرض جزاءات رسيعة ومخفَّ
رات بغية التشجيع  العالج وإجراء اختبارات كشف تعاطي املخدِّ
فرص  وزيادة  الجرمية،  من  والحدِّ  رات  املخدِّ عن  االمتناع  عىل 
إعادة اإلدماج يف املجتمع. وهذا قد يتطلَّب عمالً كبرياً يف إعادة 
والعدالة،  رات  املخدِّ مبراقبة  املتعلقة  الوطنية  السياسات  توجيه 
هذه  حقَّقت  وقد  االستثامرات.  من  الكثري  أيضاً  يتطلَّب  وقد 

الدولية  “املعايري  والجرمية،  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب   )9(  

.www.unodc.org رات”، متاحة عىل املوقع الشبيك للوقاية من تعاطي املخدِّ

.E/INCB/2007/1  )10(  
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ارتكاب  يكّررون  الذين  الُجناة  مع  التعامل  يف  نجاحاً  التدابري 
رات، يف  األفعال اإلجرامية ولديهم تاريخ طويل يف تعاطي املخدِّ

بعض املناطق من العامل؛

الربامج  من  ع  التنوُّ واسعة  مجموعة  هناك  )و(   
تنطوي  رات  املخدِّ بتعاطي  مبارشًة  املتصلة  غري  االجتامعية 
لتعاطي  االقتصادية  العواقب  من  الحدِّ  أجل  من  إمكانات  عىل 
رات. فعىل سبيل املثال، ميكن تحديد أهداف برامج التدريب  املخدِّ
املهني بحيث تصل إىل الشباب وخصوصاً املعرَّضي منهم ملخاطر 
أن  ل  التدخُّ لعمليات  ميكن  كام  رات؛  مخدِّ بائعي  إىل  التحّول 
تستهدف األشخاص املعرَّضي ألخطار الترشُّد بال مأوى والحرمان 
االجتامعي والبطالة واإلقصاء من فرص التعليم. وينبغي تصميم 
نشوء  اجتناب  يساعد عىل  نحو  العمومي عىل  اإلسكان  مشاريع 
رات  بؤر فيزيائية مكانية ميكن االحتامء بها ملزاولة االتِّجار باملخدِّ
استثامرات  تتطلَّب  واملبادرات  التدابري  هذه  أنَّ  ومع  بالتجزئة. 
ة عىل املدى الطويل،  ح لها أن تُؤيت منافع جمَّ هامة، فإنَّ من املرجَّ
رات فحسُب، بل  ال يف الحّد من العواقب االقتصادية لتعاطي املخدِّ

كذلك يف إنتاج منافع يف كثري من املجاالت األخرى أيضاً؛

يجب إدماج سياسات ومبادرات مكافحة االتِّجار  )ز(   
رات يف برامج التنمية يف جميع البلدان، مع مراعاة الهدف  باملخدِّ
املسؤولية  يف  والتشارك  املؤسسات  تعزيز  يف  املنشود  الرئييس 
لجنُة  راً  مؤخَّ أبرزته  ومثلام  الحكومية.  املستويات  جميع  عىل 
ملنظمة  التابعة  رات،  املخدِّ تعاطي  ملكافحة  األمريكية  البلدان 
متها  قدَّ التي  الرئيسية  التوصيات  إحدى  يف  األمريكية،  الدول 
نصف  يف  رات  املخدِّ مكافحة  السرتاتيجية  أجرته  استعراض  يف 
الكرة الغريب، فإنَّ تعزيز املؤسسات الحكومية هو عنرص رئييس 

وتكاليفه  رات  املخدِّ تعاطي  عواقب  من  الحدِّ  اسرتاتيجية  يف 

االقتصادية يف جميع البلدان؛

 )11(،1961 لسنة  رات  للمخدِّ الوحيدة  االتفاقية  )ح(   

األمم  واتفاقية   )12(،1971 لسنة  العقلية  املؤثِّرات  واتفاقية 

واملؤثِّرات  رات  املخدِّ يف  املرشوع  غري  االتِّجار  ملكافحة  املتحدة 

العقلية لسنة 1988،)13( وكذلك اإلعالن السيايس الذي اعتمدته 

املعقودة  العرشين،)14(  االستثنائية  دورتها  يف  العامة  الجمعية 

التعاون  بشأن  العمل  وخطة  السيايس  واإلعالن   ،1998 عام  يف 

مشكلة  ملواجهة  ومتوازنة  متكاملة  اسرتاتيجية  صوب  الدويل 

رات العاملية)15( لعام 2009، كلها توفِّر إطاراً راسخاً لتنفيذ  املخدِّ

العواقب  من  املقابل،  يف  وتحّد،  أعاله،  املذكورة  السياسات 

ُع الدول عىل  رات يف جميع أنحاء العامل. وتَُشجَّ االقتصادية للمخدِّ

توسيع نطاق تنفيذها هذه التدخالت واالسرتاتيجيات املستنِدة 

رات وعواقبه.  املخدِّ تعاطي  الحدِّ من  بهدف  العلمية  األدلَّة  إىل 

وتُويص الهيئة، من أجل تحقيق هذه الغاية، بأْن تُعنى الحكومات 

بزيادة تعاونها، وكذلك رشاكتها مع املنظامت الدولية ذات الصلة، 

ومنها مثالً منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(. 

األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلَّد 520، الرقم 7515.  )11(  

املرجع نفسه، املجلَّد 1019، الرقم 14956.  )12(  

املرجع نفسه، املجلَّد 1582، الرقم 27627.  )13(  

ُمرفق قرار الجمعية العامة دإ-2/20.  )14(  

 ،2009 واالجتامعي،  االقتصادي  للمجلس  الرسمية  الوثائق  انظر   )15(  

امللحق رقم E/2009/28( 8(، الفصل األول، القسم جيم.
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تعزيز االتِّساق يف تطبيق املعاهدات  ألف- 
رات الدولية ملراقبة املخدِّ

تحرص الهيئة، يف اضطالعها بالوالية املسَندة إليها مبقتىض   -41

رات، عىل إجراء حوار مستمر مع  املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ

منتظمة  إجراء مشاورات  مثالً  منها  مختلفة،  بوسائل  الحكومات 

الة يف الجهود  وإيفاد بعثات قُطرية. وال يزال ذلك الحوار وسيلة فعَّ

التي تبذلها الهيئة لتقديم املساعدة إىل الحكومات عىل االمتثال 

ألحكام املعاهدات.

حالة االنضامم إىل املعاهدات الدولية   -1 
رات ملراقبة املخدِّ

الدول  عدد  كان   ،2013 الثاين/نوفمرب  ترشين   1 حتى   -42

يف  أو   1961 لسنة  رات  للمخدِّ الوحيدة  االتفاقية  يف  األطراف 

بلغ  لة بربوتوكول سنة 1972)16( قد  املعدَّ االتفاقية بصيغتها  تلك 

لة  186 دولًة؛ منها 184 دولًة طرفاً يف تلك االتفاقية بصيغتها املعدَّ

بربوتوكول سنة 1972. وما زال يتعيَّ عىل ما مجموعه 10 دول أن 

لة  إليها بصيغتها املعدَّ اتفاقية سنة 1961 أو أن تنضم  تنضم إىل 

بربوتوكول سنة 1972 وهي: دولتان يف أفريقيا )جنوب السودان 

وسبع  )تيمور-ليشتي(  آسيا  يف  واحدة  ودولة  االستوائية(  وغينيا 

دول يف أوقيانوسيا )توفالو وجزر كوك وساموا وفانواتو وكرييباس 

وناورو ونيوي(.

األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلَّد 976، الرقم 14152.  )16(  

العقلية  املؤثِّرات  اتفاقية  يف  األطراف  الدول  عدد  وبقي   -43

مجموعه  ما  عىل  يتعيَّ  يزال  وال  دولًة.   183 عند   1971 لسنة 

13 دولًة االنضامم إىل تلك االتفاقية: ثالث دول يف أفريقيا )جنوب 

القارة  يف  واحدة  ودولة  وليربيا(،  االستوائية  وغينيا  السودان 

األمريكية )هايتي(، ودولة واحدة يف آسيا )تيمور-ليشتي( ومثاين 

وساموا  كوك  وجزر  سليامن  وجزر  )توفالو  أوقيانوسيا  يف  دول 

وفانواتو وكرييباس وناورو ونيوي(.

املتحدة  األمم  اتفاقية  يف  األطراف  الدول  عدد  وبقي   -44

رات واملؤثِّرات العقلية لسنة  ملكافحة االتِّجار غري املرشوع يف املخدِّ

1988 عند 187 دولًة. وما زال يتعيَّ عىل ما مجموعه تسع دول 

أن تنضم إىل تلك االتفاقية وهي: ثالث دول يف أفريقيا )جنوب 

آسيا  يف  واحدة  ودولة  االستوائية(  وغينيا  والصومال  السودان 

)تيمور-ليشتي( وخمس دول يف أوقيانوسيا )بابوا غينيا الجديدة 

وباالو وتوفالو وجزر سليامن وكرييباس(.

العاملي  التطبيق  أهمية  عىل  داً  مجدَّ الهيئة  وتؤكِّد   -45

رات، وتحثُّ الدوَل التي مل تُقم  للمعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ

الدولية  املعاهدات  جميع  إىل  لالنضامم  الالزمة  بالخطوات  بعُد 

رات، وخصوصاً تلك الدول الواقعة يف أوقيانوسيا، عىل  ملراقبة املخدِّ

أن تفعل ذلك دومنا مزيد من التأخري.

تقييم االمتثال العام للمعاهدات   -2 
يف بلدان مختارة

رات يف بلدان  تستعرض الهيئُة بانتظام حالَة مراقبة املخدِّ  -46

املعاهدات  ألحكام  عموماً  الحكومات  امتثال  وحالَة  مختلفة 

به  تقوم  الذي  االستعراض  ويشمل  رات.  املخدِّ ملراقبة  الدولية 

الفصل الثاني

رات سير عمل النظام الدولي لمراقبة المخدِّ
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سري  ذلك  يف  مبا  رات،  املخدِّ مراقبة  من  مختلفة  جوانَب  الهيئة 
رات، ومدى مالءمة  املخدِّ مبراقبة  املعنية  الوطنية  اإلدارات  عمل 
رات،  املخدِّ مبراقبة  املتعلقة  الوطنية  والسياسات  الترشيعات 
رات  باملخدِّ االتِّجار  ملكافحة  الحكومات  اتخذتها  التي  والتدابري 
التقارير  وتعاطيها، ووفاء الحكومات بالتزاماتها اإلبالغية بتقديم 

مبقتىض املعاهدات.

بشأن  الهيئة  توصياُت  وكذلك  االستعراض،  نتائُج  وتُرَسل   -47
يف  وذلك  املعنية،  الحكومات  إىل  الالزمة،  التصحيحية  اإلجراءات 
تنفيذ  بغية ضامن  والحكومات  الهيئة  بي  املستمر  الحوار  إطار 

رات تنفيذاً تاماً. املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ

مراقبة  حالة   ،2013 عام  يف  الهيئة،  استعرضت  وقد   -48
رات يف كٍل من بريو وتيمور-ليشتي وقريغيزستان وهولندا،  املخدِّ
لتنفيذ  البلدان  تلك  حكومات  اتَّخذتها  التي  التدابري  وكذلك 
رات. ولدى القيام بذلك، وضعت  املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ
الهيئة يف الحسبان كل املعلومات املتوفرة لديها، مع توجيه االنتباه 
عىل وجه الخصوص إىل ما استجّد من تطورات يف مجال مراقبة 

رات يف تلك البلدان. املخدِّ

قريغيزستان )أ( 

رات خطراً بالغاً يف قريغيزستان نظراً  يشكِّل االتِّجار باملخدِّ  -49
لقربها من أفغانستان. وحيث إنَّ أحد الدروب الرئيسية لتهريب 
ى “الدرب الشاميل”( ميّر عرب قريغيزستان، فإنَّ  رات )ما يُسمَّ املخدِّ
ذلك البلد يُستخَدم منطقَة عبوٍر لنقل الشحنات غري املرشوعة من 
رات، ومنها يف املقام األول الهريوين واألفيون، من أفغانستان  املخدِّ
تهريب  فتئ  وما  وأوروبا.  املستقلة  الدول  كومنولث  بلدان  إىل 
املواد األفيونية األفغانية املصَدر إىل قريغيزستان يتزايد عرب حدود 
من  أغلبها  كم   1 000 بطول  متتد  والتي  مع طاجيكستان،  البالد 

التضاريس الجبلية.

ياً  رات غري املرشوع يف قريغيزستان تحدِّ ويشكِّل إنتاج املخدِّ  -50
ففي  رات.  املخدِّ ملشكلة  ي  للتصدِّ الرامية  الحكومة  لجهود  كبرياً 
قريغيزستان، تنمو نبتات القنَّب الربِّية عىل مساحة مقدارها نحو 
نحو  عىل  القنَّب  وراتنج  القنَّب  من  كلٌّ  ويُنتَج  هكتار.   10 000
يف  املرشوعة  غري  األسواق  أجل  من  قريغيزستان  يف  مرشوع  غري 
البالد أو يف املنطقة. كام تنمو يف البلد أيضاً نبتات اإليفيدرا الربِّية، 
التي تُستخدم يف صنع امليثامفيتامي عىل نحو غري مرشوع، عىل 
مساحة مقدارها زهاء 000 55 هكتار. وتشهد قريغيزستان زيادة 
وكذلك  والقنَّب،  األفيونية  املواد  وبخاصٍة  رات،  املخدِّ تعاطي  يف 
نقص  بفريوس  اإلصابة  ويف  بالحقن  رات  املخدِّ تعاطي  يف  زيادة 
رات كثرياً  املناعة البرشية. وإنَّ جهود قريغيزستان يف مراقبة املخدِّ

ما يعرتِض سبيلَها الفقُر والبطالة وهجرة العاملة والفساد.

وقريغيزستان هي دولة طرف يف املعاهدات الدولية الثالث   -51
مجال  يف  جهودها  من  تدريجياً  عزَّزت  وقد  رات،  املخدِّ ملراقبة 
واعتمد  استقاللها يف عام 1991.  نالت  أن  منذ  رات  املخدِّ مراقبة 
املعاهدات  تتامىش مع  رات  املخدِّ ملراقبة  البلد ترشيعات وطنية 
رات لتكون  رات، وعيِّنت دائرُة مراقبة املخدِّ الدولية ملراقبة املخدِّ
السلطَة الوطنية املختصة املسؤولة عن تنفيذ املعاهدات. ويف عام 
2011، أنشأت قريغيزستان لجنة وطنية للتنسيق يف مجال مراقبة 
وطائفٌة  الصحة  ووزارة  والعلوم  التعليم  وزارة  وتقوم  رات.  املخدِّ
إىل  تهدف  تدابري  عّدة  تنفيذ  عىل  الحكومية  غري  املنظامت  من 
اإلدمان  ومن  البرشية  املناعة  نقص  بفريوس  اإلصابة  من  الوقاية 

لدى املراهقي والشباب.

بعُد  ث  تُحدِّ مل  قريغيزستان  أنَّ  تالحظ  الهيئة  أنَّ  بيد   -52
بي  الفرتة  تشمل  والتي  رات،  املخدِّ ملراقبة  الوطنية  اسرتاتيجيتها 
عىل  قريغيزستان  حكومَة  الهيئُة  وتُشّجع   .2010-2004 العامي 
 - رات  املخدِّ ملراقبة  ومتوازنة  شاملة  وطنية  اسرتاتيجية  اعتامد 
ص املوارد الالزمة للوقاية  اسرتاتيجية تحدد أهدافاً واضحة وتخصِّ
وكذلك  تأهيلهم،  وإعادة  املدمني  ولعالج  رات  املخدِّ تعاطي  من 
عىل  التعاون  يف  الحكومة  تستمر  أن  وينبغي  القانون.  إلنفاذ 
نحو وثيق مع الرشكاء الدوليي، مبا يف ذلك مكتب األمم املتحدة 
بغية  املانحة،  الجهات  وأوساط  والجرمية  رات  باملخدِّ املعني 
عىل  املرشوع  غري  الطلب  وَخفض  رات  باملخدِّ االتِّجار  مكافحة 

رات يف أراضيها. املخدِّ

قريغيزستان  حكومة  أنَّ  التقدير  بعي  الهيئة  وتالحظ   -53
االً مع الهيئة وأنها متتثل اللتزاماتها بشأن اإلبالغ  تتعاون تعاوناً فعَّ

رات. مبقتىض املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ

هولندا )ب( 

تشعر الهيئة منذ فرتة طويلة بالقلق بشأن بعض السياسات   -54
رات،  املخدِّ مبراقبة  يتعلق  فيام  هولندا  حكومة  اعتمدتها  التي 
القنَّب  من  صغرية  مقادير  ببيع  تسمح  التي  السياسة  وخصوصاً 
ى مبقاهي “كويف ُشبس”. وتُعرب الهيئة أيضاً  وتعاطيها فيام يُسمَّ
رات”،  املخدِّ استهالك  “غرف  ى  يُسمَّ ما  تشغيل  بشأن  قلقها  عن 
غري  رات  املخدِّ تعاطي  رات  املخدِّ ملدمني  ميكن  مرافق  وهي 

املرشوعة فيها.

وقد واظبت الهيئة، طيلة السنوات املاضية، عىل حوارها   -55
املستمر مع حكومة هولندا بشأن تلك املسائل وغريها. وبناًء عىل 
طلٍب من الحكومة، التقى كل من رئيس الهيئة وأمينها وفداً من 
رات  املخدِّ مراقبة  وضعيّة  ملناقشة   2013 آذار/مارس  يف  هولندا 
بشأن  العامة  السياسة  يف  التطورات  آخر  وخصوصاً  هولندا،  يف 
إحراز  عن  الهيئة  رئيَس  الوفُد  أبلغ  وقد  ُشبس”.  “كويف  مقاهي 
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م يف هذا الصدد: فقد تمَّ تعديل قانون األفيون عىل  بعض التقدُّ

تَحظُر  التي  باألحكام  يتعلق  فيام  وخاصًة  سنوات،  ة  عدَّ مدار 

األقىص  الحدُّ  ِزيد  حزيران/يونيه 2006،  ففي  وإنتاجه.  تجارته 

األفيون  قانون  إىل  استناداً  الجرائم  بعض  عىل  املقرَّرة  للعقوبة 

إىل  الكبرية”  و“الكميات  دة”  املتعمَّ “املخالفة  عنرصا  وأُضيف 

 ،2008 الثاين/نوفمرب  ترشين  ويف  القانون.  من  و11   10 املادتي 

الثاين  الجدول  إىل  املهلِوسة  الفطريات  من  كبري  عدد  أُضيف 

املهلِوسة  الفطريات  عىل  الحظر  ودخل  األفيون،  قانون   من 

حيِّز النفاذ.

مقاهي  بشأن  املتَّبعة  السياسة  بأنَّ  الهيئة  أُعلمت  كام   -56

“كويف ُشبس” قد صارت أكرث رصامًة بدءاً من 1 كانون الثاين/يناير 

2012: إذ تمَّ تقييد الدخول إىل مقاهي “كويف ُشبس” بقرصه عىل 

املقيمي يف هولندا مّمن تبلغ أعامرهم 18 عاماً عىل األقل. وقد 

عىل  رصامة  أكرث  باتت  التي  السياسة  هذه  قواعد  تطبيق  م  ُعمِّ

جميع مقاهي “كويف ُشبس” يف هولندا منذ 1 كانون الثاين/يناير 

2013، بعد أن كان تطبيقها مقصوراً عىل مقاهي “كويف ُشبس” 

جنوب  يف  وزيلند  الشاملية  وبرابانت  ليمبورغ  مقاطعات  يف 

القنَّب  يشرتون  َمن  عىل  الجديد  املراقبة  نظام  ويشرتط  البالد. 

أن  الحدودية  البلد  مناطق  الواقعة يف  ُشبس”  يف مقاهي “كويف 

موا ما يثبت إقامتهم يف البلد يف صورة شهادة اإلقامة العادية  يقدِّ

ببطاقة هويتهم. وتالحظ  البلدي مقرونًة  املجلس  التي يصدرها 

الهيئة التدابري التي اتَّخذتها حكومة هولندا لتنفيذ سياسات أكرث 

رصامًة إزاء مقاهي “كويف ُشبس”، وتهيب بالحكومة أن تزيد من 

التام ألحكام املعاهدات الدولية  جهودها لضامن امتثال هولندا 

رات. ملراقبة املخدِّ

رات  املخدِّ بشأن  املتَّبعة  السياسة  أنَّ  الهيئة  تالحظ  كام   -57

الحكومة  وأنَّ  هولندا،  يف  األولوية  ذات  املسائل  بي  من  ال زال 

رات. وإنَّ  مستمرة يف إنفاق قدر كبري من املوارد عىل مراقبة املخدِّ

رات واملؤثِّرات  مراقبة األنشطة املرشوعة التي تشتمل عىل املخدِّ

الة،  وفعَّ صارمٌة  هولندا  يف  السليفة  والكيمياويات  العقلية 

املسائل.  الهيئة يف معظم  تتعاون عىل نحو وثيق مع  والحكومة 

ي  كام أنَّ الحكومة مستمرة يف تعزيز جهود إنفاذ القانون للتصدِّ

طات األمفيتامينية عىل نحو غري مرشوع، ومنها  ملشكلة صنع املنشِّ

 MDMA( ميثامفيتامي  ديوكيس  3، 4-امليثيلي  مادة  خصوصاً 

املعروفة باسم “إكستايس”(، ومستمرٌة أيضاً يف التعاون مع الهيئة 

يف العمليات املشرتكة الرامية لتحسي مراقبة السالئف.

تقوم  سوف  هولندا  حكومة  أنَّ  من  ثقة  عىل  والهيئة   -58

رات”، وتحثُّ  أيضاً مبراجعة سياستها بشأن “غرف استهالك املخدِّ

الهيئُة الحكومَة عىل أن تتَّخذ التدابري الالزمة لضامن االمتثال التام 

رات. للمعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ

ته من الحكومة واملعلومات  ر الهيئُة التعاوَن الذي تلقَّ وتُقدِّ  -59

رات يف  متها إليها فيام يخصُّ وضعية مراقبة املخدِّ لة التي قدَّ املفصَّ

هولندا، وتتطلَّع إىل مواصلة حوارها املستمر مع الحكومة بشأن 

رات. املسائل املتعلقة مبراقبة املخدِّ

بريو )ج( 

بأنَّه، يف أعقاب حوارها املستمر مع حكومة  الهيئة  ه  تنوِّ  -60

من  كثرياً  الحكومُة  نت  املاضية، حسَّ القليلة  السنوات  طيلة  بريو 

نهج  باتّباع  ملتزمة  الحكومة  أنَّ  الهيئة. كام  تعاونها مع  مستوى 

بفعالية،  للمراقبة  الخاضعة  املواد  مع  التعامل  لضامن  متكامل 

تدابري  باتخاذ  املرشوعة  التوزيع  قنوات  من  ترسيبها  ومكافحة 

ملراقبة  شاملة  اسرتاتيجية  الحكومة  اعتمدت  وقد  الة.  فعَّ مراقبة 

د عىل أهمية التنمية البديلة، وزادت من جهودها  رات، تشدِّ املخدِّ

املعنية باستئصال زراعة شجرية الكوكا عىل نحو غري مرشوع. كام 

توجيه  قد وضعت صيغة  بريو  الصحة يف  وزارة  بأنَّ  الهيئة  ه  تنوِّ

كاٍف  بقدر  العقلية  واملؤثِّرات  رات  املخدِّ توافر  لضامن  جديدة 

لألغراض الطبِّية يف كل أنحاء البالد.

ورقة  التقليدية يف مضغ  العادة  أنَّ  تالحظ  الهيئة  أنَّ  إالَّ   -61

الكوكا مل تُحظَر بعُد يف بريو، عىل النحو املطلوب مبوجب اتفاقية 

لة بربوتوكول سنة 1972. كام أنَّ بعض  سنة 1961 بصيغتها املعدَّ

الوطنية  الرشكة  ِقبل  من  الكوكا  لورقة  الصناعية  االستعامالت 

للكوكا، ومنها مثالً صنع شاي الكوكا وحساء الكوكا ودقيق الكوكا، 

لة بربوتوكول  ال تتوافق مع أحكام اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدَّ

سنة 1972.

الرغم  عىل  أنَّه،  بقلق  الهيئة  تالحظ  ذلك،  عىل  وعالوًة   -62

اضطلعت  قد  أنَّها  الكوكا من  الحكومة إلبادة شجرية  من جهود 

بدور رائد يف تعزيز التنمية البديلة، فإنَّ بريو أصبحت أكرب منتج 

لورقة الكوكا يف العامل، إذ بلغ إجاميل مساحة زراعة ُشجرية الكوكا 

أنَّ  املتاحة  البيانات  من  ويظهر   .2012 عام  يف  هكتار   60 400

هناك اتجاهاً متصاعداً لزراعة شجرية الكوكا عىل نحو غري مرشوع 

من  بعضاً  الذي شهد  عام 2012،  واستمر حتى  عام 2005،  بعد 

ل فيه انخفاض طفيف. االستقرار وُسجِّ

ويف أعقاب البعثة الرفيعة املستوى التي أوفدتها الهيئة   -63

بتوصياتها  الحكومَة  الهيئُة  أبلغت   ،2012 أيار/مايو  يف  بريو  إىل 

لتقوم بتنفيذها. والهيئة عىل ثقة من أنَّ الحكومة سوف تسند 

ي  التصدِّ يف  م  تقدُّ إحراز  لضامن  التوصيات  لتلك  كبرية  أهمية 

مبنع  يتعلق  فيام  خصوصاً  رات،  باملخدِّ الصلة  ذات  للمشكالت 

هذه  من  والحدِّ  مرشوع  غري  نحو  عىل  الكوكا  شجرية  زراعة 

الزراعة يف البلد.
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تيمور-ليشتي )د( 

تفيُد التقاريُر بأنَّ تيمور-ليشتي، وهي بلد حديث العهد   -64

عبوٍر  منطقَة  تُستخَدم   ،2002 عام  يف  استقاللها  نالت  إذ  نسبياً، 

و“اإلكستايس”  امليثامفيتامي  مثالً  ومنها  رات،  املخدِّ لتهريب 

كام  وإندونيسيا.  أسرتاليا  إىل  والهريوين،  والكوكايي  والقنَّب 

السودوإيفيدرين  عىل  املحتوية  الصيدالنية  املستحرضات  أنَّ 

من  الصيدليات  من  العديد  لدى  بسهولة  متاحة  واإليفيدرين 

واملؤسسية  القانونية  واألُطُر  بالغرض.  وافية  تنظيمية  رقابة  دون 

الضعيفة وغري املالمئة يف تيمور-ليشتي تجعل البلد عرضًة بوجه 

رات وتعاطيها. خاص ألخطار االتِّجار باملخدِّ

تَعترب  تيمور-ليشتي  حكومة  تكن  مل   ،2012 عام  وحتى   -65

رات وتعاطيها أمرين يتطلَّبان اهتامماً عاجالً. غري  االتِّجار باملخدِّ

وضبط  الشأن  خطرية  إيقاف  حاالت  ة  عدَّ وقوع  أنَّ  يبدو  أنَّه 

البلد ويف عدد  الدويل يف  املطار  رات يف  املخدِّ كميات كبرية من 

نبَّه  قد   2012 عام  إندونيسيا يف  مع  بطول حدوده  النقاط  من 

ي للمسائل املتعلقة  حكومة تيمور-ليشتي إىل الحاجة إىل التصدِّ

تعتمد  أن  تيمور-ليشتي  عىل  يتعيَّ  وما زال  رات.  املخدِّ مبراقبة 

رات وأن تضع موضع التنفيذ آلية  ترشيعات وطنية ملراقبة املخدِّ

مراقبة  تدابري  تنفيذ  ولكنَّ  رات.  املخدِّ مراقبة  لتنسيق  وطنية 

رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  املعاهدات  تقتضيها  التي  رات  املخدِّ

البرشية  املوارد  إىل  االفتقار  بسبب  شديدة  قات  معوِّ تعرتضه 

ات التحاليل الجنائية. واألدوات التقنية كاملختربات ومعدَّ

العامل  دول  من  قليل  عدد  من  واحدة  وتيمور-ليشتي   -66

ملراقبة  الثالث  الدولية  املعاهدات  من  أيٍّ  إىل  تنضم  مل  التي 

إىل  االنضامم  عدم  تأثري  أنَّ  الهيئة  قلق  يثري  ومام  رات.  املخدِّ

املجتمع  جهود  إضعاف  عىل  يقترص  ال  قد  املعاهدات  هذه 

الدويل الجامعية ملنع ترسيب املواد الخاضعة للمراقبة الدولية 

كذلك  تيمور-ليشتي  يعرِّض  ا  وإمنَّ مرشوعة،  غري  قنوات  إىل 

بهام  يتصل  وما  رات  باملخدِّ واالتِّجار  رات  املخدِّ تعاطي  ملخاطر 

من أشكال الجرمية.

وتالحظ الهيئة أنَّ حكومة تيمور-ليشتي تقوم بعدد من   -67

الخطوات نحو التصديق عىل اتفاقية سنة 1988. ويف حي ترحِّب 

ي  التصدِّ عىل  الحكومة  تحثُّ  فإنَّها  اإليجايب،  التطّور  بهذا  الهيئة 

تيمور-ليشتي  انضامم  تكفل  وأن  التصديق  أمام  العقبات  لسائر 

أقرب  يف  كلّها  رات  املخدِّ ملراقبة  الثالث  الدولية  املعاهدات  إىل 

م للحكومة  الدويل أن يقدِّ الهيئة باملجتمع  وقت ممكن. وتهيب 

هذه  عىل  التصديق  من  تيمور-ليشتي  لتمكي  الالزمة  املساعدة 

املعاهدات وتنفيذها.

البعثات الُقطرية  -3

إليها  املسَندة  بالوالية  اضطالعها  إىل  الهيئة  سعي  يف   -68
إطار حوارها  رات ويف  املخدِّ ملراقبة  الدولية  املعاهدات  مبقتىض 
املستمر مع الحكومات، فإنَّها توِفد يف كلِّ عام عدداً من البعثات 
الُقطرية لتُناقش مع السلطات الوطنية املختصة التدابري املتَّخذة 
رات. وال تقترص  م املحَرز يف مختلف مجاالت مراقبة املخدِّ والتقدُّ
هذه البعثات عىل إتاحة فرصة للهيئة للحصول عىل املعلومات 
مبارشًة فحسب، بل إنَّها تتيح لها أيضاً فهامً أفضل لحالة مراقبة 
التوصيات  تقديم  من  ميكِّنها  مامَّ  تزوره،  بلد  كل  يف  رات  املخدِّ

املناسبة إىل الحكومات وتعزيز االمتثال للمعاهدات.

ومنذ صدور تقرير الهيئة السابق، أوفدت الهيئة بعثات إىل   -69
البلدان التالية: إندونيسيا، بنن، جمهورية الو الدميقراطية الشعبية، 

سنغافورة، كمبوديا، كندا، كينيا، ماليزيا، موزامبيق، هايتي.

بنن )أ( 

زارت بعثٌة من الهيئة بنن يف متوز/يوليه 2013. ومنذ البعثة   -70
قت بنن عىل  السابقة من الهيئة إىل هذا البلد يف عام 1995، صدَّ
اتفاقية سنة 1988؛ وهي اآلن طرف يف كلٍّ من املعاهدات الدولية 
رات. وتالحظ الهيئة بعي التقدير أنَّ الحكومة  الثالث ملراقبة املخدِّ
الترشيعات  وتهيِّئ  املعاهدات.  بأهداف  االلتزام  متام  ملتزمة 
أحكام  لتنفيذ  جيداً  أساساً  الوطنية  اإلدارية  التنظيمية  واللوائح 
أنَّها  إالَّ  رات،  املخدِّ ملراقبة  حكومية  أجهزة  وتوجد  املعاهدات. 

بحاجة إىل تعزيز قدراتها.

فإنَّ  فيها،  كوتونو  ميناء  وألهمية  بنن  ملوقع  ونظراً   -71
رات  املخدِّ بلَد عبوٍر لشحنات  بنن  زالوا يستخدمون  ما  بي  املهرِّ
غري املرشوعة. ويف بنن، توجد زراعة القنَّب غري املرشوعة بقدٍر 
كام  فيه.  شائع  القنَّب  وتعاطي  البلد،  أنحاء  بعض  يف  محدود 
أنَّ تعاطي املستحرضات الصيدالنية املحتوية عىل مواد خاضعة 
هو  تعاطياً  األشيع  املستحرض  أنَّ  غري  أيضاً،  مشكلة  للمراقبة 

الرتامادول، وهو ُمسكِّن أفيوين غري خاضع للمراقبة الدولية.

بي  املشرتك  والعمل  الجيِّد  التعاون  أنَّ  الهيئة  وتالحظ   -72
سلطات إنفاذ القانون يف بنن ونظرياتها يف البلدان املجاورة قد أدَّيا 

رات. إىل القيام بعمليات ناجحة وإىل ضبط كميات من املخدِّ

وأثناء بعثة عام 2013، ناقش أعضاء الهيئة مع السلطات   -73
األنشطة  مه من معلومات عن  تقدِّ ما  دقَّة  ُسبُل تحسي  بنن  يف 
الدولية،  للمراقبة  خاضعة  مواد  عىل  تشتمل  التي  املرشوعة 
وخصوصاً املؤثِّرات العقلية التي تُصَنُع عىل نحو مرشوع يف بنن. 
املتاحة  األفيونية  املسكِّنات  قلََّة  نُوقشت  التي  املسائل  وشملت 



13 رات   الفصل الثاني-  سير عمل النظام الدولي لمراقبة المخدِّ

لألغراض الطبِّية، والتدابري الرامية إىل زيادة ترشيد استعامل هذه 
ي لتعاطي الرتامادول. املواد وإىل التصدِّ

كمبوديا )ب( 

األول/ديسمرب  كانون  يف  كمبوديا  الهيئة  من  بعثة  زارت   -74
2012 بغية استعراض امتثال كمبوديا اللتزاماتها مبوجب املعاهدات 
رات، والتي وقَّعتها الدولة )إالَّ أنَّها مل  الدولية الثالث ملراقبة املخدِّ
تعمد بعُد إىل تطبيق الفقرة 10 )أ( من املادة 12 من اتفاقية سنة 
متها  م املحَرز يف تنفيذ التوصيات التي قدَّ 1988(، وبغية رصد التقدُّ

الهيئة أثناء بعثتها السابقة إىل ذلك البلد يف عام 2003.

الهيئة يف عام 2003، ركَّزت حكومة كمبوديا  بعثة  ومنذ   -75
استخدام  أولويات  دت  وحدَّ رات،  املخدِّ مبراقبة  املعنية  جهودها 
حظيت  كام  رات.  املخدِّ تعاطي  مكافحة  يف  القانون  إنفاذ  موارد 
ال عىل مستوى سيايس رفيع. وقد  هذه املسائل بدعم سيايس فعَّ
الثاين/يناير  كانون   2 يف  رات،  املخدِّ ملراقبة  جديد  قانون  صدر 
م الذي أُحرز منذ بعثة الهيئة يف عام  2012، بغية البناء عىل التقدُّ
رات والجرائم  ي ملسائل تعاطي املخدِّ 2003، مبا يف ذلك عرب التصدِّ
رات وعرب زيادة الفعالية يف تنفيذ املعاهدات  ذات الصلة باملخدِّ

رات. الدولية ملراقبة املخدِّ

مل  فإنَّها  اإليجابية،  التطورات  تلك  الهيئة  تالحظ  وفيام   -76
تزل تنظر بعي القلق إىل أنَّ كمبوديا تُستخَدم عىل نحو متزايد، 
منذ عام 2003، كمحور إقليمي لنقل شحنات غري مرشوعة من 
فثّمة  ذلك  عىل  وعالوة  وامليثامفيتامي؛  والكوكايي  الهريوين 
نحو غري مرشوع يف  امليثامفيتامي عىل  تدّل عىل صنع  مؤرّشات 
موارد  تخّصص  مل  الحكومة  أنَّ  أيضاً  الهيئة  قلق  يثري  البلد. ومام 
رات يف املستويات األعىل، إذ مل  ي للمتَّجرين باملخدِّ كافية للتصدِّ
رات يف كمبوديا تنحرص  تزل األهداف الرئيسية لجهود مراقبة املخدِّ
رات ومتعاطيها، ويجري  يف املستويات األدىن من املتَّجرين باملخدِّ
رات يف مراكز للعالج اإلجباري. وتحثُّ الهيئُة  عالج متعاطي املخدِّ
القامئة  الربامج  العمل عىل تطوير  حكومَة كمبوديا عىل مواصلة 
أرجاء  كل  يف  رات  املخدِّ متعاطي  لعالج  املحلية  املجتمعات  عىل 
البلد. كام تحثُّ الهيئُة الحكومَة عىل اتخاذ مزيد من اإلجراءات 
لضامن توافر املسكِّنات األفيونية بالقدر الوايف بأغراض استعاملها 

يف عالج األمل.

كندا )ج( 

الهيئة.  من  موفَدة  بعثٌة  كندا  زارت   ،2013 أيار/مايو  يف   -77
إىل كندا قد جرت يف عام 2003. وكندا  للهيئة  بعثة  وكانت آخر 
رات،  املخدِّ ملراقبة  الثالث  الدولية  املعاهدات  من  كل  يف  طرف 

وقد أعربت الحكومة مراراً عن التزامها بالعمل مع الهيئة لضامن 
التنفيذ الكامل لاللتزامات التعاهدية عىل البلد. ومل تزل كندا تشهد 
مستويات مرتفعة من تعاطي عقاقري الوصفات الطبِّية يف أوساط 
انتشار  ل  معدَّ فإنَّ  ذلك،  إىل  وباإلضافة  العمرية.  الفئات  جميع 
رات يف كندا، وخصوصاً القنَّب، لدى الشباب، ال يزال  تعاطي املخدِّ
مرتفعاً. وعالوًة عىل ذلك، فقد زادت َمواطن الضعف يف التدابري 
الرقابية الوطنية املطبَّقة عىل “القنَّب الطبِّي” من مخاطر ترسيب 

القنَّب إىل القنوات غري املرشوعة.

 2013 عام  يف  الهيئة  أوفدتها  التي  البعثة  ناقشت  وقد   -78
رات يف كندا، مع الرتكيز بصفة خاصة  مسألة إطار مراقبة املخدِّ
عىل دواعي القلق املذكورة فيام سبق هنا. وتالحظ الهيئة بعي 
ملواجهة  تدابري  ة  عدَّ اتَّخذت  قد  الكندية  السلطات  أنَّ  التقدير 
اعتامد  ذلك  يف  مبا  الطبِّية،  الوصفات  عقاقري  تعاطي  مشكلة 
وإعداد  للمشكلة  ي  للتصدِّ شاملة  حكومية  اسرتاتيجية  أول 
غري  الطبِّية  الوصفات  عقاقري  إلعادة  وطنية  كندية  مبادرة  أول 
املرغوب فيها أو غري املستعملة أو املنتهية صالحيتها. كام تالحظ 
التنظيمية  الهيئة أنَّ ما قامت به كندا من إصالح شامل للوائح 
لديها، مبا يف  الطبِّي”  “القنَّب  استعامل  لها مخطط  التي يخضع 
الشخيص،  لالستعامل  القنَّب  إنتاج  من  التدريجي  التخلُّص  ذلك 
املرشوعة.  غري  القنوات  إىل  القنَّب  ترسيب  منع  تدابري  وتعزيز 
فيام  الكندية  السلطات  به  قامت  مبا  تسلِّم  الهيئة  فإنَّ  وأخرياً، 
بغية  األصليي  السكان  من  املصلحة  أصحاب  مع  العمل  يخص 
رات  املخدِّ تعاطي  من  للوقاية  ثقافياً  مناسبة  مبادرات  وضع 

رات وإعادة تأهيلهم. وعالج مدمني املخدِّ

فإنَّ  اإليجابية،  التطورات  هذه  من  الرغم  عىل  ولكْن،   -79
تعاطي  انتشار  معدل  ارتفاع  إزاء  الهيئة  يساور  يزل  مل  القلق 
وهي  الشباب،  بي  فيام  وبخاصة  السكان  عموم  بي  رات  املخدِّ
تعاطي  ملنع  جهودها  تعزيز  عىل  الكندية  السلطاِت  تشّجع 
رات، مبا يف ذلك حمالت التوعية العامة بشأن اآلثار الصحية  املخدِّ
رات. كام تشّجع الهيئة السلطاِت  الضارة من جرَّاء تعاطي املخدِّ
الكندية عىل استثامر مزيد من املوارد يف إعداد دراسات وطنية 
رات. وأخرياً، فإنَّ الهيئة تهيب بحكومة  عن انتشار تعاطي املخدِّ
الصحية  للمبادرات  املوارد  من  واٍف  قدر  توفري  تضمن  أن  كندا 

األصليي. للسكان 

هايتي )د( 

زارت هايتي بعثٌة من الهيئة يف نيسان/أبريل 2013. وقد   -80
سبق أن زارت هايتي بعثة من الهيئة يف عام 2001، كام أنَّ بعثة 
ق  تقنية زارت البلد يف عام 2007. وباإلضافة إىل أنَّ هايتي مل تصدِّ
إنشاء  يف  ياً  تحدِّ تواجه  فهي  اآلن،  اتفاقية سنة 1971 حتى  عىل 
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النظام  محلَّ  ليحلَّ  رات  املخدِّ ملراقبة  ومرونًة  فعاليًة  أكرث  نظام 
عىل  املحتوية  الصيدالنية  املستحرضات  مراقبة  يتيح  مامَّ  الحايل، 

املواد الخاضعة للمراقبة عىل نحو أكرث فعالية.

وقد ناقش أعضاء بعثة الهيئة يف عام 2013 مع حكومة   -81
رات وما يتصل  باملخدِّ االتِّجار  هايتي موضوع جهودها ملكافحة 
تلك  وكانت  األموال.  غسل  اإلجرامية، خصوصاً  األنشطة  به من 
الذين كانوا يناقشون صياغة ترشيع  مسألة محورية للمرشِّعي، 
جديد يف هذا الصدد. ويف حي الحظت البعثة أنَّ أشواطا كبرية 
قد قُطعت يف مسار تطوير جهاز الرشطة يف هايتي، فقد حثَّت 
بشأن  جديد  ترشيع  أيِّ  امتثال  كفالة  عىل  الحكومة  البعثة 
مكافحة غسل األموال لتوصيات فرقة العمل املعنية باإلجراءات 
ال لإلصالح فيام يخص القضاء  املالية، وعىل مواصلة دعمها الفعَّ

القانونية. والنصوص 

والحظت الهيئة أنَّ حكومة هايتي تحتاج إىل بذل مزيد   -82
وخصوصاً  للمراقبة،  الخاضعة  املواد  توافر  لضامن  الجهد  من 
مع  تعمل  أن  لها  ينبغي  وأنه  الطبِّية؛  لألغراض  األفيون،  شبائه 
لعالج  جديدة  مرافق  بناء  أجل  من  املانحة  الجهات  أوساط 
غري  الطلب  لخفض  برامج  وضع  أجل  ومن  رات،  املخدِّ مدمني 
رات، ولتوعية الجمهور بشأن مخاطر تعاطي  املرشوع عىل املخدِّ
باعة  بواسطة  األدوية  لبيع  ناجعة  بدائل  ولتوفري  رات،  املخدِّ
ولضامن  للمراقبة،  خاضعاً  ذلك  يكون  أن  دون  من  الشوارع 
واملزيَّفة  املضبوطة  الصيدالنية  املستحرضات  اآلمن من  التخلص 

الصالحية. واملنتهية 

إندونيسيا )ه( 

أيلول/ إندونيسيا يف  إىل  أُوفدت  الهيئة  بعثة من  قامت   -83
البعثة  منذ  البلد  يف  رات  املخدِّ حالة  باستعراض   2013 سبتمرب 
األخرية التي سبق أن أوفدتها الهيئة يف عام 2004. وكان هدف 
البعثة  منذ  البلد  يف  املُحرز  م  التقدُّ متابعَة   2013 عام  بعثة 
شبه  األدوية  توافر  بكفاية  يتعلق  فيام  وبخاصة  للهيئة،  األخرية 
التسكينية؛  الطبِّية  والرعاية  األمل  لتخفيف  الالزمة  األفيونية 
رات الراهنة يف البلد؛ واستعراَض  ات يف حالِة املخدِّ وتقييَم التغريُّ
باألدوات  الحكومة  وإعالَم  رات؛  املخدِّ عىل  اإلدمان  عالج  نظام 
أجل  من  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة  تها  أعدَّ التي  املتاحة 
جهود  متحيص  املطاف،  نهاية  ويف  بالسالئف؛  االتِّجار  مكافحة 
الدولية  االتفاقيات  مبقتىض  لاللتزامات  االمتثال  بغية  الحكومة 

رات. الثالث ملراقبة املخدِّ

ومع أنَّ إمكانية الحصول عىل األدوية شبه األفيونية الالزمة   -84
ن، فهي  لتخفيف األمل والرعاية الطبِّية التسكينية آخذة يف التحسُّ
طات األمفيتامينية - ومنها  ال تزال محدودة. وال يزال تعاطي املنشِّ

ولكنَّ  البلد.  يف  االزدياد  يف  آخذاً   - األوىل  بالدرجة  امليثامفيتامي 
أساليب  من  مجموعًة  يوفِّر  رات  املخدِّ عىل  اإلدمان  عالج  نظام 
العالج وإعادة التأهيل وخدمات الرعاية الالحقة من خالل عدد 
من الوزارات الحكومية واملنظامت غري الحكومية. ومع أنَّ القدرة 
أجل  من  أكرب  قُدرات  توفري  الالزم  من  فإنَّ  ازدادت،  العالجية 
السكان  من  رات  املخدِّ متعاطي  مجموع  مواجهة ضخامة حجم 
ومن أجل تلبية احتياجات فئات معيَّنة من السكان، وذلك مثالً 

بتوفري خدمات عالجية خاصة بنوع الجنس من أجل اإلناث.

لألدوات  استعاملها  نطاق  توسيع  عىل  الحكومة  ع  وتُشجَّ  -85
مثالً  ذلك  ومن  بالكيمياويات،  االتِّجار  مكافحة  أجل  من  املتاحة 
ماديت  السترياد  املرشوعة  السنوية  االحتياجات  تحديد  وسائل 
اإليفيدرين والسودوإيفيدرين عىل شكل مستحرضات صيدالنية، 
بحوادث  اإلخطار  نظام  يف  املحورية  الوصل  جهات  وتسجيل 
إىل  ال  فعَّ نحو  عىل  والسعي  للهيئة،  التابع   )PICS( السالئف 
الحاسويب  باالتصال  للتصدير  السابقة  اإلشعارات  نظام  استعامل 
املبارش )ِبن أونالين( بخصوص صادرات كل أنواع السالئف، برصف 

النظر عن شكلها الفيزيايئ.

كينيا )و( 

زارت كينيا بعثٌة من الهيئة يف حزيران/يونيه 2013. وكان   -86
بشأن  املعنية  السلطات  مع  التباحث  عىل  الرئييس  البعثة  تركيز 
امتثال كينيا اللتزاماتها مبوجب املعاهدات الدولية الثالث ملراقبة 
رات، ومدى توافُر شبائه األفيون الستعاملها يف الرعاية الطبِّية  املخدِّ
التسكينية، واملسائل املتعلقة مبراقبة السالئف واستعامل األدوات 
رات  املخدِّ وصنع  بالسالئف  االتِّجار  ملكافحة  الهيئة  تها  أعدَّ التي 

عىل نحٍو غري مرشوع.

ة منذ الزيارة السابقة التي  وقد جرت يف كينيا تطورات عدَّ  -87
قامت بها الهيئة إىل البلد يف عام 2002. فالحكومة تضمن معايري 
الرعاية والحصول عىل الرتاخيص لدى جميع مراكز عالج مدمني 
رات؛ واستُكملت يف عام 2012 الدراسة االستقصائية الوطنية  املخدِّ
رات، مامَّ يجعل كينيا  الثانية لألرُس املعيشية بشأن تعاطي املخدِّ
بي عدد قليل من البلدان األفريقية التي أجرت تقديرات موثوقة 
رات. ومع ذلك، فقد تبيَّ أنَّ إمكانية الوصول  لحالة تعاطي املخدِّ
ا،  جدًّ ضعيفة  التسكينية  الطبِّية  الرعاية  ألغراض  األفيون  لشبائه 
الرشيد  االستعامل  لضامن  السبل  إيجاد  عىل  الحكومة  ع  وتُشجَّ

لشبائه األفيون.

ات تدلُّ عىل تزايد تعاطي الهريوين وغريه من  ومثَّة مؤرشِّ  -88
رات بالحقن يف كينيا، خصوصاً يف املناطق الساحلية واملراكز  املخدِّ
رات  الحرضية الكربى. كام أنَّ توافُر خدمات عالج متعاطي املخدِّ
للتقديرات،  بالحقن يف كينيا محدود باملقارنة مع أعدادهم وفقاً 
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وهو أمٌر يثري القلق بوجه خاص نظراً لتأثريه يف زيادة احتامل نرش 
األمراض املنقولة بالدم.

ومع أنَّ كينيا طرف يف كٍل من املعاهدات الدولية الثالث   -89
رات،  رات، فإنَّ ترشيعها الوطني بشأن مراقبة املخدِّ ملراقبة املخدِّ
طرأت  التي  التغريات  يواكب  مل   ،1994 عام  يف  اعتُمد  والذي 
نحو غري مرشوع  رات عىل  املخدِّ رات وصنع  باملخدِّ االتِّجار  عىل 
يسبق  ومل  رات،  املخدِّ ملراقبة  وطنية  سلطة  فال توجد  البلد.  يف 
رات،  املخدِّ ملراقبة  وطنية  اسرتاتيجية  اعتمدت  أن  للحكومة 
التي  الهيئة  أثناء بعثة  بالرغم من الوقوف عىل هذه املشكالت 
سبق أن زارت البالد يف عام 2002. ومل يَزل االفتقار إىل التنسيق 
رات  فيام بي مختلف األجهزة الحكومية املعنية يف مراقبة املخدِّ
البلد  مُيثِّل مدعاًة للقلق، ويفاقم هذه املشكلة نقص املوارد يف 
الوطنية،  األجهزة  من  العديد  يف  املوظفي  قُدرات  ومحدودية 
مامَّ أدَّى إىل افتقار الحكومة إىل القدرة عىل املالحقة القضائية 

رات برسعة وبنجاح. للقضايا املتعلقة باملخدِّ

جمهورية الو الدميقراطية الشعبية )ز( 

زارت بعثٌة من الهيئة جمهوريَة الو الدميقراطية الشعبية   -90
يف آذار/مارس 2013، بعد 10 سنوات من بعثتها السابقة إىل ذلك 
البلد. وطاملا ارتبط اسم جمهورية الو الدميقراطية الشعبية، وهي 
األفيون  لخشخاش  املرشوعة  غري  بالزراعة  ساحيل،  غري  فقري  بلد 
تزايد  بسبب  مستضعف  موقف  يف  وهي  باألفيون.  وباالتِّجار 
اإلقليمية  املنطقة  ويف  البلد  يف  األمفيتامينية،  طات  املنشِّ تعاطي 
لالتِّجار  عبور  بلَد  تُستخدم  أنَّها  وبسبب  سواء،  حدٍّ  عىل  كلها 
رات يف املنطقة. ويف السنوات األخرية، ازداد الوضع سوءاً،  باملخدِّ
إذ أخذت تتزايد زراعة خشخاش األفيون غري املرشوعة وتعاطي 

طات األمفيتامينية واالتِّجار بها. املنشِّ

يف  املسؤولي  مع  الهيئة  بعثة  أعضاء  مناقشات  وأثناء   -91
بشأن  قلقهم  عن  أعربوا  الشعبية،  الدميقراطية  الو  جمهورية 
األفيون  لخشخاش  املرشوعة  غري  الزراعة  يف  الكبرية  الزيادة 
الو  جمهورية  أنَّ  لوحظ  وقد  البالد.  يف  باألفيون  االتِّجار  ويف 
قت عىل املعاهدات الدولية  الدميقراطية الشعبية، مع أنَّها قد صدَّ
رات، فهي مل تستخدم بعُد الفقرة 10 )أ( من املادة  ملراقبة املخدِّ
الحكومَة عىل  البعثة  أعضاُء  1988. وحثَّ  اتفاقية سنة  12 من 
برنامجها  نجاح  عىل  البناء  ميكنها  حتى  املسألة،  لهذه  ي  التصدِّ
ة  إلبادة خشخاش األفيون. كام حثَّ أعضاُء البعثة الحكومَة بشدَّ
رات للفرتة بي  الرئيسية الوطنية ملراقبة املخدِّ عىل إمتام خطتها 
توافر  كفاية  لضامن  بخطوات  القيام  وعىل  عامي 2019-2014، 
لي  بي واملؤهَّ فة لألمل، وزيادة عدد األخصائيي املدرَّ األدوية املخفِّ
وأُثريت  األفيونية.  باملسكِّنات شبه  العالج  مبارشة  الذين ميكنهم 

برامج  بتوسيع  وأُويص  رات.  املخدِّ مدمني  عالج  مسألة  أيضاً 

بقبول  وبالسامح  رات،  املخدِّ مدمني  لعالج  املحلية  املجتمعات 

تُتَّخذ  بأن  طوعياً،  العالجية  الربامج  هذه  مثل  يف  املدمني 

القرارات بشأن قبول األشخاص يف مثل هذه الربامج العالجية أو 

ترسيحهم منها من ِقبل أخصائيي الرعاية الصحية.

ماليزيا )ح( 

زارت ماليزيا بعثٌة من الهيئة يف أيلول/سبتمرب 2013. ومل   -92

رات غري املرشوعة  تزل ماليزيا تُستخدم بلَد عبوٍر لشحنات املخدِّ

املتجهة إىل أسواق غري مرشوعة يف بلدان أخرى. ومع ذلك، فقد 

ماليزيا،  يف  رات  املخدِّ عىل  املرشوع  غري  الطلب  يف  الزيادة  أدَّت 

طات األمفيتامينية، إىل قيام الجامعات اإلجرامية  املنشِّ وخصوصاً 

العقاقري  صنع  ازداد  كام  البلد.  إىل  رات  املخدِّ بتهريب  املنظَّمة 

االصطناعية غري املرشوع يف ماليزيا يف السنوات األخرية. والسواحل 

املاليزية متتد بطول 675 4 كم، وهو ما يشكِّل، إىل جانب املوقع 

ياً كبرياً أمام سلطات إنفاذ القانون، وخصوصاً  الجغرايف للبلد، تحدِّ

يف مجال مراقبة الحدود.

الثالث  الدولية  املعاهدات  من  كٍل  يف  طرف  وماليزيا   -93

رات  الوطنية ملراقبة املخدِّ الترشيعات  رات. وتُعترب  ملراقبة املخدِّ

رات وعالج املدمني وإعادة  شاملة، إذ تشمل منع تعاطي املخدِّ

الحكومة  تبذلها  التي  الجهود  يظِهر جديّة  الذي  األمر  تأهيلهم، 

الحكومة  ذ  وتنفِّ بها.  واالتِّجار  رات  املخدِّ تعاطي  من  للحدِّ 

إىل ضامن االمتثال  رات سعياً  الوطنية ملراقبة املخدِّ االسرتاتيجية 

رات، وقد أحرزت تقدماً  التام للمعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ

بخطوات  ماليزيا  قامت   ،2010 عام  ة مجاالت. ويف  عدَّ يف  كبرياً 

مدمني  عالج  يف  الصارم  اإلجبار  عن  االبتعاد  نحو  شأن  ذات 

للعالج  نهج  اتِّباع  نحو  والتحوُّل  تأهيلهم  وإعادة  رات  املخدِّ

للجميع  إليه  الوصول  ومتاح  طوعي  نحو  عىل  التأهيل  وإعادة 

ذات  وهو مبادرة  التحوييل،  الحكومة  برنامج  إطار  يف  وشامل، 

الرئيسية  املسائل  من  لعدد  ي  التصدِّ تستهدف  عريضة  قاعدة 

رات. التي تهم الجمهور، مبا يف ذلك تعاطي املخدِّ

ويظل ترسيب املؤثِّرات العقلية وعقاقري الوصفات الطبِّية   -94

وإساءة استعاملها مدعاًة لقلق الحكومة املاليزية. ومل تزل الجهود 

سلسلة  من  عليه  يستدّل  كام  املشكالت،  لهذه  ي  للتصدِّ تُبذل 

األعوام  يف  الحكومة  اتَّخذتها  التي  واإلدارية  الترشيعية  التدابري 

السابقة. والحكومة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها مبوجب املعاهدات 

رات، وقامت بتعزيز التعاون فيام بي أجهزة  الدولية ملراقبة املخدِّ

وعقاقري  العقلية  املؤثِّرات  ترسيب  منع  بهدف  القانون  إنفاذ 

الوصفات الطبِّية وإساءة استعاملها.
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موزامبيق )ط( 

زارت موزامبيق بعثٌة من الهيئة يف كانون األول/ديسمرب   -95
2012. وموزامبيق طرف يف كلِّ املعاهدات الدولية الثالث ملراقبة 
إىل  السابقة  بعثتها  إيفادها  بعد  الهيئة،  وتالحظ  رات.  املخدِّ
م  موزامبيق يف عام 1997، أنَّ الحكومة قد أحرزت شيئاً من التقدُّ
رات، مبا يف ذلك اعتامد ترشيع  يف بعض من مجاالت مراقبة املخدِّ
لتنسيق  وطنية  لجنة  وإنشاء  رات،  املخدِّ مراقبة  بشأن  وطني 
رات  رات، واعتامد خطة اسرتاتيجية ملنع تعاطي املخدِّ مراقبة املخدِّ
رات للفرتة بي العامي 2010-2014. ومع  ومكافحة االتِّجار باملخدِّ
رات،  أنَّ هذه الخطوات الهامة تبيِّ التزام الحكومة مبراقبة املخدِّ

يات كبرية يف هذا الصدد. تبقى هنالك تحدِّ

غري  لشحنات  عبوٍر  بلَد  تُستخدم  موزامبيق  تزل  فلم   -96
القنَّب  ونبتة  القنَّب  راتنج  قبيل  من  راٍت  مخدِّ من  مرشوعة 
امليثاكوالون  وكذلك  أوروبا،  إىل  هة  موجَّ والهريوين،  والكوكايي 
ه بالدرجة األوىل إىل جنوب أفريقيا. والحكومة  )املاندراكس( املوجَّ
قامت  وقد  رات،  باملخدِّ االتِّجار  ميثِّله  الذي  ي  بالتحدِّ وعي  عىل 
ي، ومنها مثالً تحسي مراقبة  ي لذلك التحدِّ ببعض الخطوات للتصدِّ
الحدود الربِّية والبحرية، وتعزيز قدرات إنفاذ القانون، واالضطالع 
رات.  للوقاية من تعاطي املخدِّ الشباب  بأنشطة برامج تستهدف 
إالَّ أنَّ الحكومة تفتقر إىل الُقدرات واملوارد التي تكفل لها مكافحة 

االتِّجار العابر بفعالية.

رات، وخصوصاً القنَّب، يبدو  ومع أنَّ انتشار تعاطي املخدِّ  -97
بشأن  وبائية  دراسات  أيُّ  راً  مؤخَّ فلم تُجَر  موزامبيق،  يف  واسعاً 
دقيقة عن  معلومات  تتوفر  ال  ثمَّ  رات، ومن  املخدِّ تعاطي  حالة 
فلم  ذلك،  عىل  وعالوًة  البلد.  يف  رات  املخدِّ تعاطي  انتشار  مدى 
الطبِّية  لألغراض  العقلية  واملؤثِّرات  رة  املخدِّ العقاقري  توافر  يزل 
والعلمية غري واٍف بتلك األغراض. ومثة حاجة ألنَّ تتخذ الحكومة 

ي لهذه املشاكل. التدابري الالزمة للتصدِّ

سنغافورة )ي( 

 30 من  الفرتة  يف  سنغافورة  إىل  ببعثة  الهيئة  اضطلعت   -98
البعثة  وأنشأت  األول/أكتوبر 2013.  إىل 2 ترشين  أيلول/سبتمرب 
االتِّجار  مكافحة  حالة  بشأن  الرسميي  املسؤولي  مع  حواراً 
التدابري  واستعراض  بذلك،  الصلة  ذات  والجهود  رات  باملخدِّ
رات  املخدِّ مراقبة  بشأن  اإلدارية  العامة  والسياسات  الترشيعية 
معهم  وتباحثت  البلد؛  يف  استُحدثت  التي  الكيميائية  واملواد 
بخصوص املسائل ذات الصلة بتوافُر العقاقري األفيونية يف الرعاية 
باإلدمان  الخاصة  العالجية  الخدمات  وتوفري  التسكينية،  الطبِّية 

رات. عىل تعاطي املخدِّ

 ،1995 عام  يف  سنغافورة  إىل  األخرية  الهيئة  بعثة  ومنذ   -99
سنغافورة  وقَّعت  فقد  باملالحظة.  جديرة  تطورات  ة  عدَّ جرت 
رقابية  تدابري  ونفَّذت   ،1997 عام  يف   1988 سنة  اتفاقية  عىل 
تها  أعدَّ التي  األدوات  استعامل  يف  نشاطاً  باذلًة  السالئف،  بشأن 
تَعاطي  إشكالية  تزايدت  وقد  بالسالئف.  االتِّجار  ملكافحة  الهيئة 
نفسانية  مواد  تعاطي  مؤخراً  برز  كام  األمفيتامينية،  طات  املنشِّ
تدابري  الحكومة  استحدثت  ذلك،  مواجهة  ويف  جديدة.  التأثري 
ة مواد نفسانية  للجدولة املؤقتة لفئات عامة من املواد، شملت عدَّ

التأثري جديدة، ومنها مثالً مواد ِقنَّبية اصطناعية.

يُعزى  مامَّ  االزدياد،  يف  آخذ  الهريوين  تعاطي  فإنَّ  كذلك   -100
الذين يستمرون يف  رات  بالتعاطي يف املخدِّ يف األكرث إىل املذنبي 
رصاعهم مع إدمانهم بعد اإلفراج عنهم يف السجن. وال يوجد يف 
ا العالج من اإلدمان  سنغافورة أيُّ عالج إبدايل بشبائه األفيون. أمَّ
قد  العالجية  القدرة  ولكن  البلد،  يف  إجباريٌّ  فهو  رات  املخدِّ عىل 
تأخري  دومنا  الخدمات  إىل  الوصول  ُسبل  يتيح  مامَّ  نطاقه،  ع  توسِّ
هة  املوجَّ العالج  طرائق  من  واسعة  طائفة  أيضاً  وتُتاح  مطوَّل. 
ملخاطر  ي  والتصدِّ املتعاطي  فُرادى  احتياجات  صوَب  أهدافها 
مسانِدة  خدمات  وهناك  الجنائية،  األفعال  ارتكاب  معاودتهم 

شاملة للرعاية الالحقة وإعادة اإلدماج يف املجتمع.

تقييم تنفيِذ الحكوماِت للتوصياِت الصادرة   -4 
عن الهيئة يف أعقاب بعثاتها الُقطرية

مع  املستمر  حوارها  إطار  يف  أيضاً،  سنوياً  الهيئة  تُجري   -101
مة  املقدَّ الهيئة  توصيات  الحكومات  لتنفيذ  تقييامً  الحكومات، 
مبقتىض بعثاتها الُقطرية. ويف عام 2013، دعت الهيئة حكومات 
البلدان الستة التالية، التي أوفدت إليها بعثات يف عام 2010، إىل 
م يف تنفيذ توصياتها: غابون  تقديم معلومات عام أحرزته من تقدُّ

وغواتيامال وكرواتيا ولبنان وميامنار والهند.

غواتيامال  لحكومات  تقديرها  عن  تُعرب  أن  الهيئة  وتودُّ   -102
وكرواتيا ولبنان وميامنار والهند لتقدميها املعلومات املطلوبة. فقد 
مراقبة  بتقييم حالة  الهيئة  اضطالع  الحكومات  تلك  تعاون  يرسَّ 
رات يف تلك البلدان والمتثال الحكومات للمعاهدات الدولية  املخدِّ

رات. ملراقبة املخدِّ

التوصيات  تنفيذ  الهيئة  استعرضت  ذلك،  إىل  وباإلضافة   -103
متها يف أعقاب بعثتها املوفدة إىل أسرتاليا يف عام 2009،  التي قدَّ
املناسب  الوقت  يف  املطلوبة  املعلومات  الحكومة  م  تقدِّ مل  إذ 

الستعراضها يف عام 2012.

م بعُد معلومات  وتالحظ الهيئة أنَّ حكومة غابون مل تقدِّ  -104
بعثتها  أعقاب  يف  الهيئة  توصيات  تنفيذ  يف  املُحرز  م  التقدُّ بشأن 
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املوفدة إىل ذلك البلد يف عام 2010. وتحثُّ الهيئة الحكومَة عىل 
تقديم املعلومات املطلوبة يف أقرب وقت ممكن.

أسرتاليا )أ( 

تالحظ الهيئة أنَّ حكومة أسرتاليا تواصل تخصيص موارد   -105
رات  املخدِّ ملراقبة  الة  فعَّ ومبادرات  سياسات  لوضع  باملُراد  وافية 
ملراقبة  الالزم  الترشيعي  اإلطار  أسرتاليا  أنشأت  وقد  ولتنفيذها. 
املعاهدات  تقتيض  كام  والسالئف،  العقلية  واملؤثِّرات  رات  املخدِّ
قاً  منسَّ نهجاً  أسرتاليا  كام اعتمدت  رات.  املخدِّ ملراقبة  الدولية 
رات باالستعانة باالسرتاتيجية  ومتكامالً بشأن مسائل مراقبة املخدِّ
رات 2010-2015 )والتي تقوم عىل دعائم  الوطنية ملكافحة املخدِّ
ثالث هي الحّد من الطلب، والحّد من العرض، والحّد من الرضر( 

رات. وبالحملة الوطنية ملكافحة املخدِّ

وترحِّب الهيئة بالنجاح الذي تحقَّق يف االضطالع مببادرات   -106
رات  باملخدِّ االتِّجار  منع  إىل  الرامية  أسرتاليا  يف  القانون  إنفاذ 
الذي  عام 2015،  حتى  التمديد  مكَّن  وقد  ومكافحته.  وسالئفها 
طات األمفيتامينية  طُبِّق عىل االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة املنشِّ
من  الحدِّ  إىل  الرامية  الجهود  مواصلة  من  للفرتة 2011-2008، 
عليها،  املرشوع  غري  الطلب  ومن  األمفيتامينية  طات  املنشِّ توافر 
مع منع تعاطيها وَدرء األرضار املقرتنة به يف أسرتاليا. وخالل الفرتة 
ذتها  بي عامي 2010-2011، أدَّت العمليات االستخباراتية التي نفَّ
طات  باملنشِّ االتِّجار  يخص  فيام  أسرتاليا  يف  القانون  إنفاذ  أجهزة 
األمفيتامينية والكوكايي إىل عّدة نتائج ومنها التعرُّف عىل هوية 
الضالعة يف هذه األنشطة وتحديد  املنظَّمة  الجامعات اإلجرامية 
ذلك  عىل  وعالوًة  العقاقري؛  هذه  تثريها  التي  الناشئة  املخاطر 
أسفرت العمليات االستخباراتية عن التحقيق يف قضايا ذات صلة 
تحسي  عىل  الحكومة  عملت  وقد  األموال.  غسل  عىل  تنطوي 
الحدود  عرب  رات  باملخدِّ االتِّجار  عن  الكشف  يف  املتَّبعة  التدابري 
عملية  أسفرت  الخصوص،  وجه  وعىل  أنشطته.  وتعطيل  وردعه 
ذتها سلطات إنفاذ القانون األسرتالية، عن ضبط  برغونيا، التي نفَّ
464 كيلوغراماً من الكوكايي يف عام 2010، يف ثالث أكرب ضبطية 

ر يف أسرتاليا. من ذلك املخدِّ

التشجيع  إىل  الرامية  جهودها  أسرتاليا  حكومة  وتواصل   -107
بالقدر  توافرها  وتعزيز  األفيون  لشبائه  الرشيد  االستخدام  عىل 
غري  القنوات  إىل  ترسيبها  منع  مع  املرشوعة،  لألغراض  الوايف 
املرشوعة. والحكومة ترصد عن كثب إنتاج املواد الخام األفيونية 
املحتوية  املستحرضات  استعامل  وكذلك  الرقايب،  بتنظيمه  وتقوم 
رات، يف البالد. وأسرتاليا بصدد وضع أوىل اسرتاتيجياتها  عىل املخدِّ
الوطنية من أجل الحدِّ من إساءة استعامل املستحرضات الصيدالنية 

وما يرتبط به من أرضار، مع تحسي نوعية تلك العقاقري.

ه الهيئة بالجهود التي تبذلها حكومة أسرتاليا يف تيسري  وتُنوِّ  -108
رات.  املخدِّ مراقبة  مجال  يف  والدويل  واإلقليمي  الثنايئ  التعاون 
وعىل وجه الخصوص، تعمل سلطات إنفاذ القانون يف أسرتاليا مع 
الة ملكافحة  فعَّ بناء رشاكات  املنطقة وخارجها يف  نظرياتها داخل 
باألشخاص،  االتِّجار  يشمل  فيام  الوطنية،  عرب  املنظَّمة  الجرمية 
رات، عرب الحدود. ومن بي ما تحقَّق من إنجازات  وكذلك باملخدِّ
يف اآلونة األخرية إنشاُء مكتب اتصال للرشطة االتحادية األسرتالية 
واعرتاض  إندونيسيا،  يف  رات  املخدِّ ملراقبة  الوطنية  الهيئة  ضمن 
فرقة  مع  التعاون  بفضل  رات  املخدِّ من  مرشوعة  غري  شحنات 
وحامية  الجامرك  دائرة  تزل  ومل  باكستان.  يف  رات  املخدِّ مكافحة 
مة  املصمَّ األنشطة  من  واسعة  مجموعة  ذ  تنفِّ األسرتالية  الحدود 
واملحيط  آسيا  منطقة  بلدان  لدى  الحدود  إدارة  قدرات  لتعزيز 
الهادئ، مبا يف ذلك عرب برنامج أمن الحدود يف جنوب رشقي آسيا. 
وتنظر الهيئة بعي التقدير إىل الجهود التي تبذلها حكومة أسرتاليا 
بناء  يف  املساعدة  وتقديم  والدويل  اإلقليمي  التعاون  تعزيز  يف 
قدرات البلدان عىل منع األنشطة غري املرشوعة عرب الحدود، مبا يف 

رات. ذلك االتِّجار باملخدِّ

لكنَّ الهيئة تالحظ بقلق أنَّ “مركز الحقن تحت اإلرشاف   -109
رات مل يزل يعمل يف سيدين بأسرتاليا.  الطبِّي” الخاص بتناول املخدِّ
وكان تشغيل املركز قد بدأ عىل أساس تجريب ي يف أيار/مايو 2001. 
وطني  ترشيع  مبوجب  دائم  نحو  عىل  قامئاً  مرفقاً  املركز  وصار 
وتودُّ   .2010 األول/أكتوبر  ترشين  يف  الوالية  صعيد  عىل  اعتُمد 
الهيئة أن تكرر وجهة نظرها التي خاطبت بها حكومة أسرتاليا يف 
ة مناسبات، وهي أنَّ املرافق التي ميكن لألشخاص أن يتعاطوا  عدَّ
رات تمَّ الحصول عليها عىل نحو  فيها يف مأمن من العقاب مخدِّ
الدولية ملراقبة  املعاهدات  د يف  املبدأ املجسَّ غري مرشوع تخالف 
رات ينبغي أالَّ تُستعمل إالَّ لألغراض  رات، أال وهو أنَّ املخدِّ املخدِّ

الطبِّية والعلمية.

كرواتيا )ب( 

يف  ماً  تقدُّ أحرزت  قد  كرواتيا  حكومة  أنَّ  الهيئُة  تالحظ   -110
رات يف أعقاب بعثة الهيئة إىل ذلك البلد يف عام  ميدان مراقبة املخدِّ
2010. فقبل أن تصبح كرواتيا عضواً يف االتحاد األورويب، عملت 
عىل توفيق ترشيعاتها الوطنية مع ترشيعات االتحاد األورويب يف 
رات. واعتمدت الحكومُة االسرتاتيجيَة الوطنية  مجال مراقبة املخدِّ
رات للفرتة بي العامي 2012-2017. وجرى  ملكافحة تعاطي املخدِّ
لتدريب  رات،  املخدِّ تعاطي  مكافحة  ملكتب  إضافية  موارد  توفري 
وإدمانها  رات  املخدِّ لرصد  األورويب  املركز  مع  بالتعاون  موظفيه 
)EMCDDA( وغريه من مؤسسات االتحاد األورويب ذات الصلة. 
وبدعم من املركز األورويب املذكور، أجرت وزارة الصحة يف كرواتيا 
رات  املخدِّ من  أنواع  ة  عدَّ انتشار  ل  معدَّ عن  استقصائية  دراسة 
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ع الهيئُة حكومَة كرواتيا عىل مواصلة  لدى عموم السكان. وتشجِّ
نظام  بإنشاء  يتعلق  فيام  وخصوصاً  الصعيد،  هذا  عىل  جهودها 
عن  منتظمة  إبالغ  تقارير  تقديم  أجل  من  للرصد  د  موحَّ وطني 

رات وطبيعته يف البلد. مدى انتشار تعاطي املخدِّ

وأسفر اعتامد قانون جنايئ جديد يف كرواتيا، دخل حيِّز   -111
اإلطار  يف  مهم  تغريُّ  عن  الثاين/يناير 2013،  كانون   1 يف  النفاذ 
لت  ُعدِّ فقد  رات.  املخدِّ تعاطي  مكافحة  يخص  فيام  القانوين 
ثت صيغة  رات، وُحدِّ األحكام املتعلقة بالجرائم ذات الصلة باملخدِّ
رات. ومن  األحكام املتعلقة بتنفيذ تدابري العالج من إدمان املخدِّ
فيام  ن حكامً  يتضمَّ أنَّه  الجديد  الجنايئ  القانون  ات  مستجدَّ بي 
جوارها  يف  أو  التعليمية  املؤسسات  يف  املرتَكبة  الجرائم  يخص 
فهي  الوطنية،  وحدودها  كرواتيا  ساحل  لطول  ونظراً  املبارش. 
رات، الذين يستخدمونها كمنطقة عبور  بلد جاذب ملهرِّيب املخدِّ
وتالحظ  للمراقبة.  الخاضعة  املواد  لتهريب  الشحنات  بتنقيل 
سلطات  قدرات  لزيادة  الحكومة  ذها  تنفِّ التي  التدابري  الهيئُة 
رات والجرمية املنظَّمة،  إنفاذ القانون عىل مكافحة االتِّجار باملخدِّ
بالتعاون مع نظرياتها يف البلدان األخرى ومع املنظامت الدولية 
عىل  جهودها  مواصلة  عىل  الحكومَة  الهيئُة  ع  وتشجِّ املعنية. 
ي  للتصدِّ الحدود  مراقبة  أنشطة  تعزيز  يتأىتَّ  الصعيد حتى  هذا 

رات. املخدِّ لتهريب 

ى ملشكلة  تتصدَّ أن  الصحة يف كرواتيا  ويتعيَّ عىل وزارة   -112
رات،  املخدِّ مدمني  عالج  ومراكز  العالجية  األوساط  مراكز  متويل 
هذا  يف  العاملي  الصحية  الرعاية  ألخصائيي  التدريب  توفِّر  وأن 
املالمئة  املوارد  توفري  الهيئة حكومَة كرواتيا عىل  ع  املجال. وتشجِّ
رات وإعادة تأهيلهم  ملواصلة تطوير خدمات عالج مدمني املخدِّ
يف البلد، وعىل أن تكفل للمدمني إمكانية الوصول إىل مجموعة 
ذ تدابري  واسعة من خيارات العالج. وينبغي للحكومة أيضاً أن تنفِّ
برامج  من  والبوبرينورفي  امليثادون  ترسيب  ملنع  فعالية  أكرث 

العالج اإلبدايل إىل القنوات غري املرشوعة.

رة املستعملة  ومع أنَّ مستويات استهالك العقاقري املخدِّ  -113
العقد  مدى  عىل  كرواتيا  يف  باطِّراد  ازدادت  قد  األمل  لعالج 
تُقاَرن  حي  وخصوصاً  نسبياً،  منخفضة  تزل  مل  فإنَّها  املايض، 
األعضاء  البلدان  من  من غريها  العديد  يف  االستهالك  مبستويات 
بأن تضطلع  كرواتيا  الهيئُة حكومَة  األورويب. وتويص  االتحاد  يف 
وأن  البلد  يف  رة  املخدِّ العقاقري  من  الطبِّية  لالحتياجات  بتقدير 
تلك  توافر  دون  تحول  عقبات  أيُّ  هناك  كانت  ما إذا  د  تحدِّ
بإزالة  الكفيلة  بالخطوات  ثمَّ  من  تقوم  وأن  رة،  املخدِّ العقاقري 
الحكومة  أنَّ  من  ثقة  عىل  والهيئة  ُوجدت.  إن  العقبات  هذه 
رات. والهيئة عىل  سوف تستمر يف تعزيز جهودها ملراقبة املخدِّ
لها  م  تقدِّ الحكومة ألن  أُهبة االستعداد ألن تواصل حوارها مع 

املساعدة، إذا اقتضت الرضورة ذلك.

غواتيامال )ج( 

تالحظ الهيئُة، يف أعقاب بعثتها إىل غواتيامال يف عام 2010،   -114

أنَّ الحكومة قد قامت بعدد من الخطوات لتنفيذ توصيات الهيئة، 

عت الحكومة نطاق  وخصوصاً عىل صعيد إنفاذ القانون. وقد وسَّ

عرب  رات  املخدِّ مراقبة  بشأن  الداخلية  بوزارة  املَُنوطة  الوظائف 

النيابة الخامسة لوزارة الداخلية، وأنشأت اإلطار القانوين ملامرسة 

واملعلومات  التحليل  شعبة  قدرات  من  وعزَّزت  الوظائف،  هذه 

رات، وهي جزء من املديرية العامة للرشطة  الخاصة مبكافحة املخدِّ

املدنية الوطنية. والهيئة عىل ثقة بأنَّ هذه الخطوات سوف تُسهم 

وما  رات  باملخدِّ لالتِّجار  ي  التصدِّ الحكومة عىل  قدرات  تعزيز  يف 

يتصل به من الفساد والعنف.

كام بُذلت جهود يف غواتيامال يف مجال مراقبة السالئف.   -115

وتستخدم السلطاُت يف غواتيامال نظام اإلشعارات السابقة للتصدير 

باالتصال الحاسويب املبارش )نظام ِبن أونالين( بانتظام. ويف كانون 

كل  تضم  بالسالئف،  معنية  لجنة  أُنشئت   ،2012 الثاين/يناير 

املؤسسات املعنية يف غواتيامال، مثل مجلس األمن الوطني ووزارة 

الصحة ووزارة الداخلية واملحكمة العليا ووزارة املالية وجهاز النيابة 

العامة، مامَّ يُيرسِّ التنسيق فيام بي املؤسسات يف املسائل املتعلقة 

لرصد  وحدة  الحكومة  أنشأت   ،2013 عام  ويف  السالئف.  مبراقبة 

السالئف واملواد الكيميائية، لتُدلِّل عىل التزامها املستمر بأهداف 

رات. املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ

ملراقبة  العاملي  الربنامج  يف  غواتيامال  شاركت  وقد   -116

الحاويات، الذي يتشارك يف تنفيذه مكتب األمم املتحدة املعني 

وأنشأت وحدة  للجامرك،  العاملية  واملنظمة  والجرمية  رات  باملخدِّ

مبراقبة  املتعلقة  العمليات  لتنفيذ  الربنامج  مظلة  تحت  مشرتكة 

رات واملؤثِّرات العقلية يف املوانئ البحرية. املخدِّ

مجاالت  يف  م  تقدُّ إحراز  عدم  تالحظ  الهيئة  أنَّ  غري   -117

غواتيامال،  إىل حكومة  بشأنها  توصيات  مت  قدَّ قد  كانت  أخرى 

األنشطة  ملراقبة  البيانات  ملعالجة  موثوقة  نظم  استحداث  مثل 

الدولية،  للمراقبة  خاضعة  مواد  عىل  تنطوي  التي  املرشوعة 

تعاطي  منع  وكذلك  األمل،  لعالج  األفيون  شبائه  توافر  ومسألة 

الهيئة  ع  وتشجِّ تأهيلهم.  وإعادة  املدمني  وعالج  رات  املخدِّ

إحراز  لضامن  الالزمة  بالخطوات  القيام  عىل  غواتيامال  حكومَة 

م يف هذه املجاالت أيضاً. تقدُّ

الهند )د( 

بذلتها حكومة  التي  الجهوَد  التقدير  بعي  الهيئُة  تالحظ   -118

الهند يف تنفيذ توصيات الهيئة يف أعقاب بعثتها إىل ذلك البلد يف 
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بأهداف  املستمر  الحكومة  التزام  عىل  يدلُّ  ما  وهو   ،2010 عام 
رات. املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ

الجهود  زيادة  الخصوص،  وجه  عىل  الهيئة،  تالحظ  كام   -119
عىل  تنطوي  التي  املرشوعة  األنشطة  ملراقبة  الهند  يف  املبذولة 
رات واملؤثِّرات العقلية والسالئف. ففي عام 2013، أصدرت  املخدِّ
رة واملؤثِّرات العقلية، ليحل  حكومة الهند أمراً بشأن العقاقري املخدِّ
محّل األمر الصادر يف عام 1993. ويضيف األمر الصادر يف عام 2013 
تدابري  مثل  جديدة،  أحكاماً  ويستحدث  للجداول  جديدة  مواد 
استرياد املستحرضات املحتوية عىل اإليفيدرين والسودوإيفيدرين 
من  أساساً  املركَّبة  الصيدالنية  املستحرضات  وكذلك  وتصديرها، 
الكوديي. وقد قرَّرت الحكومة تعديل الترشيعات الوطنية بغية 
ي ملسألة التباين بي األحكام التنظيمية الرقابية يف الواليات  التصدِّ
املختلفة، ومن ثمَّ ضامن امتثال الهند للمعاهدات الدولية ملراقبة 
يف  النظر  بصدد  اآلن  والحكومة  أراضيها.  كامل  عىل  رات  املخدِّ
لتسجيل  حاسويب  نظام  واستحداث  اإلنرتنت  صيدليات  مسألة 
مصنِّعي  ِقبل  من  اإلنرتنت  شبكة  عرب  عنها  واإلبالغ  العائدات 
املؤثِّرات العقلية؛ وسوف يعمل هذا النظام بكامل طاقته بحلول 
كانون األول/ديسمرب 2013. كام يجري اإلعداد لنظام مشابه خاص 

رات. باملخدِّ

اتَّخذت سلسلة من  الهند قد  الهيئُة أنَّ حكومة  وتالحظ   -120
مكاتب  افتتاح  تمَّ  فقد  القانون.  إنفاذ  قدرات  لتعزيز  التدابري 
إقليمية جديدة، وتأسيس لجنة لتقييم قدرات مختربات التحاليل 
الجنائية القامئة وتحديثها. كام تواصلت الجهود الرامية إىل الحدِّ 
استخدام  ويجري  األفيون.  لخشخاش  املرشوعة  غري  الزراعة  من 
الصور الساتلية يف تحديد املناطق املزروعة بخشخاش األفيون عىل 
األفيون  خشخاش  إلبادة  جهود  ذلك  ويعقب  مرشوع،  غري  نحو 
الوطني  املستوى  عىل  القانون  إنفاذ  أجهزة  بي  بالتعاون  ذ  تُنفَّ
د  وعىل مستوى الواليات. وقد طُلب إىل حكومات الواليات أن تحدِّ
املناطق املعروفة تقليدياً بزراعة خشخاش األفيون غري املرشوعة 

وأن تضع خططاً لربامج التنمية البديلة حسب االقتضاء.

وعالوًة عىل ذلك، قامت حكومة الهند بخطوات يف مجال   -121
الطلب. ويجري االضطالع بدراسة استقصائية تجريبية  الحدِّ من 
دراسة  أعقاب  يف  الواليات،  من  عدد  يف  رات  املخدِّ تعاطي  حول 
زيادة  بغية   ،2010 عام  يف  أُجريت  مشابهة  تجريبية  استقصائية 
ومن  الدراسة.  ومنهجية  العيِّنات  تصميم  فعالية  من  التحقُّق 
األخرية  التجريبية  االستقصائية  الدراسة  نتائج  تُتاح  أن  املتوقَّع 
كأساس  عندئذ  تُستخدم  وسوف   2014 حزيران/يونيه  بحلول 
لدراسة استقصائية يف عموم البالد. وباإلضافة إىل املراكز املتكاملة 
والعالج  املشورة  خدمات  توفِّر  والتي  املدمني،  تأهيل  إلعادة 
أو  122 مركزاً  يوجد  رات،  املخدِّ عىل  للمدمني  التأهيل  وإعادة 
البلد.  أنحاء  املستشفيات يف جميع  داخل  املدمني  لعالج  وحدة 

برامج  يف  املشاركي  لألطباء  التدريب  لتوفري  مرشوع  بدأ  وقد 

املايل  الدعم  تقديم  ويجري  والعالج،  اإلدمانية  السموم  إزالة 

للمستشفيات الكربى يف البلد لتعزيز قدراتها يف هذا املجال.

يف  الهند  حكومة  اتَّخذتها  التي  بالتدابري  الهيئُة  وترحِّب   -122

عىل  الحكومَة  ع  وتُشجِّ رات  املخدِّ مراقبة  مجاالت  من  العديد 

للحكومة  ينبغي  الخصوص،  وجه  وعىل  الجهود.  هذه  مواصلة 

اللتزاماتها  التام  االمتثال  صوب  الخطوات  من  مبزيد  تقوم  أن 

رات.  املخدِّ ملراقبة  الدولية  املعاهدات  تقتضيه  اإلبالغية حسبام 

رات، وملنع إساءة  وينبغي بذل جهود إضافية ملنع تعاطي املخدِّ

وفقا  بها  املرشوع  غري  واالتِّجار  القنَّب  نبتة  أوراق  استخدام 

ألحكام اتفاقية سنة 1961.

لبنان )ه( 

متها  قدَّ التي  التوصيات  عىل  بناًء  لبنان  حكومة  ترصَّفت   -123

وأحرزت   ،2010 عام  يف  البلد  ذلك  إىل  بعثتها  أعقاب  يف  الهيئة 

تقدماً يف عدد من املجاالت. وقد اعتمدت الحكومة قانوناً ملكافحة 

ملكافحة  ومكتباً  خاصة  تحقيٍق  لجنَة  أنشأت  كام  األموال،  غسل 

الجرائم املالية وجهازاً تابعاً للنيابة العامة ملكافحة تلك الجرائم. 

فيام  املشورة  وتقديم  التوعية  أنشطة  من  العديد  تنظيم  وتمَّ 

رات، مبشاركة هيئات من قبيل املؤسسات التعليمية  يتعلق باملخدِّ

واملجالس البلدية.

وقد أشارت حكومة لبنان إىل أنَّ املسكِّنات شبه األفيونية   -124

متاحة  الطبِّي  العالج  يف  تُستعمل  والتي  للمراقبة  الخاضعة 

الدواء يف  الحصول عىل  للمرىض  لها، وميكن  دومنا قيود ال داعي 

عن  صادرة  طبِّية  وصفة  باستخدام  واملستشفيات  الصيدليات 

بعض  الحكومة  إحراز  إىل  للهيئة  املتاحة  البيانات  وتشري  طبيب. 

م عىل هذا الصعيد. التقدُّ

التطورات  من  أعاله  مذكور  هو  مبا  الهيئة  تُسلِّم  وفيام   -125

رات يف لبنان، فإنَّها تالحظ بقلق أنَّ  اإليجابية يف مجال مراقبة املخدِّ

رات.  لبنان مل يزل يفتقر إىل اسرتاتيجية وطنية شاملة ملراقبة املخدِّ

م بعُد يف تنفيذ توصيات الهيئة  وباإلضافة إىل ذلك، فلم يُحَرْز تقدُّ

مجال  يف  الوزارات  بي  والتعاون  التنسيق  بفعالية  يتعلق  فيام 

رات، وكذلك تدابري مكافحة األنشطة التي تنطوي عىل  مراقبة املخدِّ

ع الهيئة الحكومَة عىل مواصلة  أقراص الكابتاغون املزيَّفة. وتشجِّ

رات وباألخص أن تتخذ الخطوات  جهودها يف مجال مراقبة املخدِّ

يف  رات  املخدِّ ملراقبة  وطنية  اسرتاتيجية  اعتامد  لضامن  الالزمة 

زراعة  مكافحة  بشأن  إضافية  تدابري  واتخاذ  ممكن،  وقت  أقرب 

رات وتعاطيها. رات غري املرشوعة واالتِّجار باملخدِّ محاصيل املخدِّ
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اإلجراءات التي اتَّخذتها الهيئة   باء- 
من أجل ضامن تنفيذ املعاهدات الدولية 

رات ملراقبة املخدِّ

اإلجراءات التي اتَّخذتها الهيئة عماًل   -1 
 باملادة 14 من اتفاقية سنة 1961 واملادة 19 

من اتفاقية سنة 1971

تنصُّ املادة 14 من اتفاقية سنة 1961 )ومن تلك االتفاقية   -126
اتفاقية  من   19 واملادة   )1972 سنة  بربوتوكول  لة  املعدَّ بصيغتها 
لكفالة  أن تتَّخذها  للهيئة  يجوز  التي  التدابري  عىل   1971 سنة 
تنفيذ أحكام هاتي االتفاقيتي. والتدابري، التي تتكوَّن من خطوات 
لدى  يكون  عندما  االعتبار  تؤخذ هذه يف  متصاعدة يف رصامتها، 
الهيئة أسباب تدعوها إىل االعتقاد بأنَّ أهداف االتفاقيتي تتعرَّض 

لخطر داهم بسبب امتناع دولٍة ما عن تنفيذ أحكامهام.

وقد استندت الهيئُة إىل املادة 14 من اتفاقية سنة 1961   -127
أو املادة 19 من اتفاقية سنة 1971 أو كلتيهام بشأن عدد محدود 
عىل  الدول  تشجيع  هو  ذلك  من  الهيئة  غرض  وكان  الدول.  من 
نفعاً.  األخرى  الوسائُل  تُجِد  مل  عندما  االتفاقيتي  لهاتي  االمتثال 
وال تُذكر أسامء الدول املعنية إىل حي أن تقرِّر الهيئة توجيه انتباه 
إىل  رات  املخدِّ ولجنة  واالجتامعي  االقتصادي  واملجلس  األطراف 
الحالة املعنية )كام هي الحالة بالنسبة ألفغانستان(. وعقب حوار 
معظم  اتَّخذ  أعاله  املذكورتي  باملادتي  عمالً  الهيئة  مع  متواصل 
الدول املعنية تدابري تصحيحية أدَّت إىل اتخاذ الهيئة قراراً بإنهاء 

اإلجراءات املتَّخذة تجاه تلك الدول مبوجب هاتي املادتي.

وأفغانستان هي الدولة الوحيدة التي يجري حاليا اتخاذ   -128
إجراءات بشأنها عمالً باملادة 14 من اتفاقية سنة 1961 بصيغتها 

لة بربوتوكول سنة 1972. املعدَّ

التشاور مع حكومة أفغانستان عماًل  باملادة 14   -2
من اتفاقية سنة 1961

يف  أفغانستان  وحكومة  الهيئة  بي  املشاورات  استمرت   -129
عام 2013 عمالً باملادة 14 من اتفاقية سنة 1961. ففي 12 آذار/
الهيئة مع زارار أحمد مقبل عثامين،  مارس 2013، اجتمع رئيس 
رات يف أفغانستان ورئيس الوفد األفغاين إىل  وزير مكافحة املخدِّ
رات. وأطلع الوزيُر الهيئَة  الدورة السادسة والخمسي للجنة املخدِّ
يف  رات  املخدِّ ملراقبة  الراهنة  الحالة  بشأن  ات  املستجدَّ آخر  عىل 
يات التي تواجهها الحكومة يف  أفغانستان، فسلَّط الضوء عىل التحدِّ

رات يف السنوات املقبلة، وخصوصاً بالنظر إىل  ي ملشكلة املخدِّ التصدِّ
اختتام مهام القوة الدولية للمساعدة األمنية )إيساف( املرتقب يف 
أفغانستان يف عام 2014. إذ أشار رئيس الهيئة إىل وجود صعوبات 
أفغانستان  التزامات  داً  مجدَّ أكَّد  رات،  املخدِّ ملشكلة  ي  التصدِّ يف 

بضامن إحراز تقدم يف إطار املادة 14 من اتفاقية سنة 1961.

فيينا  يف  ألفغانستان  الدامئة  بالبعثة  الهيئة  أمي  والتقى   -130
الحكومة  تنفيذ  ملتابعة  السنة  خالل  املناسبات  من  عدد  يف 
رات. وركَّزت تلك اللقاءات عىل  للمعاهدات الدولية ملكافحة املخدِّ
ما يهم الهيئة من القضايا ذات الصلة بأفغانستان، وخصوصاً فيام 
م يف مجال منع زراعة خشخاش األفيون  يتعلق بعدم إحراز تقدُّ
عىل نحو غري مرشوع والحدِّ منها، واالتجاه املقلق نحو زراعة نبتة 
رات واالتِّجار  القنَّب عىل نحٍو غري مرشوع، وازدياد تعاطي املخدِّ

غري املرشوع بها.

أمانة  مت  قدَّ أفغانستان،  حكومة  من  طلب  عىل  وبناًء   -131
الهيئة التدريب لألجهزة األفغانية املعنية بإنفاذ القواني والتنظيم 
مع  بالتعاون   ،2012 األول/ديسمرب  كانون  يف  كابول  يف  الرقايب 
املكتب الُقطري يف أفغانستان التابع ملكتب األمم املتحدة املعني 
رات والجرمية. وشمل هذا التدريب، الذي استهدف تحسي  باملخدِّ
للمعاهدات، جوانب مختلفة من  االمتثال  أفغانستان عىل  قدرة 
رات، مبا يف ذلك سري عمل املعاهدات الدولية ملكافحة  مراقبة املخدِّ
املعاهدات.  هذه  مبقتىض  اإلبالغ  بالتزامات  والوفاء  رات  املخدِّ
وأتاح هذا التدريب فرصة مؤاتية ملناقشة التنفيذ العميل ألحكام 

رات مع السلطات األفغانية.  معاهدات مراقبة املخدِّ

رات يف أفغانستان  الحالة الراهنة ملراقبة املخدِّ

شهدت السنوات األخرية تدهوراً يف حالة زراعة خشخاش   -132
املساحة  وازدادت  أفغانستان.  يف  مرشوع  غري  نحو  عىل  األفيون 
اإلجاملية املزروعة بخشخاش األفيون، للسنة الثالثة عىل التعاقُب 
املزروعة  املناطق  مساحة  بلغت  2010/2009، حيث  الفرتة  منذ 
عىل نحو غري مرشوع بخشخاش األفيون 000 123 هكتار. وارتفاع 
سعر مبيع األفيون وتدهور الوضع األمني هام السببان الرئيسيان 

النخراط املزارعي يف مجال الزراعة غري املرشوعة.

املزروعة  اإلجاملية  املساحة  بلغت   ،2013 عام  ويف   -133
قياسياً  مستوى  مرشوع  غري  نحو  عىل  األفيون  بخشخاش 
مقارنة  املائة  يف   36 قدرها  بزيادة  أي  هكتار،   209 000 هو 
الجنوبية  املناطق  وظلَّت  هكتار(.   153 000( بعام 2012 
حيث  املرشوعة،  غري  األفيون  خشخاش  زراعة  مركَز  والغربية 
البلد.  الزراعة يف  املائة من إجاميل هذه  استأثرت بنسبة 89 يف 
وعىل الرغم من انخفاض غالل املحاصيل، ازدادت أيضاً إمكانات 
إنتاج األفيون غري املرشوع، بنسبة 49 يف املائة، من 700 3 طن 
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ارتفاع  جرّاء  من   ،2013 عام  يف  طن   5 500 إىل   2012 عام  يف 
مستوى الزراعة إىل حدٍّ كبري للغاية.

واستمرت يف عام 2013 الجهود املعنية باجتثاث خشخاش   -134
حيث  أفغانستان،  يف  املقاطعات  محافظو  يقودها  التي  األفيون 
املساحة  أنَّ  غري  السابقة.  السنة  غرار  عىل  مقاطعة   18 شملت 
إىل  انخفضت  األفيون  خشخاش  منها  اجتُّث  التي  اإلجاملية 
323 7 هكتاراً، أْي بنسبة 24 يف املائة مقارنة بعام 2012 )672 9 
هكتاراً(. ومل تبلغ نسبة االجتثاث يف عام 2013 سوى 3.5 يف املائة 
من املساحة اإلجاملية املزروعة بخشخاش األفيون يف أفغانستان. 
وكانت مساحة املناطق التي اجتُّث منها خشخاش األفيون يف أكرب 
ثالث مقاطعات يزرع فيها، وهي فرح وهلمند وقندهار، ضئيلة 
بلغته  الذي  العايل  باملستوى  الخصوص،  للغاية، قياساً، عىل وجه 

زراعته يف هذه املقاطعات.

وال تزال زراعة نبتة القنَّب وإنتاج راتنج القنَّب عىل نحو   -135
رات يف أفغانستان.  ياً كبرياً يف مجال مراقبة املخدِّ غري مرشوع تحدِّ
اإلجاملية  املساحة  أنَّ  إىل  التقديرات  أشارت   ،2012 عام  ففي 
بنسبة  أقل  أي  هكتار،  آالف   10 بلغت  القنَّب  بنبتة  املزروعة 
17 يف املائة عامَّ كانت عليه الحال يف عام 2011. غري أنَّ اإلنتاج 
اإلجاميل من راتنج القنَّب ارتفع بنسبة 8 يف املائة، إذ بلغ 400 1 
زراعة خشخاش  غرار  املحاصيل. وعىل  ِغالل  ارتفاع  بسبب  طن 
املقاطعات  يف  القنَّب  نبتة  زراعة  معظم  تركَّز  فقد  األفيون، 
كام  املائة،  يف   54 قاربت  نسبًة  وبلغ  أفغانستان،  من  الجنوبية 
املربح  الطابع  وأدَّى  وشامله.  البلد  رشق  يف  أقل،  بدرجة  تركِّز 
لزراعة نبتة القنَّب إىل ازدياد عدد املزارعي املنخرطي يف الزراعة 

غري املرشوعة لخشخاش األفيون ونبتة القنَّب عىل حدٍّ سواء.

وتالحظ الهيئُة أنَّ حملة االجتثاث التي نُفِّذت يف مقاطعة   -136
أوروزغان يف عام 2012 أسفرت عن انخفاض كبري يف زراعة نبتة 
إىل  املزروعة  املساحة  انخفضت  حيث  املقاطعة،  تلك  يف  القنَّب 
عام 2011.  تتجاوز 000 1 هكتار يف  كانت  أن  بعد  100 هكتار 
بالقلق  تزال تشعر  فإنَّها ال  التطور،  بهذا  الهيئة  ترحِّب  ويف حي 
رات يف  م يف مجاالت مختلفة من مراقبة املخدِّ إزاء عدم إحراز تقدُّ
ذ بفعالية التدابري  البلد، وهي تحثُّ حكومَة أفغانستان عىل أن تنفِّ
والتنمية  رات  املخدِّ مكافحة  سياق  يف  اعتُمدت  التي  امللموسة 

رات. البديلة وَخفض الطلب عىل املخدِّ

التعاون مع الهيئة

األخرية.  السنوات  يف  الهيئة،  مع  الحكومة  تعاون  ن  تحسَّ  -137
رات  املخدِّ مكافحة  وزارة  مت  قدَّ  ،2013 آذار/مارس   20 ففي 
الجهود  فيه  عرضت  الذي   2012 عام  عن  تقريرها  الهيئة  إىل 
ملراقبة  الدولية  املعاهدات  أحكام  لتنفيذ  الحكومة  بذلتها  التي 

دور  تعزيز  يف  استمرت  الحكومة  أنَّ  الهيئُة  وتالحظ  رات.  املخدِّ
رات  رات يف تنسيق أنشطة مراقبة املخدِّ ومهام وزارة مكافحة املخدِّ
ي ملشكلة  عىل الصعيد الوطني. وُوِضَعت مبادرات جديدة للتصدِّ
رات، من قبيل تحديد هوية ُمالَّك األرايض الواسعة املساحة  املخدِّ
“املنطقة  برنامج  وتوسيع  األفيون،  خشخاش  لزراعة  املستخدمة 

رات. الغذائية” ووضع خطة خمسية بشأن تعاطي املخدِّ

ة خطوات سعياً إىل تعزيز مراقبة  وقامت الحكومة بعدَّ  -138
العقلية  واملؤثِّرات  رات  باملخدِّ الصلة  ذات  املرشوعة  األنشطة 
والكيمياويات السليفة، مبا يف ذلك إيفاد بعثات للرصد، ووضع 
مع  املعلومات  يف  التشارُك  وتعزيز  للتقديرات  ال  فعَّ نظام 

رة. املصدِّ البلدان 

الحكومة  به  تقوم  الذي  اإلبالغ  أيضاً  ن  تحسَّ وقد   -139
تقوم  حيث  رات،  املخدِّ ملكافحة  الدولية  املعاهدات  مبقتىض 
رات  باملخدِّ املتعلقة  اإلحصائية  بالبيانات  بانتظام  الهيئة  بتزويد 
املعاهدات.  تلك  تقتضيه  والسالئف، حسبام  العقلية  واملؤثِّرات 
وتدأب أفغانستان عىل املشاركة بقدر متزايد يف مختلف الربامج 
السليفة  الكيمياويات  ترسيب  منع  إىل  تهدف  التي  واملشاريع 
آب/ ويف  املرشوعة.  غري  القنوات  إىل  املرشوعة  املصادر  من 
التالحم  يف مرشوع  عضواً  أفغانستان  أصبحت   ،2013 أغسطس 
“كوهيجن”، وهو مبادرة لرصد التجارة الدولية يف الكيمياويات 
طات  السليفة األشيع استعامالً يف صنع الهريوين والكوكايي واملنشِّ

األمفيتامينية عىل نحو غري مرشوع.

تعاوُن املجتمِع الدويل

شهدت الفرتة املشمولة بالتقرير استمرار النشاط يف إطار   -140
برنامج أفغانستان والبلدان املجاورة، بقيادة األمم املتحدة، مقرتناً 
املتعلقة  البيانات  وتحليل  لجمع  الالزمة  القدرات  عىل  بالرتكيز 
الكيمياويات  ومراقبة  الحدود  عرب  الرقابية  والتدابري  رات،  باملخدِّ
اإلقليمي  الربنامج  يف  املشاركة  البلدان  يضم  الذي  السليفة، 
إطار  ويف  املنطقة.  يف  أخرى  وبلداناً  والجرمية  رات  املخدِّ ملكتب 
املبادرة الثالثية، ُعِقدت سلسلة من االجتامعات يف كابول يف آب/
أغسطس 2013 مع مسؤولي كبار يف أفغانستان وإيران )جمهورية-

اإلسالمية( وباكستان يعملون عىل تعزيز التعاون يف مجال مكافحة 
املشرتكة  بالعمليات  املتعلقة  املسائل  فيها  ونُوقشت  رات.  املخدِّ
ويف  املعلومات.  وتبادل  واالتصاالت  الحدودية،  االتصال  ومكاتب 
ميثاق  مبادرة  من  الرابعة  املرحلة  بدأت  حزيران/يونيه 2013، 
ي  بالتصدِّ الدويل  املجتمع  التزام  استمرار  عىل  يدّل  مامَّ  باريس، 

لالتِّجار غري املرشوع باملواد األفيونية األفغانية املنشأ.

وتالحظ الهيئة أنَّ برنامج “املنطقة الغذائية”، الذي يهدف   -141
األفيون،  زراعة خشخاش  مناطق  يف  البديلة  للتنمية  الرتويج  إىل 
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ع إىل أربع مقاطعات إضافية هي: أوروزغان وباداخشان  قد توسَّ

وفرح وقندهار، مع اقرتان ذلك باتخاذ تدابري إمنائية بديلة أخرى، 

م ملموس يف منع الزراعة  يُتوقَّع أن يُسهم الربنامج يف إحراز تقدُّ

غري املرشوعة لخشخاش األفيون ونبتة القنَّب والحدِّ منها يف البلد 

مراقبة  حالة  رصد  الهيئُة  تواصل  وسوف  املقبلة.  السنوات  يف 

التي اتخذتها  التدابري  رات يف أفغانستان عن كثب، وكذلك  املخدِّ

مشكلة  مواجهة  يف  أحرزته  الذي  م  والتقدُّ أفغانستان  حكومة 

رات، مبساعدة من املجتمع الدويل. املخدِّ

استنتاجات

والبلدان  أفغانستان  يف  رات  املخدِّ مراقبة  مشكلة  تزال  ال   -142

الحالة  تدهور  إىل  بالنظر  وخصوصاً  بالغ،  قلق  مدعاَة  املجاورة 

املتعلقة بزراعة نبتات خشخاش األفيون والقنَّب يف أفغانستان يف 

السنوات األخرية. وهذه الحالة تجعل أهداف املعاهدات الدولية 

رات محفوفة مبخاطر جديّة. وتهيب الهيئة بحكومة  ملراقبة املخدِّ

أفغانستان واألمم املتحدة وسائر هيئات املجتمع الدويل أن تواصل 

دة يف مختلف الوثائق  تعاونها معاً يف سبيل تحقيق األهداف املحدَّ

الهامة التي اعتمدها املجتمع الدويل يف هذا الخصوص. كام ينبغي 

لحكومة أفغانستان، إذ تضع نُصب عينها الهدف الشامل املنشود 

تعمل،  أن  رات،  املخدِّ ملراقبة  الوطنية  أفغانستان  اسرتاتيجية  يف 

األمم  مكتب  من خالل  وخصوصاً  الدويل،  املجتمع  من  مبساعدة 

رات والجرمية، عىل ترجمة التزامها يف هذا  املتحدة املعني باملخدِّ

م جوهري  دة، وأن تضمن تحقيق تقدُّ الصدد إىل إجراءات عمل محدَّ

رات  باملخدِّ االتِّجار  مكافحة  مجاالت  يف  للقياس  وقابل  وُمستدام 

رات يف البلد. والتنمية البديلة وخفض الطلب عىل املخدِّ

تعاون الحكومات مع الهيئة جيم- 

تقديُم الحكوماِت املعلوماِت إىل الهيئة  -1

الهيئة مكلَّفة بأن تنرش سنوياً تقريرين )التقرير السنوي   -143

 ،)1988 سنة  اتفاقية  من   12 املادة  تنفيذ  بشأن  الهيئة  وتقرير 

التي  املعلومات  إىل  يستندان  تقنيي  تقريرين  أيضاً  تنرش  وهي 

رات األطراَف فيها بتقدميها.  تُلزِم املعاهداُت الدولية ملراقبة املخدِّ

للتقديرات  تفصيلية  بتحاليل  الحكوماِت  املنشوراُت  هذه  وتزوِّد 

الدولية  للمراقبة  الخاضعة  املواد  من  باالحتياجات  املتعلقة 

وصنعها والتجارة فيها واستهالكها واستعاملها ومخزوناتها.

مة أهميٌة حاسمة يف متكي الهيئة  ولتحليل البيانات املقدَّ  -144

من رصد وتقييم االمتثال للمعاهدات واألداء العام للنظام الدويل 

رات. وإذا تبيَّ وجوُد أيِّ مسائل أو مشكالت، أمكن  ملراقبة املخدِّ

رات  للهيئة أن تويص باتخاذ تدابري تساعد عىل منع ترسيب املخدِّ

العقلية إىل األسواق غري املرشوعة. كام يساعد تقديُم  واملؤثِّرات 

رات واملؤثِّرات العقلية املرشوع  البيانات عىل تربير استعامل املخدِّ

ألغراض طبِّية وعلمية.

تقديم التقارير اإلحصائية  -2

د الهيئَة يف الوقت املناسب  من واجب الحكومات أن تزوِّ  -145

مبوجب  املطلوبة  املعلومات  ن  تتضمَّ سنوية  إحصائية  بتقارير 

رات. االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ

دولًة   164 مت  قدَّ  ،2013 الثاين/نوفمرب  ترشين   1 وحتى   -146

رات )االستامرة جيم( عن  وإقليامً تقارير إحصائية سنوية عن املخدِّ

عام 2012 )مبا ميثِّل 77 يف املائة من الدول واألقاليم املطلوب منها 

م حكومات أخرى  تقديم هذه التقارير(، مع أنَّ من املتوقَّع أن تقدِّ

مت  تقاريرها عن عام 2012 يف الوقت املناسب. ويف املجمل، قدَّ

186 دولًة وإقليامً إحصاءات فصلية عن وارداتها وصـادراتها مـن 

ل 87 يف املائة من الدول واألقاليم  رات يف عـام 2012، مبا ميثِـّ املخدِّ

يف  كثرية  حكومات  م  تقدِّ وال  اإلحصاءات.  تلك  بتقديم  امللزَمة 

تكّرر  رغم  بانتظام،  إحصاءاتها  وأوقيانوسيا  والكاريب ي  أفريقيا 

الطلبات من الهيئة بذلك.

قد  الهيئة  كانت   ،2013 الثاين/نوفمرب  ترشين   1 وحتى   -147

 )P تلقَّت تقارير إحصائية سنوية عن املؤثِّرات العقلية )االستامرة

 ،1971 اتفاقية سنة  من   16 املادة  بأحكام  عمالً   ،2012 لعام 

مامَّ مجموعه 135 دولًة وإقليامً، أي ما نسبته 63 يف املائة من 

عىل  وعالوًة  اإلحصاءات.  تلك  بتقديم  املُلزَمة  واألقاليم  الدول 

اإلحصائية  التقارير  جميع  طوعاً  حكومات   105 مت  قدَّ ذلك، 

املدرجة  املواد  الواردات والصادرات من  األربعة بشأن  الفصلية 

االقتصادي  املجلس  بقرار  عمالً  االتفاقية،  من  الثاين  الجدول  يف 

بعض  أخرى  مت 61 حكومًة  قدَّ كام   ،7/1981 واالجتامعي 

بلدان  ثالثة  حكومات  أنَّ  إىل  الهيئة  وتشري  الفصلية.  التقارير 

أيَّ  م  تقدِّ مل  املواد  تلك  يف  تجارة  لديها  التي  البلدان  من  فقط 

استامرة فصلية عن عام 2012.

م بعض الحكومات  ويف حي قد يكون من املتوقَّع أن تقدِّ  -148

االستامرة P عن عام 2012 يف وقت الحق، فإنَّ مامَّ يبعث عىل 

قد   P االستامرة  من  تقدميه  يتمُّ  الذي  العدد  إجاميل  أنَّ  القلق 

شهد انخفاضاً تدريجياً عىل مدار السنوات الخمس املاضية. ومن 

عدم  إىل  املقلِقة  الظاهرة  هذه  تُعزى  أن  ميكن  إقليمي،  منظور 

لديها  مبا  الهيئَة  وأوقيانوسيا  والكاريب ي  أفريقيا  يف  بلدان  تزويد 

البلدان  عدد  أنَّ  خاص  بوجه  القلق  يثري  ومام  معلومات.  من 
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د الهيئة باالستامرة P يتزايد، إذ بلغ إجامالً  األفريقية التي مل تزوِّ

ما  أي   - عام 2012  استامرة  بخصوص  أفريقيًّا  وإقليامً  بلداً   34

مامثل،  نحٍو  وعىل  تقارير.  م  مل تقدِّ منها  املائة  60 يف  يقارب 

م  مل تقدِّ أوقيانوسيا  يف  و11  الكاريب ي  يف  وإقليامً  بلداً  فإنَّ 13 

اً عىل أنَّ تلك  االستامرة P عن عام 2012. وقد يكون هذا مؤرشِّ

اإلدارية  أو  القانونية  التنظيمية  البنى  بعُد  تنشئ  مل  الحكومات 

املطلوبة  املعلومات  ة من جمع  املختصَّ لتمكي سلطاتها  الالزمة 

اً عىل أنَّ تلك الحكومات قد ال  وترتيبها. كام أنَّه قد يكون مؤرشِّ

دة بشأن املؤثِّرات العقلية  تدرك إدراكاً تاماً متطلبات اإلبالغ املحدَّ

فيام يتعلق بأقاليمها وعىل أنَّها تحتاج إىل بناء القدرات يف ذلك 

بلد  باستثناء  أوروبا  بلدان  جميع  مت  قدَّ ويف املقابل،  الصدد. 

واحد، ومعظم بلدان أمريكا الشاملية والجنوبية االستامرة P عن 

 P م االستامرة ا آسيا، فإنَّ 14 من حكوماتها مل تقدِّ عام 2012. أمَّ

عن عام 2012.

التقرير  تقديم  عليها  ر  تعذَّ التي  البلدان  بي  ومن   -149

النهايئ  املوعد  قبل  العقلية  املؤثِّرات  بشأن  السنوي  اإلحصايئ 

الصنع  مجاالت  يف  رئيسية  بلداٌن   ،2012 حزيران/يونيه   30 يف 

وباكستان،  وأملانيا،  أسرتاليا،  مثالً  ومنها  والتصدير  واالسترياد 

والواليات  وهولندا،  والهند،  وكندا،  وفرنسا،  والصي،  والربازيل، 

املتحدة، واليابان. وتالحظ الهيئة أنَّ بعض تلك البلدان يستمر يف 

م  يقدِّ السنوية يف حينها. كام مل  اإلحصائية  التقارير  تقديم  عدم 

أهم  من  وهي  واملكسيك،  وسنغافورة  جمهورية كوريا  من  كلٌّ 

 P االستامرة  العقلية،  للمؤثِّرات  رة  واملصدِّ املستوردة  البلدان 

اإلحصائية  التقارير  تقديم  يف  ر  التأخُّ ب  ويُصعِّ  .2012 عام  عن 

أو عدم تقدميها عىل الهيئة رصَد األنشطة املرشوعة ذات الصلة 

ر قيامها بتحليل مدى توافر هذه  باملواد الخاضعة للمراقبة، ويؤخِّ

ما ترجع  وكثرياً  العاملي.  الصعيد  عىل  املرشوعة  لألغراض  املواد 

الحكومي  الكيان  القصور هذه إىل تغيريات أُجريت عىل  حاالت 

املسؤول عن تزويد الهيئة باملعلومات، أو إىل تغيريات يف موظفي 

السلطات املختصة. ومع ذلك فقد ظلَّت بعض الحكومات تواجه 

املعنيَّة عىل  الجهات  صعوبات يف جمع املعلومات املطلوبة من 

إدارية. ومن  أو  ملَواطن قصور ترشيعية  نتيجًة  الوطني  الصعيد 

مع  الحوار  تشجيع  إىل  الحكومات  تدعو  أن  تودُّ  الهيئة  فإنَّ  ثَمَّ 

املستحرضات  مجال  يف  والتجارة  الصناعة  يف  العاملة  الرشكات 

رات  الصيدالنية بغية تحسي جمع البيانات اإلحصائية عن املخدِّ

واملؤثِّرات العقلية واإلبالغ بهذه البيانات.

من  طلب  قد  واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  وكان   -150

الهيئَة  د  تزوِّ أن  و30/1987،   15/1985 قراريه  يف  الحكومات، 

بيانات موزَّعة حسب  التجارة )أي  مبعلومات تفصيلية عن هذه 

بلدان املنشأ واملقصد( يف املواد املُدرجة يف الجدولي الثالث والرابع 

من اتفاقية سنة 1971 وذلك يف تقاريرها اإلحصائية السنوية عن 

حكومة  مت 129  قدَّ عام 2012،  يف   ، ثَمَّ ومن  العقلية.  املؤثِّرات 

م من  التجارة )95.5 يف املائة من كل ما قُدِّ تفاصيل كاملة حول 

م  تقارير االستامرة P(. وتالحظ الهيئة أنَّ عدد البلدان التي مل تقدِّ

أيَّ تفاصيل بشأن التجارة يف عام 2012 هو األدىن منذ عام 2007.

التي  البلدان  عدد  أنَّ  إىل  أيضاً  الرضا  بعي  الهيئة  وتنظر   -151

أساس  عىل  العقلية  املؤثِّرات  من  استهالكها  عن  بيانات  م  تقدِّ

رات قد استمر  للقرار 6/54 الصادر عن لجنة املخدِّ طوعي وفقاً 

بلداً  ما مجموعه 53  م  قدَّ ، ففي عام 2012،  ثَمَّ التزايد. ومن  يف 

كلِّها،  أو  العقلية  املؤثِّرات  بعض  استهالك  بشأن  بيانات  وإقليامً 

حيث  من   2011 عام  عىل  املائة  يف   26 مقدارها  زيادة  ميثل  مبا 

الهيئة  وتُعرب  البيانات.  هذه  م  تقدِّ التي  واألقاليم  البلدان  عدد 

عن تقديرها لتعاون الحكومات املعنية، وتناشد جميع الحكومات 

م املعلومات املتعلقة باستهالك املؤثِّرات العقلية،  األخرى أن تقدِّ

حيث إنَّ لهذه البيانات أهميًة محوريًة لتحسي تقييم مدى توافر 

املؤثِّرات العقلية لألغراض الطبِّية والعلمية.

م األطراف يف اتفاقية سنة 1988 معلومات،  وكلَّ عام، تقدِّ  -152

التي  ى “االستامرة دال”، عن املواد  بواسطة استامرة خاصة تُسمَّ

رات واملؤثِّرات العقلية بطريقة غري  يكرُث استخدامها يف صنع املخدِّ

مرشوعة، وفقاً ملا تقتضيه املادة 12 من االتفاقية. وحتى 1 ترشين 

م االستامرة دال عن عام 2012 ما مجموعه  الثاين/نوفمرب 2013، قدَّ

م االستامرة يف موعدها،  123 دولًة وإقليامً. إالَّ أنَّ 74 بلداً مل تقدِّ

ومن ثَمَّ مل تِف بالتزاماتها.

أبلغ  بيانات،  مت  التي قدَّ ال 124 دولًة وإقليامً  ومن بي   -153

ما نسبته 49 يف املائة منها عن ضبطيات من املواد املجدولة. إالَّ 

تفاصيل،  تنقصها  ما  كثرياً  الضبطيات  هذه  بشأن  املعلومات  أنَّ 

ونوعيتها  يتها  وكمِّ املضبوطة  السليفة  املادة  اسم  قبيل  من 

املادة  بشأن  املتَّجرون  يستخدمها  التي  العمل  طريقة  وكذلك 

املعنية. وإذا ما حرصت الحكومات عىل تقديم هذه املعلومات 

د االتجاهات  يف االستامرة دال، فإنَّها سوف تتيح للهيئة أن تحدِّ

غري  رات  املخدِّ وصنع  بالسالئف  االتِّجار  مجال  يف  ة  املستجدَّ

املرشوع وتحلِّل هذه االتجاهات عىل نحو أكرث فعالية.

ومن خالل الوصول إىل البيانات املتعلقة بتجارة السالئف،   -154

ميكن للهيئة أن ترصد تدفقات التجارة الدولية املرشوعة من أجل 

أن  مام ميكن  فيه،  املشتبه  املرشوع  غري  النشاط  أمناط  تحديد 

يساعد عىل منع ترسيب الكيمياويات السليفة. وهذه املعلومات 

املجلس  لقرار  وفقاً   1988 سنة  اتفاقية  يف  األطراف  مها  تقدِّ

الثاين/نوفمرب  االقتصادي واالجتامعي 20/1995. وحتى 1 ترشين 

هذا  من  معلومات  مت  قدَّ قد  وإقليامً  دولًة   112 كانت   ،2013

الهيئَة  وأقاليم  دول   108 وأعلمت  املرشوعة،  التجارة  عن  النحو 

بشأن االستعامالت املرشوعة لتلك املواد واالحتياجات منها.
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الدويل  املجتمع  استخدم  املايض،  العام  مدار  وعىل   -155
مراقبة  نظام  لتعزيز  املبتكرة  األدوات  من  متنوعة  مجموعة 
والصي  وبريو  أسرتاليا  من  كلٌّ  فاستخدم  وتدعيمه.  السالئف 
وفييت نام والهند أدوات الترشيع املحيل لتعزيز الضوابط الرقابية 
التي  املُجدولة  املواد  يخص  فيام  واإلنتاج  واالسترياد  الصنع  عىل 
طات األمفيتامينية. ومن حيث  تُستخدم يف الغالب يف صنع املنشِّ
نحو  األوروبية  املفوَّضية  تحرَّكت  فقد  اإلقليمي،  التعاون  آليات 
تعزيز الترشيعات األوروبية بشأن مراقبة أنهيدريد الخل. وتالحظ 
الهيئة أيضاً االستخدام البنَّاء لالتفاقات الثنائية بي الحكومات من 
أجل تسوية املسائل ذات الصلة بالسالئف، ومنها مثالً االتفاق بي 

الصي واملكسيك.

ونظام اإلخطار الحاسويب بحوادث السالئف )نظام “بيكس   -156
أونالين”( هو أداة آمنة لتعزيز التواصل والتشارك يف املعلومات 
فيام بي السلطات الوطنية بشأن حوادث السالئف )الضبطيات، 
والشحنات املوقوفة، والترسيبات ومحاوالت الترسيب، واملختربات 
غري املرشوعة وما يرتبط بها من معدات( يف جميع أنحاء العامل 
النظام الدويل  وآنيًّا. واليوم يُعترب نظام “بيكس” أداة أساسية يف 
الذين  املستعملي  عدد  يزداد  فتئ  ما  حيث  السالئف،  ملراقبة 
يتواصلون عربه بشأن اإلبالغ أكرث فأكرث عن هذه الحوادث. وحتى 
الً  الثاين/نوفمرب 2013، كان هناك 350 مستعِمالً مسجَّ 1 ترشين 
دولية  و8 وكاالت  حكومًة   80 من  أونالين”،  “بيكس  نظام  عىل 
عىل  يربو  ما  بشأن  للتواصل  النظام  استعملوا  مّمن  وإقليمية، 

850 حادثًة يف 84 بلداً وإقليامً مختلفاً.

تقديم التقديرات  -3

األطراف  الدول  تُلزَم   ،1961 سنة  اتفاقية  أحكام  مبقتىض   -157
العقاقري  من  الحتياجاتها  بتقديرات  عام  كل  يف  الهيئة  بتزويد 
م  قدَّ  ،2013 الثاين/نوفمرب  ترشين   1 وحتى  التايل.  للعام  رة  املخدِّ
ما مجموعه 164 دولًة وإقليامً تقديرات احتياجاتها من العقاقري 
رة لعام 2014، مبا ميثِّل 77 يف املائة من عدد الدول واألقاليم  املخدِّ
م تقديرات سنوية لتأكيد صحتها من جانب  املطلوب منها أن تقدِّ
عىل  كان  السابقة،  السنوات  يف  الحال  عليه  كانت  وكام  الهيئة. 
م تقديراتها  الهيئة أن تضع تقديرات للدول واألقاليم التي مل تقدِّ

د، وفقاً للامدة 12 من اتفاقية سنة 1961. يف الوقت املحدَّ

حكوماُت  زوَّدت   ،2013 الثاين/نوفمرب  ترشين   1 وحتى   -158
الهيئَة  السودان،  الدول واألقاليم، ما عدا حكومة جنوب  جميع 
املؤثِّرات  من  السنوية  الحتياجاتها  األقل  عىل  واحد  بتقدير 
عام  يف  الهيئة  ت  أعدَّ وقد  والعلمية.  الطبِّية  لألغراض  العقلية 
واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  قرار  ألحكام  وفقاً   ،2011
املؤثِّرات  من  السودان  جنوب  الحتياجات  تقديرات   ،30/1996

لألغراض  املواد  تلك  استرياد  من  البلد  ذلك  بغية متكي  العقلية 

غ له. الطبِّية دون إبطاء ال مسوِّ

 7/1981 واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  بقراري  وعمالً   -159

و44/1991، يُطلب من الحكومات تزويد الهيئة بتقديرات بشأن 

احتياجاتها الطبِّية والعلمية السنوية من املؤثِّرات العقلية املُدرجة 

يف الجداول الثاين والثالث والرابع من اتفاقية سنة 1971. وتظل 

لها الحكومات  التقديرات بشأن املؤثِّرات العقلية سارية حتى تعدِّ

الهيئُة  وتويص  الوطنية.  االحتياجات  يف  التغريات  فيها  د  لتجسِّ

الطبِّية  باحتياجاتها  الخاصة  التقديرات  الحكومات  بأن تستعرض 

ثها مرًة كل ثالث  والعلمية السنوية من املؤثِّرات العقلية وأن تحدِّ

سنوات عىل األقل.

مجموعه  ما  م  قدَّ  2012 الثاين/نوفمرب  ترشين   1 ومنذ   -160

80 بلداً و8 أقاليم تقديرات بشأن احتياجاتها من املؤثِّرات العقلية 

مت 78 حكومًة أخرى تعديالت طرأت  حًة تنقيحاً كامالً، كام قدَّ منقَّ

حكومات  م  تقدِّ ومل  أكرث.  أو  واحدة  مادة  بشأن  تقديرات  عىل 

21 بلداً وإقليٌم واحٌد أيَّ تنقيح الحتياجاتها املرشوعة من املؤثِّرات 

العقلية عىل مدى ثالث سنوات عىل األقل.

من  املرشوعة  السنوية  االحتياجات  تقدير  طريق  وعن   -161

طات األمفيتامينية، ميكن  السالئف التي تُستعمل عادًة يف صنع املنشِّ

للحكومات أن ترصد التجارة يف تلك املواد الكيميائية للكشف عن 

أمناط االسترياد املشبوهة وحاالت الترسيب املحتملة. وقد طلبت 

رات، يف قرارها 3/49، إىل الدول األعضاء أن تزوِّد الهيئة  لجنة املخدِّ

بتقديراتها الحتياجاتها السنوية املرشوعة من أربع مواد كثرياً ما 

وهي: 4،3-ميثيلي   - األمفيتامينية  طات  املنشِّ صنع  يف  تُستعمل 

واإليفيدرين،  والسودوإيفيدرين،  فينيل-2-بروبانون،   ديوكيس 

و1-فينيل-2-بروبانون، فضالً عن الواردات من املستحرضات املحتوية 

مت  قدَّ  ،2013 الثاين/نوفمرب  1 ترشين  وحتى  املواد.  تلك  عىل 

153 حكومة 749 تقديراً للمواد املذكورة أعاله، مبا ميثِّل زيادة عن 

مت أرمينيا والكامريون تقديراتهام للمرة األوىل.  العام السابق. وقدَّ

رة  وقد يؤدِّي عدُم تقديِم تقديرات وافية عن العقاقري املخدِّ  -162

رات. ذلك أنَّه إذا  واملؤثِّرات العقلية إىل تقويض جهود مراقبة املخدِّ

إىل  ذلك  يؤدِّي  فقد  املرشوعة  االحتياجات  عن  التقديرات  قلَّت 

رة أو املؤثِّرات  إعاقة أو تأخري استرياد أو استعامل العقاقري املخدِّ

ا تقديم تقديرات  العقلية الالزمة لألغراض الطبِّية أو العلمية. أمَّ

أعىل من االحتياجات املرشوعة بكثري فيزيد من مخاطر ترسيب 

رات واملؤثِّرات العقلية املستوردة إىل القنوات غري املرشوعة.  املخدِّ

الهيئة بالحكومات كافة أن تحرص عىل تقديم تقديرات  وتهيب 

وافية ولكن غري مفرطة. وينبغي للحكومات، عند االقتضاء، تزويد 

أيِّ  الهيئة عن  إبالغ  أو  رات  املخدِّ تكميلية عن  بتقديرات  الهيئة 

وتدعو  العقلية.  املؤثِّرات  بشأن  تقديراتها  عىل  تطرأ  تعديالت 



25 رات   الفصل الثاني-  سير عمل النظام الدولي لمراقبة المخدِّ

الهيئُة جميَع الحكومات، وخاصة حكومات البلدان واألقاليم التي 

إىل  للمراقبة،  الخاضعة  املواد  استهالك  مستويات  فيها  تنخفض 

للمراقبة  الخاضعة  املواد  من  االحتياجات  تقدير  دليل  استخدام 

لتستخدمه  العاملية  الصحة  الهيئة ومنظمة  ته  أعدَّ الذي  الدولية، 

السلطات الوطنية املختصة، ونرُش يف شباط/فرباير 2012.

وتودُّ الهيئة تذكري جميع الحكومات بأنَّ مجاميع تقديرات   -163

وكذلك  رات  املخدِّ من  السنوية  والعلمية  الطبِّية  االحتياجات 

مطبوعات  يف  تُنرش  العقلية  املؤثِّرات  من  االحتياجات  تقديرات 

الهيئة  موقع  متاحة يف  الشهرية  تحديثاتها  وبأنَّ  وفصلية  سنوية 

معلومات  ذاته  املوقع  يف  تُتاح  كام   .)www.incb.org( الشبيك 

ثة عن تقديرات االحتياجات السنوية املرشوعة من سالئف  ُمَحدَّ

طات األمفيتامينية. املنشِّ

دراسة البيانات وجوانب القصور املستباَنة   -4 
يف عملية اإلبالغ

أن  للهيئة  إحصائية  بيانات  الحكوماِت  تقديُم  يتيح   -164

بدوره،  يؤدِّي  ما  وهو  رات،  املخدِّ مراقبة  نظم  عمل  سري  ترصد 

املحتملة  للترسيبات  ي  التصدِّ يف  الحكومات  مساعدة  إىل 

واالستخدامات غري املرشوعة للمواد الخاضعة للمراقبة الدولية.

دقيقة  إحصائية  بيانات  م  تقدِّ التي  البلدان  ولدى   -165

ملراقبة  راسخة  وطنية  أجهزة  املناسب  الوقت  يف  الهيئة  إىل 

للنهوض  كافية  وتقنية  برشية  موارد  لها  تتوافر  رات،  املخدِّ

تنظيمية  ولوائح  ترشيعات  إىل  عملها  يف  وتستند  مبسؤولياتها، 

الالزمة  السلطة  األجهزة  لهذه  أيضاً  وتتوافر  مناسبة.  إدارية 

املعاهدات  مبقتىض  مهام  من  عاتقها  عىل  يقع  مبا  لالضطالع 

إرشادات واضحة عىل  توفِّر  أنَّها  رات. كام  املخدِّ ملراقبة  الدولية 

الصعيد الوطني بشأن املتطلبات الالزمة لالنخراط يف صنع مواد 

ن التعاون بي  خاضعة للمراقبة الدولية والتجارة فيها، مامَّ يحسِّ

وتسهم  الصناعية.  والدوائر  الوطنية  رات  املخدِّ مراقبة  سلطات 

رات بدور ال يُستهان به يف سري  هذه النظم الوطنية ملراقبة املخدِّ

ال. رات عىل نحو فعَّ عمل النظام الدويل ملراقبة املخدِّ

مبقتىض  املطلوبة  البيانات  تقديم  يف  ر  التأخُّ ا  أمَّ  -166

املجلس  وقرارات  رات،  املخدِّ ملراقبة  الدولية  املعاهدات 

هذه  تقديم  وكذلك  رات،  املخدِّ ولجنة  واالجتامعي  االقتصادي 

مبراجعة  الهيئة  قيام  فيجعالن  دقيقة،  غري  أو  ناقصة  البيانات 

بالغ  البيانات وتحليلها يف الوقت املناسب وعىل نحو مفيد أمراً 

بلدان  حكومات  ومنها  الحكومات،  بعض  وتواجه  الصعوبة. 

ويف  دقيق  بشكل  اإلبالغ  يف  يات  تحدِّ الصنع،  مجال  يف  رئيسية 

املوارد  يف  نقص  أو  تنظيمية  تغيريات  بسبب  املناسبة  األوقات 

ي لهذه الصعوبات عىل نحو  املالية أو البرشية. وليك ميكن التصدِّ
بالخطوات  القيام  عىل  الحكومات  جميع  الهيئُة  تشّجع  أفضل، 
الالزمة الستحداث آليات تتيح للسلطات املختصة بالحفاظ عىل 
ذاكرتها ومعارفها املؤسسية فيام يتعلق مبتطلبات اإلبالغ مبقتىض 
وملساعدة  تغيريات.  حدوث  عند  رات  املخدِّ مراقبة  اتفاقيات 
الحكومة، استحدثت الهيئُة أدوات وُعَدداً لتستخدمها السلطات 
مجاناً،  الشبيك  موقعها  عىل  متاحة  وهي  املختصة،  الوطنية 
ة ليك تزيد من استخدامها يف تنفيذ وظائفها  والحكومات مدعوَّ

رات. مبوجب املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ

ضامن تنفيذ أحكام املعاهدات الدولية  دال- 
رات ملراقبة املخدِّ

لهدفي  تحقيقاً  رات  املخدِّ ملراقبة  الدويل  النظام  أُنشئ   -167
املواد  ترسيب  منع  هو  األول  الهدف  األهمية:  يف  متساويي 
الخاضعة للمراقبة إىل القنوات غري املرشوعة لبيعها الحقاً ملتعاطي 
رات، أو الستعاملها، يف حالة الكيمياويات السليفة، يف صنع  املخدِّ
هو  الثاين  والهدف  املرشوع؛  غري  العقلية  واملؤثِّرات  رات  املخدِّ
ضامن توافر املواد الخاضعة للمراقبة الدولية الستعاملها ألغراض 
رة واملؤثِّرات العقلية عىل  مرشوعة. وفيام يتعلق بالعقاقري املخدِّ
لألغراض  توافرها  ضامن  إىل  االتفاقيات  تهدف  الخصوص،  وجه 
رات عىل االتفاقيات  الطبِّية والعلمية. ويشتمل نظام مراقبة املخدِّ
التي  اإلضافية  املراقبة  تدابري  وعىل  رات  املخدِّ ملكافحة  الدولية 
رات  اعتمدها كل من املجلس االجتامعي واالقتصادي ولجنة املخدِّ
رات  لغرض تعزيز فعالية األحكام الواردة يف اتفاقيات مراقبة املخدِّ
بغية تحقيق هذين الهدفي الرئيسيي. وتعمد الهيئة بانتظام، عمالً 
بالوالية املسَندة إليها، إىل دراسة التدابري التي تتخذها الحكومات 
عن  الصادرة  الصلة  ذات  والقرارات  املعاهدات  أحكام  لتنفيذ 
م  وتقدِّ املجال،  هذا  يف  ية  املتبقِّ املشاكل  وترُبز  واللجنة،  املجلس 

دة حول كيفية التعامل مع تلك املشاكل. توصيات محدَّ

منع ترسيب املواد الخاضعة للمراقبة  -1

األساس الترشيعي واإلداري )أ( 

وإنفاذ  اعتامُد  االتفاقيات  يف  األطراف  عىل  يتعيَّ   -168
ملراقبة  الدولية  املعاهدات  أحكام  تتوافق مع  ترشيعات وطنية 
الخاضعة  املواد  قوائم  ل  تعدِّ أن  أيضاً  عليها  ويتعيَّ  رات.  املخدِّ
أحد  يف  ما  مادة  إدراج  عند  الوطني  الصعيد  عىل  للمراقبة 
رات، أو عند نقل  الجداول الخاصة مبعاهدة دولية ملراقبة املخدِّ
الترشيعات  مالءمة  عدم  فإنَّ  آخر.  إىل  جدول  من  املادة  تلك 
تحديث  يف  ر  التأخُّ أو  الوطني  الصعيد  عىل  التنفيذ  أو آليات 



رات 2013  26  تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّ

لتصبح  الوطني  الصعيد  عىل  للمراقبة  الخاضعة  املواد  قوائم 
رات يؤدِّي  متوافقة مع جداول املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ
املواد  عىل  املطبَّقة  الوطنية  املراقبة  ضوابط  مالءمة  عدم  إىل 
القصور هذه، يف  أدَّت مواطن  الدولية. وقد  للمراقبة  الخاضعة 

بعض الحاالت، إىل ترسيب املواد إىل القنوات غري املرشوعة.

وتالحظ الهيئة أنَّه يُسمح يف بعض البلدان بإنشاء برامج   -169
لسنة  رات  للمخدِّ الوحيدة  االتفاقية  مبوجب  الطبِّي”  “القنَّب 
بشأن  مراقبة صارمة  لتدابري  تخضع  الربامج  أنَّ هذه  غري   ،1961
زراعة القنَّب والتجارة فيه وتوزيعه، منصوص عليها يف املواد 28 
ذ تدابري  تُنفَّ البلدان مل  أنَّ يف بعض  الهيئة  و23 و30. كام تالحظ 
املراقبة التي تقيض باتباعها اتفاقية سنة 1961 تنفيذاً كامالً، مامَّ 
يؤدِّي إىل تناقضات مع أحكامها. وتالحظ الهيئة، إضافة إىل ذلك، 
أنَّه صدرت يف بلدان قليلة مقرتحات ترشيعية تهدف إىل التنظيم 
والعلمية.  الطبِّية  األغراض  غري  ألغراض  القنَّب  الستعامل  الرقايب 
وتؤكِّد الهيئة مجدداً أنَّ تلك املقرتحات، إذا ما نُفِّذت، من شأنها 

أن تكون مخالفة ألحكام االتفاقية.

وتالحظ الهيئُة الصعوباِت التي يبدو أنَّ بعض الحكومات   -170
د التغيريات املدخلة  تعاين منها يف تعديل ترشيعاتها الوطنية لتجسِّ
عىل نطاق املراقبة يف إطار اتفاقية املؤثِّرات العقلية لسنة 1971. 
فعىل سبيل املثال، عىل الرغم من أنَّ مادة الزولبيديم أُضيفت يف 
عام 2001 إىل الجدول الرابع من اتفاقية سنة 1971، مل يقم عدد 
من الحكومات وفقاً لذلك بتعديل قوامئه الوطنية للمواد الخاضعة 
نيسان/أبريل 2013  يف  الهيئة  أرسلت  ذلك،  عىل  وبناًء  للمراقبة. 
تدابري  بشأن  املعلومات  اللتامس  تعميمية  رسالة  الحكومات  إىل 
املراقبة املطبَّقة عىل الزولبيديم؛ وقد وردت بحلول 1 ترشين الثاين/

نوفمرب 2013 ردود من 48 حكومًة. ويرسُّ الهيئة أن تشري إىل أنَّ 
جميع الحكومات املجيبة كانت قد أخضعت الزولبيديم للمراقبة 
الوطنية، وأنَّ 46 حكومًة منها استحدثت أيضاً اشرتاطاً بالحصول 
االقتصادي  املجلس  لقرارات  املادة، وفقاً  إذن السترياد هذه  عىل 
واالجتامعي 15/1985 و30/1987 و38/1993. وتاُلحظ أنَّه وفقاً 
للمعلومات املتوفرة للهيئة، يفرض ما مجموعه 117 بلداً وإقليامً 
مراقبًة وطنيًة عىل الزولبيديم؛ كام استحدثت 107 حكومات من 
هذه  السترياد  إذن  عىل  بالحصول  اشرتاطاً  واألقاليم  البلدان  تلك 
بعُد  إليها  م  تقدِّ التي مل  الحكومات  الهيئُة جميَع  ع  املادة. وتُشجِّ
املعلومات املطلوبة بشأن ما اتَّخذته من تدابري ملراقبة الزولبيديم 
جميَع  أيضاً  الهيئُة  ع  تشجِّ كام  ذلك.  تفعل  أن  عىل  بلدانها  يف 
الحكومات التي ال تشرتط بعد الحصول عىل أذون السترياد مادة 
الزولبيديم وفقاً لقرارات املجلس االقتصادي واالجتامعي املذكورة 

أعاله عىل أن تقوم بذلك يف أقرب وقت ممكن.

رات، يف مقرَّرها 1/56 املؤرَّخ آذار/ وقد قرَّرت لجنة املخدِّ  -171
من   )GHB( الزبد  غاما-هيدروكيس  حمض  نقل   ،2013 مارس 

وأبلغ  سنة 1971.  اتفاقية  من  الثاين  الجدول  إىل  الرابع  الجدول 

الصحة  ملنظمة  العام  واملدير  األعضاء  الدول  جميَع  العام  األمُي 

للفقرة 7  املقرَّر يف 7 حزيران/يونيه 2013. ووفقاً  العاملية بذلك 

من املادة 2 من اتفاقية سنة 1971، يبدأ نفاذ مقرَّر اللجنة نفاذاً 

تاماً فيام يخص كل طرف يف االتفاقية بعد انقضاء 180 يوماً عىل 

تاريخ ذلك البالغ، أي يف 4 كانون األول/ديسمرب 2013.

ل وفقاً لذلك،  وتطلب الهيئُة إىل جميع الحكومات أن تعدِّ  -172

للمراقبة  الخاضعة  املواد  قامئة  بعُد،  ذلك  فعلت  قد  تكن  مل  إْن 

د عىل النحو املناسب التغيري األخري يف  عىل الصعيد الوطني لتجسِّ

نظام املراقبة املطبَّق اآلن بالنسبة لحمض غاما-هيدروكيس الزبد، 

اة للمواد  وأن تطبِّق يف شأن هذه املادة كلَّ تدابري املراقبة املتوخَّ

ذلك  يف  مبا  سنة 1971،  اتفاقية  من  الثاين  الجدول  يف  املدرجة 

استحداث اشرتاط مراقبة إلزامية لعمليتي االسترياد والتصدير.

غري  رات  املخدِّ صنع  يف  املستعملة  السالئف  ومراقبُة   -173

املرشوعة هي مهمة معقدة تستوجب أن تُوضع يف االعتبار فيها 

رات. وإذ  أساليب العمل الدامئة التطوُّر التي يتَّبعها املتَّجرون باملخدِّ

تأخذ الهيئة هذا الواقع يف االعتبار، تدعو البلدان مجدداً إىل مراجعة 

نظم املراقبة املحلية الخاصة بكل منها لضامن أن يتوفَّر حدٌّ أدىن من 

وجود نظام لتسجيل املستعِمل النهايئ وإعالنات االستعامل النهايئ؛ 

وأن تكون البلدان عىل علم باحتياجاتها املرشوعة من أجل وضع 

حدود واقعية لعمليات االسترياد وبخاصة بالنسبة للمواد الكيميائية 

تُرَسل  وأن  املرشوعة؛  األغراض  يف  استعاملها  ينعدم  أو  يندر  التي 

إشعارات بجميع الصادرات قبل تصديرها.

البلدان  تحدُّ  األساسية  التدابري  هذه  تنفيذ  خالل  ومن   -174

رات غري  من تعرُّضها ملخاطر استهدافها من ِقبل املتَّجرين باملخدِّ

ال  الفعَّ الرصد  شأن  من  أنَّ  عىل  التأكيد  ينبغي  كام  املرشوعة. 

للجهات املعنية القامئة بصنع املواد الخاضعة للمراقبة وتوزيعها 

من  ميكِّنها  وضع  يف  الحكومات  أن يجعل  الوطني  الصعيد  عىل 

الوفاء بسهولة أكرب بالتزاماتها املتصلة مبنع الترسيب.

منع ترسيب املواد من قنوات التجارة الدولية  )ب( 

 تقديرات االحتياجات السنوية من املواد 
الخاضعة للمراقبة

من  املرشوعة  السنوية  االحتياجات  تقدير  نظامي  إنَّ   -175

املواد الخاضعة للمراقبة هام من ضمن التدابري الرئيسية للمراقبة 

املستخدمة يف منع ترسيب املواد الخاضعة للمراقبة من التجارة 

عىل  واملستوردة  رة  املصدِّ البلدان  ميكِّنان  نظامان  وهام  الدولية؛ 

حدٍّ سواء من أن تضمن بقاء التجارة يف هذه املواد ضمن الحدود 
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رات، فإنَّ  التي تقرِّرها الحكومات املستوردة. وفيام يتعلق باملخدِّ

نظاماً من هذا القبيل إلزامي ، مبوجب اتفاقية سنة 1961، ويجب 

من  مة  املقدَّ التقديرات  بشأن  الهيئة  من  تأكيد  عىل  الحصول 

الحكومات قبل أن تصبح أساساً للحدود التي تُفرض عىل الصنع 

نظاَم  واالجتامعي  االقتصادي  املجلُس  اعتمد  وقد  أو االسترياد. 

تقدير االحتياجات السنوية من املؤثِّرات العقلية، واعتمدت لجنُة 

رات نظاَم تقدير االحتياجات السنوية من سالئف مختارة،  املخدِّ

العادية  غري  املعامالت  استبانة  عىل  الحكومات  ملساعدة  وذلك 

رات  التي قد تدلُّ عىل وجود محاوالت من جانب املتَّجرين باملخدِّ

لترسيب مواد خاضعة للمراقبة إىل القنوات غري املرشوعة.

التزمت  الي إالَّ إذا  التقدير فعَّ وال ميكن أن يكون نظاما   -176

رة عىل حدٍّ سواء: إذ ينبغي  بتطبيقهام البلداُن املستوردة واملصدِّ

تقديراتها مع  توافق  تتأكَّد من  أن  املستوردة  البلدان  لحكومات 

املواد  من  يات  كمِّ أيِّ  استرياد  عدم  ومن  الفعلية،  احتياجاتها 

للبلدان  تبيَّ  وإذا  االحتياجات.  تلك  تتجاوز  للمراقبة  الخاضعة 

يتجاوز  حدٍّ  إىل  ازدادت  الفعلية  االحتياجات  أنَّ  املستوردة 

انخفضت  قد  أو  الهيئة  إىل  متها  قدَّ أن  سبق  التي  االحتياجات 

مته، فينبغي  كثرياً عن مستوى تلك االحتياجات الذي سبق أن قدَّ

لحكومات  وينبغي  التغيريات.  بتلك  فوراً  الهيئة  تُعلم  أن  لها 

طلبيات  جميع  من  للتحقُّق  آليًة  تضع  أن  رة  املصدِّ البلدان 

التصدير املتعلقة باملواد الخاضعة للمراقبة وأن تقارنها بتقديرات 

يات املتوافقة مع  البلدان املستوردة، وأالَّ تسمح إالَّ بتصدير الكمِّ

االحتياجات املرشوعة لدى البلدان املستوردة.

وتواظب الهيئة، وفقاً لواليتها بشأن تحديد الثغرات التي   -177

عمليات  إىل  تؤدِّي  أن  ميكن  والتي  املراقبة  نظم  تنفيذ  تشوب 

أن تنطوي عىل  يحتمل  التي  الحاالت  عن  التحرِّي  ترسيب، عىل 

م الهيئة يف ذلك  عدم امتثال الحكومات لنظامي التقديرات. وتقدِّ

التقديرات،  نظامي  تفاصيل  بشأن  للحكومات  املشورة  الصدد 

حسب االقتضاء.

الهيئُة  وجدت  السابقة،  السنوات  يف  الحال  كان  ومثلام   -178

لنظام  االمتثال  عىل  تواظب  البلدان  معظم  أنَّ   2013 عام  يف 

رات. ويف عام 2012، اتصلت الهيئة  تقدير االحتياجات من املخدِّ

يف  العام  ذلك  خالل  فائض  وجود  احتامل  بشأن  بلدان  بتسعة 

بالتجارة  رة تمَّ تحديده فيام يتصل  يات املستوردة أو املصدَّ الكمِّ

الحاالت عىل  ثالث من هذه  توضيح  رات. وجرى  باملخدِّ الدولية 

التبليغ عن الواردات أو الصادرات  أنَّها ناجمة عن )أ( أخطاء يف 

و)ب( تجارة إعادة التصدير. ومع ذلك، أكَّدت ستة بلدان وجود 

فاتصلت  رة،  املصدَّ أو  املستوردة  يات  الكمِّ بالفعل يف  فائض ظهر 

الهيئُة بالحكومات املعنية وطلبت إليها أن تضمن االمتثال الكامل 

ألحكام املعاهدة ذات الصلة.

الحكومات،  إىل  يُطلب  العقلية،  باملؤثِّرات  يتعلق  وفيام   -179

 7/1981 واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  بقراري  عمالً 

و44/1991، تزويد الهيئة بتقديرات الحتياجاتها الطبِّية والعلمية 

الوطنية السنوية من املؤثِّرات العقلية املدرجة يف الجداول الثاين 

الدول  جميع  وتُبلغ   .1971 سنة  اتفاقية  من  والرابع  والثالث 

واألقاليم بالتقديرات الواردة، ليك تستعي بها السلطات املختصة 

رة عند املوافقة عىل صادرات املؤثِّرات العقلية. يف البلدان املصدِّ

الهيئُة الحكومات بأن تقوم باستعراض وتحديث  وتويص   -180

تقديرات احتياجاتها السنوية من املؤثِّرات العقلية لألغراض الطبِّية 

والعلمية مرًة كل ثالث سنوات عىل األقل. بيد أنَّ 22 حكومًة مل 

م تعديالً الحتياجاتها املرشوعة من املؤثِّرات العقلية منذ ثالث  تقدِّ

سنوات عىل األقل، ولذلك فرمبا تكون التقديرات الصحيحة بشأن 

والعلمية  الطبِّية  احتياجاتها  بعُد  تبيِّ  ال  واألقاليم  البلدان  تلك 

الحقيقية من املؤثِّرات العقلية.

الحقيقية  االحتياجات  من  أقلَّ  التقديرات  تكون  وعندما   -181

ر استرياد املؤثِّرات العقلية الالزمة لألغراض  املرشوعة ميكن أن يتأخَّ

ا عندما تفوق التقديراُت االحتياجات الحقيقية  الطبِّية أو العلمية. أمَّ

املرشوعة بكثري فيمكن أن يزيد ذلك من مخاطر ترسيب املؤثِّرات 

جميع  الهيئُة  تناشد  ولذلك،  املرشوعة.  غري  القنوات  إىل  العقلية 

ث تقديراتها بانتظام وأن تواصل إبالغها  الحكومات أن تراجع وتحدِّ

بجميع التعديالت، من أجل منع أيِّ استرياد ال داعي له، ويف الوقت 

نفسه من أجل تسهيل استرياد املؤثِّرات العقلية الرضورية لألغراض 

الطبِّية يف الوقت املناسب.

نظام  يزال  ال  السابقة،  السنوات  يف  الحال  كان  وكام   -182

تقديرات املؤثِّرات العقلية يعمل جيِّداً، وتحرتمه معظم البلدان. 

مل  ملوادَّ  استرياد  أذون  بلداً   13 أصدرت سلطات  عام 2013،  ويف 

ر  تُوضع لها أيُّ تقديرات، أو بكميات تتجاوز تقديراتها بكثري، وصدَّ

بَلدان اثنان فقط مؤثِّرات عقلية بكميات تتجاوز التقديرات ذات 

الصلة. وتعلقت املعامالت يف معظم هذه الحاالت باسترياد كميات 

صة إلعادة التصدير. ويشكِّل هذا الرتاجع يف فائض الكميات  مخصَّ

رة وانخفاض عدد حاالتها تطوراً إيجابياً يُعزى  املستوردة أو املصدَّ

تقديرات  نظام  املُدخل يف عام 2013 عىل  الطفيف  التعديل  إىل 

املؤثِّرات العقلية، والهادف إىل زيادة شفافيته وفعاليته. ومنذ ذلك 

تقديراتها  ضمن  تدرج  أن  الحكومات  إىل  يُطلب  يعد  مل  الحي، 

للكميات  تقديرات  املؤثِّرات العقلية  من  الحتياجاتها  السنوية 

رة أو املُعاد تصديرها. املصدَّ

“تدعيم  املعنون   3/49 رات  املخدِّ لجنة  بقرار  وعمالً   -183

العقاقري  املستخدمة يف صنع  السليفة  الكيمياويات  نظم مراقبة 

السنوية  لالحتياجات  تقديرات  الحكومات  م  تقدِّ االصطناعية”، 

صنع  يف  استخدامها  يشيع  التي  األربع  املواد  من  املرشوعة 
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طات األمفيتامينية عىل نحو غري مرشوع. وحالياً، تستخدم  املنشِّ

وجود  احتامل  من  للتحقُّق  النظام  هذا  بلداً   152 حكومات 

التثبُّت  خالل  من  والستبانتها  املواد  تلك  من  مشبوهة  واردات 

يات املستوردة. وهنالك حاجة إىل تعميق فهم األسواق  من الكمِّ

وبقدراتها  التصنيع  برشكات  الكافية  املعرفة  يشمل  مبا  املحلية، 

وذلك  املرشوع،  النهايئ  وباالستعامل  النهائيي  وباملستعملي 

عىل  القدرة  تحسي  ثَمَّ  ومن  التقديرات  جودة  تحسي  بغية 

الحاجة  هذه  وتتجىلَّ  املشبوهة.  التجارة  عن  بفعالية  الكشف 

الوسطى  بلدان يف غرب آسيا، وأمريكا  بوضوح بصفة خاصة يف 

وأوقيانوسيا. والكاريب ي، 

اشرتاط الحصول عىل أذون استرياد وتصدير

هو  والتصدير  االسترياد  أذون  عىل  الحصول  اشرتاط   -184

تدبرُي مراقبٍة رئييسٌّ آخر يرمي إىل منع ترسيب املواد الخاضعة 

الوطنية  السلطات  ميكِّن  إنَّه  إذ  الدولية،  التجارة  من  للمراقبة 

املعامالت  من  معاملة  كل  مرشوعية  من  التحقق  من  املختصة 

عىل حدة قبل الشحن.

لذلك تحثُّ الهيئُة جميَع الحكومات عىل التأكُّد من أنَّها   -185

إىل  وخصوصاً  للتصدير،  السابقة  اإلشعارات  تقديم  عىل  قادرة 

البلدان املستوردة التي تطلبها بصفة رسمية.

قلقها  عن  أعربت  البلدان  بعض  أنَّ  الهيئة  وقد الحظت   -186

بشأن اللوائح التنظيمية الجديدة املتعلقة بإجراءات الحصول عىل 

أذون االسترياد )لعيِّنات االختبار والعيِّنات املرجعية( التي تنّفذها 

يجري  التي كانت تصدر سابقاً  الورقية  الربازيل. فأذون االسترياد 

حالياً استبدالها بأذون استرياد إلكرتونية ال متتثل لجميع متطلبات 

املعاهدات املنطبقة عىل الحركة الدولية يف تداول املواد الخاضعة 

رات. للرقابة مبوجب اتفاقيات األمم املتحدة ملراقبة املخدِّ

وأهم ما يف األمر هو أنَّ الهيئة وجدت أنَّه مبوجب اإلجراء   -187

بصيغة  تصدر  الجديدة  التصدير  أذون  أصبحت  حديثاً  املعتمد 

املوظف  ختم  عىل  تحتوي  تعد  ومل   )PDF( املحمولة  الوثيقة 

إلمكانية  ا  جدًّ معرضة  يجعلها  مامَّ  األصليي،  وتوقيعه  ق  املصدِّ

التزوير. ووجدت الهيئُة أيضاً أنَّ هذا اإلجراء الجديد مل يعد يتيح 

رة إمكانية التحقُّق بفعالية من صحة  للسلطات يف البلدان املصدِّ

التي  باملبادرات  الهيئة  وترحِّب  اإللكرتونية.  االسترياد”  “شهادة 

لتحسي  التكنولوجي  م  التقدُّ من  لالستفادة  الحكومات  بها  تقوم 

رات واملؤثِّرات  املراقبة الداخلية للحركة املرشوعة يف تداول املخدِّ

داً يف الوقت نفسه  العقلية وتؤيد تلك املبادرات، لكنها تؤكِّد مجدَّ

ومقتضيات  يتوافق  نحو  عىل  املبادرات  تلك  تنفيذ  يجب  أنَّه 

رات. املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ

التي  املعامالت  يف  إلزامية  والتصدير  االسترياد  وأذون   -188

تتعلق مبواد خاضعة للمراقبة مبوجب أحكام اتفاقية سنة 1961 

والثاين  األول  الجدولي  يف  املدرجة  املواد  من  بأيٍّ  يتعلق  وفيام 

اتفاقية سنة 1971. ويجب عىل السلطات الوطنية املختصة  من 

أن تصدر أذون استرياد بشأن املعامالت التي تنطوي عىل استرياد 

رة من  املصدِّ البلدان  تتحقَّق  أن  وينبغي  بلدانها.  إىل  املواد  هذه 

للسامح  الالزمة  التصدير  أذون  إصدار  قبل  االسترياد  أذون  صحة 

للشحنات املحتوية عىل هذه املواد مبغادرة البلد.

وال تشرتط اتفاقيُة سنة 1971 إصداَر أذون استرياد وتصدير   -189

بخصوص التجارة يف املؤثِّرات العقلية املدرَجة يف جدويل االتفاقية 

لتلك  النطاق  الواسع  للترسيب  ي  التصدِّ وبغية  والرابع.  الثالث 

املواد من التجارة الدولية، طلب املجلس االقتصادي واالجتامعي 

و38/1993،  و30/1987   15/1985 قراراته  يف  الحكومات،  إىل 

جميع  ليشمل  والتصدير  االسترياد  أذون  نظام  نطاق  ع  توسِّ أن 

املؤثِّرات العقلية.

وحتى اليوم ال يزال معظم البلدان واألقاليم يشرتط استصدار   -190

أذون استرياد وتصدير ملعظم املؤثِّرات العقلية املدرجة يف الجدولي 

الثالث والرابع من اتفاقية سنة 1971، وذلك عمالً بقرارات املجلس 

االقتصادي واالجتامعي املذكورة أعاله. وبغية مساعدة الحكومات 

رات من استهداف البلدان التي تطبِّق ضوابط  ومنع املتَِّجرين باملخدِّ

رقابية أقلَّ رصامًة من غريها، تواصل الهيئة توزيع جدول عىل جميع 

السلطات الوطنية املختصة يبيِّ متطلَّبات منح أذون استرياد املواد 

بالقرارات ذات  املدرجة يف الجدولي الثالث والرابع املطبَّقة عمالً 

الصلة الصادرة عن املجلس االقتصادي واالجتامعي. وهذا الجدول 

املفتوح حرصاً  للهيئة  الشبيك  املوقع  اآلمن من  القسم  منشور يف 

أمام املسؤولي الحكوميي املأذون لهم بذلك تحديداً، ليك يتسنَّى 

رة، يف أقرب وقت  إطالع السلطات الوطنية املختصة يف البلدان املصدِّ

ممكن، عىل ما يحدث من تغيريات يف متطلَّبات منح أذون االسترياد 

يف البلدان املستورِدة.

ع الهيئُة مرًة أخرى جميَع الحكومات التي ال تشرتط  وتشجِّ  -191

العقلية عىل  املؤثِّرات  لكل  استرياد وتصدير  أذون  استصدار  بعُد 

الرقابية  الضوابط  هذه  نطاق  ممكن  وقت  أقرب  يف  ع  توسِّ أن 

من  والرابع  الثالث  الجدولي  يف  املدرجة  املواد  كل  لتشمل 

اتفاقية سنة 1971 وأن تبلِّغ الهيئَة بذلك، عمالً بقرارات املجلس 

االقتصادي واالجتامعي املذكورة أعاله.

ويشمل أيُّ نظام قوي ملراقبة الواردات والصادرات إصداَر   -192

الجداول.  يف  املدرجة  السليفة  للكيمياويات  فردية  تصدير  أذون 

والحكومات التي تكتفي بإصدار تصاريح عامة فقط أو ال تشرتط 

أية تصاريح عىل اإلطالق السترياد أو تصدير الكيمياويات السليفة 

تجار  سعي  ملخاطر  عرضًة  نفسها  ترتك  الجداول  يف  املدرجة 



29 رات   الفصل الثاني-  سير عمل النظام الدولي لمراقبة المخدِّ

رات إىل استغالل ضعف ضوابطها الرقابية لتحقيق مآربهم  املخدِّ
الخاصة. ولذا تحثُّ الهيئة جميَع الحكومات عىل ضامن اشرتاط 
التصاريح السترياد وتصدير السالئف الخاضعة للمراقبة، وعىل أن 
األمر،  استلزم  وكلام  أمكن  حيثام  إفرادية،  التصاريح  هذه  تكون 

بدالً من أن تكون ذات طابع عام.

ق من مرشوعية املعامالت الفردية،   التحقُّ
وخصوصًا تلك التي تتعلق بأذون االسترياد

بأنَّ  املستوردة  البلدان  حكومات  تذكِّر  أن  الهيئة  تودُّ   -193
االستفسارات  املناسب عىل جميع  الوقت  الرّد يف  من مصلحتها 
التي تتلقاها من سلطات مختصة  املتعلقة مبرشوعية املعامالت 
قد  الحاالت  تلك  الرد برسعة يف  وذلك ألنَّ عدم  الهيئة؛  من  أو 
تأخري  يف  يتسبَّب  و/أو  الترسيب  محاوالت  يف  التحقيق  يعرقل 
الخاضعة  باملواد  املتعلقة  املرشوعة  التجارية  الصفقات  إبرام 
للمراقبة، مامَّ يؤثِّر سلباً عىل توافر تلك املواد لألغراض املرشوعة.

وليك يؤدِّي النظام الدويل ألذون استرياد وتصدير العقاقري   -194
سلطات  تتحقَّق  أن  بدَّ  ال  وظيفته،  العقلية  واملؤثِّرات  رة  املخدِّ
التي  االسترياد  أذون  ة من صحة جميع  املختصَّ رة  املصدِّ البلدان 
لجميع  خاص  بوجه  رضوري  اإلجراء  فهذا  مشبوهة.  تعتربها 
غري  أو  جديدة  بأشكال  التصدير  أذون  فيها  ترد  التي  الحاالت 
أو غري معروفة،  توقيعات جديدة  أو  أختاماً  أو تحمل  معروفة، 
ة معرتف بها، أو  أو إذا مل تكن صادرة عن سلطة وطنية مختصَّ
يُساء  ما  كثرياً  أنَّها  معروف  موادَّ  عىل  الشحنة  تحتوي  عندما 
وتالحظ  املستورد.  البلد  فيها  يقع  التي  املنطقة  يف  استعاملها 
مامرسة  اعتمد  الحكومات  من  عدداً  أنَّ  التقدير،  مع  الهيئة، 
املستوردة  البلدان  يف  ة  املختصَّ الوطنية  السلطات  مع  التحقُّق 
إىل  السلطات  تلك  انتباه  لفت  أو  االسترياد  أذون  من مرشوعية 
التي ال متتثل عىل أكمل وجه ملتطلَّبات أذون االسترياد  الوثائق 

رات. مبوجب االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ

البلدان  حكومات  من  طلبات  تتلقَّى  الهيئة  تزال  وال   -195
االسترياد،  أذون  مرشوعية  من  التحقُّق  يف  ملساعدتها  رة  املصدِّ
وبخاصة يف الحاالت التي تبوء فيها باإلخفاق جهوُدها الرامية إىل 
مل  وإذا  املستوردة.  البلدان  سلطات  من  تعليقات  عىل  الحصول 
تكن بحوزة الهيئة معلومات تكفي لتأكيد مرشوعية تلك األذون، 

فإنَّها تتصل بالبلد املستورد للتأكد من مرشوعية املعاملة.

ويتزايد نشاط البلدان املستوردة يف تطبيق نظام استصدار   -196
أذون االسترياد. وتواظب حكومات كثريٍ من البلدان املستوردة عىل 
إبالغ الهيئة بالتغيريات الحاصلة يف شكل أذون االسترياد الصادرة 
عنها، وتزوِّد الهيئَة بنامذج من الشهادات واألذون املنقَّحة الخاصة 
رة واملؤثِّرات العقلية والكيمياويات السليفة، ليك  بالعقاقري املخدِّ

التحقُّق  يف  رة  املصدِّ البلدان  حكومات  تساعد  أن  للهيئة  يتسنَّى 
من صحة الوثائق. كام تبعث بعض البلدان املستوردة إىل الهيئة 
ترسيع  بهدف  استرياد،  أذون  من  ما تصدره  جميع  من  بنسخة 

عملية التحقُّق من مرشوعيتها.

تعاون  من  الحكومات  إليها  مه  تقدِّ مبا  الهيئة  وترحِّب   -197
مة تساعد الهيئة عىل تحسي تقديم  ودعم، ألنَّ املعلومات املقدَّ
مرشوعية  من  التحقُّق  يف  رة  املصدِّ البلدان  سلطات  إىل  العون 
أذون التصدير، وهو ما من شأنه منع ترسيب املؤثِّرات العقلية 
شكل  أنَّ  الصدد  هذا  يف  الهيئة  والحظت  الدولية.  التجارة  من 
بعض  يف  حالياً  املستخدمة  والتصدير  االسترياد  أذون  ومضمون 
التي  الصلة  ذات  باملتطلَّبات  وجه  أكمل  عىل  ال يفيان  البلدان 
تهيب  ولذا  رات.  املخدِّ ملراقبة  الدولية  املعاهدات  عليها  تنص 
االسترياد  أذون  شكل  تستعرض  أن  الحكومات  بجميع  الهيئة 
والتصدير املستخدمة حالياً يف بلدانها وأن تجعلها متوافقة متاماً، 
الدولية  املعاهدات  عليه  ما تنص  مع  الحاجة،  اقتضت  حيثام 

رات. ملراقبة املخدِّ

إنشاء نظام إلكرتوين دويل ألذون استرياد وتصدير 
رات العقلية رات واملؤثِّ املخدِّ

مع  الهيئة  عملت  املاضية،  القليلة  السنوات  مدى  عىل   -198
ألذون  دويل  إلكرتوين  نظام  إلنشاء  الرتويج  عىل  الدويل  املجتمع 
رات واملؤثِّرات العقلية: وهو النظام الدويل  استرياد وتصدير املخدِّ
الهيئة  أنَّ  تتذكَّر  الحكومات  ولعلَّ   .)I2ES( والتصدير  لالسترياد 
أبلغتها يف تقريرها لعام 2012 بتلك املبادرة وأبرزت ما أُحرز من 

م يف أعامل استحداث هذا النظام.)17( تقدُّ

الصادر يف  رات يف قرارها 6/55  املخدِّ وقد شجَّعت لجنُة   -199
آذار/مارس 2012 الدوَل األعضاء عىل توفري أقىص قدر ممكن من 
إلكرتوين  نظام  وإدارة  والسيايس الستحداث وصيانة  املايل  الدعم 
رات واملؤثِّرات العقلية وتصديرها. كام  دويل ألذون استرياد املخدِّ
النظام  إنشاء  يتوىلَّ  أن  والجرمية  رات  املخدِّ مكتب  إىل  طلبت 
وصيانته التقنية، ودعت أمانَة الهيئة إىل إدارة النظام أثناء املرحلة 
متويل  يعتمد  وسوف   .2013-2012 السنتي  فرتة  يف  االبتدائية 

مة من الحكومات. النظام كلياً عىل التربعات املقدَّ

بدعم   )I2ES( املذكور  للنظام  أويل  منوذج  أُنشئ  وقد   -200
النموذج خالل حدث  وُعرض  الحكومات،  من  عدد  مه  قدَّ سخي 
املعقودة  للجنة  والخمسي  السادسة  الدورة  هامش  عىل  جانبي 
ليعمل  م  ُصمِّ الذي  النظام،  ييرسِّ  وسوف   .2013 آذار/مارس  يف 
الوطنية  السلطات  أعامل  االستعامل،  اإلنرتنت ويكون سهل  عىل 

E/INCB/2012/1، الفقرات 213-209.  )17(  



رات 2013  30  تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّ

رات  املخدِّ ترسيب  مخاطر  من  يحّد  وسوف  ويرسِّعها،  ة  املختصَّ

ملراقبة  الدولية  املعاهدات  ألحكام  وفقاً  العقلية،  واملؤثِّرات 

رات املتعلقة بالتجارة الدولية يف تلك املواد. املخدِّ

قرارها  رات يف  املخدِّ لجنة  بت  آذار/مارس 2013، رحَّ ويف   -201

أجل  من  األعضاء  الدول  من  عدد  من  مة  املقدَّ بالتربُّعات   7/56

املرحلة األولية من النظام الدويل لالسترياد والتصدير، ودعت الدوَل 

رات  األعضاء إىل مواصلة تقديم التربعات املالية إىل مكتب املخدِّ

والجرمية من أجل امليض قُُدماً يف إنشاء النظام وصونه. كام دعت 

اللجنُة أمانَة الهيئة إىل إدارة النظام وفقاً لواليتها، وشجَّعت الدوَل 

األعضاء عىل تقديم أوىف قدر ممكن من الدعم املايل لتلك الغاية، 

مبا يف ذلك من خالل موارد من خارج إطار امليزانية.

ويف 15 ترشين الثاين/نوفمرب 2013 استُهلَّت مرحلة اختبار   -202

تجريبية للنظام الدويل لالسترياد والتصدير خالل الفرتة التي تنتهي 

ة مختارة  يف 31 كانون الثاين/يناير 2014، مبشاركة سلطات مختصَّ

الدول األعضاء خالل  م إىل  يُقدَّ العامل. وسوف  من جميع مناطق 

رات التي سوف تُعقد يف  الدورة السابعة والخمسي للجنة املخدِّ

آذار/مارس 2014 تقييم ملرحلة االختبار التجريبية، ومن املتوقع 

تعميم النظام خالل عام 2014.

دعم  مواصلة  إىل  الحكومات  جميع  الهيئة  وتدعو   -203

بقرار  عمالً  النظام،  إلدارة  الالزمة  املوارد  وتوفري  املبادرة   هذه 

.7/56 اللجنة 

اإلشعارات السابقة للتصدير بشأن الكيمياويات السليفة

عندما يستند أيُّ بلد إىل أحكام الفقرة 10 )أ( من املادة   -204

االتِّجار غري املرشوع يف  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  12 من 

البلد  ذلك  يجعل   ،1988 لسنة  العقلية  واملؤثِّرات  رات  املخدِّ

البلد  يف  ة  املختصَّ السلطات  إبالغ  رة  املصدِّ البلدان  عىل  لزاماً 

قبل  أراضيه،  إىل  سليفة  كيمياويات  تصدير  باعتزام  املستورد 

بهذا  علامً  يُحاط  بأن  املستورد  للبلد  يُتيح  وذلك  فعلياً.  شحنها 

مرشوعيتها.  من  وبالتحقُّق  التجارية  العمليات  من  النوع 

أقاليم  و3  دولًة   90 سوى  يطلب  مل  الراهن،  الوقت  يف  ولكْن 

للتصدير. ويف حي  سابقة  إشعارات  توجيه  بصفة رسمية  فقط 

أنَّ هذا يُعترب زيادة مبقدار 13 حكومة مقارنة بالسنة املاضية، 

ال يزال هنالك عدد كبري من الحكومات التي قد ال تكون عىل 

إىل  للمراقبة  خاضعة  سليفة  كيمياويات  استرياد  بعمليات  علم 

أن تزيد  املتبقية  الحكومات  جميع  الهيئة  وتناشد  أراضيها. 

بأن تستند، دون  للتصدير  السابقة  من تعزيز نظام اإلشعارات 

12 من  املادة  )أ( من   10 الفقرة  التأخري، إىل أحكام  مزيد من 

.1988 اتفاقية سنة 

ا نظام اإلشعارات السابقة للتصدير باالتصال الحاسويب  أمَّ  -205

به  العمل  بدأ  الذي  بالهيئة،  الخاص  أونالين(  ِبن  )نظام  املبارش 

ة يف  يف آذار/مارس 2006، فهو يسمح للسلطات الوطنية املختصَّ

رة واملستوردة بأن يبلِّغ بعضها بعضاً بشأن التجارة  البلدان املصدِّ

الدولية يف الكيمياويات السليفة، ليك يتسنى التأكد من مرشوعية 

أي عملية تجارية معيَّنة واملساعدة عىل الحدِّ من ترسيب هذه 

استعامل  أجل  من  بلداً   11 تسجيل  تمَّ  عام 2012،  ومنذ  املواد. 

النظام )ليصل العدد اإلجاميل إىل 146 دولًة وإقليامً( وهي: بوركينا 

فاسو، الجزائر، جزر سليامن، جزر فريجن الربيطانية، جزر مارشال، 

ليربيا،  ديفوار،  كوت  كابو فريدي،  طاجيكستان،  الصي،  ماكاو، 

ليبيا. وقد أدَّى ازدياد استخدام نظام ِبن أونالين، وبالتايل ازدياد 

للتصدير  السابقة  اإلشعارات  عدد  يف  ازدياد  إىل  تغطيته،  نطاق 

املرَسلة عرب النظام والتي يبلغ عددها اآلن، يف املتوسط، أكرث من 

000 2 إشعار شهرياً. ولذلك تحّث الهيئُة الدول ال 51 املتبّقية التي 

ل بعد الستخدام نظام “ِبن أونالين” عىل أن تفعل ذلك يف  مل تتسجَّ

أقرب وقت ممكن، وتدعو الحكومات إىل استخدام النظام بنشاط. 

الكيميائية  للمواد  رة  املصدِّ الحكومات  جميَع  أيضاً  الهيئة  وتذكِّر 

املدرجة يف الجداول إىل البلدان التي استندت إىل الفقرة 10 )أ( من 

املادة 12 من اتفاقية سنة 1988 بالتزامها بتقديم إشعارات بتلك 

الشحنات قبل انطالقها، وتويص باستخدام نظام “ِبن أونالين” يف 

إصدار تلك اإلشعارات، عمالً بقرار مجلس األمن 1817 )2008(.

فعالية تدابري املراقبة الرامية إىل منع ترسيب املواد  )ج( 
الخاضعة للمراقبة من التجارة الدولية

فعالية.  ذات  تدابري  هي  أعاله  املبيَّنة  املراقبة  تدابري  إنَّ   -206

ا من حاالت  فلم يُكتشف يف السنوات األخرية سوى عدد قليل جدًّ

إىل  الدولية  التجارة  العقلية من  املؤثِّرات  أو  رات  للمخدِّ ترسيب 

القنوات غري املرشوعة.

ة يف البلدان  ويجري التحرِّي بانتظام مع السلطات املختصَّ  -207

املعنية عن التباينات التي تشوب التقارير الحكومية حول التجارة 

من  رات  املخدِّ ترسيب  عدم  لضامن  وذلك  رات،  باملخدِّ الدولية 

يات  التجارة الدولية املرشوعة. وقد بدأت منذ أيار/مايو 2013 تحرِّ

مع 27 بلداً بشأن التباينات املتعلقة بالعمليات التجارية بالنسبة 

اة من البلدان املعنيَّة أنَّ التباينات  لعام 2012. وبيَّنت الردود املتلقَّ

لة ناتجة عن أخطاء كتابية وتقنية يف إعداد التقارير، وعن  املسجَّ

الجدول  يف  مدرجة  ملستحرضات  صادرات/واردات  عن  اإلبالغ 

االسترياد/التصدير،  استامرة  يف  ذلك  إىل  اإلشارة  دون  الثالث 

ومل  تجاريي.  العبور كرشكاء  بلدان  عن  قصد،  دون  من  واإلبالغ، 

رات إىل القنوات  د أيُّ حاالت تشري إىل احتامل ترسيب مخدِّ تُحدَّ

غري املرشوعة.
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وكُشف خالل العام املايض عن حالة واحدة فقط لترسيب   -208

أحد املؤثِّرات العقلية من التجارة الدولية إىل القنوات غري املرشوعة. 

وتعلقت هذه الحالة بترسيب كمية من مادة الديازيبام مستوردة 

من الصي إىل نيجرييا. وادَّعت الرشكة املستوردة يف تلك القضية 

أنَّها أضاعت ترصيح االسترياد ذا الصلة، فاستصدرت لها السلطات 

النيجريية ترصيحاً آخر بدالً عنه. واتضح الحقاً أنَّ الصادرات املشار 

إليها سواء يف اإلذن األصيل أو يف اإلذن البديل حدثت بالفعل، وهو 

ما أكَّدته حكومة الصي. ويف الوقت الحارض، مل يتضح بعُد ما إذا 

الديازيبام املرسَّب وصل فعالً إىل نيجرييا أم تمَّ تحويله إىل  كان 

وجهة أخرى.

املؤثِّرات  ترسيب  محاوالت  ما زالت  ذلك،  إىل  إضافًة   -209

السلطات  يقظة  بفضل  تُكتشف  الدولية  التجارة  من  العقلية 

ة، التي كثرياً ما تعمل بتعاون وثيق مع الهيئة. الوطنية املختصَّ

يف  رة  مزوَّ استرياد  أذون  استخدام  املتَّجرون  ويواصل   -210

 ،2013 عام  ففي  للمراقبة.  الخاضعة  املواد  لترسيب  محاوالتهم 

ة  اكتُشفت محاولة ترسيب بفضل يقظة السلطات الوطنية املختصَّ

يف الجمهورية التشيكية، التي أوقفت شحنة من الفنتريمي )أقراص 

ألنَّ  الشحنة  إيقاف  وتمَّ  اليمن.  إىل  ر  ستصدَّ كانت  أديبيكس( 

أنَّها مرسلة استجابة لحالة طوارئ  عى فيه  املدَّ ترصيح االسترياد، 

ر عىل ما يبدو، وألنَّها كانت ستُسلَّم يف اليمن  إنسانية، كان قد ُزوِّ

السلطات  من  االستفسار  إثر  وتأكد  بريدي.  صندوق  عنوان  إىل 

ر بالفعل. اليمنية أنَّ ترصيح االسترياد قد ُزوِّ

والهيئة واثقة من أنَّ الحكومات تحقق يف جميع محاوالت   -211

املذكورة  املحاولة  قبيل  من  للمراقبة،  الخاضعة  املواد  ترسيب 

أعاله، لكشف هوية املسؤولي عنها ومالحقتهم قضائياً. كام تحثُّ 

الهيئة الحكومات عىل أن تبقى يقظة وأن تدقِّق يف طلبات استرياد 

وتصدير املواد الخاضعة للمراقبة للتأكُّد من تسليمها إىل جهات 

ُمرسل إليها مرشوعة.

الحكومات  ع  تُشجَّ  ،11/50 رات  املخدِّ لجنة  لقرار  ووفقاً   -212

الدولية  للمراقبة  الخاضعة  املواد  بضبطيات  الهيئة  إخطار  عىل 

التي تكون قد طُلبت عرب اإلنرتنت وأُرسلت بالربيد، وذلك بغية 

إجراء تقييم لالتجاهات ذات الصلة بهذه املسألة وملدى انتشارها. 

هذا  من  ضبطيات  عن  بلدان  ستة  أبلغت  ويف عام 2013، 

الرويس وتايلند وتشاد وسنغافورة وفنلندا  االتحاد  القبيل )وهي 

والرنويج(. وأبلغت تشاد يف عام 2012 عن ضبط 436 5 كبسولة 

من الديازيبام واردة أصالً من الكامريون. وأبلغت فنلندا عن ضبط 

وبعض  والزولبيديم  فينيدات  وامليثيل  البوبرينورفي  من  كميات 

و745 10  وحدة  بي 299  تتفاوت  يات  بكمِّ البن زوديازيبينات 

عن  الرنويج  وأبلغت  معروفة.  غري  مصادر  من  واردة  وحدة، 

يات  كمِّ العقلية، مبا يف ذلك  املؤثِّرات  من  مختلفاً  نوعاً  ضبط 18 

كبرية من األلربازوالم والديازيبام واردة بالربيد من عدد من البلدان. 
العقلية،  املؤثِّرات  من  نوعاً  ضبط 17  عن  الرويس  االتحاد  وأبلغ 
األمفيتامي. وأبلغت  الكيلوغرامي من  تناهز  أبرزها كمية  كانت 
والديازيبام  الكلونازيبام  سنغافورة عن ضبط كميات صغرية من 
تايلند  وأبلغت  وباكستان.  الصي  من  بالربيد  مرسلة  وامليدازوالم 
يف  مرسلة  والديازيبام، كانت  األلربازوالم  من  كميات  ضبط  عن 
معظمها بالربيد من تايلند إىل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 

وأيرلندا الشاملية.

إىل  الة  فعَّ حالياً  بها  املعمول  الرقابية  الضوابط  وكانت   -213
رات يسعون اآلن إىل استغالل مواطن  املتَّجرين باملخدِّ أنَّ  درجة 
املواد  ترسيب  محاولة  من  بدالً  املحيل  املستوى  عىل  الضعف 
مع  أيضاً،  الواضح  ومن  الدولية.  التجارة  من  للمراقبة  الخاضعة 
طات  يات من املواد املستخدمة يف صنع املنشِّ ذلك، أنَّ بعض الكمِّ
من  ترسيبها  بقصد  تُستهدف  تزال  ال  املرشوع  غري  األمفيتامينية 
سالئف  عىل  املحتوية  املستحرضات  وخصوصاً  الدولية،  التجارة 
اإليفيدرين والسودوإيفيدرين. وإضافة إىل ذلك، سيطرح االتجاه 
ياً  الناشئ بشأن ترسيب مواد كيميائية غري مدرجة يف الجداول تحدِّ
ي  لتدابري املراقبة القامئة قد يستوجب اعتامد نهوج جديدة للتصدِّ

له بفعالية.

منع الترسيب من قنوات التوزيع الوطنية )د( 

العقلية  واملؤثِّرات  رة  املخدِّ العقاقري  ترسيب  بات   -214
رئيسياً  مصدراً  املرشوعة  الوطنية  التوزيع  قنوات  من  والسالئف 
رة واملؤثِّرات  إلمداد األسواق غري املرشوعة. وترُسَّب العقاقري املخدِّ
العقلية ذات الصلة أساساً يف شكل مستحرضات صيدالنية. وترد 
يف القسم هاء أدناه بعض املشاكل املرتبطة بترسيب املستحرضات 
يرُسَّب معظمها  التي  عقلية،  مؤثِّرات  أو  رات  املحتوية عىل مخدِّ
اتخاذها  يتعيَّ  التي  اإلجراءات  وكذلك  الحقاً،  تعاطيها  أجل  من 

ملعالجة هذه املشاكل.

حاالت  إىل  الهيئة  انتباه  بتوجيه  ملزَمة  غري  والحكومات   -215
عليه،  وبناًء  الوطنية.  التوزيع  قنوات  من  الفردية  الترسيب 
ال يتوفَّر بشأن الكثري من املواد التي يُكتشف ترسيبها إالَّ القليل 
من املعلومات املسجلة عن النقطة التي ترُسَّب منها تلك املواد أو 
رات  عن األساليب الفعلية التي يتبعها املتَّجرون أو متعاطو املخدِّ
املتعلقة  البيانات  األحيان، تشري  الحصول عليها. ويف كثري من  يف 
هذا  يخص  فيام  تُواَجه  تزال  ال  التي  املشاكل  إىل  بالضبطيات، 
العقلية،  واملؤثِّرات  رات  املخدِّ بتعاطي  يتصل  ا فيام  أمَّ الترسيب. 
واملستقاة  اإلدمان،  مواد  بتعاطي  املتعلقة  البيانات  أيضاً  تؤكِّد 
العالج  بتوفري  املعنية  املراكز  من  أو  االستقصائية  الدراسات  من 
النطاق  الواسع  التوافر  رات،  املخدِّ ملتعاطي  الطبِّية  واالستشارات 
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التوزيع  قنوات  من  بة  املرسَّ العقلية  واملؤثِّرات  رة  املخدِّ للعقاقري 

للحصول  يسعون  الذين  رات  املخدِّ متعاطو  ويستطيع  املرشوعة. 

عىل عالج أن يُرشدوا السلطات إىل مصادر املواد املعنية، مبا فيها 

الصيدليات التي ال تطبِّق اشرتاط الوصفات الطبِّية، أو الرسقات، أو 

سلوكيات املرىض غري األخالقية، مثل البحث عن أطباء الستصدار 

املزيد من الوصفات الطبِّية. وتويص الهيئُة الحكومات بأن تبلِّغها 

بانتظام عن الحاالت الرئيسية لترسيب املواد الخاضعة للمراقبة 

من قنوات التوزيع الداخلية يف بلدانها، ليك يتسنَّى تبادل الدروس 

املستخلصة من حاالت الترسيب هذه مع حكومات أخرى.

رة واملؤثِّرات العقلية، يغلب  وفيام يتعلق بالعقاقري املخدِّ  -216

التي  املواد  هي  قدر  بأكرب  ترسيبها  يشيع  التي  املواد  تكون  أن 

تُستهلك عىل أوسع نطاق لألغراض املرشوعة. ومن أشيع املؤثِّرات 

وامليثيلفينيدات  )األمفيتامينات  طات  املنشِّ بة  املرسَّ العقلية 

البنزوديازيبينات  مثل  ئات  واملهدِّ الشهيّة((  )كاِبحات  والَقْهميات 

والكلونازيبام  واللورازيبام  واأللربازوالم  الديازيبام  )وبخاصٍة 

والفلونرتازيبام وامليدازوالم( والباربيتورات وحمض غاما-هيدروكيس 

.)GHB( الزبد

قنوات  من  املواد  نحو ترسيب  االتجاُه  مستمرًّا  يزال  وال   -217

التجارة الداخلية وتهريبها فيام بعد إىل خارج البالد، وهو اتجاه 

سبق أن أشارت إليه الهيئة. وبصفة عامة، ينبغي للبلدان تعميق 

رشكات  تؤدِّيه  الذي  الدور  يشمل  مبا  املحلية،  بأسواقها  فهمها 

الجداول،  يف  املدرَجة  للسالئف  النهائيون  واملستعِملون  التصنيع 

التي  النطاق املحيل  الترسيب عىل  الحدِّ من فرص  وذلك بهدف 

ميكن أن يستغلّها املتَّجرون.

املدرجة  بالسالئف  يتعلق  فيام  خاص،  بوجه  ويالحظ   -218

ملحوظ  الوطنية  التوزيع  قنوات  من  الترسيب  أنَّ  الجداول،  يف 

سليفة  مادة  وهو  الخل،  بأنهيدريد  يتصل  فيام  خاصة  بصفة 

املسألة  بهذه  الوعي  إذكاء  وبغية  الهريوين.  صنع  يف  تُستخدم 

رشعت  املادة  بهذه  املتَِّجرين  عمل  بأساليب  الفهم  وتعميق 

املبادرة  وهو  التالحم،  مرشوع  برعاية  دويل،  نشاط  يف  الهيئة 

التحقُّق  عىل  يركِّز  الهريوين،  بسالئف  االتِّجار  ملكافحة  الدولية 

من مرشوعية التجارة الداخلية يف أنهيدريد الخل ومن استعامله 

النهايئ. وشارك يف هذا النشاط 41 بلداً، وسوف تتوىلَّ فرقة العمل 

م  تقدِّ وسوف  نتائجه،  تقييم  للهيئة  والتابعة  بالسالئف  املعنية 

ع الهيئُة  إىل الهيئة تقريراً عن ذلك التقييم يف وقت الحق. وتشجِّ

الة يف هذه األنشطة الخاصة بجمع  الحكومات عىل املشاركة الفعَّ

املعلومات االستخباراتية يف إطار مرشوع بريزم ومرشوع التالحم.

ويساوُر الهيئَة قلٌق بسبب َضعف الضوابط الرقابية عىل   -219

وغربها.  آسيا  رشق  جنوب  بلدان  يف  الصيدالنية  املستحرضات 

اإليفيدرين  من  املرشوعة  السنوية  االحتياجات  أنَّ ضخامة  ذلك 

والسودوإيفيدرين يف بعض بلدان هاتي املنطقتي، بالتوازي مع 
الضوابط  تعزيز  إىل  الحاجة  إىل  تشري  فيها،  الضبطيات  عدد  كِرَب 
أيضاً  علم  عىل  والهيئة  التقديرات.  وعىل  التوزيع  عىل  الرقابية 
بحاالت ترسيب املستحرضات الصيدالنية عىل النطاق الوطني يف 
بلدان جنوب رشق آسيا وغربها، وكذلك جنوبها، املبلَّغ عنها عرب 

.)PICS( نظام اإلخطار بحادثات السالئف

وقد أجرب النجاح املستمر يف تدابري املراقبة املطبَّقة عىل   -220
التجارة الدولية يف برمنغنات البوتاسيوم عصاباِت التهريب عىل 
وعىل  أخرى  مصادر  من  املادة  هذه  عىل  الحصول  إىل  السعي 
استحداث بدائل تُستخدم يف صنع الكوكايي بصفة غري مرشوعة. 
ترتاوح  نسبة  أنَّ  الكولومبية  السلطات  ر  تقدِّ املثال،  وعىل سبيل 
بي 60 و80 يف املائة من كمية برمنغنات البوتاسيوم املستعملة 
لثاين  املرشوع  غري  الصنع  خالل  من  عليها  ل  يُتحصَّ كولومبيا  يف 
التجارة  قنوات  من  ترسيبها  خالل  من  وليس  املنغنيز  أكسيد 
تُستخدم  الصوديوم  برمنغنات  مادة  أنَّ  أيضاً  ويُعتقد  الدولية. 
املتَّجرين  قدرة  أنَّ  هي  النهائية  والنتيجة  ممكن.  كبديل  حالياً 
قامئة،  تزال  ال  كبرية  بكميات  الكوكايي  صنع  عىل  رات  باملخدِّ
وتشعر الهيئة بالقلق من الخطر املتنامي النتشار صنع الكوكايي 

يف أمريكا الوسطى ومناطق أخرى خارج أمريكا الجنوبية.

ضامن توافر املواد الخاضعة للمراقبة الدولية   -2
من أجل األغراض الطبِّية والعلمية

ضامن  بشأن  إليها  املسَندة  للوالية  وفقاً  الهيئة،  تضطلع   -221
توافر املواد الخاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبِّية والعلمية، 
رات واملؤثِّرات العقلية. وترصد  بشتى األنشطة ذات الصلة باملخدِّ
الدولية  واملنظامت  الحكومات  تتخذها  التي  اإلجراءات  الهيئة 
الخاضعة  للمواد  الرشيد  االستعامل  لدعم  األخرى  والهيئات 

للمراقبة لألغراض الطبِّية والعلمية وتوافرها لتلك األغراض.

عرض الخامات األفيونية والطلب عليها )أ( 

للهيئة دور هام يتعيَّ عليها أن تؤدِّيه فيام يخّص عرض   -222
مواد  عىل  املحتوية  األدوية  جميع  لصنع  الالزمة  الخام  املواد 
رات  املخدِّ لجنة  وقرارات   1961 سنة  باتفاقية  وعمالً  أفيونية. 
واملجلس االقتصادي واالجتامعي ذات الصلة، تواظب الهيئة عىل 
التي تؤثِّر يف عرض الخامات األفيونية والطلب  التطوُّرات  دراسة 
عىل  الحفاظ  إىل  الحكومات  مع  بالتعاون  الهيئة  وتسعى  عليها. 
توازن دائم بي عرض تلك املواد والطلب عليها. ومن أجل تحليل 
األفيونية،  الخامات  عىل  والطلب  بالعرض  يتعلق  فيام  الوضع 
البلدان  إليها من حكومات  ترد  التي  املعلومات  الهيئة  تستخدم 
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املنِتجة للخامات األفيونية، وكذلك من البلدان التي تُستخدم فيها 
تلك املواد لصنع املواد األفيونية أو املواد غري الخاضعة للمراقبة 
الراهن  للوضع  ل  مفصَّ تحليل  ويرد   .1961 سنة  اتفاقية  مبوجب 
تقرير  يف  عليها  والطلب  األفيونية  الخامات  بعرض  فيام يتعلق 
م الفقرات التالية  رات لعام 2013.)18( وتقدِّ الهيئة التقني عن املخدِّ

موجزاً لذلك التحليل.

الخامات  من  العاملية  املخزونات  بإبقاء  الهيئة  تويص   -223
سنة  ملدة  العاملي  الطلب  لتغطية  يكفي  مستوى  عند  األفيونية 
تقريباً، بغية ضامن توافر املواد األفيونية لتلبية االحتياجات الطبِّية 
سبيل  عىل  يسبِّبه،  اإلنتاج،  يف  متوقَّع  غري  نقص  حال حدوث  يف 
الحدِّ يف  املنِتجة، وضامن  البلدان  ية يف  الجوِّ املثال، سوء األحوال 

الوقت نفسه من مخاطر الترسيب املرتبط باملخزونات املفرطة.

ويف حي كان اإلنتاج العاملي من الخامات األفيونية الغنية   -224
باملورفي أقل من الطلب العاملي عليها يف الفرتة 2006-2008، فقد 
فاق اإلنتاُج الطلَب يف الفرتة من عام 2009 إىل عام 2011. ونتيجة 
لذلك، ازداد املخزون وبلغ يف نهاية عام 2011 نحو 493 طنًّا وهي 
كمية كافية لتغطية الطلب العاملي املتوقع ملدة 14 شهراً. وظل 
نتيجة  طنًّا(،   483( نفسه  املستوى  عند   2012 عام  يف  املخزون 
كثرياً  تقلَّصت  بينهام  الفجوة  أنَّ  مع  اإلنتاج،  الطلب عىل  لزيادة 
العاملي  الطلب  لتلبية  كافياً  املخزون  وظلَّ   ،2011 بعام  مقارنة 
املتوقَّع لحوايل 12 شهراً. ويُتوقع يف عام 2013 أن يفوق اإلنتاج 
العاملي  الطلَب  باملورفي  الغنية  األفيونية  الخامات  من  العاملي 
عليها مرًة أخرى، وهو ما ستنتج عنه زيادة أخرى يف املخزونات 
أن  املتوقع  من  وكان  العام.  ذلك  يف  الخامات  تلك  من  العاملية 
يصل املخزون بنهاية عام 2013 إىل 596 طنًّا، وهي كمية تعادل 
ما يكفي لتغطية الطلب العاملي املتوقع لحوايل 15 شهراً، مبستوى 
لزيادة اإلنتاج يف عام 2014.  املنتجة  الدول  عام 2014. وتخطط 
ومن املتوقع أن يصل املخزون يف نهاية عام 2014 إىل 795 طنًّا، 
أشهر  لعدة  املتوقع  العاملي  الطلب  لتغطية  تكفي  كمية  وهي 
أخرى. وسوف يبقى العرض العاملي من الخامات األفيونية الغنية 

باملورفي )املخزون واإلنتاج( كافياً متاماً لتغطية الطلب العاملي.

ويف عام 2012، زاد اإلنتاج العاملي من الخامات األفيونية   -225
عنه  أبلغت  حسبام  أخرى،  مرة  الطلب  عىل  بالثيبائي  الغنية 
الحكومات، مامَّ أدَّى إىل زيادة طفيفة يف املخزون )إىل 183 طنًّا( 
ية تعادل ما يكفي لتغطية الطلب  يف نهاية عام 2012، وهي كمِّ
العاملي ملدة 8 أشهر. ومن املتوقع أن يشهد اإلنتاج ارتفاعاً يف عام 
تصل  أن  ح  املرجَّ ومن  عام 2014.  يف  ارتفاعه  يواصل  وأن   2013
املخزونات العاملية من الخامات األفيونية الغنية بالثيبائي إىل 244 
ية تكفي لتغطية الطلب العاملي  طنًّا بنهاية عام 2013، وهي كمِّ

.E/INCB/2013/2  )18(  

عام 2014، وهي  نهاية  طنًّا يف  إىل 353  وأن تصل  أشهر،  لعرشة 
العاملي املتوقع لعدة أشهر. وسوف  ية تكفي لتغطية الطلب  كمِّ
بالثيبائي  الغنية  األفيونية  الخامات  من  العاملي  العرض  يكون 
)املخزون واإلنتاج( أكرث من كاٍف لتغطية الطلب العاملي املتوقع 

لعامي 2013 و2014.

ويف نهاية عام 2013، سوف تكون املخزونات من الخامات   -226
األفيونية الغنية باملورفي عند املستوى املوىص به، غري أنَّها سوف 
يف  15 شهراً(  احتياجات  يغطي  ما  )وهو  املستوى  ذلك  تتجاوز 
من  املخزونات  تلك  تشهد  أن  املتوقع  ومن  عام 2014.  نهاية 
الخامات األفيونية الغنية بالثيبائي ازدياداً يف عامي 2013 و2014، 

لكنها سوف تكون أقل من املستوى املوىص به.

وقد الحظت الهيئة أنَّ البيانات تُظهر أنَّ كمية الخامات   -227
رة املستعملة يف تسكي  األفيونية املتوافرة لصناعة العقاقري املخدِّ
اآلالم أكرث من كافية لتلبية املستوى الحايل للطلب، بحسب تقدير 
الحكومات، وأنَّ املخزونات العاملية يف ازدياد. كام الحظت الهيئة 
رة لتسكي  أنَّه، عىل الرغم من ذلك، يظل استهالك العقاقري املخدِّ
اآلالم مرتكِّزاً يف عدد محدود من البلدان. وتهيب الهيئة بالحكومات 
يف  املستعملة  الدولية  للمراقبة  الخاضعة  املواد  توافر  تضمن  أن 
إىل  وتطلب  يحتاجها،  ملن  عليها  الحصول  وإتاحة  اآلالم  تسكي 

الحكومات أن تبذل قصارى جهودها لتيسري هذه العملية.

استهالك املؤثِّرات العقلية )ب( 

د  تزوِّ أن  وجوب  عىل   1961 سنة  اتفاقية  تنصُّ  بينام   -228
رات ، فإنَّ اتفاقية  الحكوماُت الهيئة بالبيانات عن استهالك املخدِّ
سنة 1971 ال تشرتط ذلك فيام يتعلق باملؤثِّرات العقلية. ونتيجة 
لذلك، تواصل الهيئُة حساب مستويات استهالك املؤثِّرات العقلية 
عىل أساس البيانات التي تقدمها الحكومات بشأن الصنع والتجارة 
واملخزونات.  صناعية  ألغراض  املستخدمة  والكميات  الدولية 
هذه  بشأن  موثوقة  نتائج  إىل  ل  التوصُّ الوضع  هذا  ويجعل 

رات. املستويات أكرث صعوبة مامَّ هو يف حالة املخدِّ

رات يف قرارها  الوضع، شجَّعت لجنُة املخدِّ ولتحسي هذا   -229
6/54 جميَع الدول األعضاء عىل تزويد الهيئة ببيانات عن استهالك 
تلك  توفر  التي  الحكومات  عدد  يزداد  وأخذ  العقلية.  املؤثِّرات 
البيانات ازدياداً مطَّرداً منذ عام 2010. ويرسُّ الهيئة أن تالحظ أنَّ 
ما مجموعه 53 حكومًة متكَّنت يف عام 2012 من إمدادها ببيانات 
عن استهالك املؤثِّرات العقلية، وفقاً لقرار اللجنة 6/54. وهذا التطّور 
سوف ميكِّن اللجنة من إجراء تحليالت أكرث دقة ملستويات استهالك 
املؤثِّرات العقلية يف البلدان واألقاليم املعنية ومن تحسي رصدها 
التجاهات االستهالك يف البلدان واألقاليم األخرى بهدف الكشف عامَّ 

يستجّد فيها من تطورات غري عادية أو غري مرغوب فيها.
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تختلف  العقلية  املؤثِّرات  استهالك  مستويات  تزال  وال   -230

عن  يِنمُّ  أمر  وهو  واملناطق،  البلدان  باختالف  واسعاً  اختالفاً 

ع يف املامرسة الطبِّية وما يقرتن بها من أوجه تباين يف أمناط  تنوُّ

مستويات  انخفاض  أو  ارتفاع  أنَّ  غري  للعقاقري.  الطبِّي  الوصف 

بال  تشغل  مسألة  يكون  أن  ما ينبغي  بلد  يف  العقاقري  استهالك 

املستويات  أن تُفيض  الهيئة مراراً. وميكن  الحكومة، كام أشارت 

العالية من استهالك املؤثِّرات العقلية غري املربَّر طبياً إىل ترسيبها 

وتعاطيها، يف حي أنَّ املستويات البالغة االنخفاض من استهالك 

املؤثِّرات العقلية يف بعض البلدان قد تنمُّ عن أنَّ الحصول عىل 

هذه املواد يكاد يكون مستحيالً عىل فئات معيَّنة من السكان. 

الطبِّية  لألغراض  املرشوعة  السوق  يف  املواد  تلك  تتوافر  مل  وإذا 

عىل  تحتوي  أنَّها  يُزعم  مزيَّفة  أدوية  أو  هي  فإنَّها  الحقيقية 

الرقايب.  للتنظيم  خاضعة  غري  أسواق  يف  تظهر  قد  املواد  تلك 

مستويات  تقارن  بأن  الحكومات  لجميع  توصيتها  الهيئة  ر  وتكرِّ

األخرى،  واملناطق  البلدان  يف  مبستوياته  بلدانها  يف  االستهالك 

االهتامم  تتطلَّب  التي  العادية  غري  االتجاهات  تحديد  بغية 

ع الهيئُة،  واتخاذ إجراءات تصحيحية بشأنها عند االقتضاء. وتشجِّ

يف الوقت نفسه، جميَع الحكومات عىل ضامن ترشيد استعامل 

املواد الخاضعة للمراقبة الدولية، وفقاً لتوصيات منظمة الصحة 

العاملية ذات الصلة.

أنشطة املنظامت الحكومية الدولية واملنظامت   )ج( 
غري الحكومية

الحكومية  والهيئات  الدولية  املنظامت  من  عدد  يضطلع   -231

تفاوت  عىل  تركِّز  بأنشطة  الحكومية  غري  واملنظامت  الدولية 

استهالك املواد األفيونية املستعملة يف تسكي اآلالم.

الربنامج  تطوير  والجرمية  رات  املخدِّ مكتب  واصل  وقد   -232

العاملي الرامي إىل تحسي السياسات العامة واإلجراءات اإلدارية 

املتعلقة باألدوية الخاضعة للمراقبة، وخصوصاً فيام يتعلق بأدوية 

تسكي اآلالم التي ترُصف بوصفات طبِّية. والهدف من ذلك هو 

لألغراض  للمراقبة  الخاضعة  العقاقري  عىل  الحصول  ُسبل  زيادة 

الطبِّية التي تُستعمل يف عالج اآلالم الشديدة، مبا يؤدِّي إىل خفض 

وزيادة  العقاقري  لتلك  الرشيد  االستعامل  أمام  القامئة  الحواجز 

ون العالج املناسب لحاالتهم التي تقتيض  عدد املرىض الذين يتلقَّ

وسوء  ترسيبها  إمكانيات  من  الحدِّ  مع  األدوية،  هذه  استعامل 

استعاملها وتعاطيها. وقد تلقَّى الربنامج العاملي متويالً من أسرتاليا. 

، بالتعاون  وبينام يواصل املكتب جمع األموال فقد قرَّر أن يستهلَّ

مع اتحاد املكافحة الدولية للرسطان، االضطالَع، يف بلد رائد عىل 

اة يف الربنامج. سبيل التجربة، ببعض األنشطة املتوخَّ

األنشطة الوطنية )د( 

لتحسي  إجراءات  اتخذت  بلدان  ة  عدَّ أنَّ  الهيئُة  تالحظ   -233

وخصوصا  الدولية،  للمراقبة  الخاضعة  املواد  استهالك  مستوى 

املسكِّنات شبه األفيونية.

رة  املخدِّ العقاقري  قانون  عىل  تعديل  أُدخل  الهند،  ففي   -234

فيام  القانون  ذلك  تدعيم  إىل  يهدف  الهندي  العقلية  واملؤثِّرات 

هذا  وصيغ  األفيونية.  شبه  املواد  عىل  الحصول  بإمكانية  يتعلق 

حكومة  يف  اإليرادات  إدارة  بي  تعاوين  جهد  خالل  من  التعديل 

الهند ومنظامت غري حكومية معنية بالرعاية التسكينية، يف مسعًى 

النتهاج سياسة أكرث توازناً تضمن اتِّساقاً عىل الصعيد الوطني فيام 

يخص استصدار الرتاخيص وحركة تداول املواد شبه األفيونية بي 

الواليات الهندية، مع الحفاظ عىل ضوابط رقابية مناسبة. وترحِّب 

الهيئة بالجهود التي تبذلها حكومة الهند، كام تتطلّع إىل املوافقة 

النهائية عىل هذا التعديل.

 2012 آب/أغسطس  يف  نام  فييت  حكومة  واعتمدت   -235

ومراقبته  رات  املخدِّ تعاطي  من  للوقاية  الوطني  الهدف  برنامج 

االسرتاتيجية  الجديد  الربنامج  هذا  ث  ويحدِّ  .2015-2012 للفرتة 

اإلبدايل  العالج  ع يف  التوسُّ رات، ويركِّز عىل  املخدِّ الوطنية ملراقبة 

رات بالحقن،  بامليثادون لدى املجموعة الكبرية من متعاطي املخدِّ

املعرَّضي لفريوس نقص املناعة البرشية.

دة الخاصة  معلومات عن االشرتاطات املحدَّ )ه( 
باملسافرين الذين يحملون معهم مستحرضات طبِّية 

لالستعامل الشخيص تحتوي عىل موادَّ خاضعة للمراقبة

رات، يف قراراتها 5/45 و6/46 و2/50،  شجَّعت لجنُة املخدِّ  -236

الدوَل األطراف يف اتفاقية سنة 1961 واتفاقية سنة 1971 عىل 

املسافرين  عىل  أقاليمها  يف  حالياً  املطبَّقة  بالقيود  الهيئة  إبالغ 

خاضعة  موادَّ  عىل  تحتوي  مبستحرضات  طبِّي  لعالج  الخاضعي 

يف  املعلومات  تلك  نرش  الهيئة  إىل  وطلبت  الدولية،  للمراقبة 

مهمة  ولتيسري  واسع  نطاق  عىل  تعميمها  لضامن  د  موحَّ شكل 

الحكومية. األجهزة 

الهيئة  تلقَّت   ،2013 الثاين/نوفمرب  ترشين   1 وحتى   -237

التدابري  و/أو  القانونية  األحكام  عن  معلومات  حكومًة   86 من 

اإلدارية املطبَّقة حالياً يف بلدانها عىل املسافرين الذين يحملون 

رة أو مؤثِّرات  معهم مستحرضات طبِّية تحتوي عىل عقاقري مخدِّ

بتعاون  الهيئة،  وتقوم  الشخيص.  االستعامل  أجل  من  عقلية 

د  موحَّ شكل  يف  اة  املتلقَّ املعلومات  بوضع  الحكومات،  تلك  مع 

بشأن  شاملة  معلومات  عىل  الحصول  للمسافرين  يتسنَّى  ليك 
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الهيئُة  وتحثُّ  يقصدونها.  التي  البلدان  يف  املطبَّقة  االشرتاطات 
بشأن  دة  املوحَّ املعلومات  يف  بعُد  تنظر  مل  التي  الحكوماِت 
اشرتاطاتها الوطنية عىل أن تفعل ذلك وأن تخربها بقبولها لتلك 
يف  تُعرَض  سوف  دة،  املوحَّ املعلومات  تُقبَل  وحاملا  املعلومات. 

موقع الهيئة الشبيك.

م إليها بعُد  وتطلب الهيئُة إىل كل الحكومات التي مل تُقدِّ  -238
التي  الوطني  الصعيد  عىل  املعتَمدة  والقيود  التنظيمية  اللوائح 
تُطبَّق عىل املسافرين الدوليي الذين يحملون معهم مستحرضات 
للمراقبة  خاضعة  مواد  عىل  تحتوي  الشخيص  لالستعامل  طبِّية 
رات 5/45 و6/46 و2/50،  الدولية، وذلك عمالً بقرارات لجنة املخدِّ
الحكوماُت  تُخِطر  أن  ينبغي  ذلك،  إىل  وإضافة  ذلك.  تفعل  أن 
الهيئَة بأيِّ تغيريات تحدث يف دوائر اختصاصها القضايئ الوطني 
رة واملؤثِّرات العقلية لدى  فيام يتعلق بنطاق مراقبة العقاقري املخدِّ
املسافرين الخاضعي لعالج طبِّي مبوادَّ خاضعة للمراقبة الدولية، 

وذلك وفقاً لقرار اللجنة 2/50.

مواضيع خاصة هاء- 

مبادرات التخلُّص من عقاقري الوصفات الطبِّية  -1

املتنامي  الخطر  إىل  الحكومات مراراً  انتباه  الهيئُة  هت  وجَّ  -239
الت انتشار تعاطي عقاقري  عىل الصحة العامة الناجم عن تزايد معدَّ
الت تعاطي  الوصفات الطبِّية عىل الصعيد العاملي. فقد ازدادت معدَّ
الت انتشاره يف بعض  تلك العقاقري يف جميع املناطق، وفاقت معدَّ

رات غري املرشوعة. الت انتشار تعاطي املخدِّ البلدان معدَّ

فإنَّ  التطور،  ذلك  وراء  تكون  قد  عوامل  ة  عدَّ أنَّ  ومع   -240
الطبِّية  الوصفات  عقاقري  تعاطي  انتشار  زيادة  أنَّ  تالحظ  الهيئة 
كان الدافع إليه، بقدر كبري، توافر تلك العقاقري عىل نطاق واسع، 
أقل  الطبِّية  الوصفات  عقاقري  أنَّ  يف  الخاطئة  التصورات  وكذلك 
ُعرضة إلدمان تعاطيها من العقاقري غري املرشوعة. كام أنَّ استعامل 
تلك العقاقري من دون وصفة طبِّية لغرض التداوي الذايت قد زاد 

املشكلة سوءاً.

الوصفات  عقاقري  بقاء  أنَّ  العامة  الصحة  ووجد مسؤولو   -241
استعاملها  توقُّف  أو  إليها  الحاجة  انتفاء  بعد  املنازل  يف  الطبِّية 
لألغراض الطبِّية وعدم التخلُّص منها مُيثِّل أحد املصادر الرئيسية 
أظهرت  فقد  تعاطيها.  أجل  املرشوعة من  القنوات  لترسيبها من 
ة بلدان بشأن انتشار التعاطي  دراسات استقصائية أُجريت يف عدَّ
أنَّ نسبة كبرية من األفراد الذين يتعاطون عقاقري الوصفات الطبِّية 
للمرة األوىل قد حصلوا عىل العّقار من صديق أو أحد أفراد األرسة 

الذين كانوا قد حصلوا عليها عىل نحو قانوين.

أحد  بأنَّ  الدويل  املجتمع  أقرَّ  الوضع،  هذا  ضوء  ويف   -242
تعاطي  يشكِّله  الذي  املتزايد  للخطر  ي  للتصدِّ الة  الفعَّ الوسائل 
عقاقري الوصفات الطبِّية واإلدمان عليها يتمثَّل يف تركيز الجهود 
بي  ومن  العامة.  التوعية  مبادرات  وعىل  العرض  خفض  عىل 
عقاقري  من  التخلُّص  مبادرات  استخدامها  يتزايد  التي  التدابري 
السرتجاع  دة  محدَّ أيام  تخصيص  ذلك  يف  مبا  الطبِّية،  الوصفات 

العقاقري. تلك 

من  العديد  يف  املبادرات  تلك  مثل  تنفيذ  أسفر  وقد   -243
ة بتكلفة منخفضة نسبياً. ففي  الواليات القضائية عن نتائج مهمَّ
الواليات املتحدة وحدها، ومنذ انطالق أول عملية تخصيص يوم 
د السرتجاع عقاقري الوصفات الطبِّية يف عام 2010، أدَّت تلك  محدَّ
من  الطبِّية  الوصفات  عقاقري  من  طنًّا  إزالة 733 1  إىل  املبادرات 
سلطات  وقد ساعدت  تعاطيها.  احتامل  واجتناب  التداول  مجال 
عنها  واإلعالن  املبادرات  تلك  تنظيم  خالل  من  العامة  الصحة 
عىل تعزيز الوعي العام بأخطار تعاطي عقاقري الوصفات الطبِّية 
غري  العقاقري  من  آمنة  بطريقة  التخلُّص  من  التأكد  وبأهمية 

املستعملة التي مل يعد هناك حاجة الستعاملها.

وقد أقرَّ املجتمع الدويل بأهمية تلك التدابري، مبا يف ذلك   -244
رات. وبناًء عىل ذلك، اعتمدت اللجنة  الدوُل األعضاء يف لجنة املخدِّ
مبادرات  “تشجيع  املعنون:   8/56 قرارها   2013 آذار/مارس  يف 
الطبِّية  الوصفات  لعقاقري  واملناسب  واملأمون  اآلمن  اإلرجاع 
رة  مخدِّ موادَّ  تحتوي عىل  التي  العقاقري  وال سيَّام  منها،  للتخلُّص 

ومؤثِّرات عقلية خاضعة للمراقبة الدولية”.

اللجنة إىل الدول أن تنظر  القرار 8/56، طلبت  ويف ذلك   -245
عقاقري  تعاطي  ي ملشكلة  التصدِّ لغرض  عة  متنوِّ تدابري  اعتامد  يف 
الوصفات الطبِّية وذلك بالتعاون مع مختلف أصحاب املصلحة مثل 
املستحرضات  ومصنِّعي  والصيادلة  العامة  الصحة  عن  املسؤولي 
الصيدالنية وموزِّعيها واألطباء وجمعيات حامية املستهلك وأجهزة 
املرتبطة  باملخاطر  الناس  وعي  تعزيز  أجل  من  القانون،  إنفاذ 
باالستعامل غري الطبِّي لعقاقري الوصفات الطبِّية، وال سيَّام العقاقري 

رة أو مؤثِّرات عقلية. التي تحتوي عىل موادَّ مخدِّ

وقد أقرَّت اللجنة، لدى اعتامدها لذلك القرار، بأنَّ برامج   -246
التخلُّص املأمون من عقاقري الوصفات الطبِّية تشكِّل جزءاً ال يتجزَّأ 
عقاقري  تعاطي  ملشكلة  ي  التصدِّ إىل  تهدف  اسرتاتيجية  أيِّ  من 
الناس بأخطار  بل لتوعية  السُّ الطبِّية، وقد تكون أنجع  الوصفات 

األرضار التي يسبِّبها ذلك التعاطي.

العديد  يف  تحقَّقت  التي  عة  املشجِّ النتائج  إىل  واستناداً   -247
عقاقري  من  للتخلُّص  ناجحة  مبادرات  تنفيذ  يف  الدول  من 
الوصفات الطبِّية، شجَّعت اللجنة يف قرارها 8/56 الدول األعضاء 
ذ  عىل تبادل املامرسات الجيِّدة ليك تحتذي بها الدول التي مل تنفِّ
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حتى اآلن مثل تلك املبادرات أو التي تسعى إىل تعزيز تدابريها 
القامئة أو تحسينها.

لجنة  دتها  حدَّ التي  التدابري  مسارات  كلياً  الهيئة  وتؤيِّد   -248
رات يف قرارها 8/56، وتدعو جميع الدول التي مل تضع بعُد  املخدِّ
الوصفات  عقاقري  تعاطي  ملشكلة  ي  للتصدِّ شاملة  اسرتاتيجيات 
الطبِّية، مبا يف ذلك وضع آليات تضمن اإلرجاع اآلمن لألدوية التي 
التي تحتوي عىل  التأثري، وخصوصاً  نفسانية  تحتوي عىل خواص 
وتويص  وضعها.  يف  أن ترشع  عقلية،  مؤثِّرات  أو  رة  مخدِّ عقاقري 
الهيئة أيضاً بأن تنظر الدول يف توسيع نطاق تلك الربامج لتشمل 
جميع املواد ذات الخواص النفسانية التأثري، مبا يف ذلك العقاقري 
املرشوعة، سواء أكانت متاحة بناًء عىل وصفة طبِّية أم كانت من 

دون وصفة.

عقاقري  من  املأمون  للتخلُّص  مبادرات  إنشاء  أنَّ  ومع   -249
ي لتعاطيها، فإنَّ ذلك  الوصفات الطبِّية يعدُّ أداة هامة يف التصدِّ
د مجدداً  التدبري وحده لن يكون كافياً. ولذا، فإنَّ الهيئة تودُّ أن تشدِّ
ي ملشكلة تعاطي  عىل أنَّ أيَّ اسرتاتيجية شاملة تهدف إىل التصدِّ
أن تُعنى باألسباب الجذرية  عقاقري الوصفات الطبِّية يجب أيضاً 
لإلمداد املفرط بتلك العقاقري، مبا يف ذلك مشكلة إفراط أصحاب 
املهن الطبِّية يف وصف األدوية والبحث عن أطباء الستصدار املزيد 
الوصفات  إصدار  الرقابة عىل  كفاية  الطبِّية وعدم  الوصفات  من 

الطبِّية وتعبئتها.

صيدليات اإلنرتنت غري القانونية  -2

انتباه الحكومات  ة عىل توجيه  دأبت الهيئة لسنوات عدَّ  -250
وغريها من أعضاء املجتمع الدويل إىل ظاهرة صيدليات اإلنرتنت 
غري القانونية، وإىل رضورة توفري حامية أفضل للجمهور العام من 
أخطار التوزيع غري القانوين ملستحرضات تحتوي عىل موادَّ خاضعة 
للمراقبة الدولية. وتشمل املوادُّ التي كثريا ما تُباع من خالل تلك 
العصبي  الجهاز  طات  ومنشِّ األفيونية  شبه  املسكِّنات  الصيدليات 
ي لهذه  ئات. وبغية مساعدة الحكومات عىل التصدِّ املركزي واملهدِّ
منع  بشأن  للحكومات  توجيهية  مبادئ  الهيئة  وضعت  املشكلة، 
بيع املواد الخاضعة للمراقبة الدولية غري املرشوع عرب اإلنرتنت،)19( 
واملنظامت  الوطنيي  الخرباء  من  ومساهمة  بدعم  وذلك 
املالية  والخدمات  اإلنرتنت  خدمة  مي  ومقدِّ الصلة  ذات  الدولية 
التي  التوجيهية  املبادئ  هذه  وتهدف  الصيدالنية.  والجمعيات 
يف صياغة  للحكومات  املساعدة  توفري  إىل   2009 عام  يف  نرُشت 
التنظيم  سلطات  إىل  هة  املوجَّ الوطنية  والسياسات  الترشيعات 
الرقايب وسلطات إنفاذ القانون وغريها من السلطات فيام يتعلق 

.A.09.XI.6 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )19(  

باستعامل شبكة اإلنرتنت يف توزيع مواد خاضعة للمراقبة الدولية 

ورشائها وتصديرها أو استريادها.

والحصول  التوجيهية  املبادئ  تلك  تنفيذ  تقييم  وبغية   -251

ي  التصدِّ مجال  يف  الجيِّدة  املامرسات  بشأن  معلومات  عىل 

باستعامل  الدولية  للمراقبة  الخاضعة  للمواد  املرشوع  غري  للبيع 

إىل  استبياناً   2013 آذار/مارس  يف  الهيئة  أرسلت  اإلنرتنت،  شبكة 

أنحاء  جميع  يف  وإقليامً  بلداً   78 من  ردوداً  وتلقَّت  الحكومات؛ 

العامل. وأبلغ معظم الحكومات بأنَّ بيع املواد الخاضعة للمراقبة 

الدولية من ِقبل صيدليات اإلنرتنت محظور عىل أراضيها، كام ذكر 

بعضها رصاحًة أنَّ عدم السامح لصيدليات اإلنرتنت بالعمل داخل 

حدودها قد حدَّ من نطاق هذه املشكلة.

ويجب عىل صيدليات اإلنرتنت، عندما يُرخَّص لها بالعمل،   -252

عىل  تنطبق  التي  نفسها  الترشيعية  باملتطلبات  عموماً  تتقيَّد  أن 

الصيدليات العادية. وال يستعمل بعض الصيدليات شبكة اإلنرتنت 

لبيع موادَّ خاضعة للمراقبة الدولية ألنَّها تعترب أنَّ مخاطر ترسيب 

تلك املوادِّ كبرية جداً. ويف بعض الحاالت، تقوم سلطات إنفاذ القانون 

بتمحيص طلبات فتح صيدليات اإلنرتنت قبل املوافقة عليها.

التوجيهي  املبدأ  نفَّذت  بأنَّها  عديدة  حكومات  وأبلغت   -253

تبيان  بشأن  وطنية  ترشيعات  اعتامد  إىل  الحكومات  يدعو  الذي 

تعالجها  التي  الرسائل  من  وغريها  الربيد  لرسائل  املقصود  املسار 

رشكات توصيل الربيد الدولية وتفتيش تلك الرسائل. وعادًة ما تخوِّل 

الترشيعات والسياسات القامئة وكاالت الخدمات الحدودية فحص 

الربيد. ويتفاوت نطاق  التي تُشَحن عرب  الصيدالنية  املستحرضات 

للمراقبة  التي تحتوي عىل موادَّ خاضعة  األدوية  تفتيش شحنات 

الدولية. ففي بعض الحاالت، تُفحص جميع الشحنات التي تحتوي 

عمليات  تجرى  أخرى،  حاالت  ويف  الطبِّية؛  املنتجات  من  أيٍّ  عىل 

املرشوعة.  غري  الشحنات  عن  الكشف  بهدف  منتظمة  تفتيش 

دة بشأن  وإضافة إىل ذلك، قد يفرض بعض البلدان متطلبات محدَّ

توزيع املنتجات الطبِّية عرب الربيد، أو قد ال يسمح )حسبام أبلغت 

رة أو املؤثِّرات العقلية  عنه إحدى الحكومات( بشحن العقاقري املخدِّ

عرب نظام الربيد إالَّ الستعاملها يف االختبارات أو كنامذج مرجعية.

عىل  املحتمل  الخطر  هو  املحورية  القلق  دواعي  وأحد   -254

صحة الزبائن الذين يشرتون منتجات صيدالنية محتوية عىل موادَّ 

الوطني،  الصعيد  وعىل  اإلنرتنت.  عىل  الدولية  للمراقبة  خاضعة 

بُذلت جهود لحامية أولئك الزبائن من األذى. فعىل سبيل املثال، 

طوَّرت الرابطة الوطنية ملجالس الصيادلة التي لها أعضاء يف كندا 

ونيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية، برنامج “مواقع اإلنرتنت 

الصيدالنية”  باملستحرضات  املتعلقة  األعامل  ملامرسة  املعتَمدة 

تلتزم  أن  فيه  املشارِكة  الصيدليات  عىل  حيث يجب   ،)VIPPS(

بعدٍد من متطلّبات الرتخيص والتفتيش. ويتمُّ التعرُّف عىل موقع 
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املذكور بواسطة  الربنامج  املشارِكة يف  الصيدليات  كل واحدة من 

ب ي يُعرَض عىل موقعها الشبيك؛ وبالنقر  ختم مشفوع برابط تشعُّ

قة  محقَّ معلومات  عىل  الحصول  املوقع  لزوَّار  ميكن  الختم،  عىل 

يف  األعضاء  الدول  عىل  يتعيَّ  مامثل،  نحو  وعىل  الصيدلية.  عن 

الثاين/يناير 2013، تطبيق توجيه  االتحاد األورويب، منذ 2 كانون 

الذي   2011/62/EU األورويب  االتحاد  ومجلس  األورويب  الربملان 

يقتيض من كل دولة عضو، ضمن جملة من األمور، إدخال “شعار 

اإلنرتنت  عىل  العاملة  للصيدليات  الشبكية  املواقع  عىل  مشرتك” 

واضح  بشكل  الشعار  ذلك  يُعرَض  أن  ويجب  قانونية.  بصفة 

منتجات  م  تقدِّ إنرتنت  أليِّ صيدلية  الشبكية  الصفحات  كل  عىل 

الدولية، كام يجب  للمراقبة  صيدالنية تحتوي عىل موادَّ خاضعة 

تعمل صيدلية  التي  العضو  الدولة  تحديد  الشعار  ذلك  يتيح  أن 

اإلنرتنت تلك فيها.

وأمريكا  أوروبا  يف  وخصوصاً  البلدان،  من  العديد  ويف   -255

بانتظام،  توعية  حمالت  تُطلَق  ونيوزيلندا،  وأسرتاليا  الشاملية، 

األخطار  عىل  الجمهور  إطالع  بهدف  اإلنرتنت،  شبكة  عىل  غالباً 

وقد  اإلنرتنت.  عرب  الصيدالنية  املنتجات  طلب  من  املحتملة 

تحتوي مواقع شبكية أُنشئت خصيصاً لهذا الغرض عىل معلومات 

ٍق تساعد يف التثبُّت مامَّ إذا كانت صيدلية ما فعالً  وأدوات تحقُّ

إلبالغ  مرافق  الشبكية  املواقع  بعض  تتيح  كام  حقيقية.  رشكة 

السلطات املعنية عن صيدليات إنرتنت يُشتبه يف كونها وهمية.

اإلنرتنت  صيدليات  انتشار  مكافحة  تدابري  يف  ويشرتك   -256

الوطني،  الصعيد  الفاعلة عىل  الجهات  العديُد من  القانونية  غري 

من  ويف كثري  القانون،  إنفاذ  وأجهزة  الصحة  وزارة  عادًة  وتشمل 

التكنولوجيا  ووزارة  االقتصاد  وزارة  مثل  أخرى  وزارات  الحاالت 

تتطلَّب  الة  الفعَّ املكافحة  تدابري  فإنَّ   ، ثَمَّ ومن  العدل.  وزارة  أو 

تعاوَن تلك الهيئات الحكومية فضالً عن تعاوٍن مثمر داخل القطاع 

مي خدمات اإلنرتنت. الخاص، وخصوصاً فيام بي مقدِّ

مجال  يف  الجيِّدة  باملامرسات  املتعلق  السؤال  عىل  وردًّا   -257

القانونية، ذكرت  اإلنرتنت غري  انتشار صيدليات  ي ملشكلة  التصدِّ

والتحقيقات  اإلنرتنت  املنتظم لشبكة  الرصد  الحكومات عمليات 

ة  بشأن الصيدليات التي يُشتبه يف كونها غري قانونية. وأبلغت عدَّ

حكومات أيضاً عن أمثلة عىل حاالت تعاون ناجح عىل الصعيدين 

الوطني والدويل أفضت إىل مصادرة موادَّ خاضعة للمراقبة الدولية 

وتفكيك منظامت اتِّجار بتلك املواد.

ي  وتُعترب عملية “بانجيا” أحد األمثلة عىل عمليات التصدِّ  -258

الة املتَّخذة عىل الصعيد الدويل، وهي عملية يتمُّ تنسيقها من  الفعَّ

فيها  وتشرتك  )اإلنرتبول(  الجنائية  للرشطة  الدولية  املنظمة  ِقبل 

املنظمة العاملية للجامرك، واملنتدى الدائم حول الجرمية الصيدالنية 

إنفاذ  ملوظفي  العامل  والفريق  األدوية،  وكاالت  ورؤساء  الدولية، 

القانون، ومعهد أمن املنتجات الصيدالنية، ومكتب الرشطة األورويب 
وكذلك  اآلمنة،  اإلنرتنت  صيدليات  مركز  ويدعمها  )اليوروبول(، 
رشكات من القطاع الخاص. وقد أُجريت ست عمليات مامثلة منذ 
عام 2008؛ وأسفرت أحدثها، وهي عملية أُجريت يف حزيران/يونيه 
2013 واستغرقت أسبوعاً، عن إغالق أكرث من 000 9 موقع شبيك 
باإلضافة إىل إيقاف عمل مرافق الدفع التابعة لصيدليات غري قانونية 

وتعطيل عدد كبري من الرسائل التطفلية.

وسلَّطت نتائُج الدراسة االستقصائية التي أجرتها الهيئة   -259
الضوَء  القانونية  غري  اإلنرتنت  صيدليات  بشأن   2013 عام  يف 
التي  املناطق  من  كانوا  املجيبي  فمعظم  الرقمية.  الفجوة  عىل 
مثل  اإلنرتنت،  السكان  من  عالية  مئوية  نسبة  فيها  تستخدم 
مناطق  ما أعرب مجيبون من  وغالباً  الشاملية.  وأمريكا  أوروبا 
القانونية  غري  اإلنرتنت  بصيدليات  معرفتهم  عدم  عن  أخرى 
ذلك،  ومع  لها.  ي  للتصدِّ اتخاذها  ميكن  التي  وباإلجراءات 
املوصولة  األرس  فإنَّ عدد  لالتصاالت،  الدويل  لالتحاد  ووفقاً 
البلدان  ا يف  باإلنرتنت بي عامي 2009 و2013 كان األرسع منوًّ
املائة  يف   27 نسبته  مبا  السنوي  النمو  ل  معدَّ ر  قُدِّ النامية - 
الهادئ  واملحيط  آسيا  يف  املائة  15 يف  نسبته  ومبا  أفريقيا -  يف 
الُت  معدَّ وترُبز  املستقلة.  الدول  وكومنولث  العربية  والدول 
ما  بشأن  املناطق  تلك  يف  الجمهور  توعية  رضورَة  تلك  النمو 
ورضورة  أخطار،  من  القانونية  غري  اإلنرتنت  صيدليات  متثِّله 
املعنية  السلطات  قدرات  بناء  إىل  الرامية  األنشطة  تعزيز 

اإلنرتنت. شبكة  عىل  املرتكبة  للجرائم  ي  بالتصدِّ

املعلومات  جمع  عىل  الهيئة  دأبت   ،2004 عام  ومنذ   -260
التي  والتدابري  بها  تقوم  التي  األنشطة  بشأن  الحكومات  من 
القانونية. ومبا  اإلنرتنت غري  انتشار صيدليات  تتخذها ملكافحة 
عاملياً،  ياً  تحدِّ متثِّل  القانونية  غري  الصيدليات  تلك  ظاهرة  أنَّ 
ي  للتصدِّ الدويل  الصعيد  عىل  معزَّزة  إجراءات  اتخاذ  فيلزَم 
مواصلة  إىل  الحكومات  الهيئُة  وتدعو  بفعالية.  املشكلة  لهذه 
تزويدها باملعلومات حول هذا املوضوع وإىل تطوير املامرسات 
الجيِّدة يف هذا املجال وتعزيزها مبا من شأنه أن يسمح باتخاذ 

املشكلة. لهذه  ي  للتصدِّ مستدامة  إجراءات 

ات العاملية يف االستعامل  املستجدَّ  -3 
غري الطبِّي للرتامادول

 14/56 القرار  رات  املخدِّ لجنة  باعتامد  الهيئة  ترحِّب   -261
الدول  قلق  دواعي  اللجنة  فيه  أبرزت  الذي  الرتامادول،  بشأن 
غري  نحو  عىل  الرتامادول  صنع  نطاق  اتِّساع  بشأن  األعضاء 
بعض  يف  مرشوع  غري  نحو  عىل  ودولياً  محلياً  وتوزيعه  مرشوع 
عىل  واستغالله  املرشوع  غري  استعامله  مخاطر  وكذلك  البلدان، 



رات 2013  38  تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّ

يد منظامت االتِّجار. وسلَّطت الهيئة الضوء يف تقريرها السنوي 

تركيبية من  مادة  الرتامادول، وهي  تعاطي  أنَّ  2012 عىل  لعام 

مشكلًة  أصبح  الدولية،  للمراقبة  خاضعة  غري  األفيون  شبائه 

خطريًة يف عدٍد من البلدان األفريقية، وبخاصة يف شامل أفريقيا. 

يات كبرية يف أفريقيا. داً عن ضبط كمِّ ويف عام 2013، أُبلغ مجدَّ

وقد دعت اللجنُة يف قرارها 14/56 الهيئَة الدولية ملراقبة   -262

 2013 لعام  السنوي  تقريرها  تضمي  يف  تنظر  أن  إىل  رات  املخدِّ

الطبِّي  غري  االستعامل  يف  العاملية  ات  املستجدَّ عن  معلومات 

للرتامادول وتعاطيه، وصنعه عىل نحو غري مرشوع وتوزيعه محلياً 

ودولياً عىل نحو غري مرشوع.

األعضاء  الدول  إىل  وإلكرتونياً،  ورقياً  استبيان،  أُرسل  وقد   -263

مع طلب معلومات بشأن استعامل الرتامادول ووضعه يف بلدانهم. 

وأجابت 81 دولة عىل االستبيان.

وتبيِّ النتائج أنَّ جميع البلدان تقريباً )80 من أصل 81 بلداً   -264

يف  الطبِّية  األغراض  يف  الرتامادول  استعامل  عن  أبلغت  ُمجيباً( 

يتطلَّب  يف املائة(،  أْي 90  بلداً   72( البلدان  معظم  ويف  أقاليمها. 

ويف  طبيًة،  وصفًة  الرتامادول  مستحرضات  جميع  عىل  الحصوُل 

خمسة بلدان )أْي 5 يف املائة(، يتطلَّب الحصوُل عىل بعض هذه 

املستحرضات وصفًة طبيًة. بيد أنَّ 33 بلداً )أْي 40 يف املائة( فقط 

من البلدان املُجيبة أبلغت بأنَّ الرتامادول يخضع للمراقبة مبوجب 

من  املائة(  يف   28 )أْي  فقط  بلداً   13 وينظر  وطنية.  ترشيعات 

البلدان املُجيبة البالغ عددها 46 بلداً يف مسألة إخضاع الرتامادول 

للمراقبة، وعلَّق املجيبون من تلك البلدان بأنَّ تدابري املراقبة هذه 

سوف تحدُّ من تعاطي الدواء ولكن لن يكون لها تأثري عىل توافره 

لالستعامل الطبِّي.

من  تقريباً  املائة  يف   42 أْي  بلداً،  وثالثون  ثالثة  وأبلغ   -265

البلدان املُجيبة، عن استعامل و/أو تعاطي الرتامادول ألغراض غري 

م معظمها معلومات َمرويّة. وفيام يتعلق باالتجاهات  طبِّية، وقَدَّ

التي لوحظت، فقد أخذ يزداد تعاطي الرتامادول )ثلثا التعاطي يف 

جرعة عن طريق الفم( يف 12 بلداً )38 يف املائة( من البلدان التي 

أبلغت عن وجود مثل هذا التعاطي، وظلَّ ثابتاً يف 13 بلداً )42 يف 

املائة( من البلدان املُجيبة.

وال ينظر ثالثة وثالثون بلداً )72 يف املائة من البلدان الـ46   -266

د( يف إخضاع الرتامادول للمراقبة، حيث  املُجيبة عن السؤال املحدَّ

أعربت عن قلقها من أنَّ مبارشة تدابري املراقبة سوف تَحدُّ من ُسبل 
الحصول عىل الدواء ويجعل األطباء أكرث ترّدداً يف وصفه.

وأشار عدد محدود من البلدان )خمسة بلدان، أْي 15 يف   -267
د( إىل أنَّ تعاطي  املائة من البلدان الـ32 املجيبة عن السؤال املحدَّ
ترى  ال  بينام  العمومية،  الصحة  عىل  جامًّ  مُيثِّل خطراً  الرتامادول 
نسبٌة مرتفعة )تسعة بلدان أْي 28 يف املائة( يف تعاطي الرتامادول 

هذا الخطر عىل الصحة العمومية.

ويف 20 بلداً )أْي 25 يف املائة من البلدان املُجيبة( توجد   -268
بلداً   17 ويف  غري مرشوع،  نحو  عىل  الرتامادول  توزيع  عىل  أدلَّة 
ويُعزى  مرشوعة،  غري  قنوات  إىل  ترسيب  هناك  املائة(  يف   21(
معظمه إىل تجار التجزئة أو املرىض. وتوجد لدى 12 بلداً )15 يف 
املائة( أدلَّة عىل استرياد الرتامادول عىل نحو غري مرشوع، وقد أبلغ 
24 بلداً )32 يف املائة( عن وجود ضبطيات. وأشار عدد قليل من 

البلدان املُجيبة إىل عمليات ُصنع أو تصدير محلية غري مرشوعة.

وخالصة القول، فإنَّ الصورة التي تتضح من االستبيان هي   -269
الرتامادول يبدو مشكلة لعدد محدود وإن كان كبرياً  أنَّ تعاطي 
من البلدان )32 بلداً من أصل 77 بلداً أجاب عىل هذه املسألة(. 
وأبلغت خمسة بلدان بأنَّ تعاطي الرتامادول خطٌر كبرٌي، يف حي 
ل االتِّجار غري املرشوع بالرتامادول يف عدد محدود من البلدان.  ُسجِّ
فقط.  َمرويَّة  أدلَّة  بل  التعاطي  بشأن  واضحة  بيانات  توجد  وال 
عىل  املراقبة  تدابري  تعزيز  يبدو  فيام  الدول  من  عدد  ينوي  وال 
وألنَّه  عليه،  الحصول  ُسبل  من  الحدِّ  يف  رغبتها  لعدم  الرتامادول 

ال توجد لديها أدلَّة قوية عىل تعاطيه واالتِّجار غري املرشوع به.

وتاُلحظ الهيئة أنَّ تعاطي الرتامادول مشكلة كبرية يف عدد   -270
ات متزايدة عىل االستعامل  محدود من البلدان، وأنَّه توجد مؤرشِّ
غري الطبِّي له وترسيبه إىل قنوات غري مرشوعة. كام تاُلحظ الهيئة 
أنَّ الرتامادول يخضع للمراقبة يف معظم البلدان التي يتمُّ تعاطيه 
فيها، وأنَّ عدداً من البلدان األخرى التي واجهت مشكالت بشأن 
هذا التعاطي ينظر يف اتخاذ تدابري ملراقبته. وترى الهيئة أنَّ من 
ما  وأنَّ  الطبِّية،  لألغراض  الرتامادول  توافر  من  التأكُّد  الرضوري 
يساوي ذلك يف األهمية هو أن تضمن البلدان عدم استعامله يف 
، تُويص الهيئة بأن تواصل البلدان رصد  غري تلك األغراض. ومن ثَمَّ
وتعاطيه  الرتامادول  استعامل  بشأن  البيانات  وجمع  االتجاهات 
ومشاركة  وصنعه،  غري مرشوع  نحو  عىل  ودولياً  محلياً  وتوزيعه 

هذه البيانات مع الهيئة ومنظمة الصحة العاملية.
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تحليل الوضع العالمي

النقاط البارزة

يف أفريقيا، حدثت زيادة كبرية يف هتريب املواد األفيونية عرب شرق أفريقيا واالّتجار بالكوكايني يف مشال أفريقيا وشرقها،   •
كما حدثت زيادة كبرية يف صنع امليثامفيتامني واالّتجار به على حنو غري مشروع يف املنطقة؛ ويزداد أيضاً تعاطي شبائه 

األفيون والقنَّب واملنشِّطات األمفيتامينية والكوكايني.

ما زالت منطقة أمريكا الوسطى والكاريب ي تعاني من االتِّجار باملخدِّرات ومن ارتفاع معدَّالت العنف املّتصل باملخدِّرات. كما   •
أنَّها ما زالت درباً هاماً لعبور الكوكايني املتجه إىل أمريكا الشمالية وأوروبا. وصنع امليثامفيتامني غري املشروع على نطاق 

واسع فيها مصدر قلق خطري.

مل تعاجل السلطات االحتادية بالواليات املتحدة األمريكية بعدُ تعاطي القنَّب يف بعض الواليات بتدابري مناسبة على حنو   •
يتَّسق مع أحكام االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّرات.

استهلَّت كندا أول خطة عمل هلا على اإلطالق للتصدِّي ملشكلة تعاطي عقاقري الوصفات الطبّية.  •

يف أمريكا اجلنوبية، اخنفضت املساحة املزروعة بشجريات الكوكا على حنو غري مشروع يف عام 2012 إىل 700 133 هكتار،   •
وهو أقل مستوى هلا منذ عام 1999.

كان من شأن زيادة الطلب على اهلريوين واملنشِّطات األمفيتامينية يف شرق آسيا وجنوهبا الشرقي أن اضطرت احلكومات   •
إىل توسيع نطاق اخلدمات العالجية املتعلقة باملخدِّرات ووضع اسرتاتيجيات جديدة خلفض الطلب، ويف الوقت نفسه، 

ظلت تركز جهودها على التصدّي لالّتجار باملخدِّرات وصنع املخدِّرات غري املشروع.

األفيون على حنو غري مشروع يف عام 2013  وإنتاج  األفيون  زراعة خشخاش  بلغها حجم  اليت  القياسية  األرقام  ل  تشكِّ  •
خطراً يُهدِّد الوضع األمين اهلش بالفعل يف أفغانستان يف الوقت الذي بدأت فيه قوات األمن الدولية انسحاهبا وفق اخلطة 

املوضوعة.

أُفيد بظهور أعداد ونوعيات غري مسبوقة من املؤثِّرات النفسانية اجلديدة يف أوروبا وما زال تعاطيها يتزايد.  •

يبدو أنَّ معدَّالت تعاطي املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية يف غرب أوروبا ووسطها آخذة يف االستقرار عند مستويات مرتفعة   •
ل عقاقري الوصفات الطبّية من شبائه األفيون حتدّياً كبرياً يف تلك املنطقة دون اإلقليمية. غري مسبوقة يف تارخيها؛ وتشكِّ

يبدو أنَّ صنع امليثامفيتامني ينتشر إىل مناطق جديدة يف أوروبا.  •

يف أوقيانوسيا، بات التزايد يف تعاطي املؤثِّرات النفسانية اجلديدة وتوافرها من التحدّيات الكبرية اليت تعرتض جهود املنع   •
والوقاية والعالج والتنظيم وإنفاذ القانون يف هذا الشأن، وما زال القنَّب أكثر خمدِّرات التعاطي انتشاراً. 
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أفريقيا ألف- 

التطّورات الرئيسية  -1

تؤثر عىل حالة  لالنزعاج  اتجاهات مثرية  أفريقيا  شهدت   -271
رات غري املرشوعة هناك. فقد حدثت زيادة ضخمة يف صنع  املخدِّ
والقنَّب  األفيون  شبائه  تعاطي  وزيادة يف  وتهريبه  امليثامفيتامي 
عىل  وعالوًة  املنطقة.  يف  والكوكايي  األمفيتامينية  طات  واملنشِّ
ذلك، حدثت أيضاً زيادة كبرية يف تهريب املواد األفيونية عرب رشق 

أفريقيا واالتِّجار بالكوكايي يف شامل أفريقيا ورشقها.

واتَّسم الوضع السيايس يف غرب أفريقيا ووسطها يف عام   -272
عنف  وأعامل  عسكرية  انقالبات  بعدة  عام 2013  وأوائل   2012
تالية لالنتخابات وصعود التطرف الديني. وقد عربَّ مجلس األمن، 
يف بيانه الرئايس املؤّرخ 10 كانون األول/ديسمرب 2012، عن قلقه 
منطقة  عىل  مايل  شامل  يف  االستقرار  انعدام  عواقب  إزاء  البالغ 
الساحل وخارجها. فحتى بعد استعادة حكومة مايل السيطرة عىل 
اإلقليم الوطني يف كانون الثاين/يناير 2013، تواصلت التهديدات 
األمنية الخطرية فيها ويف املنطقة دون اإلقليمية، مبا يف ذلك االتّجار 
الساحل  يف  واملتطرّفي  املتمرّدين  بأنَّ  يُفيد  ما  وورد  رات.  باملخدِّ
رات يف املناطق التي يسيطرون عليها  متورطون يف االتّجار باملخدِّ

وبأنَّهم يجنون األرباح من وراء ذلك.

وشهد االستقرار يف غينيا-بيساو انتكاسة كربى مع انقالب   -273
12 نيسان/أبريل 2012. وقد أعرب مجلس األمن، يف قراره 2048 
)2012(، عن قلقه العميق من احتامل تزايد االتّجار غري املرشوع 
عىل  للسفر  حظراً  وفرض  العسكري،  لالنقالب  نتيجة  رات  باملخدِّ
منع  إىل  “سعيهم  بسبب  املستوى  رفيعي  عسكريي  مسؤولي 
أنَّها  املجلس  الحظ  أنشطة  وهي  الدستوري”،  النظام  استعادة 
رات. وورد ما يُفيد  تحظى بدعم جزيئ من عائدات االتّجار باملخدِّ
أن  دون  من  والبحر  والرب  الجو  طريق  عن  يُهرَّب  الكوكايي  بأنَّ 
تعرتضه السلطات املؤقتة أو قوات األمن، وأنَّ مئات الكيلوغرامات 

من الكوكايي يُتَّجر بها يف كل معاملة.

وتهيِّئ حالة انعدام االستقرار السيايس يف شامل أفريقيا،   -274
وعصابات  اإلجرامية  لألنشطة  مواتية  أرضية  مرص،  يف  وخصوصاً 
من  ميّكنها  مامَّ  اإلقليمية،  دون  املنطقة  يف  العاملة  رات  املخدِّ
رات، مع استمرار املخاطر املرتتبة عىل ذلك  مامرسة االتجار باملخدِّ

رات والجرائم ذات الصلة. واملتمثلة يف تعاطي املخدِّ

األفيونية عن  باملواد  االتِّجار  زيادة إجاملية عىل  وطرأت   -275
طريق أفريقيا. ولعلَّ الزيادة بواقع عرشة أضعاف يف مضبوطات 
الهريوين يف رشق أفريقيا منذ عام 2009 تجعل هذه املنطقة دون 
إىل  الحقاً  يُهرَّب  الذي  للهريوين  أفريقيا  يف  مركز  أكرب  اإلقليمية 

األسواق األوروبية. ويزداد استخدام غرب أفريقيا كمعرب للهريوين 

)جمهورية- إيران  ذلك  مبا يف  آسيا،  غرب  جنوب  من  املنقول 

يف  املرشوعة  غري  األسواق  قاصداً  وتركيا،  وباكستان  اإلسالمية( 

أوروبا يف املقام األول. وما زالت الزيادة يف التهريب البحري للمواد 

األفيونية األفغانية إىل أفريقيا مُتثل مشكلة يف املنطقة.

ويكاد القنَّب يُزرع ويُضبط يف جميع البلدان يف أفريقيا.   -276

وال تزال نيجرييا البلد الذي توجد به أكرب مضبوطات من القنَّب 

يف املنطقة، تليه مرص. وشهدت املضبوطات من عشبة القنَّب يف 

موزامبيق زيادة بواقع عرش مرات من عام 2010 إىل عام 2011، 

 .2011 عام  إىل   2009 عام  من  فاسو  بوركينا  يف  مرتي  وبواقع 

وال يزال املغرب، إىل جانب أفغانستان، أكرب مصدر لراتنج القنَّب 

وال تزال  الرتاجع.  يف  آخذاً  املغرب  يف  اإلنتاج  كان  وإن  العامل،  يف 

املغريب  القنَّب  لراتنج  أوروبا  يف  الرئيسية  الدخول  نقطة  إسبانيا 

ابة الدخول إىل األسواق يف غرب أوروبا ووسطها. املنشأ وبوَّ

أمريكا  من  أفريقيا  عرب  الكوكايي  تهريب  أنَّ  ويبدو   -277

الجنوبية باتجاه أوروبا قد شهد تراجعاً منذ عام 2009 بينام يزداد 

استخدام الشحنات املنقولة يف حاويات وقنوات الشحن البحري يف 

تهريب الكوكايي عن طريق غرب أفريقيا إىل أوروبا. ويف الوقت 

إمكانات  توجد  أفريقيا،  يف  السكان  عدد  لتنامي  ونظراً  نفسه، 

للتوّسع القائم عىل الطلب يف سوق الكوكايي باملنطقة. ويف عام 

شامل  يف  الكوكايي  مضبوطات  يف  زيادة  مالحظة  أمَكن   ،2012

أفريقيا ورشقها.

طات األمفيتامينية يف أفريقيا،  وتوجد سوق ناشئة للمنشِّ  -278

ويف الوقت نفسه، تُهرَّب هذه املواد من املنطقة إىل بلدان رشق 

آسيا وجنوب رشقها وأوقيانوسيا.

وشهد االتِّجار يف السالئف، وخصوصاً اإليفيدرين، زيادة يف   -279

أفريقيا، حيث أبلغت كل من بنن وبوتسوانا وجمهورية الكونغو 

الدميقراطية وزمبابوي وغينيا وكوت ديفوار وناميبيا ونيجرييا عن 

مضبوطات. وقد تشري الزيادة يف االتّجار باإليفيدرين إىل تأسيس 

غري  بطريقة  األمفيتامينية  طات  املنشِّ لصنع  جديدة  مختربات 

مرشوعة يف أفريقيا.

طات  واملنشِّ والقنَّب  األفيون  شبائه  تعاطي  ويشهد   -280

ل انتشار  األمفيتامينية والكوكايي زيادة يف أفريقيا. وال يزال معدَّ

تعاطي القنَّب مرتفعاً يف أفريقيا - نحو ضعف املتوسط العاملي 

والكوكايي  األمفيتامينية  طات  املنشِّ تعاطي  ل  معدَّ يظل  بينام   -

ل انتشار  واملواد األفيونية قريباً من املتوسط العاملي. وال يزال معدَّ

تعاطي الكوكايي يف غرب أفريقيا ووسطها أعىل بكثري من متوسطه 

ل انتشار تعاطي القنَّب وشبائه األفيون  العاملي، بينام ال يزال معدَّ

مرتفعاً نسبياً يف هاتي املنطقتي دون اإلقليميتي. 
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التعاون اإلقليمي  -2

خالل الفرتة قيد االستعراض، ركَّز التعاون اإلقليمي عىل   -281
رات،  املخدِّ ملراقبة  الحالية  اإلقليمية  باالسرتاتيجيات  االرتقاء 
وكذلك عىل تعزيز التعاون عىل إنفاذ القانون والتعاون القضايئ 
الطلب  العمل عىل خفض  وتعزيز  رات  باملخدِّ االتّجار  قضايا  يف 

رات.)20( عىل املخدِّ

وقد اعتُمدت خطة عمل االتحاد األفريقي بشأن مراقبة   -282
ملؤمتر  الخامسة  الدورة  خالل   2017-2013 للفرتة  رات  املخدِّ
التي ُعقدت يف  رات  املخدِّ األفريقي بشأن مراقبة  االتحاد  وزراء 
أديس أبابا يف ترشين األول/أكتوبر 2012. وتُويل الخطة اهتامماً 
خاصاً لبناء القدرات يف إجراء البحوث وجمع املعلومات وتطوير 
واملستِجّدة،  ة  املتغريِّ االتجاهات  رصد  زيادة  بغية  الرصد  نظم 
تقييم  عىل  والقدرة  األدلَّة،  عىل  القامئة  ي  التصدِّ تدابري  وتنفيذ 

فعالية تلك التدابري.

وقرَّرت هيئة رؤساء دول وحكومات الجامعة االقتصادية   -283
الثانية  العادية  دورتها  يف  )اإليكواس(،  أفريقيا  غرب  لدول 
العمل  خطة  متديد   ،2013 شباط/فرباير  يف  املعقودة  واألربعي، 
رات  ي لتنامي مشكلة االتّجار غري املرشوع باملخدِّ اإلقليمية للتصدِّ
)للفرتة  أفريقيا  غرب  يف  رات  املخدِّ وتعاطي  املنظمة  والجرمية 
2008-2011( حتى عام 2015، من أجل تدعيم مكافحة االتّجار 
قاعدة  وترسيخ  رات  املخدِّ وتعاطي  املنظمة  والجرمية  رات  باملخدِّ

االً. الدعم املايل من أجل تنفيذها تنفيذاً فعَّ

بالجامعة  الخاصة  اإلقليمية  العمل  خطة  لتنفيذ  ودعامً   -284
تابعة  هيئات  تقوم  )اإليكواس(،  أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية 
)اإلنرتبول(،  الجنائية  للرشطة  الدولية  واملنظمة  املتحدة،  لألمم 
بتنفيذ مبادرة ساحل غرب أفريقيا، التي تستهدف خمسة بلدان 
خارجة من رصاعات، وهي سرياليون وغينيا وغينيا-بيساو وكوت 
عرب  املنظَّمة  الجرمية  مكافحة  وحدات  وتنهض  وليربيا.  ديفوار 
سة يف إطار تلك املبادرة يف سرياليون وغينيا-بيساو  الوطنية، املؤسَّ
قة يف مجاالت  اعرتاض منسَّ أنشطة  تنفيذ  ال يف  فعَّ وليربيا، بدور 

رات. منها االتّجار باملخدِّ

الوطنية  السلطات  عن  ملمثلي  تدريبات  الهيئة  مت  وقدَّ  -285
املختصة لدى 12 بلداً من بلدان غرب أفريقيا يف أديس أبابا من 
الدراسية،  الحلقة  واستهدفت   .2013 21 حزيران/يونيه  إىل   17
التي نُظِّمت بالتعاون مع معهد األمم املتحدة األقاليمي ألبحاث 
تعزيز  ألفريقيا،  االقتصادية  اللجنة  واستضافتها  والعدالة  الجرمية 

ميكن االطِّالع عىل قامئة باإلنكليزية مبجموعة مختارة من اجتامعات    )20(  

الشبيك  املوقع  عىل  املناطق،  جميع  أجل  من  ُعقدت  التي  اإلقليمي،  التعاون 
للهيئة )www.incb.org( مع التقرير السنوي.

قُدرات السلطات الوطنية املختصة املشاركة لضامن توافر كميات 
واالمتثال  الطبِّية  لألغراض  للمراقبة  الخاضعة  املواد  من  كافية 
رات.  اللتزاماتها اإلبالغية مبوجب املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ
د الهيئة التأكيد عىل أهمية االستمرار يف توفري تدريبات من  وتجدِّ
هذا القبيل يف مناطق أخرى تُسهم يف زيادة توافُر املنتجات الطبِّية 
من  رصدها  ُسبُل  وتحسي  للمراقبة  خاضعة  مواد  عىل  املحتوية 
رات.  أجل امليُض قُدماً يف تنفيذ املعاهدات املتعلقة مبراقبة املخدِّ

الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية  -3

يف حزيران/يونيه 2013، اعتمد مجلس وزراء جنوب أفريقيا   -286
رات )2013-2017(، والتي  الخطة الوطنية الرئيسية ملكافحة املخدِّ
تهدف إىل الوقاية والحّد من تعاطي الكحوليات ومواد اإلدمان وما 
املجتمع يف  واقتصادية عىل  اجتامعية  عواقب  من  ذلك  يصاحب 
التدخل  وهي:  األربعة،  الوقاية  أركان  عىل  وتُركِّز  أفريقيا  جنوب 
املبّكر والعالج والرعاية الالحقة وإعادة اإلدماج. كام تدعو الخطة 
رات.  املخدِّ جرائم  لتعقُّب  وطنية  بيانات  قاعدة  استحداث  إىل 
ودخلت الخدمة يف عام 2012 وحدة جديدة ملصادرة املوجودات 

وهيئة مستقلة ملكافحة الفساد يف جهاز الرشطة.

فريدي  كابو  اعتمدت   ،2012 الثاين/نوفمرب  ترشين  ويف   -287
رات والجرمية للفرتة  برنامجها الوطني املتكامل يف مكافحة املخدِّ
مكتب  مع  بالتعاون  ُوضع  الذي  الربنامج،  ويركز   .2016-2012
مجاالت،  أربعة  عىل  والجرمية،  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم 
رات  هي: )أ( الوقاية والبحث؛ و)ب( تحسي صحة مدمني املخدِّ
وعالجهم وإعادة دمجهم املهني واالجتامعي؛ و)ج( مكافحة االتّجار 
العدالة والن زاهة.  املنظَّمة واإلرهاب؛ و)د(  غري املرشوع والجرمية 
وعالوًة عىل ذلك، اعتمدت الحكومة مرسوماً ترشيعياً جديداً يف 
عت  وسَّ األموال  بغسل  الخاصة  الترشيعات  لتعديل   2012 عام 

مبوجبه صالحيات وحدة االستخبارات املالية.

قانوني  ملرشوع  النهائية  الصيغة  ليربيا  حكومة  ووضعت   -288
قواني  إلنفاذ  الليربية  والوكالة  للمراقبة  الخاضعة  املواد  بشأن 
رات. وسوف يعالج هذان الصكان القانونيان، لدى اعتامدهام،  املخدِّ
الوقت  ويف  رات  باملخدِّ الصلة  ذات  الجرائم  من  شاملة  مجموعة 

نفسه سيخوالن الوكالة الصالحيات الالزمة إلنفاذ أحكامهام.

 2012 حزيران/يونيه  يف  توجيهاً  السودان  رئيس  وأصدر   -289
لوضع  كهيئة  برئاسته  رات  املخدِّ ملكافحة  أعىل  مجلس  بتشكيل 

رات. السياسات والتنسيق يف مجال مراقبة املخدِّ

ويف نيسان/أبريل 2013، اعتمدت الحكومة املرصية خطة   -290
تعاطي  لتزايد  ي  للتصدِّ رات  املخدِّ تعاطي  ملكافحة  وطنية  عمل 
لظاهرة  أربعة جوانب  العمل  وتتناول خطة  رات يف مرص.  املخدِّ
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رات  رات غري املرشوعة، وهي: )أ( رصد وتحليل حالة املخدِّ املخدِّ
العالج  و)ج(  املبكر،  والكشف  األولية  الوقاية  و)ب(  البلد،  يف 

وإعادة التأهيل، و)د( خفض العرض. 

الزراعة واإلنتاج والصنع واالّتجار  -4

رات املخدِّ )أ( 

ال يزال املغرب، إىل جانب أفغانستان، أكرب مصدر لراتنج   -291
املرشوعة  غري  األسواق  إىل  بالنسبة  وخصوصاً  العامل،  يف  القنَّب 
تراجعاً  يشهد  املغرب  يف  اإلنتاج  لكن  ووسطها،  أوروبا  غرب  يف 
)مقارنة باالستقصاء الوطني السابق للفرتة 2003-2005(. وشامل 
أفريقيا هو املنطقة دون اإلقليمية التي ُضبطت فيها أكرب كميات 
الجامرك  لبيانات مضبوطات  أفريقيا. ووفقاً  القنَّب يف  راتنج  من 
للمنظمة العاملية للجامرك، فإنَّ نحو 116 طنًّا من راتنج القنَّب )ما 
نسبته 65 يف املائة من الكمية اإلجاملية التي ضبطتها السلطات 

الجمركية عاملياً( مصدرها املغرب.

وتَُعدُّ إسبانيا نقطة الدخول الرئيسية إىل أوروبا بالنسبة   -292
غرب  يف  األسواق  إىل  والبوابة  املنشأ  املغريب  القنَّب  راتنج  إىل 
أوروبا ووسطها، إذ مثَّلت ما نسبته 34 يف املائة من املضبوطات 
العاملية من راتنج القنَّب يف عام 2011، بينام مثَّلت مضبوطات 
كان   ،2011 عام  املائة. ويف  12 يف  نسبته  ما  املغربية  السلطات 
سلطات  بها  قامت  التي  الضبطيات  من  املائة  يف   90 نسبته  ما 
لة عىل شاحنات عىل  املغربية عبارة عن شحنات محمَّ الجامرك 
اإلسبانية  الجامرك  إسبانيا. وقامت سلطات  عبّارات قاصدة  منت 
يف  )ألخثرياس(  الخرضاء  الجزيرة  ميناء  يف  كبرية  ضبط  بعملية 
من  كيلوغراماً   8  362 ضبط  تمَّ  عندما   2012 15 آذار/مارس 
حمولة  ضمن  بامليناء  التجاري  الشحن  قطاع  يف  القنَّب  راتنج 

مشحونة يف املغرب وقاصدة فرنسا.

وقد ورد ما يفيد بضبطيات كثرية لزوارق رسيعة مغادرة   -293
وتحتوي  وإسبانيا  فرنسا  وقاصدة  للجزائر  الغربية  للشواطئ 
بة إىل الجزائر من  عىل كميات من راتنج القنَّب يُعتقد أنَّها مهرَّ
املغرب. وقامت السلطات الجزائرية بعمليات ضبط كبرية لراتنج 
الجزائرية-املغربية  الحدود  عند  آذار/مارس 2013  يف  القنَّب 
الحدود  من  بالقرب  أو  الجزائر(  إىل  الداخل  القنَّب  )لراتنج 
الجزائر(.  خارج  إىل  املهرَّب  القنَّب  )لراتنج  ليبيا  مع  الجزائرية 
القنَّب  راتنج  42 طنًّا من  تمَّ ضبط  الجزائرية،  للسلطات  ووفقاً 
يف البلد يف الربع األول من عام 2013، منها 18 طنًّا ُضبطت عند 

الحدود مع املغرب.

املنتج يف  القنَّب  راتنج  أنَّ ثلث  ر حكومة موريتانيا  وتقدِّ  -294
املغرب يعرُب دول منطقة الساحل. ويُهرَّب راتنج القنَّب املغريب إىل 

موريتانيا براً عرب الجزائر أو الصحراء الغربية أو بواسطة السفن. 

الواقعة  املنطقة  تدخل  شاملية  درب  امتداد  عىل  يُؤخذ  ا  إمَّ ثم 

أقىص شامل مايل، أو يُنقل عىل امتداد طريق نواكشوط-نيام، إىل 

فيها. ومن شامل  الواقعة  داخل مايل عن طريق منطقة متبوكتو 

مايل، تتداخل دروب تهريب راتنج القنَّب جزئياً مع الدروب التي 

تخدم تجارة الكوكايي حيث تعرُب شاميل النيجر أو جنويب الجزائر 

رات إىل أوروبا عرب البلقان  ا تُهرَّب املخدِّ وصوالً إىل ليبيا. وعندئذ إمَّ

تشاد  عرب  متتد  أخرى  درب  وهناك  وإرسائيل.  إىل مرص  تُنقل  أو 

والسودان وصوالً إىل شبه الجزيرة العربية.

أحد  وهي  مرص،  يف  السلطات  ضبطت   ،2012 عام  ويف   -295

املغريب،  القنَّب  راتنج  إىل  بالنسبة  املنطقة  يف  املقصد  بلدان 

ويف  القنَّب.  ُعشبة  من  طنًّا  و77.1  القنَّب  راتنج  من  12.3 طنًّا 

مع  بالتعاون  املرصية،  السلطات  ضبطت   ،2013 عام  أوائل 

البحرية اإليطالية املشاركة يف قوات حلف الناتو البحرية، كمية 

بحراً،  املغرب  من  قادمة  القنَّب  راتنج  من  طنًّا   32 مقدارها 

وقاصدة السوق املرصية غري املرشوعة.

وال تزال عشبة القنَّب تُزرع عىل نطاق واسع يف أفريقيا   -296

وال تزال السلطات تضبطها. وشهدت نيجرييا مجدداً أكرب مضبوطات 

طنًّا   139 مقدارها  كمية  )ُضبطت  املنطقة  يف  القنَّب  عشبة  من 

مرص  وتبعتها   ،)2012 ونيسان/أبريل   2011 متوز/يوليه  بي  ما 

)ُضبطت كمية مقدارها 73 طنًّا يف 2011(. وطرأت زيادة بواقع 

10 أمثال يف مضبوطات عشبة القنَّب يف موزامبيق من عام 2010 

)3 أطنان( إىل عام 2011 )32 طنًّا(، وتضاعفت الكمية اإلجاملية 

من عشبة القنَّب املضبوطة يف بوركينا فاسو ما بي عامي 2009 

)17 طنًّا( و2011 )33 طنًّا(. ويف الوقت نفسه، أظهرت البيانات 

بشأن الضبطيات التي قامت بها السلطات الجمركية أنَّه يف عام 

2012، كانت منطقة شامل أفريقيا، ومن بعدها غرب أفريقيا، هي 

املنطقة دون اإلقليمية األفريقية التي شهدت أكرب مضبوطات من 

القنَّب. ومثَّل إجاميل مضبوطات السلطات الجمركية من القنَّب يف 

شامل أفريقيا يف عام 2012 )24.2 طنًّا( زيادة بنسبة 150 يف املائة 

أفريقيا  بينام شهدت منطقة غرب  أطنان(،  عن عام 2011 )9.7 

 10.9(  2012 عام  يف  املضبوطات  يف  املائة  يف   40 بنسبة  تراجعاً 

أطنان( مقارنة بعام 2011 )18.1 طنًّا(.

وقد  أفريقيا.  شامل  إىل  املنشأ  األفغاين  القنَّب  يصل  كام   -297

القنَّب عىل سواحل  ضبطت السلطات املرصية 3 أطنان من ذلك 

البحر األحمر يف عملية واحدة يف عام 2012. وتجّسد هذه الضبطية 

محاوالت املتَّجرين فتح أسواق جديدة للقنَّب الوارد من أفغانستان 

يف شامل أفريقيا، وخصوصاً يف مرص، حيث يوجد طلب مرتفع.

البلدان  يُنتَج ويُستهلك محلياً يف معظم  القنَّب  يزال  وال   -298

يف الجنوب األفريقي، إىل جانب تهريبه إىل أوروبا. ويزداد ضلوع 



43 الفصل الثالث-  تحليل الوضع العالمي  

غري  رات  املخدِّ بيع  يف  األفريقي  الجنوب  يف  اإلجرامية  العصابات 

املرشوعة عن طريق االتصال الحاسويب املبارش.

لت زيادة إجاملية يف مضبوطات الهريوين يف أفريقيا  وُسجِّ  -299

يف فرتة السنتي 2010-2011 مقارنة بفرتة السنتي السابقة. وكانت 

تلك الزيادة حادة بصفة خاصة يف رشق أفريقيا. ومنذ عام 2009، 

طرأت زيادة بواقع خمسة أضعاف عىل مضبوطات الهريوين يف 

رشق أفريقيا وغربها ووسطها.

إىل  األفغانية  األفيونية  للمواد  البحري  التهريب  يزال  وال   -300

أفريقيا يشهد زيادة، وتتمُّ معظم الضبطيات عند الحدود البحرية. 

وكانت بعض الضبطيات الفردية التي نُفِّذت عند الحدود البحرية 

ألفريقيا كبرية الحجم. فعىل سبيل املثال، ُضبطت كمية مقدارها 

127 كيلوغراماً من الهريوين ِقبالة ساحل بنن يف كانون الثاين/يناير 

2013، وُضبطت كمية مقدارها 210 كيلوغرامات من الهريوين يف 

جمهورية تن زانيا املتحدة يف كانون الثاين/يناير 2012.

الذي  البلد  وهو  مرص،  يف  الهريوين  ضبطيات  وتواصلت   -301

يوجد به أكرب استهالك للهريوين يف شامل أفريقيا، بواقع 100-50 

كيلوغرام سنوياً يف السنوات األخرية.

ويتزايد عبور الهريوين لغرب أفريقيا، وخصوصاً بتهريبه عن   -302

طريق خدمات التوصيل الجوِّي التجارية. ففي عام 2012، ُضبط ما 

مجموعه 220 كيلوغراماً من الهريوين يف منطقة غرب أفريقيا دون 

بانتظام شحنات  اإلقليمية. وضبطت غانا ونيجرييا، بصفة خاصة، 

من  الهريوين. والهريوين كان معظمه قادماً  الحجم من  متوسطة 

جنوب غرب آسيا، مبا يف ذلك إيران )جمهورية-اإلسالمية( وباكستان، 

ويقصد أساساً السوق غري املرشوعة األوروبية.

كميات  لنقل  الشحن  حاويات  راً  مؤخَّ استُخدمت  كام   -303

كبرية من الهريوين، وخصوصاً من باكستان، إىل بلدان خليج غينيا. 

ويُعاد الحقاً توزيع تلك الشحنات وإرسالها إىل املدن الرئيسية يف 

غرب أفريقيا متهيداً لنقلها جوًّا يف نهاية املطاف إىل أسواق أوروبا 

أو رشق آسيا.

رشق  طريق  عن  يُهرَّب  الهريوين  أنَّ  من  الرغم  وعىل   -304

أفريقيا منذ مثانينات القرن العرشين، فإنَّ مضبوطات الهريوين يف 

رشق أفريقيا منذ عام 2009 زادت بواقع نحو عرشة أضعاف، مامَّ 

جعل هذه املنطقة دون اإلقليمية مركزاً نشطاً للتهريب الالحق إىل 

ر أنَّ السوق املحلية يف رشق أفريقيا تستهلك  وجهات أبعد. ويُقدَّ

ما ال يقلُّ عن 2.5 طن من الهريوين سنوياً، بقيمة نحو 160 مليون 

اإلجاملية  الهريوين  كمية  تبدو  بينام  املحلية،  األسواق  يف  دوالر 

بة إىل داخل هذه املنطقة دون اإلقليمية أكرب بكثري: ما يقارب  املهرَّ

لة  املفضَّ الطريقة  يصبح  أن  إىل  بسبيله  البحري  والنقل  طنًّا.   22

لتهريب الهريوين مقارنة بالنقل الجوِّي والتهريب مع املسافرين.

إىل   2012-2010 للفرتة  املضبوطات  بيانات  وتشري   -305

“الدهو”  قوارب  باستخدام  يُهرَّب  املنشأ  األفغاين  الهريوين  أنَّ 

املنقولة  الشحنات  باستخدام  أقل،  بدرجة  كان  وإن  وكذلك، 

باتجاه  وباكستان  )جمهورية-اإلسالمية(  إيران  من  حاويات،  يف 

لنقلها  تن زانيا املتحدة وكينيا، متهيداً  البحرية لجمهورية  الحدود 

الحقاً عن طريق الرب إىل جنوب أفريقيا. ومنذ أوائل عام 2010، 

عىل  كبرية  شحنات  يف  الهريوين  من  كيلوغراماً   1 895 ُضبط 

امتداد شاطئ منطقة الساحل أو يف قوارب “الدهو” يف املحيط 

الهندي. ويف عام 2013، ُضبط أكرث من طن واحد من الهريوين 

يف املياه الدولية قبالة ساحل رشق أفريقيا.

يُستخدم  الوطني  اإلقليم  بأنَّ  الكينية  السلطات  وأفادت   -306

أيضاً كنقطة عبور للهريوين املهرَّب إىل أوروبا والواليات املتحدة، 

)جمهورية-اإلسالمية(  إيران  إىل  إضافًة  الهند،  إىل  وأشارت 

وباكستان، باعتبارها نقطة مغادرة الهريوين الداخل إىل كينيا بحراً 

ا. وأشارت السلطات النيجريية إىل إثيوبيا باعتبارها أحد بلدان  وجوًّ

العبور الرئيسية بالنسبة إىل الهريوين الواصل أراضيها.

وميكن أن تُعزى الزيادة الرسيعة يف املضبوطات يف رشق   -307

أفريقيا إىل زيادة جهود إنفاذ القانون يف املنطقة دون اإلقليمية 

القوات  رشاكة  ذلك  يف  مبا  الدولية،  املساعدة  من  تستفيد  التي 

زيادة  املُدمجة، وهي رشاكة مكوَّنة من 29 دولًة، و/أو  البحرية 

التدفقات  الزيادة يف  تكون  وقد  للهريوين.  الفعلية  التدفقات  يف 

الطلب  يف  النمو  إىل  بالنظر  األرجح  السبب  للهريوين  الفعلية 

املحيل والنمو يف استخدام رشق أفريقيا كمنطقة عبور.

بنفس  شائعاً  ليس  الجوِّي  النقل  أنَّ  من  الرغم  وعىل   -308

درجة شيوع الشحنات البحرية لتهريب الهريوين إىل داخل رشق 

أفريقيا  وبلدان رشق  باكستان  بي  الطريان  فإنَّ رحالت  أفريقيا، 

رحالت  وكذلك  الدوليي،  والدوحة  ديب  مطاري  عرب  متّر  التي 

املحلية،  األفريقية  ية  الجوِّ الرشكات  بها  تقوم  التي  الطريان 

تُستخدم هي أيضاً لتهريب الهريوين.

ولوحظ حدوث زيادة يف مضبوطات الهريوين يف الجنوب   -309

نقص  يوجد  الحي،  ذلك  منذ  لكن   ،2009 عام  حتى  األفريقي 

دون  املنطقة  هذه  إىل  بالنسبة  اإلجاملية  املضبوطات  بيانات  يف 

اإلقليمية. ويدخل معظم الهريوين املهرَّب إىل الجنوب األفريقي 

رشق  طريق  عن  آسيا  غرب  جنوب  من  البحري  النقل  بواسطة 

أفريقيا، مبا يف ذلك جمهورية تن زانيا املتحدة وكينيا وموزامبيق، أو 

ية عرب دروب غري مبارشة  بواسطة الركاب عىل منت الرحالت الجوِّ

أو  محلية  سوق  يف  الهريوين  يُستهلك  وعندئذ  متزايدة.  بدرجة 

الثاين/نوفمرب  ترشين  ويف  أخرى.  وأماكن  أوروبا  إىل  الحقاً  يُنقل 

2012، قامت السلطات الجمركية الهولندية بضبط كمية ضخمة 

بصورة غري عادية من الهريوين )451 كيلوغراماً( يف شحنة غادرت 
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بون السعي  جنوب أفريقيا قاصدة كندا عرب هولندا. ويواصل املهرِّ
الشاطئ  عىل  املطّل  نوخا  بورت  مثل  جديدة  موانئ  الستخدام 
استخدام  يف  ع  والتوسُّ أفريقيا  لجنوب  الهندي(  )املحيط  الرشقي 
املوانئ القامئة مثل ميناء ديربان يف جنوب أفريقيا كنقاط محتملة 

رات إىل داخل الجنوب األفريقي. لدخول املخدِّ

للكوكايي  عبور  كمنطقة  أفريقيا  أهمية  أنَّ  ويبدو   -310
فيام  تراجعاً  أوروبا شهدت  والقاصد  الجنوبية  أمريكا  الناشئ يف 
بي عامي 2009 و2011، بينام ازدادت أهمية بلدان من منطقة 
إعادة  عمليات  يف  الدومينيكية،  الجمهورية  وخصوصاً  الكاريب ي، 
أفريقيا  يف  نفسه  الوقت  يف  وتوجد  أوروبا.  إىل  الكوكايي  شحن 
غري  الكوكايي  سوق  يف  الطلب  عىل  القائم  للتوسع  إمكانات 
ويف  التزايد.  يف  اآلخذ  سكانها  عدد  إىل  بالنظر  املحلية  املرشوعة 
شامل  بلدان  معظم  يف  الكوكايي  مضبوطات  زادت   ،2012 عام 
أفريقيا، ما يشري إىل النمو القائم عىل الطلب يف السوق. وأبلغت 
رات يف مرص عن مضبوطات إجاملية  اإلدارة العامة ملكافحة املخدِّ
مقدارها 41 كيلوغراماً من الكوكايي يف عام 2012، مقارنة بالكمية 

املضبوطة يف عام 2011 ومقدارها 1.5 كيلوغرام.

وطرأت زيادة عىل مضبوطات الكوكايي يف رشق أفريقيا   -311
حيث كان استهالك الكوكايي محدوداً إىل اآلن. وأبلغت جمهورية 
تن زانيا املتحدة عن ضبط 65 كيلوغراماً يف عام 2010، مامَّ ميثِّل 
بيانات  وتشري  السابقة.  السنوات  مضبوطات  عن  كبرية  زيادة 
املمتّدة  الفرتة  يف  البلد  ذلك  مضبوطات  إجاميل  أنَّ  إىل  جزئية 
الثاين/يناير إىل نيسان/أبريل 2011 بلغت 85 كيلوغراماً،  كانون 
موزامبيق  واعرتضت  الربازيل.  من  وارد  كوكايي  من  معظمها 
مطار  يف  كيلوغراماً   65 مجموعها  بلغ  الكوكايي  من  شحنة   12
مابوتو الدويل يف عام 2011؛ وكانت الشحنات ُمرَسلة عرب دروب 
موزامبيق.  ثم  إثيوبيا  إىل  الهند  من  ممتدة  رات  املخدِّ لتهريب 
قدرها  إجاملية  لكمية  اعرتاض  عمليات  بخمس  كينيا  وقامت 
أنَّ  الرغم من  الكوكايي يف عام 2011. وعىل  من  21 كيلوغراماً 
من  املمتّدة  الرئيسية  الدروب  من  جزءاً  ليست  أفريقيا  رشق 
أمريكا الجنوبية، فإنَّ الضبطيات الفردية يف عام 2011 تشري إىل 
أنَّ حاويات الشحن املستخدمة لتهريب الكوكايي متّر عرب هذه 
املرشوعة  غري  األسواق  إىل  طريقها  يف  اإلقليمية  دون  املنطقة 
التي تقصدها يف أوروبا. كام اكتُشفت بعض العمليات املحدودة 
إىل  موجهاً  كان  بعضها  مسافرين،  بواسطة  الكوكايي  لتهريب 

الرشق األقىص عن طريق مطاري ديب وأديس أبابا.

ويتزايد استخدام الشحنات املنقولة يف حاويات وقنوات   -312
أوروبا  إىل  الجنوبية  أمريكا  الكوكايي من  لنقل  البحري  الشحن 
يف  املتمثِّلة  التقليدية  الوسائل  إىل  إضافة  أفريقيا،  غرب  عرب 
عامي  بي  وما  الربيدية.  الطرود  ويف  الجوِّي  التوصيل  خدمات 
2005 و2011، ُضبط نحو 5.7 أطنان من الكوكايي يف حاويات 

شحن ُمرسلة من أمريكا الالتينية إىل أوروبا عرب غرب أفريقيا، مبا 
يف ذلك 2.1 طن ُضبطت يف عام 2011. ويف فرتة أقرب، وتحديداً 
كيلوغراماً   282 مقدارها  كمية  ُضبطت   ،2013 شباط/فرباير  يف 
من الكوكايي يف ميناء تيام )أكرا(، غانا، يف حاوية أُرسلت أصالً 
دة القوميات. ويف عملية مشرتكة قامت  من دولة بوليفيا املتعدِّ
املتحدة  واململكة  والربتغال  إسبانيا  من  كل  يف  السلطات  بها 
مقدارها  كمية  ُضبطت  الشاملية،  وأيرلندا  العظمى  لربيطانيا 
ميل   700 بعد  عىل  األطليس،  املحيط  يف  الكوكايي  من  طنَّان 
تقريباً جنوب غرب كابو فريدي، وهي متَّجهة إىل شاميل الربتغال 

وإسبانيا، يف نهاية آذار/مارس 2013.

املسافرين  مع  التهريب  محاوالت  عدد  تراجع  وقد   -313
القادمي من غرب أفريقيا إىل أوروبا. وأقل من ُخمس املسافرين 
بون الكوكايي إىل أوروبا يفدون من غرب أفريقيا بالنظر  الذين يُهرِّ
ية  إىل أنَّ املزيد من عمليات التهريب تتمُّ عن طريق الرحالت الجوِّ
ل  املبارشة من أمريكا الالتينية والكاريب ي. وعالوًة عىل ذلك، يفضِّ
الكثري من املتَّجرين يف غرب أفريقيا بيع هذا العقار محلياً نظراً 
الت والشبكات الرضورية ويخشون املخاطر  ألنَّهم يفتقرون إىل الصِّ
محلية  مثَّة سوقاً  أنَّ  كام  أوروبا.  إىل  رات  املخدِّ بتهريب  املرتبطة 
كبرية للكوكايي نظراً إىل أنَّ عدد املتعاطي املحليي للكوكايي يف 

غرب أفريقيا يف تزايُد. 

املؤثِّرات العقلية )ب( 

أفريقيا،  يف  األمفيتامينية  طات  للمنشِّ ناشئة  سوق  توجد   -314
وازدياد  السالئف  ترسيب  عمليات  ازدياد  عليه  يربهن  ما  وهو 

ع يف ُصنع امليثامفيتامي. املضبوطات والتوسُّ

ويُهرَّب امليثامفيتامي عىل نحو متزايد من غرب أفريقيا،   -315
وكوت  وغينيا  وغانا  وغامبيا  والسنغال  وتوغو  بنن  من  وتحديداً 
وكذلك  رشقها،  وجنوب  آسيا  رشق  إىل  ونيجرييا،  ومايل  ديفوار 
َر كمُّ امليثامفيتامي املهرَّب من غرب أفريقيا إىل  أوقيانوسيا. وقُدِّ
آسيا بحوايل 1.5 طن يف عام 2012. وتأيت بنن ونيجرييا يف مقدمة 
يُشتبه  بينام  به،  املتَّجر  امليثامفيتامي  إىل  بالنسبة  املنشأ  بلدان 
غامبيا  يف  واسع  نطاق  عىل  مرشوعة  غري  بطريقة  يُصنَّع  أنَّه  يف 
وغانا وكوت ديفوار ومايل. ويف عام 2012، كانت أكرب ضبطيات 
قامت بها سلطات جمركية أوروبية لألمفيتامي املتَّجه من غرب 
مجموعه  مبا  ضبطية   72( أملانيا  يف  آسيوية  بلدان  إىل  أفريقيا 
247 كيلوغراماً(، وفرنسا )23 ضبطية مبا مجموعه 51 كيلوغراماً(، 
كانون  ومن  كيلوغراماً(.   22 مجموعه  مبا  ضبطيات   4( والسويد 
كيلوغراماً   14 نحو  ُضبط   ،2013 حزيران/يونيه  إىل  الثاين/يناير 
من امليثامفيتامي يف مطار لومي الدويل، وُضبط كيلوغرامان من 
امليثامفيتامي يف مطار كوتونو الدويل. وقُبض عىل مثانية مسافرين 
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رات قادمي من بانجول، غامبيا، يف طريقهم إىل  من مهرِّيب املخدِّ

رشق آسيا أثناء عبورهم مطاري لندن وباريس. ويف حزيران/يونيه 

عىل  تزيد  مضبوطات  عن  البلجيكية  السلطات  أبلغت   ،2013

بة يف شحنة بضائع مرَسلة من  34 كيلوغراماً من امليثامفيتامي مهرَّ

كوتونو إىل كواال ملبور عرب بروكسل والدوحة.

الذي  أفريقيا  الوحيد يف غرب  البلد  وكانت نيجرييا هي   -316

أبلغ رسمياً عن وجود أنشطة غري مرشوعة لصنع امليثامفيتامي 

مختربين  رات  املخدِّ قواني  إلنفاذ  جهازها  ضبط  حيث 

للميثامفيتامي يف الفرتة 2011-2012 وثالثة مختربات يف النصف 

األول من عام 2013.

امليثامفيتامي واالتِّجار به عىل نحو  يفيد بصنع  وورد ما   -317

غري مرشوع يف رشق أفريقيا، كام ورد ما يفيد بالقبض يف جمهورية 

أنهم  يُعتقد  أفريقيا وكينيا عىل أشخاص  املتحدة وجنوب  تن زانيا 

وأبلغت  ُصنعه.  يف  متورطة  منظمة  إجرامية  شبكات  يف  أعضاء 

الهند/ درب  عىل  امليثامفيتامي  من  مضبوطات  عن  موزامبيق 

طات األمفيتامينية وامليثاكوالون  إثيوبيا/موزامبيق. وال تزال املنشِّ

أجل  من  موزامبيق  يف  مرشوعة  غري  بصورة  تُنتَج  )املاندراكس( 

تهريبها إىل جنوب أفريقيا وإىل بلدان أبعد منها.

وبينام حقَّقت جنوب أفريقيا نجاحاً يف تفكيك عدد من   -318

طات  املنشِّ تزال  ال  وامليثامفيتامي،  امليثكاثينون  صنع  مختربات 

ر  األمفيتامينية تُصنَّع عىل نحو غري مرشوع يف ذلك البلد وتُصدَّ

أفريقيا  جنوب  يف  الرشطة  من  الواردة  التقارير  وتشري  منه. 

عرب  مسافرين  بواسطة  األمفيتامينية  طات  املنشِّ تهريب  إىل 

الخليج إىل آسيا، ورمبا إىل أسرتاليا. ويزداد  مطارات يف منطقة 

لإلنرتنت  األفريقي  الجنوب  يف  اإلجرامية  الجامعات  استخدام 

الحاسويب  االتصال  طريق  عن  املرشوعة  غري  رات  املخدِّ لبيع 

بصفة  نشطي  كانوا  املاندراكس  موزِّعي  أنَّ  ولوحظ  املبارش، 

خاصة يف عام 2012.

ووفقاً للمنظمة العاملية للجامرك، أبلغت إدارات الجامرك   -319

شامل  عدا  األفريقية،  اإلقليمية  دون  املناطق  جميع  بلدان  يف 

أفريقيا، عن مضبوطات من املؤثِّرات العقلية. ويف وسط أفريقيا 

عامي 2011  بي  فيام  الضبطيات  زيادة يف  كانت هناك  وغربها، 

املضبوطة. وتراَجع  الكميات  أو  و2012، سواء من حيث عددها 

أنَّ  بيد  األفريقي،  والجنوب  أفريقيا  رشق  يف  الضبطيات  عدد 

الكميات اإلجاملية املضبوطة بقيت ثابتة.

طات  املنشِّ بشأن  البيانات  لنقص  الرئييس  السبب  ويعود   -320

األمفيتامينية يف املنطقة األفريقية إىل النقص العام يف الوعي لدى 

إىل  أساساً  القانون  إنفاذ  جهود  ه  تُوجَّ حيث  القارة  يف  السلطات 

ضبط القنَّب والكوكايي. 

السالئف )ج( 

فقد  املنطقة.  أنحاء  جميع  يف  بالسالئف  االتِّجار  استمر   -321
ة بلدان أفريقية، من بينها بنن وبوتسوانا وجمهورية  أبلغت عدَّ
وناميبيا  ديفوار  وكوت  وغينيا  وزمبابوي  الدميقراطية  الكونغو 
هذه  ُضبطت  وقد  اإليفيدرين.  من  مضبوطات  عن  ونيجرييا، 
املادة يف شكل كميات سائبة ويف شكل مستحرضات صيدالنية. 
تأسيس  إىل  باإليفيدرين  االتّجار  يف  الزيادة  تشري  أن  وميكن 
مختربات رسية جديدة يف أفريقيا. وكام أشري إليه أعاله، فكَّكت 
يف  امليثامفيتامي  لصنع  مرشوعة  غري  مختربات  ثالثة  نيجرييا 
النصف األول من عام 2013. ويف حزيران/يونيه 2013، أبلغت 
طات  السلطات الكينية عن واقعة تفكيك ملخترب رسي لصنع املنشِّ
عام  من  األول  النصف  ويف  بطريقة غري مرشوعة.  األمفيتامينية 
من  كيلوغراماً   226 مقدارها  كميًة  السلطات  اعرتضت   ،2013
اإليفيدرين يف بنن، وهو بلد مل تُضبط فيه أيُّ كميات من تلك 

املادة خالل السنوات التسع املاضية.

أفريقيا  يف  الحكومات  من  محدود  عدد  ويستخدم   -322
األدوات املتاحة لرصد التدفق الدويل للسالئف الكيميائية. ولذلك 
تزال  ال  أفريقيا  السالئف يف  لترسيب  الشامل  الوضع  فإنَّ صورة 
منقوصة. وتطلب الهيئة إىل الحكومات العمل عىل تحسي آليات 
للمراقبة  الخاضعة  باملواد  الخاصة  لديها  القامئة  واإلبالغ  املراقبة 
الدولية بهدف تقليص محاوالت ترسيب تلك املواد الكيميائية من 

رات بطريقة غري مرشوعة.  أجل صنع املخدِّ

املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية )د( 

ماديت  عىل  يحتوي  نبات  هو   )Catha edulis( القات   -323
ويُستهلك  يُزرع  وهو  للمراقبة،  الخاضعتي  والكاثي  الكاثينون 
طة يف رشق أفريقيا أساساً، وخصوصاً يف إثيوبيا وجيبويت  لتأثرياته املنشِّ
والصومال وكينيا، وكذلك يف بعض أجزاء من الرشق األوسط. والقات 
مرشوع يف إثيوبيا وجيبويت والصومال وكينيا، لكنه يخضع للمراقبة 
يف إريرتيا وجمهورية تن زانيا املتحدة ورواندا والسودان. وتعاطيه يف 
تزايد يف بعض أجزاء من أفريقيا. وال توجد دراسة شاملة ملدى انتشار 
تعاطي القات يف املنطقة، لكن التقارير الفردية الواردة من إثيوبيا 
وجيبويت وكينيا تشري إىل حدوث زيادات هائلة يف تعاطي هذه املادة 
النباتية عىل مدى السنوات القليلة املاضية. فعىل سبيل املثال، يف 
ل االنتشار السنوي لتعاطي القات بي النساء من  جيبويت، زاد معدَّ
3 يف املائة يف عام 1996 إىل 7 يف املائة يف عام 2006، وتضاعف مرة 

أخرى إىل نحو 14 يف املائة بحلول عام 2011.

والصومال هو البلد املستهلك الرئييس للقات يف أفريقيا.   -324
هة يف أحيان كثرية  ا الصادرات إىل األسواق الخارجية، فهي موجَّ أمَّ
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واليمنية.  والكينية  والصومالية  اإلثيوبية  املغرتبة  الجاليات  إىل 
متوز/يوليه  حتى  املتحدة  اململكة  إىل  ر  تُصدَّ املادة  تلك  وكانت 
القات  إخضاع  املتحدة  اململكة  حكومة  قرَّرت  عندما   2013
رات الفئة جيم مبقتىض قانون تعاطي  للمراقبة باعتباره من مخدِّ
الغربية  أوروبا  بلدان  مضبوطات  ومثَّلت   .1971 لعام  رات  املخدِّ
والواليات املتحدة مجتمعة ما نسبته 99 يف املائة من إجاميل كمية 
القات التي ضبطتها السلطات الجمركية يف عام 2012. وكان القات 
املضبوط قاصداً أساساً األسواق غري املرشوعة يف الدامنرك والسويد 

وكندا والرنويج والواليات املتحدة.

وال يزال تعاطي الرتامادول واالتّجار به مصدر قلق بالغ يف   -325
عدد من البلدان يف شامل أفريقيا وغربها، وهو مادة شبه أفيونية 
السلطات  وأفادت  الدولية.)21(  للمراقبة  خاضعة  غري  اصطناعية 
املرصية بأنَّها ضبطت كمية إجاملية قدرها 620 مليون قرص من 
غري  شحنات  عن  عبارة  معظمها  كان  عام 2012،  يف  الرتامادول 
مرشوعة يف حاويات قادمة من الهند عن طريق موانئ ديب واليمن. 
عبور  مراكز  تشكل  والنيجر  وغانا  والسنغال  وتوغو  بنن  تزال  وال 
من أجل تهريب الرتامادول. ومن ترشين الثاين/نوفمرب 2012 حتى 
املوانئ  ملراقبة  املشرتكة  الوحدات  ضبطت   ،2013 أيلول/سبتمرب 
لدى بنن وتوغو، يف إطار الربنامج العاملي ملراقبة حاويات الشحن 
والجرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب  بي  املشرتك 
واملنظَّمة العاملية للجامرك، نحو 84 طنًّا من الرتامادول يف حاويات. 
ومن بي 15 ضبطية قامت بها الوحدات املشرتكة ملراقبة املوانئ يف 
بنن وتوغو يف تلك الفرتة، كانت الحاويات التي ُضبطت فيها أقراص 
الرتامادول مرَسلة من الهند يف 14 حالة، ويف حالة واحدة من الصي، 
وكانت جميع تلك الحاويات، عدا واحدة، قاصدة النيجر. ويف معظم 
الحاالت، بدا هذا العقار كام لو كان ُمنتَجاً صيدالنياً حقيقياً، بَيد أنَّ 
كمية الرتامادول التي يحتويها كانت أكرب من الكميات التي حّددتها 
اللوائح التنظيمية. ويف بعض الحاالت األخرى، جرى ضبط الشحنات 

ألنَّ املستورِد مل يحصل عىل الرتخيص املناسب.

املؤثِّرات  من  املضبوطات  معظم  كانت   ،2012 عام  ويف   -326
االصطناعية.  الِقنَّبي  شبائه  من  أفريقيا  يف  الجديدة  النفسانية 
فيها عن  يُبلَّغ  مل  التي  العامل  الوحيدة يف  املنطقة  أفريقيا  وكانت 

ظهور الكاثينونات االصطناعية أو الفينيثيالمينات أو ضبطها. 

التعاطي والعالج  -5

وقابلة  موثوقة  معلومات  وجود  عدم  من  الرغم  عىل   -327
ل االنتشار  رات يف أفريقيا، فإنَّ معدَّ للمقارنة بشأن تعاطي املخدِّ

لالطِّالع عىل دراسة تحليلية عاملية أكرث تفصياًل عن تعاطي الرتامادول،    )21(  

غري  االستعامل  يف  العاملية  ات  )املستجدَّ الثاين  الفصل  من  هاء-3  الباب  انظر 
الطبِّي للرتامادول(.

يُقّدر، مرتفعاً  يزال، فيام  املنطقة ال  القنَّب يف  لتعاطي  السنوي 

)7.5 يف املائة من السكان املرتاوحة أعامرهم بي 15 و64 عاماً(، 

الت  مبا ميثِّل نحو ضعف املتوسط العاملي تقريباً. وما زالت معدَّ

والكوكايي  املائة(  يف   0.9( األمفيتامينية  طات  املنشِّ  تعاطي 

مشابهة  املائة(  يف   0.3( األفيونية  واملواد  املائة(  يف   0.4(

العاملية. طات  للمتوسِّ

وال تزال منطقتا غرب أفريقيا ووسطها، عىل وجه الخصوص،   -328

ل االنتشار السنوي لتعاطي القنَّب  تشهدان ارتفاعاً نسبياً يف معدَّ

)12.4 يف املائة من السكان املرتاوحة أعامرهم بي 15 و64 عاماً( 

تعاطي  انتشار  ل  معدَّ يزال  وال  املائة(.  يف   0.4( األفيون  وشبائه 

ر بـ 1.6 مليون شخص( يف هاتي  الكوكايي )0.7 يف املائة أو ما يُقدَّ

املنطقتي دون اإلقليميتي أعىل بكثري من املتوسط العاملي )0.4 يف 

ل زيادة بسبب اتساع سوق  املائة( مع احتامل أن يشهد هذا املعدَّ

الكوكايي فيهام.

العقلية  املؤثِّرات  تعاطي  انتشار  بشأن  استقصاء  وكشف   -329

يف كابو فريدي أجري عام 2012 ونرُش يف نيسان/أبريل 2013 أنَّ 

غري  تعاطوا عقاراً  كابو فريدي  املائة من سكان  ما نسبته 7.6 يف 

بوه ملرة واحدة عىل األقل يف حياتهم، وأنَّ 2.7 يف  مرشوع أو جرَّ

املائة تعاطوا عقاراً غري مرشوع خالل األشهر االثني عرش السابقة، 

الثالثي  األيام  غري مرشوع خالل  عقاراً  تعاطوا  املائة  1.6 يف  وأنَّ 

األخرية. وكان القنَّب هو عقار التعاطي املفضل )7.2 يف املائة لدى 

رات ولو ملرة واحدة يف العمر؛ و2.4 يف  من أفادوا بتعاطي املخدِّ

املائة لدى من أفادوا بالتعاطي خالل األشهر االثني عرش املاضية، 

السابق(،  الشهر  خالل  تعاطيه  أفادوا  من  لدى  املائة  يف  و1.5 

املائة،  يف  و0.1  املائة،  يف  و0.2  املائة،  يف   0.9( الكوكايي  وتبعه 

عىل التوايل( و“الكوكتيل” )مزيج من كوكايي “الكراك” والقنَّب( 

)0.3 يف املائة بالنسبة للتعاطي ولو ملرة واحدة يف العمر، و0.1 يف 

كام  املاضية(.  عرش  االثني  األشهر  خالل  للتعاطي  بالنسبة  املائة 

ل  بدأ استهالك األمفيتامي يصبح مصدر قلق حيث أُفيد بأنَّ معدَّ

0.1 يف  بلغ  العمر  واحدة يف  ملرة  ولو  للتعاطي  بالنسبة  االنتشار 

الحكومة  تتوىل  رات،  املخدِّ تعاطي  ملشكلة  ي  وللتصدِّ املائة. 

جميع  يف  الحكومية  غري  واملنظامت  املدين  املجتمع  ومنظامت 

رات تستهدف  أنحاء البلد تنفيذ مبادرات للوقاية من تعاطي املخدِّ

املجتمعات املحلية واألرُس والشباب.

ويشهد تعاطي شبائه األفيون والقنَّب والكوكايي زيادة يف   -330

أفريقيا. وقد أدَّى تهريب الكوكايي يف غرب أفريقيا والهريوين يف 

رشق أفريقيا إىل الزيادة القامئة عىل العرض يف تعاطي تلك املواد 

يف هاتي املنطقتي دون اإلقليميتي.

وقد كشفت دراسات أُجريت حديثاً يف سيشيل وكينيا أنَّ   -331

رات بالحقن.  الهريوين هو عقار التعاطي الرئييس ملتعاطي املخدِّ
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وال يزال القنَّب أكرث املواد املتعاطاة شيوعاً يف نيجرييا، بينام يزداد 
أيضاً تعاطي شبائه األفيون يف ذلك البلد.

دة، مبا يف ذلك القنَّب  رات املتعدِّ كام أصبح تعاطي املخدِّ  -332
امليثامفيتامي،  أو  أو امليثاكوالون  الفلونيرتازيبام  مع  املمزوج 
السلطات يف جنوب  أفريقيا. وأفادت  الشائعة يف  املامرسات  من 
تشكِّل مصدر قلق عىل  املسألة تحديداً  بأنَّ هذه  أفريقيا وكينيا 

الصحة العامة.

وأبلغت جنوب أفريقيا عن زيادة يف تعاطي امليثامفيتامي   -333
وامليثكاثينون والهريوين.

متباينة.  رات  املخدِّ تعاطي  حالة  فإنَّ  أفريقيا،  ويف شامل   -334
يزيد  مبا  رات  املخدِّ ملتعاطي  الحايل  العدد  ر  يُقدَّ الجزائر،  ففي 
ملكافحة  الوطني  الديوان  ذكره  ملا  ووفقاً  000 300 شخص.  عىل 
ل السنوي النتشار تعاطي  رات وإدمانها يف الجزائر، بلغ املعدَّ املخدِّ
معظم  أعامر  وترتاوح   .2012 عام  يف  املائة  يف   1.15 رات  املخدِّ
عن  البلد  ذلك  وأبلغ  عاماً.  و39   20 بي  ما  رات  املخدِّ متعاطي 
ئات واملسكِّنات. كام أبلغ املغرب  زيادة يف تعاطي القنَّب واملهدِّ

عن زيادة يف تعاطي الكوكايي واملواد األفيونية.

متعاطي  بي  البرشية  املناعة  نقص  فريوس  وانتشار   -335
ففي  أفريقيا.  يف  قلق  مصدر  يشّكل  يزال  ال  بالحقن  رات  املخدِّ
الجديدة  اإلصابات  من  املائة  يف   4 نحو  ما نسبته  يُعزى  غانا، 
بالحقن،  رات  املخدِّ تعاطي  إىل  البرشية  املناعة  نقص  بفريوس 
بي  البرشية  املناعة  نقص  فريوس  انتشار  نسبة  تبلغ  بينام 
ويف  املائة.  يف   9.2 السنغال  يف  بالحقن  رات  املخدِّ متعاطي 
فريوس  انتقال  ألساليب   2010 عام  أجري  تحليل  أظهر  نيجرييا، 
رات بالحقن كان السبب  نقص املناعة البرشية أنَّ تعاطي املخدِّ
انتشار  أنَّ  ر  يُقدَّ بينام  الجديدة،  اإلصابات  من  املائة  يف   9 يف 
بالحقن  رات  املخدِّ متعاطي  بي  البرشية  املناعة  نقص  فريوس 
بالحقن  رات  املخدِّ تعاطي  زال  ما  كينيا،  ويف  املائة.  يف   4.2 بلغ 
مسؤوالً عن حوايل 4 يف املائة من حاالت العدوى الجديدة بذلك 
رات  الفريوس، وتبلغ نسبة انتشار اإلصابة به بي متعاطي املخدِّ

بالحقن حوايل 6.2 يف املائة.

وياُلَحظ أنَّ توافُر مرافق العالج وإعادة التأهيل باألساليب   -336
املتوسط  من  بكثري  أقّل  أفريقيا  يف  العلمية  األدلَّة  إىل  املستندة 
متعاطي  من  ستة  كل  من  واحد  متعاٍط  نحو  ويتلقَّى  العاملي. 
اضطرابات  من  العالج  العاملي  النطاق  اإلشكاليي عىل  رات  املخدِّ
أفريقيا،  يف  أنَّه  بيد  عام.  كل  لها  أو االرتهان  رات  املخدِّ تعاطي 
رات  ال يحصل سوى متعاٍط واحٍد من كل 18 من متعاطي املخدِّ
اإلشكاليي عىل خدمات عالجية، وغالباً ما تكون للعالج من مشاكل 
متصلة بتعاطي القنَّب. ومن دواعي القلق بصفة خاصة يف شامل 
الجنسانية  لالعتبارات  واملراعية  املجتمعية  الربامج  غياب  أفريقيا 

رات التي تكفل ُسبالً كافية للمرأة لالستفادة من  للعالج من املخدِّ

مرافق العالج. 

القارة األمريكية  باء- 

أمريكا الوسطى والكاريب ي 

التطّورات الرئيسية  -1

منطقة  تتخذ من  املنظَّمة  اإلجرامية  الجامعات  زالت  ما   -337

املرشوعة  غري  رات  املخدِّ لنقل  درباً  والكاريب ي  الوسطى  أمريكا 

ر  املتجهة إىل أمريكا الشاملية وأوروبا وإعادة شحنها. ومن املقدَّ

هة إىل  أنَّ أكرث من 90 يف املائة من جميع شحنات الكوكايي املوجَّ

وممر  املكسيك  عرب  وتنقل  كولومبيا  من  تنشأ  املتحدة  الواليات 

خالل  من  الكوكايي  تدفق  انخفض  وباملقابل،  الوسطى.  أمريكا 

سيَّام  ال  األخرية،  السنوات  خالل  كبرياً  انخفاضاً  الكاريب ي  منطقة 

املناطق املحاذية للحدود بي غواتيامال وهندوراس حيث التمس 

بون دروباً بديلة. املهرِّ

وما زال االتِّجار بالكوكايي ميثل أهم املصادر املربحة لدخل   -338

املنافسة  وأدت  الوسطى،  أمريكا  املنظَّمة يف  اإلجرامية  الجامعات 

املستعرَّة يف االتِّجار به بالتايل إىل رفع مستوى العنف يف املنطقة. 

من  الشاميل  الجزء  بشكل خاص عىل  العنف  موجات  آخر  وتؤثّر 

أمريكا الوسطى: بليز والسلفادور وغواتيامال وهندوراس. وما زال 

ل جرائم القتل عىل املستوى الوطني يف هندوراس من أعىل  معدَّ
يتعلق  فيام  للقلق  إثارة  املناطق  أكرث  وتقع  لة.  املسجَّ الت  املعدَّ

بالعنف مبحاذاة ساحل هندوراس وعىل جانبي الحدود بي غواتيامال 
وهندوراس ويف غواتيامال مبحاذاة الحدود مع بليز واملكسيك.

رات عرب هذه البلدان عامالً مساهامً  وقد كان تهريب املخدِّ  -339
رات، عالوًة عىل  يف ارتفاع مستويات العنف والفساد املتصل باملخدِّ

زيادة العبء امللقى عىل أنظمة العدالة الجنائية املثقلة بالقضايا 
ى،  ر أنَّ هناك أكرث من 900 عصابة، أو “مارا” كام تُسمَّ أصالً. ويقدَّ

أمريكا  يف  حالياً  نشطة  ألفاً،  السبعي  أعضائها  مجموع  يتجاوز 
ترتكب يف  التي  القتل  املائة من جرائم  15 يف  وتتصل  الوسطى. 

السلفادور وغواتيامال وهندوراس بالعصابات.

وتواصل الهيئة متابعة النقاش الدائر حول السياسات ذات   -340

مقرتحات  ن  يتضمَّ وهو  كثب،  عن  املنطقة  يف  رات  باملخدِّ الصلة 
تدعو إىل إرساء قواعد تنظيمية للمواد الخاضعة للمراقبة الدولية 

رات،  ال تتامىش بشكل كامل مع املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ

ويؤكِّد أصحاب تلك املقرتحات أنَّ من شأن مثل هذه التغيريات يف 
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الت الجرمية والعنف والفساد  السياسات أن تسهم يف خفض معدَّ

بعض  تفعيل  أنَّ  إىل  األنظار  تلفت  أن  الهيئة  وتود  املنطقة.  يف 

هذه املقرتحات يخالف نص املعاهدات التي أصبحت جميع دول 

املنطقة أطرافاً فيها، ويتعارض مع هدفها وروحها )وهو، تحديداً، 

املقرتحات  لهذه  وسيكون  وسالمتهم(،  البرش  عىل صحة  الحفاظ 

تتزايد  حي  يف  الشباب،  سيَّام  ال  سكانها،  صحة  عىل  خطري  أثر 

رات  األدلَّة العلمية عىل األرضار الناشئة عن إساءة استعامل املخدِّ

يف  أكرث  بشكل  تسهم  أن  املقرتحات  لهذه  ميكن  كام  وتعاطيها، 

انتشار األسواق غري املرشوعة والجرائم واالتِّجار والفساد والعنف، 

الصحية  األخطار  بشأن  مبهمة  رسائل  من  تبثه  ما  عىل  عالوًة 

رات وتعاطيها. الناشئة عن إساءة استعامل املخدِّ

املنطقة  حكومات  اتخذتها  التي  اإلجراءات  من  وبالرغم   -341

ملعالجة مشكلة ترسيب الكيمياويات السليفة، فإنَّ هذه البقعة 

نتيجًة  بديل  كدرب  رمبا  املواد،  لتهريب هذه  تستخدم  زالت  ما 

لتشديد الرقابة يف املكسيك. 

التعاون اإلقليمي  -2

مركزاً  والكاريب ي  الوسطى  أمريكا  منطقة  زالت  ما   -342

اإلقليمي،  للتعاون  مهامًّ  رات، مامَّ يجعلها ميداناً  باملخدِّ لالتِّجار 

والجرمية مع  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  ويتعاون مكتب 

خالل  اإلقليمي  التعاون  أوجه  تركزت  وقد  املنطقة.  حكومات 

العام املايض عىل أنشطة التعاون يف مجال إنفاذ القانون، وعىل 

وخفض  السالئف  ترسيب  ومنع  رات  باملخدِّ لالتِّجار  ي  التصدِّ

رات. الطلب عىل املخدِّ

وقد نُفِّذت، تحت قيادة منظمة الرشطة الجنائية الدولية   -343

تهريب  أنشطة  مكافحة  بهدف  “اليونفيش”  عملية  )اإلنرتبول(، 

التي  البحر  النارية غري املرشوعة عن طريق  رات واألسلحة  املخدِّ

ومنطقة  الوسطى  أمريكا  يف  منظمة  إجرامية  جامعات  تزاولها 

حزيران/  10 إىل  أيار/مايو   27 من  العملية  واستمرت  الكاريب ي، 

يونيه 2013. وُضبط خاللها نحو 30 طنًّا من الكوكايي والهريوين 

العملية  يف  وشارك  دوالر.  مليون  بـ822  قيمتها  رت  قُدِّ والقّنب 

عىل  القبض  عن  أيضاً  وأسفرت  املنطقة،  يف  وإقليامً  34 بلداً 

142 شخصاً وضبط 15 سفينًة و8 أطنان من الكيمياويات السليفة 

و42 مسدساً وحوايل 000 170 دوالر نقداً.

كام نُفِّذت عملية أخرى تحت االسم الرمزي “آيسربيكر”   -344

تحت قيادة اإلنرتبول وبدعم من الهيئة ومنظمة الجامرك العاملية 

عىل  العملية  هذه  وركَّزت   .2012 األول/أكتوبر  ترشين  خالل 

مكافحة تصنيع امليثامفيتامي وتهريبه عرب القارة األمريكية، ونتج 

و200  الكيميائية  املواد  من  طنًّا   360 عىل  يزيد  ما  ضبط  عنها 

)ثنايئ  ل.س.د.  وعقار  والكوكايي  امليثامفيتامي  من  كيلوغرام 
كام  نقداً،  دوالر  ومليوين   )LSD( الليرسجيك(  حمض  إيثيالميد 
أحد  وشارك  غري مرشوعة.  ميثامفيتامي  مختربات  أربعة  فُكِّكت 
عرش بلداً من بلدان املنطقة يف هذه العملية التي أدَّت إىل بدء 

35 تحقيقاً عرب املنطقة.

رات والجرمية  وافتتح مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ  -345
وحكومة بنام يف 1 ترشين الثاين/نوفمرب 2012 األكادميية اإلقليمية 
وزيادة  الشأن  هذا  يف  القدرات  تحسي  بغية  الفساد  ملكافحة 
الصلة  ذات  رضوبه  يتضمن  )مبا  الفساد  مكافحة  عىل  التعاون 

رات( يف املنطقة.  باملخدِّ

الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية  -3

الداخلية  املالية  واملؤسسات  املصارف  قانون  بليز  أقرَّت   -346
واشرتعته يف 1 كانون الثاين/ يناير 2013. وهذا القانون )أ( يعزِّز 
اإلطار التنظيمي واإلرشايف للمصارف واملؤسسات املالية الداخلية 
التي  الدولية  املامرسات  وأفضل  للمعايري  االمتثال  تستطيع  حتى 
ن  وضعتها لجنة بازل املعنية باإلرشاف عىل املصارف؛ و)ب( يحسِّ
االمتثال والكفاءة عن طريق النص عىل عقوبات إدارية عىل عدم 
الوطنية  اسرتاتيجيتها  تنفيذ  بليز  تواصل  كام  ألحكامه.  االمتثال 
رات للفرتة 2011-2014، والتي خضعت للتحديث  ملكافحة املخدِّ

عام 2011.

ملكافحة  وطنية  اسرتاتيجية  تنفيذ  السلفادور  وتواصل   -347
رات تغطي الفرتة من 2011 إىل 2015 وتعمل عىل خفض  املخدِّ
الصلة  ذات  للجرائم  ي  والتصدِّ ومراقبتها  رات  املخدِّ عىل  الطلب 
من  الحّد  هو  االسرتاتيجية  لهذه  الرئييس  والهدف  رات.  باملخدِّ
رات  باملخدِّ املرشوع  غري  االتِّجار  ومكافحة  رات  املخدِّ تعاطي 

رات. والجرائم ذات الصلة باملخدِّ

بي  املشرتكة  اللجنة  عرضت   ،2013 حزيران/يونيه  ويف   -348
باالتجار  املتعلقة  الوطنية  الترشيعات  بتنقيح  املعنية  املؤسسات 
رات يف هندوراس عىل رئيس الجمهورية مقرتح قانون جديد  باملخدِّ
رات  بشأن حامية األمن الوطني يف معرض مكافحة االتِّجار باملخدِّ
والجرائم ذات الصلة ومام ينص عليه املقرتح تصنيف الجرائم ذات 
رات، مبا يشمل تشديد العقوبة عىل جرائم االتِّجار  الصلة باملخدِّ
رات، ويحدد املقرتح املواد التي ينبغي مراقبتها، مبا  الخطرية باملخدِّ
يشمل املواد الخاضعة للمراقبة الدولية، ومن ضمن ما ينص عليه 
أنشطة  املطلوبي بسبب  الهندوراسيي  الرعايا  جواز تسليم  أيضاً 

رات. االتِّجار باملخدِّ

قانوناً  بنام  حكومة  وقَّعت   ،2013 آب/أغسطس  ويف   -349
رات.  باملخدِّ املتصلة  بالجرائم  الخاص   23 القانون  لتعديل 
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وتنص تعديالت القانون املذكور عىل التحفُّظ عىل ما يضبط من 
الدعاوى  تسيري  رات خالل  باملخدِّ موجودات وممتلكات متصلة 
واملمتلكات،  املوجودات  تلك  إدارة  عىل  تنص  كام  القضائية، 
الوطنية  اللجنة  إىل  مبصادرتها،  الحكم  مبجرَّد  تُحال،  أن  وعىل 
قد  التي  رات،  باملخدِّ املتصلة  الجرائم  ومنع  بدراسة  املعنية 
فيها  الترصُّف  يف  ترشع  أو  فيها  األعضاء  املؤسسات  إىل  تحيلها 

العلني.  باملزاد 

الزراعة واإلنتاج والصنع واالّتجار  -4

رات املخدِّ )أ( 

غرينادين  وجزر  فنسنت  وسانت  جامايكا  زالت  ما   -350
يف  املنتجة  القنَّب  كميات  تقترص  وال  للقنَّب.  رئيسية  مصادر 
بها  يُتَّجر  بل  املنطقة،  يف  بالطلب  الوفاء  عىل  البلدين  هذين 
زالت  ما  بأنَّ جامايكا  يفيد  ما  الدولية. وورد  األسواق  كذلك يف 
غري  املتحدة،  للواليات  ه  املوجَّ للقنَّب  الكاريبـي  يف  مورِّد  أكرب 
املتحدة  واململكة  وبلجيكا  أملانيا  إىل  تُهرَّب  كمياته  بعض  أنَّ 
إىل  واستناداً  وهولندا.  الشاملية  وأيرلندا  العظمى  لربيطانيا 
من  للفرتة  القنَّب  ضبطيات  بفرادى  املتعلقة  للبيانات  تحليل 
ذكراً  األكرث  العرشة  البلدان  بي  جامايكا  أتت   ،2012 إىل   2001
املنطقة  يف  األخرى  املهمة  القنَّب  مصادر  ومن  مصدر.  كبلدان 
كوستاريكا، حيث ضبطت السلطات  056 214 1 نبتة قنَّب يف 

النصف األول من عام 2013.

كوستاريكا  إىل  الواردة  الكوكايي  شحنات  زادت  وقد   -351
خالل السنوات األخرية. فبينام كان متوسط املضبوطات السنوية 
الكميات  هذه  زادت  و2005،   2000 عامي  بي  أطنان  خمسة 
وقد  و2010.   2006 عامي  بي  املتوسط  يف  سنوياً  طنًّا   20 إىل 
تأكَّد ذلك االتجاه فيام بعد، حيث بلغ إجاميل املضبوطات حوايل 
يف   80 من  يقرب  ما  أنَّ  ر  املقدَّ ومن   .2012 عام  15 طنًّا خالل 
وعالوًة  ا.  جوًّ يصلها  كوستاريكا  إىل  الوارد  الكوكايي  من  املائة 
الذي  للكوكايي  رئييس  عبور  بلد  كوستاريكا  أنَّ  تَبيَّ  ذلك،  عىل 
ية  جوِّ رحالت  عىل  مسافرين  مع  أوروبا  إىل  ذلك  بعد  يُهرَّب 
األخرية.  اآلونة  يف  قلَّ  الدرب  هذا  استخدام  أنَّ  ويبدو  تجارية. 
وقد يُعزى هذا التطّور إىل الدور املتزايد الذي تؤدِّيه الجمهورية 
ية  جوِّ رحالت  عىل  املهرَّب  للكوكايي  عبور  كبلد  الدومينيكية 
ة األخرى لنقل الكوكايي  تجارية إىل أوروبا. ومن الوسائل املهمَّ

ه إىل أوروبا السفن البحرية. املوجَّ

يعرب  ال  الكوكايي  بأنَّ  السلفادورية،  السلطات  وأفادت   -352
بلدها إالَّ بكميات ضئيلة، ويرجع ذلك يف املقام األول إىل افتقار 

ذلك البلد إىل ساحل عىل املحيط األطليس.

املنطقة  من  التهريب جواً  بتزايد عمليات  يفيد  ما  وَورد   -353

البوليفارية  فن زويال  وجمهورية  كولومبيا  بي  الواقعة  الحدودية 

انخفاض  مع  بالتوازي  هندوراس،  للطائرات يف وسط  مهابط  إىل 

والجمهورية  هايتي  عرب  املمتدة  املعتادة  الدروب  عىل  النشاط 

الدومينيكية. وفيام يتعلق بالتهريب بحراً، تستخدم أيضاً مناطق 

ويف  نيكاراغوا.  شامل  من  وأجزاء  هندوراس  يف  نائية  ساحلية 

نيكاراغوا، تُضبط معظم كميات الكوكايي يف مناطق نائية مبحاذاة 

الساحل األطليس. وقد ضبطت سلطات نيكاراغوا 9.3 أطنان من 

الكوكايي خالل عام 2012، عالوًة عىل ضبط 986 كيلوغراماً من 

القنَّب و4 كيلوغرامات من كوكايي “الكراك” و13 كيلوغراماً من 

الهريوين وإبادة 252 43 نبتة قنَّب.

توريد  سلسلة  حلقات  بعض  انقطعت  فقد  ذلك  ومع   -354

بي  والعنف  القانون  إنفاذ  أجهزة  لتدخُّالت  نتيجًة  الكوكايي 

من  الضبط  عمليات  اقرتاب  مع  الوسطى،  أمريكا  يف  العصابات 

املصدر يف أمريكا الجنوبية.

ه  املوجَّ األفيون  خشخاش  زراعة  غواتيامال  يف  وتستمر   -355

لالستهالك يف السوق املحلية ويف بلدان أخرى يف املنطقة كذلك. 

وبالرغم من االفتقار إىل بيانات دقيقة عن مناطق زراعة خشخاش 

األفيون، فقد زادت املساحات املبادة من نبتات خشخاش األفيون 

ثالثة أضعاف، حيث كانت أقّل من 500 هكتار يف عام 2007 ثمَّ 

أصبحت يف عام 2011 أكرث من 500 1 هكتار.

وقد ظلِّ مستوى مضبوطات الهريوين يف منطقة الكاريب ي   -356

مستقراً بي عامي 2010 و2011. ومن حيث أوزان املضبوطات، 

مثَّلت مضبوطات الجمهورية الدومينيكية أكرث من 75 يف املائة من 

مضبوطات الهريوين املعلنة يف منطقة الكاريب ي منذ عام 2006، 

وقد ُضبط فيها 42 كيلوغراماً يف عام 2011، مقابل 30 كيلوغراماً 

الهريوين  من  مشابهة  كمية  ضبطت  كام   .2010 عام   يف 

)39 كيلوغراماً( يف الجمهورية الدومينيكية عام 2012. 

املؤثِّرات العقلية )ب( 

الذي  املنطقة،  يف  األمفيتامينية  طات  املنشِّ صنع  أصبح   -357

وقد  بالغ.  لقلق  مثرية  قضية  سنوات،  ة  عدَّ قبل  معروفاً  مل يكن 

طات  أعلنت كلٌّ من بليز وغواتيامال ونيكاراغوا عن صنع تلك املنشِّ

باتِّساع  الخصوص،  وأفادت غواتيامال، عىل وجه  منذ عام 2009. 

مخترباً   13 فكَّكت  وقد  امليثامفيتامي،  صنع  عمليات  نطاق 

أدلَّة  الثاين/يناير وأيلول/سبتمرب 2012. وتؤكِّد  كانون  لصنعه بي 

ا للعمليات غري  فوتوغرافية من هذه املختربات الحجم الكبري جدًّ

لصنع  كبرياً  مخترباً   15 بضبط  االتجاه  هذا  تأكَّد  وقد  املرشوعة. 

امليثامفيتامي يف غواتيامال خالل عام 2013. 
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السـالئف )ج( 

سالئف  عىل  الرقابية  الضوابط  تشديد  من  بالرغم   -358

الوسطى  أمريكا  زالت  ما  املنطقة،   يف  األمفيتامينية  طات  املنشِّ

الكيميائية  املواد  سيَّام  ال  بالسالئف،  االتِّجار  أنشطة  من  تعاين 

الكيميائية  واملواد  األولية  السالئف  مثل  للمراقبة  الخاضعة  غري 

املصنوعة حسب الطلب غري الخاضعة للمراقبة مبقتىض اتفاقية 

رات  املخدِّ يف  املرشوع  غري  االتّجار  ملكافحة  املتحدة  األمم 

جديداً  تهديداً  ميثِّل  وهذا   .1988 لسنة  العقلية  واملؤثِّرات 

تواجهه السلطات التنظيمية وسلطات إنفاذ القانون، التي يتعيَّ 

اإلنتاج.  عمليات  يف  املستخدمة  الكيميائية  املواد  تحديد  عليها 

 2012 عام  يف  املكسيكية  السلطات  املثال، ضبطت  سبيل  فعىل 

للمراقبة  ال يخضع  الذي  امليثيالمي  من  طنًّا   195 مقداره  ما 

وكانت  للميثامفيتامي  مرشوع  غري  صنع  يف  ويستخدم  الدولية 

هة إىل غواتيامال ونيكاراغوا. تلك الكمية موجَّ

وُضبطت يف غواتيامال كميات كبرية من املواد الكيميائية   -359

لشحنات  مهمة  عبور  نقطة  البلد  هذا  زال  وما   .2012 عام 

السودوإيفيدرين التي منشؤها بنغالديش، يف شكل مستحرضات 

عن  هندوراس  أعلنت  كام  سائب.  شكل  يف  والهند،  صيدالنية، 

غري  السودوإيفيدرين  من  طنًّا   22 عىل  يزيد  ما  وإتالف  ضبط 

املنشأ. املعلوم 

عن  “بيكس”،  نظام  عرب   ،2013 عام  غواتيامال  وأعلنت   -360

من  لرت  و000 26  الكيتون  إيثيل  ميثيل  من  لرتاً   240 ضبط 

لصنع  كمذيب  يستخدم  وكالهام  للمراقبة،  خاضعة  غري  مادة 

مقدارها  كمية  عىل  عالوًة  مرشوع،  غري  نحو  عىل  رات  املخدِّ

موجهة  كانت  أسيتات  فينيل  اإليثيل  من  كيلوغرام   16 000

لصنع ميثامفيتامي عىل نحو غري مرشوع.

السليفة  الكيمياويات  أنَّ كميات كبرية من  املعتقد  ومن   -361

إىل  الطريق  يف  بليز  عرب  مترَّر  امليثامفيتامي  إنتاج  يف  املستخدمة 

املكسيك. وقد ضبطت السلطات يف بليز يف عام 2012 ما يزيد عىل 

156 طنًّا من هذه املواد الكيميائية وأتلفتها.

يات األخرى ذات الصلة التي تواجهها السلطات،  ومن التحدِّ  -362

ال سيَّام يف غواتيامال، التخلص من املواد الكيميائية املضبوطة، نظراً 

للنقص يف املرافق الالزمة لتخزين هذه املواد الكيميائية وقصور 

البلد،  ذلك  ويف  املواد.  هذه  من  للتخلص  الالزمة  التحتية  البنية 

تراكمت كميات كبرية من الكيمياويات السليفة يف انتظار التخلص 

فُكِّك 15 مخترباً  البيئة. وقد  منها، مامَّ يشكِّل خطراً شديداً عىل 

رسياً خالل عام 2013. وتشجع الهيئة مرة أخرى املجتمع الدويل 

والحكومات املهتمة عىل مساعدة بلدان املنطقة يف معالجة تلك 

أصدر  ذلك،  عىل  وعالوًة  ناجع.  بشكل  وحلها  الخطرية  املشكلة 

رات والجرمية منشوراً بعنوان  مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ
يف  املستخدمة  الكيميائية  املواد  مع  للتعامل  توجيهية  “مبادئ 
آمن”.  بشكل  منها  والتخلُّص  رات  للمخدِّ املرشوع  غري  الصنع 
وهي توفِّر معلومات عن أساليب آمنة لكيفية التعامل مع املواد 
الكيميائية املستخدمة لصنع عقاقري مختلفة عىل نحو غري مرشوع 

وكيفية التخلّص منها. 

املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية )د( 

كانت كوستاريكا وبنام من البلدان السبعي التي أفادت   -363
بظهور مؤثِّرات نفسانية جديدة، وهذا اتجاه متناٍم يضع سلطات 
خطريًة،  صحية  عواقب  ويستتبع  يات  تحدِّ أمام  واإلنفاذ  التنظيم 
حيث إنَّ آثار هذه املواد عىل جسم اإلنسان غري مفهومة أو معلومة 
بشكل تام. وقد أعلنت كوستاريكا يف عام 2012 عن مادتي هام 

N-البنزيل بيبريازين، و1-)3-ثاليث فلورو ميثيل فينيل( بيبريازين. 

التعاطي والعالج  -5

القنَّب  بتعاطي  املتعلقة  واألمناط  االتجاهات  شهدت   -364
األخرية  السنوات  خالل  والكاريب ي  الوسطى  أمريكا  منطقة  يف 
السنوي  االنتشار  ل  معدَّ متوسط  ر  قُدِّ وقد  نسبياً.  استقراراً 
املائة  يف  و2.8  الوسطى  أمريكا  يف  املائة  يف   2.6 بنسبة  للقّنب 
بتعاطيهم  الطلبة  أفاد  الذي  العمر  متوسط  وبلغ  الكاريب ي.  يف 
القنَّب أول مرة عنده 13 عاماً تقريباً يف 12 بلداً كاريبياً )أنتيغوا 
وبربودا، بربادوس، دومينيكا، غرينادا، غويانا، هايتي، جامايكا، 
وجزر  فنسنت  سانت  لوسيا،  سانت  ونيفيس،  كيتس  سانت 

غرينادين، سورينام، ترينيداد وتوباغو(. 

يف  و”اإلكستايس”  األفيون  شبائه  بتعاطي  يتعلق  وفيام   -365
أمريكا الوسطى، أشارت تقديرات مكتب األمم املتحدة املعني 
ل انتشار سنوي بلغ 0.2 يف املائة  رات والجرمية إىل معدَّ باملخدِّ
العاملي  املتوسط  من  أقلُّ  وهذا  التوايل،  عىل  املائة  يف  و0.1 

كبري. بقدر 

لتعاطي  التقديري  املتوسط  االنتشار  ل  معدَّ زال  وما   -366
الكوكايي يف أمريكا الوسطى والكاريب ي، وهو 0.6 يف املائة و0.7 يف 

املائة عىل التوايل، أعىل من املتوسط العاملي.

كوستاريكا  يف  وطنية  استقصائية  دراسة  أُجريت  وقد   -367
الثانوية  املرحلة  بي طالب  رات  املخدِّ تعاطي  عن   2012 عام  يف 
املدارس  طالب  بي  رات  املخدِّ تعاطي  مستويات  عىل  للوقوف 
مقابالت  إجراء  الدراسة  وشملت  والخاصة.  الحكومية  الثانوية 
وبلغ  مقاطعات.  سبع  من  اإلجامل  وجه  عىل  508 5 طالب  مع 
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متوسط عمر البدء يف تعاطي القنَّب، وفقاً للدراسة االستقصائية، 
14.3 عاماً. كام أبرزت نتائج الدراسة االستقصائية زيادة كبرية يف 
تعاطي القّنب، حيث قفز من 6.8 يف املائة يف عام 2009 إىل 9.7 يف 

املائة يف عام 2012.

األمفيتامينية  طات  املنشِّ تعاطي  مستويات  زالت  وما   -368
ل  معدَّ بلغ  حيث  العاملي،  باملتوسط  مقارنًة  مرتفعة  املنطقة  يف 
خاص  بشكل  وينترش  املائة.  يف   1.3 التقديري  السنوي  االنتشار 
طات. ويف  تعاطي املستحرضات الصيدالنية التي تحتوي عىل منشِّ
مبستويات  والسلفادور  كوستاريكا  من  كلٌّ  أفادت  الوقت،  نفس 
ئات التي ترُصف كأدوية بوصفة طبِّية.  مرتفعة من تعاطي املهدِّ
رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  أفاد مكتب  املثال،  فعىل سبيل 
املستوى  عىل  التاسعة  املرتبة  يف  تأيت  السلفادور  بأنَّ  والجرمية 
السنوي  االنتشار  ل  معدَّ بلغ  حيث  الشأن،  هذا  يف  العاملي 
ئات بي عموم السكان  لالستخدامات غري الطبِّية للمسكِّنات واملهدِّ

7.8 يف املائة. 

أمريكا الشاملية 

التطّورات الرئيسية  -1

رات غري املرشوعة  الت انتشار تعاطي املخدِّ رغم بقاء معدَّ  -369
املتوسطات  تتخطى  تظل  فإنَّها  نسبياً،  ثابتة  الشاملية  أمريكا  يف 
تعاطي  الت  معدَّ ارتفاع  عىل  وترتتَّب  كبري.  حدٍّ  إىل  العاملية 
فبحسب  العامة.  الصحة  عىل  خطرية  آثار  املنطقة  يف  رات  املخدِّ
املعلومات التي وفّرتها حكومات بلدان املنطقة، شهد عام 2011 
مامَّ  الشاملية،  أمريكا  يف  رات،  باملخدِّ متصلة  وفاة   48 000 زهاء 
الً مقداره 155.8 وفاة لكل مليون من السكان املرتاوحة  ميثّل معدَّ

ل يف العامل. أعامرهم بي 15 و64 عاماً، وهو أعىل معدَّ

ويف آب/أغسطس 2013، أصدرت وزارة العدل يف الواليات   -370
هة إىل دوائر النيابة العامة يف هذا البلد توضح  املتحدة مذكِّرة موجَّ
موقفها فيام يتعلق باعتامد قواني يف عدد من والياته تجيز تعاطي 
القنَّب لألغراض “الطبِّية” أو الرتفيهية. وقد تعهَّد وزير العدل بأن 
يوضح موقف وزارته فيام يتعلق بهذه املسألة، وال سيَّام يف أعقاب 
املبادرات التي طُرحت لالقرتاع وأقرها املصوتون يف والية كولورادو 
ووالية واشنطن يف ترشين الثاين/ نوفمرب 2012، وهي تبيح تعاطي 
القنَّب لألغراض الرتفيهية غري أنَّ قانون املواد الخاضعة للمراقبة 
ما زال يحظر إنتاج القنَّب واالتِّجار به وحيازته، ويدرجه يف جدوله 
ا أن يُساء استعاملها  ح جدًّ ن املواد التي من املرجَّ األول الذي يتضمَّ
وليس لها قيمة طبِّية مثْبتة علمياً وال يوجد قبول لفكرة أنَّ من 

املمكن تعاطيها عىل نحو آمن تحت إرشاف طبِّي.

ويف منطقة املكسيك االتحادية، يجري حالياً إعداد مشاريع   -371
قواني تنص عىل إباحة استخدام القنَّب ليك تنظر فيها الجمعية 
رات  الترشيعية. وتبعاً للمنتدى املعني بالسياسات املتعلقة باملخدِّ
الذي عقدته الجمعية الترشيعية لهذه املنطقة االتحادية يف أوائل 
أيلول/سبتمرب 2013، قال رئيس هذه الجمعية إنَّها ستعمل عىل 
املخاطر  وتقليص  والوقاية  العالج  عىل  يركِّز  جديد  قانون  وضع 
املرشوعة  املواد  بتعاطي  يتعلق  فيام  اإلنسان  حقوق  واحرتام 
واملواد غري املرشوعة وإساءة استعاملها. كام أنَّ هذا املنتدى بيَّ 
بوضوٍح الحدود القانونية )االتفاقيات الدولية والقانون االتحادي( 

التي يجب أن يحرتمها كل قانون جديد قد يُعتَمد.

اسرتاتيجيتها  كندا  2013، نرشت حكومة  آذار/مارس  ويف   -372
يف  املتمثِّلة  االنتشار  الواسعة  للمشكلة  ي  للتصدِّ األوىل  الوطنية 
تعاطي عقاقري الوصفات الطبِّية. وقد أَعدَّ هذه االسرتاتيجيَة املركُز 
بالتعاون مع شتى  اإلدمان  مواد  تعاطي  املعني مبشكلة  الكندي 
املحيل،  املستوى  وعىل  االتحادي  املستوى  عىل  املعنية  الجهات 

وكذلك مع جامعات السكان األصليي. 

التعاون اإلقليمي  -2

االً  تتعاون بلدان املنطقة تعاوناً إقليمياً إضافياً ويُعترب فعَّ  -373
املعلومات  تبادل  شكل  يأخذ  الذي  تعاونها  فيه  مبا  عام،  بوجه 
االستخبارية، واالضطالع بأنشطة مشرتكة يف مجال إنفاذ القانون، 
التعاون  باجتامعات  قامئة  الحدود. ومثة  وتنفيذ مبادرات ملراقبة 
شكل  يف  باإلنكليزية  متاحة  الشاملية  بأمريكا  املتعلقة  اإلقليمي 
مبواكبة  تُنرش   ،)www.incb.org( الهيئة  موقع  عىل  إلكرتوين 

التقرير السنوي. 

الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية  -3

سّنت اآلن 21 واليًة ومنطقة كولومبيا يف الواليات املتحدة   -374
ترشيعات تسمح بإنشاء برامج للقنَّب الطبِّي ويف الوقت نفسه وقَّع 
حكَّام واليات إلينوي ومرييالند ونيو هامبشاير ترشيعات تنفيذية 
يف هذا الشأن لتصبح قواني يف عام 2013. ويف أيار/مايو 2013، وقَّع 
حاكم والية مرييالند مرشوع قانون يجيز استعامل القنَّب الطبِّي. 
ويقيض هذا القانون باستحداث لجنة مستقلة تتألَّف من 12 عضواً 
ى بـ“التعاطي الرحيم” من أجل املرىض من  إلدارة برنامج ما يُسمَّ
أصحاب الحاالت الخطرية الذين تُعترب خيارات املعالجة التقليدية 
غري كافية ملداواتهم. وأهلية املشاركة مقصورة عىل برامج البحث 
التي تتوىل تنظيمها الواليات واملرتبطة باملراكز الطبِّية الجامعية. 
د اللجنة التي يتمُّ تعيينها معايري اللتحاق املرىض بالربنامج  وستحدِّ
من  يكون  ولن  القنَّب.  لزارعي  الرتخيص  عن  املسؤولية  وتتوىل 
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حق املرىض أن يزرعوا القنَّب بأنفسهم وال أن يبتاعوه مبارشًة من 
مراكز توزيعه الخاصة التي ترخِّص لها الوالية. ويف حزيران/يونيه 
2013، وقَّع حاكم نيو هامبشاير مرشوع قانون إلصداره ينص عىل 
للمرىض  القنَّب  سترصف  بديلة”،  عالج  “مراكز  إلقامة  إجراءات 
الذين يحق لهم ذلك من أصحاب “األمراض املزمنة أو املهلكة” أو 
“الحاالت الصحية املتدهورة”. ووفق هذا اإلجراء، ستبقى زراعة 
القنَّب لالستعامل الشخيص غري مرشوعة. ويف آب/أغسطس 2013، 
أقرَّ حاكم إلينوي مرشوع قانون الستحداث برنامج تجريب ي ميتد 
القنَّب عىل  توزيع  ويتمُّ من خالله  الوالية  تنظِّمه  ألربع سنوات 
املرىض الذين يحق لهم ذلك من خالل شبكة من ستي مركز توزيع 
مرخَّصاً، برشط أن تتقيَّد هذه املراكز عىل نحو صارم بالقواعد التي 
القانون 35 حالة طبِّية جائزة يف  الوالية. ويحدد  تضعها حكومة 
د  املتعدِّ والتصلُّب  والرسطان،  العضالت،  مثل ضمور  الشأن،  هذا 
البرشية/األيدز. وسيظل  املناعة  األشكال، واإلصابة بفريوس نقص 
محظوراً عىل املرىض أو القامئي عىل رعايتهم زراعة القنَّب. والهيئة 
تذكِّر جميع الحكومات التي أنشأت برامج بشأن “القنَّب الطبِّي” 
أو التي تنظر يف إنشائها يف نطاق والياتها، بأنَّ االتفاقية الوحيدة 
هذه  إلنشاء  دة  محدَّ رشوطاً  وضعت   1961 لسنة  رات  للمخدِّ
القامئة  الربامج  من  الكثري  أنَّ  وتالحظ  ورصدها  وإدارتها  الربامج 

ال يتمشَّ مع أحكام تلك املعاهدة.

ه نائب وزير العدل يف الواليات املتحدة األمريكية  وقد وجَّ  -375
القانون  إنفاذ  أنشطة  بشأن  فيها  العامة  النيابة  دوائر  إىل  مذكرة 
واملالحقات  والتحقيقات  املدين  اإلنفاذ  ذلك  يف  مبا  االتحادي، 
الواليات األمريكية وذلك  بالقنَّب يف جميع  الجنائية، فيام يتعلق 
اللذين أُجريا يف واليتي واشنطن  يف أعقاب االستفتاءين األخريين 
داً أنَّ الكونغرس يعترب القنَّب  وكولورادو. وتؤكِّد هذه املذكِّرة مجدَّ
وأنَّ توزيع هذه املادة وبيعها عىل نحو غري مرشوع  عقاراً خطراً 
بإنفاذ  العدل  وزارة  التزام  داً  مجدَّ وتؤكِّد  خطرية،  جرمية  ميثالن 
يف  “أولويات  املذكِّرة  هذه  د  وتحدِّ لذلك.  وفقاً  االتحادي  القانون 
، واستعامل  مجال اإلنفاذ”، تهدف إىل منع توزيع القنَّب عىل الُقرصَّ
رات لعائدات مبيعات  الجامعات اإلجرامية املنظمة وكارتيالت املخدِّ
القنَّب، وترسيب القنَّب من الواليات التي تبيحه إىل الواليات التي 
القنَّب  زراعة  يف  النارية  األسلحة  واستعامل  والعنف  تبيحه،  ال 
رات، وزراعة القنَّب عىل  وتوزيعه، وقيادة املركبات تحت تأثري املخدِّ
األرايض العمومية، وحيازة القنَّب أو استهالكه يف األمالك االتحادية. 
وتحث املذكرة الواليات التي أجازت تعاطي القنَّب بأيِّ شكل من 
ال للتنظيم واملكافحة  األشكال عىل أن تحرص عىل إقامة إطار فعَّ
ى به ملا يرتبط بهذا التعاطي من أخطار عىل السالمة العامة  يُتصدَّ
والصحة العامة وإنفاذ القانون، وأن تكفل عدم تقويض األولويات 
االتحادية يف مجال املكافحة. والهيئة تودُّ أن تؤكِّد من جديد أنَّ 
اتفاقية سنة 1961 تقرص استعامل القنَّب عىل األغراض الطبِّية أو 

دة فيها. العلمية يف إطار الرشوط الصارمة املحدَّ

مت حكومة كندا مبرشوع  تقدَّ ويف حزيران/يونيه 2013،   -376

املحلية”.  املجتمعات  احرتام  “قانون  املعنون  جيم-65،  القانون 

ويرمي مرشوع القانون هذا إىل استحداث إطار قانوين ميكن أن 

رات واملواد  مة مبوجب قانون املخدِّ يطبَّق عىل طلبات اإلعفاء املقدَّ

الخاضعة  باملواد  الصلة  ذات  األنشطة  بشأن  للمراقبة  الخاضعة 

خاضعة  رات  املخدِّ لحقن  مراكز  وتشغيل  إنشاء  ومنها  للمراقبة، 

لإلرشاف. وينيط الترشيع الحايل بوزير الصحة صالحية منح إعفاء 

يجيز القيام بأنشطة تُستعمل فيها مواد خاضعة للمراقبة ألغراض 

طبِّية أو علمية، أو من أجل الصالح العام. ويقيض مرشوع القانون 

عىل  منطوية  أنشطة  إلجراء  طلباً  م  يقدِّ من  عىل  بأنَّ  جيم-65 

رات خاضع  استخدام مواد خاضعة للمراقبة يف مركز الستهالك املخدِّ

لإلرشاف يف كندا أن يشفع هذا الطلب مبا يفيد إجراء مشاورات 

مستفيضة يف هذا الشأن، مبا يف ذلك أخذ آراء الجهات املعنية، قبل 

أن ينظر الوزير فيها. ويف متوز/يوليه 2013، اعتمدت هيئة الصحة 

يف تورونتو قراراً بإعداد مذكِّرة تُرفع إىل الحكومة االتحادية تعرب 

فيها عن معارضتها ملرشوع القانون جيم-65 وتويص بوضع إجراء 

ط لتقديم طلبات إنشاء مواقع الحقن الخاضعة لإلرشاف. كام  مبسَّ

أنَّ هيئة الصحة هذه قرَّرت أن تلتمس الدعم املايل من حكومة 

عىل  لإلرشاف،  الخاضعة  الحقن  مرافق  إلدماج  أُونتاريو  مقاطعة 

متوِّلها  التي  القامئة  الرسيرية  الصحة  مرافق  يف  التجريب،  سبيل 

رات يف توُرونتو. والهيئُة تودُّ أن  املقاطعة من أجل متعاطي املخدِّ

تعرب من جديد عن موقفها الذي مفاده أنَّ إنشاء وتشغيل مراكز 

املتعلقة  االتفاقيات  أحكام  مع  يتوافقان  ال  رات  املخدِّ استهالك 
رات.)22( مبراقبة املخدِّ

ويف نيسان/أبريل 2013، نرشت حكومة الواليات املتحدة   -377

الحدِّ من  التي ترمي إىل  رات،  الوطنية ملراقبة املخدِّ اسرتاتيجيتها 

رات وعواقبه عن طريق إقامة التوازن بي اعتبارات  تعاطي املخدِّ

االسرتاتيجيُة  هذه  ن  وتتضمَّ العامة.  والسالمة  العامة  الصحة 

عة  رات، مجمَّ ي لتعاطي املخدِّ التصدِّ مجموعًة واسعًة من تدابري 

ل املبكِّر يف مجال الرعاية الصحية؛  يف الفئات التالية: الوقاية، التدخُّ

إدماج معالجة التعاطي يف نظام العناية الصحية؛ معالجة االرتباط 

رات والجرمية واالنحراف والحبس؛ تعطيل أنشطة  بي تعاطي املخدِّ

رات وإنتاجها عىل الصعيد الداخيل؛ تعزيز الرشاكات  االتِّجار باملخدِّ

والتقييم  بالتحليل  الخاصة  املعلومات  نظُم  تحسي  الدولية؛ 

د غايتي وطنيتي يتعيَّ  واإلدارة املحلية. كام أنَّ االسرتاتيجية تحدِّ

رات  بلوغهام بحلول عام 2015، أال وهام الحدُّ من استهالك املخدِّ

غري املرشوعة وتحسي الصحة العامة والسالمة العامة من خالل 

السياسات  رات. كام نرش مكتب  املخدِّ تعاطي  الحدِّ من عواقب 

رات  رات اسرتاتيجيته الوطنية ملكافحة املخدِّ الوطنية ملراقبة املخدِّ

2006 لعام  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة  تقرير  انظر   )22(   

(E/INCB/2006/1)، الفقرات 179-175.
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تقيس  التي   ،2013 لعام  الغربية  الجنوبية  الحدود  مناطق  يف 

م املحرز يف العمل عىل تعزيز جهود إنفاذ القانون عىل طول  التقدُّ

د  وتحدِّ املكسيكية.  السلطات  مع  التعاون  وتوثيق  الحدود  هذه 

هذه االسرتاتيجية الغايات واألهداف االسرتاتيجية املتصلة بتبادل 

املعلومات، وتدابري الرقابة يف منافذ الدخول، وعمليات التحقيق 

د  واملالحقة القضائية، وغسل األموال، وتهريب األسلحة، كام تحدِّ

م. ات قياس التقدُّ مؤرشِّ

الوصفات  عقاقري  لتعاطي  ي  التصدِّ كندا  حكومة  وتأمل   -378

اسرتاتيجيتها  خالل  من  البلد  ذلك  يف  االنتشار  الواسع  الطبِّية 

آذار/ يف  نرشتها  التي  املوضوع  بهذا  املتعلقة  األوىل  الوطنية 

ألزمة  ي  التصدِّ تؤذي:  أن  إيَّاك  “أوالً  عنوان  تحت   2013 مارس 

االسرتاتيجية  هذه  أتت  وقد  كندا”.  يف  الطبِّية  الوصفات  عقاقري 

نتيجة لعمليات تشاور وتعاون واسعة بي شتَّى الجهات املعنية 

قادهام املركز الكندي املعني مبشكلة تعاطي مواد اإلدمان. وتُرىس 

عىل  قامئة  سنوات  لعرش  متتد  شاملة  اسرتاتيجية  الوثيقة  هذه 

الوقاية والتثقيف والعالج والرصد  خمسة مسارات للعمل، هي: 

الوصفات  واملراقبة واملكافحة. وتتناول هذه االسرتاتيجية عقاقري 

الطبِّية ذات الوضع القانوين التي لها استعامالت عالجية، ولها يف 

شبه  األمل  مسكِّنات  ومنها  األذى،  عىل  عالية  قدرة  نفسه  الوقت 

املستعملة  واألدوية  ئات-املنوِّمات،  واملهدِّ طات،  واملنشِّ األفيونية، 

ملعالجة اإلدمان. ولوضع حدٍّ إلساءة استعامل هذه املواد، تتناول 

االسرتاتيجية مشكلة ترسيب املواد املرشوعة من حلقات سلسلة 

الجائزة  غري  والترصفات  رات،  املخدِّ بتوريد  لها  املأذون  العرض 

واألمراض  العقلية  والصحة  واإلدمان  العقاقري ورصفها؛  يف وصف 

املتصاحبة واالضطرابات املتزامنة واألمل. وباإلضافة إىل ذلك، تركّز 

التي  البيئية واالجتامعية  الظروف  تركيزاً خاصاً عىل  االسرتاتيجية 

تزيد املخاطر لدى النساء، والشباب، والشيوخ، وجامعات السكان 

تدابري  اعتامد  تنص عىل  الوالدة. كام  واألطفال حديثي  األصليي، 

املجتمعات  الطبِّية يف  الوصفات  تعاطي عقاقري  ي ملشكلة  للتصدِّ

املحلية الريفية والنائية جغرافيا واملعزولة.

الواليات  يف  العدل  وزير  أعلن   ،2013 آب/أغسطس  ويف   -379

الجنائية  العدالة  نظام  إلصالح  خطط  عن  األمريكية  املتحدة 

لتحقيق الهدف املعلن، وهو إنفاذ القواني االتحادية عىل نحو أكرث 

إنصافاً وكفاءة. وقد حّددت وزارة العدل خمس غايات منشودة يف 

دة ألهم أولويات  تنفيذ اإلصالح هي: ضامن تخصيص موارد محدَّ

إنفاذ القانون؛ العمل عىل إنفاذ القواني بروح العدل؛ الحرص عىل 

تناسب العقوبة مع الجرائم البسيطة غري العنيفة؛ تعزيز الجهود 

الوقاية وإعادة اإلدماج يف املجتمع والحد من  املبذولة يف مجال 

املستضعفة.  السكان  جامعات  حامية  تعزيز  املعاودة؛  حاالت 

االتهام إىل مرتكبي “جرائم  ه  املقرتح، لن يوجَّ فبموجب اإلصالح 

التي  الجنائية  األحكام  العنيفة” مبوجب  غري  البسيطة  رات  املخدِّ

تُلْزم بإيقاع عقوبات ال تقل عن حد أدىن معي، متى كان سلوك 

مرتكب الجرمية غري عنيف ومل ينطِو عىل استعامل سالح أو عىل 

عمليات بيع لحدث قارص، ومل يكن قائداً لتنظيم إجرامي، وليس 

رات و“ليس  له ارتباطات بالعصابات اإلجرامية أو بكارتيالت املخدِّ

له سوابق جنائية هامة”.

وواصلت حكومة كندا عملية تنفيذ االنتقال من برنامجها   -380

ى برنامج تيسري الحصول عىل  الحايل الخاص بالقنَّب الطبِّي، املسمَّ

املاريوانا لألغراض الطبِّية، إىل تطبيق الالئحة التنظيمية الستخدام 

املاريوانا يف األغراض الطبِّية، وهي نظام جديد للقنَّب الطبِّي يرمي 

إىل تقليص مخاطر ترسيبه إىل قنوات غري مرشوعة، وزيادة األمن 

العام، وتحسي إمكانية حصول املشاركي يف الربنامج عىل القنَّب 

القنَّب  وتوزيع  إلنتاج  الحاكمة  الجديدة  التدابري  ومن  الطبِّي. 

ألغراض  القنَّب  بزراعة  السامح  عن  التدريجي  التخيل  الطبِّي 

االستهالك الشخيص وتعزيز املتطلبات التنظيمية الواجبة التطبيق 

عىل  الربنامجان  وسيعمل  املرخَّصي.  الطبِّي  القنَّب  منتجي  عىل 

التاريخ  ذلك  يف  لينتهي   ،2014 آذار/مارس  حتى  متزامن  نحو 

برنامج تيسري الحصول عىل املاريوانا لألغراض الطبِّية. وتود الهيئة 

ه بالتغيريات اإليجابية التي أجريت عىل نسق الحصول عىل  أن تنوِّ

السامح  عن  التدريجي  التخيل  وال سيّام  كندا،  يف  الطبِّي  القنَّب 

بزراعة القنَّب ألغراض االستهالك الشخيص، واعتامد تدابري أخرى 

رامية إىل منع ترسيبه.

الرامية  واإلدارية  الترشيعية  التدابري  أنَّ  املالحظ  ومن   -381

ي ملا يحيق بالصحة العامة من خطر متأت عن إساءة  إىل التصدِّ

استعامل شبائه القنَّبي االصطناعية واملواد الكاثينونية يف الواليات 

املتحدة قد اكتسبت مزيداً من الزخم عىل مستوى الواليات وعىل 

السلطة  اعتمدت  االتحادي. ففي حزيران/يونيه 2013،  املستوى 

جميع  وحيازة  بيع  مينع  قانون  مرشوع  ِمي  والية  يف  الترشيعية 

الكاثينونية  املواد  ا  أمَّ الوالية.  االصطناعية يف هذه  القنَّبي  شبائه 

فإنَّ بيعها وحيازتها غري مرشوعي يف هذه الوالية منذ عام 2011. 

نيويورك  والية  شيوخ  مجلس  أجاز  أيضاً،  حزيران/يونيه  ويف 

االصطناعية  القنَّبي  شبائه  وحيازة  بيع  يجرِّم  قانون  مرشوع 

تباع يف صورة “أمالح استحامم”(. ولنئ  )التي  الكاثينونية  واملواد 

كان بيع املواد الكاثينونية غري مرشوع يف والية نيويورك منذ عام 

دة، التي  ا العقوبات املحدَّ 2011، فإنَّ حيازتها بقيت مرشوعة. أمَّ

القنَّبي  شبائه  يحوز  من  بحق  بإيقاعها  القانون  مرشوع  يقيض 

حيازة  عىل  العقوبات  فتاُمثل  الكاثينونية،  واملواد  االصطناعية 

القنَّب وامليثامفيتامينات، عىل التوايل. وتَقرَّر يف هذا الترشيع أيضاً 

إنشاء برنامج تسليم شبائه القنَّبي االصطناعية واملواد الكاثينونية 

لة، الذي يشمل بنطاقه الوالية برمتها، والذي سيتيح لألفراد  املبدَّ

عىل  املحتوية  املنتجات  من  لديهم  يكون  قد  ما  كل  يسلِّموا  أن 

هذه املواد يف مراكز معيَّنة للتخلُّص منها يف غضون فرتة مقدارها 
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بيانات عن  القانون. وستُستحدث قاعدة  بعد بدء نفاذ  90 يوماً 

املستحرضات املعروف أنَّها تحتوي عىل هذه املواد، تضم أسامَءها 

التجارية وأوصافَها املادية وعالماتها التجارية وصورها، بغية تنبيه 

بائعيها بالتجزئة والجمهور العام ومسؤويل إنفاذ القانون.

النفسانية  املؤثِّرات  عن  املتأيت  املستمر  الخطر  وإزاء   -382

املتحدة  الواليات  يف  رات  املخدِّ مكافحة  إدارة  عمدت  الجديدة، 

مرة أخرى إىل االستعانة بإجراءاتها املؤقتة املستخدمة يف حاالت 

الطوارئ من أجل فرض تدابري مراقبة صارمة عىل مواد التعاطي 

الجديدة. ويف نيسان/أبريل 2013، نرشت اإلدارة القاعدة النهائية 

)امليثيلون(  كاثينون  ديوكيس-N-ميثيل  4،3-ميثيلي  عقار  إلدراج 

الخاضعة  املواد  الجدول األول من جداول قانون  بصفة دامئة يف 

نهائياً  أمراً  الدائرة  هذه  أصدرت   ،2013 أيار/مايو  ويف  للمراقبة. 

 XLR-11و UR-144 ،بإدراج ثالثٍة من شبائه القنَّبي االصطناعية

الخاضعة  املواد  الجدول األول من جداول قانون  وAKB-48، يف 

للمراقبة إدراجاً مؤقتاً لفرتة سنتي. وقد استند هذا األمر النهايئ إىل 

نتيجة بحث مفادها أنَّ إدراج هذه املواد وأمالحها، وإيسومراتها، 

السالمة  د  يهدِّ وشيك  خطر  لتفادي  رضوري  إيسومراتها،  وأمالح 

العامة. وبناء عىل هذا األمر، سوف تطبَّق عىل صنع هذه املواد 

العقوباُت  وتصديرها،  واستريادها،  وحيازتها،  وتوزيعها،  الثالث، 

املواد  قانون  يف  عليها  املنصوص  واإلدارية  واملدنية  الجنائية 

املواد  لها  تخضع  التي  التنظيمية  والضوابُط  للمراقبة،  الخاضعة 

املدرجة يف الجدول األول.

املتحدة  الواليات  يف  رات  املخدِّ مكافحة  إدارة  وواصلت   -383

اتخاذ تدابري ضد سالسل صيدليات البيع بالتجزئة التي تنتهك أحكام 

قانون املواد الخاضعة للمراقبة، الذي يقيض بتوقيع غرامات مالية 

مدنية عىل كل من ينتهك أحكامه املتعلقة باالحتفاظ بالسجالت 

ورشوط رصف األدوية. وقد وافقت اثنتان من كربيات مجموعات 

مدنية ضدها مبوجب هذا  دعاوى  إثر رفع  البلد،  يف  الصيدليات 

ة  عدَّ مقدارها  مببالغ  القضاء  إطار  خارج  تسويات  عىل  القانون، 

ماليي، تُعترب إحداها أكرب تسوية من هذا القبيل يف تاريخ إدارة 

رات. مكافحة املخدِّ

يف  العامة  السالمة  وزارة  أصدرت   ،2013 عام  أوائل  ويف   -384

إعادة  مبادرات  وصامدة:  آمنة  كندا  “بناء  عنوانه  تقريراً  كندا 

الربامج  التقرير  الطبِّية يف كندا”، ويفحص هذا  الوصفات  عقاقري 

القامئة إلعادة عقاقري الوصفات الطبِّية املعمول بها بالفعل يف كندا 

عىل مستوى املقاطعات وعىل الصعيد املحيل بغية إعداد وثيقة 

مرجعية فيام يخص أفضل املامرسات من أجل وضع برامج مامثلة.

الطبِّية يف  الوصفات  عقاقري  إلعادة  مبادرات  نُفِّذت  وقد   -385

كندا والواليات املتحدة األمريكية بغية الحدِّ من مخزون عقاقري 

الوصفات الطبِّية غري املستعملة يف املنازل، التي بات من املسلّم 

بها  واالتِّجار  ترسيبها  حاالت  يف  العقاقري  هذه  مصادر  أهم  أنَّها 
وتعاطيها. ففي الواليات املتحدة األمريكية، نظَّمت إدارة مكافحة 
يف  الطبِّية  الوصفات  عقاقري  السرتداد  وطنيي  يومي  رات  املخدِّ
إىل  أفىض  مامَّ   ،2013 األول/أكتوبر  وترشين   2013 نيسان/أبريل 
جمع 371 طنًّا من عقاقري الوصفات الطبِّية غري املستعملة. وبلغ 
الطبِّية  الوصفات  عقاقري  من  اإلدارة  هذه  جمعته  ما  مجموع 
ا  أمَّ أطنان.   1 409 من  أكرث  هذه  “االسرتداد”  أيام  من  ستة  يف 
ينظَّم  وطني  يوم  أول   2013 أيار/مايو  شهر  شهد  فقد  كندا،  يف 
نجاح  عىل  تأسيساً  الطبِّية،  الوصفات  عقاقري  لتسليم  تاريخها  يف 
مبادرات إعادة عقاقري الوصفات الطبِّية التي نُظِّمت من قبل عىل 
املستويي املحيل واإلقليمي. وتفيد األرقام التي قدمتها الحكومة 
بأنَّه تمَّ جمع ما مجموعه طنَّان من عقاقري الوصفات الطبِّية غري 
مواصلة  عىل  املنطقة  يف  الحكوماِت  ع  تُشجِّ والهيئة  املستعملة. 
تنفيذ مبادرات رامية إىل الحدِّ من عقاقري الوصفات الطبِّية التي 
مل تعد الزمة والتي ميكن أن يساء استعاملها، وعىل أن تنرش الوعي 
بي السكان باملخاطر الصحية املرتبطة بتعاطي عقاقري الوصفات 
الطبِّية. ويف هذا الصدد تود الهيئة أن تسرتعي عناية الحكومات 
الوصفات  عقاقري  من  التخلّص  مببادرات  الخاص  املوضوع  إىل 

الطبِّية الوارد يف الفصل الثاين من هذا التقرير.

األغذية  إدارة  أصدرت   ،2013 الثاين/يناير  كانون  ويف   -386
والعقاقري يف الواليات املتحدة وثيقة عنوانها “إرشادات للصناعة: 
إلسداء  ووسمها”،  تقييمها   - للتعاطي  املثبِّطة  األفيون  شبائه 
املشورة للصناعة الصيدالنية بشأن املنهجيات العلمية التي يجب 
أن يستعان بها الختبار وتقييم الرتكيبات الكيميائية للعقاقري شبه 
واملشورة  للتعاطي،  مثبِّطة  خواص  لها  التي  الجديدة  األفيونية 
بشأن صوغ مطالبات الوسم املناسبة استناداً إىل ما تتَّسم به كل 
تركيبة كيميائية من خواص محددة مانعة للتالعب. ويف نيسان/
أبريل 2013، وافقت إدارة األغذية والعقاقري يف الواليات املتحدة 
يبيِّ  الذي  التعاطي”  مثبِّطات  بـ“وسم  األُكسيُكنتي  وسم  عىل 
اكتسبتها  التي  للتالعب  املانعة  والكيميائية  الفيزيائية  الخواص 
هذه املادة يف تركيبتها الجديدة والتي تجعلها أعىص عىل السحق 
أو  الحقن  طريق  عن  االستعامل  إساءة  أو  اإلذابة  أو  الكرس  أو 
االستنشاق. وأشارت إدارة األغذية والعقاقري أيضاً إىل أنَّها، بالنظر 
إىل ما هو معروف من رضوب إساءة االستعامل املرتبطة بالرتكيبة 
قامئة  جديدة  جنيسة  عقاقري  أيَّ  تُقرَّ  لن  لألُكسيُكنتي،  األصلية 
طلباً  الصحة  وزير  رفض  كندا،  ويف  األصلية.  الرتكيبة  أساس  عىل 
املوافقة عىل  لإلمساك عن  املقاطعات  الصحية يف  السلطات  من 
جنائس األُكسيُكنتي بسبب إمكانية إساءة استعاملها، معلِّالً ذلك 
إىل  استناداً  عقار  املوافقة عىل  االمتناع عن  يجيز  ال  القانون  بأنَّ 
من  سليامً  يُعترب  العقار  ذلك  كان  إذا  استعامله  إساءة  إمكانية 
الوجوه األخرى وفعاالً الستعامله املوىص به. وبالنظر إىل االختالف 
يف املنهج املتَّبع يف هذين البلدين وما يتأىّت عنه من إمكان ترسيب 
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العقاقري، فإنَّ وزير الصحة االتحادي يف كندا ركَّز عىل رضورة أن 
تعمل كندا والواليات املتحدة معاً لوضع إرشادات مشرتكة قامئة 
عىل أدلَّة علمية بشأن سبل تثبيط التعاطي التي ميكن االستعانة 

بها عىل جانبي الحدود.

الواليات  يف  والعقاقري  األغذية  إدارة  شاركت  وقد   -387
نوعها  من  عملية  أكرب  وهي   ،”6 “بَنجيا  عملية  يف  املتحدة 
تبيع  استهدفت مواقع شبكية  اإلنرتنت، ومن خاللها  ذ عىل  تُنفَّ
أن  وميكن  معتمدة  غري  الطبِّية  الوصفات  عقاقري  من  أدوية 
ونتيجة  كبرية.  ألخطار  العامة  الصحة  تعرِّض  وقد  ضارًة  تكون 
اإلدارة  لهذه  التابع  الجنائية  التحقيقات  مكتب  قام  لذلك 
وقد  غري مرشوع.  صيدلياً  شبكياً  موقعاً   1 677 وإغالق  بضبط 
صيدليات  مكافحة  إطار  يف  واألغذية،  العقاقري  إدارة  أضافت 
للناس  يتيح  الشبيك  موقعها  إىل  باباً  املرشوعة،  غري  اإلنرتنت 
ونرشت  املشبوهة،  اإلنرتنت  صيدليات  عن  بالغات  يقدموا  أن 
التي  املرشوعة  الصيدليات  متييز  سبل  بشأن  توجيهية  مبادئ 

املبارش. الحاسويب  االتصال  بأسلوب  تعمل 

املجتمعات  شبكة  أصدرت   ،2013 حزيران/يونيه  ويف   -388
رات  املخدِّ بتعاطي  املعنية  الوبائية  للدراسات  الكندية  املحلية 
رات بشأن نظائر للفينتانيل  تحذيراً من تحذيراتها املتعلقة باملخدِّ
غري مرشوعة تُنتَج يف مختربات رسية يف كندا والواليات املتحدة. 
وينبِّه هذا التحذير إىل أنَّ نظائر الفينتانيل غري املرشوعة باتت 
شكل  ويف  أقراص  شكل  يف  البلدين،  كال  يف  ة  عدَّ مدن  يف  تظهر 
مواد  أو  هريوين  أو  أوكسيكودون  أنَّها  عىل  وتباع  مسحوق، 
وقد  املفرطة.  الجرعات  احتامل  زيادة  إىل  يؤدِّي  مامَّ  أخرى، 
أفادت الرشطة ألول مرة بوجود هذه املواد يف مقاطعة كيِبك يف 
أيار/مايو 2013، لكنها انترشت منذئذ يف أنحاء أخرى يف البلد. 

الزراعة واإلنتاج والصنع واالتِّجار  -4

رات املخدِّ )أ( 

بلغ ما ُضبط من القنَّب يف أمريكا الشاملية زهاء نصف   -389
إىل  األول  املقام  يف  ذلك  ويُعزى  العامل،  يف  مضبوطاته  مجموع 
الكميات الكبرية التي ُضبطت منه يف الواليات املتحدة واملكسيك. 
تشهد  ظلَّت  الشاملية  أمريكا  يف  القنَّب  من  املضبوطات  أنَّ  بيد 
حكومات  من  الهيئَة  تها  تلقَّ التي  املعلومات  بحسب  انخفاضاً، 
بأنَّها  املتحدة  الواليات  أفادت  املنطقة عن ضبطياته. فقد  بلدان 
ضبطت خالل عام 2012 أكرث من 756 1 طنًّا، مقابل 834 1 طنًّا 
ا يف كندا واملكسيك، فإنَّ االنخفاض يف مضبوطاته  يف عام 2011. أمَّ
انخفضت  املكسيك  القنَّب يف  فاملضبوطات من عشبة  أكرب.  كان 
من زهاء 796 1 طنًّا يف عام 2011 إىل أقّل من 300 1 طن يف عام 

2012، بينام انخفضت مضبوطاتها يف كندا بأكرث من خمسي طنًّا، 

من 111.4 طنًّا يف عام 2011 إىل 61.1 طنًّا يف عام 2012.

القنَّب  يُستهلك  املستهلكي،  أذواق  إىل  ترجع  والعتبارات   -390

 ،2011 عام  ويف  عشبة.  شكل  عىل  األمريكية  القارة  يف  أساساً 

من  أكرث  املنطقة  يف  القنَّب  عشبة  من  املضبوطات  مجموع  بلغ 

القارة  يف  يُضبط  ومل  القنَّب.  راتنج  من  املضبوطات  800 ضعف 

األمريكية من راتنج القنَّب إالَّ 0.5 يف املائة من مجموع مضبوطاته 

يف العامل خالل عام 2011، أغلبها يف كندا. وُضِبط يف الواليات املتحدة 

خالل عام 2012 أكرث من 443 كيلوغراماً من راتنج القنَّب، أي ما يزيد 

بنسبة 268 يف املائة عامَّ ُضِبط منه خالل عام 2011، وهو 165.3 

ا املضبوطات من راتنج القنَّب يف كندا، فقد انخفض  كيلوغراما. أمَّ

مقدارها من 4.75 أطنان يف عام 2011 إىل 3.2 أطنان يف عام 2012.

واستمر تهريب الكوكايي املصنوع يف أمريكا الجنوبية إىل   -391

أمريكا الشاملية عن طريق معابر يف أمريكا الوسطى والكاريب ي. 

ا مضبوطات الكوكايي يف املنطقة خالل عام 2012 فهي متباينة،  أمَّ

مضبوطاته  يف  كبرية  بزيادات  وكندا  املتحدة  الواليات  أفادت  إذ 

فقد  حادًّا.  انخفاضاً  املكسيك  يف  منه  املضبوطات  شهدت  بينام 

 58.23 من  املتحدة  الواليات  املضبوط يف  الكوكايي  مقدار  ازداد 

طنًّا يف عام 2011 إىل 67.79 طنًّا يف عام 2012، بينام ارتفع مقدار 

يف  كيلوغرامات   4.6 من  حادًّا،  ارتفاعاً  كندا  يف  منه  املضبوطات 

لكن   .2012 عام  يف  طن  إىل 1.7  تصل  كادت  حتى   2011 عام 

املضبوطات منه يف املكسيك هبطت من 9.46 أطنان يف عام 2011 

إىل ما ال يكاد يتجاوز 3.39 أطنان إالَّ بقليل يف عام 2012.

كام أنَّ املكسيك أفادت بانخفاض كبري يف املضبوطات من   -392

كيلوغراما   685.5 من  املضبوطات  هذه  تراجعت  فقد  الهريوين، 

ا يف الواليات  يف عام 2011 إىل 214.9 كيلوغراماً يف عام 2012. أمَّ

طن   2.9 من  الهريوين  من  املضبوطات  ازدادت  فقد  املتحدة، 

يف عام 2011 إىل أكرث قليالً من 3.3 أطنان يف عام 2012. وعىل 

مدى الفرتة ذاتها، ازدادت مضبوطات الهريوين يف كندا أيضاً من 

39.4 كيلوغراماً إىل 195.6 كيلوغراماً. وما زالت كندا البلد الوحيد 

يف القارة األمريكية الذي يستمدُّ الهريوين من آسيا يف املقام األول 

)ومعظمه ينشأ يف أفغانستان( ال من بلدان أخرى يف القارة، بينام 

يُنتَج يف كولومبيا واملكسيك معظم الهريوين املتعاطى يف الواليات 

املتحدة. والواقع أنَّ برنامج الرصد الوطني للهريوين التابع إلدارة 

أمريكا  أنَّ  عن  كشف  املتحدة  الواليات  يف  رات  املخدِّ مكافحة 

الجنوبية هي منشأ 50 يف املائة من عيِّنات الهريوين التي حللتها 

هذه اإلدارة يف عام 2011 وأنَّ املكسيك هي منشأ 46 يف املائة، 

وجنوب غرب آسيا 4 يف املائة فقط.

عام  خالل  املكسيك  يف  األفيون  مضبوطات  بقيت  ولنئ   -393

2012 مستقرة نسبياً، إذ ازدادت ازديادا طفيفا من زهاء 452 1 
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كيلوغراماً إىل أكرث قليال من عىل 471 1 كيلوغراماً، فإنَّ مضبوطاته 
 2011 عام  يف  كيلوغراماً   48.5 من  تدنّت  املتحدة  الواليات  يف 
لت كندا زيادة  إىل 0.07 كيلوغرام فقط يف عام 2012، بينام سجَّ
أفيد بضبطها يف عام  كيلوغراماً  شديدة يف مضبوطاته، من 87.7 

2011 إىل 388.3 كيلوغراماً يف عام 2012. 

املؤثِّرات العقلية )ب( 

ليس مطلوباً من الدول أن تقدم إىل الهيئة معلومات عن   -394
املضبوطات من املؤثِّرات العقلية، لكن مثة معلومات متوفرة عنها 
العاملية  املنظمة  نرشتها  التي  األرقام  وتشري  أخرى.  مصادر  من 
املؤثِّرات  ضبطيات  عدد  أنَّ  إىل   2012 عام  يخص  فيام  للجامرك 
العقلية يف أمريكا الشاملية، كام أفادت به أجهزة الجامرك، بقي 
مستقراً نسبياً، إذ انخفض انخفاضاً طفيفاً من 986 2 يف عام 2011 
سلطات  التي ضبطتها  الكمية  أنَّ  بيد   .2012 عام  يف   2 947 إىل 
الجامرك من املؤثِّرات العقلية خالل الفرتة ذاتها تضاعفت أكرث من 
ثالث مرات، إذ ازدادت من 10.5 أطنان يف عام 2011 إىل أكرث من 

34.6 طنًّا يف عام 2012.

من  املائة  يف   1 إالَّ  الشاملية  أمريكا  يف  يُضبط  مل  ولنئ   -395
-2005( األخرية  السنوات  العامل خالل  يف  األمفيتامي  مضبوطات 

2011(، فإنَّ ما ضبطته سلطات الجامرك يف أمريكا الشاملية منه 
يعادل 50 يف املائة من جميع مضبوطاته التي أفادت بها أجهزة 
الجامرك يف كل أنحاء العامل خالل عام 2012، ويُعزى ذلك أساساً 
أفادت  وقد  املتحدة.  الواليات  يف  مضبوطاته  مقدار  ضخامة  إىل 
معظم  مصدر  كانت  املكسيك  بأنَّ  للجامرك  العاملية  املنظمة 
تهريب  تمَّ  وأنَّه  املتحدة،  الواليات  يف  ُضبط  الذي  األمفيتامي 

معظمه إليها عىل منت املركبات.

تتزايد،  املكسيك  يف  امليثامفيتامي  مضبوطات  وظلت   -396
فبلغت 33.1 طنًّا يف عام 2012، بعد أن كانت قد ازدادت إىل أكرث 
من الضعفي من قبل إذ ارتفعت من 13 طنًّا يف عام 2010 إىل 
تفيد  املكسيك  باتت  31 طنًّا يف عام 2011. وبحلول عام 2011، 
مًة يف  بأكرب مجموع يف العامل من مضبوطات امليثامفيتامي متقدِّ
ذلك عىل الواليات املتحدة والصي. كام أنَّ مسؤويل جامرك الواليات 
املتحدة تبيَّنوا أنَّ املكسيك كانت بلد املنشأ الرئييس لألمفيتامي 
زهاء  املكسيك  يف  املصنوع  امليثامفيتامي  مثَّل  إذ  الذي ضبطوه، 
80 يف املائة مامَّ ضبطته جامرك الواليات املتحدة من هذه املادة.

وأفاد مسؤولو الجامرك يف الواليات املتحدة بأنَّه تمَّ يف عام   -397
2012 ضبط 1.18 طن من مادة امليثيلي ديوكيس ميثامفيتامي، 
أيضاً  هناك  وبأنَّ  وكندا،  املكسيك  يف  منها  األكرب  القسط  صنع 
شواهد عىل أنَّ املقادير املصنوعة محلياً من هذه املادة ما زالت 
املتحدة.  الواليات  يف  املتعاطى  مقدارها  من  كبرية  نسبة  متثِّل 

ويُستَشّف من ضبط مواد كيميائية معينة يكرث استعاملها يف صنع 
رمبا  العقار  هذا  أنَّ  املكسيك  يف  ميثامفيتامي  ديوكيس  امليثيلي 

يُصنع يف املكسيك عىل نطاق أوسع مامَّ كان يُعتقد سابقاً.

املركز  اسرتعى  العقلية،  املؤثِّرات  تعاطي  إىل  وباإلضافة   -398
يف  الطلبة  أنَّ  إىل  االنتباه  اإلدمان  مواد  بتعاطي  املعني  الكندي 
أمريكا الشاملية يتعاطون مستحرضات امليثيلفينيدات، املستخدمة 
تعاطياً  النشاط،  بفرط  املقرتن  االنتباه  نقص  اضطراب  ملعالجة 

متزايداً لتقوية الرتكيز وتحسي األداء الدرايس. 

السالئف )ج( 

املادة  ما زالت إسرتات حمض فينيل الخل غري املجدولة   -399
األولية الرئيسية التي تُستخدم يف صنع امليثامفيتامي غري املرشوع 
عىل نطاق واسع يف املكسيك، وهي تخضع فيها للمراقبة الوطنية 
اإليفيدرينات  ظلت  ولنئ   .2009 الثاين/نوفمرب  ترشين  منذ 
 2012 عام  منها يف  املضبوطات  مجموع  فإنَّ  املنطقة،  يف  تُضبط 
بكثري من حجم مضبوطاتها  أقل  أي  كيلوغراما،   270 إالَّ  يبلغ  مل 
ة أطنان. وقد غدا  السنوية يف األعوام السابقة التي كانت تبلغ عدَّ
امليثامفيتامي  صنع  يف  السليفة  الكيمياويات  هذه  عىل  االعتامد 
غري املرشوع يقترص عىل املختربات الصغرية التي توجد بكرثة يف 
حيث  كندا،  يف  القامئة  نطاقاً  األكرب  واملختربات  املتحدة  الواليات 

تتيح ثغرات يف الترشيعات الوطنية استمرار ترسيب هذه املواد.

الشاملية  أمريكا  يف  للحالة  تفصيالً  أكرث  عام  عرض  ويرد   -400
لعام  الهيئة  تقرير  يف  السليفة  الكيمياويات  مراقبة  يخص  فيام 

2013 عن تنفيذ املادة 12 من اتفاقية سنة 1988.)23(

املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية )د( 

استبانت الواليات املتحدة 158 مادة جديدة من املؤثِّرات   -401
البلد الذي استبان أكرب عدد  النفسانية يف عام 2012، مامَّ جعلها 
املستبانة شبائه  املواد  الجديدة هذه. ومعظم  التعاطي  من مواد 
السلطات  واستبانت  اصطناعية.  وكاثينونات  اصطناعية  قنَّبي 
الربعي  خالل  النفسانية  املؤثِّرات  من  جديداً  مؤثِّراً   59 كندا  يف 
ل استبانتها يف الواليات  األول والثاين من عام 2012، مبا مياثل معدَّ
املتحدة. وكام يف الواليات املتحدة، مثّلت شبائه القنَّبي االصطناعية 
من  كان  لكن  املستبانة،  املواد  معظم  االصطناعية  والكاثينونات 
بي هذه املواد أيضاً فينيثيالمينات. ومن بي ما يُتعاطى يف أمريكا 
الشاملية من املؤثِّرات النفسانية الجديدة مواد نباتية مثل َمْرمَيية 
ع الحكوماِت  العرَّاف )Salvia divinorum( والقات. والهيئُة تشجِّ

.E/INCB/2013/4  )23(  
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يف املنطقة عىل مواصلة ما تبذله من جهود ملعالجة املخاطر التي 

د الصحة العامة من جرَّاء املؤثِّرات النفسانية الجديدة وذلك  تهدِّ

عن طريق تبادل املعلومات بشأن مواد التعاطي الجديدة، والتعرّف 

ي لتلك املواد وتطبيق تلك  عىل أفضل املامرسات الرامية إىل التصدِّ

املامرسات مع إخضاع هذه املواد لتدابري املراقبة الوطنية.

وهي  وأمريكا،  كندا  يف  العرَّاف  مرميية  تعاطي  واستمر   -402

املؤثِّرات  أكرث  من  جعلها  مامَّ  املكسيك،  األصيل  موطنها  عشبة 

التدابري  تعدد  ورغم  املنطقة.  يف  انتشارا  الجديدة  النفسانية 

الترشيعية الرامية إىل الحدِّ من إمكان الحصول عىل هذه العشبة 

يف السنوات األخرية، وال سيَّام عىل مستوى الواليات داخل الواليات 

املتحدة حيث ُحِظرت هذه املادة يف أكرث من عرشين والية منها، 

جميع  يف  واسع  نطاق  عىل  متوفِّرة  زالت  ما  العشبة  هذه  فإنَّ 

أنحاء املنطقة. ويف كندا، يُنظَّم بيع وتوزيع املستحرضات املحتوية 

عليها مبوجب قانون األغذية والعقاقري املعمول به يف هذا البلد، 

املادة  لهذه  نة  املتضمِّ املستحرضات  ببيع  تراخيص  متنح  مل  حيث 

كندا يف عام 2011  استهلّت حكومة  أوائل عام 2011. وقد  منذ 

العقاقري  قانون  مبوجب  للمراقبة  العشبة  هذه  إلخضاع  عملية 

واملواد الخاضعة للمراقبة، ولكن القرار مل يُعتَمد بعُد.

الحدود  خدمات  وكالة  متها  قدَّ التي  البيانات  وتفيد   -403

التي  كندا،  إىل  القات  تهريب  كبرية يف محاوالت  بزيادة  الكندية 

تحظره. ففي منطقة تورونتو الكربى مبفردها، ضبطت الوكالة أكرث 

من 13 طنًّا من القات يف زهاء 000 13 ضبطية أجريت يف الفرتة 

أيار/مايو 2013.  إىل 31  الثاين/يناير 2012  كانون   1 املمتدة من 

ويف عام 2012، فاق مجموع ما ُضِبط من هذه املادة يف منطقة 

تورونتو الكربى عرشة أطنان.

التعاطي والعالج  -5

تتاح لسكان أمريكا الشاملية الذين لديهم مشكالت إدماٍن   -404

إمكانيٌة لالنتفاع بالعالج أكرب من إمكانيته املتاحة لسكان املناطق 

رات  ر أنَّ واحداً من كلِّ ثالثة من متعاطي املخدِّ األخرى، إذ يقدَّ

العالجي  التدّخل  من  نوعاً  يتلّقى  املنطقة  هذه  يف  اإلشكاليي 

اإلشكاليي يف  املتعاطي  من  ستة  كل  من  واحد  مقابل  السنة  يف 

املناطق األخرى من العامل.

املعني  املتحدة  األمم  مكتب  نرشها  التي  األرقام  وتفيد   -405

أمريكا  الكوكايي غري املرشوع يف  بأنَّ سوق  رات والجرمية  باملخدِّ

من  املمتدة  الفرتة  مدى  عىل  كبرياً  انخفاضاً  شهدت  الشاملية 

عىل  النسبية  وبالقيم  املطلقة  بالقيم   ،2012 عام  إىل   2006 عام 

أمريكا  أفاد زهاء 4.6 ماليي من سكان  السواء. ففي عام 2011 

الشاملية بأنَّهم تعاطوا الكوكايي خالل السنة السابقة، أي بنقص 

يقارب مليوني عن عددهم يف الفرتة املمتدة من عام 2004 إىل 
متعاطي  نسبة  انخفضت  ذاتها،  الفرتة  مدى  وعىل  عام 2005. 
الكوكايي يف أمريكا الشاملية من 49 يف املائة من املجموع العاملي 
إىل 27 يف املائة منه، وإن كان هذا االنخفاض يعزى إىل أسباب منها 

زيادات يف مناطق أخرى.

تعاطي  لرصد  الكندية  االستقصائية  الدراسة  وبحسب   -406
الكندية، شهد  الصحة  وزارة  التي نرشتها  رات  واملخدِّ الكحوليات 
لدى  ل  املسجَّ السابقة  السنة  القنَّب خالل  تعاطي  انتشار  ل  معدَّ
يف  طفيفًة  زيادًة  فأكرث  عاماً   15 العمر  من  البالغي  الكنديي 
عام 2012، من 9.1 يف املائة أفيد بها يف عام 2011 إىل 10.2 يف 
تعاطي  انتشار  ل  فإنَّ معدَّ الزيادة،  الرغم من هذه  املائة. وعىل 
إىل حد  عام 2012 ظلَّ  ل يف  املسجَّ السابقة  السنة  القنَّب خالل 
ل يف عام 2004 البالغ 14.1 يف املائة.  له املسجَّ كبري أدىن من معدَّ
ومن حيث االختالفات بي شتَّى الفئات العمرية، بيَّنت الدراسة 
ل انتشار تعاطي القنَّب خالل السنة السابقة  االستقصائية أنَّ معدَّ
و24   15 بي  يرتاوح  مبا  أعامرهم  دت  ُحدِّ )الذين  الشباب  لدى 
عاماً( بلغ 20.3 يف املائة مقابل 8.4 يف املائة لدى الكبار )البالغي 
بينت  االستقصائية  الدراسة  أنَّ  كام  فأكرث(.  25 عاماً  العمر  من 
ارتفعت  فقد  القنَّب،  تعاطي  بدء  سنِّ  يف  طفيفة  زيادة  حدوث 
عام 2012. وقد  يف  عاماً   16.1 إىل  عام 2011  يف  عاماً   15.6 من 
الذي  رات غري املرشوعة األخرى  انتشار تعاطي املخدِّ ل  بلغ معدَّ
فيام  املائة  يف   0.6 التالية:  القيم  االستقصائية  الدراسة  استبانته 
يخص “اإلكستايس”؛ 1.1 يف املائة فيام يخص املهلوسات )مبا فيها 
كوكايي  أو  الكوكايي  يخص  فيام  املائة  1.1 يف  العرَّاف(؛  مرميية 
“الكراك”. وقد تناولت الدراسة االستقصائية أيضاً تعاطي وإساءة 
ئات واملسكِّنات شبه األفيونية. وقد  فات األمل واملهدِّ استعامل مخفِّ
االستبيان، من فئة األشخاص  أجابوا عىل  املائة ممن  أفاد 6.3 يف 
البالغي من العمر 15 عاماً فأكرث الذين تعاطوا أيًّا من هذه املواد 

خالل السنة السابقة، بأنَّهم تعاطوا العقار املعني بغية االنتشاء.

ويف الواليات املتحدة، كشفت الدراسات الحديثة عن أنَّ   -407
رات هي أْشيَع مامَّ اعتُِقد يف بادئ  قيادة املركبات تحت تأثري املخدِّ
السكان  من  املائة  يف   3.4 )أي  ماليي شخص   9.4 أفاد  إذ  األمر، 
عام  يف  مركبة  قادوا  بأنَّهم  فأكرث(  عاماً   12 العمر  من  البالغي 
2011 وهم تحت تأثري عقاقري غري مرشوعة. وتبيَّ أنَّ 66 يف املائة 
تأثري  تحت  مركبات  يقودون  كانوا  أنَّهم  االختبارات  أثبتت  ن  ممَّ

رات قد تعاطوا كحوليات. املخدِّ

مراكز   2013 متوز/يوليه  يف  نرشتها  إحصائيات  وبحسب   -408
الوصفات  عقاقري  تعاطي  ظل  الوقاية،  وتوفري  األمراض  مكافحة 
تهديداً  ميثّل  األفيونية،  شبه  األمل  مسكِّنات  سيّام  وال  الطبِّية، 
املرأة  يؤثر عىل  املتحدة، وهو  الواليات  العامة يف  للصحة  خطرياً 
عىل نحو متزايد وغري متناسب. فلنئ كان عدد الوفيات السنوية 
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املتصلة بتعاطي جرعات مفرطة من عقاقري الوصفات الطبِّية شبه 

أرقام  فإنَّ  النساء،  لدى  منه  الرجال  لدى  أعىل  زال  ما  األفيونية 

 1999 عامي  بي  فيام  النساء  من  الوفيات،  عدد  أنَّ  تبيِّ  املركز 

املائة،  يف   400 نسبتها  بلغت  متناسبة،  غري  زيادًة  ازداد  و2011 

مقابل زيادة نسبتها 265 يف املائة لدى الرجال. ويف تلك السنوات، 

توفيت 000 48 امرأة تقريباً من جراء تعاطيهن عقاقري الوصفات 

الطبِّية شبه األفيونية، مبتوسط يقارب 18 حالة وفاة يومياً يف عام 

ر املركز أنَّ يف مقابل كل امرأة متوت بسبب تعاطيها  2010. وقدَّ

أخرى  امرأة   30 تدخل  األفيونية  شبه  الطبِّية  الوصفات  عقاقري 

املتحدة  الواليات  أنحاء  الطوارئ يف املستشفيات يف جميع  غرف 

من جرّاء استعامل مزيالت األمل استعامالً خاطئاً أو سيِّئاً - أْي امرأة 

واحدة تقريباً كل ثالث دقائق.

ويف املكسيك، دعا املعهد الوطني لشؤون املرأة )إمنوخريس(   -409

إىل مراجعة للسياسات العامة املتعلقة بالوقاية والعالج من تعاطي 

تراعي  السياسات  هذه  يف  جنسانية  مناظري  إلدراج  رات  املخدِّ

رات عىل النساء. ويشري املعهد إىل أنَّ  خصائص آثار تعاطي املخدِّ

رات بي النساء يف املكسيك قد تضاعف عىل  ل تعاطي املخدِّ معدَّ

رات عىل صحة املرأة  مدى العقد املايض، وأنَّ عواقب تعاطي املخدِّ

تظهر عىل نحو أرسع وأشّد منها لدى الرجل الذي يتعاطى مقادير 

مامثلة من العقار نفسه ألوقات مامثلة. كام أنَّ املرأة أكرث تعرُّضاً 

واالعتداءات  والجرائم  املن زيل  العنف  حوادث  يف  اإليذاء  لخطر 

رات. ويسلِّط املعهُد الضوَء أيضاً عىل أنَّ  الجنسية املتصلة باملخدِّ

الرجل  لدى  منها  أقّل  املكسيك  يف  للعالج  املرأة  احتامالت سعي 

بسبب الوصم االجتامعي والخشية من أن ينبذها رشيكها يف الحياة 

ع الحكوماِت يف املنطقة عىل  أو تتخىل عنها عائلتها. والهيئة تشجِّ

الوطنية  اسرتاتيجيتها  إعداد  الجنسانية عند  املنظورات  تراعي  أن 

رات، وأن ترشك جامعات  الخاصة بالوقاية والعالج من تعاطي املخدِّ

متثِّل املرأة يف وضع هذه االسرتاتيجيات.

املعني  الوطني  املعهد  نرش   ،2013 شباط/فرباير  ويف   -410

دراسته  نتائج  املتحدة  الواليات  يف  رات  املخدِّ تعاطي  مبشكلة 

املراهقي  تعاطي  بشأن   2012 لعام  املستقبل”  “رصد  املعنونة 

رات. واستندت هذه الدراسة إىل عيِّنة من تالميذ الصف  للمخدِّ

 45 400 تتألَّف من  الثاين عرش  والصف  العارش  والصف  الثامن 

الواليات  أنحاء  مختلف  من  ثانوية  مدرسة   395 يف  تلميذ 

املتحدة. وتفيد هذه الدراسة بتوقُّف ما لوحظ خالل السنوات 

تالميذ  أوساط  يف  القنَّب  تعاطي  يف  تزايد  من  السابقة  األربع 

عام  يف  الحايل  القنَّب  تعاطي  ل  معدَّ أنَّ  بيد  الثانوية.  املدارس 

خالل  االنتشار  ل  مبعدَّ املتعلقة  البيانات  إىل  استناداً   ،2012

الشهر السابق، كان أعىل بنسبة 20 يف املائة منه يف عام 2007. 

يف  بالرتاجع  أساساً  مرتبط  القنَّب  تعاطي  يف  االرتفاع  أنَّ  ويبدو 

املخاطر  إدراك  ل  معدَّ أنَّ  الدراسة  بيَّنت  فقد  مخاطره.  إدراك 

عىل  املراهقي  لدى  الرتاجع  يف  أخذ  رات  املخدِّ بتعاطي  املتصلة 

ل استنكار تعاطي القنَّب  مدى السنوات الست األخرية وأنَّ معدَّ

مع  بالتاميش  األخرية  األربع  أو  الثالث  السنوات  خالل  تراجع 

يف  مختلفة  واليات  يف  تعاطيه  إباحة  حول  الدائرة  املناقشات 

القامئة  رات  التصوُّ الدراسة  املتحدة. كام فحصت هذه  الواليات 

تعاطيه.  ل  بديالً الرتفاع معدَّ تعليالً  باعتبارها  القنَّب  توافر  عن 

لكن تبيَّ أنَّه مل يطرأ تغريُّ عىل مدى توفّره. والزيادة يف تعاطي 

الشباب  ال تخص  األخرية  القليلة  السنوات  مدى  عىل  القنَّب 

تعاطي  بشأن  الوطنية  االستقصائية  الدراسة  بينت  فقد  فقط. 

زيادة   ،2013 أيلول/سبتمرب  يف  نرُشت  التي  والصحة،  رات  املخدِّ

القنَّب  تعاطي  النتشار  السنوي  ل  املعدَّ يف  املائة  يف   20 نسبتها 

لدى عموم السكان البالغي من العمر 12 عاماً فأكرث عىل مدى 

الفرتة املمتدة من عام 2007 إىل عام 2012، من 10.1 يف املائة 

12.1 يف  إىل  ثمَّ   2011 عام  املائة يف  11.5 يف  إىل  عام 2007  يف 

ل عىل  ل من هذا القبيل ُسجِّ املائة يف عام 2012، وهذا أعىل معدَّ

مدى العقد األخري.

بالنسبة  السابقة  السنة  خالل  التعاطي  ل  معدَّ ظلَّ  وقد   -411

لشبائه القنَّبي االصطناعية )املعروفة باسم “سبايس” أو “كيه تو”( 

عام  يخص  فيام  نسبياً  مستقراً  عرش  الثاين  الصف  تالميذ  لدى 

يخص  فيام  املائة  11.4 يف  )مقابل  املائة  11.3 يف  بلغ  إذ   ،2012

املن زلة  القنَّب،  بعد  تشغل،  الشبائه  هذه  وظلَّت   ،)2011 عام 

وقد  االنتشار.  حيث  من  املتعاطاة  املواد  مجموعات  بي  الثانية 

األوىل  الدراسة  وهي   ،2012 لعام  االستقصائية  الدراسة  كشفت 

التي ُسئل يف إطارها تالمذة الصف الثامن وتالمذة الصف العارش 

عن تعاطيهم شبائه القنَّبي االصطناعية خالل السنة السابقة، أنَّ 

ل انتشار تعاطيه لديهم بلغ 4.4 يف املائة و8.8 يف املائة، عىل  معدَّ

الت السنوية النتشار تعاطي الكاثينونات )يف شكل  ا املعدَّ التوايل. أمَّ

 “أمالح االستحامم”( فيام يخص عام 2012 فقد بلغت 0.8 يف املائة 

والعارش  الثامن  الصفوف  لتالمذة  املائة  يف  و1.3  املائة  يف  و0.6 

لتعاطي  أدىن  الٌت  معدَّ لت  ُسجِّ وقد  التوايل.  عىل  عرش،  والثاين 

الهريوين، و”اإلكستايس”، واملسكِّنات.

ويف حزيران/يونيه 2013، نرشت منطقة املكسيك االتحادية   -412

رات يف أوساط الطلبة يف  نتائج دراسة استقصائية عن تعاطي املخدِّ

مدينة املكسيك. واستناداً إىل عيِّنة تتألَّف من 500 26 طالب من 

طلبة املرحلة العليا من الدراسة الثانوية وطلبة التعليم العايل، كشفت 

رات غري املرشوعة التي يأيت  هذه الدراسة عن زيادة يف تعاطي املخدِّ

يف مقدمتها القنَّب والكوكايي وكوكايي “الكراك” واملهلوسات. وقد 

ُسجلت أكرب الزيادات فيام يخص القنَّب: فقد ازداد تعاطيه خالل 

السنة السابقة مبا يعادل أربع نقاط مئوية، من 8.2 يف املائة يف عام 

الت  2009 إىل 12.2 يف املائة يف عام 2012. وخالفاً النخفاض معدَّ

ارتفعت أرقام  الكوكايي يف أمريكا الشاملية ككل،  انتشار تعاطي 
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تعاطيه خالل السنة السابقة لدى هؤالء الطلبة، من 1.7 يف املائة يف 
عام 2009 إىل 2.5 يف املائة يف عام 2012.

األمراض  مكافحة  مراكز  نبَّهت   2013 شباط/فرباير  ويف   -413
الحادة  الكلوية  اإلصابات  من  عديدة  حاالت  إىل  الوقاية  وتوفري 
املرتبطة بتعاطي شبائه القنَّبي االصطناعية أفادت بها السلطات 
التي  األرقام  املتحدة. وأشارت  بالواليات  ة واليات  الصحية يف عدَّ
نيسان/أبريل  السموم يف  األمريكية ملراكز مراقبة  الرابطة  نرشتها 
املتحدة  الواليات  أنحاء  جميع  يف  السميات  مراكز  أنَّ  إىل   2013
لشبائه  التعرض  حاالت  بشأن  اتصال   5 200 عن  يزيد  ما  تلقت 

القنَّبي االصطناعية يف عام 2012.

تعاطي  رصد  لربنامج  االستقصائية  الدراسة  وبحسب   -414
أيار/ التي نرُشت يف  املقبوض عليهم لعام 2012  رات لدى  املخدِّ

مايو 2013 يف الواليات املتحدة تبيَّ أنَّ 60 يف املائة من الذكور 
البالغي الذين قبض عليهم يف املناطق الخمس املشمولة بالدراسة 
عقار غري مرشوع  عليهم  القبض  عند  العضوية  أجهزتهم  كان يف 
القنَّب  املكتشفة  رات  املخدِّ تلك  أشيع  وكان  األقل،  عىل  واحد 
يف  القنَّب  اكتشاف  شهد  حي  ويف  وامليثامفيتامي.  والكوكايي 
عيِّنات بول املقبوض عليهم من الذكور زيادة نسبتها 17 يف املائة 
عىل مدى الفرتة املمتدة من عام 2007 إىل عام 2012 فإنَّ اكتشاف 
الكوكايي انخفض بنسبة 37 يف املائة عىل مدى الفرتة ذاتها، رمبا 
بسبب االنخفاض الذي شهده صنع الكوكايي يف كولومبيا وتشديد 
رات  املخدِّ كارتيالت  مكافحة  إجراءات  املكسيكية  السلطات 
بول  عيِّنات  نسبة  زادت  وقد  بالكوكايي.  تتجر  التي  املكسيكية 
املقبوض عليهم من الذكور التي تبي من فحصها أنَّها تحتوي عىل 
فيام بي عامي 2007 و2012. ومن  زيادة طفيفة  امليثامفيتامي 
رات  بي املقبوض عليهم الذين أثبت الفحص أنَّهم استهلكوا مخدِّ
غري مرشوعة، بلغت نسبة األشخاص الذين مل يسبق لهم أن تلّقوا 

أيَّ نوع من العالج قط 70 يف املائة.

رات  وقد شهد العقد األخري انخفاضاً كبرياً يف تعاطي املخدِّ  -415
املتحدة  الواليات  ويف  الشاملية.  أمريكا  يف  الحقن  طريق  عن 
عن  رات  املخدِّ يتعاطون  من  عدد  انخفض  وحدها،  األمريكية 
عامي 2008  بي  فيام  بأكرث من 000 400 شخص  الحقن  طريق 
الخاصة  األرقام  تبيِّ  االنخفاض،  هذا  من  الرغم  وعىل  و2011. 
أنَّ   ،2013 العاملي  رات  املخدِّ تقرير  يف  نرُشت  التي   ،2011 بعام 
ر مبا يرتاوح بي 0.63 و0.68 يف املائة من سكان أمريكا  نسبة تقدَّ
الشاملية الذين ترتاوح أعامرهم بي 15 و64 عاماً ما زالوا يتعاطون 
ر أنَّ زهاء 13.5 يف املائة من  رات عن طريق الحقن. ويقدَّ املخدِّ
رات عن طريق الحقن يف املنطقة مصابون بفريوس  متعاطي املخدِّ
رات  ل تعاطي املخدِّ نقص املناعة البرشية. ويف كندا، ما زال معدَّ
إذ يبلغ 1.3 يف املائة من عموم  عن طريق الحقن مرتفعاً نسبياً 

السكان، أي ما يقارب ضعف املتوسط ألمريكا الشاملية. 

أمريكا الجنوبية

التطّورات الرئيسية  -1

ل توافر الكوكايي الوارد من أمريكا الجنوبية  يبدو أنَّ معدَّ  -416
العاملية غري املرشوعة قد استقر أو حتى تراجع منذ  يف األسواق 
التي  القنَّب  من  الكبرية  املضبوطات  وتشري   .2007-2005 الفرتة 
زيادة محتملة يف حجم  إىل  الجنوبية  أمريكا  بلدان  عنها  أبلغت 
إنتاجه يف املنطقة خالل األعوام األخرية. وما زالت زراعة خشخاش 
األفيون غري املرشوعة متارس إىل حد ما يف أمريكا الجنوبية، وإن 

كان عىل نطاق محدود بعض اليشء.

املزروعة  اإلجاملية  املساحة  انخفضت   ،2012 عام  ويف   -417
 48 000 إىل  ووصلت  كولومبيا  يف  الربع  بنسبة  الكوكا  بشجرية 
هكتار. وتراجعت أيضاً تراجعاً طفيفاً يف بوليفيا )دولة-املتعّددة 
هكتار.   60 400 إىل  بريو  ويف  هكتار   25 300 إىل  القوميات( 
أمريكا  يف  الكوكا  بشجرية  املزروعة  اإلجاملية  املساحة  رت  وقُدِّ
انخفاضاً  ميثّل  مامَّ  هكتار،  بـ700 133   2012 عام  يف  الجنوبية 
وهي   ،2011 عام  يف  عنها  أُبلغ  التي  باملساحة  مقارنة  مهامً 

700 153 هكتار.

ويف عام 2013، انضمت دولة بوليفيا املتعّددة القوميات   -418
رات لسنة 1961بصيغتها  من جديد إىل االتفاقية الوحيدة للمخدِّ
لة بربوتوكول سنة 1972 مع إبداء تحّفظ بشأن أوراق الكوكا.  املعدَّ
ومنذ شباط/فرباير 2013، يُسمح يف إقليم دولة بوليفيا املتعّددة 
الكوكا وباستهالكها  أوراق  التحّفظ مبضغ  القوميات مبوجب هذا 

واستخدامها يف حالتها الطبيعية “ألغراض ثقافية وطبية”.

العامان املاضيان مناقشة مكثّفة بشأن السياسات  وَشهد   -419
رات يف القارة األمريكية، مبا فيها أمريكا الجنوبية  املتعلقة باملخدِّ
يف  املسألة  لهذه  مناقشة  عىل  لالطالع  أعاله   340 الفقرة  )انظر 
البلدان  أنَّ  الهيئة  وتالحظ  والكاريب ي(.  الوسطى  أمريكا  سياق 
الثاين/ ترشين  يف  وافقت  األمريكية  الدول  منظمة  يف  األعضاء 
املتعّددة  التقييم  بآلية  خاص  جديد  إجراء  عىل   2012 نوفمرب 
القارة  يف  رات  باملخدِّ املتعلقة  السياسات  تقييم  بهدف  األطراف 
الجديدة  املعايري  الحسبان  يف  الجديد  اإلجراء  ويأخذ  األمريكية. 
رات يف نصف الكرة الغريب  دة يف اسرتاتيجية مكافحة املخدِّ املحدَّ

وخطة عملها. 

التعاون اإلقليمي  -2

مثّة مستوى عاٍل من التعاون والتنسيق بي بلدان أمريكا   -420
املنتديات  عدد  حيث  من  ككل،  األمريكية  القارة  ويف  الجنوبية، 
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بزراعة  املتعلقة  الكامنة  املشاكل  ملواجهة  املكرّسة  واألنشطة 
رات وإنتاجها وصنعها واالتّجار بها وتعاطيها عىل نحو غري  املخدِّ
مرشوع يف املنطقة. وتنّوه الهيئة بكرثة أنشطة التعاون اإلقليمي 
التي تنظّمها حكومات بلدان املنطقة، بالتعاون مع لجنة البلدان 
رات ومكتب األمم املتحدة املعني  األمريكية ملكافحة تعاطي املخدِّ

رات والجرمية. باملخدِّ

من  يتجزّأ  ال  جزءاً  رات  املخدِّ مراقبة  قضية  صارت  وقد   -421
برامج التعاون لدى جامعات مختلفة من بلدان أمريكا الجنوبية، 
منها السوق الجنوبية املشرتكة وجامعة دول األنديز واتحاد أمم 
كام  والكاريب ي.  الالتينية  أمريكا  دول  وجامعة  الجنوبية  أمريكا 
التي  األمريكية  الرشطة  قوات  رابطة  بجهود  علامً  الهيئة  تحيط 
املساعدة  وتبادل  الرشطة  أجهزة  بي  التعاون  تعزيز  إىل  تهدف 

القضائية بي قوات الرشطة يف نصف الكرة الغريب.

ُعقدت  التي  املستوى  الرفيعة  االجتامعات  جانب  وإىل   -422
رات الوطنية واإلقليمية يف عامي  ملناقشة سياسات مراقبة املخدِّ
القواني  وإنفاذ  الصحة  شؤون  يف  خرباء  قام  و2013،   2012
اآلراء  بتبادل  متنوعة،  تقنية  محافل  يف  الالتينية،  أمريكا  من 
أشكال  تعاطي  مثل  رات  باملخدِّ متصلة  مسائل  يف  والخربات 
بالعالج  املعنية  املحاكم  إنجازات  أو  للتدخي  القابلة  الكوكايي 
الكرة  نصف  يف  رات  باملخدِّ االتّجار  توقّعات  أو  رات  املخدِّ من 

الغريب بحلول عام 2020. 

الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية  -3

املعنية  األمانة  استحدثت   ،2013 الثاين/يناير  كانون  يف   -423
االتّجار غري  ومكافحة  رات  املخدِّ تعاطي  من  والوقاية  بالتخطيط 
املرشوع بها يف األرجنتي نظاماً يعمل باالتصال الحاسويب املبارش 
ويسّجل جميع املعامالت التجارية الوطنية املتعلقة بالكيمياويات 
السليفة. وسيساعد النظام السلطات الوطنية املختصة عىل تقليص 
رات  املخدِّ صنع  أجل  من  السليفة  الكيمياويات  ترسيب  مخاطر 

عىل نحو غري مرشوع.

الكولومبي نظام  رات  املخدِّ أطلق مرصد  ويف عام 2013،   -424
اإلنذار املبّكر الذي يهدف إىل استبانة املؤثِّرات النفسانية الجديدة 
وإطالق إنذارات بشأن استهالكها عىل الصعيد املحيل مع تحليل 
ل إليه  آثارها املحتملة عىل الصحة وإبالغ الجهات املعنية مبا يتوصَّ
من نتائج مبا فيها قطاع الصحة وغريها من الهيئات املسؤولة عن 

رات يف البلد. مكافحة املخدِّ

ويف ترشين الثاين/نوفمرب 2012، انضّمت إكوادور إىل شبكة   -425
تبادل املعلومات يف نصف الكرة الغريب من أجل تبادل املساعدة 
يف الشؤون الجنائية وتسليم املطلوبي، وهي شبكة أُنشئت يف عام 

2000 من أجل زيادة تبادل املعلومات وتحسينه يف ما بي الدول 
األعضاء يف منظمة الدول األمريكية يف مجال املساعدة املتبادلة يف 

الشؤون الجنائية.

رات واملؤثِّرات  الت إساءة استعامل املخدِّ وازداد ارتفاع معدَّ  -426
الحظت  بريو،  يف  الجامعة  طالب  أوساط  يف  وتعاطيها  العقلية 
رات  املخدِّ عن  مبنأى  والحياة  للتنمية  الوطنية  اللجنة  أنَّ  الهيئة 
 2012 الثاين/نوفمرب  ترشين  يف  استهلت  بريو  يف  )لجنة ديفيدا( 
ويهدف هذا  الجامعات،  رات يف  املخدِّ من  للوقاية  رائداً  برنامجاً 
رات  املخدِّ لتعاطي  املؤذية  باآلثار  الطالب  توعية  إىل  الربنامج 

والحاجة إىل اتِّباع منط عيش صحي وسليم.

ومكتب  ديفيدا  لجنة  اتفقت   ،2013 آذار/مارس  ويف   -427
رات والجرمية عىل إنشاء مركز للتميّز  األمم املتحدة املعني باملخدِّ
ومراقبة  الوقاية  أجل  من  بريو  يف  والكاريب ي  الالتينية  ألمريكا 

العقاقري املعروضة والكيمياويات السليفة.

املحلية  املجتمعات  بي  املشرتكة  املسؤولية  تعزيز  وبغية   -428
حكومة  استهلت  وتعاطيها،  رات  باملخدِّ االتّجار  من  الوقاية  عن 
جمهورية فن زويال البوليفارية يف بداية عام 2013 مشاورات عامة 
رات 2013-2019 بالتعاون مع  حول الخطة الوطنية ملكافحة املخدِّ

مؤسسات الدولة.

وتالحظ الهيئة بقلق أنَّ الربملان يف أوروغواي قد وافق عىل   -429
ترشيع جديد يف متوز/يوليه 2013 سوف يُتيح للدولة أن تراقب 
وإنتاجهام  ومشتّقاته  القنَّب  باسترياد  املتعلقة  األنشطة  وتنظِّم 
وتوزيعهام  وبيعهام  خزنهام  وكذلك  كانت،  صفة  بأيِّ  وحيازتهام 
مبقتىض أحكام ورشوط تُقرَّر بالئحة تنظيمية الستعاملها ألغراض 
هذا  عىل  بعد  الشيوخ  مجلس  ق  يُصدِّ ومل  الطبِّية.  األغراض  غري 
حال  يف  كهذا،  ترشيعاً  أنَّ  إىل  تشري  أن  الهيئة  وتوّد  القانون. 
الدولية  االتفاقيات  أحكام  مع  متعارضاً  سيكون  عليه،  املصادقة 

رات.  ملراقبة املخدِّ

الزراعة واإلنتاج والصنع واالّتجار  -4

رات املخدِّ )أ( 

ما زالت البيانات حول زراعة القنَّب يف أمريكا الجنوبية   -430
متزايدة  املنطقة بضبط كميات  بلدان يف  ة  وأفادت عدَّ شحيحة. 
من القنَّب يف السنوات األخرية. وعىل سبيل املثال، أبلغت كولومبيا 
وباراغواي عن زيادات تفوق املائة يف املائة يف مضبوطات عشبة 
القنَّب مقارنًة بالفرتة من 2002 إىل 2006 والفرتة من 2007 إىل 
2011. وهذه املضبوطات املتزايدة جديرة بفحص دقيق ملعرفة ما 
إذا كانت أساساً ناجمة عن تعزيز أنشطة إنفاذ القواني أو ما إذا 
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كانت تشري إىل زيادة يف زراعة نبتة القنَّب عىل نحو غري مرشوع 

يف املنطقة.

القنَّب  نبتة  من  الكبرية  بالكمية  علامً  الهيئة  وأحاطت   -431

بوليفيا  دولة  يف  األخرية  السنوات  يف  املضبوطة  القنَّب  وعشبة 

 3 500 البوليفية  السلطات  ضبطت  فقد  القوميات.  املتعّددة 

طن من القنَّب خالل الفرتة من 2008 إىل 2011. ويف عام 2012، 

رات املحلية املنشأ )403 أطنان  ضبطت أيضاً 407 أطنان من املخدِّ

من نبتة القنَّب و4 أطنان من عشبة القنَّب(، أي 25 طنًّا أكرث من 

عام 2011.

املرشوعة  غري  القنَّب  زراعة  أساساً  ه  تُوجَّ الربازيل،  ويف   -432

عشبة  مضبوطات  تراجعت   ،2012 عام  ويف  املحيل.  للتعاطي 

طنًّا   11.2 إىل   2011 عام  يف  طنًّا   174 من  كبري  بشكل  القنَّب 

مساحًة  الربازيلية  السلطات  أبادت  العام،  ذلك  ويف  فقط. 

املرشوعة  غري  القنَّب  زراعات  من  هكتاراً   21.7 قدرها  إجامليًة 

هناك، كام شاركت يف عمليات مشرتكة إلبادة زراعة القنَّب غري 

املرشوعة يف باراغواي.

وال يزال القنَّب املزروع عىل نحو غري مرشوع يف باراغواي   -433

الوطنية  األمانة  وحسب  الجنويب.  املخروط  بلدان  إىل  يُهرَّب 

رات يف باراغواي، تراجعت تدريجياً املساحة املبادة  ملكافحة املخدِّ

من زراعات القنَّب غري املرشوعة من 776 1 هكتاراً يف عام 2008 

إىل 721 هكتاراً يف عام 2011. ويف عام 2012، وصلت مضبوطات 

عشبة القنَّب يف البلد إىل 175.7 طنًّا، مامَّ يشّكل انخفاضاً بنسبة 

ع  43 يف املائة مقارنة مبستويات العام السابق. وتودُّ الهيئة أن تشجِّ

بحزم  ي  التصدِّ إىل  الرامية  زيادة جهودها  باراغواي عىل  حكومة 

لزراعة نبتة القنَّب غري املرشوعة يف إقليمها.

القنَّب  نبتة  ويف بريو، ُضبط ما مجموعه 722.7 طنًّا من   -434

خالل الفرتة من عام 2000 إىل عام 2011. ويف عام 2012، ضبطت 

السلطات يف بريو 979 طنًّا من نبتة القنَّب. وظلت املضبوطات من 

نبتة القنَّب كبرية يف عام 2013 إذ ضبطت السلطات ما يناهز 700 

طن يف النصف األول من هذا العام.

إىل  القنَّب  عشبة  مضبوطات  وصلت  أوروغواي،  ويف   -435

طنَّي فحسب يف عام 2012، كام كانت هي الحال يف عام 2011. 

يف  القنَّب  عشبة  من  طنًّا   17.9 الفن زويلية  السلطات  وضبطت 

2012، مبا فيها نوعيات من عشبة القنَّب تحتوي عىل نسبة عالية 

من مادة الترتاهيدروكانابينول.

املتعلقة  املؤرشات  فيها  مبا  املؤرشات،  معظم  وتوحي   -436

الت  ومعدَّ ومضبوطاته  الكوكايي  وصنع  الكوكا  شجرية  بزراعة 

الكوكايي ككل  بأنَّ سوق  املستهلكة  البلدان  االنتشار يف كربيات 

أخذت تضمحل يف السني األخرية.

رات والجرمية قد  وكان مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ  -437
قّدر يف عام 2011 أنَّ إجاميل كمية الكوكايي املحتمل ُصنعها عاملياً 
ترتاوح بي 776 طنًّا و051 1 طنًّا. وحيث إنَّ البحث جاٍر من أجل 
تحديد نسب تحويل أوراق الكوكا إىل كوكايي يف أمريكا الجنوبية، 
م أية  رات والجرمية مل يقدِّ فإنَّ مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ

تقديرات لكمية الكوكايي املحتمل ُصنعها عاملياً يف عام 2012.

وقد تراجعت املساحة اإلجاملية املزروعة بشجرية الكوكا   -438
يف أمريكا الجنوبية يف عام 2012 إىل 700 133 هكتار، وهو ما ميثّل 
انخفاضاً بنسبة 13 يف املائة عن املساحة اإلجاملية يف عام 2011. 
اإلجاملية  املساحة  تلك  من  املائة  يف   45 بنسبة  بريو  واستأثرت 
القوميات(  دة  )دولة-املتعدِّ بوليفيا  بعدها  ومن  كولومبيا  وتلتها 

بنسبة 36 يف املائة و19 يف املائة، عىل التوايل.

وتراجعت املساحة اإلجاملية املزروعة بشجرية الكوكا عىل   -439
نحو غري مرشوع يف دولة بوليفيا املتعّددة القوميات إىل 300 25 
املساحة  عن  املائة  يف   7 بنسبة  انخفاضاً  ميثّل  ما  وهو  هكتار 
املساحة  إجاميل  بلغ   ،2012 عام  ويف   .2011 عام  يف  اإلجاملية 
البلد إىل 044 11  أُبيدت يدوياً يف  التي  الكوكا  املزروعة بشجرية 
هكتاراً. وهي ثاين أكرب مساحة إجاملية لألرايض املشمولة بعمليات 

اإلبادة السنوية يُبلَّغ عنها منذ عام 2000.

تبلغ  مساحة  يدوياً  كولومبيا  يف  أُبيدت   ،2012 عام  ويف   -440
حوايل 486 30 هكتاراً من األرايض املزروعة عىل نحو غري مرشوع 
بشجرية الكوكا إىل جانب مساحة قدرها 549 100 هكتاراً خضعت 
للرّش الجوِّي. وأّدت جهود اإلبادة هذه إىل تراجع بنسبة 25 يف 
املائة خالل العام للمساحة املزروعة بشجرية الكوكا عىل نحو غري 
النهائية املزروعة  التقديرية  مرشوع. ووصلت املساحة اإلجاملية 
000 48 هكتار، وهي  إىل  الكوكا  بشجرية  غري مرشوع  نحو  عىل 
أصغر مساحة يف هذا البلد منذ عام 1995. وتراجعت تقديرات 
كمية الكوكايي املحتمل ُصنعها يف كولومبيا بالتايل يف عام 2012 

إىل 309 أطنان أْي 39 طنًّا أقل من عام 2011.

وبالرغم من اإلبادة السنوية لزراعات غري مرشوعة من   -441
شجرية الكوكا تراوحت بي 400 6 هكتار و000 12 هكتار خالل 
تلك  بريو يف  فقد شهدت   ،2011 عام  إىل   2001 عام  الفرتة من 
الفرتة زيادة تدريجية يف إجاميل مساحة الزراعات غري املرشوعة، 
وإن  هكتار،   62 500 إىل  هكتار   46 200 من  ارتفعت  حيث 
مرشوع  غري  نحو  عىل  الكوكا  بشجرية  املزروعة  املساحة  كانت 
التي كانت  البلد ما زالت تعادل تقريباً نصف املساحة  يف هذا 

عليها قبل عقَدين.

للفرتة  رات  املخدِّ الوطنية ملراقبة  بريو  اسرتاتيجية  وتنّص   -442
من 2012 إىل 2016 عىل زيادة تدريجية لجهود اإلبادة بهدف 
خفض اإلنتاج املحتمل ألوراق الكوكا يف البلد بنسبة 30 يف املائة 
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عامَّ كان عليه يف عام 2011 بحلول عام 2016. ويف عام 2012، 

أبادت سلطات بريو 170 14 هكتاراً مزروعة بشجرية الكوكا عىل 

د  نحو غري مرشوع، وهو أكرث بـ170 هكتاراً من الهدف الذي ُحدِّ

السلطات  كانت   ،2013 حزيران/يونيه  وبحلول  العام.  لذلك 

املزروعة  املساحة  أصل  من  هكتار   10 400 بإبادة  أفادت  قد 

العام وقدرها  نهاية هذا  بحلول  إبادتها  واملزمع  الكوكا  بشجرية 

000 22 هكتار.

وتراجعت يف نهاية عام 2012 املساحة اإلجاملية املزروعة   -443

بشجرية الكوكا عىل نحو غري مرشوع يف بريو لتبلغ 400 60 هكتار، 

أي 3 يف املائة أقّل مامَّ كانت عليه يف عام 2011.

أمريكا  املنتَج يف  للكوكايي  وإىل جانب االستهالك املحيل   -444

أمريكا  إىل  املنطقة  من  الكوكايي  هذا  تهريب  يجري  الجنوبية، 

تعاطي  الت  معدَّ أنَّ  ورغم  األول.  املقام  يف  وأوروبا  الشاملية 

القليلة  الواليات املتحدة يف األعوام  الكوكايي أخذت تنخفض يف 

املاضية، فام زالت كميات كبرية منه تُهرَّب إليها وإىل كندا، ال سيَّام 

من كولومبيا عرب إكوادور واملكسيك وبلدان أمريكا الوسطى.

الزوارق  استخدام  عن  تبلغ  املنطقة  بلدان  زالت  وما   -445

الكوكايي  تهريب  يف  الغّواصة  وشبه  الغّواصة  والسفن  الرسيعة 

من أمريكا الجنوبية. ويُستشف من تصنيف ضبطيات الكوكايي 

يف كولومبيا أنَّ درب األطليس يكتسب املزيد من األهمية يف مجال 

تهريب الكوكايي، مقارنًة بدرب املحيط الهادئ.

ونظراً لكون الربازيل تتمتّع بحدود بّرية شاسعة مع جميع   -446

الرئيسية املصنِّعة للكوكايي وبخّط ساحيل طويل،  الثالثة  البلدان 

الكوكايي،  من  كبرية  لكميات  مقصد  بلد  أيضاً  كونها  إىل  وإضافًة 

فهي توفّر منفذاً سهالً إىل املحيط األطليس لتهريب الكوكايي إىل 

غرب أفريقيا ووسطها ومنهام إىل أوروبا وأماكن أخرى. وكان منشأ 

الكوكايي املضبوط يف الربازيل يف عام 2012 بوليفيا )دولة-املتعّددة 

القوميات( وبريو وكولومبيا، بالرتتيب التنازيل لحجم املضبوطات.

وأفادت حكومة جمهورية فن زويال البوليفارية بأنَّ الرتاجع   -447

إىل  يُعزى جزئياً  إقليمها  عرب  املرشوعة  غري  رات  املخدِّ تهريب  يف 

رات  االستمرار يف تطبيق نظم للكشف عن عمليات تهريب املخدِّ

بي. وتوقيع عقوبات شديدة عىل املهرِّ

ة من أمريكا الجنوبية، وهي أوروغواي  وأفادت بلدان عدَّ  -448

هيدروكلوريد  كميات  بأنَّ  وكولومبيا،  وشييل  وبريو  وباراغواي 

التي  تلك  من  أكرب  كانت   2012 عام  يف  ُضبطت  التي  الكوكايي 

ُضبطت عام 2011. ففي عام 2012، ضبطت السلطات الكولومبية 

يف   29 بنسبة  زيادة  )أي  الكوكايي  هيدروكلوريد  من  طنًّا   188

يف  إنتاجها  املحتمل  الكوكايي  كمية  من  كبرياً  جزءاً  متثِّل  املائة(، 

أطنان   9.7 إىل  إضافًة  شييل،  سلطات  أيضاً  وضبطت  البلد.  هذا 

هيدروكلوريد  من  أطنان   3.2 مقداره  ما  الكوكا،  عجينة  من 
الكوكايي، أي 1.3 طن أكرث مامَّ ُضبط يف عام 2011. وارتفعت يف 
بريو مضبوطات هيدروكلوريد الكوكايي ذات املنشأ املحيل مبقدار 
1.9 طن يف عام 2012 ووصلت إىل 12.7 طنًّا. ويف النصف األول 
من عام 2013، ُضبطت 4 أطنان إضافية من تلك املادة يف بريو. 
من  الكوكايي  هيدروكلوريد  مضبوطات  تضاعفت  باراغواي  ويف 
عام 2011 إىل عام 2012، حيث بلغت 3.1 أطنان. وهي الزيادة 
ضبط  ل  ُسجِّ قد  كان  حيث   ،2008 عام  منذ  التوايل  عىل  الرابعة 
0.3 طن من تلك املادة. وتزايدت املضبوطات منها يف أوروغواي 
من 266 كيلوغراماً يف عام 2011 إىل 685 كيلوغراماً يف عام 2012. 
بوليفيا )دولة- الكوكايي يف  وتراجعت مضبوطات هيدروكلوريد 
املتعّددة القوميات( مبقدار 4.2 أطنان يف عام 2012 أي 1.4 طن 
أقل من عام 2011، يف حي أنَّ مضبوطات مادة قاعدة الكوكايي 
قد زادت مبقدار 3.8 أطنان لتصل إىل 32.1 طنًّا. ويف الربازيل، بلغ 
يف   19 أي  طنًّا   19.9 الكوكايي  هيدروكلوريد  مضبوطات  إجاميل 
املائة أقل مامَّ كان عليه يف العام السابق. ويف جمهورية فن زويال 
البوليفارية ظلّت مضبوطات هيدروكلوريد الكوكايي مستقرّة يف 

عام 2012 حيث بلغت يف إجامليها 27.4 طنًّا.

صنع  مختربات  معظم  توجد  الجنوبية،  أمريكا  ويف   -449
هيدروكلوريد الكوكايي يف البلدان الثالثة التي تزرع شجرية الكوكا 
كام  وبريو.  وكولومبيا  القوميات(  )دولة-املتعّددة  بوليفيا  وهي 
رت مختربات لصنع هيدروكلوريد الكوكايي يف عدد من البلدان  ُدمِّ
األخرى، كان منها األرجنتي وإكوادور وشييل وفن زويال )جمهورية-

البوليفارية( والواليات املتحدة.

املرشوع  غري  الكوكايي  صنع  مختربات  عدد  تراجع  وقد   -450
التي تمَّ تفكيكها يف دولة بوليفيا املتعددة القوميات بنسبة 24 يف 
املائة يف السنوات الثالث املاضية، من 956 5 مخترباً يف عام 2010 

إىل 508 4 مختربات يف عام 2012.

مختربات  من  كل  عدد  تدريجياً  تراجع  كولومبيا،  ويف   -451
جرى  التي  الكوكايي  وهيدروكلوريد  الكوكا  قاعدة  تجهيز 
إثر اتجاه  الثلث من عام 2008 إىل عام 2011،  تفكيكها بنسبة 
تراجعي يف زراعة شجرية الكوكا عىل نحو غري مرشوع. ويف عام 
2012، فُكِّك 110 2 مختربات لتجهيز قاعدة الكوكا و246 مخترباً 

الكوكايي. لصنع هيدروكلوريد 

لتجهيز هيدروكلوريد  ويف بريو، جرى تفكيك 26 مخترباً   -452
 ،2012 عام  يف  الكوكا  قاعدة  لتجهيز  مخترباً  و145 1  الكوكايي 
الخمسة  األعوام  يف  ل  تُسجَّ نسبة  وأدىن  أعىل  التوايل  عىل  وهام 

املاضية.

اكتُشفت  التي  املرشوعة  غري  الكوكايي  مختربات  وكانت   -453
لتجهيز  مختربات  أو  تنقية  مختربات  أساساً  هي  إكوادور  يف 
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هيدروكلوريد الكوكايي من قاعدة الكوكا. ويف عام 2012، جرى 
السلطات  وأفادت  إكوادور.  يف  كوكايي  مختربات  أربعة  تفكيك 
يف  الكوكا  قاعدة  لتجهيز  مختربات  مثانية  فّككت  بأنَّها  الشيلية 

بلدها يف عام 2012.

غري  زراعة  أيُّ  البوليفارية  فن زويال  جمهورية  يف  وليس   -454
مرشوعة لشجرية الكوكا. غري أنَّه، منذ عام 2007، تقوم السلطات 
مختربات  من  املتوسط  يف  مخترباً   18 بتفكيك  سنوياً  الفن زويلية 
 ،2012 عام  ويف  املرشوعة.  غري  الكوكايي  هيدروكلوريد  تجهيز 

رت هذه السلطات 24 مخترباً من هذا النوع. دمَّ

لخشخاش  الزراعات  بعض  بها  الجنوبية  أمريكا  أنَّ  مع   -455
األفيون عىل نحو غري مرشوع، إالَّ أنَّ حجم املساحات املزروعة 
يُزرع  األفيون  خشخاش  كان   ،2012 عام  ففي  يُذكر.  يكاد  ال 
بـ313  ر  تُقدَّ مساحة  عىل  كولومبيا  يف  مرشوعة  غري  بصورة 
هكتاراً أي ما يوازي 0.1 فحسب يف املائة من إجاميل املساحة 
مرشوع.  غري  نحو  عىل  األفيون  خشخاش  من  عاملياً  املزروعة 
وخالل األشهر األوىل من عام 2013، أبادت السلطات الكولومبية 
324 هكتاراً من املساحة املزروعة بخشخاش األفيون عىل نحو 
صنعها  املحتمل  الهريوين  كمية  تقديرات  وظلت  مرشوع.  غري 
الطن  يناهز  مستوى  عند  عّدة  لسنوات  مستقرة  كولومبيا  يف 
من  هكتاراً   18 بإبادة  أُفيد   ،2012 عام  ويف  سنوياً.  الواحد 

خشخاش األفيون يف بريو.

ويف عام 2012، أُفيد مبضبوطات الهريوين التالية يف أمريكا   -456
يف شييل  كيلوغراماً  الربازيل و814  كيلوغرامات يف   10 الجنوبية: 
و464 كيلوغراماً يف كولومبيا وكيلوغراَمي يف بريو. عالوة عىل ذلك، 
أفادت بريو بضبط 71 كيلوغراماً من األفيون املحيل املنشأ وأفادت 

شييل بضبط 120 كيلوغراماً من املورفي. 

املؤثِّرات العقلية )ب( 

بها  واالتّجار  العقلية  املؤثِّرات  صنع  مشكلة  تكتنف   -457
وتعاطيها يف أمريكا الجنوبية كل املجموعات الرئيسية من هذه 
ئات  واملهدِّ واملسكِّنات  األمفيتامينية  املنّشطات  فيها  مبا  املواد، 
للمراقبة  الخاضعة  غري  النفسانية  املؤثِّرات  وكذلك  واملهلوسات 
الدولية. وتختلف خصائص هذه املشكلة ويتباين حجمها من بلد 

إىل آخر.

وأفادت الحكومة الربازيلية بخلو بلدها من أنشطة صنع   -458
رات  املخدِّ وتُهرّب  مرشوعة.  غري  بصورة  االصطناعية  رات  املخدِّ
يكون  الحاالت  بعض  ويف  أوروبا،  من  الربازيل  إىل  االصطناعية 
الربازيل بأعىل كم  أفادت  الكوكايي. ويف عام 2011،  هذا مقابل 
يف  )“إكستايس”(  ميثامفيتامي  ديوكيس  امليثيلي  مضبوطات  من 

العقَدين املاضيَي وهو 70 كيلوغراماً، وكانت املضبوطات السنوية 
من هذه املادة يف الربازيل يف السني العرش املاضية أقل عادة من 
كيلوغرام واحد. ويف عام 2012، ضبطت الربازيل 000 339 قرص 

من “اإلكستايس” و000 10 وحدة من األمفيتامينات.

رات  للمخدِّ متزايدة  بضبطيات  كولومبيا  وأفادت حكومة   -459
يف  املواد  هذه  تعاطي  يف  زيادة  عىل  يدّل  قد  مامَّ  االصطناعية، 
هذا البلد. ويف عام 2012، ضبطت السلطات الكولومبية ما يقارب 

700 39 قرص من “اإلكستايس”.

ويف عام 2010، أفادت بريو بضبط 000 250 وحدة من   -460
عام  املايض. ويف  العقد  تُضبط يف  كمية  أكرب  “اإلكستايس”، وهي 
2011، بلغت مضبوطات “اإلكستايس” 229 وحدة، ويف عام 2012، 
وأفادت  القبيل.  هذا  من  مضبوطات  أيِّ  عن  البلد  هذا  يبلغ  مل 
السلطات يف أوروغواي بضبط 000 60 وحدة من “اإلكستايس” يف 
عام 2011؛ ويف عام 2012، مل تبلِّغ أوروغواي عن أيِّ مضبوطات 

من هذه املادة.

وفيام بي عامي 2011 و2012، أُبلغ عن مضبوطات من   -461
والربازيل  األرجنتي  من  يف كل  امليثامفيتامي  و/أو  األمفيتامي 

وشييل وفن زويال )جمهورية-البوليفارية( وكولومبيا.

ويف عام 2011، أفاد عدد من بلدان أمريكا الجنوبية، من   -462
بينها األرجنتي وأوروغواي والربازيل وشييل وكولومبيا، بضبط أكرب 
كميات من املهلوسات منذ عام 2007. ويف عام 2012، أُبلغ عن 
مضبوطات من املهلوسات خاصة ثنايئ إيثيالميد حمض الليرسجيك 
)LSD( يف كل من أوروغواي )000 2 وحدة( والربازيل )000 65 
وحدة( وشييل )200 4 وحدة( وكولومبيا )100 وحدة(. وحسب 
السلطات يف شييل، كان منشأ معظم مادة ثنايئ إيثيالميد حمض 

الليرسجيك املضبوط يف هذا البلد األرجنتي. 

السالئف )ج( 

لقد زادت كفاءة عمليات صنع الكوكايي غري املرشوع يف   -463
جميع البلدان التي تضم أهم مواقع زراعة شجرية الكوكا. وما زالت 
برمنغنات البوتاسيوم العامل املؤكسد الرئييس املستخدم يف صنع 
االستخدام  نطاق  كان  وإن  املنطقة،  يف  الكوكايي  هيدروكلوريد 
غري املرشوع لهذه املادة وأساليب ترسيبها قد تغريا يف السنوات 
مثَّلت   ،2012 عام  ويف  الجنوبية.  أمريكا  يف  املاضية  القليلة 
املضبوطة عاملياً  الكمية  ثُلثَي  الجنوبية  أمريكا  بلدان  مضبوطات 
من برمنغنات البوتاسيوم )92.7 طنًّا(. وضبطت كولومبيا يف ذلك 
العام 55.7 طنًّا وبريو 3.1 أطنان وفن زويال )جمهورية-البوليفارية( 
دة القوميات( 960 كيلوغراماً من  2.4 طن وبوليفيا )دولة-املتعدِّ

هذه املادة.
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وباإلضافة إىل إعادة تدوير املذيّبات وإعادة استعاملها يف   -464

كولومبيا، رشع املتَِّجرون فيها يف صنع بعض الكيمياويات السليفة، 

ومنها برمنغنات البوتاسيوم واألمونيا وحمض الهيدروكلوريك. ويف 

لصنع  مختربات  مثانية  الكولومبية  السلطات  فكَّكت   ،2012 عام 

برمنغنات البوتاسيوم بصورة غري مرشوعة. 

املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية )د( 

ظهرت أيضاً مشكلة املؤثِّرات النفسانية الجديدة يف بلدان   -465

الكيتامي  عنها  املبلَّغ  التعاطي  مواد  وشملت  الالتينية.  أمريكا 

البيبريازينات  تليها  العرَّاف،  مرميية  األخّص  وعىل  نباتية،  ومواد 

شبائه  أقل  وبقدر  الفينيثيالمينات،  ثمَّ  االصطناعية  والكاثينونات 

القنَّبي االصطناعية. وأَبلغت الربازيل أيضاً عن ظهور امليفيدرون 

وثنايئ ميثوكيس امليثامفيتامي املعروف اختصاراً بـDMMA )نوع 

من الفينيثيالمي( يف سوقها؛ وأبلغت شييل عن ظهور نبتة مرميية 

العرَّاف وعقار الرتيبتامي. 

التعاطي والعالج  -5

الثاين/يناير 2013  كانون  األنديز يف  عرضت جامعة دول   -466

رات يف أوساط  نتائج الدراسة الوبائية الثانية بشأن تعاطي املخدِّ

ل  معدَّ أنَّ  الدراسة  وكشفت  األنديز.  دول  يف  الجامعة  طالب 

هذه  يف  الجامعة  طالب  أوساط  يف  رات  املخدِّ تعاطي  انتشار 

العام  خالل  التعاطي  انتشار  ل  معدَّ بلغ  ا:  جدًّ متفاوت  البلدان 

رات غري املرشوعة، مبا يف ذلك  السابق بالنسبة أليِّ عقار من املخدِّ

املستنشقات 10.1 يف املائة يف إكوادور و4.6 يف املائة يف بوليفيا 

)دولة-املتعّددة القوميات( و5.6 يف املائة يف بريو و16.7 يف املائة 

يف كولومبيا.

وال يزال القنَّب العقار األكرث تعاطياً يف أمريكا الجنوبية،   -467

 15 بي  أعامرهم  ترتاوح  شخص  مليون   14.9 حوايل  أنَّ  ر  قُدِّ إذ 

و64 عاماً قد تعاطوه يف العام املايض، أي مبقدار 4.5 أمثال متعاطي 

رات  الكوكايي. وحسب بيانات مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ

املنطقة بشكل  القنَّب يف  تعاطي  انتشار  ل  ارتفع معدَّ والجرمية، 

كبري يف السنوات األخرية، وعىل وجه الخصوص يف الربازيل.

الشباب  إدراك  مستوى  تديّن  القلق  مع  الهيئة  وتالحظ   -468

أمريكا  يف  البلدان  بعض  يف  القنَّب  بتعاطي  املرتبطة  للمخاطر 

حول  الخامسة  الوطنية  االستقصائية  الدراسة  وفق  الجنوبية: 

رات يف أوساط طالب املدارس الثانوية، والتي نرُشت  تعاطي املخدِّ

يف ترشين األول/أكتوبر 2012، ترى نسبة تصل إىل 60 يف املائة من 

عدد الطالب يف أوروغواي الذين ترتاوح أعامرهم بي 13 و17 عاماً 

أنَّ تعاطي القنَّب ألغراض ترفيهية يشّكل خطراً بسيطاً أو ال يشّكل 
أيَّ خطر.

ل انتشار تعاطي الكوكايي خالل العام السابق  وكان معدَّ  -469
يف أوساط عموم السكان يف أمريكا الجنوبية )1.3 يف املائة( أعىل 
ل يف العامل، بعد أمريكا الشاملية وأوقيانوسيا )1.5 يف  ثالث معدَّ
ل االنتشار  املائة لكل منهام(، وهو ميثِّل ثالثة أضعاف متوسط معدَّ
العاملي تقريباً )0.4 يف املائة(. ووفق مكتب األمم املتحدة املعني 
الكوكايي  تعاطي  انتشار  نسبة  ارتفعت  والجرمية،  رات  باملخدِّ
خالل العام السابق بشكل خاص يف الربازيل من 0.7 يف املائة )لدى 
املرتاوحة أعامرهم بي 12 و65 عاماً( يف عام 2005 إىل  السكان 
1.75 يف املائة )لدى السكان املرتاوحة أعامرهم بي 16 و64 عاماً( 

يف عام 2011.

ل انتشار تعاطي الكوكايي يف أمريكا  ويتجسد ارتفاع معدَّ  -470
ملكتب  تعاطيه. ووفقاً  العالج من  الطلب عىل  يف  أيضاً  الجنوبية 
رات والجرمية، مثَّلت خدمات العالج  األمم املتحدة املعني باملخدِّ
من تعاطي الكوكايي نسبة ترتاوح بي 46 و83 يف املائة من جميع 
املرتبة  التالية  البلدان  يف  رات  باملخدِّ املتعلقة  العالج  خدمات 
فن زويال  إكوادور،  بريو،  و2011:   2010 عامي  بي  فيام  تصاعديا 
عىل  الطلب  وكان  شييل.  األرجنتي،  )جمهورية-البوليفارية(، 
أيضاً يف إكوادور ويف بريو، حيث  القنَّب كبرياً  العالج من تعاطي 
املائة  القنَّب 40 يف  العالج من تعاطي  الطلب عىل  بلغت نسبة 

تقريبا من حجم الطلب عىل العالج.

الكوكايي  قاعدة  عجينة  استخدامات  حول  دراسة  وتبيِّ   -471
نيسان/أبريل  يف  ديفيدا  لجنة  نرشتها  عقود،  أربعة  مدار  عىل 
2013، أنَّ تعاطي عجينة قاعدة الكوكايي يف أمريكا الجنوبية بدأ 
يف السبعينيات، خاصًة يف بوليفيا )دولة-املتعّددة القوميات( وبريو 
وكولومبيا، وانتقل يف األعوام العرشة املاضية إىل بلدان أخرى من 
املنطقة، منها األرجنتي وأوروغواي وشييل. كام تنبِّه الدراسة إىل 
يات املتعلقة  رسعة بدء االرتهان لعجينة قاعدة الكوكايي والتحدِّ
من  املائة  يف   59.6 أنَّ  أيضاً  الدراسة  وأظهرت  الرسيري.  بعالجه 
األشهر  خالل  الكوكايي  قاعدة  عجينة  تعاطوا  الذين  األشخاص 
مقارنة  رات،  للمخدِّ ارتهان  عالمات  أظهروا  السابقة  عرش  االثني 

بـ 47.8 يف املائة من األشخاص الذين تعاطوا الكوكايي.

ل االنتشار السنوي لتعاطي شبائه األفيون  ر أنَّ معدَّ ويُقدَّ  -472
شبه  الطبِّية  الوصفات  لعقاقري  الطبِّي  غري  االستخدام  سيَّام  )ال 
السكان  من  املائة  يف   0.3 بلغ  الجنوبية  أمريكا  يف  األفيونية( 
األشخاص  من  شخص  و000 860   790 000 بي  ما  أي  البالغي، 

املرتاوحة أعامرهم بي 15 و64 عاماً.

األمفيتامينية  طات  املنشِّ تعاطي  انتشار  ل  معدَّ وكان   -473
خالل  )“اإلكستايس”(  ميثامفيتامي  ديوكيس  امليثيلي  )باستثناء 
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الجنوبية  أمريكا  يف  السكان  عموم  أوساط  يف  السابق   العام 
أو  الوسطى  أمريكا  يف  له  معدَّ من  أدىن  املائة(  يف   0.6-0.4(
ل انتشار تعاطي “اإلكستايس”  الشاملية )1.3 يف املائة(. وكان معدَّ
خالل العام السابق يف أوساط عموم السكان أقل كذلك، إذ بلغ 

0.1-0.2 يف املائة.

كام تُبيِّ الدراسة الوبائية الثانية لدول األنديز زيادة يف   -474
الدراسة،  هذه  ووفق  البلدان.  هذه  يف  املهلوسة  املواد  تعاطي 
حمض  إيثيالميد  ثنايئ  مادة  تعاطي  انتشار  ل  معدَّ ارتفع 
يف  أضعاف  أربعة  السابق  العام  خالل   )LSD( الليرسجيك 
املائة  يف   0.23 من  زاد  إذ  املنطقة،  يف  الجامعة  طالب  صفوف 
كولومبيا،  ويف   .2012 عام  يف  املائة  يف   0.95 إىل  عام 2009  يف 
بالنسبة ملادة  السابقة  السنة  التعاطي خالل  انتشار  ل  كان معدَّ
وبالنسبة  املائة،  يف   3.16 الليرسجيك  حمض  إيثيالميد  ثنايئ 
ل  معدَّ مؤّخراً  ارتفع  كام  املائة.  يف   1.02 املهلوسة  للفطريات 
تعاطي الفطريات املهلوسة يف دولة بوليفيا املتعّددة القوميات، 
خاصة لدى طالب الجامعة، وأصبحت ثاين أشيع عقاقري التعاطي 

انتشاراً بينهم بعد القنَّب يف ذلك البلد.

آسيا جيم- 

رشق آسيا وجنوبها الرشقي

التطّورات الرئيسية  -1

آسيا  رشق  يف  عليه  والطلب  الهريوين  ُصنع  يزال  ال   -475
العقد  أواسط  ففي  للهيئة.  بالغ  قلق  مصدر  الرشقي  وجنوبها 
األخري من القرن العرشين، اضطلعت كلٌّ من تايلند وجمهورية 
إلبادة  ناجحة  بربامج  وميامنار  الشعبية  الدميقراطية  الو 
مزروعات خشخاش األفيون. ويف السنوات األخرية، حدث ازدياد 
كبري يف هذه املزروعات، هّدد املكاسب اإليجابية التي تحققت 
املزروعة  للمساحة  املنخفض  املستوى  فمن  السابق.  العقد  يف 
ازدادت   ،2006 عام  يف  عنه  أُبلغ  الذي  هكتاراً   24  157 البالغ 
املرشوعة  غري  األفيون  خشخاش  لزراعة  اإلجاملية  املساحة 
كبريا،  ازديادا  وميامنار  الشعبية  الدميقراطية  الو  جمهورية  يف 
الو  جمهورية  ويف   .2012 عام  يف  هكتار   58 000 فبلغت 
 2012 عام  يف  املزروعة  املساحة  بلغت  الشعبية،  الدميقراطية 
نحو 25 يف املائة من املساحة التي كانت مزروعة يف عام 1998، 
عندما بلغت الزراعة غري املرشوعة ذروتها. وكانت لدى ميامنار، 
إجاملية  مساحة  أكرب  الزراعة،  يف  ازدياد  عن  أيضاً  أبلغت  التي 
من زراعة خشخاش األفيون يف املنطقة، بلغت 000 51 هكتار. 

وجنوبها  آسيا  رشق  يف  الهريوين  عىل  الطلب  ازدياد  أنَّ  إالَّ 
يف  عنها  املبلّغ  الزيادة  مع  حتى  أنَّه،  حّد  إىل  كبري  الرشقي 
يُفاد  أعاله،  املذكورة  الثالثة  البلدان  يف  املرشوعة  غري  الزراعة 
بأنَّ األفيون األفغاين يُهرَّب اآلن إىل رشق آسيا وجنوبها الرشقي 
عدد  ربع  من  يقرب  ما  فيها  يعيش  منطقة  - يف  الطلب  لتلبية 

متعاطي املواد األفيونية يف العامل.

طات األمفيتامينية يف  ومل يُظهر الطلب العريق عىل املنشِّ  -476
املنطقة أيَّ عالمات عىل الوهن. فقد ازداد الطلب عليها وتنّوع، 
البلَّوري يف إطار االتجاهات  امليثامفيتامي  الطلب عىل  مع تزايد 
غري  األمفيتامينية  طات  املنشِّ ُصنع  وظّل  املنطقة.  يف  الجديدة 
إندونيسيا  حكومات  بقيام   2011 عام  يف  وأُفيد  سائداً،  املرشوع 
وتايلند والصي والفلبي وكمبوديا وماليزيا وميامنار بتفكيك املئات 
إضافة  االصطناعية.  رات  املخدِّ لُصنع  مرشوعة  غري  املرافق  من 
أكرث شيوعاً،  للمراقبة  الخاضعة  املواد غري  تعاطي  ذلك، صار  إىل 
ويجري اإلبالغ عن تعاطي شبائه القنَّبي االصطناعية والكاثينونات 
االصطناعية. وظّل الكيتامي أكرث مادة يُبلغ عن تعاطيها من بي 

هذه املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية.

خفض  إىل  الهادفة  اإلقليمية  ي  التصدِّ تدابري  إطار  ويف   -477
طات  املنشِّ سيَّام  ال  رات،  املخدِّ لتعاطي  العالية  املستويات 
األمفيتامينية، قامت الحكومات بخطوات ملحوظة صوب تعزيز 

رات.  الربامج املجتمعية للعالج من تعاطي املخدِّ

التعاون اإلقليمي  -2

التعاون  لتعزيز  سبل  عن  بحثها  املنطقة  بلدان  واصلت   -478
عىل املستوى الوزاري ويف ما بي أجهزة إنفاذ القواني، بغية الرتكيز 
رات غري املرشوعة. ويرُبز العدد املتزايد  عىل مكافحة عرض املخدِّ
رات وجود  من االجتامعات اإلقليمية املعنية مبسائل مراقبة املخدِّ
لتبادل  األطراف  املتعددة  اآلليات  الستخدام  السياسية  اإلرادة 
الصنع  مكافحة  فعالية  زيادة  بغية  التعاون  وتعزيز  املعلومات 

رات. والتعاطي غري املرشوعي للمخدِّ

 )www.incb.org( وميكن الحصول يف املوقع الشبيك للهيئة  -479
عىل قامئة باللغة اإلنكليزية يف شكل إلكرتوين باجتامعات تعاون 
وتُنرش  الرشقي،  وجنوبها  آسيا  رشق  يف  ُعقدت  مختارة  إقليمي 

القامئة مقرتنة بالتقرير السنوي. 

الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية  -3

أمر  السالم  دار  بروين  أصدرت   ،2012 حزيران/يونيه  يف   -480
د اإلجراءات والصالحيات  اسرتداد املوجودات اإلجرامية، الذي يوحِّ
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املتعلقة باسرتداد املوجودات ويُزيل تعقيدات الترشيعات السابقة 

املحتوية عىل تدابري ملكافحة غسل األموال.

يف  حديثاً  أُنشئت  التي  والعقاقري،  األغذية  إدارة  وقامت   -481

الصي وبدأت أعاملها يف آذار/مارس 2013، بدمج مهام عدد من 

الدوائر املنفصلة، يف مسعى لتحسي اإلرشاف والتنظيم. ويف عام 

2011، نظَّمت الصي أيضاً حملة عىل نطاق البلد لوقف استخدام 

رات. وأّدت الحملة إىل القبض  اإلنرتنت يف الجرائم املتّصلة باملخدِّ

عىل أكرث من 800 شخص وتفكيك 144 مجموعة مشتبه يف أنَّها 

وتدمري  رات،  باملخدِّ متّصلة  جرائم  الرتكاب  اإلنرتنت  تستخدم 

وضبط  املرشوع،  غري  رات  املخدِّ لُصنع  يستخدم  موقعاً   22

رات غري املرشوعة. 308 كيلوغرامات من املخدِّ

رات، الذي صدر  القانون الكمبودي ملراقبة املخدِّ ع  ويوسِّ  -482

مبراقبة  املتصلة  األنشطة  نطاق   ،2012 الثاين/يناير  كانون   2 يف 

رات يف البلد، ويشتمل، يف جملة أمور، عىل أحكام ملكافحة  املخدِّ

العالج.  إىل  رات  املخدِّ متعاطي  وصول  ولتسهيل  األموال  غسل 

رات والجرائم املتّصلة  ويهدف القانون إىل الحدِّ من تعاطي املخدِّ

رات يف البلد. باملخدِّ

عىل  ضوابطها  إندونيسيا  زادت   ،2013 عام  أوائل  ويف   -483

استرياد وتصدير املستحرضات الصيدالنية املحتوية عىل السالئف 

والسودوإيفيدرين  اإليفيدرين  مثل  الطبِّية،  التطبيقات  ذات 

واإليرغوتامي واإليرغومرتين وبرمنغنات الكالسيوم. كام استحدثت 

والوسيطة  السائبة  املنتجات  وعىل  الخام  املواد  عىل  ضوابط 

والنهائية املحتوية عىل هذه املواد.

تدابريها  تايلند  حكومة  عّززت   ،2013 نيسان/أبريل  ويف   -484

الرامية إىل منع ترسيب السودوإيفيدرين واملستحرضات املحتوية 

عىل هذه املادة، من خالل إصدار إشعار وزاري يحظُر نقل هذه 

املستحرضات عرب بلدها.

نام  فييت  حكومة  اعتمدت   ،2012 آب/أغسطس  ويف   -485

رات ومكافحته  د أهدافاً للوقاية من تعاطي املخدِّ برنامجاً وطنياً يحدِّ

ث الربنامج الجديد االسرتاتيجية الوطنية  للفرتة 2012-2015. وحدَّ

ع يف العالج اإلبدايل بامليثادون  رات، ويركِّز عىل التوسُّ ملراقبة املخدِّ

رات بالحقن يف البلد  ن يتعاطون املخدِّ لدى املجموعة الكبرية ممَّ

املعرَّضي لفريوس نقص املناعة البرشية.

جمهورية  حكومة  لت  عدَّ  ،2013 الثاين/يناير  كانون  ويف   -486

بحيث  الجنايئ  القانون  من   146 املادة  الشعبية  الدميقراطية  الو 

يُعترب أيُّ شخص يستهلك أو يشرتي أو يحتاز أقل من غراَمي من 

املؤثِّرات  أو  األمفيتامينات  أو  الكوكايي  أو  املورفي  أو  الهريوين 

العقلية األخرى ضحيًة ويُحال إىل العالج. 

الزراعة واإلنتاج والُصنع واالّتجار غري املرشوع   -4

رات املخدِّ )أ( 

زراعة  ازدياد  يف  املتمثلة  املقلقة  االتجاهات  استمرّت   -487
الهريوين.  عىل  الطلب  وازدياد  املرشوعة  غري  األفيون  خشخاش 
يف  املرشوعة  غري  األفيون  خشخاش  زراعة  انتعاش  ويستقطب 
البلد مستوى  ل  جمهورية الو الدميقراطية الشعبية، بعد أن سجَّ
منخفضا لهذه الزراعة يف عام 2005، اهتامماً دولياً. وإذا نُظر إىل 
لهذه  واملتزايدة  أصالً  العالية  باملستويات  مقرتنة  املسألة  هذه 
الزراعة يف ميامنار، فإنَّها تدّل عىل تزايد الطلب عىل الهريوين يف 
الو  جمهورية  يف  توّسعها  املزروعة  املساحة  وواصلت  املنطقة. 
الدميقراطية الشعبية، فوصلت بنهاية عام 2012 إىل 800 6 هكتار. 
مستوى  أدىن  من  ميامنار  يف  املزروعة  املساحة  ازدادت  وباملثل 
قيايس لها وهو 600 21 هكتار يف عام 2006 لتبلغ 000 51 هكتار 

يف عام 2012. 

وأفادت الصي بأنَّ لديها ما يقرب من 1.3 مليون متعاٍط   -488
60 يف  قرابة  ذلك  وميثِّل   .2012 عام  األفيونية يف  للمواد  ل  مسجَّ
رات يف الصي، كام ميثِّل زيادة  املائة من إجاميل عدد متعاطي املخدِّ
لي يف عام 2011 والذي كان 1.2 مليون  عىل عدد املتعاطي املسجَّ
شخص. وقد يكون هذا االزدياد يف الطلب يف الصي سبباً الزدياد 

الطلب عىل الهريوين الذي يُنتج يف أماكن أخرى من املنطقة.

ورغم أنَّ مستويات الزراعة عالية بقدر ملحوظ فإنَّها أدىن   -489
يف  تايلند  استمرَّت  وقد   .1998 عام  يف  لت  ُسجِّ التي  الذروة  من 
اإلبالغ عن أنَّ الزراعة تكاد تكون معدومة فيها، ومل يرجع عرص 
الزراعة الواسعة النطاق الذي نشأت منه يف وقٍت ما تسمية املنطقة 
اإلبادة  يف  ُحقِّقت  التي  فاملكاسب  ذلك  ومع  الذهبي”.  “املثلَّث 
معرَّضة لخطر التاليش. ولذلك تحثُّ الهيئُة حكومتَي جمهورية الو 
الدميقراطية الشعبية وميامنار عىل مواصلة جهودهام الرامية إىل 

القضاء عىل زراعة خشخاش األفيون.

ومثَّة أدلَّة عىل أنَّ الهريوين األفغاين يُهرَّب إىل هذه املنطقة   -490
تلبيًة للطلب املتزايد عليه. ويُشري ذلك إىل أنَّ املصادر التقليدية 
تلبِّي  الذهبي”، مل تعد  “املثلَّث  بلدان  املادة، وهي  لتوريد هذه 
باتجاه  الضغط  من  يزيد  قد  الطلب  هذا  وأنَّ  اإلقليمي،  الطلب 
الهريوين  ضبطيات  وتشري  األفيون.  خشخاش  زراعة  يف  التوسع 
بي  املهرِّ قبل  من  متزايد  بقدر  مستهدفة  املنطقة  أنَّ  إىل  أيضاً 
دون  املنطقة  خارج  املصّنع  الهريوين  تهريب  يحاولون  الذين 
ما   2011 عام  يف  ماليزيا  يف  السلطات  ضبطت  فمثالً  اإلقليمية. 
قليالً  يتجاوز  الهريوين، مقارنة مبا  من  يقرب من 750 كيلوغراماً 
300 كيلوغرام يف عام 2010؛ وضبطت تايلند يف عام 2011 قرابة 
550 كيلوغراماً من الهريوين، مقارنة بحوايل 150 كيلوغراماً يف عام 



67 الفصل الثالث-  تحليل الوضع العالمي  

الهريوين.  من  أطنان   7.2 من  قليال  أكرث  الصي  وضبطت  2010؛ 
ومل تُبلغ بلدان أخرى، مثل فييت نام وإندونيسيا، عن تراجع يف 
الو  جمهورية  وضبطت  ذاتها.  الفرتة  خالل  املضبوطة  الكميات 
 2012 عام  يف  الهريوين  من  كيلوغراماً   45 الشعبية  الدميقراطية 

مقارنة بضبط 43.4 كيلوغراماً يف عام 2011.

الرشقي  وجنوبها  آسيا  رشق  يف  القنَّب  زراعة  زالت  وما   -491
مركَّزًة يف إندونيسيا والفلبي، رغم أنَّه أُفيد أيضاً عن وجود زراعة 
القنَّب يف جمهورية الو الدميقراطية الشعبية. ويف ما يتعلّق بجهود 
اإلبادة، أتلفت الفلبي يف عام 2011 أكرث من 1.1 مليون نبتة قنَّب، 
وضبطت إندونيسيا أكرث من 22 طنًّا من عشبة القنَّب، وضبطت 
من  كّل  حكومات  وأبلغت  القنَّب،  عشبة  من  أطنان   4.2 الصي 
الشعبية  الدميقراطية  الو  وجمهورية  كوريا  وجمهورية  تايلند 
وكمبوديا وميامنار واليابان عن ضبطيات. وضبطت جمهورية الو 
القنَّب يف عام 2012  الدميقراطية الشعبية 836 2 كيلوغراماً من 

مقارنة بضبط 617 1 كيلوغراماً يف عام 2011.

كام أنَّ اإلمكانية الكبرية الزدياد انتشار تعاطي الكوكايي   -492
الفرتة 2008- يف املنطقة تشّكل مصدر قلق عميق للهيئة. فمن 

مبا  الكوكايي  ضبطيات  ازدادت   ،2011-2010 الفرتة  إىل   2009
يقرب من 70 يف املائة عىل نطاق املنطقة، وضبطت هونغ كونغ، 
الصي، 650 كيلوغراماً يف ضبطية واحدة يف عام 2012. كام أفادت 

الفلبي بضبطها كميات كبرية. 

املؤثِّرات العقلية )ب( 

طات األمفيتامينية  مل تُظهر املستويات العالية لتعاطي املنشِّ  -493
مجموعه  ما  ُضبط  فقد  الرتاجع.  عىل  دليل  أيَّ  املنطقة  يف 
227 مليون قرص يف املنطقة يف عام 2012، واتسع نطاق تعاطي 
طات األمفيتامينية، مع إبالغ 11 بلداً عن زيادة يف تعاطي  املنشِّ
امليثامفيتامي  من  طنًّا   16 بضبط  الصي  وأفادت  امليثامفيتامي. 
بالعام  مقارنة  الطنَّي  من  يقرب  مبا  زيادة  وهي   ،2012 عام  يف 
طات  السابق. ويف عام 2011، أبرزت الضبطيات الكبرية من املنشِّ
املشكلة  أنَّ  وماليزيا  وتايلند  إندونيسيا  من  كل  يف  األمفيتامينية 
التي  امليثامفيتامي  كميات  بأنَّ  اليابان  وأبلغت  خطرية.  تزال  ال 
ُضبطت كانت األكرب خالل العقد املايض. وصادر ضباط الجامرك 
مع   ،2012 عام  يف  امليثامفيتامي  من  كيلوغراماً   482 اليابان  يف 
ازدياد ملحوظ يف إساءة استعامل خدمات الربيد والشحن التجاري 
طات األمفيتامينية إىل داخل البلد.  الدوليي ألغراض تهريب املنشِّ
ليست  امليثامفيتامي  تعاطي  من  العالية  املستويات  أنَّ  حي  يف 
جديدة فمن الجدير باملالحظة ضبط 8.8 أطنان من امليثامفيتامي 
طات األمفيتامينية  البلَّوري، ما يدّل عىل أنَّ السوق اإلقليمية للمنشِّ
لت يف عام 2011 أرقام قياسية ملضبوطات  صارت أكرث تنّوعاً. وُسجِّ

وماليزيا.  وكمبوديا  والصي  وتايلند  إندونيسيا  يف  املادة  هذه 
وضبطت جمهورية الو الدميقراطية الشعبية 10.7 ماليي قرص من 
4.6 ماليي  بحوايل  مقارنة  عام 2012  األمفيتامينية يف  طات  املنشِّ

قرص يف عام 2011.

املنطقة  يف  املتعاطاة  األمفيتامينية  طات  املنشِّ أنَّ  ويبدو   -494
تورِّدها أساساً مختربات رسية واقعة يف املنطقة، إذ جرى تفكيك 
رات االصطناعية يف عام 2011. وظلّت  401 مخترب رسي لُصنع املخدِّ
الصي البلد الذي يوجد فيه أكرب عدد من املختربات الرسية التي 
يتمُّ تفكيكها: فقد فُكَِّك 357 مخترباً يف عام 2011 و326 مخترباً يف 
عام 2012. بيد أنَّ ميامنار بقيت، من حيث كمية املواد املصّنعة، 
وهو  البلَّوري،  وامليثامفيتامي  للميثامفيتامي  الرئييس  املصدر 
وضع مل يتغرّي منذ أن سلّطت الهيئة األضواء عىل هذه الحقيقة 
إندونيسيا  السلطات يف  أنَّ  لعام 2012. غري  السنوي  تقريرها  يف 
والفلبي وكمبوديا وماليزيا فكَّكت أيضاً مختربات رسية، مامَّ يرُبز 
بصورة صارخة أنَّ الصنع غري املرشوع للميثامفيتامي هو مشكلة 

تتشارك فيها بلدان كثرية يف املنطقة.

ويف عام 2011، حدثت معظم ضبطيات امليثيلي ديوكيس   -495
ميثامفيتامي )“إكستايس”( يف الصي وإندونيسيا. ومع أنَّ كالًّ من 
تايلند والفلبي وكمبوديا وماليزيا واليابان أفادت بزيادة كبرية يف 
املضبوطات، فإنَّ االتجاه العام يف رشق آسيا وجنوبها الرشقي هو 
يدّل  وقد  ميثامفيتامي.  ديوكيس  امليثيلي  مضبوطات  يف  الرتاجع 
طات  املنشِّ تعاطي  إنَّ  إذ  املادة،  هذه  توافر  انخفاض  عىل  ذلك 
األمفيتامينية صار أكرث تنّوعاً يف السني األخرية، مع حدوث زيادة 
يف تعاطي امليثامفيتامي البلَّوري عىل وجه الخصوص. ويف الفرتة 
من عام 2010 إىل عام 2011، تراجعت يف املنطقة حاالت القبض 
أو  تصنيعها  أو  “إكستايس”  مادة  حيازة  بتهمة  األشخاص  عىل 
االتِّجار بها بنسبة 34 يف املائة وانخفض إجاميل املضبوطات بنسبة 
13 يف املائة. ويدل بيع الكيتامي باعتباره “إكستايس” عىل أنَّه قد 
تكون هناك صعوبة يف صنع امليثيلي ديوكيس ميثامفيتامي، األمر 
الذي قد يرتبط بقرار الصي بتشديد الرقابة عىل املادة 4،3-ميثيلي 
ديوكيس فينيل-2-بروبانون، التي هي سليفة رئيسية مستخدمة يف 

صنع امليثيلي ديوكيس ميثامفيتامي بصفة غري مرشوعة. 

السالئف )ج( 

ال تزال املنطقة مركزاً أساسياً لالتِّجار بالسالئف املستخدمة   -496
أثارت  وقد  األمفيتامينية.  طات  للمنشِّ املرشوع  غري  الصنع  يف 
الهيئة هذا املوضوع يف املايض وتجاوبت معها بلدان املنطقة، مبا 
ترشيعاتها  نطاق  بتوسيع  والصي،  كوريا  وجمهورية  تايلند  فيها 
املحتوية  الصيدالنية  املستحرضات  ترسيب  من  الحدِّ  أجل  من 
فتئت  ما  الخصوص،  وعىل  والسودوإيفيدرين.  اإليفيدرين  عىل 
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مستحرضات  من  كبرية  لكميات  ترسيب  حاالت  تشهد  املنطقة 
السودوإيفيدرين. ومن الواضح، بالنظر إىل هذا الوضع، أنَّ تنظيم 
عىل  تحتوي  التي  الصيدالنية  املستحرضات  عىل  الحصول  ُسبل 
االستعامل  خالل  من  مثالً  وذلك  املنطقة،  يف  السودوإيفيدرين 
قوياً  إيجابياً  أثراً  الطبِّية، ميكن أن يرتك  لنظام للوصفات  املنتظم 
طات  املنشِّ صنع  يف  املستخَدمة  السالئف  هذه  أهم  توافر  عىل 

األمفيتامينية يف املنطقة. 

املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية )د( 

مل يفلت رشق آسيا وجنوبها الرشقي من االتجاه العاملي   -497
املتمثل يف تزايد تعاطي املؤثِّرات النفسانية الجديدة. وأبلغت كّل 
من إندونيسيا وبروين دار السالم وتايلند وسنغافورة والصي، مبا 
ات  فيها هونغ كونغ، والفلبي وفييت نام واليابان عن وجود مؤرشِّ
ظهور  يف  املقلق  االتجاه  هذا  د  وتَجسَّ املواد.  هذه  تعاطي  عىل 
اإلبالغ  مع  االصطناعية،  القنَّبي  شبائه  توافر  ازدياد  عىل  دالئل 
عن ضبطيات وتعاٍط يف جمهورية كوريا وسنغافورة وهونغ كونغ 
اصطناعي،  كاثينون  وهي  امليفيدرون،  مادة  واستُبينت  بالصي. 
النفسانية  املؤثِّرات  تعاطي  تزايد  وحيال  والصي.  تايلند  يف 
الجديدة، قرَّرت تايلند أن تُدرج املادة N-بنزيل بيبريازين واملادة 
1-)3-ثاليث فلورو ميثيل فينيل( بيبريازين وامليفيدرون وامليثيلون 
للمواد  الوطنية  قامئتها  عىل  بريوفالريون  ديوكيس  وامليثيلي 

الخاضعة للمراقبة.

 )Mitragyna speciosa( د الكيتامي وورقة الكراتوم وُحدِّ  -498
للمراقبة  الخاضعتي  غري  الرئيسيتي  التعاطي  ماديت  باعتبارهام 
الدولية. واستمّر تعاطي الكيتامي مبستويات عالية يف العام املايض، 
وأُفيد عىل نطاق واسع بأنَّه من عقاقري التعاطي الخمسة األهم 
يف البلدان اآلسيوية. ويتأكَّد هذا االتجاه بكون 86 يف املائة من 
عىل  وعالوة  آسيا.  يف  ُضبطت  العامل  يف  الكيتامي  مضبوطات 
ر باعتباره بديال ملادة “إكستايس”  ما يُباع هذا املخدِّ ذلك، كثرياً 
ويتزايد  “إكستايس”.  مادة  أنَّه  الغش عىل  يُعرض عىل سبيل  أو 
طة وخصائص مهلوسة،  تعاطي الكراتوم، وهو نبتة ذات آثار منشِّ
وازدادت مضبوطاته وحاالت التوقيف املتّصلة به ازدياداً شديداً  
مقارنة   ،2012 عام  يف  طنًّا   23 )ُضبط  تايلند  مثل  بلدان   يف 

بـ1.7 طن يف عام 2005( وماليزيا وميامنار. 

التعاطي والعالج  -5

عالية.  املنطقة  يف  امليثامفيتامي  تعاطي  الت  معدَّ بقيت   -499
قد  األمفيتامينية  طات  املنشِّ تعاطي  أنَّ  عىل  ات  مؤرشِّ وهناك 
البلَّوري بنسبة 23 يف  امليثامفيتامي  ع، مع ازدياد مضبوطات  تنوَّ

هذه  عىل  والطلب  العرض  يف  كبرية  زيادة  عىل  يدّل  ما  املائة، 

املادة. وامليثامفيتامي هو أشيع عقاقري التعاطي يف كل من تايلند 

غري  التعاطي  عقاقري  وثاين  الشعبية،  الدميقراطية  الو  وجمهورية 

املرشوعة يف الصي وفييت نام وكمبوديا. غري أنَّ الصي متثِّل أكرب 

نصف  ويُضبط  املطلقة،  باألرقام  املنطقة  يف  له  استهالكية  سوق 

مضبوطات املنطقة منه يف هذا البلد.

وما زال مستوى تعاطي القنَّب يف املنطقة عاليا. ففي حي   -500

املواد  أكرث  القنَّب  بقي  إندونيسيا،  يف  التعاطي  يف  تراجع  لوحظ 

ل انتشار تعاطيه بي عموم السكان  تعاطياً يف البلد، إذ بلغ معدَّ

انتشار  ل  معدَّ بأنَّ  الفلبي  وأبلغت  املائة.  يف   7.1 العمر  خالل 

تعاطيه ولو ملرة واحدة يف العمر يبلغ نحو 10.5 يف املائة.

الت انتشار تعاطي الكوكايي ولو ملرة واحدة  وظلت معدَّ  -501

يف العمر يف املنطقة منخفضة نسبياً، عند حوايل 0.03 يف املائة من 

السكان املرتاوحة أعامرهم بي 15 و64. غري أنَّ تزايد الرثوة بواقع 

يعتربون هذه  رمبا  بالكوكايي  املتجرين  بأنَّ  يوحي  الواحد  الفرد 

ع كبرية. املنطقة سوقا ذات إمكانات توسُّ

عن  الرشقي  وجنوبها  آسيا  رشق  منطقة  وأبلغت   -502

يف   27 وشكَّلت  بالحقن،  رات  املخدِّ لتعاطي  عالية  مستويات 

األمفيتامينية  طات  واملنشِّ الهريوين  متعاطي  مجموع  من  املائة 

هذا  مخاطر  وتشمل  العامل.  يف  بالحقن  واملسكِّنات  ئات  واملهدِّ

نقص  فريوس  انتشار  نسبة  أنَّ  العامة  الصحة  عىل  التعاطي 

بالحقن.  رات  املخدِّ متعاطي  بي  أعىل  البرشية/األيدز  املناعة 

انتشار  نسبة  أنَّ  إىل  إندونيسيا  من  الواردة  اإلحصاءات  وتشري 

بالحقن  رات  املخدِّ متعاطي  بي  البرشية  املناعة  نقص  فريوس 

أُفيد أيضاً عن تحول من تدخي  تبلغ 42 يف املائة. ويف ميامنار، 

بالحقن،  األمفيتامينية  طات  واملنشِّ الهريوين  تعاطي  إىل  األفيون 

البرشية  املناعة  انتشار فريوس نقص  الت  ما ساهم يف علو معدَّ

غري  ر  املخدِّ هو  والهريوين  البلد.  يف  رات  املخدِّ متعاطي  بي 

ل انتشار فريوس  املرشوع األكرث تعاطياً يف فييت نام. ويبلغ معدَّ

يف   20 بالحقن  رات  املخدِّ متعاطي  بي  البرشية  املناعة  نقص 

املائة، ويصل إىل 50 يف املائة يف بعض املقاطعات، والنتيجة هي 

نقص  فريوس  عدوى  النتقال  الت  معدَّ أعىل  فييت نام  لدى  أنَّ 

عام  ويف  بالحقن.  رات  املخدِّ تعاطي  خالل  من  البرشية  املناعة 

لدى  البرشية  املناعة  نقص  فريوس  انتشار  ل  معدَّ بلغ   ،2012

عددهم  ر  يُقدَّ الذين  كمبوديا،  يف  بالحقن  رات  املخدِّ متعاطي 

بـ900 1 شخص، 24.8 يف املائة، بزيادة عن العام السابق.

وعىل امتداد رشق آسيا وجنوبها الرشقي، جرى التوّسع يف   -503

رات، باعتبارها بديالً  املبادرات املجتمعية للعالج من تعاطي املخدِّ

املجتمع  من  قوي  بدعم  رات،  املخدِّ تعاطي  من  اإللزامي  للعالج 

الدويل وبدعم من الحكومات يف املنطقة. ويعزِّز العالج املجتمعي 
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إمكانية الحصول محليا عىل العالج وخدمات الوقاية من تعاطي 
أبرز  وهي  كمبوديا،  ويف  رات.  املخدِّ متعاطي  لجميع  رات  املخدِّ
رات،  دولة من حيث دعمها لهذا النهج يف العالج من تعاطي املخدِّ
رات،  جرى التوسع يف الربامج املجتمعية للعالج من تعاطي املخدِّ
رات والجرمية.  باملخدِّ املعني  املتحدة  املدعومة من مكتب األمم 
الشعبية  الدميقراطية  الو  جمهورية  يف  مؤخراً  النهج  بهذا  وأُخذ 
رات يف تيمور-ليشتي  أيضاً. وتوافر مرافق العالج من تعاطي املخدِّ
رات يف هذا البلد ليس معروفاً  محدود للغاية. وحجم تعاطي املخدِّ
التأهيل  وإعادة  والعالج  الوقاية  مرافق  تزال  ال  ولذلك  جيدا، 
يف  الحكومات  الهيئُة  وتشّجع  متطّورة.  غري  رات  املخدِّ ملتعاطي 
املنطقة عىل مواصلة التوسع يف توفري خدمات العالج، مبا يف ذلك 
املجتمعي،  العالج  مثل  البديلة،  الطوعي  العالج  بأساليب  األخذ 
وتطويرها، كام تشجعها عىل تيسري الحصول عىل العالج وخدمات 

رات. رات لجميع متعاطي املخدِّ الوقاية من املخدِّ

رات  للمخدِّ مرتهن  مليون   2.1 لديها  بأنَّ  الصي  وأفادت   -504
الهريوين،  بأنَّهم يتعاطون  املائة منهم  أبلغ 60 يف  يف عام 2012، 
طات األمفيتامينية أقّل من 29 يف املائة  وكانت نسبة تعاطي املنشِّ
)481 602 شخص(. وأحالت الصي 000 136 شخص إىل الربامج 
 202 000 وأدخلت  رات،  املخدِّ تعاطي  من  للعالج  املجتمعية 
رات. ويف عام  شخص آخرين يف مراكز للعالج اإللزامي من املخدِّ
توفّر  بامليثادون  الصياين  العالج  عيادة   756 هناك  كانت   ،2012
“اإلكستايس”  أقراص  تعاطي  وكان  مريض.  لـ000 384  خدماتها 
منترشاً يف تيمور-ليشتي، وفق دراسة حديثة، وصار تعاطيه اآلن 

أكرث رواجا من تعاطي امليثامفيتامي.

والحظت الهيئُة أنَّ البيانات حول طبيعة وحجم تعاطي   -505
رات يف بلدان كثرية من املنطقة ليست حديثة وال موثوقة.  املخدِّ
وتحّث الهيئُة الحكومات يف املنطقة من جديد عىل إجراء تقييامت 
ملشكلة  الفعليَي  والطبيعة  الحجم  د  تحدِّ ليك  جديدة  وطنية 
رات يف املنطقة، وبذلك تساعد عىل تخطيط جهود  تعاطي املخدِّ

الوقاية والعالج وإعادة التأهيل وتنفيذها. 

جنوب آسيا 

التطّورات الرئيسية  -1

ومتفاقمة  خطرية  مشكلة  آسيا  جنوب  منطقة  تواجه   -506
املستحرضات  تعاطي  ذلك  يف  مبا  رات،  املخدِّ تعاطي  مجال  يف 
رات واملؤثِّرات العقلية. فعىل سبيل  الصيدالنية املحتوية عىل املخدِّ
املثال، بلغ تعاطي مستحرضات الكوديي و“اليابا” املحتوية عىل 
وتزايد تزايداً رسيعاً يف بنغالديش؛  امليثامفيتامي مستوى مرتفعاً 

الشباب يف بوتان؛ ويتزايد تعاطي  رات بي  ويتزايد تعاطي املخدِّ

عقاقري الوصفات الطبِّية يف الهند؛ ويف ملديف، حيث كشفت أول 

وجود  عن  رات  املخدِّ استخدام  بشأن  وطنية  استقصائية  دراسة 

رات، وكذلك يف نيبال، يتزايد  مشكلة خطرية يف مجال تعاطي املخدِّ

رات تزايدا رسيعا. وتواصل حكومات  العدد املسجل ملتعاطي املخدِّ

بها  واالتِّجار  رات  املخدِّ تعاطي  ملنع  تدابري  تنفيذ  املنطقة  بلدان 

رات غري املرشوعة يف  ي لهام. وتدخل العقاقري أسواق املخدِّ والتصدِّ

ة قنوات مختلفة، منها الترسيب من قنوات  جنوب آسيا عرب عدَّ

صناعة املستحرضات الصيدالنية يف الهند، والزراعة و/أو الصناعة 

منها  أخرى،  بلدان  من  والتهريب  املنطقة،  داخل  املرشوعة  غري 

أفغانستان )عرب باكستان( وميامنار. 

التعاون اإلقليمي  -2

لخطر  بقوة  ي  التصدِّ آسيا  جنوب  يف  الحكومات  تواصل   -507

ي له عن  رات وتعاطيها يف املنطقة، مبا يف ذلك التصدِّ االتِّجار باملخدِّ

ذ داخل املنطقة ومتتد  طريق مجموعة من ترتيبات التعاون، تنفَّ

أجهزة  بي  املعلومات  تبادل  التعاون شكل  ويأخذ ذلك  خارجها. 

إنفاذ القانون، والتدريب واملساعدة التقنية، والتعاون عىل أنشطة 

العالج،  مامريس  وتدريب  منه،  والعالج  رات  املخدِّ تعاطي  منع 

رات. فضال عن أنشطة أخرى يف مجال خفض الطلب عىل املخدِّ

تعاطي  منع  بشأن  وثيقة،  برشاكات  بنغالديش  وترتبط   -508

االقتصادية  للتنمية  كولومبو  خطة  مع  ومراقبته،  رات  املخدِّ

واالجتامعية التعاونية يف آسيا واملحيط الهادئ، ومع 19 بلداً من 

بينها الصي وميامنار والدول األعضاء يف رابطة جنوب آسيا للتعاون 

وتقديم  املعلومات  بتبادل  الرشاكات  تلك  وتتعلق  اإلقليمي. 

املساعدة التقنية.

ولدى بنغالديش والهند آليات للتعاون الوثيق عىل إنفاذ   -509

رات، تشمل عقد اجتامعات منتظمة عىل  القانون ومكافحة املخدِّ

تبادل  أيضاً عىل  البَلَدان  اتفق  السيايس والتقني. وقد  الصعيدين 

منهام  كل  ومساعدة  رات،  باملخدِّ االتِّجار  بشأن  آنيًّا  املعلومات 

رات. وترحب الهيئة بهذه التدابري  اآلخر يف التحقيق يف قضايا املخدِّ

التي اتخذها كل من بنغالديش والهند. ونظرا الستمرار املستويات 

رات عرب الحدود بي الهند وبنغالديش فإنَّ  العالية لتهريب املخدِّ

لتأمي تلك الحدود أهميًة قصوى.

القانونية  املساعدة  بشأن  معاهدات  حالياً  الهند  ولدى   -510

النكا،  بنغالديش ورسي  بينها  من  وإقليامً،  بلداً   36 مع  املتبادلة 

تهيِّئ إطاراً قانونياً للمساعدة القانونية يف املسائل الجنائية. ولدى 

املتصلة  املسائل  بشأن  ثنائية  تفاهم  مذكِّرات  أو  اتفاقات  الهند 

رات مع بنغالديش وبوتان و27 بلداً آخر. ولدى الهند أيضاً  باملخدِّ
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آسيا  أمم جنوب رشق  رابطة  مع  للتعاون  أعامل مستمر  جدول 

رات. عىل مكافحة االتِّجار باملخدِّ

ولبوتان والهند فريق مشرتك معني بإدارة الحدود التخاذ   -511

املشرتكة،  لحدودهام  األمنية  التهديدات  ضد  مشرتكة  إجراءات 

رات عرب الحدود وغري  ولدى الهند ونيبال آليات ملنع االتِّجار باملخدِّ

ذلك من التهديدات العابرة للحدود.

الثاين/يناير  كانون  يف  نيودلهي  يف  ُعقد  اجتامع  وخالل   -512

2013، وقَّع وزيرا خارجية الهند ورسي النكا اتفاقاً بشأن مكافحة 

رات. اإلرهاب الدويل واالتِّجار غري املرشوع باملخدِّ

معالجة  أخصائيي  واعتامد  لتعليم  اآلسيوي  املركز  ونرش   -513

واالجتامعية  االقتصادية  للتنمية  كولومبو  لخطة  التابع  اإلدمان، 

منهج  منها  جديدة،  مناهج  الهادئ،  واملحيط  آسيا  يف  التعاونية 

العالج  برامج  النفسية معد من أجل املشرتكي يف  للرتبية  درايس 

رات وذويهم. وإعادة التأهيل من تعاطي املخدِّ

وتضطلع خطة كولومبو أيضاً بعدد من املبادرات األخرى   -514

رات، تشمل خدمات ومرافق العالج  التي تستهدف مشكلة املخدِّ

وإعادة التأهيل والرعاية الالحقة، بالرشاكة مع حكومات ومنظامت 

غري حكومية ومجتمعات محلية؛ والتثقيف الوقايئ والتدّخل املبكِّر 

رات، بالرشاكة مع املجتمع املدين، مبا يف ذلك القيادات  بشأن املخدِّ

الشابة؛ وتدريب موظفي إنفاذ القانون عىل االختبارات الكيميائية 

واملراقبة الكيميائية. وأصدرت خطة كولومبو أيضاً املجلة الدولية 

للوقاية والعالج من اضطرابات تعاطي مواد اإلدمان بغية النهوض 

بالكتابات العلمية يف هذا املجال. 

الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية  -3

التوعية  إىل  الرامية  بنغالديش جهودها  سلطات  واصلت   -515

السجون.  نزالء  بي  رات  املخدِّ تعاطي  مخاطر  بشأن  والتثقيف 

األمم  بنغالديش رشاكة مع مكتب  السجون يف  وأقامت سلطات 

حكومية  غري  ومنظامت  والجرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة 

 2013-2007 الفرتة  خالل  السجون  يف  تدريبية  دورات  لتقديم 

رات وما يقرتن به من مخاطر صحية. حول تعاطي املخدِّ

خطط  املالية  باإلجراءات  املعنية  العمل  فرقة  ووضعت   -516

الضعف  جوانب  ملعالجة  ونيبال  بنغالديش  حكومتي  مع  عمل 

اإلرهاب،  ومتويل  األموال  غسل  مبكافحة  الخاصة  أطرهام  يف 

ماً يف تنفيذ خطة عمله، ولكن حتى  وأحرز كل من البلدين تقدُّ

وتُذكِّر  بعد.  ذ  تُنفَّ مل  التدابري  بعض  كانت   2013 حزيران/يونيه 

الهيئة الحكومات بأنَّ تدابري مكافحة غسل األموال عنرص أسايس 

رات. ي لالتِّجار باملخدِّ يف التصدِّ

أطرهام  تعزيز  عىل  والهند  النكا  رسي  حكومتا  وتعكف   -517

حزيران/ ويف  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  غسل  مبكافحة  الخاصة 

يونيه 2013، أقرَّت فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية بإحراز 

ماً معترباً يف هذا املجال، ونتيجة لذلك رفعت  كل من البلدين تقدُّ

اسميهام من عملية املتابعة املنتظمة للفرقة.

للفرتة  الخمسية  الخطة  سياق  يف  ر،  املقرَّ من  وكان   -518

بوتان  يف  رات  املخدِّ مكافحة  وكالة  تجري  أن   ،2013-2008

تعد  وأن  البلد  يف  رات  املخدِّ تعاطي  عن  استقصائية  دراسة 

رات ومواد تثقيفية خاصة بالوقاية   تقارير سنوية عن حالة املخدِّ

رات. من املخدِّ

الهند  يف  املالية  وزارة  أصدرت   ،2013 آذار/مارس  ويف   -519

واملؤثِّرات  رات  باملخدِّ املتعلقة  الوطنية  الترشيعات  مبوجب  أمراً 

العقلية ينص عىل تدابري من بينها تخويل الحكومة إدراج أيِّ مادة 

دة يف تلك الترشيعات الوطنية يف الهند. وبناًء  يف الجداول املحدَّ

عىل ذلك، أُخضع الكيتامي للمراقبة الوطنية.

وقرَّرت حكومة الهند، عالوة عىل خططها القامئة لتحسي   -520

 ،2012 لعام  السنوي  الهيئة  تقرير  يف  إليها  املشار  الحدود،  أمن 

إنشاء طرق اسرتاتيجية يبلغ طولها اإلجاميل حوايل 400 1 كيلومرت 

قوات  كتيبة   13 الهند  نرشت  كام  نيبال.  مع  حدودها  مبحاذاة 

ونرشت  بوتان،  مع  حدودها  عىل  حدودياً  مخفراً   131 وأقامت 

الهند عىل حدودها مع ميامنار 15 كتيبة من حرس الحدود مكلَّفة 

رات عرب الحدود، ضمن مهام أخرى. مبكافحة تهريب املخدِّ

)وهو  الفينسيديل  بتعاطي  املرتبطة  للمشاكل  وتصديا   -521

والية  فرضت  به،  واالتِّجار  الكوديي(  عىل  يحتوي  سعال  رشاب 

بيهار الهندية، الواقعة قرب حدود الهند مع بنغالديش، قيوداً عىل 

بيع الفينسيديل داخل أراضيها. وصدرت تعليامت للصيادلة بعدم 

. تخزين ما يزيد عىل 000 1 زجاجة فينسيديل يف أيِّ وقت معيَّ

مع  الهند  يف  والتمكي  االجتامعي  العدل  وزارة  وتتعاون   -522

مؤسسة نهرو يوفا كيندرا سانغاتان )وهي هيئة مستقلة يف إطار 

وزارة الشباب والرياضة( ومؤسسة بال باهافا الوطنية )وهي هيئة 

لتوعية  حملة  يف  البرشية(  املوارد  تنمية  وزارة  إطار  يف  مستقلة 

رات. ووصلت مؤسسة نهرو كيندرا  الجمهور بشأن تعاطي املخدِّ

الهند.  يف  مقاطعتي  يف  قرية   3  750 يف  الشباب  إىل  سانغاتان 

بالتعاون  الهند بحملة  رات يف  أيضاً مكتب مكافحة املخدِّ ويقوم 

رات  باملخدِّ االتِّجار  بعواقب  التوعية  مع سلطات دلهي من أجل 

وتعاطيها يف دلهي.

مبلديف  رات  املخدِّ ملكافحة  الوطنية  الوكالة  وأقامت   -523

املنظامت  لدعم  والجرمية  رات  باملخدِّ املعني  املكتب  مع  رشاكة 

رات  غري الحكومية يف ملديف يف مجال التوعية بشأن تعاطي املخدِّ
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الالحقة والدعم  الرعاية  الحصول عىل خدمات  إمكانية  وتحسي 

باملبادرة  الهيئة  وترحب  وأرسهم.  السابقي  رات  املخدِّ ملتعاطي 

الحالية لحكومة رسي النكا والرامية إىل إجراء دراسة استقصائية 

رات. وقررت اللجنة االستشارية التقنية  وطنية بشأن تعاطي املخدِّ

املعنية مبستحرضات التجميل واألجهزة والعقاقري يف رسي النكا يف 

18 نيسان/أبريل 2013 سحب جميع األقراص واألرشبة املحتوية 

البلد،  هذا  يف  السوق  من  السودوإيفيدرين  أو  اإليفيدرين  عىل 

التي  وقرَّرت أيضاً رفض تسجيل منتجات معالجة السعال والربد 

مع  خليط  يف  كافيي  أو  مسكِّنات  عىل  مكوناتها  ضمن  تحتوي 

اإليفيدرين و/أو السودوإيفيدرين.

يف  الخطرة  العقاقري  ملراقبة  الوطنية  الهيئة  واستهلَّت   -524

رات  املخدِّ من  خالية  منوذجية  قرية  لتطوير  مرشوعا  رسي النكا 

رات  املخدِّ لتعاطي  مرتفع  انتشار  ل  معدَّ ذات  منطقة  داخل 

م لتلك املنطقة خدمات من داخل القرية. وأطلقت الهيئة  وستقدِّ

املستوطنات  تستهدف  والتوعية  للتواصل  حملًة  أيضاً  املذكورة 

دت باعتبارها  التي تعاين نقصاً يف الخدمات يف كولومبو، والتي ُحدِّ

رات. ل انتشار مرتفع لتعاطي املخدِّ منطقة ذات معدَّ

سيَّام  )ال  الدولية  للرقابة  الخاضعة  املواد  عىل  والحصول   -525

املواد األفيونية لتسكي اآلالم( لألغراض الطبِّية محدود يف املنطقة. 

الكوديي  اآلالم  لعالج  املستخدمة  الرئيسية  األفيون  شبائه  ومن 

والفينتانيل  الهيدروكوديي  وثنايئ  بروبوكسيفي  والدكسرتو 

كودون  واألوكيس  واملورفي  بيميدون  والكيتو  مورفون  والهيدرو 

استهالك  متوسط  وبلغ  والرتمييبرييدين.  والتيليدين  والبيثيدين 

بوتان 635 جرعة  الفرتة 2010-2012 يف  األفيون هذه يف  شبائه 

يومية محددة لألغراض اإلحصائية لكل مليون من السكان)24( )أي 

أنَّه لكل مليون من السكان يف بوتان كانت تُستهلك 635 جرعة 

يومية من شبائه األفيون(. ويف ملديف، كانت تستهلك 71 جرعة 

دة لألغراض اإلحصائية لكل مليون من السكان، وكانت  يومية محدَّ

تستهلك يف رسي النكا 24 جرعة كهذه لكل مليون من السكان. 

عدد  كان  السكان،  من  أكرب  عدد  بها  يوجد  التي  البلدان  ويف 

كثريا:  أقل  السكان  من  مليون  لكل  املستهلكة  اليومية  الجرعات 

الهند، كان 10 جرعات يومية محددة لألغراض اإلحصائية؛  ففي 

حددت  وقد  جرعات.   8 نيبال،  ويف  جرعات؛   8 بنغالديش،  ويف 

)استهالك  كافية  غري  تعتربها  التي  االستهالك  مستويات  الهيئة 

جرعة  و200   100 بي  ما  تبلغ  بكميات  املسكِّنة  األفيون  شبائه 

يف  السكان  من  مليون  لكل  اإلحصائية  لألغراض  دة  محدَّ يومية 

دة لألغراض اإلحصائية” إىل وحدات  يشري املصطلح “جرعة يومية محدَّ  )24(  

دتها الهيئة ألغراض التحليل اإلحصايئ، وليست جرعات موىص  قياس تقنية حدَّ
بها للوصفات الطبِّية. وميكن االطِّالع عىل مزيد من التفاصيل يف حوايش الجدول 
 2013 لعام  رات  املخدِّ عن  التقني  املنشور  من  الرابع  الجزء  من  عرش   الرابع 

.(E/INCB/2013/2)

اليوم( أو غري كافية بدرجة بالغة )استهالك شبائه األفيون املسكنة 
بكميات تساوي 100 جرعة يومية محددة لألغراض اإلحصائية أو 

تقل عن ذلك(. 

الزراعة واإلنتاج والصنع واالّتجار  -4

رات املخدِّ )أ( 

يستمر يف الهند ترسيب املستحرضات الصيدالنية املحتوية   -526
رات واملؤثِّرات العقلية من الصناعات الصيدالنية واالتِّجار  عىل املخدِّ
بها عىل الصعيد الداخيل أو الدويل، مبا يف ذلك من خالل الصيدليات 
غري القانونية القامئة عىل اإلنرتنت. ورغم الجهود التي تبذلها حكومة 
املرشوعة  القنوات  من  الترسيب  يبقى  املشكلة،  ملعالجة  الهند 
يف  بها  املتََّجر  الصيدالنية  للمستحرضات  رئيسياً  مصدراً  البلد  يف 
املستحرضات  أكرث  من  املثال،  سبيل  عىل  فالفينسيديل،  املنطقة. 
االزدياد   2012 عام  يف  استمر  وقد  شيوعاً؛  بها  املتََّجر  الصيدالنية 
الكبري ملضبوطات الفينسيديل يف بنغالديش املجاورة. وتنوِّه الهيئة 
بالخطوات التي اتخذتها حكومة الهند ملنع الترسيب من صناعاتها 
الصيدالنية،  مبا يف ذلك من خالل تنفيذ التوصيات السابقة التي 
أصدرتها الهيئة، وتناشد الهيئة حكومة الهند أن تواصل، وتعزز عند 
االقتضاء، جهودها الرامية إىل منع ترسيب املستحرضات الصيدالنية 

واالتِّجار بها عىل أرايض البلد وخارجها.

يشيع  التي  رات  املخدِّ تشمل  الفينسيديل،  إىل  وإضافة   -527
بأكرب قدر تهريبها إىل بنغالديش أو االتِّجار بها داخل بنغالديش 
الحقن.  طريق  عن  تُتعاطى  التي  األخرى  رات  واملخدِّ الهريوين 
مليون زجاجة   1.3 نحو   2012 عام  بنغالديش يف  ُضبط يف  وقد 
من مستحرضات الكوديي، مقارنة بنحو 000 900 زجاجة يف عام 
2011، كام ُضبط حوايل 500 2 لرت من املحاليل السائبة املحتوية 
املاضيي،  العامي  خالل  انخفضت  كمية  وهي  الكوديي،  عىل 
وازدادت  لرت.   4 000 حوايل  ُضبط  قد  كان   2010 عام  يف  ألنَّه 
107 كيلوغرامات  حوايل  من  بنغالديش  يف  الهريوين  مضبوطات 
ويأيت   .2012 عام  يف  كيلوغراماً   125 حوايل  إىل   2011 عام  يف 
الهند، وتوجد كذلك  بنغالديش من  املهرَّب إىل  الهريوين  معظم 
املثلث  بلدان  يف  الناشئ  بالهريوين  االتِّجار  عمليات  بعض 
الذهبي واملعتزم تهريبه منها بحراً إىل أوروبا والقارة األمريكية، 
رات املضبوطة،  وبينام ميكن مالحظة االتجاهات يف كميات املخدِّ
لالتِّجار  الفعيل  الحجم  بأنَّ  استنتاج  إىل  التوصل  دامئا  يتسنَّى  ال 

رات يتبع االتجاه نفسه. بهذه املخدِّ

رات  وتهرَّب إىل بنغالديش كميات رسيعة التزايد من املخدِّ  -528
بيانات  يف  يتجىلَّ  كام  الحقن،  طريق  عن  تعاطيها  يغلب  التي 
املضبوطات: فقد ُضبط يف عام 2010 حوايل 000 70 أمبولة من 
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رات التعاطي عن طريق الحقن )بيثيدين ومورفي(، وُضبط  مخدِّ

وقد  رات.  املخدِّ هذه  من  أمبولة   160 000 نحو   2012 عام  يف 

متسارعا،  انخفاضا  بنغالديش  يف  األفيون  مضبوطات  انخفضت 

من حوايل 12 كيلوغراماً يف عام 2010 إىل حوايل 5 كيلوغرامات 

يف عام 2012.

السنوات  يف  بنغالديش  يف  القنَّب  مضبوطات  وتقلَّبت   -529

األخرية، ولكن انخفضت من عام 2011، عندما ُضبط نحو 54 طنًّا، 

إىل عام 2012، عندما بلغ إجاميل املضبوطات نحو 39 طنًّا. ويُهرَّب 

معظم القنَّب إىل بنغالديش من الهند ونيبال. وتجري أيضاً زراعة 

بنغالديش،  من  النائية  املناطق  يف  املرشوعة  غري  القنَّب  نبتات 

ا بّريًّا. وقد انخفض مستوى زراعة نبتة القنَّب  وينمو القنَّب فيها منوًّ

بنغالديش.  يف  األخرية  السنوات  يف  حادًّا  انخفاضاً  املرشوعة  غري 

يف  ضبط  حيث  هائالً،  انخفاضاً  املضبوطة  الكميات  شهدت  كام 

أُبلغ يف  بينام  القنَّب،  نبتات  نبتة من  عام 2007 حوايل 000 25 

عام 2012 عن ضبط أقل من 500 من هذه النبتات، وتوجد يف 

بنغالديش زراعة غري مرشوعة لخشخاش األفيون قرب الحدود مع 

ل بوتان مضبوطات من املستحرضات الصيدالنية  ميامنار. ومل تسجِّ

يف عام 2012.

ويف الهند، تعطي بيانات املضبوطات صورة مختلطة عن   -530

العدد اإلجاميل لإلدانات  أنَّ  البلد. غري  االتِّجار يف ذلك  تطورات 

رات انخفض من حوايل 600 8 يف عام 2011 إىل  باالتجار باملخدِّ

حوايل 200 6 يف عام 2012. وينبغي أن يؤخذ يف الحسبان عند 

للحالة  القضائية  املالحقة  عملية  أنَّ  اإلحصاءات  هذه  تقييم 

مضبوطات  وكانت  لتكتمل.  سنوات  تستغرق  قد  الواحدة 

يف  أطنان   209 من  فانخفضت  مطَّرد،  تناقص  يف  القنَّب  عشبة 

عام 2009 إىل 69 طنًّا يف عام 2012. كام انخفضت مضبوطات 

4.3 أطنان يف عام 2010 إىل 2.2 طن يف عام  القنَّب من  راتنج 

املرشوعة  غري  القنَّب  زراعات  مساحة  كذلك  وتراجعت   .2012

التي أبادتها السلطات من حوايل 000 3 فدان يف عام 2011 إىل 

ر كميات كبرية من قنَّب الهند غري  ال يشء يف عام 2012. وتُصدَّ

املرشوع، حيث ظلَّت الهند أحد بلدان املصدر الخمسة الرئيسية 

صعيد  عىل  الحكومات  ذكرتها  التي  املرشوع  غري  القنَّب  لراتنج 

ذلك،  عىل  وعالوة   .2011 عام  يف  املضبوطات  تقارير  يف  العامل 

من  أطنان   10 من  ألكرث  املصدر  بلد  باعتبارها  الهند  دت  ُحدِّ

الجمريك  اإلنفاذ  شبكة  بيانات  قاعدة  يف  مسجلة  القنَّب  عشبة 

مضبوطات  وتقلَّبت   .2012 عام  يف  للجامرك  العاملية  للمنظمة 

الهريوين يف الهند منذ عام 2009، وازدادت من 528 كيلوغراماً 

عن  وفضالً   .2012 عام  يف  كيلوغراماً   853 إىل   2011 عام  يف 

بنغالديش  بينها  من  بلدان  إىل  الهند  من  الهريوين  يُهرَّب  ذلك، 

منذ  تزايداً  الهند  يف  املضبوطة  األفيون  كمية  وتشهد  وكينيا. 

 3 من  أكرث  إىل  ووصلت  طن،   1.7 نحو  ُضبط  حي   ،2009 عام 

األفيون  زراعات خشخاش  مساحة  أنَّ  إالَّ   .2012 عام   أطنان يف 

حوايل  من  كبرياً،  انخفاضاً  انخفضت  السلطات  أتلفتها  التي 

عام  يف  هكتار   2 900 حوايل  إىل   2011 عام  يف  هكتار   14 000

 ،2010 عام  منذ  الهند  يف  املورفي  مضبوطات  وازدادت   .2012

حي ُضبط 25 كيلوغراماً، إىل 131 كيلوغراماً يف عام 2012.

ضبطتها  التي  الهريوين  كمية  انخفضت  ملديف،  ويف   -531

السلطات إىل 2.6 كيلوغرام يف عام 2012؛ وكانت دائرة الجامرك 

يف ملديف قد ضبطت 3.2 كيلوغرامات يف عام 2011. وضبطت 

سلطات ملديف حوايل 2.4 طن من راتنج القنَّب يف عام 2012. 

ومل تبلغ ملديف عن أيِّ مضبوطات من املستحرضات الصيدالنية 

يف عام 2012.

القنَّب  هام  نيبال  يف  االتِّجار  يف  شيوعاً  األكرث  ران  واملخدِّ  -532

ضبطت  وقد  األجنبي.  املصدر  ذو  واألفيون  املحيل  املصدر  ذو 

السلطات يف نيبال 47 طنًّا من القنَّب يف عام 2012، متثِّل زيادًة 

بنسبة 30 يف املائة مقارنًة بعام 2011. وتفيد سلطات والية بيهار 

يف الهند بأنَّ الفينسيديل يُهرَّب أيضاً من الهند إىل نيبال. وبعض 

رات التي متر عرب نيبال موجهة إىل الواليات املتحدة. املخدِّ

عام  من  األول  النصف  يف  القبض  أُلقي  النكا،  ويف رسي   -533

السكان(  من  املائة  يف   0.01 )حوايل  شخصاً   2  547 عىل   2012

بنسبة  أقل  العدد  وهذا  رات،  باملخدِّ متصلة  جرائم  بسبب 

 .2011 عام  من  األول  النصف  يف  نظريه  من  املائة  يف   70 نحو 

70 يف  بنسبة  بالهريوين  املتصلة  التوقيف  وانخفض عدد حاالت 

املتصلة  التوقيف  حاالت  عدد  انخفض  بينام  تقريباً،  املائة 

بالقنَّب بحوايل 50 يف املائة. وانخفضت مضبوطات الهريوين يف 

كيلوغراماً   39 إىل   2010 عام  يف  كيلوغراماً   142 من  رسي النكا 

وانخفضت   .2012 عام  يف  كيلوغراماً   33 إىل  ثمَّ   ،2011 عام  يف 

كمية القنَّب املضبوطة يف رسي النكا من حوايل 200 طن يف عام 

2011 إىل حوايل 74 طنًّا يف عام 2012، ولوحظ أنَّ أكرث من 60 يف 

ما  قسط  قد حصلوا عىل  كانوا  عليهم  القبض  ألقي  ممن  املائة 

من التعليم املدريس يرتاوح بي 5 سنوات و10 سنوات. ومل تبلغ 

يف  الصيدالنية  املستحرضات  من  مضبوطات  أيِّ  عن  رسي النكا 

عام 2012.

وعىل الرغم من أنَّ االتِّجار بالكوكايي كان محدودا للغاية   -534

ُضبط  وقد  كثريا.  متزايد  أنَّه  اآلن  فيبدو  تاريخيا  آسيا  جنوب  يف 

من  عام 2012، صعوداً  الكوكايي يف  من  كيلوغراماً  الهند 42  يف 

14 كيلوغراماً يف عام 2011. ويف رسي النكا، ُضبط 7.5 كيلوغرامات 

كيلوغرامات   10 من حوايل  هبوطا   ،2012 عام  الكوكايي يف  من 

ُضبطت يف عام 2011، ولكن هذا الرقم أعىل بكثري مامَّ كان عليه 

الحال يف الفرتة 1999-2009، حي كانت املضبوطات السنوية من 

الكوكايي يف رسي النكا أقل من كيلوغرام واحد. 
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املؤثِّرات العقلية  )ب( 

كام  آسيا،  جنوب  إىل  األمفيتامينية  طات  املنشِّ تُهرَّب   -535

أعلنت  آسيا،  جنوب  ويف  غري مرشوعة.  بصفة  املنطقة  يف  تُصنع 

كلٌّ من بنغالديش ورسي النكا ونيبال والهند عن مضبوطات من 

املصنوع يف جنوب  البلَّوري  امليثامفيتامي  ويُهرَّب  امليثامفيتامي، 

آسيا إىل أوقيانوسيا وجنوب رشق آسيا.

وانخفضت مضبوطات األمفيتامي انخفاضاً كبرياً، من ذروة   -536

بلغت حوايل 470 كيلوغراماً يف عام 2011 إىل 30 كيلوغراماً يف عام 

طات األمفيتامينية  2012. غري أنَّ الهند ظلّت مصدراً رئيسياً للمنشِّ

غري املرشوعة املصنَّعة واملتََّجر بها يف جنوب آسيا. ويُصنع األمفيتامي 

الهند.  وامليثامفيتامي بصفة غري مرشوعة عىل هيئة مسحوق يف 

طات األمفيتامينية املتََّجر بها  ومعظم األقراص املحتوية عىل املنشِّ

الهند  يف  ُضبط   2012 عام  ويف  ميامنار.  من  إليها  تُهرَّب  الهند  يف 

إىل  الهند  من  األمفيتامي  ويُهرَّب  األمفيتامي.  من  كيلوغراماً   30

بنغالديش، وكثرياً ما يقوم بذلك أشخاص يسافرون سرياً عىل األقدام.

الهند زيادة مطَّردة،  امليثاكوالون يف  وشهدت مضبوطات   -537

من 5 كيلوغرامات يف عام 2009 إىل 178 كيلوغراماً يف عام 2012، 

رغم أنَّ هذه الكمية ال تزال أقل بكثري من الكمية البالغة 2.4 طن 

مرافق  أيِّ  عن  يُكشف  مل  أنَّه  غري   .2008 عام  يف  ُضبطت  التي 

عام  من  الفرتة  خالل  الهند  يف  امليثاكوالون  لصنع  مرشوعة  غري 

2010 إىل عام 2012 )وهو آخر عام تتوافر عنه بيانات(. ويُهرَّب 

الجنوبية  الحدود  عرب  الهند  من  بنغالديش  إىل  البوبرينورفي 

الغربية لبنغالديش.

ويُهرَّب “اليابا” )ميثامفيتامي( إىل بنغالديش من ميامنار،   -538

بة منه إىل البلد تزايداً رسيعاً. وقد ضبطت  وتتزايد الكميات املهرَّ

عىل  تحتوي  قرص  مليوين  من  يقرب  ما   2012 عام  يف  السلطات 

طات أمفيتامينية - كان كثري منها أقراص “يابا” - ومثَّل ذلك زيادة  منشِّ

كبرية عىل العدد البالغ 1.4 مليون قرص الذي ُضبط يف عام 2011. 

550 كيلوغراماً.  اإلجاملية  امليثامفيتامي  مضبوطات  وتجاوزت 

غري  صنعاً  بنغالديش  إىل  بة  املهرَّ “اليابا”  كميات  معظم  وتُصنع 

شان  واليتي  )يف  ميامنار  من  للصي  املتاخمة  املنطقة  يف  مرشوع 

وكاشي(، وتُهرَّب عرب يانغون ثمَّ بحراً إىل بنغالديش، أو تُهرَّب إىل 

مدينة ماونغداو ومن ثمَّ برًّا إىل بنغالديش.

طات األمفيتامينية  رات تهريب املنشِّ بو املخدِّ ويحاول مهرِّ  -539

هونغ  ذلك  يف  )مبا  والصي  الهند  وكانت  أسرتاليا.  إىل  الهند  من 

كونغ، الصي( منشأ ما يزيد عىل 62 يف املائة من الشحنات غري 

طات األمفيتامينية )باستثناء امليثيلي ديوكيس  املرشوعة من املنشِّ

عامي  يف  أسرتاليا  دخولها  عند  اكتشافها  تمَّ  التي  ميثامفيتامي( 

2010 و2011. 

السالئف )ج( 

لإليفيدرين  َمْصدٍر  بلد  بصفتها  الهند  تُذكر  ما  كثريا   -540

بَي إىل ميامنار. وكثرياً ما يُهرَّب اإليفيدرين  والسودوإيفيدرين املهرَّ

املرشوع  غري  الصنع  يف  يُستخدم  حيث  ميامنار،  إىل  الهند  من 

“لليابا”، وقد ُضبطت يف الهند 4.4 أطنان من اإليفيدرين يف عام 

بـ 7.2 أطنان يف عام 2011، وازدادت مضبوطات  2012، مقارنة 

أنهيدريد الخل من ال يشء يف عام 2011 إىل حوايل 360 كيلوغراماً 

يف عام 2012.

اإليفيدرين  آسيا  جنوب  يف  رات  املخدِّ بو  مهرِّ ويستخرج   -541

ويصنعون  الصيدالنية،  املستحرضات  من  والسودوإيفيدرين 

الجامعات  تزال  وال  1-فينيل-1-بروبانون،  مادة  من  اإليفيدرين 

لسالئف  مصدراً  باعتبارها  آسيا  تستهدف  املنظمة  اإلجرامية 

اإليفيدرين  سيَّام  ال  املرشوع،  غري  األمفيتامينية  طات  املنشِّ صنع 

والسودوإيفيدرين. 

املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية )د( 

الصي(  )ثانيهام  اآلسيويي  البلدين  أحد  الهند  زالت  ما   -542

األشيع ِذكراً بصفتهام مصدر املؤثِّرات النفسانية الجديدة. وأبلغت 

نيبال أيضاً بأنَّ املؤثِّرات النفسانية الجديدة تُباع يف أراضيها.

آسيا  رشق  يف  وجهات  إىل  الهند  من  الكيتامي  ويُهرَّب   -543

وجنوبها الرشقي، وكانت نسبة كبرية من مضبوطات الكيتامي يف 

الهند قد صنعت يف جنوب الهند. ويُضبط الكيتامي يف املطارات 

ويف الطرود املرسلة بواسطة الربيد الرسيع ويف الشحنات البحرية 

وأثناء عمليات نقله داخل البلد. ويخضع الكيتامي اآلن للمراقبة 

مبوجب القانون الوطني.

الكينية  واملرتفعات  إثيوبيا  من  الهند  إىل  القات  ويُهرَّب   -544

واليمن أساساً، وهو محظور قانوناً يف الهند. 

التعاطي والعالج  -5

دراسات  آسيا  جنوب  يف  البلدان  معظم  لدى  ليست   -545

عىل  الحصول  يتعيَّ  ولذلك  رات؛  املخدِّ عن  وطنية  استقصائية 

من  املنطقة  يف  وانتشارها  رات  املخدِّ تعاطي  عن  معلومات 

مصادر أخرى.

رات والجرمية  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  ويفيد مكتب   -546

رات بالحقن بي السكان املرتاوحة  ل انتشار تعاطي املخدِّ بأنَّ معدَّ

كان   2011 عام  يف  آسيا  جنوب  يف  عاماً  و64   15 بي   أعامرهم 
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ل  ل انتشار يف أيِّ منطقة، ويبلغ معدَّ 0.03 يف املائة، وهو أدىن معدَّ
رات عن طريق الحقن يف الهند 0.03 يف املائة  انتشار تعاطي املخدِّ

أيضاً، وفقاً ملا يفيد به املكتب.

يف  التعاطي  يف  شيوعاً  األكرث  ر  املخدِّ القنَّب  زال  وما   -547
عن  رسمية  استقصائية  دراسة  أيُّ  توجد  ال  حي  ويف  بنغالديش، 
مليون   1.2 أنَّ  إىل  تشري  التقديرات  بعض  فإنَّ  القنَّب  تعاطي 
بـ000 300  ر  يُقدَّ القنَّب. ويتلّقى عدد  يتعاطون  البلد  شخص يف 
بإدمان  املتعلقة  الخارجية  اإلرشاد  خدمات  بنغالديش  يف  شخص 
ر بـ000 100 شخص العالج من  رات، بينام يتلّقى عدد يُقدَّ املخدِّ
رات داخل املرافق الطبِّية. وخضع للعالج من إدمان  تعاطي املخدِّ
الهريوين حوايل 43 يف املائة من امللتحقي بربامج عالجية يف عام 
من  للعالج  الطبِّية  باملرافق  املائة  يف   28 حوايل  وأُلحق   ،2011
إدمان البوبرينورفي، وألحق 17 يف املائة للعالج من إدمان القنَّب، 
املنوِّمات  و/أو  ئات  املهدِّ إدمان  من  للعالج  املائة  يف   1.4  وألحق 
رات امللحقي  و/أو املسكِّنات. وأفاد اثنان يف املائة من متعاطي املخدِّ
باملرافق الطبِّية للعالج يف بنغالديش يف عام 2011 بأنَّهم يتعاطون 
رشاباً للسعال يحتوي عىل الكوديي. وتشكِّل النساء نسبة منخفضة 

رات يف بنغالديش. ن يتلّقون العالج من تعاطي املخدِّ جداً ممَّ

ووقعت يف بنغالديش حاالت كثرية من إجبار نساء يعملن   -548
رات أو ترويجها أو تعبئتها  رات - لنقل املخدِّ ار مخدِّ لحساب تجَّ
لذلك  يحدث  أن  وميكن  رات،  املخدِّ إدمان  عىل   - تخزينها  أو 
رات  املخدِّ لتعاطي  سبب  أكرث  وكان  رات.  املخدِّ مدمني  لزوجات 
رات يف  املخدِّ تعاطي  للعالج من  الطبِّية  باملرافق  امللحقون  ذكره 
بنغالديش هو ضغط األقران )يف 55 يف املائة من الحاالت(. وكثرياً 
الكوديي،  املحتوية عىل  السعال  تُتعاطى يف بنغالديش أرشبة  ما 
عليها.  الحصول  وسهولة  املنتجات  تلك  مذاق  ذلك  أسباب  ومن 
رات املنتمون إىل الطبقة العليا املتعلِّمة إىل  ومييل متعاطو املخدِّ
تعاطي أرشبة السعال املحتوية عىل الكوديي بدالً من الهريوين، 
الضوء  سلَّطت  التي  السابقة  الجمهور  توعية  حمالت  بسبب 
ملا تفيد به إدارة  عىل األخطار الصحية لتعاطي الهريوين. ووفقاً 
رات  املخدِّ بنغالديش، ميكن تفسري تعاطي  رات يف  املخدِّ مكافحة 

بأنَّه رمز للتميُّز يف املجتمع البنغالدييش الحرضي الرثي.

بنغالديش،  املتطايرة شائع يف  املذيبات  استعامل  وإساءة   -549
من  النوع  هذا  ولكن  الصغار،  الشوارع  أطفال  بي  أساسا  وذلك 
السكان.  أخرى من  فئات  بي  االنتشار  آخذ يف  االستعامل  إساءة 
من  للعالج  باملستشفيات  أُلحقوا  ممن  املائة  يف   1 حوايل  وكان 
بها  أُلحقوا  قد   2011 عام  يف  بنغالديش  يف  رات  املخدِّ تعاطي 
الالصقة  املواد  ما تحتوي  الالصقة. وكثرياً  املواد  استنشاق  بسبب 
السالئف  من  وهو  التولوين،  عىل  بنغالديش  يف  تُتعاطى  التي 
بنغالديش. ويف  الوطنية يف  وللمراقبة  الدولية  للمراقبة  الخاضعة 
للغاية  منخفض  عند مستوى  بالحقن  رات  املخدِّ تعاطي  أنَّ  حي 

حالياً فإنَّه أيضاً يتزايد تزايداً رسيعاً، وذلك أساساً بسبب تعاطي 
البوبرينورفي.

يف  تزايداً  الطبِّية  الوصفات  عقاقري  تعاطي  ويشهد   -550
أكرث  األيدز  ملكافحة  الهندية  الوطنية  املنظمة  وتدعم  الهند. 
العالج  توفِّر  األفيون،  بشبائه  اإلبدايل  للعالج  مركزاً  من خمسي 
وتتعاقد  بالحقن.  رات  املخدِّ يتعاطون  800 4 شخص  لحوايل 
العالج  مراكز  مع  للدولة  التابعة  األيدز  مكافحة  جمعيات 
اإلبدايل بشبائه األفيون التي تديرها املنظامت غري الحكومية عىل 
تنفيذ العالج اإلبدايل بشبائه األفيون بعد أن تكون تلك املراكز قد 
الوطنية العتامد  الهيئة  بها  تقوم  اعتامد مستقلة  اجتازت عملية 
حاليا  ويجري  الصحية.  الرعاية  خدمات  مي  ومقدِّ املستشفيات 
اإلبدايل  للعالج  مركز   300 إنشاء  إىل  ترمي  وطنية  خطة  تنفيذ 
بشبائه األفيون، سوف تخدم 20 يف املائة من العدد التقديري ملن 
األول/ كانون  شهر  وحتى  الهند.  يف  بالحقن  رات  املخدِّ يتعاطون 

ديسمرب 2012، كانت املنظمة الوطنية ملكافحة األيدز يف الهند قد 
وفَّرت العالج اإلبدايل بشبائه األفيون مجاناً لحوايل 500 11 شخص 
برنامجا  املنظمة  أنشأت  كام  بالحقن.  رات  املخدِّ يتعاطون  ن  ممَّ
للتوجيه وبناء القدرات للموظفي العاملي يف مراكز العالج اإلبدايل 
بشبائه األفيون، نفذها خرباء يف هذا املجال. وشبائه األفيون هي 

رات املتعاطاة بالحقن يف الهند. أشيع املخدِّ

يف  تقوم  مخطط  تنفيذ  يف  أيضاً  الهند  حكومة  ورشعت   -551
رات  إطاره املنظامت غري الحكومية العاملة مع من يتعاطون املخدِّ
بالحقن بالدخول يف رشاكات مع املستشفيات التابعة للدولة بغية 
ع املنظامت  تحسي فعالية العالج اإلبدايل بشبائه األفيون. وتشجِّ
رات بالحقن عىل ارتياد أيٍّ من  غري الحكومية من يتعاطون املخدِّ
بشبائه  اإلبدايل  العالج  لتلّقي  الدولة  تديرها  التي  املستشفيات 

األفيون، وتتابع األمر مع املستشفى إذا انقطعوا عن العالج.

نتائج  عن  تقريراً  ونرشت ملديف يف شباط/فرباير 2013   -552
رات  املخدِّ تعاطي  عن  األوىل  الوطنية  االستقصائية  دراستها 
بي  أعامرهم  املرتاوحة  األفراد  )شملت  الوطني  الصعيد  عىل 
االنتشار  ل  معدَّ وبلغ   .)2012-2011 الفرتة  خالل  و64 عاماً   15
رات غري املرشوع 6.64 يف املائة  السنوي التقديري لتعاطي املخدِّ
الستخدام  ونظراً  املرجانية.  الجزر  يف  املائة  يف  و2.02  ماليه  يف 
غري  رات  املخدِّ تعاطي  انتشار  ل  معدَّ لتقدير  مختلفة  منهجيات 
ل انتشار عىل  املرشوع يف األماكن املختلفة، ال ميكن حساب معدَّ
رات تعاطيا، عالوة عىل  الصعيد الوطني بدقة. وكانت أشيع املخدِّ
م الدراسة االستقصائية  الكحول، هي القنَّب وشبائه األفيون. وتقدِّ
رات يف البلد، ويبدو أنَّ املشكلة  صورة عن مشكلة تعاطي املخدِّ
والناشطي  القواني  مخالفي  فئات  من  الرجال  الغالب  يف  تطال 
جنسياً ومشرتي املتع الجنسية. ويف ماليه، يُرّجح أنَّ أكرث من ثُلث 
من يتعاطون شبائه األفيون وشبائه القنَّبي يعانون من االرتهان، 
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ومن  املائة.  يف   65 املرجانية  الجزر  يف  النسبة  هذه  كانت  بينام 
رات بالحقن يف ماليه 5 يف  رات، يتعاطى املخدِّ بي متعاطي املخدِّ
املائة، ويف الجزر املرجانية 10 يف املائة. وتثني الهيئة عىل حكومة 
إبالغها  إىل  وتتطلَّع  االستقصائية،  الدراسة  ملديف إلجرائها هذه 
باإلجراءات التي تُتَّخذ استناداً إىل نتائجها. كام تتطلَّع الهيئة إىل 

تلّقي نتائج مبادرات مامثلة تتخذها بلدان أخرى يف املنطقة.

ويف نيبال، يتعاطى حاليا حوايل 0.34 يف املائة من السكان   -553
أو املستنَشقات أو شبائه األفيون أو  املهلوسات  أو  القنَّب  راتنج 
طات أو املسكِّنات أو عقاقري أخرى، وفقا لقياس هذه النسب  املنشِّ
ومل   .2013 لعام  الحكومة  أجرتها  التي  االستقصائية  الدراسة  يف 
تشمل الدراسة من ال يتعاطون سوى عشبة القنَّب. وقد تضاعف 
املذكورة أعاله من عام  رات  املخدِّ يتعاطون  بأنَّهم  أُبلغ  عدد من 
2012 إىل عام 2013، وكانت الغالبية العظمى منهم من الذكور. 
وأفاد  األفيون،  شبائه  يتعاطون  بأنَّهم  املائة  يف   94 حوايل  وأبلغ 

رات بالحقن. حوايل 57 يف املائة بأنَّهم يتعاطون املخدِّ

الثاين/ نيبال يف ترشين  اإلطالق يف  مرة عىل  وأقيم ألول   -554
للرعاية  التكلفة  املنخفض  املجتمعي  “املخيم   2012 نوفمرب 
رات والجرمية  والدعم”، ونظَّمه مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ
أسلوب  املخيم  واستخدم  حكومية.  غري  منظامت  مع  بالتعاون 
تناول البوبرينورفي تحت اللسان ملعالجة األعراض املالزمة لحالة 
خمسة  إقامة  املعتزم  ومن  األفيون.  شبائه  تعاطي  عن  اإلقالع 

مخيامت أخرى من هذا النوع يف نيبال.

ويف رسي النكا، أُلقي القبض خالل الفرتة من كانون الثاين/  -555
شخصاً   2 547 مجموعه  ما  عىل   2012 حزيران/يونيه  إىل  يناير 
رات. وكان بي تلك املجموعة حوايل  بسبب جرائم متصلة باملخدِّ
رات، ويجمع نظام رصد تعاطي  000 2 شخص من متعاطي املخدِّ
املتصلة  التوقيف  معلومات عن حاالت  النكا  رات يف رسي  املخدِّ
رات الذين يلتمسون العالج.  رات وعن عدد متعاطي املخدِّ باملخدِّ
رات  وسجل النظام أنَّ 217 شخصا التمسوا العالج من تعاطي املخدِّ
يف عام 2012، وهذا الرقم أقل بنسبة 40 يف املائة من نظريه يف عام 
رات يف  2011. ومل يُبلغ عن تلقي نساء للعالج من تعاطي املخدِّ

رسي النكا يف عام 2012. 

غرب آسيا 

التطّورات الرئيسية  -1

غري  األفيون  القتصاد  محورا  آسيا  غرب  منطقة  تزال  ال   -556
غري  األفيون  خشخاش  زراعة  سجلت  وقد  العامل.  يف  املرشوع 
عام  يف  جديدة  قياسية  مستويات  أفغانستان  يف  املرشوعة 

2013، فوصلت إىل 000 209 هكتار، بزيادة بنسبة 36 يف املائة 

مقارنة بالعام السابق. ويُزرع خشخاش األفيون غري املرشوع يف 

أكرث من نصف مقاطعات أفغانستان البالغ عددها 34 مقاطعة، 

عام  املائة  يف   49 بنسبة   2013 عام  يف  األفيون  إنتاج  قفز  وقد 

كان عليه يف العام السابق، فوصل إىل 500 5 طن، رغم استمرار 

ية. سوء األحوال الجوِّ

ونبتة  األفيون  زراعة خشخاش  استمرت   ،2013 عام  ويف   -557

فيها  وشارك  أفغانستان،  أنحاء  جميع  يف  املرشوعة  غري  القنَّب 

الذين  املزارعي  غالبية  وذكرت  مزارع.   200 000 من  يقرب  ما 

شملتهم الدراسة االستقصائية يف عام 2012 أنَّ اإليرادات املرتفعة 

املستمدة من بيع خشخاش األفيون هي أهم سبب لزراعته. وما 

زالت املحاصيل غري املرشوعة جّذابة للمزارعي األفغان، ألنَّ قيمة 

بيعها تتجاوز كثرياً قيمة املحاصيل املرشوعة، مثل القمح. بيد أنَّ 

الحكومة اضطلعت مببادرات جديدة ملحاولة تصحيح هذا الوضع، 

مثل التوسع يف برنامج “املنطقة الغذائية” وغريه من الربامج )انظر 

الفصل الثاين-باء-2 أعاله(.

حالة  واستمرار  الجغرايف  آسيا  غرب  منطقة  ملوقع  ونظراً   -558

عدم االستقرار يف الرشق األوسط، وال سيَّام يف مرص والجمهورية 

باألنشطة اإلجرامية  للتأثر  قابلة  املنطقة  السورية، تبقى  العربية 

أفىض  وقد  فيها.  العاملة  رات  باملخدِّ االتِّجار  عصابات  وأنشطة 

رات  املخدِّ تعاطي  يف  زيادة  إىل  املنطقة  يف  رات  باملخدِّ االتِّجار 

وما يتصل به من جرائم، األمر الذي ما زال ميثل تهديداً للبلدان 

املجاورة ملرص والجمهورية العربية السورية، وال سيَّام لبنان. وقد 

يسبب تزايد عدد النازحي والالجئي توترا إضافيا يف املنطقة. وكثرياً 

رات غري املرشوعة،  ما توجد ضمن املضبوطات، إىل جانب املخدِّ

أسلحة نارية وأموال نقدية ومعدات اتصاالت.

األمفيتامي  فيها  مبا  طات،  املنشِّ تعاطي  ويتزايد   -559

وامليثامفيتامي، وإىل درجة أقل الكوكايي، يف أجزاء من غرب آسيا، 

وأبلغت  االنتشار.  ومستويات  الضبطيات  عدد  فيها  ارتفع  التي 

اململكة العربية السعودية بأنَّها ضبطت يف عام 2012 ما مجموعه 

48.6 مليون قرص تحتوي عىل األمفيتامي تباع بصفة كابتاغون، 

تعاطي  ولوحظ  املنطقة.  يف  إجاملية  ضبطيات  كمية  أكرب  وهي 

ر أنَّ 000 22 من  امليثامفيتامي يف باكستان ألول مرة، حيث يُقدَّ

البالغي تعاطوا هذه املادة يف األشهر االثني عرش املاضية. وأفيد 

إرسائيل  يف  وتعاطيه  امليثامفيتامي  مضبوطات  ازدياد  عن  أيضاً 

وإيران )جمهورية-اإلسالمية(، وكانت املضبوطات يف البلد األخري 

رشق  جنوب  من  واردة  األول،  املقام  يف  “يابا”  أقراص  شكل  يف 

آسيا. وكان االتِّجار بالكوكايي يف الرشق األوسط يف تزايد، وتصل 

الشحنات من أمريكا الجنوبية بواسطة خدمات التوصيل الجوِّي 

وعن طريق البحر.
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طات األمفيتامينية وتعاطيها الشاغل  وال يزال االتِّجار باملنشِّ  -560

الرئييس يف املنطقة. وتستمر دون انخفاض ضبطيات األمفيتامي 

املصّنع بصفة غري مرشوعة الذي يباع بصفة كابتاغون والذي هو 

املادة التي تُضبط يف املنطقة بأكرب تواتر، كام يتّضح من اكتشاف 

مخترب غري مرشوع لصنع الكابتاغون ومن ضبط كميات كبرية من 

هذه األقراص يف لبنان. وشهدت املنطقة أيضاً زيادة يف ضبطيات 

امليثامفيتامي، الذي يُهرَّب ويُتَّجر به أساساً بواسطة الربيد الرسيع.

املرشوعة  غري  رات  املخدِّ شحنات  أنَّ  عىل  أدلَّة  وهناك   -561

تهرَّب بقدر متزايد عرب الرشق األوسط، وال سيَّام عرب العراق. فقد 

رات املمتد  أصبح هذا البلد محوراً هاماً عىل درب تهريب املخدِّ

)جمهورية-اإلسالمية(  وإيران  )أفغانستان  الذهبي”  “الهالل  من 

وباكستان( إىل دول الخليج وكذلك إىل لبنان والجمهورية العربية 

الخليج  بلدان  إىل  رات  املخدِّ تهريب  يف  ازدياد  وحدث  السورية. 

إيران  العراق الرشقية مع جمهورية  ولبنان وإرسائيل عرب حدود 

عرب  أوروبا  رشق  إىل  الوسطى  آسيا  من  التهريب  ويف  اإلسالمية، 

شامل العراق.

الوصفات  أدوية  تهريب  املنطقة  أنحاء  وانترش يف جميع   -562

األلربازوالم  مثل  البن زوديازيبينات  سيَّام  وال  وتعاطيها،  الطبِّية 

والديازيبام والكلونازيبام، وأبلغت عن هذا التهريب جميع بلدان 

انتشار  ل  معدَّ ازداد  البلدان،  بعض  ويف  تقريباً.  األوسط  الرشق 

تعاطي هذه املواد بي النساء ازديادا ملحوظا. وعالوة عىل ذلك، 

الدولية  للرقابة  بعد  الخاضعة  غري  باملواد  االتِّجار  ازدياد  استمر 

ترامادول،  األفيوين  شبه  االصطناعي  املسكِّن  سيَّام  وال  وتعاطيها، 

كام تشهد بذلك الضبطيات العديدة التي أبلغت عنها السلطات 

يف مختلف بلدان املنطقة، وارتبط ذلك االتِّجار والتعاطي يف بعض 

رات. البلدان بوفيات متصلة بتعاطي املخدِّ

ومثة مسألة أخرى تثري قلقاً كبرياً لدى الهيئة وهي النمو   -563

النفسانية  رات االصطناعية وظهور املؤثِّرات  الرسيع لسوق املخدِّ

الجديدة يف الرشق األوسط، مبا يف ذلك شبائه القنَّبي االصطناعية 

)مثل مادة “سبايس”(. وأَبلغ كل من األردن وإرسائيل واإلمارات 

العربية املتحدة والبحرين وُعامن واململكة العربية السعودية عن 

محاوالت تهريب وضبطيات لهذه املواد.

الناس  عىل  األهمية  متزايد  تأثري  الفساد  ولتكاليف   -564

التقديرية  التكلفة  ازدادت  فمثال  آسيا.  غرب  يف  واملؤسسات 

الثالث  السنوات  املائة خالل  للفساد يف أفغانستان بنسبة 40 يف 

يف  دوالر  باليي  بـ3.9  ر  يقدَّ ما  شعبها  الفساد  فكلَّف  املاضية، 

القتصاد  الكبري  بالحجم  جزئياً  مرتبطة  تكلفة  وهي   ،2012 عام 

السنة  نفس  يف  أنَّه  ر  وقُدِّ املنطقة.  يف  املرشوعة  غري  رات  املخدِّ

دفع نصف مواطني أفغانستان رشوة للحصول عىل خدمة عامة، 

خدمة  طلب  عند  رشوة  السكان  من  املائة  يف   30 حوايل  ودفع 

غري حكومية. والفساد آخذ يف االزدياد واالنتشار، وقد أصبح جزءاً 

مقبوالً من الحياة اليومية يف البلد؛ ففي عام 2009، رأى أقل من 

نصف الذين شملتهم الدراسة االستقصائية )42 يف املائة( أنَّ من 

عن  دخلهم  زيادة  إىل  الحكوميون  املوظفون  يسعى  أن  املقبول 

يرون  الذين  نسبة  وازدادت  الخدمة،  لقاء  الرشاوى  قبول  طريق 

ذلك مقبوال إىل 68 يف املائة يف عام 2012. وعالوة عىل ذلك، ازداد 

أيضاً تواتر الرشوة، من متوسط قدره 4.7 رشاوى إىل 5.6 رشاوى 

بنسبة  املدفوع  الرشوة  مبلغ  متوسط  وازداد  رشوة،  دافع   لكل 

لكل رشوة، وما مجموعه إىل  املائة ليصل إىل 214 دوالراً   29 يف 

املواطني  من  املائة  يف   12 دفع  كام  السنة.  يف  دوالراً   1 198

العراقيي رشاوى لترسيع الحصول عىل خدمة عامة أو للحصول 

الرشاوى  مو  مقدِّ ويدفع   ،2012 عام  أفضل يف  عامة  عىل خدمة 

أقل قليالً من أربع رشاٍو يف السنة يف املتوسط. ويشري اآلن أكرث 

من نصف العراقيي )54 يف املائة( إىل أنَّ الفساد أكرث انتشاراً مامَّ 

كان عليه يف العامي السابقي. 

التعاون اإلقليمي  -2

العاملي  لالتِّجار  هام  محور  هي  آسيا  غرب  منطقة   -565

للتعاون  هاماً  مجاالً  املنطقة  يجعل  مامَّ  والسالئف،  رات  باملخدِّ

رات والجرمية  ذ مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ اإلقليمي. وينفِّ

برامج يف معظم البلدان يف جميع أنحاء املنطقة. ويف عام 2013 

ركَّز التعاون اإلقليمي عىل مسؤولية املجتمع الدويل املشرتكة عن 

ة  رات بعد االختتام املقرَّر ملهمَّ دعم التنمية ودعم مكافحة املخدِّ

القوة الدولية للمساعدة األمنية )إيساف( يف عام 2014. 

املحفل  هو  العربية  الخليج  لدول  التعاون  ومجلس   -566

ومع  فيه  األعضاء  الستة  البلدان  بي  للتعاون  الرئييس  اإلقليمي 

العمل املشرتك بي  برنامج  أتاح  اإلقليمية األخرى. وقد  الكيانات 

مجلس التعاون الخليجي واالتحاد األورويب تعزيز التعاون، األمر 

الذي يساعد عىل مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

الجنائية ملكافحة  املعلومات  افتتاح مركز  الهيئة  وتالحظ   -567

العربية يف شباط/فرباير  الخليج  التعاون لدول  رات ملجلس  املخدِّ

2013 يف الدوحة. ويهدف املركز إىل تشجيع وتسهيل عمليات جمع 

املعلومات والتحقيق واملراقبة بالتنسيق مع الجهات املختصة يف 

أنَّه يجمع املعلومات عن  رات. كام  املنطقة وقمع االتِّجار باملخدِّ

رات واملواد الكيميائية. كل التجارة غري املرشوعة يف املخدِّ

وقد اضطلع املركز املذكور ومكتب األمم املتحدة املعني   -568

بالتعاون  املتعلقة  األنشطة  من  بالعديد  والجرمية  رات  باملخدِّ

ان  يعدَّ أو  نوايا،  وخطابات  تفاهم  مذكِّرات  عىل  ووقَّعا  التقني، 

للتوقيع عليها، ال سيَّام بشأن تدريب رشطة ديب. وأبرم املركز أيضاً 
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لالستخبارات  اإلقليمي  االتصال  ومكتب  اإلنرتبول،  مع  اتفاقات 
العاملية،  الجامرك  ملنظمة  التابع  األوسط  الرشق  يف  الجمركية 

ومعهد تدريب الرشطة يف وزارة الداخلية يف قطر. 

الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية  -3

بتدابري  الخاص  برنامجها  كازاخستان  حكومة  اعتمدت   -569
رات للفرتة 2016-2012،  رات وتجارة املخدِّ مكافحة تعاطي املخدِّ
الة عن  الذي يهدف إىل مواصلة تطوير نظام التدابري املضادة الفعَّ
طريق استحداث مجموعة من املبادرات الترشيعية تشمل إنشاء 
رات الذين  برامج للعالج اإللزامي، بدالً من السجن، ملدمني املخدِّ

يرتكبون أفعاال إجرامية بسيطة.

قرارات  ة  عدَّ األخرية  السنوات  يف  قريغيزستان  واعتمدت   -570
ونص  رات.  املخدِّ مبكافحة  الخاصة  ترشيعاتها  لتعزيز  وتعديالت 
رات واملؤثِّرات  القرار رقم 54 )2011( عىل متطلبات تسجيل املخدِّ
جميع  يخص  فيام  واستخدامها  وتخزينها  والسالئف  العقلية 
واملؤسسات  الصحية  الرعاية  ومؤسسات  الصيدالنية  املؤسسات 
رات  التعليمية. وعزِّز القرار رقم 132 )2011( جهاز مكافحة املخدِّ
التابع للدولة. ونص القرار رقم 654 )2012( عىل تكوين وتنظيم 

رات التابعة للدولة. لجنة تنسيق مكافحة املخدِّ

عام  يف  الوطني  الترشيع  الرتيك  الوزراء  مجلس  وعّدل   -571
2011، مضيفاً شبائه القنَّبي االصطناعية إىل جدول املواد الخاضعة 
للمراقبة. وكان التغيري استجابة أعقبت حدوث أول ضبطيات من 
هذه املواد يف البلد، يف عام 2010، وتبي أنَّ منشأ هذه املواد كان 

الصي والواليات املتحدة األمريكية وبلدان أوروبية مختلفة.

نظام  السعودية  العربية  واململكة  البحرين  واستحدثت   -572
الجديدة.  النفسانية  املؤثِّرات  مؤقتاً  تحظر  ليك  الطارئة  الجدولة 
راً  مؤخَّ املتحدة  العربية  اإلمارات  أدرجت  ذلك،  عىل  وعالوة 
شبائه القنَّبي االصطناعية، مثل املادتي “سبايس” و“كيه تو”، إىل 
رات  جانب شبائه قنَّبي اصطناعية أخرى، يف الجدول األول للمخدِّ
 14 رقم  االتحادي  قانونها  مبوجب  املحظورة  العقلية  واملؤثِّرات 
لعام 1995. وهي أول بلد عريب يتخذ تدابري قانونية إلدراج شبائه 
املتوقع  ومن  رات.  باملخدِّ الخاص  قانونه  يف  االصطناعية  القنَّبي 
أن تعزِّز هذه التدابري تصدي أجهزة إنفاذ القانون لتزايد تهريب 

شبائه القنَّبي االصطناعية يف البلد.

األمفيتامي  نظائر  إرسائيل  حكومة  أدرجت  كام   -573
الخاص  قانونها  يف  وامليثكاثينون  والكاثينون  وامليثامفيتامي 
رات  بالعقاقري الخطرة، يف إطار جهودها الرامية إىل مراقبة املخدِّ
عددا  البلد  هذا  أضاف   ،2012 عام  ومنذ  الجديدة.  االصطناعية 
ويف  الخطرة،  العقاقري  قانون  إىل  االصطناعية  القنَّبي  شبائه  من 

شمل  للقانون  شامالً  تعديالً  الحكومة  اعتمدت   2013 أيار/مايو 

الترشيع  وهذا  ومشتقاتها.  االصطناعية  القنَّبي  شبائه  فصائل 

مامثل للترشيعات التي اعتُمدت يف جهات من اململكة املتحدة 

لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشاملية ويف أيرلندا ويف بعض الواليات 

يف الواليات املتحدة.

اململكة  اتخذتها حكومة  التي  بالخطوات  الهيئة  وترحِّب   -574

خالل  من  سيَّام  ال  األموال،  غسل  ملكافحة  السعودية  العربية 

جرائم غسل  مرتكبي  عقوبات صارمة عىل  يفرض  قانون  اعتامد 

األموال. كام أنَّ حكومة إرسائيل اتخذت تدابري ترشيعية ملكافحة 

رات، مبا يف ذلك من  باملخدِّ باالتجار  املرتبطة  اإلجرامية  األنشطة 

خالل تشديد العقوبة يف قضايا مكافحة غسل األموال التي تنطوي 

رات واملؤثِّرات العقلية.  عىل االتِّجار باملخدِّ

الزراعة واإلنتاج والصنع واالتِّجار  -4

رات املخدِّ )أ( 

وزارة  بها  قامت  مشرتكة  استقصائية  لدراسة  وفقاً   -575

املعني  املتحدة  األمم  ومكتب  أفغانستان  يف  رات  املخدِّ مكافحة 

رت زراعة خشخاش األفيون  رات والجرمية يف عام 2013، قُدِّ باملخدِّ

هكتار،   209 000 يبلغ  قيايس  برقم  أفغانستان  يف  املرشوعة  غري 

ازداد عدد  أن  بعام 2012. وبعد  املائة مقارنة  بزيادة 36 يف  أي 

أفغانستان  يف  األفيون  خشخاش  زراعة  من  الخالية  املقاطعات 

تراجع   ،2011 عام  إىل   2004 عام  من  الفرتة  يف  ملحوظا  ازديادا 

تزيد  األفيون يف مساحة  منذئذ بحيث أصبحت زراعة خشخاش 

مقاطعات هذا  أكرث من نصف  اآلن يف  عىل 100 هكتار تحدث 

البلد البالغ عددها 34 مقاطعة. وظلت زراعة خشخاش األفيون 

مركزة يف الجنوب، وال سيَّام مقاطعة هلمند، ولكن أُبلغ عن ازدياد 

الزراعة يف عام 2013 يف كل مقاطعة منتجة لخشخاش األفيون.

يف  معيشية  أرُسة   191 500 بنحو  ر  يقدَّ ما  ويعتمد   -576

رات غري املرشوعة مثل خشخاش  أفغانستان عىل محاصيل املخدِّ

عىل  للحصول  مرتفعة،  أسعارها  تزال  ال  التي  والقنَّب،  األفيون 

يف  املزرعة  يف  التسليم  لدى  الطازج  األفيون  سعر  وكان  الدخل. 

الواحد، أي ثالثة أضعاف  للكيلوغرام  عام 2012 هو 163 دوالراً 

قيمته قبل خمس سنوات فقط، ولكنه انخفض يف عام 2013 إىل 

القرى  زعامء  أرباع  ثالثة  وقال  اإلنتاج.  ازدياد  لدى  143 دوالراً 

إنَّ   2013 عام  يف  االستقصائية  الدراسة  شملتهم  الذين  األفغانية 

علو سعر بيع خشخاش األفيون غري املرشوع هو السبب الرئييس 

لديهم لزراعة خشخاش األفيون، ألنَّه يوفِّر للمزارعي ربحية أكرب 

بكثري مامَّ توفّره املنتجات الزراعية املرشوعة )انظر الجدول أدناه(.
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وإبادة حقول خشخاش األفيون غري املرشوعة هي مجرَّد   -577

إلنتاج  املتاحة  األفيون  كمية  من  الحدِّ  عملية  يف  واحد  عنرص 

تبذلها  التي  هي  آسيا  غرب  يف  اإلبادة  جهود  وأكرب  الهريوين. 

التحّقق  نحو ميكن  2013 عىل  عام  أُبيدت يف  أفغانستان، حيث 

يف  األفيون،  خشخاش  من  هكتاراً   7 348 قدرها  مساحة  منه 

الكمية  ثلث  نحو  ميثِّل  وهذا  األول(.  الشكل  )انظر  18 مقاطعة 

التي أُبيدت خالل ذروة جهود اإلبادة يف عام 2007، عندما أُبيدت 

مساحة 000 19 هكتار. 

رات  ووفقاً ملا يفيد به مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ  -578

الخمس  البلدان  من  ولبنان  وباكستان  أفغانستان  فإنَّ  والجرمية، 

يف العامل التي تُذكَر بأكرب تواتر باعتبارها مصدر مضبوطات راتنج 

القنَّب. وتبيَّ من دراسة استقصائية يف عام 2011 عن زراعة نبتات 

القنَّب غري املرشوعة يف أفغانستان وجود مساحة 000 12 هكتار 

من الزراعة – وهذه من أكرب مساحات الزراعة املعروفة يف العامل - 

املساحة  انخفضت  وقد  القنَّب.  راتنج  إلنتاج  ص  مخصَّ ومعظمها 

راتنج  إنتاج  أنَّ  غري  هكتار.   10 000 إىل   2012 عام  يف  املزروعة 

القنَّب ازداد بنسبة 8 يف املائة عن نظريه يف عام 2011، فوصل إىل 

400 1 طن. ويف قريغيزستان ينمو نحو 000 10 هكتار من القنَّب 

بريًّا، ويُنتج عشب وراتنج القنَّب بصفة غري مرشوعة يف البلد )انظر 

الفقرات 49-53 أعاله(. وقد أُبلغ عن جهود إلبادة نبتات القنَّب 

يف عام 2012 يف بلدان أخرى يف آسيا الوسطى )مبا يشمل جنوب 

القوقاز(، مثل طاجيكستان )استأصلت 2.2 مليون نبتة( وأذربيجان 

)استأصلت 538 7 نبتة(.

بعض  يف  املرشوعة  غري  القنَّب  نبتات  زراعة  واستمرت   -579
البقاع  الجهات يف جميع أنحاء الرشق األوسط، ال سيَّام يف سهل 

ر جهود اإلبادة بسبب عدم استقرار األحوال  يف لبنان، حيث تتعذَّ
األمنية الذي يسود املنطقة. وكثرياً ما تُضبط نبتات القنَّب و بذوره 

يف البحرين. ويبدو أيضاً أنَّ زراعة نبتات القنَّب يف األماكن املغلقة 
آخذة يف النامء يف هذا البلد، حسبام يتَّضح من االستيالء عىل موقع 

للزراعة يف مكان مغلق يف أيار/مايو 2013.

يف  كيلوغراماً   944 الكويت  يف  القنَّب  ضبطيات  وبلغت   -580

عام 2012، أي أكرث من ضعف الكمية التي ُضبطت يف عام 2011. 

 اجلدول 1-  التغيّرات يف أسعار حماصيل مشروعة وغري مشروعة خمتارة لدى التسليم يف املزرعة 
يف أفغانستان، 2013-2009

 السعر
)دوالر أمرييك لكل كيلوغرام(

20092010201120122013املنتج الزراعي

48128180163143األفيون الطازج

64169241196172األفيون الجاف

 القنَّب

)الَغرْدة األوىل/راتنج(
35869568. .

 القنَّب

)الَغرْدة الثانية/راتنج(
24666341. .

 القنَّب

)الَغرْدة الثالثة/راتنج(
12393926. .

. .1.11.01.01.2أُرز
. .0.60.30.40.5قمح
. .0.40.30.30.3ذرة

رات: الدراسة االستقصائية لزراعة األفيون لعام 2013 )ترشين الثاين/ رات والجرمية ووزارة أفغانستان ملكافحة املخدِّ املصدر: مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ

رات والجرمية ووزارة أفغانستان ملكافحة  نوفمرب 2013( واألعوام السابقة؛ والدراسات االستقصائية لزراعة األفيون لألعوام السابقة؛ مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ

رات والجرمية،  باملخدِّ املتحدة املعني  السابقة؛ مكتب األمم  القنَّب وإنتاجه لعام 2012 )فيينا، 2013( ودراسات األعوام  الدراسة االستقصائية لزراعة  رات،  املخدِّ

الدراسة االستقصائية للقنَّب  يف أفغانستان لعام 2010 )حزيران/يونيه 2011(.

مالحظة: يُقصد بكلمة “الَغرْدة” مسحوق راتنج القنَّب، وأفضل نوعياتها هي “الَغرْدة األوىل”، وهي تقابل يف العربية “الفرز األول”. وتشري النقطتان )..( إىل أنَّ 

البيانات غري متاحة.
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وحدث عدد كبري من ضبطيات القنَّب يف إرسائيل، قرب الحدود 

رات إىل جهات أخرى يف إرسائيل.  مع مرص، حيث يتمُّ تهريب املخدِّ

ويف النصف األول من عام 2013، ُضبط أكرث من 300 كيلوغرام من 

القنَّب يف إرسائيل.

األفغاين  الهريوين  أغلبية  أنَّ  إىل  املكتب  تقديرات  وتشري   -581

املائة  يف   32 نسبة  وتهرَّب  باكستان،  عرب  تُهرَّب  املائة(  يف   44(

مختلف  عرب  املتبقي  الربع  ومير  اإلسالمية،  إيران  جمهورية  عرب 

سلطات  مضبوطات  مجموع  انخفض  وقد  الوسطى.  آسيا  بلدان 

آسيا الوسطى من الهريوين انخفاضاً مطِّرداً منذ عام 2003، وذلك 

أساساً بسبب انخفاض املضبوطات املبلغ عنها يف طاجيكستان، ما 

الدروب  التهريب األخرى. وتُستخَدم  التوّسع يف دروب  يشري إىل 

البحرية بقدر متزايد لتهريب الهريوين األفغاين عرب موانئ يف إيران 

بلدان يف رشق  تكون  ما  وكثريا  وباكستان،  )جمهورية-اإلسالمية( 

أفريقيا هي جهة املقصد.

وتركيا نقطة عبور هامة من غرب آسيا إىل أوروبا، ولذلك   -582

تضبط فيها سنوياً كميات كبرية من املواد األفيونية األفغانية، يف 

سلطات  2012، ضبطت  عام  ويف  األول.  املقام  يف  شكل هريوين 

من  طنًّا   11 الرتكية  املنظمة  والجرمية  التهريب  مكافحة  إدارة 
ألبانيا وأملانيا وهولندا )زيادة بنسبة  هة أساسا إىل  الهريوين موجَّ
72 يف املائة عىل كمية املضبوطات يف عام 2011(. وللسنة الثالثة 
عىل التوايل، مل يُبلغ عن أيِّ ضبطيات مورفي يف تركيا. والقنَّب هو 
العقار غري املرشوع الذي يتجر به ويتعاطى عىل أوسع نطاق يف 
مدى  عىل  املائة  يف   262 بنسبة  املضبوطات  ازدادت  وقد  تركيا، 
السنوات الخمس املاضية، وُضبط 74.6 طنًّا يف عام 2012. وكان 
منشأ معظم القنَّب الذي ضبطته السلطات الرتكية محلياً. غري أنَّ 
ما مجموعه أربعة أطنان من راتنج القنَّب املضبوط نشأ يف إيران 
يف  والعراق  السورية  العربية  والجمهورية  )جمهورية-اإلسالمية( 

املقام األول.

عرب  الهريوين  لتهريب  جديدة  دروباً  هناك  بأنَّ  وأفيد   -583
عرب  أفغانستان  من  الهريوين  ويُهرَّب  الظهور.  يف  آخذة  املنطقة 
العراق  عرب  يُهرَّب  ثم  باكستان،  أو  )جمهورية-اإلسالمية(  إيران 
وبلدان أخرى يف الرشق األوسط. ووفقاً للبيانات الوطنية املقّدمة، 
ازدادت مضبوطات الهريوين يف لبنان من أقل من 3 كيلوغرامات 
وبلغ   ،2012 عام  يف  كيلوغراماً   20 من  أكرث  إىل   2008 عام  يف 
مجموع مضبوطات الهريوين يف ُعامن ما يقرب من 100 كيلوغرام 

يف عام 2012 مقارنة بأقل من 9 كيلوغرامات يف عام 2008.

البحرين؛ ويف  يف  الهريوين  زيادة يف مضبوطات  وحدثت   -584
التهريب”  “بغال  ون  يسمَّ الذين  بون  املهرِّ به  يُهرِّ الحاالت  معظم 
القادمون من باكستان يف جوفهم. وعالوة عىل ذلك، أدَّى العديد 
عىل  تحتوي  طرود  ضبط  إىل  املراقب  التسليم  عمليات  من 
الهريوين مرسلة بواسطة خدمات الربيد الرسيع. وكان منشأ هذه 
واليونان.  املتحدة  اململكة  ووجهتها  والعراق  أفغانستان  الطرود 
يف  الدويل  البحرين  مطار  يف  استثنائية  ضبطية هريوين  وحدثت 
آب/أغسطس 2012، عندما ُضبط أكرث من 4.5 كيلوغرامات من 

الهريوين يف مالبس ُمرّشبة به.

بلدان  عنها  أبلغت  التي  الكوكايي  مضبوطات  وازدادت   -585
حيث   - سواء  حد  عىل  والكمية  العدد  حيث  من   - آسيا  غرب 
عام  واحد يف  يقرب من طن  ما  إىل  املضبوطات  ارتفع مجموع 
مكافحة  إدارة  سلطات  وضبطت  الثاين(.  الشكل  )انظر   2011
التهريب والجرمية املنظمة يف تركيا 402 كيلوغرام من الكوكايي 
عنها يف  املبلغ  الكمية  يقرب من ضعف  ما  أي   -  2012 عام  يف 
عام 2010 - وأفادت بأنَّ عدد ضبطيات الكوكايي يتزايد باطراد، 
شبكات  تحّول  ويتزايد  ضبطية.  كل  يف  الكمية  متوسط  وكذلك 
العصابات  أنَّ  ويبدو  بالكوكايي،  االتِّجار  إىل  بالهريوين  االتِّجار 
اإلجرامية يف غرب أفريقيا تضطلع بدور أهم يف توريد الكوكايي 
يف  ة  مستجدَّ ظاهرة  بالكوكايي  الهريوين  ومقايضة  تركيا.  إىل 
عرب  وكذلك  أفريقيا  عرب  البلد  الكوكايي  يدخل  حيث  باكستان، 

رشق آسيا وأوروبا.
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 الشكل األول-  جهود إبادة خشخاش األفيون 
يف بلدان خمتارة يف غرب آسيا، 2013-2005
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أفغانستان باكستان

مكافحة  ووزارة  والجرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب  املصدر: 

 2013 لعام  األفيون  لزراعة  االستقصائية  الدراسة  أفغانستان:  يف  رات  املخدِّ

رات والجرمية  )ترشين الثاين/نوفمرب 2013(؛ مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ

رات يف أفغانستان، "أفغانستان: تقييم خطر األفيون لعام  ووزارة مكافحة املخدِّ

 2013 العاملي  رات  املخدِّ تقرير  السابقة؛  األعوام  يف  الخطر  وتقييامت   "2013

.(A.13.XI.6 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع(

مالحظة: البيانات الخاصة بباكستان عن عام 2013 مل تكن متاحة وقت النرش.
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يف  وتعاطيه  بالكوكايني  املرشوع  غري  االتِّجار  أيضاً  وازداد   -586

أمريكا  من  املنطقة  إىل  الشحنات  تصل  حيث  األوسط،  الرشق 

البحر.  طريق  وعن  الجوِّي  التوصيل  خدمات  بواسطة  الجنوبية 

الرشق  إىل  األمريكية  القارة  يف  الناشئ  الكوكايني  معظم  ويُنقل 

األوسط بواسطة رشكات الربيد الرسيع أو مخفى يف حاويات شحن 

يف  الكوكايني  من  كيلوغراماً   115 ُضبط  اليمن،  ويف  بحراً.  مرسلة 

من  كيلوغراماً   13 ُضبط  لبنان،  ويف  الربازيل.  من  مرسلة  حاوية 

اململكة  ويف  الربازيل.  من  قطر  عرب  قادمة  طائرة  يف  الكوكايني 

العربية السعودية، ُضبط طرد قادم من القارة األمريكية يحتوي 

عىل 153 غراماً من الكوكايني. 

املؤثِّرات العقلية )ب( 

طات األمفيتامينية يف العامل بنسبة  ازدادت مضبوطات املنشِّ  -587

66 يف املائة يف عام 2011، فبلغت رقامً قياسياً مجموعه 123 طنًّا، 

بفعل الزيادات يف مضبوطات امليثامفيتامني واألمفيتامني. وما زال 

إجاميل مضبوطات األمفيتامني يف بلدان يف غرب آسيا هو األكرب، 

ميثِّل  مبا   ،2011 عام  يف  طنًّا   20 املضبوطات  مجموع  بلغ  حيث 

زيادًة بنسبة 55 يف املائة مقارنة بالعام السابق. وكانت أكرب كمية 

من مضبوطات األمفيتامني هي التي أبلغت عنها اململكة العربية 

األقراص  عىل  مرتفعاً  الطلب  زال  ما  طنًّا(، حيث   11( السعودية 

كل  وأبلغ  الكابتاغون.  باسم  تُباع  التي  األمفيتامني  املحتوية عىل 

من الجمهورية العربية السورية واألردن عن ضبط 4 أطنان من 

األمفيتامني. وتؤكِّد املضبوطات الكبرية من أقراص األمفيتامني التي 

العقار  هذا  عىل  الطلب  أنَّ  آسيا  غرب  يف  كابتاغون  باسم  تُباع 

معظم  وكان  األوسط.  الرشق  بلدان  يف  سيَّام  ال  عالياً،  ال يزال 

األقراص التي ُضبطت يف طريقه إىل بلدان شبه الجزيرة العربية.

الرئيسية  الوجهة  بأنَّ  العاملية  الجامرك  منظمة  وتفيد   -588

التي  كابتاغون  أقراص  من  كيلوغراماً   3  881 البالغة  للكمية 

املايض،  ضبطت يف الرشق األوسط يف عام 2012 كانت، كام يف 

العربية  اململكة  يف  ُضبط  وقد  السعودية.  العربية  اململكة  هي 

املضبوطات يف  املائة من جميع  83 يف  يقرب من  ما  السعودية 

األردن  وكان  املتحدة.  العربية  واإلمارات  األردن  تليها  املنطقة، 

اللذين أُرسلت  الرئيسيني  البلدين  العربية السورية  والجمهورية 

اململكة  عنها  أبلغت  التي  املضبوطة  رات  املخدِّ شحنات  منهام 

السعودية. العربية 

وهناك أدلَّة عىل أنَّ الصنع الرسِّي املحيل للكابتاغون آخذ   -589

يف التوّسع. وقد ضبطت أجهزة الجامرك اللبنانية معدات مختربات 

األمفيتامني  فيها  مبا  رات،  املخدِّ تستخدم يف صنع  كيميائية  ومواد 

الذي يُباع يف شكل كابتاغون. وكانت املواد املضبوطة قد وصلت من 

الصني. ويف آذار/مارس 2013 فكَّكت سلطات إنفاذ القانون اللبنانية 

مخترباً غري رشعي لصنع األمفيتامني الذي يباع باسم كابتاغون، كام 

ُضبط أكرث من مليون قرص أمفيتامني يباع باسم كابتاغون. وتشعر 

املرشوع  غري  للصنع  املالحظة  املتزايدة  القدرة  إزاء  بالقلق  الهيئة 

لهذا العقار يف املنطقة، وهي قدرة ستزيد من توافره والطلب عليه. 

ولذلك تحثُّ الهيئُة بلداَن املنطقة، وبخاصة لبنان، عىل زيادة تيقظها 

الشبكات  مكافحة  أجل  من  املشرتكة  والعمليات  التعاون  وتعزيز 

رات غري املرشوعة. اإلجرامية الضالعة يف صنع املخدِّ

عامي  بني  امليثامفيتامني  مضبوطات  ازدادت  تركيا،  ويف   -590

والجرمية  التهريب  مكافحة  سلطات  وضبطت  و2012،   2009

 .2012 عام  يف  امليثامفيتامني  من  كيلوغرامات   403 املنظمة 

الت  دت جمهورية إيران اإلسالمية، التي لديها أحد أعىل معدَّ وُحدِّ

العامل، باعتبارها مصدر ما يكاد أن يكون  ضبط مواد اإلدمان يف 

هة يف املقام  كل شحنات امليثامفيتامني التي تُضبط يف تركيا واملوجَّ

األول إىل أسواق رشق آسيا.

ة عمليات للتسليم املراقب، تمَّ يف البحرين اعرتاض  ويف عدَّ  -591

العربية  اململكة  إىل  الفلبني  من  الرسيع  بالربيد  مرسلة  طرود 

السعودية. وتبنيَّ أنَّ الطرود تحتوي عىل امليثامفيتامني، وهو عقار 

يُضبط بكميات متزايدة. وقد ُضبط طرد يف ترشين الثاين/نوفمرب 

2012 يحتوي عىل 1.16 كيلوغرام من هذا العقار.
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 الشكل الثاني-  مضبوطات الكوكايني 
يف غرب آسيا، 2011-2003
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عدد البلدان املُبلغة  مضبوطات الكوكايني
)كيلوغرام(

رات العاملي 2013 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  املصدر:  تقرير املخدِّ

رات  املخدِّ تقرير  للجامرك،  العاملية  املنظمة  السابقة؛  والسنوات   )A.13.XI.6
2010 )بروكسل، 2011(.

ضبطت الكوكايني
عدد البلدان اليت 
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الصيدالنية  للمستحرضات  املتزايد  التعاطي  زال  وما   -592
املحتوية عىل املؤثِّرات العقلية، وبخاصة البن زوديازيبينات، مصدر 
مادة  من  كيلوغراماً   65 نحو  ُضبط  وقد  املنطقة.  يف  كبري  قلق 
بها أحد  الكلونازيبام يف واقعة واحدة يف مطار اسطنبول، وكان مهرِّ

الركاب القادمي من باكستان عن طريق ديب. 

السالئف )ج( 

يف  لالستخدام  ه  املوجَّ الخل  أنهيدريد  معظم  زال  ما   -593
التوزيع  البلد بعد ترسيبه من قنوات  يُهرَّب إىل هذا  أفغانستان 
هذه  ضبطيات  أنَّ  من  الرغم  وعىل  أخرى.  بلدان  يف  املحلية 
يات  التحرِّ فإنَّ  املنطقة  أنحاء  تحدث يف جميع  الكيميائية  املادة 
لعمليات  الالحقة  واالتصاالت  املضبوطات  تلك  ملصدر  االقتفائية 
الضبط ال تزال غري متَّسقة. فمثالً مل تزوِّد أفغانستاُن الهيئَة بتقرير 
سنوي مبعلومات عن مضبوطات املواد الكيميائية املستخدمة يف 
رات لعام 2012 )االستامرة دال(، بيد  الصنع غري املرشوع للمخدِّ
أنَّ االنخفاض املستمر يف سعر أنهيدريد الخل يف السوق السوداء 
يف أفغانستان يوحي بأنَّ توافر هذه املادة ازداد مقارنة بالطلب 
يات  غري املرشوع عليها. وتحثُّ الهيئة عىل زيادة استخدام التحرِّ
املواد  من  وغريه  الخل  أنهيدريد  مضبوطات  ملصدر  االقتفائية 
الكيميائية لتحديد مصدر ترسيبها واإلبالغ عن مضبوطات هذه 

املواد عن طريق نظام “بيكس” دون تأخري.

أنَّ  إىل   2012 لعام  السنوي  تقريرها  يف  الهيئة  وأشارت   -594
 10 الفقرة  مبقتىض  حقها  مارست  املنطقة  يف  فقط  قليلة  بلداناً 
بشحنات  تُبلََّغ  أن  يف   1988 سنة  اتفاقية  من   12 املادة  من  )أ( 
املواد الكيميائية قبل مغادرة الشحنات بلد التصدير، وهذا يعرِّض 
هذه الشحنات لقدر أكرب من خطر الترسيب. وتالحظ الهيئة بعي 
وقطر  والعراق  السورية  العربية  والجمهورية  أرمينيا  أنَّ  االرتياح 
اإلشعار  اشرتاط  يف  بحقها   2013 عام  يف  استظهرت  وقريغيزستان 
املسبق بالتصدير لجميع املواد املدرجة يف الجدولي األول والثاين 
لالتفاقية. وتناشد الهيئة حكومات املنطقة الثامين التي مل متارس 
بعد حقوقها مبقتىض الفقرة 10 )أ( من املادة 12 من اتفاقية سنة 
)جمهورية-اإلسالمية(  وإيران  وأوزبكستان  إرسائيل  1988، وهي 
والبحرين وتركامنستان وجورجيا والكويت واليمن، أن تفعل ذلك. 

املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية )د( 

أصبحت إساءة استعامل الرتامادول، وهو مسكِّن اصطناعي   -595
شبه أفيوين، يف بلدان الخليج، مثار قلق حقيقي، بل أبلغت بعض 
البلدان عن وفيات متصلة بالرتامادول. ويُبلغ العديد من البلدان 
يف الرشق األوسط عن االتِّجار بالرتامادول، الذي ال يخضع للرقابة 

الدولية، وعن تعاطيه. وتضبط سلطات إنفاذ القانون يف املنطقة 

بانتظام كميات كبرية من الرتامادول. ويف األردن، يرُسَّب الرتامادول 

ومن  التجزئة،  تجارة  مستوى  وعىل  املحلية،  التوزيع  قنوات  من 

خالل عمليات البيع من دون الوصفة الطبِّية الالزمة.

ووفقاً للمعلومات التي جمعتها الهيئة، أُخضع الرتامادول   -596

وهذه  املنطقة.  يف  تقريباً  البلدان  جميع  يف  الوطنية  للمراقبة 

الوطنية  الترشيعات  مبوجب  بالفعل  للمراقبة  خاضعة  املادة 

األردن  يف  رة  املخدِّ العقاقري  و/أو  العقلية  باملؤثِّرات  املتعلقة 

السلطات  وتنظر  السعودية.  العربية  واململكة  وقطر  والبحرين 

أنَّ  تبيَّ  الوطنية، حيث  للرقابة  املادة  إخضاع هذه  لبنان يف  يف 

رات املتعددة الخاضعي  أكرث من 5 يف املائة من متعاطي املخدِّ

للعالج يتعاطون الرتامادول.

املنشأ  بلد  هي  مرص  فإنَّ  املتاحة  للمعلومات  ووفقاً   -597

العربية  اململكة  أبلغت  وقد  قطر،  يف  يُضبط  الذي  للرتامادول 

السعودية عن زيادة يف تهريب هذا العقار من مرص إىل أراضيها. 

من  يأيت  لبنان  يف  يضبط  الذي  الرتامادول  معظم  فإنَّ  وباملثل، 

مرص، حيث ينترش تعاطيه عىل نطاق واسع. وتناشد الهيئة بلدان 

تزايد االستعامل غري  إزاء ما يبدو من  املنطقة أن تبقى متيقِّظة 

الطبِّي للرتامادول و/أو تعاطيه، وتحثُّ البلداَن التي يحدث فيها 

تدابري  اعتامد  يف  تنظر  أن  عىل  املرشوع  غري  واالتِّجار  الترسيب 

الرتامادول وتوزيعه ورصفه، بغية  مراقبة أكرث رصامة عىل تجارة 

ضامن أنَّ املستحرضات املحتوية عىل الرتامادول ترُصف لالستخدام 

إىل  املستحرضات  الحدِّ من ترسيب هذه  وبغية  املرشوع  الطبِّي 

قنوات التوزيع غري املرشوعة.

وأبلغت بعض بلدان الرشق األوسط، مثل األردن وإرسائيل   -598

العربية  واململكة  وُعامن  والبحرين  املتحدة  العربية  واإلمارات 

السعودية، عن املؤثِّرات العقلية الجديدة. وعالوة عىل الكيتامي، 

)سبايس(  االصطناعية  القنَّبي  شبائه  ظهور  عن  أيضاً  أُبلغ 

ة  وامليفيدرون  )4-ميثيل ميكاثينون(. ويف إرسائيل، تباع منذ عدَّ

القنَّب االصطناعية يف  رات اصطناعية مثل منتجات  سنوات مخدِّ

املراهقي يف سنِّ 14 إىل  “بخور”، ومعظم مستهلكيها من  شكل 

17 عاماً. ووفقاً ملا تفيد به سلطات الجامرك يف اإلمارات العربية 

ضبط   2012 عام  من  األوىل  الثامنية  األشهر  يف  تمَّ  املتحدة، 

كيلوغراماً   23.5 ما مجموعه  اشتملت عىل  تهريب  126 محاولة 

من شبائه القنَّبي االصطناعية. وكانت جميع الشحنات قد وصلت 

رات كانت يف طريقها إىل السوق  يف طرود. ويُعتقد أنَّ هذه املخدِّ

املحلية وإىل وجهات أخرى.

اليمن،  يف  املتعاطاة  الرئيسية  املادة  هو  القات  يزال  وال   -599

أفريقيا.  استرياده من رشق  النبات، عالوة عىل  هذا  يُزرع  حيث 

وهناك نسبة كبرية من سكان اليمن البالغي من الجنسي كليهام، 
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ميضغون أوراق القات الطازجة بانتظام. وقد أفادت السلطات يف 

البحرين وُعامن بضبط 1.7 كيلوغرام و748 كيلوغراماً من القات، 

عىل التوايل، يف عام 2012. 

التعاطي والعالج  -5

األفيونية  املواد  لتعاطي  السنوي  االنتشار  ل  معدَّ يزال  ال   -600

بوصفة  التي ترصف  األفيون  شبائه  باستثناء  واألفيون،  )الهريوين 

تقديرات  وتشري  آسيا.  غرب  بلدان  من  العديد  يف  عاليا  طبِّية( 

أعىل  أنَّ  إىل  والجرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب 

البالغي  بي  السابق  العام  يف  األفيونية  املواد  تعاطي  الت  معدَّ

أذربيجان  يف  كانت  عاماً  و64   15 بي  أعامرهم   املرتاوحة 

)1.3-1.7 يف املائة( وأفغانستان )2.3-3 يف املائة( وإيران )جمهورية-

أنَّ  إالَّ  املائة(.  يف   1.2-0.6( وباكستان  املائة(  يف   2.3( اإلسالمية( 

املدى الحقيقي للتعاطي غري واضح ألنَّ معظم تقديرات االنتشار 

ا غري ممثِّلة ملجموع سكان البلد أو متقادمة.  يف غرب آسيا هي إمَّ

الت االنتشار التقديرية لتعاطي املواد األفيونية خالل العام  فمعدَّ

السابق بي عموم السكان )املرتاوحة أعامرهم بي 15 و64 عاما( 

يف بلدان املنطقة، مثال، هي تقديرات مىض عليها يف املتوسط أكرث 

من ست سنوات )أي أنَّ العديد منها يستند إىل بيانات ترجع إىل 

حوايل عام 2007 أو حتى قبل ذلك(. ولكن يفاد منذ عام 2007 

ل السنوي لزراعة خشخاش األفيون  عن زيادات ملحوظة يف املعدَّ

اإللحاق  وحاالت  العامل،  يف  الهريوين  وضبطيات  أفغانستان،  يف 

باملرافق الطبِّية للعالج من تعاطي الهريوين يف غرب آسيا. وإضافة 

إىل ذلك، هناك بلدان عديدة يف غرب آسيا، وال سيَّام بلدان الرشق 

والكويت  وقطر  وُعامن  والعراق  والبحرين  األردن  مثل  األوسط 

املواد  تعاطي  عن  موثوقة  تقديرات  بشأنها  توجد  ال  واليمن، 

رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب  هيئة  وتدعو  األفيونية. 

والجرمية إىل مساعدة الحكومات يف غرب آسيا ليك يتسنَّى إعداد 

انتشار  ل  املناسب ملعدَّ الوقت  بها ودقيقة ويف  تقديرات موثوق 

رات. تعاطي املخدِّ

باكستان  من حكومة  صادر  جديد  مشرتك  تقرير  ر  ويقدِّ  -601

تعاطي  عن  والجرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  ومكتب 

من  فرد(  ماليي   6.4( املائة  يف   5.8 أن  باكستان  يف  رات  املخدِّ

باكستان  يف  عاما  و64   15 بي  أعامرهم  ترتاوح  الذين  البالغي 

رات يف عام 2012، ويُعتقد أنَّ ما يقرب من الثلثي  تعاطوا املخدِّ

رات. وتبيَّ أنَّ القنَّب هو  )4.1ماليي فرد( منهم مرتهنون للمخدِّ

االنتشار  ل  معدَّ يبلغ  حيث  باكستان،  يف  تعاطياً  رات  املخدِّ أشيع 

املواد  انتشار  ل  معدَّ يليه  املائة،  يف   3.6 البالغي  بي  السنوي 

األفيونية البالغ 2.4 يف املائة. ومقارنة بتقديرات وطنية أخرى فإنَّ 

ر  ل تعاطي املواد األفيونية عال جداً يف باكستان، حيث يُقدَّ معدَّ

أنَّه خالل العام املايض تناول 1 يف املائة من السكان الهريوين أو 
املواد  املائة مسكِّنات األمل املحتوية عىل  األفيون وتعاطى 1.5 يف 
األفيونية ألغراض غري طبِّية. وهناك حوايل 000 420 نسمة يتعاطون 
رات بالحقن يف باكستان، وهذه نسبة 0.4 يف املائة من السكان  املخدِّ
البالغي. وقدرات عالج اإلدمان منخفضة مقارنة بالطلب، وميكنها 
رات سنوياً. بيد  أن تخدم أقل من 000 30 فرد من متعاطي املخدِّ
أنَّه يف ترشين الثاين/نوفمرب 2012 بدأ العمل، بالتعاون مع منظمة 
رات  الصحة العاملية، بربوتوكوالت جديدة للعالج من تعاطي املخدِّ

تهدف إىل تعزيز قدرات املهنيي العاملي يف هذا املجال.

وينترش تعاطي امليثامفيتامي يف بعض بلدان غرب آسيا.   -602
إيران  جمهورية  يف  امليثامفيتامي  تعاطي  انتشار  نطاق  ويتزايد 
عة  متنوِّ مجموعة  يف  الحاالت  اآلن  البحوث  وتوثِّق  اإلسالمية، 
يف  الطوارئ  أقسام  يف  ذلك  يف  مبا  املحيل،  املجتمع  سياقات  من 
اإلبدايل  للعالج  الخاضعي  واملرىض  الطالب  وبي  املستشفيات 
أنَّ  ورغم  بالحقن.  رات  املخدِّ يتعاطون  من  وبي  األفيون  بشبائه 
التدخي هو الطريقة األكرث شيوعاً لتعاطي امليثامفيتامي فقد أُبلغ 
الذي  األمر  بالحقن،  امليثامفيتامي  تعاطي  اتجاه جديد نحو  عن 
بالدم، مثل  املنقولة  العدوى  أنواع  زيادة يف مخاطر  يجلب معه 
التهاب الكبد وفريوس نقص املناعة البرشية/األيدز. ويف باكستان، 
طات  املنشِّ تعاطي  عن  بيانات  منها  تنتج  دراسة  أول  كشفت 
رات؛  املخدِّ الستهالك  جديد  منط  عن  البلد  هذا  يف  األمفيتامينية 
طات  املنشِّ يتعاطون  بالغ   22 000 بنحو  ر  يُقدَّ ما  أنَّ  تبيَّ  فقد 

األمفيتامينية – ويف كثري من األحيان امليثامفيتامي.

األوسط  الرشق  يف  البلدان  من  عدداً  أنَّ  الهيئة  وتالحظ   -603
رات  املخدِّ متعاطي  لعالج  خاصة  وجهوداً  خاصا  اهتامماً  يكرِّس 
السعودية  العربية  اململكة  وضعت  وقد  تأهيلهم.  وإعادة 
رات  املخدِّ الوقاية من تعاطي  تتناول  الجوانب  ثاُلثية  اسرتاتيجية 
مدمني  عدد  تزايد  وإزاء  املتعاطي.  تأهيل  وإعادة  وقمعه 
متعاطي  تأهيل  إلعادة  مراكز  إنشاء  ُعامن  تعتزم  رات،  املخدِّ

رات يف كل محافظة يف البلد. املخدِّ

التوعية  مجال  يف  متزايدة  جهوداً  قطر  حكومة  وبذلت   -604
دراسية  حلقات  بتنظيم  وذلك  رات،  املخدِّ تعاطي  من  والوقاية 
والثقافية  الرياضية  واألندية  والكليات  املدارس  يف  ومحارضات 
وأماكن تجمع الشبان واملعاهد العسكرية. وباملثل، تالحظ الهيئة 
رات  املخدِّ تعاطي  من  الوقاية  مجال  يف  الكويت  حكومة  التزام 
وتفانيها يف تنفيذ خطط ومشاريع األمن والتوعية من أجل مكافحة 
رات. ويف هذا السياق، وقَّع املسؤولون عن مرشوع  تعاطي املخدِّ
رات عىل اتفاقات تعاون  “غراس” اإلعالمي الوطني ملكافحة املخدِّ
ومنظمة  والجرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب  مع 
الخليجي  التعاون  التابع ملجلس  الصحة  العاملية ومكتب  الصحة 

رات. وكذلك مؤسسة “مينتور” الدولية للوقاية من تعاطي املخدِّ
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ملدى  تقييام  توفر  حديثة  وبائية  دراسات  أيُّ  توجد  وال   -605
رات يف لبنان يف السنوات األخرية. إالَّ أنَّ عدد  انتشار تعاطي املخدِّ
و000 4   2 000 بي  مبا  ر  يقدَّ بالحقن  رات  املخدِّ يتعاطون  من 
نقص  بفريوس  املصابي  من  املائة  يف   5.7 حوايل  أنَّ  كام  شخص، 

رات بالحقن. املناعة البرشية يف لبنان هم من متعاطي املخدِّ

انتشار  خطر  من  السجون  يف  رات  باملخدِّ االتِّجار  ويزيد   -606
الذين  سيَّام  وال  السجناء،  بي  البرشية  املناعة  نقص  فريوس 
املائة  يف   70 من  أكرث  أنَّ  تبيَّ  وقد  بالحقن.  رات  املخدِّ يتعاطون 
رات بالحقن  رات بالحقن كانوا يتعاطون مخدِّ من متعاطي املخدِّ
يوم دخولهم السجن، وكان 7 يف املائة يتشاركون يف استعامل إبر 

الحقن أثناء وجودهم يف السجن.

واستهلت حكومة لبنان يف بداية عام 2012 برنامجا للعالج   -607
اإلبدايل بشبائه األفيون. ويعمل الربنامج اآلن بكامل طاقته، وقد 

انضم إليه منذ بدايته وحتى اآلن حوايل 700 مريض.

التي  للعالج  الطبِّية  باملرافق  اإللحاق  بيانات  وأظهرت   -608
دون  القوقاز  وراء  ما  ومنطقة  الوسطى  آسيا  بلدان  عنها  أبلغت 
الطبِّية  باملرافق  يلتحقون  من  نسبة  أنَّ   2011 عام  يف  اإلقليمية 
للعالج أساسا من تعاطي شبائه األفيون تتفاوت تفاوتاً كثرياً: ففي 
يتعاطون  بالعالج  امللتحقي  من  املائة  يف   99 كان  طاجيكستان، 
املواد األفيونية أساساً؛ ويف جورجيا كانت هذه النسبة 96 يف املائة؛ 
املائة؛ ويف  املائة؛ ويف قريغيزستان، 84 يف  ويف أوزبكستان، 89 يف 
كازاخستان، 64 يف املائة. غري أنَّ القدرات العالجية يف جميع أنحاء 

هذه املنطقة دون اإلقليمية محدودة. 

أوروبا دال- 

التطورات الرئيسية  -1

واملؤثِّرات  رة  املخدِّ العقاقري  تعاطي  الت  معدَّ أنَّ  يبدو   -609
االستقرار  بي  تتأرجح  ال تزال  ووسطها  أوروبا  غرب  يف  العقلية 
تاريخيا.  عالية  مستويات  عند  ذلك  كان  وإْن  واالنخفاض، 
طات األمفيتامينية مستقرا يف رشق أوروبا  وال يزال تعاطي املنشِّ
قلّة  يف  عنها  أُبلغ  صغرية  زيادة  حدوث  مع  الرشقي،  وجنوبها 
رات املتعاطاة انتشاراً يف  من البلدان. ويظّل القنَّب أوسع املخدِّ
يليه  تعاطيا،  األفيونية  املواد  أشيع  فهو  الهريوين،  ا  وأمَّ أوروبا. 
وأصبحت  الرشقي.  وجنوبها  أوروبا  رشق  يف  واملورفي  األفيون 
التي  األفيونية،  شبه  الطبِّية  الوصفات  عقاقري  تعاطي  ظاهرة 
وصلت  حيث  ووسطها،  أوروبا  غرب  يف  قلق  مدعاة  ت،  استجدَّ
عدد  يف  قياسية  مستويات  إىل  العقاقري  هذه  من  املضبوطات 
قليل من البلدان يف هذه املنطقة دون اإلقليمية، وحيث يزداد 

غري  أخرى  أفيونية  شبه  مواد  تعاطي  من  العالج  عىل  الطلب 
بشبائه  الصلة  الوفيات ذات  تناقص إجامال عدد  الهريوين. وقد 
حاالت  نسبة  زادت  ولكن  ووسطها،  أوروبا  غرب  يف  األفيون 

الوفاة التي تُعزى إىل الفينتانيل وامليثادون، يف بعض البلدان.

وقد أخذ تعاطي املؤثِّرات النفسانية الجديدة يطرح تحدياً   -610
من  املسبوقة  غري  واألصناف  األعداد  إىل  بالنظر  وبخاصة  كبرياً، 
املواد املستبانة يف عام 2012، التي كثريا ما تُباع باعتبارها “أمالح 
استحامم” أو “ُمنِعشات مزاج مرشوعة” أو “أغذية نباتية”. وتُعّد 
رات  ة يف مجال املخدِّ املؤثِّرات النفسانية الجديدة ظاهرة مستجدَّ
فيها  يظهر  بدأ  التي  الرشقي،  وجنوبها  أوروبا  رشق  منطقة  يف 
تأثريها مؤخرا. ومع أنَّ تلك املواد تُنقل بدرجة رئيسية يف شكل 
وتوزيعها  وتغليفها  وتعبئتها  تجهيزها  أجل  من  آسيا،  من  سائب 
أوروبا.  ات عىل صنعها بقدر محدود يف  أوروبا، فهنالك مؤرشِّ يف 
يات متزايدة، ألنَّ  ويطرح توريد املؤثِّرات النفسانية الجديدة تحدِّ

بعضها يُسوَّق تجارياً بشكل مرشوع.

املغلقة  األماكن  يف  املرشوعة  غري  القنَّب  زراعة  وال تزال   -611
آخذًة يف االزدياد يف منطقة غرب أوروبا ووسطها دون اإلقليمية، 
وإْن كان ذلك بوجود نزعة نحو استخدام مواقع صغرية متعددة. 
دون  املنطقة  هذه  يف  القنَّب  راتنج  مضبوطات  تناقصت  وقد 
اإلقليمية، يف حي ازدادت مضبوطات عشبة القنَّب. وتزرع عشبة 
القنَّب يف جميع أنحاء رشق أوروبا وجنوبها الرشقي، حيث كُشفت 

زراعات واسعة النطاق يف بلدان كثرية، وخصوصا ألبانيا.

استخداما  الدروب  أشيع  البلقان  درب  يظل  حي  ويف   -612
رات يف منطقة رشق أوروبا وجنوبها الرشقي دون  لتهريب املخدِّ
املايض.  العام  املهرَّب يف  الهريوين  مقدار  انخفض  فقد  اإلقليمية، 
عن  اإلقليمية  دون  املنطقة  تلك  يف  البلدان  أبلغت  لذلك،  وتبعا 

انخفاض مقادير مضبوطات الهريوين لديها.

تنّوعا،  تزداد  أخذت  فقد  الكوكايي  تهريب  دروب  ا  أمَّ  -613
وذلك عىل سبيل املثال بحدوث بعض عمليات تهريب الكوكايي 
عرب بلدان البلطيق أو عرب درب البلقان املستخَدم تقليديا لتهريب 
الهريوين من أفغانستان إىل أوروبا. كام أُبلغ عن زيادة يف تهريب 
ازدياد  جانب  إىل  األسود،  البحر  موانئ  عرب  وخصوصا  الكوكايي، 

نفوذ التنظيامت اإلجرامية األجنبية يف املنطقة.

ويبدو أنَّ صنع امليثامفيتامي غري املرشوع آخذ يف االنتشار   -614
إىل مواضع جديدة يف أوروبا. وقد كُشفت مختربات جديدة لصنعه 
وازدادت  وبلغاريا ورومانيا.  وأوكرانيا  الرويس  االتحاد  كٍل من  يف 
)واسمها  ميثامفيتامي  ديوكيس  امليثيلي  مادة  من  املضبوطات 
الشائع “إكستايس”( يف غرب أوروبا ووسطها، مامَّ يدل عىل زيادة 
محتملة يف تعاطيها؛ ويف الوقت نفسه، انتقل صنع هذه املادة غري 

املرشوع إىل أماكن بعيدة عن أوروبا. 
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التعاون اإلقليمي  -2

إطار  يف  اإلقليمية  ترانسبورت”  “تشانِل  عملية  جرت   -615
عملية  باسم  املعروفة  رات،  املخدِّ ملكافحة  اإلقليمية  املبادرة 
“تشانِل”، برعاية منظمة معاهدة األمن الجامعي، يف كانون األول/

املنشود يف عملية “تشانِل  الرئييس  الهدف  ديسمرب 2012. وكان 
رات وسّد قنوات تهريب  ترانسبورت” كشف ومنع االتِّجار باملخدِّ
رات االصطناعية من غرب أوروبا ووسطها إىل الدول األعضاء  املخدِّ
تهريب  وكذلك  املذكورة،  الجامعي  األمن  معاهدة  منظمة  يف 
الهريوين والقنَّب من أفغانستان إىل بلدان االتحاد الجمريك الذي 

يضم االتحاد الرويس وبيالروس وكازاخستان.

االتحاد  مجلس  اعتمد   ،2012 األول/ديسمرب  كانون  ويف   -616
رات للفرتة 2013- األورويب اسرتاتيجية االتحاد األورويب بشأن املخدِّ

شاملة  محورية  مواضيع  عىل  االسرتاتيجية  هذه  وتشتمل   .2020
والرصد  واملعلومات  والبحوث  الدويل؛  والتعاون  التنسيق؛  بشأن 
والتقييم. وتتضمن خطة العمل األوىل الخاصة باالسرتاتيجية، للفرتة 
2013-2016، التي اعتُمدت يف حزيران/يونيه 2013، إجراءات عمل 
األفيونية  شبه  الطبِّية  الوصفات  عقاقري  تعاطي  ملشكلة  ي  للتصدِّ
الرعاية  تدابري  وتحسي  طبِّية،  وصفة  دون  تباع  التي  والعقاقري 
مرحلة  ويف  السجون  يف  رات  املخدِّ بتعاطي  الصلة  ذات  الصحية 
النفسانية  املؤثِّرات  تعاطي  ملشكلتي  ي  والتصدِّ اإلفراج،  ما بعد 
الجديدة والتعاطي املتعدد العقاقري )مبا يف ذلك تعاطي مجموعات 
للعقوبات  لبدائل  والرتويج  املرشوعة(،  املرشوعة/غري  املواد  من 

رات. الَقرْسيّة التي توقع عىل مرتكبي جرمية تعاطي املخدِّ

أجل  من  املايض  العام  يف  عة  متنوِّ أحداث  نُظِّمت  وقد   -617
رات.  زيادة تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل يف ميدان مراقبة املخدِّ

الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية  -3

مرسوم   ،2012 األول/أكتوبر  ترشين  يف  ل  ُعدِّ النمسا،  يف   -618
املؤثِّرات العقلية، فيام يتعلق بجملة أمور ومنها اشرتاط الوصفة 
يف  الجمع  من  الحدِّ  أجل  من  البن زوديازيبينات  لرصف  الطبِّية 
االتحاد  ويف  معا.  والبن زوديازيبينات  األفيون  شبائه  بي  التعاطي 
ترشين   19 املؤرَّخ   ،1178 رقم  الحكومي  القرار  أدخل  الرويس، 
رة  املخدِّ العقاقري  قامئة  عىل  تعديالت   ،2012 الثاين/نوفمرب 
يف  للمراقبة  الخاضعة  السليفة  والكيمياويات  العقلية  واملؤثِّرات 
االتحاد الرويس. ويف أواخر عام 2012، وضعت السلطات األوكرانية 
بأنَّه  رات، وأُفيد  اسرتاتيجية وطنية متكاملة بشأن مكافحة املخدِّ
من املتوقَّع أْن توافق عليها الحكومة بحلول نهاية عام 2013. ويف 
إستونيا، اعتُمدت خطة عمل للفرتة 2013-2016، يف إطار خطة 
الصحة الوطنية للفرتة 2009-2020؛ وتشمل خطة العمل السعي 

متكامل  نهج  إطار  عليها يف  والطلب  رات  املخدِّ إىل خفض عرض 

بشأن الصحة العامة.

اعتبارا  الجديدة،  الجنائية  املدونة  نفاذ  بدأ  كرواتيا،  ويف   -619

رة  املخدِّ العقاقري  صنع  وأصبح   .2013 الثاين/يناير  كانون   1 من 

وتعاطيها يخضعان اآلن للمراقبة مبوجب ثالٍث من مواد املدونة 

 ،)190 )املادة  إذن  دون  بها  والتجارة  العقاقري  صنع  القانونية: 

تيسري استعامل العقاقري )املادة 191(، وصنع املواد املحظورة يف 

ويعترب  191أ(.  )املادة  إذن  دون  بها  والتجارة  الرياضية  األلعاب 

رات دومنا نيّة لبيعها جرمية قامئة بذاتها يُعاقَب عليه  إنتاج املخدِّ

ا حيازة  بالحبس ملدة ترتاوح بي ستة أشهر إىل خمس سنوات. أمَّ

كميات صغرية لغرض االستعامل الشخيص فتُعامل عىل أنَّها ُجنحة 

بغرامة  عليها  ويُعاقَب  رات  املخدِّ إدمان  مكافحة  قانون  مبقتىض 

 – دوالراً   820 حوايل  )أي  يورو  و600 2  650 يورو  بي   ترتاوح 

مرتوك  “صغرية”  كمية  يشكِّل  ما  تقدير  أنَّ  غري  دوالراً(.   3 250

الجديدة  القانونيُة  املدونُة  وتحثُّ  املحكمة.  أو  العامة  للنيابة 

إذا  ما  حالة  يف  السجن  عن  بديلة  بعقوبات  األخذ  عىل  املحاكَم 

كانت العقوبة القصوى ستة أشهر حبس.

الرويس  االتحاد  استهلت حكومة   ،2013 آذار/مارس  ويف   -620

برنامجاً حكومياً جديداً شامالً بشأن مكافحة االتِّجار غري املرشوع 

الربنامج  ن  ويتضمَّ  .)2020-2013 )للفرتة  بلدها  يف  رات  باملخدِّ

والتنسيق  التعاون  تعزيز  أجل  من  الرئيسية  التدابري  من  عددا 

القانونية،  باإلصالحات  والنهوض  القانون،  إنفاذ  أجهزة  بي  فيام 

والتحقيقات،  يات  والتحرِّ والبحثية،  العملية  األنشطة  وزيادة 

املستوى  عىل  رات  املخدِّ مكافحة  أنشطة  بي  التنسيق  وتحسي 

االتحادي، وكذلك أنشطة التعاون الدويل يف مكافحة االتِّجار غري 

رات. املرشوع باملخدِّ

ويف أوكرانيا، وافقت الحكومة، يف 13 أيار/مايو 2013، عىل   -621

القرار 333، الذي ينص عىل إجراءات تتبع بشأن احتياز العقاقري 

رة واملؤثِّرات العقلية والكيمياويات السليفة ونقلها وتخزينها  املخدِّ

الرعاية  مؤسسات  جميع  يف  منها  والتخلُّص  واستعاملها  ورصفها 

األسود  الجبل  حكومة  ت  أعدَّ  ،2013 عام  ويف  البلد.  يف  الصحية 

 2020-2013 للفرتة  رات  املخدِّ بشأن  وطنية  اسرتاتيجية  مرشوع 

األمم  مكتب  مع  بالتعاون   ،2016-2013 للفرتة  عملها  وخطة 

اعتامد هاتي  املتوقَّع  والجرمية؛ ومن  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة 

الوثيقتي يف نهاية عام 2013.

ل املرسوم النمساوي  ويف ترشين األول/أكتوبر 2012، ُعدِّ  -622

املنتجات  بوصف  السامح  أجل  من  رة  املخدِّ بالعقاقري  الخاص 

بها  املأذون  القنَّب،  مستخلَصات  عىل  تحتوي  التي  الصيدالنية 

التشيكية  الجمهورية  بدأ يف  نيسان/أبريل 2013،  أوروبا. ويف  يف 

االرتهان  إىل  املؤدية  باملواد  الخاص  القانون  عىل  تعديالت  نفاذ 



85 الفصل الثالث-  تحليل الوضع العالمي  

ويف  طبِّية.  ألغراض  واستعامله  وإنتاجه  القنَّب  بزراعة  تسمح 

الترشيعية،  لألحكام  التنفيذية  الصكوك  نّصت  املتحدة،  اململكة 

نيسان/أبريل 2013، عىل وضع دواء  النفاذ يف  التي دخلت حيِّز 

من   1 الجزء  ضمن  القنَّب  من  املستمد  الطبِّي  الساتيِفكس 

الجدول 4 من الالئحة التنظيمية بشأن إساءة استعامل العقاقري، 

فئة  من  الطبِّية  لألدوية  الرقايب  التنظيمي  لإلطار  إخضاعه  بغية 

للمراقبة. الخاضعة  العقاقري 

ويف كانون الثاين/يناير 2013، بدأ يف هولندا رسيان قاعدة   -623

ى “كويف  عىل الصعيد الوطني تقيِّد الدخول إىل املقاهي التي تُسمَّ

األخذ  تمَّ  أْن  بعد  البلد،  يف  املقيمي  عىل  مقصورا  بجعله  ُشب” 

بها يف ثالث مقاطعات جنوبية )ليمبورغ، ونورد-برابانت، وزيلند( 

بتنفيذ  لها  ُسمح  البلدية  اإلدارات  أنَّ  غري   .2012 يف 1 أيار/مايو 

القاعدة الجديدة تدريجيا ووفقا للسياسات العامة املحلية بشأن 

تلك املقاهي واالعتبارات األمنية. وقد أعلنت الحكومة أنَّه اعتباراً 

من حزيران/يونيه 2013 بات ما نسبته 70 يف املائة من اإلدارات 

البلدية البالغ عددها 103 يف البلد يطبِّق معيار اإلقامة أو يخطِّط 

لتطبيقه. وألغت الحكومة، يف ترشين الثاين/نوفمرب 2012، قيوداً، 

كان من املزمع بدء العمل بها يف كانون الثاين/يناير 2013 تقرص 

حق ارتياد تلك األماكن عىل ما ال يتجاوز 000 2 “عضو” يف العام 

الثاين/ يف ترشين  أيضاً،  الحكومة  وأعلنت  أقىص.  كحدٍّ  الواحد 

الفاصلة  للمسافة  األدىن  للحدِّ  املزمعة  الزيادة  أنَّ  نوفمرب 2012، 

بي هذه األماكن واملدارس الثانوية واملهنية إىل 350 مرتاً لن تُفرض 

التطّورات، تكرِّر  إْذ تالحظ هذه  مبوجب قواعد وطنية. والهيئة، 

يخالف  هذه  ُشب”  “الكويف  مقاهي  وجود  بأنَّ  موقفها  تأكيد 

رات. أحكام االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ

وأفادت سويرسا بأنَّه من املقرَّر أن يبدأ يف ترشين األول/  -624

تجيز  التي  رات،  املخدِّ قانون  عىل  التعديالت  نفاذ   2013 أكتوبر 

املعاقبة بغرامة عىل حيازة األشخاص البالغي أقل من 10 غرامات 

من القنَّب.

اتخاذ  اإلقليمية  املنطقة  هذه  يف  البلدان  واصلت  وقد   -625

املؤثِّرات  تطرحه  الذي  التحدي  ملواجهة  الترشيعية  التدابري 

النفسانية الجديدة، عىل الصعيدين الوطني واإلقليمي. ويف آذار/

للتدابري  يُخِضع  أْن  األورويب  االتحاد  مجلس  قرَّر   ،2013 مارس 

باسم  اختصاراً  )املعروفة  أمفيتامي  4-ميثيل  املادَة   الرقابية 

“MA-4”(، وهي مادة اصطناعية مشتقة من األمفيتامي اقرتنت 

قرَّر   ،2013 األول/أكتوبر  ويف ترشين  أوروبا.  يف  وفيات  بحدوث 

إندول  املادة 5-)2-أمينوبروبيل(  أوروبا فرَض حظر عىل  مجلس 

طة  )املعروفة اختصاراً باسم “IT-5”(، وهي مادة اصطناعية منشِّ

ط وُمهلِوس اقرتنت بحاالت وفاة يف عدد  جديدة ذات مفعول ُمنشِّ

من البلدان.

األوروبية  املفوضية  اقرتحت   ،2013 أيلول/سبتمرب  ويف   -626
ترشيعا سيميض خطوة يف تطوير إجراءات تقييم مخاطر املؤثِّرات 
اإلجراءات  تلك  ستقيض  حيث  ومراقبتها،  الجديدة  النفسانية 
الجديدة  النفسانية  املؤثِّرات  بيع  تقيد  مؤقتة  تدابري  باستحداث 
للمستهلكي عىل نطاق االتحاد األورويب يف حاالت الخطر املبارش، 
وتدابري دامئة يف غضون عرشة أشهر. ويف حال ما إذا بيَّ التقييم 
أنَّ املادة تشكل خطرا بالغا، ميكن تقييد استخدامها يف الصناعة 
كذلك. وستكون التدابري قابلة للتطبيق مبارشة لدى الدول األعضاء 

يف االتحاد األورويب  وال تحتاج إىل أن تُدرج يف قواني وطنية.

وقد وضعت بلدان كثرية مؤثِّرات نفسانية جديدة متعددة   -627
قيد املراقبة. وعىل سبيل املثال، يف عام 2012، ُوِضَعت 28 مادة 
“مادة   46 وُوضَعت  أملانيا،  يف  املراقبة  قيد  جديدة  اصطناعية 
كيميائية بحثية” جديدة قيد املراقبة يف سويرسا. ويف نيسان/أبريل 
2013، ُوضَعت 15 مادة قيد املراقبة الوطنية يف بلجيكا. ويف عام 
والنمسا  فنلندا  من  كلٍّ  املراقبة يف  قيد  التابنتادول  ُوضع   ،2012

وهولندا، وامليفيدرون قيد املراقبة يف كلٍّ من فنلندا وهولندا.

الربتغال  يف  ترشيع  استُحدث   ،2013 نيسان/أبريل  ويف   -628
باسم “املتاجر  يقيض بإغالق منافذ البيع بالتجزئة املعروفة أيضاً 
النفسانية  املؤثِّرات  تبيع  التي  الرؤوس”  “متاجر  أو  الذكية” 
الجديدة. ويجوز مبقتىض هذا الترشيع إخضاع املؤثِّرات النفسانية 
الجديدة إىل حظر مؤقَّت يف حال ما إذا مل يكن لها أيُّ استخدام 
مرشوع مأذون به وتستبعد من السوق حتى يتّم التأكّد من أنَّها 

ال تشكل خطرا عىل الصحة.

ويف التفيا، استُحدث يف شباط/فرباير 2013 نظام للمواد   -629
قيد  وُوضَعت  للمراقبة،  الخاضعة  املواد  قامئة  إطار  يف  الجنيسة 
أكرث  الجنيسة تشتمل عىل  الكيميائية  املواد  فئة من  املراقبة 17 
فئات  خمس  ليتوانيا  ووضعت  جديد.  نفساين  مؤثِّر   200 من 
من املواد قيد املراقبة يف عام 2012. ويف عام 2012 أيضاً، أصبح 
امليثوكسيتامي أول عقار يخضع للمراقبة مبوجب أمر مؤقّت بشأن 
أُخضع  ثمَّ يف شباط/فرباير 2013،  اململكة املتحدة،  رات يف  املخدِّ
رات امليثوكسيتامي  للمراقبة مبوجب قانون إساءة استعامل املخدِّ
ترامادول، وفئات  O-ديسميثيل  والعقار  به،  مع مواد ذات صلة 
صلة  ذات  ومركَّبات  االصطناعية  القنَّبي  شبائه  من  إضافية 
قرارات  اتُّخذت   ،2013 عام  ويف  والفينسيكليدين.  بالكيتامي 
ملراقبة املواد البن زوفورانية )املعروفة أيضاً باسم “بن زو فيوري”(، 
كتدبري  وكذلك،  بلجيكا،  يف   ،6-APBو  5-APB مادتا  مثالً  ومنها 
مؤقَّت، يف اململكة املتحدة. وُوِضَعت يف لكسمربغ يف عام 2012 
قيد   )Mitragyna speciosa( والكراتوم  العرَّاف  مرميية  نبتتا 
املراقبة الوطنية. كام ُوضع القات قيد املراقبة يف هولندا يف كانون 
النبتة  وتقرَّر يف متوز/يوليه 2013 وضع هذه  الثاين/يناير 2013، 

تحت املراقبة يف اململكة املتحدة. 
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رات املخدِّ )أ( 

القنَّب،  لنبتة  املرشوعة  غري  الزراعة  يف  التزايد  استمر   -630
الكثري من  السواء، يف  األكرب عىل  املزارع  الخاصة ويف  البيوت  يف 
بلدان أوروبا، وورد أنَّ بيع البذور واملعّدات من خالل اإلنرتنت 
قد يرس هذا يف بعض البلدان. وأشري إىل تورّط جامعات إجرامية 
النطاق،  الواسعة  املرشوع  غري  القنَّب  إنتاج  عمليات  يف  منظمة 
أدلَّة متزايدة عىل التحول إىل مامرسة الزراعة  ولكن توجد أيضاً 
اململكة  يف  لوحظ  مثلام  املساحة،  محدودة  متعددة  مواضع  يف 
غري  الزراعة  عمليات  من  كبري  عدد  اكتُشف  حيث  املتحدة، 
أدلَّة عىل استقرار يف  املرشوعة عىل نطاق تجاري وحيث توجد 
العقارية  املمتلكات  القنَّب. وقد زاد عدد  عدد ضبطيات مزارع 
)السكنية والتجارية( التي يُزرع فيها القنَّب بصورة غري مرشوعة 
الجمهورية  أنَّ  ذلك  ومثال  البلدان.  بعض  يف  واسع  نطاق  عىل 
لت رقام قياسيا يف عدد ضبطيات مستنبتات زراعة  التشيكية سجَّ
يف   ”grow houses“ باسم  باإلنكليزية  املعروفة  املن زلية  القنَّب 
عام 2012 حيث بلغ 199 ضبطية، كان عدد النبتات املضبوطة يف 
ثلثها يزيد عىل 500 نبتة يف كل حالة، وذلك مقارنًة بـ165 ضبطية 
من هذا القبيل يف عام 2011. ويف عام 2012، اكتُشف يف رومانيا 
48 موقعا لزراعة القنَّب، وضبط ما مجموعه 125 3 نبتة قنَّب. 
القنَّب  لزراعة  موقعا   12 املكتشفة  املواقع  هذه  بي  من  وكان 
أماكن  يف  لزراعته  و36  املفتوحة(  )املزارع  مفتوحة  أماكن  يف 
مجموعه  ما  بإبادة  أوكرانيا  وأفادت  املغلقة(.  )املزارع  مغلقة 
000 98 موقع للزراعة يف األماكن املفتوحة. ويف بلغاريا، اكتشف 
يف عام 2012 ما مجموعه 42 مرفقا مغلقا ودفيئة )صوبة زراعية( 

لزراعة القنَّب مقارنة بـ35 يف عام 2011.

يف  للزراعة  موقعاً   5 435 تفكيك  جرى   ،2011 عام  ويف   -631
األماكن املغلقة يف هولندا، وال ميثِّل هذا تغرّياً كبرياً عن السنوات 
القنَّب غري املرشوع  ر أنَّ حجم إنتاج  السابقة، رغم أنَّ من املقدَّ
يتزايد منذ عام 2008، وورد أنَّ بلدان املقصد الرئيسية هي أملانيا 
عدد  ل  وسجَّ االسكندنافية.  والبلدان  املتحدة  واململكة  وإيطاليا 
املزارع املضبوطة يف بلجيكا يف عام 2011 رقامً قياسياً، حيث بلغ 
070 1 مزرعة، مبا ميثّل زيادة مقدارها 10 يف املائة تقريبا مقارنة 
بالسنة السابقة، عقب بدء االتجاه التصاعدي يف عام 2007، مع 
نبتات   6 بي  يرتاوح  عدد  عىل  تحتوي  التي  املزارع  عدد  زيادة 
بينام  املضبوطة،  األماكن  عدد  ثلث  متثل حوايل  و49 نبتة، وهي 
ظلّت نسبة املزارع الكبرية وذات النطاق الصناعي مستقرّة. وزاد 
 2011 عام  يف   717 من  أملانيا  يف  املضبوطة  القنَّب  مزارع  عدد 
املضبوط  عدد  انخفاض يف  ولكن حدث   ،2012 عام  يف   809 إىل 
املزارع  املضبوط من  وزيادة يف عدد  الكبرية  املغلقة  املزارع  من 

الصغرية املغلقة واملفتوحة عىل السواء. وما زالت زراعة القنَّب يف 

األماكن املفتوحة منترشة يف جنوب إيطاليا.

زيادة كبرية يف مضبوطات  السابق، حدثت  العام  وخالل   -632

أساساً  تتمثَّل  وكانت  الرشقي،  وجنوبها  أوروبا  جنوب  يف  القنَّب 

وجرت  القنَّب.  راتنج  بكثري،  أقل  حدٍّ  إىل   ، ثمَّ القنَّب،  عشبة  يف 

ضبطيات هامة للقنَّب عىل طول الدرب الذي يعرب ألبانيا والجبل 

الغربية. ويف عام  األسود وكرواتيا قبل أن يصل إىل بلدان أوروبا 

راتنج  من  أطنان   4.2 البلغارية  الجامرك  هيئة  ضبطت   ،2012

القنَّب. ويف رومانيا، مثَّلت مضبوطات عشبة القنَّب 42 يف املائة 

نبتة  من  املضبوطات  وتلتها  املضبوطة،  رات  املخدِّ إجاميل  من 

القنَّب )37 يف املائة(، وزادت املضبوطات من عشبة القنَّب بنسبة 

33 يف املائة باملقارنة بعام 2011. وزادت مضبوطات راتنج القنَّب 

يف رومانيا يف عام 2012 بأكرث من 50 يف املائة باملقارنة بعام 2011. 

ويف الجبل األسود، زادت مضبوطات القنَّب بنسبة 90 يف املائة يف 

الشهور األربعة األُول من عام 2013 باملقارنة بالفرتة نفسها من 

عبور  كبلد  األسود  الجبل  أهمية  تزايد  إىل  يشري  مامَّ  عام 2012، 

لعشبة القنَّب األلبانية. وما زالت األسواق الرئيسية غري املرشوعة 

لعشبة القنَّب األلبانية توجد يف إيطاليا واليونان.

ويف السنوات األخرية، استمر عدد ضبطيات عشبة القنَّب   -633

ضبطيات  انخفضت  بينام  التزايد،  يف  ووسطها  أوروبا  غرب  يف 

املضبوطة  القنَّب  راتنج  كمية  إجاميل  أنَّ  غري  القنَّب.  راتنج 

ما زال أعىل بكثري من عشبة القنَّب. وظلت كمية راتنج القنَّب 

انخفضت من  فقد  تتناقص،  أوروبا ووسطها  املضبوطة يف غرب 

526 طنًّا يف عام  2010 إىل 483 طنًّا يف عام 2011، وهو تراجع 

وتستأثر  طن.   900 وهو   2008 عام  يف  عليه  كانت  عامَّ  كبري 

أوروبا ككل اآلن بحوايل نصف مضبوطات راتنج القنَّب العاملية، 

باملقارنة بحوايل ثالثة أرباعها قبل أكرث من عرش سنوات. ورغم 

أنَّ إسبانيا تستأثر بحوايل ثلث مضبوطات راتنج القنَّب العاملية 

فإنَّ  ووسطها،  أوروبا  غرب  يف  مضبوطاته  أرباع  ثالثة  وحوايل 

النصف  مبقدار  انخفضت  قد  فيها  القنَّب  راتنج  مضبوطات 

طنا(.   326( و2012  طنا(   683(  2008 عامي  بي  فيام  تقريبا 

عند  نسبيا  مستقرا  فرنسا  يف  السنوية  املضبوطات  حجم  وظل 

ولكنه   ،2012-2009 الفرتة  طنًّا يف  50 و56  بي  يرتاوح  مستوى 

انخفض من 55.6 طنًّا يف عام 2011 إىل 51.1 طنًّا يف عام 2012. 

ويف اململكة املتحدة، ارتفعت مضبوطات راتنج القنَّب يف إنكلرتا 

 2011-2010 الفرتة  يف  طنًّا   18.7 من  املائة  يف   4 بنسبة  وويلز 

يف  طنًّا  بـ12.6  باملقارنة   ،2012-2011 الفرتة  يف  طنًّا   19.5 إىل 

الفرتة 2009-2010، ومع هذا، فهي أقل بكثري مامَّ كانت عليه يف 

عام 2004 حيث بلغت 64 طنًّا. ورغم أنَّ املضبوطات السنوية 

من راتنج القنَّب يف إيطاليا ظلت تناهز العرشين طنًّا يف عامي 

2010 و2011، فقد زادت إىل 22 طنًّا يف عام 2012. وانخفضت 
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املضبوطات من راتنج القنَّب يف الربتغال انخفاضا كبريا من 34.7 
طنًّا يف عام 2010 إىل 14.6 طنًّا يف عام 2011.

وما زال معظم راتنج القنَّب املضبوط يف أوروبا يُنتج يف   -634
أوروبا  إىل  املغرب  من  أساسا  يُهرَّب  وهو  يبدو.  ما  املغرب، عىل 
بنقله عن طريق البحر إىل شبه الجزيرة األيبريية، وعادة ما تكون 
بلدان  إىل  عربها  ونقله  فيها  استهالكه  بغرض  إسبانيا،  وجهته 
املائة  يف   90 من  أكرث  أنَّ  وورد  ووسطها،  أوروبا  غرب  يف  أخرى 
دت بلجيكا  من مضبوطات إسبانيا كانت من سفن تجارية. وُحدِّ

وهولندا كمراكز لالتِّجار براتنج القنَّب وعشبته.

ويف الوقت الذي تضاعف فيه عدد ضبطيات عشبة القنَّب   -635
يف غرب أوروبا ووسطها ست مرات تقريبا عىل مدار العقد املايض، 
ظلت الكميات املضبوطة مستقرة نسبيا عند مستوى يرتاوح بي 
ارتفعت  ثم  و2010،   2004 عامي  بي  فيام  سنويا  طنًّا  و65   55
بكثري  أقل  ما زال  املقدار  هذا  ولكن   ،2011 عام  يف  طنًّا   92 إىل 
اململكة  عليه يف عام 2002 حيث ضبط 124 طنًّا. ويف  كان  مامَّ 
املتحدة، ارتفعت مضبوطات عشبة القنَّب يف إنكلرتا وويلز بنسبة 
يف  طنًّا   22 إىل   2011-2010 الفرتة  يف  طنًّا   20.7 من  املائة  يف   6
العشبة قد  الفرتة 2011-2012، وإن كانت املضبوطات من تلك 
انخفضت مبقدار الثلث منذ عام 2008. وقد زاد مقدار مضبوطات 
عشبة القنَّب يف إسبانيا زيادة هائلة من 2.7 طن يف عام 2010 إىل 
17.5 طنًّا يف عام 2011، ثم انخفض يف عام 2012 إىل 10.5 أطنان. 
وزادت مقادير املضبوطات يف اليونان من 7.7 أطنان يف عام 2010 
إىل 13.4 طنًّا يف عام 2011، واستمر بذلك االتجاه التصاعدي الذي 
تبّدى يف السنوات األخرية. وورد أنَّ حوايل ثلثي إجاميل مضبوطات 
ألبانيا، وجرى  اليونان يف السنوات األخرية كان منشؤه  القنَّب يف 
تضاعفت مضبوطات  إيطاليا،  الرب. ويف  أساسا عن طريق  تهريبه 
عشبة القنَّب من 5.5 أطنان يف عام 2010 إىل 10.9 أطنان يف عام 
2011، ثم تضاعفت مرة أخرى إىل 21.5 طنًّا يف عام 2012. ويف 
من  إيطاليا  يف  املضبوطة  القنَّب  نبتات  عدد  زاد  نفسه،  الوقت 
000 72 نبتة يف عام 2010 إىل مليون نبتة يف عام 2011 وأكرث من 
4 ماليي نبتة يف عام 2012. ويف بلجيكا، ظل إجاميل املضبوطات 
الفرتة  القنَّب يرتاوح بي 5.1 و5.2 أطنان يف  السنوية من عشبة 
2010-2011، بينام زادت املضبوطات السنوية يف هولندا بنسبة 
ويف  الفرتة؛  تلك  أطنان خالل   5 إىل  أطنان   4.5 من  املائة  يف   10
فرنسا، زاد إجاميل مضبوطات عشبة القنَّب بنسبة 20 يف املائة من 
عام 2010 إىل عام 2011، حتى وصل إىل 5.5 أطنان، ثمَّ انخفض 
اإلجرامية  الجامعات  زالت  وما   .2012 عام  يف  أطنان   3.2 إىل 

املنظَّمة ضالعة يف أنشطة االتِّجار غري املرشوع بالقنَّب.

يف  للكوكايي  كبرية  محلية  أسواق  وجود  عدم  وبسبب   -636
ا  جنوب رشق أوروبا، فإنَّه ينقل منها إىل بلدان أوروبا الغربية، إمَّ
بلغاريا  الربِّي عرب  بالطريق  ا  وإمَّ اليونان  الزوارق من  عن طريق 

ورومانيا وهنغاريا. وما زال الكوكايي يُهرَّب بكميات صغرية عرب 
موانئ بلغاريا ورومانيا واليونان. وكان إجاميل مضبوطات الكوكايي 
يف رومانيا 54.7 كيلوغراماً يف عام 2012، أي حوايل ثلث ما ضبط 
منه يف عام 2011 )161 كيلوغراماً(. ومتثل الكمية التي ضبطت يف 
عملية واحدة مهمة )48.5 كيلوغراماً( متت عىل الحدود الرومانية 

مع هنغاريا معظم إجاميل مضبوطاته يف عام 2012.

وظل مقدار الكوكايي املضبوط يف غرب أوروبا ووسطها   -637
مستقرا عند حوايل 60 طنًّا منذ عام 2008، بعد الذروة التي بلغها 
يف عام 2006، وهي 120 طنًّا. وقد انخفض إجاميل مضبوطاته يف 
إسبانيا والربتغال مجتمعتي من الذروة التي بلغها يف عام 2006، 
وهي 84 طنا، إىل 20 طنًّا يف عام 2011، وهو ما مياثل مستوى 
مضبوطاته يف بلجيكا وهولندا معاً )18 طنًّا يف عام 2011(. وظلت 
الكمية املضبوطة يف هولندا مستقرة عند حوايل 10 أطنان سنويا، 
بينام ازدادت املضبوطات يف بلجيكا باطراد من 2.5 طن يف عام 
2007 إىل 8 أطنان يف عام 2011. ومثَّلت مضبوطات إسبانيا ربع 
مضبوطات الكوكايي يف أوروبا يف عام 2011 )16.7 طنًّا، وهو أقل 
مستوى لها منذ عام 2000(، ثم زاد كم املضبوطات بحوايل 25 يف 
املائة حتى وصل 20.7 طنًّا يف عام 2012. وما زال كم الكوكايي 
ويف   .2008 عام  منذ  أطنان  الخمسة  دون  الربتغال  يف  املضبوط 
فرنسا  يف  قياسيا  رقام  الكوكايي  مضبوطات  لت  سجَّ  ،2011 عام 
بنسبتي 163  زادت  أطنان(، حيث   6.3( وإيطاليا  أطنان(   10.8(
و65 يف املائة عام كانت عليه يف عام 2010 عىل التوايل. غري أنَّ 
كمَّ مضبوطات الكوكايي يف فرنسا يف عام 2012 انخفض مبقدار 
يف  أيضاً  وانخفض  أطنان،   5.6 إىل  وصل  حيث  تقريبا،  النصف 
إيطاليا )بنسبة 16 يف املائة حتى وصل إىل 5.3 أطنان(. ويف اململكة 
الكوكايي يف إنكلرتا وويلز من  املتحدة، ارتفع مقدار مضبوطات 
الفرتة 2011- أطنان يف   3.5 إىل  الفرتة 2011-2010  2.4 طن يف 

2012، وهو مستوى مياثل حجمها يف الفرتة 2008-2007.

وظلت كميات الكوكايي التي ضبطتها السلطات الجمركية   -638
طنًّا(   34.2(  2011 عامي  يف  نسبيا  متامثلة  الغربية  أوروبا  يف 
و2012 )35.9 طنًّا(، ومثلت تقريبا نصف إجاميل كمية الكوكايي 
التي ضبطتها السلطات الجمركية يف العامل. وفيام يتعلق بشحنات 
السلطات  ضبطتها  التي  أكرث  أو  طن  حجمها  البالغ  الكوكايي 
دت البلدان التي أرسلت منها عىل  الجمركية يف أوروبا الغربية، ُحدِّ
الدومينيكية )3.2  الجمهورية  إكوادور )14.4 طنًّا(،  التايل:  النحو 
أطنان(، الربازيل )2.3 طن(، كولومبيا )2.3 طن(، بريو )2.2 طن(، 

األرجنتي )1.5 طن(، شييل )1.5 طن(.

لتهريب  املستخدمة  الدروب  عون  ينوِّ بون  املهرِّ وظلَّ   -639
الكوكايي إىل غرب أوروبا ووسطها. وأشارت السلطات إىل احتامل 
البلقان تستخدم لتهريب  ظهور دروب متداخلة جزئيا مع درب 
ورشقها.  أوروبا  وسط  إىل  الكوكايي  من  أكرث  محدودة  كميات 
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الكوكايي  تهريب  عمليات  الزيادة يف  إىل  البلدان  بعض  وأشارت 
توصيل  رشكات  أو  الجوِّي  الربيد  استخدام  وكذلك  الصغرية، 
الرسائل يف تهريبه. وقد أفاد مكتب الرشطة األورويب )اليوروبول( 
عام  منذ  زادت  قد  الحاويات  يف  املضبوطة  الكوكايي  كمية  بأنَّ 
2007، وال سيَّام يف إسبانيا وأملانيا وبلجيكا واململكة املتحدة، بينام 
انخفضت الشحنات غري املعبَّأة يف حاويات التي ُضبطت عىل منت 
السفن. ولعلَّ الزيادة يف التهريب بنقل الشحنات يف حاويات قد 
ساهم يف زيادة استخدام املهربي ملوانئ بلجيكا وهولندا وبلدان 
أخرى يف أوروبا الغربية. واعترُبت الزيادة الحاّدة يف كم الكوكايي 
يف  تتكّرر  مل  التي   ،2010 عام  يف  البلطيق  بلدان  يف  املضبوط 
السنوات الالحقة، مؤرّشاً عىل زيادة التهريب عن طريق البحر إىل 
تلك البلدان، رمبا من أجل تهريبها منها إىل أجزاء أخرى يف أوروبا. 
وظل غرب أفريقيا يستخدم يف تهريب الكوكايي إىل أوروبا، ولكن 
الدروب الربِّية ميكن أن تصبح أكرث أهمية مع التحول عن استخدام 
ية إىل املطارات األوروبية والدروب البحرية املتجهة  الرحالت الجوِّ

إىل الشامل عىل امتداد الساحل األفريقي.

ويف عام 2012، ظل الهريوين الوارد من أفغانستان يُنقل   -640
رشق  جنوب  إىل  تركيا  من  البلقان  بدرب  يُعرف  ما  طول  عىل 
أوروبا، ومنها إىل أسواق املقصد يف أوروبا الغربية. وظل إجاميل 
واستمر  منخفضا  أوروبا  رشق  جنوب  يف  الهريوين  مضبوطات 
هام  مهمي،  استثناءين  مع  املضبوطات  كم  يف  التنازيل  االتجاه 
أفادتا  اللتان  سابقا،  اليوغوسالفية  مقدونيا  وجمهورية  ألبانيا 
بزيادات. وتوحي املضبوطات يف عام 2012 بغلبة عمليات تهريب 
إىل  ومنها  وهنغاريا  ورومانيا  بلغاريا  إىل  تركيا  عرب  برا  الهريوين 
أوروبا الغربية. وقد تضاعفت كمية الهريوين املضبوطة يف رومانيا 
3.7 مرات تقريبا، حيث ارتفعت من 12.2 كيلوغراماً يف عام 2011 
إىل 45.2 كيلوغراماً يف عام 2012. ويف عام 2012، نفَّذت السلطات 
الرومانية أكرب ضبطية أفيون منفردة قامت بها حتى اآلن، حيث 
يف  الهريوين  مضبوطات  مجموع  وبلغ  كيلوغراماً.   9.8 ضبطت 

االتحاد الرويس 176 2 كيلوغراماً يف عام 2012.

لتهريب  املستخدمة  الدروب  تنويع  يف  بون  املهرِّ واستمر   -641
فإىل  ووسطها.  أوروبا  غرب  إىل  أفغانستان  من  األفيونية  املواد 
جانب الدروب الربِّية التقليدية، دخل الهريوين املُهرَّب من إيران 
طريق  عن  الغربية  أوروبا  إىل  وباكستان  )جمهورية-اإلسالمية( 
أفريقيا،  بلدان رشق وغرب  ا عرب  وإمَّ ا مبارشًة  إمَّ البحر،  أو  الجو 
مثل كينيا. فقد ضبطت السلطات الجمركية الهولندية يف ترشين 
الثاين/نوفمرب 2012 كمية من الهريوين مقدارها 450 كيلوغراماً يف 
مطار أمسرتدام ضمن شحنة تبيَّ أنَّها مرسلة من جنوب أفريقيا 

وكانت متجهة إىل كندا.

أوروبا  غرب  يف  واملورفي  الهريوين  مضبوطات  كمُّ  وكان   -642
ووسطها يف عام 2011 )6 أطنان( مامثال ملا كان عليه يف عام 2010. 

غري أنَّ كمية املواد األفيونية التي ضبطتها السلطات الجمركية يف 
ارتفعت من 1.4 طن  الضعف، حيث  الغربية زادت عىل  أوروبا 
يف عام 2011 إىل 3.3 أطنان يف عام 2012. وزادت كمية الهريوين 
يف   153 بنسبة  املتحدة  اململكة  يف  وويلز  إنكلرتا  يف  املضبوطة 
مقارنة  الفرتة 2012-2011  1.8 طن يف  إىل  ارتفعت  املائة حيث 
انخفضت  قد  كانت  أن  بعد   ،2011-2010 الفرتة  يف  بـ0.7 طن 
مبقدار النصف عامَّ كانت عليه يف الفرتة 2009-2010 )1.5 طن(. 
ويف فرنسا، انخفضت مضبوطات الهريوين بنسبة تزيد عىل 40 يف 
املائة فيام بي عامي 2010 و2012، لتصل إىل 0.6 طن، وهو أدىن 
طفيف  انخفاض  حدث  أملانيا،  ويف   .2004 عام  منذ  لها  مستوى 
فحسب يف مضبوطات الهريوين من عام 2011 )498 كيلوغراماً( 
األفيون  مضبوطات  تناقصت  بينام  كيلوغراماً(،   489(  2012 إىل 
 من 112 كيلوغراماً يف عام 2011 إىل 81 كيلوغراماً يف عام 2012. 
ويف إسبانيا، انخفض كم الهريوين املضبوط بنسبة 45 يف املائة من 
عام 2011 إىل عام 2012 )229 كيلوغراماً(. ويف بلجيكا واليونان، 
كيلوغراماً   140 إىل   2011 عام  يف  املضبوطات  حجم  انخفض 
و312 كيلوغراماً عىل التوايل. وتضاعفت املضبوطات يف النمسا أكرث 
من ثالث مرات، من 65 كيلوغراماً يف عام 2011 إىل 222 كيلوغراماً 

يف عام 2012.

الفينتانيل  مسكِّن  من  املضبوطات  زادت  إستونيا،  ويف   -643
إىل   2011 عام  يف  كيلوغرام   0.9 من  االصطناعي  األفيوين  شبه 
1.7 كيلوغرام يف عام 2012 وتضاعفت املضبوطات من امليثادون 
ا الكارفينتانيل، وهو نظري بالغ  من 1.1 كيلوغرام إىل كيلوغرامي. أمَّ
القوة ملسكِّن الفينتانيل شبه األفيوين االصطناعي يستخدم عادًة يف 
الطب البيطري وال يصلح للبرش وال يخضع للمراقبة الدولية، فقد 
رات غري املرشوعة يف التفيا يف أواخر عام  ظهر فجأة يف سوق املخدِّ
2012 ومطلع عام 2013، وورد أنَّه قد تسبَّب هناك يف عدد من 

الوفيات من جراء جرعات مفرطة.

القواني  إنفاذ  هيئات  ضبطت  الرويس،  االتحاد  ويف   -644
رات  رات يف عام 2012. وزاد كم املخدِّ 770 1 قضية اتجار باملخدِّ
طنًّا.   86.9 املضبوطات  إجاميل  وبلغ  مرة،   1.8 مبقدار  املضبوطة 
إجاميل  تقريبا يف  املائة  بنسبة 60 يف  زيادة  رومانيا، حدثت  ويف 
رات يف عام 2012 باملقارنة بالسنة السابقة عىل  مضبوطات املخدِّ
ذلك. ويف جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا، ظلّت مضبوطات 
رات يف عام 2012 منخفضة، مواصلًة بذلك اتجاهها التنازيل،  املخدِّ
وورد أيضاً ما يفيد بزراعة القنَّب ألغراض االستهالك املحيل أساسا. 

املؤثِّرات العقلية )ب( 

األمفيتامي  من  الجمركية  السلطات  ارتفعت مضبوطات   -645
يف  طن   2.5 إىل   2011 عام  يف  طن   1.8 من  الغربية  أوروبا  يف 



89 الفصل الثالث-  تحليل الوضع العالمي  

 ،2010 عام  منذ  ى  تبدَّ الذي  االتجاه  بذلك  وتواصل   ،2012 عام 
ولكنها ما زالت عىل الرغم من هذا أقل مامَّ كانت عليه يف عام 
املضبوطات  إجاميل  بلغها  التي  الذروة  مستويات  فبعد   .2009
أطنان،  و8   7 بي  تراوح  حيث   ،2009-2007 الفرتة  يف  السنوية 
تراجع إجاميل مضبوطات األمفيتامي يف غرب أوروبا ووسطها إىل 
5.2 أطنان يف عام 2010 ثم بلغ 5.6 أطنان يف عام 2011. ومثَّلت 
 ،2011 عام  املضبوطة يف  الكميات  ربع  أملانيا حوايل  مضبوطات 
بينام مثَّلت مضبوطات كل من هولندا واململكة املتحدة حوايل 
خمس الكم اإلجاميل. وارتفعت املضبوطات يف أملانيا إىل ذروتها 
يف عامي 2009 و2011، حيث بلغت 1.4 طن، ثم انخفضت إىل 
1.1 طن يف عام 2012، وهو مستوى مياثل ما كان عليه يف عام 
عام  يف  طن   2.4 من  املضبوطات  تراجعت  هولندا،  ويف   .2010
2009 إىل 0.6 طن يف عام 2010، ثم ارتفعت إىل 1.1 طن يف عام 
طن   0.7 من  املضبوطات  ارتفعت  املتحدة،  اململكة  ويف   .2011
يف الفرتة 2010-2011 إىل طن واحد يف الفرتة 2011-2012، ومع 
هذا، فقد كانت أقل من رقم الذروة الذي بلغته يف الفرتة 2008-
2009، وهو 2.9 طن. ويف جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا، 
أغارت قوات الرشطة يف عام 2012 ألول مرة عىل مخترب لصنع 
لرتات   4 وضبطت  سكوبيه،  من  بالقرب  االصطناعية  رات  املخدِّ
يتعلق  وفيام  قرص.   3 000 وحوايل  السائلة  األمفيتامينات  من 
يف  حاد  تناقص  بحدوث  يفيد  ما  ورد  األمفيتامينية،  طات  باملنشِّ
عدد األقراص التي ضبطت يف رومانيا، حيث انخفضت مضبوطاتها 
من 315 7 قرصا يف عام 2011 إىل 34 قرصا فحسب يف عام 2012، 
وانخفضت مضبوطات امليثامفيتامي من 24.3 كيلوغراماً يف عام 

2011 إىل 3.3 كيلوغرامات يف عام 2012.

به  واالتِّجار  امليثامفيتامي  صنع  يف  ع  التوسُّ واستمر   -646
صنع  مختربات  عدد  فارتفع  أوروبا.  يف  مرشوع  غري  نحو  عىل 
امليثامفيتامي غري املرشوع التي اكتشفت خالل عام 2011 حتى 
وصل إىل 350 مختربا، كان معظمها يف الجمهورية التشيكية، التي 
رقم  عن  القبيل  هذا  من  املختربات  ضبطيات  عدد  فيها  تراجع 
الذروة املحقق يف عام 2008، وهو 434 إىل 235 يف عام 2012، 
وبلغت فيها مضبوطات امليثامفيتامي يف عام 2012 ذروتها، حيث 
عام  كيلوغرامات يف  بـ3.6  باملقارنة  كيلوغراماً   31.9 إىل  ارتفعت 
االتحاد  امليثامفيتامي يف  لصنع  أربعة مختربات  2009. وُضبطت 
الرويس، وارتفعت مضبوطات األمفيتامينات من 142 كيلوغراماً يف 
عام 2010 إىل أكرث من طني يف عام 2011. وأُفيد أيضاً بزيادة يف 
األنشطة يف بيالروس، حيث ُضبطت تسعة مختربات يف عام 2011. 
أملانيا  يف  امليثامفيتامي  لصنع  الحجم  كبرية  مختربات  واكتُشفت 
أيضاً مختربات  اكتُشفت  املتحدة وهولندا كام  وبلغاريا واململكة 
وليتوانيا  وسلوفاكيا  وبولندا  وبلجيكا  أيرلندا  يف  مرشوعة  غري 
الجمركية  السلطات  مضبوطات  وارتفعت  وهنغاريا.  والنمسا 
عام  يف  كيلوغراماً   74 من  امليثامفيتامي  من  الغربية  أوروبا  يف 

2011 إىل 361 كيلوغراماً يف عام 2012. وزاد إجاميل املضبوطات 

حوايل  من  ووسطها  أوروبا  غرب  يف  امليثامفيتامي  من  السنوية 

 2009 عامي  يف  كيلوغرام   500 إىل   2008 عام  يف  300 كيلوغرام 

و2010 و636 كيلوغراماً يف عام 2011؛ ويف عام 2011، كانت أعىل 

نسبة من مضبوطات امليثامفيتامي يف هذه املنطقة دون اإلقليمية 

يف الرنويج، وتلتها ليتوانيا والسويد. وميثل امليثامفيتامي يف الرنويج 

انخفضت  املائة من مضبوطات األمفيتامينات، وقد  نسبة 60 يف 

مضبوطات امليثامفيتامي )163 كيلوغراماً( يف عام 2011 باملقارنة 

234 كيلوغراماً.  وهو   2009 عام  يف  حققته  الذي  الذروة  برقم 

من  ارتفعت  حيث  تذبذبا  املضبوطات  شهدت  ليتوانيا،  ويف 

 2011 عام  يف  كيلوغراماً   134 إىل   2010 عام  يف  كيلوغراماً   18

تراجع  السويد،  ويف  كيلوغراماً؛   54 إىل   2012 عام  يف  لتنخفض 

من   2012-2009 الفرتة  مدار  عىل  السنوية  املضبوطات  إجاميل 

أملانيا، وصلت مضبوطات  إىل 47 كيلوغراماً. ويف  كيلوغراماً   164

امليثامفيتامي إىل ذروتها يف عام 2012، حيث بلغت 75 كيلوغراماً، 

وذلك باملقارنة بـ40 كيلوغراماً يف عام 2011.

ثابتة  “اإلكستايس”  من  الجامرك  مضبوطات  وظلت   -647

 481( و2012   2011 عامي  مدار  عىل  الغربية  أوروبا  يف  نسبيا 

و438 كيلوغراماً(. وقد ارتفع بوجه عام عدد األقراص املضبوطة 

من  مضبوطاتها  متثِّل  التي  ووسطها،  أوروبا  غرب  منطقة  يف 

من  العاملية،  مضبوطاته  حجم  من  املائة  يف   13 “اإلكستايس” 

 ،2011 عام  قرص يف  ماليي   4.3 إىل   2009 عام  قرص يف  مليوين 

يف  بلغته  الذي  الذروة  رقم  من  بكثري  أقل  الرقم  هذا  كان  وإن 

أملانيا  مضبوطات  بأنَّ  علامً  قرص،  مليون   23 وهو   ،2002 عام 

وفرنسا واململكة املتحدة وهولندا متثِّل معاً 87 يف املائة من كم 

احتامل  عىل  مؤرشِّ  أنَّها  عىل  الزيادة  ت  فرُسِّ وقد  املضبوطات. 

“انتعاش” السوق غري املرشوعة لهذه املادة من جديد، وال سيَّام 

يف فرنسا وهولندا. وقد انخفض عدد ما تمَّ تفكيكه من مختربات 

عامَّ  ووسطها  أوروبا  غرب  يف  “اإلكستايس”  لصنع  مرشوعة  غري 

كان عليه وقت ذروته يف عام 2000، حينام وصل إىل 50 مخترباً، 

وقد   ،2011 عام  يف  مختربات  و5   2010 عام  يف  مختربات   3 إىل 

أبلغت كل من هولندا وبلجيكا عن أكرب عدد من هذه املختربات 

عىل مدار العقد املايض. ويف آب/أغسطس وترشين األول/أكتوبر 

“اإلكستايس”  لصنع  مستخدمان  كبريان  مختربان  ضبط   ،2013

تحول صنع  ذاته،  الوقت  ويف  بلجيكا.  يف  غري مرشوع  نحو  عىل 

“اإلكستايس” غري املرشوع عن أوروبا إىل مناطق أخرى. 

السوبوتكس  توفُّر  استمرار  البلدان  من  عدد  والحظ   -648

عىل  يحتوي  مستحرض  وهو  املرشوعة،  غري  رات  املخدِّ أسواق  يف 

مبوجب  للمراقبة  تخضع  التي  األفيونية  شبه  البوبرينورفي  مادة 

استُعيض عن  فنلندا،  لسنة 1971. ويف  العقلية  املؤثِّرات  اتفاقية 

الهريوين إىل حد بعيد بالسوبوتكس، الذي وصلت مضبوطاته إىل 
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ُضبط  )حيث   2012 عام  يف  سنوات  يف خمس  لها  مستوى  أعىل 
700 48 قرص باملقارنة بـ700 31 قرص يف عام 2011(. ويف الوقت 
نفسه، فإنَّ كمَّ املضبوطات من املستحرضات األخرى )أساسا من 
السنوات  البن زوديازيبينات وبعض املواد األفيونية(  تضاعفت يف 
األخرية. وبينام انخفضت مضبوطات السوبوتكس املهرَّب فيام بي 
إستونيا وفنلندا، فإنَّه يُهرَّب من فرنسا عىل نطاق واسع، مع زيادة 
حجم تهريبه عرب الرنويج والسويد ومنهام وظهور أنشطة تهريب 

مستجدة من اململكة املتحدة. 

السالئف )ج( 

غري  السالئف  أو  األولية  السالئف  استخدام  استمر   -649
أوروبا.  يف  رات  للمخدِّ املرشوع  غري  الصنع  يف  للمراقبة  الخاضعة 
التي  )اآلبان(،  أسيتونيرتيل  أسيتو  فينيل  األلفا  مادة  أخذت  وقد 
تُحوَّل إىل 1-فينيل-2-بروبانون )P-2-P( من أجل صنع األمفيتامي 
املنطقة.  يف  أهمية  تزداد  مرشوع،  غري  نحو  عىل  وامليثامفيتامي 
ومنذ عام 2009، وهي تُضبط يف بلجيكا وبولندا وهولندا، وأفادت 
فيها هذه  تُحوَّل  التي  املختربات  بأنَّها ضبطت عددا من  هولندا 
املادة إىل 1-فينيل-2-بروبانون. ويف بلجيكا يف عام 2012، حدثت 
زيادة حادَّة يف مضبوطات املطارات من مادة اآلبان وكان معظمها 
ة حاالت  مجلوباً من الصي. ويف عام 2012، اكتشفت السلطات عدَّ
إلرسال تلك املادة إىل رشكات خاصة يف التفيا من رشكات يف الصي، 
رمبا لنقلها بعد ذلك إىل بلدان أخرى يف غرب أوروبا ووسطها. ويف 
تلك  تهريب  وهي  جديدة،  بظاهرة  هنغاريا  أفادت   ،2012 عام 
بكميات  بعد ذلك  األوروبية ونقلها  املوانئ  إىل  الصي  املادة من 
أصغر إىل مختربات غري مرشوعة يف أوروبا الغربية. وشوهد أيضاً 
ماديت  استخدام  بدء  ومنذ   .2012 عام  يف  بولندا  يف  االتجاه  هذا 
1-فينيل-2- كربيتيت  وثاين  كيتون  ميثيل  البيبريونيل  غليسيدات 

بروبانون، اعتبارا من عام 2012، كسالئف أولية، حظرت تجارتهام 
ومنع استخدامهام يف هولندا دون ترخيص. 

املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية )د( 

ما زالت املؤثِّرات النفسانية الجديدة متثِّل مشكلة خطرية   -650
التي  القبيل  الجديدة من هذا  املواد  بلغ عدد  أوروبا، حيث  يف 
رقامً  املبكِّر  لإلنذار  األورويب  االتحاد  نظام  خالل  من  اكتشفت 
قياسياً يف عام 2012، وهو 73 مادة، باملقارنة بـ49 مادة يف عام 
2011 و41 مادة يف عام 2010. وكان من بينها 30 مادة من شبائه 
القنَّبي االصطناعية، و19 مادة من “فئات املواد الكيميائية األقل 
لة. ومتثِّل  شهرة أو األكرث غموضاً” و14 من الفينيثيالمينات املبدَّ
رات  املؤثِّرات النفسانية الجديدة ظاهرة مستجّدة يف عامل املخدِّ
يف رشق أوروبا وجنوبها الرشقي. وقد أفادت السلطات البلغارية 

يف  تظهر  كانت  القبيل  هذا  من  جديدة  مادة   30 حوايل  بأنَّ 
السوق كل شهر خالل العام املايض. ويف رومانيا، أفيد برتاجع يف 
االصطناعية  )الكاثينونات  الجديدة  النفسانية  املؤثِّرات  تعاطي 
وشبائه القنَّبي االصطناعية( بسبب التدابري الترشيعية الجديدة 
الثاين/نوفمرب 2011.  رات يف ترشين  التي اعتمدت ملراقبة املخدِّ
مؤثِّرات  اإلبالغ عن ضبط  رومانيا عىل  دأبت   ،2009 عام  ومنذ 

نفسانية جديدة.

ووسطها  أوروبا  غرب  يف  املضبوطة  املواد  أنَّ  وورد   -651
بشكل  ولكن  الهند  من  وكذلك  الصي  من  أساساً  جاءت  قد 
مرافق  ضبطت  وقد  سائب.  شكل  يف  منها  الكثري  وُجلب  أقل، 
األنشطة  بعض  وتوجد  املنطقة.  يف  املواد  تلك  وتعبئة  لتجهيز 
أوروبا من  الجديدة يف  النفسانية  املؤثِّرات  لصنع  املرشوعة  غري 
أيرلندا  يشمل  مبا  املرشوعة،  غري  األسواق  مبارشة يف  بيعها  أجل 
وبولندا  االصطناعية(  القنَّبي  شبائه  صنع  )أساساً  وبلجيكا 
مثل  الجديدة  النفسانية  املؤثِّرات  بعض  وتُجلب  وهولندا؛ 
األول.  املقام  يف  أوروبا  داخل  من  بيبريازين،  امليتا-كلوروفينيل 
االصطناعية  القنَّبي  شبائه  عىل  تحتوي  منتجات  اكتشفت  وقد 
املستثرية للمستقبالت يف كل بلدان غرب أوروبا ووسطها تقريبا؛ 
وعادة ما تستورد من آسيا وتُجهَّز وتعبأ يف أوروبا. وما زال دور 

اإلنرتنت قامئاً يف تسويق املؤثِّرات النفسانية الجديدة وبيعها.

ويف اململكة املتحدة، حدثت زيادة يف مضبوطات الكيتامي   -652
الهند واملهرَّب إىل اململكة املتحدة عن  املرسَّب فيام يحتمل من 
راً  مؤخَّ وزادت  الرسائل،  توصيل  ورشكات  الربيد  خدمات  طريق 
أهمية  وازدادت  البحرية.  الشاحنات  يف  املضبوطة  الكميات 
أنَّ  السنوات األخرية، غري  أيضاً يف  الكيتامي يف فرنسا  مضبوطات 

مضبوطاته تناقصت يف هنغاريا.

وزادت مضبوطات السلطات الجمركية يف أوروبا الغربية   -653
من القات يف عام 2012 من 54.1 طنًّا يف عام 2011 إىل 60.6 طنًّا 
يف عام 2012، مبا ميثِّل أكرث من نصف مضبوطات الجامرك من 
الجامرك من  العامل. وزادت مضبوطات  املادة عىل مستوى  تلك 
التي متثِّل مضبوطاتها منه تقريباً نصف الكمية  القات يف أملانيا 
فارتفعت  اإلقليمية،  دون  الغربية  أوروبا  منطقة  يف  املضبوطة 
إجاميل مضبوطات سلطات  ولكن  طنًّا،   27.5 إىل  طنًّا   23.8 من 
حوايل  من  طفيفاً  تراجعاً  تراجع  قد  القات  من  القانون   إنفاذ 
46 طنًّا يف عام 2011 إىل 45 طنًّا يف عام 2012. وكان 40 يف املائة 
الجمركية  السلطات  ضبطتها  القات  من  طنًّا   118 إجاميل  من 
اسكندنافية  بلدان  إىل  متَّجهاً   2012 عام  يف  العامل  مستوى   عىل 
إىل  أطنان  و9  السويد  إىل  أطنان  و10  الدامنرك  إىل  طنًّا   28(
القات  من  الجمركية  السلطات  مضبوطات  وارتفعت  الرنويج(. 
يف الدامنرك من 6.6 أطنان يف عام 2011 إىل 7.6 أطنان يف عام 
2012 ولكنها تناقصت يف السويد )من 12.8 طنًّا إىل 9.5 أطنان 
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يف الفرتة ذاتها( والرنويج )8.3 أطنان إىل 6.4 أطنان(. واستمرت 

يف  تتزايد  القات  من  الجمركية  والسلطات  الرشطة  مضبوطات 

بلغت  حيث   ،2011 عام  يف  ذروتها  إىل  وصلت  حتى  فنلندا، 

5.8 أطنان قبل أن ترتاجع إىل 1.9 طن يف عام 2012. 

التعاطي والعالج  -5

أوروبا  وسط  يف  تعاطياً  رات  املخدِّ أكرث  القنَّب  يزال  ال   -654

يف   7.6 البالغي  لدى  السنوي  انتشاره  متوسط  يبلغ  إذ  وغربها، 

رات  للمخدِّ األورويب  املرصد  أجراها  دراسة  خلصت  وقد  املائة. 

البالغي  السكان  من  املائة  يف   1 متوسطه  ما  أنَّ  إىل  وإدمانها 

يف 22 بلدا يف املنطقة يتعاطون القنَّب عىل نحو يومي أو شبه 

املائة(  يف   1.9( تقريبا  الضعف  يبلغ  ل  املعدَّ ذلك  وأنَّ  يومي، 

لدى األفراد املرتاوحة أعامرهم بي 15 و34 عاما. ويف املتوسط، 

ل االنتشار السنوي لتعاطي القنَّب 11.7 يف املائة لدى  بلغ معدَّ

األفراد املرتاوحة أعامرهم بي 15 و34 عاما، و14.9 يف املائة لدى 

مستويات  وتُعترب  عاما.  15و24  بي  أعامرهم  املرتاوحة  الشباب 

كلها،  ليس  ولكن  املنطقة،  بلدان  من  العديد  يف  القنَّب  تعاطي 

عالية  مستويات  عند  تزال  ال  كانت  وإن  مرتاجعة،  أو  مستقرة 

ازدياد  إىل  هو  املدارس  بي طالب  واالتجاه  مثيل.  لها  يسبق  مل 

األدىن،  االنتشار  الت  معدَّ ذات  البلدان  يف  التعاطي  مستويات 

الت االنتشار األعىل. وإىل انخفاضها يف البلدان ذات معدَّ

السنوي  االنتشار  ل  معدَّ انخفض  حي  ويف  إيطاليا،  ويف   -655

 2010 عام  يف  املائة  يف   5.3 من  البالغي  لدى  القنَّب  لتعاطي 

لدى طالب  ل  املعدَّ ارتفع هذا   ،2012 عام  املائة يف  يف   4.0 إىل 

املدارس املرتاوحة أعامرهم بي 15 و19 عاماً من 17.9 يف املائة 

إسبانيا،  ويف   .2012 عام  يف  املائة  يف   19.1 إىل   2011 عام  يف 

البالغي  لدى  القنَّب  لتعاطي  السنوي  االنتشار  ل  معدَّ انخفض 

من 10.6 يف املائة يف عام 2009 إىل 9.6 يف املائة يف عام 2011. 

إنكلرتا  يف  البالغي  بي  السنوية  االنتشار  مستويات  وانخفضت 

وويلز يف اململكة املتحدة من 6.9 يف املائة يف الفرتة 2012-2011 

لها  أدىن مستوى  2012-2013، وهو  الفرتة  املائة يف  6.4 يف  إىل 

ل  وانخفض معدَّ املائة(.  )9.5 يف   1996 عام  اإلبالغ يف  بدء  منذ 

 16 بي  أعامرهم  املرتاوحة  األشخاص  لدى  السنوي  االنتشار 

و24 عاماً من 15.7 يف املائة يف الفرتة 2011-2012 إىل 13.5 يف 

املائة يف الفرتة 2012-2013، وهو أيضاً أدىن مستوى له منذ عام 

1996 )26 يف املائة(. ورغم االستقرار العام يف مستويات تعاطي 

القنَّب أو اتجاهها نحو االنخفاض، ازداد يف االتحاد األورويب عدد 

املشاكل  بسبب  بالعالج  األوىل  للمرة  يلتحقون  الذي  األشخاص 

يف  شخص   45 000 حوايل  من  الثلث،  بنسبة  بالقنَّب  املتصلة 

عام 2006 إىل 000 60 شخص يف عام 2011. وبي عامي 2005 

ر الرئييس للتعاطي لدى ما ال يقل  و2010، كان القنَّب هو املخدِّ

وفرنسا  أملانيا  يف  العالج  بربامج  الجدد  امللتحقي  نصف  عن 

وهنغاريا، ومنذ عام 2010 يف الدامنرك وقربص وهولندا أيضاً.

وفيام ال يزال مستوى تعاطي الكوكايي يف غرب أوروبا   -656

ووسطها يعادل تقريبًا ثالثة أضعاف املتوسط العاملي، يبدو أنَّه 

االنتشار  ل  معدَّ انخفض  فقد  االنخفاض،  أو  االستقرار  يف  آخذ 

السنوي لدى البالغي من 1.3 يف املائة يف عام 2010 إىل 1.2 يف 

لدى  السنوي  االنتشار  ل  معدَّ أنَّ  ر  ويقدَّ  .2011 عام  يف  املائة 

األفراد املرتاوحة أعامرهم بي 15 و34 عاماً يف االتحاد األورويب 

بي  فترتاوح  املتوسط  عن  مستوياته  وتزيد  املائة،  يف   1.9 يبلغ 

2.5 يف املائة و4.2 يف املائة يف اململكة املتحدة وإسبانيا وأيرلندا 

انخفاضاً  التعاطي  مستويات  وتشهد  تنازليًا.  مرتَّبة  والدامنرك، 

يف البلدان ذات مستويات االنتشار العالية، ولكن تشهد ارتفاعاً 

املثال،  سبيل  وعىل  وفرنسا.  كبولندا  األخرى،  البلدان  بعض  يف 

ل  معدَّ انخفاض  املتحدة  اململكة  يف  وويلز  إنكلرتا  يف  استمر 

إىل   2012-2011 الفرتة  يف  املائة  يف   2.2 من  السنوي،  االنتشار 

1.9 يف املائة يف الفرتة 2012-2013 لدى البالغي، ومن 4.2 يف 

الفرتة 2012- املائة يف  3.0 يف  الفرتة 2011-2012 إىل  املائة يف 

ويف  عاما.  و24   16 بي  أعامرهم  املرتاوحة  األفراد  لدى   2013

من  البالغي  لدى  السنوي  االنتشار  ل  معدَّ انخفض  إسبانيا، 

2.6 يف املائة يف عام 2009 إىل 2.2 يف املائة يف عام 2011. ويف 

يف  املائة  يف   0.9 من  السنوي  االنتشار  ل  معدَّ انخفض  إيطاليا، 

ومن  البالغي،  لدى   2012 عام  املائة يف  يف   0.6 إىل   2010 عام 

2 يف املائة يف عام 2011 إىل 1.86 يف املائة يف عام 2012 لدى 

عاما. ويف حي  و19   15 بي  أعامرهم  املرتاوحة  املدارس  طالب 

ل االنتشار السنوي يف أيرلندا عىل استقراره النسبي  حافظ معدَّ

يف الفرتة 2010-2011 عند 1.5 يف املائة لدى البالغي و2.8 يف 

العمر  خالل  االنتشار  ل  معدَّ ارتفع  البالغي،  صغار  لدى  املائة 

يف  املائة  يف   6.8 إىل   2007-2006 الفرتة  يف  املائة  يف   5.3 من 

الفرتة 2010-2011 لدى البالغي ومن 8.2 يف املائة إىل 9.4 يف 

البالغي. املائة لدى صغار 

البلدان  من  العديد  يف  كربى  مشكلة  الهريوين  وتعاطي   -657

يبدو،  ما  عىل  تشهد،  تعاطيه  مستويات  أنَّ  إالَّ  األوروبية، 

ل  استقراراً أو انخفاضاً يف غرب أوروبا ووسطها، حيث يبلغ معدَّ

االنتشار السنوي لتعاطي شبائه األفيون 0.4 يف املائة ولتعاطي 

ل عاٍل لتعاطي  املواد األفيونية 0.3 يف املائة. وقد أُبلَِغ عن معدَّ

بلغ  حيث  رشقها،  وجنوب  أوروبا  رشق  يف  األفيونية  املواد 

1.2 يف املائة لدى األفراد املرتاوحة أعامرهم بي 15 و64 عاماً. 

إىل  باتجاه  ات  املؤرشِّ توحي  الهريوين،  بتناول  يتعلق  وفيام 

وجنوب  أوروبا  رشق  ويف  وتوافره.  تناوله  ل  معدَّ يف  االنخفاض 

املقام  يف  رات  للمخدِّ االرتهان  من  العالج  يستهدف  رشقها، 
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استُقيَت  بيانات  وأظهرت  الهريوين.  متعاطي  مجموعة  األول 

ل االنتشار  من إحصاء أجري مؤخرا يف إيطاليا انخفاضا يف معدَّ

السنوي لتعاطي الهريوين، من 0.24 يف املائة يف عام 2010 إىل 

0.12 يف املائة يف عام 2012 لدى البالغي، ومن 0.41 يف املائة يف 

عام 2011 إىل 0.32 يف املائة يف عام 2012 لدى طالب املدارس 

املرتاوحة أعامرهم بي 15 و19 عاما.

غري  االستخدام  بروز  البلدان  من  عدد  يف  واضحاً  ويبدو   -658

ارتفع عدد  األفيونية، وقد  الطبِّية شبه  الوصفات  لعقاقري  الطبِّي 

األفيون  شبائه  تعاطي  إىل  تعزى  التي  الجديدة  العالج  حاالت 

التعاطي  ر  الفينتانيل هو مخدِّ كان  إستونيا،  الهريوين. ففي  عدا 

الرئييس يف 76 يف املائة من حاالت العالج، وأُبلَِغ عن أنَّ تعاطيه 

ر أنَّ  رات بالحقن. وقُدِّ منترش عىل نطاق واسع بي متعاطي املخدِّ

ل االنتشار السنوي لتعاطي الفينتانيل يف إستونيا يبلغ 0.1 يف  معدَّ

املائة لدى البالغي و1.1 يف املائة لدى األفراد املرتاوحة أعامرهم 

تعاطي  يف  ملحوظة  زيادات  عن  أيضاً  وأُبلَِغ  عاما.  و24   15 بي 

تعاطي  عن  أُبلَِغ  كام  وسلوفاكيا.  بلغاريا  يف  بالحقن  الفينتانيل 

املتحدة  واململكة  وفنلندا  والسويد  وإيطاليا  أملانيا  يف  الفينتانيل 

واليونان، وإن كان ذلك عىل نطاق ضيّق يف بعض هذه البلدان. 

ويف فنلندا، يُعزى للبوبرينورفي معظم حاالت العالج للمرة األوىل 

شبائه  تتسبب  والسويد  الدامنرك  ويف  األفيون،  بشبائه  املتصلة 

يتلقون  من  حاالت  نصف  من  أكرث  يف  الهريوين،  عدا  األفيون، 

رضوباً من العالج متصلة بشبائه األفيون للمرة األوىل.

طات  املنشِّ أشيع  األمفيتامينية  طات  املنشِّ تزال  وال   -659

مؤخرا  الواردة  البيانات  وتشري  أوروبا،  يف  تعاطياً  االصطناعية 

بقي  ووسطها،  أوروبا  غرب  ويف  امليثامفيتامي.  توافر  تزايد  إىل 

وعقار  األمفيتامينية  طات  املنشِّ لتعاطي  السنوي  االنتشار  ل  معدَّ

“إكستايس” مستقرًا )عند 0.7 يف املائة و0.8 يف املائة لدى البالغي، 

عىل التوايل(. ويف أوساط البالغي املرتاوحة أعامرهم بي 15 و34 

السنوي  االنتشار  متوسط  يبلغ  األورويب،  االتحاد  بلدان  يف  عاما 

أو  االستقرار  إىل  اتجاه  مع  املائة،  يف   1.3 األمفيتامينات  لتعاطي 

استقصائية  دراسات  أجرت  التي  البلدان  معظم  يف  االنخفاض 

ل تعاطيه منخفضاً  راً. وال يزال امليثامفيتامي، الذي كان معدَّ مؤخَّ

الجمهورية  عىل  ومقترصا  أخرى  مبناطق  مقارنة  أوروبا  يف  نسبياً 

يف  للتعاطي  كامدة  األمفيتامي  محّل  يحّل  وسلوفاكيا،  التشيكية 

والتفيا  وفنلندا  )السويد  أوروبا  سيَّام يف شامل  ال  البلدان،  بعض 

تناول  مشكلة  وجود  عىل  دالئل  وجود  عن  وأُبلَِغ  والرنويج( 

امليثامفيتامي يف أملانيا وقربص واليونان. ويُبلغ معظم البلدان يف 

غرب أوروبا ووسطها عن اتجاهات إىل االستقرار أو االنخفاض يف 

لدى  السنوي  انتشاره  ل  معدَّ ويرتاوح  “إكستايس”،  عقار  تعاطي 

صغار البالغي بي 0.1 يف املائة و3.1 يف املائة، ولكن توجد دالئل 

ل  عىل حدوث ازدياد يف رواج هذه املادة. ويف إسبانيا، انخفض معدَّ

االنتشار السنوي لتعاطي عقار “إكستايس” لدى البالغي من 1.2 
يف املائة يف عام 2007 إىل 0.7 يف املائة يف عام 2011، بينام انخفض 
املائة، كام  0.5 يف  إىل  املائة  1.2 يف  البالغي، من  لدى  أيرلندا  يف 
املائة.  يف   0.9 إىل  املائة  يف   2.4 من  البالغي  لدى صغار  انخفض 
للتعاطي  السنوي  االنتشار  ل  معدَّ انخفض  املتحدة،  اململكة  ويف 
بي األفراد املرتاوحة أعامرهم بي 16 و24 عاما يف إنكلرتا وويلز يف 
ل له،  الفرتة 2012-2013 إىل 2.9 يف املائة، وهو أدىن مستوى مسجَّ
ل االنتشار لدى البالغي من 1.4 يف املائة إىل 1.3 يف  وانخفض معدَّ

املائة يف العام املايض.

يشكل  الجديدة  النفسانية  املؤثِّرات  تعاطي  يزال  وال   -660
تهديدا كبريا للصحة يف أوروبا،  ال سيَّام بالنظر إىل الرقم القيايس 
والتقارير   2012 عام  يف  استُبينت  التي  الجديدة  التعاطي  ملواد 
عن املشاكل الصحية املرتبطة بهذه املواد. وفيام يفاد بأنَّ عدد 
متعاطي املؤثِّرات النفسانية الجديدة  ال يزال منخفضا نسبيا عىل 
انتشارا  أنَّه أكرث  البلدان األوروبية، رغم  العموم يف معظم  وجه 
االستقصائية  الدراسات  تعرَّض  السكان،  من  دة  محدَّ فئات  لدى 
التي تشري دراسات  أيرلندا،  للوضع. ففي  متباينة  الوطنية صوراً 
املؤثِّرات  تعاطي  انتشار  ل  معدَّ أنَّ  إىل  سابقة  استقصائية 
األعىل  كان  فيها  العمر  يف  واحدة  مرة  ولو  الجديدة  النفسانية 
يف أوروبا )16.3 يف املائة لدى األفراد املرتاوحة أعامرهم بي 15 
و24 عاما يف 2011(، مثَّة دالئل عىل أنَّ مستويات التعاطي رمبا 
تكون استقرت أو انخفضت عقب التغيريات الترشيعية وأنشطة 
بالتجزئة.  املواد  هذه  تبيع  التي  املنافذ  عدد  وانخفاض  املنع 
وأُبلِغ يف عام 2011 عن انخفاض يف عدد حاالت االلتحاق مبرافق 
العالج املعنية بالحوادث والطوارئ فيام يتصل بتعاطي املؤثِّرات 
عدد  خالل  نوعه  من  انخفاض  أول  وهو  الجديدة،  النفسانية 
من السنوات. وأشارت الدراسة االستقصائية للفرتة 2011-2010 
ل  معدَّ أنَّ  إىل  رات  املخدِّ انتشار  مدى  عن  أيرلندا  أجرتها  التي 
كان  الجديدة  النفسانية  املؤثِّرات  لتعاطي  السنوي  االنتشار 
املائة لدى األفراد املرتاوحة  البالغي و9.7 يف  املائة لدى  3.5 يف 
ل انتشار تعاطي  أعامرهم بي  15 و24 عاما، ال يفوقه سوى معدَّ
إنكلرتا وويلز، يف اململكة املتحدة، بدأت مستويات  القنَّب. ويف 
الفرتة  يف  االنخفاض  يف  الجديدة  النفسانية  املؤثِّرات  تعاطي 
السابقة؛  السنوات  يف  ارتفاعات  شهدت  أن  بعد   2012-2011
لدى  امليفيدرون  لتعاطي  السنوي  االنتشار  الت  معدَّ وانخفضت 
البالغي من 1.1 يف املائة يف الفرتة 2011-2012 إىل 0.5 يف املائة 
يف الفرتة 2012-2013، كام انخفضت من 3.3 يف املائة إىل 1.6 يف 
البالغي املرتاوحة أعامرهم بي 16 و24 عاما.  املائة لدى صغار 
لتعاطي  السنوي  االنتشار  ل  معدَّ انخفض  ذاتها،  الفرتة  وخالل 
إىل  املائة  يف   0.6 من  وويلز  إنكلرتا  يف  البالغي  لدى  الكيتامي 
 16 بي  أعامرهم  املرتاوحة  األفراد  لدى  وانخفض  املائة،  0.4 يف 
نتائج  وأشارت  املائة.  يف   0.8 إىل  املائة  يف   1.8 من  عاما  و24 
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البالغي و1.1 يف  املائة من  0.3 يف  أنَّ  إىل  االستقصائية  الدراسة 
وويلز  إنكلرتا  يف  عاما   24-16 سن  يف  الذين  الشبان  من  املائة 

تعاطوا مرميية )العرَّاف( يف العام السابق.

عن  واإلدمان  رات  املخدِّ لرصد  األورويب  املركز  وأبلغ   -661
فيها  شّكلت  الخارجي،  العالج  وأساساً  للعالج،  قياسية  مستويات 
القنَّب  ذلك  يف  تالها  الحاالت،  من  نسبة  أكرب  األفيون  شبائه 
والكوكايي. وتشري التقديرات إىل أنَّ ما يقرب من نصف متعاطي 
شبائه األفيون اإلشكاليي تلقَّى عالجا إبداليا من تعاطيها، وتتفاوت 
وقد  املائة،  يف  و70  املائة  يف   3 بي  البلد  بحسب  النسبة  هذه 
لت ازدياداً بحيث وصل العدد إىل أكرث من 000 700 شخص  سجَّ
يف عام 2011، مقارنة بـ000 650 شخص يف عام 2008. وال يزال 
عدد حاالت العالج الجديدة املرتبطة بتعاطي الهريوين يف االتحاد 
األورويب يشهد انخفاضا، فقد هبط من ذروته التي بلغها يف عام 
2007 وهي 000 59 حالة إىل 000 41 حالة يف عام 2011. غري أنَّ 
تعاطي شبائه األفيون ال يزال يشكِّل أكرب نسبة من حاالت العالج؛ 
إذ مثّل ما يقرب من نصف عدد حاالت العالج الجديدة يف هذه 
املنطقة دون اإلقليمية يف عام 2011، ونحو 30 يف املائة من حاالت 
الهريوين  تعاطي  عن  أُبلغ  حيث  األوىل،  للمرة  بالعالج  االلتحاق 
وأشارت  األفيون.  بشبائه  املتصلة  الحاالت  من  املائة  يف   88 يف 
الحاالت  عدد  يف  زيادة  حدوث  إىل  البلدان  بعض  يف  السلطات 
عدد  بأنَّ  يفاد  الربتغال،  ففي  األفيون.  شبائه  بتعاطي  املتصلة 
ازداد من عام 2002 إىل عام 2012،  بالعالج ألول مرة  امللتحقي 
مصحوبا بازدياد يف حاالت إعادة اإللحاق بالعالج، وال سيَّام حاالت 
إعادة اإللحاق بالعالج املرتبطة بتعاطي الهريوين. وانخفض للمرة 
غرب  يف  بالكوكايي  املتصلة  الجديدة  العالج  حاالت  عدد  األوىل 
أوروبا ووسطها، مبا يف ذلك يف إسبانيا وإيطاليا واململكة املتحدة، 
ولكن ال يزال اإلبالغ مستمرًّا عن املشاكل الحاّدة واملزمنة املتصلة 

بتعاطي الكوكايي.

مجموعه  ما   2013 عام  أوائل  حتى  ل  ُسجِّ بيالروس،  ويف   -662
رات.  467 14 شخصا يف عداد من يعانون من اإلدمان عىل املخدِّ
ويف عام 2012، ارتفع عدد متعاطي املواد األفيونية بنسبة 13.2 
املائة، ويرجع ذلك أساسا إىل زيادة يف عدد متعاطي األفيون  يف 
رات بالحقن املسجلي  املصنوع من زلياً. وكانت غالبية متعاطي املخدِّ
)96.9 يف املائة( تستخدم األفيون املصنوع من زلياً. وانخفض عدد 
انخفض  كام  املائة،  يف   35.4 بنسبة  لي  املسجَّ الهريوين  متعاطي 

عدد متعاطي امليثادون غري املرشوع بنسبة 8.5 يف املائة.

رات يف االتحاد  وتشري التقديرات إىل أنَّ عدد متعاطي املخدِّ  -663
الرويس يبلغ ما بي 2 مليون شخص و2.5 مليون شخص تقريبا، 
أي ما نسبته نحو 5 إىل 6 يف املائة من السكان املرتاوحة أعامرهم 
بي 15 و30 عاما. وتشري األرقام الصادرة عن وزارة الصحة الروسية 
إىل أنَّه حتى 1 كانون الثاين/يناير 2012 تمَّ تشخيُص 203 35 من 

املراهقي املرتاوحة أعامرهم بي 15 و17 عاماً بأنَّهم يعانون من 
“اضطرابات االرتهان ملواد اإلدمان”.

ر التعاطي الذي يُذكر بأكرب تواتر  والقنَّب هو اآلن مخدِّ  -664
ووسطها،  أوروبا  غرب  يف  األوىل  للمرة  بالعالج  امللتحقي  لدى 
وبلغت نسبة تعاطيه بي جميع امللتحقي الجدد بالعالج 69 يف 
املائة يف هنغاريا. ويف فرنسا، عىل سبيل املثال، أبلغ عن تعاطي 
القنَّب ما يقرب من نصف امللتحقي الجدد بالعالج، وأفاد ثالثة 
من  جانب  وُعزي  يوميا؛  القنَّب  يتعاطون  بأنَّهم  هؤالء  أرباع 
إىل  القنَّب  تعاطي  من  بالعالج  اإللحاق  مستويات  يف  الزيادة 
ويف  العالج.  مراكز  إىل  املحاكم  تحيلهم  الذين  املتهمي  حاالت 
األوىل  للمرة  بالعالج  امللتحقي  من  املائة  يف   73 يذكر  الدامنرك، 
 2011 عام  لديهم؛ ويف  الرئييس  التعاطي  ر  باعتباره مخدِّ القنَّب 
من  املائة  يف   80 لدى  الرئييس  التعاطي  ر  مخدِّ هو  القنَّب  كان 
و24 عاماً،   18 بي  أعامرهم  املرتاوحة  للعالج  الخاضعي  املرىض 
املتحدة،  اململكة  ويف   .2003 عام  يف  املائة  يف  بـ46  مقارنة 
بي  القنَّب  تعاطي  من  للعالج  الجديدة  الحاالت  عدد  تضاعف 
الحاالت ُخمس  الذي شكلت فيه هذه  عام 2004 وعام 2011، 
جميع حاالت العالج الجديدة وثُلث حاالت العالج للمرة األوىل، 
وكان ما يقرب من 80 يف املائة من امللتحقي بالعالج من تعاطي 

القنَّب دون سنِّ 25 عاماً.

وقد لوحظ استقرار يف اتجاه حاالت االلتحاق للمرة األوىل   -665
من  املائة  يف   6 مثَّلت  التي  األمفيتامينات،  تعاطي  من  بالعالج 
حاالت العالج الجديدة يف منطقة االتحاد األورويب يف عام 2011. 
وشكَّل األمفيتامي نسبًة كبريًة من حاالت االلتحاق بالعالج للمرة 
األوىل يف بولندا والسويد والتفيا، يف حي واصلت النسبة الكبرية 
من حاالت العالج للمرة األوىل من تعاطي امليثامفيتامي ارتفاعها 
التشيكية،  الجمهورية  ويف  وسلوفاكيا؛  التشيكية  الجمهورية  يف 
شكَّل متعاطو امليثامفيتامي نسبة 69.1 يف املائة من كل حاالت 

العالج الجديدة.

وانخفضت يف بلدان االتحاد األورويب يف السنوات األخرية   -666
املتصلة  مفرطة،  جرعات  تعاطي  عن  الناجمة  الوفيات  نسبة 
يف  وفاة  حالة   7 000 نحو  من  األفيون،  شبائه  بتعاطي  أساًسا 
عام 2010 إىل 500 6 حالة يف عام 2011. وعموما، انخفض عدد 
زيادات  مالحظة  رغم  األفيون،  شبائه  بتعاطي  املتصلة  الوفيات 
الفينتانيل يف  )بسبب  إستونيا  بينها  البلدان، ومن  فيها يف بعض 
اململكة  ويف  وليتوانيا.  وفرنسا  والسويد  وأيرلندا  األول(  املقام 
واملورفي  بالهريوين  املتصلة  الوفيات  نسبة  انخفضت  املتحدة، 
من 41 يف املائة يف عام 2010 إىل 32 يف املائة يف عام 2011، يف 
حي ارتفعت نسبة الوفيات املتصلة بامليثادون بنسبة 4 يف املائة، 
كام ارتفعت نسبة الوفيات املتصلة باملسكِّنات األفيونية أو شبه 
عدد  تجاوز  اسكتلندا،  ويف  املائة.  يف   6 بنسبة  األخرى  األفيونية 
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الوفيات املتصلة بامليثادون عدد الوفيات املتصلة بالهريوين ألول 
مرة منذ عام 1997. وكانت لتعاطي الكحول والبنزوديازيبينات 
صلة بكثري من تلك الوفيات يف اململكة املتحدة. ويبدو أنَّ عدد 
يف  قليالً  انخفض  قد  الكوكايي  تعاطي  عن  الناجمة  الوفيات 
حي  يف  املتحدة،  واململكة  وأيرلندا  إسبانيا  يف  سيَّام  ال  أوروبا،  

أُبلغ عن ازدياد عددها يف أملانيا.

رات بالحقن  ل عاٍل النتشار تعاطي املخدِّ وأُبلغ عن معدَّ  -667
يف بلدان رشق أوروبا وجنوب رشقها، حيث بلغ 1.3 يف املائة من 
السكان املرتاوحة أعامرهم بي 15 و64 عاما، وكشف التشخيص 
البرشية/ املناعة  نقص  بفريوس  املائة منهم  14.9 يف  إصابة  عن 

األيدز. ويعيش يف رشق أوروبا وجنوب رشقها نحو 30 يف املائة 
املصابي  بالحقن  رات  املخدِّ يتعاطون  الذين  العامل  سكان  من 
عدد  أكرب  أوكرانيا  ولدى  البرشية/األيدز.  املناعة  نقص  بفريوس 
بي  البرشية/األيدز  املناعة  نقص  بفريوس  املصابي  السكان  من 
ويف  املائة.  يف   22 نسبتهم  تبلغ  إذ  بالحقن،  رات  املخدِّ متعاطي 
غرب أوروبا ووسطها، طرأ يف السنوات األخرية انخفاض عام يف 
بالعالج  امللتحقي  بي  بالحقن  رات  املخدِّ تعاطي  انتشار  ل  معدَّ
الهريوين. وانخفض من عام 2004 إىل  األوىل من تعاطي  للمرة 
عام 2010 عدد حاالت اإلصابة املبلَّغ عنها حديثا بفريوس نقص 
ارتفع  أنَّه  إال  بالحقن،  رات  املخدِّ متعاطي  لدى  البرشية  املناعة 
ل االنتشار 6.7 يف املائة.  بقدر طفيف يف عام 2011، فوصل معدَّ
ونتيجة لحاالت تفيش اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية بي 
نسبة  ارتفعت  واليونان،  رومانيا  يف  بالحقن  رات  املخدِّ متعاطي 
إىل مجموع هذه  البلدين  اإلصابة يف هذين  بهذه  التشخيصات 
التشخيصات يف االتحاد األورويب والرنويج من 2 يف املائة يف عام 
2010 إىل 23 يف املائة يف عام 2011. ويف غرب أوروبا ووسطها 
جيم  الكبد  بالتهاب  الحادة  اإلصابة  حاالت  نسبة  انخفضت 
رات بالحقن من 40.6 يف املائة يف عام  العائدة إىل تعاطي املخدِّ

2006 إىل 33.3 يف املائة عام 2011. 

أوقيانوسيا  هاء- 

التطّورات الرئيسية  -1

أوقيانوسيا هي املنطقة الوحيدة التي ازدادت فيها ضبطيات   -668
طات األمفيتامينية، والقنَّب،  رات )املنشِّ كل األنواع الرئيسية من املخدِّ
اآلونة األخرية. ويعود جانب من  األفيونية، والكوكايي( يف  واملواد 
هذه الزيادات، الناجمة أساسا عن زيادات كبرية حدثت يف أسرتاليا، 
إىل التحسينات التي أُدخلت عىل إنفاذ القانون، ورمبا إىل بذل جهود 
سوق  إىل  للوصول  املنظَّمة  اإلجرامية  الجامعات  جانب  من  أكرب 

رات غري املرشوعة يف أسرتاليا. املخدِّ

ويؤدِّي قرب املسافة بي جزر املحيط الهادئ، من ناحية،   -669
األمفيتامينية  طات  للمنشِّ الرئيسية  املرشوعة  غري  واألسواق 
رات، من  املخدِّ أخرى من  أنواع  تهريب  املستخدمة يف  والدروب 
معرَّضة  اإلقليمية  دون  املنطقة  هذه  جعل  إىل  األخرى،  الناحية 
رات واالتّجار بها. وفيام مل يزل  بوجه خاص ملشاكل تعاطي املخدِّ
يُهرَّب  أوقيانوسيا،  يف  شيوعاً  األكرث  التعاطي  عقار  وهو  القنَّب، 
إىل املنطقة وبي أرجائها، ُضبطت كميات كبرية من الكوكايي يف 
أسرتاليا عىل مدار األعوام القليلة املاضية. ولكون هذه األسواق غري 
املرشوعة تُغري بأرباح ضخمة، يجري كذلك تهريب امليثامفيتامي 

وسالئفه عرب املنطقة.

رات غري متطّورة نسبياً يف كل  ومل تزل أنظمة رصد املخدِّ  -670
إىل ذلك، يقف  أسرتاليا ونيوزيلندا. إضافة  أوقيانوسيا عدا  بلدان 
رات وإىل مرافق التحليل  االفتقار إىل املعدات الالزمة لفحص املخدِّ

طات األمفيتامينية. الجنايئ عائقاً أمام جمع البيانات عن املنشِّ

ثة  واملحدَّ املوثوقة  البيانات  إىل  افتقار  هناك  زال  وما   -671
رات عن معظم البلدان يف أوقيانوسيا، وال سيَّام دول  املتصلة باملخدِّ
املحيط الهادئ الجزرية، األمر الذي يجعل تقييم الحالة اإلقليمية 
الدول  بعض  حتى  أنَّه  الهيئة  وتالحظ  صعباً.  الشاملي  وفهمها 
بابوا  مثل  رات،  املخدِّ ملراقبة  الدولية  لالتفاقيات  انضمت  التي 
ال متتثل  دة(،  )واليات-املوحَّ وميكرونيزيا  وفيجي  الجديدة  غينيا 
اللتزاماتها اإلبالغية مبوجب هذه املعاهدات. ويف منطقة أُبلغ فيها 
يتَّسم  متزايدين،  واتِّجار  مضبوطات  عن  األخرية  السنوات  خالل 
رات بأهمية خاصة. وتدعو  جمع وتبويب البيانات املتصلة باملخدِّ
األقاليم  ذلك سلطات  مبا يف  الحكومات،  قيام جميع  إىل  الحاجة 
التابعة املوجودة يف هذه املنطقة، بتحسي جمع البيانات املتصلة 
رات واالمتثال اللتزاماتها اإلبالغية مبقتىض اتفاقيات املراقبة  باملخدِّ

رات. الدولية للمخدِّ

وعىل مدار األعوام القليلة املاضية، منت رسيعاً سوق غري   -672
أمام  يضع  الذي  األمر  الجديدة،  النفسانية  للمؤثِّرات  مرشوعة 
لها  ى  تتصدَّ يات كربى،  تحدِّ أوقيانوسيا  القانون يف  إنفاذ  سلطات 
سلطات أسرتاليا ونيوزيلندا. ومتتاز هذه املواد بِقرص دورة إنتاجها 
التي  التعقيداُت  وأدَّت  اإلنرتنت.  عرب  رسيعاً  توزيعها  وإمكانية 
زيادة  إىل  الشبائه  عن  للكشف  املواد  عليها فحص هذه  ينطوي 
يف  املرشوعة  غري  التجارة  من  الحدِّ  عىل  السلطات  قدرة  ضعف 
املؤثِّرات  فتئت سوق  تعاطيها. وما  انتشار  املواد ومكافحة  هذه 
املتَّجرون  يستغّل  إذ  تنمو،  املرشوعة  غري  الجديدة  النفسانية 
بهذه املواد ثغرات األنظمة القانونية القامئة ويقومون بتسويقها 
ويلزم  للمراقبة.  الخاضعة  للمواد  “مرشوعة”  بدائل  باعتبارها 
مبادرات  واتخاذ  الرصد،  تشديد  املتنامي  االتجاه  هذا  لعكس 
استباقية من جانب السلطات املعنية، وتحسي التعاون بي أجهزة 

إنفاذ القانون يف املنطقة، فضالً عن العمل الدويل.
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التعاون اإلقليمي  -2

الوطنية يف  وقَّع مجلس إدارة شبكة مكافحة الجرمية عرب   -673
منطقة املحيط الهادئ عىل “إعالن رشاكة” يف شباط/فرباير 2013، 
املعلومات  األعضاء يف  يتشاركوا مع سائر  بأن  الشبكة  أعضاء  يُلزم 
الوطنية.  املنظَّمة عرب  الجرمية  الحدِّ من  الرامية إىل  عن جهودهم 
وتواصل كل من أسرتاليا ونيوزيلندا تقديم الدعم التقني لسائر بلدان 
رات نظمته  أوقيانوسيا. وأثناء برنامج درايس بشأن التعرف عىل املخدِّ
السلطات النيوزيلندية يف مقر قيادة قوات دفاع تونغا يف نوكوآلوفا 
االتّجار  نوقشت  التي  املوضوعات  شملت   ،2013 آذار/مارس  يف 
الفحص  ة  وُعدَّ اإلخفاء،  وأساليب  الهادئ،  املحيط  يف  رات  باملخدِّ
رات، والحالة املتغرية يف املحيط  امليداين املبديئ للكشف عن املخدِّ
وتحسي  املعلومات  تبادل  ولتيسري  امليثامفيتامي.  وتأثري  الهادئ، 
التعاون داخل أوقيانوسيا، ُعقدت يف بلدان مختلفة اجتامعاٌت سنوية 

رات وغريها من السلطات الوطنية املختصة. لسلطات مراقبة املخدِّ

الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية  -3

يات التي تشكِّلها املؤثِّرات النفسانية  الجديدة  ياً للتحدِّ تصدِّ  -674
يف نيوزيلندا، اعتُمد يف متوز/يوليه 2013 قانون للمؤثِّرات النفسانية 
يحظر بيع جميع املؤثِّرات النفسانية ما مل توافق عىل البيع جهٌة 
تنظيمية. ووفقاً لهذا القانون، يجب عىل من يصنعون هذه املواد 
أو يستوردونها أن يُثبتوا أنَّ املنتجات املعنية ال تشكِّل خطراً ال مربر 
له. ونتيجة لذلك، يقع عبء اإلثبات عىل عاتق الصانع والبائع وليس 
عىل عاتق السلطات. ويكون مخالفو هذا الترشيع الجديد عرضة 
للمالحقة القضائية ولعقوبات كبرية - تصل إىل دفع 000 10 دوالر 

نيوزيلندي لألفراد و000 50 دوالر نيوزيلندي للهيئات االعتبارية.

ومنذ أيار/مايو 2012، عندما أدرجت حكومة أسرتاليا شبائه   -675
دة لألدوية والسموم،  القنَّبي االصطناعية يف معيار الجدولة املوحَّ
الشاميل،  ويلز، واإلقليم  )نيو ساوث  البلد  ة واليات يف  تبعتها عدَّ
أخرى  مبادرات  وركَّزت  أسرتاليا(.  وغرب  وكوين زالند،  وفيكتوريا، 
املرتبطة  باألرضار  الشباب  توعية  عىل  مؤخرا  الحكومة  أطلقتها 
رات غري املرشوعة وعىل تعزيز خدمات العالج من  بتعاطي املخدِّ

رات والكحول بي الفئات السكانية الضعيفة.  تعاطي املخدِّ

الزراعة واإلنتاج والصنع واالتِّجار  -4

رات املخدِّ )أ( 

املرشوعة  غري  القنَّب  أسواق  يزوِّد  املحيل  اإلنتاج  زال  ما   -676
يف أوقيانوسيا باحتياجاتها، وال يوجد سوى القليل من األدلَّة عىل 

تهريب القنَّب عىل نطاق واسع بي بلدان املنطقة. وفيام مل يزل 
القنَّب يُزرع بصفة غري مرشوعة يف أوقيانوسيا يف األماكن املغلقة 
أُبيدت  التي  القنَّب  واملفتوحة عىل حٍد سواء، كان معظم نبتات 
الظروف  مالءمة  بسبب  مفتوحة،  مواقع  يف  مزروعاً  املنطقة  يف 
املناخية. ويف عام 2011، أُبيدت نبتات القنَّب املزروعة بصفة غري 
أكرب  ثالث  نيوزيلندا، وهو  يف  مفتوحاً  مرشوعة يف 131 2 موقعاً 

عدد يف العامل.

يف  معتدلة  زيادة  حدوث  إىل  الحديثة  البيانات  وتشري   -677
أسرتاليا،  ففي  ونيوزيلندا.  أسرتاليا  من  كل  يف  القنَّب  مضبوطات 
لتصل إىل  املائة،  بنسبة 34.8 يف  املضبوطة  القنَّب  ازدادت كمية 
452 5 كيلوغراماً، يف السنة املالية 2012/2011،)25( فبلغت ثالث 
ويف  السابقة.  العرش  السنوات  فرتة  يف  عنه  يُبلغ  مستوى  أعىل 
القنَّب املضبوطة إىل 693 كيلوغراماً يف  نيوزيلندا، ازدادت كمية 
عام 2012. ونظراً ألسواق القنَّب غري املرشوعة الراسخة نسبياً يف 

ح أن يتغري املوقف كثرياً. البلدين، ليس من املرجَّ

وأوقيانوسيا هي إحدى املناطق التي مل يصبح فيها االتِّجار   -678
من  اإلجاملية  الكمية  ازدادت  فقد  مؤخراً.  إال  كبريا  بالكوكايي 
عام  يف  كيلوغراماً   290 من  أوقيانوسيا  يف  املضبوطة  الكوكايي 
2009 إىل 1.8 طن يف عام 2011. ويرجع هذا االزدياد الحاد أساسا 
إىل ازدياد مضبوطات الكوكايي يف أسرتاليا. ويتزايد تنّوع الدروب 
املستخدمة لتهريب الكوكايي. فإضافة إىل البلدان الرئيسية التي 
كندا  ُحددت  عبور،  بلدان  بصفة  الكوكايي  مهربو  يستخدمها 
باعتبارها بلد عبور لتهريب كميات كبرية من الكوكايي إىل أسرتاليا.

ويف نيوزيلندا، عادة ما تكون الكمية اإلجاملية املضبوطة   -679
كيلوغرامات   5 من  )أقل  نسبياً  صغرية  سنة  كل  الكوكايي  من 
سنوياً يف الفرتة 1980-2010(، رغم تسجيل طفرات يف ضبطيات 
زهاء  ضبط  شهد   2012 عام  أنَّ  إالّ  واآلخر.  الحي  بي  الكوكايي 
16 كيلوغراماً من الكوكايي يف البلد، وهو ما يزيد كثرياً عن الكمية 
التي ُضبطت يف العام السابق )0.615 كيلوغراماً(. ونظراً للتوسع 
الذي تشهده سوق الكوكايي يف أسرتاليا، ميكن أن يكون الكوكايي 
كذلك  مستخدماً  أسرتاليا  يف  املرشوعة  غري  السوق  يف  املعروض 

لتزويد السوق غري املرشوعة يف نيوزيلندا.

الهريوين.  لشحنات  جاذباً  مقصد  بلد  أسرتاليا  زالت  وما   -680
دوالرا   228 بي  مبا  ر  يُقدَّ البلد  يف  للهريوين  الشارع  فسعر 
و300 دوالر للغرام الواحد. ويف السنة املالية 2012/2011، ُضبط يف 
أسرتاليا 388 كيلوغراماً من الهريوين، أي أكرث قليال من الكمية التي 
معظم  منشأ  ويعود  كيلوغراماً(.   376( السابق  العام  يف  ُضبطت 
الهريوين املضبوط يف أسرتاليا إىل أفغانستان وميامنار. ويف السنوات 
مختلفاً،  بلداً   20 نحو  من  أسرتاليا  إىل  الهريوين  دخل  األخرية، 

يف أسرتاليا، تبدأ السنة املالية يف 1 متوز/يوليه وتنتهي يف 30 حزيران/يونيه.  )25(  
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وسنغافورة.  وكمبوديا  نام  وفييت  باكستان  تليها  ماليزيا،  أبرزها 
وأُفيد بعدة ضبطيات من الهريوين يف بابوا غينيا الجديدة وفانواتو 
يف  محدود  الهريوين  عىل  املرشوع  غري  الطلب  أنَّ  ومبا  وفيجي. 
بلدان املحيط الهادئ الجزرية، يتعيَّ توّخي اليقظة ليك ال تصري 

هذه البلدان منطقة إلعادة شحن الهريوين. 

املؤثِّرات العقلية )ب( 

طات  يُورَّد معظم احتياجات األسواق غري املرشوعة للمنشِّ  -681
أسرتاليا  يف  ميثامفيتامي(  ديوكيس  امليثيلي  )عدا  األمفيتامينية 
لت بعض الواردات من هذه  ونيوزيلندا من الصنع املحيل، وإْن ُسجِّ
طات. وتشري الكميات الكبرية من السالئف التي ُضبطت يف  املنشِّ
أسرتاليا عىل مدار األعوام القليلة املاضية إىل أنَّ كميات كبرية من 
البلد بصفة غري مرشوعة.  طات األمفيتامينية تُصنع يف هذا  املنشِّ
ويُكشف أيضاً منذ عام 2004 عن بعض الُصنع غري املرشوع لهذه 

طات يف بلدان املحيط الهادئ الجزرية. املنشِّ

األمفيتامينية  طات  املنشِّ ضبطيات  شهدت  أسرتاليا،  ويف   -682
)عدا امليثيلي ديوكيس ميثامفيتامي( زيادة كبرية يف السنة املالية 
2012/2011، لتصل إىل ما مجموعه 347 كيلوغراماً، مقارنة بـ105 
كيلوغرامات يف السنة املالية 2011/2010. ومن حيث عدد شحنات 
ميثامفيتامي(  ديوكيس  امليثيلي  )عدا  األمفيتامينية  طات  املنشِّ
التي كُشف عنها عىل الحدود األسرتالية، كانت أبرز نقاط مغادرة 
الشحنات املضبوطة واقعة يف الهند، وتلتها هونغ كونغ بالصي وبّر 
املضبوطة،  للشحنات  اإلجاميل  الوزن  الرئييس. ومن حيث  الصي 

كانت أهم نقاط املغادرة واقعة يف املكسيك.

وتوافره  نقائه  ومستوى  امليثامفيتامي  سعر  أنَّ  ويبدو   -683
الجهود  نيوزيلندا ظل مستقرًّا، رغم  املرشوعة يف  السوق غري  يف 
اإلضافية التي بذلتها الحكومة خالل األعوام القليلة املاضية ملكافحة 
االتّجار بامليثامفيتامي. ويف عام 2012، ازدادت الكمية اإلجاملية 
133.4 كيلوغراماً  إىل  نيوزيلندا  يف  األمفيتامي  من  املضبوطة 
)مقارنة بـ2.7 كيلوغرامات يف عام 2011(، لكن الكمية اإلجاملية 
كيلوغرامات   6.9 إىل  انخفضت  امليثامفيتامي  من  املضبوطة 
)مقارنة بـ33.8 كيلوغراماً يف عام 2011(. وازداد عدد الجامعات 

الضالعة يف الجرمية املنظَّمة عرب الوطنية يف نيوزيلندا.

املالية 2012/2011، كُشف عن 12 كيلوغراماً  ويف السنة   -684
من امليثيلي ديوكيس ميثامفيتامي عىل الحدود األسرتالية. وكانت 
أهم نقاط مغادرة الشحنات املكتشفة واقعة يف هولندا، تليها كندا 
يف   89 البلدان  هذه  من  الواردة  الشحنات  وشكَّلت  ونيوزيلندا؛ 
املائة من الوزن اإلجاميل للميثيلي ديوكيس ميثامفيتامي املضبوط 
عىل الحدود األسرتالية. وال يزال هناك نقص يف الكميات املعروضة 
تزداد  أن  املتوقَّع  من  ولكن  ميثامفيتامي،  ديوكيس  امليثيلي  من 

الكيمياويات  توافر  ازدياد  مع  العامل  يف  منه  املصنوعة  الكميات 
السليفة البديلة.

ميثامفيتامي  ديوكيس  امليثيلي  أقراص  عدد  أنَّ  ورغم   -685
إىل  ازداد   2011 عام  يف  نيوزيلندا  يف  املضبوطة  )“إكستايس”( 
عدد  شهد  فقد  قرصاً(   128 897( أضعاف  الثالثة  من  ما يقرب 
كبرياً، ومن ثمَّ فإنَّ  البلد انخفاضاً  األقراص املضبوطة عىل حدود 
االزدياد يف عدد أقراص هذه املادة املضبوطة يف نيوزيلندا يف عام 
2011 ميكن أن يُعزى أساسا إىل ازدياد يف اإلنتاج غري املرشوع لهذه 
األقراص داخل هذا البلد. ويف عام 2012، ازداد إجاميل عدد أقراص 
هذه املادة املضبوطة يف نيوزيلندا إىل 173.715 قرصاً، وذلك يف 
املقام األول نتيجة لتفكيك شبكة إجرامية يف آب/أغسطس 2012 
كانت تقوم مبعظم اإلنتاج والتوزيع غري املرشوعي ألقراص امليثيلي 

ديوكيس ميثامفيتامي يف البلد. 

السالئف )ج( 

مع تهريب اإليفيدرين والسودوإيفيدرين يف شكل سائب   -686
ويف شكل مستحرضات صيدالنية، يستمر صنع كميات كبرية من 
امليثامفيتامي يف أوقيانوسيا. وال يزال استرياد السودوإيفيدرين من 
يات كبرية للسلطات  الصي يف شكل مستحرض صيدالين يشكِّل تحدِّ

الوطنية املختصة يف املنطقة، وال سيَّام يف أسرتاليا ونيوزيلندا.

عن   2012/2011 املالية  السنة  يف  كُشف  أسرتاليا،  ويف   -687
 ،)809( رات  املخدِّ لصنع  الرسية  املختربات  من  للغاية  كبري  عدد 
كانت غالبيتها تصنع امليثامفيتامي؛ وكانت أساساً مختربات صغرية 
موجودة يف املناطق السكنية. وفكَّكت السلطات النيوزيلندية يف 
امليثامفيتامي،  لصنع  رسية  مختربات   109 جملته  ما   2011 عام 
ميثامفيتامي  ديوكيس  امليثيلي  أيضاً  تصنع  منها  ثالثة  كانت 
ورغم  مرشوعة.  غري  بصفة  والغاما-بوتريوالكتون  )“إكستايس”( 
أنَّ كمية اإليفيدرين والسودوإيفيدرين التي تضبط يف نيوزيلندا 
توافر  أنَّ مدى  أيُّ دالئل عىل  فلم تظهر  االنخفاض،  استمرت يف 

. اإليفيدرين والسودوإيفيدرين قد تغريَّ

املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية )د( 

الت  يبدو أنَّ بلدان أوقيانوسيا، التي لديها بعض أعىل معدَّ  -688
النفسانية  االنتشار يف العامل، تأثرت بوجه خاص بظهور املؤثِّرات 
املنطقة  يف  كُشف   2012 عام  من  األول  النصف  ففي  الجديدة. 
املائة  يف   25 عىل  يربو  ما  تشكِّل  جديدا،  نفسانيا  مؤثِّرا   44 عن 
من جميع املؤثِّرات النفسانية الجديدة التي كُشف عنها يف العامل 
الجديدة، مع غريها من  النفسانية  أجمع. ويضع ظهور املؤثِّرات 
املواد غري الخاضعة للمراقبة التي يشيع استخدامها يف غرب املحيط 
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الهادئ بقدر أكرب )مثل الكافا، التي كثرياً ما تُستخدم مجتمعة مع 

يات جديدة أمام النظم القانونية القامئة وسلطات  الكحول(، تحدِّ

إنفاذ القانون والسلطات الصحية يف املنطقة.

وقد لوحظ منو رسيع يف صنع املؤثِّرات النفسانية الجديدة   -689

واستخدامها يف كل من أسرتاليا ونيوزيلندا يف األعوام القلية املاضية. 

قبل  فيها  مهيمناً  البيبريازينات  انتشار  كان  التي  نيوزيلندا،  ففي 

االصطناعية  القنَّبي  شبائه  عىل  الطلب  حل   ،2008-2007 الفرتة 

محل الطلب عىل البيبريازينات. وباملثل، يف أسرتاليا، اجتذبت شبائه 

القنَّبي االصطناعية والكاثينونات االصطناعية، وال سيَّام امليفيدرون 

)4-ميثيل ميثكاثينون(، اهتامماً كبرياً من الجمهور. وخالل األشهر 

الستة األوىل من عام 2012، استبانت السلطات األسرتالية 33 مؤثِّراً 

نفسانياً جديداً، كان معظمها كاثينونات اصطناعية وفينيثيالمينات 

اصطناعية. وقد أشارت دراسة استقصائية حديثة إىل أنَّ االستخدام 

الواسع النطاق لشبائه القنَّبي االصطناعية ناشئ عن فكرة خاطئة 

عن  النظر  برصف  قانوناً،  مرشوع  املواد  هذه  رشاء  أنَّ  مفادها 

التغريات يف الترشيعات الوطنية. 

التعاطي والعالج  -5

أوقيانوسيا. ويف  يف  انتشاراً  رات  املخدِّ أكرث  القنَّب  يزال  ال   -690

ل االنتشار السنوي لتعاطي القنَّب يف املنطقة  ر معدَّ عام 2011، قُدِّ

بـ10.9 يف املائة من األفراد املرتاوحة أعامرهم بي 15 و64 عاماً، 

ر  ل أعىل كثرياً من املتوسط العاملي )3.9 يف املائة(. وقُدِّ وهو معدَّ

ل انتشار تعاطي القنَّب بـ10.6 يف املائة يف أسرتاليا و14.6 يف  معدَّ

املائة يف نيوزيلندا. ورغم االفتقار إىل البيانات الَكمية ذات الصلة 

عن معظم البلدان األخرى يف املنطقة فقد أشار الخرباء الوطنيون 

إىل أنَّ تعاطي القنَّب واسع االنتشار أيضاً يف بعض بلدان املحيط 

الهادئ الجزرية.

انتشار تعاطي شبائه األفيون يف عام 2011  ل  ر معدَّ وقُدِّ  -691

أسرتاليا و1.1 يف  املائة يف  - 3.4 يف  أوقيانوسيا  املائة يف  بـ3.0 يف 

املائة يف نيوزيلندا. ويف أسرتاليا، أشارت الدراسات االستقصائية عن 

رات إىل أنَّ نسبة من تعاطوا الهريوين حديثاً ظلت  تعاطي املخدِّ

أيضاً  نيوزيلندا  يف  مشابه  استقرار  ل  ُسجِّ وبينام  نسبياً.  مستقرة 

فإنَّ امليثادون واملورفي هام أكرث شبائه األفيون شيوعا من حيث 

رات بالحقن. التعاطي بي متعاطي املخدِّ

ديوكيس  امليثيلي  تعاطي  يف  عاملي  تراجع  وحدث   -692

أوقيانوسيا  ظلت   ،2011 عام  ويف  )“إكستايس”(.  ميثامفيتامي 

يف   2.9( املادة  هذه  لتعاطي  انتشار  ل  معدَّ أعىل  ذات  املنطقة 

املحتجزين  بي  املادة  هذه  تعاطي  يف  انخفاض  وُسجل  املائة(. 

بتعاطيها يف عامي 2010  يُِفد  مل  أسرتاليا، حيث  الرشطة يف  لدى 

نصف  وهي  املحتجزين،  هؤالء  من  املائة  يف   5 سوى  و2011 
النسبة املفاد بها يف عام 2009. ويف نيوزيلندا، أصبحت العقاقري 
رات املتعاطاة  من نوع امليثيلي ديوكيس ميثامفيتامي ضمن املخدِّ
عدداً  إنَّ  وحيث  القنَّب؛  إالَّ  ذلك  يف  تيل  ال   - نطاق  أوسع  عىل 
من العقاقري غري املرشوعة األخرى، مثل املادة N-بن زيل-بيبريازين 
يشيع  كاثينون،  4-ميثيل-N-إيثيل  واملادة  وامليفيدرون   )BZP(
وتسوَّق  ميثامفيتامي  ديوكيس  للميثيلي  كبدائل  استخدامها 
باعتبارها “إكستايس”، فاألرجح أنَّ مادة “اإلكستايس” ال تحتوي يف 
نيوزيلندا عىل امليثيلي ديوكيس ميثامفيتامي بل عىل عقاقري غري 
مرشوعة أخرى لها آثار مامثلة آلثار امليثيلي ديوكيس ميثامفيتامي.

طات األمفيتامينية )عدا امليثيلي ديوكيس  وكان تعاطي املنشِّ  -693
وامليثامفيتامي،  البلَّوري  امليثامفيتامي  وال سيَّام  ميثامفيتامي(، 
ل انتشار  مدعاة للقلق منذ أمد بعيد يف املنطقة. وأُفيد بأنَّ معدَّ
طات األمفيتامينية يبلغ 2.1 يف املائة يف أسرتاليا )يف  تعاطي املنشِّ
عام 2010( ونيوزيلندا )يف عام 2008(. وقد كرَّس كل من البلدين 
منذ  يُعمل  نيوزيلندا،  ويف  املشكلة.  لهذه  ي  للتصدِّ كبرية  موارد 
ي للميثامفيتامي: خطة  ة “التصدِّ عام 2009 بـخطة العمل املسامَّ
الهادئ  املحيط  بلدان  من  بالعديد  يتعلق  فيام  أنَّه،  غري  عمل”. 
صعوبة  إىل  ية  الكمِّ والبيانات  املوارد  إىل  االفتقار  أدَّى  الجزرية، 

الحدِّ من هذا التعاطي.

أوقيانوسيا.  يف  الكوكايي  تعاطي  يف  زيادات  ولوحظت   -694
الكوكايي  لتعاطي  السنوي  االنتشار  ل  معدَّ ر  قُدِّ  ،2011 عام  ويف 
ل انتشار تعاطي  يف املنطقة بـ1.5 يف املائة. ويف أسرتاليا، كان معدَّ
ل االنتشار  الكوكايي 2.1 يف املائة يف عام 2010 - وهذا ضعف معدَّ
يف هذا البلد يف عام 2004 )1.0 يف املائة( وخمسة أضعاف املتوسط 
إىل  املرتفعة  الكوكايي  أسعاُر  أدت  وقد  املائة(.  يف   0.4( العاملي 
جعل سوَق الكوكايي غري املرشوعة يف أسرتاليا جاذبة للجامعات 
اإلجرامية املنظمة، لكن هذه األسعار املرتفعة ساعدت أيضاً عىل 
إبقاء مستوى االستهالك الفعيل للكوكايي منخفضاً - رغم ارتفاع 
ل انتشار تعاطي الكوكايي يف البلد. ويتجىل ذلك يف أمور من  معدَّ
الكوكايي يف  بتعاطي  املتصل  العالج  املنخفض عىل  الطلب  بينها 
أسرتاليا، وكذلك يف كون مستويات الكوكايي والبنزويل إيكغوني، 
مياه  تحليل  يف  عنها  املكشوف  للكوكايي،  الرئييس  املستقلب 
عنها  املكشوف  باملستويات  مقارنة  منخفضة  أسرتاليا  يف  الرصف 
الشاملية وأوروبا. والسوق غري املرشوعة للكوكايي يف  يف أمريكا 
الكوكايي  نيوزيلندا أصغر حتى من نظريتها يف أسرتاليا؛ فتعاطي 
من  يتبيَّ  كام  نيوزيلندا،  سكان  من  صغرية  رشيحة  عىل  يقترص 
ل املنخفض نسبيا النتشار تعاطي الكوكايي )0.6 يف املائة يف  املعدَّ

عام 2008(.

رات  وال يسمح االفتقار إىل اإلحصاءات عن تعاطي املخدِّ  -695
املحيط  بلدان  يف  مرشوعة  غري  بصفة  بها  واالتِّجار  وإنتاجها 
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مبراقبة  يتعلق  فيام  العامة  الحالة  بتقييم  الجزرية  الهادئ 

والكافا  القنَّب  استخدام  أنَّ  حي  ويف  أوقيانوسيا.  يف  رات  املخدِّ

اإلبالغ  فإنَّ  شائعاً،  بعيد  أمد  منذ  يعترب   )Piper Methysticum(

عن إساءة استعامل شبائه األفيون التي ال ترُصف إالَّ بوصفة طبِّية، 

مبا فيها الرتامادول، يتزايد أيضاً يف بلدان املحيط الهادئ الجزرية.

رات يف  ويتوافر عدد من خيارات العالج للمرتهني للمخدِّ  -696

املنطقة. ووفقاً ألحدث األرقام، ازداد عدد فرتات العالج املفاد بها 

رات  يف 659 مرفقاً من مرافق العالج من االرتهان للكحول واملخدِّ

يف أسرتاليا إىل 668 153 فرتة )وهي زيادة بنسبة 2 يف املائة( يف 

السنة املالية 2012/2011. ويف جميع واليات وأقاليم أسرتاليا عدا 
األكرث شيوعاً،  األمفيتامينات هو  تعاطي  الجنوبية، حيث  أسرتاليا 
املثرية  التعاطي  عقاقري  من  عقارين  أشيع  والقنَّب  الكحول  ميثِّل 
النصح  توفري  مثل  العالج،  من  متعددة  أنواع  وتُستخدم  للقلق، 
املتعاطي  التعاطي ومساعدة  اإلقالع عن  وإدارة عملية  واإلرشاد 
أيضاً  يتوافر  نيوزيلندا،  الحاالت. )يف  عىل تجاوز أعراضها، وإدارة 
ملا  استعراض شامل  أنَّه، يف  بيد  األفيون.(  بشبائه  اإلبدايل  العالج 
أُعرب عن  رات،  املخدِّ راً عىل مراقبة  أسرتاليا مؤخَّ أنفقته حكومة 
القلق بشأن الرتاجع يف اإلنفاق عىل خفض الطلب يف فرتة ازداد 

فيها اإلنفاق عىل العمل الرشطي.
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 توصيات إلى الحكومات واألمم المتحدة 
وسائر المنظمات الدولية واإلقليمية المعنية

هذا الفصُل يُسلِّط الضوَء عىل بعض التوصيات الرئيسية   -697

الواردة يف الفصلي الثاين والثالث من هذا التقرير، مصنَّفة حسب 

العواقب  بشأن  لة  املفصَّ التوصيات  عىل  ولالطِّالع  املوضوع. 

ذات  الفقرات  إىل  الرجوع  يُرجى  رات،  املخدِّ لتعاطي  االقتصادية 

الدولية  الهيئة  تقريُر  أعاله. ويتضمن  األول  الفصل  بها يف  الصلة 

اتفاقية  املادة 12 من  تنفيذ  لعام 2013 بشأن  رات  املخدِّ ملراقبة 

دة بشأن تدابري  سنة 1988 )التقرير عن السالئف( توصيات محدَّ

مراقبة السالئف الكيميائية.

الحكومات  تتَّخذه  مبا  بُلِّغت  لو  شاكرًة  الهيئُة  وستكون   -698

أدناه.  الواردة  التوصيات  لتنفيذ  تدابري  من  الدولية  واملنظامت 

وهي ستكون شاكرًة عىل وجه الخصوص إذا ما تلقَّت معلومات 

عن التجارب املكتسبة والصعوبات املواَجهة يف تنفيذ االلتزامات 

التعاهدية أو يف العمل بتوصياتها. 

الوقاية والعالج وإعادة التأهيل 

جداً  التأهيل رضورية  وإعادة  والعالج  الوقاية  برامج  إنَّ   -699

إطار  االجتامعي يف  الرفاه  وكفالة  رات  املخدِّ الطلب عىل  لخفض 

رات. نَهٍج متوازن تجاه مراقبة املخدِّ

ع الهيئُة الحكومات عىل أن تكفل االستثامر عىل  التوصية 1: تشجِّ

مستوى مالئم وُمستدام يف برامج الوقاية والعالج وإعادة التأهيل، 

املحتملة  الوفورات  إىل  ُمشريًة  املايل،  ف  التقشُّ أوقات  يف  حتى 

واالجتامعية  الصحية  بالتكاليف  فيام يتعلق  تحقيقها  التي ميكن 

التي قد تنشأ، يف حال عدم وجود هذه الربامج، من جرّاء تعاطي 

رات والعنف املقرتن  رات واإلدمان والجرائم املقرتنة باملخدِّ املخدِّ

بذلك أيضاً. 

القنَّب 

تشعر الهيئة بالقلق ألنَّ هنالك عدداً من الدول األطراف   -700
يف  تنظر  أخذت  لسنة 1961،  رات  للمخدِّ الوحيدة  االتفاقية  يف 
ألغراض  القنَّب  استعامل  تنظيم  منها  يُقَصد  ترشيعية  مقرتحات 
عىل  داً  مجدَّ الهيئُة  د  وتُشدِّ والعلمية.  الطبِّية  األغراض  غري 
رات  املخدِّ مبراقبة  الخاصة  للمعاهدات  العاملي  التنفيذ  أهمية 
اتخاذ  عىل  كافة  األطراف  وتحثُّ  األطراف،  الدول  كل  ِقبل  من 
التدابري الالزمة لضامن االمتثال التام للمعاهدات الدولية ملراقبة 

رات يف كل أقاليمها. املخدِّ

التوصية 2: تحثُّ الهيئة لذلك جميَع الحكومات واملجتمع الدويل 
رأي  ويف  التطوُّرات.  لهذه  السلبي  التأثري  إىل  بعناية  النظر  عىل 
الهيئة، فإنَّ الزيادة املحتمل حدوثها يف تعاطي القنَّب سوف تؤدِّي 

إىل زيادة يف تكاليف الصحة العمومية ذات الصلة بذلك.

مراقبة  لتدابري  الطبِّي  القنَّب  برامج  تخضع  أن  وينبغي   -701
زراعة القنَّب والتجارة فيه وتوزيعه، املنصوص عليها يف املواد 23 
و28 و30 من اتفاقية سنة 1961. بَيد أنَّ الهيئة تالحظ أنَّ تدابري 
البلدان،  باتِّباعها يف عدد من  االتفاقية  التي تقيض هذه  املراقبة 
من  برامج  وضعت  التي  البلدان،  داخل  القضائية  أو الواليات 
االمتثال  عدم  إىل  يؤدِّي  مامَّ  تام،  نحو  ذ عىل  تُنفَّ ال  القبيل،  هذا 

لاللتزامات التعاهدية.

جميع  إىل  العاجلة  دعوتها  داً  مجدَّ الهيئة  ر  تكرِّ  :3 التوصية 
حكومات البلدان التي لديها مخططات بشأن القنَّب الطبِّي، أو 
التي تنظر يف وضع برامج من هذا القبيل، إىل ضامن التنفيذ التام 
داخل كامل أقاليمها ألحكام اتفاقية سنة 1961 التي هي طرف 
العاملية،  الصحة  منظمَة  الهيئُة  تدعو  ذلك،  عىل  وعالوًة  فيها. 
إىل   ،1961 سنة  اتفاقية  مبقتىض  بها  املكلَّفة  املهمة  إىل  بالنظر 
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تقييم الفائدة الطبِّية املحتملة من القنَّب ومدى ما يشكله من 

أخطار عىل صحة اإلنسان. 

صيدليات اإلنرتنت 

يُويل تقريُر الهيئة السنوي لهذا العام عناية خاصة ملسألة   -702

انظر  التفاصيل،  من  )للمزيد  القانونية  غري  اإلنرتنت  صيدليات 

الفصل الثاين-هاء )مواضيع خاصة( أعاله(.

التوصية 4: تدعو الهيئُة الحكوماِت إىل مواصلة اتخاذ اإلجراءات 

ة  عدَّ بُسبُل  القانونية  غري  اإلنرتنت  لصيدليات  ي  للتصدِّ الالزمة 

واتخاذ  عنها  التحرِّي  صالحية  املعنية  السلطات  تفويض  ومنها 

املناسبة ملكافحة هذه املؤسسات، ومواصلة  القانونية  اإلجراءات 

تطوير وتعزيز املامرسات املهنية الجيِّدة من أجل تقديم الخدمات 

ع  تشجِّ الجهود،  هذه  إطار  ويف  اإلنرتنت.  طريق  عن  الصيدالنية 

الهيئُة الحكومات عىل االستفادة من املبادئ التوجيهية للحكومات 

بشأن منع بيع املواد الخاضعة للمراقبة الدولية غري املرشوع عرب 

اإلنرتنت، التي وضعتها الهيئة. 

تواُفر املواد األفيونية لغرض تخفيف اآلالم 

يُظهر أحدُث البيانات املتاحة أنَّ كمية الخامات األفيونية   -703

رة املستعَملة يف تخفيف اآلالم هي  املتوافرة لصناعة العقاقري املخدِّ

أكرث من كافية لتلبية الطلب عليها مبستوياته الحالية، بحسب ما 

وقد  ازدياد.  يف  العاملية  املخزونات  وأنَّ  الحكومات،  عنه  أبلغت 

تركُّز  إىل  االنتباه  توجيه  عىل  متواصل  نحو  عىل  الهيئة  عملت 

رة لغرض تخفيف اآلالم يف عدد محدود  املخدِّ العقاقري  استهالك 

من البلدان.

ُسبُل  إتاحة  بضامن  الحكومات  جميع  الهيئُة  تُويص   :5 التوصية 

الحصول عىل املواد الخاضعة للمراقبة الدولية املستعملة يف تخفيف 

ُجهدها  قُصارى  بذل  الحكومات  إىل  وتطلب  يحتاجها،  ملن  اآلالم 

لتيسري هذه العملية بطرائق منها تثقيف االختصاصيي الصحيي. 

داً االنتباه إىل تقرير الهيئة الدولية  ويف هذا الصدد، توّجه الهيئُة مجدَّ

رات عن توافر العقاقري الخاضعة للمراقبة الدولية: ضامن  ملراقبة املخدِّ

ُسبل الحصول عىل كميات كافية منها لألغراض الطبِّية والعلمية،)26( 

امللحق بتقريرها لعام 2010، وتدعو الحكومات إىل استخدام الدليل 

الدولية)27(  للمراقبة  الخاضعة  املواد  االحتياجات من  تقدير  بشأن 

الذي وضعته مبشاركة منظمة الصحة العاملية، حسب االقتضاء. 

.A.11.XI.7 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )26(  

.www.incb.org ُمتاح عىل املوقع الشبيك  )27(  

التعاون مع األوساط الصناعية 

مع  األدوية  صناعة  أوساط  تعاون  أنَّ  إىل  الهيئة  تشري   -704
جمع  يف  الفعالية  لتحقيق  رضوري  الوطنية  املختصة  السلطات 
رة  املخدِّ العقاقري  عن  اإللزامية  اإلحصائية  البيانات  وتقديم 

واملؤثِّرات العقلية.

الحوار  عىل  التشجيع  إىل  الحكومات  الهيئة  تدعو   :6 التوصية 
بغية  األدوية  صناعة  مجال  يف  والتجارية  املصنِّعة  الرشكات  مع 
رة  املخدِّ العقاقري  عن  اإلحصائية  البيانات  وتقديم  تحسي جمع 

العقلية. واملؤثِّرات 

أيضاً  الكيميائية  الصناعة  أوساط  مع  التعاون  ويشكِّل   -705
صنع  أجل  من  السالئف  ترسيب  منع  جهود  يف  أساسياً  عنرصاً 

رات غري املرشوع. املخدِّ

التوصية 7: تحثُّ الهيئُة الحكومات عىل إقامة رشاكات مع أوساط 
هذه الصناعة ملنع استعامل السالئف عىل نحو غري مرشوع من خالل 
وضع آليات تشمل ترشيعات ومدوَّنات لقواعد املامرسة ومذكرات 
تفاهم ومبادئ توجيهية، بغية تعزيز التعاون بي السلطات وأوساط 
الصناعات املعنيَّة، وتَوخِّي املزيد من اليقظة فيام يتعلق باملعامالت 
الهيئُة  ع  تشجِّ الصدد،  هذا  ويف  السالئف.  يف  املشبوهة  التجارية 
الحكومات عىل زيادة االستفادة من املبادئ التوجيهية بشأن صوغ 

مدونة طوعية تخّص املامرسات يف الصناعة الكيميائية.)28(

عقاقري الوصفات الطبِّية 

ه الهيئُة انتباه الدول إىل تزايد العواقب املتعلقة بالصحة  توجِّ  -706
وتالحظ  الطبِّية.  الوصفات  عقاقري  تعاطي  عن  الناتجة  العمومية 
هي  الطبِّية  الوصفات  عقاقري  تعاطي  انتشار  الت  معدَّ أنَّ  الهيئُة 
الت انتشار تعاطي مواد أخرى  مامثلة، يف العديد من البلدان، ملعدَّ
خاضعة للمراقبة الدولية، إن مل تَُفقها. ومن العوامل التي تسهم يف 
هذه الظاهرة عدم تدريب االختصاصيي الصحيي عىل مامرسات 
وصف األدوية، وعدم وجود خطط لرصد الوصفات الطبِّية من أجل 
منع “البحث عن أطباء للحصول عىل مزيد من الوصفات الطبِّية” 
القنوات غري املرشوعة، وعدم كفاية مبادرات  ومنع الترسيب إىل 
توعية الجمهور التي تهدف إىل التوعية باملخاطر املقرتنة بتعاطي 
عقاقري الوصفات الطبِّية، وتداول كميات كبرية من عقاقري الوصفات 

الطبِّية غري املستعملة والتي ال توجد حاجة إليها.

التي مل تنظر بعُد يف  الهيئُة جميع الحكومات  التوصية 8: تحثُّ 
ي لتعاطي عقاقري الوصفات الطبِّية  وضع اسرتاتيجيات شاملة للتصدِّ
عىل القيام بذلك، مبا يف ذلك توفري التدريب الكايف لالختصاصيي 

.E.09.XI.17 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )28(  
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الة لرصد الوصفات الطبِّية، عالوًة عىل  الصحيي، ووضع آليات فعَّ

ضامن إرجاع األدوية ذات الخواص املؤثِّرة نفسانياً والترصّف فيها 

رات ومؤثِّرات عقلية.  بأمان، وبخاصة تلك التي تحتوي عىل مخدِّ

استرياد وتصدير املواد الخاضعة للمراقبة 

الحظت الهيئُة أنَّ شكل ومضمون أذون استرياد وتصدير   -707

بعض  يف  حالياً  املستخدمة  العقلية  واملؤثِّرات  رة  املخدِّ العقاقري 

عليها  تنصُّ  التي  الصلة  ذات  باملتطلبات  متاماً  يفيان  ال  البلدان 

رات. فعىل سبيل املثال، ال يحتوي  املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ

املعلومات  عنارص  جميع  عىل  والتصدير  االسترياد  أُذون  بعض 

اإللزامية الواردة يف املادة 31 من اتفاقية سنة 1961، واملادة 12 

من اتفاقية سنة 1971. وعالوًة عىل ذلك، حاولت الحكومات يف 

الحاالت، استحداث “أذون استرياد”  البلدان املستوردة، يف بعض 

تسمح  وال  الالزمة  املعلومات  جميع  تتضمن  ال  إلكرتونياً  ة  ُمعدَّ

رة بالتحقُّق من صحة إذن االسترياد املعني  لسلطات البلدان املصدِّ

بصورة يقينية.

أذون  شكل  استعراض  إىل  الحكوماِت  الهيئُة  تدعو   :9 التوصية 

تقتيض  حيثام  والعمل  حالياً،  املستخَدمة  والتصدير  االسترياد 

الرضورة، عىل جعله متوافقاً مع ما تنصُّ عليه املعاهدات الدولية 

رات.  ملراقبة املخدِّ

السالئف 

ي للمشاكل الخطرية  أثارت الهيئُة مسألة الحاجة إىل التصدِّ  -708

وخصوصاً  الداخيل،  الصعيد  عىل  السالئف  بترسيب  املتعلقة 

تحتوي  التي  الصيدالنية  واملستحرضات  الخّل  أنهيدريد  مادة 

عىل اإليفيدرين والسودوإيفيدرين، املستعَملة يف صنع الهريوين 

طات األمفيتامينية غري املرشوع، عىل التوايل. ووفقاً للفقرة  واملنشِّ

أن  للحكومات  ينبغي   ،1988 سنة  اتفاقية  من   12 املادة  من   8

تتَّخذ تدابري مالمئة ملراقبة صنع وتوزيع الكيمياويات املُدرجة يف 

ن هذه التدابري،  الجداول، عىل الصعيد الداخيل. وميكن أن تتضمَّ

وإصدار  النهايئ  املستعِمل  لتسجيل  نُظاُمً  املثال،  سبيل  عىل 

اإلعالنات يف هذا الخصوص، وإجراء تقديرات مالمئة لالحتياجات 

املرشوعة من الكيمياويات، مبا يف ذلك ما ينُدر أو ينعدم استعامله 

منها يف األغراض املرشوعة.

التوصية 10: تُويص الهيئُة الحكومات بتعزيز التعاون عىل جميع 

جميع  مع  حينها  يف  الصلة  ذات  املعلومات  وتبادل  املستويات 

النظراء املعنيي عىل كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والدويل 

من أجل دعم التحقيقات الداخلية والدولية التي تستهدف شبكات 

رات،  واملخدِّ بالكيمياويات  باالتجار  تقوم  التي  املنظّمة  الجرمية 

يف  املعلومات  يف  التشارُك  وأنشطة  العملياتية  األنشطة  وتعزيز 

سبيل بلوغ هذه الغاية.

الدولية  والهيئات  الحكومات  جميع  الهيئُة  تدعو   :11 التوصية 

لتعزيز  الهيئُة  توفرها  التي  حالياً  املتاحة  األدوات  استخدام  إىل 

الرقابة عىل السالئف، وبخاصة نظام اإلشعارات السابقة للتصدير 

باالتصال الحاسويب املبارش )نظام “بن أونالين”(، ونظام اإلخطار 

بحوادث السالئف، واآلليات والعمليات يف إطار مرشوَعي “بريزم” 

و“التالحم”، وفرقة العمل املعنية بالسالئف التابعة للهيئة لغرض 

تبادل املعلومات وإجراء التحقيقات املشرتكة. 

املواد غري امُلجدَولة 

متثِّله  الذي  املتنامي  الخطر  بشأن  بالقلق  الهيئُة  تشعر   -709

الكيمياويات السليفة غري املجدَولة واملؤثِّرات النفسانية الجديدة. 

للصحة  كبرياً  ياً  تحدِّ الجديدة  النفسانية  املؤثِّرات  ظهور  ويشكِّل 

رات يف العديد من البلدان. وبالنظر إىل عدم  ولُنظم مراقبة املخدِّ

النفسانية  املؤثِّرات  مع  للتعامل  حالياً  د  محدَّ دويل  إطار  وجود 

املعلومات  جميع  يف  واملنتظم  املبكِّر  التشارك  فإنَّ  الجديدة، 

بها  االتِّجار  العاملي رضوري ملنع  الصعيد  املتاحة عىل  العملياتية 

وترسيبها، وإلجراء التحقيقات واملالحقات القضائية، وكذلك، وهذا 

مهم، لتنبيه السلطات يف مناطق أخرى إىل أساليب العمل املتَّبعة 

واالتجاهات املستجّدة.

الحالية  املسائل  بي  التشابُه  أوُجه  الهيئُة  تالحظ   :12 التوصية 

فإنَّها  ثمَّ  الجديدة، ومن  النفسانية  بالسالئف واملؤثِّرات  املتعلقة 

الجديد  االتجاه  هذا  ملنع  عاجلة  عملية  تدابري  اتخاذ  إىل  تدعو 

بدعم  الحكومات  ال، وتويص  فعَّ نحو  له عىل  ي  والتصدِّ والخطري 

تطوير اآلليات الثنائية املالمئة إلبالغ الهيئة بالحوادث التي تنطوي 

عىل مؤثِّرات نفسانية جديدة ومنتجات تحتوي عليها، وذلك بغية 

إيجاد  يف  واملساهمة  تأكيدها  أو  ة  املستجدَّ االتجاهات  تحديد 

تدابري تصدٍّ مبكِّرة.

يات خطرية  ية تحدِّ مِّ ويطرح نقُص البيانات الدوائية والسُّ  -710

الشأن أمام تقييم املخاطر الصحية واالجتامعية املقرتنة بتعاطي 

املثال،  سبيل  عىل  أوروبا،  ففي  الجديدة.  النفسانية  املؤثِّرات 

اكتُشفت خالل العامي املاضيي أعداد وأصناف مل يسبق لها مثيل، 

مزاج  “ُمنِعشات  أو  حاّمم”  “أمالح  باعتبارها  تُباع  ما  كثرياً  وهي 

قانونية” أو “أسمدة نباتات”.

من  تُجرى  معزولة  دراسات  هناك  أنَّ  الهيئُة  تُدرك   :13 التوصية 

منظمة  تويص  فهي  ثمَّ  ومن  الالزمة،  البيانات  استخالص  أجل 

الصحة العاملية بأداء دور نشيط يف تنسيق البحوث ذات الصلة 

واستخالص نتائج التقييامت التي تجريها هذه املنظمُة والهيئاُت 



رات 2013  102  تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّ

عليها  تنطوي  التي  الصحية  املخاطر  بشأن  والوطنية  اإلقليمية 
املؤثِّرات النفسانية الجديدة، وتجميع تلك النتائج ونرشها. 

رات  بناء الُقدرات يف مجال التنظيم الرقايب للمخدِّ
رات  وتدريب السلطات الوطنية املعنية مبراقبة املخدِّ

السلطات  تدريب  أهمية  عىل  التأكيد  الهيئُة  د  تجدِّ  -711
ة بغية مساعدتها عىل االمتثال اللتزاماتها مبوجب  الوطنية املختصَّ
هذا  إىل  الحاجُة  وتشتدُّ  رات.  املخدِّ ملراقبة  الدولية  املعاهدات 

ة مناطق من العامل. التدريب عىل وجه الخصوص يف عدَّ

التوصية 14: تُكرِّر الهيئُة توصيتها إىل مكتب األمم املتحدة املعني 
القدرات الوطنية  لبناء  رات والجرمية بوضع وتنفيذ برنامج  باملخدِّ
الدولية. ومن  للمراقبة  الخاضعة  للمواد  الرقايب  التنظيم  يف مجال 
عن  الوطنيي  اإلداريي  املسؤولي  تدريب  يظلَّ  أن  ا  جدًّ الرضوري 
رات من املكوِّنات األساسية يف أيِّ برنامج من  شؤون مراقبة املخدِّ

هذا النحو. 

 تعزيز االّتساق يف تطبيق املعاهدات الدولية 
رات  ملراقبة املخدِّ

الحظت الهيئُة بقلق مرشوع قانون قَيد النظر يف أوروغواي   -712
وبيعها  القنَّب  عشبة  بإنتاج  أُقر،  ما  إذا  يسمح،  أن  شأنه  من 
الترشيع  هذا  أنَّ  الهيئة  وتؤكِّد  طبِّية.  غري  أغراض  يف  واستهالكها 
وخصوصاً  رات،  املخدِّ ملراقبة  الدولية  املعاهدات  مع  يتامىش  ال 

اتفاقية سنة 1961.

التوصية 15: تحثُّ الهيئُة سلطاِت أوروغواي عىل ضامن استمرار 
استعامل  يقرِص  الذي  الدويل  للقانون  البلد  يف  التام  االمتثال 
والعلمية  الطبِّية  األغراض  عىل  القنَّب،  ذلك  يف  مبا  رات،  املخدِّ
حرصاً. كام تحثُّ الهيئُة حكومَة أوروغواي عىل النظر بعناية إىل 
جميع العواقب التي ميكن أن تحُدث بشأن صحة ورفاهة سكانها، 
ببيع  تسمح  إجراءات  اتخاذ  يف  الرشوع  قبل  الشباب،  وبخاصة 

ُعشبة القنَّب ألغراض غري طبِّية.

التي  االقرتاع  مبادرات  تنفيذ  من  بالقلق  الهيئُة  وتشعر   -713

القنَّب ألغراض غري طبِّية  استعامل  املرشوعية عىل  تُضفي صفة 

يف واليتي من الواليات املتحدة األمريكية يف عام 2012. وتؤكِّد 

الدولية  املعاهدات  مع  يتامىش  ال  الترشيع  هذا  مثل  أنَّ  الهيئُة 

رات. ملراقبة املخدِّ

التوصية 16: تحّث الهيئُة حكومَة الواليات املتحدة األمريكية عىل 

رات  مواصلة ضامن التنفيذ التام للمعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ

يف كامل أقاليمها.

غري  األفيون  خشخاش  زراعة  مركز  أفغانستان  زالت  وما   -714

أيضاً  أهميتها  وتتزايد  املرشوع.  غري  الهريوين  وصنع  املرشوعة 

الهيئُة  وتشعر  العاملية.  لألسواق  بالنسبة  القنَّب  لراتنج  كَمصدر 

رات يف البلد، مع  بالقلق من تدهور الوضع املتعلق مبكافحة املخدِّ

تنويهها بااللتزام الذي أعربت عنه حكومة أفغانستان.

التوصية 17: تحثُّ الهيئُة حكومَة أفغانستان عىل ترجمة مرشوع 

رات، وكذلك السياسات املعنية  االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة املخدِّ

رات التي اعتمدتها يف عام 2012، إىل إجراءات ملموسة، وعىل  باملخدِّ

م يف مجاالت التنمية البديلة ومكافحة االتّجار  ضامن تحقيق تقدُّ

رات وَخفض الطلب عليها. باملخدِّ

أفريقيا خالل عامي  السيايس يف غرب  الوضع  اتَّسم  وقد   -715

رات.  املخدِّ تهريب  منها  خطرية،  أمنية  مبخاطر  و2013   2012

ة بلدان يف املنطقة الستغالل من ِقبل شبكات  وتتعرَّض أقاليم عدَّ

رات، وبخاصة الكوكايي،  إجرامية عرب وطنية تقوم باالتجار باملخدِّ

القانون  إنفاذ  خالل  من  ي  التصدِّ تدابري  ضعف  بسبب  وذلك 

والتدابري األمنية يف تلك البلدان.

الدولية  واملنظامت  الحكومات  الهيئُة جميع  تُناشد   :18 التوصية 

رات  واإلقليمية املعنية، ومنها مكتُب األمم املتحدة املعني باملخدِّ

واملنظمُة  أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  والجامعُة  والجرمية 

مضاعفة  عىل  تعمل  أن  اإلنرتبول،   - الجنائية  للرشطة  الدولية 

رات  ي للتهديد الذي ميثله االتِّجار باملخدِّ جهودها من أجل التصدِّ

والجرمية املنظَّمة يف املنطقة.

)التوقيع( )التوقيع(    

فرينر ِسيب راميوند يانس    
املقرِّر الرئيس    

 )التوقيع(

 أندريس فينيغريوت
األمي

فيينا، 15 ترشين الثاين/نوفمرب 2013
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منذ 25 ترشين األول/أكتوبر 2013 حّل االسم “كابو فريدي” محّل االسم “الرأس األخرض” باعتباره االسم املخترَص املستخَدم يف األمم املتحدة. )أ(   

المرفق األول

 المجموعات اإلقليمية ودون اإلقليمية المستخَدمة 
رات لعام 2013 في تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّ

رات لعام 2013، مع بيان الدول  ترد أدناه قامئة باملجموعات اإلقليمية ودون اإلقليمية املستخَدمة يف تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ
املنتمية إىل كل مجموعة من هذه املجموعات.

أفريقيا

سيشيل إثيوبيا  
الصومال إريرتيا  

غابون أنغوال  
غامبيا أوغندا  

غانا بنن  
غينيا بوتسوانا 

غينيا االستوائية بوركينا فاسو 
غينيا-بيساو بوروندي  

كابو فريدي)أ(  تشاد  
الكامريون توغو  

كوت ديفوار تونس  
الكونغو الجزائر  

كينيا جزر القمر 
ليربيا جمهورية أفريقيا الوسطى  
ليبيا جمهورية تنزانيا املتحدة 

ليسوتو جمهورية الكونغو الدميقراطية 
مايل جنوب أفريقيا 

مدغشقر جنوب السودان 
مرص جيبويت 

املغرب رواندا 
مالوي زامبيا 

موريتانيا زمبابوي  
موريشيوس سان تومي وبرينسيبي 

موزامبيق السنغال  
ناميبيا سوازيلند  
النيجر السودان  
نيجرييا سرياليون  
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أمريكا الوسطى والكاريبي

سانت كيتس ونيفيس أنتيغوا وبربودا  
سانت لوسيا بربادوس 

السلفادور بليز 
غرينادا بنام 

غواتيامال ترينيداد وتوباغو 
كوبا جامايكا 

كوستاريكا جزر البهاما 
نيكاراغوا الجمهورية الدومينيكية 

هايتي دومينيكا 
هندوراس سانت فنسنت وجزر غرينادين 

أمريكا الشاملية

الواليات املتحدة األمريكية كندا 
املكسيك

أمريكا الجنوبية

بريو األرجنتي 
سورينام إكوادور 

شييل أوروغواي 
غيانا باراغواي 

فنزويال )جمهورية-البوليفارية( الربازيل 
كولومبيا دة القوميات(  بوليفيا )دولة-املتعدِّ

رشق آسيا وجنوبها الرشقي

الصي إندونيسيا 
الفلبي بروين دار السالم 

فييت نام تايلند 
كمبوديا تيمور-ليشتي 
ماليزيا جمهورية كوريا 
منغوليا جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 
ميامنار جمهورية الو الدميقراطية الشعبية 
اليابان سنغافورة 

جنوب آسيا

ملديف بنغالديش 
نيبال بوتان 
الهند رسي النكا 
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غرب آسيا

الجمهورية العربية السورية أذربيجان 
جورجيا األردن 

طاجيكستان أرمينيا 
العراق إرسائيل 
ُعامن أفغانستان 
قطر اإلمارات العربية املتحدة 

قريغيزستان أوزبكستان 
كازاخستان إيران )جمهورية-اإلسالمية( 

الكويت باكستان 
لبنان البحرين 

اململكة العربية السعودية تركامنستان 
اليمن تركيا 

أوروبا

أوروبا الرشقية

بيالروس االتحاد الرويس 
جمهورية مولدوفا أوكرانيا 

جنوب رشق أوروبا

ً جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ألبانيا 
رومانيا بلغاريا 
رصبيا البوسنة والهرسك 

كرواتيا الجبل األسود 

أوروبا الغربية والوسطى

سان مارينو إسبانيا 
سلوفاكيا إستونيا 
سلوفينيا أملانيا 
السويد أندورا 
سويرسا أيرلندا 

فرنسا آيسلندا 
فنلندا إيطاليا 
قربص الربتغال 

الكريس الرسويل بلجيكا 
التفيا بولندا 

لكسمربغ الجمهورية التشيكية 
ليتوانيا الدامنرك 
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أوروبا الغربية والوسطى )تابع(

مالطة ليختنشتاين 
موناكو اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشاملية 
النمسا الرنويج 
هولندا هنغاريا 

اليونان

أوقيانوسيا

ساموا أسرتاليا 
فانواتو بابوا غينيا الجديدة 
فيجي باالو 

كرييباس توفالو 
دة( ميكرونيزيا )واليات-املوحَّ تونغا 

ناورو جزر سليامن 
نيوزيلندا جزر كوك 

نيوي جزر مارشال 
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المرفق الثاني
رات األعضاء الحاليون في الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّ

وين هول 

ُولَِد يف عام 1951 يف أسرتاليا. تدرَّب بصفته طبيب أبحاٍث نفسانية 
وعمل بصفة مختٍص يف علم األوبئة. يعمل حالياً أستاذاً وزميالً يف 
املجلس الوطني األسرتايل للصحة واألبحاث الطبِّية، مركز األبحاث 
الرسيرية التابع لجامعة كوين زالند )منذ عام 2009(؛ وأستاذاً زائراً 
كينغز  كلية  النفساين،  الطب  معهد  لإلدمان،  الوطني  املركز  يف 

كولدج لندن )منذ عام 2009(.

جامعة  السكان،  صحة  كلية  العامة،  الصحة  سياسات  أستاذ 
العامة  السياسة  مكتب  ومدير  أستاذ  )2006-2010(؛  كوين زالند 
جامعة  الجزيئية،  البيولوجية  العلوم  معهد  يف  واألخالقيات 
للبحوث  الوطني  املركز  ومدير  أستاذ  )2001-2005(؛  كوين زالند 
 .)2001-1994( ويلز  نيوساوث  جامعة  والكحول،  رات  املخدِّ يف 
وتقرير  وفصل  مقالة   700 من  أكرث  يف  مشارك  ومؤلف  مؤلِّف 
العقلية.  رات وعلم األوبئة والصحة  عن اإلدمان واستعامل املخدِّ
عضو يف منظَّمة الصحة العاملية ويف لجنة الخرباء املعنية مبسائل 
رات )1996(، ويف املجلس الوطني األسرتايل املعني  االرتهان للمخدِّ

رات )2001-1998(. باملخدِّ

رات )منذ عام 2012(. عضو  عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ
يف اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات )2012(. نائب رئيس اللجنة 
املالية  اللجنة  يف  وعضو   ،)2013( بالتقديرات  املعنية  الدامئة 

واإلدارية )2013(. 

ديفيد يت. جونسون 

األمريكية.  املتحدة  الواليات  مواطني  من   .1954 عام  يف  ُولَِد 
البكالوريوس يف  استشاري ودبلومايس متقاعد. حائز عىل شهادة 

االقتصاد من جامعة إميوري؛ خريج كلية الدفاع الوطني يف كندا.

أمي   .)2011-1977( األمريكية  الخارجية  يف  دبلومايس  موظف 
الدولية،  القواني  وإنفاذ  رات  املخدِّ شؤون  مكتب  يف  مساعد 

البعثة  رئيس  نائب   .)2011-2007( األمريكية  الخارجية  وزارة 
يف   )2005-2003( املؤقت  باألعامل  والقائم   )2007-2005(
ق الشؤون األفغانية التابع  سفارة الواليات املتحدة يف لندن. منسِّ
لدى  املتحدة  الواليات  سفري   .)2003-2002( املتحدة  للواليات 
منظَّمة األمن والتعاون يف أوروبا )1998-2001(. نائب السكرتري 
ث باسم مجلس األمن القومي  الصحفي يف البيت األبيض واملتحدِّ
 )1995( الخارجية  وزارة  باسم  ث  املتحدِّ نائب   .)1997-1995(
 .)1995-1993( الخارجية  وزارة  لدى  الصحفي  املكتب  ومدير 

القنصل العام للواليات املتحدة، فانكوفر )1993-1990(.

رات )منذ عام 2012(. عضو  عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ
يف اللجنة املالية واإلدارية )2012 و2013(. 

غالينا كورتشاغينا 

نائبة  الرويس.  االتحاد  مواطني  من   .1953 عام  يف  ُولَِدت 
إدمان  مجال  يف  للبحوث  الوطني  املركز  يف  البحوث  مدير 
الرويس  االتحاد  االجتامعية،  والتنمية  الصحة  وزارة  رات،   املخدِّ

)منذ عام 2010(.

)1976(؛  الرويس  االتحاد  األطفال،  لطب  لينينغراد  معهد 
دكتوراه يف الطب )2001(؛ طبيبة يف مدرسة داخلية، غاتشينا، 
التنظيم  شعبة  رئيسة  )1976-1979(؛  لينينغراد  منطقة 
رات  املخدِّ إدمان  لعالج  اإلقليمي  باملستوصف  والسياسات 
الطبِّية  األكادميية  يف  محارِضة  )1981-1989(؛  لينينغراد  يف 
اإلقليمية يف لينينغراد )1981-1989(؛ رئيسة أطباء املستوصف 
-1989( برتسبورغ  سانت  رات،  املخدِّ إدمان  لعالج  البلدي 
-2000( وأستاذة   )1996-1991( مساعدة  محارِضة  1994(؛ 

الحكومي  املعهد  االجتامعية،  التكنولوجيات  قسم  يف   )2001
 ،)2000-1994( مساعدة  محارِضة  واالقتصاد؛  للخدمات 
 )2008-2002( وأستاذة   )2002-2001( مساعدة  وأستاذة 
برتسبورغ  سانت  أكادميية  رات،  املخدِّ إدمان  بحوث  قسم  يف 
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األبحاث  األساتذة ورئيسة قسم  العليا؛ كبرية  للدراسات  الطبِّية 

الحكومية  هرتزن  جامعة  الصحية،  الحياة  وأمناط  الطبِّية 

دراسات  قسم  يف  أستاذة  )2000-2008(؛  روسيا  يف  الرتبوية 

الحكومية  برتسبورغ  سانت  جامعة  الفلسفة،  كلية  الن زاعات، 

والجمعيات  الرابطات  من  العديد  يف  عضو  )2004-2008(؛ 

ومنها: رابطة األطباء النفسانيي واالختصاصيي يف مجال إدمان 

برون  كيتيل  وجمعية  برتسبورغ؛  وسانت  روسيا  يف  رات  املخدِّ

واملجلس  بالكحول؛  املتعلقة  والوبائية  االجتامعية  للبحوث 

الدولية  والجمعية  واإلدمان؛  الكحول  مبشاكل  املعني  الدويل 

بالجوانب  الخاص  االجتامع  علم  قسم  ورئيسة  اإلدمان؛  لطب 

ملجلس  التابع  والبيولوجية،  الطبِّية  البحوث  يف  العلمية 

البحث  وتنظيم  للعلم  االجتامعية  باألبعاد  املتعلقة  البحوث 

العلوم  أكادميية  يف  العلمي  برتسبورغ  سانت  مركز  العلمي، 

منشور،  مولَّف   100 من  أكرث  لها   .)2008-2002( الروسية 

الرويس،  االتحاد  يف  نرش  70 مؤلَّفاً  عىل  يزيد  ما  ذلك  يف  مبا 

حائزة  عملية.  أدلَّة  ة  عدَّ ويف  دراسات  يف  بفصول  وساهمت 

الصحة  وزارة  من  الصحة  حامية  مجال  يف  التفّوق  جائزة  عىل 

خبرية   .)1987( السوفياتية  االشرتاكية  الجمهوريات  اتحاد  يف 

فريوس  لشؤون  العاملية  األعامل  دوائر  تحالف  يف  استشارية 

نقص املناعة البرشية/األيدز والسل واملالريا )منذ عام 2006(؛ 

بة مشاركة يف برنامج منظَّمة الصحة العاملية “مهارات من  مدرِّ

لجنة  اجتامعات  يف  شاركت  1995(؛  عام  )منذ  التغيري”  أجل 

رات،  رات )2002-2008(؛ خبرية يف وبائيات إدمان املخدِّ املخدِّ

ممثِّلة  )1994-2003(؛  أوروبا  ملجلس  التابع  بومبيدو  فريق 

.)2008-1992( العاملية  الصحة  ملنظَّمة  مؤقَّتة 

رات )منذ عام 2010(. نائبة  عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ

النائبة   .)2012-2011( بالتقديرات  املعنية  الدامئة  اللجنة  رئيس 

األوىل لرئيس الهيئة )2013(. 

أليخاندرو موهار بيتانكور

للمعهد  العام  املدير  املكسيك.  مواطني  من   .1956 عام  يف  ُولَِد 

وعضو   ،)2013-2003( املكسيك  يف  الرسطان،  لبحوث  الوطني 

الوطنية  واألكادميية  املكسيك،  يف  للباحثي  الوطنية  املنظومة  يف 

للطب، واألكادميية املكسيكية للعلوم، والجمعية األمريكية لطب 

األورام الرسيري.

املكسيك  يف  املستقلة  الوطنية  الجامعة  الطب،  يف  دكتوراه 

)UNAM( )1980(؛ دراسات عليا يف علم الترشيح املريَض، املعهد 

 ،)1986( العلوم  يف  وماجستري   ،)1985( التغذية  لعلوم  الوطني 

ودكتوراه يف العلوم يف ميدان علم األوبئة )1990(، كلية هارفرد 

للصحة العمومية.

الوطني  املجلس  من  والبحثي  األكادميي  املجال  يف  بدعم  حظي 
املكسيكية  واملؤسسة   ،)CONACYT( والتكنولوجيا  للعلوم 
مدير  ونائب   ،)1989-1988( األوبئة  علم  إدارة  رئيس  للصحة. 
إدارة  ومدير   ،)1999-1993( الرسيرية  الطبِّية  البحوث  إدارة 
يف  الرسطان  لبحوث  الوطني  املعهد   ،)2003-1999( البحوث 
املكسيك. ُمحارض ومعاون بحوث، كلية هارفرد للصحة العمومية 
)1988-1990(. ُمحارض ومدير اإلرشاف عىل أطروحات املاجستري 
عام  )منذ  املكسيكية  املستقلة  الجامعة  الطب،  كلية  والدكتوراه، 
ق وحدة البحوث الطبِّية األحيائية يف أمراض الرسطان،  1991(. منسِّ
املكسيكية  املستقلة  الجامعة  األحيائية،  الطبِّية  البحوث  معهد 
شهرة  لها  ومؤلّفات  علمية  مؤلّفات   110 من  أكرث  له   .)1998(
 ”Intratypic :ة، ومنها شعبية، نرُش 70 منها يف مجالت مفهرسة عدَّ
 changes of the E1 gene and the long control region
 affect ori function of human papillomavirus type 18
 variants“, ”Screening breast cancer: a commitment
 to Mexico )preliminary report(“, ”Impact of diabetes
 and hyperglycemia on survival in advanced breast
 cancer patients“, ”Ovarian cancer: the new challenge
 in gynaecologic oncology?“ and ”Validation of the
Mexican-Spanish version of the EORTC QLQ-C15-

 PAL questionnaire for the evaluation of health-related
.quality of life in patients on palliative care“

ة شهادات تقديرية ومنها ما ييل: جائزة ميغيل أوتريو  حائز عىل عدَّ
املرتبة  )2012(؛  العامة  الصحة  مجلس  الرسيري،  الطب  لبحوث 
الثالثة ألفضل األعامل العلمية يف االقتصاديات الصيدالنية، املعهد 
املكسييك لالقتصاديات الصيدالنية والجمعية الدولية لالقتصاديات 
الصيدالنية وبحوث متحيص النتائج الطبّية، فرع املكسيك )2010(. 
عضو يف جامعة الثالمثائة من أكرث القادة نفوذاً يف املكسيك؛ حاز 
للعمليات  االستشاري  الفريق  اجتامع  يف  ملشاركته  تقدير  عىل 
األمريكية  للجمعية  التابع  الصحة  بشأن  العاملية  االسرتاتيجية 
الجامعة  محافظي  مجلس  يف  عضو  )2009(؛  الرسطان  ملكافحة 
متيّز  وسام  عىل  حائز  )2008(؛  املكسيك  يف  املستقلة  الوطنية 
إدوارد الروك تينكر لألستاذ الزائر، جامعة ستانفورد )2000(؛ عضو 
دة  الفريق االستشاري الخارجي لتقرير املكسيك عن العوامل املحدِّ
االجتامعية الخاصة بالصحة )2010(؛ عضو هيئة املحكَّمي لجائزة 
آرون ساين س السنوية لبحوث طبِّ األطفال، مستشفى فيديريكو 
والليسانسيادو  “الجرنال  ورابطة  املكسيك،  يف  لألطفال  غوميس 
آرون ساين س غارسا” )2010(؛ عضو الفريق االستشاري للعمليات 
ملكافحة  األمريكية  للجمعية  التابع  الصحة  بشأن  االسرتاتيجية 
عىل  لإلنجازات  تقديرية  شهادة  عىل  حاز  )2010(؛  الرسطان 
ملكافحة  وطنية  خطة  وضع  عىل  العمل  يف  وااللتزام  اإلخالص 
الرسطان  األمريكية ملكافحة  الجمعية  املكسيك، من  الرسطان يف 
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)2006(؛ عضو يف اللجنة العلمية للرابطة املكسيكية الختصاصيي 

علم األمراض )1995-1993(.

رات )منذ عام 2013(.)أ(  عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ

مارك موانار 

ُولَِد يف عام 1942. من مواطني فرنسا. قاض متقاعد. خّريج معهد 

العلوم السياسية، باريس؛ خّريج كلية الحقوق يف باريس؛ وخّريج 

مّدع  )1982-1983(؛  بوفيه  عام،  مّدع  بواتييه.  يف  اآلداب،  كلية 

عام، بونتواز )1990(؛ مّدع عام، ليون )1990-1991(؛ مّدع عام، 

بوردو  االستئناف،  محكمة  يف  عام  مّدع  )1992-1995(؛  بوبيني 

منها:  القانوين،  النظام  يف  هامة  إصالحات  أدخل   .)2005-1999(

إنشاء مراكز إلسداء املشورة القانونية والوساطة القانونية؛ تقديم 

املشورة القانونية يف املناطق املحرومة؛ إنشاء نظام جديد للتعاون 

بي املحاكم وأجهزة الرشطة من أجل التصّدي للجرائم عىل وجه 

االستعجال؛ واستحداث فئة جديدة من موظفي القضاء، وهي فئة 

مساعدي املّدعي العام.

توىلَّ مناصب إدارية رفيعة يف وزارة العدل: مدير مكاتب التسجيل 

لكتبة  الوطني  املعهد  يف  التدريس  هيئة  رئيس  )1983-1986(؛ 

املعهد  إدارة  مجلس  يف  عضو  القضائية؛  الشؤون  مدير  املحاكم؛ 

األعىل  املجلس  يف  العدل  وزير  ممثِّل  للقضاء؛  الفرنيس  الوطني 

للقضاء )1995-1996(؛ مدير هيئة شؤون الجرمية والعفو )1996-

رات وإدمانها؛ األمي العام  1998(؛ رئيس املركز الفرنيس ملراقبة املخدِّ

لوزارة العدل )2005-2008(؛ رئيس بعثة القانون والعدالة، مسؤول 

القضائية؛ رئيس لجنة تكنولوجيا املعلومات  الخريطة  عن إصالح 

واالتصاالت؛ رئيس دائرة الشؤون الدولية يف وزارة العدل؛ محارِض 

مؤسسة  رئيس  )1995-2005(؛  الجرمية  لعلم  باريس  معهد  يف 

داغوسو إلدارة الخدمات االجتامعية. حائز عىل وسام االستحقاق 

الوطني برتبة قائد، ووسام جوقة الرشف برتبة قائد.

 .)2010 عام  )منذ  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة  يف  عضو 

يف  عضو   .)2012( بالتقديرات  املعنية  الدامئة  اللجنة  يف  عضو 

اللجنة املالية واإلدارية )2012(. عضو يف اللجنة الدامئة املعنية 

بالتقديرات )2013(. 

لوشان نايدو 

ُولَِد يف عام 1961. من مواطني جمهورية جنوب أفريقيا. طبيب 

أرسة، دوربان، جنوب أفريقيا )منذ عام 1985(.

أفريقيا  جنوب  ناتال،  جامعة  من  الجراحة  ويف  الطب  يف  مجاز 
)1983(؛ خبري مهني يف برنامج األطباء املتدّربي واملقيمي: هانيل 
هازيلدن )1995(؛ عضو يف نقابة أطباء جنوب أفريقيا )منذ عام 
بايبورت  يف  املستقلي  املامرسي  األطباء  رابطة  يف  عضو  1995(؛ 
يف  معتَمد  مستشار   .)2000-1995( الرابطة  هذه  رئيس  ونائب 
الفاحصي  لألطباء  الوطني  املجلس  الكيميائية،  للمواد  االرتهان 
لطب  األمريكية  الجمعية  يف  عضو  )1996(؛  اإلدمان  مجال  يف 
جنوب  معهد  األعامل،  إدارة  يف  دبلوم   .)1999-1996( اإلدمان 
الدولية  الجمعية  يف  مؤسس  عضو   .)1997( لإلدارة  أفريقيا 
االختصاصيي  وكبري  برامجيات  مصّمم  )1999(؛  اإلدمان  لطب 
منوذج  وهو  “جولو”،  برنامج  إطار  يف  اإلدمان  حاالت  عالج  يف 
والثانية  األوىل  الدرجة  من  للوقاية  التخصصات  متعّدد  عالج 
عام  )منذ  املزدوج  وللتشخيص  اإلدمان  اضطرابات  من  والثالثة 
1994(؛ مدير طبِّي يف وحدة Serenity لعالج اإلدمان، مريبانك، 
كوا  تحالف  يف  عضو   .)1995 عام  )منذ  أفريقيا  جنوب  دوربان، 
نقابة  يف  عضو  1995(؛  عام  )منذ  املنظَّمة  للرعاية  ناتال  زولو 
فخري،  محارِض  2000(؛  عام  )منذ  دوربان  يف  لألطباء  الجنوب 
جنوب  ناتال،  كوازولو  جامعة  للطب،  مانديال  ر.  نيلسون  كلية 
كلية طب  املناهج،  لجنة وضع  يف  )2005-2011(. عضو  أفريقيا 
أمناط الحياة، جامعة كوا زولو ناتال )2005-2011(. قام بصياغة 
بتكليف من  اإلدمان  لعالج  الوطنية  واإلجراءات  العامة  السياسة 
 Roots“ برامجية  مصّمم  )2006(؛  أفريقيا  جنوب  الصحة،  وزارة 
connect”، وهي للتأهيل النفيس-العاطفي من خالل اإلنرتنت يف 
حاالت اإلدمان )2007(؛ عضو يف املجلس االستشاري املعني باملواد 
األفيونية يف جنوب أفريقيا )2006-2008(؛ عضو يف الهيئة املركزية 
رات يف جنوب أفريقيا )2006-2010(؛ عضو يف لجنة إدارة  للمخدِّ
 .)2010-2006( أفريقيا  جنوب  يف  رات  للمخدِّ املركزية  الهيئة 
األفيونية  املواد  متعاطي  بعالج  املعنية  الخرباء  لجنة  يف  عضو 
مقاطعة  يف  رات  للمخدِّ املركزية  الهيئة  ممثِّل  )2007-2008(؛ 
برامجية  وضع  )2007-2010(؛  أفريقيا  جنوب  الغربية،   كيب 
“Roots HelpPoints” من أجل التدخُّل الرسيع والوقاية األولية 
لدى األفراد املعرّضي لدرجة عالية من الخطر )2008(. شارك يف 
وضع “املبادئ التوجيهية لعالج متعاطي املواد األفيونية يف جنوب 
أفريقيا”، املنشورة يف South African Medical Journal )املجلة 
االستشارية  الهيئة  يف  عضو  )2008(؛  أفريقيا(  لجنوب  الطبِّية 
كتابة مقال  بواسطة مادة سوبوكسون )2009(. شارك يف  للعالج 
يف  سوبوكسون”  مادة  بواسطة  العالج  ات  “مستجدَّ عن  درايس 
برامجية  مصّمم  )2010(؛   South African Medical Journal
له  املصاحب  واالعتالل  اإلدمان  يف  للتحكم   ”RehabFlow“
)2010(؛ عضو يف لجنة إدارة منتدى مقاطعة إيثيكويني للصحة 
الرعاية  مي  ملقدِّ مدرِّب   .)2010( اإلدمان  مواد  وتعاطي  العقلية 
طبِّي  مدرِّس  اإلدمان.  وحاالت  التأهيل  إعادة  مجال  يف  الصحية 
لطلبة الطب يف الدراسات الجامعية والعليا )منذ عام 1995(؛ راٍع  انتخبه املجلس االقتصادي واالجتامعي يف 7 ترشين الثاين/نوفمرب 2013. )أ(   
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مؤسس  أفريقيا؛  جنوب  يف  سابها  ماها  أندرا  منظَّمة  يف  مرشِف 
صندوق  أمي   .)1995( املحيل  مريبانك  غرب  مجتمع  تحالف 

مجتمع مريبانك املحيل )2005-2000(.

املسؤول التنفيذي األول واملدير التنفيذي ملستشفى هيلينغ هيلز 
م برامج “روتس  االختصايص يف الطب النفيس، جنوب أفريقيا. ُمصمِّ
والرعاية  اإلدمان  مواد  تعاطي  اضطرابات  من  للوقاية  أونالين” 
يف  الرعاية  إىل  الوصول  سبل  منظمة  مدير  بها.  الخاصة  الالحقة 
حاالت اإلدمان )ATAC(، وهي منظمة غري ربحيّة تُعنى بالدعوة 

إىل منارصة رعاية املدمني وتقدميها يف جنوب أفريقيا.

رات )منذ عام 2010(. عضو يف  عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ
اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات )2011(. عضو يف اللجنة املالية 

واإلدارية )2011(. النائب األول لرئيس الهيئة )2012(. 

راجات راي 

ُولَِد يف عام 1948. من مواطني الهند. أستاذ ورئيس قسم الطب 
معهد  رات،  للمخدِّ االرتهان  لعالج  الوطني  املركز  ورئيس  النفيس 
يج كلية الطب، كالكوتا،  عموم الهند للعلوم الطبِّية، نيودلهي. خرِّ
الهند  عموم  معهد  النفيس،  الطب  يف  دكتوراه  )1971(؛  الهند 
الطب  قسم  التدريس،  هيئة  يف  عضو   .)1977( الطبِّية،  للعلوم 
النفيس، املعهد الوطني للصحة العقلية وعلوم األعصاب، بنغالور 
ة تقارير ومقاالت علمية تقنية يف مجالت  )1979-1988(. كَتب عدَّ
مجلة  يف  مساعد  محرِّر  النظراء.  ملراجعة  تخضع  ودولية  وطنية 
ملجلة  الدولية  االستشارية  الهيئة  يف  Addiction Biology؛ عضو 
 ،Mental Health and Substance Use: Dual Diagnosis
 International Drug العلمية:  املجلة  تحرير  هيئة  يف  وعضو 

.Sciences and Drug Policy

تلقَّى دعامً للبحوث التي يجريها من هيئات متويل مختلفة عىل 
واملجلس  األرسة،  ورعاية  الصحة  وزارة  )مثل  الوطني  املستوى 
الهندي للبحوث الطبِّية( وعىل املستوى الدويل )مثل مكتب األمم 
العاملية(.  الصحة  ومنظَّمة  والجرمية،  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة 
البرشية/متالزمة  املناعة  نقص  فريوس  تتناول  دراسة  يف  شارك 
تعاوين  درايس  مرشوع  إطار  يف  )األيدز(،  املكتسب  املناعة  نقص 
ومعهد  رات،  للمخدِّ االرتهان  ملعالجة  الوطني  املركز  فيه  يشارك 
عموم الهند للعلوم الطبِّية، ومركز البحوث املتعّددة التخصصات 
يف علم املناعة واملرض، جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، الواليات 
العاملية  الصحة  منظَّمة  فريق خرباء  األمريكية. عضو يف  املتحدة 
عضو  والكحول.  رات  للمخدِّ االرتهان  مبشاكل  املعني  االستشاري 
يف فريق خرباء ملناقشة الصحة العقلية واضطرابات تعاطي مواد 
اإلدمان عىل مستوى الرعاية األولية، وهو نشاط يقوم به املكتب 
يف  عضو  آسيا.  جنوب رشق  يف  العاملية  الصحة  ملنظَّمة  اإلقليمي 

التقنية  باملشاورات  املعني  العاملية  الصحة  منظَّمة  خرباء  فريق 

أنشطة  منّسق  الكحول.  تعاطي  الحدِّ من أرضار  بشأن  اإلقليمية 

برعاية  اإلدمان،  مواد  تعاطي  اضطرابات  بشأن  الهند  يف  شتى 

منظَّمة الصحة العاملية )منذ عام 2004(. عضو يف الربنامج الوطني 

رات يف الهند، وعضو يف فريق لوضع املبادئ  ملكافحة تعاطي املخدِّ

التوجيهية التقنية بشأن العالج الدوايئ لالرتهان للمواد األفيونية، 

رات  وهو مرشوع مشرتك بي مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ

التقنية  والجرمية ومنظَّمة الصحة العاملية. عضو يف فريق املوارد 

رات عن طريق الحقن ورئيس هذا الفريق،  املعني بتعاطي املخدِّ

يف  عضو  األيدز.  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  إطار  يف  مرشوع  وهو 

اللجنة االستشارية ملرشوع الوقاية من انتقال فريوس نقص املناعة 

رات يف الدول األعضاء يف رابطة جنوب  البرشية بي متعاطي املخدِّ

اإلقليمي  املكتب  يرعاه  مرشوع  وهو  اإلقليمي،  للتعاون  آسيا 

رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  ملكتب  التابع  آسيا  لجنوب 

والجرمية. عضو يف اللجنة الفرعية املعنية بالتعليم الطبِّي العايل، 

بتصنيف  املعني  العامل  الفريق  رئيس  الهند.  يف  الطبِّي  املجلس 

التابع  اإلدمان  واضطرابات  اإلدمان  مبواد  املتصلة  االضطرابات 

لتصنيف  العارش  بالتنقيح  املعني  الدويل  االستشاري  للفريق 

مرشوع  يف  الباحثي  كبري  )2011(؛  والسلوكية  العقلية  األمراض 

ابة إلكرتونية(  منظَّمة الصحة العاملية “تدابري بواسطة اإلنرتنت )بوَّ

عام  )منذ  جنيف  الصحة”،  وحامية  الكحول  تعاطي  ملكافحة 

رات،  2010(؛ كبري الباحثي، املركز الوطني ملعالجة االرتهان للمخدِّ

الصندوق العاملي ملكافحة األيدز والسل واملالريا، الجولة التاسعة، 

واملركز اإلقليمي للموارد والتدريب؛ كبري منّسقي السياسة الوطنية 

والخطة الخمسية الثانية عرشة للهند، للفرتة 2012-2017، بشأن 

رات،  واملخدِّ الكحول  تعاطي  مشاكل  مبكافحة  املتعلقة  املجاالت 

كبري  الهندية؛  الحكومة  االجتامعيي،  والتمكي  العدالة  وزارة 

الهند:  يف  األفيونية  باملواد  اإلبدايل  “العالج  مرشوع  يف  الباحثي 

بي  وهو مرشوع مشرتك  املستخلصة”،  والعرب  املطروحة  القضايا 

الهند  عموم  ومعهد  رات  للمخدِّ االرتهان  ملعالجة  الوطني  املركز 

والية  وحكومة  األيدز  ملكافحة  الوطنية  واملنظَّمة  الطبِّية  للعلوم 

البنجاب وإدارة التنمية الدولية )اململكة املتحدة( - فريق الدعم 

باملساعدة التقنية، التدابري املحددة الهدف؛ عضو يف لجنة الخرباء 

املسؤولي  كبري  الجديدة،  رات  واملخدِّ العقلية  باملؤثِّرات  املعنية 

رات يف الهند )2011(. مراجع ومساهم يف مجلة  عن مراقبة املخدِّ

Indian Journal of Medical Research، وهي منشور رسمي 

صادر عن املجلس الهندي لألبحاث الطبِّية )منذ عام 2010(.

رات )منذ عام 2010(. عضو  عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ

يف اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات )2010(، ثُمَّ رئيسها )2011(. 

النائب الثاين لرئيس الهيئة )2011(. عضو يف اللجنة الدامئة املعنية 

بالتقديرات )2012 و2013(. 
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أحمد كامل الدين سمك 

ُولَِد يف عام 1950. من مواطني مرص. حاز عام 1971 عىل ليسانس 
ألكرث  رات  املخدِّ مكافحة  مجال  يف  وعمل  والرشطة،  الحقوق  يف 
الداخلية لشؤون الرشطة  من 35 عاماً حتى أصبح مساعد وزير 
رات يف مرص، التي تُعترب أول  ورئيس اإلدارة العامة ملكافحة املخدِّ
ست يف عام 1929. وهو  رات، تأسَّ منظمة يف العامل ملكافحة املخدِّ
رات. حائز عىل  مستشار مستقل يف مجال مكافحة الجرمية واملخدِّ
وسام الرشف من الدرجة األوىل مبناسبة احتفال الرشطة )1992(. 
عىل  للتدريب  األردن  إىل  بعثات  ومنها  بعثات،  ة  عدَّ يف  ساهم 
رات )1988(؛ والهند، لتوقيع اتفاق بي الهند ومرص  مكافحة املخدِّ
األمني  والتعاون  رات  املخدِّ مكافحة  مجال  يف  التعاون  لتعزيز 
لغرض مكافحة الجرمية واإلرهاب )1995(؛ وفرنسا، للتعاون بي 
يتصل  فيام  )اإلنرتبول(  الجنائية  للرشطة  الدولية  واملنظَّمة  مرص 
رات وغسل األموال )1996(؛ وفلسطي، للمشاركة يف حلقة  باملخدِّ
العربية  واململكة  )1999(؛  رات  املخدِّ ملكافحة  إقليمية  عمل 
رات  السعودية، للمشاركة يف برنامج تدريب ي متصل بقضايا املخدِّ
يف  الداخلية  وزارة  لتمثيل  املتحدة،  العربية  واإلمارات  )2001(؛ 
املرشوع  غري  باالتِّجار  املعنية  للجنة  والثالثي  السادسة  الدورة 
رات )2001(؛ والجامهريية العربية الليبية)ب( للمشاركة يف  باملخدِّ
غري  واالتِّجار  رات  املخدِّ تعاطي  ملكافحة  الدويل  باليوم  االحتفال 
املرشوع بها )2002(؛ وكينيا، للمشاركة يف الدورتي الثانية عرشة 
األفريقية ملكافحة  الوطنية  اإلدارات  قادة  والسابعة عرشة ملؤمتر 
االجتامع  لحضور  وموريشيوس،  و2007(؛   2002( رات  املخدِّ
يف  للمشاركة  ولبنان،  )2004(؛  رات  املخدِّ ملكافحة  الثاين  الوزاري 
حقوق  منظَّمة  نظّمته  الذي  اجتامعي”  وباء  رات  “املخدِّ مؤمتر 
اإلنسان اللبنانية )2004(؛ وتونس، للمشاركة يف الدورات السابعة 
عرشة إىل الحادية والعرشين للمؤمتر العريب لقادة إدارات مكافحة 
والنمسا،  )2004(؛  املتحدة  والواليات  )2003-2007(؛  رات  املخدِّ
لتمثيل الوزارة يف الدورات الخامسة واألربعي والسادسة واألربعي 
رات  والثامنة واألربعي والتاسعة واألربعي والخمسي للجنة املخدِّ
يف  عضواً  بصفته  السعودية،  العربية  واململكة  )2002-2007(؛ 
منظَّمة علمية إلعداد مقال عن إجراءات إلقاء القبض والتحقيق 
اإلقليمية  الندوة  لحضور  املتحدة  العربية  واإلمارات  )2007(؛ 
رات  املخدِّ مكافحة  مجال  يف  والتعاوين  االسرتاتيجي  للتخطيط 
ملكافحة  العام  الوطني  االستئامين  الصندوق  يف  عضو   .)2007(
رات واإلدمان ويف لجنة تخطيط االسرتاتيجية الوطنية املعنية  املخدِّ

رات. مبكافحة املخدِّ

رات )منذ عام 2012(. عضو  عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ
يف اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات )2012(. 

فرينر سيب 

أملانيا. محاٍم )جامعة هايدلربغ،  ُولَِد يف عام 1943. من مواطني 

يف  األوروبية  الدراسات  ومعهد  سويرسا،  لوزان،  وجامعة  أملانيا، 

جامعة تورينو، إيطاليا(.

-1971( ريغنسبورغ  جامعة  العام،  القانون  يف  مساعد  محارِض 

ة وزارات اتحادية )1977- 1977(. توىل وظائف إدارية عليا يف عدَّ

رات والشؤون الدولية يف  2008(. رئيس قسم القانون املعني باملخدِّ

رة يف وزارة الصحة االتحادية )2001-2008(؛  مجال العقاقري املخدِّ

التعاون ملكافحة إساءة استعامل  الدائم ألملانيا يف فريق  املراسل 

رات واالتِّجار غري املرشوع بها )فريق بومبيدو( التابع ملجلس  املخدِّ

أوروبا )2001-2008(؛ املراسل القانوين ألملانيا يف قاعدة البيانات 

)2002-2008(؛  لشبونة  رات،  باملخدِّ املعنية  األوروبية  القانونية 

األورويب  لالتحاد  التابع  رات  باملخدِّ املعني  املوحد  الفريق  رئيس 

ق الوفد  أثناء رئاسة أملانيا ملجلس االتحاد األورويب )2007(؛ منسِّ

رات )2009-2001(. األملاين إىل لجنة املخدِّ

واملفوَّض  األملانية  االتحادية  الصحة  وزارة  لدى  استشاري  خبري 

الدولية  املسائل  يف  رات  باملخدِّ املعني  االتحادية  الحكومة  لدى 

رات  رات )2008-2009(؛ خبري استشاري يف مسائل املخدِّ للمخدِّ

شارك  )2008-2011(؛  الدويل  للتعاون  األملانية  الوكالة  لدى 

مكافحة  بشأن  األورويب  لالتحاد  مشاريع  ة  عدَّ يف  خبري  بصفة 

ملكافحة  الوطنية  االسرتاتيجية  “تنفيذ  مرشوع  مثل  رات،  املخدِّ

رات  رات يف رصبيا”، وبرنامج العمل ملكافحة املخدِّ تعاطي املخدِّ

يف آسيا الوسطى.

رات )منذ عام 2012(. عضو  عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ

مقّرر  و2013(.   2012( بالتقديرات  املعنية  الدامئة  اللجنة  يف 

الهيئة )2013(. 

فريوج سومياي 

ُولَِد يف عام 1953. من مواطني تايلند. متقاعد من منصب األمي 

العامة  الصحة  وزارة  يف  والعقاقري  األغذية  إلدارة  املساعد  العام 

وبائيات  يف  ص  ومتخصِّ الرسيري  األدوية  علم  يف  خبري  تايلند.  يف 

رات، أستاذ يف جامعة ماهيدول )منذ عام 2001(.  املخدِّ

تشيانغ  جامعة   ،)1976( الكيمياء  يف  العلمية  اإلجازة  عىل  حائز 

يف  ماجستري  املركزية.  مانيال  جامعة   ،)1979( الصيدلة  ويف  ماي، 

تلّقى  ثُمَّ  شواللونغورن.  جامعة   ،)1983( الرسيري  األدوية  علم 

سانت  جامعة  رات،  املخدِّ تعاطي  أمراض  وبائيات  يف  التمرين 

العامة  السياسة  يف  دكتوراه   .)1989( إنكلرتا  لندن،  يف  جورج 

للصحة وإدارة الشؤون الصحية )2009(، املعهد الوطني لإلدارة. 
عن  عوضاً  “ليبيا”  اسم  اعتُمد   ،2011 أيلول/سبتمرب   16 منذ  )ب(   

“الجامهريية العربية الليبية” كاسم مخترص لالستعامل يف األمم املتحدة.
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األدوية  تايلند. عضو يف جمعية علم  الصيدلة يف  رابطة  عضو يف 

يف  السموم  علم  جمعية  يف  عضو  تايلند.  يف  العالجي  والطب 

رات  تايلند. مؤلِّف تسعة كتب يف مجال الوقاية من تعاطي املخدِّ

 Drugging Drinks: Handbook for ومنها:  ومكافحتها، 

 Déjà vu: A Completeو  Predatory Drugs Prevention

 Handbook for Clandestine Chemistry, Pharmacology

مجلة  يف  منتظمة  بصفة  يكتب   .and Epidemiology of LSD

لجائزة  حائز   .Food and Drug Administration Journal

من  والوقاية  رات  املخدِّ بشأن  التثقيف  مجال  يف  الوزراء   رئيس 

تعاطيها )2005(.

 .)2010 عام  )منذ  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة  يف  عضو 

 .)2010 عام  )منذ  بالتقديرات  املعنية  الدامئة  اللجنة  يف  عضو 

لرئيس  الثاين  النائب   .)2011( واإلدارية  املالية  اللجنة  رئيس 

الهيئة ورئيس اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات )2012(. رئيس 

اللجنة املالية واإلدارية )2013(، وعضو يف اللجنة الدامئة املعنية 

بالتقديرات )2013(. 

رسي سورياوايت 

ُولَِدت يف عام 1955. من مواطني إندونيسيا. أستاذة ورئيسة قسم 

السياسة العامة الطبِّية واإلدارة الطبِّية، مديرة مركز دراسات علم 

األدوية يف الطب الرسيري والسياسة العامة الطبِّية، جامعة غادجا 

)1979(؛  الصيدلة  العلمية  مؤهالتها  وتشمل  يوغياكارتا.  مادا، 

الحرائك  علم  يف  الدكتوراه  )1985(؛  األدوية  علم  يف  التخّصص 

الدوائية الرسيرية )1994(؛ شهادة علمية يف السياسة العامة الطبِّية 

)1997(. محارِضة يف علم األدوية/علم األدوية الرسيري )منذ عام 

1980(؛ ُمرشِفة عىل أكرث من 130 أطروحة ماجستري ودكتوراه يف 

مجاالت السياسة العامة الطبِّية واألدوية األساسية، وعلم األدوية 

الرسيري، واالقتصاديات الدوائية، واإلدارة الصيدالنية.

عضو يف فريق الخرباء االستشاري للسياسة العامة الطبِّية واإلدارة 

الطبِّية، التابع ملنظمة الصحة العاملية. عضو يف املجلس االستشاري 

يف  عضو   ،)INRUD( العقاقري  استعامل  لرتشيد  الدولية  للشبكة 

لجنة خرباء منظمة الصحة العاملية بشأن اختيار األدوية األساسية 

واستعاملها )2002 و2003 و2005 و2007(. عضو يف لجنة خرباء 

رات )2002 و2006(.  منظمة الصحة العاملية بشأن االرتهان للمخدِّ

عضو يف فرقة عمل مرشوع األمم املتحدة بشأن فريوس نقص املناعة 

املناعة املكتسب )األيدز( واملالريا والّسل  البرشية/متالزمة نقص 

-2001(  )5 العمل  )فرقة  األساسية  األدوية  عىل  الحصول  وسبل 

2005(. خبرية استشارية يف برامج األدوية األساسية والرتويج لرتشيد 

استعامل األدوية يف بنغالديش )2006-2007(، وكمبوديا )2001-

2008(، والصي )2006-2008(، وفيجي )2009(، وجمهورية الو 

 ،)2008-2006( ومنغوليا   ،)2003-2001( الشعبية  الدميقراطية 
العامة  السياسة  يف  استشارية  خبرية   .)2007-2006( والفلبي 
و2007(،  و2005   2003( كمبوديا  يف  العقاقري  وتقييم  الدوائية 
والصي )2003(، وإندونيسيا )2005-2006(، وفييت نام )2003(. 
قة شؤون التدريب يف عّدة دورات تدريبية دولية يف السياسة  منسِّ
ذلك  يف  مبا  األدوية،  استعامل  لرتشيد  والرتويج  الدوائية  العامة 
لرتشيد  الدولية  والشبكة  العاملية  الصحة  ملنظمة  تابعة  دورات، 
-1994( األدوية  استعامل  ترشيد  مجال  يف  العقاقري،  استعامل 

2007(، ودورات تدريبية عن اللجان املعنية بالعقاقري واألساليب 
العالجية يف املستشفيات )2001-2007(، ودورات تدريبية دولية 

عن السياسة العامة الدوائية )2003-2002(.

رات )منذ عام 2007(. عضو  عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ
بالتقديرات  املعنية  الدامئة  اللجنة  يف  و2013(  و2011   2008(
ثُمَّ نائبة لرئيس اللجنة )2009( ثُمَّ رئيسة هذه اللجنة )2010( 
اللجنة  ورئيسة  الهيئة،  لرئيس  الثانية  النائبة   .)2011( ومقرِّرة 

الدامئة املعنية بالتقديرات )2013(. 

فرانشيسكو إي تومي 

ُولَِد يف عام 1943. من مواطني كولومبيا والواليات املتحدة. حائز 
أقدم  عضو  االقتصاد.  يف  والدكتوراه  البكالوريوس  شهاديت  عىل 
يف  ق  املنسِّ والعضو  االقتصادية  للعلوم  الكولومبية  األكادميية  يف 

األكادميية امللكية للعلوم السياسية واألخالقية )إسبانيا(. 

عمل أستاذاً يف جامعة تكساس وجامعة روساريو )بوغوتا( وجامعة 
إدارة  يف  عاماً   15 ملدة  عمل  تشيكو.  مدينة  يف  كاليفورنيا  والية 
األبحاث يف البنك الدويل وإدارة األبحاث يف مرصف التنمية للبلدان 
رات  س ومدير مركز األبحاث والرصد املعني باملخدِّ األمريكية. مؤسِّ
والجرمية يف جامعة روساريو )آب/أغسطس 2004 - كانون األول/
ديسمرب 2007(؛ منّسق األبحاث يف الربنامج العاملي ملكافحة غسل 
رات  األموال وعائدات الجرمية ومتويل اإلرهاب؛ منّسق تقرير املخدِّ
فيينا  والجرمية،  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب  العاملي، 
معهد  يف  باحث  2000(؛  أيلول/سبتمرب   -  1999 )آب/أغسطس 
األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتامعية، جنيف )حزيران/يونيه 
رات  1991 - كانون األول/ديسمرب 1992(، أعدَّ دراسة مقارنة للمخدِّ
غري القانونية يف ستة بلدان؛ زميل باحث يف مركز وودرو ويلسون 
ي الدراسات )آب/أغسطس 1996 - متوز/يوليه 1997(؛  الدويل ملعدِّ
رات غري  منّسق أبحاث، برنامج أبحاث يف التأثري االقتصادي للمخدِّ
بوغوتا  اإلمنايئ،  املتحدة  األمم  برنامج  األنديز،  بلدان  يف  القانونية 

)ترشين الثاين/نوفمرب 1993 - كانون الثاين/يناير 1996(.

القانونية  رات غري  املخدِّ تأليف كتاب عن  ألَّف كتابي وشارك يف 
يف كولومبيا ويف منطقة بلدان األنديز. حّرر أيضاً ثالثة مجلدات، 
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أكادمييًة وفصالً من كتب عن  وكتب أكرث من 60 مقالًة صحفيًة 
تلك املواضيع.

يف  املنظَّمة  الجرمية  مرصد  إبريت،  فريدريك  مؤسسة  يف  عضو 
جدول  مجلس  ويف   ،)2008 )منذ  والكاريبي  الالتينية  أمريكا 
األعامل العاملي بشأن الجرمية املنظَّمة التابع للمنتدى االقتصادي 

العاملي )2014-2012(.

رات )منذ عام 2012(. مقرِّر  عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ
الهيئة )2012(. عضو يف اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات )2013(. 

راميوند يانس 

اللغات  فقه  يف  ُمجاز  بلجيكا.  مواطني  من   .1948 عام  يف  ُولِد 
الجرمانية ويف الفلسفة )1972(. 

يف  ملحق  البلجيكية:  الخارجية  وزارة  يف  التالية  املناصب  توىلَّ 
-1982( لييج  مدينة  عمدة  نائب  )1978-1981(؛  جاكارتا 

1989(؛ قنصل يف طوكيو )1989-1994(؛ قنصل وقائم باألعامل 
وزارة  يف  رات  املخدِّ وحدة  رئيس  )1999-2003(؛  لكسمربغ  يف 
دبلن  مجموعة  رئيس  و2003-2007(؛   1999-1995( الخارجية 
األورويب  لالتحاد  التابع  العامل  الفريق  رئيس  )2002-2006(؛ 
املعني بالتعاون يف مجال سياسات العقاقري، أثناء رئاسة بلجيكا 
لالتحاد األورويب؛ مسؤول عن التنسيق الوطني لعملية التصديق 
األمم  واتفاقية   1971 لسنة  العقلية  املؤثِّرات  اتفاقية  عىل 
واملؤثِّرات  رات  املخدِّ يف  املرشوع  غري  االتِّجار  ملكافحة  املتحدة 
عن  مسؤول  )1995-1998(؛  وتنفيذهام   1988 لسنة  العقلية 
ضباط  بشأن  الوطنية  والرشطة  الخارجية  وزارة  بي  االتصال 
-2003( البلجيكية  السفارات  يف  رات  باملخدِّ املعنيي  االتصال 

األورويب  االتحاد  أعضاء  بي  املشرتك  اإلجراء  يف  شارك  2005(؛ 

إنذار  بنظام  العمل  لبدء  الجديدة  االصطناعية  رات  املخدِّ بشأن 

اصطناعية  رات  مخدِّ إىل ظهور  الحكومات  تنبيه  أجل  من  مبكر 

رات  جديدة )1999(؛ مشارك يف إنشاء آلية التعاون بشأن املخدِّ

بي االتحاد األورويب ومنطقة أمريكا الالتينية والكاريبي )1997-

 The future of“ منها:  عديدة،  وُخطباً  مقاالت  كتب   .)1999

 Is there anything such“2004( و( ”the Dublin Group

 .)2005( ”as a European Union Common Drug Policy

)1995-2007(؛  رات  املخدِّ لجنة  لدى  البلجييك  الوفد  يف  عضو 

طات األمفيتامينية،  شارك يف كل الدورات التحضريية )بشأن املنشِّ

الطلب  وخفض  األموال،  وغسل  القضايئ،  والتعاون  والسالئف، 

العامة  الجمعية  لدورة  البديلة(  والتنمية  رات،  املخدِّ عىل 

االستثنائية العرشين؛ ويف حلقة االتحاد األورويب الدراسية حول 

رات من جانب سلطات  املخدِّ قواني  إنفاذ  املامرسات يف  أفضل 

بي  املشرتكي  املؤمترين  ويف  )1999(؛  هلسنيك  القواني،  إنفاذ 

حول  األفريقي  للجنوب  اإلمنائية  والجامعة  األورويب  االتحاد 

أفريقيا  جنوب  ماباتو،  رات،  املخدِّ مراقبة  مجال  يف  التعاون 

املشرتكة  املستديرة  املوائد  ويف  )1998(؛  وغاباروين   )1995(

وميثاق  والجرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب  بي 

ويف  )2005(؛  واسطنبول  وطهران   )2003( بروكسيل  باريس، يف 

جامعة  بي  رات  املخدِّ بشأن  املستوى  الرفيع  الحوار  اجتامعات 

دول األنديز واالتحاد األورويب، ليام )2005( وفيينا )2006(.

رات )منذ عام 2007(. عضو يف  عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ

اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات )2007-2010(. عضو يف اللجنة 

النائب   .)2010( الهيئة  مقّرر   .)2010-2007( واإلدارية  املالية 

األول لرئيس الهيئة )2011(. رئيس الهيئة )2012 و2013(. 

رات  ُنْبذة عن الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ

شبه  مستقلّة  رقابية  هيئة  هي  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة 
قضائية، أُنشئت تعاهدياً من أجل رصد تنفيذ املعاهدات الدولية 
ملراقبة العقاقري. وكانت هناك منظَّامت سالفة لها يف إطار املعاهدات 

رات، يرجع تاريخها إىل عهد عصبة األمم.  السابقة ملراقبة املخدِّ

تركيبتها 

االقتصادي  املجلس  ينتخبهم  ثالثة عرش عضواً  الهيئة من  تتألَّف 
واالجتامعي ويعملون بصفتهم الشخصية ال كممثّلي لحكوماتهم. 

علم  أو  الطب  ميدان  يف  الخربة  ذوي  من  أعضاء  ثالثة  ويُنتخب 

العقاقري أو املستحرضات الصيدالنية من قامئة أشخاص ترّشحهم 

منظَّمة الصحة العاملية، وعرشة أعضاء من قامئة األشخاص الذين 

بثقة  يحظون  أشخاص  هم  الهيئة  وأعضاء  الحكومات.  ترّشحهم 

الجميع ملا يتحلّون به من كفاءة وحياد وتنزُّه عن الغرض. ويتَّخذ 

املجلُس، بالتشاور مع الهيئة، كلَّ الرتتيبات الالزمة لضامن االستقالل 

التقني التام للهيئة يف أداء وظائفها. وللهيئة أمانة تساعدها عىل 

القيام مبهامها الوظيفية ذات الصلة باملعاهدات. وأمانة الهيئة هي 

رات والجرمية،  كيان إداري تابع ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ



رات 2013  114  تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّ

تقاريرها عن  تقديم  بشأن  الهيئة  أمام  إالَّ  ليست مسؤولة  لكنها 
وثيق  نحو  عىل  العمل  يف  الهيئة  وتتعاون  املوضوعية.  املسائل 
إطار  يف  والجرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب  مع 
الرتتيبات التي اعتمدها املجلس يف قراره 48/1991. كام تتعاون 
رات، ال تقترص عىل  مع هيئات دولية أخرى معنيَّة مبراقبة املخدِّ
وكاالت  أيضاً  تشمل  بل  لــه،  التابعة  رات  املخدِّ ولجنة  املجلس 
الصحة  منظَّمة  الصلة، وخصوصا  ذات  املتخّصصة  املتحدة  األمم 
األمم  منظومة  خارج  هيئات  مع  أيضاً  تتعاون  وهي  العاملية. 
)اإلنرتبول(  الجنائية  للرشطة  الدولية  املنظَّمة  وبخاصة  املتحدة، 

واملنظَّمة العاملية للجامرك. 

وظائفها 

الوحيدة  االتفاقية  التالية:  املعاهدات  يف  الهيئة  وظائف  أُرسيت 
بربوتوكول سنة 1972؛  لة  املعدَّ بصيغتها  لسنة 1961  رات  للمخدِّ
املتحدة  األمم  واتفاقية  1971؛  لسنة  العقلية  املؤثِّرات  واتفاقية 
رات واملؤثِّرات العقلية لسنة  ملكافحة االتِّجار غري املرشوع يف املخدِّ

1988. وعىل وجه العموم، تقوم الهيئة مبا ييل:

رات وتجارتها واستعاملها  فيام يتعلق بصنع املخدِّ )أ(   
إىل  الحكومات،  مع  بالتعاون  الهيئة،  تسعى  مرشوعة،  بطريقة 
الطبِّية  لالستعامالت  العقاقري  من  كافية  إمدادات  توافر  ضامن 
املصادر  من  للعقاقري  ترسيب  حدوث  عدم  وضامن  والعلمية، 
برصد  أيضاً  الهيئة  وتقوم  املرشوعة.  غري  القنوات  إىل  املرشوعة 
صنع  يف  املستخدمة  الكيميائية  املواد  عىل  الحكومات  مراقبة 
ترسيب  منع  عىل  وتساعدها  مرشوعة،  غري  بطريقة  رات  املخدِّ

تلك املواد إىل االتِّجار غري املرشوع؛

بها  واالتِّجار  رات  املخدِّ بصنع  يتعلق  فيام  )ب(   
د الهيئُة َمواِطن الضعف يف  واستعاملها بطريقة غري مرشوعة، تحدِّ
نظم املراقبة الوطنية والدولية، وتسهم يف تصحيح تلك األوضاع. 
املستخدمة  الكيميائية  املواد  تقييم  مسؤولية  أيضاً  الهيئة  تتوىل 
رات بطريقة غري مرشوعة، بغية تقرير ما إذا كان  يف صنع املخدِّ

ينبغي إخضاعها للمراقبة الدولية.

واضطالعاً مبسؤولياتها، تقوم الهيئة مبا ييل:

رات ونظام تقييم طوعي  تدير نظام تقديرات للمخدِّ )أ(   
للمؤثِّرات العقلية، وترصد األنشطة املرشوعة املتعلقة بالعقاقري من 
خالل نظام بيانات إحصائية، بهدف مساعدة الحكومات عىل تحقيق 

جملة أمور، ومنها توازن بي العرض والطلب؛

الحكومات  تتَّخذها  التي  التدابري  ع  وتشجِّ ترصد  )ب(   
رات  املخدِّ صنع  يف  استخدامها  يكرث  التي  املواد  ترسيب  ملنع 
واملؤثِّرات العقلية بطريقة غري مرشوعة، وتقيِّم تلك املواد لتقرير 

ما إذا كان يلزم إجراء تغيريات يف نطاق مراقبة املواد املدرجة يف 

الجدولي األول والثاين من اتفاقية سنة 1988؛

مة من الحكومات أو هيئات  تحلِّل املعلومات املقدَّ )ج(   

صة أو غريها من املنظَّامت الدولية  األمم املتحدة أو وكاالتها املتخصِّ

ة، للتأكّد من تنفيذ الحكومات ألحكام املعاهدات الدولية  املختصَّ

رات تنفيذاً وافياً، وتويص بالتدابري العالجية املناسبة؛ ملراقبة املخدِّ

ملساعدتها  الحكومات  مع  مستمرًّا  حواراً  تُقيم  )د(   

ملراقبة  الدولية  املعاهدات  مبقتىض  بالتزاماتها  التقيّد  عىل 

رات، وتويص عند االقتضاء بتقديم مساعدة تقنية أو مالية  املخدِّ

الغاية. تحقيقا لهذه 

من واجبات الهيئة أن تطلب إيضاحات يف حال حدوث انتهاكات 

املناسبة  العالجية  التدابري  املعاهدات، وأن تقرتح  ظاهرة ألحكام 

أو  تاّما  تطبيقا  املعاهدات  أحكام  تطبِّق  التي ال  الحكومات  عىل 

عند  الحكومات  تساعد  وأن  تطبيقها،  يف  صعوبات  تواجه  التي 

االقتضاء عىل تذليل تلك الصعوبات. عىل أنَّه يجوز للهيئة أن تنبِّه 

األطراف املعنية إن الحظت عدم اتخاذ التدابري الالزمة لعالج وضع 

رات واملجلس االقتصادي  خطري، وأن تسرتعي اهتامم لجنة املخدِّ

واالجتامعي لذلك األمر. وكمالذ أخري، تخوِّل املعاهدات الهيئة أن 

تويص األطراف بوقف استرياد العقاقري من أيِّ بلد مقرصِّ أو تصدير 

العقاقري إليه أو كليهام. ويف كل األحوال، تعمل الهيئة يف تعاون 

وثيق مع الحكومات.

مبوجب  بالتزاماتها  الوفاء  عىل  الوطنيَة  اإلداراِت  الهيئُة  وتساعد 

تدارس  حلقات  تنظيم  الهيئة  تقرتح  الغاية،  ولهذه  االتفاقيات. 

رات  وبرامج تدريبية إقليمية للمسؤولي اإلداريي عن مراقبة املخدِّ

وتشارك يف تلك الحلقات والربامج. 

تقاريرها 

رات بأن تعدَّ الهيئة تقريراً  تقيض املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ

ألوضاع  تحليالً  السنوي  التقرير  ن  ويتضمَّ أعاملها.  عن  سنوياً 

رات يف جميع أنحاء العامل، يك تظلَّ الحكومات عىل  مراقبة املخدِّ

أهداف  للخطر  تعرّض  قد  التي  واملحتملة  القامئة  باألوضاع  علم 

انتباًه  الهيئُة  وتلفت  رات.  املخدِّ ملراقبة  الدولية  املعاهدات 

الحكومات إىل الثغرات وَمواِطن الضعف يف املراقبة الوطنية ويف 

م اقرتاحات وتوصيات لتحسي  التقيّد بأحكام املعاهدات، كام تقدِّ

األوضاع عىل الصعيدين الوطني والدويل. ويستند التقرير السنوي 

كيانات  وإىل  الهيئة  إىل  الحكومات  تقّدمها  التي  املعلومات  إىل 

مة  األمم املتحدة وسائر منظَّامتها. كام تُستخدم فيه معلومات مقدَّ

من خالل منظَّامت دولية أخرى، مثل اإلنرتبول واملنظَّمة العاملية 

للجامرك، وكذلك من خالل املنظَّامت اإلقليمية.
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ن  تتضمَّ لة،  مفصَّ تقنية  بتقارير  السنوي  الهيئة  تقرير  يُستكمل 

رات واملؤثِّرات العقلية  بيانات عن الحركة املرشوعة يف تداول املخدِّ

من  البيانات  لتلك  تحليل  مع  والعلمية،  الطبِّية  لألغراض  الالزمة 

جانب الهيئة. وتلك البيانات الزمة لحسن سري نظام مراقبة الحركة 

رات واملؤثِّرات العقلية، مبا يف ذلك منع ترسيبها  املرشوعة للمخدِّ

إىل القنوات غري املرشوعة. عالوة عىل ذلك، تقيض أحكام املادة 12 

رات تقريراً  م الهيئُة إىل لجنة املخدِّ من اتفاقية سنة 1988 بأن تقدِّ

عرضاً  م  يقدِّ الذي  التقرير،  وذلك  املادة.  تلك  تنفيذ  عن  سنوياً 

استخدامها  يكرث  التي  الكيميائية  واملواد  السالئف  رصد  لنتائج 

رات واملؤثِّرات العقلية، يُنرش أيضاً  يف الصنع غري املرشوع للمخدِّ

كملحق للتقرير السنوي.

ص الفصل األول من التقرير السنوي ملسألة  ومنذ عام 1992، يُخصَّ

رات تبدي بشأنها الهيئُة استنتاجاتها  دة تتعلق مبراقبة املخدِّ محدَّ

املتعلقة  والقرارات  املناقشات  يف  اإلسهام  أجل  من  وتوصياتها 

واإلقليمي  الوطني  الصعيد  عىل  رات  املخدِّ مراقبة  بسياسات 

التقارير  يف  عولجت  التي  باملواضيع  بيان  ييل  وفيام  والدويل. 

السنوية السابقة:

إضفاء املرشوعية عىل استخدام العقاقري لألغراض   :1992  

غري الطبِّية

رات أهمية خفض الطلب عىل املخدِّ  :1993  

رات تقييم فعالية املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ  :1994  

إعطاء املزيد من األولوية ملكافحة غسل األموال  :1995  

رات ونظام العدالة الجنائية تعاطي املخدِّ  :1996  

برتويج  تتّسم  بيئة  يف  رات  املخدِّ تعاطي  منع   :1997  

رات غري املرشوعة املخدِّ

والحارض  املايض  يف  رات:  للمخدِّ الدولية  املراقبة   :1998  

واملستقبل

التحّرر من األمل واملعاناة  :1999  

فرط استهالك العقاقري الخاضعة للمراقبة الدولية  :2000  

يات أمام  التحدِّ العوملة والتكنولوجيات الجديدة:   :2001  

رات يف القرن الحادي والعرشين إنفاذ قواني املخدِّ

العقاقري غري املرشوعة والتنمية االقتصادية  :2002  

رات والجرمية والعنف: التأثري عىل املستوى  املخدِّ  :2003  
الجزيئ

والطلب:  العرض  خفض  اسرتاتيجيات  تكامل   :2004  
تخطّي مفهوم النهج املتوازن

التنمية البديلة ومصادر الرزق املرشوعة  :2005  

الخاضعة  غري  والسوق  دولياً  املراقبة  العقاقري   :2006  
للتنظيم الرقايب

رات مبدأ التناسب والجرائم املتصلة باملخدِّ  :2007  

التاريخ  رات:  املخدِّ ملراقبة  الدولية  االتفاقيات   :2008  
يات واإلنجازات والتحدِّ

رات الوقاية األولية من تعاطي املخدِّ  :2009  

رات والفساد املخدِّ  :2010  

غري  رات  واملخدِّ االجتامعيان  والتفّكك  التامسك   :2011  
املرشوعة

رات املسؤولية املشرتكة عن املراقبة الدولية للمخدِّ  :2012  

رات  ويحمل الفصل األول من تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ
رات.” لعام 2013 عنوان “العواقب االقتصادية لتعاطي املخدِّ

ملراقبة  الدويل  النظام  عمل  لسري  تحليالً  الثاين  الفصل  م  ويقدِّ
رات استناداً يف املقام األول إىل معلومات تُطالَب الحكومات  املخدِّ
ملراقبة  الدولية  للمعاهدات  وفقا  الهيئة  إىل  مبارشة  بتقدميها 
العامل  صعيد  عىل  املراقبة  عىل  فيه  الرتكيز  وينصبُّ  رات.  املخدِّ
واملؤثِّرات  رات  باملخدِّ الصلة  ذات  املرشوعة  األنشطة  لجميع 
رات  العقلية وكذلك املواد الكيميائية املستعملة يف صنع تلك املخدِّ

عىل نحو غري مرشوع.

ويعرض الفصل الثالث بعضاً من أهّم التطّورات يف مجال تعاطي 
الحكومات  اتَّخذتها  التي  والتدابري  بها،  واالتِّجار  رات  املخدِّ
ي  رات من خالل التصدِّ لتنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ

املشاكل. لتلك 

هتها  وجَّ التي  الرئيسية  التوصيات  م  فيقدِّ الرابع  الفصل  ا  أمَّ
رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  ومكتب  الحكومات  إىل  الهيئة 
الدولية  املنظَّامت  وسائر  العاملية  الصحة  ومنظَّمة  والجرمية 

املعنيَّة. واإلقليمية 





رات وأمانتهام منظومة األمم املتحدة وجهازا مراقبة املخدِّ

الجمعية العامة

املكتب)أ(/أمانة اإلنسيب)ب(

املجلس االقتصادي 
واالجتامعي

راتالهيئة )“اإلنسيب”( لجنة املخدِّ

املفتاح:
ارتباط )إداري أو بنيوي( مبارش

عالقة إبالغ وتعاون ومشورة

رات والجرمية. مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ )أ( 
رات )اإلنسيب( تقّدم تقارير عن املسائل املوضوعية إىل اإلنسيب فقط. أمانة الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ )ب( 
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رات   الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّ

رات هي الهيئُة الرقابيُة املستقلَُّة التي ُتعنى برصد تنفيذ املعاهدات الدولية  الهيئُة الدوليُة ملراقبة املخدِّ
رات لسنة 1961.  رات. وقد ُأنشئت الهيئُة يف عام 1968 مبقتىض االتفاقية الوحيدة للمخدِّ ملراقبة املخدِّ
رات ويرجع  امت سالفـة لها أُنشئت مبوجب املعاهدات السابقة ملراقبة املخدِّ وقد كانت هناك منظَّ

تاريخها إىل عهد عصبة األمم.

املجلس  إىل  رات،  املخدِّ لجنة  طريق  عن  تحيله،  سنوياً  تقريراً  أنشطتها،  إىل  استناداً  الهيئُة،  وتنرش 
م التقريُر دراسًة استقصائيًة شاملًة عن حالة مراقبة  االقتصادي واالجتامعي التابع لألمم املتحدة. وُيقدِّ
رات يف مختلف أنحاء العامل. وتحاول الهيئُة، بوصفها هيئًة محايدًة، تحديَد االتجاهات الخطرية  املخدِّ

والتنبُّؤ بها، ومن ثمَّ تقرتح التدابري التي يلزم اتخاذها بشأنها.
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