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  رسالة الرئيس

قة  العال2003ونتيجة لذلك، يستعرض الفصل األول من تقريرنا لعام .  استعراض تأثري املخدرات على اتمع     2003واصلت اهليئة يف عام     
وعلى هذا الصعيد، يكون تعاطي املخدرات مرتبطا يف كثري من األحيان           . بـني تعـاطي املخدرات واإلجرام والعنف، على الصعيد اجلزئي         

بسلوك مناوئ للمجتمع كاجلنوح واإلجرام والعنف، وتكون له آثار سلبية على األفراد واألسر واألحياء واتمعات احمللية يلزم أن يتصدى  
تمع الدويل وكل من احلكومات على حدةهلا ا. 

ومـن العوامل اليت يعترب أا تساهم يف الصلة بني تعاطي املخدرات واإلجرام والعنف نوع املخدر               
وقد ارتبط ظهور كوكايني    . املتعاطى وكميته والشخص املتعاطي والبيئة اليت يتعاطى فيها املخدر        

وارتبط تعاطي خمدرات   . عديد من مدن العامل   الكـراك بارتفـاع معدالت اإلجرام والعنف يف ال        
ويف بعض احلاالت يرتكب متعاطي املخدرات      . أخرى كذلك بأشكال أخرى من اإلجرام والعنف      

كما ان  . العـنف كوسـيلة للحصول على الدخل الالزم لشراء املخدرات للتعاطي غري املشروع            
 . باملخدراتالعنف يكون يف كثري من األحيان مرتبطا باالجتار غري املشروع

وميكن أن تؤدي الفرص االقتصادية اليت يتيحها االجتار باملخدرات إىل الصراع بني عصابات املخدرات لدى تنافسها على احلصص يف هذه                    
 .وكثريا ما تفضي هذه الصراعات إىل عنف يلحق الضرر باتمعات احمللية. السوق غري املشروعة

ا غري متناسب على بعض األفراد وبعض شرائح اتمع، وهو يقيد حرية النساء واملسنني وصغار               وحيـدث العنف واإلجرام واملخدرات تأثري     
والنساء واألطفال الذين يتعاطون املخدرات     . األطفـال يف اـتمعات احمللية املختلة وظيفياً، اليت تتفشى فيها اجلرمية الفعلية واخلوف منها              

 .عنف ضدهميتعرضون أيضا الحتمال ارتكاب املزيد من ال

وعلى الرغم من أن فئة صغرية نسبيا فقط من ارمني اخلطرين أو العنيفني هم من متعاطي املخدرات، تلك الفئة من ارمني الذين يتعاطون                       
 .املخدرات ترتكب قدرا غري متناسب من جمموع اجلرائم اخلطرية اليت يقترفها اجلاحنون

. لقوانني باعتبارها الرد ادي الوحيد على العنف واجلرائم األخرى املرتبطة بتعاطي املخدرات           وكـثريا ما ينظر إىل تدخالت أجهزة إنفاذ ا        
وينبغي اتباع ج متعدد    . غـري أن هـناك حاجـة إىل استكشـاف وسائل أخرى للتصدي للعنف واإلجرام املرتبطني بتعاطي املخدرات                 

 :التخصصات، يشمل ما يلي

 ب املخدرات؛استحداث برامج فعالة خلفض طل )أ( 
 استحداث تدابري شرطية تتسم بالفعالية والكفاءة يف األحياء واتمعات احمللية ملنع االجتار غري املشروع باملخدرات؛ )ب( 
 عرض املساعدة على املرنني باملخدرات لكي يتسىن هلم طلب العالج؛ )ج( 
 لة، كبديل للسجن؛إحالة املرنني باملخدرات إىل العالج عن طريق نظام العدا )د( 
 إشراك اتمع احمللي يف الوقاية من املخدرات؛ )ه( 



 .توفري فرص العمل كوسيلة لكسب املعيشة أو الدخل بطريقة مشروعة )و( 

ويف .  الذكرى السنوية اخلامسة للدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن مشكلة املخدرات العاملية             2003وقـد صادف عام     
. 1998، التقى الوزراء يف جزء وزاري من دورة جلنة املخدرات عقد خصيصا الستعراض التقدم احملرز منذ عام                  2003أبـريل   /يسـان ن

وأعـاد البيان الوزاري املشترك الذي اعتمده ذلك االجتماع تأكيد التزام اتمع الدويل مبكافحة تعاطي املخدرات وانتاجها واالجتار هبا غري        
 .دعت اللجنة أيضا إىل تنفيذ معاهدات مكافحة املخدرات تنفيذا شامال واحلفاظ على سالمة النظام الدويل ملراقبة املخدراتو. املشروعني

 التابع لألمم   للمكتب املعين باملخدرات واجلرمية   ويف احلفـل الذي أقيم يف اليوم األول لدورة اللجنة سلّم إىل رئيس اللجنة واملدير التنفيذي                 
ومثّل احلفل حبق صيحة إيقاظ للمجتمع .  بلدا60 من مواطنني عاديني من      – دعما للمعاهدات    – مليون توقيع    1.3يزيد على   املـتحدة ما    

وحتدثت يف احلفل متعاطية خمدرات سابقة عن جتارهبا . الدويل لكي يفعل املزيد ملنع التعاطي غري املشروع للمخدرات يف أي مكان حيدث فيه  
ومتثل دعوا للحكومات ألن تعمل مع املنظمات غري . قبل، بعد أن مل تعد متورطة يف تعاطي املخدرات غري املشروع    املاضـية وآماهلا للمست   

احلكومـية واـتمع املدين حلماية املعرضني خلطر تعاطي املخدرات وحلفز االمتثال الوطين للمعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات نداء الختاذ                   
 .وال يسعنا جتاهل هذه الدعوة إىل العمل اجلماعي. ملعنيني بالوقاية من تعاطي املخدرات غري املشروعتدابري من جانب مجيع ا

وللحكومات . وتعـتقد اهليـئة أنـه ينـبغي عمل املزيد للوقاية من تعاطي املخدرات وحلماية متعاطي املخدرات واملعرضني خلطر تعاطيها                   
 .فلنعمل معا على وضع حد للبؤس واألمل املرتبطني بتعاطي املخدرات.  هبا يف هذا الصددواملنظمات غري احلكومية أدوار ينبغي أن تقوم
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 ة املخدرات تدعو إىل التدخل على صعيد اجملتمع احمللياهليئة الدولية ملراقب
 للتصدي ملسألة االجتار باملخدرات وما يتصل به من إجرام وعنف

 
 يلزم أن يكون إنفاذ القوانني أكثر حساسية"

 "وأن يسلّم بأمهية مشاركة اتمع احمللي
 

رات، اليت تتخذ من فيينا مقرا هلا، على أثر تعاطي املخدرات على اجلرمية             يركّز الفصل األول من التقرير السنوي للهيئة الدولية ملراقبة املخد         
 ).2004مارس / آذار3(والعنف على مستوى اتمعات احمللية، وقد صدر التقرير هنا هذا اليوم 

ية، على الصعيد الكلي للمجتمع، فإا ويف حني سلّمت اهليئة مبا الحتادات اجلرمية املنظمة عرب الوطنية اليت تتجر باملخدرات من آثار سياسية وأمن
 أي تعاطي املخدرات وما يتصل –حثت احلكومات أيضا على إيالء عناية خاصة لالجتار غري املشروع باملخدرات على الصعيد اجلزئي للمجتمع 

 آثار أخرى لتعاطي املخدرات، منها وإىل جانب العنف وعواقبه املباشرة، يسلط التقرير الضوء على. به من جرائم على صعيد اتمعات احمللية
وتؤدي عدم العناية بتلك الشواغل، مع التركيز على تدفقات املخدرات على الصعيد . استنـزاف رأس املال االجتماعي والبنيات األمنية والداعمة

 .الكلي، إىل إبقاء اتمعات قابلة لتدهور طويل األجل يف مستويات األمان واملعيشة

واتمعات احمللية اليت تعاين من مستويات غري متناسبة من جرائم .  اجلرائم املتصلة باملخدرات يهدد نسيج اتمع املدين نفسهفاستمرار وجود"
، كما ورد يف "العنف املتصلة باملخدرات غري املشروعة تعايش أيضا مستويات عالية من اجلرائم األخرى وما يرتبط هبا من إخالل باتمع املدين

 .ر اهليئةتقري

ويف حني توضح اهليئة أن معظم اجلرائم املتصلة بتعاطي املخدرات هي جرائم صغرية وغري عنيفة، تشدد على أن تأثري املخدرات غري املشروعة 
ع عالقة والعالقة بني العنف وتعاطي املخدرات غري املشرو  . واإلجرام والعنف شديد التدمري للمجتمعات احمللية على الصعيد اجلزئي للمجتمع         

 .معقدة للغاية، ويتعني أن تراعي يف حبثها جمموعة من العوامل

ويقدم التقرير أمثلة حمددة ملدى اجلرمية املتصلة باملخدرات، ويذكر حالة الربازيل اليت يشكل فيها العنف املتصل باملخدرات حتديا خطريا بوجه 
 جرمية قتل تسجل سنويا، ترتبط نسبة كبرية بتعاطي املخدرات واالجتار 30 000ة فمن بني قراب. خاص يؤثر تأثريا سلبيا على اتمعات احمللية

ويقوم أطفال الشوارع، الذين يعملون سعاة للمتجرين باملخدرات، بدور هام يف هذه السوق غري املشروعة، وكثريا ما يقتلون . غري املشروع هبا
 .قعوا يف أتون الصراعات بني العصابات واملتجرينألم عرفوا أكثر مما ينبغي أو سرقوا أكثر مما جيوز أو و

ويف أمريكا الالتينية والكاريبـي، أشار استقصاء أجراه البنك الدويل حول عصابات الشباب والعنف إىل أن عصابات الشباب املتورطة يف أنشطة 
 .عصابات غري املتورطة يف تلك األنشطةاالجتار باملخدرات تتسم عموما مبستويات من العنف أعلى من املستويات اليت تتسم هبا ال

ويف حني أن من الواضح أن تأثري اإلجرام املتصل باملخدرات يكون أكرب يف السياقات اليت يوجد فيها نقص يف املوارد فإن مدى املشكلة كبري حىت 
 املائة من املقبوض عليهم يف مخس من مناطق  يف69فمثال، يف أواخر التسعينات، كانت نتيجة الفحص الطيب لنسبة . يف البلدان املتقدمة النمو



الشرطة يف اململكة املتحدة موجبة فيما يتعلق مبخدر غري مشروع واحد على األقل، عند إلقاء القبض عليهم؛ وكانت نتيجة الفحص الطيب لنسبة 
 .خدر غري مشروع يف املائة من الذين ألقي القبض عليهم بسبب جرائم االعتداء اجلسماين موجبة فيما يتعلق مب61

ويرى التقرير أن لتعاطي املخدرات صلة بالعنف واإلجرام ميكن الربهان عليها، من حيث ان بعض مدمين املخدرات يلجأون للعنف إما لتمويل 
ىل جتارب خمتربية   غري أن اهليئة تشدد، استنادا إ     .  النفساين لبعض املخدرات غري املشروعة     –التعاطي الذي اعتادوه أو نتيجة للتأثري الصيدالين        

ويتعني أن تدرس . مقارنة، على أن من الصعب واملضلل جدا أن يشار إىل وجود صلة سببية مباشرة بني العنف وتعاطي املخدرات غري املشروع
 .هذه الصلة مع االشارة إىل العوامل الثقافية واالجتماعية، اليت تؤثر، بدورها، على سلوك الفرد

ىل لفت انتباه احلكومات إىل متعاطي املخدرات الذين هم ضحايا للعنف واجلرمية، على أيدي العناصر االجرامية وأحيانا بيد أن اهليئة تسعى أيضا إ
ويتعرض . وقد خلص عدد من الدراسات إىل أن تعاطي املخدرات يؤدي إىل ازدياد احتمال التعرض لإليذاء. على أيدي أجهزة إنفاذ القوانني

وتعاين متعاطيات  . وال يكون فيها العنف، واستعمال املسدسات املرتبط باالجتار باملخدرات، قد أصبح طبيعيا           متعاطو املخدرات أيضا ألح   
 .املخدرات من االعتداءات اجلنسية بقدر غري متناسب

 باالقتران بطائفة وتناشد اهليئة احلكومات أن تنفذ سياسات شاملة خلفض طلب املخدرات، مع إيالء اعتبار خاص للوقاية من تعاطي املخدرات،
وتقول اهليئة إنه .  من أجل مكافحة مشكلة العنف املتصل باملخدرات مكافحة ناجحة–من التدابري االجتماعية واالقتصادية وتدابري إنفاذ القوانني 

ك برامج منع املخدرات يلزم أن تدرك احلكومات واتمع الدويل مدى حدة املشكلة، وأن التدخالت على مستوى القاعدة الشعبية، مبا يف ذل
 .واختاذ التدابري الشرطية على صعيد اتمع احمللي، ذات أمهية حامسة

ولن حيرز تقدم حقيقي يف التصدي للمشاكل املتعددة اليت تسلطها املخدرات غري املشروعة على اتمعات احمللية إال باعتماد برنامج شامل                    "
 .، كما تقول اهليئة"خلفض الطلب

ئة، بصفة حمددة، أن اجلهود اليت تبذهلا االدارات وأجهزة إنفاذ القوانني على الصعيد احمللي وال تراعى فيها اخلصائص املتميزة للظروف وتالحظ اهلي
ويالحظ . احمللية تؤدي أحيانا إىل اختاذ تدابري غري كافية ميكن أن تكون ذات أثر عكسي من حيث جعل حالة اجلرمية على األجل الطويل أسوأ

وصفت االدارات احمللية بأا تتصدى للمشاكل املتعلقة باإلجرام والعنف املتصلني باملخدرات باالستناد إىل عملية يتواىل فيها اإلنكار : "قرير أنهالت
 ."واملبالغة يف رد الفعل وسوء حتديد املشكلة

، ألم كثريا ما يتورطون يف العنف املتصل باملخدرات، إما )ةكأفراد أو كجزء من عصاب(وتدعو اهليئة يف تقريرها إىل إيالء عناية حمددة للشباب 
 .كمقترفني أو كضحايا

ومن . وتذكر اهليئة يف تقريرها حاالت تدخالت على صعيد اتمع احمللي جنحت يف قمع أنشطة عصابات الشباب، وتدعو إىل اختاذ تدابري وقائية
ملبكر يف املدارس، وتدخل الشرطة املوجه حبساسية واملركّز على جماالت املشاكل، وبرامج تدريب التدابري احملددة اليت تدعو اليها اهليئة التدخل ا

 .العاملني يف املدارس وموظفي العدالة اجلنائية واآلباء واألمهات ومجاعات اتمع احمللي والعاملني على رعاية الشباب

:  الدولية ملراقبة املخدرات ملساعدة اتمعات احمللية على التصدي للمشكلة ما يليوتتضمن اموعة الشاملة من التوصيات اليت اقترحتها اهليئة
يئة بيئة حملية ال تساعد على توزيع املخدرات واالجتار هبا على الصعيد اجلزئي للمجتمع؛ ودعم اجلهود احمللية الرامية إىل يئة فرص العمل وإدرار 

ليت تستهدف الفئات املهمشة اجتماعيا؛ والتدخالت املتكاملة واملهدفة حنو الفئات املعرضة؛ وتبادل             الدخول املشروعة، والربامج التثقيفية ا    
املعلومات بني اهليئات املختلفة؛ والعدالة التصاحلية يف إطار اتمع احمللي بواسطة أشخاص ميثلون خمتلف فئاته؛ والتدخالت اليت تراعي نوع اجلنس 

 .وتالحظ اهليئة أيضا أن الربامج يلزم أن تكون مستدامة يف األجل الطويل لكي تؤدي إىل األثر املطلوب. قلياتوالشباب واالنتماء إىل األ
  

* * * * * 
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   ارزةمعامل اقليمية ب

 أفريقـيا
 

وما زال املغرب من منتجي القنب الرئيسيني يف العامل . ما زال القنب هو العقار الذي ُيزرع ويتعاطى ويتجر به على أوسع نطاق يف قارة أفريقيا
 . يف املائة من راتنج القنب الذي يضبط يف أوروبا70-60ومصدر نسبة 

وال سيما يف أجزاء من السودان، وهو التحول من زراعة احملاصيل الغذائية إىل زراعة القنب، األمر ويبدو أن هناك اجتاها جديدا يدعو إىل القلق، 
 .الذي يؤدي إىل نقص األغذية

يف بلدان يف   ) املاندراكس(ويتزايد تعاطي امليثاكوالون    . وما زال تعاطي املنشطات األمفيتامينية مصدر قلق يف جنويب أفريقيا وشرقيها وغربيها           
 .فريقيا وجنوبيها، وال سيما يف جنوب أفريقياشرقي أ

وتطور تعاطي املواد األفيونية والكوكايني على دروب االجتار العابر، وأساسا يف أنغوال وجنوب أفريقيا ونيجرييا، ويف املراكز احلضرية يف بلدان 
 .أخرى

 .يف مصروما زالت زراعة اخلشخاش، احملدودة واملتناقصة، مقتصرة على شبه جزيرة سيناء 

وتشري املعلومات اليت ُجمعت من البلدان اليت جتتاحها الصراعات، وال سيما مجهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وليبـريا، إىل أن األسلحة 
 .املخدراتوالذخائر اليت تستخدمها اجلماعات املتمردة واملنظمات اإلجرامية رمبا كان جزء منها قد اشُتري بعائدات االجتار غري املشروع ب

  
 القارة األمريكية

 
 زادت املكسيك جهودها يف جمال إنفاذ القوانني ضد منظمات االجتار – وخصوصا يف مسائل تسليم ارمني –بتعاون قوي من الواليات املتحدة 

 .غري املشروع باملخدرات، وألقت القبض على عدد كبري من املتجرين باملخدرات الرئيسيني

على إنشاء غرفة لتعاطي املخدرات باحلقن يف ) 2003يونيه /يف حزيران(ية ملراقبة املخدرات على أن موافقة حكومة كندا وتشدد اهليئة الدول
 .مدينة فانكوفر، وهي أول موقع من هذا النوع يف أمريكا الشمالية، ال تتماشى مع املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات، اليت كندا طرف فيها

النقاء الذي ُيهرب إىل الواليات املتحدة ميكن استنشاقه بدال من حقنه، األمر الذي جيعله أكثر قبوال للكثريين من األمريكيني                   واهلريوين العايل   
 .املنتمني إىل الطبقة الوسطى

 غري القانوين للمخدرات ويستمر يف الواليات املتحدة تعاطي املخدرات املصروفة عن طريق الوصفات الطبية، ويتفاقم ذلك التعاطي من جراء البيع
 كان هناك 2002 و1995وبني عامي . واملؤثرات العقلية بواسطة صيدليات االتصال احلاسويب املباشر من داخل الواليات املتحدة وخارجها

 .م يف املائة يف العالج بغرف الطوارئ باملستشفيات املتصل بتعاطي األدوية املخدرة اخلاصة بتخفيف اآلال163ازدياد بنسبة 



ويف أمريكا الوسطى والكاريبـي، ما زال االجتار باملخدرات وما يتصل به من إجرام قادرا على ديد التنمية السياسية واالجتماعية واالقتصادية، 
 .وخصوصا يف جزر الكاريبـي الصغرية

لوسطى والكاريبـي بإدراج املزيد من املبادرات وبينما ساهم االجتار باملخدرات يف ازدياد تعاطي املخدرات يف املنطقة، قامت بلدان أمريكا ا
 .املتعلقة خبفض الطلب يف استراتيجياا الوطنية ملكافحة املخدرات، وزادت املبالغ املخصصة يف امليزانيات لتلك الغاية

 .ملشروعوشهدت أمريكا الوسطى والكاريبـي ازديادا يف تعاطي الكوكايني، واخنفاضا يف سن بدء استهالك املخدرات غري ا

وأدى ازدياد التركيز على اخلطر السياسي ملشكلة املخدرات إىل تكريس العديد من حكومات أمريكا اجلنوبية نسبة دائمة التزايد من مواردها 
ابري احملدودة خلفض عرض املخدرات غري املشروع، مبا يف ذلك بالقضاء على احملاصيل غري املشروعة، وحظر االجتار باملخدرات، واستحداث تد

 .ملكافحة غسل األموال

وستتوقف . وبشأن زراعة شجرية الكوكا، تشري البيانات اتمعة الواردة من بوليفيا وبريو وكولومبيا إىل وجود اجتاه هابط يف السنوات األخرية
 .استدامة هذا االجتاه، إىل حد بعيد، على إجياد مصادر دخل بديلة لزراع شجرية الكوكا

جاح الذي أحرز من خالل جهود القضاء على الزراعة غري املشروع لشجرية الكوكا يف كولومبيا إىل انتقال تلك الزراعة ليس وميكن أن يؤدي الن
 .فقط إىل البلدين التقليديني لزراعة الكوكا، ومها بوليفيا وبريو، بل أيضا إىل بلدان أخرى مثل اكوادور وفنـزويال

  
 آسيا

 
ففي ميامنار، اليت هي ثاين أكرب . لة، تنخفض زراعة خشخاش األفيون يف ميامنار ومجهورية الو الدميقراطية الشعبيةنتيجة للجهود احلكومية املتواص

، بينما اخنفضت يف مجهورية الو الدميقراطية 1996منتج لألفيون غري املشروع بعد أفغانستان، اخنفضت الزراعة مبا يقرب من الثلثني منذ عام 
 .1998ائة منذ القمة اليت وصلت اليها يف عام  يف امل55الشعبية بنحو 

وجيري الصنع غري املشروع للميتامفيتامني يف الصني . ويضبط يف شرقي آسيا وجنوب شرقيها أكثر من ثلثي مضبوطات امليتامفيتامني يف العامل
 كميات كبرية من مادة اإليفيدرين الكيميائية  عن ضبط2003وميامنار أساسا، ولكن أيضا منذ وقت أقرب يف الفلبني، اليت أُبلغ فيها يف عام 

 .وامليتامفيتامني هو العقار الذي يتعاطى على أوسع نطاق يف تايلند ومجهورية كوريا واليابان. السليفة

كبريا يف انتشار وما زال اهلريوين عقار التعاطي الرئيسي يف الصني، مبا فيها منطقة هونغ كونغ االدارية اخلاصة التابعة للصني، ويسهم إسهاما                   
 .اإليدز/اهليف

وعلى الرغم من التدخل املسلح والتغيري السياسي يف أفغانستان ومكافحة االرهاب، ازدادت زراعة املواد األفيونية واالجتار هبا بصفة غري مشروعة، 
.  على نطاق دائم التوسع2003يف عام واستمرت زراعة األفيون يف أفغانستان . األمر الذي ميكن أن يؤدي إىل املزيد من االضطراب السياسي

 .واستؤنفت زراعة حماصيل املخدرات يف باكستان أيضا؛ وأساسا يف غري املناطق التقليدية لزراعة اخلشخاش

تمر ويس. وما زالت املواد األفيونية ُتهرب من أفغانستان على نطاق واسع إىل بلدان أخرى يف غريب آسيا، ومقصدها النهائي هو أساسا أوروبا
وكذلك، بقدر متزايد، دروب بديلة أحدث متر عرب آسيا ) عرب مجهورية ايران االسالمية وتركيا وبلدان البلقان(استخدام ما يسمى درب البلقان 

 سجل ازدياد يف مضبوطات املواد األفيونية يف باكستان وتركيا وعدد من بلدان كومنولث الدول 2003ويف عام . الوسطى واالحتاد الروسي
 .ملستقلةا

وتشعر اهليئة باألسف ألن تركمانستان مل تشارك يف العديد من جهود التعاون االقليمي، وحتث تركمانستان على االنضمام إىل اتمع الدويل يف 
 .مكافحة املخدرات

ادات، أكثر بروزا يف السنوات     وتالحظ اهليئة بعني القلق أن الصالت بني االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة واإلرهاب أصبحت، وفقا لإلف              
 .وتفترض حكومات بلدان جنويب آسيا أن االجتار باملخدرات هو أحد املصادر الرئيسية ألموال اجلماعات اإلرهابية. األخرية

 األمفيتامينية، وعالوة على ذلك أصبحت املنشطات. وما زالت عقاقري التعاطي الرئيسية يف آسيا الوسطى وغريب آسيا هي القنب واملواد األفيونية
 .وال سيما اإلكستاسي، متزايدة التوافر

وتشعر اهليئة بالقلق بشأن إمكانية حدوث ازديادا يف االجتار باملخدرات إىل العراق وعربها، على الرغم من أن ذلك مل يبلّغ عنه بعد كمشكلة 
 .خطرية يف ذلك البلد

 



 أوروبا
 

. فحمالت الوقاية من تعاطي املخدرات تدعو الشباب إىل االمتناع عن التعاطي. ي املخدراتيشيع يف بلدان يف أوروبا غموض املواقف من تعاط
غري أنه، يف املمارسة، ال تتخذ السلطات أي تدابري ضد التحريض على تعاطي املخدرات، بل قد يروج لتعاطي املخدرات عن طريق وسائط                      

 .إعالمية معينة أو قنوات أخرى

ن ازدياد انتشار زراعة وتعاطي القنب يف أوروبا، مع ختفيض الضوابط، ميكن أن حيدث تأثريا معاكسا للجهود الرامية إىل وتشعر اهليئة بالقلق من أ
 .القضاء على الزراعة غري املشروعة ومكافحة االجتار غري املشروع يف أوروبا وغريها من أحناء العامل

لعامل، حيث ال تتفوق عليها سوى سوق أمريكا الشمالية، ويبدو أن حجم الكوكايني وما زالت سوق الكوكايني يف أوروبا من أكرب أسواقه يف ا
 .املتجر به يف أوروبا يف ازدياد

ونتيجة لسنتني من احملاصيــل الوافرة خلشخــاش األفيون يف أفغانستــان، يتوقع استمرار ازدياد االجتار باهلريوين على درب البلقان وعرب 
 .كن أن يؤدي ذلك أيضا إىل انقالب االجتاهات اهلابطة لتعاطي اهلريوين يف أوروبا الغربية ومي-أوروبا الشرقيــة 

، )استونيا والتفيا وليتوانيا(وما زال مستوى انتشار اهليف بني من يتعاطون املخدرات باحلقن عاليا إىل حد يدعو إىل االنـزعاج يف دول البلطيق 
 .وكذلك يف االحتاد الروسي وأوكرانيا

ويف حني أن املنشطات األمفيتامينية اليت تنتج يف آسيا . تفظ أوروبا الغربية مبوقعها القيادي يف جمال صنع املنشطات األمفيتامينية غري املشروعوحت
هبا أساسا من هولندا، وأمريكا الالتينية تصنع أساسا لألسواق غري املشروعة احمللية فإن املنشطات األمفيتامينية اليت ُتصنع يف أوروبا الغربية، ويتجر 

 .تتعاطى يف مجيع أرجاء العامل
  

 أوقيانيا
 

وقد . ما زالت أستراليا ونيوزيلندا من بلدان املقصد النهائي الرئيسية لشحنات اهلريوين واملنشطات األمفيتامينية القادمة من جنوب شرقي آسيا
نع املنشطات األمفيتامينية غري املشروع واعتراض سبيل شحنات تلك         عزز البلدان كالمها التشريعات والتدابري الرامية إىل كشف ومنع ص         

 .املنشطات وسالئفها

وعلى الرغم من أن . وهناك زراعة كبرية أيضا يف بابوا غينيا اجلديدة وفيجي. وما زال يبلّغ يف أستراليا عن زراعة القنب املائية الواسعة النطاق
وما زال القنب هو العقار املفضل يف أستراليا ونيوزيلندا، حيث تتعلق بالقنب . ي ما زال عالياتعاطي القنب قد اخنفض فإن مستوى ذلك التعاط

 . يف املائة من جمموع اجلرائم املتصلة باملخدرات72نسبة 

وعلى . ري املشروعةويف السنوات األخرية أدت العمليات الناجحة إلنفاذ القوانني يف أستراليا إىل اخنفاض حاد يف امدادات اهلريوين لألسواق غ
النقيض من ذلك، حدث ازدياد يف تعاطي الكوكايني واملنشطات األمفيتامينية، اليت ما زالت تتوافر على نطاق واسع رغم ضبط كميات قياسية 

 .منها على احلدود

وأصبحت مؤثرات عقلية جديدة .  مشروعةويف أستراليا ونيوزيلندا كليهما، ازداد صنع املنشطات األمفيتامينية وتوزيعها وتعاطيها حمليا بصفة غري
 .وغري عالية التكلفة رائجة يف أستراليا كعقاقري حفالت

  
* * * * * 
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 ت حتذر بشأناهليئة الدولية ملراقبة املخدرا

 يف مكافحة املخدرات" خفض الضرر"تدابري 
   

تطلب اهليئة من احلكومات اليت تعتزم : "ما يلي) 2004مارس / آذار3(جاء يف التقرير السنوي للهيئة الدولية ملراقبة املخدرات الذي صدر اليوم 
اية األثر العام لتلك التدابري، الذي ميكن أن يكون اجيابيا أحيانا يف استراتيجياا اخلاصة خبفض الطلب أن حتلل بعن" خفض الضرر"ادراج تدابري 

 ."بالنسبة لبعض األفراد أو اتمعات احمللية وتكون له يف الوقت نفسه آثار سلبية بعيدة املدى على الصعيدين الوطين والدويل

لية ملراقبة املخدرات، قد أوضحت بالفعل، يف تقاريرها السنوية         وكانت اهليئة، اليت تتخذ من فيينا مقرا هلا، واليت ترصد تنفيذ املعاهدات الدو            
ففي تقريرها .  اليت هي اجراءات تتخذ بقصد احلد من اآلثار السلبية لتعاطي املخدرات-" خفض الضرر"السابقة، آراءها بشأن طائفة من تدابري 

وأكدت ." "ية وقائية من الطور الثالث ألغراض خفض الطلبكاستراتيج" خفض الضرر"سلمت اهليئة بأمهية جوانب معينة من  "1993عن عام 
. ميكن أن تؤدي دورا يف أي استراتيجية شاملة خلفض الطلب على املخدرات" خفض الضرر" أن برامج 2000اهليئة جمددا يف تقريرها عن عام 

 ."الطلبال ميكن اعتبارها بديال لربامج خفض " خفض الضرر"ووجهت اهليئة االنتباه إىل أن برامج 

 :التالية" خفض الضرر"ويف التقرير احلايل، تؤكد اهليئة جمددا مقوالت وتوصيات حمددة بشأن التدابري املتعلقة بـ 
 

  احملاقن أو توزيعها/برامج تبديل اإلبر
ن طريق احلقن، من أجل احلد على احلكومات أن تتخذ التدابري اليت ميكن أن حتد من التشارك يف إبر احلقن حتت اجللد بني متعاطي املخدرات ع"

 ."ويف الوقت نفسه، ما فتئت اهليئة تشدد على أن أي تدابري وقائية جيب أن ال تروج تعاطي املخدرات أو تيسره. األيدز/من انتشار اهليف
 

  العالج االستبدايل والصياين
ا كانت املادة اليت قد تستخدم لذلك العالج وفقا للممارسات ال يشكل خرقا ألحكام املعاهدات، أي"إن تنفيذ أنواع العالج االستبدايل والصياين 

 ."الطبية الوطنية السليمة املقررة
 

 املرافق اليت ميكن فيها ملتعاطي املخدرات باحلقن أن حيقنوا أنفسهم باملخدرات اليت حصلوا عليها (غرف تعاطي املخدرات باحلقن 
  )بطريقة غري مشروعة

وتؤكد اهليئة . اسبات، مبا يف ذلك يف تقاريرها السنوية األخرية، بأن تشغيل هذه املرافق ما زال مصدرا لقلق شديدصرحت اهليئة يف عدد من املن"
 ."جمددا أن تلك املرافق ختالف أحكام االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات



 قصر انتاج املخدرات وصنعها واستريادها وتصديرها  تلزم الدول األطراف بأن تكفل1961 من اتفاقية سنة 4وتؤكد اهليئة جمددا أن املادة "
ولذلك ختالف هذه املرافق، من وجهة نظر قانونية،        . وتوزيعها واالجتار هبا واستعملها وحيازا على األغراض الطبية والعلمية دون سواها          

 ."االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات

عقاقري مث تعاد إىل متعاطي املخدرات مع ابالغهم بنتائج الفحص؛ والقصد من املرافق اليت تفحص فيها ال(مرافق فحص العقاقري 
 ذلك

  )هو حتذيرهم اذا كان العقار غري نقي أو مغشوشا
ختشى اهليئة من أن تنقل هذه املمارسات رسالة خاطئة بشأن خماطر تعاطي املخدرات ومتنح متعاطي املخدرات احساسا خاطئا باألمان، وبذلك "

 ." الوقاية من تعاطي املخدرات املطلوب من احلكومات اختاذها مبوجب االتفاقياتتناقض جهود
  

* * * * * 
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 ة للمراقبةتزايد االجتار عرب االنترنت بالعقاقري اخلاضع

 
 ينبغي اختاذ تدابري أشد ضد االجتار باملنتجات الصيدالنية احملتوية على"

    " املخدرات واملؤثرات العقلية وتسريبها بصفة غري مشروعة
االجتار عرب ، تلفت اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات االنتباه إىل حدوث ازدياد يف )2004مارس / آذار3(يف تقريرها السنوي الذي صدر اليوم 

وتشري اهليئة إىل التنفيذ املتفاوت واملتساهل للقوانني اليت تنظم االنترنت، . االنترنت باملنتجات الصيدلية احملتوية على مواد خاضعة للمراقبة الدولية
 .وحتث احلكومات على اختاذ موقف أكثر استباقية يف هذا الصدد

بغي أن تكفل احلكومات اعتبار أنشطة االجتار غري املشروع باملنتجات الصيدلية احملتوية على             ولدعم االجراءات القانونية يف هذه احلاالت، ين      
 .وينبغي أن يكون ارتكاب تلك اجلرائم عرضة للعقوبة جبزاءات تعادل خطورا. خمدرات أو مؤثرات عقلية وتسريبها جرائم جنائية

 يف املائة من طلبات الشراء ملواد خاضعة 90ملتحدة، كانت نسبة ما يقرب من ويف بعض صيدليات االنترنت اليت ضبطت مؤخرا يف الواليات ا
للمراقبة الدولية، منها اهليدروكودون والديازيبام واأللربازوالم، وهي مواد يبلّغ بسببها عن أعداد متزايدة من حاالت العالج يف املستشفيات يف 

 بالربيد داخل القطر، رب هذه املواد اليت تطلب عن طريق االنترنت إىل بلدان واىل جانب الشحن. غرف الطوارئ اخلاصة بتعاطي املخدرات
 .أخرى بالربيد أيضا

وهناك مؤثرات عقلية معروضة للبيع عن طريق االنترنت شحنت من بلدن آسيوية إىل بلدان أوروبية واىل الواليات املتحدة، واعترضت كميات 
وتبني أن باكستان أيضا هي بلد منشأ هلذه الشحنات غري املشروعة اليت تطلب من صيدليات               . اهلندكبرية منها يف مراكز الربيد يف تايلند و       

 .واعترضت سلطات اجلمارك يف سويسرا سبيل عدد كبري من الشحنات املرسلة بالربيد من باكستان. االنترنت

وقد . 1971ضع للمراقبة مبوجب اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة        ، وهو منشط أمفيتاميين خا    )املثيل فنيدات (بل إنه بيع عرب االنترنت الريتالني       
 بسبب علو احتمال تعاطيها غري املشروع، وأعلن عنها يف بعض مواقع صيدليات             1971أدرجت هذه املادة يف اجلدول الثاين التفاقية سنة         

، اليت حتظر االعالن املباشر للمرضى، 1971ن اتفاقية سنة  م10ومثل هذه االعالنات تنتهك املادة . االنترنت باعتبارها منشطا خفيفا وغري ضار
 .وليس ذلك فحسب، بل إا مصدر خطر ممكن كبري لعمالء هذه الصيدليات

من يتعاطون عقاقري متعددة، : وصيدليات االنترنت هذه، اليت تعمل بصفة غري مشروعة، تتعامل مع ثالث فئات من الزبائن قابلة للتضرر، وهي
ون كميات كبرية من هذه املنتجات الصيدلية، واملرضى السابقني الذين أصبحوا مدمنني هلذه العقاقري أثناء العالج وال يستطيعون الذين يستهلك

التوقف عن هذه العادة، واألشخاص الذين يكون السبب يف أم يستخدمون االنترنت لشراء األدوية اليت توصف طبيا هو أن طلبات الشراء                     
غري أن أفراد هذه الفئة األخرية من .  تتطلب زيارة األطباء، وميكن ارساهلا من املنـزل بطريقة مرحية، وقد تكون أرخص سعراباالنترنت هذه ال

 .الزبائن ميكن بسهولة أن يصبحوا مدمنني هلذه األدوية اذا مل توفر هلم مشورة طبية وفحص طيب



اق خطري والذي مفاده أن اساءة استعمال املنتجات الصيدلية وتعاطيها ليس له نفس ومن األسباب الرئيسية هلذا السلوك التصور املنتشر على نط
وتؤدي صيدليات االنترنت، اليت ميكن أن تعمل من أي مكان يف العامل، دورا رئيسيا يف العرض . ضرر تعاطي العقاقري املصنوعة صنعا غري مشروع

وال تشترط صيدليات االنترنت اليت تعمل بصفة غري مشروعة . خمدرات ومؤثرات عقليةغري املشروع املتزايد للمنتجات الصيدلية احملتوية على 
 .وصفة من طبيب، أو تكتفي بتقدمي استشارات طبية باالتصال احلاسويب املباشر أو اهلاتفي

غري مكان عملها، وتغريه فعال، يف والسيطرة على صيدليات االنترنت عملية معقدة، ألن هذه الصيدليات تعمل يف مجيع أحناء العامل وتستطيع أن ت
وبسبب تباين القوانني واللوائح الوطنية، تصعب جدا استبانة االستخدام غري . حالة تشديد اجلهود التشريعية وجهود انفاذ القوانني يف أي بلد معني

يا، يف حد ذاته، جيعل من الصعب إىل أقصى وفضال عن ذلك فان حجم الرسائل والطرود اليت ترسل يوم. املشروع لالنترنت والتحقيق فيه بانتظام
 .حد على أجهزة انفاذ القوانني كشف الشحنات غري املشروعة واستبانة مصادر العرض غري املشروع

ويبدو أن بعض صيدليات االنترنت ترسخت كجهة منتظمة لتوريد املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية، ليس فقط للمرضى املقيمني داخل القطر بل 
وعليه فهذه الصيدليات ال تنتهك قوانني بلداا وحدها بل ختل أيضا بالقوانني الوطنية للبلدان . ، وبصفة منتظمة، لزبائن يقيمون خارج البلدأيضا

 .اليت تصدر اليها، وختل بالطبع بأحكام املعاهدات الدولية

واحلصول على أذون استرياد وتصدير للتجارة . 1971تفاقية سنة وطلبات شراء املؤثرات العقلية عرب االنترنت دون وصفة طبية ختالف أحكام ا
وميكن أيضا أن تكون هذه األنشطة املتعلقة       .  ومبوجب قرارات الس االقتصادي واالجتماعي     1971الدولية مشترط مبوجب اتفاقية سنة      

 اليت تقضي بأن جتعل أطراف االتفاقية كل التجارة         1971بصيدليات االنترنت والشحنات اليت ُتطلب عرب الربيد خمالفة ألحكام اتفاقية سنة            
وإذا كان موردو املؤثرات العقلية يتصرفون مبا خيالف . باملؤثرات العقلية، مبا يف ذلك جتارة التصدير واالسترياد، خاضعة للحصول على تراخيص

 .ون الوطينااللتزامات التعاهدية املذكورة أعاله فينبغي أن يكونوا عرضة للعقوبة مبوجب القان

وتالحظ اهليئة أيضا بعني القلق أن القضاء يف بعض البلدان ما زال ال يعترب عمليات تسريب املواد املصنوعة صنعا مشروعا اخلاضعة للمراقبة                      
من القضاء أن يكفل وتناشد اهليئة أيضا مجيع السلطات الوطنية أن تطلب . واالجتار بتلك املواد مسألة خطرية بالقدر الذي ينبغي أن يعتربها عليه
 .ايالء أمهية كافية لتلك اجلرائم وتوقيع عقوبات وافية على ارتكاهبا

وتدل أمثلة التعامل الناجح مع مرتكيب اجلرائم خالل السنوات األخرية على ضرورة زيادة التعاون بني السلطات الوطنية داخل البلدان، مثل                    
 .كذلك التعاون الدويل بني سلطات انفاذ القوانني وسلطات اجلماركأجهزة انفاذ القوانني واجلمارك وادارة الربيد، و

  
* * * * * 

 



 

VIENNA INTERNATIONAL CENTRE,  P. O. Box 500, A-1400 VIENNA, AUSTRIA 
UNIS Telephone: (43-1) 26060 4666 Web address: www.unis.unvienna.org 

 

 
INCB Telephone: (43-1) 26060 4163 Web address: www.incb.org 

 

UNITED NATIONS 
Information Service 

 
NATIONS UNIES 

Service d’information 

 األمـم املتحـدة
 دائرة اإلعالم

For information  –  not  an official document               Zur Information – kein offizielles Dokument                Pour information  –  document sans caractère officiel 

2004مارس / آذار3: ال يوزع قبل
 بتوقيت غرينتش00:01الساعة 

 6البيان الصحفي  رقم 
Press Release No. 6 

 
 استخدام العقاقري املخدرة األساسية لعالج اآلالم غري كاف،

 ال سيما يف البلدان الناميةو
   
، من أن العقاقري املخدرة األساسية املستخدمة )2004مارس / آذار3(حتذر اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات، يف تقريرها السنوي الذي صدر اليوم 

 .لألغراض الطبية ال تتوافر بالقدر الكايف يف العديد من بلدان العامل

 ال تتوافر توافرا كافيا يف العديد من البلدان فان خمزونات املواد اخلام األفيونية املستخدمة لصنع بعض شبائه                   ويف حني أن العقاقري املخدرة    
 لالستعمال الطيب ما زالت تتزايد على صعيد العامل، األمر الذي يدل على أنه ميكن بسهولة صنع كميات اضافية من العقاقري املخدرة اذا )1(األفيون

 .ملي عليهاازداد الطلب العا

وما زال توافر واستهالك بعض العقاقري املخدرة األساسية، وال سيما شبائه األفيون، اليت تستخدم لعالج اآلالم، مبا يف ذلك الرعاية التلطيفية،    
ومن . ي للمورفني يف املائة من جمموع االستهالك العامل90وتشكل عشرة بلدان ما يقرب من . منخفضا إىل أقصى حد يف العديد من بلدان العامل

 يف املائة فقط من املورفني 6حيث حصة السكان، تستهلك النسبة البالغة حنو مثانني يف املائة من سكان العامل اليت تعيش يف البلدان النامية نسبة 
خريين فان معظم االزدياد وعلى الرغم من أن االستهالك العاملي للمورفني ظل يتزايد باطراد خالل العقدين األ         . الذي يوزع على نطاق العامل    
واملورفني مدرج يف القائمة . وأدى ذلك إىل تزايد الفجوة يف هذا الصدد بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة النمو. حدث يف البلدان املتقدمة النمو

 .ادةالنموذجية للعقاقري األساسية اليت تضعها منظمة الصحة العاملية باعتباره أحد مسكنات اآلالم احل

ولوحظ وضع مماثل بشأن بعض شبائه األفيون األخرى، مثل الفنتانيل واهليدرومورفون واألوكسي كودون، اليت مت يف السنوات األخرية                    
واستهالك هذه العقاقري مقتصر كلية تقريبا على البلدان ). اللزقات اجللدية وأقراص االطالق احملكوم(استحداث أشكال جديد ة من العالج هبا 

 يف املائة 54 شكلت الواليات املتحدة وحدها نسبة 2002ويف عام . ناعية، وذلك أساسا بسبب التكاليف العالية للمستحضرات اجلديدةالص
 . يف املائة من االستهالك العاملي لألوكسي كودون88 يف املائة من االستهالك العاملي للهيدرومورفون، و 51من االستهالك العاملي للفنتانيل، و 

ـ 2015قا السقاطات منظمة الصحة العاملية، سيحدث يف البلدان النامية حبلول عام ووف  15 ثلثا حاالت السرطان اجلديدة، اليت يقدر عددها ب
وال .  يف املائة من مرضى السرطان من آالم شديدة، حادة أو مزمنة، يف املراحل األخرية من املرض80-70وتعاين نسبة . مليون حالة يف السنة

عن شبائه األفيون، ويف املقام األول املورفني، يف عالج اآلالم احلادة املتصلة بالسرطان، بسبب فعالية شبائة األفيون يف تسكني اآلالم، وبسبب غىن 
 .تكلفتها املنخفضة نسبيا

في أو ثالثة أضعاف املستوى     وقد سجل أعلى مستوى الستهالك العقاقري املخدرة املشروعة بواقع الفرد يف الواليات املتحدة، حيث يبلغ ضع               
. وتوافر العقاقري املخدرة األساسية اليت تستخدم لألغراض الطبية منخفض بوجه خاص يف أفريقيا            . السائد يف العديد من بلدان أوروبا الغربية      

__________ 
 .يدرومورفون واهليدروكودون واألوكسي كودونمثل املورفني والكودايني واهل (1)
 



نوب أفريقيا وزامبيا وزمبابوي والسنغال وهي اجلزائر وج(فاستهالك العقاقري املخدرة بواقع الفرد، يف البلدان األفريقية الثمانية ذات أعلى استهالك 
، ميثل نسبة اثنني يف املائة فقط من االستهالك بواقع الفرد يف الواليات املتحدة وأقل من سبعة يف املائة من                     )واملغرب وموريشيوس وناميبيا  

وهناك اثنان وثالثون بلدا يكاد أن . فريقية أقل من ذلكواستهالك العقاقري املخدرة يف غالبية البلدان األ. االستهالك بواقع الفرد يف أوروبا الغربية
وهذا يدعو إىل القلق بصفة خاصة ألن بعض العقاقري املخدرة ضروري أيضا يف عالج مرض . ال يوجد فيها أي استهالك طيب للعقاقري املخدرة

 .االيدز/اهليف

وقد سجلت أدىن مستويات االستهالك يف اندونيسيا وبوتان . لدان يف آسياوتوافر العقاقري املخدرة للعالج الطيب غري كاف أيضا يف العديد من الب
ومستوى االستهالك منخفض نسبيا يف بعض احلاالت حىت يف بلدان ذات رفاه             . ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وطاجيكستان وميامنار     

 .اقتصادي، مثل مجهورية كوريا وسنغافورة واليابان وشبه اجلزيرة العربية

واالستهالك بواقع الفرد يف أعلى . بلّغ بعض بلدان أوروبا أيضا، وال سيما أوروبا الشرقية، عن معدل منخفض جدا الستخدام العقاقري املخدرةوت
 . يف املائة من االستهالك بواقع الفرد يف أوروبا الغربية30عشرة بلدان رتبة يف أوروبا الشرقية أقل من 

، استرشد هبدف رئيسي هو كفالة تلبية االحتياجات 1961قبة املخدرات، كما يتجلى يف اتفاقية املخدرات لسنة ولدى اقامة النظام الدويل ملرا
وقصد به، يف الوقت . الطبية إىل العقاقري على نطاق العامل بطريقة تتسم بالكفاءة، من أجل تقدمي املساعدة الطبية املثلى، مبا يف ذلك ختفيف اآلالم

 . واتمعات من تعاطي املخدرات ومن العواقب الضارة املترتبة على ذلك التعاطينفسه، محاية األفراد

وعلى الرغم من ذلك ما زالت هناك بلدان عديدة على نطاق العامل ال يتوفر هلا احلصول سوى على احلد األدىن من العقاقري املخدرة األساسية، 
 .من عدم الكفاءةاألمر الذي جيعل عالج اآلالم واألمراض يتسم بقدر كبري 

فأوال، أدت القواعد . وقد تبني للهيئة أن املعدل املنخفض لتوافر أنواع معينة من األدوية ميكن أن تكون له عالقة بثالثة عوامل خمتلفة، على األقل
ول على أنواع معينة من العقاقري واللوائح املتشددة تشددا ال ضرورة له إىل اقامة عقبة أمام اتاحة فرصة غري كافية للسكان يف بعض البلدان للحص

وثانيا، أدت الفكرة السلبية الشائعة بني املهنيني الطبيني واملرضى يف العديد من البلدان عن العقاقري اخلاضعة للمراقبة إىل احلد من . اخلاضعة للمراقبة
دم كفاية املوارد املخصصة للرعاية الطبية إىل عدم كفاية   وثالثا، أدى االفتقار إىل االمكانيات االقتصادية وع      . االستعمال الرشيد لتلك العقاقري   

 .العالج الطيب، مبا يف ذلك استعمال العقاقري املخدرة

وتشجع اهليئة البلدان الصانعة على أن تبحث، . واالنتاج العاملي الراهن يكفي متاما لتلبية زيادة كبرية يف طلب العقاقري املخدرة ألجل سكان العامل
لصناعة الصيدلية، عن سبل جلعل العقاقري املخدرة، وال سيما شبائه األفيون، املستخدمة لعالج اآلالم، أزهد تكلفة للبلدان ذات                  بالتعاون مع ا  

 .املوارد املالية الشحيحة ومستويات االستهالك املنخفضة

يع اهليئة البلدان الصانعة على أن تقدم املساعدة إىل وفضال عن ذلك، ومن أجل زيادة االستعمال الرشيد للعقاقري املخدرة يف البلدان النامية، تشج
تلك البلدان، بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية، يف تدريب العاملني يف سلطاا الصحية وأوساطها الطبية يف جمال استحداث أو حتسني السياسات 

 سيما يف أفريقيا، اليت يقل فيها بدرجة حرجة استهالك العقاقري املخدرة وتناشد اهليئة أيضا احلكومات يف البلدان النامية، وال. الوطنية لعالج اآلالم
 .لعالج اآلالم، أن تعمل يف تعاون وثيق مع منظمة الصحة العاملية على استبانة وسائل لتحسني السيطرة على اآلالم يف بلداا

االيدز يف البلدان النامية، وترحب بتجديد / لتوفري األدوية ملرضى اهليفوتشعر اهليئة بالتقدير للجهود اليت يبذهلا اتمع الدويل يف البحث عن سبل
االيدز يف /وتأمل اهليئة أيضا أن يسهم تركيز االهتمام على عالج اهليف. منظمة الصحة العاملية تركيزها يف تقدمي املساعدة على البلدان الفقرية

 .حتسني توافر العقاقري األساسية لعالج اآلالم
  

 * * * ** 
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تصنع العقاقري االصطناعية، مثل األمفيتامني وامليثامفيتامني      
)  م د م أ    -ميثيلني ديوكسي ميثيل أمفيتامني   (واإلكستاسي  

وال ميكن صنع ". سليفة"يف خمتربات سرية، من كيميائيات    
ولذلك يسرب املتجرون . العقاقري االصطناعية دون سالئف

شروعة مث يهربوا بالعقاقري هذه الكيميائيات من القنوات امل
وبينما يصنع  . إىل األماكن اليت تصنع فيها العقاقري       

اإلكستاسي بصفة غري مشروعة يف أوروبا أساسا فان الصنع 
غري املشروع للميثامفيتامني على نطاق واسع ما زال حيدث 

 .يف جنوب شرقي آسيا وأمريكا الشمالية

ل يفاألسلوب الذي يتمث" التسليم املراقب "تعين عبارة
السماح للشحنات غري املشروعة أو املشتبه فيها من          
املخدرات أو املؤثرات العقلية أو السالئف باملرور إىل         
خارج اقليم بلد واحد أو أكثر أو عربه أو إىل داخله بعلم 
سلطات ذلك البلد أو البلدان وحتت اشرافها، هبدف         

 .استبانة األشخاص املتورطني يف ارتكاب جرائم
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 اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات تطالب بضوابط كيميائية متشددة

 ملكافحة بالء العقاقري االصطناعية
 

 ت الكيميائيات الالزمة لصنع العقاقري غري املشروع، واستبانة املختربات وتفكيكهاتشتمل االستراتيجية على قطع امدادا
 

مجيع احلكومات املعنية أن تضم جهودها معا ) 2004مارس / آذار3( تناشد اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات يف تقريرها السنوي الذي نشر اليوم 
ومشروع بريزم هو عملية عاملية دف إىل منع تسريب . ة تعاطي املنشطات األمفيتامينيةيف العمل، عن طريق مشروع بريزم، على مكافحة مشكل

 .اليت حيتاجها املتجرون بالعقاقري لصنع املنشطات األمفيتامينية غري املشروع" السليفة"الكيميائيات 

ويهدف مشروع بريزم إىل اعطاء احلكومات القدرة على التصدي ملشكلة          
منع صنع املواد   : ويتبع املشروع جا ذا شقني مها     . ينيةاملنشطات األمفيتام 

غري املشروع، باحليلولة دون حصول املتجرين على الكيميائيات اليت           
حيتاجوا، واستبانة وتفكيك املختربات اليت جيري فيها بالفعل ذلك الصنع، 
باستخدام جمموعة من أساليب حتريات انفاذ القوانني، مثل عمليات التسليم 

 .راقبامل

وقد بدأت العمليات االقليمية اليت جتري يف اطار مشروع بريزم يف كانون            
وعلى وجه اخلصوص، شرع يف حتريات انفاذ القوانني . 2003يناير /الثاين

ائيات ومالحقة العتراض سبيل سالئف األمفيتامني واإلكستاسي يف أوروبا وسالئف امليثامفيتامني يف القارة األمريكية، بغية تعقب مصادر الكيمي
 .املسؤولني عن عمليات التسريب

وتعزز هذه األنشطة برامج التعقب القائمة، اليت استحدثتها اهليئة منذ عقد من 
وقد . الزمان، ملنع تسريب سالئف امليثامفيتامني من التجارة الدولية املشروعة

أدت برامج التعقّب إىل منع املتجرين من تسريب آالف األطنان من              
يميائيات السليفة من التجارة املشروعة، ويكاد يستحيل عليهم اآلن           الك

ووجد أم يلجأون بقدر متزايد، بدال من ذلك، إىل . احلصول على املواد اخلام
العقاقري اليت تصرف دون وصفة طبية، مثل أدوية السعال، كمصدر لتلك            

 .السالئف



، عقدت اهليئة اجتماعا دوليا 2002يونيه/نيف حزيرا
 بلدا، بالتعاون مع 38يف واشنطن العاصمة ملمثلني من 

املفوضية األوروبية وحكومة الواليات املتحدة        
. األمريكية، بشأن سالئف املنشطات األمفيتامينية     

وأطلق ذلك االجتماع مشروع بريزم، الذي هو املبادرة 
ئف اخلمس الرئيسية   الدولية اليت تركّز على السال     

اإليفيدرين وشبيه اإليفيدرين لصنع     (للمنشطات  
-2-ف(بروبانون  -2-فنيل-1امليثامفيتامني، ومادة   

ميثيلني ديوكسي -3،4 لصنع األمفيتامني، ومادة )ب
) ب-2- م د ف   -3،4( بروبانون   -2-فينيــل

وعلى املعدات  ) لصنع السافرول واإلكستاسي   
وع وكذلك على   املستخدمة يف الصنع غري املشر     

 .استخدام االنترنت يف تسريب الكيميائيات واملعدات

م للحكومات آلية   وللتصدي هلذه التطورات األقرب عهدا، يتيح مشروع بريز       
تشمل رصد وتعقّب املستحضرات الصيدلية املتداولة يف التجارة الدولية، بغية          

 .كفالة عدم استغالهلا لصنع العقاقري غري املشروع

ووسعت اهليئة شبكتها أيضا لتشمل ماكينات صنع األقراص، املستخدمة لصنع 
تاج املتجرون أيضا إىل فإىل جانب الكيميائيات السليفة، حي. العقاقري االصطناعية

وبالنظر إىل أن اإلكستاسي يباع أساسا يف شكل        . مواد ومعدات متخصصة  
أقراص وأن أقراص امليثامفيتامني املصنوعة بصفة غري مشروعة شائعة يف أحناء           
كثرية من جنوب شرقي آسيا، تركّز األنشطة العملياتية أيضا على الشروع يف            

يك خمترب غري مشروع وضبط ماكينات صنع       حتريات انفاذ القوانني عند تفك    
واهلدف من ذلك هو تعقب مصدر املاكينات من أجل منع احلصول . أقراص فيه

 .على املزيد منها من ذلك املصدر

وبالنظر إىل أن املتجرين يستغلون االنترنت بقدر متزايد للحصول على             
لتقدمي املشورة إىل فرقة العمل املعنية مبشروع بريزم بشأن ‘ فريق الدعم التكنولوجي‘الكيميائيات واملواد واملعدات اليت حيتاجوا فقد شكّل أيضا 

 . خطوات هامة إىل األمام يف هذا اال املتعلق بالتحريات2004ويتوقع أن تنجز يف عام . أكثر الوسائل مالءمة للتصدي هلذه الظاهرة اجلديدة
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