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Press Release No. 1  وسط أوروبا بتوقيت ٠٠/١١الساعة         
  الرئيسرسالة من 

  
  االستفادة من اإلجنازات اليت حتقَّقت على مدار قرن من املراقبة الدولية للمخدِّرات

برام إل لذكرى املئويةَا ٢٠١١ملراقبة املخدِّرات لعام ي للهيئة الدولية  السنو التقريُرْحييُي
ل معاهدة دولية ملراقبة املخدِّرات، وهي اتفاقية األفيون الدولية املوقَّعة يف الهاي يف عام أوَّ

يف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن  فقد أدركت احلكومات واجملتمع املدين .١٩١٢
خاطر اهلائلة اليت تتعرَّض هلا الصحة العامة من جرَّاء جتارة املخدِّرات غري املنظمة العشرين امل

 يف ٩٠فقد كان حوايل . على صعيد العامل واملستويات املرتفعة لتعاطي املخدِّرات وإدماهنا
املائة من استهالك املخدِّرات يف الواليات املتحدة آنذاك ألغراض غري طبية، أّما يف الصني، 

 طن من مكافئ ٣ ٠٠٠ االستهالك السنوي من املواد األفيونية ُيقدَّر مبا يزيد على انفك
  .يفوق كثريا حجم االستهالك العاملي بعد مائة عام على ذلك  وهو ما-املورفني 

للتعاون الدويل ومبدأ  ما جتلّى فيه إدراك  منعطفا تارخييا١٩١٢وكان توقيع اتفاقية عام 
أمهية إتاحة استخدام املخدِّرات لألغراض الطبية  كما جتلّى فيه إدراك. مراقبة املخدِّرات  أمهية جوهرية يفمن املشتركةاملسؤولية 

والعلمية وإعطاء األولوية حلماية األفراد واجملتمعات من تعاطي املخدِّرات واإلدمان عليها ومن فقدان احلرية الناجم عن هذا 
  .االرهتان للمخدِّرات

اية الناس من  هذه املناسبة جبهود والتزام الكثري من املنظمات غري احلكومية اليت استلمت، من خالل عملها على مح يفاهليئةوتنوِّه 
املشعل من املنظمات غري احلكومية التقدمية اليت لعبت دورا بالغ األمهية يف املراحل املؤّدية إىل إبرام اتفاقية تعاطي املخدِّرات، 

  .١٩١٢عام 

املراقبة الدولية للمخدِّرات، فجميع دول العامل تقريبا قد انضّمت إىل  ازات ملحوظة خالل القرن األول منوقد حتقَّقت إجن
قضاًء يكاد يكون مربماً على  االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّرات؛ وقُضي على تسريب املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية

  .قبة السالئف الكيميائية املستخدمة يف الصنع غري املشروع للمخدِّراتالصعيد الدويل؛ وأُنشئ نظام دويل ملرا

 إىل حل حباجةاملخدرات يف الوقت الراهن حتديات كربى ما زالت  مراقبة يواجه نظام ومع هذا، ورغم هذه النجاحات،
ال ذلك أنَّ لدى الكثري من ومث.  للعديد من هذه املشاكل٢٠١١تقرير اهليئة السنوي لعام  وقد تطرق. وتتطلّب جهودا شاملة
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دول العامل جمتمعات حملية مهمَّشة معرَّضة ملشاكل املخدِّرات، وهذا التحّدي ووسائل التصّدي له موضع البحث يف الفصل 

 وما زال هناك تفاوت يف إمكانية احلصول على املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية من أجل استخدامها يف. املواضيعي من تقرير اهليئة
األغراض الطبية والعلمية، األمر الذي يعين أنَّ الكثري من الناس يعانون بغري ضرورة من األمل أو األمراض العقلية بسبب عدم 
توافر هذه العقاقري بالقدر الكايف، بينما يواجه الكثريون يف بلدان أخرى املخاطر الصحية املقترنة باستخدام جرعات مفرطة من 

دِّرات وقد أعرب البعض عن شكوكهم يف فعالية االتفاقيات الدولية الراهنة ملراقبة املخ. قبة الدوليةاألدوية اخلاضعة للمرا
غري أنَّ الكثري من احلجج اليت سيقت إلباحة املخدِّرات معيبة بشدَّة، وتتجاهل ما عليه مشكلة . واقترحوا إباحتها قانوناً

  .ل من النظام احلايل ملراقبة املخدِّراتاملخدِّرات من تعقيد، وال يوجد يف األفق بديل أفض

وإذ نستحضر .  مشكلة املخدِّرات عاملية ومتشابكة وتتطلَّب العمل على الصعيد الدويل واملستويات اإلقليمية والوطنية واحملليةإنَّ
، ١٩١٢فيون الدولية لعام النجاحات اليت حتقَّقت واخلربات اليت اكتسبت يف جمال املراقبة الدولية للمخدرات منذ توقيع اتفاقية األ

  .جيدر بنا أيضا أن نعزِّز جهودنا املشتركة الرامية إىل ضمان أن يكون القرن املقبل ملراقبة املخدِّرات أكثر جناحا من سابقه
      

  محيد قدسي
  رئيس اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات
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Press Release No. 2  وسط أوروبا بتوقيت ٠٠/١١الساعة           
  من حقِّ الشباب التمتع باحلماية من تعاطي املخدِّرات واالرهتان هلا 

  اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات تدعو إىل بذل املزيد من اجلهود لكسر احللقة املفرغة لإلقصاء االجتماعي 
  املخدِّراتومشاكل 

  
، إعطاء األولوية ملساعدة اجملتمعات احمللية املهمَّشة اليت ٢٠١١جيب، وفقا للتقرير السنوي للهيئة الدولية ملراقبة املخدِّرات لعام 

 فقد أصبح تعاطي املخدِّرات واالجتار هبا ظاهرة مستشرية بالفعل يف جمتمعات من خمتلف .تعاين من مشاكل متعلقة باملخدِّرات
أو النامية، يف إطار حلقة مفرغة تشمل طائفة واسعة من املشاكل االجتماعية مثل  اء العامل، سواء يف  البلدان املتقدِّمة النموأرج

وقد حذَّر محيد قدسي، رئيس اهليئة، من . ومستوى التعليم العنف واجلرمية املنظمة والفساد والبطالة وتردِّي األحوال الصحية
 تلبية احتياجات اجملتمعات احمللية اليت تعاين من التفكّك االجتماعي قبل أن تصل األمور إىل نقطة من املهّمف: "ذلك قائال
ومن األرجح أن تواجه اجملتمعات احمللية املمزقة  ". غَري كافيةالةاختاذ إجراءات مضادة فّعاليت تصبح معها القدرة على  الالعودة

 مشاكل متعّددة، من بينها تعاطي املخدِّرات، وميكن أن تساهم هذه املشاكل يف اليت تفتقر إىل اإلحساس بالتماسك االجتماعي
إشاعة الفوضى يف اجملتمع وتأجيج العنف، وهي ظاهرة ملحوظة يف مدن من خمتلف أرجاء العامل وميكن أن تؤثِّر على اجملتمع 

  . هي جزء منهلذيا الكبري اجملتمع بل كذلك على فحسب،  على من يعيشون فيهال خطراًوهذه اجملتمعات احمللية ال متثِّ. الكبري
 من بينها التفاوت االجتماعي واهلجرة والتحوُّل -التماسك االجتماعي  وقد أمجلت اهليئة يف التقرير عددا من املخاطر اليت هتدد

زاعات ومنو  لسريع والنالسياسي واالقتصادي وظهور ثقافات اإلسراف على النفس والتحول يف القيم التقليدية والنمو احلضري ا
  .الرتعات الفردية واالستهالكية وفقدان احترام القانون واقتصاد املخدِّرات احمللي

، ولكن عواقب ... صعباًياًشة اليت تعاين من مشاكل املخدِّرات حتّدقد تكون تلبية احتياجات اجملتمعات املهمَّ" :وقال رئيس اهليئة
توفري خدمات للوقاية : من بينها  وقد طُرحت توصيات يف هذا الشأن."مثن بها بأيِّ جتّنالتقاعس عن العمل أفدح بكثري وينبغي

من تعاطي املخدِّرات ولعالج املتعاطني وإعادة تأهيلهم؛ وإتاحة فرص للتعليم والعمل والترفيه مبستويات مماثلة ملا هو قائم يف 
وإجياد بدائل تكون  سوق املخدِّرات غري املشروعة؛ سبب اشتغاهلم يفاجملتمع الكبري؛ والتصّدي ملظاهر النجاح املايل للمجرمني ب

  .خلدمة هذه اجملتمعات وقيام الشرطة بأنشطة ؛ وإعادة تأهيل اجملتمعات احمللية؛دوة حسنة للشباب من غري اجملرمنيق
جملتمع الكبري وأن يكون هلم احلق يف وجيب، كما قال رئيس اهليئة أن تتوفَّر لشباب هذه اجملتمعات فرص مماثلة للفرص املتاحة يف ا

  .التمتع باحلماية من تعاطي املخدِّرات واالرهتان هلا
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اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات تعرب عن أسفها للخطوة غري املسبوقة اليت اختذهتا دولة بوليفيا املتعددة القوميات 
  غ ورقة الكوكا قانوناً من أجل إباحة مض١٩٦١باالنسحاب من اتفاقية املخدِّرات لسنة 

مراقبة املخدِّرات يف بوليفيا  تشريعات وسياسات جوانب معّينة منإنَّ "قال رئيس اهليئة، منوِّهاً بشواغل اهليئة يف هذا الشأن، 
كها اليت تسمح بزراعة ورقة الكوكا واستهالالتشريعات والسياسات تتعارض مع االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّرات، وال سيما 

وملا كانت بوليفيا منتجا رئيسيا لورقة الكوكا، فقد يكون لتطّورات سياسات املخدِّرات  ".وخاصة مضغهاطبية، غري ألغراض 
  .هناك مضاعفات يف بلدان أخرى

، اقترحت بوليفيا ٢٠٠٩ويف عام . ، وتسري عليها ضوابط صارمة١٩٦١خمدر يف اتفاقية سنة  بأهنا ف ورقة الكوكاعرَّوُت
ورفضت الدول األطراف األخرى يف االتفاقية هذا االقتراح، . ١٩٦١من اتفاقية سنة  ض األحكام املتعلقة هبذه الورقةحذف بع

  .ومل يدخل حّيز النفاذ
، اختذت احلكومة البوليفية خطوة غري مسبوقة، حيث أودعت لدى األمني العام صك انسحاب ٢٠١١يونيه / حزيران٢٩ويف 

ويف الوقت ذاته، أعلنت احلكومة البوليفية عن نيِّتها يف العودة . ٢٠١٢يناير / كانون الثاين١ارا من  اعتب١٩٦١من اتفاقية سنة 
  . مع إبداء حتفّظ رمسي بشأن ورقة الكوكا١٩٦١إىل االنضمام إىل اتفاقية سنة 

اتفاقية  مع الغرض األساسي منمبا يتناىف  بوليفيا حكومة أقدمت عليها بأسف اخلطوة اليت إنَّ اهليئة تالحظ: وقال السيد قدسي
 جييز للدول األطراف أن تستخدم آلية االنسحاب اهنج جملتمع الدويلا اتبع"وترى اهليئة أنه إذا .  ومع روحها١٩٦١سنة 

، فسوف تتزعزع  للتغلب على ما تالقيه من مشاكل يف تنفيذ بعض أحكام املعاهداتظاتوالعودة إىل االنضمام مع إبداء حتفّ
  .واهليئة ملتزمة مبواصلة احلوار مع احلكومة البوليفية بشأن هذه املسألة ".ظام الدويل ملراقبة املخدِّراتسالمة الن

    
  ارتفاع معدل اجلرائم اليت تيسِّر املخدِّرات ارتكاهبا على الصعيد العاملي

  ذة يف التزايد على صعيد العامل، إنَّ األدلة املتاحة عن اجلرائم اليت تيسِّر املخدِّرات ارتكاهبا آخ"قال رئيس اهليئة 
وكثريا ما تستخدم املؤثِّرات العقلية الرتكاب اعتداءات  ".املشكلة أصبحت أكثر وعيا هبذه وال سيما يف أوروبا، ألنَّ السلطات

ايا سرا يف وهذه املواد، اليت كثريا ما تكون عدمية الرائحة والطعم، ُتقدَّم يف هذه احلاالت إىل الضح. جنسية أو جرائم أخرى
ووفقاً . على شكل مشروبات األماكن العامة، مثل احلانات أو مقاصف املطارات، وكذلك يف األماكن اخلاصة، وال سيما

ومما يثري القلق وجود شواهد تشري إىل أنَّ الشباب من اجلنسني . للهيئة، فإنَّ هذه املشكلة ظهرت يف مناطق وبلدان كثرية
  .ه اجلرائم، وذلك هبدف االعتداء اجلنسي عليهم أو إلجبارهم على ممارسة البغاء يف املقام األوليتعرضون بصورة متكّررة هلذ

. لدم وبول مجيع ضحايا االغتصاب ووفقاً للمعلومات املتاحة للهيئة، تشترط حكومة واحدة فحسب إجراء حتاليل اعتيادية
ويقول السيد . ات ارتكاهبا ُترتكب بصورة أشيع مما ُيظن بوجه عاموتشري البحوث العلمية إىل أنَّ اجلرائم اليت تيسِّر املخدِّر

وحنن نشجِّع مجيع احلكومات على اختاذ التدابري . مقتضبة وغري شاملة املؤسف أنَّ املعلومات الواردة حىت اآلن من"قدسي 
وقد نبَّهت اهليئة  ".دِّرات ارتكاهباسهَّلت املخ جرمية وقوع يف اشُتبه ماكلّحتليلية جنائية  بضمان احلصول على أدلة الكفيلة

، ُيساء الفلونيترازيبام، مثل "عقاقري االغتصاب أثناء املواعيد الغرامية"اجملتمع الدويل بالفعل إىل أنَّ املواد اليت توصف بتعبري 
. لك األغراضونتيجةً جلهود هذه احلكومات، تراجع استخدام هذه املادة لت. استخدامها من أجل ارتكاب اعتداءات جنسية

  .التطّورات املستجدة أوال بأول وتواصل اهليئة رصد احلالة وسوف تطلع احلكومات واهليئات الدولية على
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   اإلنترنت غري املشروعة تستهدف مجهور الشباب تصيدليا: تقدمي طلبيات املخدِّرات باالتصال احلاسويب املباشر

  عن طريق وسائط اإلعالم االجتماعية
ت املخدِّرات غري املشروعة باالتصال احلاسويب املباشر عن طريق صيدليات اإلنترنت غري املشروعة، إىل جانب أدوية قدَّم طلبياُت

أنَّ من دواعي االنزعاج شروع "وقد الحظ رئيس اهليئة : ويبدو أنَّ هذه الصيدليات تستهدف مجهور الشباب. الوصفات الطبية
ام وسائط اإلعالم االجتماعية يف الدعاية ملواقعها الشبكية، األمر الذي ميكن أن يف استخد صيدليات اإلنترنت غري املشروعة

يعرِّض مجاهري واسعة للضرر بفعل منتجات خطرية، خاصةً بالنظر إىل أنَّ منظمة الصحة العاملية قد تبيَّنت أنَّ أكثر من نصف 
  ".اليت حيَصل عليها من صيدليات اإلنترنت غري املشروعة زائفة األدوية

واحلصول على نطاقات يف  ومن بني اجلوانب الرئيسية ألنشطة صيدليات اإلنترنت غري املشروعة هتريب منتجاهتا إىل املستهلكني
وهتيب اهليئة باحلكومات أن تغلق . اإلنترنت تستضيف مواقعها الشبكية وإقناع الزبائن بأهنا صيدليات مشروعة يف الواقع

  .وتضبط املواد اليت ُتطلب بطريقة غري مشروعة على اإلنترنت وُتهرب عن طريق الربيدصيدليات اإلنترنت غري املشروعة 
، كان ٢٠١٠ ضبطية ملواد خاضعة للمراقبة الدولية أُرسلت بالربيد يف عام ١٢ ٠٠٠وقد تلقَّت اهليئة معلومات عن أكثر من 

.  ضبطية ملخدرات غري مشروعة املصدر٥ ٥٠٠ ضبطية ملواد مشروعة خاضعة للمراقبة الدولية و٦ ٥٠٠من بينها أكثر من 
 يف املائة من املواد املضبوطة، بينما تبيَّن أنَّ بولندا ٥٨وتبيَّن أنَّ اهلند هي بلد املصدر الرئيسي هلذه املواد، حيث استأثرت بنسبة 

  .والصني والواليات املتحدة بلدان مصدر هامة هي أيضا
، "املشروع عرب اإلنترنـت    كومات بشأن منع بيع املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية غري        املبادئ التوجيهية للح  "وقد نشرت اهليئة    

هبذا  غري أنه تبيَّن من دراسة استقصائية أُجريت مؤّخرا عن تنفيذ هذه املبادئ أنَّه ما زال من الضروري املضي قدما يف العمل                   
 التـشريعية أو التنظيميـة وضـعف التكنولوجيـا ونقـص            تذليلـها، وهـي قـصور األطـر        عقبـات أمـام التنفيـذ يلـزم        وهناك. شأنال

ويقـول  . ويتواصل العمل على معاجلة هـذه املـشكلة مـع القيـام مببـادرات جديـدة علـى الـصعيدين الـدويل والـوطين            . املوظفني
ليات إنَّ التعاون الدويل على مواجهة هذه املسألة ضروري، فينبغي مثال للحكومات اليت تكتـشف وجـود صـيد        "رئيس اهليئة   

  ."إنترنت غري مشروعة تعمل داخل أراضيها أن ختطر احلكومة املعنية؛ وينبغي تعزيز التعاون يف جمال املساعدة التقنية
    

   يف الصنع غري املشروع للمنشِّطات األمفيتامينية؛" احملّورة"تزايد اجتاه اجملرمني إىل استخدام املواد الكيميائية 
   أمهيتها األوىل يف رأي اهليئةاملسؤولية املشتركة ما زالت على

يف " احملـّورة " إىل تزايد استخدام اجملرمني للسالئف األولية أو السالئف  ٢٠١١وجهت اهليئة االنتباه يف تقريرها السنوي لعام        
كلفـة  فبسبب زيادة الضوابط، أصبح االجتار بالسالئف الكيميائية اجملدولـة أهبـظ ت            .صنع املنشطات األمفيتامينية غري املشروع    

  .ويضطر املتَّجرون أكثر فأكثر إىل البحث عن مواد كيميائية غري جمدولة لتجّنب انكشاف أمرهم. وأشد صعوبة
يـؤدي، مـع بعـض مـشتقاته غـري        بـات - وهـو مـن الـسالئف اخلاضـعة للمراقبـة الدوليـة       - محض فينيل اخلـل   ومثال ذلك أنَّ    

محـض   طنـا مـن      ١٨٣فقد ضبط أكثر مـن       .تامني، وال سيما يف املكسيك    اخلاضعة للمراقبة، دورا أهم بكثري يف صنع امليثامفي       
كانـت كفيلـة، لـو ُسـرِّبت السـتخدامها يف الـصنع غـري املـشروع                ، وهـي كميـة    ٢٠١٠ على صعيد العامل يف عـام        فينيل اخلل 

 أنَّ الكـثري مـن      ، الحظت اهليئـة   ٢٠١١وعلى مدار عام    .  طنا من األمفيتامينات اخلالصة    ٤٦للمخدرات، بإنتاج ما يصل إىل      
  .محض فينيل اخللالبلدان يف أمريكا الالتينية قد وسَّعت من نطاق تدابري املراقبة لديها لتشمل مشتقات 
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متكّنـها مـن أن      وتتصدَّى بلدان أخرى الستخدام السالئف اجلديدة يف الصنع غري املشروع للمخدرات بسنِّ تـشريعات سـوف               

 ومثال ذلك أنَّ كندا قد وسَّعت من نطاق تشريعها ملنع حيازة أيِّ شيء قـد ُيـستخدم عـن                    .تبادر إىل مناوأة هذا االجتاه اجلديد     
  ").اإلكستاسي ("وامليثيلني ديوكسي ميثامفيتامنيعلم يف الصنع غري املشروع للميثامفيتامني 

كمـا أنَّ  .  اهلريوين غري املـشروع وتالحظ اهليئة أنَّ تسريب أهندريد اخلل من قنوات التوزيع الوطنية ما زال بالغ األمهية يف صنع    
  .يستبدل مبواد أخرى ُينتج على حنو غري مشروع أو ُيستخدم لصنع الكوكايني، برمنغنات البوتاسيوم، الذي

 عـامال  ٢٠٠٦يف عـام  ) "بـن أوناليـن  "نظـام  (بدء نظام اهليئـة لإلشـعارات الـسابقة للتـصدير باالتـصال احلاسـويب املباشـر          وكان  
بـن  "وقـد وصـل عـدد احلكومـات املـسجلة يف نظـام         . قدرة اجملرمني على احلصول على الـسالئف الكيميائيـة        حامسا يف احلد من     

وإدراكا لنجاح النظـام، حتـثُّ      .  إشعار سابق للتصدير   ٢٠ ٠٠٠ حكومة ويرسل عن طريقه سنويا أكثر من         ١٢٦إىل  " أونالين
  .إىل ذلك يف أقرب وقت ممكناهليئةُ البلدانَ اليت مل تسجِّل نفسها بعد فيه على أن تبادر 
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Press Release No. 3  وسط أوروبا بتوقيت ٠٠/١١الساعة         
  أبرز التطورات اإلقليمية

  
  أفريقيا

وما زال غرب أفريقيا . أوروبا كخطر كبري يف السنوات األخريةبرز هتريب الكوكايني من أمريكا اجلنوبية عرب أفريقيا إىل 
ُيستخدم لتهريب الكوكايني مع تزايد استخدام املتَّجرين باملخدِّرات حلاويات الشحن البحري والطائرات التجارية لتهريب 

  .الكوكايني إىل املنطقة
، ٢٠١١ويف عام .  غرب أفريقيا، إىل أوروبا ومناطق أخرىالقارة وُيهرَّب، إما مباشرة أو عرب عرب شرق ويدخل اهلريوين أفريقيا

 بوجه خاص من أن يؤدي تزايد تدفُّق وختشى اهليئةُ .زانيا املتحدة ُضبطت كميات قياسية من اهلريوين يف كينيا ومجهورية تن
  .رق أفريقيا واجلنوب األفريقياهلريوين على أفريقيا إىل زيادة يف تعاطي املخدِّرات يف سائر أرجاء املنطقة، وال سيما يف ش

وما زال .  يف مجيع أرجاء أفريقيا، فهو ُينتج على حنو غري مشروع يف مجيع املناطق دون اإلقليمية للقارةرياَبوإذا كان القنَّب ينمو 
 قد تناقصت تناقصا عةواملغرب منتجا رئيسيا لراتنج القّنب، ومعظمه يوجه إىل أوروبا أو مشال أفريقيا، وإن كانت املساحة املزر

  .كبريا يف السنوات األخرية
وبات غرب أفريقيا اآلن مصدرا من مصادر . وبرز هتريب املنشطات األمفيتامينية من أفريقيا إىل مناطق أخرى كخطر جديد

التحّول إىل مركز ونيجرييا معرَّضة بوجه خاص خلطر . امليثامفيتامني املكتشف يف األسواق غري املشروعة يف بلدان بشرق آسيا
  .لتهريب امليثامفيتامني

وما زالت منطقتا شرق أفريقيا وغرهبا معرَّضتني . وما زال املتَّجرون يستخدمون أفريقيا كمنطقة لتسريب السالئف الكيميائية
ب يف اجلنوب وُتسرَّ. خلطر االجتار بالسالئف، وال سيما السالئف املستخدمة يف الصنع غري املشروع للمنّشطات األمفيتامينية

األفريقي كميات كبرية من اإليفيدرين والسودوإيفيدرين املستوردين على حنو غري مشروع من أجل استخدامهما يف الصنع غري 
  .املشروع للميثامفيتامني

ذا يشمل وه. وما زال توافر عقاقري الوصفات الطبية يف األسواق غري املنظمة مشكلة خطرية من مشاكل الصحة العامة يف أفريقيا
وما زال . حتتوي على مواد خاضعة للمراقبة، ورمبا منّشطات أمفيتامينية، فضالً عن منّومات ومهّدئاتعقاقري مسرَّبة أو مزيَّفة و

ففي موريشيوس، .  يف الكثري من البلدان األفريقيةيسبِّب مشاكل كبرية استخدام عقاقري الوصفات الطبية ألغراض غري طبية
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  .من تعاطي اهلريوين نفسه ، املستخدم لعالج االرهتان للهريوين، أكثر)السوبوتكس (لبوبرينورفنيايشيع تعاطي عقار 

 لرصد تعاطي املخدِّرات، ممَّا حيول دون إمكانية مجع بيانات كافية عن الئقة األفريقية يفتقر إىل نظم بلدانال يزال معظم الو
 يف ١٠,٤ و٣,٨بني تعاطي يف أفريقيا، وتتراوح معّدالت االنتشار السنوي والقنب ما زال أشيع عقاقري ال. نطاق وأمناط تعاطيها

 يف املائة من جمموع ٦٤نسبة  ويشكل متعاطو القنَّب يف أفريقيا . سنة٦٤-١٥املائة من سكان أفريقيا ممن هم يف الفئة العمرية 
  .مسجلة بالنسبة جلميع املناطق  نسبة وهي أعلى-العالج من املشاكل املتعلقة باملخدِّرات  املتعاطني الذين يتلقون

    
  القارة األمريكية

  
  بـيأمريكا الوسطى والكاري

ما زالت منطقة أمريكا الوسطى والكاريبـي ُتستخدم كمنطقة عبور رئيسية لتهريب املخدِّرات من أمريكا اجلنوبية إىل أمريكا 
 بعُض كارتالت توقد نقل. فيها ملنطقة مما يهدِّد بشدَّة األمنوقد زادت منظمات االجتار باملخدِّرات من عملياهتا يف ا. الشمالية

مصعِّدة يف   عملياهتا لالجتار باملخدِّرات إىل أمريكا الوسطى،حتت ضغط سلطات إنفاذ القوانني املكسيكية، املخدِّرات املكسيكية
، ٢٠١٠ففي عام  .سنوات األخريةوزادت أمهية بلدان أمريكا الوسطى كمناطق إلعادة الشحن يف ال. العنف من أعمال ذلك

  .لتهريب املخدِّرات املوجهة أساسا إىل الواليات املتحدة اعُتربت كوستاريكا ونيكاراغوا وهندوراس ألول مرة بلدان عبور رئيسية
عصابات ولقد وصلت حدة التصاعد يف أعمال العنف املتصلة باملخدِّرات، اليت تشارك يف إذكائها منظمات لالجتار باملخدِّرات و

عابرة للحدود الوطنية وعصابات حملية ومجاعات إجرامية أخرى يف أمريكا الوسطى، إىل مستويات مثرية لالنزعاج وغري 
واالجتار . مسبوقة، مما فاقم بشدَّة من تردِّي حالة األمن يف املنطقة دون اإلقليمية وجعلها واحدة من أعنف املناطق يف العامل

الشباب وعصابات الشوارع إىل جانب توافر األسلحة النارية على نطاق واسع عوامل سامهت يف  دباملخدِّرات والعنف على ي
وأصبح االجتار باملخدِّرات عامال هاما يف رفع معّدالت جرائم . ةاالرتفاع املتزايد يف معّدالت اجلرمية يف املنطقة دون اإلقليمي

وباتت السلفادور .  ارتفاع مستويات العنف يف املنطقة دون اإلقليميةالقتل يف أمريكا الوسطى والعامل الرئيسي الوحيد وراء
، مع جامايكا، تشهد اآلن أعلى معّدالت جلرائم القتل يف "املثلث الشمايل"وغواتيماال وهندوراس، وهي بلدان ما ُيعرف باسم 

  . يب وأنشطة االجتار باملخدِّرات يف املنطقةوقد يسرَّ الفساد وضعف القدرة على إنفاذ القوانني من استخدام قنوات التهر. العامل
وما زالت املخدِّرات ُتهرَّب إىل منطقة أمريكا .  يف املائة من الكوكايني إىل الواليات املتحدة عرب املكسيك٩٠وُيهرَّب حوايل 

كما . صة وشبه الغوَّاصةالوسطى دون اإلقليمية أساسا عن طريق البحر حيث يستخدم املهرِّبون الزوارق السريعة والسفن الغوَّا
وأصبح استخدام احلاويات وسفن الشحن يف هتريب . الطائرات اخلفيفة أكثر فأكثر أصبحت اجلماعات اإلجرامية تستخدم

" كراك"بلدان يف أمريكا الوسطى والكاريبـي عن ضبط  وأبلغت عّدة. ة دون اإلقليميةاملخدِّرات مصدرا للقلق املتزايد يف هذه املنطق
 . يف اجلمهورية الدومينيكية-  حالة٤ ١٧٣ -وحصل أكرب عدد من هذه الضبطيات يف العامل .ه ن أو أمالحقاعدتهني أو الكوكاي
أتى و، الكوكايني الطلب على العالج من تعاطي املخدِّرات يف املنطقة يرتبط بتعاطي إمجايل يف املائة تقريباً من ٥٠ وأُفيَد بأن

 ويفوق انتشار تعاطي .د الرئيسية اليت تؤّدي إىل الوفيات النامجة عن تعاطي املخدِّرات أو املتصلة هباالكوكايني أيضاً يف صدارة املوا
  .املتوسط العاملي)  يف املائة١,٢إىل ٠,٤ (والكاريبـي)  يف املائة٠,٦ إىل ٠,٥(الكوكايني يف أمريكا الوسطى 

    
  أمريكا الشمالية

مستويات عالية من إنتاج املخدِّرات وصنعها وجتارهتا  ، حيث ُسجلت يف العاملدراتظلَّت أمريكا الشمالية أكرب سوق للمخ
وما زال القنَّب أشيع املخدِّرات املنتجة يف املنطقة، حيث تنتج . واستهالكها على حنو غري مشروع يف مجيع بلدان املنطقة الثالثة
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  .مجيع البلدان الثالثة كميات كبرية منه

العنف املتصلة باملخدِّرات متفشِّية رغم اجلهود احلثيثة اليت بذلتها احلكومة املكسيكية ملعاجلة هذه ، ظلَّت أعمال كففي املكسي
، أعلنت احلكومة املكسيكية أهنا ضبطت أكرب مزرعة للقنَّب تكتشف يف هذا البلد، وكانت ٢٠١١يوليه /ويف متوز. املشكلة

 ١٦٠ طنا من القنَّب تبلغ قيمتها بأسعار الشارع ما يقدَّر بـ١٢٠ر بـأن تصل غلتها إىلّ  ما ُيقدَّ  هكتارا وميكن١٢٠مساحتها 
  .مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة

ألسباب متصلة باملخدِّرات يف كل عام، وهو أعلى معّدل سنوي   شخص ميوتون يف املنطقة٤٥ ٠٠٠وُيقدَّر أنَّ أكثر من 
باتت تشكِّل  ا زال تعاطي عقاقري الوصفات الطبية يف أمريكا الشمالية مشكلة مهّمةوم. للوفيات املتصلة باملخدِّرات يف العامل

  .اآلن أسرع مشاكل املخدِّرات تفاقما يف الواليات املتحدة
    

  أمريكا اجلنوبية

  هكتار،١٥٤ ٢٠٠، بلغ جمموع املساحة املزروعة بشجريات الكوكا على حنو غري مشروع يف أمريكا اجلنوبية ٢٠١٠يف عام 
وقد تراجعت بشدة املساحة املزروعة على حنو غري مشروع يف كولومبيا كما . ٢٠٠٩بعام   املائة باملقارنة٦أي أقل بنسبة 

  .ومل حيدث تغّير ذو بال يف زراعة شجرية الكوكا يف بوليفيا. تراجعت تراجعا طفيفا يف بريو
، فإنَّ أماكن ضبط الكوكايني قد تغيَّرت ٢٠٠٩-٢٠٠٦ترة ورغم أنَّ املضبوطات العاملية من الكوكايني كانت مستقرة يف الف

من أسواق املستهلكني يف أمريكا الشمالية وأوروبا إىل مناطق املصدر يف أمريكا اجلنوبية، حيث استأثرت أمريكا اجلنوبية بنسبة 
  .٢٠٠٩ يف املائة من مضبوطات الكوكايني العاملية يف عام ٦٠

وبلغ معدل االنتشار السنوي لتعاطي القنَّب بني عموم السكان .  يف مجيع أرجاء أمريكا اجلنوبيةوظلَّ القنب عقار التعاطي األول
ورغم . ٢٠٠٩ ماليني شخص يف عام ٧,٦ و٧,٤ يف املائة، أو ما بني ٣ و٢,٩ سنة ما يتراوح بني ٦٤-١٥من الفئة العمرية 

نوبية، فإنَّ معّدالت تعاطي الكوكايني يف املنطقة، اليت بلغت مؤّشرات استقرار معّدالت انتشار تعاطي الكوكايني يف أمريكا اجل
وما زال الكوكايني أيضا عقار التعاطي األول بني السكان .  يف املائة، كانت أعلى من املتوسط العاملي١ و٠,٩ما يتراوح بني 

ب للوفيات النامجة عن املخدِّرات أو الذين ُيعاجلون من مشاكل املخدِّرات ويأيت على رأس املواد املذكورة أكثر من غريها كسب
  .املتصلة هبا يف أمريكا اجلنوبية

    
  آسيا

  
  شرق آسيا وجنوهبا الشرقي

ظلَّت معّدالت زراعة خشخاش األفيون غري املشروعة وإنتاج األفيون تتزايد يف ميامنار ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية يف عام 
، وال سيما يف املنطقة اليت تضم تايلند ٢٠١٠وع بامليثامفيتامني على نطاق واسع يف عام وأفيد مبزاولة االجتار غري املشر. ٢٠١٠

ومن أبرز املشاكل يف املنطقة االجتارُ غري املشروع بالكيتامني وتنامي تعاطي . ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية والصني وميامنار
  .ة اليت ال ختضع للمراقبة الدوليةتلك املاد
وحمدودية خدمات العالج املتصلة باملخدِّرات . يثامفيتامني متزايد يف الكثري من بلدان املنطقة، وال سيما بني الشبابوتعاطي امل

والنقص يف موظفي الرعاية الصحية املؤهلني يعرقالن بشدَّة من وضع برامج للوقاية والعالج من تعاطي املخدِّرات يف الكثري من 
  .يبلدان شرق آسيا وجنوهبا الشرق
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  جنوب آسيا

يشهد جنوب آسيا تفاقما يف مشاكل تعاطي عقاقري الوصفات الطبية واملستحضرات الصيدالنية احملتوية على خمدرات ومؤثِّرات 
وُيحصل على الكثري من هذه املواد من صيدليات ال تلتزم مبقتضيات الوصفات الطبية أو . عقلية اليت ُتصرف بدون وصفات طبية

  .ت اليت تعمل بصفة غري مشروعةمن صيدليات اإلنترن
وتعاطي املخدِّرات . وما زال الصنع غري املشروع للمنشطات األمفيتامينية وسالئفها واالجتار هبذه املواد قائما يف جنوب آسيا

 باحلقن متزايد يف جنوب آسيا، ويساهم يف ارتفاع معّدالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية وفريوس التهاب الكبد من
  .النوع جيم

    
  غرب آسيا

ومن .  زيادات كبرية يف إنتاج األفيون٢٠١١ما زال غرب آسيا مركز زراعة خشخاش األفيون غري املشروعة وقد شهد عام 
شأن تضافر عوامل انتشار زراعة خشخاش األفيون يف مقاطعات أفغانستان والزيادة الكبرية يف أسعار شراء األفيون من املزارعني 

. ٢٠١١عد عام ب املقررة يف حجم القوة الدولية للمساعدة األمنية، أن يؤّدي إىل زيادة أكرب كذلك يف اإلنتاجوالتخفيضات 
  .وهذا هاجس كبري لدى اهليئة، وال سيما يف منطقة تشهد بالفعل بعضاً من أعلى معّدالت تعاطي املواد األفيونية

يادة كبرية بالنسبة ملعظم فئات املخدِّرات اخلاضعة للمراقبة على مدار وقد زادت ضبطيات املخدِّرات املبلغ عنها يف غرب آسيا ز
 طنا، ووصلت الكميات املضبوطة من ٦٤٥ليصل إىل حنو  العقد املاضي، حيث تضاعف كّم األفيون املضبوط ثالث مرات

، حيث تضاعف  وإمكانية تعاطيهاطاتوتشعر اهليئة بقلق متزايد إزاء االجتار باملنشِّ. اهلريوين وراتنج القنَّب إىل الضعف تقريبا
  . حجم مضبوطات الكوكايني أربع مرات وأصبح صنع امليثامفيتامني واالجتار به يف املنطقة من الظواهر الشائعة بصورة متزايدة

تالحظ زيادات كبرية يف حجم االحتياجات املشروعة السنوية من واردات اإليفيدرين  ما زالت اهليئة ويف هذا الصدد،
 يف الكثري من بلدان - ومها من السالئف اليت ميكن أن تستخدم يف صنع امليثامفيتامني على حنو غري مشروع -سودوإيفيدرين وال

هاتني السليفتني وغريمها من  وحتثُّ اهليئةُ حكومات بلدان غرب آسيا على مراجعة احتياجاهتا املشروعة السنوية من. غرب آسيا
  .إىل استخدامات هنائية مشروعة تستندالسالئف الكيميائية وضمان أن 

ففي . وما زالت بلدان الشرق األوسط، وال سيما األردن واململكة العربية السعودية، تعاين من اتِّساع نطاق االجتار باألمفيتامني
ة السعودية،  أطنان، وقد أبلغت عن معظمها اململكة العربي١٠ن ي، بلغ حجم األمفيتامينات املضبوطة يف هذين البلد٢٠١٠عام 

  .اليت ما زالت بلد املقصد الرئيسي ألقراص الكابتاغون املزيَّفة
    

  أوروبا
وقد زادت الزراعة غري املشروعة لنبتات القنَّب يف غرب أوروبا ووسطها زيادة . يتزايد تعاطي القنَّب يف عدد قليل من بلدان أوروبا

.  وللجماعات اإلجرامية املنظمة يد فيها ال سيما داخل األماكن املغلقة،وتتزايد زراعة نبتات القنَّب على نطاق صناعي، و. كبرية
تتساهل مع زراعة نبتات القنَّب يف األماكن املغلقة بغرض االستعمال الشخصي، ولكن  وقد الحظت اهليئة أنَّ بعض بلدان املنطقة

ات القنَّب يف أوروبا يف السنوات األخرية، رمبا نتيجةً وقد تراجعت ضبطي. هذا ال يتماشى مع االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّرات
وما زالت ألبانيا وصربيا بلَدْي املصدر الرئيسيني لعشبة القنَّب اليت تضبطها السلطات . لتزايد عدد الضبطيات يف مشال أفريقيا

السواء، املضبوط يف البلدان الواقعة عشبة وراتنج على  وقد زاد كمّ القنَّب، على شكل. اجلمركية يف شرق أوروبا وجنوهبا الشرقي
  .٢٠٠٩ باملقارنة بعام ٢٠١٠على طول درب البلقان يف عام 
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ورغم استقرار معّدالت تعاطي الكوكايني يف السنوات األخرية يف معظم بلدان غرب أوروبا ووسطها، فإنَّ مستويات التعاطي 

ن غرب أوروبا إىل جنوب شرق أوروبا وشرقها ما زال مستمرا، ويبدو أنَّ انتشار تعاطي الكوكايني م. ما زالت مرتفعة نسبيا
وحدث تنّوع يف دروب هتريب الكوكايني إىل أوروبا، مع زيادة التهريب . وما زالت أوروبا ثاين أكرب سوق للكوكايني يف العامل

. ٢٠١٠عا شديدا يف عام وقد ارتفع حجم الكوكايني الذي ضبطته سلطات اجلمارك يف شرق أوروبا ارتفا. عرب مشال أفريقيا
وكانت أوكرانيا واالحتاد الروسي بلَدْي املقصد الرئيسيني لشحنات الكوكايني يف شرق أوروبا وجنوهبا الشرقي، ويبدو أنَّ 

  .إرسال شحنات الكوكايني من إكوادور إىل االحتاد الروسي بات اجتاها سائدا
ومثال ذلك أنَّ كمّ اهلريوين املضبوط يف أوروبا . هريب اهلريوين إىل أوروباوهناك تنّوع متزايد يف األساليب والدروب املستخدمة لت

قد تراجع  الذي كان قد ُهرِّب على طول درب البلقان الشمايل عرب تركيا إىل بلغاريا ورومانيا وهنغاريا مثّ النمسا، ٢٠١٠يف عام 
. سابقامجهورية مقدونيا اليوغوسالفية  عرب اليونان أو ألبانيا أو ب على طول درب البلقان اجلنويب إىل إيطالياباملقارنة بالكّم املهرَّ

وتستأثر أوروبا بأكرب حصة يف سوق املواد األفيونية العاملي، وتعاطي اهلريوين هو أكرب مشكلة للمخدرات فيها من حيث معّدل 
 ٢٠١٠ملواد األفيونية يف عام  مليون شخص تعاطوا ا١,٧وهناك باالحتاد الروسي، حسب التقديرات،  .الوفيات واألمراض

  . طنا٧٣ طنا من كمية املواد األفيونية اليت ُيقدَّر أهنا اسُتهلكت يف شرق أوروبا وهي ٧٠واستهلكوا حنو 
وقد ظلَّت مستويات تعاطي امليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني . ويتزايد يف بعض بلدان أوروبا تعاطي املنشطات األمفيتامينية

. ويتزايد الصنع غري املشروع لألمفيتامني. قرَّة نسبيا مع تراجع ظاهر يف معدالت التعاطي يف بعض البلدانمست") اإلكستاسي("
، ويبدو أنَّ ٢٠٠٩ إىل عام ٢٠٠٤وقد زادت ضبطيات امليثامفيتامني يف غرب أوروبا ووسطها مخس مرات من عام 

  .مشال أوروبا امليثامفيتامني أصبح حيلّ حملّ األمفيتامني يف
إذ تبيِّن نتائج دراسة  .ما زالت اهليئة تشعر بالقلق إزاء طائفة خمتلفة من املواد املتعاطاة يف أوروبا، وهي آخذة يف التزايدو

 يف املائة من اجمليبني قد تعاطوا مواد غري ٥ سنة أنَّ ٢٤-١٥ على الشباب من الفئة العمرية ٢٠١١استقصائية أُجريت يف عام 
. ، تبيَّن أنَّ املواد اجلديدة، اليت ال خيضع الكثري منها للمراقبة الدولية، قد بلغت مستوى قياسيا٢٠١٠م ويف عا. خاضعة للمراقبة

 ٢٠١٠ديسمرب /وللتصّدي لتعاطي امليفيدرون املتزايد، قرَّرت حكومات الدول األعضاء يف االحتاد األورويب يف كانون األول
  .وضعه حتت املراقبة الوطنية

    
  أوقيانوسيا

بابوا غينيا هي (وليست تسع دول  .زال اخنفاض معّدل االنضمام إىل املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّرات حتّديا جيابه املنطقةما 
أطرافاً يف واحدة أو أكثر من تلك ) اجلديدة وباالو وتوفالو وجزر سليمان وجزر كوك وساموا وفانواتو وكرييبايت وناورو

وقد أبلغ . ح الكثري من هذه البلدان مناطق إعادة شحن ومقاصد للمخدرات والسالئف املتَّجر هباوقد أصب. املعاهدات حىت اآلن
  . عن تعاطي القنَّب واملنشِّطات األمفيتامينية يف تلك البلدان

.  على خمدِّراتويف أستراليا، تراجع تعاطي املنشِّطات األمفيتامينية بينما زاد تعاطي الكوكايني واملستحضرات الصيدالنية احملتوية
وهتريب الكوكايني إىل أستراليا مسألة مستجدَّة وتشارك مجاعات إجرامية منظَّمة مشاركة فاعلة يف هتريب املخدِّرات إىل 

  .أوقيانوسيا
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  نبذة عن اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات
وقد تأسست يف . م املتحدة الدولية ملراقبة املخدِّراتاهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات هي هيئة مستقلة ترصد تنفيذ اتفاقيات األم

وكانت هناك منظّمات سالفة هلا يف إطار املعاهدات السابقة . ١٩٦١ وفقا لالتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٩٦٨عام 
  . إىل عهد عصبة األمميرجع تارخيهاملراقبة املخدِّرات 

    
  العضوية

من ثالثة عشر عضوا ينتخبهم اجمللس االقتصادي واالجتماعي ويعملون بصفتهم الشخصية  رات الدولية ملراقبة املخدِّتتألّف اهليئة
  .ال كممثّلني حلكوماهتم

    
  وظائفها

؛ ١٩٧١؛ واتفاقية املؤثِّرات العقلية لسنة ١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخّدرات لسنة : أُرسيت وظائف اهليئة يف املعاهدات التالية
  .١٩٨٨ة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية لسنة واتفاقية األمم املتحد

 لالستعماالت الطبية والعلمية، وضمان عدم العقاقريتوافر إمدادات كافية من ضمان  وتسعى اهليئة، بالتعاون مع احلكومات، إىل
حتّدد اهليئة َمواِطن الضعف يف نظم املراقبة الوطنية  و. من املصادر املشروعة إىل القنوات غري املشروعةللعقاقريحدوث تسريب 

  .والدولية، وتسهم يف تصحيح تلك األوضاع
وأمانة اهليئة، اليت تتخذ من فيينا مقرا هلا، هي كيان إداري . املتصلة باملعاهدات أداء وظائفها ولدى اهليئة أمانة تساعدها على

واجلرمية ولكنها ختضع إلدارة اهليئة يف مجيع املسائل الفنية املتصلة مبمارسة صالحيات تابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات 
  .اهليئة وأدائها لوظائفها عمال باالتفاقيات

    
  التقرير السنوي

 ويتضمن التقرير .جلنة املخدرات تنشر اهليئة تقريرا سنويا عن أعماهلا تقدِّمه إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي عن طريق
كشف االجتاهات  وتسعى اهليئة، باعتبارها جهة حمايدة، إىل. ستعراضا شامالً حلالة مراقبة املخدِّرات يف خمتلف أرجاء العاملا

  .اخلطرية والتنّبؤ هبا وتقترح التدابري الالزم اختاذها
  
  
  
  
  
  
  
  


