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 خاضعة للرقابة وكان تعاطيها منتشرا على      مل تكن العقاقري  قبل مائة سنة،    أي  ،  ١٩٠٩يف عـام    

 طن  ٣ ٠٠٠أكثر من   كان ُيقدَّر ب  اسـتهالك املـواد األفيونـية يف الصـني وحدها           ف. نطـاق واسـع   
. املشروع وغري املشروع  احلايل  العاملي  االستهالك   علىزيد كثريا   أي ما ي  مـن معـادل املورفني،      

 .أغراض غري طبيةيف الواليات املتحدة يستخدم يف  يف املائة من املخّدرات ٩٠حنو وكان 

 يف شنغهاي، الصني،   ١٩٠٩عام  يف  اجتمعـت     يتألفـيون، الـ   املعنـية با  اللجـنة الدولـية      وعمـدت 
 نقطة   هذا هو  وكان. العقاقريملراقبة  دويل   نظام   إلنشاء اجهودواستثارت  تغـيري هذا الوضع     إىل  

: يرتكــز الــيوم عــلى املعــاهدات الدولــية الــثالث ملراقــبة العقــاقريدويل لــنظام تعــاهدي االنطــالق 
اتفاقية ، و ١٩٧١اتفاقـية املؤثّرات العقلية لسنة      ، و ١٩٦١ية الوحـيدة لـلمخّدرات لسـنة        االتفاقـ 

 .١٩٨٨ لسنة األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخّدرات واملؤثّرات العقلية

أعظم إجنازات القرن واحدا من املـتعدد األطـراف     وينـبغي اعتـبار مراقـبة العقـاقري عـلى الصـعيد             
احلكومات يف جهودها وتساعد اهليئة . العقـاقري ف يف االتفاقـيات الدولـية ملراقـبة         اطـر هـي أ  جمـيع الـدول الكـربى يف العـامل          ف. العشـرين 

 إىلعدد املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية من بضع عشرات         وقد ازداد   .  دائب التوسُّع  إدارة نظام مراقبة عاملي   ب مراقـبة العقـاقري   الرامـية إىل    
 .يف الوقت احلاضر مادة ٢٠٠ من أكثر

املفروضة ضوابط  وأدت ال . املشروعة إىل السوق غري املشروعة    السوق  املخّدرات من   لـيا مـن تسـريب       احلـد فع  إىل  نظام  وأّدى هـذا الـ    
ى املتَّجرين علالنجاحات أجربت هذه و. من العقاقري املنّومة  وصف الباربيتورات وغريها  ختفـيض كبري يف     إىل  املؤثّـرات العقلـية     عـلى   

 .اللجوء إىل صنع العقاقري بصورة غري مشروعة

 العقاقري املخّدرة لألغراض ريتوفجعل  احلكومات إىل   فقد دعت اهليئة    . للواقعإنكـار   هـو مبـثابة     وجـود حتديـات     عـدم   بلكـن الـتظاهر     
 ٣٠ ما ال يقل عن سنويا إىل أن هناك منظمة الصحة العامليةوتشري تقديرات . العمومـية الصـحة  يف جمـال    أولويـة   مسـألة ذات    الطبـية   

نتيجة لقلة استخدام هذه العقاقري يف  دون عالج، شديدةإىل آالم متوسطة شخص يعانون من   ملـيون    ٨٦ ورمبـا حنـو      ملـيون مـريض   
األدوية اخلاضعة  اخلاص بتيسري احلصول على     بـرنامج منظمة الصحة العاملية      مـن   وينـبغي لـلحكومات أن تسـتفيد        . كـثري مـن الـبلدان     

 .حتسني توافر العقاقري لألغراض الطبيةمن أجل  للمراقبة
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 أو الــرقابة االجتماعــيةلترســيخ ســتخدم كــأداة ُيأال ومــع املمارســة الطبــية الســليمة، متماشــيا  العقــاقري مدمــين وينــبغي أن يكــون عــالج

 مؤقتةمرحلة  بل ك هدف هنائي   ك  ليس بالضرورة  - بالعقاقري ات اخلاصة سياسال يف   هلا مكاهنا ربامج العالج اإلبدايل    فـ . االسـتمرار فـيها   
-رعايـة نفسية  بـتوفري   بـرامج العـالج اإلبـدايل       وينـبغي دعـم     . العقـاقري صـحي خـال مـن       إرسـاء منـط حـياة        يف هنايـة املطـاف إىل        تفضـي 

 .اجتماعية

. يهاسيما الوقاية من تعاط    الو،  العقاقري مسائل خفض الطلب على       سـائر  معاجلـة أن تكـون جـادة يف       وجيـب عـلى احلكومـات أيضـا         
ل خطرا   متثّ العقاقري إن: ١٩٩٨لدورة االستثنائية للجمعية العامة يف عام       اليت صدرت عن ا   واضحة  الرسالة  ال نسـتذكر جيـدر بـنا أن      و

 .األمممسؤولية مجاعية على عاتق مجيع هي  والعرض على السواء،مراقبة الطلب اليت تشمل ، راقبة العقاقري وم،على جمتمعاتنا

ويعترب تعاطيه سببا يف تزايد      على مر السنني،     الذي أصبح أقوى مفعوال   القّنـب،   مسـألة   يف  أن يعـيد الـنظر      الـدويل   اجملـتمع   ورمبـا يـود     
 .عدد املسَعفني يف غرف الطوارئ

 غري املشروع   االجتارعلى  سـحريا لكـل املشـاكل، فهـي ال تكفـي وحدهـا للقضـاء                 عالجـا    إن اللوائـح املـنظمة لشـؤون العقـاقري ليسـت          
ضبط الوضع وترك إلغاء مجيع اللوائح املنظمة للعقاقري   مـا إذا كـان      املطـروح ع   التسـاؤل م  فهّـ أت ميكـنين أن     ،ولذلـك . وتعاطـيها بالعقـاقري   

تساؤل خاطئ، شأنه شأن التساؤل عّما إذا كان من اجملدي اقتصاديا السعي إىل             أعتقد أن هذا    لكـنين   .  أجـدى اقتصـاديا    لقـوى السـوق   
وهي بالتايل   ،الةميكن أن تكون فعّ   املراقبة الوطنية والدولية    قـد أثبـت الـتاريخ أن        ل. األمـراض املعديـة   مـنع حـوادث السـيارات أو عـالج          

 .اخليار الذي يتعني اتباعه
  

 محيد قدسي
 رئيس اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات
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 لعقاقرينظام مراقبة اإلنشاء الذكرى املئوية 

 العقاقري االتفاقيات الدولية ملراقبة إن :  تقولاهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات
  كبري للتعاون الدويلإجناز هي

 
اخلاصة حكام األ يف تطبيق وبالتضارباحلصـول عـلى األدوية اخلاضعة للمراقبة،       يـتعلق ب   خصوصـاً فـيما   ال تـزال هـناك حتديـات،        

 العقاقريالوقاية من تعاطي بالقّنب، وب

ذكرت اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات اليت يوجد مقرها يف فيينا اليوم           -)  لإلعالم ألمم املتحدة ادائرة   (٢٠٠٩فـرباير   /شـباط  ١٩فييـنا،   
 . لكنها تواجه الكثري من التحديات، كربىحققت إجنازات العقاقريمراقبة اتفاقيات إن 

التفاقيات الثالث اليت حقّقتها اجنازات ، الـذي ُنشـر اليوم يف فيينا، النمسا، على اإل  ٢٠٠٨ويركّـز الفصـل األول مـن تقريـر اهليـئة لعـام            
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة    ، و ١٩٧١ية املؤثّرات العقلية لسنة     اتفاقو ،١٩٦١ االتفاقـية الوحـيدة لـلمخّدرات لسـنة          - العقـاقري ملراقـبة   

 .وعلى التحديات اليت تواجهها - ١٩٨٨لسنة االجتار غري املشروع يف املخّدرات واملؤثّرات العقلية 
 
  جنازاتاإل

 يف  ٩٥أكثر من   ف ،القرن العشرين يف  الدويل  أحد أهم إجنازات التعاون      للعقاقرينظام املراقبة الدولية    يقـول تقريـر اهليـئة إنـه ميكـن اعتبار            
 مما ، يف املائة من سكان العامل   ٩٩، الـيت باتـت تشـمل        ف يف االتفاقـيات الـثالث     اطـر هـي أ  املائـة مـن الـدول األعضـاء يف األمـم املـتحدة              

 . العاملقبوال يف الصكوك الدولية أوسعجيعلها 

على العقاقري  الطلب املشروع   كمـا شهد     ارتفاعـا مطـردا،      ١٩٧١ و ١٩٦١  اتفاقـييت  يف إطـار  عـدد املـواد اخلاضـعة للمراقـبة         وقـد شـهد     
االسـتهالك العـاملي لـلمورفني مـن أقـل مـن مخسـة أطنان يف عام        للمراقـبة يف إطـار هـاتني االتفاقيـتني ارتفاعـاً شـديداً، إذ ازداد             اخلاضـعة 
أي حاالت  ٢٠٠٧مل ُتكشف يف عام جم، ث احلمن حيعلى الرغم من هذه الزيادة الكبرية و. ٢٠٠٦ يف عام    ا طـن  ٣٢,٦ إىل   ١٩٨٧

بعـض الـتقدم حنـو حتقـيق األهداف اليت حددهتا        أُحـرز   كمـا   . هبـا غـري املشـروع     االجتـار    إىل    بـاملخّدرات  تسـريب مـن الـتجارة املشـروعة       
 .١٩٩٨عام ، املخّدراتاملعنية باالستثنائية يف دورهتا اجلمعية العامة 

 
  التحديات
مل يكن  ،  ١٩٧١ و ١٩٦١ تااتفاقيعندما ُوضعت   هلا اجملتمع الدويل، يشري التقرير إىل أنه        أن يتصدى   لـيت ينبغي    الـتحديات ا  فـيما يـتعلق ب    

ومل توضع مبادئ توجيهية دولية حمددة . الوبائي جيم قد كُشف النقاب عنهما بعدالتهاب الكبد فريوس فـريوس نقص املناعة البشرية و    
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 اخلاص  تب على تعاطيها من عواقب وخيمة على األفراد وعلى اجملتمع إال بعد اعتماد اإلعالن             العقاقري واحلد مما يتر   خلفض الطلب على    

 .١٩٩٨، عام باملبادئ التوجيهية خلفض الطلب على املخّدرات

حقا من اخلاضـعة للمراقـبة، مبـا فيها املورفني والكوديني،       احلصـول عـلى األدويـة       أن مـنظمة الصـحة العاملـية تعتـرب تيسُّـر            عـلى الـرغم مـن       و
أن   إىلمنظمة الصحة العامليةوتشري تقديرات .  بلدا١٥٠يف أكثر من    احلصول على هذه األدوية يكاد يكون متعذراً         ، فإن حقوق اإلنسان 
ــيون مــريض، ورمبــا مــا  ٣٠مــا ال يقــل عــن  هــناك ســنوياً  ــيون ٨٦ إىليصــل قــد  مل  متوســطة إىل شــديدة آالم مــن يعــانون شــخص،  مل
 .دون عالج

وقد  العامل،   تعاطيا على نطاق   غري املشروعة    فالقّنب أصبح أشيع العقاقري   . القّنب يف تنفـيذ أحكـام مراقـبة         التضـارب خـر هـو      حتـد آ   ومثـة 
 تفوق بكثري ما   تتراهيدروكانابينولنسب من ال  حتتوي على   أشـكال مـن القّنـب ذات مفعول أقوى،           العقديـن املاضـيني      اسـُتحدثت أثـناء   

.  بلدان ةيف عد بالقّنب   ةاملتعلقخدمات العالج    الطلب على    مرتـبطاً بازديـاد   هـذا الـتطور     وقـد يكـون      .الثمانيـنات خـالل   كـان معهـوداً     
 .انفصام الشخصيةذُهانية وبضطرابات با بازدياد احتمال اإلصابة اكون مرتبطيمؤشرات تدل على أن تعاطي القّنب قد أيضا هناك و

الوقاية األولية  برتبط ارتباطا وثيقا    تمسألة القّنب   املشـروعة وأشـيعها تعاطـياً، فإن        يـنحو إىل أن يكـون أول العقـاقري غـري             أن القّنـب     ومبـا 
حتديد هو  التحدي الذي تواجهه احلكومات     و.  االجتماعـية  مهـية الصـورة   وأللضـغوط التسـويق     هـم األشـد تعرضـا       الشـباب   ف. لشـباب ل

احملرز التقدم  وترى جلنة األمم املتحدة للمخّدرات أن       .  شؤوهنا  وتدّبر  حياهتم على تثمني تشجع األفراد   اليت  الئمة  املسياسـات   ال وتعمـيم 
 ."حسن احلاالتأيف  امتواضع"كان املاضية، العشر سنوات العقاقري يف اليف الوقاية من تعاطي 

فــئات تــرّوج لــتعاطي العقــاقري بــني صــفوف ال، الــيت "املارقــة "صــيدليات اإلنترنــتهــو  ، الــتقريرهأبــرزمــثري لــلجزع تطــور آخــر وهــناك 
هــم املســتعملون   ألن املــتَّجرين بالعقــاقري غــري املشــروعة قلقــا خاصــاالفضــاء احلاســويبجــرائم وتــثري  .املستضــعفة، وخصوصــا الشــباب

عمليات تنسيق ويف القانون، أجهزة إنفاذ   من  إذ يسـتخدمون هـذه الوسـيلة لإلفـالت          ،  عـرب اإلنترنـت   رسـائل   التقنـية تشـفري     ل الرئيسـيون 
 .ملواجهة هذا التحديمنسقة استجابة عاملية ومثة حاجة إىل . غسل األموال شحن العقاقري، ويف

 
  التوصيات

، املستضعفة، وخاصـة فـيما يتعلق بالشباب والفئات    مـن تعـاطي العقـاقري    االسـتثمارات يف الوقايـة  زيـادة اهليـئة احلكومـات عـلى    تشـّجع   
 . شىت بيئات اليت اخُتربت يف الفضلىاملمارساتو التجاربوعلى االستفادة من 

لمسكّنات شبه األفيونية   لحتفيز االستخدام الرشيد    على  كومات  اهليئة احل ع  ، تشجّ  دومنا داع  ماليني املرضى ما يعانيه   مـن أجـل ختفيف      و
 املسكّنات جعل مع صناعة املستحضرات الصيدالنية على       التعاون يف    أن تنظر  احلكوماتب ورمبـا جيدر  . متدّنـياً  هااسـتهالك كـان    ماحيـث 
 .تكلفة على البلدان األشد فقراًأيسر العالية النوعية ه األفيونية شب

وال ريب . ال يّتسم بالكمال، لكنه جبدارةاختبار الزمن اجتاز  العقاقريالنظام الدويل ملراقبة   إىل أن    ٢٠٠٨خيلـص تقريـر اهليـئة لعام        و
 ،اءة للتغلب على العقباتإىل اعتماد هنوج بّناحلكومات وتدعو اهليئة  .  إجراءات لتعديله  وتوجـد هلـذا الغـرض      ميكـن حتسـينه،    أنـه    يف

 .برمته النظام  ذلكض متاسك وسالمة تقّوقدحلول فردية التماس بدال من 
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 العقاقري مراقبة إلنشاء نظامالذكرى املئوية 

 أبرز التطورات اإلقليمية
  أفريقيا

  أساسا إىل األسواق غري املشروعة يف أوروبا هتّرب     املوّجهةشحنات الكوكايني   يفـيد التقرير السنوي للهيئة الدولية ملراقبة املخّدرات أن          
 الكوكايني من أمريكا اجلنوبية إىل لتهريبغرب أفريقيا أحد احملاور الرئيسية يف العامل  منطقة وأصـبحت . عـرب أفريقـيا  عـلى حنـو مـتزايد     

 مستويات كما ارتفعت  األفريقي، الرب   وعلىخليج غينيا   منطقة  يف أعايل البحار يف     املضبوطة   عـدد شحنات الكوكايني      وازداد. أوروبـا 
 . العبورتعاطي الكوكايني يف بعض بلدان 

  عــلى إذ يقـدَّر عــدد األشـخاص الذيـن يــتعاطون هـذه املـادة يف املــنطقة مبـا يـزيد        : أفريقـيا يف األكـثر تعاطــيا القّنـب هــو العقـار   وال يـزال  
 مشروع أن عشبة القّنب ُتنتج على حنو غري  ومع.اإلنتاج العاملي من القّنبإمجايل  من املائة يف ٢٦ أفريقـيا    وتنـتج .  ملـيون شـخص    ٤٢

 . العامليفحد أكرب منتجي راتينج القّنب أزال املغرب تال فأفريقيا، تلف أحناء عديدة يف خميف بلدان 

 ونريويب أبابا عرب مطاري أديس خصوصامن جنوب غرب آسيا إىل أفريقيا، القادم  لتهريب اهلريوين   الرئيسي املعـَبر  أفريقـيا هـو      شـرق و
خصوصا ( عرب بلدان يف غرب أفريقيا        يف املقام األول   - الشمالية  يهـّرب اهلريويـن إىل أوروبـا وأمـريكا         ،مـن شـرق أفريقـيا     و. الرئيسـيني 

، وخصوصا جنوب الشرقية واجلنوبية يف بعـض بلدان أفريقيا     مـثريا لـلجزع    اهلريويـن وأضـحى تعـاطي     ).  ديفـوار ونـيجرييا    وكـوت غانـا   
 .وموريشيوسأفريقيا وزامبيا وكينيا 

هذا  وال يزال  .للرقابة األسـواق غـري اخلاضـعة         يف مـتوافرة املـزيفة    يدالنيةالصـ  تعـاين املـنطقة مـن مشـكلة أخـرى هـي أن املستحضـرات              و
إصــدار  مــثل ،لضــوابط الرقابــيةالســليم لإلنفــاذ الالزمــة ل بســبب عــدم فعالــية اآللــيات اإلداريــة وعــدم كفايــة املــوارد ،الوضــع دون حــل

 .التراخيص وتفتيش قنوات التوزيع

وُتستخدم هاتان املادتان، ومها .  اإليفيدرين والسودوإيفيدرين  تسريب ُتستخدم يف  رئيسية   برزت أفريقيا يف السنوات األخرية كمنطقة     و
ويتزايد تعاطي األمفيتامينات يف خمتلف      . القارة األمريكية  يف ، خصوصـا  يف الصـنع غـري املشـروع للميثامفيـتامني        ممـا يسـّمى بالسـالئف،       

 يف  ٩ يناهز   وهذاشخص،  مليون   ٢,٣ بنحو يف أفريقيا    اتاطي األمفيتامين قـدر عـدد مـتع     وُي. أحنـاء أفريقـيا، وخاصـة يف جـنوب أفريقـيا          
  .املائة من اجملموع العاملي

لتحقق من مشروعية خصوصا من أجل ا   العقاقري فيها  مراقبة   نظم على تدعيم  البلدان األفريقية مساعدة  إىل  اجملـتمع الدويل    اهليـئة   دعـو   تو
 .تلك املوادملراقبة اآلليات املناسبة كذلك إنشاء أفريقيا و إىل املتجهةلسالئف امجيع شحنات 
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  األمريكيةالقارة

 
 والكاريبـي الوسطى أمريكا

 
إىل يف طريقها  أمريكا اجلنوبية   القادمـة مـن     غـري املشـروعة     العقـاقري    لعـبور  دربـا رئيسـيا      والكاريـبـي  مـنطقة أمـريكا الوسـطى        ال تـزال  

لعقاقري  املـتَّجرون با أخـذ خضـع ملراقـبة مـتزايدة، فقـد     ُتبالعقـاقري أخـذت    لالجتـار  وألن الـدروب الـبحرية   . أمـريكا الشـمالية وأوروبـا     
  . طائرات خفيفة تطري على ارتفاعات منخفضةيستخدمون

 اإلجرامية املنظمة   وتقوم الشبكات . بالعقاقريالجتار  ، مرتـبطة بشـبكات دولـية ل       "مـاراس " املعـروفة باسـم      ، عصـابات الشـوارع    وال تـزال  
 ولكـثري من العصابات يف أمريكا الوسطى صالت بعصابات ومجاعات  .السـلفادور وغواتـيماال  مـن   أفـراد عصـابات     جنـيد املكسـيكية بت  

 .إجرامية أخرى يف الواليات املتحدة

 وتســتغل.  يف أمــريكا الوســطى يــتزايداحملــتوية عــلى اإليفــيدرين والســودوإيفيدرينو ةاالجتــار بــاملواد اخلاضــعة للمراقــبويــبني الــتقرير أن 
 . العقاقري احملتوية على هاتني السليفتني اجلنوبية للحصول على  املكسيكالتنظيمات اإلجرامية التراخي يف مراقبة املبيعات قرب حدود

ففي اجلمهورية الدومينيكية، . بعض بلدان أمريكا الوسطى والكاريبـي   يف  العقاقري تصاعدا    تعاطي   يشهد،  بالعقاقريونتيجة لتزايد االجتار    
أجورهـم مبقاديـر من     لعقـاقري   يـتلقى املـتَّجرون با    وكـثريا مـا     . بيل املـثال، يـتزايد تعـاطي العقـاقري كمـا يتصـاعد ارتكـاب اجلـرائم                عـلى سـ   
حكومة اجلمهورية الدومينيكية   وتتصدى  . زيـادة الطلـب احملـلي     بالعقـاقري وإىل    ا يـؤدي إىل توسـع الشـبكات احمللـية لالجتـار             ممـ ،  العقـاقري 

ألسباب  العقاقري من املديرية الوطنية ملراقبة  فرد ٥٠٠، جرى توبيخ أو فصل      ٢٠٠٦فمـنذ عـام     . العقـاقري مراقـبة    داخـل أجهـزة   لفسـاد   ل
 .بالعقاقري بعضهم باالجتار خمتلفة، منها اهتام

 خشخاش هيزرع فيغواتيماال هي البلد الوحيد يف أمريكا الوسطى الذي املنطقة، يف حني أن ب يف  ّن جامايكـا أهـم مصدر للق      وال تـزال  
ا وكندا، من أوروبأصال هّرب ، امل "يإكستاسـ "يف جامايكـا، يـتزايد تعـاطي عقـار          و .واسـع غـري مشـروعة عـلى نطـاق         بصـورة   األفـيون   

، يـيف أمريكا الوسطى والكاريـبالعقاقري وتالحظ اهليئة بقلق عدم وجود دراسات منشورة بشأن تعاطي         . خصوصا يف املناطق السياحية   
 .يف أمريكا الوسطىالعقاقري  أحوال عن ةمقارندراسة  الذي أعلن أنه يعّد املعين بالعقاقري، مرصد البلدان األمريكية  ترّحب مببادرةوهي

الوطنية على التصدي بقوة لشبكات االجتار الدولية، مبا يف ذلك عندما يتعلق األمر بعصابات شوارع، وعلى                سـلطات   الوتشـّجع اهليـئة     
 أنشطتها كما ينبغي هلا أن ُتوسع وُتواصل. كافحة الفسادمل برامج للمصادرة املدنية وتستحدثشريعات سّن تاختـاذ تدابـري أخـرى مثل       

 .العقاقرييف جمال مراقبة 
  

 أمريكا الشمالية
 

 مشكلة كربى يفإنفاذ القوانني،  أجهزة  وموظفي  عقاقري   بني املتَّجرين بال   ميـثل العـنف املتـنامي فـيما بـني كـارتالت العقـاقري وكذلـك               
يف حماوالهتا الرامية إىل مكافحة اجلرمية املنظمة       العقاقري  وتواجـه حكومـة املكسـيك معارضـة عنـيفة مـن كارتالت              . أمـريكا الشـمالية   

 .بالعقاقريواالجتار 

 جممــوع عــدد مــتعاطي الكوكــايني واهلريويــن يفــوق عــدد مــتعاطي عقــاقري الوصــفات الطبــية يف الواليــات املــتحدة اآلن  أصــبحوقــد 
عقاقري الوصفات الطبية ومما يثري قلقا بالغا تعاطي     . وعقـاقري التنشُّـق، وال يفوقـه إال عـدد متعاطي القّنب            واإلكستاسـي    ِوسـات واملُهل
 .اليافعنيبني 
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 ومن االجتاهات املستّجدة اليت تبّينت يف كندا      . يف السوق غري املشروعة يف كندا     املشتق منه سهل املنال     " الكراك"و الكوكايني   وال يزال 
فقد ُضبطت كميات   ). اإلكستاسي (MDMA لعقارلتوريد  كندا مصّدرا رئيسيا    أصبحت  و. بامليثامفيـتامني املغّشـى   الكوكـايني   تعـاطي   

مسـتقر عـند مستوى   وكـندا فهـو     تعـاطي اهلريويـن يف الواليـات املـتحدة          أمـا    . مـن اإلكستاسـي الكـندي يف بلـدان أخـرى           ةغـري مسـبوق   
 .منخفض نسبيا

 سنة أو أكثر يف الواليات املتحدة ١٢ عـدد الذيـن تـناولوا عقـاقري غـري مشـروعة بـني السـكان الـبالغة أعمارهم          كـان ، ٢٠٠٧ويف عـام    
 غري املشروعة بني تناول العقاقري  جممـل  االخنفـاض يف  ، هـي   مشـجعة  بـيد أن هـناك عالمـة       ). يف املائـة   ١٤,٤أو  (  ملـيون شـخص    ٣٥,٧

. )سنة ١٧-١٢(املراهقني   بني   العقاقري يف املائة يف تعاطي      ٢٤ث اخنفـاض بنسـبة      ، حـد  ٢٠٠١ومـنذ عـام     . الـبالغني الشـباب   الـيافعني و  
 والقّنــب تعــاطي الكوكــايني وازداد . مســكّنات اآلالم، باســتثناء)ســنة ٢٥-١٨( الشــباب  الــبالغنيبــنيالعقــاقري  اخنفــض تعــاطي كمــا
 . سنوات١٠-٨ سيك يبدأون بتناول العقاقري يف سّنمن املثري للجزع أن األطفال يف املكو. يف كندا واملكسيك فيتامنيموامليثا

تروج  اليت قد ، إىل املستهلكني  مباشرة اإلعالنـات املوجهة  وتكـّرر اهليـئة نداءهـا إىل الواليـات املـتحدة بـأن تـتخذ تدابـري ملعاجلـة مسـألة                      
 .، وينبغي بالتايل وقفهاوكذلك يف بلدان أخرى. الستهالك مستحضرات صيدالنية غري مسوَّغة طبيا يف الواليات املتحدة

  
 أمريكا اجلنوبية

 
 ةشروعاملغري  ويفيد مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية بأن الزراعة          . الكوكا يف العامل  لورقة   كولومبـيا أكـرب منـتج        ال تـزال  

الــيدوية القســرية  جهــود اإلبــادة وقــد تعرقلــت. عــلى الــرغم مــن اســتمرار جهــود اإلبــادة يف املائــة ٢٧بنســبة ازدادت  الكوكــا ةشــجريل
 أرضية مضادة لألفراد من اأسلحة نارية وألغاماستخدمت جرامية إبفعـل هجمـات عنـيفة شـنتها مجاعات مسلحة و      لشـجريات الكوكـا     

  .أجل محاية احملاصيل غري املشروعة

  بريو وتليها ،غري املشروعة يف أمريكا اجلنوبية يف املائة من جمموع املساحة املزروعة بشجريات الكوكا  ٥٥ا نسبته   مبـ كولومبـيا   وتسـتأثر   
 اتفاقا مع   ٢٠٠٨سبتمرب  /يف أيلول أبرمت  حكومة بوليفيا   وتالحـظ الحظـت اهليـئة بقلـق أن          ).  يف املائـة   ١٦(بوليفـيا   مث  )  يف املائـة   ٢٩(

 . تشاباريةمنطقةحا به يف ة شجريات الكوكا على امتدادات أوسع مما كان مسموزارعي الكوكا يف منطقة يونغاس يسمح هلم بزراع

غري املشروعة اليت   العقاقري   اجلماعـات اإلجرامـية الدولـية اسـتخدام فـنـزويال كواحـدة مـن مـناطق االنطالق الرئيسية لشحنات                     وتواصـل 
 زيادة شهدلد  ويفيد مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية بأن هتريب الكوكايني عرب ذلك الب            . تغـادر مـنطقة أمـريكا اجلنوبـية       

 .٢٠٠٢كبرية منذ عام 

 يف أمريكا اجلنوبية تتعاون يف مشاريع مشتركة مؤقتة خمصصة ألغراض           بالعقاقريويفـيد مكتـب الشـرطة األورويب بـأن شـبكات االجتـار              
فن إىل  سربابنة  إىل   بدءا من كيميائيني     ، متخصصني بأشخاصيف مجـيع قطاعـات أنشـطتها اإلجرامـية          هـذه الشـبكات      وتسـتعني  .معيـنة 

ــيني إىل مهــربنيطــيارين  ــية أيضــا   وتســتغل.  مدرَّبــني إىل خــرباء مال  الوضــع االجــتماعي  اضــطراب تنظــيمات االجتــار األمريكــية اجلنوب
 .  يف بعض البلدان األفريقيةالعقاقري آليات مراقبة وضعفواالقتصادي 

وتفيد الدراسة املقارنة األوىل عن تعاطي      . فيا وبريو وشيلي  والقّنـب هـو العقار األكثر تعاطيا يف األرجنتني وإكوادور وأوروغواي وبولي           
 مرة واحدة على األقل على مدى  بلـدان أمريكا اجلنوبية بأن أعلى نسبة انتشار لتعاطي القّنب  سـتة مـن   بـني عمـوم السـكان يف      العقـاقري 
 .  يف املائة٤لغت  حيث ب، يف املائة، وبأن أدىن نسبة وجدت يف بريو٢٧,١ حيث بلغت ،جدت يف شيلي ُوالعمر
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جتار لال استتباعيا تعاطي الكوكايني الذي رمبا يكون أثرا        تزايد السـنوات القلـيلة املاضـية، أبلغـت معظـم بلـدان أمـريكا اجلنوبـية عن                   ويف

يف السابق  وهنا  ، كـان املتَّجرون بالعقاقري يستخدم      بلـدان يف اجلـزء اجلـنويب مـن أمـريكا اجلنوبـية             فهـناك .  يف مجـيع أحنـاء املـنطقة       بالعقـاقري 
فر مشتقات للكوكايني شبه ا توازديـاد وقـد أدى ذلـك الـتحول إىل         . العقـاقري أصـبحت ُتسـتخدم أكـثر فأكـثر لتجهـيز           ،  كمـناطق عـبور   

أبلغت عدة بلدان يف أمريكا و. ، يف األسواق احمللية")Paco"اليت تسّمى  (زهيدة الثمن، مثل قاعدة الكوكايني وعجينة الكوكا      و مكـررة 
قلق من  ومثة  .  يف العام املاضي   ،ئات واملهدِّ املخمِّداتسيما   ة عـن حـدوث زيادة يف االستعمال غري الطيب للمؤثّرات العقلية، وال            اجلنوبـي 

 لتسـهيل اعـتدائهم    اجملـرمون قـد يسـتعملها  الـيت  ") date rape drugs" ("عقـاقري االغتصـاب الغـرامي   "ازديـاد تعـاطي مـا يطلـق علـيه اسـم       
 .لضحاياا اجلنسي على

  
 آسيا

 
 شرق آسيا وجنوهبا الشرقي

 
 من خارج املنطقة، خصوصا من كندا وغرب        شـرق آسـيا وجـنوهبا الشرقي      مثـة كمـيات كـبرية مـن العقـاقري غـري املشـروعة ُتهـرَّب إىل                  

 القّنبضبوطات  م من   ا كبري أو لدى ركاب الطائرات، لكن جانبا     ة يف شحنات    خمّباوكان معظم العقاقري اليت ضبطتها السلطات       . آسيا
 السلطات الوطنية يف بلدان شرق آسيا وجنوهبا الشرقي تبلغ عن وال تزال .  يف سيارات  خمّباالـيت كـان مصـدرها مجهوريـة الو عثر عليه            

 .  الربيدعرب شبكاتمهّربة لعقاقري ضبطيات كبرية 

املنّشطات بلغ أيضا عن زيادة كبرية يف تعاطي أُفقد  يف الصني وفييت نام وماليزيا،  ال يـزال هـو العقـار األشـيع تعاطيا           هلريويـن   ومـع أن ا   
العقاقري  يف املائة من متعاطي      ٧٣ لدىهو العقار املفضل    و املنطقة بأكملها يف  تعاطيا  الكيـتامني هـو أشيع املؤثّرات العقلية        األمفيتامينـية و  

 . يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصةدون سن احلادية والعشرين

 مـن السـكان هـذه املـواد يف العام        يف املائـة   ٦فقـد تعـاطى     : عـلى نسـبة انتشـار سـنوي لـتعاطي األمفيتاميـنات يف العـامل              تشـهد الفلـبني أ    و
 . وكمبوديا وماليزيا، نسبة عالية من تعاطي تلك املوادستايلند والوعدد من دول املنطقة، منها شهد يكما . املاضي

فريوس  ( نقص املناعة البشرية للعدوى بفريوس األسباب الرئيسية   أحد   العقاقريمتعاطي  بـني    غـري املأمونـة      تقاسـم اإلبـر   ممارسـة   وال تـزال    
 . بلدان جنوب شرق آسيامن  يف العديد )األيدز

 وحتسني توفري خدمات    ملراقبة العقاقري واصل تعزيز التشريعات الوطنية     تكومـات يف شـرق آسـيا وجـنوهبا الشرقي           احلوتالحـظ اهليـئة أن      
العقاقري وقـد اعـتمدت الصـني، عـلى وجـه اخلصـوص، قانونـا يتضـمن أحكاما بشأن عالج متعاطي                     . ها ملتعاطـي  تأهـيل  وإعـادة ال   العـالج 

 .وإعادة تأهيلهم طوعيا ضمن إطار اجملتمع احمللي
  

 جنوب آسيا
 

 غري مشروعة  نشوء سوقعلىنوات األخرية  يف الساملنّشـطات األمفيتامينـية وسـالئفها يف جـنوب آسـيا     تـدل ضـخامة املضـبوطات مـن       
 يف شرق آسيا واألسواق غري       الرئيسية كمناطق عبور بني مراكز الصنع    أيضا  ُتستخَدم  ميكن أن    بلدان جنوب آسيا     ولكـن . لـتلك املـواد   

 زيادة يفضي إىل على نطاق واسع قد     تلـك املواد  ومثّـة خمـاوف مـن أن توافـر          . املشـروعة املتنامـية بوتـرية سـريعة يف شـبه اجلزيـرة العربـية              
 . يف جنوب آسياهاطيتعا
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توي عـلى خلـيط من الكافيني وامليثامفيتامني، يف         ، الـيت حتـ    )Yaba" (يابـا "وأبلـغ عـن ضـبط كمـيات مـتزايدة مـن الضـخامة مـن أقـراص                   
 املـتداولة يف بـنغالديش ُيهّرب من بلدان جماورة،         " يابـا "ومعظـم أقـراص     . بـنغالديش، حيـث اكتسـب هـذا العقّـار شـعبية لـدى الشـباب               

 .منارمثل ميا

 وتـدل البـيانات املسـتمّدة مـن دراسـات استقصـائية أجريت مؤخرا يف عدد من بلدان جنوب آسيا إىل أن نسبة العدوى بفريوس األيدز                  
ففي اهلند، قُّدرت نسبة اإلصابة بفريوس األيدز بني متعاطي العقاقري          . ال تـزال مـرتفعة بـني األشـخاص الذيـن يـتعاطون العقـاقري بـاحلقْن                

 . يف املائة بني عموم السكان البالغني٠,٣٦ يف املائة، مقابل ٨,٧١ مبتوسط وطين قدره ٢٠٠٦قة يف عام هبذه الطري

أما يف كامتاندو، نيبال    . ٢٠٠٦ يف املائة عام     ٧ إىل   ٢٠٠٠ يف املائة عام     ١,٤ويف مـنطقة داكـا، بـنغالديش، ارتفعـت تلـك النسـبة مـن                
 ، حينما وصلت إىل ٢٠٠٣ملائـة، لكـنها اخنفضـت عـن الـذروة اليت بلغتها يف عام       يف ا٣٤، إذ بلغـت  ٢٠٠٧فقـد ظلـت عالـية يف عـام       

 . يف املائة٦٨

وتشمل . وال تـزال املستحضـرات الصـيدالنية املسـرَّبة مـن مصـادر الصـنع املشـروع يف اهلـند ُتـتعاطي عـلى نطاق واسع يف جنوب آسيا                     
، ضبطت أجهزة مراقبة العقاقري يف ٢٠٠٧ويف عام  .  السُّعال املرتكزة على الكوديني    العقاقري املهرَّبة إىل البلدان اجملاورة البيثيدين وأشربة      

 . قرص حيتوي على الكوديني٧٠ ٠٠٠بنغالديش كمية قياسية تزيد على 

. يضاومـع أن نيـبال هـي أهـم البلدان املنتجة لراتينج القّنب يف جنوب آسيا، فإن الكميات اليت يعود مصدرها إىل اهلند جديرة بالذكر أ                         
ولكنها قوات مكافحة . واهلند هي املنتج الرئيسي خلشخاش األفيون املزروع لتلبية االحتياجات العاملية املشروعة من املواد شبه األفيونية  
 .املخّدرات اهلندية تبيد مساحات كبرية من خشخاش األفيون الذي ينمو بريا أو يزرع على حنو غري مشروع

  
 غرب آسيا

 
  يف املائــة، إذ هبطــت مــن مســتواها القياســي الــبالغ ١٩ش األفــيون غــري املشــروعة يف أفغانســتان تــراجعا بنســبة ســّجلت زراعــة خشــخا

وعلى . ، بفضـل جهـود احلكومـة األفغانية واجملتمع الدويل         ٢٠٠٨ هكـتار يف عـام       ١٥٧ ٠٠٠ إىل   ٢٠٠٧ هكـتار يف عـام       ١٩٣ ٠٠٠
. ة خشـخاش األفـيون غـري املشـروعة هو األكرب يف العامل بكل املقاييس    الـرغم مـن ذلـك الـنجاح، ال يـزال نصـيب أفغانسـتان مـن زراعـ           

 إىل  ٢٠٠٧ طن يف عام     ٨ ٢٠٠ يف املائة، من     ٦فبسـبب ارتفـاع غلـة احملاصـيل، مل يـنخفض إنـتاج خشخاش األفيون الفعلي إال بنسبة                   
ري مــوارد رزق مســتدامة ومشــروعة وحتــثّ اهليــئة حكومــة أفغانســتان واجملــتمع الــدويل عــلى ضــمان توفــ. ٢٠٠٨ طــن يف عــام ٧ ٧٠٠

 .جلماعات املزارعني الضالعني يف زراعة احملاصيل غري املشروعة

ومع أن حكومة باكستان ال تزال مصممة على  . ومثـة زراعـة غـري املشروعة خلشخاش األفيون يف باكستان، ويبدو أهنا آخذة يف التزايد               
نها يوجد يف مناطق نائية قرب احلدود األفغانية، حيث تواجه احلكومة صعوبات            إبـادة تلـك الـزراعة غـري املشروعة، فإن اجلزء األكرب م            

 .يف إنفاذ القوانني الوطنية

ويف بلدان آسيا الوسطى يستمر تزايد نسبة تعاطي املواد األفيونية، وتتزايد العدوى باأليدز وفريوسه بسرعة أكرب من أي مكان آخر يف                
 . العقاقري باحلقنالعامل، بسبب تقاسم اإلبر بني متعاطي

ويـتزايد اسـتخدام بلدان جنويب القوقاز كمناطق عبور لشحنات العقاقري غري املشروعة، وال سيما املواد األفيونية القادمة من أفغانستان،                
، مبا فيها اهلريوين    ويبدو أن هناك دروباً جديدة بدأت ُتفتح لالجتار بالعقاقري        . ومما يؤدي إىل ازدياد تعاطي العقاقري يف تلك البلدان أيضا         

ومتـر هـذه الـدروب اجلديدة عرب بلدان مثل األردن           . القـادم مـن بلـدان خـارَج مـنطقة غـرب آسـيا، عـرب بلـدان يف شـبه اجلزيـرة العربـية                        
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دن وهناك عدة بلدان يف املنطقة تستخدم كنقاط إعادة شحن ألغراض االجتار بالعقاقري، منها األر             . وسـوريا واإلمـارات العربـية املتحدة      

 .إذ ُيهرَّب القّنب القادم من لبنان إىل األردن، كما ُيهرَّب اهلريوين إىل األردن يف طريقه إىل إسرائيل. وسوريا

وينبغي .  تواجـه صعوبات يف تنفيذ الضوابط اخلاصة بالعقاقري والسالئف يف مناطقها التجارية احلرة             اإلمـارات العربـية املـتحدة     وال تـزال    
 .بري وافية ملكافحة االجتار بالعقاقري يف مجيع األقاليم الواقعة ضمن واليته القضائيةأن يتخذ هذا البلد تدا

  
 أوروبا

 
قد جّربوا القّنب مرة    )  سنة ٦٤ و ١٥ممن تتراوح أعمارهم بني     ( مليون شخص    ٧١فحوايل  . القّنب هو العقار األشيع تعاطيا يف أوروبا      

غـري مشـروعة لراتيـنج القّنب يف العامل         أكـرب سـوق     ليسـت   أوروبـا   و . العـام املاضـي     يف املائـة قـد تعـاطوه يف        ٧عـلى األقـل يف حـياهتم، و       
 .للكوكاينيفحسب بل هي أيضا ثاين أكرب سوق 

. وُتهـرَّب شـحنات كـبرية مـن الكوكايني من أمريكا اجلنوبية إىل أوروبا عن طريق البحر، عرب بلدان غرب أفريقيا يف كثري من األحيان                        
وهـذا جيسـد اجتاهاً جديداً يف االجتار        .  عـرب بلـدان أوروبـا الشـرقية زيـادة كـبرية يف السـنوات القلـيلة املاضـية                   وشـهد هتريـب الكوكـايني     

بالكوكـايني، إذ بـات الكوكـايني يـنقل أكـثر فأكـثر إىل األسـواق غـري املشـروعة يف أوروبـا الغربـية عـرب ما يسّمى بدرب البلقان، وهو                             
 .واد األفيونيةالدرب التقليدي املستخدم لالجتار بامل

: ومنشـأ اهلريويـن املـتاح يف األسـواق غري املشروعة يف أوروبا هو أفغانستان، وهو ُيهرب منها إىل أوروبا عرب واحد من دربني رئيسيني                        
  ، الــذي ميــر عــرب آســيا الوســطى إىل روســيا االحتاديــة، ومــنها إىل بلــدان "طــريق احلريــر"إمــا درب الــبلقان وإمــا الــدرب املعــروفة باســم 

 .يف أوروبا

ووفقا لتقديرات .  يف أوروبا الشرقيةتوسعها السوق وتواصل هذه.  ثاين أكرب سوق غري مشروعة للمواد األفيونية   متثل أوروبـا    وال تـزال  
ملواد تعاطي ا وازداد  . مكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخّدرات واجلـرمية، يوجد حوايل مليوين متعاط للمواد األفيونية يف أوروبا الشرقية                    

.  يف بلدان يف جنوب شرق أوروبا على امتداد درب البلقان          وكذلـك األفيونـية يف االحتـاد الروسـي وبلـدان أخـرى يف أوروبـا الشـرقية،                 
 . يف أوروبا الغربيةالعقاقري اليافعنييبدو أن تعاطي اهلريوين أصبح أكثر انتشارا بني متعاطي وعالوة على ذلك، 

 التعاطي يف الكثري من البلدان      ذلك الشكل األشيع لعالج     املاضي هو ، الـذي كان يف      املََصـّحات ن يف   وبـات العـالج مـن تعـاطي اهلريويـ         
العيادات  يف املائة من زبائن      ٥٣وُيعاجل حوايل   . اآلن يف عيادات خارجية    تعاطنياملجيري عالج معظم    إذ  . األوروبـية، أقـل شـيوعا اليوم      

 يف ١٦(والكوكايني )  يف املائة٢٢(لبقية فيعاجلون من تعاطي عقاقري أخرى، وال سيما القّنب  من تعاطي املواد األفيونية، أما ا  ةاخلارجـي 
 .أعلى يف أوروبا الشرقية منه يف أوروبا الغربيةهو ، وال سيما املواد األفيونية، العقاقريوعدد من يلتمسون العالج من تعاطي ). املائة

، حيث تستخدم يف صنع خمتربات العقاقري غري املشروعة يف أفغانستان ليت حتتاج إليها    االسـالئف الكيميائية    وُتهـّرب كمـيات كـبرية مـن         
زيادة التعاون  على  الدول األعضاء   وتشجع اهليئة   .  عـرب بلـدان يف جـنوب شرق أوروبا وأوروبا الشرقية           اهلريويـن بصـورة غـري مشـروعة       

 .الكيمياويات السليفة تعزيز رصد التجارة الدولية يف بوسائل منهاتان،  واالجتار هبا يف أفغانسةغري املشروعالعقاقري  مكافحة إنتاج على
  

 أوقيانوسيا
 

وُيذكر . ال يـزال القّنب ُيزرع على حنو غري مشروع يف أوقيانوسيا وينتشر تعاطيه على نطاق واسع يف خمتلف أحناء هذه املنطقة الفرعية                     
 .بوا غينيا اجلديدة ونيوزيلندا وواليات ميكرونيزيا املتحدةأن نسبة تعاطي القّنب عالية بوجه خاص يف أستراليا وبا
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لميثامفيتامني يف الصني ال تزال هي املصدر الرئيسي ل أن ومع.  من كندا إىل أسترالياالعقـاقري زيـادة حديـثة العهـد يف هتريـب      ت  لوحظـ و

 . هتريب تلك املادة من كنداازداد مؤخرا فقد ،نيوزيلندا

، يف بابوا غينيا اجلديدة وفانواتو وفيجي خالل عام وكيمياويات سليفةالقّنب والكوكايني واهلريوين منها ،  مواد غري مشروعة  وُضبطت  
 .بالعقاقري االجتار ملخاطر معرضة أيضا ،أستراليا ونيوزيلندا، غري يف أوقيانوسياأخرى  وجود بلدان املخاوف من، مما يؤكد ٢٠٠٧

وكذلك يف مضبوطات املنّشطات األمفيتامينية  ،دة كـبرية يف مضـبوطات الكوكايني   زيـا ٢٠٠٧-٢٠٠٦، يف الفـترة     أسـتراليا وشـهدت   
وال يزال النظام الربيدي    . واسـتمر تسـجيل ضـبطيات ملواد غري خاضعة للمراقبة الدولية يف أوقيانوسيا            . ٢٠٠٦-٢٠٠٥مقارنـة بالفـترة     

 .هو الوسيلة الرئيسية لنقل تلك املواد
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 اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات تقول إن غرب أفريقيا هو اآلن أحد احملاور الرئيسية 

 هريب الكوكايني من أمريكا اجلنوبية إىل أوروبالت
 

 أساســا إىل األســواق غــري القاصــدةشــحنات الكوكــايني يــتزايد هتريــب  -)  لإلعــالمألمــم املــتحدةادائــرة (فــرباير / شــباط١٩فييــنا، 
خليج غينيا منطقة رى ضـبط عدد متزايد من شحنات الكوكايني يف أعايل البحار يف         جيـ  إذ. أفريقـيا غـرب   املشـروعة يف أوروبـا عـرب        

الالتينية أمريكا منطقة عبور وختزين هامة لشحنات الكوكايني املتجهة من  الرب األفريقي، ّمما يدل على أن غرب أفريقيا أصبح وعلى
 . إىل أوروبا

ساو وليبرييا ومايل   بي-وغينياالرأس األخضر والسنغال وسرياليون وغانا وغينيا       :  تقريبا أفريقيا بمجيع بلدان غر  ويـتأثّر بذلك التطور     
 ٢٠٠٦ أطنان من الكوكايني يف عام ٣املـنطقة عن ضبط ما جمموعه حنو       تلـك   قـد أبلغـت حكومـات بلـدان         ف. وموريتانـيا ونـيجرييا   

 . طنا واحدا٢٠٠٥يف عام إمجايل الكمية املضبوطة يف حني مل يتجاوز ؛ ٢٠٠٧ يف عام أطنان ٦وما يزيد على 

 ٢,٥، ضبطت البحرية الفرنسية     ٢٠٠٨يناير  /ففي كانون الثاين  . ٢٠٠٨ يف عام    هوادةيقيا دون    أفر عرب هتريـب الكوكايني     واسـتمر 
 كيلوغرام من الكوكايني على منت طائرة ٧٠٠بط ضُـ ويف سـرياليون،  .  سـواحل ليـربيا  قـرب  عـلى مـنت سـفينة صـيد ليـربية          همـن  طـن 

لكن هذه الكميات ليست سوى  . سيارة قادمة من غينيا    كيلوغرام من الكوكايني يف غانا داخل        ٣٠٠وُضـبط    ، فـنـزويال  مـن قادمـة   
مــن )  طــنا٤٠أو ( يف املائــة ٢٧حنــو إذ تفــيد تقديــرات مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخّدرات واجلــرمية، بــأن  . قمــة جــبل اجللــيد

 . عرب غرب أفريقياميرالكوكايني املتعاطى سنويا يف أوروبا 

 جيعل منه أفريقيافاملوقع اجلغرايف لغرب . عـبور لتهريـب الكوكـايني إىل عدة أسباب    كمـنطقة  أفريقـيا  أن يعـزى بـروز غـرب       وميكـن 
وعــادة مــا .  أســواق الكوكــايني املتنامــية يف أوروبــاإىل الالتينــيةحمطــة مثالــية إلعــادة نقــل شــحنات الكوكــايني القادمــة مــن أمــريكا  

 قدرة حمدودة على محاية نفسها من االجتار بالعقاقري وعواقبه،        يسـتهدف املـتَّجرون الـبلدان ذات الـبىن احلكومـية الضـعيفة الـيت لديها               
ويســاور اهليــئة قلــق بــالغ مــن أن يــؤدي االجتــار بالعقــاقري إىل تقويــض الــبىن السياســية واالقتصــادية    . مــثل الفســاد وتعــاطي العقــاقري 

 .واالجتماعية، مما يضعف من سيطرة احلكومات على أقاليمها ومؤسساهتا

على ينص  ا جديد اقانونففـي السنغال اعتمد الربملان      . ومـات يف غـرب أفريقـيا إجـراءات ملواجهـة تلـك املشـكلة              وقـد اختـذت عـدة حك      
وعـلى املستوى دون اإلقليمي، اختذت احلكومات  .  وُعـرض عـلى الـربملان يف نـيجرييا تشـريع ممـاثل      ،بالعقـاقري  االجتـار    عقوبـات تشـديد   
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 ٢٠٠٨أكتوبر  /عقدت يف برايا يف تشرين األول     ، اليت   )اإلكوواس (دية لدول غرب أفريقيا    اجلماعة االقتصا  إطار يفتدابري هبذا الشأن،    

 . ملعاجلة املسألةذها اختا تبيِّن املبادرات اإلقليمية الذي يراد  اعتمد خطة عمل إقليميةاملستوى رفيع امؤمتر

هه جملس األمن إىل     وجّ وإثر نداء .  يف غرب أفريقيا   كاينيبالكوى للطفرة اليت شهدها االجتار       أن اجملتمع الدويل قد تصدّ     اهليئة تالحظو
تعهَّد بيساو واملنطقة الفرعية، -بالعقاقري، الذي يهّدد السلم واألمن يف غينيااالجتار بأن تتصّدى للتزايد املستمر يف بيساو -غينياحكومة 

و اهليئة اجملتمع الدويل إىل توفري كل ما يلزم من مساعدة             وتدع. يف ذلك البلد  العقاقري   جهود مراقبة    لدعماجملتمع الدويل بتقدمي أموال     
 . أجل معاجلة املشكلةمنضرورية حلكومات بلدان غرب أفريقيا 
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 اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات تقول إن انعدام األمن هو العقبة الرئيسية 

 أمام وقف زراعة األفيون يف أفغانستان
 

 يف املائـة مـن األفيون غري        ٩٠ أفغانسـتان َمصـَدر مـا يـزيد عـلى          ال تـزال     -)  لإلعـالم  ألمـم املـتحدة   ادائـرة   (فـرباير   / شـباط  ١٩فييـنا،   
وقد حذّرت اهليئة اليوم من أن . املشـروع يف العـامل، عـلى الـرغم مـن تقلُّـص املسـاحات املـزروعة خبشـخاش األفـيون يف ذلـك الـبلد                  

 اهليئة  ويف تقريرها السنوي الصادر يف هذا اليوم، تكشف       . انعـدام األمـن يعـرقل بشـّدة اجلهـود الرامـية إىل التصـدي ملشـكلة العقاقري                 
ــبلد       ــادة يف ذلــك ال ــه األشــخاص املــنخرطون يف جهــود اإلب ــتعّرض لـ ــتزايد الــذي ي ــنقاب عــن اخلطــر امل  فخــالل موســم احلصــاد . ال

 شخصــا مــن العــاملني يف إبــادة األفــيون حــتفهم يف أفغانســتان، أي بــزيادة قدرهــا ســتة أضــعاف مقارنــة ٧٨، لقــي ٢٠٠٨-٢٠٠٧
 .باملوسم السابق بستة أمثال

وعلى الرغم من .  يف املائة من اهلدف احملّدد لذلك العام١٠ سوى ٢٠٠٨ إمجايل املساحة اليت مشلتها جهود اإلبادة يف عام     وال ميـثّل  
 تقلص املساحات  عـلى الـرغم مـن   و.  يف املائـة ١٩قلـة الـتقدم احملـرز يف أنشـطة اإلبـادة تراجعـت زراعـة خشـخاش األفـيون، بنسـبة           

 .، وأن حالة تعاطي العقاقري آخذة يف التفاقم        على الصعيد الوطين   منتشرةآفة  بالعقـاقري   االجتـار   ة أن   اإلمجالـية املـزروعة، تالحـظ اهليـئ       
هتريب املواد وقد أّدى . شبائه األفيون يف املائة من السكان ١,٤  يتعاطىيف أفغانستان، حيثبالغ  مصدر قلق العقاقريتعـاطي   وميـثل   

وعلى . تعاطي العقاقري اجلرمية املنظمة والفساد ومنها االجتماعية، العللواسـعة مـن   فـة   طائإىل  عـلى نطـاق واسـع       األفيونـية األفغانـية     
 . لتعاطي املواد األفيونية يف العاملنسبةسنوات، أعلى سبيل املثال، سّجلت مجهورية إيران اإلسالمية، على مدى عدة 

 .احملصـول أصبح أكثر رحبية     أيضـا ألن هـذا       تدزراعة القّنـب ازدا   فـ . املشـكلة الوحـيدة   هـي   األفـيون ليسـت     خشـخاش   لكـن زراعـة     
مستدامة خبيارات  تـزويد املزارعني    عـلى   ، و لـلجزع اهليـئة حكومـة أفغانسـتان عـلى إعطـاء األولويـة لوقـف هـذا االجتـاه املـثري                     وحتـث   

 .ملصادر رزق مشروعة

 الكيمــياوياتأهــم وهــو يدريد اخلـل،  أفغانسـتان واجملــتمع الــدويل يف مـنع تســريب أهنــ  الــذي أحــرزته بالـتقدم  ترّحــب اهليــئة ومـن أن  
احتمال اهليئة  وختشى  .  ال يزال مستمرا   الكيمياوياتتسريب  أن  ويتزايد فيما يبدو    صنع اهلريوين   فإن  املسـتخدمة يف صـنع اهلريويـن،        

على  الوطنية   اهتتعزيز قدرة سلطا  ب حكومة أفغانستان    هايف تقرير توصي اهليئة   و. ة كافي غـري  حالـيا    املوجـودة آلـيات الـرقابة     تكـون   أن  
 .الكيمياوياتب ي تسركبح
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الذي دعا فيه اجمللس مجيع     ، و ٢٠٠٨ هيوني/مد يف حزيران  ُت، الذي اع  ١٨١٧التنفـيذ الكـامل لقـرار جملـس األمـن           عـلى    اهليـئة    حتـثّ و

 على دروب االجتار، إىل     البلدان الواقعة ألفغانستان و ، والبلدان اجملاورة    للسالئف الكيميائية الـدول األعضاء، وخاصة البلدان املنتجة       
 .التجارة الدوليةقنوات اويات السليفة من يتسريب الكيميف  التنظيمات اإلجرامية تستخدمها اليت الثغراتسد 

 مع اواصل مشاوراهتالعقاقري، بينما هي ت   عاجلة مشكلة   مل تدابري فورية    بأن تتخذ حكومة أفغانستان   يف التقرير نداءها إىل     اهليئة  وتكّرر  
ال ُيستظهر هبذه املادة    و.  ضد أفغانستان  ١٩٦١سنة  الوحيدة للمخّدرات ل  تفاقية  اال من   ١٤املادة  ب اهليئة   وقد استظهرت . لد الب ذلك

للهيئة أن توصي ، ميكن ١٤ املادة ومبقتضـى . ومتواصـلة ألحكـام االتفاقـية    ةخطـري عـلى انـتهاكات    إال يف حـاالت اسـتثنائية تـنطوي      
 .إجراءات تصحيحيةإذا مل تتخذ حكومته فرض حظر على بلد ما  هناية املطاف باجمللس االقتصادي واالجتماعي يف
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  حتذر من وجود قنوات تسريب جديدة  اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات

 من أجل صنع املنّشطات األمفيتامينية
 

 شركات ومهية التنظيمات اإلجرامية تقدمي نفسها يف صورةاول  كثريا ما حت   -)  لإلعالم ألمم املتحدة ادائرة  (فرباير  / شباط ١٩فيينا،  
وحتذّر اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات يف تقريرها السنوي        . اويات لصنع عقاقري غري مشروعة    يج إليه من كيم   للحصـول عـلى مـا حتـتا       

الـذي صـدر الـيوم مـن وجـود قـنوات جديدة لتسريب اإليفيدرين والسودوإيفيدرين، ومها املادتان الكيميائيتان املستعملتان يف صنع              
 ). إكستاسي( MDMA  واألمفيتامني ومنّشطات أمفيتامينية مثل امليثامفيتامني

صيدالنية  مستحضرات   أذوناً مزّورة السترياد   لـدى شـركات جتاريـة مشـروعة، مستخدمني        م املـتَّجرون طلبـيات      يقـدّ ووفقـا للهيـئة،     
ويف . منعدمة تكون فيها الضوابط الرقابية على الكيمياويات متراخية أو         يفيدرين إىل بلدان نامية   السودوإعـلى اإليفـيدرين أو      حمـتوية   

يف إثيوبيا، على و. ، اسـتوردت البلدان األفريقية كميات كبرية من تلك املواد، تفوق احتياجاهتا الطبية والعلمية السنوية      ٢٠٠٨عـام   
. طناً ١٢,٥يصل جمموعها إىل يفيدرين والسودوإيفيدرين، إلالطلب شحنات من  رة  سـبيل املـثال، اسـتخدم اجملـرمون تراخـيص مزوّ          

، حيث ينتج امليثامفيتامني الذي يوّرد إىل املكسيك هو  فريقيااليت ذهبت إىل أ   لعديـد من الشحنات املشبوهة       الـنهائي ل   وكـان املقصـد   
  .لواليات املتحدةيف االسوق الكبرية 

حلدود ، يـبدو أن االجتار هباتني املادتني انتشر جنويب ا        اسـترياد اإليفـيدرين والسـودوإيفيدرين      قـد حظـرت   ومبـا أن حكومـة املكسـيك        
يف و. الطلـب عـلى املستحضـرات الصـيدالنية اليت حتتوي على السودوإيفيدرين يف بليز والسلفادور وهندوراس          إذ ازداد   . املكسـيكية 

 مجيع احلكومات على إيالء اهتمام      هايف تقرير وحتثّ اهليئة   . ٢٠٠٨يفيدرين يف عام    إل من ا  طناً ١,٢األرجنـتني، ضـبطت السلطات      
يسـتغلون الـثغرات املوجودة يف التجارة الدولية للحصول على املواد اخلام   ألن املـتَّجرين    ،  بالكيمـياويات رية   الـتجا  للـتعامالت  شـديد 

 . العقاقري التابعة هلمالالزمة إلمداد معامل 

 ويف الوالياتيف ذلك البلد يف السوق غري املشروعة املوجود  )كستاسياإل (MDMAلتوريد عقار   ياً رئيسـ  اًكـندا مصـدر   وأصـبحت   
أمــا يف .  الـيابان واسـتراليا  كـندا، وكمــا ُضـبطت عقـاقري كـندية الصـنع يف      إىلمـن الصـني   الكيمـياويات   وهتـرُّب . املـتحدة األمريكـية  

 مليون جرعة يف عام     ١,١من  :  املصنوع يف كندا أربع مرات     MDMAالواليـات املـتحدة فقـد تضاعف حجم املضبوطات من عقار            
 . ٢٠٠٦يف عام جرعة  مليون ٥,٢ إىل ٢٠٠٤
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ــام و ــت، ٢٠٠٨يف ع ــئة قّدم ــاً لل اهلي ــيت تســتهدف   دعم ــية ال ــبادرات الدول ــياويات الســليفة ل  م ــطات مكافحــة االجتــار بالكيم لمنّش

 صـنع ما يزيد على     دون  وممـا حـال     يفـيدرين والسـودوإيفيدرين،     إل طـنا مـن ا     ٣٧,١مـا جمموعـه     ضـبط    إىلدت  أالـيت   و ،األمفيتامينـية 
 . الشوارعإىل  ميكن أن تصل كانامفيتامنيث طنا من املي٢٣

يف كثري إذ يتزايد تعاطي املنّشطات األمفيتامينية      .  يف مناطق عدة من العامل     يـتفاقم وتالحـظ اهليـئة أن تعـاطي املنّشـطات األمفيتامينـية            
تشر على نطاق من أساسا على األمفيتامني،توي كمـا أن تعـاطي أقـراص الكبـتاغون املـزيفة، اليت حت          . مـن بلـدان شـبه اجلزيـرة العربـية         

احتمال حدوث  ، مما يدل على     ارتفاعا حادا يف اململكة العربية السعودية     األمفيتامينية  مضـبوطات املنّشـطات     وشـهدت   . واسـع جـداً   
 . يف تعاطيهطفرة

 ،وخصوصاً حسب املناطق  ،  العقاقرياملنّشـطات األمفيتامينـية وغريهـا من        وتعـاطي    صـنع  ٢٠٠٨السـنوي لعـام     اهليـئة   ويتـناول تقريـر     
 .العقاقريتوصيات إىل البلدان بشأن كيفية التصدي ملشكلة ويصدر 
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 نبذة عن اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات

 
تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة    رصد  نشئت تعاهديا من أجل      أُ ،ة شـبه قضـائية    ابـية مسـتقلّ   اهليـئة الدولـية ملراقـبة املخـّدرات هـي هيـئة رق            

 . عصبة األممعهد إىل  يرجع تارخيها،العقاقري هلا يف إطار املعاهدات السابقة ملراقبة سالفةوكانت هناك منظمات . العقاقري
  

 تركيبتها
وُينتخب . ممثّلني حلكوماهتمك ال بصفتهم الشخصية ويعملوناالقتصادي واالجتماعي تتألّف اهليئة من ثالثة عشر عضوا ينتخبهم اجمللس        

الصيدالنية من قائمة أشخاص ترّشحهم منظمة الصحة مـيدان الطـب أو عـلم العقـاقري أو املستحضرات           ثالثـة أعضـاء مـن ذوي اخلـربة يف           
ثقة اجلميع ملا يتحلّون به من كفاءة       حيظون ب هم أشخاص   يئة  اهلوأعضاء  . كوماتاحلالعاملـية، وعشرة أعضاء من قائمة أشخاص ترّشحهم         

.  وظائفهاءكـل الترتيـبات الالزمـة لضـمان االسـتقالل الـتقين التام للهيئة يف أدا                ،اهليـئة ويـتخذ اجمللـس، بالتشـاور مـع         . وحـياد وخـربة فنـية     
املعين  األمـم املـتحدة      ملكتـب  تـابع    كـيان إداري  ئة هـي    أمانـة اهليـ   و. القـيام بوظائفهـا ذات الصـلة باملعـاهدات        عـلى   وللهيـئة أمانـة تسـاعدها       
اليت ترتيبات التعاوناً وثيقاً مع املكتب يف إطار اهليئة وتتعاون . عن املسائل املوضوعية إال أمام اهليئة    ال ُتسـاءل  لكـنها   بـاملخّدرات واجلـرمية،     

اجمللس وجلنة املخّدرات   ، ال تقتصر على     العقاقريمبراقبة   تـتعاون مـع هيـئات دولـية أخرى معنية            مـا ك. ١٩٩١/٤٨أقـّرها اجمللـس يف قـراره        
وهي تتعاون أيضا مع . ، وخصوصـا مـنظمة الصـحة العاملية   ذات الصـلة املتخّصصـة  األمـم املـتحدة   وكـاالت  بـل تشـمل أيضـا     الـتابعة لـــه،     

 .املنظمة العاملية للجماركو) اإلنتربول(هيئات خارج منظومة األمم املتحدة، وخباصة املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 
  

 هاوظائف
؛ ١٩٧٢لـة بـربوتوكول سنة    بصـيغتها املعدّ ١٩٦١االتفاقـية الوحـيدة لـلمخّدرات لسـنة       : اهليـئة يف املعـاهدات التالـية      ت وظـائف    سـي أُر

املؤثّرات العقلية لسنة   املخـّدرات و  يف  ؛ واتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة االجتـار غـري املشـروع                ١٩٧١واتفاقـية املؤثّـرات العقلـية لسـنة         
 :وعلى وجه العموم، تقوم اهليئة مبا يلي. ١٩٨٨

مشروعة، تسعى اهليئة، بالتعاون مع احلكومات، إىل ضمان بصورة  واسـتعماهلا  العقـاقري واملـتاجرة هبـا   فـيما يـتعلق بصـنع      )أ( 
من املصادر املشروعة إىل    للعقاقري  ب  يتسر لالسـتعماالت الطبـية والعلمـية، وضـمان عـدم حـدوث              العقـاقري فـر إمـدادات كافـية مـن         اتو

 ة،غري مشروع العقاقري بصورة    املستخدمة يف صنع     للكيمياويات مراقبة احلكومات    كيفية اهليـئة أيضـا      وترصـد . القـنوات غـري املشـروعة     
  إىل االجتار غري املشروع؛الكيمياوياتب تلك يوتساعدها على منع تسر

د اهليـئة َمواِطـن الضـعف يف نظم املراقبة          غـري مشـروعة، حتـدّ     بصـورة    هبـا واسـتعماهلا      ارواالجتـ  العقـاقري فـيما يـتعلق بصـنع        )ب( 
العقاقري يف صنع املستخدمة  الكيمـياويات تـتوىل اهليـئة أيضـا مسـؤولية تقيـيم      و.  وتسـهم يف تصـحيح تلـك األوضـاع    ،الوطنـية والدولـية   

 .قبة الدوليةلمرال إخضاعها، بغية تقرير ما إذا كان ينبغي بصورة غري مشروعة
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 : مبسؤولياهتا، تقوم اهليئة مبا يلياًعالواضط

 من  بالعقاقري طوعي للمؤثّرات العقلية، وترصد األنشطة املشروعة املتعلقة         تقييمتديـر نظـام تقديـرات لـلمخّدرات ونظام           )أ( 
 ني العرض والطلب؛وازن بمنها وجود ت، حتقيق عدة غاياتخالل نظام بيانات إحصائية، هبدف مساعدة احلكومات على 

ب املـواد الـيت يكـثر اسـتخدامها يف صنع املخّدرات واملؤثّرات             يع الـتدابري الـيت تـتخذها احلكومـات ملـنع تسـر            ترصـد وتشـجّ    )ب( 
األول  نطاق مراقبة املواد املدرجة يف اجلدولني  على تغييـرات   إدخالغري مشروعة، وتقيِّم تلك املواد لتقرير ما إذا كان يلزم           بصورة  العقلية  
 ؛١٩٨٨ اتفاقيةمن والثاين 

صة أو غريها من املنظمات الدولية  ل املعلومـات املقّدمـة مـن احلكومـات أو هيـئات األمم املتحدة أو وكاالهتا املتخصّ                حتلّـ  )ج( 
 الجية املناسبة؛ تنفيذا وافيا، وتوصي بالتدابري العالعقاقرياملختصة، للتأكد من تنفيذ احلكومات ألحكام املعاهدات الدولية ملراقبة 

توصي و العقاقري،تزاماهتا مبقتضى املعاهدات الدولية ملراقبة الل االمتثالتقـيم حوارا مستمرا مع احلكومات ملساعدهتا على    )د( 
 . عند االقتضاءبتقدمي مساعدة تقنية أو مالية

أن تقترح التدابري العالجية املناسبة على     اهليـئة أن تطلـب إيضـاحات يف حـال حـدوث انـتهاكات ظاهرة ألحكام املعاهدات، و                  مهـام مـن   و
على االقتضاء ا أو الـيت تواجـه صـعوبات يف تطبيقها، وأن تساعد احلكومات عند    ق أحكـام املعـاهدات تطبـيقا تامّـ     احلكومـات الـيت ال تطـبّ      
األطراف انتباه   تسترعي أن   التدابري الالزمة لعالج وضع خطري    إذا مـا الحظـت عدم اختاذ         ،لهيـئة ل غـري أنـه جيـوز     . تذلـيل تلـك الصـعوبات     

 وكمالذ أخري، ختّول املعاهدات اهليئة أن توصي األطراف بوقف    . إىل ذلك األمر   جلنة املخّدرات واجمللس االقتصادي واالجتماعي     و املعنـية 
 .وثيق مع احلكوماتويف كل األحوال، تعمل اهليئة يف تعاون .  إليه أو كليهماالعقاقري من أي بلد مقصِّر أو تصدير العقاقرياسترياد 

حلقات دراسية وبرامج   تنظيم   تقترح اهليئة    ،وهلذه الغاية . الوفـاء بالـتزاماهتا مبقتضـى االتفاقـيات       عـلى   اإلدارات الوطنـية    اهليـئة   وتسـاعد   
 . وتشارك يف تلك احللقات والربامجالعقاقري، عن مراقبةداريني إلاتدريبية إقليمية للمسؤولني 

  
 اتقاريره

العقاقري ويتضمن التقرير السنوي حتليال ألوضاع مراقبة       . تقريـرا سنويا عن أعماهلا    اهليـئة    ت الدولـية ملراقـبة العقـاقري بـأن تعـدّ          تقضـي املعـاهدا   
وتلفت اهليئة . للخطرتلك املعاهدات ض أهداف    احلكومات على علم باألوضاع القائمة واحملتملة اليت قد تعرّ         ، كـي تظلّ   عـلى نطـاق العـامل     

 كما تقّدم اقتراحات وتوصيات     ؛حكام املعاهدات أل االمتثاليف املراقبة الوطنية ويف     املوجودة  الضعف  وَمواِطن  ات إىل الثغرات    انتباه احلكوم 
كيانات   احلكومات إىل اهليئة وإىل     إىل املعلومات اليت تقّدمها     السنوي ويسـتند التقرير  . لتحسـني األوضـاع عـلى الصـعيدين الوطـين والـدويل           

 اإلنـتربول واملنظمة العاملية     ثل مـ  ،كمـا ُتسـتخدم فـيه معلومـات مقّدمـة مـن خـالل مـنظمات دولـية أخـرى                   . وسـائر مـنظماهتا    ألمـم املـتحدة   ا
 .من خالل منظمات إقليمية، وكذلك للجمارك

ية الالزمة لألغراض  واملؤثّرات العقلللمخّدراتن بيانات عن احلركة املشروعة     لة، تتضمّ ل تقرير اهليئة السنوي بتقارير تقنية مفصّ      َمسـتك ُيو
لكي يؤدي نظام مراقبة احلركة املشروعة للمخّدرات  الزمة  وتلك البيانات   . الطبـية والعلمـية، مـع حتلـيل لـتلك البـيانات مـن جانـب اهليـئة                 

 ١٢م املادة عالوة على ذلك، تقضي أحكاو. شروعةاملقنوات غري الواملؤثّـرات العقلـية وظيفـته أداًء سـليماً، مبـا يف ذلـك مـنع تسريبها إىل              
رصد عرضا لنتائج وذلك التقرير، الذي يقّدم .  بـأن تقـّدم اهليـئة إىل جلـنة املخـّدرات تقريرا سنويا عن تنفيذ تلك املادة             ١٩٨٨مـن اتفاقـية     

 .اليت يكثر استخدامها يف صنع املخّدرات واملؤثّرات العقلية، ُينشر أيضا كملحق للتقرير السنوي السالئف والكيمياويات

________ 




