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  الرئيسرسالة من 

  
 املدين والعائالت واألفراد حباجة إىل احلماية فاجملتمُع.  يعنينا مجيعاً املخّدرات أمٌر مراقبةَإنَّ

نا حباجة إىل احلصول على العقاقري نَّإكما .  واالجتار هبااملخّدراتثار السلبية لتعاطي من اآل
. املشروعة، أي األدوية الضرورية للتخفيف من اآلالم واملعاناة وعالج األمراض األخرى

د يف املتجّس وحيظيان باتفاق اجملتمع الدويل وهذان اهلدفان وثيقا الصلة أحدمها باآلخر
 دقيق جيب احلفاظ عليه بني ضمان وهناك توازن. املخّدراتت الدولية ملراقبة االتفاقيا
 تسريب تلك عدم تلك األدوية على أساس من العدل واإلنصاف وضمان على احلصول

  . أغراض غري مشروعةاملواد الستعماهلا يف

على ويف الوقت الذي يتزايد فيه حجم العقاقري املستخدمة يف األغراض الطبية والعلمية 
ففي الكثري من . هالك خيتلف باختالف مناطق العاملتوزيع االست فإنَّ املستوى العاملي،

 فعلى احلكومات أن حتدد وتزيل. ر أن يتغّيوذلك وضع ال بّد. البلدان، ال تتوافر األدوية الالزمة لعالج األمراض بسهولة
وقد لفتت اهليئة انتباه احلكومات إىل هذه املسألة يف .  ميكن جتنبهااليت حتول دون توافر األدوية من أجل منع املعاناة احلواجز اليت
  .بتقريرها ملحق خاص

التسريب  أنَّ بيد.  يكاد يكون كامال يف منع تسريب املواد اخلاضعة للمراقبة على املستوى الدويلجناحاً  االتفاقيات جنَح تنفيذَإنَّ
 جيب تناوهلا من منظوري العرض والطلب على  غري املشروعة مسألةٌملخّدراتا واستخداُم. زال متواصال على املستوى الوطين ما

 واالجتار هبا على حنو غري مشروع إىل احلّد من املخّدراتاألمهية مبكان أن ال تؤدي جهود منع استخدام  من أنَّ بيد. السواء
 املخّدراتئف الكيميائية املستخدمة يف صنع وينطبق ذلك أيضا على السال. توافر املواد اخلاضعة للمراقبة لألغراض املشروعة

نظام اإلشعارات واملبادرات الدولية من قبيل .  هلا استخدامات مشروعةفتلك املواد الكيميائية أيضاً. على حنو غري مشروع
مي إىل تعزيز ، تر"كوهيجن" ومشروع التالحم" بريزم"مشروع  و)نظام بن أونالين( السابقة للتصدير باالتصال احلاسويب املباشر

  . على حنو غري مشروعاملخّدراتمراقبة السالئف الكيميائية لضمان عدم تسريبها من أجل صنع 

 بكل شجاعة و جيازفون املخّدراتوإننا نشعر باالمتنان للجهود اليت يبذهلا أولئك الذين يعملون على محايتنا من خماطر االجتار ب
فالفساد . املخّدراتؤالء كثريا ما تواَجه بأعمال الفساد والترويع ذات الصلة بجهود ه أنَّ ومما يؤسف له. حبياهتم كل يوم
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وتربز اهليئة، يف الفصل . املخّدرات الدولية للتصدي ملشكلة دان اجلهوَدويهدِّ والترويع يقوِّضان نظامي إنفاذ القانون والعدالة،

  .على نظر احلكومات موعة من التوصيات وتطرح جماملخّدراتاألول من تقريرها، خماطَر الفساد على مراقبة 

 يف املخّدرات على تلك املسائل فحسب، بل كذلك على التحديات اليت تواجهها مراقبة ٢٠١٠ اهليئة لعام ز تقريُريركِّ وال
وحكومات  دويل جمتمع  من- ، لكن علينا مجيعاً مستمراًوالوضع يشهد حراكاً. املرحلة احلالية ويوصي بالتدابري الواجب اختاذها

  .الية املراقبة الدولية للمخدراتواصل بذل اجلهود لضمان فع أن ُن-أفراد حملية و جمتمعاتكومية وح منظمات غريو
      

  محيد قدسي
  رئيس اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات
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  املخّدرات بذل املزيد من اجلهود للحّد من اآلثار الضارة للفساد املرتبط بضرورةُ

  
يف ها يف فيينا،  اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات، اليت يوجد مقّرذكرت -)  لإلعالمألمم املتحدةادائرة  (مارس/آذار ٢فيينا، 

 جهود مكافحة األولوية يف  منى مزيداًمنع الفساد جيب أن ُيعطَ أنَّ  الذي أصدرته يف فيينا اليوم،٢٠١٠ي لعام تقريرها السنو
  .االجتار باملخّدرات

ما من شيء ُيضعف : "لعمل العاجل وااللتزام الدائمإىل اوكما يقول محيد قدسي، رئيس اهليئة، يف معرض تأكيده على احلاجة 
 جناح التنظيمات اإلجرامية يف حماوالهتا الرامية إىل ترهيب املوظفني مثل من جتارة املخّدرات غري املشروعة احلدِّالرامية إىل  اجلهوَد

  ."العموميني وإفسادهم
   ومن دون توفري ما يكفي ...  اجلرمية املنظَّمة...، يف بعض احلاالت، ضغطاً هائالً من ]تواجه [الشرطة " إنَّويضيف قائالً

ا أن يصبحوا ضحايا للعنف، ورمبا فإّم: ة، يواجه العديد من موظفي إنفاذ القانون واملوظفني القضائيني خيارا عسريا محاي...من 
  ."زاهتهم ويصبحوا متواطئني مع جمرمني ُعتاة ال يرمحون ا أن يضّحوا بنيفقدون أرواحهم؛ وإّم

 غري املشروعة تفوق يف أحيان كثرية املوارد املالية املخّدراتاق األرباح الكبرية املتحصَّل عليها يف أسو أنَّ  إىلويشري التقريُر
ويف بعض احلاالت، أصبحت املنظمات اإلجرامية، . الدويللألمن  والناس  ألمن حقيقياًل هتديداًشكِّللمؤسسات احلكومية، مما ُي

وعندئذ تصبح . الشرعية املؤسسات لطةنفوذ وس  هلا نفس سياسيةً، قوًىاملخّدراتذات اإلمرباطوريات القائمة على االجتار ب
  .عرضة للفساد  وقمعه هي نفسهااملخّدراتاملقامة من أجل مراقبة االجتار ب السلطات

    
   استراتيجياً ُيسَتغلُّالفساُد

 لضمان منهجيٍّوو استراتيجي معظم املنظمات اإلجرامية الناجحة تلجأ إىل العنف والفساد على حن أنَّ  األدلة تشري إىل إنَّتقول اهليئةُ
ه عن طريق الرشوة فإهنا تتمكن من  بلوغَما ال تستطيع تلك املنظماُت أنَّ الحظ التقريُروُي.  غري املشروعة دون عائقاملخّدرات تدفق

 ما  كثريااملخّدراتاالجتار ب تكثر فيها أنشطةُ  اليتاملناطَق فإنَّ وهلذا السبب،.  صحيٌحبلوغه عن طريق العنف والترويع والعكُس
  .ينتشر فيها العنف والفساد على نطاق واسع

م املنظمات اإلجرامية يسعى إىل إجياد السبل اليت تكفل تواطؤ عظَُم فإنَّ ، إىل أقصى حّداملخّدراتح االجتار بومن أجل زيادة أربا
  .ويستدلّ عليها كبار املسؤولني احلكوميني
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ى عادةً من إحصاءات اجلرمية  الوطنية الرمسية حول الفساد ُتستقَفالبياناُت. ّين املدى احلقيقي النتشار الفساد ليس باألمر اهلوقياُس

ر البيانات الرمسية تتأثّ كما إنَّ. الوطنية وهي تشري إىل جناح مبادرات مكافحة الفساد أكثر مما تشري إىل املستوى احلقيقي للفساد
ر عامة تصوُّ ر عن االستقصائية اليت تعبِّالدراساُت موُتستخَد. رميةمبدى ثقة عامة الناس بالشرطة ورغبة الضحية يف اإلبالغ عن اجل

  .الناس للفساد من أجل تكملة البيانات الرمسية
 على مصداقية وكفاءة نظام العدالة اجلنائية الفساد يؤثِّر سلباً أنَّ  إىل التقريُرويشُري. ف على تأثري الفسادل التعرُّسُهعلى أنه َي

  . من غريها للفساد تكون أكثر عرضةًاملخّدراتب يتاَجر فيها والبلدان اليت. ونضعف سيادة القانوُي
  اجلهات عرضةًهي أكثُر املخّدرات اليت تتعامل مع مبالغ كبرية من املال وكميات كبرية من املخّدراتة مبراقبة  املعنيَّوالوحداُت

فاملوظفون الذين يعملون يف تلك الوحدات ال تتاح هلم . ملعنية، وكذلك احلال بالنسبة إىل الوحدات القضائية واجلمركية اللفساد
  . إىل جتنيدهم حثيثاً اجلماعات اإلجرامية تسعى سعياًبل إنَّ فرص أكرب للفساد مقارنة بغريهم فحسب،

    
  املخّدراتصل ب الفساد املتَّمكافحةُ
الشبكات  لدى أنَّ فباعتبار . وتنفيذ تدابري وقائيةاملخّدراتي للجرمية املنظمة املتصلة ب استراتيجيات من أجل التصّد التقريُريعرُض

ف بسرعة مع  على التكيُّقادرةً فقد أصبحت مة،تكنولوجيات متقّد استخدام اإلجرامية املعوملة موارد هائلة وتتوافر هلا سبل
التدابري  فإنَّ د التقرير، ومن مثّ، يؤكِّ.املخّدراتواستغالل مكامن الضعف يف أجهزة مراقبة  املخّدراتاألساليب اجلديدة يف مراقبة 

  .وقت مضى  أيِّ مما كانت عليه يفأصبحت أهمَّ الوقائية
احلكوميني وترقيتهم وكذلك نظام  فنيويدعو التقرير احلكومات إىل إنشاء أنظمة تتميز بالكفاءة والشفافية واملوضوعية لتجنيد املوظَّ

 أن تطبِّق إجراءات لكشف تضارب املصاحل املخّدراتة مبراقبة مجيع األجهزة املعنيَّوجيب على . لقياس أداء املوظفني ولتناوهبم
  .وتسجيل املوجودات وأن تكون لديها آليات تأديبية

وجيب أن تكون اإلجراءات علنية وأن يذكر القضاة حيثيات . ملنع الفساد يف السلك القضائي  الشفافية من األمور األساسيةوزيادةُ
  .ُتسجَّل تلك القرارات وتصبح متاحة للجمهور ووسائل اإلعالمقراراهتم وأن 
. بسيادة القانون مبا ميكِّنه من االضطالع بواجباته املعين  اهليئة صانعي السياسات إىل توفري املوارد الكافية للقطاعويدعو رئيُس
 عن محاية  املسؤولية الرئيسيةوبينما تقُع. ة األخرى املساعدة إىل الدول اليت تلزمها املساعدة التقنية أو أشكال املساعدوجيب تقدُمي

املعنية  يف متكني أجهزة إنفاذ القانون التعاون الدويل يكتسي أمهية أساسية فإنَّ  الترويع والفساد على عاتق احلكومات،مناملواطنني 
  .من التعاون فيما بينها
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Press Release No. 3  وسط أوروبا بتوقيت ٠٠/١١الساعة           
 الدولية ملراقبة  اهليئةُ-أدويةُ معاجلة اآلالم واألمراض جيب أن تكون يف متناول اجلميع 

  اختاذ إجراءات يف هذا االجتاه تدعو احلكومات واجملتمع الدويل إىل املخّدرات
   يف املائة من سكان العامل ٨٠أكثر من  أنَّ  الصادر اليوماملخّدرات السنوي للهيئة الدولية ملراقبة لتقريرل لٌُمكمِّ ٌقلَحُمكر ذَ

  .بهاميكن جتنُّ ب يف حتمُّلهم آالما مما يتسّبنة لألمل أو تتوافر بقدر غري كاٍفالعقاقري املسكِّ احلصول على وافر هلم البّتة سبلُال تت
تسعني يف املائة من العقاقري املشروعة يستهلكها  "، عن قلق اهليئة قائال إنَّاملخّدراترئيس اهليئة الدولية ملراقبة وعبَّر محيد قدسي، 

 من والكثُري". ما نسبته عشرة يف املائة من سكان العامل يف الواليات املتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وبعض البلدان األوروبية
رات العقلية  واملؤثّاملخّدرات احلصول على فيها إمكانيةتنعدم  تكاد أو تنعدم يا وأجزاء من القارة األمريكيةالبلدان يف أفريقيا وآس

  .لألغراض الطبية

هناك  أنَّ بيد. هناك ما يكفي من املواد اخلام لسدّ احلاجات الطبية للجميع من املسكِّنات شبه األفيونية فإنَّ وحسبما أوردته اهليئة
هي العقبة  التكلفة أنَّ ومع أنه كثريا ما يفترض. احلصول على تلك األدوية بالقدر الكايف واجز اليت حتول دون من احلعدداً

  ويثبت ذلك أنه ميكن جتاوز . التكلفة يف عدد من البلدان  توزيع مستحضرات منخفضةفعاليةالرئيسية، فقد جرى ب
  .احلواجز االقتصادية

عدم وعي املهنيني الصحيني والقيود التنظيمية وصعوبات التوزيع وغياب  وية بالقدر الكايفومن بني احلواجز أمام توافر األد
 املخّدرات على ضمان توافر القدر الكايف من  أن تساعَداملخّدرات لنظم مراقبة وميكُن. سياسة صحية شاملة تشمل معاجلة األمل

  . وتعاطيها على حنو غري مناسب يف الوقت ذاتهمنع استعماهلاعقلية لألغراض الطبية والعلمية ورات الواملؤثّ

األمل  والتخفيف من حدة حرمانُ املرضى من حقهم يف احلصول على املزايا الصحية األدوية املراقَبة وإذا كان من شأن نقص
 إىل مشكلة  االنتباَهيئةُويف التقرير، تلفت اهل. بكميات مفرطة قد يؤدي إىل تعاطيها ومن مثّ االرهتان هلا هاَرتوافُ فإنَّ واملعاناة،

  . غري املشروعةاملخّدرات جتاوزت مستوياهتا يف بعض البلدان مستويات تعاطي فة لآلالم، وهي مشكلةٌتعاطي العقاقري املخفِّ

توافر  مام احلكومات على أن تعتمد، بالتعاون مع اجملتمع الدويل، التوصيات الواردة يف التقرير من أجل حتديد احلواجز أ اهليئةُوحتثُّ
  اهليئة طائفةًوتشمل توصياُت. خذ اإلجراءات الكفيلة بتصحيح ذلك الوضع، حسب االقتضاءما يكفي من األدوية املراقبة وأن تتَّ

كاملة من اجملاالت اليت تؤثِّر على توافر العقاقري لألغراض الطبية والعلمية، منها، على سبيل املثال، مجع البيانات اإلحصائية حول 
  .والتوعية والتدريب ونظم املراقبة الوطنية يف هذا اجملال ومنع التسريب والتعاطي ياجات من العقاقري املشروعة والتشريعاتاالحت
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Press Release No. 4  وسط أوروبا بتوقيت ٠٠/١١الساعة         
 تستشري خارج نطاق السيطرة العقاقري احملوَّرة  تقول إنَّاملخّدراتئة الدولية ملراقبة اهلي
   جّبارة جيب أن ُتبذل ملواجهة املشكلة جهوداًوإنَّ

  
رة ر السريع الذي تشهده العقاقري احملوَّ على التطوُّ اليوم الضوَء الصادُراملخّدرات السنوي للهيئة الدولية ملراقبة ط التقريُرُيسلِّ

  .ن من التحايل على نظم املراقبة القائمةبطريقة متكِّ عصَناجلديدة اليت ُت

 نتج عنه مادةٌئي للمواد اخلاضعة للمراقبة مما َتيَزللتركيب اجلُ حتوير طفيف ع من خاللصَنُت  ماكثرياً  املتعاطاةالعقاقُريتلك و
اإلرشادات   تداولُ ما يتمُّوغالباً.  املراقبة الوطنية والدولية على تدابريبواسطتهاالتحايل   تأثريات مشاهبة ميكنجديدة ذاُت

  .عرب اإلنترنت  بشأن صنع العقاقري احملوَّرةاملفصَّلة

لها تعاطي العقاقري احملوَّرة، فإننا هنيب باحلكومات أن شكِّبالنظر إىل املخاطر الصحية اليت ُي"وقال محيد قدسي، رئيس اهليئة، 
  ".على املستوى الوطين ملنع صنع تلك املواد واالجتار هبا وتعاطيهاتعتمد تدابري مراقبة 

 بعض احلكومات فإنَّ عقار ما لتفادي املراقبة القانونية، من مسارعة احملوِّرين إىل تغيري عنصر واحديف ولعالج املشكلة املتمثلة 
  .ناحية التركيبيةبات اصطناعية مرتبطة من ال ملراقبة جمموعات بكاملها من مركَّاختذت تدابَري

، إذ مت تعاطيه يف عدد متزايد من البلدان "ميفيدرون"ميثكاثينون، واملعروف باسم -ميثيل-٤ العقار احملوَّر  مثلَ اهليئةُوتضرُب
 يثيلني ديوكسي ميثامفيتامنيوامل بت املادة، اليت تشبه تأثرياهتا تلك اليت حيدثها الكوكايني واألمفيتامنيوقد تسبَّ. واملناطق

 يف اململكة ٢٠٠٧ه للمرة األوىل عام واآلن أصبح امليفيدرون، الذي لوحظ وجوُد. ت الوفاة، يف عدد من حاال")إكستاسي("
 من أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا عقاقري التعاطي اليت تنطوي على مشاكل حقيقية يف كلٍّ املتحدة، أحَد
  ).يف أستراليا ونيوزيلندا(وأوقيانوسيا 

" smart shops"ق عليها اسم طلَ للبيع بالتجزئة ُيحمالت من خاللوكذلك امليفيدرون عرب اإلنترنت  على ميكن احلصولُو
 لتجنب  كيميائية خاصة باألحباثمادةً وأ للنباتات اًمساد وأ استحمام ملَحن عنه باعتباره وأحيانا ُيعلَ. ")مسارت شوبس("

  .وتوزيعهبامليفيدرون مة يف االجتار  اإلجرامية املنظّ اجلماعاُتطوتتورَّ .ت قانونيةإلجراءاض والتعرُّ الكشف عن حقيقتها

  د وَجُتفي أوروبا وحدها ف. ا جيري تعاطيهيتالة  احملوَّراتنشطسوى مثال واحد على عدد كبري من املامليفيدرون ليس و
    عقارا٥١ً، يف الوقت الذي ُوضع فيه إدماهنا املرصد األورويب للمخدرات وبرصدهايقوم أخرى مادة كاثينون حمّورة  ١٥
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تعاطي املواد اجلديدة ميكن أن ينتشر بسرعة داخل  فإنَّ امليفيدرون،ب وكما هو الشأن فيما يتعلَُّق. راًحتت املراقبة يف اليابان مؤّخ

  .املناطق وفيما بينها

 الثنائي والتعاونُ.  واستبانة مواد التعاطي اجلديدةراتاملخّد يف رصد اجتاهات تعاطي أن تبقى متيقظةً احلكومات اهليئةُوتدعو 
على احلكومات أن  ومن أجل الصحة العامة،.  يف تبادل املعلومات بشأن هذه الظاهرة العابرة للحدود جداًوالدويل ضروريٌّ

 بأن تنظر وتوصي اهليئةُ. زيعهاتوالضالعني يف صنعها و األفراد مالحقةُصبح من املمكن ُتخِضع تلك املواد للمراقبة الوطنية حىت ُي
  .ملراقبة جمموعات كاملة من تلك املواديف القيام جبدولة شاملة احلكومات، مىت أمكن، 
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Press Release No. 5  وسط أوروبا بتوقيت ٠٠/١١الساعة         
  رات اإلقليميةتطوُّ الُزأبَر

    أفريقيا
 الكوكايني عرب أفريقيا إىل أوروبا بدأ يف التزايد هتريَب أنَّ  إىل٢٠١٠ لعام املخّدرات التقرير السنوي للهيئة الدولية ملراقبة يشُري

إىل ذلك العديد  ا يشري كمالكوكايني يف املنطقة على مدى العامني املاضيني، استؤنف االجتاُرب  االجتاُرَعفبعد أن تراَج. من جديد
  .٢٠١٠من الضبطيات الكبرية احلجم يف عام 

  القبُضلقَيأُ مايو،/ويف أيار.  طن يف غامبيا٢,١من الكوكايني بلغت قياسية   كميةٌتبطُض، من العام املاضييونيه /ففي حزيران
 اجلسيمة ومن األخطار. وكايني إىل أوروبا أطنان من الك٤يا حملاولتهم هتريب ما ال يقل عن ر يف ليربعلى أعضاء يف شبكة اجتا

 املسؤولني حلماية لرشو وتتوافر لدى املّتجرين املوارد.  بالنسبة إىل حجم االقتصادات احملليةاهلائلة الكوكايني قيمته لهايشكّ اليت
   غامبيا لعالقتهم  يف أجهزة إنفاذ القوانني يفكبرياً مسؤوالً ١١ على  القبُضأُلقَي، ٢٠١٠ مارس/آذارففي . عملياهتم
  .املخّدراتباالجتار ب

يف  تعاطيه سنوياً تمعّدالوتتراوح . ايف أفريقي من حيث اإلنتاج واالجتار والتعاطي املخّدراترأس قائمة  على القّنُبزال  ماو
. املتوّسط العامليل دَّاملع قارب ضعَفُيهو ما  يف املائة، و١٠ يف املائة و٥ سنة بني ٦٤-١٥لدى السكان من الفئة العمرية القارة 

 هكتار يف ١٣٤ ٠٠٠من ( من بني أكرب منتجي راتنج القّنب يف العامل وإن أبلغ عن تراجع كبري يف زراعة النبات وما يزال املغرُب
  ). طّنا خالل الفترة ذاهتا٨٢٠ طّنا إىل ٣ ٠٧٠من (ويف إنتاج الراتنج ) ٢٠٠٩ هكتار يف عام ٥٦ ٠٠٠ إىل ٢٠٠٣عام 
 أديس أبابا ونريويب مطاري ، من خاللاملهرَّب من آسيا إىل أفريقيالهريوين طريق العبور الرئيسي ل شرق أفريقيا نطقةُم زالت امو

م أكثر من  طناً، ُيستخَد٣٥بة من اهلريوين إىل أفريقيا يف كل عام حنو  املهرَّوحسب التقديرات، تبلغ الكميةُ. الرئيسيني أساساً
 إىل ن الكمية املتبقيةُبينما ُتشَح) شخص مليون ١,٢حنو  (دمنني على املخّدرات من سكان أفريقيا إلمداد امل) طنا٢٥ً(نصفها 

  .مناطق أخرى، وخصوصا أوروبا
 .القليلة املاضية زيادة يف أفريقيا على مدى السنوات من  تقريباًاملخّدراتتعاطي مجيع أنواع  ما شهده  بالقلق إزاءوتشعر اهليئةُ

 الرعاية الصحية الوطنية يف الكثري من البلدان تفتقر إىل املوارد الالزمة لعالج األشخاص ُمظُُن أنَّ الشديدومن دواعي القلق 
  .املدمنني على املخّدرات

ففي .  كربىزالت مشكلةً املغشوشة ما األدوية فإنَّ ، تراجعاًاملخّدراتنع السالئف الكيميائية الالزمة لُصب  االجتاُروبينما يشهُد
  . على الصحة العامة كبرياًل خطراًشكِّالشوارع وُت على أرصفة املغشوشة  الصيدالنيةباع املنتجاُتُت  من البلدان األفريقية،الكثري
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  القارة األمريكية

  
  ي  الوسطى والكاريبأمريكا

  
يف أمريكا تجة الرئيسية البلدان املنبني طرق ال مفترق ي، حبكم موقعها اجلغرايف على  أمريكا الوسطى والكاريب منطقةُا تزالُم

 املخّدراتبالكربى االجتار لعمليات رئيسية ، ُتستخَدم نقطةَ عبور  يف أمريكا الشمالية وأوروباواألسواق االستهالكيةاجلنوبية 
 الكمية سبةَن فإنَّ بة من الكوكايني إىل أمريكا الشمالية بسبب اخنفاض الطلب، الكمية املهرَّ إمجايلَُّعوبينما تراَج. غري املشروعة

  .قد ازدادت بة عرب أمريكا الوسطىاملهرَّ
على الرغم من اجلهود الكبرية اليت  املخّدراتالعنف املرتبط بم ل البطالة إىل تفاقُى تفشي الفساد وانتشار الفقر وارتفاع معدَّوأدَّ

 اليت متر عرب منطقة املخّدراتوقية جلميع  التقديرات إىل أنَّ القيمة السوتشُري. تبذهلا احلكومات يف املنطقة ملكافحة املشكلة
  .ي تفوق قيمة األنشطة االقتصادية املشروعة الكاريب

ل جرائم معدَّ أنَّ مع العلم متفشياً يف السلفادور وغواتيماال وهندوراس، املخّدرات املرتبط ب العنُفزال اميف أمريكا الوسطى، و
  .هو األعلى يف العامليف تلك البلدان القتل 
اليت الشرطة و بني أعضاء عصابة مواجهة  بعد٢٠١٠يف صيف عام  جامايكا حالة الطوارئ حكومةُ، أعلنت ي الكاريبويف 

ب يف  جامايكا أكرب بلد منتج ومصدِّر للقّنزالت وما. املخّدراتإلقاء القبض على الرئيس املزعوم لعصابة اجتار بكانت حتاول 
  .املنطقة يف ةاملنتج يف املائة من إمجايل الكمية ٣٠ ي، إذ تبلغ حصتها أمريكا الوسطى والكاريب

لمخدرات غري لعبور رئيسية   بالفعل منطقةَ، كانت البالُد٢٠١٠يناير /هاييت يف كانون الثاين قبل الزلزال الذي ضربو
داد استهدافها من ِقبل من أن يز فالتخوُّ الدولة يف هاييت بسبب الدمار الذي خلّفه الزلزال إىل  سلطةاهنياُر وأّدى. املشروعة
 كان ٢٠٠٩ يف املائة من القّنب املضبوط يف اجلمهورية الدومينيكية يف عام ٣٠نسبة حنو  أنَّ وُيذكر. املخّدراتاملّتجرين ب

 كيلوغرام يف عام ١ ٤٠٠ إىل ٢٠٠٨ كيلوغراما يف عام ٨٨٥منشؤها هاييت حيث شهدت الكمية اإلمجالية زيادة كبرية من 
 ارتفعت ارتفاعاً حاداً لتصل إىل ٢٠٠٩الدومينيكية أيضاً بأنَّ كمية الكوكايني املضبوطة يف عام  السلطاُتوأفادت . ٢٠٠٩
  . يف مخس عمليات ضبط كبريةها يف املائة من٦٤نسبته  بط ما كيلوغرام، ُض٣ ٤٠٠

 استثناء  متثِّلُبورتوريكو فإنَّ ،املنطقة  بفريوس نقص املناعة البشرية يفةإلصاب الرئيسي لليس املصدَر املخّدرات باحلقَن ومع أنَّ
بذلك الفريوس لدى الرجال اجلديدة  يف املائة من حاالت اإلصابة ٤٠ نسبةُ ى، ُتعَز٢٠٠٩ففي عام .  يف هذا الشأناًواضح

  .املخّدرات بإىل احلقن  يف املائة من احلاالت لدى النساء٢٧و
الصلة،   القدرات على مجع البيانات ذاتيف املنطقة هي نقُصعالج الوقاية والجه برامج  اليت توااجلوهرية  اهليئة بأنَّ املشكلةوتقرُّ
  . الدويل لتحقيق ذلك الغرضتقدمي املزيد من الدعمع على وتشجِّ

    
  أمريكا الشمالية

  
 يف املكسيك على راتاملخّد منظمات االجتار بوهتيمُن.  غري املشروعةاملخّدرات لشحنات  الرئيسيةالوجهةُ الواليات املتحدة هي

 يف تعاطي مجيع أنواع زيادةًهد َش ٢٠٠٩ عام  بأنَّفيَدوأُ. الكوكايني واهلريوين وامليثامفيتامني يف الواليات املتحدةسوق 
تعاطي العقاقري اليت  أنَّ ة أجهزة، أفادت عد٢٠٠٩َّ و٢٠٠٧وما بني عامي .  يف الواليات املتحدة باستثناء الكوكاينياملخّدرات

  .املخّدرات خطر ذو صلة بأكُرب  هوطبية ع بوصفةتبا
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تعطيل ل يف جمال إنفاذ القانون هتا احلكومةُالتدابري الصارمة اليت اختذَعلى  املخّدرات منظمات االجتار بكان ردُّ ،املكسيكويف 

 ألف شخص يف ٢٨ ، قُتل أكثر من٢٠٠٦منذ عام ف .سبق هلا مثيل ارتكاب أعمال عنف مل َي متمثِّال يفعمليات االجتار
  . يف املكسيكاملخّدراتحوادث ذات صلة ب

سوق الواليات  در إلمدادا هلا بتعزيز مركزها باعتبارها مصخذ من املكسيك قاعدةً اليت تتَّاملخّدرات االجتار بقامت منظماُتو
سيطر الواليات املتحدة، ُيويف . بيااملتمركزة يف كولوماإلجرامية نظمات امل تراجع نفوذُفيما ،  غري املشروعةاملخّدراتب املتحدة

مكَّنت التحالفات مع املنظمات و.  بالتجزئة غري املشروعةاملخّدراتتوزيع على  ألف عصابة من عصابات الشوارع ٢٠حنو 
  . املستقلنياملخّدراتعلى حساب باعة نفوذها القائمة يف املكسيك تلك العصابات من توسيع نطاق 

يثيلني ديوكسي امل االصطناعية املصّنعة على حنو غري مشروع، وخاصة للعقاقري  الرئيسية يف العامل املصادروما زالت كندا أحَد
  . وامليثامفيتامني") اإلكستاسي(" ميثامفيتامني

زيادة قدرها ، أي ما ميثِّل ٢٠٠٩ مليون شخص خمدرات غري مشروعة يف عام ٣٨ما يقرب من ى عاطَويف الواليات املتحدة، َت
بسبب   حاالت الوفاةتضاعفت ،٢٠٠٧ و١٩٩٩بني عامي  ماو. ٢٠٠٨ل يف عام العدد املسّجعلى شخص  مليون ٢,٥

 عدد الوفيات الناجتة املخّدراتبسبب  الواليات، فاق عدد الوفياتبعض ويف . )٢٠٠٧(حالة  ٣٨ ٣٧١ لتصل إىل املخّدرات
  ).٢٠٠٩شخص يف عام  مليون ٢٨,٥(األكثر شيوعا  زال تعاطي القّنب  وما.عن حوادث املرور

 ٣٢,٧تراجع تعاطي القّنب من ، و)سنة ٢٤ و١٥ممن تتراوح أعمارهم بني ( الشباب لدى املخّدراتويف كندا، اخنفض تعاطي 
مبقدار  يثيلني ديوكسي ميثامفيتامني واملالكوكاينيكما تراجع تعاطي  ؛٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٢٦,٣ إىل ٢٠٠٨يف املائة يف عام 
  . خالل الفترة ذاهتاالنصف تقريباً

    
  أمريكا اجلنوبية

  
ُيعزى إىل هو ما  الكلّية املزروعة بشجرية الكوكا يف أمريكا اجلنوبية للعام الثاين على التوايل، و، تراجعت املساحة٢٠٠٩ُيف عام 

  . للسنة الرابعة على التوايلازدادت املساحة املزروعة بشجرية الكوكاويف بوليفيا وبريو، . االحنسار الكبري يف زراعتها بكولومبيا
 يف ٣٠(أوروبا ، فهي تواصل منوها يف ) يف املائة من السوق٤٠حنو (سوق الكوكايني يف أمريكا الشمالية بينما تراجعت و

 ي أمريكا الوسطى والبحر الكاريبزالت منطقة  وما.  يف املائة٢٠ إىل ١٠ سوى ما نسبته من املخروط اجلنويبال ميثِّل و). املائة
 ويف حني ما .اليت مصدرها أمريكا اجلنوبية واملوّجهة إىل أمريكا الشمالية وأوروباغري املشروعة  املخّدرات لعبور  رئيسياطريقا
  .ذات أمهية متزايدة بريوفقد أصبحت  أوروبا،بالنسبة إىل كولومبيا املصدر الرئيسي للكوكايني زالت 

، وازدادت أيضا قدرات تلك املركبات على أشباه الغواصات لتهريب املخّدراتة استخدام وخالل السنوات املاضية، ازداد بشّد
اصة ُضبطت وكانت غوَّ. اصةشبه غوَّ سفينة ٣٤ ضبطت سلطات إنفاذ القانون، ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ففي عامي  .املخّدراتمحل 

الكوكايني عرب ب إىل تزايد االجتار  إشاراٌتُدكما توَج.  طناً من املخّدرات١٤ على نقل قادرةً ٢٠١٠يوليه /يف إكوادور يف متوز
  .أفريقيا بواسطة طائرات شحن كبرية احلجم

 األعوام املاضية شهدت كذلك أنَّ غري .بريووكولومبيا وتجهيز الكوكا يف بوليفيا ل خمترب ١٠ ٠٠٠ر حنو مُِّد ،٢٠٠٨ويف عام 
أكتوبر /ويف تشرين األول .رية وشيلي وإكوادورزويال البوليفا يف األرجنتني ومجهورية فنأيضا  خمتربات كوكايني تفكيَك
 إذ كانت لديه يف البلدعلى اإلطالق واحد من أكرب خمتربات صنع الكوكايني بتفكيك ، قامت السلطات اإلكوادورية ٢٠٠٩
  . طناً من الكوكايني شهريا٢٠ًعلى صنع القدرة 
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   يف املائة من جمموع ١ريكا اجلنوبية أقل من  املزروعة بصورة غري مشروعة خبشخاش األفيون يف أمل املساحةُومتثّ

  املزروع على حنو األفيون  معظم خشخاش يوجد به الذي ويف كولومبيا، وهو البلُد. ةًاملساحة املزروعة به يف أحناء العامل كافَّ
   هكتاراً ٣٥٦ىل  إ٢٠٠٠ هكتار يف عام ٦ ٥٠٠غري مشروع يف أمريكا اجلنوبية، تراجعت املساحة املزروعة به تدرجيياً من 

  .٢٠٠٩يف عام 
، ٢٠٠٩ويف عام .  يف أمريكا اجلنوبيةسد الرئيسي املستخدم يف صنع الكوكاينيكا تزال مادة برمنغنات البوتاسيوم العامل املؤوم

لبلد من هذه املادة يف اُتضبط كمية إمجالية   أصغر، وهي طناً من برمنغنات البوتاسيوم يف كولومبيا٢٢,٨ُضبِطت كمية قدرها 
بشكل غري ه جرى صنُع من مادة برمنغنات البوتاسيوم املضبوطة يف كولومبيا اًجزء أنَّ  بالذكرواجلديُر. على مدى العقد الفائت

كمية برمنغنات البوتاسيوم املصّنع بصورة غري مشروعة يف البلد كافية لتلبية  أنَّ عتقدوُي. البلد داخل مشروع يف خمتربات سرية
  .ملتجرين من هذه املادةمعظم احتياجات ا

    
  آسيا

  
  شرق آسيا وجنوهبا الشرقي

  
وُتصَنُع . ٢٠٠٨منذ عام زيادة كبرية يف شرق آسيا وجنوهبا الشرقي تعاطيها واالجتار هبا والعقاقري االصطناعية  هد صنُعَش

 وهناك اجتاٌه . الكيميائية املطلوبةسهل فيها احلصول على السالئفعلى حنو غري مشروع يف األماكن اليت َياملنشطات األمفيتامينية 
  .ة من امليثامفيتامني من مجهورية إيران اإلسالمية والبلدان اجملاورة إىل املنطقة يتمثل يف هتريب كميات مهّمراًظهر مؤّخ

ر  أوروبا كمصدوتراجعت أمهيةُ.  مليون قرص إكستاسي١‚١ و أطنان من امليثامفيتامني٦‚٦بط يف الصني  ُض،٢٠٠٩يف عام و
فعلى سبيل .  البلدان من خارج أوروبا اليت أفادت بوجود عمليات صنع حملية، وازداد عدُد ديوكسي ميثامفيتامنيللميثيلني

  .إندونيسياهذه املادة ُضبطت يف  املثال، أشري إىل الصني وهولندا كمصدرين لكميات من

لة يف ميامنار  يف املائة، املسج١١َّبنسبة   بسبب الزيادة الكبرية،سةًيف تقليص إنتاج األفيون يف املنطقة انتكا ُزم احملَرهد التقدَُّشو
 نسبة ال تتعدىوعلى الرغم من تلك الزيادة، .  يف املائة من إمجايل اإلنتاج يف شرق آسيا وجنوهبا الشرقي٩٥اليت متثِّل ما نسبته 

  .غري املشروع يف املائة من اإلنتاج العاملي من األفيون ٥ األفيون املنتج يف املنطقة

ت أفاَد فيما  من سنغافورة والصني وفييت نام وماليزيا وميامناريف كلٍّ  اليت جيري تعاطيهااملخّدراتعلى رأس  اهلريوين زال وما
  .هذه املادة تعاطي بوجود اجتاهات مستقرة أو متناقصة فيما خيصُّاملنطقة  بلدان معظُم

وماليزيا وكمبوديا الصني وفييت نام سنغافورة ووة الو الدميقراطية الشعبية ومجهوريتايلند إندونيسيا و كلٌ من توقد أفاد
ومجهورية الو يف تايلند  تعاطيها بالفعل اليت يتمُّ املخّدراتل امليثامفيتامني هو أوَّ و.عن تزايد أعداد متعاطي امليثامفيتامني وميامنار

  . الصني وكمبوديايف استعماالً املخّدراتأكثر ؛ وثاين الدميقراطية الشعبية

 عن طريق احلقن يف العامل يعيشون يف منطقة شرق وجنوب املخّدرات يف املائة من مجيع من يتعاطون ٢٥  بأنَّ التقديراُتفيُدُتو
 الضوء على أمهية توفري ط اهليئةُوتسلِّ .فريوس نقص املناعة البشرية مرتفعة بوباءاملنطقة خماطر إصابة وما تزال . شرق آسيا

يف شرق وجنوب  املخّدراتدعم ورعاية املرهتنني بعالج وو اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية الوقاية منعدة يف جمال املسا
  .شرق آسيا
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  جنوب آسيا
املواد الكيميائية اليت ها املّتجرون باملخّدرات للحصول على  جنوب آسيا إحدى املناطق الرئيسية اليت يستخدُمأصبحت منطقةُ

  .اإليفيدرين والسودوإيفيدرينأي  ،امليثامفيتامني بطريقة غري مشروعةمن أجل صنع حيتاجوهنا 
 استهداف الشبكات اإلجرامية ويزداُد. ٢٠٠٩ يف عام  طن من اإليفيدرين١,٢  إنفاذ القانون يف اهلندأجهزةُبطت وقد َض

السودوإيفيدرين اهلندي املصدر  عوَضوُي. ةتلك السالئف الكيميائيلبنغالديش كمصدر للمستحضرات الصيدالنية احملتوية على 
  .ي أقراص يف بنغالديش قبل إرساله إىل أمريكا الوسطى والكاريبشكل يف كذلك 
  . بصورة غري مشروعةإىل أسواق يف بلدان أخرىه املوجَّ امليثامفيتامني ع فيهاصَنُي  مرافَقأكثر فأكثر اهلند وتكشف

 ففي .على نطاق واسع يف بلدان جنوب آسياومؤثّرات عقلية توية على خمّدرات الصيدالنية احملاملنتجات وينتشر تعاطي 
ميثِّل زيادة كبرية أي ما وهو مسكّن لألمل،  أمبولة حمتوية على البوبرينورفني، ١٨ ٦٠٠ضبط  ٢٠٠٩بنغالديش، مت يف عام 

ُتباع بواسطة الصيدليات غري القانونية العاملة رات العقلية اليت ل اهلند أحد املصادر الرئيسية للمؤثّوتشكّ. ٢٠٠٦عام مقارنة ب
  .على اإلنترنت

 إنفاذ القانون يف بنغالديش  أجهزةضبطت فعلى سبيل املثال،. ع القّنب على نطاق واسع يف خمتلف أرجاء جنوب آسيازَروُي
  .٢٠٠٩يف عام   طن من عشبة القّنب٢,١

    
  غرب آسيا

  
 الرئيسي  السبُبويعوُد. ٢٠٠٩عام  مقارنة ب٢٠١٠ يف عام تقريباًنصف مبقدار ال نطقةيف املع إنتاج األفيون غري املشروع راَجَت

ساحة املزروعة نطاق امل ومل يتغري. شخاشنبتات اخل  طن، إىل فطر أصاب٣ ٦٠٠يف االخنفاض احلاد إىل الكمية احلالية، وهي 
  .بالعام السابق مقارنة على حنو غري مشروع

 طن، أي ما يعادل سنتني ونصف من إمجايل ١٢ ٠٠٠حنو األفيون يف أفغانستان والبلدان اجملاورة إمجايل املخزونات من ويبلغ 
صنع اهلريوين  أنَّ ٢٠١٠وال يعين اخنفاض إنتاج األفيون غري املشروع يف عام . الطلب العاملي غري املشروع على املواد األفيونية

  .رة من األفيونت كافية ومتوفّ هناك خمزونانَّإ سينخفض، إذ ةغري املشروعيف السوق 
 دوالرات ٢٠٧ومع التصاعد احلاد الذي شهدته أسعار األفيون، حيث أصبح الكيلوغرام الواحد من األفيون اجلاف يباع اآلن بـ

   االحتمال قائم بأن ينظر املزارعون األفغان يف زراعة املزيد من خشخاش األفيون فإنَّ ،٢٠٠٩ يف عام  دوالرا٧٨ًمقارنة بـ
  .٢٠١١ عام يف

 ،هلمندففي مقاطعة .  يف األجزاء اجلنوبية والغربية من البلدتكاد تنحصر يف أفغانستان خشخاش األفيون غري املشروعة وزراعةُ
 املقاطعات األفغانية اخلالية من وبقي عدُد. خشخاش األفيونيف زراعة  األرض املتاحة للزراعة يف املائة من ٥٣م ما نسبته ستخَدُي

   ، وهو إجناٌز من اخلشخاشخالية  املنطقة الشماليةتوظلَّ  مقاطعة،٣٤ من أصل ٢٠ على حاله، أي ألفيونخشخاش ا
  .٢٠٠٩يف  قتهحقّ
 يف املائة ٨يف أفغانستان ميثِّلون حنو مليون متعاط للمخدرات اآلن حنو فهناك .  كبرية ذاته زيادةًالبلديف  املخّدراتتعاطي هد وَش

 يف املائة، ٥٣د بنسبة زاَيتعاطي األفيون قد َت فإنَّ ،٢٠٠٥عام بومقارنة .  عاما٦٤ً و١٥ح أعمارهم بني تتراومن السكان الذين 
  . يف املائة١٤٠يف حني تزايد تعاطي األفيون بنسبة 
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بني ية السنونتاجية اإل هتاقدرتتراوح على مستوى العامل، إذ ") احلشيش("أكرب منتج لراتنج القّنب  أيضاًقد تكون أفغانستان و

يف املغرب مثيلتها ) للهكتار الواحدكغ  ١٤٥( جداً لراتنج القّنب يف أفغانستان ة املرتفعةُوتفوق الغلَّ.  طن٣ ٥٠٠ و١ ٥٠٠
  .بأكثر من ثالثة أضعاف) للهكتار الواحدكغ  ٤٠(

، إذ املخّدراتمكافحتها لالجتار ب يف ن األفغانيةو إنفاذ القان كبري، فقد جنحت أجهزةتأثٌريمالت إبادة احملاصيل بينما مل يكن حلو
 طناً ٤٠٠ طناً من راتنج القّنب وأكثر من ٢٣ طناً من األفيون و٥٩ أطنان من املورفني و٧,٥ طن من اهلريوين و٢,٥ضبطت 

  .من السالئف الكيميائية الصلبة

الواقعة على  ه البلدانُواجِوُت. ن وآسيا الوسطىإيران اإلسالمية وباكستا عرب مجهورية ب املواد األفيونية األفغانيةُتهرَّغالبا ما و
 على نطاق واسع، كاجلرمية املنظمة والفساد وارتفاع املخّدرات شىت من املشاكل تتصل باالجتار بضروباًامتداد طرق االجتار 

 يف املائة من ٢,٨ا نسبته م أنَّ ُيقدَّرمجهورية إيران اإلسالمية، على سبيل املثال، ففي  .على املواد األفيونيةالداخلي الطلب 
  .ملواد األفيونيةبا نيرهتن هم من امل عاما٦٤ً و١٥تتراوح أعمارهم بني السكان الذين 

ب سنوياً عرب هرَّوُي. مجهورية إيران اإلسالميةهو ذلك الذي ميّر عرب  اتهريب املواد األفيونية األفغانية إىل أوروبوأقصر طريق ل
عن طريق آسيا الوسطى مبا يشمل   الكمية املتبقية عرب باكستان أو، بينما مترُّاألفغايناهلريوين   يف املائة من٣٧حنو هذا البلد 

 كنقطة عبور للهريوين املهّرب من م الشرق األوسط أساساًوُيستخَد. طاجيكستان وأذربيجانوقريغيزستان وكازاخستان 
  .أفغانستان إىل البلدان العربية

 يف مجهورية إيران اإلسالمية زيادةًالكميات املضبوطة منها فقد شهدت . املنطقةامينية تزايداً حاداً يف  تعاطي املنشطات األمفيتهدوَش
أساسا على األمفيتامني ولكن أيضا على  حتتويو، ى كابتاغون تباع حتت مسمَّأقراٌصج  وُتنَت.٢٠٠٩ يف عام  يف املائة٦٠بنسبة 
  . سوق غري مشروعة لتلك األقراص، وإىل العراقوهي أكُربملكة العربية السعودية،  وتركيا وُتهرَّب إىل املافيني، يف سورياالك
    

  أوروبا
  

  حملَّالكوكايني حيلُّتعاطي  بدأويف بعض البلدان، رمبا . املنطقةأخرى يف أجزاء أوروبا الغربية إىل من ينتشر تعاطي الكوكايني 
 حيث تزامنت الزيادة يف تعاطي الكوكايني مع والدامنرك واململكة املتحدةإسبانيا  يف بلدان مثل كستاسياإلاألمفيتامني وتعاطي 

  .االخنفاض يف تعاطي األمفيتامينات

حبوايل ) اململكة املتحدة وإيطاليا وفرنسا وأملانيا( سوق للهريوين يف العامل، حيث تستأثر أربعة بلدان أكُربهي وأوروبا الغربية 
ويشهد . مبا يقرب من نصف اهلريوين املتعاطى على نطاق العامل  األوروبيةوتستأثر البلدانُ. ياالستهالك اإلقليم يف املائة من ٦٠

 اهلريوين املتاح يف أوروبا أو يكاد و يأيت كلُّ).  يف املائة١,٦(االحتاد الروسي أعلى مستوى من تعاطي املواد األفيونية يف أوروبا 
  .من أفغانستان

وبلغت نسبة املواطنني األوروبيني .  يف بعض البلدانويشهد تراجعاً  استخدام القّنب مستقر، بلاَهاجت أنَّ ويف أوروبا عموما، يبدو
  . يف املائة٣,١وهي  ،لت أعلى نسبة يف إسبانياجِّئة ، وُس يف املا١,٢الذين استخدموا الكوكايني يف العام السابق 

.  آخذ يف االرتفاعل انتشار فريوس نقص املناعة البشريةمعدَّ حيث  من املناطق القليلة يف العاملعترب أوروبا الشرقية واحدةًوُت
نتشار عدوى هذا الفريوس بني الل معدَّ ل يف أوكرانيا أعلىيسجَّو. أوبئة حادة يف االحتاد الروسي وأوكرانياتفشي غ عن ُيبلَّو
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 يف املائة ٥٠أكثر من  ثة حلقن املخّدرات سببوَّاستعمال األدوات امللكان و. ة يف املائ١,٦يف أوروبا، أي ما يزيد على  البالغني

   . يف أوروبا الشرقية املشخصة حديثاًحاالت اإلصابة بالفريوسمن 
    

  أوقيانوسيا
  

السنوي لتعاطي القّنب يف نيوزيلندا من بني األعلى يف العامل  لوُيَعدُّ املعدَّ. يف أوقيانوسيا ر األكثر استخداماًاملخّد ما يزال القّنُب
معدَّل تعاطي القّنب ولو مّرة يف لغ وَب.  عاما٦٤ً و١٤تتراوح أعمارهم بني  يف املائة من السكان الذين ١٤,٦تبلغ نسبته إذ 

 فإنَّ املناطق املزروعة يف املنطقة، لشساعة ونظراً.  يف املائة على التوايل٥٥ يف املائة و٤٧ يف فيجي وبابوا غينيا اجلديدة حنو العمر
  .زال منخفضاً ىل داخل أوقيانوسيا مامستوى التهريب إ

سنوي لذلك  للت أستراليا أعلى معدَّجَّ يف السنوات األخرية حيث َسردةًطَُّم  اإلكستاسي يف أوقيانوسيا زيادةًهد استخداُموَش
  .التعاطي على املستوى العاملي

  .رات والسالئفاملخّد شحنكنقطة إلعادة   إىل زيادة استخدام املنطقةراً اليت جرت مؤخَّشري الضبطياُتوُت

.  يف املائة على مدى العامني املاضيني٥٨ عند احلدود بنسبة املنشطات األمفيتامينية املضبوطة من ويف أستراليا، ازدادت الكميةُ
د من  إنفاذ القانون عن عدبلغت أجهزةُ، أ٢٠١٠َويف عام . ومنحت نيوزيلندا أولوية عالية ملكافحة صنع امليثامفيتامني وتعاطيه

  . من الصنير قام بتهريبها إىل البالد مسافرون قادمون جواًالضبطيات من املخّد
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 شبائه القّنب االصطناعيةلقلق من استمرار تعاطي اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات تشعر با

  "سبايس"املضافة إىل اخلالئط العشبية مثل 
  

 قلق زال موضَع  مااخلالئط العشبية اليت حتتوي على شبائه القّنب االصطناعيةتوافر  أنَّ املخّدرات الدولية ملراقبة ذكرت اهليئةُ
، عن "سبايس"سوَّق حتت اسم عالمات جتارية مثل ر تلك اخلالئط، اليت ُتفُوا َتزايَدويف األعوام األخرية، َت. لدى احلكومات

شبائه القّنب االصطناعية "شار إليها بالوصف األصّح  وُي- القّنب االصطناعية وشبائُه. صةطريق اإلنترنت ويف متاجر متخصِّ
االتفاقية الوحيدة ضع للمراقبة الدولية مبقتضى  خيوإذا كان القّنُب . نفسية مماثلة للقّنب هلا آثاٌر-" املستثرية للمستقبالت

  . القّنب االصطناعية ال ختضع لتلك املراقبةشبائَه فإنَّ ،١٩٦١للمخدرات لسنة 

ة تدابري مراقبة  عدَّلتعاطي املواد اليت حتتوي على شبائه القّنب االصطناعية، فقد اعتمدت حكوماُت وبالنظر إىل املخاطر الصحية
ة من شبائه القّنب االصطناعية إىل َدبإضافة أنواع حمدَّ البلدان وقام بعُض. واد وتعاطيها ملنع االجتار بتلك املعلى املستوى الوطين

 كبرية من شبائه تشكيلةً فإنَّ  أوىل حلماية األفراد، تلك خطوةًدَُّعوبينما ُت. قائمة املواد اخلاضعة للمراقبة مبوجب التشريعات الوطنية
نعها من خالل بعض التحويرات الكيميائية البسيطة مبا يتيح التحايل على التشريعات وطرح شبائه ميكن ُصالقّنب االصطناعية 

 البلدان عن حاالت هبذا الشأن، مبا فيها االحتاد الروسي والسويد وفنلندا بلغت بعُضوقد أَ. القّنب االصطناعية احملوَّرة يف السوق
دة من شبائه القّنب االصطناعية، نه منذ اعتماد تشريعات وطنية ملراقبة أنواع حمّد تلك البلدان أوأفادت حكوماُت. واليابان

  .اكُتشفت أنواع من شبائه القّنب االصطناعية غري املراقبة يف خالئط عشبية مت ضبطها يف بلداهنا

رتبطة من الناحية صطناعية املبات االاملركَّجمموعات من  احلكومات باعتماد تدابري ملراقبة قامت بعُض  هلذه املشكلة،وتفادياً
 للمراقبة جمموعات مماثلة تركيبيا لشبائه القّنب االصطناعية إيرلندا واململكة املتحدةعت خَض فعلى سبيل املثال، أَ.التركيبية

ئة املمنوحة ، يف إطار سلطة اجلدولة الطارراً يف الواليات املتحدة مؤّخاملخّدرات مكافحة واختذت إدارةُ. املستثرية للمستقبالت
  .هلا، خطوات إلخضاع مخس مواد عادة ما تضاف ملثل تلك اخلالئط العشبية للمراقبة املؤقتة

   إىل بذهلا يف الوقت املناسب من أجل منع االجتار بادر احلكوماُت باجلهود اليت ُتاملخّدرات الدولية ملراقبة ب اهليئةُرحِّوُت
الوضع واختاذ التدابري الوقائية،   تلك احلكومات إىل ضرورة مواصلة رصدتلفت انتباُهبشبائه القّنب االصطناعية وتعاطيها، لكنها 

  .حسب االقتضاء
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  ك خّدرات حتثّ احلكومات وأوساط الصناعة على التحرُّاهليئة الدولية ملراقبة امل

  من أجل منع استخدام العقاقري يف تيسري ارتكاب اجلرمية
  
ك بسرعة من أجل منع تسريب األدوية  احلكومات وأوساط الصناعة على التحرُّاملخّدرات الدولية ملراقبة ت اهليئةُحثَّ

 الكثري من البلدان واملناطق شهدت أفعاالً أنَّ ، يف تقريرها السنوي،ت اهليئةُوكشف. واستخدامها كوسيلة لتيسري ارتكاب اجلرمية
  .راتاملخّد إجرامية وقعت بتيسري من

الرتكاب فلونيترازيبام  بشأن إساءة استخدام عقاقري مثل  اجملتمع الدويل مراراًرت اهليئةُوعلى مدى السنوات األخرية، حذَّ
. الرتكاب االعتداء اجلنسي املبلَّغ عنهافلونيترازيبام صيات اهليئة يف تراجع حاالت استخدام ال تواالعتداء اجلنسي، وساهم تنفيذُ

كوسيلة الرتكاب اجلرائم األخرى اليت تيّسرها العقاقري من قبيل  رات العقلية لدى اهليئة من إساءة استخدام املؤثّ القلُقزايَدوقد َت
  .السلب واالحتيال يف جمال امللكية

السلب واالحتيال يف جمال امللكية ضحايا  فإنَّ الذي تيّسره العقاقري،االعتداء اجلنسي  ضحايا  معظَمت الشابَّاتُ يشكِّلنن وإذا كا
 مداها احلقيقي غري معروف فإنَّ  قلق،تلك اجلرائم مصدَر ولئن كان تزايُد .من الشّبان غالبا ما يكونونرمها العقاقري اللذين تيّس
  .شرعيالطب الأدلة نقص بسبب د حجمها احلقيقي ستوى اإلبالغ عنها ال جيّسم أنَّ ألنه ُيعتقد

 الطعم عدميةُ مواد التخدير كما إنَّ. فقدان الذاكرة الذي ميكن أن تسّببه تلك املواد  إىلراجعاً  األدلة ميكن أن يكونونقُص
لشعور بالعار أو اخلوف من اإلبالغ عن تلك اجلرائم، كما قد مينع ا. واللون والرائحة حبيث ال يدرك الضحايا أهنم تناولوا خمدرا

  .وخصوصا يف اجملتمعات اليت تلحق فيها وصمة عار بضحية االعتداء اجلنسي

بالتعاون مع أوساط الصناعة ملنع تسريب العقاقري واستخدامها لتيسري ارتكاب اجلرمية مع احليلولة، يف  مبادراٌتوقد انطلقت 
ثت تدابري  من احلكومات اليت استحَدوهناك الكثُري. ر األدوية لألغراض املشروعةوافُ على َت ذلك سلباًالوقت ذاته، دون أن يؤثِّر

  احلكومات  وتدعو اهليئةُ .٢٠١٠ مارس/آذار الصادر يف ٥٣/٧ املخّدراتمضادة ملعاجلة هذه املشكلة عمال بقرار جلنة 
    على إجراء بعدخذ أيَّتََّت ملاليت  احلكومات خلطوات األوىل، وحتثُّواجملتمع الدويل وأوساط الصناعة إىل أن تستند إىل تلك ا

  .بادر إىل ذلكأن ُت
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  ظ وزيادة التعاون تدعو إىل استمرار التيقّ اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات

  لكبح تسريب السالئف الكيميائية لصنع املخّدرات على حنو غري مشروع
  

ظ من أجل باحلاجة إىل البقاء يف حالة تيقُّ  احلكومات، يف تقريرها السنوي الصادر اليوم،املخّدرات الدولية ملراقبة ذكَّرت اهليئةُ
  . على حنو غري مشروعاملخّدراتراد استخدامها يف صنع جلديدة يف تسريب السالئف الكيميائية اليت ُياستبانة ومعاجلة االجتاهات ا

ف من خالل حتوير أساليبها التسريبية واإلنتاجية للتحايل على تدابري  فائقة على التكيُّدرةًظهرت الشبكات اإلجرامية قُوقد أَ
  .لوطنيةاملراقبة األكثر صرامة اليت اعتمدهتا احلكومات ا

جه على حنو متزايد إىل الشبكات اإلجرامية تتَّ أنَّ هالت إليها واليت مفاُد اهليئة هلذا العام إىل النتائج اليت توصَّشري تقريُروُي
ضافة وباإل. طر الرقابية القائمة، أي املواد غري املشمولة بتدابري املراقبة، من أجل االلتفاف على اُأل"املواد غري اجملدولة"استخدام 

  . للمراقبة الدوليةات املواد اخلاضعة حالياًشتقَّ إىل استخدام ُم أيضاً اإلجرامية تلك اجلماعاتأُإىل استخدام املواد اجلديدة، تلَج
رصد السالئف لتشمل بعض مشتقات تلك املواد   احلكومات على توسيع نطاق آلياتع اهليئةُشجِّ هلذا التهديد، ُتوتصدياً

القائمة احملدودة " بانتظام على  بأن تطَّلع احلكوماُتكما توصي اهليئةُ. ثل مصادر املنتجات الطبيعية واألمالحوأشكاهلا األخرى م
ُتشرك أصحاب املصلحة مثل أوساط الصناعة اخلاصة يف  هتا اهليئة وأناليت أعدَّ" للمواد غري اجملدولة اخلاضعة ملراقبة دولية خاصة

  . منع تسريب السالئفنة ممارسات طوعية هبدفوضع مدوَّ
د ويؤكّ. على قدرة الدول على التواصل الفّعال مع اهليئة ومع بعضها البعض املخّدرات التدابري العاملية ملراقبة  جناُحُفويتوقَّ

نظام اإلشعارات السابقة للتصدير االستخدام الفعلي من طرف الدول ل  من جديد على أمهية٢٠١٠التقرير السنوي لعام 
الذي استحدثته اهليئة من أجل إرسال االستفسارات والرّد عليها هبدف التحقق  )نظام بن أونالين( حلاسويب املباشرباالتصال ا

تسجيل  مستوى فإنَّ زيادة كبرية،) بن أونالين(نظام  أنه بينما شهد استخدام  التقريُرويالحظُ. من مشروعية شحنات السالئف
  .إبطاء على التسجيل يف النظام واستخدامه دون  تلك الدولَثُّحيهو ، وزال منخفضاً الدول األفريقية ما

 املشروعة من احتياجاهتا تقديرات ن احلكومات من خالل توفريعلى تعاُو ،ة هبايف إطار هنوضها بالوالية املنوطَ،  كثرياًوتعوِّل اهليئةُ
توفري املواد الكيميائية لألغراض املشروعة  إعاقة نُّبومن أجل الوصول جبهود اهليئة إىل املستوى األمثل وجت. السالئف الكيميائية

  . اليت تبلِّغها للهيئة بالدقة واحلداثةسم التقديراُتضمان احلكومات ألن تتَّ  على أمهيةط الضوَءسلِّ ُيالتقريَر فإنَّ دومنا داع،
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    نبذة عن اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات
 وقد أُنشئت يف .الدولية ملراقبة العقاقرياتفاقيات األمم املتحدة  رصد تنفيذ  عنمسؤولةٌ مستقلّةٌ هيئةٌ  الدولية ملراقبة املخّدراتاهليئةُ
وكانت هناك منظمات سالفة يف إطار املعاهدات السابقة ملراقبة . ١٩٦١رات لسنة  لالتفاقية الوحيدة للمخّد وفقا١٩٦٨ًعام 

  .ارخيها إىل عهد عصبة األمماملخّدرات، يرجع ت
    

  عضويتها
  . ينتخبهم اجمللس االقتصادي واالجتماعي ويعملون بصفتهم الشخصية ال كممثّلني حلكوماهتم من ثالثة عشر عضواً اهليئةُتتألُّف

    
  هاوظائف
؛ ١٩٧١ املؤثّرات العقلية لسنة ؛ واتفاقية١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخّدرات لسنة :  وظائف اهليئة يف املعاهدات التاليةيرد بيانُ

  .١٩٨٨واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخّدرات واملؤثّرات العقلية لسنة 
 ضمان توافر إمدادات كافية من العقاقري لالستعماالت الطبية والعلمية، وضمان عدم تسريب من أجل احلكومات مع اهليئةُ وتتعاونُ

سهم يف  املراقبة الوطنية والدولية، وُتمِظُ َمواِطن الضعف يف ُن اهليئةُحتّدُد و.صادر املشروعة إىل القنوات غري املشروعةلعقاقري من املا
  .االختالالت تصحيح

 إداري يانٌهي ك هلا، خذ من فيينا مقراًتَّ، اليت َت اهليئةأمانةُو.  ذات الصلة باملعاهداتبوظائفها ها على القيامساعُد ُتللهيئة أمانةٌو
 املتعلقة مبمارسة اهليئة املسائل املوضوعيةيف مجيع اهليئة ختضع إلشراف  ملكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية، لكنها تابٌع

  .لصالحياهتا وأدائها لوظائفها عمال باالتفاقيات
    

  تقريرها السنوي
 حالةَ  التقريُرستعرُضوَي. جلنة املخّدرات اجمللس االقتصادي واالجتماعي عن طريق  عن أنشطتها ُيقدَّم إىل سنوياً تقريراً اهليئةُُرصِدُت

ؤ ، كجهاز حمايد، إىل استبانة االجتاهات اخلطرية والتنّبوتسعى اهليئةُ.  شامالً يف أجزاء خمتلفة من العامل استعراضاًاملخّدراتمراقبة 
  .ها اليت يلزم اختاذُ التدابَريهبا، وتقترُح

  
  
  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


