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Press Release No. 1  وسط أوروبا بتوقيت ٠٠/١١الساعة         
  رئيس اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّراترسالة من 

    
 على الصعيد العاملي، خدِّرات يف جهود مراقبة امل جوهرياًاً عنصر املشتركةَ املسؤوليةَخدِّرات ملراقبة امل الدوليةُعترب اهليئةَُت
 وارتكاب جرائم خدِّراتب فيه تعاطي امل لتفادي ما يتسبَّخدِّرات على ضرورة احترام االتفاقيات الدولية ملراقبة املشدِّدوت

      . من معاناةاملخدِّراتبوأعمال عنف ذات صلة 
 على ضرورة تقاسم ، نؤكِّد٢٠١٢يف تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات لعام 

ي ملشكلة املخدِّرات العاملية وتفادي ما يقع بسببها املسؤولية يف اجلهود الرامية إىل التصّد
ونطرح عددا من التوصيات لتطبيق مبادئ املسؤولية املشتركة يف جهود . من معاناة

سم مشترك بني مجيع  املسؤولية املشتركة قانَّوالواقع أ. مراقبة املخدِّرات تطبيقا أفضل
  .قضايا مراقبة املخدِّرات تقريبا

أكان ذلك على سواء ل مجيعا مسؤولية مشتركة عن مراقبة املخدِّرات، مَّإننا نتح
 لتفادي دماًالصعيد الدويل أو الوطين أو احمللي أو الشخصي، وعلينا أن منضي قُ

كميات كافية وتعاطي ب فيه عدم توافر األدوية اخلاضعة للمراقبة بوختفيف ما يتسبَّ
  .املخدِّرات من معاناة، وكذلك تفادي اآلثار السلبية املرتبطة بسوق املخدِّرات غري املشروعة والتخفيف من حّدهتا

وكان هذا هو الدافع إىل صياغة واعتماد االتفاقيات الدولية . ها عامليا أن يكون حلّبدَّ ا والومشكلة املخدِّرات مشكلة عاملية حقًّ
  .ل حاليا أساس نظام مراقبة املخدِّرات الدويلكِّ ملراقبة املخدِّرات اليت تشالثالث

فقد تعّهدت بالوفاء . ل مسؤولية مشتركة عن مراقبة املخدِّراتمُّويف توقيع احلكومات على االتفاقيات املذكورة إقرارٌ بضرورة حت
كميات كافية من األدوية اخلاضعة للمراقبة الدولية ذات األمهية البالغة بالتزاماهتا الوطنية وفق ما تنص عليه االتفاقيات، ضماناً لتوافر 

  .يف معاجلة اآلالم واألمراض، مبا فيها االضطرابات النفسية وغريها، وتفادي إساءة استعماهلا يف الوقت نفسه
هنا شرط أساسي يف الوفاء وينبغي أن تكون لدى السلطات الوطنية املسؤولة عن التنظيم الرقايب قدرات كافية هلذا الغرض أل

وعلى احلكومات أن تكفل تزويد السلطات املختصة مبا يكفي من املوارد . بتلك االلتزامات بكل فعالية على الصعيد الوطين
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ة  الدويل إىل تقدمي املساعدة التقنية يف هذا اجملال من أجل حتقيق مزيد من الفعالي واجملتمَع احلكوماِتواملوظفني، وتدعو اهليئةُ

  .واالستدامة يف التنظيم الرقايب على الصعيد الوطين للمخدِّرات املستعملة يف أغراض مشروعة
 للتعاون على النطاق العاملي أمهية حيوية يف كفالة أ من التوزيع املشروع لألدوية، فإنَّ التجارة الدولية جزء ال يتجّزنَّوباعتبار أ

  .عدم تسريبها بغرض التعاطيتوفريها دون انقطاع لالستعماالت الطبية ويف 
ب اهليئة باملبادرات املطروحة على الصعيدين الوطين واإلقليمي للسعي ما أمكن إىل حتقيق األهداف الواردة يف االتفاقيات وترّح

  .كةع الدول على مواصلة املشاركة الفاعلة يف هذا احلوار املهم بروح من املسؤولية املشترالدولية ملراقبة املخدِّرات وتشّج
ر من اختاذ مبادرات هتدف إىل استعمال املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية على نطاق أوسع من االستعماالت  اهليئة حتذِّنَّغري أ

 حصر استعمال تلك املواد يف األغراض املذكورة هو أحد أركان إطار مراقبة املخدِّرات الدويل الذي نَّذلك أ. العلمية والطبية
د خرٌق لنص االتفاقيات فحسب، وإمنا سيكون ولن يكون يف التراجع عن هذا التعّه. ويل بشأنه واتفق عليهتفاوض اجملتمع الد

  .للخطرالناس وسالمتهم  تقويض األهداف اإلنسانية لنظام مراقبة املخدِّرات وتعريض صحة من شأنه أيضاً
وقد أوضحُت . وحة بسبب أسواق املخدِّرات غري املشروعة املشاكل املطرد هذه املبادرات بدعوى أهنا كفيلة حبلِّوهناك من يؤيِّ

 اتفاقيات مراقبة املخدِّرات هي أفضل األدوات املتاحة نَّيف تصدير التقرير السنوي السبب وراء عدم جناعة هذه املبادرات وأ
ر هبا وزراعتها وإنتاجها على حنو غري ي ملشكلة املخدِّرات العاملية وحلماية البشرية من تعاطي املخدِّرات ومن تأثري االتِّجاللتصّد

  .مشروع، مثل ما يرتبط باملخدِّرات من جرمية وعنف
  
      

  راميوند يانس
  رئيس اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات
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Press Release No. 2  وسط أوروباوقيت  بت٠٠/١١الساعة         
  مسؤولية املشتركة يف مراقبة املخدِّرات بفعاليةللمهية البالغة األ
    

  ب فيها ضعف إمكانيات احلصول تدعو اهليئة إىل إحياء روح املسؤولية املشتركة من أجل تفادي املعاناة اليت يتسبَّ
  ري مشروععلى األدوية وتعاطي املخدِّرات واالتِّجار هبا وإنتاجها على حنو غ

  
أ من اجلهود الدولية ملراقبة املخدِّرات، وهي املوضوع الرئيسي للتقرير السنوي الصادر عن اهليئة املسؤولية املشتركة جزء ال يتجزَّ

د راميوند يانس، رئيس اهليئة، ذات أمهية جوهرية يف اجلهود املبذولة فهي، كما أكَّ. ٢٠١٢الدولية ملراقبة املخدِّرات يف عام 
ة اآلثار السلبية املرتبطة يا من أجل درء وختفيف ما جيلبه تعاطي املخدِّرات من معاناٍة وتبديٍد للطاقات، وكذلك ختفيف حّدعامل

  .بسوق املخدِّرات غري املشروعة، مثل اجلرمية والعنف والفساد
الحظ رئيس اهليئة، االلتزام املتبادل بني ويستند التعاون الدويل على مراقبة املخدِّرات إىل مبدأ املسؤولية املشتركة، فهي، كما 

يف إطار االتفاقيات الدولية ملراقبة " بتحقيق أهداف مشتركة، وااللتزام بانتهاج سياسات عامة تكميلية وبالعمل املشترك"البلدان 
ة يف إتاحة إمكانية احلصول وللمسؤولية املشتركة عن مراقبة التجارة الدولية يف األدوية اخلاضعة للمراقبة أمهية حيوي. املخدِّرات

على أدوية تسكني اآلالم وعالج األمراض، مبا فيها االضطرابات النفسية وغريها، ويف تفادي توزيع هذه األدوية واستعماهلا على 
  .حنو غري مشروع

ال مراقبة املخدِّرات، ر فكرة املسؤولية املشتركة تارخييا باعتبارها مبدأ من مبادئ القانون الدويل يف جمويستعرض التقرير تطّو
ل نظام مراقبة كِّ الذي شهد اعتماد اتفاقية األفيون الدولية ووصوالً إىل االتفاقيات الثالث اليت تش١٩١٢ابتداء من عام 
  .املخدِّرات الدويل

ة املخدِّرات من  من التوصيات على احلكومات واجملتمع الدويل من أجل تكثيف اجلهود املبذولة ملراقب اهليئة عدداًويطرح تقريُر
ويولَى االهتمام الواجب يف هذه التوصيات لضرورة حتقيق توازن دقيق بني تدابري خفض كل من . منطلق املسؤولية املشتركة

  .العرض والطلب، وهي تربز أمهية تدابري الوقاية والعالج وإعادة التأهيل يف خفض الطلب غري املشروع على املخدِّرات
أنَّ االضطالع باملسؤولية املشتركة عن مراقبة املخدِّرات على الصعيد الدويل ال يكون فعَّاالً إذا مل "ك د رئيس اهليئة كذلكَّوأ

الصعيد، من األمهية مبكان استدامة هذا ولتحقيق فعالية مراقبة املخدِّرات على ." تِف الدول متاماً بالتزاماهتا على الصعيد الوطين
 على ختصيص املوارد  احلكوماِت اهليئةُلذا حتثُّ. العقاقري املشروعة/ التنظيم الرقايب لألدويةقدرات السلطات الوطنية املسؤولة عن
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 على القيام، حسب االقتضاء، باملساعدة على  املاحنةَ الدويل واجلهاِت اجملتمَعالالزمة للحفاظ على قدرات سلطاهتا كما حتثُّ
ات الوطنية املختصة على كفالة توافر كميات كافية من األدوية وترشيد  السلطلقدرةإيصال املساعدة والدعم التقنيني ضماناً 

  .استعماهلا واحلرص يف الوقت نفسه على منع تسريبها وتعاطيها
    

اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات تدعو احلكومات إىل اختاذ إجراءات حامسة أمام انتشار املواد اجلديدة ذات التأثري النفساين 
    خلطر شديدالناس صحة  يعرِّض وقت مضى مبا ن أكثر من أيِّوتعاطيها اآل

ن من ازدياد عدد زيارات غرف خلطر متعاظم، كما يتبيَّالناس صحة ما زالت املواد اجلديدة ذات التأثري النفساين تعرِّض 
مواد "أو " العقاقري احملوَّرة"ى ا تسمَّ موال ختضع هذه املواد، اليت كثرياً. الطوارئ واالتصاالت اهلاتفية مبراكز مكافحة السموم

. ، للمراقبة الدولية لكنها ذات تأثري نفساين شبيه بتأثري املخدِّرات اخلاضعة للمراقبة"مواد االنتشاء العشبية"أو " االنتشاء املشروعة
  .بالضرورة ولكن تعاطيها آخذ يف االزدياد" جديدة"وهي قد تشمل أيضا املواد اليت ليست 

د نطاق هذه املشكلة اليت تواجه جمايل الصحة  هذه املسألة ضمن املواضيع اخلاصة، وحيد٢٠١٢ِّتقرير اهليئة السنوي لعام ويتناول 
وقد حصل ارتفاع مل يسبق له مثيل يف السنوات األخرية يف تعاطي املواد اجلديدة ذات التأثري .  ومراقبة املخدِّراتالعامة

 عدد البالغات عن تعاطي هذه املواد من متوسط يبلغ مخسة يف املائة يف الفترة ما بني عامي  ازدادففي أوروبا مثالً. النفساين
.  أنه يبلَّغ عن تعاطي مادة جديدة كل أسبوع تقريبا، أْي٢٠١١، إىل حوايل عشرة أمثال تلك النسبة يف عام ٢٠٠٥ و٢٠٠٠

 للتصّدي ملشكلة لعموميةا أمام جهود نظم الصحة  هائالًياً حتّدقدَّر العدد اإلمجايل هلذه املواد يف السوق باآلالف، مما يطرحوُي
  .التعاطي ومنعه

 من الكميات ر بسرعة، تعتمد احلكومات أكثر فأكثر خمتلف التدابري الرامية إىل احلّدي اآلخذ يف التغّيوبغية التصّدي هلذا التحّد
 وتشديد املراقبة على البائعني بالتجزئة واالستعانة بالقوانني املتعلقة راملتوافرة من هذه املواد، بوسائل منها إنشاء نظم لإلنذار املبكّ

  .بسالمة األغذية واألدوية لسحبها من السوق واختاذ تدابري مراقبة طارئة ومؤقتة
ومن املهم للغاية تبادل املعلومات حول املواد اجلديدة ذات التأثري النفساين بني احلكومات الوطنية وكذلك بني خمتلف 

وما زالت تدابري . ؤسسات على الصعيد الوطين، بالنظر إىل عوملة التجارة وسهولة تسويق هذه املواد وبيعها على اإلنترنتامل
لها املواد اجلديدة ذات التأثري النفساين الوقاية والتوعية األولية من أهم الوسائل الكفيلة بضمان الوعي باملخاطر اليت قد تشكّ

  .وبالثين عن تعاطيها
 على إنشاء آليات لرصد ما َيستجدُّ من هذه املواد يف األسواق غري املشروعة، ، يف تقريرها السنوي، احلكوماِتع اهليئةُجِّوتش

  .ها على اختاذ إجراءات متضافرة ملنع صنع هذه املواد واالتِّجار هبا وتعاطيهار، وحتثُّبوسائل منها نظم اإلنذار املبكّ
    

بذل  ومن الضروري ة من املخاطر الصحية واالجتماعية الشديدة يف العديد من البلدانتعاطي عقاقري الوصفات الطبي
    ارة لكفالة توافر األدوية اخلاضعة للمراقبة وترشيد استعماهلاجهود جبَّ

، إىل مزيد من العمل على تشجيع توفري كميات كافية من العقاقري ٢٠١٢تدعو احلاجة، حسب تقرير اهليئة السنوي لعام 
 عن لة يف عالج اآلالم واألمراض مثل الصرع أو اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط، فضالًرة واملؤثِّرات العقلية املستعَمدِّاملخ

  . وغريهاالنفسيةاألمراض 
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، علميةواهلدف الرئيسي من النظام الدويل ملراقبة املخدِّرات هو ضمان توافر العقاقري لعالج اآلالم واألمراض وكذلك ألغراض 
ات عن اجلهود املبذولة لكفالة  التقرير آخر املستجّدويتضمَّن. مع احلرص يف الوقت نفسه على منع تسريبها لالتِّجار هبا وتعاطيها

  .احلصول على األدوية اخلاضعة للمراقبة
 للمستحضرات أصالًومن دواعي القلق الشديد الزيادة املتواصلة يف عدد من البلدان يف مستويات االستهالك والتعاطي املرتفعة 

ن ويتضمَّ. لة يف عالج اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاطالصيدالنية احملتوية على مادة امليثيل فينيدات ومواد أخرى مستعَم
 من التوصيات اهلادفة إىل التصّدي للمشكلة، مبا يف ذلك تثقيف املهنيني العاملني يف قطاع الصحة، وتشديد مراقبة التقرير عدداً

  .ين والتوزيع، وإذكاء وعي عامة الناس باملخاطر الصحية املقترنة بتعاطي هذه املوادالتخز
وقد استمر تعاطي عقاقري الوصفات الطبية يف االنتشار يف مجيع مناطق العامل وتزايد زيادة كبرية يف السنوات األخرية بأمريكا 

.  خطرياً واجتماعياًياً صّحياًريكا اجلنوبية، مما يطرح حتّدالشمالية وجنوب وجنوب شرق آسيا، وكذلك يف بعض بلدان أوروبا وأم
ومن الواضح تعاطي عقاقري الوصفات الطبية باحلقن يف بلدان كثرية، وال سيما يف جنوب آسيا، مما يزيد من خطورة اإلصابة 

 املائة من طالب املدارس الثانوية فقد تعاطى أكثر من ستة يف. بفريوس نقص املناعة البشرية والتهاب الكبد باء والتهاب الكبد جيم
  .نات يف غريها من املناطق والبلدانئات واملسكِّالَحظ وجود مشكلة تعاطي املهدِّئات يف بعض بلدان أمريكا اجلنوبية، كما ُيمهدِّ

، عزى جزئياًورمبا ُييف أمريكا الشمالية، الناس صحة  على  بالغاًرة خطراًوقد أصبح تعاطي األدوية احملتوية على عقاقري خمدِّ
. حسب اهليئة، إىل توافر هذه األدوية على نطاق واسع بسبب ممارسات غري أخالقية تشمل وصف األدوية بصورة غري الئقة

 من اخلطوات اليت على احلكومات اختاذها من أجل التصّدي للمشكلة، كما أهابت اهليئة م تقرير اهليئة السنوي عدداًويقدِّ
  .الة بوسائل منها التشجيع على ترشيد استعمال األدويةستراتيجيات وقائية فّعباحلكومات إعداد ا

وفق  يف بعض البلدان برامُج القنَّب الطيب، اليت جيوز وضعها مبوجب القانون الدويل يات الكربى املطروحة أيضاًومن التحّد
 أن الربامج إذا مل ختضع لتنظيم رقايب كاٍفلكن من شأن هذه . ١٩٦١دة يف االتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة شروط حمّد

وتتناول اهليئة هذا املوضوع مبزيد من . تساهم يف الرفع من مستويات تعاطي القّنب، أي استعماله ألغراض غري طبية وغري علمية
  .التفصيل يف تقريرها

    
    ة واالتِّجار هبان على اجملتمع الدويل أخذ زمام املبادرة يف مكافحة تسريب السالئف الكيميائييتعّي

أصبحت تنظيمات االتِّجار باملواد الكيميائية أكثر حيلة وأقدر على التكيف من حيث الطرائق اليت تلجأ إليها للحصول على ما 
بون يستعملون على الة، أصبح املهرِّولاللتفاف على ما ُيفرض على هذه املواد من ضوابط رقابية دولية فّع. حتتاجه من سالئف

لون مكان الصنع غري املشروع لعقاقري التعاطي إىل مناطق ذات أو حيوِّ/، ومة خصيصاًلة جديدة أو مصمَّاد غري جمدَواألغلب مو
  .قدرات أضعف على الصعيد احمللي يف جمايل التنظيم الرقايب وإنفاذ القانون

، الثغرات اليت تشوب ٢٠١٢نوي لعام د تقرير اهليئة السنوي عن السالئف، الذي اقترن صدوره بصدور تقرير اهليئة السوحيدِّ
ار املخدِّرات حيصلون حاليا على كميات كبرية من املواد  جتَّويوضِّح التقرير املذكور أنَّ. حاليا إطار مراقبة السالئف الدويل

 نيتريل، يف مجيع أحناءفينيل أسيتو أسيتو-الكيمائية اجلديدة اليت تكون استعماالهتا التجارية املشروعة ضئيلة أو منعدمة، مثل األلفا
ر يف أعقاب ويأيت هذا التطّو.  شديداًب إدماناًأوروبا وأمريكا الشمالية من أجل الصنع غري املشروع لألمفيتامينات اليت تسبِّ

ات محض فينيل اخلل جرت كذلك على نطاق واسع يف أمريكا الشمالية والوسطى وذكرهتا اهليئة يف تقريرها ضبطيات ملشتقّ
  .٢٠١١ و٢٠١٠لعامي 
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وما زال القلق يساور اهليئة أيضا إزاء تسريب كميات كبرية من املستحضرات احملتوية على اإليفيدرين لصنع امليثامفيتامني على 
 هتريبه عرب احلدود إىل داخل أفغانستان ما  تسريب أهنيدريد اخلل من قنوات التوزيع احمللية مثَّكما أنَّ. حنو غري مشروع يف آسيا

ويتواصل تسريب برمنغنات البوتاسيوم حمليا .  يف احلصول على تلك املادة الكيميائية لصنع اهلريوين األساليب شيوعاًزال أكثر
  .وكذلك صنعه على حنو غري مشروع الستخدامه يف اإلنتاج غري املشروع للكوكايني يف أمريكا اجلنوبية

 وجه لكفالة فعالية النظام الدويل لرصد جتارة ي وظيفتها على أمتّة تؤّدوتربز هذه املشاكل األمهية احليوية لفرض ضوابط رقابية حملي
وقد ال يكون مبقدور البلدان اليت ليست لديها نظم مراقبة أساسية أن تفي بالتزاماهتا مبوجب . السالئف الكيميائية ومنع تسريبها

  .مةة من قبل مجاعات اجلرمية املنظَّح أن تصبح هي والبلدان اجملاورة هلا مستهدف ومن املرج١٩٨٨َّاتفاقية سنة 
وقد ثبتت بالفعل جدوى إجياد حلول مرنة للحكومات بإحداث نظام اإلشعارات السابقة للتصدير باالتصال احلاسويب املباشر 

. ٢٠٠٦ يف السالئف، الذي ُشرع يف العمل به يف عام املشروعة، وهو دعامة النظام الدويل لرصد التجارة ")بن أونالين"نظام (
وميكن للسلطات "). بيكس"نظام ( ذات الصلة بالسالئف احلوادث، أطلقت اهليئة نظام اإلبالغ عن ٢٠١٢مارس /ويف آذار
مة عن االتِّجار باملواد الكيميائية وتعجِّل أكثر ا وبكلّ أمان معلومات استخبارية قيِّة يف خمتلف بلدان العامل أن تتبادل آنياملختّص

" بريزم"، مثل مشروعي الدوليةوأنشطة التعاون " بن أونالين"إىل جانب نظام " بيكس" نظام دَُّعوُي. ثنائيةبالشروع يف حتقيقات 
  . كبري يف جمال مراقبة السالئفز جهودها إىل حدٍّ، أجنع األدوات املتاحة للحكومات كي تعزِّ"كوهيجن"و
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  التطّورات اإلقليميةأبرز 

    
  ياـأفريق

ت  واستمر٢٠١١َّ بأنَّ التغيريات االجتماعية والسياسية يف مشال أفريقيا، اليت بدأت يف تونس وليبيا ومصر يف عام تفيد التقارير
  . قصور يف قدرات بعض هذه البلدان على إنفاذ قوانني املخدِّراتت إىل، أد٢٠١٢َّيف عام 

ر على مكافحة االتِّجار باملخدِّرات ، وهو ما قد يؤث٢٠١٢ِّبيساو ومايل يف أوائل عام - كما وقعت تغيريات سياسية كربى يف غينيا
 البلدين، فإنَّ الوضع ال يزال غري مستقر وبالرغم من تنصيب حكومتني انتقاليتني يف. يف منطقة غرب أفريقيا وغريها من املناطق

بيساو، اليت هي مركز لالتِّجار بالكوكايني يف املنطقة دون - وهذا ما يبعث على القلق ألنَّ كالًّ من غينيا. وباخلصوص يف مايل
  .ولينيار املخدِّرات الداإلقليمية، ومايل، اليت هي بلد عبور للكوكايني وراتنج القنَّب، مستهدف من ِقبل جتَّ

ل حتديداً يف صنع املنشِّطات ب واالتِّجار به وتعاطيه األوسعَ نطاقاً يف أفريقيا، فقد ظهرت خماطر جديدة، تتمثَّولئن ظلّت زراعة القنَّ
وحىت سنوات قليلة مضت، كان صنع امليثامفيتامني وتعاطيه على حنو . األمفيتامينية واالتِّجار هبا وتعاطيها على حنو غري مشروع

ا اآلن فقد ظهر صنعه يف غرب أفريقيا، ال سيما أمَّ.  على ما يبدو يف اجلنوب األفريقي بالدرجة األوىل مشروع منحصراًغري
  .نيجرييا، وهناك نشاط هتريب متزايد لألمفيتامني عرب غرب أفريقيا وشرقها باجتاه شرق وجنوب شرق آسيا

 املنطقة أصبحت يف السنوات األخرية معرباً للمخدِّرات، ال  ألنَّاًوارتفعت مستويات تعاطي الكوكايني يف غرب أفريقيا نظر
ى إىل ويتزايد هتريب اهلريوين إىل شرق أفريقيا وعربها مما أدَّ. ما الكوكايني، من أمريكا اجلنوبية إىل السوق األوروبية املرحبةسّي

 القلق زيادةُ تعاطي ومما يثري أشدَّ. كينيا وموريشيوسزانيا املتحدة وسيشيل و ارتفاع مستويات تعاطيه، ال سيما يف مجهورية تن
  .اهلريوين باحلقن يف هذه املنطقة دون اإلقليمية املتضرِّرة بشدَّة من فريوس نقص املناعة البشرية واأليدز

اعي القلق نات األمل االصطناعية غري اخلاضعة للمراقبة الدولية، من دووقد أصبح تعاطي وجتارة الترامادول، وهو أحد مسكِّ
  .الشديد يف أفريقيا

وليس هناك معلومات يعوَّل عليها عن مدى تعاطي املخدِّرات وطبيعته يف أفريقيا، مما يصعب معه وضع برامج للوقاية والعالج 
  .وإعادة التأهيل
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  القارة األمريكية
  

  ي أمريكا الوسطى والكاريب

اً رئيسياً لتهريب الكوكايني من أمريكا اجلنوبية إىل سوق أمريكا ري ُتستخَدم معَب ال تزال منطقة أمريكا الوسطى والكاريب
عزى إىل تراجع ، وهو ما قد ُي٢٠١٠ يف املضبوطات من الكوكايني يف عام وشهدت املنطقة على العموم اخنفاضاً. الشمالية

الت الفساد وقد ساهم تعاظم نفوذ عصابات املخدِّرات واشتداد التنافس بينها إىل ارتفاع معّد. الطلب عليه يف أمريكا الشمالية
رة ، وهي بلدان متضرِّ"الرباعي الشمايل"ى سمَّ ما ُيما يف بليز والسلفادور وغواتيماال وهندوراس، أْيوالقتل يف املنطقة، ال سّي

  . من غريها من ارتفاع مستوى العنف املرتبط باملخدِّراتأكثر
كما يساور اهليئة القلق إزاء ازدياد تأثري كارتيالت املخدِّرات الواسعة النفوذ على العصابات احمللية يف أمريكا الوسطى، اليت 

 املشروعة واالتِّجار هبا بدعم من سم بطابعْي التنوع والتدويل وأخذت يف تنفيذ أنشطتها املتصلة باملخدِّرات غريأصبحت تتَّ
يها لالتِّجار باملخدِّرات غري يات جديدة على حكومات املنطقة يف تصّدكارتيالت صغرية ومتوسطة احلجم، مما يطرح حتّد

ها على وزادت التأثريات املهدِّدة لالستقرار بسبب االتِّجار باملخدِّرات وزاد وقع. املشروعة وأعمال العنف املتصلة باملخدِّرات
  .ر بالروابط القائمة بني االتِّجار باملخدِّرات وارتفاع مستويات العنفاألمن اإلقليمي، وما فتئت املنطقة تتأثَّ

ي دون اإلقليمية يف ازدياد بعدما شهده من تراجع يف السنوات  وهناك مؤّشرات على أنَّ هتريب الكوكايني عرب منطقة الكاريب
ي على عكس  لكولومبية بأنَّ معظم ضبطياهتا األخرية تشري إىل تزايد أمهية درب الكاريبفقد أفادت السلطات ا. األخرية

هة من أمريكا  كمية الكوكايني املوجَّقدَّر أنَّوُي. السنوات السابقة اليت كان فيها احمليط اهلادئ مسرح معظم الضبطيات
ي حيث  كبري من هذه الكمية عرب أمريكا الوسطى والكاريبوُينقل جزء . ا طن٢٨٠اجلنوبية إىل أمريكا الشمالية تبلغ حوايل 
وما زال تعاطي املستحضرات الصيدالنية احملتوية على منشِّطات يف منطقة أمريكا . تعاطي الكوكايني آخذ يف االزدياد أيضاً

 .الوسطى مدعاة للقلق
    

  أمريكا الشمالية

ل  عن كوهنا املنطقة اليت أبلغت عن أعلى معّد غري املشروعة، فضالًال تزال أمريكا الشمالية أكرب سوق يف العامل للمخدِّرات
 ومتثِّل الوفيات املتصلة. الت انتشار بعض أنواع املخدِّرات فيهاللوفيات ذات الصلة باملخدِّرات، على الرغم من تدّني معّد

 يف  سنة٦٤ً و١٥ن تتراوح أعمارهم بني  تقريباً من بني كلِّ عشرين حالة وفاة لدى األشخاص الذيبتعاطي املخدِّرات واحدةً
  .أمريكا الشمالية

 على الصحة العامة، ويطرح أحد أكرب  كبرياًل خطراًوما زال تعاطي عقاقري الوصفات الطبية يف أمريكا الشمالية يشكِّ
صفات الطبية ألغراض غري  معظم متعاطي عقاقري الووباعتبار أنَّ. يات أمام جهود مكافحة املخدِّرات املبذولة يف املنطقةالتحّد

ص من ت حكومات املنطقة بضرورة وضع برامج للتخلّطبية حيصلون عليها من أحد األصدقاء أو أحد أفراد األسرة، فقد أقرَّ
نت هذه املبادرات وما شاهبها من سحب إذ مكَّ". أيام استرداد عقاقري الوصفات الطبية"ى سمَّالعقاقري تشمل االحتفال مبا ُي

طنان من املستحضرات الصيدالنية اليت انتهت احلاجة إليها من السوق يف أمريكا الشمالية على مدى السنوات كميات باأل
  .القليلة املاضية

  .يف هذه اجملتمعاتالناس صحة  على  كبرياًل خطراًوما زال تعاطي املخدِّرات يف أوساط السكان األصليني يف كندا يشكِّ
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تل فقد قُ. ل خطرا كبريا على األمن العام يف شىت أرجاء البلدنف املرتبطة باملخدِّرات تشكِّت أعمال العويف املكسيك ظلَّ
 لألرقام اليت أصدرهتا  نتيجة لتعّرضهم ألعمال عنف مرتبطة باملخدِّرات، طبقا٢٠٠٦ً شخص منذ عام ٦٠ ٠٠٠أكثر من 

  .احلكومة املكسيكية
 يف ماساشوسيتس على مشروع قانون طُرح يف إطار نظام الدميقراطية املباشرة ويف الواليات املتحدة األمريكية، وافق الناخبون

داخل الوالية، وبذلك تنضاف إىل الواليات القضائية السبع عشرة يف " أغراض طبية"ُيسمح مبوجبه باستعمال القنَّب يف 
 تقريرها السنوي بضرورة إدارة الربامج  يف احلكوماِتوتذكِّر اهليئةُ. ب الطيبالواليات املتحدة اليت جتيز استعمال القنَّ

  لة بربوتوكول  بصيغتها املعد١٩٦١َّ للحكم الوارد يف االتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة وفقاً" ب الطيبالقنَّ"ـاحلكومية ل
  .١٩٧٢سنة 

لدميقراطية املباشرة كما وافق الناخبون يف والييت كولورادو وواشنطن األمريكيتني على مشروع قانون طُرح يف إطار نظام ا
 يف تقريرها د اهليئةُوتؤكِّ. يف هاتني الواليتني القضائيتني)  غري طبية أو علميةأْي(ب ألغراض تروحيية ُيسمح مبوجبه باستعمال القنَّ

رة، ملخِد على أن ينحصر االستعمال املشروع للعقاقري ا تنّص١٩٧٢لة بربوتوكول سنة  بصيغتها املعد١٩٦١َّ اتفاقية عام على أنَّ
 بتصريح بشأن مشروع القانون املذكور صدر، بعد وضع تقريرها وحتيط اهليئة علماً. ب، يف األغراض الطبية والعلميةمبا فيها القنَّ

  .٢٠١٢ديسمرب / العدل بالواليات املتحدة يف كانون األولوزارةيف صيغته النهائية، عن 
    

  أمريكا اجلنوبية

ساحة اإلمجالية املزروعة بشجرية الكوكا على حنو غري مشروع يف دولة بوليفيا املتعّددة ، تقلّصت كثريا امل٢٠١١يف عام 
وقُدِّرت ).  هكتار٦٢ ٥٠٠(وبريو )  هكتار٦٤ ٠٠٠( من كولومبيا وزادت زيادة طفيفة يف كلٍّ)  هكتار٢٧ ٢٠٠(القوميات 

 هكتار، ١٥٣ ٧٠٠ مبا مقداره ٢٠١١كا اجلنوبية عام املساحة اإلمجالية املزروعة بشجرية الكوكا على حنو غري مشروع يف أمري
  .هكتار ١٥٤ ٢٠٠ ، وهي٢٠١٠بلغ عنها يف عام  باملساحة اليت أُ مقارنةً طفيفاًل اخنفاضاًمما ميثِّ

وتشجِّع . ٢٠١٦-٢٠١٢، وافقت حكومة بريو على استراتيجية وطنية ملراقبة املخدِّرات للفترة ٢٠١٢مارس /ويف آذار
على استحداث مشاريع وأنشطة لدعم التنمية املتكاملة واملستدامة يف املناطق اليت ُتزرع فيها شجرية الكوكا،  االستراتيجيةُ

 من وتشمل أهدافها الرئيسية احلّد. ومراقبة املعروض من املخدِّرات، والوقاية من تعاطي املخدِّرات وإعادة تأهيل املتعاطني
  .٢٠١٦ املائة حبلول عام  يف٣٠اإلنتاج احملتمل لورقة الكوكا بنسبة 
 على زيادة كبرية يف حجم إنتاج هذه املادة راًب يف أمريكا اجلنوبية القلق، ألهنا قد تكون مؤّشوتثري الكميات الكبرية املضبوطة من القنَّ

واالستعمال غري املشروعني وهتيب اهليئة يف تقريرها حبكومات بلدان أمريكا اجلنوبية أن تتبيَّن قدر اإلمكان حجم الزراعة . يف املنطقة
  .ب يف أراضيها واجتاهاهتما احلالية، وأن تواصل تعزيز جهودها الرامية إىل مكافحة هذه الزراعةلنبتة القنَّ

      
  ياـآس
  

  شرق وجنوب شرق آسيا

 مل، أْيما زالت يف شرق وجنوب شرق آسيا ثاين أكرب مساحة إمجالية مزروعة خبشخاش األفيون على حنو غري مشروع يف العا
 عن تزايد الزراعة غري املشروعة خلشخاش األفيون يف مجهورية الو الدميقراطية ٢٠٠٧بلَّغ منذ عام وُي. مس املساحة العامليةُخ
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وللتصّدي للمشاكل املطروحة يف املنطقة، هتيب اهليئة حبكومات البلدان املعنية، وكذلك باجملتمع الدويل، اختاذ . الشعبية وميامنار
  . الالزمة، ال سيما يف جمايل التنمية البديلة وإبادة احملاصيلاإلجراءات

نية، وخباصة يطات األمفيتامللمنشِّمتزايدة األمهية  غري مشروعة وتزداد أمهية منطقة شرق وجنوب شرق آسيا باعتبارها سوقاً
نطقة حوايل نصف الكميات املضبوطة فقد ُضبط يف امل. امليثامفيتامني، باإلضافة إىل كوهنا مركز صنع غري مشروع لتلك املواد

واستمرّ االتِّجار على . ٢٠١١، وأبلغ عن زيادات أخرى يف مجيع أحناء املنطقة خالل عام ٢٠١٠من امليثامفيتامني يف العامل عام 
  .متني يف صنع املنشِّطات األمفيتامينية غري املشروعنطاق واسع مباديت اإليفيدرين والسودوإيفيدرين املستخَد

املشاكل العويصة باملنطقة االتِّجارُ بعقاقري الوصفات الطبية واملستحضرات الصيدالنية اليت ُتصرف بدون وصفات طبية واليت ومن 
وقد أبلغ يف املنطقة عن ضبط وتعاطي منتجات . حتتوي على مواد خاضعة للمراقبة الدولية وتعاطي هذه العقاقري واملستحضرات

 احلصول عليها من صيدليات رِّبت من جنوب آسيا أو ُسرقت أو متَّا ُهزوديازيبينات، إمَّ  والبنحمتوية على املورفني والكوديني
ومن .  على تعزيز تدابري مراقبة التجارة يف هذه املنتجات وتوزيعها يف تقريرها احلكوماِت اهليئةُوحتثُّ. رةبوصفات طبية مزوَّ

  . عدد من بلدان املنطقة عن ضبط كميات منهاأَبلغ التأثري النفساين، حيث  تعاطي املواد اجلديدة ذاتاملشاكل املتعاظمة أيضاً
    

  جنوب آسيا

. يتواصل تسريب مستحضرات من قطاع الصناعة الصيدالنية يف اهلند وهتريبها إىل بلدان يف جنوب آسيا ومنها إىل مناطق أخرى
  . ملكافحتهات احلكومة اهلندية بوجود هذه املشكلة واختذت تدابري قويةوقد أقرَّ

ففي ملديف، حصل ارتفاع كبري يف السنوات األخرية يف . ويتزايد االتِّجار باملخدِّرات وتعاطيها يف عدد من بلدان جنوب آسيا
 ة من الضبطيات إىل أنَّويف بنغالديش، تشري البيانات املستمّد. االتِّجار باملخدِّرات، كما يتزايد تعاطي املخدِّرات يف بوتان

احملتوية على مزيج من امليثامفيتامني " يابا" بأشربة السعال احملتوية على الكوديني والبوبرينورفني واألقراص املعروفة باسم االتِّجار
والكافيني، وتعاطي تلك املواد، آخذان يف االزدياد، وهو نفس االجتاه الذي يسري فيه االتِّجار باإليفيدرين والسودوإيفيدرين على 

  .ما يبدو يف اهلند
وقد اختذت حكومات يف خمتلف بلدان منطقة جنوب آسيا خطوات للتصّدي خلطر االتِّجار باملخدِّرات وتعاطيها منذ صدور 

وتشمل هذه اخلطوات وضع سياسة وطنية جديدة وتعزيز تدابري مراقبة احلدود وإنفاذ القانون يف اهلند، . آخر تقرير عن اهليئة
 يف ملديف، واستحداث تنظيم رقايب لألدوية يف بوتان، وبذل جهود للقضاء على زراعة وسّن قانون جديد ملراقبة املخدِّرات

خشخاش األفيون غري املشروعة يف شىت أحناء املنطقة، ووجود سياسة وطنية جديدة ملكافحة املخدِّرات قيد اإلعداد يف 
  .ايف سري النكا وتأهيلهم مهنيبنغالديش، وبذل جهود من أجل زيادة عدد العاملني يف جمال العالج من اإلدمان 

    
  غرب آسيا

 املرتبة األوىل عامليا يف زراعة خشخاش األفيون غري املشروعة وإنتاج شبائه األفيون غري املشروعة؛ ال تزال منطقة غرب آسيا حتتلّ
ملشروعة حبيث وصلت  يف زراعة خشخاش األفيون غري ا كبريةًوُيعزى ذلك يف املقام األول إىل أفغانستان اليت شهدت طفرةً

 نصف املقاطعات  يف املائة عن العام السابق، نظرا ألن١٨َّ، بزيادة مقدارها ٢٠١٢ هكتار يف عام ١٥٤ ٠٠٠مساحتها إىل 
ئ الوضع األمين املضطرب وعدم االستقرار السياسي اللذان يعّمان غرب آسيا أرضية خصبة لألنشطة ويهيِّ.  تواصل زراعته٣٤ـال

ي إىل ارتفاع مستويات االتِّجار يت تعود بالربح على الشبكات اإلجرامية، اإلقليمية منها والدولية، وهو ما يؤّدغري املشروعة ال
  .غري املشروع باملخدِّرات وغسل األموال
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. سياويبدو أنَّ الطلب على خمتلف أنواع املنشِّطات غري املشروعة، مثل الكوكايني وامليثامفيتامني، يتزايد يف أجزاء من غرب آ
 مرة يف ٢٠وهناك تصاعد يف وترية ضبطيات الكوكايني وارتفاع يف حجمها، حيث تضاعفت الكميات املضبوطة منه أكثر من 

 حنو  كغ من الكوكايني، أْي٥٨٩ ضبطت تركيا كمية قياسية بلغت ٢٠١١ويف عام . ٢٠١٠ و٢٠٠١الفترة ما بني عامي 
وما فتئت الكميات .  عدد ضبطيات الكوكايني قد زاد زيادة هائلة، وأفادت بأن٢٠١٠َّضعف الكمية املضبوطة يف عام 

أنَّ تعاطي امليثامفيتامني، على سبيل املثال، آخذ يف االزدياد ب تفيد التقاريرردة، كما املضبوطة من هذه املخدِّرات تزداد زيادة مطَّ
  .جبمهورية إيران اإلسالمية

 الوقت املناسب يعوق إجراء حتقيقات اقتفائية للوقوف على مصادر تسريب وما زال ضعف تبادل املعلومات بني احلكومات يف
 الدول األعضاء، من أجل ومن مثَّ فإنَّ اهليئة تشجِّع كلَّ. ما يف أفغانستان والبلدان اجملاورةاملواد الكيميائية يف غرب آسيا، وال سّي

ة اهليئة لالتصاالت تصل بالكيمياويات غري املشروعة عرب منّص تحوادثتعزيز تبادل املعلومات االستخبارية، على اإلبالغ عن أية 
  ".بيكس" نظام العاملية اآلمنة باالتصال احلاسويب املباشر، أْي

وقد أسهم الوضع السائد يف شىت أحناء املنطقة دون اإلقليمية العربية يف انتشار االتِّجار باملخدِّرات غري املشروعة يف الشرق 
وبلغ حجم . فة احملتوية على األمفيتامني ُتضبط يف اململكة العربية السعودية واألردناملزيَّ" الكابتاغون"اص فما زالت أقر. األوسط

وما زالت اململكة العربية السعودية . ٢٠١١ا يف عام  طن٢٢املضبوطة يف املنطقة ") الكابتاغون"مبا فيها أقراص (األمفيتامينات 
غ معظم بلدان املنطقة عن تعاطي عقاقري الوصفات الطبية احملتوية على مؤثِّرات عقلية، وال سيما وأبل. الوجهة الرئيسية هلذه املادة

  .طاتزوديازيبينات واملنشِّ البن
    

  اـأوروب
ملواد  الزيادة يف تعاطي اغري أنَّ.  على مستوى مرتفع ظلَّر تعاطي املخدِّرات غري املشروعة يف أوروبا يف السنوات األخرية، وإنْمل يتغيَّ

يات الكربى املطروحة يف غرب أوروبا اجلديدة ذات التأثري النفساين، وكذلك يف صنعها واالتِّجار هبا على حنو غري مشروع، من التحّد
 ٤٩ بلغ أُبلغ نظام اإلنذار املبكر لالحتاد األورويب عن عدد قياسي من املواد اجلديدة ذات التأثري النفساين، ٢٠١١ففي عام . ووسطها

وتضاعف عدد مواقع اإلنترنت اليت تباع فيها منتجات ذات تأثري نفساين موّجهة إىل بلدان االحتاد األورويب أكثر من أربع . مادة
ى العديد من احلكومات هلذا ويتصّد. ٢٠١٢يناير / يف كانون الثاين موقعا٦٩٠ً، ليصل إىل ٢٠١٠يناير /مرات منذ كانون الثاين

  .واد على حدة أو جمموعات منها للمراقبة الدوليةي بإخضاع كل مادة من املالتحّد
 استهالك خمدِّرات غري مشروعة باالقتران مع خمدِّرات أخرى وكحول دة، أْييات األخرى تعاطي خمدِّرات متعّدومن التحّد

ويف عام . االزدياد عدد متعاطي الديسومورفني يف البلد آخذ يف نَّوأفادت سلطات االحتاد الروسي أ. ومواد غري خاضعة للمراقبة
بلغ يف بلغاريا ورومانيا واليونان عن حدوث زيادة كبرية يف حاالت اإلصابة اجلديدة بفريوس نقص املناعة البشرية ، أ٢٠١١ُ
  . إىل انتشار الفريوس الواسع يف أوساط متعاطي املخدِّرات باحلقناستناداً

ومترّ دروب التهريب الرئيسية عرب بلغاريا ومجهورية مقدونيا . خدِّراتا لتهريب امل مهم إقليمياًوأصبحت البوسنة واهلرسك مركزاً
مثَّ عرب اجلبل األسود وصربيا إىل البوسنة واهلرسك، ومنها إىل كرواتيا وسلوفينيا  )١( ورومانيا إىل كوسوفو،ابقاًساليوغوسالفية 
  .ونان إلرسال شحنات إىل أوروبا الشرقيةويتزايد هتريب الكوكايني عرب موانئ يف كرواتيا والي. وأوروبا الغربية

───────────────── 
  ).١٩٩٩ (١٢٤٤ينبغي أن ُيفهم من مجيع اإلشارات إىل كوسوفو يف هذه الوثيقة ويف وثائق اهليئة أهنا متتثل لقرار جملس األمن   )1(  
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ستخدم يف صنع األمفيتامينات غري املشروع، واليت كان لبعضها  ُتوتزايد عدد املختربات اليت اكُتشفت يف املنطقة بعد أن كانت
روبا وغرهبا؛ وازدادت ويبدو أنَّ االجتاه حنو االستعاضة عن األمفيتامني بامليثامفيتامني يتواصل يف مشال أو. ةطاقة تصنيعية مهمَّ

  .الكمية املضبوطة من امليثامفيتامني يف مشال أوروبا زيادة كبرية
 لفائدة جنوب شرق أوروبا للفترة ٢٠١٢ يف عام  جديداً إقليمياً مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية برناجماًواستهلَّ
واعتمدت ". مية املنظَّمة من أجل حتسني احلوكمة والعدالة واألمنمكافحة االتِّجار غري املشروع واجلر" بشأن ٢٠١٥-٢٠١٢

  . وطنية بشأن املخدِّراتاستراتيجية  أيضا٢٠١٢ًحكومة أوكرانيا يف عام 
    

  أوقيانوسيا
 تشديد نَّغري أ. ال تزال نِسب تعاطي املنشِّطات األمفيتامينية وصنعها على حنو غري مشروع يف أوقيانوسيا من أعلى النسب يف العامل

ى إىل مزيد من ضبطيات طات األمفيتامينية قد أدَّمة يف صنع املنشِّ السالئف الكيميائية املستخَد علىاملراقبة يف أستراليا ونيوزيلندا
 ت، مع أنَّما دول جزر احمليط اهلادئ، إىل معلومات عن حالة االتِّجار باملخدِّراوتفتقر البلدان األخرى يف املنطقة، ال سّي. امليثامفيتامني
  .رات فيها على توافر امليثامفيتامني وارتفاع نسب تعاطيه يف أوساط الشباب حىت يف املناطق النائيةهناك مؤّش
وما . ما يف أستراليابلغ عن ضبط كميات كبرية منه، ال سّي نسب تعاطي الكوكايني يف املنطقة آخذة يف االزدياد، حيث أُكما أنَّ
يات اجلسيمة يف أستراليا تزايُد ومن التحّد. دفون أسواق املخدِّرات غري املشروعة بأستراليا ونيوزيلنداار الكوكايني يستهزال جتَّ

  .تعاطي املواد اجلديدة ذات التأثري النفساين، حيث يتوافر عدد كبري من هذه املواد
 ملكافحة االتِّجار غري املشروع يف املخدِّرات  إىل اتفاقية األمم املتحدة بقراري حكوميت ناورو ونيوي االنضماَموقد رحَّبت اهليئةُ

 يف مجيع املعاهدات الدولية الثالث ملراقبة  تسع دول يف املنطقة مل تصبح بعد أطرافاًغري أنَّ. ١٩٨٨واملؤثِّرات العقلية لسنة 
زر سليمان وجزر كوك وساموا  الدول املعنية، وهي بابوا غينيا اجلديدة وباالو وتوفالو وج حكوماِت اهليئةُوحتثُّ. املخدِّرات

 عدم تصديقها حىت  وناورو، على االنضمام إىل مجيع املعاهدات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّرات، ذلك أنَّيتوفانواتو وكرييبا
ها على حنو اآلن على هذه االتفاقيات مدعاة للقلق، وخاصة بالنظر إىل الزيادة احلاصلة على ما يبدو يف االتِّجار باملخدِّرات وصنع

  .غري مشروع يف املنطقة
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  نبذة عن اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات
  

ى رصد تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة العقاقري والتشجيع على اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات هي هيئة مستقلّة شبه قضائية تتولّ
، وكانت هناك منظَّمات سالفة ١٩٦١تفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة  لال وفقا١٩٦٨ًنشئت اهليئة يف عام وقد أُ. ذلك التنفيذ

  .هلا يف إطار املعاهدات السابقة ملراقبة املخدِّرات، يرجع تارخيها إىل عهد عصبة األمم
 ينتخبهم اجمللس االقتصادي واالجتماعي ويعملون بصفتهم الشخصية ال كممثّلني وتتألّف اهليئة من ثالثة عشر عضواً

  .ماهتمحلكو
 واتفاقية ١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة : وأُرسيت وظائف اهليئة يف املعاهدات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّرات، وهي

. ١٩٨٨ واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتِّجار غري املشروع يف املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية لسنة ١٩٧١املؤثِّرات العقلية لسنة 
وتسعى اهليئة، بالتعاون مع احلكومات، إىل ضمان توافر إمدادات كافية من العقاقري لالستعماالت الطبية والعلمية، وضمان عدم 

 مع احلكومات على منع وتتعاون اهليئة أيضاً. حدوث تسريب للعقاقري من املصادر املشروعة إىل القنوات غري املشروعة وتعاطيها
 واطَن َمد اهليئةُوحتدِّ.  من التجارة املشروعة الستخدامها يف صنع املخدِّرات بطريقة غري مشروعةتسريب السالئف الكيميائية

  .الضعف يف نظم املراقبة الوطنية والدولية، وتسهم يف تصحيح تلك األوضاع عن طريق التعاون مع احلكومات
خذ من فيينا مقرا هلا، هي كيان إداري انة اهليئة، اليت تتَّوأم. وللهيئة أمانة تساعدها على القيام بوظائفها ذات الصلة باملعاهدات

تابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، لكنها ختضع إلدارة اهليئة يف مجيع املسائل املوضوعية املتعلقة مبمارسة 
  .صالحيات اهليئة وأداء وظائفها عمال باالتفاقيات

  حملةًن التقريُرويتضمَّ. ن أنشطتها يقدَّم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي عن طريق جلنة املخدِّرات ع سنوياً اهليئة تقريراًوُتصدر
، إىل حتديد االجتاهات اخلطرية  حمايدةًوتسعى اهليئة، باعتبارها هيئةً.  عن حالة مراقبة املخدِّرات يف خمتلف مناطق العاملعامةً

 إىل احلكومات واملنظمات الدولية من أجل  يف تقريرها السنوي توصياٍتم اهليئةُوتقدِّ.  اختاذهاوالتنّبؤ هبا، وتقترح التدابري الالزم
  .حتسني مستوى مراقبة املخدِّرات على الصعيد العاملي

صفة غري ر استخدامها يف صنع املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية ب عن السالئف والكيمياويات اليت يكثُ سنوياً اهليئة تقريراًُتصدركما 
  .رات العقليةثِّمشروعة، ومنشورين تقنيني عن العقاقري املخدِّرة واملؤ

  


