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  الدولية ملراقبة املخدِّراتيئةاهل من رئيس رسالة
  

ماً  َمْعل٢٠١٣َلعام ) اهليئة(ات خدِّر التقريُر السنوي الصادر عن اهليئة الدولية ملراقبة املميثِّل
 ١٩٦٨ فهو التقرير السنوي اخلامس واألربعون الذي تصدره اهليئة منذ إنشائها يف عام ،ااصخ

 الفترة، ظهرت حتدِّيات كثرية تلكوخالل . ١٩٦١ات لـسنة مخدِّرالتفاقية الوحيـدة للل وفقاً
عامل  وما انضمام مجيع دول ال.ات العامليةخدِّر يف التصدِّي ملشكلة املحثيثةوُبذلت جهود 

 انعكاس للقناعة بضرورة توحيد  إالَّاتخدِّر اململراقبةاالتفاقيات الدولية الثالث تقريباً إىل 
  . مبدأ تقاسم املسؤوليةات واستناد هذه اجلهود إىل خدِّري ملشكلة املاجلهود العاملية للتصدِّ

لى تعاطي بة عويركِّز تقرير هذا العام تركيزا خاصا على العواقب االقتصادية املترتِّ
حنن و. ف مايل فيه العامل بفترة تقشُّ يف هذا الوقت الذي ميرُّآينٌّات، وهو موضوع خدِّرامل

ات يف خدِّرنورد يف التقرير أدلة على مدى التكاليف االقتصادية واالجتماعية لتعاطي امل
 احلكومات جماالت الصحة والسالمة العمومية واجلرمية واإلنتاجية واحلوكمة، وحنثُّ

 الوقاية والعالج وتظلُّ.  يف تنفيذ سياسات وقاية وبرامج عالج ناجعة من حيث التكلفةمضافرة جهودهااملؤسسات على و
 على هذا االستثمار حىت يف احلفاظ وجيب. اتخدِّرعنصرين ضروريني ملواجهة التكاليف االقتصادية واالجتماعية لتعاطي امل

" خيار استثماري" فيمكن أنْ يكون أسوأ - أيْ خسران ما لدى املواطنني من طاقات -ك أمَّا البديل لذل. فترات التقشُّف املايل
  .على اإلطالق

من ثَمَّ ، واتخدِّراالقتصادية لتعاطي املالتكاليف  من توصيات وأفضل املمارسات بشأن احلدِّم يف التقرير عدداً من الُنقدِّإننا و
 واالتفاقيات الثالث اليت ،اتخدِّراملبدأ الذي يستند إليه النظام الدويل ملراقبة امل إىل ذلكعود بنا وي. حتسني الرفاه االجتماعي

  .االهتمام بصحة البشر ورفاههم: ، وهو عليهايرتكز
شتركة وعزَّز التزاَمه باملسؤولية امل وتأسيس اهليئة، أكَّد اجملتمع الدويل ١٩٦١ الفترة اليت مضت منذ بدء نفاذ اتفاقية سنة خاللو

 التقاريُر السنوية اليت تصدر عن اهليئة، مشفوعةً بالتقارير السنوية عن الكيمياويات السليفةُتقدِّم و. اتخدِّرال مراقبة امليف جم
يات اليت جوهبت وما يلزم بذله من قت والتحدِّ جرداً لإلجنازات اليت حتقَّات العقلية،ؤثِّرات واملخدِّرواملنشورات التقنية عن امل

  . جهود إضافية
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 باالستعراض الرفيع املستوى لتنفيذ الدول ،٢٠١٤مارس / آذار١٤ و١٣ب اجملتمع الدويل اآلن لالضطالع، يف يومي ويتأهَّ
ستسهم فيه اهليئة استناداً إىل عملها يف رصد وتعزيز تنفيذ االتفاقيات الثالث الذي  ،لإلعالن السياسي وخطة العملاألعضاء 
 ،ات العامليةخدِّر للدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة املاتالتحضري ذلك، جتري حالياً  إىلإضافةًو. اتخدِّرملراقبة امل

بل العمل  اإلرشاد بشأن سموستقدِّعلى مستوى رفيع إىل هذه املسألة و وجِّه االنتباه جمدَّداًست واليت ٢٠١٦املقرَّر عقدها يف عام 
توصيات للحكومات واملنظمات  ب٢٠١٣لعام لهيئة رتقبة، ُيختتم التقرير السنوي ل وبالنظر إىل هذه األحداث امل.يف املستقبل

 ضمان توافر املواد اخلاضعة للمراقبة من أجل األغراض ويف هناية املطاف ،الدولية واإلقليمية هتدف إىل حتسني تنفيذ االتفاقيات
  . غري مشروعةبصفة هبا وتعاطيها تِّجارصنعها واالو روعةسريبها إىل القنوات غري املشاحليلولة دون تمع ية والعلمية، طبِّال

لقنَّب ألغراض اإلباحة القانونية الستعمال ايف الوقت نفسه، بشأن بعض املبادرات اهلادفة إىل   القلق ما زال يساور اهليئة،بيد أنَّ
 االعتبار األساسي هو ه املسألة، ينبغي أن يظلَّفعندما تنظر احلكومات يف سياساهتا املقبلة بشأن هذ. ة والعلميةيطبِّغري األغراض ال

 ويف هذا التقرير، ُتشري اهليئة بقلق إىل أنَّ. ١٩٦١ لروح ديباجة اتفاقية سنة صحة السكان ورفاههم على املدى الطويل، وفقاً
طة املتعلقة باسترياد القنَّب  األنشتتوىل مراقبة وتنظيمتشريع سوف ُيتيح للدولة أن غواي وافق على واجمللس األدىن يف برملان أور

 ، مبقتضى أحكام وشروط ُتقرَّر بالئحة تنظيمية،خزهنما وبيعهما وتوزيعهماو تاجهما وحيازهتما بأيِّ صفة كانتومشتقّاته وإن
 وُتشري .ق جملس الشيوخ على القانون واشترعته احلكومةوبعد إجناز هذا التقرير، صدَّ. يةطبِّا ألغراض غري األغراض المالستعماهل

  . غواي بضرورة احترام االتفاقياتو، وُتذكِّر أور١٩٦١ هذا التشريع خيالف أحكام اتفاقية سنة اهليئة إىل أنَّ
كما أننا نأسف بالغ األسف للتطورات اجلارية على مستوى الواليات يف كولورادو وواشنطن يف الواليات املتحدة فيما خيص 

رات ختالف أحكام اتفاقيات مراقبة  هذه التطّووُتعيد اهليئة التأكيد على أنَّ. غراض ترفيهيةستعمال القّنب ألاإلباحة القانونية ال
 الواليات املتحدة على كفالة  حكومةَ اهليئةُوحتثُّ. ية والعلمية وحدهاطبِّ على األغراض البالقنَّات، اليت تقصر استخدام خدِّرامل

  . التنفيذ الكامل للمعاهدات يف كامل إقليمها
ات العاملية خدِّربالنظر إىل االستعراض الرفيع املستوى املرتقب والتحضريات للدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة املو

، فإنين أُعيد التأكيد على استعداد اهليئة للمواظبة على حوار مستمر مع مجيع البلدان، مبا فيها ٢٠١٦ر عقدها يف عام املقرَّ
  .  فيها تلك املبادرات، هبدف ضمان التنفيذ التام لالتفاقيات ومحاية الصحة العموميةالبلدان اليت تتَّخذ

      
 راميوند يانس  

 رئيس  
  اتخدِّراهليئة الدولية ملراقبة امل  
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Factsheet 1   وسط أوروبا بتوقيت ٠٠/١٢الساعة       

  -الوقاية والعالج 
  اتخدِّرعنصران رئيسيان ملواجهة التكاليف االقتصادية واالجتماعية لتعاطي امل

    
  دوالراتعشرة ر ما يصل إىل ميكن أن يوفِّ على برامج الوقاية والعالج ُينفَُق دوالر كلُّ

أنَّ حـساب  ومـع  . لـسالمة العموميـة واجلرميـة واإلنتاجيـة واحلوكمـة     ثار يف جماالت عديدة، منـها الـصحة وا      خدِّرات آ لتعاطي امل 
فإنَّ فهـم    - بسبب حمدودية البيانات     - ياًل حتدِّ يشكِّات يف مجيع أحناء العامل      خدِّرتعاطي امل ل بالدوالر   ةكاملال يةقيقاحلتكاليف  ال

  . هذه التكاليف مناحلدِّ ات ضروريٌّ لوضع السياسات الرامية إىلخدِّرالتكاليف االقتصادية لتعاطي امل
ات وعـالج مـدمنيها مـن أكثـر تـدابري مكافحـة العواقـب االقتـصادية لتعـاطي                  خـدِّر  الوقايـة مـن تعـاطي امل        علـى أنَّ   د اهليئـةُ  وُتشدِّ

ر يـوفِّ  دوالر ُينفَُق علـى بـرامج الوقايـة اجليـدة ميكـن أن             كلَّ فقد أظهر معظم الدراسات أنَّ    . ات فعالية من حيث التكلفة    خدِّرامل
بـرامج   جيـب احلفـاظ علـى اسـتثمار احلكومـات يف             ؛ ومن ثَـمَّ   الحقةالتكاليف  ال من دوالرات   ١٠على احلكومات ما يصل إىل      

 التكــاليف ويف حــني أنَّ. التقــشُّف املــايل وعلــى نظمهــا الرقابيــة التنظيميــة، حــىت يف فتــرات   الوقايــة والعــالج وإعــادة التأهيــل، 
 يف مجيـع البلـدان       احلكومـاتِ   اهليئة، يف إطار توصياهتا، حتـثُّ       بني املناطق اجلغرافية فإنَّ     واسعاً فاًوالعواقب ميكن أن ختتلف اختال    

ات يف براجمها الوطنية، مع مراعاة مبدأ املسؤولية املـشتركة          خدِّرعلى إدماج السياسات واملبادرات الرامية إىل مكافحة هتريب امل        
  . ات على مجيع املستويات احلكوميةواهلدف الرئيسي املتمثل يف تعزيز املؤسس

      
  اتخدِّر كل التكاليف االقتصادية واالجتماعية لتعاطي امل– واحلوكمة  واجلرميةالصحة والسالمة العمومية واإلنتاجية

االسـتثمارات يف    العواقـب مـن حيـث اخلـسارة االقتـصادية فـإنَّ       األثر على الصحة يربز كأحـد أهـمِّ   على الرغم من أنَّ    :الصحة
: تكلفـة سـجن املتعـاطني     ب مقارنـة  ُتعـالَج أو     الة الـيت    فـه حـاالت التعـاطي املـستمرَّ       ا تكلِّ مب مقارنة التكلفة   الة من حيث  فعَّالعالج  

الرعايـة الــصحية مببلــغ  اجلرميــة و خفــض يف تكـاليف  ل يف يتمثَّـ  عائــداًيف الواليــات املتحـدة يــدرُّ  دوالر ُيــسَتثَمر يف العـالج  كـلُّ ف
  . دوالرا١٢ًوالرات و د٤يتراوح بني 

 علـى مـستوى العـامل بـأهنم يتعاطوهنـا هـي       ي العـالج ات لتلقِّـ ُيبلِّغ األشخاُص الذين يدخلون املـصحَّ    ات اليت   خدِّروأكثر أنواع امل  
، شـكاليني يف العـامل    اإلات  خدِّراملمتعاطي  من  احد فقط من بني كل ستة        و العالج الالزم ى  يتلقَّو،  هلريوين والقنَّب والكوكايني  ا

  . دوالر سنوياًمليار  ٣٥تبلغ حوايل عاملية تكلفة إمجالية ب ماليني شخص، ٤,٥ حنو أي
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خـدمات العـالج    ى  يتلقَّفي أفريقيا ال    ف. من منطقة إىل أخرى     واسعاً ات الذي يتلقون العالج تبايناً    خدِّرتتباين نسبة متعاطي امل   و
ي وشـرق وجنـوب شـرق         يف أمريكـا الالتينيـة والكـاريب      و ،لينيات اإلشـكا  خدِّر شخصاً من متعاطي امل    ١٨ سوى واحٍد من كلِّ   

 أنَّ واحـداً    ويقـدَّر  ،ات اإلشـكاليني  خدِّر شخصاً من متعاطي امل    ١١  واحد تقريباً من كلِّ    شخصى خدمات العالج    أوروبا يتلقَّ 
  .عالجيةالت ى تدخُّات اإلشكاليني يف أمريكا الشمالية يتلقَّخدِّر ثالثة أشخاص من متعاطي املمن كلِّ

ات يف أمريكا الشمالية األعلى على      خدِّر حاالت الوفاة املتصلة بامل     تظلُّ رهتا حكومات بلدان املنطقة،   حبسب املعلومات اليت وفَّ   و
 وفـاة لكـل مليـون مـن         ١٥٥,٨  وفيـات قـدره    معدَّلل   ُتمثِّ ،حالة منها  ٤٨ ٠٠٠ زهاء   ٢٠١١شهد عام   مستوى العامل، حيث    

 حالة وفاة ذات صـلة  ٢١١ ٠٠٠شري التقديرات إىل حدوث ُتوعلى الصعيد العاملي،    .  عاماً ٦٤إىل   ١٥ يف سنِّ  الذينالسكان  
 يف املائـة مـن الوفيـات النامجـة عـن مجيـع األسـباب لـدى األشـخاص          ١,٣ يف املائـة و  ٠,٥نسبةً تتراوح بني    بات سنوياً،   خدِّربامل

  . هلذا اخلطر لى معدَّألعلالشباب ض ، مع تعرُّ عاما٦٤ً عاماً و١٥ يف سنِّالذين 
ات، وخسارة مساحات ميكن أن ُتـزرع باحملاصـيل   مخدِّرنتيجة للزراعة غري املشروعة لل     لتدهور الغابات وجتزئتها   :العواقب البيئية 

تخلُّص ات واملستحضرات الـصيدالنية والـ     خدِّرصنع امل   فإنَّ ،وعالوة على ذلك  . ئة على البيئة وعلى األمن الغذائي     الغذائية، آثار سيِّ  
  . اتخدِّرض الدائم جلرعات منخفضة من امل مبا يشمل التعرُّ،كبرياًثاً بيئياً تلوُّ يسبِّب منها على حنو غري مشروع

باألعبـاء امللقـاة علـى عـاتق أجهـزة إنفـاذ القـانون والقـضاء،                ات،  خـدِّر ق تكاليف منع اجلرمية، الناجتة من تعـاطي امل         تتعلَّ :اجلرمية
 إمجـايل  وُتـشري الدراسـات إىل أنَّ  . اتخـدِّر عدَّالت إيقـاع عقوبـة الـسجن نتيجـةً للـسلوك املتـصل بتعـاطي امل              إضافةً إىل ازدياد م   

الــصيدالنية العقــاقري  وهــي اجلــرائم املرتبطــة ب-ات خــدِّر مــن اجلــرائم الــيت تقتــرن عــادة بتعــاطي املتكــاليف ثالثــة أنــواع أساســاً
ات؛ واجلـرائم االقتـصادية القهريـة، الـيت فيهـا           خـدِّر العنف اليت ترتكب حتـت تـأثري امل       ، اليت ُيقصد هبا اجلرائم أو أعمال        النفسانية

ات وإدمـاهنم؛ واجلـرائم النظاميـة الـيت تقـع، مـثالً،             مخـدِّر ات يف اجلرميـة لتغطيـة تكـاليف اسـتهالكهم لل          خـدِّر ينخرط متعـاطو امل   
  .  كانت ختتلف من منطقة إىل أخرىالية، وإنْ هي تكاليف ع-ات خدِّر يف جمال امل"موقع نفوذ" على النـزاعاتبسبب 

ات والفقـر وضـعف     خـدِّر  هنـاك تـرابط بـسبل عديـدة بـني تعـاطي امل             يكـون مـا   كثرياً   :احلوكمة واجلماعات السكانية الضعيفة   
ــرتبط ن أنات ميكــن أنْ يــضِعف احلوكمــة، وهــذا بــدوره ميكــ  خــدِّرالفــساد املتــصل باملف. احلوكمــة ــاد زراعــة حماصــيل  ي  بازدي

ة، وميكـن أن يكـون لكـل ذلـك           غـري مـشروع    بـصفة  وتعاطيهـا  هبا   تِّجارات وصنعها واال  خدِّروإنتاج امل  ات غري املشروعة  خدِّرامل
  . ، مثل األطفال والنساء ومن يعيشون يف الفقرفئات معيَّنة من السكانتأثري جسيم على 

    
  ات؟رخدِّتعاطي املل ةمجالياإلتكلفة الفض اجملتمعات خل تفعلماذا ميكن أن 

ات، خـدِّر  توصيات هتدف إىل خفض التكاليف االقتـصادية واالجتماعيـة لتعـاطي امل            ٢٠١٣وردت يف تقرير اهليئة السنوي لعام       
ر وأن يـوفِّ ات خـدِّر تعـاطي امل  مـن   ميكـن أن حيـدَّ   عدالـة للنظام أكفـأ    وإقامة   ،هدافاألتدابري وقاية حمدَّدة وُمحكَمةُ     خاذ  مشلت اتِّ 

  . ات مدجمة يف برامج التنميةخدِّر باملتِّجارباع سياسات ملكافحة اال، واتِّبدائل للسجن
 وللسياسات املوصى هبا يف هذا      اتخدِّرلمعاهدات الدولية الثالث ملراقبة امل    ل هاتنفيذ على توسيع نطاق      احلكوماتِ  اهليئةُ وحتثُّ

  . منظمة األمم املتحدة للطفولةثل مهتا مع املنظمات الدولية ذات الصلة، ازيادة تعاوهنا وكذلك شراكالصدد، و
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   أكثر من مسألة مواد أفيونية-ات يف أفغانستان خدِّرمشكلة امل: حتت اجملهر
  

  ي للوضع املتدهور يف جمال زراعة خشخاش األفيون غري املشروعة على اختاذ تدابري ملموسة للتصدِّ حتثُّاهليئةُ
ات، اليت هتدف   خدِّر أفغانستان على ترمجة استراتيجيتها الوطنية ملكافحة امل        حكومةَ ٢٠١٣ يف تقريرها السنوي لعام       اهليئةُ ثُّحت

ن ولـن تتحـسَّ  .  هبا بصفة غري مشروعة، إىل تدابري ونتائج ملموسة        تِّجار وصنعها واال  ات وإنتاجها خدِّرإىل القضاء على زراعة امل    
 تِّجـار ماً جوهرياً ومستداماً وقـابالً للقيـاس يف جمـاالت مكافحـة اال    ق احلكومة تقدُّات يف أفغانستان ما مل حتقِّخدِّرحالة مراقبة امل  

  . اتخدِّرات والتنمية البديلة وخفض الطلب على املخدِّربامل
 ، ومـن أنَّ   ٢٠١٠ زراعة خشخاش األفيون غري املشروعة ازدادت لثالثة أعـوام متعاقبـة منـذ عـام                 وتشعر اهليئة بقلق بالغ من أنَّ     

 يف ٣٦ هكتـار، بزيـادة     ٢٠٩ ٠٠٠ وهـو    ٢٠١٣ بلغـت مـستوى قياسـياً يف عـام            املزروعة خبـشخاش األفيـون     ةمجالياإلاملساحة  
راً سياســات بــشأن علــى الــرغم مــن محــالت اإلبــادة واعتمــاد احلكومــة مــؤخَّ )  هكتــار١٥٣ ٠٠٠ (٢٠١٢املائــة مقارنــة بعــام 

  . خطرياًهتديداًات خدِّرهذه احلالة أهداف املعاهدات الدولية ملراقبة املد هتدِّو. ي للمشكلةات للتصدِّخدِّرامل
.  حول املسائل املثرية للقلـق     مع احلكومة مر  مست على حوار    وتواظب ،ات يف أفغانستان  خدِّرمراقبة امل وترصد اهليئة عن كثب حالة      

 مـن االتفاقيـة   ١٤ إىل تفعيـل املـادة    ٢٠٠٠مـايو   /ة، عمـدت اهليئـة يف أيـار       شروعاملي زراعة خشخاش األفيون غري       تفشِّ وبالنظر إىل 
القيـام بـذلك، اسـترعت      ويف  . اتخدِّراملعاهدات الدولية ملراقبة امل    جتاه أفغانستان، لضمان تنفيذ      ١٩٦١ات لسنة   مخدِّرالوحيدة لل 

  .  للوضع إلجياد حلٍّ– على أعلى املستويات –اهليئة انتباه اجملتمع الدويل إىل املسألة ودعت إىل اختاذ إجراءات للتعاون الدويل 
، ٢٠١٤يف أفغانستان يف عام ) إيساف(اختتام مهام القوة الدولية للمساعدة األمنية قرب بالنظر إىل واعترافاً جبهود احلكومة، و

د وُتـشدِّ .  مـن بلـدان املنطقـة   داً دعوهتا إىل تقدمي الدعم والتعاون الكاملني واملستمرَّين من اجملتمـع الـدويل وأيـضاً    د اهليئة جمدَّ  تؤكِّ
 مـن خـالل االحتـرام الكامـل والتنفيـذ التـام        غـري املـشروع إالَّ  القضاء على خشخاش األفيوناهليئة أيضاً على أنه ال ميكن حتقيق      

  . رةالعيش يف املناطق املتأثِّسبل بديلة مستدامة لكسب ني ذات الصلة، مع توفري للقوان
ن أن يسري القـضاء علـى    ويتعيَّ). احلشيش (القنَّب لراتنج    رئيسياً  جتعل من أفغانستان َمصدراً    زراعة القنَّب غري املشروعة    كما أنَّ 

 بـه  تِّجـار باً مع إىل جنب مع مكافحـة زراعـة خـشخاش األفيـون واال     جن القنَّب براتنج   تِّجارهذه الزراعة غري املشروعة وقمع اال     
 . بصفة غري مشروعة
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  الرئيسية يف مراقبة السالئف االجتاهات – ٢٠١٣تقرير السالئف لعام 
  

طـار  يف اإل  حاليـاً املوجـودة الثغـرات   ،  ٢٠١٣ تقرير اهليئة السنوي عن الـسالئف، الـذي صـدر مـع تقريرهـا الـسنوي لعـام                    حيدِّد
لـدويل  ر اجملتمـع ا   واليت قـرَّ  غري املشروع    اتخدِّرملاملواد الكيميائية اليت يكثر استخدامها يف صنع        ، وهي ا  راقبة السالئف الدويل مل 

  . ١٩٨٨ات العقلية لسنة ؤثِّرات واملخدِّر غري املشروع يف املتِّجارتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجدولتها مبوجب ا
  

   يستهدفون التجارة الداخلية بدالً من الدولية رينجِاملتَّأمن التجارة الدولية يف السالئف يتزايد ولكن 
. دولة من التجـارة الدوليـة املـشروعة مقارنـة مبـا كـان عليـه قبـل بـضعة أعـوام فقـط                    تسريب السالئف اجمل   هناك تناقص يف وترية   

م يف مراقبـة الـواردات   الـذي أنـشأته اهليئـة واملـستخدَ    ")  أوناليـن  بـن "نظـام   (نظام اإلشعارات الـسابقة للتـصدير       ولاللتفاف على   
 إىل البلـدان الـضعيفة،      يهرِّبوهـا الحقـاً    لداخليـة لكـي    املواد مـن التجـارة ا      نوراملّتجِوالصادرات املشروعة من السالئف، ُيسرِّب      

  . مثل أفغانستان
  

  ات خدِّرلة لصنع املتسعى إىل احلصول على مواد كيميائية جديدة غري جمدَوات خدِّراملب تِّجاراال عصابات
يـة جديـدة غـري جمدولـة لـصنع          ل املتزايـد إىل اسـتخدام مـواد كيميائ         على نظـام املراقبـة الـدويل عـن طريـق التحـوُّ             نورجِاملتَّيلتف  

، )باناأل(مادة األلفا فينيل أسيتوأسيتونيتريل ضح من االرتفاع يف عدد احلادثات املتعلقة بضبط  ات غري املشروع، كما يتَّ    خدِّرامل
ا وأمريكـا    بصفة غري مشروعة، يف خمتلـف أحنـاء أوروبـ          امليثامفيتامني و مفيتامني بديلة ُتستخدم يف ُصنع األ     "أوليةسليفة  "اليت هي   
  . الشمالية

  
  جديدة للمراقبة الدولية " أوليةسليفة "اهليئة تشرع يف إجراءات إلخضاع 

 يف إجـراءات جلدولـة هـذه املـادة،          ، شـرعت اهليئـة رمسيـاً      )األبان(األلفا فينيل أسيتوأسيتونيتريل    إزاء الضبطيات الكبرية من مادة      
ر عقـدها   ات املقـرَّ  خـدِّر خالل الدورة الـسابعة واخلمـسني للجنـة امل         ،داء رأيها احلكومات إىل إب  ودعا األمني العام لألمم املتحدة      

  . اجلدولة املقترحةبشأن ، ٢٠١٤مارس /يف آذار
  

   يثيلني ديوكسي ميثامفيتامنيضبطيات سالئف اإلكستاسي ُتشري إىل عودة ظهور امل
املعروفـة  ،  MDMA (ميثامفيتـامني  ديوكـسي  يلنيميثـ -٤،  ٣ادة   ملـ  صنع غـري املـشروع    الـ مة يف   ضبطيات السالئف املستخدَ  عادت  
ذات غري مـشروعة    خمتربات  ة   باكتشاف عدَّ  ، مقترنةً ٢٠١٣ت يف عام    ، واستمرَّ ٢٠١٢، إىل التزايد يف عام      ")إكستاسي"باسم  
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 مجيـع أسـواق      يف داً متاحـة بيـسر جمـدَّ      راً، األمر الذي يثري املخاوف من أن ُتصبح هذه املـادة قريبـاً             يف أوروبا مؤخَّ   حجم صناعي 
  . العامل غري املشروعة

   تواصل حتقيق النتائج ومشروع التالحمذة يف إطار فريقي عمل مشروع بريزم األنشطة املنفَّ
نتربـول واملنظمـة   ع الـتالحم، ومـن بينـهم أعـضاء مـن اإل     ذت اهليئة، باالشتراك مع أعضاء فريقي عمل مشروع بريزم ومشرو        نفَّ

، وعمليات خاصة أخرى، علـى الـصعيد الـدويل، وأسـفرت هـذه              مع املعلومات االستخبارية  يات جل ة عمل العاملية للجمارك، عدَّ  
، عن ضبط كميات كـبرية مـن مـواد      ٢٠١٢ذت يف عام     باألنشطة التدريبية املتعلقة مبكافحة التسريب اليت ُنفِّ       العمليات، مقترنةً 

يت اتـصاالت للـسلطات     يـان وظيفـة منـصَّ     ليتـان للهيئـة تؤدِّ    ومشروع بريزم ومـشروع الـتالحم مهـا مبادرتـان دو          . كيميائية خمتلفة 
  . دة األطرافالوطنية لتبادل املعلومات االستخباراتية وإطالق التحقيقات املتعدِّ

  
ــة واال      ــسريب الــسالئف الكيميائي ــادرة يف مكافحــة ت ــام املب ــدويل بزم ــدِّ هبــا، تِّجــارلكــي يأخــذ اجملتمــع ال ــة العــون  م تق   اهليئ

  رين يف املواد الكيميائيةجِكافحة املتَّإىل احلكومات مل
إلشعارات السابقة  هليئة ل نظام ا  للحكومات أدوات على أحدث مستوى، مثل        ر اهليئةُ رين يف املواد الكيميائية، توفِّ    جِملكافحة املتَّ 
 املراقبـة الدوليـة     زال حجـر الزاويـة يف      ، والـذي مـا     وإقليمـاً   دولـةً  ١٤٦، الـذي تـستخدمه حاليـاً        ") أوناليـن  بـن "نظام   (للتصدير

  . للسالئف من حيث رصد التجارة املشروعة يف السالئف ومنع تسريبها
 ، باعتبـاره أداةً   ٢٠١٢جدارته، منذ إطالقه يف عام      ") بيكس"نظام   (نظام اإلخطار حبوادث السالئف   وعالوة على ذلك، أثبت     

مـة عـن كـل ضـبطية مـن ضـبطيات            إلبالغ مبعلومات قيِّ   لسلطات إنفاذ القانون والسلطات التنظيمية على الصعيد الوطين ل         هامةً
السالئف على حدة والتشارك يف تلك املعلومات، مبا يف ذلك حادثات عديدة تتعلق مبـواد كيميائيـة مل يكـن مـن املعـروف مـن            

مون مـن  م مسجَّل لنظام بيكس، منهم مـستخدِ  مستخِد٤٠٠وهناك حوايل . ات غري املشروع  خدِّرصنع امل م يف   قبل أهنا ُتستخدَ  
ذ فَّـ وات مكافحـة تـسريب الـسالئف ال ُتن        هذه األداة وغريها مـن أد      بيد أنَّ . وكاالت دولية وإقليمية  مثاين   حكومةً و  ٧٥حوايل  

  . يف مجيع البلدان، وخباصة يف بلدان أفريقيا وأمريكا الوسطى والكارييب وآسيا الوسطى
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     اخلاضعة للمراقبة الدوليةاستعمال األدوية
 

  يةطبِّتعاطي عقاقري الوصفات ال
 

ت انتـشار تعـاطي   معـدَّال الت انتـشاره  يـة خطـر كـبري علـى الـصحة العموميـة، بـل تفـوق معـدَّ          طبِّتعاطي عقاقري الوصفات ال   
   يف بعض البلدان ات غري املشروعةخدِّرامل

توافر تلك العقاقري على نطـاق   ب،   بعيد إىل حدٍّ ،  حمفوزاً ظلَّية  تشار تعاطي عقاقري الوصفات الطبِّ    انل  معدَّ ازديادتالحظ اهليئة أنَّ    
إلدمـان مـن تعـاطي العقـاقري غـري          ا ليـة لتـسبيب   قابيـة أقـل     طبِّعقاقري الوصفات ال  تعاطي  أنَّ  بالتصورات اخلاطئة   بواسع، وكذلك   

  . ية لغرض التداوي الذايتطبِّاء استعمال هذه العقاقري من دون وصفة وقد تفاقمت املشكلة أكثر من جرَّ. املشروعة
انتفـاء   يف املنـازل بعـد    ؤهـا ية من القنوات املـشروعة مـن أجـل تعاطيهـا بقا           سية لتسريب عقاقري الوصفات الطبِّ     املصادر الرئي  ومن

انتـشار  ل معـدَّ فقد أظهرت دراسات استقصائية أُجريت يف عدَّة بلدان بشأن       . يةطبِّاحلاجة إليها أو توقُّف استعماهلا لألغراض ال      
 أحدار من صديق أو     على العقَّ  نصلوحيية للمرة األوىل    طبِّالتعاطي أنَّ نسبة كبرية من األفراد الذين يتعاطون عقاقري الوصفات ال          

  . مشروعة بصفةسرة كان قد حصل عليها أفراد األ
    

  " أيام استرجاع العقاقري"مبادرة 
". أيـام اسـترجاع العقـاقري   "ص من العقاقري، مثل مبـادرة  من التدابري اليت تستخدمها الدول ملكافحة هذه املشكلة مبادرات التخلُّ     

 علـى   يـة بـل أيـضاً     طبِّون مـن عقـاقري الوصـفات ال       ص املـأم  الـتخلُّ على  ليس فقط   وقد ساعد تنظيم تلك املبادرات واإلعالن عنها        
  . يةطبِّ بأخطار تعاطي عقاقري الوصفات الاجلمهورتعزيز وعي 

    
  دين من أطباء متعدِّيةطبِّ الوصفات الي لألسباب اجلذرية، مثل استصدارالتصدِّ
ي عقـاقري الوصـفات الطبِّيـة جيـب أن ُتعـىن أيـضاً       أيَّ استراتيجية شاملة هتدف إىل التصدِّي ملشكلة تعـاط       داً أنَّ  جمدَّ د اهليئةُ تؤكِّ

استـصدار  و يـة، طبِّإصـدار الوصـفات ال     يف   ني الطبِّـي  يني العقاقري، مبا يف ذلك إفراط املهنـ       هبذهباألسباب اجلذرية لإلمداد املفرط     
ار الوصـفات الطبِّيـة   علـى إصـد  املفروضـة   الرقابـة  وقـصور  ،)يـة طبِّتـسّوق الوصـفات ال  (دين   متعـدِّ  الوصفات الطبِّيـة مـن أطبـاء      

  . وحتريرها
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  عالج اآلالمل اتخدِّرر املتوفُّ
  مة النموزاً بصفة خاصة يف البلدان املتقدِّبينما يفي العرض بالطلب على الصعيد العاملي، ال يزال االستهالك متركِّ

 تـسكني اآلالم أكثـر مـن    مـن أجـل  ة خـدِّر قـاقري امل رة لـصنع الع كمية اخلامات األفيونية املتـوفِّ    رة للهيئة إىل أنَّ   تشري البيانات املتوفِّ  
  . املخزونات العاملية يف ازدياد أنَّو املستوى الراهن للطلب، كافية لتلبية

، فـاق اإلنتـاج الطلـب يف    ٢٠٠٨-٢٠٠٦ من الطلب العاملي عليهـا يف الفتـرة   بينما كان اإلنتاج العاملي للخامات األفيونية أقلَّ  ف
 الطلـب   ٢٠١٣ع أن يفـوق اإلنتـاج العـاملي مـن اخلامـات األفيونيـة يف عـام                  ومـن املتوقَّـ   . ٢٠١٢ام   إىل ع  ٢٠٠٩الفترة من عام    

. ٢٠١٤ ويف عــام ٢٠١٣عــام  اخلامــات يف هــذهزيــادة أخــرى يف خمزونــات العــاملي عليهــا مــرة أخــرى، بنتيجــة هــي حــدوث  
  . الطلب من جانب الدول األعضاء لإلبالغ هبذا وسوف يبقى العرض كافياً متاماً لتغطية الطلب العاملي، وفقاً

    
  تركُّز االستهالك، والفوارق يف إمكانية احلصول على عالج أمل السرطان : يالتحدِّ

وهنـاك  . ، معظمهـا بلـدان صـناعية   يف عدد حمـدود مـن البلـدان   ز متركِّ لتسكني اآلالم  ةخدِّراملالعقاقري  استهالك   تالحظ اهليئة أنَّ  
التلطيفيـة داخـل احلـدود الوطنيـة        الرعاية  لتفاوت يف مكافحة السرطان، ويف إمكانية احلصول على         ي ل ة للتصدِّ أيضاً حاجة ملحَّ  

  . والدولية واإلقليمية وعربها
 مرض السرطان هـذا العـام،       شخِّص لديهم  مليون شخص على مستوى العامل سيُ      ١٢ أكثر من    وتفيد منظمة الصحة العاملية بأنَّ    

 أكثـر مـن    الواقـع أنَّ وكثرياً ما ُينظر إىل السرطان باعتباره مرض البلدان الغنية، ولكنَّ      . ينيوسوف ميوت منهم حوايل مثانية مال     
  . البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسطسبعني يف املائة من حاالت الوفاة بسبب السرطان حتدث يف 

 للمرضـى الـذين حيتاجوهنـا،    ةخـدِّر ري امل العقـاق  على اسـتعدادها للعمـل مـع مجيـع أصـحاب املـصلحة لـضمان تـوافر                   د اهليئةُ وتشدِّ
رقابيـة  وجـود تـدابري     ن أن تكفـل اهليئـة       ويف الوقـت نفـسه، يتعـيَّ      . ولضمان التدريب املناسب لألطباء واملـوظفني العـاملني معهـم         

  . ةخدِّرمناسبة ملكافحة تعاطي العقاقري امل
    
  ات العقليةؤثِّرامل

  االجتاهات يف جمايل االستهالك والصنع 
مة يف عالج اضطرابات عقلية وعـصبية خمتلفـة، مثـل     اليت تشمل األدوية املستخدَ   -ات العقلية   ؤثِّراستهالك امل ال مستويات   ال تز 

تبـاين  الأوجـه   ويـة   طبِّ ال اتاملمارسـ يف  ع  تنـوُّ لل انعكاسـاً  البلـدان واملنـاطق،      بـني ختتلـف اختالفـاً واسـعاً        -القلق واألرق والصرع    
  . ٢٠١٣ لعام ات العقليةؤثِّراملنشور التقين للهيئة عن املن يف ، كما هو مبيَّ العقاقرياتوصفر إصدايف أمناط املتصلة هبا 

يف بلـداهنا مبـستوياته يف البلـدان واملنـاطق     هـذه األدويـة   وتكرِّر اهليئة توصيتها جلميع احلكومات بأن تقـارن مـستويات اسـتهالك     
 . عنـد االقتـضاء  هبـذا الـصدد    إجـراءات تـصحيحية      خـذ وأن تتَّ  ،طلَّب االهتمام األخرى، بغية حتديد االجتاهات غري العادية اليت تت       

لتوصـيات  ل احلكومات على ضمان ترشيد استعمال املواد اخلاضـعة للمراقبـة الدوليـة، وفقـاً                 مجيعَ يف الوقت نفسه تشجِّع اهليئةُ    و
  . منظمة الصحة العامليةواملبادئ التوجيهية ذات الصلة الصادرة من 

 وهــو مــادة ُتــستخدم يف معاجلــة اضــطراب نقــص االنتبــاه مــع فــرط - داتيــيثيــل فين صــنع املتقريــر الــتقين أيــضاً إىل أنَّوُيــشري ال
  .  طنا٦٣ هو ٢٠١٢ يف عام  قياسياً جديداً يف االرتفاع على الصعيد الدويل، وأنه بلغ مستوًىال يزال مستمرا -النشاط
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  ات العقليةؤثِّرات واملخدِّروتصدير املإنشاء نظام إلكتروين دويل ألذون استرياد 
أعمـال الـسلطات     ،الختبـار ارحلـة   ، الـذي خيـضع حاليـاً مل       )I2ES(النظـام الـدويل اإللكتـروين لالسـترياد والتـصدير           ييـسِّر   سوف  

 مـن التجـارة الدوليـة يف هـذه املـواد، وفقـاً           ات العقليـة  ؤثِّرات واملـ  خـدِّر  تـسريب امل   احتمال من   الوطنية املختصَّة ويسرِّعها، وحيدُّ   
 . اتخدِّرللمعاهدات الدولية ملراقبة امل
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  لةا من املواد الكيميائية غري اجملدَوات النفسانية اجلديدة وغريهؤثِّرامل
  ل خطراً واضحاً وقائماًمتثِّ

  
ات النفسانية اجلديدة يف انتـشار، وتظهـر مـواد          ؤثِّر تعاطي امل  ، بأنَّ ٢٠١٣يفيد التقرير السنوي األخري للهيئة، وهو تقريرها لعام         

 حـني أبلغـت بلـدان أخـرى عـن ظهـور             يفديـدة،   ات نفـسانية ج   مـؤثِّر  عن ظهـور     وقد أبلغ سبعون بلداً   . جديدة كل يوم تقريباً   
ل وُيمثِّـ . ات اخلاضعة للمراقبة  مخدِّرلة اليت ُتستخدم يف الصنع غري املشروع لل       العديد من السالئف الكيميائية اجلديدة غري اجملدوَ      

نـة اخلـرباء املعنيـة باالرهتـان     ع أن تـستعرض جل ومـن املتوقَّـ  . ياً للسلطات التنظيمية وسلطات إنفـاذ القـانون  هذا االجتاه املتزايد حتدِّ   
  . ٢٠١٤يونيه /اً نفسانياً جديداً خالل اجتماعها السادس والثالثني يف حزيرانمؤثِّر ٢٣للعقاقري، التابعة ملنظمة الصحة العاملية، 

رار تزايـد  ات النفـسانية اجلديـدة يف أوروبـا، واسـتم    ؤثِّروعلى الرغم من اإلبالغ عـن أعـداد وأصـناف مل يـسبق هلـا مثيـل مـن املـ             
، على سبيل املثـال، أبلغـت بلـدان يف أفريقيـا عـن              ٢٠١٢ففي عام   . نة من هذه املشكلة    البلدان النامية ليست حمصَّ    تعاطيها، فإنَّ 

وأنشأت بعض البلدان، مثل كولومبيا، على حنـو اسـتباقي، نظـم     .  االصطناعية نيبشبائه القنَّ ات نفسانية جديدة مثل     مؤثِّرظهور  
ولـدى  . الـداخلي ات النفسانية اجلديـدة وإطـالق إنـذارات بـشأن اسـتهالكها علـى الـصعيد                 ؤثِّراستبانة امل دف إىل   ر هت إنذار مبكِّ 

  . رم لإلنذار املبكِّ نظام متقدِّاالحتاد األورويب أيضاً
تقيـيم املخـاطر    ن منظمـة الـصحة العامليـة مـن          كِّـ لتوليـد املعلومـات الالزمـة الـيت مت        وهناك حاجة إىل إجراء املزيد مـن الدراسـات          

. ات يف اجلداول بسرعة أكـرب، حبـسب االقتـضاء         ؤثِّرى إدراج هذه امل   ات النفسانية اجلديدة لكي يتسنَّ    ؤثِّرلها امل الصحية اليت تشكِّ  
دة ت أو اخنفضت يف بضعة بلـدان حمـدَّ   مستويات تعاطي بعض هذه املواد رمبا تكون قد استقرَّ       رات على أنَّ   أنه توجد مؤشِّ   ومع

  .  مستوى تعاطيها يف العديد من البلدان األخرى يواصل ارتفاعهبا فإنَّيف أورو
 التشارك املبكِّر واملنتظم يف مجيع لات النفسانية اجلديدة، ميثِّمؤثِّري لللية من اإلجراءات الدولية للتصدِّ للمراحل األوَّ  واستكماالً

جنـاح   وتـسريبها، وإلجـراء التحقيقـات و       اتؤثِّرهبـذه املـ    تِّجـار اال ملنـع    ةاملعلومات العملياتية املتاحة علـى الـصعيد العـاملي ضـرور          
دة ات النفـسانية اجلديـدة، بـصفة آليـة متعـدِّ      ؤثِّروحتقيقـاً هلـذا الغـرض، أنـشأت اهليئـة فرقـة عمـل معنيـة بـامل                 . املالحقات القضائية 
  .  يف هذه املوادتِّجار املتعلقة باالعملياتية والاملعلومات االستخبارية االستراتيجيةاألطراف لإلبالغ ب

ات اخلطـرية  خـدِّر مة يف صـنع امل املستخَد اخلطر املتنامي الذي متثِّله السالئف الكيميائية غري اجملدَولة      أيضاً من تشعر اهليئةُ بالقلق    و
 خـارج  يـدة، يقـع أيـضاً   ات النفـسانية اجلد ؤثِّر يف املـ تِّجـار  يف هذه املواد الكيميائية، مثله مثـل اال تِّجاريزال اال  وال. غري املشروع 

عن طريـق نظـام اإلخطـار       السالئف الكيميائية غري اجملدَولة     ومن الضروري اإلبالغ عن احلادثات املتعلقة ب      . إطار املراقبة الدولية  
 .ذه السالئف وتسريبها هبتِّجارمنع االمن أجل تنبيه السلطات يف خمتلف أحناء العامل و) بيكس(حبوادث السالئف 
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  النقاط البارزة على املستوى اإلقليمي
  

  أفريقيا
   باملواد األفيونيةتِّجارازدياد اال

 بالكوكـايني يف مشـال أفريقيـا وشـرقها، كمـا حـدثت              تِّجـار ق أفريقيـا واال    كبري يف هتريب املواد األفيونية عـرب شـر         ازديادحدث  
 أيـضاً تعـاطي شـبائه األفيـون والقنَّـب           ويتزايـد  يف املنطقـة؛     ة غـري مـشروع    بـصفة  بـه    تِّجـار زيادة كبرية يف صنع امليثامفيتـامني واال      

  . ات األمفيتامينية والكوكاينينشِّطوامل
 أكـرب  الفرعيـة  هـذه املنطقـة   ٢٠٠٩ضعاف يف مضبوطات اهلريويـن يف شـرق أفريقيـا منـذ عـام           عشرة أ البالغة  الزيادة  ورمبا جتعل   

  .  تقريبـاً ُيـزرع القنَّـب وُيـضبط يف مجيـع بلـدان أفريقيـا      و.  إىل األسـواق األوروبيـة     الحقـاً  هرَّبالذي يُ مركز يف أفريقيا للهريوين     
  . قنَّب يف العامل، وإن كان إنتاجه يف املغرب آخذاً يف التراجعوال يزال املغرب، إىل جانب أفغانستان، أكرب مصدر لراتنج ال

    
  ات األمفيتامينيةمنشِّطاألسواق الناشئة لل

 هـذه املـواد مـن املنطقـة إىل بلـدان شـرق آسـيا               بهـرَّ ُتات األمفيتامينية يف أفريقيا، ويف الوقت نفـسه         منشِّطتوجد سوق ناشئة لل   
ات نـشِّط  إنـشاء خمتـربات جديـدة لـصنع امل         يف أفريقيـا علـى     باإليفيـدرين    تِّجـار يـادة اال   ز تـدلُّ وقـد   . وجنوب شرقها وأوقيانوسـيا   

 منذ  هتريب الكوكايني عرب أفريقيا من أمريكا اجلنوبية باجتاه أوروبا شهد تراجعاً ويبدو أنَّ . شروع يف أفريقيا  املاألمفيتامينية غري   
.  غـرب أفريقيـا إىل أوروبـا   عـرب لكوكـايني  لالشحن البحـري  وويات ، بينما يزداد استخدام الشحنات املنقولة يف حا ٢٠٠٩عام  

  .  يف مشال أفريقيا وشرقها٢٠١٢وميكن مالحظة حدوث زيادة يف مضبوطات الكوكايني يف عام 
    

  ات وعالج متعاطيهاخدِّرتعاطي امل
انتـشار  ل  معـدَّ  ال يـزال   بينمـا    -ملي   ضـعف املتوسـط العـا      مـا يقـرب مـن      - يف أفريقيـا     انتشار تعاطي القنَّب عاليـاً    ل  معدَّال يزال   
انتشار تعاطي الكوكـايني    ل  معدَّوال يزال   .  من املتوسط العاملي   ات األمفيتامينية والكوكايني واملواد األفيونية قريباً     نشِّطتعاطي امل 

 بائه األفيـون مرتفعـاً    انتـشار تعـاطي القنَّـب وشـ       ل  معـدَّ يف غرب أفريقيا ووسطها أعلى بكثري من متوسطه العاملي، بينما ال يـزال              
  . الفرعيتني يف هاتني املنطقتني نسبياً
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 يـاً  متعاط ات، فـإنَّ  خـدِّر بة على تعاطي امل   ز على النتائج االقتصادية املترتِّ    ، الذي يركِّ  ٢٠١٣عام  لهليئة السنوي   اوكما ُيظهر تقرير    
املنـاطق  ب كـثرياً مقارنـة      أقـل ى عالجاً، وهـي نـسبة       ات يتلقَّ مخدِّر لل نيشكالياإل نيتعاطمن امل  ١٨  فقط يف أفريقيا من كلِّ     اًواحد

مـن   ١١ تقريبـاً مـن كـل        ١ حيـث تبلـغ تلـك النـسبة          ي،شرقا ال  وجنوهب  أوروبا يب وشرق ـالكاريواألخرى، مثل أمريكا الالتينية     
ات مخـدِّر ليني لل  متعـاطني إشـكا    ٣ مـن كـل      ١ حـوايل  يقدَّر أنَّ ات، ومثل أمريكا الشمالية حيث      مخدِّر لل نيشكالياإل نيتعاطامل

 مـن حيـث   العواقـب   أهـمِّ مـن الصحة تـربز باعتبارهـا   الواقعة على  اآلثار أنه على الرغم من أنَّ على   اهليئة   دوتشدِّ. ى عالجاً يتلقَّ
واسـتمرارهم   هـم  بتكلفـة عـدم عالج      من حيث التكلفة مقارنةً    ناجعة املتعاطني يف عالج    ات االستثمار اخلسارة االقتصادية، فإنَّ  

  . سجنهمتعاطي أو تكلفة ال يف
    

  وافر أدوية ختفيف األملإىل تاستمرار احلاجة املاسَّة 
ملـسكنات شـبه    اسـتهالك   ال أدىن مـستويات     ذاتاملنطقـة   ال تـزال     أفريقيـا    أنَّ عن قلقها من   على مر السنني     تعرباهليئة  ت  ظلَّ

  إىل عدد من البلدان األفريقية   أوفدت األخرية اليت    اثاهت السنوي معلومات عن بع    ها اهليئة يف تقرير   وتبلغ. عالج األمل لاألفيونية  
 اجلهـود  ويف إطـار . عـالج األمل لة تـوافر املـسكنات شـبه األفيونيـة      مـسألة قلّـ  اسُتبينت حيث  - بنن وكينيا وموزامبيق  وهي   -

 ٢٠١٣يونيه  /اهليئة يف حزيران  ية يف أفريقيا، وفرت     طبِّألغراض ال ل ةخدِّرالعقاقري امل توافر  كفاية   للتصدي ملشكلة عدم     اجلارية
 وضـمان االمتثـال   الكـايف تـوافر  الكفالـة  علـى   ةدف تعزيـز القـدر  هبـ  غـرب أفريقيـا،   يف بلـدا  ١٢تدريبا للـسلطات الوطنيـة يف      

  .  أخرىفرعية التدريب يف مناطق ومناطق هذاكررت اهليئة تأكيد أمهية توفري و. اللتزامات اإلبالغ مبقتضى املعاهدات
    

  مريكيةالقارة األ
  أمريكا الوسطى والكاريبـي 

  ات غري املشروعة وإعادة شحنهاخدِّردرب لعبور امل
وال . اتخـدِّر ستويات مرتفعـة مـن العنـف املـرتبط بامل      مبات و خدِّر بامل تِّجارباال رةًمتأثِّيب  ـال تزال منطقة أمريكا الوسطى والكاري     

علـى  لميثامفيتـامني   لشروع  املـ صنع غـري    الـ كما يـثري    . يكا الشمالية وأوروبا  إىل أمر   عبور الكوكايني ل اهامتزال هذه املنطقة درباً     
  . نطاق واسع قلقاً بالغاً

ات إىل أمريكــا الــشمالية خــدِّرتــهريب املأمريكــا الوســطى والكــارييب ل منطقــة اســتخداممــة وتواصــل اجلماعــات اإلجراميــة املنظَّ
بــة إىل الواليــات املتحــدة األمريكيــة تنــشأ مــن كميــات الكوكــايني املهرَّمجيــع  يف املائــة مــن ٩٠ أنَّ أكثــر مــن ويقــدَّر. وأوروبــا

ي اخنفاضـاً     ق الكوكـايني عـرب منطقـة الكـاريب        وباملقابـل، اخنفـض تـدفُّ     . ممـر أمريكـا الوسـطى     عرب  نقل عرب املكسيك و   كولومبيا وتُ 
  . حلدود بني غواتيماال وهندوراسا لى طولع، ال سيَّما  دروباً بديلةًنيس املهرِّبا التممع ،كبرياً خالل السنوات األخرية

    
  أمريكا الشمالية

  العمومية الصحة على متزايدخطر  ‐ية طبِّإساءة استعمال عقاقري الوصفات ال
 يف اتخـدِّر  حالـة وفـاة متـصلة بامل   ٤٨ ٠٠٠  حنـو  شـهد ٢٠١١ عام رهتا حكومات بلدان املنطقة بأنَّتفيد املعلومات اليت وفَّ 

ل يف ، وهـو أعلـى معـدَّ   عامـاً  ٦٤ إىل ١٥ يف سـنِّ  مليـون نـسمة      كـلِّ من   ١٥٥,٨ قدره  وفيات لل معدَّ ثِّمت،  أمريكا الشمالية 
  .  املتوسط العامليفوقتزال ت  الفإهناة نسبياً ات غري املشروعة مستقرَّخدِّرالت انتشار تعاطي امل معدَّويف حني بقيت. العامل
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ي وقد سـعت حكومـات املنطقـة إىل التـصدِّ    . العموميةهتديداً خطرياً ومتزايداً للصحة    ل  ثِّميية  طبِّ عقاقري الوصفات ال   تعاطي وظلَّ
يف الواليـات املتحـدة،     و. يـة طبِّعقـاقري الوصـفات ال    " أيـام اسـترداد   "عة، مبا يف ذلك تنظيم محـالت        هلذا التهديد باختاذ تدابري متنوِّ    

 مل  ، العقاقري هذه طن من    ١ ٧٠٠من هذا النوع إىل استرداد أكثر من        ات مبادرات   خدِّرى تنظيم إدارة إنفاذ قوانني مراقبة امل      أدَّ
الواسـع النطـاق   النتـشار  لي فـت الـسلطات الكنديـة جهودهـا الراميـة إىل التـصدِّ       كمـا كثَّ  . ، مـن التـداول    تعد هناك حاجة إليهـا    

مت علـى مـستوى مجيـع     ونظَّلتعاطي، هذا ا استراتيجية وطنية بشأنمن خالل اعتماد، البلدية يف   طبِّ عقاقري الوصفات ال   لتعاطي
  . يةطبِّسترداد عقاقري الوصفات العلى اإلطالق يف البلد اليوم  أول األقاليم الكندية

 ففـي حـني  . يـة طبِّعقاقري الوصفات التعاطي  من بقدر غري متناسب   املرأة   رتتضرَّما يف املناطق األخرى،     ك ،يف أمريكا الشمالية  و
ظهـر اإلحـصاءات   ُتو. بسرعة أكـرب  لدى النساء تعاطيهاالت  معدَّتتزايد لدى الرجال،   أكثر شيوعاً  تاخدِّراملتعاطي   انتشار   أنَّ

يف  امـرأة  ٤٨ ٠٠٠ ما يقـرب مـن       أنَّ ٢٠١٣يوليه  /اليت أصدرهتا مراكز الواليات املتحدة ملراقبة األمراض والوقاية منها يف متوز          
ويف املكـسيك،   . يـة طبِّ مواد شـبه أفيونيـة مـصروفة بوصـفات           لتعاطي  نتيجةً ٢٠١١ و ١٩٩٩ بني عامي    توفني الواليات املتحدة 

 النـساء   كمـا أنَّ  .  لـدى املكـسيكيات تـضاعف يف الـسنوات العـشر املاضـية             اتخـدِّر املتعاطي   أشار املعهد الوطين للمرأة إىل أنَّ     
   .ائلي وجرمية واعتداءات جنسيةععنف من ات خدِّر باململا يتصل من الرجال ضاًتعرُّأكثر 

    
  بتدابري مراقبة القنَّ

 الحــظ اهليئــة أنَّوت. الفرعيــةب يف منطقــة أمريكــا الــشمالية قــة علــى القنِّــال تــزال اهليئــة تــشعر بــالقلق بــشأن تــدابري املراقبــة املطبَّ
منـع  مـن أجـل تـشديد الـضوابط الراميـة إىل            يف البلـد    ي  طبِّـ خذت تـدابري شـاملة إلصـالح برنـامج القنـب ال            كندا اتَّ  يفالسلطات  

 ةي الـيت اعتمـدهتا واليـات خمتلفـ    طبِّـ ب الذ خطـط القنَّـ    نفَّيف الواليات املتحدة األمريكية ال تُ     و. تسريبه إىل القنوات غري املشروعة    
  أنَّ داًجمـدَّ  اهليئـة    دتؤكِّـ  إىل ذلـك،     وإضـافةً .  كافيـاً   تنفيـذاً  ١٩٦١ات لـسنة    مخـدِّر  االتفاقية الوحيدة لل   اليت تأمر هبا  تدابري املراقبة   

قصر استعمال اليت ت ١٩٦١ب تنتهك أحكام اتفاقية سنة لقنَّالقانونية لإلباحة لاملبادرات اجلارية يف والييت كولورادو وواشنطن 
  . ية والعلميةطبِّات على األغراض الخدِّرامل
    

  أمريكا اجلنوبية
  تراجع زراعة شجرية الكوكا 

 وهـو أدىن مـستوى تبلغـه منـذ عـام         ؛ هكتـار  ١٣٣ ٧٠٠ إىل ٢٠١٢تراجعت الزراعـة غـري املـشروعة لـشجرية الكوكـا يف عـام               
 ،هكتـار  ٤٨ ٠٠٠ لتبلـغ  ،صت املساحة اإلمجالية لألراضي املزروعـة بـشجرية الكوكـا بنـسبة الربـع       ويف كولومبيا، تقلَّ  . ١٩٩٩

  . هكتار ٦٠ ٤٠٠  لتبلغهكتار ويف بريو ٢٥ ٣٠٠ طفيف يف بوليفيا لتبلغ بقدرصت أيضاً تقلَّو
    

  لكوكا مباحة يف بوليفيا أوراق ا
بـصيغتها املعدَّلـة     ١٩٦١ات لـسنة    مخدِّر إىل االتفاقية الوحيدة لل    داًجمدَّدة القوميات   ت دولة بوليفيا املتعدِّ   ، انضمَّ ٢٠١٣يف عام   

مضغ أوراق الكوكا واستهالكها واسـتخدامها يف  اآلن أصبح و. ظ بشأن أوراق الكوكامع إبداء حتفُّ ،  ١٩٧٢بربوتوكول سنة   
  . ظ التحفُّهذا مبوجب ا مباحاً على أراضي بوليفيا حصري"يةطبِّألغراض ثقافية و"حالتها الطبيعية 
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  بزيادة يف مضبوطات القنَّ
ها بــاراغواي وبوليفيــا وكولومبيــا، عــن حــدوث زيــادة يف   بينــة بلــدان يف هــذه املنطقــة، مــن أبلغــت عــدَّ،يف الــسنوات األخــرية

 أساسـاً  ة نامجـ ت الزيـادة  كانإذاقاً ملعرفة ما  حتليل أكثر تعمُّإىل إجراء املضبوطات ه الزيادة يف هذقد تدعو   و. ب القنَّ مضبوطات
  .  يف املنطقةة غري مشروعبصفةب  زيادة يف زراعة نبتة القنَّ علىرمبا تدلُّ أم أهنا انون أنشطة إنفاذ القتعزيزن م

    
  يف أوروغواي قانوناًب  إباحة القنَّحنو ريه خطاجتا
يــة طبِّب وبيعــه واســتهالكه ألغــراض غــري نتــاج القنَّــالقانونيــة إلإلباحــة ل يف أوروغــواي جيــزأُ الــذي التــشريع  اهليئــة علــى أنَّدشدِّتــ

  . ر بضرورة احترام االتفاقياتأوروغواي طرف فيها، وتذكِّاليت ، ١٩٦١ات لسنة مخدِّريتعارض مع أحكام االتفاقية الوحيدة لل
    

  آسيا
   يشرقا الوجنوهبآسيا شرق 

  ارئيسي شاغالًاهلريوين يزال  ال
ات األمفيتامينية يف شرق آسيا وجنوهبا الشرقي احلكومـات إىل توسـيع نطـاق خـدمات                نشِّطدفع تزايد الطلب على اهلريوين وامل     

ملــوارد زة علــى تــوفري ا مركَّــال تــزال أنَّ جهودهــا رغــمات ووضــع اســتراتيجيات خلفــض الطلــب عليهــا، خــدِّرعــالج تعــاطي امل
  . شروعاملات وصنعها غري خدِّر باملتِّجارالضرورية ملكافحة اال

    
  جنوب آسيا

   املستحضرات الصيدالنيةتعاطي
 املستحـضرات الـصيدالنية     تعـاطي ات، مبـا يف ذلـك       خـدِّر  يف جمـال تعـاطي امل      ومتزايدةتواجه منطقة جنوب آسيا مشكلة خطرية       

احملتويـة علـى    " اليابـا "أقـراص   سـبيل املثـال، بلـغ تعـاطي مستحـضرات الكـوديني و             لـى فع. ات عقليـة  مؤثِّر و اتخمدِّر على   احملتوية
بوتان؛ ويتزايد تعاطي  ات بني الشباب يفخدِّرسريعاً؛ ويتزايد تعاطي امل تزايداً ويتزايد  ،يف بنغالديش  عالياً امليثامفيتامني مستوىً 

ات عـن وجـود   خـدِّر  املاسـتعمال سـة استقـصائية وطنيـة بـشأن        درا عقاقري الوصفات الطبِّية يف اهلند؛ ويف ملديف، كـشفت أول         
  . سريعاً ات تزايداًخدِّرل ملتعاطي امليف نيبال، يتزايد العدد املسجَّوات، خدِّرامل مشكلة خطرية يف جمال تعاطي

    
  مجاعيةبطريقة إجراءات خذ تتَّاحلكومات 

ها تنفيـذ    بينـ  ات وتعاطيهـا يف املنطقـة، بوسـائل مـن         خـدِّر  بامل تِّجـار ة خلطـر اال   ي بقـوَّ   جنـوب آسـيا التـصدِّ      يفكومـات   احلتواصل  
ويأخذ ذلك التعاون شـكل تبـادل املعلومـات بـني أجهـزة إنفـاذ       .  خارجهاومتتد إىل املنطقة داخل ،جمموعة من ترتيبات التعاون   

ت وعـالج متعاطيهـا، وتـدريب       اخـدِّر  تعـاطي امل   الوقايـة مـن   القانون، والتدريب واملساعدة التقنية، والتعاون على تنفيـذ أنـشطة           
ســواق غــري إىل األات خــدِّرل املوتــدُخ. اتخــدِّر عــن أنــشطة أخــرى يف جمــال خفــض الطلــب علــى امل ممارســي العــالج، فــضالً

أو /صناعة الـصيدالنية يف اهلنـد، والزراعـة و   الـ ها التـسريب مـن قنـوات      بين املشروعة يف جنوب آسيا عرب عدَّة قنوات خمتلفة، من        
 إىل اخلطـط    وإضافةً. وميامنار) عرب باكستان (ملشروعة داخل املنطقة، والتهريب من بلدان أخرى، منها أفغانستان          الصناعة غري ا  
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رت حكومة اهلند بنـاء مـا   ، قر٢٠١٢َّالقائمة الرامية إىل حتسني أمن احلدود، على النحو املشار إليه يف تقرير اهليئة السنوي لعام        
لمــشاكل املتعلقــة بتعــاطي ل ياًوتــصدِّ. الســتراتيجية علــى طــول حــدودها مــع نيبــال  كيلــومتر مــن الطــرق ا١ ٤٠٠يقــرب مــن 
تقع علـى حـدود    اليت   به، وضعت والية بيهار اهلندية،       تِّجارواال) لسعال أساسه مادة الكوديني   مضاد ل وهو شراب   (الفينسيديل  

  . اهلند مع بنغالديش، قيوداً على بيع الفينسيديل داخل أراضيها
يف حمـدود  ية طبِّلألغراض ال) ما املواد األفيونية املستخدمة يف ختفيف األمل     وال سيَّ (املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية     احلصول على   و

  .  املواد يف املنطقة أقل كثرياً من املتوسط العاملي هلذهيطبِّستهالك الال ونصيب الفرد من ا،املنطقة
    

  غرب آسيا
  دد األمنزراعة خشخاش األفيون غري املشروعة هت

 خطـراً  ٢٠١٣ يف عـام  ة غـري مـشروع    بـصفة تشكِّل األرقام القياسية اليت بلغها حجم زراعة خـشخاش األفيـون وإنتـاج األفيـون                
 أيُّومل يطـرأ  . املعتـزم بدأ فيه قوات األمن الدولية انسحاهبا تالوقت الذي  هذا   يف   ، يف أفغانستان  أصال ُيهدِّد الوضع األمين اهلشّ   

بديلــة ال التنميــةتــوفري خيــارات إلبــادة احملاصــيل غــري املــشروعة وعلــى قــدرهتا علــى   الــيت تبــذهلا أفغانــستان حتــسن علــى اجلهــود
د بيانـات   أكثـر بكـثري مـن جمـرَّ       بـذل جهـود      ، مع تزايد استشراء الفساد يف بلـدان غـرب آسـيا           ،ب هذا الوضع  ويتطلَّ. للمزارعني

  .  حياة الناس يف غرب آسياوذي معىن يف  كبريحتسن حدوث ى توقُّعلكي يتسنَّالتعاون الدويل 
    

  أوروبا
  ات نفسانية جديدة يف أوروبامؤثِّراإلبالغ عن 

ل وتـشكِّ .  تعاطيهـا تزايـد  وعـن اسـتمرار   اجلديـدة، ات النفـسانية  ؤثِّرمـن املـ  مل يسبق هلا مثيل    أُبلغ يف أوروبا عن أعداد وأصناف       
 يف الفتـرة  ُتحـدث أثرهـا   ت، حيـث بـدأ  يشرقا الـ أوروبـا وجنوهبـ  شـرق    يف   قـة منبثات  خمـدِّر ات النفـسانية اجلديـدة ظـاهرة        ؤثِّرامل

  . يف أوروباهلا  حمدود وجود صنععلى دالئل  ومثة. األخرية
    

   باهلريوين والكوكاينيتِّجاردروب اال
جنوهبـا الـشرقي،    شرق أوروبـا و   الفرعيـة لـ   نطقة  املات يف   خدِّر لتهريب امل   ال يزال درب البلقان أكثر الدروب استخداماً       يف حني 

.  اهلريوينمضبوطات عن اخنفاض يف الفرعيةوتبعاً لذلك، أبلغت بلدان املنطقة . بة اهلريوين املهرَّةاخنفضت يف العام املاضي كمي  
 بالكوكايني عرب بلدان البلطيق أو عرب درب البلقـان     تِّجار حبدوث بعض اال   مثالً دروب هتريب الكوكايني، وذلك      عويتزايد تنوُّ 

 عـرب مـوانئ     كما أُبلغ عن زيادة يف هتريب الكوكايني، وخـصوصاً        .  لتهريب اهلريوين من أفغانستان إىل أوروبا      خَدم تقليدياً املست
  .  نفوذ التنظيمات اإلجرامية األجنبية يف املنطقةتزايدالبحر األسود، إىل جانب 

    
  بزراعة القنَّ

 اخنفـضت وقـد  .  غـرب أوروبـا ووسـطها   الفرعيـة ازديادهـا يف املنطقـة   يف األمـاكن املغلقـة   غـري املـشروعة   ب تواصـل زراعـة القنَّـ   
زرع عـشبة القنَّـب يف مجيـع أحنـاء          وتُـ . ، يف حـني ازدادت مـضبوطات عـشبة القنَّـب          الفرعيـة مضبوطات راتنج القنَّب يف املنطقة      

  .  ألبانيايف عدد من البلدان، وخصوصازراعتها على نطاق واسع  كُشف عن وقدشرق أوروبا وجنوهبا الشرقي، 
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  مل يسبق هلا مثيلات العقلية عند مستويات عالية ؤثِّرات واملخدِّراستقرار تعاطي امل
 بيـد أنَّ   ؛ات العقلية استقر يف غرب أوروبا ووسطها عنـد مـستويات عاليـة مل يـسبق هلـا مثيـل                   ؤثِّرات وامل خدِّر تعاطي امل  يبدو أنَّ 

 مـضبوطاهتا قلق يف غرب أوروبـا ووسـطها، حيـث وصـلت      للية مدعاة   طبِّة  ظهور تعاطي املواد شبه األفيونية اليت تصرف بوصف       
فيونيـة غـري   األواد شـبه  املـ ، مع تزايد الطلب على العالج من تعاطي    الفرعيةإىل مستويات قياسية يف عدد قليل من بلدان املنطقة          

 نـسبة   يف غـرب أوروبـا ووسـطها، ولكـنَّ    وقد تناقـصت عمومـاً حـاالت الوفـاة املرتبطـة بتعـاطي املـواد شـبه األفيونيـة                 . اهلريوين
  .  يف بعض البلدانازدادت وامليثادون الفنتانيل تعاطي الراجعة إىلحاالت الوفاة 

    
  انتقال عمليات صنع امليثامفيتامني إىل مواقع جديدة 

قليل من البلدان عن حدوث     ا يف شرق أوروبا وجنوهبا الشرقي، مع إبالغ عدد          ات األمفيتامينية مستقر  نشِّط امل استعمالال يزال   
شفت فقـد اكتُـ   .  جديـدة يف أوروبـا     أمـاكن ويبدو أنَّ صنع امليثامفيتامني غري املـشروع آخـذ يف االنتـشار إىل              . زيادة صغرية فيها  

ديوكـسي   وازدادت مـضبوطات مـادة امليثـيلني      .  من االحتاد الروسي وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيـا       خمتربات جديدة لصنعه يف كلٍّ    
  .من جديدبقوة  يشري إىل احتمال ظهورها مايف غرب أوروبا ووسطها، ") إكستاسي"وامسها الشائع (مفيتامني ميثا
    

  ات باحلقن يف شرق أوروبا وجنوهبا الشرقيخدِّرتعاطي املل عاليةمستويات 
  ويعــيش يف هــذه املنطقــة . ات بــاحلقن يف بلــدان شــرق أوروبــا وجنوهبــا الــشرقي خــدِّرنتــشار تعــاطي املل عــالٍ المعــدَّبلــغ عــن أُ

ولـدى أوكرانيـا    . اإليـدز يف العـامل    /ات باحلقن املصابني بفريوس نقـص املناعـة البـشرية         خدِّر يف املائة من عدد متعاطي امل      ٣٠حنو  
 تبلـغ نـسبتهم حـوايل   وات باحلقن، خدِّرمتعاطي املبني  من   اإليدز/من املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية      عنه   غمبلَّأكرب عدد   

  .  يف املائة٢٢
    

  أوقيانوسيا
   انتشاراًاملتعاطاة ات خدِّرب أكثر املال يزال القنَّ

  الرقـايب   والعـالج والتنظـيم    الوقايـة  من حيث  اً كبري ياًات النفسانية اجلديدة وتوافرها يف أوقيانوسيا حتدِّ      ؤثِّر امل تعاطي تزايد   ليشكِّ
توزيعهـا وبيعهـا عـن طريـق     ونتاج تلـك املـواد     إق سرعة   ووتع.  التعاطي شيوعاً  قريزال القنَّب أكثر عقا   ي بينما ال وإنفاذ القانون،   

  . إنفاذ القانونوات خدِّراملمراقبة يف النظم القانونية والرقابية، جهود املوجودة  إىل صعوبة فحصها والثغرات نترنت، إضافةًإلا
 مـستخدمة يف هتريـب   ودروب األمفيتامينيـة  اتمنـشِّط أسـواق غـري مـشروعة كـربى لل    مـن  ي قرب جـزر احملـيط اهلـادئ      ويؤدِّ

ومــن .  هبــاتِّجــارات واالخــدِّرضــة بوجــه خــاص لتعــاطي امل معرَّالفرعيــةات إىل جعــل هــذه املنطقــة خــدِّرأنــواع أخــرى مــن امل
مل شـا تقيـيم  الـصعب إجـراء    مـن  جيعـل  معظـم هـذه البلـدان     عـن ثـة   استمرار االفتقـار إىل البيانـات املوثوقـة واحملدَّ        أنَّ   املؤسف

  . شامالً فهماًلوضع وفهمه ل
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 ،٢٠١٣مارس / آذار٤يوم الثالثاء، : حيظر نشره قبل ٧ رقم صحيفة الوقائع
Factsheet 7  وسط أوروبا بتوقيت ٠٠/١٢الساعة       

  اتخدِّرات والنظام الدويل ملراقبة املخدِّراهليئة الدولية ملراقبة امل
  

ات خـدِّر وخالل الفترة اليت انقضت منذ إنشاء اهليئة الدولية ملراقبـة امل ، ١٩٦١ات لسنة مخدِّراالتفاقية الوحيدة للمنذ بدء نفاذ    
ت مجيـع    انـضمَّ  وقـد .  عامليـة  ب حلـوالً  تطلَّـ يا  ا حقًّ  عاملي ات العاملية جهداً  خدِّرملا ملشكلة   يالتصدِّ، أصبح   ١٩٦٨يف سنة   ) اهليئة(

ة خـدِّر  التـزام احلكومـات مببـدأ املـسؤولية املـشتركة عـن ضـمان تـوافر العقـاقري امل                   حمـا يوضِّـ   ،  ١٩٦١نة  تفاقية س الالدول تقريباً   
  . ية والعلمية مع منع تسريبها وتعاطيهاطبِّلألغراض ال

ان توافرهـا   مع ضم،ات العقليةؤثِّرامل  تعاطيمن قبيلات،  خدِّر مراقبة امل  تعترض مسار التصدِّي ملا نشأ الحقاً من حتدِّيات        وبغية
وضعت  ات،خدِّر باملتِّجارشروع، واالاملات العقلية غري   ؤثِّرات وامل خدِّريف صنع امل   ة، واستعمالِ املواد الكيميائية   يلألغراض الطبِّ 

، ١٩٧١ة  ات العقليـة لـسن    ؤثِّراتفاقية امل : الساريتني اليوم، ومها   اتخدِّرالدولُ واعتَمدت االتفاقيتني الدوليتني األخريني ملراقبة امل      
انـضمَّت مجيـع دول    وقـد . ١٩٨٨العقليـة لـسنة     اتؤثِّرات واملـ  خـدِّر  غري املشروع يف امل    تِّجارواتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اال    

  . العامل تقريباً إىل هاتني االتفاقيتني أيضاً
علـى وجـه    ،  ١٩٨٨سـنة   وتـورد اتفاقيـة     . ه أعال ةات، املذكور خدِّراملعاهدات الدولية الثالث ملراقبة امل     يف   دةٌحمدَّووظائف اهليئة   

ات العقلية غـري املـشروع،      ؤثِّرات وامل خدِّرملامة يف صنع     تفاصيل عن والية اهليئة فيما يتعلق مبراقبة السالئف املستخدَ         ،اخلصوص
  . رصد التجارة الدولية املشروعة يف هذه املوادالالزم لطار اإل روتوفِّ
  ات، مـن   خـدِّر  تنفيـذ اتفاقيـات األمـم املتحـدة ملراقبـة امل           جوتـروِّ  شـبه قـضائية ترصـد        ةً مـستقلَّ  بيةً رقا ف اهليئة، بوصفها هيئةً   تتألَّو

وُينتخــب ثالثــة . لني حلكومــاهتم ينتخبــهم اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي ويعملــون بــصفتهم الشخــصية ال كممــثِّ عــضوا١٣ً
حهم منظمـة   ستحـضرات الـصيدالنية مـن قائمـة أشـخاص ترشِّـ            أو علـم العقـاقري أو امل       طـبِّ أعضاء مـن ذوي اخلـربة يف ميـدان ال         

  . حهم احلكومات أعضاء من قائمة أشخاص ترش١٠ِّالصحة العاملية، و
م يقدِّات، تنشر اهليئة تقريرها السنوي الذي      خدِّرت عليها املعاهدات الدولية الثالث ملكافحة امل      يف إطار واليات اهليئة اليت نصَّ     و

ات إىل  خـدِّر مـه جلنـة امل    ق بـالتقرير الـسنوي، الـذي تقدِّ       رفَـ وُي. ات يف خمتلـف أحنـاء العـامل       خـدِّر الة مراقبـة امل   حل  شامالً ا عام عرضاً
 الــيت يكثــر اســتخدامها يف الــصنع غــري املــشروع والكيماويــات عــن الــسالئف  ســنويٌّاجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي، تقريــٌر

  . ات العقليةؤثِّرات واملخدِّر عن امل ومنشورات تقنية،ات العقليةؤثِّرات واملمخدِّرلل


