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 تصدير
 

ات خاادِّر سياساا  وطةاا  العلاا  شأاان  التعاااو  الاادويل صااوب اساارتاتيجي  متكاملاا  ومتوازناا  ملواجهاا  مأااكل  املشاعتلاااا اإلعاانا  ال
ر التصاااادك ملأااااكل  امل التزامهلاااااات الاااادول األعضاااااء واوتلااااع الاااادويل ، جااااد  2009العاملياااا  يف عااااا   ات العاملياااا  شاااارو  ماااا  خاااادِّ

ااا املسااايولي  املأااارتن   ومناااذ تلااا  اداااب، تزا اااد عااادا ال لاااد ذت طةاااوات مللوسااا  لتعز اااز نااادرىا الوبنيااا  علااا  مران ااا  ا  الااات ا  
ر امل ر ات امتثاااال لللعاااادات الدولياا  ملران اا  املخادِّ ات، وااا  خاادِّر   تلاا  املعاااادات  ساااا الندااا  الاادويل ملران اا  املات  وتأااكِّ خاادِّ
ليا  لغراراض الة يا  والعلليا  ماع مناع تسار  ها ت  نناوات ا املتةل ات الدنيا النازم  لضلا  توافر املواا اخلاضع  لللران ا  الدو حتدِّ 

راام مأااروع  ومنااع اال ااار يااا وتعابيهااا  ونااد  سااهل تنفيااذ ادكومااات لللعاااادات والراارارات تات الصاال  الصاااار  عاا  اولاا  
ساااوري رااام املأاااروع  االنتصاااااك واالجتلااااع  واالعيااا  العامااا  يف مناااع عللياااات التسااار ا مااا  التجاااار  الدوليااا  املأاااروع  ت  ال

 وت رافها عل  حنو ش ه نام   

 
حتاادع علااا  املساااتوى الااوبت، نلاااا شااارزت ماااا زالااا  تساار ا مااا  الرناااوات املأااروع  العللياااات  وشااالررل مااا  تلااا  ااهااوا، فااا    

ر حتااد ات  طاارى، منهااا علاا  وجااه اخلصااومل التةااد ات املتعلراا  شتة ياا  املعاااادات الدولياا  ملران اا  امل العااا ، ات علاا  نةاااري خاادِّ
، وصاايدليات اإلنرتناا  ااد ااد والعر ااات الاات حتااول او  تااوافر املااواا اخلاضااع  لللران اا  الدولياا  لغرااراض الة ياا ، ومااواا التعاااب  

 رات عرلي ، ومران   السنائف    وميثِّ خمدِّر رم الرانوني ، وتساء  استعلال عرانم الوصفات الة ي  احملتو   عل  مواا 

 
  شاااالز تزاء شعاااار امل ااااارات الراميااا  ت  اإلشاالااا  الرانونيااا  السااااتعلال الرناااا ألراااراض رااام األراااراض الة ياااا  وتأاااعر اةيبااا  شرلااا
تلاا  امل اااارات تأااك  طةاارا جساايلاة علاا  الصااة  العاماا  والرفاااً العااا ، ويااا حتد ااداة مااا تسااع  اةيباا  الدولياا   والعللياا ، تت ت   

ر ملران ااا  امل ر وماااا  ناااتم عناااه مااا  ت عاااات يف لاااال مناااع تعااااب  امل -فياااذ تلااا  امل ااااارات  تنات ت  حتريرهلاااا  و أاااك  خااادِّ  -اتخااادِّ
ر عائرااا ن ااما  مااا  ااهااوا الرامياا  ت  التصاادك ملأااكل  امل ات العاملياا ، نلااا  نااه  تعااارض مااع االلتاازا  العااامل  للاادول األعضاااء خاادِّ

ر ران   املمب د  املسيولي  املأرتن  الذك  شرم  عل   ساسه املعاادات الدولي  مل  ات  خدِّ

 
يف تبااار و  2014يف آتار/مااارا جرى الااذك سااي   و ساار اةيباا ، مبناساا   االسااتعراض الرفيااع املسااتوى ل عاانا  السياساا  وطةاا  العلاا 

  اااااذا املنأااااور شأاااان  مأااااكل  املخاااادِّرات العاملياااا ،    تراااادِّ  2016األعلااااال التةضاااام   لاااادور  االعياااا  العاماااا  االسااااتثنائي  لعااااا  
، نلسااااي  يف ااااذً 2012ت  عاااا   2009مااا  عاااا  الاات  صااادرىا اةيبااا  تراااار ر السااانو   الين الاااذك  ضااال مرتةفاااات مااا  اإللكاارتو 

اةيبااا  يف تصاااد ها ملأاااكل  املخااادِّرات العامليااا ، املأاااان  الرئيساااي  الااات تواجههاااا ط ااااذا املنأاااور الضاااوء علااا  العلليااا  اةامااا   و سااالِّ 
دول األبااراو واوتلااع الاادويل يف االمتثااال لللعاااادات الدولياا  ملران اا  املخاادِّرات  وتضااع اةيباا  الاا تواجههاااوالتةااد ات الرئيسااي  الاات 

 يف ترار راااا الساانو   توصاايات موجهاا  ت  ادكومااات واملندلااات الدولياا  واإلنليلياا  ياادو حتسااب تنفيااذ املعاااادات  وماا   ، فاا    
ي  النازما  لضالا  تاوافر املاواا اخلاضاع  لللران ا  لغراراض الة يا  والعلليا  ماع اذا املنأور  تضل  للوع  خمتار  م  العناصار الرئيسا

 ت واال ار يا وتعابيها عل  حنو رم مأروع  امنع صنع املخدِّر 
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والتاااداشم يف ادساااا ا  طاااانال ااااذا االسااااتعراض الرفيااااع  املأااااان تيطاااذ اااااذً اولوعاااا  املختاااار  ماااا  وتين ليةااادوين األماااا  يف    
ر ا   لرد نا  نداا  املران ا  الدوليا  للاملستوى اة ات علا  م اد  املسايولي  املأارتن  يادو ضالا  صاة  النااا شتلكيانهل ما  لخادِّ

ر ادصول عل  نلياات نافيا  ما  املاواا اودولا  لتل يا  االالتياجاات الة يا  والعلليا  فراط  ولا  ملكا  التصادك ملأاكل  امل ات خادِّ
ذ  الكاا  املعااادات علا  مساتوى العاا   وعناد ااذا نف ا ااهوا العاملي  يف اذا الصادا، وعنادما ت   دعندما تتوال   العاملي  شفعالي  تال  
ر التعاو  الدويل علا  مران ا  امل م  مسم املنعةف اداسل  ات، ىياا اةيبا  يلياع ادكوماات واوتلاع الادويل ا اات طةاوات خادِّ

ر لضلا  االمتثال التا  لللعاادات الدولي  ملران   امل ر ملاملران ا  الادويل نداا  الات وضلا  سام علا  خدِّ ات، شغيا  مناع وترليا  خادِّ
ر املعاناااا  رااام الضااارور   الناطااا  عااا  تعااااب  امل ر ات، وصاااناع  املخااادِّ ات واال اااار ياااا علااا  حناااو رااام مأاااروع، واملعاناااا  رااام خااادِّ

 الدولي    الضرور   الناط  ع  عد  توافر نليات نافي  م  األاو   اخلاضع  لللران  
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ر المسؤولية المشتركة عن المراقبة الدولية لل  - أوالً     اتمخدِّ
   

  ةـمقدِّم
م  م اائ الرانو  او م د  املسيولي  العام  واملأرتن   -1

شذل  او الدويل الت تة    يف العد د م  لاالت التعاو ، و 
ات  فلب  نان  املعاادات خدِّر ال  نةصر يف لال مران   امل

ولي  تضع للوع  م  الرواعد الت تنأئ التزامات عل  ن  الد
م د  املسيولي  العام  واملأرتن   اول  م  الدول األبراو، ف    

  ذاا  شعد شكثم م  تل  االلتزامات  فهو  تيح تباراة 
لأران  نائل  عل  التعاو  شب للوع  م  األبراو، استناااة 

وت  ضرور   أرتك  فهل مأرتك ملأكل  مأرتن  وادو مت
   واكذا، شلوغ تل  اةدو م  طنال العل  املأرتك واملنس  
مأرتناة شب  ملك  اعت ار م د  املسيولي  املأرتن  مأروعاة 

جهات تتف  عل  العل  معاة يف تبار م  الأران  وتلتز  
ك مأرتناة شالعل  معاة عل  خمتلف املستو ات للتصد   التزاماة 
ميسسات الكومي  ونةاع طامل ات، م  خدِّر ك امللتةد  

م د   ف     ولتلع مدين ولتلعات حملي  و فراا  وم     
املسيولي  العام  واملأرتن    لز  األبراو شتعز ز التعاو  فيلا 

 شينها، 
ال لتةري  مصادها اخلاص  فةسا ش    ضاة ملراعا  مصاحل 
 اآلطر   ومساعد  األبراو الت حتتاج ت  مساعد   شيد     

ات عل  خدِّر االضةناع شاملسيولي  املأرتن  ع  مران   امل
الدول متاماة شالتزاماىا  ف  االة تتا   تالصعيد الدويل ال  كو  فع  

 عل  الصعيد الوبت 

السنب م  مفهو   ر اذا امل د  عل  مرِّ وند تةو   -2
ات يف الثلانينات، ت  خدِّر املسيولي  االاعي  ع  مكافة  امل

املسيولي  يف التسعينات وصوالة ت  املسيولي  العام  تراسل 
ا تناول عناصر املسيولي  الرر   و تةل   م نعةفواملأرتن  منذ 

املأرتن  االعرتاَو شاملعا م وامل اائ الرئيسي ، و أل  تل  نيفي  
 ، ومفهو  املساءل  متعد اترسيل املسيولي  شب جهات فاعل  

والردرات، واور ن  ك اإلمكانيات دَ واملسيولي  املت اال ، وش ع
 شر   ومواراً 

االة تت وند تزا دت اليو   يي  تنفيذ اذا امل د  تنفيذاة فع   -3
ات  و خدِّر امل تعاب ا م  طيع شلدا  العا  ترر  اة تعاين تم   ت   

اراالتنتاجها  و  يا عل  حنو رم مأروع  و م  الفساا   ِّ
 ات ر خدِّ والعنف املرت ةب شامل

  
  ةـالخلفي

ض عدا م  ال لدا  يف  واطر الرر  التاسع عأر تعر   -4
و وائ  الرر  العأر   ملأان  انتصاا   واجتلاعي  مرت ة  
   شاالستعلال املتزا د لغفيو  واملورفب ومواا  طرى مس ِّ 

ال ،  طذت الصب ومناب  ل اما   ويف رياب آليات مران   فع  
ل  ه مأان  تاما  ن م ، مما الدا مبلث   طرى م  العا  تواج

يف ش اط/فربا ر  الكوم  يف شانغهاك شالصب ت  االجتلاع 13
ات العاملي   وند طع تل  خدِّر ك ملأكل  املللتصد   1909

املنتدى الدويل األول، املعروو شاسل اللجن  الدولي  املعني  
وتنتاجها ات خدِّر شاألفيو ، نلي  ن م  م  ال يانات ع  زراع  امل

  م  التوصيات الث   واستهنانها  واعتلدت اللجن    ضاة عدااة 
ذت فيها عل  الدر تدطب األفيو  تدرجييا وض ط ىر  ه  وا   

اللجن  نرارات تارخيي  يف شانغهاك  فرد ات ف  عدا ن م م  
الدول الكربى لللر   األو  عل  ضرور  طضوع االستعلال رم 

ل  تل  الررارات رنايب اويل اني   ومث  الةيب لغفيو  لتنديل 
وتراسل مسيولي    ول التزا  صاار ع  اوتلع الدويل شالعل  معاة 

ل و  اللجن        ات املتفانل   ومع     خدِّر ك ملأكل  املالتصد  
ز عللها ااهوا صناالي  تنأاء التزامات نانوني  ملزم ، فرد عز  

عل  املسيولي  املأرتن   الت  فض  ت  صدور  ول مثال مدو  
شرم  ات، واو اتفاني  األفيو  الدولي  الت    خدِّر ع  مران   امل

  1912نانو  الثاين/ نا ر   23يف  شناااك
   نف ذونلا او شن  العد د م  املفاايل ااد د ،    -5

وعل  مدى فرت   اة تدرجيي ات تال  لخدِّر تبار املران   الدولي  لل
 عد امليمتر   اللذ   عردا يف شانغهاك ويف بو ل  م  الزم   ف

ا  األبراو الااك، و ضع  سلسل  م  االتفانات املتعد  
ارات  طرى وتنتاجها واالخمدِّر ك لزراع  األفيو  و للتصد   يا   ِّ



 
 

ش شرا   ول  1961وِّج  تل  ااهوا يف عا  وتعابيها  وتا  
تأك  تبار  ات التخدِّر معااد  م  املعاادات الدولي  ملران   امل

 العل  الرائل الالياة 
  
إطار المسؤولية المشتركة القانوني  -ألف 

  والمؤسسي
ر االتفاقيات الدولية لمراقبة ال -1   اتمخدِّ
نان  األرراض الرئيسي  م  تشرا  االتفاني  الواليد   -6
ا  تعاا  ايكل  الندا  الدويل  (1)1961ات لسن  لخدِّر لل

ار األمل املتةد  وتوسيع نةاري املران   ات يف تبخدِّر ملران   امل
زاا شروتونول        خدِّر الرائل  ليأل  املواا الن اتي  للعرانم امل

م  تأد د املران   عل   (2)املعدِّل لناتفاني  الواليد  1972سن  
ات وتعابيها وتوز عها عل  حنو رم مأروع  خدِّر تنتاج امل

ل  شصيغتها املعد   1961ات لسن  لخدِّر واالتفاني  الواليد  لل
مبثاش  عنام  فارن  ألهنا  ول اتفاني   (3)1972شربوتونول سن  

  التزامات اولي  شأن  عناج متعاب  م  نوعها تتضل  
 ات وتعاا  تنايلهل خدِّر امل
نةاري  (4)1971ات العرلي  لسن  يثِّر ع  اتفاني  املووس   -7

 لعرلي  االصةناعي  ات ايثِّر املران   الدولي  ليأل  عداا م  امل
دات ات واملخلِّ نأِّةالت حيتل  تعابيها، وا  حتد داة امل

شصيغتها  1961واملهلوسات  نلا اع  ن  م  اتفاني  سن  
  للعل  املنس   1971واتفاني  سن   1972شربوتونول سن   ل املعد  

ال  م   ج  منع تسر ا لتنفيذ تداشم فع   العامل عل  الصعيد 
 ات العرلي  وتعابيها يثِّر   واملخدِّر العرانم امل

ار  اتفاني  األمل املتةد  ملكافة  االوتكلِّ  -8 رم   ِّ
 (5)1988 لسن ات العرلي  يثِّر ات واملخدِّر املأروع يف امل

اراالتفانيتب األطر ب شتصد  ها لنا ات خدِّر رم املأروع شامل  ِّ
__________ 

  7515، الرنل 520، اولد للوع  املعااداتاألمل املتةد ،  (1)

  14151، الرنل 976املرجع نفسه، اولد  (2)

  14152، الرنل 976املرجع نفسه، اولد  (3)

  14956، الرنل 1019املرجع نفسه، اولد  (4)

  27627ل ، الرن1582املرجع نفسه، اولد  (5)

رئيسي  يف حتسب    ادافها الاخلاضع  لللران   الدولي   وتتلث  
التعاو  الدويل عل  تنفات الرانو  ومواءم  التأر عات اانائي  

 الكاما شأن   1988اتفاني  سن    الداطلي  وتعز زاا  وتتضل  
ظ عل  السجنات املالي  والتجار  ، وتسليل رس  األموال، والتةف  

ات، ونر  اإلجراءات اانائي ، واملساعد  خدِّر يب و  ار املمهرِّ 
ستخد  يف رانوني  املت اال ، ومران   املواا الكيليائي  الت نثماة ما ت  ال

 ات لخدِّر الصنع رم املأروع لل
ات عل  خدِّر   االتفانيات الدولي  ملران   املولب  نص   -9

عل  الد  ع  االمتثال ألالكامها،  مسيولي  الدول األبراو ن   
فيد معىن املسيولي    ضا عل  عناصر ت تل  االتفانيات تنص   ف    

الت ترر  فيها  1988اتفاني  سن  املأرتن ، نلا  را يف ا  اج  
ارالرضاء عل  اال األبراو يف االتفاني  شن    رم املأروع او   ِّ

العد د م  مواا  مسيولي  طاعي  عل  عات  ن  الدول  ش  ت   
 ا التعاو  والتنسي  الدوليب م   ج  تةل   1988اتفاني  سن  

 اال تنفيذاا تنفيذا تام ا وفع  
  العد د م  املنجزات للندا  الدويل ملران   وند حتر   -10
املائ  األو  شفض  اتفاري األبراو يف  السنواتات يف خدِّر امل

سياسي  -االتفانيات، عل  الررل م  اطتناو مصادها اايو
والتجار   واألطناني  واإلنساني ، عل  العل  معاة وطاعياة 

ارات واالخدِّر م  تنتاج امل للةد  وعل  التعاو   يا وتعابيها   ِّ
عل  حنو رم مأروع، ومعاا  ااوانا الصةي  واالجتلاعي  

ارواانائي  لنا ات  ومتاشيا مع رو  خدِّر رم املأروع شامل  ِّ
ها،  نأنت العد د م  ادكومات، عل  االتفانيات ونص  

لتنديل الرنايب الستعلال املستوى الوبت، سلةات تتو   ا
ات  و ايبات تنسي  مرنز   م   ج  توجيه عللي  خدِّر امل

ا  الرةاعات ملران   وضع وتنفيذ سياسات وبني  متعد  
ات ومران   استعلاةا املأروع  وتعل  تل  اةيبات خدِّر امل

عل  تنسي  ااهوا الت ت ذةا األجهز  املعني  شرةاعات 
عي  واالنتصاا   وتنفات الرانو  الصة  والتنلي  االجتلا

  الرةاع اخلامل والأيو  اخلارجي  والرضائي ، نلا  هنا تغة  
واوتلع املدين يف شعر اداالت  وند  شرم  الدول األبراو 

  م د  املسيولي  ا  األبراو تتضل    ضا اتفانات ثنائي  ومتعد  
 املأرتن  
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الدول  يف املائ  م  طيع 95واليو ، شات  نثر م   -11
ات  وند  خدِّر  برافاة يف االتفانيات الدولي  الثناع ملران   امل

رت اذً الدول يف مناس ات عد   التزامها الراسخ شالتنفيذ نر  
الكام  لناتفانيات وشا ات طيع التداشم النازم  دلا   سنام  

ات  وند اخنفر تسر ا العرانم خدِّر الندا  الدويل ملران   امل
ات العرلي  م  التجار  الدولي  املأروع  اخنفاضاة  يثِّر وامل  خدِّر امل

ن ماة، واناك الاليا ندا   عل  جيداة و رصد شفعالي  التجار  
يف الصنع رم  الدولي  يف املواا الكيليائي  الت ملك     تستخد 

 ات لخدِّر املأروع لل
 
 
 بروز جدول أعمال دولي بشأن المسؤولية المشتركة -2
ستينات وس عينات الرر  املاض  تغيمات  شهدت -12

انتصاا   واجتلاعي  نربى يف طيع  حناء العا   فعل  صعيد 
ى ظهور اول جد د  نتيج  النتهاء االستعلار الندا  الدويل،  ا  

 اول ة  51ت  تزا د عدا الدول األعضاء يف األمل املتةد  م  
 اول ة  127ت   1945م  الدول األعضاء امليسِّس  يف عا  

عضواة اليو   وطنال ت ن   اول ة  193و 1970عضواة يف عا  
واتفاني  سن   1961العرد  ، اللذ   شهدا اعتلاا اتفاني  سن  

ات  رتكز  ساساة عل  مسيولي   خدِّر ، نا  ندا  مران   امل1971
اول  عل  الد  ع  االمتثال ألالكا  االتفانيات  وعل   ن ِّ 

دا    ضا شالرتنيز يف سياسات مران   سل العرالصعيد الدويل، ات  
ات عل  تنفات الرانو  وتشاا  احملاصي  رم املأروع  خدِّر امل

وشرامم احملاصي  ال د ل   وشرز شوضو  طط  سياس  فاص ، 
سل   استلر شرو   الىت منتصف التسعينات، شب ما نا     

ك  ات" و"شلدا  الألال املستهل  لخدِّر "شلدا  اانوب املنتج  لل
ات"  ويف تبار الر يل السائد  يف تل  الفرت ، نا  ادد  لخدِّر لل

ات وعوانا تعاب  خدِّر م  الةلا رم املأروع عل  امل
ات عل  الصة  العام  م  الأيو  الداطلي  ال الرضا ا خدِّر امل

الت تتةل ا مسيولي  اولي  مأرتن   فعل  س ي  املثال، ترن  
الد  مسيولي  طفر لك  اول  عل   1961اتفاني  سن  

  م  طنال الونا   خدِّر الةلا رم املأروع عل  العرانم امل
والعناج والرعا   الناالر  وتعاا  التناي  وتعاا  اإلاماج 
االجتلاع   وفيلا  تعل  شالتعاو  الدويل يف لال مران   

ات، ملك  االستدالل عل  تل  الةر ر  يف التعام  مع خدِّر امل
م  عات املرد  املثال، م  طنال الجل الترب   املوضوع، عل  س ي 

ت  صندوري األمل املتةد  الساش  ملكافة  تساء  استعلال 
ص   ساسا   م  الدول األعضاء، الت نان  خمص  خدِّر العرانم امل

ل ناء الردرات يف لال تنفات الرانو  واست دال احملاصي  رم 
 املأروع  

ارات واالخدِّر وواصل  مستو ات تنتاج امل -13 يا   ِّ
وتعابيها عل  حنو رم مأروع ارتفاعها طنال ع ردك 
الثلانينات والتسعينات م  الرر  املاض ، اللذ    ص ح فيهلا 

ل  تنثم عامل   وعناو  عل  تل ، للجلاعات اإلجرامي  املند  
ات العرلي  وتعابيها عل  حنو رم مأروع، ال يثِّر ازااا صنع امل

األمفيتاميني ، يف  وروشا و مر كا الألالي  ات نأِّةسيلا امل
ات، ال سيلا خدِّر وجنوب شرري آسيا  وشرز   ضاة تعاب  امل

ع  بر   ادر ، شاعت اًر مأكل  اجتلاعي  طةم  يف العد د 
 ات جد د  يف لال الصة  العام  م  ال لدا  برال  حتد  

مث  انتأار فموا نرص املناع  ال أر   والتهاب الك د 
وس  جيل  وشهدت تل  الفرت    ضاة انفتاالاة رم الفم 

مس وري للتجار  العاملي  وتوس ع وسائ  اإلعنا  وتزا د الرن  
الناا ونذل  النلو اةائ  لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 ادد ث  
، اعتلدت االعي  العام ، م   ج  1981ويف عا   -14

ات يف طيع  رجاء خدِّر  ات الت تةرالها امللتزا د التةد   كالتصد  
 (6)العا ، االسرتاتيجي  الدولي  ملكافة  تساء  استعلال العرانم،

خذً االعي ، تنرارا منها شاداج  شوصفها  ول تجراء م  نوعه تت  
   اً مأكل  ال وشام  ومنس   اع هنم عامل  فع    الت  امللة  
اراال ات  وشاعتلاا االعي  العام  إلعنا  مكافة خدِّر امل ِّ  
، تكو  1984يف عا   (7)ات وتساء  استعلال العرانمخدِّر شامل

ات   ضا عل  املسيولي  االاعي  اليع الدول االعي  ند شد  

__________ 

، 1981الوثائ  الرمسي  لللجل  االنتصااك واالجتلاع ،  (6)
 (، املرف  الثاين E/1981/24) 4امللة  رنل 

  39/142مرف  نرار االعي  العام   (7)



 
 

ات والتنلي  خدِّر مع تنراراا شالصنات الرائل  شب مسنل  امل
 االجتلاعي  واالنتصاا   

 ملأرتن اوند  ن دت االعي  العام  عل  م د  املسيولي   -15
ات طنال اورىا االستثنائي  الساشع  عأر  خدِّر ع  مران   امل

شأن  مسنل  التعاو  الدويل عل   1990املعروا  يف عا  
ات العرلي  وعرضها يثِّر   واملخدِّر مكافة  تنتاج العرانم امل

اروالةلا عليها واال يا وتوز عها عل  حنو رم مأروع    ِّ
لدور  االستثنائي  تعناناة سياسياة واعتلدت االعي  يف تل  ا

اتفر  فيهلا الدول األعضاء عل  شذل  (8)وشرنامم عل  عاملياة 
املز د م  ااهوا لتكثيف التعاو  الدويل والعل  املتضافر استناااة 

 ت  م د  املسيولي  املأرتن  
الدور  االستثنائي   ونا  مفهو  املسيولي  املأرتن  حمور -16

الول  1998  العام ، املعروا  يف عا  العأر   للجلعي
ات العاملي   خدِّر تضافر ااهوا يف مواجه  مأكل  امل موضوع

  سل  وحبلول تل  الفرت ،    عد اناك فرري نابع شب ما نا     
العد د م  ال لدا  أل   "ال لدا  املنتج " و"ال لدا  املستهلك " 
اراالات و خدِّر شات  تعاين يف آ  واالد م  تنتاج امل يا   ِّ

وتعابيها عل  حنو رم مأروع  فال لدا  املنتج   ص ة  شلداناة 
د مستهلك  وال لدا  املستهلك   ص ة  شلداناة منتج   و س  

اإلنرار شذل  الوانع يف اإلعنا  السياس  الذك اعتلدته 
ت فيه والذك  نر   (9)االعي  العام  يف اورىا االستثنائي  العأر  

ات العاملي  خدِّر ك ملأكل  املمسيولي  التصد   ضاء شن   الدول األع
ا  مسيولي  عام  ومأرتن   ويف تل  الدور  االستثنائي ، 
اعتلدت االعي    ضا تداشم لتعز ز التعاو  الدويل عل  

نلا اعتلدت اإلعنا    (10)ات العاملي خدِّر ك ملأكل  املالتصد  
 (11)ات خدِّر املاخلامل شامل اائ التوجيهي  خلفر الةلا عل  

__________ 

  17/2-مرف  نرار االعي  العام  ات (8)

  20/2-مرف  نرار االعي  العام  ات (9)

 ت  ااء  م   لف 20/4-نرار االعي  العام  ات (10)

  20/3-مرف  نرار االعي  العام  ات (11)

ات اوماة خدِّر و  ذنر م د  املسيولي  املأرتن  ع  مران   امل -17
ا يف طيع اإلعنانات وشرامم العل  والررارات يف سياري حمد  

املذنور  آنفاة، واو: ) ( اداج  ت  التعاو  الدويل والعل  
 اع هنم شام  ومتواز  ومتعاضد يف املتضافر؛ و)ب( ضرور  ات  

ات والةلا عليها؛ و)ج( االرتا  م اائ خدِّر ملطفر عرض ا
ميثاري األمل املتةد  والرانو  الدويل، مبا يف تل  االرتا  سياا  

  يف شيوهنا الداطلي  الدول وسنام   راضيها وم د  عد  التدط  
 والروري اإلنسا  وادر ات األساسي  

والدع تةو ر مماث  يف امل اائ الت اعت لدت يف  -18
ي  الصاار  ع  اةيبات التأر عي  للعد د م  ال يانات الرمس

ك للتةد ات العاملي ، ميسسات األمل املتةد  الت ت عىن شالتصد  
 املنا  واألم  والنلو السكاين وتغم   املستدام مث  التنلي  

الغذائ  ومكافة  اإلرااب، فانترل  م  املسيولي  االاعي  ت  
لي  العام  واملأرتن   ويف املسيولي  املأرتن ، وصوالة ت  املسيو 

ر اذا امل د    ضا شصيغته الوارا  يف لال السنوات األطم ، تةو  
ات ليأل  ال  عد األمت شس ا اخلةر املتزا د خدِّر مران   امل

ات عل  السلل واألم  الدوليب  خدِّر ل  املرت ة  شاملللجرمل  املند  
ه    عاجل ا لل  األم ، الذك س   ل، نر  2008فلنذ عا  
ا )مث  الوضع يف ات ولك  يف سياري حمد  خدِّر مأكل  امل

ات واملسائ  خدِّر   اجتلاعات ملوضوع مران   امل فغانستا (، عد  
عيد يف تل  االجتلاعات    وند    ند لتات الصل  شاارمل  امل

التننيد عل  م د  املسيولي  املأرتن  يف التعام  مع مسنل  ىر ا 
انستا  وااطلها، وىر ا الكونا ب عرب ررب السنائف ت   فغ

  فر ريا 
ات شالتداشم الت شد ت خدِّر الدولي  ملران   امل اةيب وىتل  -19

الدول األعضاء شا اتاا طنال العروا الرليل  املاضي  م   ج  
تعز ز ااهوا املأرتن  والرائل  عل  التعاو  لترليص الجل 

د  م  ت عاىا وآثاراا العاشر  ات العاملي  وادخدِّر مأكل  امل
  م   سواري تنتِّيللةدوا الوبني  والعائدات اإلجرامي  الضخل  امل

   اةيب   ات رم املأروع   ويف مناس ات عد  ، الث  خدِّر امل
، يف ترار راا السنو   وشياناىا الرئاسي ، عل  تعز ز ادكومات  

الد  اةيب  عد  التعاو  يف تبار املسيولي  املأرتن   وشعد    ال
ات مبعزل ع  الأوار  العاملي  خدِّر تمكاني  معاا  مأكل  امل
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األطرى مث  العدال  االجتلاعي  والتنلي  االنتصاا   والفساا 
 ع ادكومات    والروري اإلنسا ،  طذت تأجِّ ند لواارمل  امل
 هنم شام  نائل عل   ساا املسيولي  املأرتن  ملواجه  عل  ت ت  
  ات تل  التةد  

ات جهاز ترر ر السياسات املرنزك خدِّر وشصف  ان  امل -20
ات، فرد تناول  اللجن  خدِّر يف ندا  األمل املتةد  ملران   امل

  ضاة م د  املسيولي  املأرتن ، ال سيلا يف تبار ما نام  شه م  
للتداشم املتخذ  م   ج   2009و 2003استعراضات عام  

تها طيع ادكومات عل  نفسها يف تنفيذ االلتزامات الت نةع
اور  االعي  العام  االستثنائي  العأر   املعروا  يف عا  

  والافظ م د  املسيولي  املأرتن  عل  مكانته يف صليل 1998
  يف اإلعنا  اسرتاتيجي  السنوات العأر ادالي ، واو ما  تجل  

السياس  وطة  العل  شأن  التعاو  الدويل صوب اسرتاتيجي  
اللذ    (12)ات العاملي خدِّر تكامل  ومتوازن  ملواجه  مأكل  املم

ات الثاني  خدِّر اعت لدا يف اازء الرفيع املستوى م  اور  ان  امل
، اعتلدت اللجن  2011  ويف عا  2009واخللسب، يف عا  

م د  املسيولي  العام   ( شتفعي  فكر  مفاااا     54/12نرارا )
 ات خدِّر الندا  الدويل ملران   املواملأرتن   الد   رنا  

واناك  مثل  عد د  عل  ميسسات تنليلي  واولي   -21
ات يف صليل خدِّر وضع  م د  املسيولي  املأرتن  ع  مران   امل

 و نأةتها، ومنها عل  س ي  املثال: اسرتاتيجياىا
ات خدِّر مكتا األمل املتةد  املعت شامل ) ( 

ز ز جهوا التعاو  يف تبار م اار  واارمل ، الذك  عل  عل  تع
ميثاري شار   وامل اار  الثناثي  الت تأل   فغانستا  وت را  

 ؛اإلسنامي ( وشانستا -)طهور  
  الدول األمر كي  الت  نأنت يف عا  مند ل )ب( 
ات، خدِّر امل تعاب انَ  ال لدا  األمر كي  ملكافة   1986

ا  األبراو شغرض د  آليَ  ترييل متع 1999و نأنت يف عا  
  احملرز يف ما ت ذله الكومات املنةر  م  جهوا استعراض الترد  

 طاعي ؛فرا   و 
__________ 

، الوثائ  الرمسي  لللجل  االنتصااك واالجتلاع اندر  (12)
 ، جيل (،  والة E/2009/28) 8، امللة  رنل 2009

ضي  االحتاا األفر ر ، الت تأرو عل  مفو   )ج( 
ة  الول مكافة  املنر   األفر ر تنفيذ طة  عل  االحتاا 

( شدعل م  2012-2007ات ومنع اارمل  )للفرت  خدِّر امل
 صاا   اإلنليلي  األفر ري ؛االنت شعر االاعات

االحتاا األورويب، الذك  عل ، استناااة ت  م د   )ا( 
ات لخدِّر املسيولي  املأرتن  وشدعل م  املرصد األورويب لل

ات يف خدِّر زن  ملأكل  املر  ومتواوتاماهنا، عل  تجياا اللول منس  
 املنةر  
  مسيولي  ن م  مبوجا  الكا تتةل  الدول  ومع      -22

اوتلع املدين والرةاع اخلامل       ، تال  اتخدِّر املاتفانيات مران   
 ضةلعا    ضا شدور اا  يف تة ي  م د  املسيولي  املأرتن  م  

ذانه م   نأة   ومي  و علال ميداني  وشرامم طنال ما  نف  
املنتدى العامل   ، عل  س ي  املثال، نتائمَ للتوعي   وتستذنر اةيب   

"، والذك اطت تل 2008رد حت  عنوا  "ما شعد الذك انع
ثناث  لاالت رئيسي  وا :  والة، املسيولي  املأرتن   شتوصيات يف

عل  طيع  ع  ادكومات  واملساءل  وااللتزا ؛ اليث ش جِّ 
ات رم ادكومي  ند لاملستو ات عل  االستفاا  م   ارب امل

، تمساع صوت ياة وتمكانياىا يف التواص  ومهنيتها ومحاسها؛ ثان
سرال ولتلعاىل احمللي (؛ ثالثاة، راة )م  األفراا و    نثر الفبات تضر  

 الدعو  ت  ا ات تجراءات نو    
  
أمثلة على الممارسات الجيدة في تطبيق  -باء 

مبدأ المسؤولية المشتركة على جميع 
 المستويات

  وضح الي  عل  التزا  ادكومات يف طيع  ت    -23
ر  ومأرتن  ات شةر ر  منس  خدِّر ك ملأكل  املالعا  شالتصد    حناء

  ت  االتفانيات الدولي  طيع الدول ترر  ا ند انضل   او     
 ات خدِّر ملران   امل
د وترا  اناً شعر األمثل  عل  ممارسات جيد   سِّ  -24

 ذت يف خمتلف املأرتن  والت و ضع  ونا فِّ  املسيولي م د  
  حناء العا  

 مراقبة التجارة المشروعة -1 



 
 

  الندا  ادايل لتنديل التجار  الدولي  املأروع  يف ملثِّ  -25
العرلي   الد األمثل  عل  امللارسات  اتيثِّر وامل  خدِّر العرانم امل

الفضل  يف تة ي  م د  املسيولي  املأرتن   فاملران   الصارم  الت 
ال  للندل اار  فع  تفرضها الدول األبراو، وما  صاال ها م  ت

  عل  ة   الرناشي  والضواشط الةوعي  )الت  ص ة  اليو  ت  
ن م م  تسر ا تل    مستوى العا  ترر  ا(، نل ل  ت  الد  

ر    لوال ااهوا املتضافر  واملنس  العرانم  و   ك  تل  ليتةر  
 للةكومات واةيب  

ملأرتن  وم  األمثل  اايد  األطرى عل  املسيولي  ا -26
االتفاري  الةوع  فيلا شب ادكومات، حت  تاار  اةيب ، عل  
ضلا  توافر اخلامات األفيوني  لغرراض الة ي  والعللي ، مع 

ك ت  منع الرتانل املفرط لللخزونات الذك ملك      يا  
ا تل : ) ( ا ات طيع األبراو لتداشم م  تسر  ها  و تةل  

اخلامات األفيوني ؛ و)ب(   ج  منع انتأار مصاار تنتاج
واملواا األفيوني  املستخلص   األفيوني اخلامات  االتفاري عل      

   ملك     ترتك او  تنديل رنايب منها ليس  سلعا عاا 
  

 من الطلب تدابير الحد   -2 
م   ا  للةد  زت شعر ال لدا  تنفيذ م اارات حمد  عز   -27

املسيولي  املأرتن   ات عل   ساا م د  خدِّر الةلا عل  امل
محل  اولي   2008  نولوم يا يف عا  فعل  س ي  املثال، استهل  

تها مأروع "املسيولي  املأرتن "  ونا  الغرض م  ادلل  مس  
ترسال تشار  واضة  ت  سكا  ال لدا  الت ت تعاب  فيها 

زت الوع ، ال سيلا يف  وروشا و مر كا الألالي ، ات، فعز  خدِّر امل
رار االجتلاعي  وال يبي  الناط  ع  صنع الكونا ب شاألض

 وتعابيه 
وم  األمثل  األطرى عل  ااهوا املأرتن  واملتضافر   -28
ات، ونذل  عرضها، او منوتج خدِّر امل عل م  الةلا  للةد  

ات شب خدِّر الأران  الذك  أل  آلي  التنسي  والتعاو  شأن  امل
يب  وتدعل تل  اآللي ، اني  والكار االحتاا األورويب و مر كا الناتي

يف طل   مور، تنسي  املوانف املأرتن  لللنةرتب يف احملاف  
الدولي ، وتيسم التعاو  وت اال املعلومات وامللارسات اايد  فيلا 

ات، وتأجيع امل اارات خدِّر شب األجهز  الوبني  ملكافة  امل
  تعاا  تاماج متعاب  املأرتن  يف املواضيع السياساتي  الرئيسي  مث

 ات يف اوتلع  خدِّر امل
ات شدور الاسل يف لخدِّر وتضةلع املراصد الوبني  لل -29
ات م  طنال است ان  خدِّر صور   اري  ع  الال  تعاب  امل تردمي

اع ةب وصن  ر  وتزو د املخة    يف مرالل  م ك  ستجد  اال ااات امل
ت الوبني  واإلنليلي  الررار شاألال  النازم  لتصليل االسرتاتيجيا

ات، ال سيلا يف لاالت الونا   والعناج وتعاا  خدِّر ملكافة  امل
ك ةذا النوع جهوا التعاو  للتصد   اإلاماج االجتلاع   نلا     

 ن  م  الصعيد الوبت واإلنليل  والعامل  ات عل   م  التةد  
تنأاء مرصد وبت آطذ  يف االزا اا  والدلي  املعنو  "

املأرتك شب املرصد األورويب  (13)"،ات: الي  مأرتكر لخدِّ لل
ات وتاماهنا وان  ال لدا  األمر كي  ملكافة  تعاب  لخدِّر لل
ات، مثال جد ر شاملناالد  عل  املسيولي  املأرتن  خدِّر امل
ات اإلنليلي  ع  تعز ز امليسسات الوبني  املسيول  ع  لند للل

 ات خدِّر طع ال يانات املتعلر  شامل
  

 من العرض والمنع تدابير الحد   -3 
ع  م  امللارسات اناك  مثل    ضا عل  للوع  متنو   -30

املتعلر  شاملسيولي  املأرتن  يف ااهوا امل ذول  ملكافة   اايد 
اراال ات  وم  املسائ  تات األيي  اديو   يف اذا خدِّر شامل  ِّ

 ار   شب  جهز  الصدا حتسب  التعاو  وت اال املعلومات االستخ
تنفات الرانو  فيلا  تعل  شاستخدا  ترنيات مث  علليات 

  وترى 1988اتفاني  سن  التسليل املراَنا، مثللا او موض ح يف 
التسليل املرانا ند  كو   ات     خدِّر سلةات تنفات نوانب امل

ا الثر  املت اال  شب سلةات تنفات االة، شيد  نه  تةل   سلوشاة فع  
 و  والسلةات الرضائي   الران

__________ 

ات وتاماهنا وان  ال لدا  األمر كي  لخدِّر املرصد األورويب لل (13)
 Building a National Drugs ات،خدِّر ملكافة  تعاب  امل
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ال فيلا شب  جهز  تنفات الرانو  ز التعاو  الفع  وند تعز   -31
اإلنليلي  يف السنوات األطم  شتنفيذ م اارات مث  تنأاء املرنز 

  ملايتاإلنليل  لللعلومات والتنسي  يف آسيا الوسة ، يف 
نأئ عل  شانل  مكتا الأرب  شكازاطستا   واملرنز، الذك    

وروشي  ) وروشول( شدعل م  مكتا األمل املتةد  املعت األ
  ت اال املعلومات والتعاو  العلليايت ات واارمل ،  نسِّ خدِّر شامل

 ات يف آسيا الوسة   خدِّر فيلا شب  جهز  تنفات نوانب امل
وتأل  األمثل  عل  ااهوا اإلنليلي  املنسر  والناجة   -32

ذت ملكافة  تسر ا  الت شذلتها ادكومات م اارات   اولي  ا خ
م  يف الصنع رم املأروع للهمو   املواا الكيليائي  املستخدَ 

ات األمفيتاميني   وشارك العد د م  نأِّةوالكونا ب وامل
ات يف تنفيذ خدِّر ات واةيب  الدولي  ملران   املند لادكومات وامل

 مأار ع مث  مأروع شر ز  ومأروع نوايج ، شاالشرتاك يف
املسيولي  ع  ت اال املعلومات وتنفيذ شرنامم اويل لتعر ا ن  

  والتعاو  عل  التةري  فيلا شب سلةات تنفات شةن  عل  الدَ 
 الرانو  عل  الصعيد   الوبت والدويل  

واناك العد د م  األمثل  عل  جهوا التعاو  املنسر   -33
ضاف  يف تنفيذ شرامم إلجياا مصاار شد ل  لكسا الرزري، شاإل

ت  تداشم املنع، يف املناب  الر في  لل لدا  النامي  الت ت زرع فيها 
عل  حنو رم مأروع، وطصوصاة طأخاش   خدِّر املالن اتات 

 األفيو  وشجم  الكونا 
  

 التعاون القضائي -4 
اتفاني  اناك تاراك متزا د يف العروا الت تل  اعتلاا  -34
ئ  شب الدول ضرورك جداة التعاو  الرضاشن    1988سن  

ملكافة  رس  األموال وتعز ز املساعد  الرانوني  وتيسم تسليل 
  ند لاملةلوشب  وتتيح اتفاني  األمل املتةد  ملكافة  اارمل  امل

فرصاة للدول األبراو  (14)عرب الوبني  وشروتونوالىا الثناث 
ي   وتتيح للتعاو  رمسياة يف املسائ  املتعلر  شاملساعد  الرضائ

االتفاني ، عل  وجه اخلصومل، اإلبار الناز  لةل ات تسليل 
__________ 

 2237و 2225، اولدات للوع  املعااداتاألمل املتةد ،  (14)
  39574، الرنل 2326و 2241و

 املةلوشب، واذا  مر را   يف األيي  شالنس   للدول الت 
 ال ترشةها معاادات ثنائي   

املعني  شاإلجراءات املالي  يف  العل وند جنة  فرن   -35
ت تأجيع ال لدا  عل  مواءم  تأر عاىا الوبني  مع االتفانيا

والتوصيات الدولي  وتعز ز ندلها املالي  ملكافة  رس  األموال  
وم  مسات املسيولي  املأرتن  ااد ر  شالذنر يف سياري فرن  العل  

ادكومات تسلح اور اة شرصد ما  املعني  شاإلجراءات املالي      
  يف تنفيذ توصيات فرن  العل   وت دهر اذً اآللي ، حترًز م  ترد  

ا األبراو"، التزا  ادكومات "استعراض الندراء املتعد  ا  املسل  
الروك مب د  املسيولي  املأرتن  ع  مكافة  رس  األموال وادفاظ 

 عل  سنام  الندا  املايل الدويل  
واناك مثال آطر عل  ازا اا التأارك والتعاو  واو  -36

تنأاء والدات لناستخ ارات املالي  يف خمتلف  حناء العا   تت 
ت اال اذً الوالدات املعلومات العللياتي  ورماا م  املعلومات ت

 والتاملتعلر  شاملعامنات املأ وا  الت    ل ز عنها يف الرةاع املايل 
ملك     حتال شعد تل  ت   جهز  تنفات الرانو  إلجراء مز د 

 م  التةريرات شأنهنا 
و مر التونيف األورويب مثال جيد عل  املسيولي   -37
ملأرتن  يف لال التعاو  الرضائ  عل   مور يف طلتها مكافة  ا
  فاستخدا   مر التونيف  ز د م  سرع  وسهول  اتخدِّر امل

تسليل املةلوشب ااط  االحتاا األورويب، ألنه  لغ  اإلجراءات 
السياسي  واإلاار   الت نان  ضرور   يف الندا  الساش  لتسليل 

زا د استخدا   مر التونيف األورويب املةلوشب يف  وروشا  وند ت
  نلا شهدت 2004رااة منذ شدء تنفيذً يف عا  تزا داة مة  

السنوات األطم  تزا د التعاو  يف املسائ  الرضائي ، مث  بل ات 
 تسليل املةلوشب، فيلا شب شلدا   مر كا الناتيني  والكار ايب 

يات في مجال المسؤولية اإلنجازات والتحد   -جيم 
 اتمخدِّر لمشتركة عن مراقبة الا

   عد لترسيل ال لدا  ت  فبات "ال لدا  املنتج   -38
ات" و"شلدا  الع ور" لخدِّر لل املستهلك ات" و"ال لدا  لخدِّر لل

ما  رب ًر عل   رض الوانع منذ ون  بو    فرد  ص ة  طيع 
ا ات ومعربَ لخدِّر ال لدا ، شدرجات متفاوت ، منتج  ومستهلك  لل



 
 

ات االصةناعي  ا  طم مثال عل  اذا خدِّر ا  ومأكل  املة
ز م د  املسيولي  املأرتن  ر  فف  السنوات األطم ، تعز  التةو  

ر عل  طيع ا ، تيثِّ ات، يوان ها املتعد  خدِّر مأكل  امل شاإلنرار شن   
ال لدا  ترر  ا وال ملك     تعاجَل او  وجوا تراا  سياسي  نو   

مز د م  التنسي  شب الدول  وااهات الفاعل  رم وتعاو  اويل و 
 ادكومي  عل  طيع املستو ات 

ولتة ي  م د  املسيولي  املأرتن  عل  الصعيد الوبت  -39
 ات خدِّر شفعالي  اوٌر الاسل   ضا يف تجنا  سياسات مران   امل

 اع هنم شام  ومتواز  وبو   األج   عل  الدول ات  تت  تعب  
صات، جيلع شب اخلةط االجتلاعي  وطةط يف ص  ا التخومتعد  

نةاعات الصة  والتعليل و جهز  تنفات الرانو  والرضاء، 
 فاعل  للرةاع اخلامل واوتلع املدين   مبأارن 
ات والنتائم الت خدِّر نتائم استعراضات ان  امل وتدل   -40
ال لدا  يف طيع  حناء العا  ند  ل  تليها اةيب  عل      توص  
ر ر  نتائم اام  يف لاالت عد د  م  لاالت مران   ال
ات وتل  م  طنال تعز ز ندراىا وتأر عاىا الوبني  خدِّر امل

ات، ووضع وحتسب آليات وتجراءات الع خدِّر شأن  مران   امل
ات، ورصد اال ااات، خدِّر ال يانات، وترييل مدى تعاب  امل

م  عرض  للةد  ا  وت اال املعلومات، وتنفيذ شرامم حمد  
ارات رم املأروع  والةلا عليها ومكافة  االخدِّر امل  يا    ِّ

حتري  اإلمكانات التام  الت  نةوك عليها وال ملك   -41
تتا حتل   ن  شلد املسيولي   تال  شكاملها م د  املسيولي  املأرتن  

ات رم املأروع  والةلا عليها خدِّر م  عرض امل ع  ادد  
 عل  الكومات ال لدا  تات األسواري الك م  م  ااطله  و تعب  

ات رم املأروع  وضع  سياسات  نثر فعالي  يف لال خدِّر امل
ات  و ن غ  لل لدا  النامي  وال لدا  خدِّر الونا   م  تعاب  امل

ص، شاالشرتاك مع ااهات تات االنتصااات الناشب      صِّ 
ات اخلاص  خدِّر تعاب  امل املاحن ، املز د م  املوارا ملعاا  مأان 

 َّ  ّ  ّ ات، ال سيلا يف ال لدا  الغني ، خدِّر تعاب  امل يا  ومبا    
املأكل  مةروال    ضاة يف شلدا   ن  رىن، او عنصر  ررل     

ات،  ن غ  للةكومات    خدِّر اا  م  عناصر مأكل  امل
تستفيد استفاا  تام  م  ميسسات التعليل والصة  يف شلداهنا 

ات وعناج متعابيها وتعاا  خدِّر دمات الونا   م  امللتوفم ط
ال لدا  حباج  ت  وجوا تأر عات  تنايلهل  واذا  عت   ضا     

وطدمات نافي  عل  الصعيد الوبت يف لال الونا   م  تعاب  
ات  خدِّر  ات املعاادات الدولي  ملران   املات مبا  ف  مبتةل  خدِّر امل

تداشم رسائ  واضة  ت  الأ اب و ن غ     تكو  يف تل  ال
 واوتلع نك   

 ن  اةيب  يف ترار راا السنو   الساشر   نه وند شي   -42
ر فيها ندر  يف املناب  الت  توف   ال ملك  حتري  التنلي  ال د ل  تال  

ناو م  األم  واالستررار يف تبار سياا  الرانو   وما   
ب  آمن ، فل  تكو  تستةع ادكومات شسط سلةتها وىيب  شي

 ال   نلا اع  اةيب   ادكومات  ال د ل  فع   التنلي جهوا حتري  
أ  ت     تعاجل مبز د م  الفعالي  مسنلَ  اوتلعات احمللي  املهل  

ات، مبا يف تل  اارمل  خدِّر ض  لللأان  املتصل  شاملواملعر  
 عل  ادكومات توسيع نةاري طدمات والعنف  و تعب  

أ ، ال سيلا يف ىا الوبني  لتأل  اوتلعات احمللي  املهل  ميسسا
 لاالت  م  املوابنب واإلاار  العام  والصة  والتعليل 

ويف تبار املسيولي  املأرتن ، علل  اةيب  عل  مدى  -43
السنوات املاضي  عل  لف  انت اً ادكومات ت  املسائ  

وتتةل ا م  الدول  اتخدِّر   الت تتص  مبكافة  املستجد  امل
ات اإلنليلي  والدولي  والرةاع اخلامل واوتلع ند لاألعضاء وامل

د  و نثر نو   وتأل  تل  ر  وموال  املدين ا اَت تداشم منس  
  ونةاري ند لاملسائ  األشكال ااد د  للجلاعات اإلجرامي  امل

ات رم اخلاضع  للتنديل الرنايب، خدِّر  نأةتها، و سواري امل
عاب  عرانم الوصفات الة ي ، وعد  توافر نليات نافي  م  وت

 او   ش ائه األفيو  يف نثم م  ال لدا ، وانتأار صيدليات 
ات، خدِّر اإلنرتن  رم اخلاضع  للتنديل الرنايب، وتعنانات امل

ف ، وحمدوا   ادصول عل  طدمات مراف  الرعا   واألاو   املز   
ات واملوارا النازم  للةد م  عرض ت  الردر  واالفترارالصةي ، 

 ات رم املأروع  والةلا عليها فعليا خدِّر امل
و كتس  التعاو  الدويل  يي  ن م  يف منع م يعات  -44

صيدليات اإلنرتن  رم الرانوني  ملواا طاضع  لللران   الدولي ، 
سل شه اإلنرتن  م  باشع عامل  وا نام   فغنأة  ندراة ملا  ت  
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شلد م  ال لدا   اإلنرتن  رم الرانوني  العامل  يف  كِّ صيدليات 
ك ت راو تل  آثار عل  صعيد العا   طع، ورال اة ما  يا  

، تتةل   األنأة  يف تل  ال لد ت  نرلها ت  شلد آطر  وم     
طيع ال لدا  مسيولي  مأرتن  ع  ا ات تجراءات ضد امل يعات 

ك  ، و تةل ا النجا  يف التصد  رم الرانوني  لصيدليات اإلنرتن
لتل  األنأة  التعاوَ  شب السلةات ادكومي  عل  املستوى 
الدويل ومع  صةاب املصلة  اآلطر   مث  احتااات الصياال  

م  طدمات اإلنرتن  وصناع  املستةضرات الصيدالني  ومردِّ 
 واخلدمات املالي   

سنائف  ات يف لال مران   الا مواجه  التةد  وتتةل   -45
م  اوتلع الدويل  وم  الضرورك  ااتلاماة متواصناة ومتضافراة 

مران   السنائف ا  مسيولي      ترر  طيع ادكومات شن   
مأرتن  تتةل ا ااتلاماة طاصاة م  السلةات الوبني  املعني  

ر مبران   امل ات  نلا  لز  وجوا تراا  سياسي  م   ج  خدِّ
  شاعت اراا شدائ  لدَولاا رم معاا  مأان  مث  استعلال مو 

للسنائف اخلاضع  لللران  ، وتسر ا السنائف م  ننوات 
التوز ع احمللي ، واستلرار الال  الضعف الت تعاين منها ال لدا  

  م  انتساب الردرات واملهارات الت ال متل  موارا متكِّ 
 الترني  النازم   و تنأاء امليسسات النازم  ملران   السنائف 

االتفانيات    ت  ن ِّ طيع الدول ترر  ا انضل   ومع      -46
ات شرم ته خدِّر سنام  ندا  مران   امل ات، ف    خدِّر الدولي  ملران   امل

ن   وند ض شا ات اول،  و عد  ا اتاا، إلجراءات معي  ند تترو  
لفت  اةيب  انت اً ادكومات ت  ضرور  تنفيذ االلتزامات 

ر ر  ممنهج  عل  طيع مستو ات ادكوم   التعااد   شة
شعر ال لدا  متتث  متاماة لناتفانيات عل   والالد  اةيب      

خذ  عل  سياساىا وتجراءاىا املت   الصعيد الوبت يف الب     
 مستوى الوال ات  و املرابعات  و ال لد ات 

 ال تتلاش  مع  الكا  االتفانيات  
تعز ز ندراىا ش    تعىن وماتادكنلا  ااش  اةيب  ش -47

ات والوفاء شاملتةل ات األساسي  خدِّر الوبني  عل  مران   امل
  خذ  واملساعد  الدولي  الت تتلث  لتةري  فعالي  التداشم املت  

ات خدِّر حتد داة يف وجوا تأر عات حملي  مناس   ملكافة  امل

اتيجيات ات و الدع االسرت خدِّر ال  ملران   املوايب  وبني  فع  
ات الت تعاجل مسنل  عرض خدِّر املتكامل  واملتوازن  ملكافة  امل

ات خدِّر ات رم املأروع  والةلا عليها ومسنل  ع ور املخدِّر امل
 ش  املهر  
وتستلز  التةد ات الت ال دِّات االستعان  مب د   -48

املسيولي  املأرتن  لتةري  مز د م  الفعالي  يف وضع وتنفيذ 
ا ات تتلاش  مع االتفانيات نص  خدِّر ني  ملران   املوب سياسات

وروالاة  وجيا   ضا تعز ز العنانات امليسسي  عل  املستو ات 
الوبني  واإلنليلي  والدولي ، ال سيلا شب سلةات تنفات نوانب 

ات، م   ج  تعز ز الثر  وتوثي  التعاو  يف استهداو خدِّر امل
ارطاعات اال  ةري  شأنهنا وتفكيكها ات والتخدِّر شامل  ِّ

  
 االستنتاجات والتوصيات -دال 

األفعال  شلز م  األنوال يف اعل م د  املسيولي   -49
ات م  خدِّر ات  وندراة ملا ملران   املخدِّر املأرتن  ع  مران   امل

 ك الندا   –  نةاعات، ف هنا وتباراا الرانوين  شعاا تأل  عد  
را  عل  تع ب  العد د م  ناا –ات خدِّر الدويل ملران   امل

ات رم ادكومي  ند لاألبراو الفاعل  يف اإلاارات ادكومي  وامل
ات املهني  يف لال الرعا   الصةي  ند لوالرةاع اخلامل وامل
 ات اإلنليلي  والدولي   ند لومحا   املستهل  وامل

مأكل   وند انته  املةاو شادكومات ت  اإلنرار شن    -50
ر ترر  ا عل  طيع فبات اوتلع يف ن  شلد  تيثِّ  تاخدِّر امل

وتة ي  م د  املسيولي  املأرتن   عت  نه  ن غ  ا ات تداشم وانعي  
وعللي  ملك  اليع الدول وااهات الفاعل  م  رم الدول    
تتةر ك يف تباراا يف سعيها املتضافر ت  حتري   اداو 

املسيولي  املأرتن   ات  تت ت   ر خدِّ االتفانيات الدولي  ملران   امل
ات مفهو   ن غ      ستعا  شه عل  نياا خدِّر ع  مران   امل

مدى تعاو  ال لدا  عل  الصعيد الدويل ونذل  عل  الصعيد 
 احملل  
 صااو الذنرى املبو   العتلاا  2012عا   ومبا      -51

ر  ول معااد  اولي  ملران   امل  ت ىن  ات، فل  املهل جداة    تخدِّ
الدول األعضاء م د  املسيولي  املأرتن   ساساة للجهوا الدولي  

ت  جنا مع االتفانيات الدولي   ات، جن اة خدِّر يف مكافة  امل



 
 

ات، وتل  شغي  ادفاظ عل  الصة  خدِّر الثناع ملران   امل
ات عل  األجيال خدِّر م  خمابر مأان  امل العام  وادد  

ص  م  مران     شالعرب املستخلَ الراام   نلا ملك  االستعان
 ات العاملي  املةروال  ك لغماا م  التةد  ات يف التصد  خدِّر امل

 الاليا  
ولي  م  السه  اوماة االسرتشاا مب د  املسيولي   -52

خذ م  تجراءات عل  الصعيد العامل ، لكنه املأرتن  يف ما  ا ت  
املدين   نثر امل اائ فعالي  شك  تننيد  فادكومات واوتلع

احمللي  والرةاع اخلامل يف الاج  ت  العل  معا  واوتلعات
 للوابنب واالرتا  سياا  الرانو  لضلا  اليا  صةي  ل

وم   ج  مز د م  تضافر  علال اوتلع الدويل  -53
ات، توص  خدِّر للنهوض مب د  املسيولي  املأرتن  ع  مران   امل

 اةيب  مبا  ل : 

ألالكا   متتث    ن غ  للةكومات   ) ( 
ات  و ن غ  ةا    تستةدع خدِّر الدولي  ملران   امل االتفانيات

ات رم خدِّر م  الةلا عل  امل ممارسات  نثر فعالي  يف ادد  
املأروع ، شالرتنيز عل  التثريف والونا   والعناج وتعاا  
التناي ، و   تويل املز د م  االاتلا  لضرور  الونا   م  تناول 

 ات ألول مر ؛ خدِّر امل
 ن غ  تالياء رو  املسيولي  املأرتن  ع  مران    )ب( 

 اتند لواملات لدى ادكومات ومندوم  األمل املتةد  خدِّر امل
اإلنليلي  واوتلع املدين والرةاع اخلامل، عل   ساا الريل 
 اع ااوار   للألولي ، وحتد د األرراض واألاوار شوضو ، وات  

الرةاعات  هدو ت  حتري  نتائم  متعد اهنم متكام  ومتواز  و 
مستدام  وتعز ز املساءل  فيلا شب طيع ااهات الفاعل   نلا 
 ن غ  للةكومات وامليسسات العام     تسع  ت  ز اا  

  م  خمتلف السياسات الرواسل املأرتن  يف اةدو املتوط  
ات والسياسات خدِّر واالسرتاتيجيات املتعلر  مبران   امل

ع عل  العدال  االجتلاعي  والتنلي  رتاتيجيات الت تأجِّ واالس
االنتصاا   واالرتا  الروري اإلنسا  واملعني  منها شالفساا واارمل  

  ؛ ند لامل

 ، عرب جهوا  ن غ  للةكومات    حتسِّ  )ج( 
تعاو  منس ر ، ادال  الصةي  لل أر وتز د م  رفااهل شضلا  

لغرراض الة ي   اش  الدولي  تال  املواا اخلاضع  للرن استعلالعد  
 والعللي ؛
ات خدِّر  ن غ  للةكومات     ع  مران   امل )ا( 

  م  األولو ات الراسخ  يف طةط التنلي  جزءا ال  تجز  
، مبا يف تل  توفم املوارا النازم  الوبني االنتصاا   واالجتلاعي  
خذ  اءات املت  ات  وجيا اعل اإلجر خدِّر لربالها املتعلر  مبران   امل

عل  الصعيد الوبت شالتنفيذ الكام  لناتفانيات عل  الصعيد 
ات شالتعاو  خدِّر او  الوبت وشااللتزا  الروك للأرناء يف مران   امل

 اإلنليل  والدويل والتعاو  اإلمنائ ؛
 ن غ  للةكومات، التزاماة منها مب د  املسيولي   )اا( 

، ال 1988اتفاني  سن  ل  م  املأرتن ،    تستفيد استفاا  نام
ع شريل  املوجواات وامللتلكات املصاار  ، للترب  5سيلا املاا  

لربامم التنلي  االنتصاا   واالجتلاعي ، واعل اتفانات مران   
 السا االنتضاء؛ ،األبراوا  ات الثنائي  واملتعد  خدِّر امل

م  شن  تنرار ادكومات شوضو   نثر شنيي   )و( 
 2015ات يف تبار األاداو اإلمنائي  لغلفي  لعا  ر خدِّ مران   امل
ات الدولي  وامليسسات ند لك   ضا ارج  التزا  الدول وامل    روِّ 

أ  املالي  الدولي  شاإلاماج الكام  لللجتلعات احمللي  املهل  
ارات رم املأروع  واالخدِّر ر  م  تنتاج املاملتضر   يا وتعابيها   ِّ

   االجتلاعي  واالنتصاا  ؛يف شرامم التنلي
ات املعني     تضع ند ل ن غ  للةكومات وامل )ز( 
ال  لت اال املعلومات شأن  تجراءاىا و اريا وممارساىا آليات فع  

ات  و ن غ  التأجيع عل  املز د خدِّر اايد  يف لال مران   امل
ولي  ات اإلنليلي  والدند لم  التآزر وتنسي  العل  فيلا شب امل

ا ازاواجي  ااهوا وتعز ز التعاو   و ن غ  املعني  شغي   ن  
ات عل  ز اا  مأارنتها يف جهوا مأرتن ، ند لتأجيع تل  امل

ات رم خدِّر م  الةلا عل  امل ال سيلا ااهوا الرامي  ت  ادد  
يف خمتلف  املأروع   و ن غ ، يف الون  نفسه،    تزوِّا الدول  

ا اإلنليلي  شاإلمكانيات واملوارا النازم  لتنفيذ اىمند لاملناب  
ر اسرتاتيجيات تنليلي  ملران   امل  ات؛ خدِّ
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 ن غ  للةكومات، عل  الصعيد الوبت،     ) ( 
 ز املسيولي  املأرتن  ش ذل مز د م  ااهوا لدمم  نأة  ادد  تعزِّ 

د  ملران   م  العرض والةلا يف تبار سلة  مرنز   موال  
ت تتو   تنسي   علال اإلاارات واألجهز  ادكومي  اخدِّر امل

املسيول  ع  تنفات الرانو  وشيو  الصة  والتعليل والعدال  
لب ع  اوتلع املدين والرةاع والتنلي  االنتصاا  ، ت  جانا ممث  

 اخلامل؛ 
ع عل  ز اا   ن غ  للةكومات    تأجِّ  )ط( 

رم ادكومي   اتد لنواملمأارن  املوابنب عل  الصعيد احملل  
وسائر  عضاء اوتلع املدين والرةاع اخلامل يف تجياا س   
 جد د  لتعز ز املسيولي  املأرتن  يف ااهوا امل ذول  ملران   

 

ات  فل  شن  تل  متكب ادكومات م  تكثيف خدِّر امل
 التعاو  والتنسي  شب طيع ااهات الفاعل  املعني ، 

ليات فيلا شينها، والتأجيع عل  توز ع ما وتوز ع املها  واملسيو 
 لز  م  موارا مالي  وموارا  طرى عل  تل  ااهات 

 واألجهز ؛ 
 اتخدِّر  ن غ  ملكتا األمل املتةد  املعت شامل )ك( 

ات اإلنليلي  مواصل  اعل م د  املسيولي  ند لواارمل  وامل
و  ا  األبراو نائل  عل  التعااملأرتن  ع  بر   طةط متعد  

مث  م اار  ميثاري شار   وامل اار  الثناثي   و ن غ  ةا   ضا    
  املساعد  ت  الدول م  طنال تعداا وتنفيذ شرامم تردِّ 

ات واارائل خدِّر متكامل  تعاجل طيع جوانا مسنل  مران   امل
عل  الصعيد   الوبت واإلنليل    اتخدِّر شاملتات الصل  

ف  م  اول وشرناء ن  توجيهي  ميل  ر الربامم الت لد ها اوتوف  
متو   تباراة ممتازاة لللسيولي  املأرتن   تيح ةا االشرتاك يف 

 ات وتنفيذ  نأة  ز واإلجنازات والتةد    احملرَ استعراض الترد  
 مأرتن  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 انالتماسك والتفك ك االجتماعي - ثانياً 
  والمخدِّرات غير المشروعة

 
م   واالدٌ او ات رم املأروع  تعاب  املخدِّر ت    -1

 تعل   ات الت  واجهها العا  اليو   فهو مأكل   نرب التةد  
طيع الفبات، نلا و طيع ال لدا ، م   رنااا ت   فرراا، 

وتيا ك ت  ، األعلار فباتتأل ، عل  حنو متزا د، طيع 
اارمل  والفساا واإلرااب عل  الصعيد العامل ،  استفةال
طيالي  عل  فب  نليل ، يف الب تس ِّا  تىة ال الد   وت درخ ثرو 

ا  اوتلعات يف  شراءله للكثم  ، تت تزا  منا ب األروا  وىدِّ
   رجاء العا طيع الد  تاىا يف 

وند  ص ح نةاري مأكل  املخدِّرات العاملي  وتنثماا  -2
 هد اا  ندل الصة  والتعليل والعدال  اانائي  والرفاً 

، ش ، يف شعر اداالت، الندل السياسي  واالنتصاا ع االجتلا
يف شلدا  شىت  م  العا   وا  مأكل  انتس   زمخا اائنا 
ووجدت، شفض  التكنولوجيات ااد د ، ومنها اإلنرتن ، 

 وسائَ  جد د  لتوسيع نةاري تنثماا ورحبيتها 

رم     االاتلا  يف اذا الفص  ال  نصا  عل  النلط  -3
عاب  املخدِّرات يف خمتلف اوتلعات، ش  عل  تكو   العا  لت

شعضها ن م  -متفاوت  ادجل يف شلدا  نثم   لتلعات حملي 
تكاا  مأكل  تعاب  املخدِّرات فيها تت خذ  -وشعضها صغم 

ش عدا وشائيا، فت ساال يف تفانل بائف  واسع  م  املأان  
أان  الت االجتلاعي  وتزااا شدوراا تفانلا شس ا تل  امل

تأل  العنف واارمل  املند ل  والفساا وال ةال  وسوء  الوال 
ها منر  تضر   اللر  مفرر الصة  ورااء  التعليل، مم ا  يا ك ت  

ساماة،  اوتلعات احمللي اذً تةر  و   الفرا واوتلع حتد  ات ج 
، ش    ضا  ال م  اليث تل ي  االالتياجات اخلاص  يا فةسا 

ض له  اليانا اوتلعات الت الذك ند ت عر  م  اليث اخلةر 
  نك   تنتسا تليها

واال اً  اوتلعات احمللي واملأان  الت تواجهها تل   -4
حنو ارتفاع مستو ات تعاب  املخدِّرات واارمل  والتفك   

  رم     اناك م اارات م  اواع  اإلال اطاالجتلاع  نلها 

تعل  وناالت  عاتاوتلنائل  شالفع  يف نثم م  اذً 
الكومي  ورم الكومي  م  طناةا شعز  وتصليل عل  تعز ز 
ندر  السكا  احملليب والتصد ك لللأان  االجتلاعي  املتعد ا  

 يف اذً املناب    شعد اددواالت تفأ   ت  

يف  يي  تل ي  االتياجات السكا  يف اذً  ش   وال  -5
غلفي  املتعلر  شالرضاء األاداو اإلمنائي  ل وتأك  اوتلعات  

التعليل االشتدائ ، وتعز ز  تعليلعل  الفرر املدنع، وضلا  
، وطفر للجليع الصة  العام  وتعز زاملساوا  شب اانسب، 

وفيات األبفال، وحتسب صة  األ ، ومكافة  فموا نرص 
املناع  ال أر  /األ دز، وضلا  االستدام  ال يبي  وتيسم 

يف  سياس  تواف  موضع  م   ج  التنلي ، الأرانات العاملي
 اآلراء م   ج  ا ات تجراءات لتل ي  االتياجات اذً االاعات

 واملعر ض  ملخابر جسيل   الضعفالأد د  
 اوتلعات احمللي وم  املهل  تاراك      نثما م  اذً  -6

اةامأي  تعر ض صة  الذ    عيأو  يف َنَنفها ورفاَاهل خلةر 
ك  يف الون  نفسه    تص ح   ضا مبرور الون  فاا ، ومل

 مصدَر طةر عديل  هد ا اوتلعات الت تنتل  
، اوتلعاتاذً ،  اا  ش  ال  ن غ ال ملك ،   و نك   تليها

ند ال م  اليث االتياجاىا وال م  اليث التةد ات الت 
 تةرالها شوجه  عل  

تزل يف   -7 ع ار   نوهناواوتلعات ال أر   شة يعتها ال   
عدا ن م م  األفراا املتلا ز    فالصنات الت ترشط الناا  ع 

شعَضهل ش عر وت ولِّد شعورا مأرتنا شاةو   وشوالد  الغا   ةا 
يف  نك   واوتلع اوتلع احملل  يي   ساسي  ضل  مفهوم  

تاىلا  وم  املرج ح     كو  اناك شعور نوك شاالنتلاء  الد  
سر شعورا واضةا عندما  أعر األفراا واأل   اوتلع احملل ت  

ستثلار يف وشاالشرتاك يف االيماهنل،  شالراشة  الت  لعهل
  الراسخ  الثر و ت اال املالرتا  االو  اللغ املستر   و 

 أعر األفراا شعد  وجوا  كِّ مصلة  ةل   م ا عندما -8
، واألال م  تل   نه عندما  أعرو  نك ت ذنر يف اوتلع  

ال  عم ن َم ااتلا  لرفااهل،  كو  اناك  نك اوتلع   شن   
أ  معه    َتضع ف األواصر الت ترشط الناا  طةر الرير  خي 
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لوال تل  شعَضهل ش عر، مم ا حيدع شرطا عليرا يف الأعور 
شاالنتلاء االاع  و عة  زمخا اائنا لةائف  واسع  م  

احمللي   تاملأان  االجتلاعي   اذا وت   صة  اوتلعا
  هادرج  متاسكواوتلعات نك  تمنا تراا، ت  الد  شعيد، ش

فعندما  تصد ع ش نيا  اوتلعات وخي و الأعور شالتلاس   َغل ا 
   تكث ر املأان  الت ند ال  كو  تعاب  املخدِّرات واارمل  

م   نثمسوى  شرز مدااراا  واذً املأان  ند تفض  ت   
و علال العنف نالت شهدىا مد    االجتلاعي االضةراشات

و علال   االجتلاعي واذً االضةراشاتيف  رجاء العا ، 
وملتد  اوتلعات احمللي العنف ملك     تنتأر طارج الدوا 

  نك ةي ها ت  اوتلع  
    
الهامشية  المجتمعات المحليةتنامي  -ألف 

 ومشاكل تعاطي المخدِّرات في أوساطها
 
و  يف شلدا  شىت  يف  رجاء املعلور ، يف ما   أاَاد الي -9

 نأوء لتلعات حملي الدول الغني  والفرم  عل  السواء، او 
اامأي  تضافرت فيها عوام  الصراع والعنف وتعاب  

وسوء األالوال الصةي  وضعف  والرتايااملخدِّرات واارمل  
التعليل وحمدوا   فرمل العل   و انعدامها مةلرا، فكا  ةا  ثٌر 

طيل و ص ة  ا  الراعد  العام  شالنس   لكثم م  و 
 األشخامل الذ    عيأو  يف ننفها 

واارمل   يافرد  ص ح تعاب  املخدِّرات واال ار  -10
وا  مناب    اوتلعاتاملند ل  ظواار  ومي  ااط  اذً 

تزا دت فيها العراني  الت تعوري ندر  ادكومات الوبني  
و ص ة  فيها العصاشات اإلجرامي   املران  واحمللي  عل  

املدج ج  شالسنا  وااي د  التلو   تتو  اور توفم اإلاار  
اليا  السكا  احملليب م  طنال مز م م   والتةكل يفاحمللي  

  وانتس   مأكل  واملكافن  مبنافع آني  الرتاياتجراءات 
 ا زمخا طارنا للعاا   ورالاذً اوتلعات املخدِّرات يف  وساط 

ما  نجرخ الأ اب الذ   ترعرعوا يف اذً األوساط وراء ما  لو  
الث راء عنامات عل  املأتغلب ش يع املخدِّرات واال ار يا م  

 العر ر واملكان  الرفيع  

وعل  الررل م      اناك  مثل ة مأهور   عرفها الراص   -11
ث  الرباز   اةامأي  يف شلدا  م اوتلعات احمللي والداين م  اذً 

واملكسي  وجنوب  فر ريا والوال ات املتةد  األمر كي  واملللك  
أكل  نائل  املاملتةد  لرب ةانيا العدل  وت رلندا الألالي ، ف    

 لتلعات حملي عل  الصعيد العامل ، اناك فب   انامل طيعيف 
شعضها يف املناب  الررو   وشعضها يف نلا  رىن املد  عل  وجه 

، اليث    عد السكا  احملليو   أعرو  شانتلائهل ت  األرض
 بصارت مأان  اإلنصاء والتفس خ االجتلاعيو  نك اوتلع  

 ظوااَر شاا   للعيا  

تداورا طةما  ا ى  اوتلعاتو أهد نثٌم م  اذً  -12
ت  تفانل بائف  عر ض  م  املأان  االجتلاعي ، منها تعاب  

  املند ل  واعتنال الصة  وحمدوا   املخدِّرات والعنف واارمل
 نتاب األفراَا  اوتلعاتالتعليل وتفأ   ال ةال   ويف ظ   تل  

ظروو  شالينا  يا ك يل ت  االعتراا      علي ٌ  شعورٌ  واألسرَ 
عوا مبنافع األم  واألما  عيأهل ل  تتغم   شداة و هنل ل   تلت  

 فراا لتلعهل  وند  واالستررار االنتصااك الت  نعل يا سائر  
وال  صَةد مو  شوانع   دو   شك  عفو   خيةر ل عر الناا

 لعد  ات  اع،  نه ال مرب ر   ذنر شاوتلع نك الصل    فيه منرةع
 اإلجرا  املخدِّرات و  سلح ةل شتعاب   سلوب عيش 

"مناب   اوتلعات احمللي ونثما ما تعترب اذً  -13
لناا الذااب تليها خمافَ     حمدور "،  ك  مان   تةاش  ا

  وند  عرتك الذ    عيأو  والرتايا تعر ضوا ألعلال العنف 
شعوٌر نوك شاةو   وشراشة  االنتلاء  اوتلعاتيف ظ  اذً 

اخلامل، واو شعور ند  كو  من َع نو  ةل ويف  لتلعهلت  
نلا       اوتلع نك الون  نفسه مصدَر انفصا  ع  

ند  ندرو  ت  سكا   نك الدم  اوتلع   الذ    عيأو  يف
اذً املناب  وننهنل  ناٌا خمتلفو  عنهل اطتنافا جوار ا 

 اخلةر واارمل   ش سل  عيأو  اليا  تت سل نوعا ما 

ويف الون  نفسه، ند  نتاب نثما م  الوناالت الت  -14
اخلدمات ايبات )نالأرب  و  اوتلعاتتعل  يف  وساط اذً 

التعليلي ( شعوٌر شن  التةد ك املاث  يف و لصةي  او االجتلاعي  
اذً املناب   نرب م     ترد ر عل  التغل ا عليه مبوارااا 



 
 

ففيلا  تعل  شالأرب  مثنا، ند ت لز العصاشات  احملدوا  
 اوتلعاتاإلجرامي  احمللي  ارج  م  الرو  والنفوت عل  تل  

يد   عل  النجا  تتجاوز ش ساب  ندر   جهز  تنفات الرانو  الترل
يف التةري  يف األعلال اإلجرامي  ومناالر  املتوربب فيها 
نضائيا  ويف شعر اداالت، تتعل د العصاشات اإلجرامي  
استهداو الأرب  فترت   عدااا ن م  م  ض اط تنفات الرانو  
وتوج ه شذل  رسال  نو   ت  السكا  احملليب مفاااا  هنا،  ك 

، ا  املاسك  شزما  األمور، ولي  التنديلات اإلجرامي 
عد آطر، واو ا نامي  املواجه  أكل  العصاشات ش  وملالأرب   

 شب العصاشات، الت تروِّك شعور الفرا شاالنتلاء ت  العصاش  

وانعا ند  اوتلعاتو واجه الذ    عيأو  يف اذً  -15
 ت دو فيه ندر   جهز  تنفات الرانو  رم نافي  للتصد ك ملستوى
اارمل  املند ل  ااط  اذً املناب ، فينتايل شعور شنهنل ونعوا 

 ا ارال و اليائهل عرر فعنا راائ  يف 

ه شرو  ت  السكا  احملليب م  والرسال  الت رال ا ما توج   -16
الأرب    حتذ رال م  التعام  معتل  العصاشات اإلجرامي  ا  

العنف وشالعنف وا  رسال  رال ا ما توج ه شواسة  التهد د ش
وند  ص ح السكا  احملليو  طائفب م  اواار   الفعل    ضا 

  اوتلعاتاملخدِّرات ااط  تل  املتاجر  شيف  املتور ببمبعارض  
ا مليلو  ت  تشناغ  وادرير      ايالء الناا، الىت وت  نانوا رمب 
الأرب  مبا جيرك، ند خيأو     ترو  العناصر الفاسد  ضل  

ب  احمللي  شتسر ا شناراىل ت  الضالعب يف اذً اارائل  الأر 
ك شدوًر ت  الال  اإلالجا  ع  نر   ك  معلومات واذا ند  يا  

مةلرا ت  الأرب   و االنتفاء شنر  معلومات شةية  تليها، 
 شر   شرم ته اوتلع احملل  ونتيج ة لذل  ند  تكو   انة اع شن   

 اإلجرام  عل  حنو ما يف  سلوب العيش 

 تنفيذوعندما ت رد    جهز  تنفات الرانو  شالفع  عل   -17
علليات للتصد ك للعصاشات اإلجرامي  يف تل  املناب ، ند 
ترتض  اداج  يف شعر األاليا  تنفيذ تل  العلليات شةر ر  

عسكر    والوانع     العصاشات اإلجرامي  الت تتو    ش ه
 جٌ  شالسنا  ت  ارج       ساسا تسيم تل  املناب  مدج  

علليات تنفات الرانو  الواليد  الت تعترباا السلةات  اليانا 

 فراا الأرب  وعناصر م   آمن  ا  العلليات الت تضل  
مهلا نا  موارا و  م تل  العلليات خيصص لومهلا  اايش 

م      تكو    شرو  مهني ، فنا مفر   ةيةها حمكلا وتنفيذاا 
 طةر شد د  يفة  الدول  سل انة اع شن   

 اوتلعاتوالتفس خ ااط  اذً  االنسنا وال  تجل    -18
وما  تص  يا م  ها شيع املخدِّرات وتعابي انتأاريف مدى 

، ش  ت   اذً االاعات تت سل يف الغالا األعل  اارائل فةسا 
شضعف اخلدمات الصةي   و انعدامها نلي  ، وحمدوا   

نرص يف متو   اخلدمات التعليلي ، اخلدمات االجتلاعي ، و 
وضعف ش كات النر   و انعدامها مةلرا، وضعف مراف  

ادصول عل  السلع  وضعف تمكانياتالصرو الصة  
واخلدمات وفرمل العل ، فضنا ع  ارتفاع معد الت االعتنال 

 والوفيات 

وررل     تل ي  االتياجات السكا  يف اذً املناب   -19
حمفوفا شاملصاعا، ف    التراع  ع  ستكو  وال ش    مرا 

تل  ستكو  له عوانا  فد  شكثم و ن غ   ن  ه شنكِّ مث   وال 
 نةصر التةد ك يف ضلا  تنفات الرانو  شفعالي  ونفاء ، ش  
 تعد ى تل  شكثم ليأل  تعاا  التناي  االجتلاع  لتل  

الكامل  املناب  لك   تسىن  للرابنب يا التلت ع مبنافع املأارن  
 نه ال شد  م  اإلنرار شن    ك  جهوا  نلا  اوتلع نك ضل  

ت ذل لتةري  تعاا  التناي  االجتلاع  ستواجه منافس  ضار   
 م  العصاشات الراسخ  ااذور 

  
 االجتماعي التماسكتهديد  -باء 
 
 التلاس ا ما  هد  ش جياز ت  اذا ال اب   تةر ري -20

اا اآل  شعر اوتلعات  وررل االجتلاع  م  خمابر تأهد
ا م       ع ، فل  املهل تاراك     اذً املخابر نثم  ومتنو       

عترب عامنا  العلليات االجتلاعي  املوصوف   اناً ال  ن غ     
نائل عل  تعاب    سلوب عيشك التلا شالفرا ت   يا  

املخدِّرات واارمل   فلىت واليثلا مارا املرء اذً السلونيات، 
  ما ت  الد   فهو ملارا جان ا م  الر   االطتيار الأخص 

ولي  املرصوا م  تل  تلراء الت ع  عل  الضةي ، ش  تاراك 
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املرء، مهلا نان  العلليات االجتلاعي  الت خيضع ةا      
والضغوط االجتلاعي  الوانع  عليه،  د  ناارا عل  ممارس  

نع ع  فعله  وم  جانا م  الر   االطتيار فيلا  فعله وما ملت
   االطتيار او الذك املهل مناالد      اذا ااانا م  الر  

  صعا  وتعاا  التناي ، الىت يف   أر ش مكاني  التةس  
الدروو، وشردر  الفرا عل     جيد لنفسه بر   اخلنامل م  

 الصعوشات الت  واجهها 
  

 التفاوت االجتماعياستمرار  -1 
 
تلعات    تغتت شعر حيدع يف الكثم م  او -21

الفبات االجتلاعي ، فتتسع الفجو  شب األرنياء والفرراء 
  ونتيج  ةذا التفاوت، تص ح الفوارري ملةوظ  يف وترتس خ

بائف  م  ميشرات الصة  والرفاً االجتلاع ، مث  صة  
املتونع واألج   واالعتنالاألبفال واألمهات ووفيات األبفال 

 رراء  والكتاش  ونس   السكا  املللب شال

 تفاوتتعد ا  وجه الوعندما  عاين اوتلع م   -22
، ند تفرد شعر الفبات واستلراراا و ذ راا يذا الأك 

االجتلاعي  األم  شالفع  يف    تنعل نط شثلار املأارن  
الكامل  يف اليا  اوتلع الك م  وعندما  واجه  فراااا مستر نا 

 مامهل، ند  نطذو  يف  تضي  فيه  شواب الفرمل املتاال 
، و نخربو  يف للوع  م  اوتلع نك ع   االنسنا 

السلونيات الضار  يل وشه، ومنها تعاب  املخدِّرات واال ار 
 يا 
  

 الهجرة -2 
 
املهاجرو ،  فرااا وطاعات، عند النازو  م   ص ح  -23

صعوشات اجتلاعي  متعد ا   نثر عرض  لمنةر  ت   طرى، 
ا  ات ىد    وند  كو  م  شينها حتد  شالتأر االساسهل ترت ط ش 

صةتهل ال دني  والنفسي  ورفااهل وعللهل ومساراىل التعليلي  
والياىل األسر    ولب  نا  للهجر  فوائداا اإلجياشي  اال  عل  
املهاجر واوتلع نك ، فرد تثم لدى الناز  اإلالساا 

وعندما شالضعف   شاالنفصال ع  اوتلع احمليط شه والأعور

م  مناب  مرت ة  ش نتاج ناام  بائف  م  املهاجر   تكو  
املخدِّرات رم املأروع  وتعابيها،  زااا االتلال     نخرط 
 فراااا يف  شكال م  تساء  استعلال املخدِّرات نس ي  

  شالتأراا عل  اذا اإلالساا للتغل  
  

 ل السياسي واالقتصاديالتحو   -3 
 
ل ند تأهد اوتلعات الت متر مبراال  حتوخ شاملث ،  -24

سياس  وانتصااك تراجعا ن ما يف نو  التلاس  االجتلاع   
فعندما تفرد اةيان  السياسي  واألنأة  االنتصاا   الساشر  
سنداا وتنأن  شكال جد د  م  النأاط االنتصااك 
وادونل ، ند تأعر شعر الفبات االجتلاعي  شالعزل  

اوتلع الك م  واذا اإلالساا شاالررتاب ع   واالنفصال ع 
ك شاألفراا والفبات اةيان  ااد د  للةونل  ند  يا  

االجتلاعي  ت  االخنراط يف ضروب شىت م  السلونيات 
 الضار  يل ومبجتلعهل 

  
 نشوء ثقافة اإلسراف على النفس -4 
 
االجتلاع  شفع  الفرر  التلاس ض ند ال  ترو   -25

الجتلاع  فةسا، ش    ضا م  جراء نأوء ثراف  واإلنصاء ا
 رى شعر  فعل  س ي  املثال، ندتدعو ل سراو عل  النف   

 هنل    عواوا حباج   شرفااي  العيشاألشخامل مم   نعلو  
  ت عو شان   فراا اوتلع وند  و عراوت  العيش وف  نواعد 
وند   تتس  ا يف تداري األتى شننفسهل منابا م  السلونيات 
ن  م  املخدِّرات )مث  تعاب   نواع معي    أعر شعضهل     

د جناالهل ورفع  مكانتهل  وند مسةوري الكونا ب( رمز جيس  
  عترب تعاب  املأاام وشعر العاملب يف نةاعات الفنو  

ن   ع  مواا هل اخلنا  واملوسير  والرتفيه لللخدِّرات سلونا  عرب  
تعاب  شعر  التساا   اً  ومكانتهل الرفيع   وملك  لثراف

األشخامل والفبات االجتلاعي  لللخدِّرات، الت ند تنأن 
ساع اائر  ن ول شعر ضروب نتيج  لذل ،    تساال يف ات  

تساء  استعلال املخدِّرات يف اوتلع الك م شاعت اراا م  



 
 

، وملك  ةا شدوراا    تيا ك ت  ترو ر العاا  امللارسات 
  االجتلاع  التلاس 

  
 الفردية واالستهالكيةة نمو النـزع -5 
 
ولو   األتأهد شعر اوتلعات ا ااا متزا دا إلعةاء  -26

إلش اع االتياجات الفرا عل  تش اع االتياجات اوتلع الك م  
اء تزا د االاتلا  ش ش اع رر ات الفرا وز اا  الرتنيز ونا  م  جر  

شعر  االجتلاع  يف التلاس عل  االستهناك تضعاو 
اوتلعات وز اا  شعر  شكال السلونيات الضار  شالفرا 

 واوتلع مث  تساء  استعلال املخدِّرات 
  

 ل في القيم التقليديةالتحو   -6 
 
الأد د   التلاس  االجتلاع  للتروض ض نو  ند تتعر   -27
ل يف الريل الترليد   نتيج  لدهور عندما حيدع حتوخ    ضا
  وانتصاا   وروالي  ونذا نأن  ات ثرافي  وسياسيتغم  

  وند  فرز اذا الوضع الالرا للوعات جد د  م  الريل
تالساسا لدى شعر الفبات االجتلاعي  شاإلنصاء  و 
شاالنفصال ع  الريل ااد د  والناشب  وجيعلها  نثر مينا ت  

الندر ع  تنثماا عل   السع  لتةري  مصادها اخلاص  شغر  
  اوتلع نك 

  
 في مرحلة النـزاعات وما بعدها مجتمعات ال -7 
 
عندما متر اوتلعات حباالت نزاع  و  رج منها، نثما  -28

مارات واضة  عل  الدوع اهنيار يف  ى فيها ما تت د  
ر والضعف يف اذً االجتلاع   وند  صيا التوت   التلاس 

اداالت الرواشط االجتلاعي  الت نان  يف الساش  وثير  
م  السكا  فر س  للأ   واسع ا  رتك نةاعات ومتداعل ، مم

يف مدى نو  انتلائها وتلع مأرتك  وند تأهد اوتلعات 
الت تتعاىف م  آثار نزاع فرارا يف ايك  ادونل  ملك     
تعاين طناله م  نرص يف اخلدمات االجتلاعي  و   تص ح 

ند ه رم ظاار  للعيا   و وتنفات الرانو  يف ظل   العدال آليات 
  وانا عل  وا  االجتلاع  التلاس اذا   ز د

  
 النمو الحضري السريع -8 
 
االجتلاع   التلاس ض الكثم م   شكال تعر   ند  -29

  يف اوتلعات الت تأهد منوا الضر ا الترليد   للتآن  والتةل  
سر عا، ومنها اوتلعات الت تأهد نزوالا سكانيا م  الر ف 

  تفك   م  صور اذا التآن  والتةل  ت  ادضر  ورمبا  كو  
حتوخل سرك  نلا ند  أل  سر   والترارب األ  الرواشط األ  

بائف   تساانا  اً  دك ت  فضاء ثرايف ضر   ادناب  امل
 نرب م  السلونيات الفرا   والتجاوزات االجتلاعي  والفرا   

الفرا شننه "َنك ر " ال  الد  عرو او ته  نتيج  لز اا  تالساا
 اط  تل  املناب  ا
  

 احترام القانون فقدان -9 
 
عندما  أعر السكا  احملليو  شن   ندامهل الرانوين  -30

    فردوا الثر   املرج حال، فل  جائر  و فاسد  و رم فع  
شتل  الروانب واةيبات املعني  شتنفيذاا، واو  مر ال  صعا 

ت م     ي شه  و ص ح اناك طةر الرير  يف اذً اداالالتن   
  ادكوم  الوبني   و  فرد الناا شالفع  األم  يف    تتلك  

ش ء لتةسب  الواةل  وند  احمللي  نط م     تفع  ةل  ك  
 ندرو  ت  الساس  واملوظفب العلوميب شعب الر    والأ ، 

نهل رر تهل يف و نةو  شصور  متزا د  ت  اعت ارال  ناسا حتر  
ال السكا  احملليب  وند تيا ك اذً حتسب  الواةل ولي   الو 

ادال  شالعصاشات اإلجرامي  ت     تدهر مبدهر السلة  
 ال  الواليد  يف املنةر  الفع  
  
 اقتصاد المخدِّرات المحلي -10 
 
ند تنأط  ار  املخدِّرات رم املأروع  يف اذً  -31

 هنا ترتلع شالفع  األنأة  االنتصاا    اوتلعات ت  الد  
ا انتأار  ار  عل  لر  يف تل  روع ، وال  رتصر اخلةر املأ

املخدِّرات رم املأروع  نفسها، ش    ضا ظهور ثراف  تعاب  
املخدِّرات  وملك  ةذً الثراف  يف شعر اداالت    تص ح 
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ز  تاتيا، فه  تكسا سكا  تل  املناب  او   متلي   مكتفي 
 لك م ويف الون  تاته تعل  انفصاةل ع  لتلعهل ا

اذً ا  املأان  املتعد ا  الت تواجهها لتلعات  -32
"ال ير الساطن " يف شلدا  ومناب  يف شىت  رجاء العا   وا  

    الذرو  الرصوى ملأان  اارمل  واملخدِّرات الت تتجل  متث  
تكل  املعضل   فهذً انا عل  السواء يف شىت  رجاء العا   و 

ادد  الذك تتةك ل فيه ت   تتضافراملأان  املتعد ا  نثما ما 
 اليا  سكا  اذً اوتلعات يف 
  
 ي للمشكلةالتصد   -جيم 
 
تعكف ادكومات واألجهز  احمللي  وطاعات  -33
عب يف الون  اداضر يف شلدا  م  خمتلف  حناء العا  املتةو  

عل  تنفيذ م اارات ترم  ت  معاا  املأان  املتعد ا  الت 
عل  س ي  املثال، ملك  اةامأي  اذً  ف احمللي  لعاتتثماا اوت

اخلدمات االجتلاعي  وىيب   وحتسبنأة  الأرب  اوتلعي  أل
وتنعاش ال يبات ادضر       الرتوحيي الفرمل مللارس  األنأة  

االجتلاع  يف اوتلعات الت تعاين  التلاس تفيد يف حتسب 
 م  التفك   االجتلاع  

ز   مثنا، تسع  ادكوم  ت  انتزاع السلة  فف  الربا -34
م  العصاشات اإلجرامي  املسلة  يف املناب  العأوائي  

سلسل  م  الغارات ال ارز  الت  أارك فيها  )الفافينات( شأ ِّ 
الأرب  واايش للر ر عل  زعلاء تل  العصاشات   فراا

 فاتتنن هم ل ، استكلاالة ز سياا  الرانو   وند الت  شسط وتعاا  
شالأرب  اوتلعي  الت  ،ذ  يف شعر املناب املنف  اذً الرانو  

"شرب  السنا " شالعل  عل   شا  والدات تسل  ترو  مبوج ها 
يف شعر  وتند لمع السكا  احملليب،  التواص شناء جسور 

، مما األاليا  اورات اراسي   و تدعل طاعات م  الأ ا 
  وم  طنال اذً جيعلها  ش ه شاألطصائيب االجتلاعيب

ااهوا املتضافر ، جيرك العل  عل  ترو ر الراعد  الت 
تستلد منها العصاشات اإلجرامي  املند ل  سةوىا وتشاع  

  عزز مبااإلالساا شالثر  شب الأرب  وسكا  تل  املناب  
 األما  شعور ايالء السكا  شاألم  و 

 ويف منةر  نيا فنات  ينوب  فر ريا، الت تعاين -35
منذ ون  بو   م  ارتفاع معد الت تعاب  املخدِّرات والعنف 

  فرمل العل ، اضةلع  ايبات وتراك األالوال الصةي  ونل  
م  مستو ات  وبني  واولي  شتنفيذ م اارات ترم  ت  ادد  

 حتسب األوضاع يفالأارع م  طنال  املرتكا يفالعنف 
ات األمان  املناب  ادضر    ونثما ما تستهدو اذً امل اار 
وتةو ر  حتسبالت ترتفع فيها مستو ات اارمل ، وتأل  

النر  احمللي ، وتصنا  الفضاءات ادضر   املهلل   ش كات
اإلالساا  إلشاع وحتسب اإلضاء  وتأد د ادراس  نوسيل  

شاألما  لدى السكا  احملليب  و نأب  يف عدا م  اذً 
" املران  ل "مرانز اوتلعات مرانز لتلعي  صغم  تعرو شاس

عل  بول برري املأا  الرئيسي   و تو  السكا  احملليو  العل  
عل  مدار الساع   وميا، وا  مستخدم   اذً املرانز يف

 للترلي  م  تعرض السكا  احملليب ملخابر العنف 

 لتةسب األوضاع يفوند وضع  طةط مماثل   -36
اوتلعات  ائد لفاملناب  ادضر   يف السلفااور ونولوم يا 

اةامأي  الت تعاين م  ارتفاع يف معد الت تعاب  احمللي  
املخدِّرات واارمل ، وتتو  متو   الكثم منها بائف  خمتلف  م  

 املند لات الوبني  والدولي   

ذ يف الوال ات املتةد  شرنامم شعنوا  "الأوارع و  نف   -37
و سِّع نةانه يكارو،    صنا يف مد ن  ش اآلمن "، نا  ند   عدخ 

 طرى، واو  رم  ت   فير مستو ات العنف  امدنليأل  
اةامأي   ويف شلتيلور،  احمللي  يف اوتلعات املرتكا يف الأارع

  ستخد  الربنامم إلشراك بائف  واسع  م  التنديلات اوتلعي  
  عي  والرمسي  يف حماولاحمللي  واالاعات الد ني  واةيبات التةو  

ملختلف التصد ك لدعل جهوا اوتلعات احمللي  الرامي  ت  
ي  يف  الياء املد ن  الت تعاين م  ارتفاع معد الت ملأان  املتفأ  ا

ل  نأة  للتواص  مع سكا  اارمل  وتعاب  املخدِّرات  وت ند  
املناب  الت شهدت الوااع استخدم  فيها األسلة  النار  ، 

 شد ل  لفر   برائ ل  التلاا وتل  يدو تأجيع الأ اب ع
 ا ممارس  العنف شاستخدا  األسلة  النار   املنازعات و ن  



 
 

ويف مد   طرى شالوال ات املتةد  تعاين م  جرائل  -38
 تنف ذمتصل  شاملخدِّرات وتستخد  فيها األسلة  النار  ، 

  للسكا  مكافآت مالي  مراش  الأرب  احمللي  شرامم تردِّ 
ل م  املست عد     سل     للأرب   وررل      سلة تسليل  كِّ 

اذً الربامم تأيع   سلةتهل، ف     الأارعممارسو العنف يف 
شتةس  ادال  األمني  عل  تالساسا شب السكا  احملليب 

 نتيج  لرل  األسلة  املتداول  العلو  

م تكرات التكنولوجيا، مث  اإلنرتن ،  وررل      -39
جر   شاملخدِّرات والعصاشات، مستخدم  شكثر  لدى املت  

ال  يف فيلك  االستفاا    ضا م  تل  امل تكرات استفاا  فع  
للجرائل املتصل  التصد ك متكب اوتلعات احمللي  م  

"لرد " )I paid a bribe"شاملخدِّرات واارمل  املند ل   ومونع 
الأ ك  يف اةند مثنا  تيح لغفراا اإلشناغ ع   (افع  رشو "

داالت الت  ةلا فيها منهل موظف رشو  لتيسم ا
اذً الربامم ملك     تنهر  اإلجراءات اإلاار    وررل     

    ستخدمها  فيخأ ال يف متكب اوتلعات احمللي ، شدور فع  
 الغم  وترايااورمو    ضا لتهد د 

تعاب  املخدِّرات  ويف اسكتلندا، اليث ر ئ       -40
ل  الأرب  ن ، ند    عل  منةر  معي  شأد   را واارمل   يث  
فيها م اار  لتنمب سنام  األبفال،  ا احمللي ال لدك واول 

لأرب  احمللي  سلة  التراط األبفال او  لل وا   و  
م  الأوارع وتعااىل رم املصةوشب شذو هل السااس  عأر  

ت   سرال يف الال وجواال فيها شعد الساع  التاسع  مساءة  
 ليفرشول وشعر املد  األطرى يف املللك  املتةد ، ويف

ضب وضع  مأار ع مماثل  ترض  شالتراط الأ اب املعر  
ملأكل  االنضلا  للتصد ك سعيا  ليناة للخةر م  الأوارع 

 الأوارع  املرتك   يف رائلااللعصاشات و 

نوات الأرب  يف مد  شر ةاني ، مث   نلا      -41
يف  ندماىا، عل  ررار تسع أيسرت، شرمنغها  وليفرشول ومان

 الت تستخد  فيهاالرباز  ، ت  معاا  مأكل  ادوااع 
م اارات و تداشم تنفات الرانو   شاالع شباألسلة  النار  ، 

مع  والدعل املت االيدو شناء اعائل الثر   اوتلعي الأرب  

راء  فراا اوتلع احملل   ومثال تل  عنا    فراا الأرب  شنش
     نثر ما حيتل  عضاء العصاشات املعروفب مم  حيتل  

 وا ت  عصاشات  نضل  

ويف فرنسا،  نأب  آلي  نضائي  جد د  م   ج   -42
طصيصا ت عرو شاسل "مرانز العدال   املناب  احملروم 

والرانو "  و نيل  اذً املرانز يف نلا املناب  احملروم  لتعاجل 
   وا  تعل  شالفع  نفروع واملتوسة ال سية اارائل 

لللةانل  ومتارا املرانز عللها  ساسا شنسلوب الوساب   
اوتلع املدين  م  و د ر املرنز ناض  صلح  ساعدً  عضاء 
  استأارات نانوني   وتستر   اذً املرانز   ضا الضةا ا وترد  

م  اذً املرانز تستر    نثر  107و وجد يف الون  الراا  
 ن  عا    شخص 500 000م  

ن  شرامم  طرى التعام  مع آشاء و مهات وتضل   -43
الأ اب املعروو  هنل معرضو  خلةر االنضلا  ت  العصاشات، 

م   وتل  يدو تدعيل جهوا الوالد   الساعي  ت  ادد  
ملخابر جرائل الأوارع وحتسب ندرىلا عل   األشناءتعرض 
شانضلامهل تن ئ ما  دهر عليهل م  عنامات م كر  مناالد  

لعصاشات  و  ويل االاتلا    ضا لضلا  توفم شدائ  للأ اب يف 
الأوارع يف تل  اوتلعات تغنيهل ع  تنفاري  وناىل شصة   
 عضاء العصاشات  واستت ع  اذً الربامم توفم اشرتانات 
لاني   و مدعوم  يف مراف  لغنأة  الرتوحيي  وتنام  نواا 

ب يف تبار جهوا متضافر  م  وتنديل  نأة  م   ج  الأ ا
 ج  تجياا شدائ  تغنيهل ع  االلتةاري شالعصاشات، ونا  م  

االجتلاع  شب  التلاس الفوائد اإلضافي  لتل  ااهوا حتسب 
  احملل  الأ اب يف اوتلع

ويف منةر  نةالونيا ش س انيا، جرت حماول  ملعاا   -44
 اع هنم شات   عنفما ترتك ه م  مأكل  االنضلا  للعصاشات و 

فر د، اليث التزم  الكوم  املرابع  شاجتذاب عصاشات 
ن  ت  املساي  يف علليات ادونل  احمللي   ومثال تل  معي  

ت  طعي  ثرافي  تالدى العصاشات ذت لتةو   حماول  نف  
املهاجر    تاماجمصاحل الأ اب وتيسم  طدم تعل  عل  

 شرعن ع  وشعد الراامب م   مر كا الناتيني  يف اوتل
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م  استةرانات  للوع العصاش ، متكن  م  ادصول عل  
، مما  تا  ةا تردمي بائف  م  املأار ع التعليلي  ادكوم 

والتدر  ي  يف املناب  الت تعل  يا  و  لز   فراااا يف تبار 
 ف ع  مزاول  اارمل  والعنف عللي  الأرعن  اذً شالتون  

سنامي ، ش ذل  حماوالت اووش  ويف طهور   ت را  اإل -45
لتوفم املز د م  مواا الونا   م  تعاب  املخدِّرات يف املدارا 
والسجو  و مان  العل  سعياة ت  ادد م  آثار تعاب  

  عَ سَ املخدِّرات وفموا نرص املناع  ال أر   عل  اوتلع  وَ 
املند لات رم ادكومي  العامل  يف ن  نةاع م  اذً 

ت ت  ز اا  معرف  اوتلع احملل  شعوام  اخلةر ونيفي  الرةاعا
والر اضي  الرتوحيي  وتوفم بائف  واسع  م  األنأة   منهادد 

زلرو  ت  ااو   تعاب  ام  عدا الأ اب الذ    ن سعيا للةد  
 املخدِّرات واألنأة  املتصل  شاملخدِّرات 

ترنيزا ز الندر ع  خمتلف امل اارات الت ترنِّ  وشغر   -46
واضةا عل  معاا  املأان  املتصل  شاملخدِّرات واارمل  يف 

الكثم  اةامأي ، شات م  املسل ل شه   ضا      احمللي  اوتلعات
م  جوانا ااغرافيا الة يعي  واالجتلاعي  ةذً اوتلعات 

والتفك   شالفع  م  اإلالساا شالعزل   تز داةامأي  
 م  صعوش  معاا  اذً املأان و  شب سكاهناب االجتلاعي

 ترر  االنر   و انعدامها  ش كات  ومثال تل  رااء  شأد  
لدى شعر اوتلعات اةامأي ، واو ما  عرن  تزو داا خبدمات 
الدعل مع تعلي  تالساسها شالعزل  والضعف  وسعيا ملعاا  
اذً املأان ، التزم  ادكوم  يف الرباز   ويف شلدا   طرى 

النر  لتةفيز  شكال التنلي  والدعل  اتش كشتةسب 
يف شعر املناب  شالريا  ألول مر  شوضع ندا   والت ز األطرى  

مسار  لعك وتنديل استغناةا سعيا   ضاناجع لتسجي  األر 
ذتلتفك   االجتلاع   حنو ااال اً املتصاعد  يف شعر  وا خ

وك، ال لدا ، مث  شمو وجنوب  فر ريا ورانا ونوت ا فوار ومنا
تسجي  األراض  م   ج  متكب عللي  م اارات لتةسب 

 العرار   لتنلي لالسكا  احملليب م  ادصول عل  نروض 
 شضلا  ملكيتهل لغرض، وم    توفم الافز وس ي  للتنلي 

 اةامأي  احمللي  ااط  تل  اوتلعات  العرار  

 ف هنا، م  ت ا  اذً امل اارات ررل ما عليه خمتلف و  -47
عل  االاتلا  ش شراك السكا  احملليب يف ن   طيعاتتف  

 مرالل  م  مراال  العل  

اةيب  عل   يي  تل ي  االتياجات اوتلعات  وتين د -48
احمللي  الت تعاين م  التفك   االجتلاع  ن      تص  ت  

تص ح فيها الردرات العاا   للةكومات واملند لات احمللي   ارج 
ال يف اذا الأن  رم نافي   وجيا التعرو راء فع  عل  ا ات تج

االجتلاع  ااطلها  التلاس اهنيار   و  عناماتعل  
 الرتني ات السكاني  تغم   العنامات  وند تأل  اذً هاوتدارن
 االجتلاعي  الد ناميات  يف  مناط استغنال األراض  وتغم  والتغم  

 مستو ات ين  ما شعد النازاع، وتد مراال عرا اةجر   و يف 
اخلدمات التعليلي  وعد  نفا   اخلدمات الصةي  املتاال  

النر  وتصاعد معد الت  ش كاتوحمدوا    ار  التجزئ  وسوء 
 العنف 

يف اذً اوتلعات     املةروال وملك  لللأان   -49
استلرت ألمد بو   او  تتا ما  ما  الدوااا؛ تستأرك طارج

  وعند اذً النرة ، ين دال ، ف    العدوى تص ح يف الكل امل
 يا ك ت   اةامأي  تنثما نو ا احمللي  ند متارا اذً اوتلعات

ا نسيم اوتلع الك م نفسه  واذا  هد   ظهور التةرو، مما
  جيا الرضاء عليهطةر 

  
 التوصيات -دال 
 
املفرر  للتفك   االجتلاع  وما  ادلر  اخلروج م  ت    -50

 اع هنم متعد ا خدِّرات  ستلز  ات   ررت  شه م  مأان  امل
صصات  أارك فيه  صةاب املصلة  عل  ناف  املستو ات، التخ  

مبا  أل  املواب  واألسر  واوتلع املدين وادكوم  شسائر مستو اىا 
 والرةاع اخلامل  وتوص  اةيب  يف اذا الأن  مبا  ل :

 جيا عل  ادكومات    تكف  توفم طدمات ) ( 
تعاب  املخدِّرات، وال سيلا يف اوتلعات احمللي  الت  الونا   م 

تعاين م  التفك   االجتلاع   و ن غ  تشراك ن   صةاب 
 اولو  مهات و آشاء و مدارا وتنديلات لتلعي  م   -املصلة  



 
 

حتري  اذا ت  يف رسل وتنفيذ شرامم رامي   -عي  ايبات تةو  و 
مع االتياجات ن   اذً الربامم مبا  تف  اةدو، عل     ت عد  

مفاااا رئيسي    رسالش ت عثعل  الد ، و ن غ     حمل  لتلع 
تعاب  املخدِّرات لي  ندرا حمتوما عل  م   نأن يف تل       

اوتلع  و ن غ  تنفيذاا يف تبار للوع  متكامل  م  األنأة  
 األطرى الت تعة  الناا، 

تي  ونيل  ما وال سيلا الأ اب، تالساسا تجياشيا شريلتهل الذا
 نجزونه م   علال مع تزو دال شاملهارات ادياتي  النازم  

 املخدِّرات؛ عا ملراوم  االنزالري ت  
الت احمللي  الناا يف اوتلعات   نجذبند  )ب( 

تعاين م  التفك   االجتلاع  ت  مزاول  األنأة  املتعلر  
واب الفرمل وا شانسداا  ششاملخدِّرات رم املأروع  تتا ما  الس  

األطرى املتاال   مامهل  ولذا،  ن غ  للةكومات    تكف  متكب 
والرتو ح العل  و الأ اب و سرال م  ادصول عل  فرمل للتعليل 

 عل  ررار الفرمل املتاال  يف  مان   طرى؛ ع  النف 
حيتل  يف اوتلعات الت تعاين م  ادرما   )ج( 

ب  املخدِّرات االنتصااك     نجذب الأ اب ت  اائر  تعا
شدافع م  االن هار مبداار النجا  املايل املررت  شاالخنراط يف 

  م   نأة  املخدِّرات رم املأروع ، األمر الذك  عل  
ىليأهل يف اوتلع الك م  وم   ،  ن غ  للةكومات، يف 
تبار اسرتاتيجياىا الرامي  ت  معاا  مأكل  املخدِّرات يف 

لنجا  املايل املررت  اى ملداار    تتصد   اوتلعات املهل أ ،
شالعل  يف سوري املخدِّرات رم املأروع  و   ىدو ت  تجياا 

لأ اب  واذا  مر شالز األيي  يف األمان  شدائ  تكو  ندو  ل
الردو  الواليد   ساشرالو  فيها العصاشات ملث   زعلاءالت نا  

  ما  الأ اب؛
  م  تداشم ذ شرنامم شام ن غ       نف   )ا( 

اإلصنا  اوتلع  عل   وسع نةاري ممك  يف اوتلعات احمللي  
الت تعاين م  التفك   االجتلاع  وم  مأان  متصل  
شتعاب  املخدِّرات  و ن غ ، نخةو   و  عند االنتضاء،    

للةونل  فع ال  تدعل ادكومات العل  عل  استةداع ندا 
واوتلع املدين، م   ج   احمللي ، مبأارن  املوابنب واألسر

شدال م  ثراف   الةلو متكب اوتلعات احمللي  وتشاع  ثراف  

يف  توظِّفالتهليش  وعند االنتضاء،  ن غ  للةكومات    
ال  فع  و شعر اوتلعات احمللي  استثلارات لتوفم ندل منصف  

للنر  والصة  والتعليل والدعل االجتلاع  ت  جانا تتاال  
وتوفم مراف  نافي  لتجار  التجزئ   و ن غ  فرمل العل  

تأجيع الرةاع اخلامل عل  املأارن  شاعت اراا فرص  
 ؛اطم  ترب عا اللناستثلار 
 ن غ  للةكومات    تستهدو يف علليات  (ا) 

اةامأي  احمللي   ع اذً اوتلعاتالتخةيط والتنلي     تكف  متت  
لتلعات مزاار  ترت ط ل ت  شالردرات والوسائ  النازم  للتةو  

م     تنفص  عنه  و ن غ    ضا  مبجتلعها الك م شدالة 
تيةها اإلنرتن  وتكنولوجيات  االستفاا  م  اإلمكانات الت 

 االتصاالت النرال  لتيسم اذا الرشط؛

  ن غ  للةكومات    تندر يف تنفيذ م اارات )و( 
الرتا  املت اال عنانات الثر  واال تنام الأرب  اوتلعي  م   ج  

 مع السكا  احملليب مع توبيد األما  واألم  يف 
الون  تاته حبيث ال  رى السكا  احملليو  يف  جهز  تنفات 

اال، ش   اا  دلا تهل وحتري  رفاا هل  وم  الروانب طةرا  هد  
للأرب  احمللي  يف األنأة  الرتوحيي   الفعلي شن  املأارن  

عنانات الثر  شب السكا   تنام ر يس  والر اضي  والثرافي     ت
االرتا  سياا   تعز زاحملليب و جهز  تنفات الرانو  ت  جانا 

 الرانو ؛

 ن غ  لغجهز  ادكومي     تكف  مل   عانو   )ز( 
م  اضةراشات تعاب  املخدِّرات تمكاني  ادصول شسهول  عل  

عل   للعناج وتعاا  التناي  حبيث حيصلو  عالي  ااوا طدمات 
 عل   سااالعناج    وف ر  و ن غ     شنسرع ما ملك ال عناج فع  
 للخدِّرات االرىا  لر م  م  التةر  املتعابب  متكب
شعر األضرار املررتن   التخفيف م االنتفاء شالسع  ت   ال

 شاملداوم  عل  تساء  استعلال املخدِّرات؛
جيا عل   جهز  تنفات الروانب    تدرك  ) ( 

االجتلاع  يف عناج التفك   االجتلاع   التلاس ي   ي
ومأكل  تعاب  املخدِّرات يف اوتلعات املهل أ   و ن غ  
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شرامم تنفات الروانب، عل  استكلال للةكومات    حترمل 
يف تل   العامل الت ترو  يا يدو  ر د العصاشات اإلجرامي  
ً، وم  شينها اوتلعات م  سةوىا، شالتداشم املوص  يا  عنا

لونا   والعناج وتوفم اخلدمات وال ىن اشرامم و تلعي  اوالأرب  
اذً ااهوا م   ج  االستلرار يف شذل التةتي   و ن غ  

لسكا  وحتدك سةو  دى ااإلالساا شاألما  واألم  ل تعلي 
 العصاشات اإلجرامي  الداار ؛

واإلمساك   التنلي  والتلكب ف ن غ  نأر ثرا )ط( 
م  تعلي   طيع  صةاب املصلة  شدالة  لدى ا  األمورشزم

كال عل  الغم  وم  ش شاع  ثراف  االت   املعني ىليش اوتلعات 
 األفراا    متك   الصغرى، مث  شرامم الرروض ،شن  شرامم

اةامأي  م  النهوض شدور احمللي  واالاعات يف اوتلعات 
وم  شن  م اارات   التةور واالسترنالي  الذاتيبال يف فع  

مز دا م   مل اارات الأع ي ا ت كساتسجي  األراض     
الزطل  وند  لز     ت اار ادكومات ت  تنفيذ علليات 
 اإلصنا  م   ج  تردمي منوتج ملا ملك  حتريره ااط  اوتلع 
احملل   رم  نه ال رىن ع  تشراك  عضاء اوتلع احملل  يف 

 هل شنهنل مللكو  زما   مرال؛تالساس وتتناءعللي  اإلصنا  
د اةيب   يي  التعاو  الدويل يف شناء تين   )ك( 

الردرات وتوفم املساعد  الترني  وت اال امللارسات الفضل  
اوتلعات املهل أ  ع  بر   االستثلار يف  تعاا  تناي يف 

االجتلاع  واخلدمات وال ني  التةتي  يدو ىيب   التلاس 
رات وطالي  آمن  لاسك  و متلتلعات حملي    م  املخدِّ

 



 
 

  المخد رات والفساد - ثالثاً 

ما   اار   الراميا  ت  ادادِّ  ااهاواَ ما م  شا ء   ضاعف  -1
جنااااا  التنديلااااات اإلجرامياااا  يف  مثاااا ات راااام املأااااروع  خااااد ر امل

حماوالىااا الرامياا  ت  ترايااا املااوظفب العلااوميب وتفسااااال  وال 
اداااااالت مثاااا  ات خااااد ر ولياااا  ملران اااا  املشاااا ء  رااااوِّض ااهااااوا الد

ات خااد ر العد ااد  الاات   سااهِّ  فيهااا موظفااو  فاساادو  اال ااار شامل
عنصاارا   يااا العنااف والفساااا  و  أااارنو  فيااه  ومااع تلاا  فاا    

 ات رم املأروع  خد ر جوار ا  يف  سواري امل

الرتاياااااا والفسااااااا ياااااا  جناااااع  ااتاااااب تساااااتخدمهلا  ت    -2
ات خااد ر ملواجهاا  جهااوا مكافةاا  امل ند لاا ياا  املاالاعااات اإلجرام

الاااات تضااااةلع يااااا  جهااااز  تنفااااات الرااااانو ؛ فهلااااا وجهااااا  لعللاااا  
   تأااارتك تواباااي  مند لااا طاعااا  تجراميااا    كخ وتساااتةيع واالاااد   

مثااااا  افاااااَع ياااااا تساااااتةيع موظاااااف علاااااوم  شالساااااهول  تاىاااااا الااااات 
ا يف ارتيالااااه  وترايااااا املااااوظفب العلااااوميب  و تفسااااااال تمنااااا ياااا
ياا احملص ل  النهائي  ما  تيح عناصر الرو  للتنديلاات اإلجراميا ؛ و 

ا يف موضاااااع طاااااارج نةااااااري ساااااياا  الراااااانو   اهننثاااااما ماااااا  ضاااااع
والفساااااا ظاااااار  ط يثاااا  ةااااا  ثاااار علياااا  وشااااالز الضاااارر يف األفااااراا 
واوتلعات وامليسسات االجتلاعي   فهو نثما ما  كاو  مسايوال 

ئم املرجااااااو   مااااا  جهااااااوا مكافةاااااا  النتاااااااطي اااااا  األماااااا  مااااا  عااااا  
 ات ) و تطفانها التا ( خد ر امل

ومنااااااع  ااااااار   ند لاااااا وفيلااااااا  تعل اااااا  مبكافةاااااا  اارملاااااا  امل -3
ذل  سااااااائر ات رااااام املأاااااروع ، تضاااااةلع الأااااارب ، وناااااخاااااد ر امل

وحمفوفااااا  شاملخاااااابر يف ، مبهلاااا  صاااااع   مااااوظف  العدالااااا  اانائيااااا 
     تال فهااااال  عللاااااو  شأاااااجاع  اومناااااا نلااااا ، معدااااال األالياااااا  

الصااااااعاب نثاااااااما مااااااا حتتأاااااااد  ماااااااامهل عناااااادما جياااااااايو  شعااااااار 
التنديلاااااااااات اإلجراميااااااااا  الثر ااااااااا  والرو ااااااااا  الضاااااااااالع  يف اال اااااااااار 

اااائناة ات  وتواجااه الأاارب ، يف شعاار اداااالت، ضااغةاة خااد ر شامل
  فعناادما ال  صااد   فراااااا اجلاااات  و ند لاا ماا  جااراء اارملاا  امل

 ، فاااا هنل  تصااااد و  حملاااااوالت ىد اااادات م اشاااار  شااااالعنف واالنترااااا
تفساااااااا تماااااال املااااااوظفب الاااااارمسيب، مباااااا  فاااااايهل موظفااااااو  ضاااااال  

، فااااا    عاااااداا ااااااائنا مااااا  ند لااااا صااااافوفهل  وررااااال ناااااو   اارملااااا  امل
مااااوظف  تنفااااات الرااااانو  واملااااوظفب الرضااااائيب  راااااومو  الفساااااا 

 والرتايااااااااااااااااااااااااااا يف طياااااااااااااااااااااااااااع  حنااااااااااااااااااااااااااااء العاااااااااااااااااااااااااااا   ومماااااااااااااااااااااااااااا 
يف تنفاااااات الرااااااانو  ويف  يساااااف لاااااه     شعااااار  ولبااااا  املاااااوظفب 

السااال  الرضاااائ   ضاااة و  حبيااااىل واااال حياااارشو  الفسااااا فيلاااا 
 ات خد ر  تص  شامل

وماااا  او  تااااوفم مااااا  كفاااا  ماااا  اعاااال ومحا اااا ،  واجااااه  -4
العد اااد مااا  ماااوظف  تنفاااات الراااانو  واملاااوظفب الرضاااائيب طياااارا 

ا     صااااااا ةوا ضاااااااةا ا للعناااااااف، ورمباااااااا  فرااااااادو  عساااااااما: ف م ااااااا
زااتهل و صاااا ةوا متااااواببب مااااع      ضااااة وا شن ا رواالهاااال؛ وتم اااا

لاارمب ع تااا  ال  رمحااو   فاا تا اطتاااروا ن ااول الرشااو ، علاا  ساا ي  
وصاااال  الأاااا ه  تاااادمغهل بيلاااا  علاااارال )ونااااذل  فاااا     املثااااال،

تةااااال الأاااا هات العد ااااد ماااا  جهااااوا ميسسااااات تنفااااات الرااااانو  
 والعدال  اانائي  الت  عللو  لد ها(  

ات يف خاااد ر ضاااخل  لنا اااار شامل وناااد نأااانت شااا كات -5
األرشاا       معدل  رجاء العا ، متتد عارب ادادوا الوبنيا   تلا 

ات رااام املأاااروع  متاااوِّل منااااو خاااد ر اةائلااا  الااات تااادر اا  ساااواري امل
التنديلات اإلجرامي  الرو ا ، الات تتجااوز مواراااا املاليا   الياناا 
 ماااااااااااااااااوارا ميسساااااااااااااااااات الدولااااااااااااااااا   ومااااااااااااااااا  ادراااااااااااااااااائ  الااااااااااااااااات 

ترايااااا املااااوظفب العلااااوميب وتفسااااااال      كاااا   االهاااااال مل
ات راام خااد ر   سااه   اسااتغنال التنديلااات اإلجرامياا  ألسااواري امل

  ي  
ناا  آنفااا يف تضااعاو املأااروع  تلاا   وتسااهل طيااع العواماا  امل
أااااك      نلااااا تهنااااا تميسسااااات تنفااااات الرااااانو  والعدالاااا  اانائياااا
 الوبت والدويل ىد دا لغم  واالستررار عل  الصعيد   

وعلاااااا  ماااااار السااااااانوات، ظل اااااا  اةيبااااااا  الدولياااااا  ملران ااااااا   -6
العد ااد  الاات  ةرائاا ات تعاارب عاا  نلرهااا العلياا  شأاان  الخااد ر امل

ات رااام خاااد ر ياااا العناااف والفسااااا يف تساااهي   اااار  امل   ساااتخَد 
املأااروع   وتتااو   اةيباا  املساايولي  عاا  فةااص  ااء آليااات مران اا  

لاااا  الصااااعيد   الااااوبت والاااادويل  وماااا    ، ات الدولياااا  عخااااد ر امل
  ماا  تنت ياااةائلاا  امل   األرشااا   سااتخدَ اةيباا  ت اادرك متامااا نيااف ت   فاا    

 ات رااام املأاااروع  يف تغذ ااا  الفسااااا  نلاااا تااادركخاااد ر  ساااواري امل
ات رام املأاروع   تصا  نا  خاد ر الفساا و ار  امل     متاما اةيب   

ئااااار   عاااااز ز شعضاااااها شعضاااااا  منهلاااااا شااااااآلطر اتصااااااال وثيراااااا يف اوا
و ساااااور اةيباااا  نلاااا  شااااالز شأاااان  العوانااااا االجتلاعياااا  الواسااااع  
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 ات، مبااا يف تلاا خااد ر النةاااري الاات تتاانت   عاا  الفساااا املتصاا  شامل
ات راااام املأااااروع  ومااااا  صاااااال ها ماااا  عنااااف خااااد ر  ااااار  امل    

وفسااااااا ناااااد  ات يف شعااااار ادااااااالت ت  تضاااااعاو ادكوماااااات 
 تلاعي  وزعزع  امليسسات االج

تصاا  شامل االعاارتاو شاان    وماا  املهاالِّ  -7
 
ات، خااد ر الفساااا امل

ات" مثللااا  ساال   يف نثاام ماا  األاليااا ،  تاايح خااد ر  و "فساااا امل
لااا عر التنديلاااات اإلجراميااا  اساااتدام   نأاااةتها رااام املأاااروع ، 
والعل  شناىن ندر م  تادطخ  السالةات، وجات  نصا  نادر ما  

راااام املأااااروع   ولكاااا  تكااااو   اتخااااد ر األرشااااا  ماااا   سااااواري امل
العنااف  هَ ات  نثاار فعالياا ، جيااا      واَجاالخااد ر املران اا  الدولياا  لل

ات مبز ااااااد ماااااا  التصااااااليل خااااااد ر والفساااااااا املررتنااااااا  شاال ااااااار شامل
وشنسااااااااالوب نداااااااااام   نثاااااااااَر منهجيااااااااا ة  وجياااااااااا    تساااااااااتهدك 

ات شفهاااال  فضاااا  لكيفياااا  تااااآمر خااااد ر اساااارتاتيجيات مكافةاااا  امل
ماااا   جاااا  شااااراء توابااااي ن ااااار املااااوظفب،  التنديلااااات اإلجرامياااا 

وطصوصااااااا مااااااوظف  تنفااااااات الرااااااانو  والعدالاااااا  اانائياااااا ، ونيفياااااا  
جناالهااااااااا يف  اليااااااااا  نثاااااااام  يف تضااااااااعاو م اااااااااارات مكافةاااااااا  

ات والعلااااا  شرااااادر نسااااايب مااااا  اإلفااااانات مااااا  العرااااااب  خاااااد ر امل
فاملصاااااااحل ن اااااام ؛ وملكاااااا  لدااااااااريت الفساااااااا الواسااااااع االنتأااااااار 

ات رااام املأاااروع     خاااد ر نتاااب شنساااواري املوالعناااف املتكااارر املررت 
 رجاااا شساااهول  عااا  نةااااري السااايةر  وتعوناااا علااا  آلياااات مران ااا  

 ات الرائل   و تأنا  الرنتها متاما خد ر امل
 وتعاااد  مكافةااا  الفسااااا عنصااارا  ساسااايا يف  كِّ اسااارتاتيجي  -8

ات  وت  وضاااااع خاااااد ر شاااااامل  ترمااااا  ت  نااااا ح طاااااا  اال اااااار شامل
فةااا  الفسااااا موضاااع التنفياااذ ااااو تالااادى سااا   تاااداشم فعالااا  ملكا
اااا  االاعااااات خااااد ر ادااااد ماااا   ااااار  امل ات راااام املأااااروع  وتفأ 

الرو    و رنِّز ااذا الفصا  علا  مسانل  الفسااا  ند ل اإلجرامي  امل
ات رااام املأاااروع ، خاااد ر والصااانات املعر اااد  شيناااه وشاااب  ساااواري امل

ونااااااااااذل  علاااااااااا  اساااااااااارتاتيجيات مكافةاااااااااا  الفساااااااااااا املتصاااااااااا  
ات  و نصااااااا  ااتلااااااا  اةيباااااا  الرئيساااااا  علاااااا  اساااااات ان  خااااااد ر شامل

كاا  االسااتعان  يااا علااا   التااداشم واالساارتاتيجيات العللياا  الاات مل 
ات علاااا  الصااااعيد   الااااوبت خااااد ر مكافةاااا  الفساااااا املتصاااا  شامل

والاااادويل  وشعاااار تلااااا  التااااداشم ال خيتلااااف اطتنافاااااا ن ااااما عااااا  

ماااااا  وساااااوو ل  شرصاااااد مكافةااااا  الفسااااااا علو التاااااداشم املصااااال  
تااااااااداشم  طاااااااارى شعنا اااااااا  ضاااااااال   مَ دمَ ترتضاااااااا  الضاااااااارور     ت اااااااا

 ات خد ر االسرتاتيجيات ادالي  ملكافة  امل

ات ومااااا خااااد ر الاااادويل علاااا  نلااااع اال ااااار شامل والتعاااااو    -9
 تصاااا  شاااااه مااااا  عنااااف وفسااااااا تمناااااا اااااو ضااااارور  الزمااااا  يف ااااااذا 
الصاادا  واداجااا  ت  تعز اااز ااااذا التعااااو  اااا  شاااذاىا علااا  وجاااه 

ات يف خااااد ر   الاااات  ا ت ت  تنأاااااء اةيباااا  الدولياااا  ملران اااا  املالدناااا
، ونااااااذل  ت  اعتلاااااااا اتفانيااااااااا  األماااااااال املتةااااااااد  1961ساااااان  

ات واملاايث رات العرليااااا  خااد ر ملكافةاااا  اال ااااار رياااار املأاااااروع يف امل
ومنااذ تلاا  ادااب، اعت لاادت صااكوك اولياا   (15) 1988لسنااااا  

العر ااااات الاااات تعاااارتض ساااا ي  التعاااااو   طاااارى ماااا   جاااا  تزاالاااا  
والفسااا  وطانال السانوات  ند لا الدويل عل  مكافةا  اارملا  امل

العأااار املاضاااي   و حنوااااا،  فضاااا  تنفياااذ اتفانيااا  األمااال املتةااااد  
واتفانياااا  األماااال املتةااااد  ملكافةاااا   (16)ند لاااا ملكافةاااا  اارملاااا  امل

اارملاااا  الفع الاااا  ملنااااع ت  اسااااتةداع شعاااار األاوات  (17)الفساااااا
والفسااااااااا ومكافةتهلاااااااا  وملكااااااا     ت ساااااااتخَد  تلااااااا   ند لااااااا امل

ملكاااا     ااااا  ات، و خااااد ر األاوات ملكافةاااا  الفساااااا املتصاااا  شامل
تسااااعد الااادول علااا  التعااااو  علااا  حناااو  نثااار فعاليااا  يف ااهاااوا 

 ات خد ر الرامي  ت  نةع ااشر علليات اال ار شامل

فساااااااا و تضاااااال   اااااااذا الفصاااااا  نساااااالاة مااااااوجزاة عاااااا  ال -10
ات راااام املأااااروع  وعاااا  تاااانثم الفساااااا املتصاااا  خااااد ر و سااااواري امل

 ند لااااااا ات  و لااااااا  تلااااااا  نسااااااال عاااااا  تااااااانثم اارملااااااا  املخااااااد ر شامل
اإلفسااااااااك ونيااااااف ملكاااااا      رااااااوِّض ااهااااااوَا الدولياااااا  ملران اااااا  

ات؛ و تضاال  تلاا  الرساال منانأاا ة شأاان  شعاار املداااار خااد ر امل
سااااط ناااوات الأااارب  ات يف  و خاااد ر الرئيساااي  للفسااااا املتصااا  شامل

والرااااااوات العسااااااكر   والساااااالة  الرضااااااائي ، ونااااااذل  يف  وساااااااط 
مراااررك السياساااات العامااا  والسياسااايب  و عااارض الرسااال الثالاااث 
ش جيااااااااااااز شعااااااااااار اسااااااااااارتاتيجيات مكافةااااااااااا  الفسااااااااااااا املتصااااااااااا  

ات، و  ااربز األيياا  اخلاصاا  للتعاااو  الاادويل علاا  مواجهاا  خااد ر شامل
__________ 

  27627 ، الرنل1582د ، اولللوع  املعااداتاألمل املتةد ،  (15)
  39574، الرنل 2225املرجع نفسه، اولد  (16)
  42146، الرنل 2349املرجع نفسه، اولد  (17)



 
 

نائلاا ة شالتوصاايات الاات  تلاا  املأااكل   و تضاال   الرساال األطاام
ات خاااد ر ناااد متها اةيبااا  دفاااز ادكوماااات وسااالةات مكافةااا  امل

علاا  تعاااا  النداار يف مااا ملكنهااا    تفعلااه ماا   جاا  منااع الفساااا 
 ات ومكافةته  خد ر املتص  شامل

  
  ات وتأثيرهمخد ر الفساد المتصل بال -ألف 

  ما هو الفساد -1 
ة   وناد ال  كااو  شسايوال لاي  ظااار  جد اد   الفسااا   -11

 يف دا ٌ م اا الفسااااَ  مثاا  اتفاااري عااامل  علاا  تعر ااف للفساااا، ولكاا   
شاااااك  مااااا   شاااااكاله يف نااااا  مكاااااا   فهاااااو  تخاااااذ  شاااااكاال  كِّ 

الات ملكا      ساتخدمها  ةرائا عد د ، مما جيسِّد العد اَد ما  ال
الناااااا لت اااااال الثاااارو  والساااالة ، والرااااوَ  النساااا يَ  الاااات تتلت ااااع يااااا 

سسات الات حتكال تلا  الت اااالت وتران هاا  و ت اب  الرواعد واملي 
ادكوماااات اااا  الااات تراااع علااا  عاترهاااا      يف التةليااا  النهاااائ 

 املسيولي  ع  محا   السكا  يف شلداهنا م  الرتايا والفساا 

الفسااااااااا املتصااااااا  شااااااان    ولاااااااي  مثااااااا  سااااااا ا لناعترااااااااا -12
اا  ات خيتلاااف اطتنافاااا جوار اااا عااا  ساااائر  ناااواع الفساااخاااد ر شامل

الاااالت نثااماة مااا تراارت   ااا  فالرشااو  والتلاااا االرتأاااء واالشتاازاز
ااا   ند لااا ات  و اارملاا  املخااد ر شاال ااار شامل علومااا، ولكنهااا تتفأ 

  ضااا يف العد ااد ماا  لاااالت األنأااة  االجتلاعياا  واالنتصاااا   
األطرى  ويف شعر ادااالت، رمباا تكاو  انااك  ناواع  طارى ما  

 ضاااا؛ وتأااال  األمثلااا  علااا  ااااذا الفسااااا الفسااااا ن ااام  وضاااار   
االالتيااال يف االنتخاشااات؛  و االالتيااال يف االشاارتاء؛  و الفسااااا 
املتصاااا  شتهر ااااا املهاااااجر    و اال ااااار شاألشااااخامل  و اال ااااار 

راااام املأااااروع   والرشااااو  يف  األملااااااشاألساااالة  النار اااا   و  ااااار  
شاااارنا  املعاااامنات التجار ااا  الدوليااا ، علااا  سااا ي  املثاااال، نانااا 

وملكااا      كاااو  ةااااذا الناااوع ماااا   (18)رئيسااايا وال تااازال نااااذل  
 الفساا  ثر مدم ر عل  ادونل  الرشيد  والتنلي  االنتصاا   

__________ 

اندر مثنا اتفاني  مكافة  رشو  املوظفب العلوميب األجانا يف  (18)
الصاار  ع  مندل  التعاو  والتنلي  يف  ،املعامنات التجار   الدولي 

املتةد  ملكافة  الفساا وتعنا   واتفاني  األمل ،امليدا  االنتصااك
األمل املتةد  ملكافة  الفساا والرشو  يف املعامنات التجار   

 ( رف امل، 51/191الدولي  )نرار االعي  العام  

انتصارت  فراد لعد  وجوا تعر ف عاامل  للفسااا،ندرا و  -13
اد ا   فعلا  سا ي   التعار ف الرانوني  عل  تعر ف  فعاال فسااا حم 

باااراو يف اتفانياا  األمااال املتةاااد  املثااال،   أااارتط علاا  الااادول األ
ااارِّ  عاااداا مااا  األفعاااال احملااادا ، نالرشاااو   ملكافةااا  الفسااااا      
واإلثاااااراء رااااام املأاااااروع واساااااتغنال املنصاااااا الاااااوظيف  واملتااااااجر  
شاااالنفوت ونياااا  موظاااف علاااوم  شااااطتناا امللتلكاااات  و تسااااء  
ائتلاهناااا  و تساااار  ها شاااانك شااااك  آطااار  و نةااااوك الفساااااا رال اااااة 

اء  اسااااتغنال السااالة  املساااَند   و أاااال ، فيلاااا خيااااص علااا  تسااا
املااوظفب العلااوميب، تعةاااء مز اا   و ادصااول عليهااا ماا  طاانال 
 ساااليا راام مأااروع   و ماا  طاانال  ساااليا ال تتوافاا  مااع  ااء 

 واج اىل 

وفضااااااااانا عااااااااا  التعاااااااااار ف الرانونيااااااااا ، انااااااااااك شعاااااااااار  -14
فسااااااا االطتنافاااااات الثرافيااااا  والتارخييااااا  شأااااان  نيفيااااا  تعر اااااف ال

وفهلااااه يف خمتلااااف  رجاااااء العااااا   واالطتنافااااات الثرافياااا  ااماااا  
جادا، طصوصاا ما  الياث اتصااةا شالوضاع االجتلااع  وتعةاااء 
اةاادا ا والاارواشط األساار   واملعاملاا  شاملثاا  و عااراو اوتلااع احمللاا ، 
وال شااااااااد ماااااااا  االعاااااااارتاو يااااااااا  وت  توجيااااااااه االنت اااااااااً ت  تلاااااااا  

ت  حتساااب فهاااال نيااااف  اااادرك االطتنافاااات الثرافياااا  رمبااااا  ااااياك 
الناا  السالوَك الفاساد و واجهوناه يف خمتلاف السايانات الثرافيا   

تلااااااا  االطتنافاااااااات الثرافيااااااا  ال  ن غااااااا     ت ساااااااتخد       رااااااام
الساااااالوك الفاسااااااد  نداااااار تليااااااه، يف      لتساااااو ز الفساااااااا  و  اااااادو

 الوانع، يف طيع الثرافات، عل   نه  مر رم مر ول 

هااال الفسااااا ضااال  الساااياري السياسااا  ومااا  الضااارورك ف -15
واالنتصااك واالجتلاع  الذك حيادع فياه  فعلا  سا ي  املثاال، 
رمبااا خيتلااف مسااتوى التسااامح  ااااً الفساااا، شصاارو النداار عااا  

فهااااااال      التأااااااار عات الرائلااااااا ، مااااااا  ساااااااياري ت  آطااااااار  تلااااااا 
األسااا اب الداعياااا  ت  التسااااامح  اااااً الفساااااا  و الااااىت ن ولااااه يف 

نل  تات  يياااااااا  ناااااااذل  فيلااااااااا  تصاااااااا  شعااااااار الساااااااايانات مسااااااا
شاملوضااااوع  ونااااد  كااااو  الفساااااا، يف شعاااار الدااااروو، را  فعااااا   
 اجتلاعيااااة ب يعيااااة علااا  تطفااااري امليسساااات  ورمباااا  أاااعر األفاااراا

تكلفااا  مكافةااا  الفسااااا تتجااااوز املناااافع الااات ملكااا     تناااتم     
الفسااا وسايل       ع  الرضاء عليه  ورمبا تارى شعار االاعاات
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د  وسااار ع  يف حتريااا  شعااار الغا اااات االاعيااا   و السياساااي  مفيااا
الفسااا ال ملكا      اياك، يف هنا ا  املةااو،      املأروع   رم

تال ت  تضااااااعاو امليسسااااااات االجتلاعياااااا  والسياسااااااي   وتنأاااااان 
اللرا  مفررا   رااو ض فيهاا الفسااا ادونلاا  الفع الا  فياياك ماا    

  عد  فعالي  ادونل  ت  توليد الفساا
  

  ات غير المشروعةمخد ر الفساد وأسواق ال -2 
؛  خااد ر امل  سااواري   -16 ات راام املأااروع  معر ااد  واائلاا  التغاام 
هنااا تتساال رال اااة شراادرىا علاا  التكي ااف  وساارعا  مااا  غاام  تنلااا 

ات  ساااااالي هل ملواجهااااا  جهاااااوا ادكوماااااات  خاااااد ر املت جااااارو  شامل
   ماااان   طاااارى ات تخااااد ر ونثاااما ماااا تنتراااا   نأاااة  اال اااار شامل

عناادما تااياك م اااارات تنفااات الرااانو  ت   طةااار ىااد ا شعرنلتهااا  
ات راام خااد ر وال  تةل ااا جنااا  طاعاا  مااا يف اسااتغنال  سااواري امل

املأااروع  فعااناة سااوى  اىن مسااتوى ماا  ادنكاا  والتنداايل  واااذا 
زع التنديلااات اإلجرامياا  ت  الساايةر  علاا  تلاا   مااا   ااب  ملاااتا تن
نثااااااار التنديلاااااااات اإلجراميااااااا  جناالاااااااا اااااااا  عااااااااا  األساااااااواري  و 

التنديلااااااااات الراااااااااار  علاااااااا     تسااااااااتخد  العنااااااااف اسااااااااتخداما 
اسااارتاتيجيا و   تساااتخد  الفسااااا والرتاياااا علااا  حناااو منهجااا  
إلضعاو الضواشط الرناشيا  الرمسيا  وتاداشم تنفاات الراانو   وماا ال 
ا  تسااىن  للتنديلااات اإلجرامياا     حتر رااه عاا  بر اا  الفساااا، ف هناا

املااد   و فاا     ت لغااه ماا  طاانال العنااف والرتايااا  وةااذا الساا ا
اااااار عر ضااااال لاااادا   و املنااااااب  ااغرافياااا  األطااااارى امل   ألنأاااااة  ا  

ااا  العناااف والفسااااا شنسااا   خاااد ر شامل ات مكث فااا  تأاااهد رال اااا تفأ 
 عالي  
ااز شعاار التنديلااات اإلجرامياا   نأااةتها نلياااة علاا  وت   -17 رن 

تنديلااات  طاارى      أااروع ؛ يف الاابات راام املخااد ر  سااواري امل
ات علاا  حناااو خاااد ر نااد  ضااااف  ت   نأااةتها اإلجراميااا  تنتاااَج امل

ات علاا  حنااو راام خااد ر راام مأااروع واال ااار يااا  وملث اا  تنتاااج امل
مأروع واال ار يا وماا  تصا  يلاا ما   نأاة  تجراميا  مصااار 

مياا  اطاا  اائاا  ةااذً التنديلااات  ومل ااا ناناا  التنديلااات اإلجرا
مضااةر  ت  اداااد مااا  خماااابر نأااافها ومناالرتهاااا نضاااائيا، فهااا  
تساااااتخد  عائااااادات  نأاااااةتها رااااام املأاااااروع  ألراااااراض تفسااااااا 

ماااوظف  تنفاااات الراااانو  والعدالااا  ورااامال مااا  املاااوظفب، وعرنلااا  
ساام العدالاا ، ولكاا   تسااىن  ةااا العلاا  شراادر اإلمكااا  ماا  او  

دااااااااالت تااااااادط   السااااااالةات يف  نأاااااااةتها  ويف العد اااااااد مااااااا  ا
  الاىتتتلك   تل  التنديلات م  شاراء محا ا  ماوظفب علاوميب

 تسااىن  ةااا ترااو ر  نأااة  التنديلااات اإلجرامياا  املنافساا  وتناماا  
 ات رم املأروع  خد ر ما  أ ه االالتكار يف  سواري امل

التنديلااات اإلجرامياا ، مبااا يف      واناااك  الاا  تأاام ت  -18
ات رااااام خاااااد ر  اااااار  امل تلااااا  عصااااااشات الأااااا اب، الضاااااالع  يف

املأااااروع  تكااااو   نثاااار عنفااااا ماااا  سااااائر االاعااااات اإلجرامياااا   
و اااياك التنااااف  شاااب تلااا  االاعاااات اإلجراميااا  ت  مواجهاااات 
عنيفااا  و عااارِّض املاااوابنب العااااا ب لللخاااابر  نلاااا  راااع العد اااد 
ماا  املواجهااات العنيفاا  شااب التنديلااات اإلجرامياا  و جهااز  تنفااات 

يااااا والعنااااف جان ااااا  ماااا  ااوانااااا املعتاااااا  يف الرااااانو   والرتا
ات الاااذك خاااد ر ات رااام املأاااروع   وبااااشع  اااار  املخاااد ر  اااار  امل

 نةااوك يف صااليله علاا  خمااابر وتناااف  عنيااف  اادفع الضااالعب 
فيها ت  التلاا التوابي وادلا ا  واملسااعد  ما  شعار املاوظفب 
  العلااوميب، سااواء  نااا  تلاا  ماا  طاانال الرشاااوى    نااا  ماا

طاااانال الرتايااااا والعنااااف  وعناااادما تكااااو  طاعاااا  تجرامياااا  نااااد 
ضاالن  تلاا  ادلا ااا  وىااد ا شاساااتخدامها الساات عاا منافسااايها، 
فاايلك      صاا ح الصااراع ماا   جاا  الساايةر  علاا  السااوري راام 

 معب  شد د العنف  خد راملأروع  مل

وادصااااااااااول علاااااااااا  نصاااااااااايا ماااااااااا  عائاااااااااادات اال ااااااااااار  -19
 االنغلااااااا يف الفسااااااا  ويف ات الاااااافز ناااااوك  ااااادفع ت خاااااد ر شامل

ااااد شعاااار ن ااااار مااااوظف  تنفااااات الرااااانو       واناااع األماااار، فرااااد  ن 
تلاااا  اااااو  ناااارب نااااو  اافعاااا  للفساااااا الااااذك تواجهااااه  جهاااازىل  

اا  خااد ر واألرشااا  اةائلاا  الاات تاادراا  ااار  امل ات راام املأااروع  متك 
التنديلااااات اإلجرامياااا  ماااا  ممارساااا  الفساااااا علاااا  نةاااااري واسااااع 

ا عامااااا   ساسااااا  يف اساااااتدام  تااااادف   شاااااةنات جااااادا  فالفساااااا
معداااااال التنديلااااااات فاااااا     ات راااااام املأااااااروع   وماااااا   خااااااد ر امل

اإلجراميااااا  تساااااع ، لكاااااا  تضااااال  تلرااااا   علاااااا  عائااااادات ماااااا  
ات والتجااااار  فيهااااا علاااا  حنااااو راااام خااااد ر اسااااتثلاراا يف تنتاااااج امل



 
 

مأااااروع، ت  ال ةااااث عاااا  ساااا   وت  تجياااااااا اوماااااة ماااا   جاااا  
  ار املوظفب العلوميب ادصول عل  توابي ن

ات خااااد ر واملوظفااااو  العاااااملو  يف لااااال تنفااااات نااااوانب امل -20
 تعر ضاااو  ملخاااابر ن ااام  مااا  جاااراء الفسااااا واالشتااازاز والرتاياااا  

ااار شامل ات، رمبااا خااد ر ومراشاا  نصاايا يف األرشااا  الاات  اادر اا اال  
جاااال شعاااار املااااوظفب عاااا  تنفااااات الرااااانو   و رمبااااا ال  رومااااو   حي 

ً علاا  حنااو تااا ، ممااا  تاايح لللجاارمب العلاا  حبر اا  نساا ي ؛ ش نفااات
ورمبا  تلر   شعار املاوظفب م االز مراشا  تنفاات الراانو  علا  حناو 
 انترائ   و استخدامه ملضا ر  منافس  طاع  تجرامي  معي ن  

ويف شعااااااااار ادااااااااااالت،  صااااااااا ة  شعااااااااار التنديلاااااااااات  -21
اااااار شامل مزااااااار  ناااااوى ات خاااااد ر اإلجراميااااا  الااااات لاااااد ها عللياااااات ا  

سياسااااي  نائلاااا  شااااذاىا، وجنةاااا  يف اسااااتناب ساااالةات ميسسااااات 
سياساي  مأااروع  وصااناالياىا  ونااد جنةاا  شعاار تلاا  التنديلااات 
اإلجرامياااا  يف السااااايةر  علااااا   ساااااواري رااااام مأاااااروع  ن ااااام ، وتلااااا  
َااا سياسااي  فاسااد  تسااع  ت  ادصااول علاا  شعاار  شااالتوابي مااع خن 

سياساااااا   واوائاااااار النفااااااوت املزا ااااااا السياسااااااي   و توبيااااااد االتكااااااار 
السياس  واإلجرام  ما  ااذا الر يا  الات   عاز ز شعضاها شعضاا تمناا 

 ترو ض يف هنا   املةاو مأروعي  امليسسات العلومي  

اآللياااااات والسااااالةات تاىاااااا الااااات ت نأااااان فااااا     ومااااا   ، -22
ات راام املأااروع  نثااما مااا  عونهااا خااد ر لغاارض ادااد ماا   ااار  امل

يف مونااااع ادياااااا  ويف شعاااار شلاااادا   مر كااااا الفساااااا  و  ضااااعها 
الوسااااة ، علاااا  ساااا ي  املثااااال، ن أااااف وجااااوا الفساااااا املتصاااا  

ات يف  وسااااااط ماااااوظفب علااااا  مساااااتوى رفياااااع، مبااااا  يف خاااااد ر شامل
، 2008ات  ويف عااا  خااد ر تلاا  روساااء  جهااز  تنفااات نااوانب امل

 بلراااا  الكوماااا  املكسااااي  "عللياااا  التةهاااام" الرامياااا  ت  تنرياااا  
ات  ونتيجاا  خااد ر ا يف الأاارب  ماا  نفااوت عصاااشات املالر تااا العلياا

  للأاااارب  ا اااا  ناااا  ماااا  املفااااو ض املين ااااراااا  و   لااااذل ، فرااااد اعت  
ات  خاااد ر االحتاا اا  والاارئي  شالنياشاا  لأااع   علليااات مكافةاا  امل

     ادكوماااااات تساااااتةيع    تكاااااافح الفسااااااا وااااااذا مثاااااال   اااااب  
 ات واملستأرك عل   عل  مستوى خد ر املتص  شامل

    

  ما مدى انتشار الفساد -3 
تكتنفااه الساار  ؛ واألشااخامل املتاانثرو  شالفساااا  الفساااا   -23

ً   وةااااذا الساااا ا فلاااا   نااااد ال   اااادرنو   هناااال ونعااااوا ضااااةي  ألتا
ااد   ا الجاال املأااكل  حتد اادا نليااا  و  ثاامت الصااعوش  للغا اا     حي 

ااا  الفسااااا شدنااا ،  ااا  ميااااااا  ناااه ال ملكااا  نيااااا مااادى تفأ  الج 
الةرائااااا  املساااااتخدم  لرياساااااه تنةاااااوك علااااا  عياااااوب أل  معداااال 
 متنصل  فيها 

 ل اااز  -24
 
وال يانااات املساااتند  ت  نضااا ا الرشاااو   و الفساااا امل

عنهاااا ال تعكااا  عااااا  الصاااور  ادريريااا  لنةااااري املأاااكل   و ماااا 
ال يانااات الرمسياا  شأاان  الفساااا فت سااتَلد  عاااا  ماا  اإلالصاااءات 

  "املوضااوعي " للفساااا  نثاار الوبنياا  عاا  اارملاا ؛ واااذً املرااا ي
االلااااا ة علااااا  النجاااااا  النسااااايب مل ااااااارات مكافةااااا  الفسااااااا مااااا  

ال يانااات الرمسيااا   االلتهااا علااا  مسااتوى تفأااا  الفساااا  نلاااا ت   
عاا  الفساااا تتاانثر شثراا  الناااا يف الأاارب  وشاسااتعدااال إلشااناغ 
الساالةات شاارملاا   و طااما، ملااا ناناا  التعااار ف الرمسياا  للفساااا 

املرارناااااات الدولياااااا  فاااااا      الت ااااااا   فيلاااااا شااااااب ال لااااادا ،متيااااا  ت 
املسااااتند  ت  شيانااااات العدالاااا  اانائياااا  الرمسياااا   صااااعا تجراواااااا 

 وم  امللك     تكو  م ضلِّل  

ونثاااااما ماااااا ت ساااااتخَد  الدراساااااات  االسترصاااااائي  لريااااااا  -25
ماادى انتأااار الفساااا  و ترااد ًر اسااتنااا ت   ااارب اوي ااب عاا  

و/ و تصاااوراىل اإلارانيااا   نلاااا تساااتخد  علااا  نةااااري األسااابل  
اااااااارات  املسااااااااتند  ت  التصااااااااورات اإلارانياااااااا  لاااااااادى  واسااااااااع امليش 
املاااااااااوابنب  و املاااااااااوظفب العلاااااااااوميب  و املأاااااااااتغلب شاألعلاااااااااال 
التجار اا ، واااا  رائجااا  لااادى وساااائط اإلعااانا   وتلااا  امليشااارات  
اااااع يف ميشااااارات مرن ااااا  مثااااا  ميشااااار تاراك وجاااااوا  ل  نثاااااما ماااااا   
الفساااااااا الساااااانوك، الااااااذك تنأااااااًر ميسساااااا  الأاااااافافي  الدولياااااا ، 
وميشااارات ادونلاااا  اخلاصاااا  شال ناااا  الااادويل، الاااات ترااااي    ضااااا 
ناااادر  ال لاااادا  علاااا  مكافةاااا  الفساااااا، وامليشاااارات الاااات  عااااداا 
املنتاااادى االنتصااااااك العااااامل  ماااا   جاااا  اساااات ان  العر ااااات الاااات 

تكاااااو  تواجاااااه األعلاااااال التجار ااااا   وااااااذً امليشااااارات ملكااااا     
مفيااد ، ولكاا  اسااتنتاجاىا تتاانثر عاااا  شريااوا منهجياا  وشال يبااات 
االجتلاعياا  والثرافياا  املت ا ناا  الاات ت سااتلد منهااا  و مااا الدراسااات 
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عاا  الونااوع ضاااةي  اإل ااذاء، مثاا  الدراسااا  االسترصااائي  الدوليااا  
شأااان  ضاااةا ا اارملااا  الااات جير هاااا مكتاااا األمااال املتةاااد  املعااات 

  ومعهااااد األماااال املتةااااد  األناااااليل  ألحباااااع ات واارملااااخااااد ر شامل
اارمل  والعدال ، فرتناز علا  الكيفيا  الات تعار ض ياا اوي او  عا  
األسااابل  حملنااا  للفسااااا  وطاااانال السااانوات األطااام ،  ات نتااااائم 
تلااااا  الدراسااااا  االسترصاااااائي  ت  وضاااااع الدراسااااا  االسترصاااااائي  

الات ترناز علا   الدولي  شأن  اارملا  يف لاال األعلاال التجار ا ،
اوي اااااب عااااا  األسااااابل  الاااااذ   تعر ضاااااوا حملنااااا  الفسااااااا واالالتياااااال 

 واالشتزاز 
  

  اتمخد ر تأثير الفساد المتصل بال -4 
ات خااااد ر العائاااادات اةائلاااا  الاااات تتاااانت  ماااا   ااااار  امل ت    -26

رااام املأاااروع  متثااا  ناااو  تفسااااا تات ساااةو   وعواناااا الفسااااا 
عليراااا  األثاااار  فالفساااااا طةاااار ملكاااا     تكااااو  واسااااع  النفااااات و 

 هاااد ا الدملررابيااا  والتنليااا ، و فعااا  نااا  ماااا مااا  شاااننه     ضااار  
شادونلاا  الرشاايد  و  ضااعف امليسسااات االجتلاعياا   نلااا ملكاا  

ات  ثاااار شااااالز الضاااارر علاااا  خااااد ر     كااااو  للفساااااا املتصاااا  شامل
ف ضاااااع  مصاااااداني  ونفااااااء  نداااااا  العدالااااا  اانائيااااا ، وملكااااا        

وملكااااا      كاااااو  لاااااه   ضااااااة  ثااااار ساااااليب علااااا  ساااااياا  الراااااانو   
مصااااااداني  سااااااائر امليسسااااااات االجتلاعياااااا  ومأااااااروعيتها  واااااااو 

ك شااااعور الناااااا شعااااد  الثراااا  يف م اااااارات الرةاااااعب العااااا   غااااذ  
واخلامل نليهلا  نلا ملك      كاو  لاه تانثم مادم ر علا  تنليا  

 ال لد االنتصاا   واالجتلاعي  

ه ما  مساتواً املانخفر، ف ن ا وتتا     ك ح الفسااا شادءاة  -27
ملكاااا      نتأاااار عاااارب طيااااع امليسسااااات االجتلاعياااا   تت الاملااااا 
 صاا ح الفساااا تا باااشع منهجاا  وميسساا ،  سااه  ماا    علاا  
املااااااوظفب االخنااااااراط يف  شااااااكال خمتلفاااااا  ماااااا  االشتاااااازاز و نأااااااة  
ادلا ااا  اإلجراميااا   و كااااا ال  كاااو  مااا  ن يااا  امل الغااا  اداااد ث 

لاا  شاعت اراااا  زماا  نااربى تتةلااا ااتلامااا عاا   شااكال الفساااا ت
م اشااارا  وناااد شي نااا  التجرشااا  مااادى فداالااا  ااااذا اخلةااار  فهنااااك 
العد د م  األمثل  الات ت  ابِّ األثار املنسااوك الاذك  ونعاه الفسااا 

ات يف الدولاا  وميسساااىا  ويف شعاار اداااالت، خااد ر املتصاا  شامل

ضاااااار ات ت  تالاااااداع  ثااااار خاااااد ر ناااااد  اى الفسااااااا املتصااااا  شامل
  صاب الندا  السياس  نله يف ال لد  

والفسااااااا ملكااااا      كاااااو  نا اااااا عااااا  تطفااااااري آلياااااات  -28
ادونلااا  ومسااا ِّ اة إلطفانهاااا، علااا  الاااد ساااواء  و زااااار الفسااااا 
عنااادما تتااايح السياساااات العامااا  ونداااا  الرناشااا  لااااال لاااه وعنااادما 

ت   رَ ندَااتكااو  امليسسااات املعنياا  مبكافةتااه ضااعيف   وملكاا        
م اشار  لرصاور آلياات وميسساات  الفساا ما     شاعت ااًر نتيجا ة 

ادونلااااااا   و عاااااااد  شااااااارعيتها  و عاااااااد  فعاليتهاااااااا علااااااا  خمتلاااااااف 
املساااتو ات  والعكااا  صاااةيح   ضاااا: فالفسااااا ملكااا     خيااار ب 
 تل  امليسسات ووظائف ادكوم  األساسي  الت تضةلع يا 

 وال لاااااادا  الاااااات توجااااااد فيهااااااا مأااااااان  طةاااااام  تتعل اااااا  -29
ات تكااو  عرضاا  علاا  وجااه اخلصااومل ملكائااد خااد ر شاال ااار شامل

ات رااااااام خاااااااد ر  اااااااار  املفااااااا      ند لااااااا االاعاااااااات اإلجراميااااااا  امل
املأااروع  ملكاا     تاااياك ت  زعزعاا  االنتصااااا الااوبت والعلليااا  

الفسااا السياسا  واحملاشاا   نلاا ت     (19)السياساي  واوتلاع املادين 
الاعاااات اإلجراميااا  مااا  توبياااد واحملساااوشي  ىيااائ فرصاااا متكااا  ا

سااايةرىا علااا  شعااار الفباااات الساااكاني ، وناااذل  علااا  العلليااا  
 برائااااااا ات    جيااااااادوا خاااااااد ر السياساااااااي   وملكااااااا  لللت جااااااار   شامل

للااادطول يف العلليااا  السياساااي  مااا  طااانال ضااالا  ت ااااال املزا اااا 
احملساوشي  الاات متارسااها شعاار فاا     واألصاوات االنتخاشياا   نااذل 

جراميااا ، ساااواء مبأاااارن  السياسااايب  و مااا  اوهناااا، التنديلااات اإل
ملكااا      كاااو  ةاااا تااانثم عليااا  يف ادياااا  السياساااي  يف لتلاااع 
مااا  وت ااب  التةااد ات املااذنور  آنفااا، وااا  معر ااد  جاادا، اداجاا  

ات ماا  خاد ر ت  م ااارات واسااع  النةااري ملنااع الفسااا املتصاا  شامل
إلصاااااااااناالات طااااااااانال متكاااااااااب اوتلعاااااااااات احملليااااااااا  والتعلااااااااايل وا

ات ومواجهاا  خااد ر امليسسااي   وعنااد مكافةاا  الفساااا املتصاا  شامل
آثاااااًر االجتلاعياااا  الضااااار ، ال ملكاااا  التسااااامح شأاااان  اإلنكااااار 

ادكوماات حتتااج ت  اعتلااا      والتنازل ع  املسايولي   وواضاح
     ماااا  املفارناااا  ولكاااا ،تااااداشم نو اااا  ملنااااع الفساااااا ومكافةتااااه  

__________ 

 2002ات لعا  خد ر ترر ر اةيب  الدولي  ملران   امل اندر (19)
 ، (A.03.XI.1)منأورات األمل املتةد ، رنل امل يع 

  لالفص  األو 



 
 

ات  و  نااواع خاد ر يهااا الفسااا املتصا  شاملادكوماات الات تغلغا  ف
 طرى م  الفساا، و ضاعفها شالفعا  اا  ادكوماات الات   ارج ح 
    تكو   ن  استعدااا العتلاا تداشم فع ال  ملكافة  الفساا 

  
  اتمخد ر الفساد ومكافحة ال -باء 
الفساااااااااا عائرااااااااا رئيساااااااايا  مااااااااا  التنلياااااااا   دخ َعاااااااامثللااااااااا  ا   -30

ندااااااا   كِّ  ا  ، فهااااااو عااااااائ    ضااااااا  مااااااا االجتلاعياااااا  واالنتصااااااا
     للعدال  واألم   سع  ت   ااء وظائفاه علا  حناو جياد  تلا 

فعااا  تجرامااا  ماااا  ز اااد تتا ناااا  لاالتلاااال ااااوء ارتكااااب النااااا 
االتلاااال الرااا ر علااايهل ضااابيناة وتتا نانااا  الرشاااو  اااا   فضااا  
بر راااااا  لتفااااااااك املساااااااءل  عاااااا  الفعاااااا  اإلجراماااااا   ومااااااع ماااااارور 

خااذ الفساااا باشعااا ميسساايا ومنهجيااا وملكاا      اايثر الوناا ،  ت  
علاااا  ندااااا  العدالاااا  شرمتااااه؛ وساااارعا  مااااا تتاااانثر مصااااداني  ندااااا  

ألنااه  عندئااذالعدالاا  ومأااروعيته  وتتضعضااع فعالياا  ندااا  العدالاا  
   عاااد مساااتندا ت  الااادعل العاااا  الاااذك حيتااااج تلياااه لكااا   اااياك 

الفسااااا يف  وظيفتااه شفعالياا   ومااا  اااذا املنةلاا ، ملكااا      صاا 
هنا ااااا  املةااااااو ت   علااااا  املساااااتو ات يف ادكومااااا  و ااااايثر علااااا  
مصااااااادانيتها ومأاااااااروعيتها واساااااااترراراا، شااااااا  علااااااا  صااااااانااليتها 

 لل راء 
  

 وفساد الموظفين  منظَّمةالجريمة ال -1 
 العموميين وترهيبهم

 
ناااادرىا علاااا   ند لاااا ماااا  الساااالات الرئيسااااي  للجرملاااا  امل -31

  واعتلااااا علا  الفسااا والرتاياا استغنال امليسساات الضاعيف
ليتسااااااىن  ةااااااا الريااااااا  شنعلاةااااااا شااااااناىن ناااااادر ممكاااااا  ماااااا  تاااااادط  

اا يف املااد   ند لاا   اارملاا  املالساالةات فيهااا  و ز ااد االتلااال تفأ 
وال لااادا  وساااائر املنااااب  ااغرافيااا  الااات تكاااو  سااايةر  ادكومااا  
وامليسسااااات احمللياااا  فيهااااا ضااااعيف  و كااااو  املوظفااااو  العلوميااااو  

هااااا فاسااااد    و عتلااااد ماااادى جنااااا  التنديلااااات اإلجرامياااا  يف في
اطرتاري الرةااع العاا  علا  مساىاا و نأاةتها، وناذل  علا  الراو  
النساااااا ي  لاااااادى امليسسااااااات العلومياااااا  وناااااادرىا علاااااا  املراوماااااا   

ات وسااااائر طاعااااات اارملاااا  خااااد ر وليساااا   نأااااة  املتجاااار   شامل

 تت ت   اااااااااا  شالضااااااااارور  السااااااااا ا الرئيسااااااااا  للفسااااااااااا؛  ند لااااااااا امل
ميسساااات تنفاااات الراااانو  والعدالااا  اانائيااا  الضاااعيف  متثااا  اعاااو  
مفتوالااا  ت  الفسااااا  ويف  شاااد  ادااااالت، ناااد تلجااان االاعاااات 

الااااىت ت  اسااااتخدا  الفساااااا للساااايةر  علاااا   ند لاااا اإلجرامياااا  امل
  جهز  الكومي  عاجز  ع   ااء وظائفها 

رامياا  واناااك  الاا  وافاار  علاا  اسااتخدا  االاعااات اإلج -32
الفسااااا والرتاياااا شانتداااا ، وناااذل  علااا  تاااواتر التواباااي  ند لاا امل

شااااااب اواااااارمب واملااااااوظفب الفاسااااااد   علاااااا  خمتلااااااف املسااااااتو ات 
ادكومي   و شيع   نواع الفسااا ااو الرشاو  ما   جا  التانثم علا  
وظاااائف ادكوماااا   فاااااملوظفو  العلومياااو  الفاساااادو   صاااا ةو  

تةيعو  شعااااد تلاااا  التعو اااا  اماااا  يف   اااادك اواااارمب الااااذ    ساااا
 عل  تواب بهل 

  
 فساد الشرطة والجمارك وسائر موظفي  -2 

  إنفاذ القانون
اناااك تاراك متزا ااد أل  فساااا الأاارب  لااي  اااو اائلاااة  -33

اإلفسااااااك  ند لاااا تاااانثم اارملاااا  املفاااا     فةسااااا   عرضااااياة  احنرافااااة 
ا االاعاااااات اإلجراميااااا  مااااا     منهجااااا  واائااااال  ومااااا  املعاااااروو

شرالاا  ت اارب  ترتي ااات مسااترر  نساا يا مااع الأاارب   و  جهااز  تنفااات 
الرااانو  واألجهااز  الرناشياا  األطاارى  ونااد تنةااوك تلاا  الرتتي ااات 
علاااا  امتناااااع موظااااف عاااا  تنفااااات الرااااانو   و تنفاااااتً علاااا  حنااااو 

  ماااااا   نأااااااة  راااااام تنت يااااااانترااااااائ  مراشاااااا  الصاااااا  يف األرشااااااا  امل
عااااا  اإلجراميااااا  مأاااااروع ، علااااا      تااااايح تلااااا  املوظاااااف للجلا

السيةر  عل  سوري رام مأاروع   و تعز از سايةرىا عليهاا  ورمباا 
تضاااةلع ساااالةات تنفااااات الرااااانو  حبلاااانات علاااا  علليااااات راااام 
مأاااروع  صاااغم   و علااا  للوعااا  تجراميااا  منافسااا   ويف شعااار 
اداااالت،  نأااا العنااف شااب االاعااات اإلجرامياا  الاات تررااا 

علاااا  منااااب  معيناااا   يف الوصاااول ت  ماااوظفب فاسااااد    أااارفو 
)نلهاااااااش ط الةااااااائرات  و خمااااااافر مران اااااا  اداااااادوا(  و يف التاااااانثم 
علاااايهل  واالاعااااات اإلجرامياااا  نااااد تسااااتهدو املااااوظفب الااااذ   

 تعةيهل الرشاوى، طوفا م  طيانتهل ةا 
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وتتعاار ض للفساااا علاا  وجااه اخلصااومل  جهااز  الأااارب   -34
ات  خااد ر امل واالااارك وسااائر األجهااز  املنخرباا  يف تنفااات نااوانب

ات رااااام خاااااد ر  اااااار  املشااااان    وناااااد اعرتفااااا  عاااااد  تراااااار ر رمسيااااا 
املأااااروع  نااااد جعلاااا   جهااااز  تنفااااات الرااااانو  واالااااارك معر ضاااا  

ات، وتلاااا  علاااا  ساااا ي  خااااد ر شأااااد  خلةاااار الفساااااا املتصاااا  شامل
املثااااااااااااال يف  ساااااااااااارتاليا وجاااااااااااازر ال هامااااااااااااا والوال ااااااااااااات املتةااااااااااااد  

ات علااا  خااد ر امل نلااا تتعااار ض والاادات مكافةااا   (20)األمر كياا  
وجااه اخلصاااومل للفسااااا شسااا ا ضاااخام  امل اااالز املاليااا  ونلياااات 

ات الااات  نةاااوك عليهاااا عللهاااا واساااتعداا اوااارمب لااادفع خاااد ر امل
الرخشاااا  اجتناشاااااة لللأااااان   واالالتكانااااات املتكاااارر  شااااب  فااااراا 

ات وم تعاااااااب  خااااااد ر الوالاااااادات املتخصصاااااا  يف تنفااااااات نااااااوانب امل
ات راااام املأااااروع  ت ضاااااعف فاااارمل ر خااااد  اك املات ومااااور  خااااد ر امل

اط الااااذ   الاااادوع الفساااااا وتز ااااد طةاااار سااااوء الساااالوك  والضاااا   
ضااو  للفساااا  نثاار ات  تعر  خاد ر  عللاو  يف والاادات مكافةاا  امل

  يف مااااااا  رااااااامال؛ نلاااااااا تنأاااااااط االاعاااااااات اإلجراميااااااا  شأاااااااد  
ات عرضا  خاد ر استرةايل  ونثما ماا تكاو  والادات مكافةا  امل

الضااااااالع  يف اال ااااااار  ند لاااااا ياااااا  املالطاااااارتاري االاعااااااات اإلجرام
ات  وضااا اط تنفاااات الراااانو  العااااملو  يف نضاااا ا اال اااار خاااد ر شامل
ات  كونو  عرضا  للفسااا علا  وجاه اخلصاومل، وتلا  خد ر شامل

 ااااات أل  عللهاااال  نةااااوك علاااا  االسااااتعان  مبخاااارب   وتجااااراء حتر  
مسااترت  واسااتخدا   ساااليا حتاار  نالتسااليل املرانااا  وتضاااف  ت  

ر ومر ااول يف الفساااا ماارب       نااد تعترااد الأاارب  ولن اادوااتلاا ، 

__________ 

(20) Bahamas, Report of the Commission of Inquiry, 

Appointed to Inquire into the Illegal Use of the Bahamas 

for the Transshipment of Dangerous Drugs Destined for 

the United States of America, November 1983-December 

1984 (Nassau, Commission of Inquiry, 1984); United 

States of America, General Accounting Office, Law 

Enforcement: Information on Drug-Related Police 

Corruption, GAO report GAO/GGD-98-111 

(Washington, D.C., May 1998); The Knapp Commission 

Report on Police Corruption (New York, George 

Braziller, 1973); and Australia, New South Wales, 

Project Odin: Identifying and Managing High Risk 

Officers in the NSW Police Force (Sydney, Police 

Integrity Commission, September 2009). 

ر طاااااابئ تعضااااادً  الياناااااا الثرافااااا  ظاااااروو معي نااااا ، وااااااذا تصاااااو  
 الفرعي  اخلاص  شنوساط الأرب  احمللي  

ات تااور ط خاد ر وناد تاواترت ترااار ر عا  فسااا متصاا  شامل -35
فيااه ضاا اط نااانوا ضااالعب يف  نأااة  تجرامياا  طةاام ، مثاا  ساارن  

ات،  و تجاااراء عللياااات خاااد ر ات مااا   اااار املخاااد ر و/ و املاملاااال 
ات  و  مااااااوال خااااااد ر تفتاااااايش راااااام مأااااااروع  لناسااااااتيناء علاااااا  امل

ات املساااااارون ،  و محا اااااا  علليااااااات خااااااد ر ات،  و شيااااااع املخااااااد ر امل
ات،  و اإلاالء شأاااااااهاا  زور وترااااااادمي تراااااااار ر  خاااااااد ر اال اااااااار شامل

مااااا   نلاااااا صااااادرت تراااااار ر يف العد اااااد  (21)ناتشااااا  عااااا  اارملااااا  
الاادول عاا  ضاا اط شاارب  طااارجب علاا  الرااانو  نااانوا ضااالعب 

ات، ويف شعااااار ادااااااالت يف اال اااااار خاااااد ر جاااااداة يف اال اااااار شامل
ات سااا ر  مصااااارىا،  و حبراسااا  مواناااع زراعااا  احملاصاااي  خاااد ر مب

   ارم املأروع  لصاحل تنديلات تجرامي

نلااا ورات ترااار ر عاا  عرااانم ت ساار ب شكليااات ن اام   -36
نناوات التوز اع املأاروع  لكا  ت  ااع يف  ساواري رام مأاروع ، م  

ش ساااااء  اسااااتغنال ساااالةتهل، ممااااا  وتلاااا  نتيجاااا  لريااااا  مااااوظفب
ت  تال اااااط  رااااراض األجهااااز  الرناشياااا  وآليااااات مكافةاااا   ك اااايا
 خد رات امل

ات خاااد ر وفساااا الأااارب ، فيلااا  تعل ااا  شصاالته شتجاااار  امل -37
 : "ضار   "  و "تجياار" رم املأاروع ، نثاما ماا  نطاذ شاك  رشاو 

ا علاا  األرشااا  راام املأااروع   ونللااا اشااتد ت جهااوا   فاارض ساار  
ات، ازااات نااادر   فاااراا الأااارب  )ورااامال خاااد ر تنفاااات ناااوانب امل

مااا  ماااوظف  العدالااا  اانائيااا ( علااا  فااارض "ضااار   " علااا   رشاااا  
ات راام املأااروع   ويف شعاار اداااالت،  ات تلاا  خااد ر  ااار  امل

تنااااف  مفتاااو  والااااىت ت  صاااراع عنياااف فيلاااا شااااب امللارسااا  ت  
ضاا اط الأاارب  الفاسااد   شأاان  حتد ااد ماا  حيص اا  الرخشاا   ونااد 

ااااااذا النداااااا       ات الراساااااخ خاااااد ر  اااااد تنديلاااااات اال اااااار شامل
 عل  لصادها، ألهنا تستةيع افاع الرخشا  وتوجياه انت ااً الأارب  

فاااااوتا"  و عضااااااء النياشااااا  العامااااا  حناااااو طاعاااااات تجراميااااا   نااااا  "ن
وملك     تستعب للوع  تجرامي  ماا شالفسااا علا  فارض رناشا  

__________ 

(21) Law Enforcement: Information on Drug-Related Police 

Corruption…   (6)اندر اداشي  



 
 

صااارم  علاا  سااوري مأااروع   و راام مأااروع  معي ناا  ماا  طاانال 
جاااا  اساااات عاا املنافساااا   و اسااااترةاب مساااااعد  الساااالةات ماااا   

 تضعافها 

وفساااااااا الأاااااارب   عاااااااوري التعاااااااو  الاااااادويل يف املساااااااائ   -38
وانااااك عر اااات نثااام   ات خاااد ر اانائيااا  ويف ميااادا  مكافةااا  امل

 ماااااا  التعااااااو  الفع ااااااال يف لاااااال تنفاااااات الرااااااانو  علااااا  الصااااااعيد 
ااادِّات مساااائ  الساااياا  وعاااد  وجاااوا تأااار عات  الااادويل  وناااد ال 
ااااا  مااااا  العلااااا  وضاااااعف نناااااوات االتصاااااال وت اااااا   اةيانااااا   متك 
التنديليااااااا  إلنفاااااااات الراااااااانو ، شاعت ارااااااااا مساااااااائ  متث ااااااا  شعااااااار 

انالاا       اااذا اوااال  ومااعالتةااد ات الاات جيااا مواجهتهااا يف 
صاااااكوناة نانونيااااا  وترتي اااااات ميسساااااي  خمتلفااااا  تساااااهل يف تيسااااام 

واال ااااااااار  ند لاااااااا التعاااااااااو  الاااااااادويل علاااااااا  مكافةاااااااا  اارملاااااااا  امل
التعاااو  الاادويل  سااتند، يف هنا اا  املةاااو، ت  فاا     ات؛خااد ر شامل

عناناااات الثرااا  واملعاملااا  شاملثااا  فيلاااا شاااب  جهاااز  تنفاااات الراااانو  
وظفب  وملكاااا     تتعاااار ض تلاااا  العنانااااات خلةاااار الريراااا  واملاااا

شس ا الفساا  و الىت لارا الأا  يف الفسااا  والفسااا   راوِّض 
جهااااوا التنسااااي  الدولياااا  وحيكاااال شاإلطفاااااري علاااا  شعاااار  فضاااا  

 ات خد ر امل اارات الدولي  ملكافة  امل

جناااااااااا  الن هاااااااااوج االسااااااااارتاتيجي  ملكافةااااااااا  اال اااااااااار  ت    -39
علاا  الصااعيد احمللاا   و اإلنليلاا   و الاادويل،  ات، سااواءخااد ر شامل

 عتلد اوماا علا  نادر  املاوظفب يف خمتلاف األجهاز  املعنيا  علا  
التعاااااو  فيلااااا شياااانهل واسااااتعدااال لااااذل   وملكاااا     تاااانخفر 
تلاا  الراادرات اخنفاضااا طةااما ماا  جاار اء الفساااا وت عاااة ملسااتوى 

وعناااادما انعاااادا  الثراااا  الااااذك حيدثااااه فيلااااا شااااب ااهااااات املعنياااا   
 ااااتلك    فااااراا فاساااادو  ماااا  ضاااا اط الأاااارب   و  عضاااااء النياشاااا  
العامااا  مااا  الوصاااول ت  معلوماااات  و  الااا  الساسااا  ورات مااا  

تلا  التةريراات فا     وال   نضائي   طرى عا  حتريراات جار ا ،
تكااو  عرضاا  للتناعااا يااا  ونتيجاا  لااذل ، فرااد  تعاار ض شعاار 

 يف تلاا  التةريرااات الأااهوا واملخاارب   و فااراا الأاارب  املأااارنب
  ضااااا خلةاااار االنكأاااااو  و التهد ااااد  و الااااىت الرتاااا   نلااااا نااااد 
 واجااه شعاار مااوظف  الأاارب  والعدالاا  اانائياا  املتااوربب اخلياناا  
 و الرتاياااا  و االنتراااا   ومااا   ، فراااد جيعااا  الفسااااا عللياااات 

الأااااااارب  املأااااااارتن   و التةريراااااااات العااااااااشر  للةااااااادوا معدومااااااا  
ا الأااااارب    ضاااااا ت  تعاااااذ ر التعااااااو  الفائاااااد   وناااااد  اااااياك فساااااا

 الدويل يف لايل ت اال املعلومات االستخ اراتي  ومحا   الأهوا 

وتصاااعا السااايةر  علااا  فسااااا الأااارب ، ولكااا   ن غااا   -40
اااااه األمااااار  ناااااه ال  ن غااااا   شااااادا      كاااااو  واضاااااةا لكااااا  مااااا   هل 
التسااامح  اااً ناادر ماا  الفساااا ضاال  تبااار الأاارب   و االااارك 

ات  والتااداشم الرلعياا  املينتاا  تكااو  خااد ر فةاا  امل و والاادات مكا
عااااا  رااام نافيااا  ملعااااا  املأاااكل   فتنثمااااا مليااا  ت      كاااو  
حمااادواا ونصااام األجااا   وال شاااد مااا  اسااارتاتيجيات  وساااع نةاناااا 
ااااز علاااا  مناااااع  ملكافةاااا  الفساااااا، مبااااا يف تلاااا  التاااااداشم الاااات ترن 

آلياااات الرناشااا   الفسااااا وتاااداشم الرناشااا  الدور ااا   وجياااا    تكاااو 
املسااترل  علاا  الأاارب  والتةريرااات الداطلياا  االساات اني  وتنأاااء 

اسااااارتاتيجي   كِّ  والااااادات طاصااااا  ملكافةااااا  الفسااااااا جااااازءا مااااا 
شااااامل  لكأااااف الفساااااا والرضاااااء عليااااه شنساااارع مااااا ملكاااا  فااااور 

 ظهوًر 

ضااااا اط الأااااارب  واالاااااارك ورااااامال مااااا   ت وتضااااااف ة  -41
اخلةاااااااوط األماميااااااا ، ناااااااد  ضااااااا اط تنفاااااااات الراااااااانو  العااااااااملب يف

تسااااتهدو التنديلااااات اإلجرامياااا  ضاااا اط  ماااا  آطاااار    وعلااااا  
ساا ي  املثااال،  كااو  موظفااو األماا  وسااائر املااوظفب العاااملب يف 
املةااارات الدولياا  ورماااا ماا  نرااااط مران اا  اداادوا عرضاا    ضاااا 
حملاااااااوالت اطاااااارتانهل  و تفسااااااااال  ويف نناااااادا، نأااااااف تريااااااايل 

طاعااااات      يالاااا  امللكياااا  الكند اااا اساااارتاتيج   جرتااااه شاااارب  اخل
ناااااد الاولااااا  اساااااتغنال املةاااااارات مااااا  طااااانال  مند لااااا تجراميااااا  

تفساااااا مااااوظفب  و ماااا  طاااانال زرع شاااارناء يف اإلجاااارا  ضاااال  
(22)الرو  العامل  يف املةارات 

 

نلاااا تتعااار ض  جهاااز  الرناشااا  التنديليااا  للفسااااا املتصااا   -42
تنديلااات اإلجرامياا  ات  فعلاا  سا ي  املثااال، ملااا نانا  الخاد ر شامل

مضةر  إلطفاء عائادات  نأاةتها رام املأاروع ، ف هناا رال اا ماا 
حتتااااج ت  التعااااو  ماااع الراااائلب شالرناشااا  التندليااا  والعااااملب يف 

__________ 

(22) Royal Canadian Mounted Police, Project SPAWN: 
 A Strategic Assessment of Criminal Activity and 

Organized Crime Infiltration at Canada’s Class 1 

Airports (Ottawa, 2008). 
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امليسساااات املاليااا  ورااامال مااا  املهنياااب، مااا   جااا  رسااا  تلااا  
غاااار ض، الااااذك حيصاااا  ماااا  طاااانال 

 
العائاااادات  وتلاااا  التعاااااو  امل

،   ساااتخد  إلال ااااط جهاااوا الأااارب  ورمااااا الرتاياااا  و الفسااااا
ماا   جهااز  تنفااات الرااانو  الرامياا  ت  تعر ااا تلاا  املوجااواات  و 

  ليداا  و ض ةها  و مصاارىا 
  

  فساد القوات العسكرية -3 
ى فسااااااا الأااااارب  يف عاااااد  شلااااادا ، ت  ت لاااااور  ا  لراااااد  -43

ضاااااغط ااع  ت  تشاااااراك الراااااوات العساااااكر   يف جهاااااوا مكافةااااا  
ات وتشاااا  احملاصااي  راام املأااروع  ومران اا  اداادوا  وماا  د ر خااامل

  ، فراااد نتجااا  عااا  تلااا  يف شعااار األالياااا  مأاااكل  انتأاااار 
ات يف  وساااط الرااوات العسااكر  ، و ث اار خااد ر الفساااا املتصاا  شامل

تلااااا ، يف الااااااالت م عي نااااا ، علااااا  نزااااااا  امليسساااااات العساااااكر   
ت، اضااةرت املعنياا  ومصاادانيتها ومأااروعيتها  ويف شعاار اداااال

السااالةات ت  ا اااات نااارار شساااةا  فاااراا ناااوات عساااكر   نانااا  
اااز يف منةرااا  إلنتااااج امل ات علااا  حناااو رااام مأاااروع  و  خاااد ر تتلرن 

ات، وتلاا  ماا  خااد ر ناناا  مكل فاا  مبهلاا  مناالراا  املت جاار   شامل
ر   ويف الااااالت  طااارى، ر ى  جااا  اداااد مااا  آثاااار الفسااااا املااادم  

تااتهل ناا  منهلااا األطاارى  السااكا  الأاارب  وامليسساا  العسااكر  
شالفساااااااا ) و الااااااىت ىاااااااجل تالاااااادايا األطاااااارى(، ونااااااد عاناااااا  

 مصداني  نلتا امليسستب نثما م  جراء تل  
  

  الفساد القضائي -4 
تتعاااااار ض الساااااالة  الرضااااااائي  نااااااذل  ملخااااااابر الفساااااااا  -44

ات وخمااااااابر الرتايااااااا  وشساااااا ا مااااااا للرضااااااا  خااااااد ر املتصاااااا  شامل
علاا  عللياا  العدالاا  اانائياا  شنسااراا، واملاادعب العااامب ماا  تاانثم 

فهااااال نثااااااما ماااااا  تعر ضااااااو  الساااااتهداو االاعااااااات اإلجرامياااااا   
عو  العااام و ، والاات تتاايح د  والساالة  الاات  تلتااع يااا الرضااا  واملاا

ةل م اشر  التةريرات اانائيا  وتهناءااا،  علهال عرضا  للفسااا 
 والرتاياااا ت  الاااد شعياااد  و سااارط العد اااد مااا   عضااااء السااالة 
الرضائي  ضةي  للرتاياا واالنتراا  والعناف  و سارط آطارو  يف 

تهل ض  ولبا  املاوظفب ملاا  أاوب تم اا تعار  شراث  الفساا  ومبجار  
شأاااا ه ، فاااا هنل خيرجااااو  ماااا  اائاااار  محا اااا  الرااااانو  املعتاااااا ، وال 

 ساااااااتةيعو  مااااااا    مراومااااااا  الضاااااااغط الاااااااذك متارساااااااه علااااااايهل 
 التنديلات اإلجرامي  

 عضااااااء السااااالة  الرضاااااائي   و اوائااااار  وماااااا     تعااااار ض -45
النياشاااااا  العاماااااا  ملااااااا  ثاااااام الأاااااا ه ، فلاااااا   كااااااو  مبراااااادورال  ااء 
وظيفاااااااتهل الرناشيااااااا  شفعاليااااااا  تزاء ساااااااائر عناصااااااار نداااااااا  العدالااااااا  

آلياااات اإلشاااراو والرناشااا  الرضاااائي       اانائيااا   ومماااا  يساااف لاااه
ا اا  الرائلاا  ال تكااو  اومااا نافياا  ملنااع الفساااا  و نلعااه  وتعااد مح

اساااترنال السااالة  الرضاااائي  وسااايل  اامااا  دلا تهاااا مااا  الفسااااا، 
ولكاا  جياااا    تاادعلها   ضاااا تجاااراءات  طاارى فعالااا  ملكافةااا  
الفسااااااا الرضاااااائ   و ن غااااا     تأااااال  التاااااداشم الونائيااااا  وضاااااع 
ماااادونات لرواعااااد الساااالوك املهاااات ألعضاااااء الساااالة  الرضااااائي ، 

 غااا  وضاااع آلياااات فضااانا عااا  األنأاااة  التعليليااا  والتدر  يااا   و ن
لضاالا  م اااار  الرضااا  ت  اإلشااناغ عاا  الاااالت الرتايااا وت  
التلااااا الااادعل عناااد التعااار ض ةاااا  و تعاااذ ر، يف شعااار ال لااادا ، 
فاااارض عروشااااات علااااا  الرضااااا  الااااذ     ااااادانو  شتهلاااا  الفسااااااا  
اار التأاار عات تنفااات  و ن غاا  للةكومااات، ماا    ، ضاالا     ت يسِّ

 العروشات عند االنتضاء 

 الرضاااااااا   راااااااع علااااااا  عااااااااترهل اور      ومااااااا  الواضاااااااح -46
و ، يف شعاااار اااااا  يف لااااال مكافةاااا  الفساااااا  ورال ااااا مااااا  اااايا  

الااندل الرانونياا ، اورا م اشاارا يف التةريرااات واملناالراا  الرضااائي  
نرااص املااوارا وماادى تعرخااد الرضااا ا فاا     شأاان  الفساااا  ولااذل 

م األالاااااا  املةروالاااااا  وتطفاااااااري الأاااااارب  يف تااااااوفم الاااااادعل وتاااااادم
والعناف والرتاياا وعاد  نفا اا  ادلا ا  والتادط   السياسا  نلهااا 

 ال  ملكافة  الفساا عناصر ملك     تعرن  ا ات تجراءات فع  
  

ر الفساد المتصل بال -5  ات في البلدان ذات مخد 
 الضوابط الرقابية الضعيفة أو البلدان في مرحلة 

  زاعات ما بعد الن
ات متثاااااا  خااااااد ر املتصاااااال  شامل لاااااا ند   طااااااذت اارملاااااا  امل -47

ىد اااادا رئيسااااايا للساااالل واألمااااا   وال لاااادا  يف مراللااااا  مااااا شعاااااد 
زاعاااات وال لااادا  تات االنتصاااااات االنتراليااا  تكاااو  عرضااا   الن

علاااا  وجااااه اخلصااااومل ةااااذا التهد ااااد  وملكاااا  داااااالت اداااارب 



 
 

والصاااراع املااادين والتلااارا والكااااوارع الة يعيااا     تضاااع طيعهااااا 
ميسساات العدالا  والسانام  العاما   ونثاما ضاغوبا اائلا  علا  

ماااااا  اااااياك الفاااااراغ يف الرناشااااا  االجتلاعيااااا  النااااااجل عااااا  تلااااا  
األوضاااع ت  العنااف وعااد  االسااتررار والفساااا  وت  مااا تت ساال 
شااااه علاااا  األرجااااح تلاااا  األوضاااااع ماااا  تغاااام  اجتلاااااع  ساااار ع 
وضااااعف يف ميسسااااات تنفااااات الرااااانو  والعدالاااا  واضااااةراب يف 

 ند لاااا باااا  تنأااااط فيهااااا االاعااااات اإلجرامياااا  املرو تهااااا  تاااايح شي
ات راام املأااروع  والفساااا  وملكاا  خااد ر وتتفأ اا  فيهااا  ااار  امل

ضااااررا  ند لاااا ات واارملاااا  املخااااد ر      لةاااا  الفساااااا املتصاااا  شامل
شالغاااا شالتنليااا  االجتلاعيااا  والسياساااي  واالنتصااااا   يف ال لااادا  

ات خاااد ر ار شاملاال ااا الااات تساااوا فيهاااا تلااا  الداااروو  نلاااا ت   
وماااا  تصااا  شاااه مااا  عناااف وفسااااا  كاااو  ةاااا عااااا   ثااار مزعااازع 

زاع و ثااار مااادم ر  علااا  اساااتررار اوتلعاااات يف مراللااا  ماااا شعاااد الن
علاا  جهااوا شناااء الساانا  وتعاااا  اإلعلااار يف تلاا  اوتلعااات  

ات يف خاد ر   ما  اال اار شاملتنت ياونثما ما ت ساتخد  العائادات امل
ا  و تور ااااد األساااالة   و نااااات التلاااار  تلاااا  األوضاااااع لاااادعل الر 

زعزعااا  اساااتررار ادكوماااات  و تراااو ر العلليااا  الدملررابيااا   و 
 .حتييد ميسسات تنفات الرانو  والعدال  اانائي 

ففاااااا   فغانسااااااتا ، علاااااا  ساااااا ي  املثااااااال،  اى اال ااااااار  -48
، ومااااا شاااار  مصاااادرا ند لاااا ات ت  تسااااارع منااااو اارملاااا  املخااااد ر شامل

ات والفسااااا عر تاااا  رئيسااايتا  خاااد ر  اااار شاملااااائنا للفسااااا  واال
تعرتضاااا  جهاااوا الفاااظ السااانا  وشنااااء السااانا  وتعااااا  اإلعلاااار  
ونااد نأااف ترر اار الااد ث العهااد  صاادًر مكتااا األماال املتةااد  

الفساااا يف  فغانسااتا : الرشااو  ات واارملاا  شعنااوا  خااد ر املعاات شامل
الفسااااا ات و خاااد ر اال اااار شامل     ،السااا لا  شلاااز عنهاااا الضاااةا ا

نا     للااااااادط  يف  فغانساااااااتا   الياااااااث ملاااااااث  رَ ياااااااا  نااااااارب مصااااااادَ 
لتلعاااب نصاااف النااااتم احمللااا  اإلطاااايل يف  فغانساااتا   و  سااالِّط 
الترر اار الضااوء علاا  الكيفياا  الاات  سااهل يااا الفساااا يف تضااعاو 
الثر  يف املاوظفب العلاوميب وادكوما  شنساراا، وعلا   ناه عاما  

ض جهااااوا شناااااء الساااانا  يف تلاااا  ماااا   ناااارب العواماااا  الاااات ت رااااوِّ 
 ال لد 

ونااااااد شااااااهد العد ااااااد ماااااا  ال لاااااادا  تات االنتصااااااااات  -49
ات انتأااااارا خااااد ر واال ااااار شامل ند لاااا االنترالياااا  انتأااااار اارملاااا  امل

ساااار عا  ويف منةراااا  ال لرااااا ، علاااا  ساااا ي  املثااااال، شااااات وجااااوا 
راسااااااخا شرااااااو    ويف السااااااانغال،  ند لاااااا االاعااااااات اإلجرامياااااا  امل

ا يف منةراا  نازامااان  نااد اال ااار شالرن اا     الأاارب  عاا  شلغاا  
ويف سااااااماليو ،  (23)زاعااااااات املنخفضاااااا  ادااااااد   اسااااااتفاا ماااااا  الن
 عضااااء اولااا  الثاااورك للراااوات املسااالة ، شااان     فااااات الأااارب 

، نااااااااانوا 1998-1997الاااااااذك الكاااااااال ال لااااااااد طااااااانال الفاااااااارت  
ات خااد ر مساايولب عاا  جعاا  سااماليو  منةراا  ع ااور لأااةنات امل

راام املأاااروع   ويف جناااوب شااارري  وروشاااا، وفراااا ملاااا ورا يف ترر ااار 
ات خااد ر الااد ث العهااد  صاادًر مكتااا األماال املتةااد  املعاات شامل

ات اااااااو النأاااااااط اإلجراماااااا  خااااااد ر اال ااااااار شامل     واارملاااااا  ماااااا 
ات مأااكل  ن اام  ةااا خااد ر األعلاا  نيلاا ،  عااد الفساااا املتصاا  شامل
(24)انائي  تنثم م اشر عل  ميسسات العدال  ا

 

وادااااروب  االنرناشاااااتومنااااذ  واطاااار الثلانينااااات،  ا ت  -50
يف راارب  فر ريااا ت  تغأااي  صااور  العناناا  شااب السياساا  واارملاا  
يف تلاا  املنةرااا  او  اإلنليليااا ، ناايااا  عاا  الالااا  عاااد  اليراااب 
العاماااا  احمليةاااا  شااااالثرو  وساااا   انتسااااايا  ونااااد وف اااار تلاااا   رضااااا 

يف  ند لااااا تفاااااانل مأاااااكل  اارملااااا  املطصااااا   للفسااااااا، و ا ى ت  
ووفرااااااا لترر اااااار صاااااااار عاااااا   (25)تلاااااا  املنةراااااا  او  اإلنليلياااااا  

الكونااااااا ب ورااااااًم ماااااا  فاااااا     (26)ات واارملاااااا ،خااااااد ر مكتااااااا امل
ات املصااانوع  علااا  حناااو رااام مأاااروع يف  مر كاااا اانوشيااا  خاااد ر امل

 طااذ  اازااا ىر  هااا عاارب راارب  فر ريااا ت  األسااواري راام املأااروع  
منةرااا  رااارب  فر رياااا،  ماااا فتبااا  تنلاااو يف  وروشاااا  نلاااا ت    الااات

__________ 

(23) Transnational Organized Crime in the West African 

Region (United Nations publication, Sales No. 

E.05.XI.1), p. 8. 
(24) Crime and Its Impact in the Balkans and Affected 

Countries, published by the United Nations Office on 

Drugs and Crime in March 2008, pp. 12-13. 
(25) Transnational Organized Crime in the West African 

Region, p. 7. 
(26) Drug Trafficking as a Security Threat in West Africa, 

published by the United Nations Office on Drugs and 

Crime in November 2008. 
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واااا  منةرااا  او  تنليليااا  آطاااذ  يف التعااااىف مااا  عاااد  نزاعاااات 
ات، وتلااا  خاااد ر مدنيااا  عنيفااا ، تتااانثر ت  الاااد ن ااام شاال اااار شامل

 ساسااا شساا ا ناادر  املتجاار   علاا  العلاا  مبنجااا  ماا  العراااب  
ملاوارا املتاالا  وم   نارب ناواال  الضاعف يف رارب  فر رياا نراص ا

ألجهااز  العدالاا  اانائياا ، والاات ااا  عرضاا  للفساااا شراادر ن اام  
ات خااد ر ووفرااا لترر اار املكتااا، نل لااا   اادا  املت جاارو  الاادوليو  شامل

كاااال علاااايهل شالسااااج  عنااااد  العاااااملو  يف راااارب  فر ريااااا ونل لااااا حي 
 اعتراةل 

  
  اتمخد ر صل بالمكافحة الفساد المت -جيم 

  منظَّمةمة الالتصدي للجري -1 
  عااد  تفكياا  التنديلااات اإلجرامياا  الضااالع  يف اال ااار  -51
ات  و تعةياااااا   نأااااااةتها، علاااااا   ناااااا  ترااااااد ر، شااااااربا خااااااد ر شامل

ات  وتثاام اارملاا  خااد ر  ساساايا لنجااا  اساارتاتيجيات مكافةاا  امل
العد د ما  التةاد ات الفر اد  وامللةا   ماا  ندال العدالا   ند ل امل

اء العااااا   وت ضاااايف العوملاااا  الساااار ع  الاااات اانائياااا  يف طيااااع  حناااا
 طااااذت َتساااال الأاااا كات اإلجرامياااا  شةاشعهااااا شعاااادا آطاااار ةااااذً 
التةاااااد ات، وتلااااا  شاطت اااااار ماااااا لااااادى األجهاااااز  وامليسسااااااات 
الوبني  م  تراا  وندر  لك  تعلا  معاا علا  اداد  ما  األنأاة  
الدولي  للجلاعات اإلجراميا  الرو ا  الساةو   ولادى التنديلاات 

راميااا  الرااادر  علااا  اساااتغنال ناااواال  الضاااعف لااادى  جهاااز  اإلج
ات ورمااااااا مااااا   جهااااز  تنفاااااات الراااااانو   نلاااااا خاااااد ر مكافةاااا  امل

تسااااتةيع التكي ااااف شساااارع  مااااع األساااااليا والنهااااوج ااد ااااد  يف 
ات وتنفاااااااات الراااااااانو   ويف نثااااااام مااااااا  خاااااااد ر لاااااااايل مكافةااااااا  امل

األاليااااا ،  كااااو   نصاااا  مااااا ملكاااا  حتريرااااه اااااو تعةياااا   نأااااة  
يلااااات اإلجرامياااا  يف األجاااا  الرصاااام، ممااااا ال ملاااا   شراااادرىا التند

 ات عل  الاةا نس يا خد ر عل  مواصل  الضلوع يف اال ار شامل

واناااك شعااار الصاااعوشات الواضاااة  الااات تأاااتل  عليهاااا  -52
تكاااو   ند لااا   فاالاعاااات اإلجراميااا  املند لااا مكافةااا  اارملااا  امل

يس ار ةاا سا   ادصاول لد ها عاا  موارا اائل  حت  تصارفها، وتت
علاااا  تكنولوجيااااات م عر ااااد  لاااادعل  نأااااةتها  و صااااعا اطاااارتاري 

، واااا  ت اااذل جهاااواا شالغااا  دلا ااا  ند لااا امل اإلجراميااا االاعاااات 

هناا ال تارتاا ت نفسها م  املنأرب واملخارب   و فاراا الأارب ؛ نلاا 
يف اساااااااتخدا  العناااااااف  وشساااااااا ا الةااااااااشع الاااااااد نام  لغنأااااااااة  

ات، خاااد ر طصوصاااا  نأاااة  اال اااار شاملو  ، اإلجراميااا  تات الصااال
جيااااا علاااا  ميسساااااات تنفااااات الرااااانو  والعدالااااا  اانائياااا  صااااار  
اساااااارتاتيجياىا وتعااااااااا  حتد اااااااداا وحتسااااااينها شاساااااااتلرار  وجياااااااا 
اسااتخدا  الترنيااات ادد ثاا  يف التةرِّ ااات، مثاا   ساالوب التسااليل 
  املرانااااا  و املران اااا  اإللكرتونياااا   و االطاااارتاري، مااااىت تسااااىن  تلاااا 

وجيااا علاا  ميسسااات تنفااات الرااانو  والعدالاا  اانائياا     تةااور 
ندرىا علا  التعااو  الادويل و   تكاو  نااار  علا  العلا  شفعاليا  

 يف سائر ال لدا   ندائراامع 

وم  املهل   ضاا تننياد  ييا  ااهاوا الات ت  اَذل ما   جا   -53
   مااااا   اااااار تنت ياااااالتصااااادك لغسااااا  األماااااوال وتعر اااااا العائااااادات امل

ات رام املأاروع  والفسااا وساائر  ناواع اارملا  وضا ط تلاا  خاد ر امل
العائااادات  و سااااتند نداااا  مكافةاااا  رساااا  األماااوال ت  عاااادا ماااا  
املعااااا م والصااااكوك الدولياااا  الاااات ىاااادو ت  ضاااالا  عااااد  وجااااوا 
مااناتات آمناا  لللجاارمب  وماا  شااب تلاا  الصااكوك اتفانياا  األماال 

ات واملاااايثرات خااااد ر يف امل املتةااااد  ملكافةاااا  اال ااااار راااام املأااااروع
واتفانيااااا  األمااااال املتةاااااد  ملكافةااااا  اارملااااا   1988العرليااااا  لسااااان  

عااااارب الوبنيااااا  واتفانيااااا  األمااااال املتةاااااد  ملكافةااااا  الفسااااااا  ند لااااا امل
وتوصااايات فرناااا  العلاااا  املعنياااا  شاااااإلجراءات املالياااا  املتعلراااا  شغساااا  
اار ندااا  مكافةاا  رساا  األمااوال تعةياا  التنديلااا ت األمااوال  و  يس 

   م   نأةتها رم املأروع  تنت ياإلجرامي  وض ط العائدات امل
  

  تنفيذ ما يلزم من تدابير المنع -2 
انااااك عاااد  تاااداشم ملكااا  ا اتااااا ملناااع الفسااااا املتصااا   -54
ات  والعد ااااد منهااااا ملاثاااا  التااااداشم الاااات ملكاااا  ا اتاااااا خااااد ر شامل

ت  مناااع ملكافةااا  الفسااااا علوماااا  واااا  تأااال  التاااداشم الراميااا  
الااااااالت الفسااااااا ونأاااااافها والتةريااااا  فيهااااااا  نلاااااا تأاااااال ، يف 
نةاع  تنفاات الراانو  والعدالا ، التاداشم الراميا  ت  تةاو ر وتعز از 
ال  اااىن التنديليااا  اخلاصااا  شاملسااااءل  املتعااادا  املساااتو ات، وآلياااات 
التةريراااااااات الداطليااااااا ، واإلجاااااااراءات التنا  يااااااا   وت وجاااااااد  اااااااال 



 
 

ات يف اتفانياااااا  األماااااال خااااااد ر ملتصاااااا  شاملالتااااااداشم ملنااااااع الفساااااااا ا
 ا املتةد  ملكافة  الفسا

ات ماااااااااااا  طاااااااااااانال خااااااااااااد ر وراع الفسااااااااااااا املتصاااااااااااا  شامل -55
التةريرااااات واملناالراااا  الرضاااااائي  واااااازاءات املأاااااد ا  اااااو مااااا  

اسااااارتاتيجي  شاااااامل  للتصااااادك ةاااااذً  كِّ  العناصااااار األساساااااي  يف
املأاااااااكل   رااااااام  ناااااااه ال ملثااااااا  ساااااااوى جااااااازء واالاااااااد مااااااا  تلااااااا  

سااااارتاتيجي   ومااااا   ، جياااااا     نصاااااا الرتنياااااز   ضاااااا علااااا  اال
التعلاايل والونا اا ، ألهنلااا حيررااا ، يف األجاا  الةو اا ، املز ااد ماا  
الفوائااااااد ال عيااااااد  املاااااادى ماااااا  اليااااااث تعز ااااااز نزاااااااا  امليسسااااااات 
العلومياااااا  وتاار  ساااااالوك املااااااوظفب العلااااااوميب  وتتاااااايح اتفانياااااا  

تأااار عي  مكافةااا  الفسااااا تنأااااء ايباااات مساااترل ، تات سااالة  
رمسيا ، ملكنهاا    تعاز ز امللارساات ااياد  يف لاال مناع الفساااا   
نلااا ترااارت  االتفانيااا  تجاااراء ترييلاااات اور ااا  للصاااكوك الرانونيااا  
والتااااداشم اإلاار اااا  تات الصاااال  لتةد ااااد ماااادى فعاليتهااااا يف منااااع 

 الفساا 

و رتضااا  مناااع الفسااااا    تكاااو  لااادى طياااع األجهاااز   -56
اف  وموضاااااااوعي  لتعيااااااب املاااااااوظفب وشااااااف  العلومياااااا  نداااااال فع الااااااا  

العلوميب واسات رائهل وتارنيتهل وتراعادال  نلاا جياا    ت سال ل 
شعار األشاخامل  و األجهاز ، مثا  العااملب يف شن    تل  الندل

ات، نااد خااد ر ات و نأااة  مكافةاا  املخااد ر لااال تنفااات نااوانب امل
ماااا  راااامال  وجيااااا     ر شالفساااااا  نثاااار كونااااو  عرضاااا  للتاااانث  

ا  لاادى  ولباا  األشااخامل الضااعف احملااد   واب     َماال ااساات ا  وحت  ت  
وتلااا  األجهاااز   وانااااك الاجااا  ت  اسااات ان  املخاااابر احملاااد ا  يف 
لاالت العل  تلا  ومعااتهاا عا  بر ا  ا اات تاداشم مللوسا ، 
و ن غاااا  ترياااايل تلاااا  التااااداشم ومراجعتهااااا اور ااااا  وملكاااا  معاااااا  

 ياااا  مااااا  لاااا : فةااااص شعاااار املخااااابر ماااا  طاااانال تااااداشم ماااا  ن
اا ةب النااااجةب ن اا  تعييااانهل يف الوظااائف  و تساااناا املهاااا  املرش 

ات تلااايهل؛ خاااد ر اخلاصااا  الااات تأاااتل  علااا   نأاااة  ملكافةااا  امل
 وتناوب املوظفب؛ ونياا  ااء األفراا والفرري 

و ن غاااا  اليااااع األجهااااز  املأااااارن  يف  نأااااة  مكافةاااا   -57
جااراءات حمااد ا  لاادعل ات اداارمل علاا     تكااو  لااد ها تخااد ر امل

و  عر ضااااااطيااااااع موظفيهااااااا ومااااااران تهل، طصوصااااااا شأاااااان  ماااااا   ت

ا م اشااارا  وجياااا     كاااو  لااادى تلااا  األجهاااز ، عر ضاااللفسااااا ت
ها للفساااااا، تجااااراءات ماااا  ن ياااا  مااااا  لاااا : تجااااراء عر ضااااشسااا ا ت

ترييلااااات منتدلاااا ؛ والكأااااف عاااا  تضااااارب املصاااااحل والاااااالت 
عاااا  األصااااول  عااااد  التوافاااا  واألنأااااة  تات الصاااال ؛ واإلعاااانا 

واملصاااااااحل واةاااااادا ا وتسااااااجيلها؛ ونااااااذل  ا ااااااات مااااااا  لااااااز  ماااااا  
تجاااراءات لرصاااد انااا  تلااا  اإلعناناااات  وجياااا وضاااع تجاااراءات 
تتاااايح تراااادمي ترااااار ر ساااار   ل شااااناغ عاااا  املعااااامنات واداااااوااع 
املأااااا وا ، وتلااااا  ت  جناااااا األالكاااااا  املتعلرااااا  شرياااااا  تاارات 

ل  شاااا جراء حتريرااااات الأاااايو  الداطلياااا   و آليااااات الرناشاااا  املسااااتر
 فعال  شأن  تل  الترار ر 

اليثلااااا تتاااايح العلليااااات واإلجااااراءات ادالياااا  مسااااتوى و  -58
 معيناااااااا مااااااا  السااااااالة  الترد ر ااااااا  لااااااا عر املاااااااوظفب املسااااااايولب، 
جياااااااا ا اااااااات تاااااااداشم فعالااااااا  لرصاااااااد اساااااااتخدا  تلااااااا  السااااااالة  
ومراجعتهاااااا  والساااااا مساااااتوى خماااااابر الفسااااااا، ت فض ااااا  اوماااااا 

ر مسااتو ات متعاادا  فيلااا خيااص املراجعاا  واملوافراا  الااندل الاات تااوفِّ 
ااااااااااااااوِّل   شأاااااااااااااان  ناااااااااااااارارات معيناااااااااااااا ، علاااااااااااااا  الااااااااااااااندل الاااااااااااااات   
فاااراا واالااادا السااالة  املةلرااا  ال اااات تلااا  الرااارارات  والتأاااجيع 
علاا  الأاافافي  واملساااءل  فيلااا  تعلاا  شااالررارات الاات تا ت خااذ علاا  

اا  فعالياااا  ملنااااع الفساااا ةرائاااا طيااااع املسااااتو ات  عااااد ماااا   نثاااار ال
وجيااااا  ال ت سااااتخد  متةل ااااات الساااار   يف العلليااااات ماااا   جاااا  

 ات ومااااااا  خاااااااد ر محا ااااااا  نزااااااااا  التةريراااااااات شأااااااان  مكافةااااااا  امل
 جااااااا  محا ااااااا  املسااااااايولب املعنياااااااب وسااااااايل  الجتنااااااااب املسااااااااءل  

 العللياتي  والعلومي  

و عااااد  منااااع رساااا  عائاااادات الفساااااا بر راااا  ااماااا  ماااا   -59
ات خاااد ر ا  رشاااا   اااار املبرائااا  املناااع  وناااد  ات حمااااوالت تعر ااا

رساااا  األمااااوال وضاااا ةها ت  تنأاااااء آليااااات اولياااا  م عر ااااد  ملنااااع 
ات ماا  عائاادات  نأااةتهل خااد ر جاار   شاملت  ومكافةتااه والرمااا  امل

رااااام املأاااااروع   نلاااااا ملكااااا     ت ساااااتخد  تلااااا  اآللياااااات ملناااااع 
 ةرائا املوظفب الفاسد   م  رسا  ثارواىل الات الصالوا عليهاا ش

تلاد تاداشم مكافةا  رسا  األماوال يف جاناا رم مأاروع   وتع
منهاااا علااا   ردااا  وتعااااو  امليسساااات املاليااا  وموظفيهاااا ورااامال 
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مااا  املهنياااب )ناحملاسااا ب واملساااتثلر   واحملاااامب(  وجياااا محا ااا  
 ايالء   ضا م  طةر الفساا 

مواجهاااا  فساااااا الساااالة  الرضااااائي  وتراي هااااا  دخ َعاااانلااااا تا   -60
فعالااااا  ملكافةااااا  الفسااااااا  تلااااا   ناااااه اسااااارتاتيجي   كِّ   ولو ااااا  يف
 عضااااء السااالة  الرضاااائي  لأااا ه  متااا   تم اااتهل،  عااار ضعنااادما  ت

ي ااد اآلليااات الرانونياا  وامليسسااي  املصاال ل  ماا   جاا  ادااد ماا   حت 
الفساااا  وشغياا  منااع اااذا الفساااا، ملكاا  وضااع ماادونات لرواعااد 
سااااالوك السااااالة  الرضاااااائي  وآلياااااات رناشيااااا  فعالااااا  وا اااااات تاااااداشم 

ياا  نو اا ، وتلاا  او  املساااا شاسااترنال الساالة  الرضااائي   تنا  
ااوتي  الفكاار   (27)د م اااائ شنغااالور شأاان  ساالوك ااهاااز الرضااائ ن 

الرضاااااااا  جياااااااا    خيضاااااااعوا لللسااااااااءل  عااااااا   الااااااات مفااااااااااا     
سااااالونهل  مااااااا  امليسساااااات املعنياااااا  الااااات ت نأاااااان لصاااااو  املعااااااا م 

وىااادو  الرضاااائي ، والااات تكاااو  اااا  نفساااها مساااترل  وحما اااد ،
لزماا  للرضااا ، 

 
ت  اسااتكلال نواعااد الرااانو  والساالوك الرائلاا  وامل
اااتي ولاااي  ت  اخلاااروج عااا  تلااا  الرواعاااد  ناااذل        د امل ااااائن 

زااااااااا  عنصااااااار جاااااااوارك يف االضاااااااةناع شواج اااااااات املنصاااااااا  الن
الرضاااائ  علااا  حناااو ساااليل، و   الرضاااا  جياااا    حيرصاااوا علااا  

 صو  سلونهل فوري الأ هات 
ا ااا  العلااا  الاااذك  ضاااةلع مبسااايوليته الرضاااا  وجياااا مح -61
عو  العااامو  ماا  خمااابر الفساااا والرتايااا وتلاا  شضاالا  د  واملاا

   تكااو  اإلجااراءات الرضااائي  مفتوالاا  وميسااوراة الوصااول تليهااا   
ناع علااا  اإلجاااراءات الرضاااائي   ن غااا      كاااو  االبِّااا نلاااا ت   

مب شتراااااادمي لاااااازَ متاالااااااا للجلهااااااور، وجيااااااا     كااااااو  الرضااااااا  م  
  تلاااااا  سااااااج  األساااااا اب املوج اااااا  ال ااااااات نااااااراراىل، وجيااااااا    ت  

تااااا  الوصااااول تليهااااا للجلهااااور ماااا  طاااانال وسااااائط    الراااارارات و 
اإلعااااانا   وتراااااع علااااا  عاااااات  الرضاااااا  وماااااد رك شااااايو  احملاااااانل 
املسااايولي  عاااا  مناااع الفساااااا مااا  طاااانال ضااالا  تاار  تجااااراءات 

ندل ال وطاضااع لللساااءل ، مبااا يف تلاا  الاااحملااانل علاا  حنااو فع اا
اخلاصاا  حبفااظ سااجنات احملااانل وتاارىااا، وتجااراءات للةااد ماا  
الااااااااالت تنجيااااااا  احملانلاااااااات، وتتاالااااااا  ساااااااجنات شاااااااالررارات 

__________ 

؛ اندر   ضا نرار اول  ، املرف E/CN.4/2003/65الوثير   (27)
  ، املرف 2006/23االنتصااك واالجتلاع  

واإلجاااااراءات للااااارا علااااا  شاااااكاوى االهاااااور  وجياااااا    تكاااااو  
انااااك تاااداشم ملنااااع تتاااناو األالااا  والراااارائ  املعروضااا   و ساااارنتها 

 ومنع اطتفاء سجنات احملانل  و تتنافها 
عب العاااامب اور طاااامل  ياوناااه د  علااا  عاااات  املاااو راااع  -62

يف مناااااع الفسااااااا  فيجاااااا     كاااااو  مبرااااادورال  ااء وظاااااائفهل 
  سياساا  ط   و تعو ا   و مضااا ر   و تااد املهنيا  ماا  او  ترايااا

 و تعر ضااهل لتةلاا   ت عااات شخصااي  ال مسااوِّغ ةااا  وجيااا    
خيضاعوا لللساااءل  علاا  تخذونااه ماا  نارارات، و ن غاا      كونااوا 

اار   علاا  شاارالها شةر راا  صاارحي  وشاافاف   واليثلااا  لااز  ا ااات ناا
تجااااراءات تنا  ياااا ، فاااانا  ن غاااا     تا ت خااااذ تال شعااااد عرااااد جلساااا  
اساااتلاع عاجلااا  وم نصاااف   وعلااا  رااارار الرضاااا ، جياااا    ت اااوف ر 

 عااااار ضعب العاااااامب محا اااااٌ  جي اااااد   فااااانا  ن غااااا   شااااادا    تتلللاااااد  
هد ااااااااد نتيجاااااااا  ساااااااارال للتساااااااانامتهل الأخصااااااااي  وال ساااااااانام     

 الضةناعهل مبسيولياىل املهني  
وانااااااك عاااااد   هناااااوج ملناااااع الفسااااااا يف  وسااااااط الأااااارب   -63

واالاااارك  ويف تباااار تنفاااات الراااانو ،  نةاااوك مناااع الفسااااا علااا  
 ا ااااات تجااااراءات الامساااا  يف عاااادا ماااا  اواااااالت، مبااااا يف تلاااا : 
 ) ( التوظياااف والتااادر ا والرتنياااات؛ )ب( تاااوفم املاااوارا الكافيااا ؛
)ج( تصاااااااااةيح جواناااااااااا اخللااااااااا  يف ال نيااااااااا  اةرميااااااااا  لغجاااااااااور 
واملكافااآت واداااوافز ااطااا  امليسساا ؛ )ا( تعز اااز ال اااىن التنديليااا  
 للةونلااااااااا  واملسااااااااااءل  الرائلااااااااا  ااطااااااااا  امليسسااااااااا  وطارجهاااااااااا؛ 
)ااااا( ز ااااا  مساااتوى الأااافافي ؛ )و( تغيااام ماااا ااااو ساااائد ااطااا  

 املهنيااا  امليسسااا  مااا  مواناااف وترالياااد حتاااول او  تةاااو ر املعاااا م
واألطنانياااااا  لاااااادى الأاااااارب ؛ )ز( التصاااااادك ألك ثرافاااااا  فرعياااااا  

 ا شائع  ااطلياة ند ت دمي ن ول الفسا

مناااه ااطااا  تاار  االاااارك  ملناااع الفسااااا وادااادِّ ت    نلاااا -64
ات  وتاارات االاااااارك خاااااد ر  ييااااا  طاصااااا  يف مناااااع اال اااااار شامل

  للفسااااااااا شأاااااااد   وملكااااااا  لرااااااارار   صااااااادًر موظاااااااف يف عر ضااااااام
لااارك، عاا  علاال، شر ااول تعاانا  ماازو ر     ساا ء ت  تجنااازات اا

ات  خاااااد ر ت عااااااال شاااااهورا مااااا  العلااااا  يف عللياااااات مكافةااااا  امل
وجيااااا ت ااااناء ااتلااااا  ن اااام لتعيااااب مااااوظف  االااااارك ومااااوظف  



 
 

الرناشاااااا  وتاااااادر  هل ومااااااران تهل  و أاااااال  وضااااااع االساااااارتاتيجيات 
ت انَ  الراميا  ت  مكافةاا  الفساااا يف  وساااط مااوظف  االااارك اساا

املخاااااابر احملااااادا  للسااااالوك الفاساااااد يف خمتلاااااف مراالااااا  علليااااا  
التخلااااايص االرنااااا ، والرياااااا ، اليثلاااااا  كاااااو  مناسااااا ا، شوضاااااع 
"طاربااااا  لللخااااااابر" ت  ااااابِّ املاااااادى الاااااذك ت سااااااهِّ  فياااااه خمتلااااااف 
العناصاااار ادالياااا  يف العللياااا  االنتهانااااات احملتللاااا  وتتاااايح فرصااااا 

للجلاااااارك عاااااداا مااااا  العامليااااا   ند لااااا ات املللفسااااااا  وناااااد الاااااد  
اواااااالت الاااات  ن غاااا  الرتنيااااز عليهااااا يف جهااااوا منااااع الفساااااا يف 

واااااا : الريااااااا  وااللتااااازا ؛ واإلباااااار  العللياااااات االرنيااااا مساااااار 
التنديلاااا ؛ والأاااافافي ؛ والااااندل اآللياااا ؛ واإلصاااانا  والتةااااد ث؛ 
واملراجعاا  والتةريرااات؛ وماادونات نواعااد الساالوك؛ وتاار  املااوارا 

(28)املعنو   والثراف  امليسسي   ال أر  ؛ والرو 
 

 اع هنوج متكامل  م   جا  ت  وم   ، فهناك الاج  ت  ا -65
التصدك شفعاليا  للعواما  الات تساه  الفسااا ااطا   جهاز  تنفاات 
الراااااانو   وتأااااال  العناصااااار الرئيساااااي  يف  كِّ طةااااا  شاااااامل  ملناااااع 
الفساااا حتسااب ممارسااات التوظيااف والتاادر ا، واألجااور الكافياا ، 

لسياساااااات العامااااا  املنائلااااا ، وتجاااااراءات العلااااا ، واإلشاااااراو، وا
ات والفساااا يف خااد ر والرناشاا  اإلاار اا  لكأااف مأااان  تعاااب  امل

 وسااااط ماااوظف  تنفاااات الرااااانو  والتصااادك لتلااا  املأااااان   وت  
اإلاار  واإلشااااااراو املساااااايولب واخلاضااااااعب لللساااااااءل  ضاااااارور ا  

اا مااد رك الأاارب  خ يف  تااا  لنجاا  تلاا  النهاوج  وجيااا      رس 
الأااعور شاملسااايولي  و   خيضاااعوا لللسااااءل  عااا  نزااااا  ماااوظفيهل  
وجياااا األطاااذ ش صاااناالات ميسساااي  لضااالا  املسااااءل  الداطليااا  

ال، ولتغيم اإلجراءات وامللارسات الت تاياك ت  ع  واإلشراو الف
الفساااا  و طااما، ال ملكاا  اجتثاااع الفساااا متامااا ماا  او  وجااوا 

والتةريااااا  شأاااااننه واملعان ااااا  علياااااه  وةاااااذا  تاااااداشم فع الااااا  لكأااااافه
الساا ا، ال شااد  ماا  وجااوا والااد  مسااترل  للتةريرااات الداطلياا ، 

__________ 

(28) World Customs Organization, Revised Arusha 

Declaration: Declaration of the Customs Cooperation 

Council concerning Good Governance and Integrity in 

Customs, 2003; see also World Customs Organization, 

Integrity Development Guide (2007). 

تاااياك وظيفتهاااا علااا  النةاااو الواجاااا يف تباااار آليااا  رناشااا  مدنيااا  
 مسترل  

راام     نأااف الفساااا ااطاا   جهااز  تنفااات الرااانو  نااد  -66
ا  نةوك عل  شعر التةاد ات  وناد  عتلاد نأاف الفسااا جزئيا

مها املوابناو   و موظفاو الراانو ، ولكا  التراار ر عل  تراار ر  رادِّ 
والداا ال تكف  عاا   نلا ند  عتلد جهاز تنفات الراانو  علا  

زااا  واألطاذ شنداا  ل ناذار امل ك ار ما   جا    تجراءات الطت اار الن
نأف الض اط الذ   ند  كونو  عرض  للفسااا، وتة يا  تجاراء 

فااارااى الضااا اط املأاااارنب يف فااارري  و حتريراااات اسااات اني  شأااان  
منااااب   ااارا شأااانهنا عااادا ن ااام مااا  الأاااكاوى املتعلرااا  شالفسااااا  

ضاااااب ملخاااااابر الفسااااااا  و ساااااوء   اااااال الضااااا اط املعر  َماااااوحتد اااااد 
الساااالوك جاااازء مهاااال ماااا  تجااااراءات الكأااااف والتةاااارك الفعالاااا   
وتتةلاااا شعااار لااااالت علااا  الأااارب ، وطصوصااااة لاااال تنفاااات 

ااتلاماااا طاصاااا: فهااا  لااااالت  نثااار عرضااا  ات، خاااد ر ناااوانب امل
للفساا ألهناا ناد تتسال شرادر ن ام ما  السار   والرليا  ما  الرناشا  
ااااارى تريااااايل سااااااليل  التنديليااااا   و اإلاار ااااا   و املدنيااااا   ومااااااا    جي 

اااد   اااد  لللخاااابر وحت  ا َمااا  اااال الضااا اط ا خماااابر ساااوء السااالوك وحي 
الفسااااا ضاااو  للفسااااا، ملكااا  تت تاك وضاااع طةاااط ملراومااا  املعر  

(29)ومنعه 
 

نااااذل  فاااا    تااااداشم محا اااا  األشااااخامل الااااذ      لِّغااااو   -67
 ملعاملاااااا   عاااااار ضحبساااااا  نياااااا  عاااااا  ونااااااائع فساااااااا مزعوماااااا  ماااااا  الت

ال مسااااوِّغ ةااااا تعااااد  عنصااااراة ضاااارور اة يف جهااااوا مكافةاااا  الفساااااا 
ومنعااه علاا  املسااتو ات نلهااا  وجيااا    تتااواز  يف تلاا  التااداشم 

أااااخص الااااذك  تعل اااا  شااااه االاعاااااء اداجاااا  ت  محا اااا  الرااااوري ال
واداجاااااااا  ت  محا اااااااا  الأااااااااخص الااااااااذك  راااااااادِّ  االاعاااااااااء  وأل  
االىامااااات الكاتشاااا  شالفساااااا ملكاااا     ت سااااتخد  لتأااااو ه مسعاااا  
املاااوظفب والنيااا  مااا  جهاااواال يف لاااال مكافةااا  اارملااا ، جياااا 
ا ات تداشم ما  ااذا الر يا    ضاا لتاوفم شعار ادلا ا  ارءاة ألك 

  واناااااك الاجاااا    ضااااا ت  محا اااا  الأااااهوا واخلاااارباء اىااااا  ناااااتب
__________ 

 Project Odin: Identifying and اندر، عل  س ي  املثال: (29)

Managing High Risk Officers in the NSW Police Force 
 ( 6)اندر اداشي  
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مو  معلوماات  و شاهااات يف نضاا ا تتعل ا  والضةا ا الذ    ردِّ 
شالفساااا  وملكاا      تخااذ الرتايااا  شااكاال عد ااد ، و لااز  عاااا  

ب عر ضاااا اااات للوعااا  متنوعااا  مااا  التاااداشم دلا ااا  األشاااخامل امل
لا ا  ال دنيا  للأاهوا لللخابر  و ن غ  تصليل التاداشم لتاوفم اد

ب للخةاار، نلاااا  ن غااا  اعتلااااا نواعاااد عر ضاااالااذ   ناااد  كوناااو  م
تث ااات طاصاا  لتلكياانهل ماا  اإلاالء شالأااهاا  علاا  حنااو  ضاال  
سنامتهل  وم  املهل    تتوافر شارامم شاامل  دلا ا  الأاهوا ما  
 جاااا  محا اااا  األشااااخامل الااااذ    تعاااااونو  مااااع ندااااا  العدالاااا  يف 

 الرضائي  يف الرضا ا املتعلر  الفساا  التةر ات واملناالرات
  
  التوصيات -دال 

ماا  ااهاوا امل ذولاا   التنساي  واملواءماا  شااب جياا حتسااب -68
وشااااااااب ات راااااااام املأااااااااروع  خااااااااد ر  ااااااااار  امل جاااااااا  نةااااااااع ااشاااااااار 

واداد ما   ند لا االسرتاتيجيات األوسع نةانا ملكافةا  اارملا  امل
ات  وضاالانا خااد ر تصاا  شامللفساااا املالاات  ساا  ها ااآلثااار الضااار  

ات تنفيااذا  نثاار فعالياا ، خااد ر لتنفيااذ االتفانيااات الدولياا  ملران اا  امل
 توص  اةيب  مبا  ل :

مل اااااااارات اجيااااااا علاااااا  ادكومااااااات    تااااااويل  ) ( 
امل ااارات  وطصوصاامز ادا ما  االاتلاا ،  الرامي  ت  منع الفسااا

ملأاااارنب واملاااوظفب العلاااوميب اشااااألجهز  العلوميااا   تات الصااال 
تنفااااات نااااوانب  علاااا ، علاااا  طيااااع املساااتو ات، شالفعااا  يف العلاااا 

املسايولو  شصاف   املوظفاو  ات  و تعار ض  ولبا خاد ر مكافة  امل
تريااايل  ولااادى تجاااراءطاصاا  خلةااار الفسااااا وجياااا محاااا تهل مناااه  

خماااابر ساااوء السااالوك والفسااااا، ملكااا   وحتد ااادساااليل لللخاااابر 
 وضع طةط ملراوم  الفساا ومنعه؛

األولو ااااااااا   تسااااااااانااجياااااااااا علااااااااا  ادكوماااااااااات  )ب( 
الساارتاتيجيات ىاادو ت  منااع الفساااا وتتناااء وعاا  الناااا شااه، 

 اخلاصا الرايل الفر اد  علا  الراو  و  ماواب وتل  شاالرتكااز علا  
 ك  سياري ثرايف؛ش

األولو ااااا  ملناااااع  تسااااانااجيااااا علااااا  ادكوماااااات  )ج( 
 يف صافوو السالة  الرضاائي   فا     وطصوصاا، والرتاياالفساا 

وجااااوا ساااالة  نضااااائي  فاسااااد    أااااك   عر اااا  طةاااام   مااااا  جنااااا  
التااااااداشم املنااضاااااا  للفساااااااا ونااااااذل   مااااااا  جنااااااا  اساااااارتاتيجيات 

 ات؛خد ر مكافة  امل

 ن غاااا  اليااااع  جهااااز  تنفااااات الرااااانو  والعدالاااا   )ا( 
ات  و خااااااااد ر مكافةاااااااا  املالعلاااااااا  علاااااااا  يف  املأاااااااالول اانائياااااااا  

عاماااا  شأاااان  يااااا سياساااا     تعتلااااد رمس ند لاااا مكافةاااا  اارملاااا  امل
الفساااااا و   تتااااو   تنفاتاااااا ااطاااا    اااااًعااااد  التسااااامح مةلرااااا 

  جهزىا املختلف ؛

 ن غاا  ألجهااز  تنفاااات الرااانو  والعدالاا  اانائيااا   (ا) 
ات    تعتلاااد، علااا  خاااد ر مكافةااا  املالعلااا  علااا  يف  املأااالول 

ات خااد ر ساا ي  األولو اا ، تااداشم مللوساا  ملنااع الفساااا املتصاا  شامل
ائر  شاااكال الفسااااا وساااوء السااالوك يف صااافوفها  وملكااا     وسااا

الفسااا  والونا ا  ما تعز از الأافافي   :تأال  تلا  التاداشم ماا  لا 
واإلشااااااااااراو؛  واالنتأاااااااااااريف ممارسااااااااااات التوظيااااااااااف والتاااااااااادر ا 

زاااا ؛ وتعز ااز آليااات التةريرااات الداطلياا ؛ والرناشاا   واطت ااارات الاان
؛ وتااوفم املز ااد ماا  الفع الاا  املدنياا  املسااترل ؛ واملناالرااات الرضااائي 
 لِّغب"( والأه

 
 وا؛اادلا   لللخرب   )"امل

يف  نأاااااة   املأااااالول  ن غااااا  الياااااع األجهاااااز   )و( 
ات    متناع الفسااا ما  طانال ضالا     تكاو  خاد ر مكافةا  امل

لااااد ها تجااااراءات حمااااد ا  لاااادعل طيااااع موظفيهااااا والرناشاااا  علاااايهل، 
  م اشااااراة  ضاااااة فساااااا تعر  ضااااو  للفيلااااا  تعل اااا  مباااا   تعر   وطصوصااااا

 علااااا  وجاااااه اخلصاااااوملو ن غااااا  لتلااااا  األجهاااااز ، ألهناااااا معر ضااااا  
للفساا،    تكاو  لاد ها تجاراءات مناع ما  ن يا  ماا  لا : تجاراء 
ترييلات منتدل ؛ واإلفصا  ع  الاالت تضارب املصاحل وعاد  

 املالياااا  التوافاااا  واألنأااااة  تات الصاااال ؛ واإلعاااانا  عاااا  األصااااول
جيلها، وناذل  ا اات ماا  لاز  ما  تجاراءات واملصاحل واةدا ا وتسا

لرصااد اناا  تلاا  اإلعنانااات  و ن غاا  وضااع تجااراءات تتاايح تراادمي 
ترااار ر ساار   عاا  املعااامنات وادااوااع املأاا وا ، وتلاا  يانااا 
 الكااااااا  تتعل اااااا  شريااااااا  تاارات الأاااااايو  الداطلياااااا   و مااااااد ر ات 

الاا  فع   التفتاايش  و آليااات الرناشاا  املدنياا  املسااترل  شاا جراء حتريرااات
 شأن  تل  الترار ر؛



 
 

جياااا شاااذل جهاااوا م تجاااد ا ، علااا  الصاااعيد    )ز( 
الاااوبت والااادويل، مااا   جااا  ز ااااا  تعز اااز تاااداشم مكافةااا  رسااا  

  مااااا  تنت يااااااألمااااوال وضااااالا  ترنيزاااااا علااااا  نأاااااف العائاااادات امل
ات ومصااااارىا، فضاانا عااا  سااائر  ناااواع خااد ر الفساااا املتصااا  شامل
 ات؛خد ر اارمل  املتصل  شامل

جيااااااااا     تواصاااااااا  تعز ااااااااز التعاااااااااو  الاااااااادويل  ) ( 
 واإلنليلاااا  وناااادر   جهااااز  تنفااااات الرااااانو  والعدالاااا  اانائياااا  تات

فيلااااا  تعلاااا  مبنااااع  وطصوصاااااالصاااال  علاااا  التعاااااو  فيلااااا شينهااااا، 
 والرضاء عليهلا؛ والرتاياات خد ر الفساا املتص  شامل

علاااااا   الاااااات   ت صااااااد ري شعااااااد   ع الاااااادول  ت أااااااج   )ط( 
عااااارب الوبنيااااا   ند لااااا مااااال املتةاااااد  ملكافةااااا  اارملااااا  املاتفانيااااا  األ

)انداار  شعااد   ت نفِّااذيا  واتفانياا  األماال املتةااد  ملكافةاا  الفساااا و 
ةاااااااتب  املرفاااااا  الثالااااااث( علاااااا     تفعاااااا  تلاااااا ، الااااااىت  تسااااااىن  

تمكاناىلاااااا الكاملااااا  يف مكافةااااا  اارملااااا   االتفاااااانيتب    حترِّراااااا
 لصعيد الدويل؛عل  ا وطصوصاات، خد ر املتصل  شامل

 ن غاااا  لللجتلااااع الاااادويل      رااااد   املساااااعد   )ك( 
ت  الاااااادول الاااااات تكااااااافح يف ساااااا ي  مواجهاااااا  الفساااااااا املتصاااااا  

وحتتااااج ت  املسااااعد  الترنيااا  ورمااااا مااا   والرتايااااات خاااد ر شامل
 ناااواع املسااااعد  مااا   جااا  شناااااء نااادراىا علااا  مكافةااا  الفساااااا 

 ات خد ر املتص  شامل
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  ة األولية من تعاطي المخد راتالوقاي - رابعاً 
  

مع  د د اوتلع العامل  التزامه مبواجه  مأكل   -1
املخد رات طنال السنوات العأر املر ل ،  تزا د الرمل واضع  
السياسات عل  طفر الةلا عل  املخد رات م   ج  تردمي 

و أم مصةلح "طفر  (30)مساي   ساسي  يف اذا الصدا 
ة  اةااف  ت  طفر الةلا عل  الةلا" ت  طيع األنأ

املخد رات، ومنها الونا   م  الدرجات األو  والثاني  والثالث   
و رن ز اذا الفص  عل  الونا   األولي ،  ك التداشم الرامي  ت  

وطفضه لدى الفبات السكاني  الت الونا   م  تناول املخد رات 
طةم  و ستعرض  ال تتناول املخد رات ال ت   و ال تتناوةا شأك 

اذا الفص  ش جياز مدى تناول املخد رات والعوام  املرت ة  
شذل  التناول، و صف تداشم الونا   األولي  املستند  ت   ال  
عللي ، و نانش مسنل  حتد د مونع جه  وص  تعىن شالونا   
األولي  عل  الصعيد الوبت، و وص  شا ات تجراءات لتلكب 

 ندراىا يف لال الونا   اوتلعات م  شناء 
و أم تع م "املخد رات"، يف اذا الفص ، ت  العرانم  -2

املخد ر  وامليث رات العرلي  املألول  شاالتفانيات الدولي  ملران   
 1961املخد رات، وا : االتفاني  الواليد  لللخد رات لسن  

 واتفاني  امليث رات (31)؛1972شصيغتها املعدل  شربوتونول سن  
واتفاني  مكافة  اال ار رم املأروع  (32)؛1971العرلي  لسن  

 وحيدر الرانو  (33) 1988يف املخد رات وامليث رات العرلي  لسن  
توز ع اذً العرانم املخد ر  وامليث رات العرلي  ع  بر   ننوات 
رم الرنوات الة ي  والصيدلي  ألرراض ب ي  وعللي   و ن غ  

__________ 

(
30

اندر مثنا اإلعنا  السياس  وطة  العل  شأن  التعاو  الدويل  (
صوب اسرتاتيجي  متكامل  ومتوازن  ملواجه  مأكل  املخد رات 

والترر ر  لف(؛ -، ال اب الثاينA/64/92-E/2009/98) العاملي 
 )منأورات  2008لعامل  ع  املخد رات لعا  ا

 ( E.08.XI.11األمل املتةد ، رنل امل يع 
(

31
، الرنل 976، اولد املعاادات للوع األمل املتةد ،  (

14152  
(

32
  14956، الرنل 1019املرجع نفسه، اولد  (

(
33

  27627، الرنل 1582املرجع نفسه، اولد  (

خد رات"، يف اذا الفص ، مبعىن تناول فهل ع ار  "تناول امل
 املخد رات عل  حنو رم مأروع 

واالتفانيات الدولي  ملران   املخدرات ا  الت توج ه  -3
السياسات الدولي  يف لال املخد رات  وترع مسيولي  اإلشراو 
عل  اذً االتفانيات ورصد تنفيذ الدول األعضاء ةا عل  عات  

لدولي  ملران   املخد رات، عل  التوايل  ان  املخد رات واةيب  ا
وت عىَن االتفانيات مبأان  الصة  العلومي  واملأان  االجتلاعي  
الناط  ع  تناول املخد رات؛ وا  تأدا، ت  جانا تداشم 
مران   عرض العرانم املخد ر  وامليث رات العرلي ، عل  اداج  ت  

فعل  س ي  املثال،  طفر الةلا عل  املخد رات والونا   منها 
شصيغتها املعدل   1961م  اتفاني  سن   38تنص املاا  
 عل     تتخذ الدول األبراو: 1972شربوتونول سن  

ملنع تساء  اة طيع التداشم امللكن  عللي"  
يف استعلال املخد رات ومعرف  األشخامل املتوربب 

وعناجهل وتعليلهل ومتاشع   تل ، يف موعد م كر
تنس  ]و  [  اة يتنايلهل وتاماجهل اجتلاعرعا تهل و 
  "ةذً الغا ات جهوااا

و را يف اإلعنا  اخلامل شامل اائ التوجيهي  خلفر الةلا  -4
 الذك اعتلدته االعي  العام   (34)عل  املخد رات،

،    ااهوا الرامي  ت  1998يف اورىا االستثنائي  العأر  ، عا  
ياسات  وسع نةانا للرعا   م ضل  س ن غ     ت دمَ طفر الةلا 

  وتعز ز الصة  وحتسب الصة  وشرامم الرتشي  الونائي  جتلاعي الا
والونا   م  الدرجات األو  والثاني  والثالث  نلها عناصر تسهل 
لتلع  يف حتري  اةدو الأام  املتلث  يف طفر املأان  املرت ة  

لذ    شتناول املخد رات  وتستهدو  نأة  العناج األشخامل ا
َنَأَف التأخيص ع  ارىاهنل لللخد رات  وىدو  نأة  الونا   
الثانو   ت  التدط  م كرا لدى األشخامل املنخربب شأك  طةم 
يف تناول املخد رات ولكنهل ليسوا مرىنب ةا   ما  نأة  الونا   
األولي ، الت ا  العنصر الثالث اداسل والتكليل  يف تبار طفر 

خد رات، فه  تستهدو الفبات السكاني  الت ال الةلا عل  امل
تتناول املخد رات  و الت تتناوةا عل  حنو رم طةم يف الون  

__________ 

(
34

  20/3-اتمرف  نرار االعي  العام   (



 
 

الراا   واذً الفبات السكاني  ا   نرب عداا شكثم م  الفبات 
السكاني  املستهدف  شالونا   م  الدرجتب الثاني  والثالث ؛ وم   ، 

استهداو تل  الفبات شالونا   ت  ف   م  املرج ح جدا     يا ك 
 طفر معدالت تناول املخدرات يف وال   نضائي  معي ن  

ت   الونا   األولي  تأج ع عل  عد  تناول املخد رات  -5
وىدو ت  منع  و تنطم تناول املخد رات ألول مر  ومنع 
االنترال ت  تناول  نثر طةور  لدى م   تناولوهنا  اليانا  

املخد رات يف معدل اداالت يف مرالل  املراار  و  د  تناول 
وشدا   س  الرشد مع النلو اإلاران  واالجتلاع  للأ اب  
وةذا الس ا، ت وج ه الونا   األولي   ساسا ت  مراللت اديا  
ااتب وما  س رهلا م  مراال   وملك     ت وج ه  نأة  الونا   

ا شالونا   الأامل ( األولي  ت  عام  السكا  ) أار تليها   ض
 و ت  فبات مستهدف  ند تكو  معرض  للخةر نتيج  ظروو 

وملك  الونا   م   (35)طةر  يف الياىا ) ك الونا   االنترائي ( 
تناول املخد رات، تما شصف  م اشر  م  طنال  نأة  ىدو 
ت  الونا   م  تناول املخد رات  و شصف  رم م اشر  م  

اول املخد رات م  طنال تعز ز صة  طنال  نأة  تر  م  تن
 (36)السكا  علوما 

واناك س ا وجيه  دعو اوتلع ت  ت ناء عنا   ن م   -6
 تناولاملخد رات  وال ش      رش  واالد  يف  تناولللونا   م  

املخد رات ند تيا ك ت  عوانا وطيل  ال ملك  التن ي يا )مث  
سيلا لدى السذ ج م  ونوع تصاش   و تناول جرع  مفرب (، ال 

متناويل املخدرات  و زااا االتلال ونوع مأان  فور   لدى 
تناول نليات ن م  م  املخد رات وطصوصا تتا نا  تناوةا 
 نةوك عل   ساليا وسيانات طةم  )مث  استخدا  ادر  
وتناول خمد رات متعدا   و تناول املخد رات يف سياري العل  

ا  ثناء ادل (  وملك      يا ك تناول والنأاط اانس   و تناوة
__________ 

(
35

تكو  العنا     ضا شاألشخامل الذ    نخربو  شأك   نثر  (
طةور  يف تناول املخد رات ولكنهل رم مرىنب ةا م  طنال 
طدمات  أار تليها شاسل "الونا   احملد ا "  واذً اخلدمات 

 ليس  جزءا م  الونا   األولي  
(

36
ولي  تأل  الونا   األ يف شري  اذا الفص ،  ن غ      فرتض    (

 التداشم وامل اائ املتعلر  شتعز ز الصة  

املخد رات عل  حنو متكرر لفرت  بو ل  ت  عدا م  العوانا 
االجتلاعي  عل  الفرا واوتلع احملل  واوتلع شنسًر  وند تأل  
العوانا الأخصي  تصاش  ايك  الدماغ )نتيج  لتناول 

 عضاء  الكونا ب وامليثامفيتامب، مثنا، شصور  مزمن (  و تصاش 
 طرى وتداور العنانات األسر   وتدين األااء يف املدرس   و يف 
العل  وممارس  النأاط اانس  رم املرروب فيه و/ و م  او  
محا   والعنف وتثار  االضةراشات مع السلةات  ومما  ثم الرل  
شصف  طاص  االزا اا الك م خلةر اإلصاشات املنرول  شالد  

الوشائ  شاء وجيل( التهاب الك د ل أر   و )فموا نرص املناع  ا
املرت ة  شتناول املخد رات شادر   وملك      يا ك انتأار تناول 
املخد رات شادر  واألشكال األطرى م  تناول املخد رات املزم  
عل  نةاري واسع يف لتلع ما ت  اخنفاض مستوى سنام  

ي  ااطله  وتتك د اوتلع والوئا  فيه وت  ارتفاع األنأة  اإلجرام
جراء تناول االنتصااات واوتلعات طسائر انتصاا   ن م  

املخد رات، وتل  شس ا ز اا  تكاليف تنفات الروانب والرعا   
االجتلاعي  والرعا   الصةي  وتد ين اإلنتاجي   واستنااا ت  

م  العل  يف املائ   1مندل  الصة  العاملي ، ملك  عزو نراش  
لعا  ت  تناول املخد رات؛ وترتفع اذً النس   الصةي  يف ا

 (37)يف املائ  يف ال لدا  املترد م  النلو  2.3لت لز 
  
  مدى تناول المخد رات وطبيعته -ألف 
ال شد    تستند ااهوا اوتلعي  الرامي  ت  منع تناول  -7

املخد رات ت   فض  ما ملك      تا  م  شيانات  واستراء 
ري يا ع  ب يع  ومدى تناول املخد رات  مر معلومات موثو 

 تسل شالتةدك؛ ف دو  فهل جيد للوضع،  تعذ ر التخةيط 
شأك  سليل  و معرف  ما تتا نا  لناسرتاتيجيات  ثر تجيايب  
وتوفر الدراسات االسترصائي  ع  مدى انتأار تناول املخد رات 
يلا يف  وساط املدارا واألسر املعيأي  ندر  عام  ع  الوضع ف

 تعل  شاملخد رات حم  االاتلا  ونذل  ع  الفروري يف الس  
والفروري شب اانسب  و تلف املصاار األطرى لل يانات املفيد  
ع  تناول املخد رات شاطتناو املناب  ولكنها ند تأل  

__________ 

(
37

: 2002ترر ر الصة  العاملي  لعا  مندل  الصة  العاملي ،  (
 ( 2002)جنيف،  الترلي  م  املخابر وتعز ز العيش الصة 
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والدات الةوارئ يف املستأفيات ومرانز العناج م  املخد رات 
اتا اخلدمات الصةي  والأ كات الة ي  واوائر الأرب  ومك

واالجتلاعي  ادكومي  ومعااد ال ةوع ااامعي   ون وِّن  يف 
شعر الوال ات الرضائي  ش كات تضل ممثلب م  اذً 
اولوعات لرصد ا ااات تناول املخد رات عل  صعيد 
ال لد ات  و املناب   و عل  الصعيد الوبت  ومهلا نان  

تعلر  شالونا   األولي  الت بر ر  طع املعلومات تات الصل  وامل
ىدو ت  منع  و تنطم شدا   تناول املخد رات، فه  تأل  

تناوةا وس  تناوةا ألول مر  معلومات ع  مدى انتأار 
والفروري شب اانسب والعوام  املتصل  شتناول املخد رات وعد  
تناوةا وشالسياري االجتلاع  الثرايف لتناوةا  و ن غ  

الونا   األولي  الت ىدو ت  منع االنترال م   السرتاتيجي 
تناول املخد رات  اليانا يف  وساط فب  سكاني  ما ت  االخنراط 
يف تناوةا شأك  طةم    تأل  طع معلومات ع  تواتر 
تناول املخد رات والكلي  املتناول  والعوام  املتصل  شاالنترال 

  حنو تناول املخد رات عل  حنو  نثر طةور 
 172و  رد ر، عل  نةاري العا ،    ما  رتاو  شب  -8

مليو  شخص ند تناولوا ماا  خمد ر   250مليو  شخص و
وما ال  فصح عنه اذا الترد ر او     (38)طنال السن  املاضي  

نسا التعاب   تلف اطتنافا ن ما السا نوع العرار واملناب  
 والفبات العلر   ونوع اان :

  
 نثر املخد رات شيوعا يف التناول عل  الرن ا او  • 

اإلبناري وسط فبت الأ اب الصغرى والكربى: 
 3.3،  ردر    ما  رتاو  شب 2007فف  عا  

يف املائ  م  سكا  العا  الذ   ترتاو   4.4و
عاما ند  شلغوا ع  تناول  64و 15سنهل شب 

وتليه شيوعا يف  الرن ا طنال السن  الساشر ،
شخامل الذ   ترتاو  سنهل شب التناول لدى األ

عاما املنأ ةات  األمفيتاميني  )وا   64و 15
يف املائ (  1.2-0.4تأل  امليثامفيتامب )

__________ 

(
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 )منأورات  2009الترر ر العامل  ع  املخد رات لعا   (
 ( E.09.XI.12األمل املتةد ، رنل امل يع 

)ميدمي، املعروو  ثيلب ا ونس  ميثامفيتامبيمو 
يف املائ (،  0.5-0.3علوما شاإلنستاس ( )

( واملواا األفيوني  0.5-0.4و ليها الكونا ب )
(0.3-0.5 )(39)  

تترل ا معدالت و مناط تناول املخد رات شاستلرار  • 
-يف خمتلف املناب ، متنثر  شالروى االجتلاعي 

  وعلوما، املخد راتاالنتصاا   وشتوافر خمتلف 
توجد  نرب معدالت تناول املخد رات يف  مر كا 

 و وروشا الغرشي ، ررل  االألالي  و ونيانوسي
الفرعي  ند     مث  شلدانا يف اذً املناب  ومنابرها

  شلغ  ع  استررار  و تنانص يف اال ااات 
 طنال السنوات األطم   ولب  نا  تناول 
  الرن ا او األنثر شيوعا يف معدل املناب ،
ف   تناول املنأ ةات األمفيتاميني  او األنثر شيوعا 

معدالت يف شرري آسيا وجنوب شرنها   ما  نرب 
 رد تناول املواا األفيوني  يف العا  ف

 شلز عنها يف شلدا  ترع عل  امتداا برري اال ار 
وتعد الز ااات يف الرئيسي  م   فغانستا   

املخد رات شادر  ومعدالت  تناولمعدالت 
اإلصاش  شفموا نرص املناع  ال أر   يف آسيا 
 الوسة  م   نرب الز ااات يف العا ، و عزى 

اذً املنةر  نةر    استخدا تل  جزئيا ت  
 ر للهمو   املوج ه ت  روسيا وشلدا  ع و 

 تناول طرى يف  وروشا  ويف الب    معدالت 
املخد رات مسترر   و آطذ  يف االخنفاض الاليا 

مرتفع ،  تناوليف املناب  الت تأهد معدالت 
ف   ال لدا  تات االنتصااات االنترالي  )مث  
شلدا  يف  وروشا الأرني  و مر كا اانوشي ( وال لدا  
الت تنتم فيها املخد رات  و تستخد  ن لدا  
ع ور )مث  شلدا  يف آسيا الوسة ( معرض  
للخةر وتدهر فيها، يف شعر اداالت، تشارات 

__________ 

(
39

 املرجع نفسه  (



 
 

املخد رات  وملك      تناولتدل عل  تزا د 
 كو  اذا التةول جزءا م  ظاار  "انترال 
للخةر"  وسع نةانا وناط  ع  التغمات 

يا  يف  جزاء عد د  م  امللةوظ  يف  مناط اد
  (40) العا 

 أيع تعاب  عرانم الوصفات الة ي  يف معدل  • 
املناب ، عل  الررل م  صعوش  ادصول عل  
شيانات شامل  ع  معدالت انتأاًر شس ا عد  
طع ال يانات شصور  منتدل  ع  تعاب  عرانم 
الوصفات الة ي  يف معدل ال لدا   وند وجد    

ار مرتفع  يف ال لدا  الت جيرك معدالت االنتأ
فيها رصد تعاب  عرانم الوصفات الة ي   فف  
 مر كا الألالي ، مثنا، حيت  تعاب  عرانم 
الوصفات الة ي  مرت   ال  فونها سوى الرن ا  ويف 

منا ب شخص،  6.2الوال ات املتةد ، تعاب  
يف املائ  م   2.5سن  فلا فوري،  و  12م  س  

 وصفات ب ي  طنال الأهر السكا ، عرانم
مليو  شخص يف تل   15.2الساش ، وتعاب  
يف املائ  م  السكا ،  6.1الفب  العلر  ،  و 

 عرانم وصفات ب ي  طنال العا  املاض  

املخد رات حنو االرتفاع  تعاب تتجه معدالت  • 
طنال س  املراار  وشدا   س  الرشد  و رع تناول 

 س  املراار   ويف املخد رات ألول مر  رال ا يف
املاض ، نا  شاإلمكا  الرول علوما تنه تتا   
  د  الأخص يف تناول املخد رات ن   هنا   س  
املراار  فنا حيتل       د  تل  فيلا شعد؛ رم  نه 
 شلز يف العد د م  ال لدا  ع  ز ااات يف الاالت 
تناول املخد رات ألول مر  يف شدا   س  الرشد، مما 

جزئيا ت  تنطر س  الزواج: فالزواج ند  عزى 
)وشدء تنسي   سر (  يثر علوما يف طفر تناول 
املخد رات  ويف املاض ، نا  االتلال تناول 

__________ 

(
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      2002الصة  العاملي  لعا  مندل  الصة  العاملي ، ترر ر  (

املخد رات  نرب لدى الأ اب الذنور؛ ولب  ظ  
األمر نذل  علوما، فرد ضان  الفجو  شب 
الذنور واإلناع يف تناول املخد رات فيلا خيص 

املخد رات يف خمتلف ال لدا  الول  نواعا معي ن  م  
  (41)العا  

ومسنل  األس اب الت تدفع ش عر الأ اب ت  ال دء يف  -9
املخد رات، شينلا ال  فع  آطرو  تل ، مسنل  معرد ؛  تناول

ولك  م  املفهو   هنا ترو  عل  التفاع  شب عدا م  العوام ، 
  اخلةر" م  شينها عوام  وراثي  وشيبي   وتأم ع ارتا "عام

و"عام  الونا  " ت  السلات والدروو الت تساعد عل  ز اا  
املخد رات  و عل  طفر تل  االالتلال  ولدى  تناولاالتلال 

ن  فرا مز م م  تل  العوام   و او ملر مبز م منها، وتل  يف 
شيبته الأخصي  واألسر   واالجتلاعي  واملدرسي  ويف اوتلع احملل  

كل  تناول املخد رات  و  ك واالد م   مناط واوتلع نك   ومأ
السلوك اإلشكايل األطرى )مث  العنف  و النأاط اإلجرام   و 
األااء املدرس  الراكء(  و املأان  األطرى الداطلي  امليا   ت  
ندر  ن  م  االضةراب االجتلاع  )مث  اخلج  ال الز  و 

وعوام   االنتباب  و الرل ( تأرتك يف عد د م  عوام  اخلةر
 الونا   نفسها 

وملك     تيثر عوام  اخلةر وعوام  الونا   يف منو  -10
الأخص يف  ك مرالل  م  الياته، اشتداء م  ادل  ومرورا شفرت  
الةفول  والىت مراللت املراار  والرشد  و تعرض شعر األبفال 
للخةر نتيج  لرتانل عوام  اخلةر يف مرالل  م كر  م  العلر  

ط شب الةف  ووالد ه يف مرالل  الرضاع ، عل  فضعف االرت ا
س ي  املثال، ند  سهل يف نأوء مأان  سلوني  م كر ، مما ند 
 يثر يف  ااء الةف  املدرس  ومأارنته ألنرانه  ويف الاالت 
 طرى، ند تةر  عوام  اخلةر يف مرالل  معين  م  اليا  بف  

نتيج  )مث  الأعور شاةجر م  جانا  الد الوالد    و نليهلا 
افرتاري الوالد    و العيش يف لتلع جد د  و عد  االرت اط 
شاملدرس (  وتساعد عوام  الونا   عل  رسل مسار صة  وتوفر 
الاجزا وانيا م  عوام  اخلةر، ال سيلا طنال فرتات اديا  

__________ 

(
41

      2009الترر ر العامل  ع  املخد رات لعا   (
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احملفوف  شالتةد ات  ولدى شعر األبفال شعر السلات 
 اناً(،  11)اندر الفرر  والردرات املتنصل  الت متنةهل ادلا   

ولك   طيَع األبفال  ستفيدو  م  آثار الونا   الت تنتم ع  
 شيب   سر   واجتلاعي  ومدرسي  ولتلعي  صةي  

  
  العوامل الشخصية  -1  
 ساعد عدا م  العوام  الأخصي ، م  شينها الوراث   -11

هارات وترني   الأخصي  والصة  العرلي  وم  والعوام  ال يولوجي
اديا ، عل  حتد د ما تتا نا  شاب ما سينخرط يف تناول 
املخد رات  و يف رًم م   مناط السلوك الت ت س ا مأان   فرد 
 يا ك تكو   الأخص الوراث  ت  تعرضه ملأان  تناول 
املخد رات الت ند تتةر    و ال تتةر  ، السا ال يب  الت حتيط 

وتلع احملل  تزاء تناول شالأخص )مث  مونف الوالد    و ا
املخد رات( والتجارب الأخصي  املعين   والتعرض ملواا م  ن ي  
املخد رات  و الكةول  و الت ز  ثناء ادل  ند  يثر تنثما طفيا  و 
صارطا يف منو الةف  وناشليته لتناول تل  املواا مستر نا، السا 

صة  العرلي  املاا  املعين  وون  التعرض ومداً  وتررت  مأان  ال
لدى الةف ، ال سيلا اضةراب السلوك واضةراب نرص االنت اً، 
شتناول املخد رات يف مرالل  الالر   وند  نجل تناول الت ز 
والكةول يف الةفول  املتنطر   و يف شدا   س  املراار  ع  
صعوشات ونع  يف مراال  ساشر  و أك  عام  طةر  يت  

الالر   و تزا د انتأار مسائ  شاالتلال تناول املخد رات يف مرالل  
الصة  العرلي   ثناء س  املراار  و ررت  عاا  شازا اا طةر تناول 
املخد رات  وند  كو  تناول املخد رات لدى شعر الأ اب مبثاش  
حماول  للنجا  م  مأان  الصة  العرلي   فخنال س  املراار ، 
 تأك  الأخصي  تات الرر   يف األالاسي  الرو   عام  طةر
 يت  شاالتلال تناول املخد رات، ولك  املأان  الداطلي  )مث  
الرل ( تأك  عامنا مماثنا  و أك  املزاج السل  يف سنوات 
الةفول  األو  عام  ونا    در  تنثم عوام  اخلةر و رل  م  
االتلال تناول املخد رات ورم تل  م   مناط السلوك الت 

  السلات  و الردرات تتس ا يف مأان  يف مرالل  الالر   وم
الونائي  اةام  طنال مراال  الةفول  الردر  عل  الثر  شالنف  
واالعتلاا عليها والردر  عل  تل ي  االتياجات اديا  والردر  عل  

ا ات امل اارات وت لور الأعور شاةو   والردر  عل  عيش شران  
مزاج  محيل  والتع م عنها  وفيلا  تعل  شتناول املخد رات،  أك 
 الأاب احملرتا، واو  ترد   يف س  املراار ، عامنا للونا   

  
  العوامل األسرية  -2  
تأك  نوعي  اديا  األسر   عامنا ن ما  يثر يف الصة   -12

والسلوك طنال مراللت الةفول  واملراار   و رتك ادرما  امل كر 
ل  و )مث  االفترار ت  ادنا  م  مرد م  الرعا    و اإليا

اإل ذاء( عاا   ثرا عليرا يف مسار الةف  بوال الياته  و تعرض 
 شناء األشخامل املرىنب لللخد رات  و الكةول شصف  طاص  
خلةر تناول املخد رات يف ون  الال   ويف املراار ،  ررت  
االنض اط والرواعد األسر  ، م  طنال ا ات هن م متةرف  )تما 

يف املعان  (، شنأوء مأان  يف  مفرب  يف التساا  وتما مفرب 
تل  الفرت   واملراال  االنترالي   و التغمات اةام  يف اديا  
األسر   )مث  افرتاري الوالد    و فردا   الد  فراا األسر  املررشب 
 و االنترال ت  ال  جد د  و مدرس  جد د ( ند تعر ض  ك 
ةل شاب للخةر  واآلشاء الذ   حيسنو  االستلاع ت   بفا

وحيد او  تونعات معرول  و رصدو   نأة   بفاةل و صورو  
موانف و مناط سلوك صةي  منوتجي  )فيلا  تعل  شتناول األاو   
 مثنا(  يثرو  

 تنثما ونائيا 
  العوامل االجتماعية  -3  
تيا ك التنثمات االجتلاعي  اورا  تزا د شروًز نللا  -13

شعر اوتلعات، ساي  انرتب الةف  م  س  املراار   فف  
وسائط اإلعنا  يف تشاال  تناول املخد رات  وتل   مر مهل 
أل  الأ اب ميالو  ت  التنثر شتصورال ع  مدى شيوع  و 
"تشاال " تناول املخد رات يف ش كاىل  ف تا نا   صدناء 
شاب ما  و  نرانه  دطنو   و  أرشو  الكةول  و  تناولو  

تراا شنهنل  فعلو  تل ، فل  املخد رات،  و نا  اناك اع
احملتل      فع  او   ضا تل   شيد    ظاار  تنثم األنرا ، 
شوصفها عام  طةر، ا  ظاار  معرد ؛ وا  ناارا ما تنطذ 
شك  تج ار صر ح عل   ر ا املخد رات، نلا   فرتض 



 
 

 اليانا  والررارات املتعلر  شتناول خمد ر ما تررت    ضا 
ملرت ط شذل  املخد ر حتد دا  وند ملر شالتصورات ع  اخلةر ا

خمد ر  دهر الد ثا مبرالل  ال تتوافر طناةا معلومات نثم  ع  
املخابر  و العوانا املرت ة  شتناوله  ورال ا ما متغ معلومات 
رم انير  الفراغ الذك  يا ك ت  الندر ت  املخد ر عل   نه 

ويل املخد رات منمو   و    متناوليه خمتلفو  نوعا ما ع  متنا
األطرى  ونللا تزا دت املخابر احملتلل  لتناول املخد ر 
اخنفض  معدالت تناوله  رم    م  األفض  الندر يف مفهو  
املخابر املتصل  شاملخد رات مرارن  مبا  تصوًر الأ اب م  
فوائد  فرد  تصور شعر الأ اب    يف السلوك رم الصة ،  

اعي  ن م  )مث  اعل تكو   نتناول املخد رات، فوائد اجتل
او   مرروب فيها  و عرد الصدانات(  وشناء عل  تل ، ال 
تكو  املعرف  املتعلر  مبخابر املخد رات مبثاش  عام  ونا   يف 
الد تاىا، ش   تةر  تل  م  طنال االعتراا شن  خمابر 
تناول املخد رات  نرب م  فوائدً  وااللتزا  الروال  واملأارن  

  نأة  تروجيي  صةي  وطدم  اوتلع احملل  ا   الفاعل  يف
 نلها عوام  اجتلاعي  اام  توفر ادلا    ثناء فرت  املراار  

  العوامل الجنسانية -4 
م  املهل الندر يف الفروري شب اانسب فيلا  تعل   -14

شعوام  الونا   وعوام  اخلةر تات الصل  شتناول املخد رات  
ونا   وعوام  اخلةر متساو   يف فرد تكو  شعر عوام  ال

األيي  لدى الفتيا  والفتيات )مث  الدعل االجتلاع  والتليز 
األناامل  والفرر( ولك  ند  عرب  عنها شةرائ  خمتلف   

  نثر  (42)اضةراب نرص االنت اًفاضةراب السلوك و 
انتأارا لدى الفتيا  منهلا لدى الفتيات  ثناء الةفول ، مما 

__________ 

(
42

 The ICD-10 Classification ofاندر مندل  الصة  العاملي ،  (

Mental and Behavioural Disorders: Clinical Descriptions 

and Diagnostic Guidelines   تصنيف االضةراشات العرلي(
التنريح  -والسلوني  الوارا يف التصنيف الدويل لغمراض 

 العاشر: الوصف السر رك وامل اائ التوجيهي  للتأخيص(
(، والراشة  األمر كي  للةا النفس ، 1992)جنيف، 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: 

DSM-IV-TR, 4th. ed.   الي  االضةراشات العرلي  التأخيص( 
 ( 2000( )واشنة  العاصل ، واإلالصائ 

يل ت  االرت اط م كرا شننرا  توك سلوك  ملك      يا ك
منةرو و يا ك يل ت  ال دء يف تناول املخد رات يف ون  
م كر مرارن  شالفتيات  وتتزا د  يي  عوام  طةر  طرى لدى 
الفتيات؛ وم  شب عوام  اخلةر اذً الندر  السل ي  ع  
 الذات  و ضعف االعتزاز شالنف   و شوار  الوز   و 

 كر  و ارتفاع مستوى الرل   و االنتباب  ومتي  ال لوغ امل
الفتيات يف س  املراار  ت  تعةاء  ولو    نرب للعنانات 
االجتلاعي  مرارن  شالفتيا ؛ نلا   د   ناشلي   نرب لتنثم 
األصدناء الذ    تناولو  املخد رات  وتزااا  يي  شعر عوام  

  اط، الونا  ، مث  اعل اآلشاء وما  وافره م  انض
 لدى الفتيات 

  
  العوامل المدرسية -5 
تأك  فرص  الذااب ت  املدرس  عام  ونا   مهل ا؛  -15

فنوعي  التجرش  املدرسي ، فيلا  تعل  شاألبفال الراار   عل  
الذااب ت  املدرس ، تيثر يف صةتهل ويف االتلال اخنرابهل يف 

  املرجح  مناط سلوك طةر ، مبا يف تل  تناول املخد رات  وم
    واجه الأ اب الذ   ال  أارنو  يف التعلل والذ   ترشةهل 
عنانات را ب  شاألنرا  واملعللب )مث  الأ اب الذ    تعرضو  
للرتايا  و  أعرو  شعد  االنتلاء ت  املدرس   و الذ   ال 
 أارنو  يف األنأة  املدرسي   و رماا م  األنأة ( مأان  

و    نخربوا يف  مناط سلوني  خمتلف  تتعل  شالصة  العرلي  
تنةوك عل  خمابر صةي ، مبا فيها تناول املخد رات   ما 
الةناب الذ      دو   اوشا مع املعللب ويف اوالب التعليل  
واالجتلاع  فيكونو   الس  الاال م  اليث الصة  العرلي  
و نرب ندر  عل  مراوم   مناط السلوك املنةو   عل  خمابر 

ل     تكو  نتائجهل التعليلي   فض   واملدارا الت تعتت وحيت
عل  حنو منتدل شتوثي  العرى شب املعللب واآلشاء والةناب 
تكف   ثرا ونائيا ااما يف لايل التعلل والرفاً  و نخفر االتلال 
تناول املخد رات وسط الةناب يف مرالل  الدراس  الثانو   عندما 

 نع صر ح لتناول املخد رات  تجل   م  نواعد املدرس  م
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العوامل المتعلقة بالمجتمعات المحلية والمجتمع   -باء  
  ككل
تنأن معدل العوام  املذنور   عناً والت تيثر يف  -16

الأ اب ع  ظروو لتلعي  وظروو اجتلاعي  عام   طرى 
)مث  نفا   الدط  وَتوفخر فرمل العل  والسك  ونوعي  ش كات 

  وند تكو  اةجر  الداطلي ، وعل  وجه الدعل االجتلاع (
اخلصومل م  املناب  الر في  ت  املد ، عام  طةر عندما 
تيا ك ت  شعور املرء شاالنتناع م  جذوًر وفردا  الريل 
والعنانات األسر   الترليد   وفردا  اةيك  االجتلاع  مرارن  
  شاوتلع احملل  األصل  وصعوش  التكيف م  الناالي  الثرافي
واإلالساا شالغرش   و أك  عد  ادصول عل  وسيل  لكسا 
اط  معرول عام  طةر   ضا، شننه يف تل  شن  الوظائف 
املنةو   عل  مها  ممل   واالفترار ت  اإلشراو وعد  توافر فرمل 
للرتن   وتزااا الد  النرص يف املوارا املالي  تفانلا شس ا 

املدارا وعد   الدروو اوتلعي  السيب ، مث  سوء صيان 
تمكاني  ادصول عل  اخلدمات اوتلعي    ما اوتلعات احمللي  
الضعيف  فه  عل  األرجح  نثر عرض  للجرمل  ولتناول عام  
الناا فيها املخدرات، نلا ا   نثر عرض  لناضةراب 
االجتلاع  الذك ند  ز د شدوًر م  ضعف تل  اوتلعات  

متاس  اوتلع احملل  وندرته و أك  ر ا املال االجتلاع  ) ك 
 عل  ال  مأانله املأرتن ( الينا عل  صةته 
 وملك      يثر يف عدا م  املسائ ، مبا فيها مسنل  

 تناول املخد رات 
   
 فئات السكان المعرضة للخطر -1 

 
 عيش الأ اب يف نام   رجاء العا  يف ظروو مت ا ن   -17

طةر عاا   يف خمتلف جدا  و تعرض الكثمو  منهل ملستو ات 
مياا   الياىل وخيتار معدل ايالء الأ اب عد  تناول 
املخد رات  رم    شعضهل عل  األن  جيرب املخد رات، ال سيلا 
الرن ا واملنأ ةات األمفيتاميني  )ت  جانا الكةول والت ز 
ونذل ، وشصف  متزا د ، األاو   تات التنثم النفساين او  

عضهل مأان  م  جر اء تل   ولك ، م  و واجه ش تشراو بيب(

الواضح    اناك عداا م  األبفال والأ اب يف ن  منةر  
 تعرضو  ملستو ات طةر  عل  م  املتوسط  وند  تجل  تل  
اخلةر شةرائ  خمتلف ؛ ف تا نان  املخد رات متاال  للأ اب طنال 
وا فرتيت املراار  والرشد )نتيج  تناول املخد رات يف األسر   و وج

مستو ات عالي  م  اال ار شاملخد رات يف حميط السك  مثنا(، 
ازااا االتلال تناوةل ةا  و تلث  التةدك )والفرص (  ما  اوتلع 
يف توفم الدروو واخلربات شأك  منتدل اليع األبفال 

 والأ اب، وطاص  الضعفاء منهل 
   
 استراتيجيات الوقاية من تناول المخد رات -2 
 
غ  السرتاتيجيات الونا   األولي     تكف  ت ناء  ن  -18

االنت اً ت  طيع الفبات السكاني  ) ك    تكو  شامل ( و   
تستهدو فبات سكاني  شعينها ) ك    تكو  انترائي (، عل  
الد سواء  وم  شن  امل اارات الأامل  اليع السكا  
واملستند  ت   ساا جيد     فر الةلا عل  املخد رات 

تساعد عل  نأف الثغرات  و التعرو عل  فبات السكا  و 
الت ال تتلر  طدمات نافي   وم   ج  تل ي  االتياجات فبات 
طاص   و فبات ضعيف  م  السكا  عل  حنو فعال، ملك     
تستفيد تل  الفبات م  م اارات  نثر ترنيزا  و نثاف   وشالتايل، 

تداشم،  ك ال شد    تتضل   ك طة  للونا   ننا نوع  ال
التداشم الت تستهدو عام  السكا  والتداشم الت تستهدو 
 ضعف الفبات السكاني   وتوفر ال ةوع ترشااا جيدا شأن  
الن هم الأامل  اليع السكا  والن هم احملدا  اةدو األنثر 

 فائد  فيلا  تعل  مبختلف مراال  اديا  
  
  الطفولة المبكرة -3 
 اارات الرامي  ت  التأجيع عل  ملك      كو  للل -19

تعز ز صة  األبفال ونأنىل االجتلاعي  طنال السنوات 
الساشر  لدطول املدرس  )األبفال الىت س  السااس (  ثر يف 
 اديلول  او  تعر ضهل لةائف  م  املأان ، مبا فيها 
تناول املخد رات، يف س  املراار  وما شعداا  و ن غ     ت د  

   اآلشاء الرار ب يف اإلجناب، م  طنال تتناء الونا   مبخاب



 
 

وعيهل شالضرر الذك  س  ه تناول املخد رات  و الكةول  و 
الت ز  ثناء ادل   وم اارات الز ارات املنازلي  الت تستهدو 
األ سر الناشب  الت تواجه مأان  )مث  الصة  العرلي  للوالد   

الأر  ( تعد   و تعاب  املخد رات  و عد  الدعل م  جانا
تدطنا فعاال جدا لصاحل األبفال يف مرالل  ما ن   املدرس   
وتنةوك اذً الربامم عاا  عل  عنان  مكثف  بو ل  األمد مع 
األ  واألسر  ت د  ن   الوالا   و شعداا م اشر   وىدو شرامم 
الز ارات ت  اعل األ  فيلا  تعل  شاالتياجاىا الصةي  اخلاص ، 

ئ  املتعلر  شنلو الةف  وشاملساعد  عل  ت  جانا املسا
ادصول عل  اخلدمات  وند ت ب     شرامم التعليل اايد  يف 
مرالل  الةفول  امل كر  حتس   األااء األناامل  واملهارات 
االجتلاعي  لدى األبفال الضعفاء، وا  تعوا شفوائداا يف 

م   األج  الةو   يف عدا م  لاالت اديا ، مبا يف تل  ادد
تناول املخد رات   ما الربامم املوج ه  ت    سر األبفال يف مرالل  
ما ن   املدرس  فيلك     تساعد عل  التعر و عل  املأان  
السلوني  يف الةفول  امل كر  وادد منها )مث  عد  االمتثال 
واضةراب السلوك(، وعل  حتسب ممارسات ترشي  األبفال، 

ب  تسهل يف تعز ز منو األبفال منوا وتساعد اآلشاء عل  تكو   شي
 تجياشيا 

  
 الطفولة المتأخرة -4 
 
م  األفض     تكر ا موارا الونا   األولي  يف سنوات  -20

الةفول  املتنطر  للل اارات املستند  ت  األسر   فلعدل اآلشاء 
 ستفيدو  م  الدعل، نلا ملك     تيا ك األسر  املوس ع  اورا 

 لال الدعل، ال سيلا يف اوتلعات الت ال توجد شالز األيي  يف
فيها ندل راسخ  للرعا   االجتلاعي   رم    مث  تفاوتا ن ما يف 
الدروو واالالتياجات  فرد  كف  تردمي املأور  لفرت  وجيز  يف 
شعر اداالت؛ وند  كو  التدر ا عل  مهارات ترشي  األبفال 

   نثر فائد  يف الاالت مبأارن  ن  األسر   و الدعل العناج
 طرى  واد  األمث  او ا ات ترتيا متدرج  وفر اخلدمات 
ملختلف االالتياجات  و مستو ات املخابر  وم  آثار اذا 
الرتتيا  نه  تيح اعل الربنامم اليع األسر يف اوتلع مع تتاال  

الفرص  لغسر الت تواجه حتد ات طاص  للةصول عل  
 للوصل  اخلدمات او     تتعر ض

عل  ويف شعر املناب ،  زااا انتأار شرامم التدر ا  -21
وا  شرامم تضل للوعات م   ،انتساب املهارات األ سر  

األسر معا يف حنو مثاين اورات  وند ت ي ن  فعالي  اذً الربامم 
فيلا خيص للوعات األسر الت ت أك   استنااا ت  عوام  

 الد الوالد   فيها مرىنا  طةر مأرتن  )مث  األسر الت  كو 
لللخد رات( ونذل  اولوعات املأك ل  او  مراعا  ملستوى 
اخلةر لد ها  فف  نلتا ادالتب، تساعد اذً الربامم اآلشاء 
 ساسا عل  حتسب ندرىل عل  االستلاع والتواص  شأك  
فعال وال  املأان  ونفال  االنض اط املنائل ورصد  نأة  

املراار   وال شد    تكو  الدورات تفاعلي    بفاةل  ثناء س 
)شدال م     تكو  يف شك  حماضرات( و   تتيح لآلشاء 
واألشناء فرصا الطت ار  فكارال ومهاراىل ااد د  معا  ونثما 
ما تندل اذً الدورات شالتنسي  مع املدرس  احمللي ، مع 

شن  التأد د عل  الدعل املت اال شب اآلشاء واملعللب  وم  
توفم الوافز، مث  افع مصروفات النر  وتوفم ترتي ات لرعا   
األبفال وتردمي وج ات طاعي  لانا ونسائل لأراء سلع 
استهناني  يف هنا   الربنامم،     سهل شأك  ن م يف تعز ز 

عل  مأارن  اآلشاء واألسر  وتطاال، تعد شرامم التدر ا 
يارات يف لال الونا   م   جنع اخلانتساب املهارات األ سر   

م  تناول املخد رات؛ وند ت ب نذل   هنا  فر املأان  
السلوني  األطرى )العدواني  والتغي ا ع  املدرس ( وتز د ارت اط 

(43)األبفال شاملدرس  
  

__________ 

(
43

لدلي  اإلرشااك لتنفيذ شرامم التدر ا عل  انتساب املهارات ا (
األمل )منأورات  تعاب  املخد رات األ سر   م   ج  الونا   م 

 ( A.09.XI.8املتةد ، رنل امل يع 
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  المراهقة المبكرة والمتوسطة -5 
فيلا  تعل  شاألبفال يف فرت  املراار  امل كر  والراار    -22

ذااب ت  املدرس ،  أك  التعليل اةااو ت  تتناء عل  ال
الوع  مبخابر تناول املخد رات عنصرا ااما للونا    وتتعز ز 
شردر ن م ندر  التدر   يف الفصول عل  الونا   م  تناول 
املخد رات عندما جيرك توفم اذا التدر   يف سياري هنم نائل 

م جيلع شب عل  فكر  "املدرس  النااض  شالصة "، واو هن
العنا   شال يب  يف ااط  املدرس  والوةا وتتاال  س   جيد  
للةصول عل  اخلدمات وضلا  املأارن  الرو   م  جانا 
اآلشاء واوتلع احملل   وتكف   ال الفصول النلوتجي  الواعد  يف 
تبار اذا النوع م  التعليل توفم معلومات انير  ومتوازن  ع  

خد رات يف سياري استكأاو التنثمات خمابر وعوانا تناول امل
االجتلاعي  وتعليل مهارات اديا  األساسي  )مث  الردر  عل  
التغلا عل  الصعاب وا ات الررارات والتفكم الناند واالعتداا 

(44)شالنف ( 
ولك ، لك  تتسىن تاار  اذا النوع م  التعليل يف  

صة  املدارا،  ن غ  اله مع مسائ   طرى )مث  مأان  ال
العرلي ( تأرتك معه يف عوام  اخلةر والونا   نفسها  والن هم 
التعليلي  التفاعلي  ضرور   لضلا  تعليل فعال شأن  خمابر 
تناول املخد رات، تت ت ب     لرا توفم املعلومات رم لد   
وندرا ت   يي  الصل  شالوانع، فل  املرجح    تيا ك الربل  

ز اا  ندرات الربامم عل  تعليل بناب املنائل  ثرافيا ت  
 نتلو  ت  للوعات تثني  خمتلف  شأن  خمابر تناول 

والىت  فض  الربامم تكو  حمدوا  الفعالي  ندرا  (45)املخد رات 
ت     العد د م  عوام  اخلةر تتجاوز حميط املدرس   شيد    

__________ 

(
44

 Skills for Health: Skills-Based Healthالصة  العاملي ،  مندل  (

Education Including Life Skills - An Important Component 

of a Child-Friendly/Health-Promoting School, Information 

Series on School Health, No. 9  : مهارات م   ج  الصة(
التعليل الصة  املستند ت  املهارات مبا يف تل  مهارات 

عنصر اا  ل ناء مدرس  مياتي  للةف  ومعز ز  للصة (  -ديا ا
 ( 2003)جنيف، 

(
45

ب الأ اب م  األنليات فيلا ش  تم  تعاب  املخد را لونا  ا (
 منأورات األمل املتةد ، رنل امل يع) اإلثني  والسكا  األصليب

A.04.XI.17 ) 

اليث التكاليف أل  تنفيذاا  اذً الربامم تعترب تات فعالي  م 
نلي  التكلف  نس يا وند تَ ب    ةا  ثرا يف  نواع  طرى م   مناط 
السلوك، نلا    تنطم ال دء يف تناول املخد رات شسن   و سنتب 
لدى عدا نلي  م  الةناب  ساعد عل  اجتناب تك د تكاليف 

 اجتلاعي  ن م  يف املستر   
ت وم  املهل وجوا سياسات شأن  تناول مواا اإلاما ، ت -23

ملك   تل  املدرس  م  معاا  مسائ  تناول املخد رات وم  
التنثم عل  الرواعد والثراف  يف تبار املدرس   وحمتوى سياسات 
املدرس  شأن  تناول مواا اإلاما   مر مهل، ولك  اإلجراءات 
الت  ستعا  يا لوضع تل  السياسات واإلشناغ عنها وتنفاتاا 

م تأارن  يف اذً اإلجراءات مهل    ضا  ولب  نا  ا ات هن
 ستهل  ندرا ن ما م  الون  ف   له  ثرا تجياشيا ألنه  تيح 

شامتناك اذا اازء م  الياىل  واو  للةناب واملعللب شعورا
سوو  يا ك ت  اعل  نرب للسياسات والررارات  و ن غ  
لسياسات املدرس  فيلا  تعل  شتناول مواا اإلاما     تأل  

رات والكةول والت ز يف  وساط الةناب والعاملب تناول املخد  
تناول مواا اإلاما  ا  تل   شاملدرس   والسياس  املتوازن  شأن 

ت  تجياا اللول للرضا ا يف ميداين التدر   وتعز ز  الت تسع 
الصة ، مبا يف تل  العوانا املنةري  لللخالفات، وترل  م  

اس   فغال ا ما  يا ك اازاءات العراشي  مث  اإل راو ع  الدر 
اإل راو ت  ز اا  السلوك املعااك لللجتلع  وشالتايل،  ن غ     
تأج ع السياسات املتعلر  شتناول مواا اإلاما  عل  تجياا س   
م تكر  ملساعد  الأ اب املعرضب خلةر  نرب عل  احملافد  عل  

 صناىل شاملدرس  
ا   الأامل  وند  ستفيد طيع الةناب م  تداشم الون -24

الرامي  ت  نر  املعارو  و مهارات اديا   و ت  حتسب ال يب  
العام  يف املدرس   رم    شعر الةناب )مث  الةناب الذ   
ال  نجةو  يف املدرس   و الذ    واجهو  مأان  سلوني   و 
 عانو  م  تعانات يف لال التعل ل  و الذ   ال  أارنو  يف 

م الدراس ( معر ضو  ملأان  خمتلف ، منها  نأة  طارج الربنام
تناول املخد رات، وملك      ستفيدوا م  تداشم الونا   احملدا  
األاداو  وملك     تكو  امل اارات الت تساعد الةناب 



 
 

املعرضب لدرج   نرب م  اخلةر م  طنال تردمي اعل  ناامل  
ضي  ةل وتعليلهل مهارات اديا   و تشرانهل يف شرامم ر ا

ع  وتروحيي     تكو  فعال   وند نا  ل عر امل اارات الت ط 
فيها بناب معرضو  خلةر  نرب يف شرامم حمدا  األاداو  ثر 
سليب، أل  تل  امل اارات ند افع  شنولب  الةناب ت  عرد 
عنانات مع  نرا  م  توك السلوك املنةرو ونضاء ندر  ن  

ا ب؛ وم   ،   نصح م  الون  يف فصول ندامي  مع  نرا  عا
شتوط  ادية   ونان  التدطنات الرصم  املد  الت تستخد  
فيها النهم الرائل  عل  ادوافز م أر  شاخلم شصف  طاص  فيلا 
 تعل  شالةناب الذ    تناولو  الكةول، وملك      كو  ةا 

  ثر مماث  عل  الةناب الذ    تناولو  املخد رات 

ت ترد   طدمات ت  الأ اب واألند   وتتيح األجهز  ال -25
الر اضي  ورماا م  الكيانات الت توفر  نأة  طارج املدرس  

توفماا  فرصا جيد  لتعز ز منو الأ اب وصةتهل  فه ، مبجرا
 نأة  شد ل  لغبفال والأ اب، تيا ك اورا ااما يف التأجيع 
ا  عل  االستفاا  م   ونات الفراغ شصور  صةي   رم    ش مك

اذً الكيانات    تعزز اذا الدور شوضع شرامم تضل  فيها ما 
طيع الأ اب شالسنام  ااسد   والنفسي ؛   ل :     أعر فيها

و   تكو  فيها الرواعد والتونعات واضة  ومنائل  للس ؛ و   
تتيح الكثم م  الفرمل لناضةناع مبسيوليات متزا د   و تونف 

تيةها تل  الكيانات عل  نوعي  جزء ن م م  اإلمكانيات الت ت
عنانات الأ اب شرااىل ومدرشيهل م  الراشد    ف تا حتل  
ايالء األشخامل خبصال االالرتا  والدوء والردر  اايد  عل  
التواص ، ف   تل   عزز صة  الةف   والتةدك  ما  الراا  
 الراشد   او      ذلوا ن  ما يف وسعهل لضلا  شعور طيع

 اب شنهنل مأارنو ، وطصوصا َم  ند  أعرو ، األبفال والأ
او  تل ، شاالست عاا شس ا نوع جنسهل  و ميلهل اانس   و 
عونهل  و انتلائهل اإلثت  و الد ت  و ن غ     تكو  الربامم 
اوتلعي  اخلاص  شاملراارب والأ اب الضعفاء مستند  ت   ال  

الر اض  والفنو  و   تعل  يد   الجتذاب املأارنب )م  طنال 
مثنا( و   تكو  مدىا نافي  لتكو   عنانات نائل  عل  الثر  

والدعل شب املوظفب وطيع املأارنب و   تويل التعلل وتةو ر 
 املهارات عنا   تفوري ما توليه للنتائم 

وتستخد  اوتلعات يف خمتلف  حناء العا  ادلنات  -26
وند  تلف  .ونا   األولي الت تأ  عرب وسائط اإلعنا  لدعل ال

 اداو تل  ادلنات، مث  تأجيع  ساليا اديا  الصةي  
وتغيم نواعد اوتلع احملل  فيلا  تعل  شتناول املخد رات واعل 
اآلشاء يف اور الونا   الذك  يا ونه  ولك  تكو  ادلنات 
فع ال ، فنا شد م  فهل جيد للأ اب واآلشاء املستهدفب وتوافر 

افي  للوصول ت  اولوع  املستهدف   وتأم األال    ضا موارا ن
 :ت   يي  ما  ل 

عندما ترد   ادلنات معلومات طاص   • 
شاملخد رات، جيا    تضل  ان   تل  املعلومات 

 وتوازهنا 

لدى مناالد  العوانا يف األج  الةو  ، م   • 
املهل التأد د عل  العوانا الأخصي  

)مث  عد  جاتشي  مدهر  واالجتلاعي  الفور  
الأخص وشعوًر شادرج شس ا تنثم املخد ر 
وات اعه سلونا معاا ا لللجتلع يف اليو  التايل 
وازا اا النام اال  عندً وعد  ندرته عل  الرتنيز 

 وتعر ضه لناعترال( 

ندرا ت  التنوع الك م يف  وساط الأ اب، م   • 
 املهل توط  الوضو  فيلا  تعل  شاولوع 
املستهدف  والصور   و التلثي  االجتلاع  الذك 
ترشةه اولوع  مبخد ر ما؛ فالرسال  املوج ه  يف 
وسائط اإلعنا  ت  الأ اب املغامر  ، عل  س ي  
املثال،  ن غ     تكو  خمتلف  ع  الرسال  املوج ه  
ت  الأ اب الذ    رو  جاتشي  تناول املخد رات 

 لرل  لد هل نتيج  لللسائ  الت تثم ا

جيد معدل الراشد   صعوش  شالغ  يف موان    • 
ا ااات الأ اب واالعت ارات اخلاص  شالس ؛ 
وم   ، فل  املهل تشراك  فراا اولوع  

 وسائط اإلعنا   املستهدف  يف صيار  م اارات
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وم  الصعا    تكو  محنات الونا   يف وسائط  -27
ه شب وسائط اإلعنا   اإلعنا  ملةوظ  وسط تزاالل ال ساش  ل

والأرانات شب الرةاع العا  والرةاع اخلامل الت جيلع فيها 
الرةاعا  موارايا فعال  يف توسيع نةاري محنات الونا    وتتا 
است خدم  النهم الرائل  عل  وسائط اإلعنا ، الترليد   منها 
)مث  املراشنات يف الأارع( وااد د  )مث  ش كات التواص  

عل  اإلنرتن (، شأك  م تكر، فل  امللك     االجتلاع  
تتيح الوصول ت  اولوعات املستهدف  م  الأ اب او  

 تكاليف شااد  
  

  أواخر المراهقة وأوائل سن الرشد  -6 
ندرا ت  الدور األساس  الذك تيا  ه شعر األمان  يف  -28

ي  اليا  املراارب والأ اب، مث  مكا  العل  وموانع اديا  الليل
)ناألند   واملرانص وادانات وادفنات واملهرجانات املوسيري ( 
 وميسسات الدراس  شعد املرالل  الثانو   )مث  املعااد وااامعات(،

وات اع هنم نائل عل   يي  "ال يب   (46)ف هنا مهل  يف الونا   األولي  
الصةي "،  عرتو مبا تنةوك عليه م  تمكانيات لتعز ز الصة   و 

 ها، ند  كو  فع اال يف طيع اداالت:تعانت
م  شن  ظروو العل  وامللارسات التنديلي      • 

 فف م  الضغط  و تز د م  شدته عل  العاملب، 
مما  يثر شدرج  ن م  عل  صةتهل وتناوةل 
لللخد رات  وند  ساعد تسها  املوظفب يف بر ر  
تنديل عللهل عل  ادد م  الضغط، شننه يف تل  

تداشم مث  تردمي تعليرات شأك  منتدل عل   شن 
األااء ووضع جداول زمني  معرول  ومرن  للعل   
وش مكا  الأرنات   ضا، الك م  منها والصغم ،    

__________ 

(
46

س   وجد يف طيع اوتلعات للوع  م  السكا  يف  واطر  (
املراار  ويف  وائ  س  الرشد تتا  ةل تمكانيات  ن  للةصول 
عل  املوارا  فالأ اب العابلو  ع  العل  الذ    عيأو  يف 

مسان  سيب   و يف الأوارع )نتيج  تنأب  سيب   و رم مسترر  
 و نتيج  عل  عرلي  مثنا(  رج ح     ستفيدوا م  اخلدمات 

ستفيدو  م   نأة  الونا   تات األاداو احملدا   نثر مما  
 األولي  

املخد رات م  طنال رفع ارج  وع    فر تناول
املوظفب واملأرفب مبسائ  املخد رات، وات اع هنم 

وحتري  التواز   فعال للتعرو عل  متناويل املخد رات
شب التداشم التنا  ي  وس   ادصول عل  

(47)املساعد  
 

م  األفض  معاا  تناول املخد رات يف موانع  • 
اديا  الليلي  م  طنال تدطنات شامل  ىدو ت  
تعز ز صة  وسنام  العاملب فيها والزشائ   
ومسائ  الصة  والسنام  ااط  تل  املوانع 

ند تأل  مسائ  م  ن ي  واسع  النةاري، وا  
التهوئ  وادرائ  ومستو ات الضوضاء واألمراض 
املنرول  ع  بر   االتصال اانس  وادل  رم 
املرروب فيه واإلصاشات رم املرصوا  نتيج  

ات خد ر املحت  تنثم السروط  و العنف والرياا  
شعد مغاار  مكا  العل   وم  األفض     تعاجل 

  مز م م  السياسات اذً الرضا ا شاستخدا
األساسي  وتدر ا املوظفب الذ    رد مو  
اخلدمات ومرانيب األشواب ومساعد  املوظفب يف 

 عند الضرور   ادصول عل  العناج

ت نصح ميسسات الدراس  شعد املرالل  الثانو     ضا  • 
شات اع هنم شام  جيلع شب التوعي  والتعليل، 

ا ات  اولوعات، معناا  ونذل  تدر ا 
سياسات ت ة    تة يرا متسرا  و ن غ     تستند 
امل اارات يف اذً امليسسات ت  فهل    تناول 

 املخد رات  يثر عل  األااء األناامل  
  

__________ 

(
47

-Management of Alcohol- and Drug مكتا العل  الدويل: (

Related Issues in the Workplace, ILO Code of Practice  
تاار  الرضا ا املتصل  شالكةول واملخد رات يف مكا  العل ، (

(  1996)جنيف،  )مندل  العل  الدولي  ممارساتمدون  
 /http://www.ilo.org/public/libdoc/iloيف مونع: متاال  

1996/96B09_297_engl.pdf. 



 
 

  جميع مراحل الحياة -7 
م  الواضح    اوتلعات تتا  ةا بائف  ن م  م    -29

يا  الفرمل )م  اليث للوعات السكا  املستهدف  ومراال  اد
وخمتلف ال يبات، مثنا( لتعز ز صة  الأ اب والونا   م  تناول 
املخد رات  ولب  نان  الونا   األولي  ترنز رال ا عل  سنوات 
املراار ، ف   سنوات الةفول  امل كر  واملتوسة  تتيح   ضا فرصا 

تكو   ضي  نةانا عندما  جيد  لذل   وفرمل الونا   األولي 
الرشد  ولك  م  املهل   ضا العنا   يذً  نتر  الأ اب ت  س  

املرالل  م  اديا   وطنال طيع مراال  اديا ، جيا تاراج 
احملل   الونا   يف الةر ر  الت  تصور يا طيع  فراا اوتلع

مسيولياىل )و أل  تل  األسر واملدارا ووسائط اإلعنا  
الليلي (   و جهز  رعا   الأ اب واالاعات الد ني  و مان  اديا 

و تلث  التةدك الذك  واجه واضع  سياسات وشرامم الونا   يف 
شيا  الةر ر  الت ملك     ت دعل يا املهل  األساسي  املسند  ت  
ايالء األفراا م  اوتلع ش اراج السياسات والنهم املتجه  حنو 
الونا  ، لك   رى  صةاب املرانص مثنا    مراعا  الصة  يف 

ع ملك      كو  تا جدوى  ار   ولك  تفهل تل  املوان
املدارا    الونا   تسهل تسهاما م اشرا يف شلوغ  سلةات

األاداو التعليلي   واألمث  او     عترب ن  فرا م   فراا 
اوتلع احملل     الونا   م  تناول املخد رات وتعز ز الصة  يا 

ر  الفضل   مر شخص  و ال  عتربيا مأروعب مينتب، ش  الةر 
 للريا  شعلله 

وتسهل ن  م اار  منفرا ، عندما تستند ت   ال   -30
ت صل ل وتنف ذ شعنا  ، تسهاما ن ما يف الونا  ؛ رم    االتلال 
لع امل اارات  حتري  نتائم تجياشي   كو   نرب شكثم عندما   
املنفرا  يف تبار عل  طاع  شام  وبو   األج   وتعت تنلي  

ب الذ    تلتعو  شالصة  والذ   ال  تناولو  املخد رات الأ ا
احملل  يف مساعد  األبفال والأ اب  تشراك طيع  فراا اوتلع

عل  تنلي  ندرات شخصي  واجتلاعي  نو    وتكو  فرمل شناء 
املهارات  نوى عندما ترد   يف سياري  نأة  اديا  اليومي  )مث  

ه  املخد رات والرتايا(  الردر  عل  معاا  العنانات ومواج
و فض  جهات لغرا اذً املهارات ا  األ سر )مبا فيها األ سر 

املوس ع ( واملدارا واالعيات الرتوحيي  ورماا م  نيانات 
 اوتلع احملل  الت تعل  معا لدعل التنلي  الصةي  

والربامم اوتلعي  للونا   م  تناول املخد رات، الت  -31
ج  وتتسل شتنسي  جيد، ا  مأار ع معرد  تكو  بو ل  األ

تتةلا االلتزا  وتنام  الأرانات وتةو ر الردرات يف لال 
الرياا  واملأارن  العام   والتةد ات ليس  صغم  ولك  املزا ا 

يف اوتلعات الضعيف  الت تدور  ملك     تكو  ن م   والىت
  ت  يف اوام  تداور سر ع، ملك     تفض  ااهوا االاعي

تغيمات صغم  ولك  اام  )مث  اخنفاض نلي  املخد رات امل يع  
 و مدى تناول املخد رات يف األمان  العام (، مما  عزز الوئا  
والأعور شوالد  املرصد  وندرا ت     الدروو االجتلاعي  
السيب  ملك     تسهل يف تناول املخد رات، فيجا عل  

ونا       تعاونوا مع سائر األطصائيب العاملب يف لال ال
ااهات لرصد تل  الدروو ومناصر  السياسات وامل اارات 
امل تكر  للةد م  عد  املساوا  االجتلاعي  والتخفيف م  وبن  
الفرر )مث  تعز ز س   ادصول عل  السك  والغذاء املنائلب، 
والوظائف اايد ، والتعليل والرعا   يف مرالل  الةفول  امل كر (  

رع عل  عات  ادكومات اور حمدا  ن غ     تيا  ه يف اعل و 
العل  احملل  ولك   ن غ  ةا توط  ادذر  فرد  دفع 
األطصائيو  ع  رم نصد، نتيج  ابناعهل عل  ال يانات 
وال ةوع، شاملوابنب ت  االعتراا شنهنل رم  نفاء ملعاا  

و  يف اوتلع نضا اال اخلاص  عل  الصعيد احملل   وحيتاج املريل
احملل  )مب  فيهل الأ اب( ت  حتد د شوارلهل وصوغ طة  
مستدام ، وجيا عل  األطصائيب يف لال الونا       دعلوا 
اذا الدور و ساعدوا عل  شناء ندرات اوتلع احملل  لناضةناع 

    يذا العل 
بناء القدرات في مجال الوقاية األولية على  -جيم 

 لتحديات والفرصالصعيد الوطني: ا
 
تنةوك اسرتاتيجيات الونا   املستند  ت   ال  عل   -32

تمكانيات ن م  خلفر الةلا عل  املخد رات؛ شيد  نه، 
لتةري  تل  اإلمكانيات، جيا عل  ادكومات     رج 
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الونا   األولي  م  الدم  التداشم االسرتاتيجي  األطرى وتلتز  
وىدو اسرتاتيجيات شاالضةناع يذا العل  حتد دا  

مكافة  املخد رات ت  حتري  التواز  شب عناصر خمتلف ، وت  
ظل  الونا   األولي  تعاين م  عد  االاتلا  مرارن  شالعناصر 
األطرى  و أك  طفر عرض املخد رات جزءا شالز األيي  

الضرور   ملعاا  مأان  املخد رات  ضل  تأكيل  م  العناصر
الررل م  ندر  اراسات الترييل وحتلي   شةر ر  فعال   وعل 

التكلف  والفوائد لتداشم طفر عرض املخد رات، فيفرتض    
تفض  اذً األنأة  ت  ارتفاع  سعار املخد رات وترلي  
تمكاني  ادصول عليها يف اوتلعات احمللي   وشردر ما  كو  
ادال نذل ، ف    نأة  طفر عرض املخد رات تسهل يف 

عليها  وحيتل      كو  العك  صةيةا   طفر الةلا
نذل :  ك    طفر الةلا عل  املخد رات شأك  فعال، 
مبا يف تل  الونا   األولي ،  فض  ت  طفر العرض يف 
اوتلعات احمللي   وحتتاج الونا   األولي  نذل  ت     حتت  
مونعها لداا ت  جانا الونا   الثانو   الت بغ  عل  

لسنوات األطم   ولب  نا  م  الضرورك تل ي  النراش طنال ا
االتياجات األشخامل املنخربب شأك  طةم يف تناول 

املخد رات  عوا شفوائد  املخد رات، ف   تأجيع عد  تناول
جلي  عل  الصة  العلومي    ضا  و طما، م  املهل    تتةرر 
الونا   األولي  م  ايلن  العناج م  تعاب  املخد رات  وم  

االي  التارخيي ، نا  العاملو  يف لال العناج والةا الن
 ضةلعو  يزء ن م م  العل  املتعل  شالونا   م  تناول 
املخد رات  فلعرفتهل الوثير  مبأان  تناول املخد رات وف رت 
معلومات  ولي  اام  ع  عل  الونا  ؛ رم    العاملب يف 

خدا  هنم تفرااك اوال الةيب رال ا ما  عااو  املأان  شاست
 تناول ن  الال  عل  الد  شدال م  ا ات هنم  عاجل "الندل"  
وم  الضرورك ات اع هنم  عاجل "الندل"  نطذ يف االعت ار 
خمتلف السيانات  و العوام  ال يبي  الت تيثر يف تناول 

 املخد رات 
ويف ادرير ، لع   نرب حتد   ما  الونا   األولي  او  -33

ا  بائف  م  الصنات الت  ن غ     تكو  جزءا تنديل ومراع

 م  طة  فعال  للونا   األولي ، عل  حنو واضح  وتدعو 
اةيب  واضع  السياسات ت  تنأاء مرنز تنسي  واضح للونا   
 األولي  وتنام  صنات علوا   و فري  عل  مستوى ادكوم :

: ت  مسائ  تناول املخد رات الصنات العلوا   • 
مسائ  صةي ، وترت ط الونا   ارت ابا  ا   ساسا

وثيرا شتعز ز الصة  العلومي  ومنو األبفال 
والأ اب؛ وشالتايل، فنا شد    تكو  السلةات 
الصةي  عل  طيع مستو ات ادكوم  جزءا ال 
 تجز  م  جهوا الونا   األولي   والصنات 
العلوا   ضرور   أل  مرانز تنسي  الونا   م  

 ن غ  ةا    تسهل يف ا ات  تناول املخد رات
الررارات شأن  السياسات االجتلاعي  عل   عل  

املخد رات مستو ات ادكوم   و نجل طةر تناول 
انتصاا   -يف معدل األاليا  ع  عوام  اجتلاعي 

واسع  النةاري  و ن غ  لسياسات الونا      تناصر 
 السياسات االجتلاعي  عل  مستوى ادكوم ،  ك

ت تأج ع عل  تكافي فرمل األبفال السياسات ال
واألسر يف ادصول عل  عوام  الونا   )مث  

 م اارات مكافة  الفرر واإلاماج االجتلاع ( 

: ملك     ت عر ض العوام  امل كر  الصنات األفري  • 
الةف  خلةر تناول املخد رات يف مرالل  الالر  م  
الياته  وم   ، جيا رشط اسرتاتيجيات الونا   م  

اول املخد رات مب اارات اعل منو األبفال  و رع تن
عل  عات  وزارات التعليل اور ن م  ن غ     تيا  ه 
يف الونا   األولي  ولكنها رال ا ما تعاين م  نيوا 
شد د   فل  املهل تتاة    تتوص  السلةات 
املسيول  ع  الونا   والسلةات املسيول  ع  التعليل 

املخد رات يف املدرس  ت  طةط للونا   م  تناول 
تكو  فع ال  وناشل  للتنفيذ  والعوام  الت تسهل يف 
تناول املخد رات تسهل   ضا يف املأان  السلوني  
واالجتلاعي  األطرى، مث  األااء املدرس  الراكء 
ومأان  الصة  العرلي  والعنف والنأاط 



 
 

اإلجرام   وعليه، فل  املهل    ترو  مرانز التنسي  
الونا   م  تناول املخد رات شرشط يف لال 

االسرتاتيجيات املوج ه  ت   نواع السلوك األطرى 
الت متث  طةرا صةيا  وم  املوضوعات الت  ن غ  
   حتد  شاألولو   يف املنانأات شب األجهز  
ضرور  تاراج الونا   م  تناول املخد رات ضل  
 اداو االسرتاتيجيات األطرى وعلليات الترييل 

ها وضرور  الريا  شالأ ء نفسه يف اسرتاتيجيات في
الونا   م  تناول املخد رات  وندرا ت  الصل  
الرائل  شب استعلال املواا املتاال  عل  حنو مأروع 
يف مرالل  م كر  وتناول املخد رات يف مرالل  
الالر ، فين غ  رشط طة  الونا   م  تناول 

عاب  تل  املخد رات شااهوا الرامي  ت  التصدك لت
املواا  و طما، جيا رشط طدمات الونا   األولي  
شالونا   الثانو   وااوانا املتعلر  شالعناج يف سلسل  
طدمات طفر الةلا عل  املخد رات لضلا  

 تنسي  سل  شب مستو ات تردمي اخلدمات 
وتعت األيي  ادامس  الت  كتسيها التعاو  شب املكاتا  -34

غ  تعز ز ندر  الندا  يف اذا اال اً  و ن غ  ادكومي   نه  ن 
للةكومات    تضع آليات رمسي  ورم رمسي  للتنسي  والتعاو  
و   تعب  موظفب لدعل التعاو  شب اإلاارات وشب املياا   
التخصصي  عل  طيع املستو ات ولتعز ز ت اال املعارو شنأاط 

 ااط  الرةاعات وفيلا شينها 
 كو  العل  ادكوم  والدً فعاال يف وال ملك      -35

تنسي   لال الونا   األولي ؛ وم  الضرورك    تتعاو  مرانز
الونا   األولي  واملندلات رم ادكومي  فيلا شينها  وجيا تنام  
شرانات شب ادكوم  واوتلع املدين عل  الصعيد احملل  
  والوبت والدويل لضلا  استخدا  املوارا الأةية  املتاال

شنعل  ارج  ممكن  م  الكفاء  وز اا  فعالي  ااهوا الرامي  ت  
ادد م  انتأار تناول املخد رات  واملندلات رم ادكومي  
املوثوري يا والت تساعد األبفال والأ اب واملعتاا  عل  العل  
جن ا ت  جنا مع ممثل  اوتلعات احمللي  ا  األندر عل  توفم 

ل  ومنائل  م  الناالي  الثرافي  عل  الصعيد ونا   نائل  عل   ا
احملل   ويف شعر املناب ، خيضع عل  املندلات رم ادكومي  
لترييل متزا د، واذا ا اً  ن غ  تأجيعه  فلأارن  املندلات 
رم ادكومي  عل  نةاري واسع وشةر ر  م اشر  يف اذا اوال 

نطذًو يف  وةا مندورا ااما  ن غ  مللثل  ادكومات     
 االعت ار عل  صعيد ا ات الررارات 

وم  املهل    تتضل  اسرتاتيجي  الونا   م  تناول  -36
 املخد رات  ادافا ورا ات واضة :

 وجد يف  ك فب  م  الأ اب للوع  ن م  م   • 
األشخامل ال تتناول املخد رات ال ت   و تتناوةا 
شم  اليانا؛ وند  ستفيد ايالء األشخامل م  التدا

والرسائ  الرامي  ت  تأجيع عد  تناول املخد رات  
ولدى شعر ايالء الأ اب ميزات  و عوام  ونا   
وند  ستفيدو  م  تداشم الونا   العام ؛ و كو  
آطرو   نثر عرض  لتناول املخد رات أل  لد هل 
عامنا واالدا  و  نثر م  عوام  اخلةر  ورمبا متي  

احملدوا  ولوع   ادكومات ت   صيص موارااا
 و  طرى م  السكا  ولكنها ت نصح شتخصيص 
موارا لكلتا اولوعتب  ورال ا ما  كو   ثر 
تدطنات الونا   العام  حمدواا ) ك  هنا ال تر  تال 
نس   مبو   صغم  م  السكا  م  ال دء يف تناول 
املخد رات  ن  مما سيكو  عليه ادال لو نا  األمر 

   اذً النس  ، ندرا ألهنا  د   خبناو تل (؛ رم
عام  السكا ، فرد متث  عداا ن ما م  األشخامل 
وتكف  فائد  ن م  يف لال الصة  العلومي   
و سلح استهداو الفبات الضعيف  م  السكا  
شتكييف التدطنات ن  تكو   وث  صل  

 شاالتياجات فبات معين  م  السكا  

يف شيانات تتضل  الكللات الرئيسي  الوارا   • 
النتائم الةو ل  األج  ع ارات "الونا   م  
التناول"، و"تنطم التناول" و"تأجيع عد  التناول 
يف  وساط متناويل املخدرات م  الب آلطر" 
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و"منع حتول التناول م  الب آلطر ت  تناول 
طةم"  وم  النتائم الفور   الت ملك     تسهل 

  "تةو ر يف حتري  اذً األاداو الةو ل  األج
مهارات اديا  تات الصل  شالصة " و"تكو   
عوام  الونا  " و"تعز ز الردر  عل  املراوم " 
و"تعز ز الردرات الفرا   والتنديلي "  وجيا    
 كو  اناك تراشط منةر  شب طيع عناصر 
االسرتاتيجي  )مث  األاداو والغا ات واألنأة ( 

 يف تبار نائل عل  املساءل  
  للةكومات ورماا م   صةاب املصلة  و ن غ -37

)مث  املدارا و جهز  رعا   الأ اب ووسائط اإلعنا  
واالاعات الد ني  والأرب  وحتالفات اوتلع احملل  والرةاع 
اخلامل(    تأدا عل  النهم الرائل عل   ال  للعل  يف لال 
الونا   األولي   وال  زال االضةناع مبعدل العل  فيلا  تعل  

ل ةث والترييل يف ميدا  الونا   جيرك يف شضع  شلدا   واذً شا
مسنل  مثم  للرل  أل  نأاط الونا    تنثر ال حمال  شسيانه 
االجتلاع  والثرايف  ولتجاوز اذا الوضع، ال شد للةكومات 
واةيبات امللوِّل  عرب العا     تضةلع مبسيولي   نرب م  طنال 

 ت ب  هنا ت أر شنتائم جيد  تجراء اراسات ع  التدطنات الت
 و ث ت  فعاليتها يف  مان   طرى، عل  س ي  املثال  و عت 
تل  تتاال  مز د م  املوارا )مث  التلو   واملساعد  الترني ( 

 لصيار  وتنفيذ وترييل شرامم الونا   م  تناول املخد رات 
وعل  الصعيد احملل ،  ن غ  لغشخامل املسيولب ع   -38

املخد رات     سعوا ت  نفال  ااوا  يف  تناولونا   م  شرامم ال
عللهل  و عت تل   نه  ن غ  ةل     كونوا ناار   عل  تشداء 
 هنل ند ل  وا االالتياجات احملدا  و   األنأة  ند ن فذت وفرا ملا 
او مررر )شالوصول ت  عدا ونوع األفراا املرصوا   مثنا( و   

ات  و النتائم املنأوا  )مث  طفر األنأة  ند الرر  التغيم 
عدا الةناب الذ    تعابو  الرن ا( و هنا الرر  التغيمات 
شتكلف  معرول ، وما ت  تل   وتتا اعتلد الرائلو  شالتنديل 
عل  الصعيد احملل  شرنالا ث ت  فعاليته يف  مان   طرى، وجا 
 عليهل اإلشراء عل  عناصًر األساسي  عند تكييفه مع الثراف 

والدروو احمللي   وملا نان  الربامم عرب العا  تضةلع عل  حنو 
متزا د شترييل  علاةا وت اال طرباىا، ف   فهل ما  نجح لدى 
خمتلف للوعات السكا  والثرافات سوو  تةس  شدرج   

 (48)ن م  
وند  صدر عدا م  ادكومات ومعااد ال ةث  -39

ات و نأة  الونا    طناصات لغال  العللي  إلرشاا اسرتاتيجي
واذً امل اائ التوجيهي  شأن  امللارسات اايد  مفيد   وملك  
   تتخذ  ساساة لوضع املعا م يف لال الونا    وفر مرا ي  
مرجعي  للونا   اايد   وتتا ع ززت تل  املعا م مبوارا لدعل 
التةسب املستلر، ف هنا ملك     ترفع املستوى العا  اوا  

 لال الونا    و تجل   ثر ااهوا الرامي  ت  حتسب العل  يف
نوعي  الربل  وامللارسات يف تضفاء الةاشع املهت عل  الروى 
العامل  يف ميدا  الونا    وال  كف  تل  حتسب اخلدمات 
املرد م  ت  اوتلع فةسا، ش   وفر اعلا ااما   ضا للعاملب 

مسارا مهنيا واضةا  ويف يف ميدا  الونا  ، تت  عةيهل او   و 
شيب  ترنز عل  معا م ااوا ، سيكو  م  األسه  االالتفاظ 
شالعاملب يف ميدا  الونا   وشناء الردرات التنديلي   وش مكا  
السلةات الدولي  تات الصل     تأج ع اذا التةور ش عداا 
م اائ اولي  للونا   األولي  الفعال ، شالتأاور مع السلةات 

اخلرباء ومرد م  اخلدمات والأ اب  وملك  ةذً الوبني  و 
امل اائ التوجيهي     ت فض  ت  وضع معا م ومرا ي   وسع 
نةانا للجوا  ش مكا  ادكومات    تستخدمها يف رصد  اائها 

 يف لال الونا   األولي  واإلشناغ عنه 

، ال شد     -40 ولتةري  ن  ما تستةيع الونا   األولي  تجناًز
اوتلع م  الرول ت  الفع   ورال ا ما حتد  الونا   شكثم  نتر  

م  اإلشاا  ونلي  م  الدعل  وملواجه  " زم " املخد رات 
درَن ، تويل ادكومات األولو   رال ا لتداشم تصد  نو   ولك  

 
امل

عاشر ، مث  ادلنات اإلعنامي  املنفرا   و تصعيد تنفات الروانب  
__________ 

(
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لنابناع عل  موارا مفيد  لناسرتشاا يا يف ترييل الونا   عل   (
مران   وترييل شرامم ونا   الأ اب م  الصعيد احملل ، اندر 
)منأورات األمل املتةد ، رنل امل يع تعاب  مواا اإلاما  

A.06.XI.7 ) 



 
 

تعل  عل  مكافة  اللرات الذعر و ن غ  للةكومات    
والنام اال  الت نثما ما تتليز يا راوا الفع  تزاء مسائ  
املخد رات  وم   ج  اإلشراء عل  الدعل السرتاتيجيات الونا   
يف األج  الةو  ،  ن غ  لللجتلعات    تفهل    مأان  
املخد رات ليس   زم  ترع مر  واالد  ش  ا  حتد  مستلر  ولب   

م  رم الوانع  تونخع الرضاء عل  تناول املخد رات وما نا  
 فض  تليه م  مأان ، فل  امللك  ادد م  انتأار تناول 
املخد رات وحتري  فوائد اجتلاعي  وانتصاا   اام   واناك حبوع 
وممارسات نو   تأم ت  اذا اال اً عل  حنو متزا د  فالعوام  

ة  ت فهل عل  حنو  فض ، الت تسهل يف تناول املخد رات  ص 
وجيرك حتد د  اداو وانعي ، نلا تتزا د األال  عل  جدوى 
تكلف  خمتلف  نأة  الونا   األولي   و ن غ  لواضع  السياسات 

    خيصصوا اآل  ما  لز  م  موارا لتنفيذ اذا العل  املهل 
  
توصيات لبناء القدرات في مجال  -دال 

 وطنيالوقاية األولية على الصعيد ال
 
شغي  ضلا  فعالي  تنفيذ تداشم الونا   األولي  تنفيذا  -41

 فعاال،  صدرت اةيب  التوصيات التالي :
 ن غ  للةكومات    تنأئ مرنزا واضةا لتنسي   • 

الونا   األولي  واملساءل  شأنهنا  فذل  سوو   تيح 
للونا   األولي     حتت  مونعها املناسا ت  جانا 

 درجتب الثاني  والثالث  الونا   م  ال

 ن غ  للةكومات    تدمم الونا   األولي  يف  • 
االسرتاتيجيات الوبني  ملكافة  املخد رات و   
تستعب ش بار شام  للصة  العلومي   ف بار 
الصة  العلومي   تيح ناعد  عللي  للونا   و ضل  
معاا  طيع العوام  الت تسهل يف تناول 

 املخد رات 

غ  للةكومات    ت ت الردرات عل  التعاو   ن  • 
واالتصال فيلا شب طيع الرةاعات ادكومي  الت 
تسع  ت  حتري  نف  األاداو يف ميدا  الونا  ، 

و ن غ  ةا    تكف  اذا التعاو  واالتصال  وندرا 
ت     بائف  ن م  م  العوام  تسهل يف تناول 
 املخد رات و   العد د م  

م   سهل   ضا يف  نواع  طرى م  تل  العوا
املسائ  الصةي   و  مناط السلوك املنةو   عل  
طةر )مث  مأان  الصة  العرلي  والعنف 
واارمل (، ف   الصنات شاملكاتا ادكومي  
األطرى الت تسع  ت  حتري   اداو مماثل  سوو 

 تيا ك ت  حتري  التآزر عل  الصعيد ادكوم  

  تأج ع خمتلف الفبات تات  ن غ  للةكومات   • 
املصلة  يف الونا   )ناألسر واملدارا و جهز  
رعا   الأ اب واملندلات رم ادكومي  ووسائط 
اإلعنا  واالاعات الد ني  والأرب  وحتالفات 
اوتلع احملل ( للعل  معا م   ج  حتري   اداو 
الونا    فاملوارا احملدوا  ت ستخد  شةر ر   نثر 

اء  عندما تتسل العنانات شاالتصال فعالي  ونف
 املفتو  وااللتزا  شالتعاو  

 ن غ  للةكومات    تضع آليات لتةسب فهل  • 
تناول املخد رات والعوام  الت تيثر فيه  وم  املهل 
   تكو  الونا   مستند  ت  ال يانات شردر 
املستةاع  تل   ن ه  تعذ ر حتد د ما تتا نان  

ا ك ت  األثر املنأوا او  توافر م اارات الونا   تي 
فهل واضح ملدى تناول املخد رات وباشعه يف 

 الون  الراا  

 ن غ  للةكومات    تسع  ت  تجياا معارو ع   • 
 فض  امللارسات ااط  وال اىا الرضائي  ونأر 
تل  املعارو  وجيا عل  ادكومات    تضةلع 

تكر  شدور ر ااك يف تعداا واطت ار مناتج حملي  م 
وتكييف الن هم الت تَ ب جناالها يف  مان   طرى، 
شغي  التعرو عل   فض  امللارسات تات الصل  

 عل  الصعيد احملل  
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 ن غ  للةكومات    تز د م  التزامها شترييل  • 
الونا   األولي   فاملهل لي  ادصول عل  موارا 
مالي  فةسا، ش  ادصول   ضا عل  ما  لز  م  

إلرشاا م   ضةلعو  شوضع الربامم  مساعد  ترني 
 يف تجراء ترييلات ميس ر  ومفيد  يف الون  نفسه 

 ن غ  للةكومات    تةور ندرات الروى العامل   • 
يف لال الونا   األولي   و عت تل  اعت ار الونا   
لاال تة يريا حمداا، مع ضلا  توفم ما  لز  م  

ائل  تدر ا  ويل ومستلر وتعز ز الأ كات الر
 عل  التة ي  العلل  

 ن غ  ملكتا األمل املتةد  املعت شاملخد رات  • 
 واارمل      تعاو  مع سائر ااهات عل  وضع

 

معا م  كو  ش مكا  ادكومات    تنطذ يا   
لرياا جهوااا يف لال الونا   األولي   وملك  
استخدا  املعا م الت توضع يف تبار التعاو  اذا  

مرجع  لعز  األبراو عل  مواصل  نلرياا 
 حتسب جهوااا يف لال الونا   األولي  

 ن غ  ملكتا املخد رات واارمل      تعاو  مع  • 
 مندل  األمل املتةد  للةفول  )اليونيسيف(

ومندل  العل  الدولي  ومندل  األمل املتةد  
للرتشي  والعلل والثراف  ومندل  الصة  العاملي  

ادكومي  تات الصل  والرةاع  واملندلات رم
اخلامل عل  تجياا املوارا النازم  وز ااىا ونأراا 
م   ج  مساعد  ادكومات عل  تعز ز جوا  

 عللها يف لال الونا   األولي  
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ة لمراقبـة المخـدِّرات تطبيق المعاهدات الدوليـ -أوالً 
 على نطاق العالم

  

النقاش الدائر على الصعيد العالمي عن السياسات  -أواًل 
  العامة بشأن المخدِّرات

حتيط اةيب  عللاة شالدعوات الصاار  ميطراة ع  شعر  -1
كومات ت  نيا  الدول األعضاء يف األمل املتةد  اد

يل الىت اآل  شأن  شاستعراض النهم الذك اعتلدً اوتلع الدو 
ات العاملي ، وتل  شغي  اعتلاا هنم متواز  يف خدِّر مأكل  امل

تعز ز فع الي  االسرتاتيجيات واألاوات الت  ستخدمها اوتلع 
ات وآثاراا  وترالِّا اةيب  خدِّر الدويل واي  حتد ك مأكل  امل

مب اارات ادكومات الت ىدو ت  مواصل  تعز ز املران   
ات، املضةلع يا وفراة لناتفانيات الدولي  لخدِّر   للالدولي

 ات، وتدعل تل  امل اارات خدِّر ملران   امل
ويف الون  نفسه، حتيط اةيب   عللاة مع شعور شالرل   -2

شاإلعنانات وامل اارات الت  شلغ  عنها ميط راة الترار ر  الوارا  
م  شعر ال لدا  يف نصف الكر  الغريب خبصومل مررت  

ر اإلشاال  الرانوني  دياز  العرانم امل   وامليثِّرات العرلي  خدِّ
الستعلاةا يف  رراض رم األرراض الة ي   و العللي ، 

الستعلاله يف  رراض  الرن اوخبصومل عد   رمي زراع  ن ات 
رم ب ي   ويف اذا الصدا، حتيط اةيب  عللاة شرل  شالز 

مته الكوم   ورورو  اك ت  الربملا  يف ال لد شاملررت  الذك ند 
والذك م  شننه     تيح للدول     ترانا وتندِّل األنأة  

ومأتراته، وتنتاجها، واليازىا شنكِّ  الرن ااملتعلر  شاستماا 
صف  نان ، ونذل  طزهنا، وشيعها، وتوز عها مبرتض   الكا  
وشروط ت رر ر شنائة  تنديلي  الستعلاةا ألرراض رم 

 ي  األرراض الة 
وتوا  اةيب     تأم ت      مث  اذً امل اارات، تْ   -3

  ر د ةا    تنف ذ، تمنا تتعارض مع  الكا  االتفانيات الدولي  
واتفاني  سن   1961ات  ف    اتفاني  سن  خدِّر ملران   امل
ر طيع  الدول األبراو استعلال  1988 ترضيا  شن  ت رص 

، عل  األرراض الة ي  والعللي  االرن  ات، مبا يف تل  خدِّر امل
الصراة  وند  كو  لعد  امتثال  كِّ برو ألالكا  املعاادات 

ات آثار سل ي  شعيد  املدى عل  عل  خدِّر الدولي  ملران   امل
 ات شرم ته خدِّر الندا  الدويل ملران   امل

وعل  مدى سنوات عد د   ظهرت الكومات تل   -4
ات، خدِّر لدولي  ملران   املالدول، وا   براو يف املعاادات ا

ر التزامها شناداو ورا ات االتفانيات الدولي  ملران   امل ات، خدِّ
وتل  م  طنال تعاوهنا الري ل مع اةيب  عل  تنفيذ املعاادات  
واةيب   عل  استعداا، متاشياة مع وال تها، ملواصل  ادوار مع 
ا  طيع ادكومات م   ج  تعز ز االمتثال العامل  ألالك

 ات خدِّر املعاادات الدولي  ملران   امل
 

 

 تطبيق المعاهدات الدولية لمراقبة المخدِّرات  - ثانياً 
   في البلدان ذات الهياكل االتحادية

 م  املخدِّرات ملران   الدولي  املعاادات تنفيذ  تعب   -5
 اةيان  تات الدول تل  يف مبا األبراو، الدول جانا

 نام  يف الداطلي ، تأر عاىا ع  رالند شصرو االحتاا  ،
واألعراو  ندلخمتلف ال الدول طيعنا  لدى  ولب   تنليلها

 شامل اائ األبراو الدول تذنم توا اةيب  ف    ، رانوني ال
 27 املااتب  الكا  يف س املكر   الدويل للرانو  األساسي 

 29و( الداطل  الرانو جواز االستدهار شنالكا   عد  شأن )
 اتفاني  م ( هتنليل نام يف   للعااد ن  برو ل تنفيذ شأن )

 (49) 1969 لعا  املعاادات لرانو  فيينا
 رال ي  ب  ر  املاضي ، الرليل  العروا مدى وعل  -6

 تداشم املخدِّرات ملران   الدولي  املعاادات يف األبراو الدول
 ال    ضلا   ج  م  املعاادات،  هتتةل   الس لا ،وافي  رناشي 
 الة ي  لغرراض تال   العرلي  وامليثِّرات املخدِّرات تخد ت س

 الدول شب لآلراء تواف  تكو   املثال، س ي  فعل   والعللي 
 ماا  واو الرن ا، عل  صارم  مران   فرض شأن  األبراو
 اادول يف وتمنا فةسا األول اادول يف مدرج  ليس 
ل ا شصيغتها 1961 سن  اتفاني  م    ضا الراشع  ملعد 

__________ 

 ، 1155، اولد للوع  املعااداتاألمل املتةد ،  (49)
  18232الرنل 



 
 

 الرناشي  التداشم  شد  فرض الذك ،1972 سن  شربوتونول
 ب ر  األبراو الدول رال ي       اةيب  وتناالظ  صرام 
 الدولي  املعاادات يف عليها املنصومل الصارم  املران   تداشم
 كاا  الذك املعاادات تة ي  ى ا   وند  املخدِّرات ملران  

 الدويل اوتلع اهوا ن م تعز ز ت   أل  طيع اول العا 
   يا واال ار املخدِّرات تعاب  مكافة  س ي  يف
م   االستثناءات شعر اناك      تناالظ اةيب       شيد -7

 األطذشصدا  األبراو الدول م  عداهناك ف  راتالتةو   اذً
وا   ،املخدِّرات ملران   نثر تساانا  وبني  شسياسات
  املخدِّرات ملران   الدولي  اتاملعااد مع تتف  السياسات 

 شاستخدا  األبراو الدول شعر مسة  املثال، س ي  فعل 
" املراا " شا   سل   ما ووجوا"  مناة  األنثر الكراك ع َدا"

 وند"  املخدِّرات الر  ررو" شا    سل   ما وتأغي  وتنام 
 عل  التساا  عتأج   السياسات اذً      م  اةيب  الذ رت

وم   يا واال ار املخدِّرات تعاب   اً رانوينوال االجتلاع 
  املخدِّرات ملران   الدولي  املعاادات مع تتعارض  
ات اذً      اةيب  وتناالظ -8  يف الدث  السياساتي  التغم 

 و    ات املرابع  و/وات الوال  مستوى عل  ال لدا  شعر
 يف حتد ات ت عا لذل  تواجه ما نثما االحتاا   ادكوم 
 الوال ات فف   املخدِّرات ملران   الدولي  لللعاادات االمتثال
 الوال ات م  متزا د عدا عتلد  املثال، س ي  عل  املتةد ،
 الأخص  لناستخدا الرن ا  الياز   رمي عد  تستهدو نوانب

     م  الررل عل  ،"الرن ا الةيب" شأن  استثناءات  نر    و/و
 االحتااك، للرانو  ب را نانوين رم زال ماالرن ا  ستخدا ا

 مسة   سرتاليا، ويف  واليازته ل يعه شالنس   ادال ونذل 
 الر  ررف " ش نام  و لز ساوع نيو وال   يف احمللي  السلةات
 تك    آنذاك ألسرتاليا الوبني  السياس       ررل" خمدِّرات
 العليا احملكل  بعن  نندا، ويف  املراف  اذً إلنام  مي د 

املتعلر   روانبال يف مرارا  ونتار و وال   يف االستبناو حمانلو 
 يفالرن ا  نوانب      معلن  االحتااك، املستوى عل شالرن ا 
 تل ، عل  وعناو   يف الوال    ثر  و نو  ةا لي  نندا

واو ) Insite مرنز تعفاء شتن يد نندا يف العليا احملكل  الكل 
 ومواا اإلاما ، املخدِّرات نانو  م "( خمدِّرات الر  ررف "

 يفه تأغيل تهناء تي د االحتاا   دكوم عل  الررل م      ا
  ج  ت  مفتوالا شال راء املرف  ةذا السلا   عت مما فانكوفر،

 ادكوم  تواجه اةند، يف نلا  طرى، الاالت ويف  مسل  رم
 اتلللعااد ب را اإلشناري  اللتزاماىا االمتثال يف صعوشات
 واللوائح الروانب اطتناو شس ا املخدِّرات ملران   الدولي 

   شاطتناو الوال ات
 عل تت   العسم م   ع  آنفااملذنور   األوضاعو  -9

 لللعاادات ب را شالتزاماىا الوفاء ال لدا  تل  الكومات
 يف املعاادات اذً تنفيذ وضلا  املخدِّرات ملران   الدولي 
 ندلها      املعني  ادكومات شعر نرتت  وند  تنليلها نام 

 شالندر لللعاادات، التا  االمتثال م  متنعها الداطلي  الرانوني 
 مستوى عل  والرضائي  التأر عي  واطتصاصاىا ايانلها      ت 

 وةا الغل   عل  شاالسترنال عتتلت   املرابعات  و/و الوال ات
  ا  االحتا  و الوبني االطتصاصات   و تأر عاتال

 واطتصاصات سلةات مث       عل  اةيب  وت أدِّا -10
 األناليل  و/وات الوال  مستوى عل  معي ن  مونل  وصنااليات

نح املرابعات  و/و  الدستور   األبر يف وت ضل  صراال  مت 
 ت  االنضلا  ك يا      و ن غ   األبراو الدول ل عر

 األبراو الدول اااعتل ت  املخدِّرات ملران   الدولي  املعاادات
  لللعاادات التا  امتثاةا تضل  وبني  وتداشم اسرتاتيجيات

 ن  تنليل عل  املعاادات مبوجا االلتزامات اذً وتنة  
 مرابعاىا  و/و وال اىا تل  يف مبا ،شكامله برو اول 

   االحتاا  
 واإلجراءات لتداشمل  ن غ  تل ، عل  وعناو  -11

  و/وات الوال  مستوى عل  ني الرانو التأر عي  و/ و 
 عل  اول  ن  والتزامات لسياسات متتث    ات املرابع
 لنالتزامات ونذل  الدويل للرانو  ب را، الدويل املستوى
  املخدِّرات ملران   الدولي  املعاادات يف األبراو اليع الدولي 
 وندامها الدستورك تباراا ع  الندر شصرو اول ،  شرم  ف تا

 ملران   الدولي  املعاادات ت  شانضلامها ااولي ااتفان ،الرانوين
 عد  ترو ر تضل     الدول  اذً عل  فيتعب   املخدِّرات،

  وات الوال  مستوى عل الرائل   والتداشم السياسات طيع
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 املخدِّرات تعاب  مكافة  ت  الرامي  هواااات ااملرابع
   الكيليائي  والسنائف العرلي  وامليثِّرات شاملخدِّرات واال ار

 عل  تةر  الت التغيمات      ت  اإلشار  اةيب  وتوا -12
 يف  ساسا حتدعشالرن ا  املتعلر  والتأر عات السياسات
 شب اآلطذ  يف االتساع الفجو  وما زال   املتردم  ال لدا 

 والتنفيذ الدويل املستوى عل  املعلن  ادكومي  السياسات
اواع   وم   للرل  مثم  الوبت املستوى عل  الكام  رم

 نامي  شلدا  فيه  صص الذك الون  يف  نه االنزعاج
الرن ا  ن اتات الستبصال الأةية  موارااا عد د 

    تردم امل  لدا شعر ال رتنر   شالرن ا، اال ار ومكافة 
 واستعلاله و ارتهالرن ا  زراع  تنهم سياس  متساال   اً

 ملران   الدولي  املعاادات يف احملدا  راضاألر رم يف
رات  اوتلعشن    األبراو الدول رت ذنِّ     اةيب  وتوا    املخدِّ
 عل  املعاادات، اذً اعتلاا لدى  ن د، ند نا  الدويل
 الدويل اآلراء لتواف  واالد  اول  انتهاك أل    العاملي ، م د 
ك     طرى ولا جانا م  املعاادات تنفيذ  رو ض    مل 

 يف العليا احملكل  نرار شأن  نلرها ع  اةيب  وت عرب -13
 يف العل  مبواصل " خمدِّرات الر  ررف " لا شالسلا  نندا

 ترات ي  مبوجا، جيوز ال الدويل، للرانو  ة راف  فانكوفر
 لترب ر الداطل  الرانو  شنالكا  االالتجاج الرواعد الرانوني ،

 الت املخدِّرات ملران   الدولي  اتاملعااد ألالكا  االمتثال عد 
 تسلح ال املعاادات واذً  فيها برفا الدول  صارت

 شاستثناء ررض ألكِّ  لللران   اخلاضع  املخدِّرات شاستخدا 
   العللي   و الة ي  األرراض

 وتجراءات تداشم      جد د م  دتين      اةيب  وتوا -14
 ل  وتعابيها املخدِّراتش اال ار مكافة  تستهدو الت املران  
 متناسر  شةر ر  عامليا يا اضة لع تتا تال   فع ال  تكو 

 وىيا  املخدِّرات ملران   الدولي  لللعاادات وفرا، ومتضافر 
 النازم  اخلةوات تتخذ    األبراو الدول ليعي اةيب 

 يف املخدِّرات ملران   الدولي  لللعاادات التا  االمتثال لضلا 
    األبراو الدول طيع ةيك  و ن غ   يلهاتنل نام 
 مستوى عل   و االحتااك املستوى عل  سواء  ، تضل  

 إلجراءات شامنا نداما املرابعات،  و األناليل  و الوال ات
 املخدِّرات مران   وسياسات نوانب تكو  لك  الكومي  تنسي 
 الندا  تل  ترييل  ن غ  نلا شلد، ن  ااط  متوافر 
  شاستلرار

 
الواجبة التطبيق في  االلتزامات التعاهدية  -اً لثثا

  طرفالدولة إقليم الكامل 
 

الدول طنال العروا الرليل  املاضي ، ا ذت رال ي   -15
 مران  تداشم  األبراو يف املعاادات الدولي  ملران   املخد رات

املعاادات، وتل  م   ج  نفال  تل  مناس   علناة مبرتضيات 
ألرراض الة ي  عل  ااملخد رات وامليث رات العرلي   استخدا  نصر

 والعللي  

ران   الدولي  مل املعااداتتنفيذ    وعل  الررل م   -16
الالد  اةيب  شرل  حتول  فرد،  كاا  كو  عاملياة املخد رات 

ت  تنفيذ سياسات  تل  املعااداتعدا م  الدول األبراو يف 
والالد   رار عل  تل  وبني  ال تتلاش  مع املعاادات واإلص

اةيب  شصور  طاص     عدااة م  الدول األبراو  سلح 
ماناة" واالستخدا  "الةيب"  األنثر ع دا الكراك "شاستخدا  

   "ررو الر  املخد رات"ما  سل  للرن ا و"املراا " وتنأاء 
وتأغيلها، واو ما  تعارض مع املعاادات الدولي  ملران   

  املخد رات

اةيب  م      املتكرر  م  جانا تةذ راتال  اة علورا   -17
االجتلاع  والرانوين  اً  تأج ع عل  التهاو تل  التداشم 

تتعارض مع  الكا   اتعاب  املخد رات واال ار يا و هن
ران   املخد رات، تواص  تل  الدول الدولي  مل املعاادات

تزامها حتول او  ال الداطلي شن  ندلها الرانوني   األبراو الرول
التأر عي  والسلةات يان  اة أل ندراة  عااداتالتا  شامل
عل   وةا الغل    و املرابعات مسترل /و لوال اتلوالرانوني  

 االحتاا    و التأر عات والروانب الوبني  



 
 

شاطتناو  اةيب     الرانو  الدويل ادايل  رر   وتدرك -18
شن  طيع الدول  رر  ت اهنتنلا  األعراو والندل الرانوني  الوبني  

ران   املخد رات تت ع ندلاة املعاادات الدولي  ملاألبراو يف 
 ،العنانات تتسل فيها  الياناة نانوني  خمتلف  وتة    عرافاة نانوني  

شب املسائ  التأر عي  والرانوني  والرضائي  عل  مستوى الوال   
ك م  م  جه  وعل  املستوى الوبت  و االحتاا املرابع  و 

ش  وتكو   وادساسي جه   طرى شدرج  عالي  م  التعريد 
 موضع طناو   الياناة 
ا عل  م اائ دِّ ،    تأالصدااةيب ، يف اذا  وا  وت -19

 26املااتب يف  الكا   املكرس الرانو  الدويل األساسي  
)املتعلر  شالتزا  األبراو شالوفاء شالتزاماىا التعااد   حبس  ني ( 

لر  شنس ري  الرانو  الدويل عل  التأر عات الوبني ( )املتع 27و
عاادات ونذل  امل (50)،اتفاني  فيينا لرانو  املعااداتم  

  تران   املخد راالدولي  مل

وتات  1961سن  اتفاني  وعناو  عل  تل ، حتد ا  -20
تداشم مران    1972االتفاني  يف صيغتها املعدل  شربوتونول سن  

، اليث افيلا  تعل  شالرن   منامل م  تة يرها شالغ  الصرام  ال
ي  م  طنال لرصر استخدامه عل  األرراض الة ي  والعلت

جه اار ت)تعار ف( و  1 الكا  املاا   مبوجاتعر فه عل   نه خمد ر 
تنص  ،األالكا  العام  اذًدول األول  وت  جانا اايف 

ن   ألبراو فيها شأن  مراعل  اا  التزامات حمد  عل   االتفاني 
  وتذاا (36يف املاا  )عروشات و  (28املاا  يف )الرن ا 
يف ) فتنص شالتفصي  شعد م  تل  شكثم  1988سن  اتفاني  

املرت ة  شاال ار رم املأروع  عل  العروشات (3  ااامل
وتدالر، ش اراج شرط عد  املخد رات وامليث رات العرلي  ش

شأن   ك تنانر  امللكن  ادجمطيع  (،25  ااامليف ) اإلعفاء
 ملران   املخد رات  األطرىدولي  العاادات املمع  ند  تصور

لدول اشعر  يف ن  األبر الدستور  شاةيب  وترر   -21
سلةات  املرابعاتصراال  الوال ات و/ و  متنحبراو األ

 وتكف   ن معي  وتفوض ةا اطتصاصات  وصنااليات نانوني 
__________ 

(
50

 ، 1155، اولد للوع  املعااداتاألمل املتةد ،  (
  18232الرنل 

ات  ولك  ةا اذً السلةات والصنااليات واالطتصاص
 و الوال ات املرابعات التأر عات والسياسات الت تعتلداا 

واالنضلا    استور الدول  الةرونسجل مع ت س  مبا   االحتاا  
  فض  ت     ال شد  ران   املخد رات املعاادات الدولي  ملت  

اعتلاا الدول األبراو اسرتاتيجيات وتداشم وبني  تكف  
االلتزامات املنصومل تنة   و  ات االمتثال الكام  لللعااد

الدول  الةرو، مبا يف تل  عل  نام  تنليل عليها يف املعاادات 
  مرابعاىا االحتاا  وال اىا و/ و 

وامللارسات املر ول  اولياة وااللتزامات  ووفراة للروانب -22
ران   املعاادات الدولي  مللدول األبراو يف اليع ا الدولي 

اإلجراءات / و تأر عات و/ و التداشم ولل  ن غ  ،املخد رات
مع    تتواف   املرابع و/ و  عل  مستوى الوال  الرانوني  

اول     وعندما ترب سياسات الدول  والتزاماىا عل  املستوى الدويل
ران   املخد رات، الدولي  ملعاادات املشانضلامها ت   اة اولي اة ما اتفان
وندامها الدستورك تباراا الندر ع   شغرالدول ،  اذًف   

تخذ الت ت  تداشم السياسات و ال ن  جيا    تكف  يفالرانوين، 
 املرابعات عد  اإلضرار يهواااو/ و  الوال ات عل  مستوى
وامليث رات العرلي  املخد رات مكافة  تعاب  لال امل ذول  يف 
  واال ار يا الكيليائي  والسنائف

  ايان    ضرور     تتضل  عل    تين داةيب   وتوا -23
 اتالوال    عل  مستوى االحتاا سواء طيع الدول األبراو )

ات( ندا  تجراءات تنسي  شام  ومأرتك رابعامل   األناليل    
اتساري نفال  ل شصور  مستلر  يدو  ري  اشب ادكومات    

  الوبتسياسات ونوانب مران   املخد رات عل  املستوى 

 سن م  اتفاني   4   املاا   م  جد د اةيب  وتين د -24
وتات االتفاني  يف صيغتها املعد ل  شربوتونول سن   1961
رصر تنتاج املخد رات وصنعها شلز  الدول األبراو "ت   1972

واستعلاةا واليازىا عل   و ارىا وتصد راا واستماااا وتوز عها
 35اا  لز  املاألرراض الة ي  والعللي  او  سوااا"، يف الب ت  

ا ات الرتتي ات النازم  عل  شم  االتفاني  تاىا الدول األبراو "
الصعيد الوبت لتنسي  التداشم الونائي  والرلعي  الرامي  ت  

 مكافة  اال ار رم املأروع" شاملخد رات 
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توافر المواد الخاضعة للمراقبة الدولية  -ثانياً 
  لألغراض الطبية والعلمية

 
ات التي تعترض توافر المواد الخاضعة العقب -أواًل 

      للمراقبة الدولية لألغراض العلمية

تتناء الوع  ااط  ت   مراراة وتكراراة اةيب   سع  - 1
اوتلع الدويل شالدور اةا  الذك تيا  ه خمتربات فةص 

 عل  املختربات تل  الصولاملخدِّرات وشاداج  ت  ضلا  
 سع  ويف  حتتاجها الت ت اراالط عي نات م  الكايف الردر
 يف الندر عل  الدولَ  تأجِّع ظل   وال تها، لتةري  اةيب 
 االطت ار عي نات توافر تسهي  ت  ىدو تداشم اعتلاا

 التداشم تل  متتث     شضرور  تذنماا مع املرجعي ،العي نات و 
  املخدِّرات ران  مل الدولي  املعاادات ألالكا 

 لعا  السنوك ترر راا يف املسنل  ذًا اةيب  ونانأ  -2
 توجيهي  م اائ اةيب   صدرت ،2007 عا  ويف (51) 2005
 العرانم م  املرجعي  النلاتج وتصد ر استماا شأن 

 لتةلي  الوبني  املختربات لتستخدمها معد   والسنائف،
 شنيي  افيه  نر ت (52)،املختص  الوبني  والسلةات العرانم
 الصول ضلا  ت  اداج  ع  فضنا رع ،الأ الةا خمتربات
 حتتاجها الت واألاوات التسهينات عل  املختربات تل 

  ااوا  عالي  مرجعي  مناتج تل  يف مبا شعللها، لناضةناع
 الت العر ات شعر التوجيهي ، امل اائ يف اةيب ، والد ات

 املرجعي  العي نات عل  ادصول يف املختربات نثما ما تواجهها
 امللكن  الس   شأن  توجيهات وند م  املناسا، الون  يف

  العر ات تل  لتذلي 

__________ 

   2005ات لعا  خد ر ترر ر اةيب  الدولي  ملران   امل (51)
 (، A.06.XI.2)منأورات األمل املتةد ، رنل امل يع 

  218-216الفررات 

 يف  متاال) M.08.XI.6أورات األمل املتةد ، رنل امل يع من  (52)
 _www.incb.org/documents/Reference العنوا  التايل:

standard_guidelines/reference-standards_en.pdf(  

، التوجيهي  امل اائ نأر منذ الترد   شعر و  الرز -3
 الدول جانا م  شامنا  كو   كاا ااعرتاف مث اليث ت   

 املرجعي ،العي نات و  االطت ار عي نات توافر ضلا  شنيي 
 الصعيد   عل  الغا   اذً ل لوغ عد د  تداشم اعت لدتو 

 تزال ال  ،التردخ  اذا م  الررل وعل   واإلنليل  الوبت
 عل  ادصول يف اتنطم   و/و  صعوش تواجه نثم  خمتربات
  حتتاجها الت املرجعي العي نات و  االطت ار عي نات طيع
 تزاءشدافع م  نلرها  ،املخدِّرات ان  اعتلدتو  -4

 توافر ضلا ش املتعل  54/3 الررار، الصعوشات تل استلرار 
 لللران   اخلاضع  املواا م  االطت ار وعي نات املرجعي  العي نات

 ويف  العللي  لغرراض العرانم اطت ار خمتربات يف الستخدامها
 تستعرض    األعضاء الدولم   اللجن  بل   الررار، تل 

  املتةد األمل مكتا ومع اةيب  مع شالتأاور الوبني  اإلجراءات
 املواا عل  ادصول تسهي  شغي  واارمل ، شاملخدِّرات املعت

عي نات و  اطت ار نعي نات الستخدامها الدولي  لللران   اخلاضع 
  املخدِّرات فةص خمتربات جانا م  مرجعي 

عل   ،54/3 نراراا يف، اةيب َ  اللجن   وشج ع   -5
 م  نافي  نليات توافر ضلا م   ج  مواصل  جهوااا 

وشد ات  العللي ، لغرراض الدولي  لللران   اخلاضع  وااامل
عل   يي  شرنامم املكتا لضلا  ااوا  شالنس   ملختربات 

 لوضع معا العل  ت حتلي  املخدِّرات  نلا اع  اللجن   اةيبَ  
 العي نات م  الكايف األاىن ادد توفم لتيسم لد   آليات
 ملختربات لللران   اخلاضع  وااامل م  االطت ارعي نات و  املرجعي 
  املخدِّرات فةص

 املعلومات اللتلاا است يانب واملكتا اةيب  تو عد   -6
 املخدِّرات فةص وخمتربات املختص   الوبني  السلةات م 

 االطت ار عي نات توافر  ما الت ما زال  نائل   العر ات شأن 
 شغي  الدولي ،  لللران  اخلاضع  املواا م  املرجعي العي نات و 

  العر ات تل  تذلي  س   حتد د
     املخدِّرات فةص خمتربات م  املرد م  الراوا وتين د -7
 عي نات عل  ادصول يف صعوشات  واجه  زال ال منها لعد دا

م   نا  تتا وطصوصا حيتاجها، الت املرجعي العي نات و  االطت ار

http://www.incb.org/documents/Reference_standard_guidelines/reference-standards_en.pdf
http://www.incb.org/documents/Reference_standard_guidelines/reference-standards_en.pdf
http://www.incb.org/documents/Reference_standard_guidelines/reference-standards_en.pdf


 
 

 و لز  حملي  صاارم م  العي نات تل  رم امللك  ادصول عل 
 ما املختربات عنها  شلغ  الت الصعوشات وم   نثر  استماااا

 السلةات جانا م  الواراات عل  واملوافر  الأة :  ل 
  والتكاليف االرن  والتخليص املختص  

 املختص  الوبني  السلةات م  املرد م  الراوا وتأم -8
 ملل   اتاملخدِّر  فةص خمتربات تكو  ال عندما  نه ت 

 ممتثل  تكو  ال  و االستماا  تو  عل  ادصول بلا ش جراءات
وتتعل    رفرت   ند ش  تصدار األتو   تنط ر ند شالكام ، ةا

 شعد  املختص  الوبني  السلةات تنرىا الت الصعوشات  نثر
 وتردمي شاالستماا، الرتطيص ش جراءات املختربات معرف 

  تو  عل  ادصول بل ات يف طابب   و نانص  معلومات
 األس اب  نثر وم   الداعل  املستندات نفا   وعد  االستماا،
 االطت ار عي نات مواا تصد ر  و استماا لرفر شيوعااملردم  

 املخدِّرات فةص خمتربات ات  اع عد    املرجعي العي نات و 
 وتردملها االستلارات ملبها عد   و/و يا املعلول ل جراءات
 ت  املختص   الوبني  السلةات اةيب    وتدعو  املةلوش  تاملستندا
 حتسب عل  املخدِّرات فةص خمتربات مع العل  يف الندر
 والتصد ر االستماا  تو  عل  ادصول بلا ش جراءات املعرف 
 فةص خمتربات ملساعد  تااراىا ااط  اتصال مرانز وتنأاء

  بل اىا عل  تعداا املخدِّرات

 ت  االسترصاء يف املخدِّرات فةص ترباتخم و شارت -9
 عي نات وتصد ر استماا عل  شاملوافر  املرت ة  اإلجراءات     

 الدولي  لللران   اخلاضع  املواا م  املرجعي العي نات و  االطت ار
 املختربات حتتاجها الت العي نات توافر  ما  ن ما عائرا تأك  
 ت  املخدِّرات فةص خمتربات تسع  وعندما  عللها إلجناز
 نثم يف ت ةاَلا نفسها، املور ا  ااه  م  متعد ا  مواا استماا
 الرسو  وسداا متعد ا  استماا تت  بل ات شتردمي األاليا  م 

  ع اء ويف التنطم يف  تس  ا الذك األمر لذل ، املستةر 
 االستماا  تو  تكو  اداالت، شعر ويف  تضافي  مالي 

 ت  املوافر  صدور تنطخر و يا ك حمدوا ، ملد   صاد والتصد ر
 فةص خمتربات انتناء انتلال ن   املستندات صناالي  انتهاء

 املوافر  ش جناز تجراءات اإلسراع  ج  وم   لللواا املخدِّرات

 ت  املختص   الوبني  السلةات اةيب  تدعو التكاليف، وطفر
  تو  عل  دصولا بل ات لل   يف األولو   تعةاء يف الندر

 وتلغاء املخدِّرات، فةص خمتربات يا  تترد   الت االستماا
 تتيح   ضا املختص   الوبني  السلةات ولع     املنة ر  الرسو 

 االستلار  عل  مواا عد   استماا بلا تمكاني  لللختربات
 تضل  و   املةلوش ، الداعل  الوثائ  تر    حبيث انفسه

  شهر ست  ملد  والتصد ر شاالستماا صالرتطي وثائ  صناالي 
  عةاءش االرني  سلةاىا تصدر تعليلات ت  و    نثر،  و

 املرجعي العي نات و  االطت ار عي نات شة  لةل ات األولو  
  املخدِّرات فةص مبختربات اخلاص 
 خمتربات ت  املوج ه االسترصاء عل  اوي و  ومش  -10

 الدويل، التعاو  عللي  يف رن مأا خمتربات املخدِّرات فةص
 التاشع ااوا  لضلا  الدويل الربنامم مكو نات  الد واو

  شلز ما ونا   واارمل  شاملخدِّرات املعت املتةد  األمل ملكتا
 يف وتنطم صعوشات م  امل اار  اذً يف املأارنو  عنه

 املواا م  املرجعي العي نات و  االطت ار عي نات عل  ادصول
  املأارنب رم عنه  شلز مما نثما  ن    الدولي  لللران   اخلاضع 
 الت ال لدا  يف سيلا وال املخدِّرات، فةص خمتربات ولع 
العي نات و  االطت ار عي نات عل  ادصول تمكاني  فيها تكو 
 التعاو  عللي  شرنامم يف املأارن  يف تندر حمدوا ، املرجعي 
 اةيب    وتأجِّع  ااوا  ضلا  شرامم م  شايه ما  و الدويل

 واملوارا الدعل لتردمي النازم  املوارا لد ها الت ادكومات
  شذل  الريا  عل  امل اارات لتل  الكافي 
 السلةاتعندما ال تدرك   نه اةيب  الالد  وند -11

 املرجعي العي نات و  االطت ار عي نات  يي  املختص   الوبني 
 تل  شه ترو  الذك العل  يي    و املخدِّرات فةص ملختربات
 ترفضها  و الواراات السلةات تل  تيط ر فرد ،املختربات

 شننه ناف ة  الدولَ  اةيب    وتذنِّر  توافراا تعرن  حبيث، ا ااعاومن
 االطت ار عي نات ياز حب الت ترو  األبراو طيع توعي   ن غ 

 لتل  مبا الدولي  لللران   اخلاضع  املواا م  املرجعي العي نات و 
 املخدِّرات، فةص خمتربات عل يف  الامس   يي  م  العي نات
 تسهي  عل  تتعاو      ن غ  األبراو تل  طيع وشن   

 تتناء تداشم تأل     وملك   العي نات تل  عل  ادصول
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 وتوز عها؛ املرجعي  العي نات الشرتاء وبت منس   تعيب الوع 
 ادكومي ، الوناالت شب او التع عل  امليسس  الةاشع وتضفاء
 شب مأرتك عام  فر   تأكي  طنال م  مثنا وتل 

 ااد د  املخدِّرات لتصنيف تنسيري  ايب  وتنأاء الوناالت؛
 طيع يف املختربات عل  منها عي نات وتوز ع ض ةها  تل   الت
  ال لد  حناء
 ترفر شنهنا خمتص   وبني  سلةات عد   و شلغ  -12

 نان  تتا املرجعي العي نات و  االطت ار ي ناتع م  الواراات
 و فاات  املعني  املواا ع  اةيب  ت  املردم  الترد رات تتعد ى
 الواراات تل  رفر عد  م  الررل عل  شننه  طرى سلةات
 شأن  تكليل  ترد ر ترسال م  التلك   الب ت  تيط ر ف هنا
  ساا عل  الواراات رفر تفااك  ج  وم   اةيب  ت  املواا

 فةص خمتربات االتياجات االعت ار يف تضع ال الت الترد رات
 اتفانيات يف األبراو الدول طيعَ  اةيب    تدعو املخدِّرات،

 لدى املختربات تل  مع التأاور ت  لللخدِّرات الدولي  املران  
 اخلاضع  املواا م  السنو   االتياجاىاالترد رات م   حتد د
شن      ضا األبراو الدولَ  اةيب    وتذنِّر  الدولي  لللران  
 م   ص ح تتا تكليلي  ترد رات ون   كِّ  يف ترد      ش مكاهنا
 تك    االتياجات لتل ي  األولي  ترد راىا ز اا  الضرورك
  املخدِّرات فةص خمتربات االتياجات تل  يف مبا متون ع ،
 فةص خمتربات ند متها الت اإلجاشات و ن دت -13
 عر   تأك   تزال ال الأة  صعوشات      عل  خدِّراتامل

 املواا م  املرجعي العي نات و  االطت ار عي نات توافر  ما  رئيسي 
 م  العدل  الغال ي  و شارت  الدولي  لللران   اخلاضع 
  نه ت  االسترصاء عل  را ت الت املختص   الوبني  السلةات

 اخلدمات شأن  نائل  ي تجرائ متةل  ات  كخ  لد ها توجد ال
 عي نات وتصد ر شاستماا  تعل  فيلا الأة  وشرنات الرب د  
  الدولي  لللران   اخلاضع  املواا م  املرجعي العي نات و  االطت ار
 شروط وضع يف الندر عل  األبراو الدولَ  اةيب    وتأجِّع
 املواا م  املرجعي العي نات و  االطت ار عي نات نر ل واضة 
اومنا  لأةناتا رفر  ن ا  ج  م  الدولي ، لللران   ع اخلاض
سلةتها  ممارس  وعل  التوجيهي ، امل اائ رلوض شس ا ااع

 كو  اةدو م       ن غ نلا   املوافر  تجراءات يف الترد ر  

 وضع طنال م  العي نات، تسر ا منع منر ة  شروط  ك  
  استعلال اخلدمات الرب د   اخلاص  مث  ضلانات

 االحتاا يف  عضاء اول عد        اةيب  وتناالظ -14
 لتسهي  امللكن  اآلليات انرتا  لدى  شارت، األورويب
 نرار ت  املرجعي ،العي نات و  االطت ار عي نات عل  ادصول
 اخلاضع  املواا عي نات نر  شأن  JHA/2001/419 االحتاا
  اللولاا ملك  االستناا تليه يف تجي منوتجا شاعت اًر لللران  ،
 شب لللران   اخلاضع  املواا عي نات لنر  نداما الررار و نأئ
 شعر شاستيفاء رانا األورويب، االحتاا يف األعضاء الدول

 العي نات م  الرصد  كو     مث  الأكلي  املتةل  ات
 فيها والتةري  اإلجرامي  األعلال نأف يف استخدامها
 الأرع  الةا ةليناتشت الريا   و نضائيا مرتك يها ومناالر 
 العي ن  نلي    تتجاوز ال     ن غ  تل ، عل  وعناو   للعي نات
  الرضائي  واإلجراءات الروانب نفاتإل ضرور   ت عترب الت الكلي َ 
 ترو     ملك  وبني  اتصال مرانز تعيب عل  اول  نرار ونص  
و تف    العي نات شنر  للتصر ح واليد  خمتص   ايبات شوظيف 
ل  الدولتب يفا  الوبني االتصالمرنزا   نر  عل  واملستر  ل  املرس 
 مرنز تطةار   ضا  تل   نلا موال د ، استلار شاستخدا   العي نات
  الواجا النةو عل  مس را ع ور اول   كِّ  يف الوبت االتصال
  و ردِّ  آمن ، شةر ر  العي نات نر  ضرور  عل  الررار و نصخ 
 ت  وسعياة   آمن  ت عترب الت النر  وسائ  شأن  توجيهي  م اائ
 املرجعي العي نات و  االطت ار عي نات توافر ملأكل  اللول تجياا
 ت اال ت  الدول طيعَ  اةيب    تدعو الدويل، املستوى عل 

 الوبت املستو ب عل  اعت لدت الت الفضل  امللارسات
 االطت ار اتعي ن توافر ز اا  يف فعاليتها ث ت  والت واإلنليل 

شكليات  الدولي  لللران   اخلاضع  املواا م  املرجعي العي نات و 
   نرب
ااة  اةيب  وتين د -15  األساسيتب الوسيلتب      عل  لد 

 املرجعي العي نات و  االطت ار عي نات توافر  ما  العر ات لتذلي 
 والتعاو  الوع  تتناء يا الدولي  لللران   اخلاضع  املواا م 
 الرامي  جهوااا  د د ت  الدول طيع وتدعو الوناالت، شب



 
 

 الت األاواتش املخدِّرات فةص خمتربات تزو د ضلا  ت 
  عنه رىن ال الذك شعللها للريا  حتتاجها
 اةيبااااا   جرتاااااه الاااااذك االسترصااااااء ت    الراااااول وطناصااااا  -16
  اعهااااات   ملكااا  الااات العلليااا  النهاااوج مااا  عاااداا انااااك       ظهااار

العي نااااات و  االطت ااااار عي نااااات  اااااا  تمكانيااااات ادصااااول علاااا لز 
  تساااتخدمها الااات الدوليااا  لللران ااا  اخلاضاااع  املاااواا مااا  املرجعيااا 

 

 الااات التوجيهيااا  امل ااااائ  وتتضااال    املخااادِّرات فةاااص خمتاااربات
 الاااات الصااااعوشات علاااا  االتغل اااا  شأاااان  توصاااايات اةيباااا   عاااادىا
 الساالةات جانااا ماا  الااواراات علاا  واملوافراا  الأااة  تعاارتض
 عوت أاااااج    والتكااااااليف االرنااااا  والتخلااااايص املختص ااااا  الوبنيااااا 
  جا  ما  التوجيهيا  امل ااائ تنفياذ علا  شأاد   ادكومات اةيب   

 املااااواا ماااا  املرجعياااا العي نااااات و  االطت ااااار عي نااااات تااااوافر ضاااالا 
 فةاااااص خمتاااااربات تساااااتخدمها الااااات الدوليااااا  لللران ااااا  اخلاضاااااع 
    املخدِّرات

 مااا  عااادا شاسااات ان  للهيبااا    ضاااا االسترصااااء مساااح وناااد -17
كااا  الااات اإلضاااافي  العلليااا  النهاااوج  علااا  لللسااااعد  ات اعهاااا مل 

العي ناااااات و  االطت اااااار عي نااااااتز ااااااا  تمكانياااااات ادصاااااول علااااا  
 يف التوجيهياا  شامل اااائ ملةراا  النهااوج اااذً وتاارا  اااذً املرجعياا 
  www.incb.org)) الأ ك  التايل: املونع
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 الجديدةواد التعاطي م -ثالثاً 

ـــــأثير النفســـــاني   -  والة  المـــــواد ذات الت
     الجديدة

 دل  مصةلح "املواا تات التنثم النفساين ااد د " عل   - 1
مواا التعاب  الت ال  ضع لتداشم املران   الدولي  ولكنها تات 
تنثم مأاشه لتنثم العرانم اخلاضع  لللران    واو مصةلح عا  

نم التعاب  املستجد   الت   أار تليها  الياناة شاسل  أل  عرا
"( ومواا االنتأاء "م نع أات designer drugsالعرانم احملو ر  )"
"(، و"الكيلاو ات ال ةثي " herbal highs)" "املزاج الع أااا يا 

"(research chemicals"( " و"م نع أات املزاج املأروع ،)"legal 

highs املواا الت ليس  ا  جد د  شالضرور   "(  و أل    ضاة
 ولك   تعابيها  طذ  زااا ميطراة 

وطنال السنوات الرليل  املاضي ، تضاعف عدا   -2
التةذ رات شأن   طةار املواا النفساني  التنثم ااد د   و طذ 
 عل  مسيولو الصة  العام  و صةاب املصلة  املعنيو  يف 

ي  الناا شأن  ظهور املواا ات عل  توعخدِّر لال مران   امل
تات التنثم النفساين ااد د  الت ت ر  ل عر الون  طارج 
نةاري املران   الدولي   ونان  اةيب  ند الذ رت ادكومات، يف 

، م  اذا اخلةر املتنام ، 2010ترر راا السنوك لعا  
و وصتها شالريا  خبةوات مللوس  لرصد ظهور املواا تات 

ااد د  شغي  اعتلاا تداشم مران   وبني  ىدو التنثم النفساين 
ت  ونف صنع تل  امليثِّرات ومنع تصد راا واستماااا 

 وتوز عها وشيعها 

وتناالظ اةيب       اوتلَع الدويل ند  الاط عللاة  -3
ه انت ااه ت  حتد د الس   الكفيل  شالتصدك ةا  شاملأكل ، ووج 

ر اةيب   ادكو  مات شن   االتفانيات الدولي  ملران   شفعالي   وتذنِّ
ات  و ل الدول األبراو صراال ة سلةَ  اعتلاا  كِّ خدِّر امل

تداشم مران   وبني  ترااا ضرور  ة، تضاف  ت  التداشم املت خذ  
اوالة شن   الالياة عل  الصعيد الدويل  ويف اذا الصدا ترر  اةيب  

لي  ىدو ت  وضع عد د  ند ا ذت تداشم تأر عي  وتندي
آليات للتصد ك لغطةار عل  الصة  العام  الت  س  ها 

 ظهور املواا تات التنثم النفساين ااد د  

ات خدِّر ، اعتلدت ان   امل2012 /ماراويف آتار -4
املعنو  "تعز ز التعاو  الدويل يف التصد ك  55/1الررار 

ين ااد د "، للتةد ات الت تةرالها املواا تات التنثم النفسا
والذك شج ع  اللجن   فيه الدوَل عل  ا ات خمتلف اإلجراءات 
الفرا   واالاعي  ادامس  للتصد ك للتهد د الذك تأك له املواا 
تات التنثم النفساين ااد د   وند  نر ت اللجن  يف تل  

ندر  الدول عل  التعام  شفعالي  مع املواا تات شن   الررار 
اين ااد د  تتون ف عل  ندرىا عل  انتأاو التنثم النفس

تل  املواا يف الون  املناسا، مما  تيح ةا    تتخذ تداشم 
ونائي ، و تيح ةا   ضاة، شاعت ار السل  العاملي  لللأكل ،    
تتأارك يف تل  املعلومات مع اول  طرى ومع  صةاب 

ل  املصلة  املعنيب لك  تتا  اإلمكاني  ال ات تجراءات ع
 منس ر  

ويف السنوات األطم ، تزا د عل  حنو رم مس وري  -5
ظهور  مواا تات تنثم نفساين جد د  ال تندرج ضل  نةاري 

ات  و نثر فبات تل  خدِّر االتفانيات الدولي  ملران   امل
االصةناعي ،  الرن اات والعرانم شيوعاة ا  ش ائه خدِّر امل

ال ي ماز  ، والفينيثينامب  واملواا الكاثينوني  االصةناعي ، و 
ات وتاماهنا خدِّر ووفراة لللرنز األورويب لرصد امل

(EMCDDA  شلز متوسط عدا الت ليغات ع ،) املواا تات
مخس  ت ليغات يف السن  م  عا   التنثم النفساين ااد د 

، ازااا تل  الرنل 2011    يف عا  2005ت  عا   2000
ر  ماا  جد د  واالد  يف املتوسط ت ليغاة، مما  عت ب 49ت  
يف السوري يف ن   س وع ترر  اة  املواا تات التنثم النفساين م  

ومع  نه م  رم امللك  معرف  العدا الدني  م  املواا 
النفساني  التنثم ااد د  املةروال  يف السوري، ف    الترد رات 

واا  الت ند مها اخلرباء نان  تتسارع حنو اآلالو م  تل  امل
ومع ازا اا تعاب  تل  املواا، ما فتئ  تزا د   ضاة عدا 
متعابيها، ومنهل َم  عاىن عوانا صةي  طةم  والىت َم  
نض  حن ه م  جراء التعرض لتل  األطةار  ويف نثم م  
ال لدا ، ت دى استعلال تل  املواا يف الز اا  امللةوظ  الت 

م   ج  معاا  بر ت عل  عدا احملالب ت  ررو الةوارئ 
راوا الفع  الصةي  الضار  الت س  ها اشتناع  صناو م  



 
 

، ونذل  يف الز اا  اخلةم  املواا تات التنثم النفساين ااد د 
الأن  يف عدا االتصاالت الوارا  عل  مرانز معاا  الاالت 

 التسلخل 
وتأج ع اةيب   طيَع ادكومات عل  تنأاء آليات  -6

طع املعلومات املتعلر  شاملواا تات التنثم رمسي  ىدو ت  
النفساين ااد د ، مبا يف تل  املعلومات املتعلر  شرتني اىا 
الكيليائي  و مناط تعابيها وترنيات تسو رها ومسلياىا 
التجار   وبرائ  توز عها وتسر  ها وشلدا  منأبها  وتتزا د 

التنثم النفساين  األال  الت تأم ت      العد د م  املواا تات
ااد د  ت صنع يف الصب واةند  وحتث  اةيب   الكومت الصب 
واةند عل  التةري  يف اذا األمر وا ات تجراءات الامس  ملنع 

 صنع مواا تات تنثم نفساين جد د  عل   راضيهلا 
وتناالظ اةيب      عد   اول ند  نأنت ندَل تنذار  -7

تنثم النفساين ااد د ، نا  ةا  ثر م ك ر خبصومل املواا تات ال
الاسل عل  ااهوا الوبني  الرامي  ت  حتد د اذً املواا النفساني  
التنثم ااد د  وم     مران تها  وعل  الصعيد اإلنليل  ترر 
اةيب  شالدور الريااك الذك  ضةلع شه املرنز األورويب لرصد 

املواا تات التنثم ( شأن  مسنل  EMCDDAات وتاماهنا )خدِّر امل
النفساين ااد د ، وطصوصاة ش نأائه نداماة  وروشياة ل نذار 
امل كر  وتأج ع اةيب  الدول عل     تندر، ت  ا    تفع  
شعد، يف تنأاء ندل تنذار م كر ووضع آليات لت اال ما حتص  
عليه م  معلومات مع الدول األطرى ومع  صةاب املصلة  

  ند ل  الصة  العاملي  واملمند لمبا يف تل  املتعد اك األبراو، 
الدولي  للأرب  اانائي  )اإلنرتشول( ومكتا األمل املتةد  املعت 

ات واارمل ( واةيب  الدولي  خدِّر ات واارمل  )مكتا املخدِّر شامل
ات  وحتث  اةيب    ضا  صةاب املصلة  املتعد اك خدِّر ملران   امل

س  جوانا معين  م  مأكل  املواا األبراو عل  مواصل  ارا
تات التنثم النفساين ااد د  وتعليل ما  توصلو  تليه م  نتائم 
عل  اوتلع الدويل  وتعرتو اةيب  شالدور اةا  شصف  طاص  

  الصة  العاملي  يف رصد ظهور تعاب  املواا مند لالذك ترو  شه 
رى تل  رم اخلاضع  لللران   والتوصي  يدولتها اليثلا ت

 مناس اة 

وترال ا اةيب   عل  وجه اخلصومل شااهوا الت   ذةا  -8
ر ات واارمل  استجاش  لررار ان  املخدِّر مكتا امل ات خدِّ

والت ىدو ت  طع املعلومات ع  املواا تات التنثم  55/1
النفساين ااد د ، شوسائ  عد   ومنها تعداا است يا  شأن  

ل  املختربات الوبني   وتأج ع اةيب   اذا املوضوع وتوز عه ع
ات واارمل  عل  الريا  مبهل   جه  اتصال شأن  خدِّر مكتَا امل

مسنل  املواا تات التنثم النفساين ااد د  وعل  طع 
املعلومات م  الدول شأن  مواا التعاب  ااد د  والتداشم 

عل   املتخذ  للتصد ك ةذً املأكل   نلا تأج ع اةيب   الدولَ 
مواصل  اعل ما  رو  شه املكتا الالياة م   نأة  خبصومل 
املواا تات التنثم النفساين ااد د ، وم  تل  مثناة شرنامم 
الرصد العامل  للعرانم االصةناعي : التةلي  واإلشناغ 

 (53)( SMARTواال ااات )
ومث  حتد  معب   عرتض جهوَا ادكومات الرامي  ت   -9

ات التنثم النفساين ااد د  لللران   الوبني ، تطضاع املواا ت
و تلث   يف صعوش  الكأف ع  تل  املواا يف الون  املناسا، 
وتل  شس ا تسارع وتم  اطول مواا جد د  ت  السوري 
وعد  اتساري ترني اىا الكيليائي  ونرص ال يانات الترني  
والصيدالني  واملواا املرجعي ، ونذل  ضعف ندرات شعر 

ول يف لايل العلو  اانائي  والسلي    وترر  اةيب  التوصي  الد
ر الت ورات يف نرار ان  امل شأن  ضرور      55/1ات خدِّ

ات واارمل  تردمي املساعد  الترني  ت  خدِّر  واص  مكتا امل
الدول، شناء عل  بل ها، م   ج  اعل ندرات ميسساىا 

لنفساين ااد د   عل  مواجه  مأكل  املواا تات التنثم ا
وتأج ع اةيب    ضا الدول عل  تنام  تعاو   وث  فيلا شينها 
عل  املستو ب الثنائ  واملتعد ا األبراو، وتردمي املساعد  

 الترني  اليثلا  لز  تل  
وم   ج  نأر الوع  مبا تتعر ض له الصة  العام   -10

ين م   طةار مررتن  شالعد د م  املواا تات التنثم النفسا
ااد د ، وطصوصا م   ج  ت د د االعتراا اخلابئ شن   تل  

__________ 

متا  يف املونع الأ ك :  (53)
www.unodc.org/unodc/en/scientists/smart.html  

www.unodc.org/unodc/en/scientists/smart.html
www.unodc.org/unodc/en/scientists/smart.html
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املواا آمن  ألهنا ال  ضع لللران  ، تدعو اةيب   طيَع 
ادكومات ت  تاراج املواا تات التنثم النفساين ااد د  يف 
نةاري طيع شرامم الونا   الرائل ، وت  تصليل م اارات ونائي  

رور اة، تستهدو اذً الداار   حمدا ، تتا ما اعت رب تل  ض
ر اةيب   الدوَل شننه  ستةي  نياا مدى تعاب  املواا  وتذنِّ
تات التنثم النفساين ااد د  يف رياب شيانات شامل  ع  
مدى انتأار تعابيها، وع  فبات السكا  املعر ض  لللخابر 
عل  وجه التةد د، و مناط التعاب   وتأج ع اةيب  ادكومات 

رج املواا تات التنثم النفساين ااد د  يف اراساىا عل     تد
ات عل  الصعيد الوبت خدِّر االسترصائي  املتعلر  شتعاب  امل

و   تعل ل عل  حنو فع ال نتائم تل  الدراسات عل  طيع 
 صةاب املصلة  ونذل  عل  االهور نوسيل  تضافي  

 للتوعي  
  يف وضع وتأج ع اةيب     ضا الدوَل عل  التعاو  -11

معا م مرجعي  نيليائي  لغرض حتد د املواا تات التنثم 
النفساين ااد د ، وتتاال  تل  املعا م ملختربات فةص 

ات، السا االنتضاء  وتتا   تتوافر تل  العي نات خدِّر امل
املرجعي ، تأج ع اةيب   الدوَل عل  التأارك يف ال يانات 

تربات التةلي  اانائ  التةليلي   وتدرك اةيب      عل  خم
شأن  حتد د املواا ااد د  تعرتضه، يف العد د م  اداالت، 
عر ات تتعل  مبدى توافر العي نات االطت ار   واملرجعي  م  
املواا اخلاضع  لللران   الدولي   وتأج ع اةيب   الدوَل عل  الندر 

  م اائها التوجيهي  شأنيف التوصيات الت ند متها اةيب  يف 
استماا وتصد ر النلاتج املرجعي  م  العرانم والسنائف املعد   
لتستخدمها املختربات الوبني  لتةلي  العرانم والسلةات 

لدعل تضافي  تداشم "يف الوثير  املعنون  و  (54)الوبني  املختص 
الصاار  ع  اةيب  الدولي   2007 اائ التوجيهي  لعا  املتنفيذ 

استماا وتصد ر النلاتج املرجعي  م  شأن  ملران   املخدِّرات 
العرانم والسنائف املعد   لتستخدمها املختربات الوبني  لتةلي  

__________ 

متا  يف املونع ) M.08.XI.6منأورات األمل املتةد ، رنل امل يع  (54)
www.incb.org/documents/Narcotic- الأ ك :

Drugs/Guidelines/reference_standards/NAR_Guidelines_re

standards_en.pdf-ference ) 

وا  متاال  عل   (55)،العرانم والسلةات الوبني  املختص "
 املونع الأ ك  للهيب  

وانال  عر    طرى ا  توز ع املواا تات التنثم  -12
رتن   وتأج ع اةيب   ادكومات ش ك  اإلن عربالنفساين ااد د  

عل     ترصد  نأةَ  املوانع الأ كي  الت ت يع املواا تات التنثم 
النفساين ااد د  واملنتجات احملتو   عل  تل  املواا املوجوا  
عل   راضيها، ونذل  املوانع الأ كي  الت تعل  يف شلدا  

سلةات  طرى، و   تتأارك يف املعلومات يف اذا الأن  مع ال
املختص  يف ال لدا  الت ت ستخد  نراعد  لتل  املوانع الأ كي   

م اائها وتدعو اةيب  ادكومات ت  تة ي  التوصيات الوارا  يف 
التوجيهي  للةكومات شأن  منع شيع املواا اخلاضع  لللران   

شردر ما ةذً التوصيات  (56)الدولي  رم املأروع عرب اإلنرتن 
ل يع املواا تات التنثم النفساين ااد د  عل   م  صل  شالتصد ك
 ش ك  اإلنرتن  

وشاإلضاف  ت  التداشم املذنور   عناً، ا ذت اوٌل  -13
تجراءات تأر عي  وتنديلي  متنوع  للةدِّ م  تور د املواا تات 

 التنثم النفساين ااد د  ت   راضيها 
بني  م  الناالي  الترليد  ، نان  احملاوالت الو  -14

للتصد ك لللواا تات التنثم النفساين ااد د  ترتن ز شصف  
ر  ساسي  يف نةاري تأر عات مران   امل ات  وندراة لتسارع خدِّ

عللي  صنع اذً املواا ااد د  وبرالها يف األسواري، ف    
ات رال اة ما تكو  ناار  عل  التغل ا عل  خدِّر عصاشات امل

ل االتفاظ تل  العصاشات الضواشط الرناشي  الرائل  م  طنا
شَرَصا الس ْ    عل  التأر عات والضواشط التنديلي  الوبني   
ومما  ز د م  تفانل اذً املأكل      عاء الكأف ع  املواا 
تات التنثم النفساين ااد د  وترييل  ضراراا احملتلل   رع 
علوما عل  عات  الدول  ويف العد د م  اداالت ال ملك  

تجراء إلطضاع املواا ااد د  لللران   تال عندما  ا ات  كِّ 
تتل عللي  الترييل تل      

__________ 

/http://www.incb.org/documents متا  يف املونع الأ ك :  (55)

 Drugs/Guidelines/reference_standards/-Narcotic

Additional_courses_of_action_ref_standards_Ar.pdf  
  .A.09.XI.6، رنل امل يع ملتةد امنأورات األمل  (56)
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ونثماة ما تكو  عللي  اعتلاا تداشم املران   الوبني   -15
الترليد   بو ل  ومرار ، ويف الكثم م  اداالت ت اَب      
استخدامها رم منائل للتصد ك لتل  الداار  الد ناميكي   

ذا الوانع علدت الدول عل  حنو متزا د ت  وضع وتسليلاة ي
هنوج م تكر  ملكافة  مأكل  املواا تات التنثم النفساين 

ات مبز م خدِّر ااد د  شاستكلال التداشم الترليد   ملران   امل
م تكر م  صنااليات املران   يف الاالت الةوارئ، وتداشم محا   

واء، وتل  شغي  املستهل ، وآليات ضلا  سنام  الغذاء والد
 التعجي  شتة ي  تداشم املران   عل  املواا امليثِّر  ااد د  

وم  شب األساليا الت تت  عها الدول للتصد ك لدهور  -16
املواا تات التنثم النفساين ااد د  استخدا   عللي  جدول  املواا 

دم ، ماا ، فيلا  تعل  يدول  املواا الن "اانيس " و"الندم "  فنكخ 
تأ ه يف شنيتها الرتني ي  ماا ة طاضع  لللران   و تساوى  ثراا 
النفساين مع  ثر املاا  اخلاضع  لللران    و  فونه ت عترب ماا ة ندم  
ملاا  طاضع  لللران  ، مما جيعلها ا  األطرى طاضع  لللران    
 ومبرتض  تداشم جدول  املواا اانيس ،  ضع التغيمات املعي ن  يف
الرتني   ااز بي  األساسي  لللران    وشذل  ال  تعب  التعام  مع  
ن  ماا  عل  الد ، ش  ملك  تطضاع  نواع جد د  م  املواا 
امليثِّر  لللران   شات اع اذً النهوج  شيد     هنم جدول  املواا الندم  

  م  تث ات التأاشه شب  تةلا توافر ال يانات الصيدالني  للتلك  
 ر النفساني  اآلثا
تَل      -17 وسعيا ت  محا   االهور م  املواا الت حي 

تكو  ضار ، علدت الدول  نثر فننثر   ضاة ت  ات اع 
تجراءات "اادول  الةارئ " الت تتيح ةا ا ات تجراءات عل  
سر ع  إلزال  ماا  ما م  السوري دب صدور نرار شأن  ما تتا 

ران   الدائل  عل  تل  املاا   وند نا   ن غ  تة ي  تداشم امل
نا  اعتلاا تل  النوع م  التداشم الةارئ  فع االة للغا   يف 
ضلا  عد  تعرض االهور خلةر ال ااع  له ن   انتهاء 

 السلةات الوبني  م  تجراء ترييل شام  لللاا  
وانال  هنم آطر ا ذته اول م   ج  ادد  م   -18

  الناط  ع  شعر املواا تات األطةار عل  الصة  العام
التنثم النفساين ااد د  يف تطضاع اذً املواا لأروط مماثل  
لتل  املفروض  عل  صانع  األاو    واذا  عت     اعت ار 

ماا  تات تنثم نفساين جد د  مأروع  ومنح ترطيص 
شتسو رها  تةل ا  طضوعها لعللي  اعتلاا صارم  مدعوم  

ي  و ارب ب ي  ورم تل   و شلغ  الدول  ش يانات ع  السل 
الت انت لذل  النوع م  تداشم املران   شن   التكاليف املرت ة  
شعللي  االعتلاا مثل  رااعاة فع االة لصانع  املواا تات التنثم 

 النفساين ااد د  
ويف نثم م  ال لدا ، است عب شنالكا  نوانب محا    -19

عل  شأروط اإلفصا  الواضح ع  املستهل  والصة  فيلا  ت
املكو نات، ووضع شةانات العنامات وتاراج تعليلات 
االستعلال، فناى تل  ت  مصاار  املنتجات املخالف  

 وترناري حمال التجزئ  الت ت يعها 
ونلا لوالظ  عناً،  وف ر اإلبار الرانوين الذك  -20

نيا   ات تمكاني خدِّر وضعته االتفانيات الدولي  ملكافة  امل
الدول شاعتلاا تداشم مران   وبني  تتجاوز التداشم امللزم  عل  
الصعيد الدويل  و ستند اطتيار ن  اول  لنوع التداشم الواج   
التة ي  ت  الرير  الوضع عل  األرض الذك ىدو التداشم 
ت  معااته، نلا  نه خيضع للرواعد الرانوني  واللوائح وال  ىن 

ل   وشينلا ترر  اةيب  شن   م  واجا ن  اول  التنديلي  الرائ
   تواص  اعتلاا تداشم تتناء  مع وضعها اخلامل، ف هنا 

الدول ملكنها االستفاا  م  ت اال  فض  شن   مرتنع  مع تل  
امللارسات يف لال حتد د تداشم التصد ك املناس   لدهور املواا 

 تات التنثم النفساين ااد د  
املأااكنات العاملياا ، ومنهااا مأااكل  انتأااار املااواا تات ت     -21

التاانثم النفساااين ااد ااد ، تتةلااا اللااوالة عاملياا   وتناالااظ اةيباا   
ااهااااوَا الاااات ش ااااذل  علاااا  الصااااعيد الااااوبت واإلنليلاااا  والاااادويل 
إلجياااا ساا   فع الاا  للتعاماا  مااع اااذً املأااكل  الأااد د  الوباان ، 

علاا  مواصاال  العلاا  معااا يف  ات الدولياا ند لااوتأااج ع الاادوَل وامل
لااااال ت ااااااال املعلومااااات ووضاااااع اساااارتاتيجيات مأااااارتن  وت ااااااال 
 فضااااا  امللارساااااات  واةيبااااا  مساااااتعد ، علاااااناة شوال تهاااااا، لترااااادمي 

 املساعد  للةكومات يف اذا الصدا

 



 

75 

شـبائه القن بـين االصـطناعية المسـتثيرة  - ثانياً 
  للمستقبالت

املسااااااااااااتثم  ظهاااااااااااارت شاااااااااااا ائه الرن  ااااااااااااب االصااااااااااااةناعي   -22
لللسااااتر نات، طاااانال الساااانوات األطاااام ، نصاااانف جد ااااد ماااا  
ماااواا التعااااب  الااات ترتضااا  عنا ااا  مااا  جاناااا مسااايويل التندااايل 
الرنايب  واذً املاواا تضااو ت  اخلنائاط الع أا ي  املساو ن  شنمسااء 

( ت  اااع عاارب اإلنرتناا  ويف انااانب Spice ار اا  مثاا  "ساا ا  " )
الدولياااااااااا  شاااااااااا ائه الرن  ااااااااااب متخصصاااااااااا   وال  ضااااااااااع لللران اااااااااا  

االصاااااةناعي  املساااااتثم  لللساااااتر نات الااااات جااااارى انتأاااااافها يف 
افاااع الرلااا  مااا   2009تلااا  اخلنائاااط الع أااا ي   ولكاااْ  يف عاااا  

املخاابر الصااةي  احملتللا  الاات ناد  ساا   ها تعابيهاا الساالةات يف 
شلادا  عد اد  ت  اعتلااا تاداشم وبنياا  ملناع تلا  التعااب   ونااد 

ال لااااااادا   نواعاااااااا حمااااااادا  مااااااا  شااااااا ائه الرن  اااااااب  ضااااااااف  شعااااااار 
 JWH-018االصااااااااةناعي  املسااااااااتثم  لللسااااااااتر نات، وطصوصاااااااااة 

، ومااواا مناااظر  جارى ت ينهااا علاا  حنااو  نثاار شاايوعا CP 47497و
يف مضاااا وبات عي نااااات ماااا  اخلنائااااط الع أاااا ي  ت  نائلاااا  املااااواا 
اخلاضااااع  لللران اااا  مبرتضاااا  التأاااار عات الوبنياااا   شيااااد     عااااداا  

ما مااااا  شااااا ائه الرن  اااااب االصاااااةناعي  املساااااتثم  لللساااااتر نات ن ااااا
ص ااانع  حبياااث ملكااا     تدهااار يف الساااوري شاعت ارااااا ماااواا رااام 
طاضااااااع  لللران اااااا   وشغياااااا  امل اااااااار  ت  تاااااادارك اااااااذً املأااااااكل ، 
اعتلاااادت شعاااار الاااادول، ومنهااااا مااااثناة املللكاااا  املتةااااد ، تااااداشم 

  لأاااا ائه الرن  ااااب ملران اااا  فبااااات مماثلاااا  ماااا  اليااااث شنيتهااااا الرتني ياااا
 االصةناعي  املستثم  لللستر نات 

وماا  جاار اء نلاا  اناا  املخااد رات ماا      طنائااط ع أاا ي   -23
حتتاااوك علاااا  شاااا ائه الرن  ااااب املسااااتثم  لللسااااتر نات ت  اااااع الالياااااة 
شرااادر متزا اااد مااا  طااانال نناااوات خمتلفااا ، فراااد اعتلااادت الرااارار 

االتلاااال تعااااب  املعناااو  "تعز اااز ت ااااال املعلوماااات عااا   53/11
ماااااواا الكاناشينو اااااد االصاااااةناعي  املساااااتثم  لللساااااتر نات"  وناااااد 
رال    اللجن  يف تل  الررار شعل  اةيب  عل  اسرتعاء ندار الادول 
األعضااااء ت  ظااااار  تعااااب  اخلنائاااط الع أااا ي  احملتو ااا  علااا  ماااواا 
الكاناشينو ااد )شاا ائه الرن  ااب( االصااةناعي  وتلاا  ماا  طاانال تاراج 

 (57)2009عااا  تلااا  املسااانل  يف ترر ااار اةيبااا  عااا  عاااا   معلوماااات
وبل ااا  ت  اةيبااا     تواصااا  الرياااا  شااادور يف طاااع املعلوماااات مااا  
الاااااااادول األعضاااااااااء عاااااااا  شاااااااا ائه الرن  ااااااااب االصااااااااةناعي  املسااااااااتثم  
لللستر نات، مبا يف تل  ع  األنواع ااد د  ما  تلا  املاواا الات 

لاا  املعلومااات مااع الااادول ال  ضااع لللران اا  الدولياا ، ويف ت اااال ت
 الصة  العاملي   مند ل األعضاء األطرى ومع 

وعلاااااااانا شااااااااذل  الةلااااااااا، شعثاااااااا  اةيباااااااا  شرسااااااااال  ت   -24
الكوماااات شلااادا  خمتاااار  يف طياااع املنااااب  بال ااا  معلوماااات عااا  
اال اااااااااات األطااااااام  يف تعااااااااب  شااااااا ائه الرن  اااااااب االصاااااااةناعي  

  ماا  تلاا  املااواا املسااتثم  لللسااتر نات وعاا  وجااوا  نااواع جد ااد
يف السااااااوري  ونااااااد استعرضاااااا  اةيباااااا  املعلومااااااات الاااااات ناااااادمتها 
ادكومااات، تضاااف  ت  ترااار ر رمسياا   طاارى عاا  التااداشم املنف ااذ  
مااا   جااا  التصااادِّك ملأاااكل  تعااااب  شااا ائه الرن  اااب االصاااةناعي  

 املستثم  لللستر نات يف  جزاء خمتلف  م  العا  
الات حتتاوك علا  شا ائه الرن  اب  وال  زال توافر املنتجات -25

االصااةناعي  املسااتثم  لللسااتر نات يف السااوري موضااع نلاا  لاادى 
، اساتةدع عادا ما  ادكوماات، 2010ادكومات  ويف عاا  

 و  عتااااز      سااااتةدع، تااااداشم ملنااااع اال ااااار شتلاااا  املنتجااااات  
وناااااد  ضااااايف عااااادا مااااا  شااااا ائه الرن  اااااب االصاااااةناعي  املساااااتثم  

ائلاااااااا  املااااااااواا اخلاضااااااااع  لللران اااااااا  مبرتضاااااااا  لللسااااااااتر نات ت  ن
التأااار عات الوبنيااا  يف شلااادا  مثااا   ونرانياااا وشااايناروا؛ يف الاااب 
وضااااع   للوعااااات ماااا  املااااواا تات الصاااال  ماااا  اليااااث ال نياااا  
الرتني ياااااا  شأاااااا ائه الرن  ااااااب االصااااااةناعي  املسااااااتثم  لللسااااااتر نات 

، فاانا حتاا  املران اا  الوبنياا  يف ت رلناادا  و مااا يف الوال ااات املتةااد 
ألناااه  HU-210خيضاااع لللران ااا  ساااوى شااا يه الرن  اااب االصاااةناع  

نداام شنيااوك للترتااياادروناناشينول  ولكاا  ماا  جاار اء الرلاا  ماا      
طنائااط ع أاا ي  حتتااوك علاا  شاا ائه الرن  ااب االصااةناعي  املسااتثم  
لللسااتر نات  صاا ة  ماايطرا متاالاا  يف انااانب متخصصاا  يف 

، اعتلاد املأار عو  يف عاد  وال اات طيع  حنااء الوال اات املتةاد 
تأااااار عات ملران ااااا  اساااااتعلال  ناااااواع حمااااادا  مااااا  شااااا ائه الرن  اااااب 

__________ 

   ، الفررات  2009عا  لات خد ر ترر ر اةيب  الدولي  ملران   امل (57)
242-248  



 
 

مباااا يف تلااا  االصاااةناعي  املساااتثم  لللساااتر نات واملتااااجر  ياااا، 
 وشعر ندائريا  CP 47497وماا   JWH-018ماا  
ونامااا  الكوماااات شعااار ال لاااادا  الااات اعتلااادت ماااا   -26

   نااااواع حماااادا  ماااا  شاااا ائه الرن  ااااب ن اااا   تأاااار عات وبنياااا  ملران اااا
االصااةناعي  املساااتثم  لللساااتر نات شااا شناغ اةيبااا  شااان  سااالةات 
تنفااااات الرااااانو  لااااد ها نأااااف ، منااااذ اعتلاااااا تلاااا  التأاااار عات، 
وجاااوا مساااتثمات رااام طاضاااع  لللران ااا  يف عي ناااات   طاااذت مااا  
طنائااااط ع أاااا ي  ناناااا  نااااد ض اااا ة  يف شلااااداهنا  وعلاااا  ساااا ي  

مااااايطرا يف طنائاااااط ع أااااا ي   JWH-250مااااااا  املثاااااال، انتأاااااف  
ض ااا ة  يف االحتااااا الروسااا  وفرنساااا والياشاااا   وانت أاااف  مااااا  

JWH-081 وااااااا  ماااااا  شاااااا ائه الرن  ااااااب االصااااااةناعي  األطاااااارى ،
املسااتثم  لللساااتر نات، يف عينااات   طاااذت ماا  طنائاااط ع أااا ي  

 ض  ة  يف السو د وفرنسا وفنلندا 
مواصااال  رصاااد تعااااب  وتأاااج ع اةيبااا   ادكوماااات علااا   -27

شاااااا ائه الرن  ااااااب االصااااااةناعي  املسااااااتثم  لللسااااااتر نات واعتلاااااااا 
تااااداشم ملنااااع اال ااااار يااااا وتعابيهااااا  ويف اااااذا الصاااادا، ت أااااج ع 

  53/11ادكوماااات املعنياااا  علاااا  تنفياااذ ناااارار اناااا  املخااااد رات 
وتااادعو اةيبااا  ادكوماااات ت  مواصااال  تزو اااداا شاملعلوماااات عااا  

تااوك علاا  شاا ائه الرن  ااب االصااةناعي  ماادى تعاااب  منتجااات حت
املسااتثم  لللسااتر نات واال ااار يااا وعاا  التااداشم الاات اعتلاادت 

 ملكافة  تل  التعاب  
  

  العقاقير المحو رة المستبانة مؤخ راً - ثالثاً 
  سااتخد  التع اام "عرااانم حمااو ر " لوصااف مااواا التعاااب   -28

ن ااا  الرائلاا ، مبااا يف تلااا  الاات ب ااو رت مااايط راة لتجن ااا تااداشم املرا
اااا  مبرتضااا  املعااااادات الدوليااا  ملران ااا  املخاااد رات   التاااداشم املتوط 
وااااا  ت صااااَنع يف نثاااام ماااا  األاليااااا  شتعااااد   شساااايط يف الرتنيااااا 
ااز بااا  ملاااواا طاضاااع  لللران ااا ، مماااا  ناااتم عناااه مااااا  جد اااد  ةاااا 
آثااار عرانم اا  مأاااي   وماا  امللكاا  صاانعها شسااهول  اليااث ت   

عليلاااات املتعلرااا  شصااانعها ووصاااف آثارااااا العرانم ااا  نثاااما ماااا الت
   عثر عليها عل  ش ك  اإلنرتن  

وند   شلز يف عدا متزا د ما  ال لادا  واملنااب  عا  تعااب   -29
(، وااااا  methyl-methcathinone-4ميثكاااااثينو  )-ميثياااا -4ماااااا  

-4(  و "mephedroneعرااار حمااو ر معااروو   ضااا شاساال ميفياادرو  )

MMC" وامليفيدرو  او  الد مأترات امليثكااثينو  الاذك لاه تاتاه ،
صاااال  نيليائياااا  شالكاااااثينو  الااااذك اااااو  الااااد العناصاااار تات التاااانثم 

  وللرتني ا  الكيليائيا  (Catha edulisالنفساين املوجاوا  يف الراات )
صل    ضا شاألمفيتامينات  وند  شلز شن  مفعول اذً املااا  مأااشه 

اااةنملفاعيااا  العراااانم امل واألمفيتاااامب   األطااارى، مثااا  الكوناااا ب أ 
( )"تنستاساا "(، علاا  MDMAامفيتااامب )وميثيلااب ا ونساا  ميث

الررل م  نل   األحباع املوجاوا  الالياا شأان  طصائصاها العرانم ا  
 ومسي تها 
( ناااااد لاااااوالظ mephedroneوناااااا  تعااااااب  امليفيااااادرو  ) -30

ول عاااااا  يف املللكااااا  املتةاااااد   وحبلااااا 2007ألول مااااار  يف عاااااا  
،  صا ح تعابياه واسااع االنتأاار يف  وروشاا الااىت تناه جاارى 2008

ات وتاماهنااا شااذل  لكاا   تسااىن  لخااد ر تشااناغ املرصااد األورويب لل
اااار التاااااشع لناحتاااااا  رصااااد تلاااا  املاااااا  شواسااااة  ندااااا  اإلنااااذار امل ك 
األورويب  ويف الااااالت نليلاااا ،  اى تعااااب  امليفياااادرو ، وطاصاااا  

، عاااااادا 2010وازااا، يف عااااااا   مااااااع مااااااواا  طاااااارى، ت  الوفااااااا  
التراااار ر عااا  ضااا ط  و تعااااب  امليفيااادرو  يف منااااب   طااارى رااام 

نلا يف شلادا  يف  مر كاا الأالالي  وجناوب شارن  آسايا   - وروشا 
 و ونيانيا، وطاص  يف  سرتاليا ونيوز لندا 

وملك  ادصول علا  امليفيادرو  شساهول  عارب اإلنرتنا ،   -31
نافاذ لل ياع شالتجزئا    ةلا  عليهاا نلاا جيارك تساو ره ما  طانال م

" )"مسااااارت شااااوش "( يف شعاااار ال لاااادا   smart shopsاساااال "
ضاالع  يف اال اار شاه وتوز عاه  وناد  ند ل واالاعات اإلجرامي  امل

 عل  ع  امليفيدرو  شصف  ملاح اساتةلا  ومسااا للن اتاات ومااا   
نيليائي  طاص  شاألحبااع، علا  افارتاض اإلفانات ما  انتأااو 

ات ةذً املااا  و ناا اإلجاراءات الرانونيا  خد ر ةات مران   املسل
 ةذً املاا  استعلاال مأروعا      ضد تسو رها  وال   دو

ويف العد ااد ماا  ال لاادا  الاات ال خيضااع فيهااا امليفياادرو   -32
لللران ااااا  شاعت ااااااًر نداااااما للليثكااااااثينو ،  طضاااااع  ااااااذً املااااااا  

 يا  وتعتاز  الكوماات  طارى لللران   الوبني  علا  حناو سار ع نسا
تطضااع اااذً املاااا  للتأاار عات الوبنيا   و الريااا  خبةااوات فعلياا  
يف تلاااا  الصاااادا  وتضاااااف  ت  تلاااا ، ا ااااذ للاااا   وروشااااا ناااارارا 



 

77 

شاا جراء ترياايل رمساا  ملخااابر اااذً املاااا  يف  وروشااا، وااا  املنةراا  
الاااات شااااد  فيهااااا تعاااااب  امليفياااادرو  وانتأاااار فيهااااا شصااااور   طااااص 

وتراادر اةيباا  تلاا  اإلجااراءات الاات تاادل  علاا      يف  الااىت اآل  
وساااع ادكوماااات    تتصاااد ى شسااارع  لنا اااااات املساااتجد   يف 

 تعاب  العرانم 
اااط احملاااو ر الاااد ثا الوالياااد  -33 شياااد     امليفيااادرو  لاااي  املنأ 

الااذك جيااارك تعابيااه  فعلااا  ساا ي  املثاااال،  رااو  املرصاااد األورويب 
ماااااا  "نااااااثينو   15ا شرصاااااد زااااااء لللخااااد رات وتاماهنااااا الالياااا

حماااااو ر " يف  وروشااااااا والاااااداا  وماااااا  شاااااب تلاااااا  املاااااواا، جياااااارك يف 
املللكاا  املتةااد  تعاااب  امليثياادرو  وامليثيلااو ، ويااا ندااما    ضااا 
للليثكااااااثينو   وشاإلضااااااف  ت  تلااااا ، جيااااارك يف  وروشاااااا تعااااااب  
ااااة  ال  ااااا اصااااةناع  آطاااار لااااه تاااانثمات منأ  النااااافمو  واااااو مرن 

 ا مباا  الكاثينو  صل  ة
ويف ال لااااادا  الااااات ال تااااادعل فيهاااااا التأااااار عات  الوبنيااااا   -34

اادولااااَ  الأااااامل ، ال شااااد  ماااا  تعااااد   نائلاااا  املااااواا الاااات  ضااااع 
لللران   الوبني  يف ن  مر    ت ب فيهاا عراار حماو ر جد اد  و مااا  
 طااارى شاعت ارياااا مااا  املاااواا الااات تسااا  ا مأاااان   فعلااا  سااا ي  

عرااارا )مبااا  51طضااع لللران اا  الوبنياا  يف الياشااا  ماايطرا املثااال،    
( واااو ماااا  Salvinorin Aفيهااا امليفياادرو  والسااالفينور    لااف )

ووجاادت  ( Salvia divinorumجياارك ادصااول عليهااا ماا  ن تاا  )
مااا  الضااارورك    تعاااد ال تأااار عاىلا      شااايناروا وفنلنااادا   ضاااا

عد اااد مااا  العراااانم احملاااو ر  يف ات وتاراج الخاااد ر الوبنيااا  ملران ااا  امل
 نائل  املواا اخلاضع  لللران   

وتاااااااادرك ادكومااااااااات متااااااااا  اإلاراك     تعاااااااااب  املااااااااواا  -35
ااد ااااد  ملكاااا      نتأاااار شساااارع  ااطاااا  املناااااب  وفيلااااا شينهااااا  
وتوصاااا  اةيباااا  شاااان  ترااااو  طيااااع ادكومااااات شرصااااد اال ااااااات 

نثاا شغيا  اسات ان  الرائل  يف تعااب  املخاد رات يف  راضايها عا   
مواا التعااب  ااد اد ، ومنهاا ماثناة املنأ اةات احملاو ر   ويف تلا  
الصااادا،  ن غاااا     ترصااااد ادكومااااات منتااااد ات اإلنرتناااا  شغياااا  
اسات ان  املااواا الات نااد حتا  حماا  امليفيادرو  نتيجاا  إلطضااع اااذً 
اااااث   املااااااا  لللران ااااا  الوبنيااااا  يف عااااادا متزا اااااد مااااا  ال لااااادا   وحت 

علاا     تتأااارك مااع اةيباا  ومند لاا  الصااة  العاملياا  ادكومااات 

يف املعلوماااات عااا   كِّ ا اااااات جد اااد  تةااار  يف تعااااب  مااااواا 
اإلاماااااا   وتتا انتضااااا  الضااااارور ،  ن غااااا  للةكوماااااات الااااات   
تتخاااااذ شعاااااد  تجاااااراءات فور ااااا  إلطضااااااع امليفيااااادرو  وراااااًم مااااا  

تاتلك   ما   العرانم احملو ر  لللران ا  الدوليا     تراو  شاذل  لكا 
مناالراا  األشااخامل املساايولب عاا  توز عهااا  ول لااوغ تلاا  الغا اا  
رمبااااا تنداااار ادكومااااات يف الريااااا  يدولاااا  شااااامل  اليااااث تساااالح 

 التأر عات الوبني  شذل  
وعااااناو  علاااا  تلاااا ، ونداااارا ت  تعاااااب  امليفياااادرو  يف  -36 

مناااااب  عد ااااد  وت   نااااه  هاااار ب ماااا  منةراااا  ت   طاااارى، فيلااااا 
دااار ادكوماااات يف تشاااناغ األماااب العاااا  شاملأاااان    ااادو، رمباااا تن

املواَجهاااا  يف تعاااااب  امليفياااادرو  يف  راضاااايها، شغياااا  تضاااااف  اااااذً 
  ويف تلاااااا  1971املاااااااا  ت   ك  ماااااا  جااااااداول اتفانياااااا  ساااااان  

الصاااادا، تناالااااظ اةيباااا      مند لاااا  الصااااة  العاملياااا    تسااااتةع 
االرىااا  منااذ شعاار الوناا  عرااد اجتلاااع للجناا  اخلاارباء املعنياا  ش

للعرانم التاشع  ةا شغي  ترييل املاواا الات ملكا  جادولتها يف تباار 
، واااو وضااع لااه آثااار 1971واتفانياا  ساان   1961اتفانياا  ساان  

 شد د  عل  الندا  الدويل ملران   املخد رات 
ادكوماااات واةيباااات الدوليااا ،  اةيبااا  حتاااث  فااا     ولاااذل  -37

ات واارملاااا ، ماااا  خااااد ر شاملومنهااااا مكتااااا األماااال املتةااااد  املعاااات 
 مند لاا طاانال نساال املختاارب والأاايو  العللياا  التاااشع لااه، ونااذل  

الصاااااة  العامليااااا ، علااااا  وضاااااع تاااااداشم فعالااااا  للتصااااادك ملأاااااكل  
 مند لااا العراااانم احملاااو ر   وندااارا ت  املسااايولي  امللراااا  علااا  عاااات  

واتفانياااااا  ساااااان   1961الصااااااة  العاملياااااا  مبرتضاااااا  اتفانياااااا  ساااااان  
الصااة  العاملياا  ت     ترااو  خبةااو   مند لاا دعو اةيباا  ، تاا1971

 و  يف استبناو  نأةتها املتعلر  شترييل املاواا ااد اد  يف  سارع 
 ون  ممك  

               



 
 

تعاطي المرك بات العضوية المتطايرة المشار إليها -  رابعاً 
  " باسم "البوبرز

 طصوصاااااة و الكومااااات شعاااار ال لاااادا ،      تناالااااظ اةيباااا  -38
يف  مر كااا اانوشياا ، واجهاا  مأااان  تتعلاا  شالتعاااب  شاالستنأاااري 

   نااااواع خمتلفاااا  ماااا  لللرن  ااااات العضااااو   املتةااااا ر  الاااات حتتااااوك علاااا
نرت ااااا  األميااااا   وال  ضاااااع تلااااا  نرت ااااا  األلكيااااا ، ومنهاااااا ماااااثناة 
"ال ااااوشرز" لللران اااا   شاساااال شااااائع اااااواخلنائااااط املأااااار تليهااااا علومااااا 

     راا   واااااا  ليسااااا  عراااااانم حماااااو ر ، شيااااادالدوليااااا  يف الونااااا  الااااا
تلاا   ويف مواجهاا تعابيهااا  ثاام الرلاا  ماا  آثاراااا الصااةي  الضااار   

ات الااااادول األعضااااااء، يف نرارااااااا خاااااد ر التةاااااورات، اعااااا  انااااا  امل
ا ااااا مسااتجدا يف  املعنااو  "تناااول مااواا ال ااوشرز"، شاعت اااًر 53/13

لللأااااااكل   كالتصاااااادات يف شعاااااار املناااااااب "، ت  خااااااد ر تعاااااااب  امل
وت  ت اااااال املعلومااااات  ،تناااااول مااااواا "ال ااااوشرز" ماااا  جاااار اءاحملتللاااا  

املتعلراا  شنفضاا  امللارسااات والاادروا املسااتفاا  ماا   جاا  التصاادك 
ةااااذا اال اااااً املسااااتجد  واعاااا  اللجناااا  الاااادول األعضاااااء   ضااااا يف 

املعلومااااات املتاالاااا  عاااا  تعاااااب  مااااواا  التأااااارك يفتلاااا  الراااارار ت  
اواعاا  الرلاا  ةيباا  وسااائر ااهااات املعنياا   ونداارا ت  "ال ااوشرز" مااع ا

تعااااب  ماااواا "ال اااوشرز"، النا ااا  عااا  اآلثاااار الصاااةي  الضاااار   شأااان 
الصااااة   مند لاااا مااااع  تتأاااااركتوصاااا  اةيباااا  الاااادول األعضاااااء شاااان  

املساااااائ  الصاااااةي  تات الصااااال  شاااااذل   عااااا املعلوماااااات يف العامليااااا  
 التعاب  

 

تي تحتوي على الخالئط العشبية ال - خامساً  
  صطناعيةالاشبائه القن ب 

 

حت  اسل العنام  املصروف  اخلنائط العأ ي  شات   -39
جهات و  حمط ااتلا  السلةات الصةي  "س ا  "التجار   
يف العد د م  ال لدا  يف اآلون  األطم    عرانملالرنايب ل التنديل

 رم اتي  نخنائط ن هاعل  عن س ا      منتجات ررل و 
و  فيد  هنا  ف هنا تستعل  للتدطب، اآلام لناستهناك ه  موج  

حيدثها مماثل  لتل  الت هلكب املستعل  نفسي   اآثار حتدع 
ش ائه الرن ا نليات صغم  م  ونا  نأف  الرن ا  

 االتلال م نل  مصدر صةناعي  يف تل  اخللةات العأ ي  اال
 صة  وآثاراا احملتلل  عل  الاستعلال تل  املواا  تساء 
تساء  مز د م  املعلومات ع  وسعيا ت  ادصول عل   -40

ت  الكومات شلدا   يب اة شعث منتجات س ا  ، استعلال 
معلومات ع  مدى  تلتل  فيهارسال  ناليل خمتار  يف طيع األ

، ومسات مستعلليهاانتأار استخدا  منتجات س ا  ، 
تساء   ، واالتلالاستعلاةاواملأان  الصةي  الناط  ع  

   م رد مملعلومات املا   اةيب   واستعرضاستعلال مكوناىا
 عدىا منتجات س ا   ع  ترار ر  شاإلضاف  ت ادكومات، 

، مث  املرنز األورويب تساء  استعلال املواارصد معني  شايبات 
 لرصد املخد رات وتاماهنا 

منتجات س ا   يف املرا  األول ع  بر    ء تل شراو  -41
املد  عدا نلي  م  املتاجر يف يف ن ، وتتوفر   ضا اإلنرت 

خليط م  عد  ناإلعنا  ع  منتجات س ا    رك الك م   وجي
اناك ترار ر تفيد شن  املواا الن اتي  املذنور   رم   ، ي  نواع ن ات

يف املكونات ند ال تكو  موجوا  يف شعر منتجات س ا    
يف عد  شلدا   فةومل املخترب اانائ  الت   جر   ونأف 
تات التنثم الوال ات املتةد  لتةد د املكونات يف  وروشي  و 

عد  مواا منتجات س ا   ع  وجوا نفساين الت حتتوك عليها ال
  JWH-018وا   صةناعي ،ش ائه الرن ا اال م 
مواا رم طاضع   ونلها - HU-210 ش ااه وو  CP 47,497و

تل  صةناعي  اال و  تك  ش ائه الرن الللران   الدولي   
موجوا  يف طيع منتجات س ا    و افعات م  نف  املنتم  

فنا نتجات س ا   يف نثم م  ال لدا ، ء مشرا نه ملك  ررل و 
  معروو الاليارم  صنعها زال مكا  

 اني معلومات ع  اآلثار النفسوند مت ادصول عل   -42
الروا ات   ممنتجات س ا   يف املرا  األول  تعاب  الناط  ع 
منتجات  تعابوم شار منتد ات اإلنرتن ، اليث  املذنور  يف
دثها حي" مماثل  لتل  الت شنأو "ت   هنل  أعرو  س ا   
منتجات ها يف نأف عنالت   صةناعي ش ائه الرن ا االالرن ا  و 
 شغرض تجراء حبوع عل  األص  نان  ند   نتج  يفس ا    

لنتجات تستةدع ن  و  لأ ائه الرن ا الداطلي  ستر ناتامل
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عل  الرلي  ع  آثاراا السلي   ، ال  عرو تال  م   و  ؛صيدالني 
معلومات االفترار ت  عل  الررل م  و ، رم  نه  اإلنسا 

الت حتدثها ش ائه الرن ا ثار اآلاراسات ع  مستلد  م  
الت  جر   ع  دراسات ف   ال، اإلنسا عل  تل  صةناعي  اال

     اذً تأم ت   خمرب لدراسات  طاضع ات آثاراا عل  اليوان
 ثم خماوو واو ما م  الرن ا    نوى مفعوالكو  تاملواا ند 

ش ائه الرن ا شأن  املخابر الصةي  احملتلل  املرت ة  شاستخدا  
صةناعي  واستهناك نليات رم معروف  م  اذً املواا الت اال

  طنائط عأ ي  مث  منتجات س ا  تدط  طلس  يف 
 السلةاتالصةي  افع   الأوار    يب  ناالظ اةتو  -43
ش ائه   اعتلاا تداشم لتنديل استخدا  شعر تشلدا   عد يف 

  يا اال ارو  الت حتتوك عليها صةناعي  واملنتجاتالرن ا اال
النلسا، و  ملانيا وشولندا وفرنسا ولكسلربغ  منهاشلدا ، عد  ف  ف

ت صةناعي  الن ا االالر  ضيف ن   و شعر م   شيع ش ائه
 CP 47,497و JWH-018منتجات س ا   ) كثر نأفها يف 

اخلاضع   لللوااوبني  الرائل  ال( ت  HU-210 ش ااه الثناث  وو 
موضوع   HU-210 ، نان  ماا يف الوال ات املتةد و     نراللل

 ملاا  مناظر  يف ترني هاشالفع  شوصفها  املران  حت  
  (THC) ترتاايدروناناشينولال

 نأفهاصةناعي  الت مت  ش ائه الرن ا اال  تضاف  شاإلو  -44
عرو  اصةناعي   طرى عد د   مواامث   ،س ا  منتجات يف 
وحيتل   ش ائه الرن ا الداطلي  ستر ناتا تعل  ننواار مل هن

الرتنيا الكيليائ  وخيتلف    تكو  ةا آثار مماثل  للرن ا  
 ترنيا ماا ع  تل  عي  صةناش ائه الرن ا االللكثم م  

تل  املواا ملك  الكأف ع  م  َ  ال و  ؛ترتاايدروناناشينولال
  للكأف ع  املخد رات املت ع  ساليا الترليد  األشاستخدا  

رم اخلاضع  لللران   صةناعي  وملك     تدهر ش ائه الرن ا اال
 املخد رات ران   مل ادالي ندل الري للتةا   عل  اسو يف األ

تساء  ملكافة  اول  االستأارك  وص  ا  اذً املأكل ، ملعاو 
تأر عا الكوم  املللك  املتةد  تعتلد شن   علال العرانماست
ش ائه الرن ا مرت ة  م  الناالي  ستهدو للوعات م   " اعام"

 ضيف    وشاملث ، م  ش ائه الرن ا حمدا م  مواا شدال  الرتني ي 

ش ائه  ستر ناتاعي  ملالنواار االصةنيف لكسلربغ طيع 
    نرال  نائل  امليث رات العرلي  اخلاضع  للالرن ا ت
ترصد ع  نثا ادكومات عل     اةيب  حتث  و  -45

، شتعاب  ش ائه الرن ا االصةناعي فيلا  تعل   التةو رات املستجد 
ري يف الغالا عل   هنا منتجات رم ضار  مث  خبور سو  تالت 
مكافة  املخد رات   سلةات ت م  مران  اإلفناج   م   ي عأ 
اإلنرتن ، ملك   متاجرو  عللبستامل منتد اتم  طنال رصد و 

تساء  استعلال املنتجات الت ند تفة  ت  للةكومات    
ري  اسو صةناعي  الاملا تدهر يف األالاش ائه الرن ا حتتوك عل  

 ااهاتحتريرات لتةد د مونع تجراء تل ،  ن غ  عل   وعناو 
ش ائه ، وعل  وجه اخلصومل، مصدر س ا  صنع  ملنتجات امل

دعو تصةناعي  املستخدم  يف مث  اذً املنتجات  و الرن ا اال
مندل  الصة  ت  و يها طيع ادكومات ت     ترد   تل يب اة

اخلنائط تعاب  شأن   االعاملي  طيع املعلومات املتاال  يف شلداهن
 املوجوا صةناعي  لرن ا االش ائه او  س ا   العأ ي  مث  منتجات

  افيه
 

  الكيتامينمراقبة  - اً ادسس
  

 الاب  اةيب  عللاة، مع الرل ، عل  مدار السنوات  - 46
واال ار شه،  ع  تعاب  الكيتامب الرليل  املاضي  شالترار ر الوارا 

ماا  ال  ضع الالياة لللران   الدولي   وند اسرتع  اةيب   اوو 
ت   ادكوماتم  طنال ترار راا السنو  ، انت اً ر ، رِّ شصور  متك

صفوو الأ اب،  انتأار تعاب  الكيتامب، ال سيلا يف  مأكل
يف شرري وجنوب شرن  آسيا واال ار شالكيتامب يف تل  املنةر  

  الرار  األمر كي مناب   طرى، مبا يف تل   ويف
، )اإلنرتشول( للندل  الدولي  للأرب  اانائي وب را ل -47

وتعابيه لاال مثما للرل   و تزا د تعاب   شالكيتامبملث  اال ار 
الكيتامب يف شلدا  يف  وروشا، وال سيلا تس انيا واملللك  
املتةد   واال ار شه نأاط جذ اب للعصاشات اإلجرامي  املندل  
شس ا ارتفاع رحبيته: وتض ط منه سنو اة مبات الكيلوررامات 

 ناب   وروشا ورماا م  امل



 
 

ستعراض الالكيتامب  طضع، 2006ويف آتار/مارا  -48
لعرانم التاشع  ملندل  شاان  اخلرباء املعني  شاالرىا   لدى اني 

   الصة  العاملي   شيد    اللجن  طلص ، يف تل  الون ، ت  
تاراج  لتسو زاملعلومات املرد م  تليها شأن  الكيتامب ال تكف  

 الدولي   ولاذً املاا  يف اادا

ويف ضوء تل  التةو رات، اعتلدت ان  املخد رات  -49
، املعنو  "تاراج الكيتامب يف نائل  املواا 49/6الررار 

اخلاضع  لللران  "، شغي  متكب ادكومات م  ا ات تداشم 
مناس   ملكافة  تسر ا الكيتامب وتعابيه  وند اع  اللجن  

   تندر يف تطضاع  يف اذا الررار الدول األعضاء ت 
ش اراجه يف نائل  املواا اخلاضع   استعلال الكيتامب لللران  

وضعها  لللران   مبوجا تأر عاىا الوبني ، عندما  رتض 
 الداطل  تل  

 (58)،2006اةيب ، يف ترر راا لعا   رال   وند  -50
، وَاع  طيع ادكومات 49/6شاعتلاا ان  املخد رات الررار 

ع  اةيب ، عل  وجه اخلصومل، او  تنطم  وشج  تنفيذً  ت 
لتةد د الجل  طةواتطيع ادكومات املعني  عل  ا ات 
ع الكيتامب  السكا  الذ    تعابو  الكيتامب، ض  و     

 الث  وعناو  عل  تل ،   ادالمىت انتض  لتأر عاىا الوبني  
، العاملي  مند ل  الصة  تزو ااةيب  طيع ادكومات عل     

اةيب ، يليع املعلومات املتاال  ع  تعاب  الكيتامب يف  وتزو ا
التاشع   للعرانماخلرباء املعني  شاالرىا   شلداهنا، شغي  مساعد  ان 

ااهوا الت ت ذةا لترييل تمكاني  جدول  الكيتامب  لللند ل  يف
  1971مبرتض  اتفاني  سن  

ملخد رات ، اعتلدت ان  ا2007ويف آتار/مارا  -51
 الندر  ، الذك شج ع  فيه الدول األعضاء عل 50/3الررار 

يف اعتلاا ندا  للتداشم االالرتاز   لك  تستعلله  جهزىا 
 ا تسر ا الكيتامب يف الون  املناس فاادكومي  لتسهي  نأ

__________ 

(
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 ، …2006ترر ر اةيب  الدولي  ملران   املخد رات لعا   (
  202الفرر  

،  رسل  اةيب  است ياناة ت  2008ويف آب/ رسة   -52
التداشم  مبعلومات ع  اتزو داطيع ادكومات تةلا فيه منها 

شررار ان  املخد رات  الرانوني   و اإلاار   احملدا  املتخذ  علناة 
وع   الكيتامبتل  معلومات ع  تداشم مران    ، مبا يف49/6

 واال ار شه  وتعابيه ومض وباتهوارااته وصااراته 

، نان  اةيب  2009تأر   الثاين/نوفلرب  1وحبلول  -53
وتطاال،   ناليل  7و شلداة  87ومات املةلوش  م  ند تلر  املعل

يف نائل  املواا  شن  الكيتامب ند   ارج فعناة الكوم   48   شلغ
ان   شررار لللران   مبرتض  تأر عاىا الوبني ، علناة  اخلاضع 

شاعتلاا  الكا  نانوني   الكوم  43  ، و شلغ49/6املخد رات 
واألناليل  وم  شب ال لدا تاار   لتنفيذ تل  الررار   تداشم و 

ع الكيتامب شعد  لللران  ، ض   شن  وضعها منها 12 شلز  الت     
الداطل  سيرتض  تل ، شالندر  ساسا ت  انتأار تعاب  

 .الكيتامب

، املأروع وفيلا  تعل  مبران    ار  الكيتامب الدولي   -54
 ا  نداماة ال لدا  الت را ت عل  االست ي م  شلداة  50استةدع 

واراات   أرتط استصدار  تو  استماا وتصد ر فيلا خيص
الكيتامب وصااراته، ونا  شلد آطر يف س يله ت  استةداع 

شلدا  آطرا  عل  اشرتاط استصدار  تو   تل  الندا ؛ وانتصر
( م  ال لدا  واألناليل 67لناستماا  ونان  الغال ي  العدل  )

للوع   مي معلومات انير  ع اوي   يف وضع  سلح ةا شترد
وتطاال،   نليات الكيتامب املصنوع واملستورا واملصد ر سنو اة 

 ال لدا  واألناليل تفاصي  ع  تعاب  الكيتامبم   31 ند  
واال ار شه شةر ر  رم مأروع ، مبا يف تل  معلومات ع  

ض ط  علليات ال لدا  ع   ض ةه  وشينلا  شلز معدلعلليات 
ال عر،  تلل  عل  نليات صغم  م  الكيتامب،  شلزاش نثم 

ض ط  ع  مبا فيها  ملانيا وتا لند والصب والفل ب وماليز ا، 
 نليات ن م  م  تل  املاا  

وند واصل  اةيب  موافا  مندل  الصة  العاملي ،  -55
شانتدا ، شاملعلومات الوارا  م  ادكومات شغي  استخدامها يف 

ضل  جهوااا  املندل للكيتامب الذك  ر ه  االستعراض الدني 
لترييل تمكاني  تاراج الكيتامب يف  الد جداول االتفانيات الدولي  
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وتدعو اةيب  ن  ادكومات ت  مواصل  تزو داا   املخد رات ملران  
وتزو د مندل  الصة  العاملي  يليع املعلومات تات الصل  

 اهنا شاال ار شالكيتامب وشتعابيه يف شلد

وند شد ت اةيب  تنأر، عل  صفة  منمون  ضل   -56
ع  الأروط الوبني  املفروض  يف   مونعها الأ ك ، معلومات

  وتصد ًر ن  شلد فيلا خيص  تو  استماا الكيتامب
 



 
 

تســــــــريب المــــــــواد الخاضــــــــعة  -رابعـــــــاً 
 للمراقبة الدولية وتعاطيها

 

ات مشـروعة ومضـبوطالصـيدليات اإلنترنـغ غيـر   - أوالً 
المــــــواد المصــــــنوعة بطريقــــــة مشــــــروعة المطلوبــــــة عبــــــر 

         اإلنترنغ والمرَسلة بالبريد

 انت اً اةيب  لفت  مض ، سنوات عد   مدى عل  - 1
 صيدليات مر  يف للتةري  معا العل  ضرور  ت  ادكومات
وض ط املواا الت ب ل    وترنانها املأروع  رم اإلنرتن 

إلنرتن  وا رِّش  شالرب د  وشغي  تعز ز شةر ر  رم مأروع  عرب ا
ةذً املأكل ، علل  اةيب  مع التصد ك ااهوا الرامي  ت  

صيدليات ذً الادكومات م   ج  انتساب فهل  عل  ة
طع  اةيب  وعل  وجه و وجهوا الدول يف س ي  مكافةتها  

م   2009يف عا  اخلصومل معلومات ع  تنفيذ ما  صدرته 
للةكومات شأن  منع شيع املواا اخلاضع  م اائ توجيهي  

ومض وبات  لللران   الدولي  رم املأروع عرب اإلنرتن 
 و الشةنات املواا اخلاضع  لللران   الدولي  املرسل  شالرب د 

التةورات ااار   يف لال التجار  رم املأروع  يف املواا 
ل  الونوو عاخلاضع  لللران   الدولي  عرب اإلنرتن   وشغي  

تنفيذ امل اائ التوجيهي ،  رسل  اةيب  است يانا ت  طيع  مدى
السلةات املختص  تةلا منها    توافيها مبعلومات مفص ل  
ع  نةاري تنفيذ ن  م د  توجيه   ونان  رال ي  ال لدا  الت 
 فاات سلةاىا شتنفيذ م اائ اةيب  التوجيهي  تنفيذا نامنا ا  

 تسلح  و اإلنرتن  صيدلياتتأر عات حتدر  لد هاالت 
 ظ  يف  نأةتها متارا شن حتد دا  اإلنرتن  لصيدليات
 الدر ند ال لدا  م  عداا      اةيب  وتناالظ  معي ن  ظروو
 اخلاضع  املواا شيع  و ناف   اإلنرتن  صيدليات علليات تما

 تأر عات ررل وجوا  نه شيد  اإلنرتن  عرب الدولي  لللران  
 لتنفيذا مستوىف     التوجيهي ،  اائللل تستجيا نائل 
   تفاوت الفعليب والرصد

 واألناليل الدول نان  ،الوارا  لراواا وشناءة عل  -2 
 اخلاص  والرناشي  التأر عي  األنأة  يف طرب  ةا الت

 التوصيات م  عدا  نرب صاال   ا  اإلنرتن  شصيدليات
 عل ناار   ليس   هنا الكومات عد   وتنرت  املنف ذ 
 الصعوشات و نثر  التوجيهي  امل اائ اليع الكام  التنفيذ
  لوائح  و تأر ع  تبار وجوا شعد  تتعل  ت نرت الت
  اإلنرتن  عرب الصيدالني  املستةضرات ش يع  تعل  فيلا

 الكومات لعد   التاشع  السلةات تنرت تل ، عل  وعناو 
 النازم  خلرباتوا ال أر   واملوارا التكنولوجيا ت  تفترر  هنا

  ةا والتصد ك املأروع  رم العلليات تل  للكأف ع 
 امل اائ  يي  الردرات شنرص املتعلر  الرضا ا دوتين  

 املساعد  وتوفم اخلربات ت اال مسنل  تناول يف التوجيهي 
 الدويل التعاو  انعدا  مراراة  ت نر تل ، ت  وتضاف   الترني 
 الت والصعوشات اإلنرتن  طدمات م مردِّ  مع التعاو  وانعدا 
  الوبني  الوناالت خمتلف شب والتعاو  التنسي  تعرتض

 اإلجراء المطلوب اتخاذه )أ(    
 
 عل  اوي و  ندمها الت االنرتاالات  ال م  نا  -3 

 امل اائ ذتنف   الت للةكومات  ن غ   نه او االست يا 
 ذااتنف     الت تل  مع طرباىا تت اال    شالفع  التوجيهي 

وانرت     اايد  امللارسات االبناع عل   ج  م  وتل  ،شعد  
 التوجيهي  امل اائ ذتنف   الت ادكومات توف ر      ضا

 حتسب  ج  م  وتل  ،شعد   ذااتنف     الت لتل  التدر ا
 رم اإلنرتن  صيدليات  نأة  نأف عل  املسيولب ندر 

 لغال ي     ا االست يا  عل  راواال وت  ب  ومكافةتها املأروع 
التصد ك  يف طرب  لد ها الت ادكومات م  العدل 

 اآل ، الىت تعرض،   املأروع  رم اإلنرتن  لصيدليات
  املساعد  اذً ت  حتتاج الت ادكومات عل  ترني  مساعد 
 ترني ال ساعد   ض رش  يف اذا الصدا امل الت األمثل  وم 

م    للأرب  الدولي  املندل  م  الدويل املستوى عل  الاليااملرد 
 عد   وانرتال   Project Drug.net ا املسل  و ( اإلنرتشول) اانائي 

 اإلجراءات لتةسب مأرتن  علليات تنفيذ الكومات
 الت الأوار  ت د د عل    ضا تل  ساعد ورمبا  والضواشط
ك  ال  نه م  الكومات عد   عنها  عرش   تجراءات ا ات مل 
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 راض  ال لدا   يف تال   للرانو  املخالف  الأ كي  املوانع دض
 ش كي  موانعتري د نأاط  تجراءات فرض ملك  ال و نه املعني 
   طرى شلدا  يف توجد
      وا شاملوضوع  صل  تات مأكل لوالظ وجوا و  -4

 معب   شلد يف موجوا   هنا  اليانا تد ع  اإلنرتن  صيدليات
 لدى  و  طرى شلدا  يف مسجل  الوانع يف تكو  ولكنها
  الذك املعت، ال لد طارج موجوا  تسجي  جهات

 وفرا الصيدليات اذً مران   ناارا عل  م     كو  ال
 طيع مصلة  م  سيكو   نه اةيب  وترى  الوبني  لتأر عاته
موارا متكنها م  الريا   متتل  الت ل لدا     ا لو ال لدا 

 نأف عل  الصرا جهوااا ترن ز    شانتدا سيرباني  دور اتش
ش   ا  تنليلها م انةنانا  العامل  الأ كي  الصفةات

 الصفةات طيعع     ضاع  نةانها لتأل  الكأف وس  
 مع املعلومات اذً وت اال للرانو   املخالف  األطرى الأ كي 
التدين  شرل  اةيب  تناالظ الصدا، اذا ويف  املعني  السلةات

 اللذ   ،25و 24 التوجيهيب م د  ها فيذتن النسيب ملستوى
 التعاو  لةل ات املناسا الون  يف االستجاش   ستهدفا 
  والت ليز للتةري  معا م وضع ونذل   طرى، اول م  الوارا 
 التوجيهيب امل د    اذ   تنفيذ عل  ادكومات اةيب    وحتث  
 واااه ن م  شدرج  ز عز   ند اإلجراء اذا      ت  شالندر
  املأروع  رم اإلنرتن  لصيدليات كالتصد   ت  الرامي  الدولي 

 رم اإلنرتن  صيدليات  نأة  م  و تلث   الكثم -5
 ع  وال ةث ملستهلكبفائد  ال منتجاىا ىر ايف  املأروع 

 اذً شن    املستهلكب وتنناع الأ كي  موانعها الستضاف  اليز
 لذل ، كالتصد   غي وش  مأروع  الوانع يف ا  الصيدليات
   العام  الرب د دماتاخل مران   ز اا  الكومات عد   انرتال 
 وافي  شندل األطذ ادكومات شعر وانرتال   واخلاص 
 ال لدا  يف الرب د وطروج اطول نراط عند واملران   ل نذار
  نه شيد املران  ؛ مبتةل ات الرانو  تنفات سلةات معرف  وز اا 
 سيجع  منها واخلارج ال لدا  ت  الداط  رب دال نل   شن      نر  
 شانتدا  شالعل    ضا الكومات و وص   للغا   صع ا تل 
 الذ   اإلنرتن  طدمات م مرد   الكأف ع  عل 

 والتعاو   مأروع رم  ار  تتاجر ش كي  موانع  ستضيفو 
 و طما،  املوانع اذً تلغاء عل  العل  شغي  وتل  معهل،
 لتوفم لتلعي  توعي  محنات تنديل اتالكوم عد   انرتال 
   اإلنرتن  عرب األاو   شراء ع  املعلومات

 تنفيذ  تعب   شننه ادكومات تذنم اةيب  وتوا -6
 املتعلر  ،8و 7 التوجيهيب امل د    يف الوارا  التوصيات
 الدولي ، لللران   اخلاضع  شاملواا اخلاص  شالتأر عات حتد دا
س   ألهنا ندرا ال لدا ، طيع اناج م  نامنا تنفيذا  د  

 املعاادات  الكا  يف ا  وارا  الس لا ادكومات التزامات
 اول  نرارات يف ونذل  املخدِّرات ملران   الدولي 

 عل  اةيب  تناالظو   الصل  تات واالجتلاع  االنتصااك
ند  التوجيهي  للل اائ العامل  التنفيذ عد       اخلصومل وجه

 نأابها م  مواصل  املأروع  رم اإلنرتن  اتصيدليملك   
 تداشم تكو  نضائي  وال ات ت  األنأة  اذً نر  مبجرا
 تتا  نه جد د م  دتين      اةيب  وتوا   ضعف فيها املران  
 رم اإلنرتن  صيدليات ملكافة  الرامي  العاملي  للجهوا   ر د

    اتادكوم طيع عل  ف     فع ال ، تكو     املأروع 
عل   صيدلياتاذً ال عل  ملنع شامل  تداشم ا ات تضل 
 تنفيذ تواص     ادكومات اةيب  تدعو ،لذا   راضيها
 الدويل التعاو  لتةسب ااهوا ت ذل و   التوجيهي  امل اائ
  حتتاجها الت لل لدا  الترني  املساعد  توف ر و  
   
معلومات عن مضبوطات المواد الخاضعة  )ب( 

 مراقبة الدولية المرسلة بالبريدلل
 
 اةيب   لع ،50/11 املخدِّرات ان  لررار وفرا -7

 الدولي  لللران   اخلاضع  املواا مض وبات ع  معلومات
وند   اإلنرتن  عرب املةلوش  املواا تل  يف مبا شالرب د، املرسل 
 12 000 م   نثر ع  شنارات اآل  الىت اةيب   تلر  

  شالرب د املرسل  الدولي  لللران   اخلاضع  املواا م  ض ةي 
 ندر ،ت  ب      ادكومات م  بل   اةيب       م  الررل وعل 

ر ف ن اإلنرتن  عرب ب لا املض وبات اذً  ك   اإلمكا ، ه تعذ 
  شذل  الريا  ادكومات م  العدل  الغال ي  عل 



 
 

 نان  للهيب ، م ن دِّ  الت املعلومات ت  واستناااة  -8
  تعل  فيلا املست ان  الرئيسي  املصدر و ناليل لدا ش

 شلز اليث) اةند ا  املض وب  الصيدالني  شاملستةضرات
 الوال ات تليها( املض وب  املواا م  املائ  يف 58 نصي ها
 العام  الرب د طدمات ت  وتضاف   وشولندا والصب املتةد 
مات طد  و اخلاص  الرب د طدمات م  عدا ت نر الوبني ،
 لتهر ا استخدامها   ساء الت  السر ع الةروا تسليل

  و صيدالني ال ستةضراتتعل  األمر شامل سواء املخدِّرات،
نان   نرب نلي  م  مض وبات و   أروع امل رم خدِّراتشامل

 ما  نرب نلي    والفنرتمب الد از  ا م  ماايت  العرلي  امليثِّرات
 امليثااو  فكان  م  ماايت املأروع  املخدِّراتم  مض وبات 

م   السنائفونان   نرب نلي  م  مض وبات  والكوا ب؛
 واألمفيتامبونا  للرن ا   والسواوت فيدر   اإل فيدر   ماايت

  ش ائه  الد وا ) JWH-122و واةمو   والكونا ب
 رم املخدِّراتض ةيات  الص  األسد م  (االصةناعي الرن ا 
   املأروع 

  ت أخرى تتعلق بصيدليات اإلنترنغتطورا )ج( 
 ةمشروعالغير 

 
 شواسة  الدولي  لللران   اخلاضع  املواا شيع زال ما -9

 نةاري        دو نلا مستلرا، املأروع  رم اإلنرتن  صيدليات
     عدف  ات سع ند صيدلياتاذً ال تستخدمها الت الوسائ 
 ناماتالع استخدا َ  اإلنرتن  يف حبث حمرنات عد   َمنع 
 يف ب ي  شوصف  ت صرو الت لللخدِّرات املسجل  التجار  
 اإلنرتن  صيدليات انت ،شرعا    ار   حتد  الت وصناىا

 الأ كي  موانعها ع  اإلعنا  ت  متزا د شأك  املأروع  رم
 الأ كات يف واإلعنا  اإللكرتوني  الرسائ  صفةات طنال م 

 ع  اإلعنا  يف   ضا تصيدليااذً ال واستلرت  االجتلاعي 
 شدال م  اإللكرتوين شالرب د املرسل  التةفلي  الرسائ  بر  

  ررب ماتت ت    االجتلاع ؛ التواص  موانع بر   ع  اإلعنا 
 شالرب د املرسل  التةفلي  الرسائ  طيع م  املائ  يف 25 م 

 صيدليات وتستخد    او   ع  تعنانات ا  اإللكرتوين
 شنهنا للتداار الوسائ  م  عداا أروع امل رم اإلنرتن 

 مزعومب؛ ألب اء وصور  نوال نأر تأل  ،مأروع  صيدليات
 تل  يف مبا ،شغرض االالتيال الأعارات م  عدا وعرض
 لللستةضرات الرنايب شالتنديل املعني  الوبني  اةيبات شعارات

 الصة  مندل  م  املستلد  لللعلومات وب را  الصيدالني 
  م  املائ  يف 50 م   نثر ف     العاملي ،
 تكو  أروع امل رم اإلنرتن  صيدليات م  تةلا الت األاو  
   ف مز   

 الوبني  والراشةات املند لات م  عدا ا ذ وند - 10
 ،املأروع  رم اإلنرتن  صيدليات ضد تجراءات والدولي 
 سج  وتوفم املأروع  الصيدليات عل  التصد   تأل 

ةتللب لللستهلكب ملك  املعتلد  نرتن اإل شصيدليات
 
 امل

 خمابر م  للتةذ ر توعي  محنات   ضا وندل   تليه الرجوع
 وند  املأروع  رم اإلنرتن  صيدليات م  األاو   شراء

 ت  الرامي  ااهوا يذً اخلامل والرةاع ادكومات اضةلع 
 الرةاع م  شرنات رتنر   ال لدا ، شعر ويف  االهور تثريف
يف   مساء النةانات تسجي  شرنات تل  يف مبا امل،اخل

 االئتلا  وشرنات االستضاف  اليزشرنات طدمات و  اإلنرتن 
 شننأة  املتعلر  املعلومات ت اال ال ةث، حمرنات وشرنات
 م  الأرنات تتلك  لك  املأروع  رم اإلنرتن  صيدليات

 م  طدماىا استعلال تساء  مبنع الكفيل  اخلةوات ا ات
 وتوص  امل اارات يذً اةيب  اوت رال    صيدلياتاذً ال ناجا
 اإلنرتن  صيدليات منع عل  الأرنات ادكومات عت أج   شن 
  املأروع  رم
 النازم  املأروع  التجار   دماتاخل عل  ادصول م 

   األنأة  يذً لناضةناع
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المبادئ  -  صيدليات اإلنترنغ غير المشروعة - ثانياً 
للحكومات بشأن منع بيع المواد الخاضعة  التوجيهية

 للمراقبة الدولية غير المشروع عبر اإلنترنغ
 

للةكومات شأن  منع شيع  التوجيهي علن  امل اائ     -11 
 (59)املواا اخلاضع  لللران   الدولي  رم املأروع عرب اإلنرتن ،

، طنال الدور  الثاني  2009الت وضعتها اةيب  يف آتار/مارا 
لسب للجن  املخد رات  و رسل  اذً امل اائ التوجيهي  واخل

شعد تل  ت  السلةات املختص  يف طيع ال لدا   وتنم  
اةيب     تساعد اذً امل اائ التوجيهي  ن  الكوم  عل  
حتد د تداشم املران   األنسا ل لداا  وسوو  تعب عل  طيع 

املتعلر  ادكومات تنفيذ شعر التوصيات، ال سيلا التوصيات 
شنالكا  املعاادات الدولي  الثناع ملران   املخد رات  وعناو  

منس   عل  املستوى عل  تل ، وسعيا ت  ضلا  عل  
،  ن غ     تف  طيع الدول شاملتةل ات األساسي  الدويل

لت اال املعلومات والتعاو   وتدعو اةيب  طيع ادكومات 
لتوجيهي  او  تشةاء وت  لتنفيذ التوصيات الوارا  يف امل اائ ا

 نص  مدى ممك   وستجرك اةيب  ترييلا للترد   احملرز يف 
تنفيذ امل اائ التوجيهي ، مستعين ة يف تل  شاست يا  سيوز ع 

  2010عل  طيع ادكومات يف عا  
، وز ع  اةيب  50/11 وعلنا شررار ان  املخد رات -12
يغ  موال د  عل  طيع ادكومات ص 2009 ش اط/فربا ريف 

لك  تستخدمها ال لدا  ل شناغ ع  املض وبات م  املواا 
ل ع  سل  ا عرب اإلنرتن  وت  ةلَ اخلاضع  لللران   الدولي  الت ت  

بر   الرب د  وند تلر  اةيب   ول للوع  م  الراوا، تتضل  
التوز ع ااغرايف  وت بِّ اذً الراوا 2008شيانات ع  عا  

ت بائف  متنوع  م  املستةضرات الواسع النةاري لأةنا
شصور  رم  وت  اعالصيدالني  احملتو   عل  مواا طاضع  لللران   

مأروع   وسوو تواص  اةيب  طع املعلومات ع  املض وبات 
وسترد   يف ترار راا السنو   حتلينا مفصنا لللعلومات الوارا   
  وتدعو اةيب  طيع ادكومات الت   تضع شعد آليات وبني

__________ 

(
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  A.09.XI.6منأورات األمل املتةد ، رنل امل يع  (

وفرا ملا  تل الع ال يانات وتشنارها ت  اةيب ،    تفع  
  50/11بل ته اللجن  يف نراراا 

 اعتلدتشعر ال لدا     وتناالظ اةيب  مع الترد ر  -13
تأر عات ملكافة  ال يع رم املأروع لللواا اخلاضع  لللران   
عرب صيدليات اإلنرتن   فف  الوال ات املتةد ، جاء نانو  

 2008 لسن اا   دلا   زشائ  صيدليات اإلنرتن  ر ا  
يف تأر   األول/ نتوشر  س     اناً(، الذك  411)اندر الفرر  

ل نانو  املواا اخلاضع  لللران   ونانو  استماا 2008 ، ليعدِّ
وتصد ر املواا اخلاضع  لللران   ش ضاف  عد   الكا  جد د  

ع  بر   اإلنرتن  ملنع توز ع وصرو املواا اخلاضع  لللران   
 شةر ر  رم 

شلجيكا  اعتلدت، 2009مأروع   ويف نانو  الثاين/ نا ر 
نانوني  تنة   حتد دا عل   متةل ات تضل    تأر عا جد دا

 الة ي   اتشيع عرانم الوصف وحيدرصيدليات اإلنرتن  
 عرب اإلنرتن  

رى عدا متزا د م  املعامنات التجار   رم  -14 وجي 
عاشر  للةدوا الت تأل  مواا طاضع  لللران   املأروع  ال

الدولي  شاستخدا  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ادد ث ، 
ومرانز االتصاالت اةاتفي   وتناشد اةيب  مث  اإلنرتن  

ادكومات    تتخذ اإلجراءات املناس   ملنع تساء  استعلال 
ا اةيب  تكنولوجيا االتصاالت ادد ث  عل  اذا النةو  وتةل

للتنثم عل   تداشم  ضا ت  طيع ادكومات    تندر يف 
املسيولب ع  تاار  موانع اإلنرتن  الأ كي  ورماا م  
تكنولوجيات االتصاالت ادد ث  م   ج  ضلا  منع األنأة  

 رم املأروع   و تهنائها 

 
تعاطي المستحضرات الصيدالنية المحتوية على  - ثالثاً 

  ة أو مؤثِّرات عقلية مخدِّر عقاقير 
 

 مرِّ السنب، وج ه  اةيب   انت اً ادكومات مراراة  عل  -15 
ت  تزا د تعاب  عرانم الوصفات الة ي   الت حتتوك عل  مواا 



 
 

طاضع  لللران    وطص ص  اةيب  ، يف ترر راا السنوك لعا  
حتد دا، واالداة م  املواضيع اخلاص  ةذً املأكل  م   2009
تسليط الضوء عل  ضرور  مضاعف  ااتلا  ادكومات  ج  

يذً املأكل  وضرور  استةداع تداشم ملكافةتها  ولكْ  منذ 
استلر تعاب  عرانم الوصفات الة ي  يف  2009عا  

االنتأار يف طيع مناب  العا ، الىت شات   أك   حتد ات 
صةي  اجتلاعي  طةم  الأن  يف شعر ال لدا   وند زاا 

عرانم الوصفات الة ي  ز اا  ن م  يف السنوات تعاب  
األطم  يف  مر كا الألالي  وجنوب آسيا وجنوب شرن  آسيا، 
ونذل  يف شعر شلدا   وروشا و مر كا اانوشي   فف  الوال ات 
املتةد ، عل  س ي  املثال،  اوز معد ل انتأار تعاب  عرانم 

األطرى اخلاضع  الوصفات الة ي  معدالت انتأار طيع املواا 
  ويف االحتاا الروس  و ملانيا الرن الللران   الدولي ، شاستثناء 

ئات واملسكِّنات الت حتتوك عل  ال ن زوا از  ينات  االتل  املهدِّ
ل  املواا  املرت   الثاني  شب  نثر فبات املواا تعابيا  وتأل  ط 

توك عل  الت   شلز شنهنا األنثر تعابيا ش ائه األفيو  الت حت
ال وشر نورفب والكوا ب واةيدرونواو  وامليثااو  
ئات الت حتتوك عل   واألونسيكواو ، واملسكِّنات واملهدِّ

ايدرونس  الزشد -رامازوا از  ينات وال ارشيتورات  و محر  ال ن
(GHB واملنأِّةات ،) 

و شلغ    ضاة الكوماٌت نثم  ع  تعاب  عرانم  -16
ر ، مما  ز د م  خمابر العدوى شفموا الوصفات الة ي  شاد

نرص املناع  ال أر   والتهاب الك د شاء والتهاب الك د جيل  
وت ناالظ اذً املأكل  شأك  طامل يف جنوب آسيا، اليث 
تأتل  بائف  عرانم الوصفات الة ي  األنثر شيوعا يف 

زوا از  ينات  التعاب  شادر  عل  للوع  متنوع  م  ال ن
فب  و يا ك تدين توافر طدمات الرعا   الصةي  وال وشر نور 

ملتعاب  العرانم شادر  يف املنةر  ت  ازا اا االتلال التأارك 
 يف  اوات ادر  شب متعاب  اذً العرانم 

و  ساور اةيب  نل  طامل تزاء ما شلغها م  ز اا  يف  -17
تعاب  عرانم الوصفات الة ي  الت حتتوك عل  ميثِّرات عرلي  
عل  مدى السنوات األطم   فرد  فاات ان  ال لدا  

ات )سيكاا( شأن  تعاب  خدِّر األمر كي  ملكافة  تعاب  امل

ات يف الرار  األمر كي      معدل انتأار تعاب  خدِّر امل
َص  عليها م  او  وصف  ب ي  يف السن   ئات الت حي  املهدِّ

ثانو   يف يف املائ  شب بناب املدارا ال 6الساشر   اوز 
املتعد ا  الروميات( وشارارواك ونولوم يا  -شوليفيا )اول 

و شلغ  الكوم  سنغافور  ع  الدوع ز اا  ن م  يف تعاب  
ئات الت حتتوك عل  ال ن نات واملهدِّ زوا از  ينات  نلا  املسكِّ

 شلغ  عد   شلدا  ع  الدوع ارتفاع يف عدا الوفيات املتصل  
   شتعاب  امليثِّرات العرلي

وشينلا  تزا د عدا ادكومات الت  ارن      ز اا   -18
تعاب  عرانم الوصفات الة ي  الت حتتوك عل  ميثِّرات عرلي  
 ص ة  متث  مأكل ، ال تزال مستو ات اإلشناغ ع  اذً 
املأكل  رم نافي  ت  الد  ن م يف طيع  حناء العا ، مرارن  

الوصفات الة ي  الت  مبستو ات اإلشناغ ع  تعاب  عرانم
حتتوك عل  عرانم خمدِّر   وعناو  عل  تل    ساور اةيب  الرل  
أل   علو  االهور، وطصوصاة الأ اب، لي  لد هل ارا   نافي  

 شاآلثار الضار  الت تتنت  ع  تعاب  تل  العرانم 
وعل  ررار تعاب  عرانم الوصفات الة ي  علوما،  -19

الوصفات الة ي  الت حتتوك عل  ميثِّرات  ف    تعاب  عرانم
عرلي  انتسَا شع ي ة، و رجع تل   ساسا ت  تصو ر املتعابب 
    الوصل  الت تلة  م   تعاب  مث  اذً العرانم  ن  شد  ة 

ر منها  اً م   تعاب  امل ات املصنع  عل  حنو رم خدِّ
حنو شاإلمكا  ادصول عليها عل       مأروع، وت  تصو ر 

نانوين )م  املهنيب يف لال الرعا   الصةي ، مثنا(، وت  
 االعتراا اخلابئ شن   تعاب  اذً املواا ال   ضر شالصة  

وتأعر اةيب  شالرل  تزاء  مر آطر واو اور املهنيب يف  -20
ل ند  سايو  ع  نصد  و رم لال الرعا   الصةي : فَاه  

  عرانم الوصفات نصد وشةرائ  خمتلف  يف مأكل  تعاب
الة ي   فف  الوال ات املتةد  تنر معدل متعاب  عرانم 
الوصفات الة ي  الذ   الصلوا عل  اذً املستةضرات م  
صد    و نر ا     تل  الصد    و الرر ا ند الص  عليها 
شاستخدا  وصف  ب ي  نانوني ، واو ما نأف عنه آطر 

أن  العنان  شب استرصاء وبت  جرك يف الوال ات املتةد  ش
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استعلال العرانم والصة   وند شي ن  ال ةوع     مهني  
الرعا   الصةي  يف شلدا  عد د     تلر وا تدر  ا نافيا عل  
تعداا الوصفات الة ي  م  املواا اخلاضع  لللران   وصرفها، 
وعل  انتأاو الاالت تعاب  العرانم  وشاإلضاف  ت  تل  

عل  صرو عرانم الوصفات الة ي  او   ف    موافر  الصياال 
وجوا الوصفات الة ي  النازم    عترب م  عوام  استلرار 
استعلال عرانم الوصفات الة ي  عل  حنو رم مأروع يف 

 شعر املناب ، مث  جنوب آسيا 
وند ا ذت الكومات نثم  تجراءات للتصدك  -21

كل  آطذ  لداار  تعاب  عرانم الوصفات الة ي  الت ت عد  مأ
يف التفانل  فعل  س ي  املثال ت لز  الكوم   سنغافور  املهنيب 
الة يب شت ليز معلومات معين  خبصومل عرانم الوصفات 
الة ي  الت ت وصف ملدمت العرانم املأت ه يل، مث  مد  
العناج يذً العرانم واارعات والكليات املصروف  منها  

ات املتةد  طةط عل  حمد ا  ووضع  الكومتا  ملانيا والوال 
األاداو لرصد تعاب  عرانم الوصفات الة ي  والترلي  منه  
ومع تل  م  الضرورك الريا  شاملز د م  العل  يف اذا 

 الصدا 
و و  اخلةوات ادامس  تمنا ا  يف تعز ز املعرف  شة يع   -22

تعاب  عرانم الوصفات الة ي  ومدى انتأاًر لك   تسىن  
تداشم حمد ا  األاداو  وما زال  املعرف  مبأكل  استةداع 

تعاب  عرانم الوصفات الة ي  حمدوا  للغا   يف معدل 
ال لدا ، ررل توافر عد   اراسات و وراري حبثي  شأنهنا يف الفرت  
األطم   نلا ت   نرص املعلومات ع  مدى انتأار التعاب  

ا   دو، مأكل   ثم نلراة شد داة يف  فر ريا الت تواجه، فيل
الريري  شس ا توافر عرانم الوصفات الة ي  يف األسواري رم 
اخلاضع  للرناش  التنديلي  الت  رج ع  سيةر  السلةات 
الصةي   و ن غ  للةكومات    ت درج عرانم الوصفات 
الة ي  الت حتتوك عل  مواا طاضع  لللران   يف الدراسات 

ر ملاالسترصائي  الوبني  شأن  تعاب  ا ات، لك    تا  ةا خدِّ
، واو ما  استراء معلومات ع  ب يع  التعاب  ومدى انتأاًر

  رم  نه الىت يف 2009شي نته اةيب  يف ترر راا السنوك لعا  
شعر ال لدا  الت ب ر  تل  م  ن   ، ف    األسبل  الت 

نها الدراسات االسترصائي  ع  تعاب  عرانم الوصفات  تتضل 
عليها  هنا  سبل  رم حمد ا  وال تروا ت  الة ي   غلا 

استنتاجات سد د   وند طل  الدراسات االسترصائي  الت 
  جر   يف شلدا   طرى م  استفسارات خبصومل تعاب  
امليثِّرات العرلي ، واو ما ملك  ترجاعه ت  االعتراا شن   ارتفاع 
معدالت تعاب  املسكِّنات ش ه األفيوني    عث عل  نل  

رب  و ن غ  يف طيع تل  اداالت حتسب الدراسات  ن
االسترصائي  الوبني  م  طنال جع  األسبل  شامل  وحمد ا  

 شأن  نوع ماا  التعاب  
ثانيا، ررل     شعر ال لدا  الرر  حتسخناة ملةوظاة  -23

يف نأر الوع  شأن  اآلثار الضار  الناط  ع  تعاب  عرانم 
نثم م  الناا، مب  فيهل املهنيو    الوصفات الة ي ، فلا زال

الة يو ، ال  درنو      تعاب  عرانم الوصفات الة ي  احملتو   
عل  مواا طاضع  لللران   ملك       ضاا  يف طةورته 

ر تعاب   ات  طرى مث  اةمو   والكونا ب  لذا جيا    خمدِّ
تضع ادكومات اسرتاتيجيات ونائي  فع ال  و   تة ِّرها، 

 غ     تستهدو تل  االسرتاتيجيات االهور واملهنيب و ن
الة يب، تت تهنل حباج  ت  تثريف  فض  شأن  املخابر 
املرت ة  شتعاب  عرانم الوصفات الة ي   و ن غ  للسلةات 

ات املهني  تعداا م اائ توجيهي  ومدونات ند لالصةي  وامل
اا مهنيو لرواعد السلوك وتعز ز شرامم التدر ا الت  تلر ا

الرعا   الصةي ، وتل  يدو تأجيعهل عل  ترشيد وصف 
 عرانم الوصفات الة ي  وصرفها وادد م  تعابيها 

ويف شعر ال لدا  س ة   م  األسواري عرانم  -24
ل    الوصفات الة ي  الت ارتفع  معدالت تعابيها  و   ال 

تص ح  حملها عرانم شد ل   ن  ناشلي ة للتعاب   وشينلا ملك    
مث  اذً النهوج جزءا م  اسرتاتيجي  فع ال  للتصد ك ملأكل  
تعاب  عرانم وصفات ب ي  معي ن  عل  املدى األبول،  ن غ  
توط   ادذر عند تة ي  اذً النهوج ألهنا ند حتد  م  توافر 
اذً املواا يف السوري املأروع   وشاإلضاف  ت  تل  ملك     

حنو  شكال  طرى م  التعاب    تةو ل املتعابو  املرىنو  
ن د   ع  املاا   و املواا الت نانوا  تعابوهنا فيلا س  ، عللاة 
  ّ شن   م  احملتل     تكو  تل  ال دائ   نثر ضررا  وم    



 
 

 لز  تة ي  هنم متواز  م  شننه منع التعاب ، ويف الون  
نفسه ضلا  توافر عرانم الوصفات الة ي  لناستخدا  يف 

 اض املأروع  األرر 

ات تداشم  -25 و طماة ولي  آطراة يف اذا الأن ،  ن غ  ا  
م  شنهنا منع عرض عرانم الوصفات الة ي  شةرائ  رم 
مأروع  لك   تسىن  التصد ك ملأكل  تعاب  عرانم 
الوصفات الة ي   وفضنا ع  تسر ب املستةضرات الصيدالني  

الرنوات املأروع ، احملتو   عل  مواا طاضع  لللران   م  
انتأف  شعر ال لدا   هنا ت صنع شأك  سرك  و أم تل  
ت      تعاب  عرانم وصفات ب ي  معي ن  ات سع نةانه شدرج  
افع  املت جر   شتل  العرانم ت  ال ةث ع  برائ  جد د  
لتل ي  الةلا عليها  لذا حتث  اةيب  طيع ادكومات عل  

ات تداشم ملنع ت سر ا عرانم الوصفات الة ي  وصنعها رم ا  
 تعابيها  املأروع، تت ت   اذً التداشم ت عترب وسيل  فع ال  ملنع

وت ستعل  شالدرج  الرئيسي  شعر امليثِّرات العرلي ،  -26
ونلها م  منأِّةات ااهاز العصيب املرنزك، يف عناج 

 (، واوADHDاضةراب نرص االنت اً/فرط النأاط )ادرن ( )
اضةراب نفس  وسلون  عاا  ما  س  ا مأان  يف التعلخل، 
ضل  الاالت  طرى نثم   وت عترب ماا  امليثي  فينيدات املاا  
األنثر شهر ة واألنثر استعلاالة يف الوصفات الة ي  لعناج 
اذا االضةراب، ش  ت عترب يف شعر ال لدا  املاا  الواليد  ملث  

ايل استماا ماا  ا ك  اذا العناج  وند زاا يف الون  اد
 مفيتامب واستعلاةا يف عناج اذا االضةراب يف عدا م  
ال لدا ، ومتث   اذً املاا  الأك  اإل سوممك اوس ل األنثر 

سن  نو  ملاا  امليثي  فينيدات )اخلاضع  لللران   مبوجا اتفاني  
(  وعناو  عل  تل  ت ستعل  مااتا األمفيتامب 1971

تامب يف عناج اضةراب نرص االنت اً/فرط والد ك   مفي
النأاط، تم ا والديا  و يف ترني   مع رميا م  املواا  وند 
  ارج  املواا الثناع املذنور   عناً يف اادول الثاين م  

فائدىا العناجي  بفيف   و  أل   ، ندرا 1971اتفاني  سن  
عل  الصة   متوسة  وأل   ناشليتها للتعاب  ت أكِّ  طةرا ن ما

العام   وعل  نةاري  ضي  نثما ت ستعل  ماا  ال يلولب، وا  

، يف 1971ماا  م درج  يف اادول الراشع م  اتفاني  سن  
عناج اضةراب نرص االنت اً/فرط النأاط  وند است ةدع 
ميط را عرار ليسد ك   مفيتامب، واو بليع  ملاا  ا ك  

  )شعد تناوله  تن  ر يف  مفيتامب وال خيضع لللران   الدولي
ااسل و تةو ل ت  ا ك   مفيتامب(  و  عترب تل  العرار  ن  
،  ناشلي  للتعاب  مرارن  شاملواا األمفيتاميني  وامليثي  فينيدات

وشد   أيع استعلاله يف عناج اضةراب نرص االنت اً/فرط 
النأاط يف شعر ال لدا   نلا ت ستعل  يف عناج اذا 

 مواا  طرى رم طاضع  لللران   الدولي   االضةراب عد  
وتستغرري عللي  تأخيص اضةراب نرص  -27

االنت اً/فرط النأاط ونتا بو نا، خباص  لدى األبفال، و ن غ  
   متر  العللي  شترييلات معر د  للليشرات الة ي  والتةور   
اخلاص  شالنلو والتعليلي  م   ج  است عاا االتلال    تكو  

وك والتعلخل ناط  ع  اضةراشات  طرى  و ع  مأان  السل
ظروو  سر   وشيبي   ومنذ عرد   ترر  اة شد  استعلال 
منأِّةات ااهاز العصيب املرنزك لللساعد  يف تأخيص 
اضةراب نرص االنت اً/فرط النأاط وعناجه، طاص  لدى 
األبفال،  أهد توسخعا يف  مر كا الألالي    شد  اذا التوسخع 

تناول املواا  أل   ت  العد د م  ال لدا  واملناب   وندرا  نتر  
املستعلل  لعناج اضةراب نرص االنت اً/فرط النأاط   سفر 
ع  حتسب األااء الدراس  وخيف ف املأان  السلوني ،  فاات 
ترار ر شن   شعر املدارا  و اآلشاء ملارسو  ضغوبا م   ج  

وجوا تأخيص  وصف اذً املواا للتناميذ والةناب او 
مناسا   ث    هنل  عانو  م  اضةراب نرص االنت اً/فرط 
النأاط  وند نا  اضةراب نرص االنت اً/فرط النأاط   ندر 
تليه فيلا مض  شاعت اًر يف املرا  األول مأكل   عاين منها 
األبفال يف س  املدرس ، رم     عدااة متزا داة م  األبفال 

 ث   التأخيص تصاشتهل ن   س   املدرس  وال الغب 
شاضةراب نرص االنت اً/فرط النأاط وعواوا مبنأِّةات مث  

 امليثي  فينيدات 
وند ازااا االستعلال عل  الصعيد العامل  لللواا  -28

املستعَلل  يف عناج اضةراب نرص االنت اً/فرط النأاط بوال 
العرد   املاضيب، واو ما  رجع جزئيا للتةو رات الت س   
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ات بر ت عل  مستو ات استعلال املواا  ا؛ تال  براله     مث  تغمخ
املختلف  الت س   تنراا  وا ذت املستو ات العاملي  لصنع 

 2000واستعلال املواا األمفيتاميني  ا اااة تنازلياة حبلول عا  
ترر  ا، شعد ارتفاع اذً املستو ات يف تسعينات الرر  املاض  

ت صنع واستعلال امليثي  فينيدات  نلا  و اوزاا الك م ملستو ا
نا  معد ل صنع واستعلال ال يلولب  عل  م  تل  شكثم يف 
تسعينات الرر  املاض    اخنفر منذ تل  ادب  وعل  النرير 
م  تل ، واص  معدل صنع امليثي  فينيدات ارتفاعه عاملياة، 

  فارتفع م 1992اليث زاا ت   نثر م  عأر   مثاله منذ عا  
بناة يف عا   45.2 بنا  يف تل  العا  ت  ما  رشو عل   4.2

، و اوزت الكليات الت ص نع  منه يف العا  يف عا  2011
تطايل الكليات الت صنع  م  طيع األمفيتامينات  2009

لتلع   نلا زاا االستهناك العامل  احملسوب طنال الفرت  نفسها 
ي  حمدا  لغرراض مليو  جرع   وم 139 بنا  ) 4.2م  

مليار جرع   ومي  حمد ا   1.5بناة ) 51اإلالصائي ( ت  
لغرراض اإلالصائي (  ويف الب لي  لدى اةيب   كخ معلومات 
م اشر  ع  مستو ات استعلال منأِّةات نثم  ال  ضع لللران   
الدولي  مث  منأِّط ليسد ك   مفيتامب، تأم الدالئ  ت      

صنع منأِّةات ااهاز العصيب املرنزك واستعلاةا  تطايل معد ل
يف عناج اضةراب نرص االنت اً/فرط النأاط لي  يف بر ره 

 لناخنفاض 
ويف الوال ات املتةد   تلث   احملرك الرئيس  لصنع  -29

واستعلال امليثي  فينيدات يف ارتفاع معد ل الةلا عليه، اليث 
 عناج اضةراب نرص ت نف ذ محل  اعائي  م كث ف  الستعلاله يف

االنت اً/فرط النأاط ت  جانا رًم م  املواا، وتتضل   تل  
ادلل  الدعائي  الرتو م امل اشر له شب املستهلكب احملتللب ويف 
املدارا  وند نان  الوال ات املتةد  تعترب ال لد الرئيس  يف 
صنع امليثي  فينيدات واستعلاله، شاإلضاف  ت  نوهنا املستورا 
الرئيس  لللواا األمفيتاميني  الت تدط  يف صنع مستةضرات 
عناج اضةراب نرص االنت اً/فرط النأاط  ويف تل  ال لد 

للليثي  فينيدات ز اا   (60)زاات مستو ات االستهناك احملسوب
__________ 

  للهيب  ن  تردِّ ش كوماتاد 1971 اتفاني  سن ال ت لز   (60)
 2011ات العرلي   ويف عا  يثِّر شأن  استهناك امل تالصاءات

جرع   ومي  حمد ا  لغرراض اإلالصائي   1.5مة را  والاا   م  
جرعات  10.8 ت  1992لك   لف نسل  يف اليو  يف عا  

 ومي  حمد ا  لغرراض اإلالصائي  لك   لف نسل  يف اليو  يف 
 (61) 2011عا  
وند انتأر استعلال امليثي  فينيدات لعناج اضةراب  -30

نرص االنت اً/فرط النأاط يف عد   شلدا   طرى  وشلغ  نس    
الص    الوال ات املتةد  م  تطايل االستعلال احملسوب للليثي  

،   اخنفر اذا الرنل ت  1992يف املائ  يف عا   86فينيدات 
  وشينلا وص  تطايل عدا ال لدا  2011يف املائ  يف عا   69

يف  63واألناليل الت  شلغ  ع  استعلال امليثي  فينيدات ت  
، وص  عدا ادكومات الت  شلغ  يف السنوات 1992عا  

   ويف الكوم 100األطم  ع  تل  االستعلال ت   نثر م  
سج ل  آ سلندا ونندا مستو ات حمسوش  لنصيا  2011عا  

الفرا م  االستهناك  عل  م  املستو ات الت سج لتها الوال ات 
املتةد ، للسن  الثاني  عل  التوايل نلا سج ل  شلدا   طرى يف 

معدالت عالي  جدا لنصيا الفرا م   (62) وروشا و ونيانوسيا
    ضاة م  ال لدا  الت سج ل  استهناك امليثي  فينيدات؛ وا

 مستو ات عالي  جدا لنصيا الفرا م  استهناك األمفيتامينات 
و در اإلشار  ت      الوايل نصف شلدا  و ناليل  -31

العا  ال ت ل ز ع   ك  استعلال للليثِّرات العرلي  الت ت ستعل  
عاا  لعناج اضةراب نرص االنت اً/فرط النأاط  وعل  وجه 

ومل، ف    شلداناة نثم  تكاا ال تستعل  مث  اذً اخلص
املنأِّةات ررل     سكاهنا  صغر سن ا شكثم م  سكا  

__________ 

، ت  ادكومات    54/6ات، يف نراراا خدِّر بل   ان  امل
ات العرلي  يثِّر ت رد   ت  اةيب  تالصاءات ع  استهناك امل

ات العرلي  يف ال لدا  يثِّر لتلكينها م  ترييل مدى توافر امل
وند شد ت شعر ادكومات يف تردمي اذً واملناب   

م  اإلالصاءات، ولك  ال يانات الوارا  الىت اآل  ليس  نافي  
 مرارن  اإلالصاءات شب ال لدا  والسنوات  ج  

اةيب  تشناغ يف الوال ات املتةد  شرع   2010عا  منذ  (61)
ال يانات تل    ن دتستهناك  و اال يانات تالصائي  ع  ش

  ارتفاع مستو ات االستهناك شأك  مفرطاملرد م  للهيب  

منرك الداو شلجيكا والسو دو  سرتاليا تس انيا و  حتد دا: وا  (62)
  اولنداو نيوز لندا و النرو م و 



 
 

ال لدا  الت  شلغ  ع  مستو ات استهناك عالي  م  
املنأِّةات املستعَلل  يف عناج اضةراب نرص االنت اً/فرط 
ّ    فرتض    ترتفع فيها معدالت اإلصاش   النأاط، وم    

 ضةراب نرص االنت اً/فرط النأاط شا
وند جاءت الز اا  يف توافر واستعلال املواا املستعَلل   -32

لعناج اضةراب نرص االنت اً/فرط النأاط، وطاص ة امليثي  
فينيدات، مصةوش ة شترار ر متواتر  ع  تسر ا املستةضرات 
الصيدالني  احملتو   عل  تل  املواا م  ننوات التوز ع املأروع  

  ننوات رم مأروع  تستخد  فيها للتعاب ، وطصوصاة يف ت
ال لدا  الت تأهد ارتفاعا يف مستو ات االستهناك  وند شاع 
تعاب  تل  املستةضرات شب فبتب: ) ( فب  الةناب والتناميذ 
الذ    رر و  يف حتسب  اائهل الدراس  والذ   جيهلو ، فيلا 

يها استخدا  مث  تل    دو، املخابر الصةي  الت  نةوك عل
املواا او  تشراو بيب، و)ب( فب  متعاب  املنأِّةات 
األمفيتاميني  الذ    سةرو  تل  املواا، مث  امليثي  فينيدات، 
     تعابوهنا ع  بر   األنف  و  ذ  وهنا  و حيرنوهنا،  و 
ملزجوهنا مبخدِّرات الأوارع لصنع ما  سل   "الكر  السر ع "  

سعينات الرر  املاض  شالوال ات املتةد    تر  ويف منتصف ت
مستو ات تعاب  املواا الت ت ستعل  لعناج اضةراب نرص 
االنت اً/فرط النأاط ع  مستو ات تعاب  املنأِّةات الت ت صنع 

و  عترد     ن  نليات امليثي  فينيدات  (63)شصور  رم مأروع  
  ننوات توز ع املوجوا  يف األسواري رم املأروع  تسر ش  م

حملي ، يف الب     معدل املنأِّةات األمفيتاميني  األطرى 
 است ةص  عليها م  طنال علليات الصنع رم املأروع 

وند ال دِّات برائ  عد د  لتسر ا تل  املستةضرات   -33
ص  عليها عرب  و عترب امليثي  فينيدات، مثنا، م   نثر املواا الت حي 

الرانوني   فرد  فاا مراارو  وشالغو  م  صيدليات اإلنرتن  رم 
الأ اب يف شلدا  عد   شنهنل   جيدوا صعوش  ت ذنر يف ادصول 
عل  املستةضرات الت حتتوك عل  امليثي  فينيدات  و 
األمفيتامينات م  األصدناء  و زمناء املدرس   وعناو  عل  تل ، 

__________ 

 2006ات لعا  خدِّر امل ملران  ترر ر اةيب  الدولي  م   87 الفرر  (63)
 ( A.07.XI.11)منأورات األمل املتةد ، رنل امل يع 

ات انت ةل  مدارا وس رن  تمدااات األاو   منها  نلا  فا
ترار ر شن   ماا  امليثي  فينيدات ملك  ادصول عليها او  وصف  

  1971ب ي  يف شعر ال لدا ، واو ما خيالف  الكا  اتفاني  عا  
وند انت أف ضلوع ش ك  واالد  عل  األن  م  الأ كات 
اإلجرامي  يف تزو ر  وامر تور د مستةضرات حتتوك عل  امليثي  

 (64)فينيدات 
  فائد  املنأِّةات يف عناج اضةراب وت درك اةيب -34

نرص االنت اً/فرط النأاط عندما توصف شناءة عل  تأخيص 
اني  ومناسا وترييل سليل للعناج املةلوب  ومع تل  
 عرش  اةيب   مرارا وتكرارا ع  نلرها تزاء ارتفاع مستوى 
استهناك ماا  امليثي  فينيدات ورماا م  املواا املستعَلل  

الضةراب، مما  ا ى ت  انتأار تسر ا وتعاب  لعناج اذا ا
املستةضرات الصيدالني  احملتو   عل  تل  املواا  وند بل   
اةيب   ت  ال لدا  املعني     تتنن د م  تة ي  تداشم املران   

درج   1971سن  املنصومل عليها يف اتفاني  
 
عل  املنأِّةات امل

  تتخذ تداشم تضافي ، يف اادول الثاين م  تل  االتفاني ؛ و 
ملنع تسر ا املستةضرات الت حتتوك عل   السا االنتضاء،

تل  املاا  م  ننوات التوز ع املأروع  ومنع تعابيها عل  الد  
و ن دت اةيب    ضا يف مناس ات عد د  عل   يي   (65)سواء 

الصول املهنيب الصةيب عل  تعليل وتدر ا شأن  
 تات التنثم النفساين، لك   تسىن  االستعلال الرشيد للعرانم

منع تعاب  عرانم الوصفات الة ي   وند الالد  اةيب ، يف 
اذا الصدا،     الز اا  الك م  يف استعلال املنأِّةات لعناج 
اضةراب نرص االنت اً/فرط النأاط يف نثم م  ال لدا  ملك  

ضي     ت عزى ت  االتلال اإلفراط يف تأخيص اذً ادال  املر 
 ويف وصف اذً املنأِّةات لعناجها 

وند نأنت سوري رم مأروع  لللستةضرات الت حتتوك  -35
عل  ماا  امليثي  فينيدات واملواا األطرى املستعَلل  لعناج اضةراب 

__________ 

 2009ات لعا  خدِّر ترر ر اةيب  الدولي  ملران   امل م  98 الفرر  (64)
  (A.10.XI.1)منأورات األمل املتةد ، رنل امل يع 

ترر ر اةيب  الدولي  ملران   م   24عل  س ي  املثال، يف التوصي   (65)
  2009 ات لعا خدِّر امل
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نرص االنت اً/فرط النأاط اليث ساعد عل  تل   علليات 
تأج ع  التسر ا الت تعرض  ةا تل  املواا، والدعا   امل اشر  الت

علو  االهور عل  استخدامها ونأر معلومات عل  نةاري واسع 
شأن  سوء استعلاةا وتعابيها وشأن  املصاار الت تتيح ادصول 
عليها  ولذا ف    اةيب   ساوراا الرل  اليال الز اا  املتواصل  يف 
تل     حتدع  استهناك امليثي  فينيدات يف عدا م  ال لدا   وحي 

 ا تل  املواا وتعابيها نتيج  النعدا  املران   الكافي  ز اا  يف تسر 
إلمداااىا يف موانع مث  املدارا واملنازل اخلاص  وصيدليات 
اإلنرتن  رم الرانوني ، ونذل  نتيج  الستلرار عد  وع  
املتعابب احملتللب شاملخابر الصةي  املرت ة  شتعاب  تل  

 املنأِّةات 
د اةيب  م  جد د     ادكومات وشناءة عل  تل  تينِّ  -36

 ن غ  ةا    ترصد ع  نثا مستو ات استهناك طيع 
املنأِّةات املستعَلل  لعناج اضةراب نرص االنت اً/فرط 
النأاط و   تكف  وصفها وفراة للللارس  الة ي  السليل ، 

م  اتفاني  سن   9م  املاا   2الس لا ترتضيه الفرر  
الستخدا  الرشيد للعرانم تات ، واستيفاء ملتةل ات ا1971

  الصة  مند لالتنثم النفساين، عل  النةو الذك توص  شه 
العاملي   و ن غ  للسلةات املختص  يف ال لدا  املعني     تز د 
م   ردتها فيلا  تعل  شتسر ا املنأِّةات املدرج  يف اادول 
الثاين واملستعلل  لعناج اضةراب نرص االنت اً/فرط النأاط 

ارواال شتل  املنأِّةات وتعابيها  واليثلا ترتض  الضرور ،   ِّ
يف املدارا مثنا،  ن غ  تنفات تداشم تكف  سنام  التخز   
والتوز ع  و ن غ  لللهنيب الصةيب الذ    صفو  مواا 
لعناج اضةراب نرص االنت اً/ فرط النأاط      عر فوا علو  

لصغار، مبخابر االهور والةناب، وطاص  آشاء املرض  ا
وعوانا تعاب  تل  املواا  نلا تدعو اةيب  طيع ادكومات 

شأن  تسر ا تل  املواا  تةو ر  ستجد   ت  تشنارها شنكِّ 
ارواال  يا وتعابيها   ِّ

 

 التعاون الدولي على مكافحة ظاهرة مناولة  - رابعاً 
 ذات التأثير النفساني بطريقة خفي ة المواد 

 عتداء الجنسي وغيره لتسهيل ارتكاب اال
 من األفعال اإلجرامية

 
مااااااا  املعاااااااروو     ماااااااواا طاضاااااااع  لللران ااااااا  الدوليااااااا ،  - 37

وناااذل  شعااار املاااواا رااام اخلاضاااع  لللران ااا ، ت ساااتعَل  نوسااايل  
لتساااااااهي  ارتكااااااااب االعتاااااااداء اانسااااااا   و راااااااًم مااااااا  األفعاااااااال 
اإلجراميا   فت خفا  تلا  املااواا يف الةعاا ،  و يف  نثار األاليااا ، 
يف املأااااااروشات يرعااااااات  علاااااا  نساااااا   ماااااا  اارعااااااات املعةااااااا  
لغراااااراض العناجيااااا  شغيااااا  تضاااااعاو مراومااااا  األفاااااراا، وناااااذل  
ضاالا  عاااد  تااذن ر الضاااةا ا ملااا الااادع يف وناا  الالااا   وناااا  
 شرز ما لوالظ استعلال مااا  فلونيرتاز  اا  الات  ةلا  عليهاا اسال 

ارت اةيبااا  "عر اااار االرتصااااب  ثنااااء املواعياااد الغراميااا "  وناااد  شااا
تكراراة ت  تل  الغرض م  االساتعلال واإلجاراءات الات ا اذىا 
 ادكومااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات والصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااناع  ملكافةاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

 (66)تل  املأان  
، 52/8ات نااد عاااا ، يف نراراااا خااد ر وناناا  اناا  امل -38

مسااانل  اساااتخدا  املنتجاااات الصااايدالني  وسااايل  لتيسااام ارتكااااب 
"(  ونااااد  الغرامياااا عيااااداملوااالعتاااداء اانساااا  )"االرتصاااااب  ثناااااء 

شاعتلاااا اللجناا  الراارار  2009رال  اا  اةيباا  يف ترر راااا عاا  عااا  
والث اااا  طيااااع ادكومااااات علاااا  تنفيااااذ الراااارار يف  ساااارع  ،52/8

فيهاااا  اسااات علل ونااا  ممكااا   و شاااارت اةيبااا    ضاااا ت  الااااالت 
تلااا  املنتجاااات الصااايدالني  لسااالا الضاااةا ا، وتلااا  للةصاااول 

  ش ةاناااات ائتلااااهنل  و الساااتخدا  ماااثنا علااا  املعلوماااات اخلاصااا
سااياراىل، واعاا  اوتلااع الاادويل ت  النداار يف تنفيااذ ناارار اللجناا  

، تسااه   ارتكايااا مثاا  اااذً العرااانماملتعلاا  شاااارائل الاات  52/8
 وتناالااظ اةيباا  نتيجاا  لااذل  (67)مبااا يف تلاا  االعتااداء اانساا  

ماااااا  املنتجااااااات الصاااااايدالني  إلضااااااعاو مراو  اسااااااتعلالطةاااااار     
__________ 

)منأورات  2005عا  لات خد ر ترر ر اةيب  الدولي  ملران   امل (66)
  39-37 الفررات(، A.06.XI.1ملتةد ، رنل امل يع األمل ا

   ، الفررات  2009عا  لات خد ر ترر ر اةيب  الدولي  ملران   امل (67)
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ساارتع  انت اااً الناااا االضااةا ا احملتللااب شرصااد ارتكاااب اااارائل 
ووساااااائط اإلعااااانا   والواناااااع، فيلاااااا   ناالاااااظ علااااا  وجاااااه  علومااااااة 

" نثااما  الغرامياا املواعيااد"عرااانم االرتصاااب  ثناااء      اخلصااومل،
ة  الضاوء اإلعانا  سال  االعتاداء اانسا ، و   وساائ   ما تسه  

د اااااد مااااا  ال لااااادا  واملنااااااب  يف عاااااا  يف ترار راااااا الصااااااار  يف الع
عل  اذً الداار  وعل  عد  وجوا تداشم مضاا  فعالا   2010

  شأنهنا ت تخذ الىت اآل 

ويف ضاااوء تلااا  التةاااورات وشغيااا  ادصاااول علااا  املز اااد  -39
مااا  املعلوماااات عااا  الجااال املأاااكل  والتاااداشم املضااااا  املتخاااذ  

علاا   53/7 شأانهنا الااىت اآل ، اعتلاادت انا  املخااد رات الراارار
  ونااااد الث اااا  اللجناااا  الاااادول، يف 52/8ساااا ي  املتاشعاااا  لرراراااااا 

، علاااا  التصاااادك ةااااذً الداااااار  ماااا  طاااانال عااااد   53/7نراراااااا 
وسااااائ  ومنهااااا توعياااا  الناااااا علوماااااة شنساااااليا علاااا  املعتااااد   
وشساا   التلاااا االنتصاااو املتاالاا  للضااةا ا، وشااج ع  الااادول 

ت ونتااائم حبااوع علاا  تراادمي ناا  مااا لااد ها ماا  طااربات ومعلومااا
تات صااااااااال  ت  اةيبااااااااا  وت  مكتاااااااااا األمااااااااال املتةاااااااااد  املعااااااااات 
شاملخااد رات واارملاا   وشاإلضاااف  ت  تلاا ، اعاا  اللجناا  الاادول 
ت  تعز اااااز ال ةاااااوع يف تلاااااا  اواااااال شغيااااا  نياااااااا مااااادى اااااااذً 
ااااد ماااا   ساااااليا علاااا  املعتااااد   وحتد ااااد مااياااا   املأااااكل  والتنن 

لللران اااا  الدولياااا        املااااواا املسااااتعلل  سااااواء  ناناااا  طاضااااع 
تكاااا   وعااااناو  علاااا  تلاااا ، الث اااا  اللجناااا  املند لااااات الدولياااا  
املعنياا ، مبااا فيهااا اةيباا  ومكتااا األماال املتةااد  املعاات شاملخااد رات 
واارملاا  ومند لاا  الصااة  العاملياا  علاا  طااع املعلومااات ومواصاال  
حتلياا  تلاا  الداااار ، شغياا  وضااع تعااار ف ومعااا م مأاارتن ، ماا  

م اااائ توجيهياا  اولياا  للتةالياا  الة ياا  الأاارعي ، ماا   جاا   ن ياا 
الكأاااااف عااااا  وجاااااوا املاااااواا تات التااااانثم النفسااااااين املساااااتعلل  

 لغرض االعتداء اانس   و األفعال اإلجرامي  األطرى 
، اتصاااال  اةيباااا  53/7وعلاااانا شراااارار اناااا  املخااااد رات  -40

ت   مساااارتعي ة انت ااهااااا 2010يليااااع ادكومااااات يف متوز/ وليااااه 
تلااا  الرااارار، وبال اااا  تليهاااا ترساااال املعلومااااات النازمااا  مبرتضاااا  

،  2010تأااار   الثااااين/نوفلرب  1تلااا  الرااارار ت  اةيبااا   والاااىت 
 الكوم  ند را ت عل  اةيب   47نان  

وتاادل  الااراوا الااوارا  الااىت التااار خ املااذنور   عااناً علاا   -41
يف العد اااد      األفعاااال اإلجراميااا  الااات تساااه لها العراااانم الااادث 

ماااا  ال لاااادا  واملناااااب   وتأاااام املعلومااااات املتاالاااا  ت      املااااواا 
تات التااااانثم النفسااااااين اساااااتعلل  يف الغالاااااا لغااااارض ارتكااااااب 

علاا  شاااشات  شيااد     اناااك يف شلاادا  عد ااد   االعتااداء اانساا 
معلومااات   ضااا عاا  الساالا واالالتيااال يف لااال امللكياا  اللااذ   

ا الالتااااا   كااااو  الضااااةا ا فيهلااااا ماااا  تسااااه لهلا العرااااانم، وياااا
الرجاااال  و شاااارت معدااال ادكوماااات ت   هناااا تواجاااه صاااعوشات 
يف توفم شيانات انير  ع  تلا  املسانل  شسا ا عاد  وجاوا  الا  
با شرع   و رماا م  األالا  يف تلا  ادااالت  ولاذل  فا    
ماا  الصااعا التننااد ماا  ادجاال ادريراا  لللأااكل ، نلااا   عترااد 

 غ عنها منرومل نثما يف معدل ال لدا      اإلشنا
و عوا الس ا يف الصعوشات املتعلر  يلاع تلا  ال ياناات  -42
الضااةا ا  نفسااهل نااد ال  كونااو  ماادرنب الرتكاااب اارملاا       ت 

 و ند ال  كونو  مستعد   لتردمي اىا  علت  و لاي  مبساتةاعهل 
نتيجاا  لتناااول  الرياا  شااذل   فهاال،  وال، ناد ال  تااذن رو  مااا الادع

ااااد روا أل   تلاااا  املااااواا  وثانيااااا، نااااد ال  أاااات ه الضااااةا ا يف  هناااال ط 
شااااانا بعااااال وال لاااااو  وال املستةضااااارات الااااات  ساااااتعللها املعتااااادو  

هناال نااد ال  فكاارو  يف تجااراء فةااومل بااا شااارع  رائةاا ، نلااا ت
شوتمولكسااااو  -لاااادمهل  و شااااوةل  وثالثااااا، اناااااك مااااواا مثاااا  رامااااا

(gamma-butyrolactone (GBL)ومحااااار راماااااا )-  ايدرونسااااا
( تتان  ر شسارع   gamma-hydroxybutyric acid (GHB)شوتم ا  )

آثاار يف الاد   و ال اول شعاد شضاع سااعات   ن ام  وناد ال تارتك  ك  
ما  الصاعا يف شعار الثرافاات    تساع  فا     وتضاف  ت  تلا ،

ضاةي  الااالت االعتاداء اانسا ، شسا ا ب يعا  ااذً اارملاا ، ت  
ل علااا  املسااااعد  املهنيااا ، وخباصااا  عنااادما تكاااو  لللعتااادك ادصاااو 

الأاااعور شالعاااار  و  معرفااا  شالضاااةي  ن ااا  ارتكااااب اارملااا   نلاااا ت   
اخلوو ما  وناوع اللاو  علايهل ناد  اراع الضاةا ا عا  اإلشاناغ عا  
ونااوع  الااداع ماا  اااذا النةااو ةاال، ونااذل  شساا ا الوصاال  الاات 

فاااا     ات  وماااا   تلةاااا  شضااااةا ا اااااذً اااااارائل يف شعاااار اوتلعاااا
موظف  تنفات الرانو  الذ    عااو  نضا ا اارائل املسه   ارتكايا 
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ات حيتااااجو  ت  تااادر ا طاااامل علااا  اساااتجواب خاااد ر شواساااة  امل
اةيباا  علاا  ثراا  شاان  ادكومااات لاا   عاا  فاا     الضااةا ا  ولااذل 

حبثهاااا عااا  تلاااا  ال ياناااات حمصاااورا يف السااااجنات اانائيااا  الرمسياااا  
تهناا ساوو تواصا    ضاا ال ةاث عا  شياناات تساتند  فةسا، شا 

ت  التجرشااا ، وتلااا  علااا  سااا ي  املثاااال شاالتصاااال شاالطتصاصااايب 
االجتلاااااااعيب، تضاااااااف  ت  مرانااااااز اخلاااااادمات واألزمااااااات اخلاصاااااا  
شالنسااااااء وناااااذل  شامللارساااااب الة ياااااب مااااا   جااااا  ادصاااااول علااااا  

 ترد رات وانعي  دجل املأكل  
ر اةيباا  الدولياا  -43 ات    تناالااظ     خااد ر ملران اا  امل و س اا

العد اااد مااا  ال لااادا  نااااد اساااتةدع تاااداشم مضااااا  للتصاااادك 
ات خاااد ر ةاااذً املأاااكل  وفراااا للتوصاااي  الاااوارا  يف نااارار انااا  امل

ااااا اةيباااا  شامل اااااارات الاااات 53/7   ويف اااااذا اخلصااااومل، ترال 
شاااد ىا شعااار ادكوماااات شالتعااااو  ماااع  وسااااط الصاااناع  ملناااع 

ساااتعلاةا يف ارتكاااب ااااارائل الااات تساااه لها تساار ا األاو ااا  وا
العرااااانم، الساااا لا الاااادع شالنساااا   ت  ماااااا  فلونيرتاز  ااااا  يف 
التسااعينات ماا  او      كااو  لااذل  تاانثم سااليب علاا  التااوافر 
األاليااائ  واالسااتعلال الةاايب لللستةضاارات املعنياا   وتناشااد 
 اةيبااااااا  ادكوماااااااات الااااااات   تواجاااااااه تلااااااا  املأاااااااان  شعاااااااد     

يف ا ات التداشم املناس   ملناع الاوااع تعةااء املاواا تات تندر 
التاااانثم النفساااااين طفياااا ة ماااا   جاااا  ارتكاااااب جاااارائل االعتااااداء 
 اانسااااااااااااااا   و راااااااااااااااًم مااااااااااااااا  ااااااااااااااااارائل، ت    تكااااااااااااااا  ناااااااااااااااد 

 نام  شذل  
وحتاايط اةيباا  عللااا شاااإلجراءات الاات ا ااذاا،  و  عتااز   -44

ات خاااااد ر شاملا اتاااااا، نااااٌ  ماااا  مكتااااا األماااال املتةااااد  املعاااات 
واارملااا  وادكوماااات املهتلااا  لوضاااع تعاااار ف وم ااااائ توجيهيااا  
مأاارتن  ماا   جاا  التةالياا  الة ياا  اانائياا ، شغياا  اساات ان  وجااوا 
مااواا تات تااانثم نفسااااين ت ساااتعل  الرتكااااب االعتاااداء اانسااا  
 و رًم ما  األفعاال اإلجراميا   وترال اا اةيبا  شتلا  امل ااارات، 

وال ااااا  املساااااند  تليهاااااا  وعاااااناو  علااااا  وساااااوو تااااادعلها وفراااااا لل
تلاا ، سااوو تواصاا  اةيباا  رصااد املأااان  الاات تساا  ها اااارائل 
الااااااات تساااااااه   ارتكاياااااااا ااااااااذً العراااااااانم، وساااااااوو تتأاااااااارك يف 
لاااااااع ماااااااع مكتاااااااا األمااااااال املتةاااااااد  املعااااااات  املعلوماااااااات الااااااات   

 مند لاااا ات واارملااا  ورااااًم مااا  اةيباااات الدولياااا ، مثااا  خاااد ر شامل
 ، وساااااوو تواصااااا    ضااااااة ا اااااات ماااااا  لاااااز  مااااا  الصاااااة  العامليااااا

تجااااااراءات لوضااااااع تااااااداشم مضاااااااا  مناساااااا  ، ونااااااذل  تضاااااالب 
ترار راااا الساانو   املر لاا  املعلومااات الاات ترااااا الااد ثا عاا  اااذا 

 املوضوع، السا االنتضاء 
 

الطبية  الوصفاتعقاقير  تعاطي - خامساً 
  قبةار مالمحتوية على مواد خاضعة لل

 

مبوجا املعاادات الدولي  ملران    ،الدولتلتز   - 45 
وامليث رات العرلي   شاملخد راتنع اال ار مت ، شن املخد رات
 أم اذا االلتزا    ضا ت  املستةضرات الصيدالني  و   وتعابيها

اذً  و أرتط لصرو معدل    نرالاحملتو   عل  مواا طاضع  لل
فرا لللعاادات او شرط ملز  و و  وصف  ب ي ، املنتجات

 يف ن  شلد عل  الد   السار  لتأر عات الوبني  تات الصل  وا

ويف العد د م  ال لدا ، حتر  طفر مهل  يف  -46 
احملتو   اإلمدااات رم املأروع  م  عرانم الوصفات الة ي  

، عرب الرنوات الت نان  رئيسي   و ميث رات عرلي خمد رات عل  
و عان    الدولي  التجار م  مث  التسر ا يف املاض ، 

التسر ا م  اةااف  ت  اوالت ادكومات شالتعاو  مع اةيب  احمل
تسر ا عرانم      الالديب     اة  تال التجار  الدولي 

يف  تزا دداطلي  ند الة ي  اذً م  ننوات التوز ع ال الوصفات
ا ار ننوات فتة  شاإلضاف  ت  تل ، و ال لدا    شعر

عل  عل  شةر ر  رم مأروع  جد د ، مث  الصيدليات الت ت
 لتهر ا رراض ااإلنرتن  واستخدا  الرب د أل

ما زال  (68)،2006لعا   ايف ترر رايب  اة تنرتنلا و  -47
تسر ا املستةضرات الصيدالني  ع  اناك نرص يف اإلشناغ 

 الوصفاتعرانم  تعاب ررل    و داطلي   الم  ننوات التوز ع 
، ال  زال م  الصعا ع شسر عاملي  تتفأ  الة ي  مأكل  
__________ 

(
68

)منأورات  2006ترر ر اةيب  الدولي  ملران   املخد رات لعا   (
  58-54(، الفررات A.07.XI.11ع األمل املتةد ، رنل امل ي



 
 

اذً  لتعاب الفعل   دىادصول عل  شيانات شامل  ع  امل
يف معدل شصور  منهجي   يانات ع الطندرا ت  عد  العرانم، 
عرانم  ع  تعاب املعلومات املتاال  فغال ا ما ترتصر ال لدا   
 و  مستلد  م  روا ات متواتر الة ي  عل   ال   اتالوصف
)مث   تباحمد  مااتب  و   واالدماا  حمد ا    ع  عل  لشيانات 

 املورفب وامليثااو ( 
 ت  مأكل  تعاب  2009  يف عاوند تن ه الناا  -48

تعاط   ات شناغ ع  الاالت اإلتيج  نة ي  ال اتعرانم الوصف
شد د   ومع تل ، ال  زال اناك نرص مرمونبوفا  فنانب  ت 

ملأكل   اب يع  شأن   عنا اإل طوسائالعا  وشب يف الوع  
 االة ي  شنهن اتعرانم الوصف مأكل  تعاب  ما توصف اثم فك

ساء  استعلال املستةضرات الصيدالني  الت ضرب م  ت
النتباب لعناج اتستخد  يف رم موضعها لعناج األ   و 

 تعاب االتلال ورال ا ما  ا َغر  الةرو ع  واألرري والرل   
و   عل  خمد رات  و ميث رات عرلي ، الة ي  احملت اتعرانم الوصف

األمر الذك  يا ك ت  استخدامها نعرانم ترفيهي   و ت  
اذً العرانم عل  نةاري توافر ش مررون ملأكل ، واذً ااإلاما   
    نرالاملواا اخلاضع  لل تعاب يف ز اا  تسهل واسع، 
 م  الدول ت  األمب العا  يف املرد م املعلومات وت ب   -49
الترار ر السنو      طيع ال لدا  ترر  ا تواجه اخلامل شست يا  الا

وال تنهر   وتعابيهاالة ي   اتعرانم الوصفشاال ار مأكل  
 املتعلر  شتعاب ل يانات منهج  لمعدل ال لدا  يلع 

   انر لاملستةضرات الصيدالني  احملتو   عل  مواا طاضع  لل
عرانم  ت  رصد فيها تعاب الل لدا  ا ويف  ياو/ و اال ار 

يف الدراسات االسترصائي  شأك  منهج  الة ي   اتالوصف
فبات حمدا  م  السكا ، تأم ال يانات ت  للعام  السكا   و 

وملث  عل  نةاري واسع اذا الضرب م  التعاب  منتأر    
 مأكل  رئيسي  يف نثم م  اداالت 

الفب  م  ال لدا  الة ي  يف نثم  اتعرانم الوصفومتث   -50
وش ائه األفيو   م  العرانم األنثر عرض  للتعاب الثاني   و الثالث  

يف اذا الصدا ا   الت ت صرو شوصف  ب ي  والت  غلا تنراا
 الت ت نرتاألطرى  ما ش ائه األفيو  ال وشر نورفب وامليثااو   

 املورفب والكوا ب وال يثيد  ، يف الب فه عل  وجه التةد د 
ش ائه يف فب  "املدرج   العرانم تعاب الكومات ع   عد    شلغ

يف ن  شلد شتعابيها  الت  فيدالفب  وتتلث  األطرى"   األفيو 
  رلاأار تليها يف ت  واملهد ئات، واملواا ال ترر  ا يف املسك نات

والكلوناز  ا  لربازوال  ومث   زوا از  ينات اال نا  األاليا  
  واللوراز  ا  فلونيرتاز  ا والد از  ا  وال

مع لةها  و خب ازوا از  ينات، مبفراااال ن أك   تعاب  و  -51
املصنوع  شصور  رم مأروع  مث  املخد رات الكةول و/ و 

يثيلب ا ونس  ميثامفيتامب املالكونا ب واةمو    و 
  الد ترم معرتو شه مدااا ، مأكل  ما زال "(نستاس اإل )"
كومات يف وند  شار العد د م  ادال لدا    يف معدل شعيد
 ااهنالترار ر السنو   ت     األشخامل يف شلداخلامل شست يا  الا
 حمدا رم مواا زوا از  ينات  و اال نم  تعاب  عناج ال  تلرو  

، زا ااآطذ يف اال زوا از  يناتاال نتعاب  ت     املسك نات و م  
 شيانات موثوري يا عد  توف ر ررل 
 تعاب طع ال يانات ع   تسل يف شعر ال لدا ، و  -52

تتوافر  م   ، و عرانم الوصفات الة ي  شةر ر   نثر منهجي 
تفيد الدراس  عل  س ي  املثال، ف نثر ان   معلومات 

 2008والصة  لعا   العرانم تعاب شأن   ي وبناالسترصائي  ال
نم  تعابو  عرامليو  شخص يف الوال ات املتةد   6.2   
عدا اإلطايل لغشخامل واو عدا  ز د ع  ال، الة ي  اتوصفال

نستاس  اإل و  الذ    تعابو  الكونا ب واةمو   وعرانم اةلوس 
شيانات عا  وتأم  نندا  يفالال  مماثل   شلز ع  واملستنأرات  و 

يف الأوارع يف املتداول  ت     معدل متعاب  املخد رات  2005
فانكوفر ومونرت ال(  شاستثناء  ترر  ا يف نندا )طيع املد  الرئيسي

 تعابو  ش ائه األفيو  الت ال جيوز صرفها شدو  وصف  ب ي  
يف املائ   3و 1و ردر    نس   ترتاو  شب   ب ي  ألس اب رم
يف نندا تتعاب  ش ائه األفيو  الت ال ت صرو شدو  م  السكا  
 1.9و مليو  1.4ب    ما شر رد  يف  ملانيا،    و   وصف  ب ي 

ال م  املدمنب عل  املستةضرات الصيدالني   شخص مليو  
تعاب  رنامم لرصد تنفيذ شالسلةات األملاني  وشد ت 

يف مرانز عناج اإلاما  زشائ  املستةضرات الصيدالني  شب ال
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  د سنوات عدمنذ  الت  نف ذ فيها يف فرنساو عل  املخد رات  
حناء   يف خمتلفالصيدالني   تةضراتاالرىا  لللسندا  لترييل 

طاص  تل  و املستةضرات الصيدالني ، ع  تعاب  شلز  د، لال 
وورات امليثااو   و زوا از  ب وال وشر نورفب االت حتتوك عل  ال ن

 سكندنافي  إلترار ر مماثل  م  الكومات ال لدا  ا
نسا  ارتفاع  شوجه طامل  رل الثم وم  األمور الت ت -53

ف  فشب الأ اب يف السنوات األطم    ملخد راتتعاب  ا
 لوالظ    ش ائه األفيو الوال ات املتةد ، عل  س ي  املثال، 

الأ اب يف املرا  األول   تعابااا  اللآللسك نات املستخدم  ن
مم   ترتاو  ) واملراارو سن (  25و 18مم   ترتاو   علارال شب )

م   ج  نات اولع  ال ياوتأم سن (   17و 12 علارال شب 
الكةول السترصاء تعاب  أروع األورويب املتعل  شاملترر ر ال

 ما  ناازت      2007عا  يف املدارا لورًم م  املخد رات 
و  املسك نات   ستعللو  للوع الةنابيف املائ  م   15

 املهد ئات شدو  وصف  ب ي  يف عد  شلدا  يف  وروشا 
فيها تعاب  عرانم الوصفات   رصديف ال لدا  الت و  -54

 الة ي  م  الوصفاتر ئ     عرانم ، امنهجيالة ي  رصدا 
ات رعالناط  ع  ااوفا  ال تاالد املس    العرانم الرئيسي  

ان   ،  فااتاملثالف  الوال ات املتةد  عل  س ي  ف  املفرب 
عرانم تعاب   الد ن  شيف وال   فلور دا الفةص الةيب 

    الدولي انر لعل  ماا  طاضع  للاحملتو   الة ي  ات الوصف
س ا وفا   نا  )اةيدرونواو   و األونسيكواو   و امليثااو (

نا  يف املللك  املتةد ،  و   2008عا   شخصا 2 184
يف املائ  م   27يف  املتس      العرانم الرئيسي الد امليثااو  

لذ   ترتاو  ا األشخامليف صفوو  شالعرانمالوفيات املرت ة  
  2008عا   سن  24و 16  علارال شب

املستةضرات  لتسر ا امل لز عنهااألساليا و شيع  -55
الوصفات ا     نرالالصيدالني  احملتو   عل  مواا طاضع  لل

والسرن  )م  الصيدليات  امل اع زو ر  والوصفات الة ي  املالة ي  
ت ب ي  م  ادصول عل  وصفاواملستأفيات وعيااات األب اء( و 

شيد   األب اء تز د ع  ادد الضرورك )"تسوري الوصفات الة ي "(
يف السنوات األطم   ارن  جرامي  املندل  االاعات اإل   

  ضاف و  اي ت جرالة ي  امل اتالةلا احملتل  عل  عرانم الوصف
مسر ش  م  عرانم الوصفات الة ي  ت  تمداااىا م  عرانم 
شصور  رم الت تعل  صيدليات اإلنرتن  وتيا ك   املخد رات
لعرانم   ري رم املأروعاسو األتزا د  يف ارئيسي اور امأروع  
 ة ي  الوصفات ال

السلةات الوبني  املختص   ه  تعب عل  ناةيب  رى وت -56
تعاب  عرانم الوصفات ت ناء مز د م  االاتلا  ملأكل  

د اةيب  وتناشسياسات الصة  العام    وغعند صالة ي  
 عاظلادكومات    تندر يف ا ات التداشم التالي  للتصدك لت

عل  مواا تعاب  عرانم الوصفات الة ي  احملتو   مأكل  
، ت  درجلةكومات    تو ن غ  ل   الدولي   نرالطاضع  لل

يف الدراسات تعاب  تل  العرانم  نص  الد ممك ، 
م   ج   تعاب  املخد راتاالسترصائي  الوبني  شأن  

 العرانم تعاب ادصول عل  معلومات ع  مدى انتأار 
 نسا  وضع اتيح ةاو ما سي، و املتعابا  العرانمو نواع 

   ترفع م  املهل   ضا و   ملران   املخد راتسرتاتيجيات الا
ر ر ااملخد رات تر مران  سلةات ت  سلةات تنفات الرانو  

ات الصيدالني ، املض وبات م  املستةضر ع    نتدلصور  مش
شاإلضاف  ت  تردمي ترار ر ت  املندلات الدولي  تات الصل  

ض وبات م  املنتجات الصيدالني  الت حتتوك عل  مواا ع  امل
 ن   الدولي  ار لطاضع  لل

شرامم لرصد  استةداعادكومات عل  اةيب  تأج ع و  -57
    وعناو نةاري تل  الرباممالة ي   و توسيع  اتعرانم الوصف
وصف األاو   شأك  ادد م  ممارسات وسعيا ت  عل  تل ، 

تأج ع شرامم  تعز زيف  ادكوماترم سليل،  ن غ     تندر 
يب     ررت  اةوت  االستخدا  الرشيد لعرانم الوصفات الة ي 

الدولي  شن  و سلةات تنفات الرانو  الوبني   لتوعي شرامم ت ستَه   
مكافة  مأكل  م  مأان   تعاب  عرانم الوصفات الة ي 

عندما و تعاب  املخد رات رم املأروع   ش ش يه املخد رات 
الةيب  و   كأف عل  رم نانوين م  جانا العاملب يف اوال 

وا وت  عل  مرتك يه املناس   عروشاتالفين غ  تونيع الصيدالين، 
شيع املواا اخلاضع   ه  ن غ  تما الدرتذنم ادكومات شنناةيب  



 
 

ع  نثا  ته نرامصيدليات اإلنرتن   و  شواسة لران   الدولي  لل
لةكومات    ل و ن غ  اناً(   272-269الفررات )اندر 

ند  تعاب  املخد رات مناط  الت تأهدااتدرك    التغمات 
شرامم عناج اإلاما  عل   عل تعد نات تجراء تةلا ت

وك عل   الد عرانم الوصفات الة ي  حيت تتا نا و املخد رات  
طيارات العناج فيتعب حتد د ، تتعاب    نرالطاضع  لل  ماا

 املناس   وتنفيذاا 
 

: 51/13متابعة قرار لجنة المخد رات  - اً دسسا
 الموادالتصدي للخطر الذي يشك له توزيع 

الخاضعة للمراقبة الدولية في السوق غير 
    الخاضعة للتنظيم الرقابي

 
ضع  لللران   الدولي  عرب السوري ت  توز ع العرانم اخلا -58 

شضلوع   تسلرم اخلاضع  للتنديل الرنايب، والذك نثماة ما 
د سهولته شس ا اإلنرتن ، ا الأ كات اإلجرامي  املندل  وتز 

نتم  ند و  ضة  مأكل  عاملي  تيثِّر عل  ال لدا  النامي   ساساة  
  ع  استخدا  األاو   الت حتتوك عل  مواا طاضع  لللران 

َص  عليها م  السوري رم اخلاضع  للتنديل الرنايب، حي  الدولي  
    نان شصرو الندر علا تتا نان  مسر ش  م  ننوات شرعي  

مبا ش  ر عرانم مز  ف ، مأان  صةي  طةم ، مبا فيها االرىا  
 املوت 

انت اً اوتلع الدويل ت   م  ن   اسرتع  اةيب وند  -59
نتأار املتلثل  يف توز ع األاو   ع  بر   امللارس  الواسع  اال

السوري رم اخلاضع  للتنديل الرنايب، و وص  شن  تتخذ طيع 
ادكومات والصناع  الصيدالني  والراشةات املهني  واملندلات 

ويف عا   (69)املأكل   ةذًللتصدك  ر منس  الدولي  تداشم 
شأن   51/13، اعتلدت ان  املخد رات الررار 2007

صدك ملأكل  توز ع املواا اخلاضع  لللران   الدولي  م  الت
طنال السوري رم اخلاضع  للتنديل الرنايب، واع  اةيبات 

__________ 

(
69

    ،  2006دولي  ملران   املخد رات لعا  ترر ر اةيب  ال (
  39-1الفررات 

اإلنرتشول و ، مث  مندل  الصة  العاملي  الصل الدولي  تات 
املعت شاملخد رات واارمل ، ت  مساعد  األمل املتةد  ومكتا 

ملأكل ، عند الدول األعضاء يف جهوااا ملعاا  اذً ا
 االنتضاء 

الاج  ت  تعاو  الصناع  الصيدالني  والراشةات  ومث  -60
توز ع األاو   يف  ادد م يف  مستدمل نتائم  للتوص  ت املهني  

عل  املستوى العامل ،  اخلاضع  للتنديل الرنايباألسواري رم 
وطصوصاة يف طفر م يعات األاو   املز  ف   وت ردِّر اةيب  ااهوا 
الت ت ذةا فرن  العل  الدولي  املعني  مبكافة  تز يف املنتجات 
الة ي ، التاشع  ملندل  الصة  العاملي ، ت  جانا املندل  الدولي  
للأرب  اانائي  واملندل  العاملي  للجلارك ومكتا األمل املتةد  

 مبا يف تل املعت شاملخد رات واارمل  وشرناء معنيب آطر  ، 
الصيدالني ، ملكافة  املأان  املرت ة  شاألسواري رم الراشةات 

 التجار  يف املنتجاتاخلاضع  للتنديل الرنايب واديلول  او  
را ب  النوعي  ومنع توز ع تل  املنتجات األاو   الز  ف   و امل

األمل املتةد  واألاو    وتناالظ اةيب  مع الترد ر    مكتا 
خلةر اال ار عرب الوبت ترييلاة  املعت شاملخد رات واارمل   جرى

تصد ى، يف طل  ما تصدى له  يف ررب  فر ريا وسياا  الرانو 
م  مسائ ، ملأكل  تز يف األاو   يف اذً املنةر  او  
اإلنليلي ، وا  م   شد املناب  تنثرا يذً املأكل ، واملكتا 

  واص  جهواً يف س ي  تعداا استجاش  فع ال  لللأكل  

طيع  تة  ا اةيب  لدااة عل  اداج  ت     وتأد   -61
 املتوطا  يف تباراملران   تة يراة صارماة تداشم األبراو املعني  

التأر عات الرائل   وتنفذاملعاادات الدولي  ملران   املخد رات 
لضلا  عد  صنع املواا اخلاضع  لللران    و استماااا  و 

  ها ت  األسواري رم تصد راا شةر ر  رم مأروع  وعد  تسر 
  ضاة  تنف ذاخلاضع  للتنديل الرنايب  وعل  طيع ادكومات    
يذا  2006التوصيات الت تضلنها ترر ر اةيب  لعا  

بائف  املنتجات الت ملك   اتساعوتناالظ اةيب   (70)الأن  
عليها يف السوري رم اخلاضع  للتنديل الرنايب، مبا فيها  ادصول
ف    لذاحتتوك عل  خمد رات  و ميث رات عرلي   و الت  املواا

__________ 

(
70

  39ت   37الفررات نفسه،  املرجع (
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السلةات الوبني  املختص ، وطصوصاة السلةات االرني ، نثماة 
 نواع األاو   الت تدط  شلداهنا ليتل توز عها يف  ف  عليها ما 

السوري رم اخلاضع  للتنديل الرنايب  وعناو  عل  تل ، ف   
ملعرف  حمتوى   الضرور   السلةات نثماة ما تفترر ت  اخلرب  اذً

حنو السوري رم  الت ند تكو  موج ه  املز  ف  األاو   شةنات
اخلاضع  للتنديل الرنايب  ولذل ، ف   اةيب  تأج ع طيع 

 لسلةات االرني ل توفم التدر اادكومات عل  الندر يف 
لك   عل  نأف األاو   املز  ف  واستةداع التكنولوجيا النازم 

 يف نأفها تستعللها 
 

الصيدالنية لتيسير  المنتجات استغالل - اً سابيع
 االعتداء الجنسي والجرائم األخرى

    
 52/8ان  املخد رات الررار  شاعتلاااةيب   ترال ا -62

الذك حتث  فيه الدول األعضاء عل  اعتلاا تداشم للتصدك 
 لتيسم االعتداء املخد راتاملتعلر  شتناول  املستجد  لللأكل  

"(  واملواا املألول  املواعيد الغرامي اانس  )"االرتصاب  ثناء 
يذا الررار تتضل  الرن ا، واو خمد ر طاضع لللران   مبوجا 

، ومواا مث  األلربازوال  والكلوناز  ا  1961 سن اتفاني  
 ايدرونس  الزشد-والد از  ا  والفلونيرتاز  ا  ومحر راما

امليدازوال  والفينسيكليد   وامليربوشامات و  واللوراز  ا 
والسيكوشارشيتال والتيلاز  ا  والرت ازوال  والزول يدمي اخلاضع  

-1،4والكةول و، 1971 سن لللران   مبوجا اتفاني  
وايدرات الكلورال والكيتامب  شوتموالنتو -ال يوتاند ول والغاما

والسكوشوالمب، وا  مواا رم طاضع  لللران   الدولي   وعناو  
، الدول األعضاء 52/8عل  تل ، الث   اللجن ، يف نراراا 

يذً املأكل  والندر يف فرض ضواشط  الوع  العا عل  تعز ز 
اديلول  تل  املواا  و يف ا ات تداشم  طرى ىدو ت    شد  عل 

  أل االعتداءات اانسي ، مبا لتيسم تناول تل  املواا  او 
وعل  ت اال املعلومات، م   ،دولي ال املواا رم اخلاضع  لللران  

املستجد    طنال ننوات ثنائي  وتنليلي  واولي ، شأن  اال ااات
 نلا اع  اللجن     يف تناول املخد رات الرتكاب تل  اارائل

 فيها مسات  ما ، مث ترني ات استةداع ت  الصناعات املعني  
ما ع األص اغ والنكهات، لتن يه الضةا ا احملتللب ت  تلو  

شالتوافر األاليائ  لللكو نات النأة  يف  ، او  املساا أرشو 
 املخد رات املأروع  

ت  تساء  استعلال املواا، شصرو الندر علا تتا نان   -63
 شغي مسر ش  م  ننوات مأروع ،   مصنوع  شةر ر  رم مأروع   

جرائل  طرى، ليس  مسنل   ارتكاب االعتداء اانس   و
الت خيضع  ،ال نازوا از  ينات، ف   التةد ده وعل  وججد د   

م  ، ةا تار خ 1971سن  الكثم منها لللران   مبوجا اتفاني  
جيد التوثي  يف األاشيات العللي   االستعلال اليث تساء 

والرانوني   فرد است خدم  شرصد تجرام  إلضعاو مراوم  
تهل مبوافر مثناة  األفراا، الستغنال ممتلكاىل  و  جسااال

  علا الدعالداار   او      تذنروا فيلا شعد  ك ش ء 
ع  احملف ز شاالستهناك و السلوك رم املرروب ضروب أل  تو 

لل نازوا از  ينات الكأف ع  معلومات ال ةانات  رم علل
 الأيكاتاالئتلاني  والتسوري يف عدا م  املتاجر والتونيع عل  

)مع املفاتيح   سيار   والتخل  عواخلصل م  ال ةانات االئتلاني  
و وراري التسجي ( وتصور التعرض لنارتصاب ونننه  رش  ممتع   

األنأة  اإلجرامي   اذًوجرعات العرانم املستخدم  يف مث  
تفوري تل  املستخدم  لغرراض العناجي ، وت ستخد  األبعل  

ت ستهل  مع نثماة ما العرانم الت   وجوا و املأروشات إلطفاء 
 مان  مث  عل  اذً اارائل ند ال  رتصر ارتكاب الكةول  و 

 ش  ملك     ترتكاادانات واملةاعل والنوااك الليلي  واملةارات 
  الد األصدناء  مث  منازل  ضاة يف األمان  اخلاص ، 

ون  يف  وم  شب ال نازوا از  ينات، نا  الفلونيرتاز  ا  -64
اسع يف االعتداء تعابيها عل  نةاري و  جيركم  العرانم الت  ما

اانس  الىت  نه  ص ح   عرو شاسل "عرار االرتصاب  ثناء 
"  وند   ارج الفلونيرتاز  ا  ألول مر  ضل   د الغرامييعااملو 

لكنه ن ر   1984يف عا   1971 سن  اادول الراشع م  اتفاني 
  وم  شعد 1995ت  اادول الثالث م  االتفاني  يف عا  



 
 

شيد     (71) سر  ه م  التجار  الدولي تل ، مت شنجا  ت راو ت
تسر ا الفلونيرتاز  ا  م  ننوات التوز ع الداطل  استلر طنال 

شب الكومات  املتضافرتسعينات  وند ث ت  فع الي  العل  ال
طيع ن ار املصنعب واملستورا   لللاا ، شالتعاو  الوثي  مع 

 ع اإلشناغ  صناع  املستةضرات الصيدالني   فرد شهد
ض ط الفلونيرتاز  ا  املسر ب تراجعاة ن ماة منذ عا  ليات عل

الصناع  لونف اوائر وتأل  التداشم الت ا ذىا  (72) 2004
االعتداء اانس : تهناء صنع  شغي تساء  استعلال الفلونيرتاز  ا  

 واستةداععالي  اارع  عل  املستوى العامل ، النرامل األوتوز ع 
ص غ  يف لا  واستعلالارع ، وتسو    نرامل منخفض  ا
يف السوائ  وتبال   هانأفلتسهي   األنرامل ااد د  وسةةها 

 مد  توشاهنا 

تساء  النجا  امل ين   عناً، ف    مثل  وعل  الررل م   -65
ارتكاب جرائل و االعتداء اانس   شغي عدا م  املواا  تناول

 تناول   وملي  اورمو  ت ال لدا  طرى  تواص  يف العد د م  
-، منها محر راماجرائلهل مواا  طرى لتسهي  ارتكاب

، وا  ماا  ال تزال رم طاضع  لللران   الزشد ايدرونس 
الوبني  الكامل  يف ال لدا  ناف  عل  الررل م  وضعها حت  

  نلا ملي  اورمو  ت  تناول مواا 2001املران   الدولي  يف عا  
-1،4و، مث  الكيتامب ال  ضع الالياة لللران   الدولي 

ندراة لسهول  ادصول عليها  ،شوتموالنتو -ال يوتاند ول والغاما
عرب الرنوات الأرعي   وحيص  املت جرو  شاملخد رات عل  اذً 

 صن اعهااملواا ع  بر   صيدليات اإلنرتن  وندا  الرب د  و م  
 رم الأرعيب 

ان   اةيب  طيع ادكومات عل  تنفيذ نرار وحتث   -66
يف  نرب ون  ممك  للتصدك للتوجه ااد د  52/8املخد رات 

واا لتسهي  ارتكاب اارائل  م  امل متنوع بائف  حنو استعلال 
الناا  توعي ادكومات عل   واألال م  تل ، تأج ع اةيب   

__________ 

(
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و    و  م اة ليتعاباً مدمنونا  الفلونيرتاز  ا    سر ب  ساساة  (
سوى جزء ضبي  م  الفلونيرتاز  ا  املسر ب    ساء استعلال ك  

 االعتداء اانس   يف الوااع
(
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   ، الفررات  2005يب  الدولي  ملران   املخد رات لعا  ترر ر اة (

  39ت   37

( تنليلها ت  وجدتم  السكا  يف  الضعيف الفبات نذل  )و 
 لفرت  ع  ندر  صةاياالت تغيا شن  األبعل  واملأروشات 

ملك     تكو  ملو ث  ش عر املواا لتسهي  ارتكاب جرائل، م  
 ن ي  االعتداء اانس  

 واألجهز وعل  ادكومات    تن ه  جهز  تنفات الرانو   -67
تل  األجهز  م   لتلكبامللارسات  اذًالرضائي  ت  مث  

الوبني   ا ات ما  ناسا م  تداشم مضاا  يف تبار التأر عات
تناول املواا   ناالظ    مىت  مك   ويف العد د م  ال لدا ،

 وم    ال ملك  فعناة تجرامياة   أكِّ لتسهي  ارتكاب اارمل  ال 
اةيب  طيع ادكومات  وتأج ع  الصةيحمعان ته عل  النةو 

ا ات طيع  عل تل  األرراض ل ش ساء  استخدا  مواااملتنثر  
 تعد   تأر عاىاعتلاا تأر عات وبني   و اخلةوات الضرور   ال

 ون  ممك  ملعاا  تل  املأكل    نربيف 

وتوا اةيب  تذنم طيع ادكومات شاداج  ت  ضلا   -68
 املعااداتمبرتض   املةلوش     تكو  طيع تداشم املران  

وندا   الة ي الوصفات  اشرتاطملران   املخد رات، مث   الدولي 
، مة ر  تة يراة مأدااة عل  املواا جهات صرفهاعل  تفتيش ال

 ألرراضللران   الدولي  شغي  منع تناول تل  املواا لاخلاضع  
   تندر، علناة شررار  عل ادكومات  اةيب    وتأج عتجرامي   

تل  الت ، يف تة ي  ضواشط  شد م  52/8ان  املخد رات 
 عندخد رات، اململران   الدولي   املعااداتترتبيها الالياة 

 شغرضاالنتضاء، ملنع تسر ا املواا م  ننوات التوز ع الداطل  
املواا األنثر  او م    الكيتامب  ومثال تل ارتكاب جرمل   

عل  ادكومات    تندر يف ولذا، استعلاالة الرتكاب اارمل ، 
مران   الكيتامب م  طنال تاراجه يف نائل  املواا املران   

  تنليلهاالوبني  تتا تةلا الوضع يف  مبوجا تأر عاىا

الصناع  عل  ارج  عالي  م   اوائر وند نا  تعاو  -69
املصنوع  الفلونيرتاز  ا استخدا   تساء  ادد م األيي  يف 

 عرانمشةر ر  مأروع  ننالد العرانم املعروف  شاسل "
الصناع  اوائر  "  وتدعو اةيب   املواعيد الغرامي االرتصاب  ثناء 

الصيدالني  والصناع  الكيليائي  ت  املساعد  يف التصدك 
لنا اً املستجد املتلث  يف تعاب  مواا  طرى شرصد ارتكاب 
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وت  الندر يف ا ات ما او مناسا م  التداشم املضاا    جرائل
ادكومات عل  ضلا     تكو  طيع  وتأج ع اةيب   
ملواا املذنور  آنفاة يف ا يف تنليلهاع  واملتاجر  الأرنات املصن  

عل  وع  ش مكاني  تناول تل  املواا لتسهي  ارتكاب اارائل   
الدعل م   التلااادكومات   ضاة عل   نلا تأج ع اةيب   

 املأكل   اذًيف التعام  مع  املعني الأرنات 

 عاا   الاع املعلوماات يابر راا  منهج ولاي  انالا  ما  -70
اااارائل  اااذً  ت تت ،والاادويلاااذً اااارائل علاا  املسااتو ب الااوبت 

 ورال اااة مااا ال تكااو  اااذًتناوةااا التأاار عات الوبنياا  تال رال اااة مااا 
 لتعااااااااااااب األنأاااااااااااة  مأااااااااااالول  يف الدراساااااااااااات االسترصاااااااااااائي  

املخاااد رات  وعلياااه، فااا   الجااال املأاااكل  رااام معاااروو  وتااادعو 
 ك معلومااااات تتااااوفر لااااد ها  ت اااااالاةيباااا  طيااااع ادكومااااات ت  

االعتاااااداء  شغيااااا  املاااااواا تعااااااب املساااااتجد  يف شأااااان  اال اااااااات 
ادكوماااات  رمااااا مااا  اانسااا   و الرتكااااب جااارائل  طااارى ماااع

واةيبااات الدولياا ، مبااا فيهااا اةيباا  الدولياا  ملران اا  املخااد رات، ندااراة 
دجال املأاكل    مشا داج  اوتلع الادويل ت  الوصاول ت  فهال 

 ا اااات   ت حبياااث  تساااىن لاااه     رااارر ماااا تتا نانااا  انااااك الاجااا
  اذا التعاب  ك تداشم تضافي  ملنع 

 



 
 

 مسائل أخرى -خامساً 
 

  استعمال بذور القن ب ألغراض غير مشروعة - أوالً 
املعنااااااو   52/5تناولاااااا  اناااااا  املخااااااد رات، يف نراراااااااا  -1

"استكأاو طياع جواناا اساتخدا  شاذور الرن اا ألراراض رام 
الرن اااا   ن تاااات مأاااروع "، مسااانل  اساااتعلال شاااذور الرن اااا لزراعااا

علاا  حنااو راام مأااروع  وبل اا  اللجناا  يف تلاا  الراارار ت  اةيباا  
   تعل ، ضل  الوال   املسَند  تليها مبرتض  املعاادات الدوليا  

ات وشالتعااااو ، عناااد االنتضااااء، ماااع ساااائر اةيباااات خاااد ر ملران ااا  امل
الدولياا  املختصاا ، علاا  طااع معلومااات ماا  الاادول األعضاااء عاا  

نايب ل ذور الرن ا، مبا يف تل  معلومات ع  شيع شذور التنديل الر 
الرن اااا عااارب اإلنرتنااا ، و   ت أااارك الااادول األعضااااء يف االب اااناع 

 عل  تل  املعلومات 
وند  رسل  اةيب  ت  طياع ادكوماات اسات يانا شأان   -2

لوائةهااا التنديلياا  اخلاصاا  ش ااذور الرن ااا شغياا  اساات ان  األالكااا  
الوبنيااا  واللاااوائح التنديليااا  اإلاار ااا  اةاافااا   الاااوارا  يف الراااوانب

ت  منااع اسااتعلال شااذور الرن ااا لزراعاا  ن تااات الرن ااا علاا  حنااو 
راام مأااروع، وت  ادصااول علاا  شاارو  شأاان  خمتلااف اللااوائح 
التنديليااا  املتعلرااا  ش اااذور الرن اااا واملة  رااا  يف ال لااادا  يف طياااع 

ترادمي معلوماات عا  الدوليا   ند لاات حناء العا   وب لا ت  امل
 كِّ لاااوائح تنديليااا  طاصااا  ش اااذور الرن اااا نانااا  ناااد الصاااال  

 عليها  ثناء تنفيذاا للوال ات املسند  تليها وشرالها 
وناد م  املفوضاي  األوروشياا  ندار  لللاا  علا  تأاار عات  -3

االحتاا األورويب اخلاصا  ش اذور الرن اا الأاائع  وتانص  تأار عات 
 نااواع الرن ااا املدرجاا  يف الفهاارا العااا   االحتاااا األورويب علاا      

ملختلف  ناواع الن اتاات الزراعيا  التااشع لللفوضاي  والات ال حتتاوك 
 (THC)يف املائاااا  ماااا  ترتااياااادروناناشينول  0.2علاااا   نثاااار ماااا  

ا  فراط الات تساتة  ادصاول علا  مادفوعات الادعل الزراعا  
رن اااا ت  امل اشااار  وشنااااءة علااا  تلااا ، ال   ااايَت  شاساااتماا شاااذور ال

االحتاا األورويب م   جا  زرعهاا تال عنادما  كاو  ماا حيتو اه ناوع 
  يف املائااا  0.2الرن اااا املعااات مااا  ترتاايااادروناناشينول ال  تجااااوز 

وال جيوز استماا شذور الرن اا ألك   راراض  طارى رام زرعهاا تال 

تتا نانااا  رااام ناشلااا  للةيااااا  والنلاااو ) ك ج علااا  رااام منائلاااا  
زوجاا  حب ااوب  طاارى ماا   جاا  تغذ اا  اديوانااات، للزراعاا (،  و مم

  و خمص ص  إلعاا  تصد راا ت  شلد طارج االحتاا األورويب 
وند تلر   اةيبا  راواا علا  االسات يا  اخلاامل شااللوائح  -4

يف  49الكوماااات ) 104التنديليااا  اخلاصااا  ش اااذور الرن اااا مااا  
الكوماااا  ب لااااا االساااات يا  منهااااا  ونااااد  211املائاااا ( ماااا   صاااا  

نااااا  الاااااراوا، شصاااااور  عامااااا ،     بائفااااا  واساااااع  مااااا  النهاااااوج شي  
 التنديلي  الرناشي  ت ة    يف شلدا  خمتلف  

     يف املائاااا ( 59وتناااارت رال ياااا  ادكومااااات اوي اااا  ) -5
لااد ها نااوانب وبنياا   و لااوائح تنديلياا  تاار اا  شأاان  تنتاااج شااذور 

ج شاذور الرن اا الرن ا  و  عىن  الد النهوج التنديلي  الرناشي  شا ارا 
يف التعر ااف الرااانوين للرن اااا ) شلغاا  عاا  تلااا   ساارتاليا و نغاااوال 

وليتوانياا ومالةا  وماليز اا واملكساي  ورياناا وزم اشوك والسالفااور 
الصاااب(، مماااا جيعااا  شاااذور واوناااز نوناااز )ومور أااايوا ونيوز لنااادا 

ات تات الصاااال  و ااااند ل تنتاااااج خااااد ر الرن ااااا طاضااااع  لرااااوانب امل
   وترتصاار هنااوج  طاارى خمااد ر اعت اااًر تنتاااج عرااانم شااذور الرن ااا ش

علاا  تطضاااع شااذور الرن ااا الراشلاا  للةيااا  والنلااو فرااط لللران اا  
ات )يف ننااادا ومالةااا  والوال اااات املتةاااد (؛  و لخاااد ر الوبنيااا  لل

ش جااااز  تنتااااج شاااذور الرن اااا الااات حتتاااوك علااا  ترتاايااادروناناشينول 
عادا ما  الادول األعضااء ر  ) شلز عا  تلا  شنن  م  العت   املرر  

يف االحتااااااا األورويب(؛  و ش جااااااز  اساااااتماا شاااااذور الرن اااااا ولكااااا  
 ش ت  طامل فةسا  ) شلغ  ع  تل  نولوم يا واةند( 

و ما فيلاا  تعلا  شالتجاار  الدوليا  يف شاذور الرن اا، فراد  -6
يف املائاا ( ت   53 شااار الااوايل نصااف عاادا ادكومااات اوي اا  )

ران اااا  اسااااتماا شااااذور الرن ااااا  و شلااااز الااااوايل     لااااد ها  الكامااااا مل
يف املائاااااا ( شاااااان  لااااااد ها  47نصااااااف عاااااادا ادكومااااااات   ضاااااااة )

 الكاماااااة شأاااان  مران اااا  تصااااد ر شااااذور الرن ااااا  وجيااااا ادصااااول 
علاااااا  تت  اسااااااتماا  و تصااااااد ر شااااااذور الرن ااااااا يف معداااااال تلاااااا  
ال لاادا   ولكاا  يف ال لاادا  الاات ت عتاارب فيهااا شااذور الرن ااا عرااانم 

لران اا ، ت ااند ل التجااار  الدولياا  وفرااا لغالكااا  املتعلراا  طاضااع  لل
شالتجاااار  يف العراااانم املخاااد ر   وترتصااار الاااواراات  و الصااااارات 
يف شعاار ال لاادا  علاا   نااواع معي ناا  ماا  شااذور الرن ااا، مثاا  شااذور 
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الرن ااااا الاااات   طضااااع  لللعاااااا  املانعاااا  ل ن ااااات ) شلغاااا  عاااا  
ا الااااااات حتتاااااااوك علااااااا  تلااااااا  الياشاااااااا (،  و  ناااااااواع شاااااااذور الرن ااااااا

ترتااياااادروناناشينول شدرجاااا  تراااا   عاااا  مسااااتوى حماااادا،  و ال ااااذور 
املدرج  يف فهرا األنواع املنتو  ياا )حبساا ماا  شلاز عا  تلا  
عاادا ماا  الاادول األعضاااء يف االحتاااا األورويب(  وحيداار اسااتماا 
 و تصاااد ر شاااذور الرن اااا يف شعااار ال لااادا  )األرجنتاااب وت سااالندا 

 لا وزام يا والصب ورواتيلاال ول نا ( والرباز   وشن

يف  51و ااااند ل زااااااء نصااااف عاااادا ادكومااااات اوي اااا  ) -7
املائاا ( شيااع شااذور الرن ااا  و شاارائها  و اإلعاانا  عنهااا  و اليازىااا 
ااطليااااا  ويف ال لاااادا  الااااات  ضااااع شااااذور الرن اااااا فيهااااا لللران ااااا  

علاا  الوبنياا  لللخااد رات،  عتاارب شيااع وشااراء والياااز  شااذور الرن ااا 
حنااااو راااام طاضااااع للرااااانو  جاااارائل تات صاااال  شاملخااااد رات  ويف 
شعاار ال لااادا  )مثااا  تساااتونيا وفنلناادا وناااربمل وانغار اااا والياشاااا ( 
فاا    ماا  راام املأااروع الياااز  و/ و شااراء و/ و شيااع شااذور الرن ااا 
تتا نانا  ال ااذور ست ساتعَل  لزراعاا  ن تاات الرن ااا علا  حنااو راام 

رب الياااز  شااذور الرن ااا واملتاااجر  مأااروع  ويف تلاا  اداااالت، تعتاا
يااا  فعاااال حتضاام   للزراعاا  راام املأااروع  وت ة  اا  عليهااا  الكااا  
مكافةااا  تلااا  الزراعااا  رااام املأاااروع   وناااد الدااارت شضاااع اول 
)تساارائي  والرباز اا  واالهور اا  الدومينيكياا  وزم اااشوك واملكسااي  
والوال اااااات املتةااااااد  والياشااااااا ( اإلعاااااانا  عاااااا  شااااااذور الرن ااااااا  و 
جعلاا  اإلعاانا  عاا  العرااانم راام املأااروع  علاانا راام نااانوين  

يف املائاا (  87و شلغاا  الغال ياا  العدلاا  ماا  ادكومااات اوي اا  )
عااا  عاااد  وجاااوا لاااوائح تنديليااا  حمااادا  لاااد ها شأااان  شياااع شاااذور 
اااد     شياااع شاااذور  الرن اااا عااارب اإلنرتنااا   شياااد     العد اااد منهاااا  ن 

الكاا  العاماا  شأان  شيااع شااذور الرن اا عاارب اإلنرتنا  مأاالول شاأل
الرن اااا املة رااا  شصااارو الندااار عااا   سااالوب ال ياااع  و شلاااز ثلاااث 

يف املائاااااااا ( عاااااااا   نااااااااه الالااااااااظ  33عاااااااادا ادكومااااااااات اوي اااااااا  )
معااامنات مأاا وا  تتعلاا  ش ااذور الرن ااا املسااتعَلل  ألرااراض راام 
مأااروع   و  نااه نااا  شضاا ط شااذور نن ااا نااا  معدلهااا شكليااات 

 صغم  
دكوماااات     ماا  الاااناز  ا ااات تاااداشم ور ى عاادا ماا  ا -8

شاااااامل ، يف لااااااالت منهاااااا تنفاااااات الراااااوانب والتعااااااو  فيلاااااا شاااااب 

األجهاااااز  ادكوميااااا  وت ااااااال املعلوماااااات علااااا  الصاااااعيد الااااادويل 
والتوعيااااا ، وتلااااا  شغيااااا  مناااااع اساااااتعلال شاااااذور الرن اااااا يف زراعااااا  
ن تاااات الرن اااا شصاااف  رااام مأاااروع   وفيلاااا  تعلااا  شالتاااداشم الااات 

  ا اتاااا ملران اا  شااذور الرن ااا، اناارت   شاان  جياارك التلييااز شااب ملكاا
شاااااذور الرن اااااا الراشلااااا  ل ن اااااات وال اااااذور رااااام الراشلااااا  للةياااااا   
و  عاارب   ضااا عاا  ر ك ماايااً  نااه  ن غاا  لللجتلااع الاادويل، عنااد 
النداااار يف تااااداشم املران اااا ،     سااااع  ت   ن ااااا التاااانثم ساااال ا يف 

  رراض املأروع يف األ استعلال شذور الرن ا
وتناالظ اةيبا      اتسااع نةااري تاوافر شاذور الرن اا رام  -9

اخلاضاااع  لللران ااا  مبرتضااا  املعااااادات الدوليااا  ملران ااا  املخاااد رات 
ماااا  شااااننه      سااااهل يف زراعاااا  ن تااااات الرن ااااا علاااا  حنااااو راااام 
مأااروع  وشااالندر ت  هنااوج التنداايل الرنااايب املختلفاا  فيلااا خيااص 

ش ااارال  يف الاااراوا علااا  االسااات يا ، ت أاااج ع  شاااذور الرن اااا والااات
اةيباا  ادكومااات نلهااا علاا  مواصاال  اساات ان   فضاا  امللارسااات 
املت  عااا  يف معااااا  مسااانل  اساااتعلال شاااذور الرن اااا ألراااراض رااام 
مأااااروع   وتاااادعو اةيباااا  ادكومااااات ت  النداااار يف ا ااااات تااااداشم 
مناسااااا   علااااا  الصاااااعيد الاااااوبت لتلناااااع تلااااا  االساااااتعلال منعاااااا 
فع اااااال  وملكاااا  لتلاااا  التااااداشم    تأاااال ، علاااا  ساااا ي  املثااااال، 
فااارض نياااوا علااا   اااار  شاااذور الرن اااا الراشلااا  ل ن اااات  و علااا  
 نااواع شااذور الرن ااا الاات  تجاااوز مااا حتتو ااه ماا  ترتااياادروناناشينول 

 عت   حمدا  

و ساور اةيب  نلا  شأان  انتأاار شياع شاذور الرن اا علا   -10
رب اإلنرتناا ، لكاا  ت سااتعل  ألرااراض نةااري واسااع، وطصوصاااة عاا

راام مأااروع   وماا  الواضااح     الااذ    سااتخدمو  موانااع علاا  
شااا ك  اإلنرتنااا  و نأااارو  فيهاااا تعناناااات تلكرتونيااا  ل ياااع شاااذور 
الرن ا تمنا حير ضو  األفراا عل  مزاول  زراعا  ن تاات الرن اا علا  
حناااو رااام مأاااروع  ولاااذل ، بل ااا  اةيبااا  ت  الكوماااات خمتاااار  

ترااد   معلومااات عاا  شيااع شااذور الرن ااا عاارب اإلنرتناا ، مبااا يف    
تلاا  معلومااات عاا  املعااامنات املكتأااف ، وعاا  مأااغ ل  املوانااع 
الأاااااا كي  املتااااااوربب وعاااااا  مصاااااااار ومراصااااااد شااااااةنات شااااااذور 
الرن ااااا، وعاااا  التااااداشم الاااات تتخااااذاا ادكومااااات ملعاااااا  اااااذً 

ت عاا  معااامنات املساانل   و  اادو ماا  الااراوا املتلرااا      املعلومااا



 
 

اإلنرتن  تات الصل  ش يع شاذور الرن اا املاراا اساتعلاةا ألراراض 
راام مأااروع ، ال تكااو  متاالاا  للةكومااات يف  نثاار األاليااا   
ولااااذل  فاااا    اةيباااا  تاااادعو ادكومااااات ت     ترصااااد علاااا  حنااااو 
متزا ااااد ادااااااالت تات الصاااال  شاساااااتخدا  اإلنرتناااا  ل ياااااع شاااااذور 

راراض رام مأااروع ، و   تعاز ز ااهااوا الرن اا املاراا اسااتعلاةا أل
الراميااا  ت  مناااع تلااا  النأااااط  ويف تلااا  الأااان ، تااادعو اةيبااا  

مااااا   3مااااا  املااااااا  ‘ 3‘)ج(  1ادكوماااااات ت  تة يااااا  الفرااااار  
، الااات ترتضااا  مااا  الااادول األباااراو  ااارمي 1988اتفانيااا  سااان  

طلاا  ماا  األفعااال ومنهااا حتاار ر الغاام  و الض ااهل عنانياا  علااا  
ات الرن اااا علااا  حناااو رااام مأاااروع  و علااا  اساااتعلال زراعااا  ن تااا

 الرن ا عل  حنو رم مأروع 
 

المواد النباتية التي تحتوي على مواد ذات تأثير  - ثانياً 
 نفساني

است علل  عل  حنو ترليادك، يف شعار ال لادا  واملنااب ،  -11
ن اتاااات نثااام  حتتاااوك علااا  ماااواا تات تااانثم نفسااااين وةاااا طاااوامل 

اااة   و م هلو  ساااا ، ونااااذل  املستةضااارات املصاااانوع  ماااا  تلاااا  منأ 
الن اتات؛ و  ستعل  شعضها علا  سا ي  املثاال يف الةراوا الد نيا   

لاااا  1961ات لساااان  لخااااد ر ومبرتضاااا  االتفانياااا  الواليااااد  لل ، املعد 
،  ضااع لتااداشم رناشيا  حماادا  الن اتااات الاات 1972شربوتوناول ساان  

ماااثناة ن تااا  الرن اااا  ، ومنهاااا خماااد ر اااا  مصااااار ت أاااَت   منهاااا عراااانم 
وطأااااخاش األفيااااو  وَجن اااا  الكونااااا  ويف املراشاااا ، ومااااع     شعاااار 
ااااة   و املهلوساااا  الفع الاااا  الاااات حيتااااوك عليهااااا شعاااار  العناصاااار املنأ 
الن اتاااات املعي نااا   ضاااع لللران ااا  مبرتضااا  اتفانيااا  املااايث رات العرليااا  

، ال  ضاااع  ك  ن اتاااات لللران ااا  يف الونااا  اداضااار 1971لسااان  
ملكافةاا  اال اار راام  1988تضا  اتفانيا  األماال املتةاد  لسان  مبر

ات واملاايث رات العرليا   نااذل  ال  ضااع لللران اا  خااد ر املأاروع يف امل
الدولي  املستةضرات  )ماثناة، املستخَلصاات املغلي ا  الات ت تنااول عا  
بر   الفال( املصانوع  ما  الن اتاات الات حتتاوك علا  ااذً العناصار 

 الفع ال  
وماا  ضاال  األمثلاا  علاا  اااذً الن اتااات  و املااواا الن اتيااا   -12

( مبا فيهاا العنصارا  الفع ااال ، الكااثينو  Cathe edulisن ت   الرات )

والكااااثب، املااادرجا  يف ااااادولب األول والثالاااث مااا  اتفانيااا  سااان  
؛ ومستةضااار األ ااواساااكا املصااانوع مااا  ن اتاااات شلد  ااا  يف 1971

اانوشيااا ، ومااا   يهاااا نرمااا  األاراااال الاااوض األماااازو  يف  مر كاااا 
(Banisteriopsis caapi)   ون تااا   طااارى رنيااا  مبااااا  تر  تاااامب واااا

الاات حتتااوك علاا  عاادا  (Psychotria viridis)ساايكوتر ا فم ااد   
 ماااااااااا   منهااااااااا، تات التاااااااانثم النفساااااااااين ماااااااا  شاااااااا ائه الرلو  ااااااااات

وت، والص  ار ال ي   ؛(DMT))امليثي   مينو( ت ثي [ تندول -2]-3
حيتااوك علاا  الااذك  (Lophophora williamsii)لوفوفااور و ليلاازك 

 (Psilocybe)مااااا  املساااكالب؛ والفةااار الساااةرك، سيلوساااي   ساااا 
الاذك حيتاوك علاا  مااايت السيلوساي ب والسيلوسااب؛ ون تا  اإل فياادرا، 
الااااات حتتاااااوك علااااا  مااااااا  اإل فيااااادر  ؛ وورنااااا  الكراتاااااو ، مااااا  الن تااااا  

، وااااا  ن تاااا  شلد اااا  يف (Mitragyna speciosa)ميرتاجينااااا س يسااااوزا 
جنااوب شاارن  آساايا حتتااوك علاا  ماااا  ميرتاجينااب؛ وجن اا  تاشمنانثاا  

( الاااات حتتااااوك Tabernanthe iboga و  ibogaت  وجااااا  و اإل  وجااااا )
علااا  مااااا  اإل  ااااوجب املهلوسااا ، وااااا  ن تااا  حملياااا  يف رااارب  فر ريااااا 

ت حتتااااوك علاااا  الوسااااة ؛ و صااااناو متنو عاااا  ماااا  ن تاااا  الااااداتورا، الاااا
اةيوساااااايامب ال نجاااااا   )األتااااااروشب( والسااااااكوشوالمب؛ ون تاااااا  ساااااالفيا، 

 مرملي اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ال ص ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارات  -الناعلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
(Salvia divinorum  املكسااايكي  املنأااان، الااات حتتاااوك علااا  مااااا ،)

  لف املهلوس  -السلفينور  
وتناالااظ اةيباا  ازا اااا االاتلااا  شاسااتعلال املااواا الن اتياا   -13

هنا نثاماة ماا ت  للرتو م ع  النف  لدى الناا؛ نلا م  اذا الر ي
ت ستعل    ضاة طارج سيانها االجتلاع  االنتصااك األصل  م  
 جااا  اساااتغنال متعااااب  ماااواا اإلاماااا   وأل  ااااذً املاااواا الن اتيااا  
ملك  نرلها شسرع  ع  بر ا  اااو ت   كِّ شلاد يف العاا ،    عاد 

املصانوع  منهاا، مرصاور    استعلاةا،  و استعلال املستةضارات
علااا  املنااااب  الااات تنلاااو فيهاااا  صاااناة، وال علااا  اوتلعاااات احملليااا  
الااات ت ساااتعل  فيهاااا علااا  حناااو ترليااادك  واملنااَلاااظ      املتعاااابب 

ااةاحملتللااب  سااتخدمو  اإلنرتناا  لناسااتعنا  عاا  اخلااوامل امل   نأ 
  و املهلو ساااا  الاااات تنةااااوك عليهااااا، وعلااااا تتا ناناااا  اااااذً املااااواا

 الن اتي  رم طاضع  
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وعا  املواناع املوجاوا  علا  اإلنرتنا  الات ملكا  لللران   الدولي ، 
  ونتيج  لاذل ، شاات   نااَلاظ ازا ااا التجاار  شراواا م  طناةا

يف اااااذً املااااواا وازا اااااا اسااااتعلاةا وتعابيهااااا   ضاااااة يف نثاااام ماااا  
آثااار  ال لاادا   راام     اسااتعلال اااذً املااواا الن اتياا  نااد تكااو  لااه

ساااايب  علاااا  املتعااااابب، منهااااا الغثيااااا  والتريخااااي والوَساااا  والاااااالت 
االر ااااع املفاجبااا   تضااااف ة ت  تلااا ، فااا     ك  الالااا  مااا  العجاااز 
تنااتم ماا  جااراء تناااول شااخص مااا ماااا  ن اتياا  ماا  اااذا النااوع نااد 
 كو  ةا عوانا طةم  الأان  علا  سانام   فاراا آطار   ومنهاا 

   سااونو  الساايارات حتاا  تاانثم املااواا عوانااا مماثلاا  ملااا  رااع ملاا
 تات املفعول النفساين 

شعاااااار      اتخااااااد ر وتناالااااااظ اةيباااااا  الدولياااااا  ملران اااااا  امل -14
ادكومااات نااد وضااع شعاار األنااواع املعي ناا  ماا  اااذً املااواا الن اتياا  
ومستةضراىا نيد املران   الوبني ، وتل  ملنع تعابيها شاالندر ت  

ابر صااااااةي    وت  اةيباااااا  توصاااااا  مااااااا  راااااارت  شتعابيهااااااا ماااااا  خماااااا
ادكومااااات الاااات   تفعاااا  تلاااا  شعااااد  وتعاااااين يف الوناااا  نفسااااه 
مأان  م  جر اء انغلاا عدا م  الناا يف استعلال مثا  ااذً 
املاااواا الن اتيااا  ألراااراض الااارتو ح  و اال اااار رااام املأاااروع ياااا،    
تد   عل   ا   االستعداا واليردا  )أل  املخاابر الات ترارت  ياذا 

الصاااة  العامليااا   مند لااا االساااتعلال ناااد تااازااا(، و   ت ل اااز اةيبااا  و 
عا  تلا  املأاان   وناذل  توصاا  اةيبا  شنناه جيادر شادكومااات 
   تندر يف مسنل  مران   اذً املواا الن اتي  عل  الصعيد الاوبت، 

 اليث ترتض  الضرور  تل  
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ون عاماً على إنشاء النظام الدولي عشر  - أوالً 
لمراقبة السالئف الكيميائية: التقد م المحرز 

 والتحديات الماثلة
 

تعااداا ترااار ر عاا   علاا اةيباا  منااذ عأاار   عامااا  ا شاا  -1
الترااااااد  الااااااذك حياااااارًز اوتلااااااع الاااااادويل يف تة ياااااا  ندااااااا  مران اااااا  

يف اااااااذا نثاااااام  راااااا  تجنااااااازات  وحتر   (73) الساااااانائف الكيليائياااااا 
؛ 1988ال لاااادا  ت  اتفانياااا  ساااان  معداااال  انضاااال   فرااااد، الصاااادا

وو ضااع  نااوانب واياناا   ساسااي  للرصااد علاا  الصااعيد الااوبت؛ 
وازااا التواصاا  والتعاااو  الاادويل  وتكااو   رصاايد معااريف ن اام يااذا 
ااااد ات  مناااااط تساااار ا الساااانائف الكيليائياااا  وجاااارى  الأاااان ، وال 

 تكييف ضواشط التجار  الدولي  وتعز زاا 
ح ادصاول علاا  معدال املااواا الكيليائيا  اخلاضااع  و صا  -2

ا نااا  عليااه لللران اا  ماا  ننااوات التجااار  الدولياا   صااعا نثااما مم اا
ادااااال ن ااااا  عأااااار   سااااان ، نتيجااااا  الرتفااااااع عااااادا ال لااااادا  الااااات 
وضاااع  ناااوانب ملكافةااا  السااانائف الكيليائيااا ، وناااذل  لتعز اااز 
ى الرااااااادرات يف لاااااااايل التندااااااايل والرصاااااااد وازا ااااااااا الاااااااوع  لاااااااد

الصاااناعات املعنيااا   ومااا  األمثلااا  علااا  تأاااد د تاااداشم املران ااا  يف 
 شااااد   عاااادا متزا ااااد ماااا  ال لاااادا      اروب التساااار ا  صاااا ة

، وال ساايلا الساانائف امل اشاار  الاات دَولاا دا و   املااواا راام اوتعرخاا
شاسااتثناء ماااا نااا  منهاااا ت اااذنر، اساااتعلاالت مأااروع   ليساا  ةااا

أاااروع ، ناااد  صااا ة  متاااوافر  يف مااواا وساااية  يف الصاااناعات امل
األساااواري شاااد نا عااا  املاااواا الكيليائيااا  الترليد ااا  اخلاضاااع  ملران ااا  

  شد 

 تاااازااا مشولياااا ة،و صاااا ح لاااادى ادكومااااات  اوات فع الاااا   -3
رم     اذً األاوات   تة  ا  الاىت اآل  تة يراا شاامنا ررال    
اااااا  ماااااا  تزا ااااااد عاااااادا مسااااااتخدميها ماااااا   شساااااااب  تصااااااليلها متك 

  طيااااع ال لاااادا  الوبنياااا  املختصاااا  طيعهااااا  و  تترااااد  الساااالةات 
 ل فاا  شلاادا  منخفضاا  الاادط  شاا  مناااب   فراادشالراادر نفسااه، 

شرم تهاااا عااا  الرناااا  وماااا زالااا  انااااك ثغااارات يف نةااااري التغةيااا  
__________ 

 1991يف عا   12صدر  ول ترر ر للهيب  ع  تنفيذ املاا   (73)
 ( Corr.1و E/CN.7/1991/21)الوثير  

ال حتدااااا  شاألولو ااااا  وال ملسااااااعد  الترنيااااا  تت ت   اياااااذً األاوات 
ااا   سااااليا عت راااد    لااا  التنديلاااات شالرااادر الكاااايف  و ماااا  حتس 

ااااراإلجراميااا  لنا علااا  الضاااواشط  التةا ااا شااااملواا الكيليائيااا  يف   ِّ
ص  و سااع  اليااث التنداايل  و التخص ااماا   ، سااواءالدولياا  الفعالاا 

اديلااا ،  ن غااا  لكااا  الكومااا  علااا  الاااد  وعلااا  اوتلاااع الااادويل  
 التكيف مع اذا الوانع والتصدك له  ناف ة 

  
 التقد م المحرز  -ألف  
 
االسات يا  تعاداا  1988نأاة  اةيبا  مناذ سان  مشل    -4

؛ وتوز عاااهالساانوك شأااان  السااانائف الكيليائيااا  )االساااتلار  اال( 
والأااروع يف طااع ال يانااات وتنديلهااا وحتليلهااا؛ وتراادمي املساااعد  
ت  ادكومااات يف تنداايل وتنسااي  مااا تت عااه ماا  نا ه اام تزاء رصااد 

لرااا  شالسااانائف لل يانااات املتع شنااا الساانائف ومران تهاااا؛ وتنأاااء 
 وتعهدً 

ادكومااااات ساااالةات وبنياااا  خمتصاااا   معداااال ونااااد عااااب   -5
تتااو  مساايولي  تنداايل  و تنفااات الضااواشط الوبنياا  علاا  الساانائف 
الكيليائيااا   ولاااب  شلاااز عااادا السااالةات املختصااا  الرائلااا  الالياااا 

شلااادا    فاااد شوجاااوا  21انالااا  الاااىت اآل  فااا     سااالة ، 188
ذا الراااول  نثااار ماااا  صاااح و صاااح اااا (74)ااااذً السااالةات لد اااه 

تساع  شلادا ،  و شلاد واالاد   وجادعل  ال لدا  األفر ريا ، الياث 
، لااي  لااد ها ساالةات وبنياا  خمتصاا  تتااو  شلاادا  ماا   صاا  ساات 

مساااايولي  مران اااا  الساااانائف علاااا  الصااااعيد الااااوبت، ممااااا  عاااار ض 
علا  ماواا   لادصاو الراميا  ت  املنةر  األفر ري  حملاوالت املهرشب 

 رراض رم مأروع  نيليائي  أل
 

  

__________ 

  ت لز ادكومات التالي  اةيب  مبا تتا نان  لد ها سلةات  (74)
 انيا،  نغوال، شاالو، :  ل1988وبني  خمتص  شتنفيذ اتفاني  سن  

شليز، شوروندك، شيناروا، جزر الرلر، جزر مارشال، جنوب 
(، ليرب ا، املارتيني و، الصومال، فرنسا )السواا ، سا  مار ن

، مناوك، منغوليا، مور تانيا، موزام ي ، ناورو، ليختنأتا  
 اا ت، اليل  
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عدد األطراف الجديدة في اتفاقية سنة   -الشكل السابع عشر
 2010-1989والعدد اإلجمالي لألطراف فيها،  1988

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نلا تزا اد نثاما علا  مادى العأار   سان  املاضاي  عادا  -6

ال ناراااااات املوجهااااا  ت  اةيبااااا  عااااا  ضااااا ط السااااانائف وتسااااار  ها 
 املأااروع، ونااذل  عاا  التجااار  املأااروع ، ات راامخااد ر وصاانع امل

شااااالندر ت  تة ياااا   و حتسااااب الااااندل الوبنياااا  لللران اااا  واالنتفاااااء 
الكوماااات االساااتلار   7، نااادم  1990واإلشاااناغ  ففااا  عاااا  

فراااط مااا   صااا  مخااا  اااا  الااات  واالاااد ة  الكومااا ة  اال، رااام     
 تاالاااااااااا  معلومااااااااااات تات صاااااااااال  شاملضاااااااااا وبات ماااااااااا  املااااااااااواا 

عادا  نا  ما  ال لادا  الات  تاالا  معلوماات  الكيليائي   وانااك
تات صاااال  شتساااار ا الساااانائف والأااااةنات املونوفاااا  ماااا  املااااواا 

، 2010الكيليائياا ،  و تفاصااي  عاا  الصااناع  الساار    ويف عااا  
الكومااااااا ،  132ارتفاااااااع عااااااادا ادكوماااااااات امل لِّغااااااا  ليصااااااا  ت  

وتضااااااااعف  ترر  اااااااا نسااااااا   ادكوماااااااات الااااااات  وفااااااا  شاااااااااللتزا  
معلوماااات عااا  ترااادمي ش 1988يف اتفانيااا  سااان  املنصاااومل علياااه 

يف  ز ااااا   يف املائااا   نلاااا الصااال 37ضااا ط السااانائف، لت لاااز 

يف  47ماااا  شأاااان  التجااااار  املأااااروع ، ماااا  نساااا   ال يانااااات املرد  
، ويف 2010يف املائاااا  حبلااااول عاااااا   89ت   1995املائاااا  عااااا  

الترااد رات املتعلراا  شاالالتياجااات الساانو   املأااروع  ماا  واراات 
  مفيتاميني ألات انأ ةملاسنائف م  خمتار  ائف  ب
وملكااااا  نأاااااف املعاااااامنات املر  ااااا  يف ساااااياري التجاااااار   -7

املأروع  ع  بر   معرفا  الساوري وااهاات الفاعلا  فياه، وفهال 
وت اااااب   منااااااط التجاااااار  العاا ااااا  ومتةل اااااات التجاااااار  املأاااااروع  
والأااااااااارنات املتااااااااااجر  يف السااااااااانائف واملساااااااااتعللب النهاااااااااائيب 

سااااااتعلاالت النهائياااااا   ولكاااااا   تسااااااىن للساااااالةات الوبنياااااا  واال
املختصاااا  يف ال لااااد املسااااتورا التةراااا  ماااا  مأااااروعي  الااااواراات 
واالعرتاض عليها عند وجاوا شا ه  فيهاا، جياا    تكاو  علا  
علااااال مسااااا   شاملعاملااااا  املاااااراا تجراوااااااا  ومااااا   جناااااع الوساااااائ  
د لتةرياا  اااذا الغاارض ندااا   اإلشااعارات الساااشر  للتصااد ر  فراا

 صااا ة  ادكوماااات تأااارتط علااا  حناااو متزا اااد ادصاااول علااا  
ماا  اتفانياا  ساان   12) ( ماا  املاااا   10تشااعارات وفرااا للفراار  

  وازااا عاااادا ادكومااااات الاااات بل اااا  ادصااااول علاااا  1988
الكوماا   راام  79اااذً اإلشااعارات ن اا  االسااتماا املتااوط   ت  

ط يف املائااااا  فراااااط مااااا  ال لااااادا  اااااا  الااااات تأااااارت  40    نسااااا   
اإلشااعار املساا   شاالساااتماا علاا  الااررل مااا  تضاااف  الكوماااات 
جد ااااااد  ساااااانو ا شااااااوتم  شةيباااااا  ت  نائلاااااا  اااااااذً ادكومااااااات  
وتتعار ض نساا   مفرباا  ماا  ال لاادا  املنخفضاا  الاادط   نثاار ماا  
رماااا حملاااوالت التساار ا شساا ا تاادين  نساا   اشاارتاط اإلشااعار 

ئا ، شاملرارنا  يف املا 21الساش  للتصد ر لاد ها، الات ال تتعادى 
يف  40يف املائااااا  لااااادى ال لااااادا  املرتفعااااا  الااااادط  و 66شنسااااا   

 (75)املائ  لدى ال لدا  املتوسة  الدط  
 

__________ 

   ستند يف تصنيف الدط  ت  شيانات ال ن  الدويل لعا  (75)
م  شالدوالر األمر ك  الفرا  املتعلر  مبتوسط نصيا 2010

 2006يف الفرت  ما شب عام   الدط  الروم  اإلطايل
 "  بل "شاستخدا  بر ر  ، 2010و

العدا اإلطايل لغبراو يف اتفاني  
سن  

1988
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 العدد السنوي للحكومات   -الشكل الثامن عشر
التي أرسلغ االستمارة دال وقد مغ بيانات مختارة، 

1990-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ااا  ن ااام يف رصاااد  اااار  -8 السااانائف الدوليااا   ولاااوالظ حتس 

اإلشااعارات الساااشر  للتصااد ر شاالتصااال شعااد شاادء العلاا  شندااا  
  فراااااد 2006يف عااااا      وننا اااا "اداسااااويب امل اشاااار "ندااااا  ش ااااا

 صاااا ح ش مكااااا  الساااالةات الوبنياااا  املختصاااا  لل لاااادا  املصاااادر  
واملساااااتورا     تتواصااااا  عااااارب نداااااا  مرنااااازك واالاااااد شفضااااا  ااااااذا 

ي  نااا  معاملااا  علااا  الاااد   و الندااا  اآليل، للتةرااا  مااا  مأاااروع
لتعليااااااا   و وناااااااف الأااااااااةنات املأااااااا وا  آنياااااااااة  وارتفاااااااع عاااااااادا 

 "شااا   وننا ااا "اإلشاااعارات السااااشر  للتصاااد ر املرسااال  عااارب نداااا  
 169ت  موج هاا  عأاار    لااف تشااعار ساانو ا   ز ااد علاا ت  مااا 

نا يف الندااا ، مسااتعلنا مسااج   126شلاادا وتنليلااا  واناااك الاليااا 
للةكوماااات؛ لكااا  نساا   ال لااادا  املنخفضااا  الااذك تتيةاااه اةيباا  

يف املائاااا ، وااااا  نساااا   ضاااابيل   43الاااادط  املسااااجل  ال تتعاااادى 
للغا اا  تتا مااا نورناا  شالنساا تب املسااجلتب لاادى ال لاادا  املرتفعاا  

، يف املائاااااا  65و 85) ك الاااااادط  وال لاااااادا  املتوسااااااة  الاااااادط  
 ( عل  التوايل

  
اإلشعار الحكومات التي تشترط   -الشكل التاسع عشر

 )أ(  10السابق لتصدير المواد الكيميائية استناداً إلى الفقرة 
 2011-1995، 1988من اتفاقية سنة  12من المادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
وماا  املهااال مواصااال  تةاااو ر ندااا  "شااا   وننا ااا " وتجاااراء  -9

حتلااينات فرا اا  وطاعياا  ملخااابر املااواا املااراا شااةنها والاات  رساا  
ندا   وعل  الاررل ما      اةيبا  ليسا  برفاا يف تشعار يا عرب ال

املعااامنات املااراا تجراواااا شااب ال لاادا  املصاادر  واملسااتورا ، ف هناااا 
تساااااعد ادكومااااات علاااا  التةراااا  ماااا  املعااااامنات املوج هاااا  ت  
ال لدا ، وطصوصا ال لدا  واملناب  الت ال   أارتط فيهاا اإلشاعار 

  و تكو  موارااا وندراىا حمدوا  
رااا  نتااااائم تجياشياااا  يف مااااا  تعلاااا  شتنفيااااذ توصاااايات وحتر   -10

االعيااا  العامااا  الاااول حتساااب ت ااااال املعلوماااات عااا  املعاااامنات 
املأااا وا  وضااارور  تكثياااف التعااااو  املتعااادا األباااراو مااا   جااا  
ت ااااااااااال املعلوماااااااااات عااااااااا  املعاااااااااامنات يف السااااااااانائف وتعلااااااااايل 

اااراملعلومااات شانتدااا  عاا   ساااليا علاا  تنديلااات اال ملواا شااا  ِّ

عدا ادكومات الت ند م  االستلار  اال
 

  ش
م ند 
ت 
ت ال

وما
دك
دا ا

ع
اال
ار  
ستل

 اال
 يف
ات
يان

 

االستلار  اال ند م عدا ادكومات الت     
ع  ض ط ا شيانات االستلار  اال و ورات فيه ند م ادكومات الت نس     

  املواا املدرج  يف اادول األول و/ و اادول الثاين
التجار  املأروع  االستلار  اال و ورات فيها شيانات ع   ند م دكومات الت نس   ا
املواا املدرج  يف اادول األول و/ و اادول الثاين يف  
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Table I

 

و   اادت اةيباا  خمتلااف األنأااة  التنفيذ اا  الدولياا   (76)الكيليائياا  
احملدا  زمنيا، الراميا  ت  التصادك لتسار ا السانائف الكيليائيا  
والأاااااروع يف حتر اااااات انتفائيااااا   والصااااال  ادكوماااااات، شفضااااا  

-2001( وعلليااا  "توشاااااز" )2005-1999علليااا  "شمشاااا " )
  اماام العلليتااب يف املن ثاا  عاا - ( ومأااروع "نااوايج "2005
ااااااااارعلاااااااا  معلومااااااااات اساااااااارتاتيجي  عاااااااا  اال - 2005عااااااااا   ِّ  

   مااااااا مأااااااروع "شر ااااااز "  هنيدر ااااااد اخلاااااا و  ال وتاساااااايو  شربمنغنااااااات
( فمنااز علاا  للوعاا  خمتااار  2002)الااذك شاارع يف تنفيااذً عااا  

ااااةماااا  ساااانائف امل ت اااااذً العللياااااات   و ا  األمفيتامينياااا ات نأ 
يف عادا ادااالت الات جارى نأافها ا  األبراو ت  ز اا  املتعد  

واإلشاااااناغ عنهاااااا ومنعهاااااا يف ماااااا  تعلااااا  شتسااااار ا السااااانائف ) و 
الأااااااروع يف تسااااااار  ها( مااااااا  التجاااااااار  الدوليااااااا  ت  نناااااااوات رااااااام 
مأااروع   وتاارا  مثلاا  علاا  اااذً النجاالااات يف ال اااب الاااء ماا  

 الفص  الثالث 
  

اإلشعارات السابقة لتصدير المواد   -الشكل العشرون
جة في الجدولين األول والثاني المرسلة عبر نظام "بن المدر 

 2010-2005أنالين"، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 

  شاء 20/4-اتنرار االعي  العام   (76)

نلاااااا  ساااااتفاا مااااا  املعلوماااااات املستخلصااااا  مااااا  ااااااذً  -11
العللياااااات، شاإلضااااااف  ت  ال ياناااااات املردمااااا  سااااانو ا، يف علليااااا  
جدول  املواا اخلاضع  لللران ا  الدوليا  وتعااا  جادولتها  ونانا  

ات يف وناااا  ساااااش ، يف خااااد ر الاااا  علاااا  اناااا  املاةيباااا  نااااد انرت 
اااارتباااار التصااادك لنا اااااات املساااتجد  يف لاااايل الصااانع واال ِّ  

راام املأااروعب، جدولاا  عااد  مااواا نيليائياا   و تعاااا  جاادولتها  
، الاات ناناا  نااد شااد ت تاادط  يف نورت فياادر  و ضاايف  ماااا  ال

اااةصااانع امل ل األول رااام املأاااروع، ت  ااااادو  األمفيتامينيااا ات نأ 
   ومناااااااااااااااااااااااااااااااااذ تلااااااااااااااااااااااااااااااااا  الونااااااااااااااااااااااااااااااااا  2000يف عاااااااااااااااااااااااااااااااااا  

 عيااادت جدولااا  عاااد  ماااواا نيليائيااا   طااارى شنرلهاااا مااا  ااااادول 
  هنيدر ااااااد اخلاااااا الثاااااااين ت  اااااااادول األول، وماااااا  اااااااذً املااااااواا 

 محااار فينيااا  اخلااا ( و 2001) شرمنغناااات ال وتاسااايو ( و 2001)
 ( 2011و منااله )

ارو شااااد ت تنديلااااات اال -12 اااا  ، منااااذ شاااااملواا الكيليائياااا  ِّ
عاااااد  سااااانوات طلااااا ، حتصااااا  علااااا  حناااااو متزا اااااد علااااا  ماااااواا  
نيليائيا  شد لا ، منهااا ماواا لهااز  الساا الةلااا، م اشار  ماا  
مصااااااراا الصااااناعي   ويف تبااااار جهااااوا ادكومااااات ماااا   جاااا  
التصاادك ةااذً األنأااة ، شااد ت يف اعت ااار الصااناع  الكيليائياا  

ت ملكا  شر كا شالز األيي  يف منع التسار ا  وما  األاوات الا
اةيباااااا   م اااااااائ  االسااااااتعان  يااااااا حبر اااااا  يف تبااااااار اااااااذً ااهااااااوا 

توجيهياااا  شأاااان  صااااوغ مدوناااا  بوعياااا   ااااص امللارسااااات يف ال
 دَولااااا الرائلااااا  احملااااادوا  لللاااااواا رااااام اوو  الصاااااناع  الكيليائيااااا 

  ونائلاا  املران اا ، الاات وضااع  يف اخلاضااع  ملران اا  اولياا  طاصاا 
اساااااااتعلال املاااااااواا  شسااااااا ا الرلااااااا  املتزا اااااااد مااااااا  1998عاااااااا  

الكيلائياااا  ال د لاااا ،  اا  مفيااااد  يف  ااااد ادكومااااات ماااا   جاااا  
الااات حيتلااا     ت سااار ب مااا   دَولااا املران ااا  املرنااا  لللاااواا رااام او

ننااوات التجااار  املأااروع  ت  ننااوات راام مأااروع ، مااع مراعااا  
متةل ات الصناع  املأروع   وند ارتفاع عادا املاواا املدرجا  يف 

وتااوز ع الرائلاا  علاا  الساالةات ماااا  الاليااا،  52الرائلاا  لي لااز 
 مع الدوائر الصناعي   التنديلي  الستعلاةا شالأران 
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املواا املدرج  يف اادول الثايناإلشعارات املتعلر  شعدا   
درج  يف اادول األولاملواا املاإلشعارات املتعلر  شعدا   
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لرد ت ب  م  تة ي  نداا  مران ا  السانائف الادويل علا   -13

مااادى عأااار   عاماااا    نداااا  الضاااواشط الااادويل  تااايح عاااداا مااا  
اااااذً األاوات  التجرشاااا   ظهاااارت          األاوات الضاااارور    راااام 

  تة اا  الااىت اآل  يف طيااع ال لاادا  و نااه مااا زال ماا  الضاارورك 
تة يرهااا علاا  نةاااري  وسااع ااطاا  ناا  شلااد وعلاا  صااعيد العااا  

ا  علا  ااذً األاوات يف الفصا  اخلاام    وترا  مثل  حماد  شنسًر
  اناً 

 علا   م  تة ي  ندا  مران   السانائف الادويلنلا ت ب   -14
اارمادى عأار   عامااا    تنديلاات اال شاااملواا الكيليائيا  ناااار    ِّ

علاا  التكياااف شسااارع  مااع الضاااغوط الااات تفرضااها ايباااات الرناشااا  
و جهز  تنفات الرانو   و  ذنر عل  وجاه اخلصاومل  هناا  صا ة  
 نااااادر علااااا  ادصاااااول علااااا  املاااااواا الوساااااية  والسااااانائف األوليااااا  

ااز  السااا الةلاا ا، نلااا ازااات ناادرىا علاا  والكيلاو ااات اوه 
التصاانيع الجلااا وتعرياادا، نلااا  تضااح ماا  ناادرىا علاا  اسااتعلال 
مااااواا  ولياااا   طاااارى و ساااااليا ناناااا  فيلااااا مضاااا  تعتاااارب معرااااد  
وشااد  التكلف  حبيث ال ملك  استعلاةا ألرراض رم مأاروع   
وممااا  ز ااد اااذً املأااكل  الااد   اسااتلرار الز اااا  يف  نااواع و الجااا  

صةناعي  رام الن اتيا  والتةاوالت الةارئا  شسارع    ات االخد ر امل
ماااا  مراشلاااا  املروناااا  الة يعياااا  يف تجياااااا   ساااا   ةااااا مثياااا   وال شااااد  

ات رم املأروع شتوط  املرون  خد ر مصاار السنائف ويف صنع امل
 يف آليات التصدك ةذً التةورات 

يف شااااب را الفعااا  شعينهاااا  ماااواا وتااادط  فكااار  جدولااا  -15
جد ااااااد   سااااانائفا مسااااااا ر  ماااااا  دهاااااار شسااااارع  ماااااا  وال ملكنهااااا

ات راام املأااروع  وشاادال ماا  تلاا ، خااد ر مسااتخدم  يف صاانع امل
اااا  ماااا  التاااادط  يف  ماااا  الضاااارورك ات اااااع هناااام  نثاااار مروناااا  ملك 
رضااو  وناا  وجياااز لكأااف الةل ياااات املأاا وا  واديلولااا  او  
تساااااار ا نيلاو ااااااات جد ااااااد ، واااااااو  ماااااار ال ملكاااااا  حتريرااااااه تال 

 وائر الصناعي  شالأران  مع الد
ويف الوناااا  نفسااااه، جيااااا وضااااع تأاااار عات  نثاااار مروناااا   -16

املتعلرااااااا  شكيلاو اااااااات جد اااااااد   ادااااااااالتتسااااااالح شاااااااالتةري  يف 

بب فيهااا عناادما  أاات ه يف  هنااا ستسااتعل  يف صاانع ومناالراا  املتااور  
املااااواا راااام املأاااااروع  وعلاااا  راااارار ضااااا ط شااااةنات الكيلاو اااااات 

الااات اساااتخدم   ادااااالتار اخلاضاااع  لللران ااا  الالياااا،  ن غااا  اعت ااا
 شدا   التةري  ال هنا ته   لدَول فيها نيلاو ات جد د  رم 

وجياااا علااا  ادكوماااات   ضاااا    تندااار يف مااادى مةاشرااا   -17
اااارالعلااا  اإلجرامااا  املتلثِّااا  يف اال رااام املأاااروع شالكيلاو اااات   ِّ

للعراااااب املة  اااا   وجياااااا    تكااااو  العروشاااااات اانائياااا  واملدنيااااا  
 ااا  املفروضااا  يف الااااالت التعامااا  يف الكيلاو اااات ااد اااد  واإلاار 

 متناس  ة مع نوع ونلي  املاا  رم املأاروع  املاراا صانعها  وما  َ   
 ن غ     ت فض  اداالت املتعلر  شالسنائف املراا استخدامها يف 

ات رم املأاروع ت  فارض عروشاات تت سا  ماع نليا  خد ر صنع امل
 ات املراا صنعها خد ر امل

 معرفاااااا  سااااااتفيد اوتلااااااع الاااااادويل ماااااا   لكاااااا و طااااااما، و  -18
التةاااااورات املساااااتجد  وحياااااول او  وناااااوع عللياااااات تسااااار ا يف 
املساااتر  ، مااا  األييااا  مبكاااا  حتساااب مساااتوى نأااار املعلوماااات 
واالسااااااتخ ارات االساااااارتاتيجي  آنياااااااة الااااااول الةل يااااااات املأاااااا وا  
والأااااااةنات املونوفاااااا  والساااااانائف املضاااااا وب   وتااااااياك ايبااااااات 

رناش  و جهز  تنفات الراانو  والادوائر الصاناعي  املعنيا  اورا مهلاا  ال
ناااااااذل  يف فهااااااال ا نامياااااااات وتعريااااااادات عللياااااااات التسااااااار ا 

ااارواال واب  الضااعف َماا نأااف الن راااب عاا يف الوناا  الااراا  و   ِّ
 ادلول املناس    استن اطو 

 
  



 
 

التحدِّيات في مجال المراقبة الدولية -  ثانياً 
 للسالئف

ااااا - 1  علااااا   2011ز ترر ااااار اةيبااااا  عااااا  السااااانائف لعاااااا  رن 
ةاارز مااا  اليااث تنفياااذ املتةل ااات اإلبار ااا  

 
اإلجنااازات والترااادخ  امل

، والراااارارات تات الصاااال ، 1988احملااااد ا  مبوجااااا اتفانياااا  ساااان  
 تاالااا   و تضااال   ااااذا الفصااا  حتلاااينا  نثااار تفصاااينا 

واألاوات امل
اااا  التةاااادِّ ات املسااااتر لي  ل  يف لااااال مران اااا   للثغاااارات الرائلاااا  وجي 

ماا   12السانائف  و ت ضاح ماا  حتليا  اةيبا  لعللياا  تنفياذ املااا  
التةاااادِّ ات الرئيسااااي  ملران اااا  الساااانائف       1988اتفانياااا  ساااان  

 ترت ط يف املرالل  الراان  مبجالْب رئيسيب، ويا:
والراااارارات  1988عااااد  تنفيااااذ  الكااااا  اتفانياااا  ساااان   • 

) ك الضااااااواشط  تات الصاااااال  علاااااا  املسااااااتوى الااااااوبت
 احمللي ( تنفيذاة شامناة 

ظهاااور حتااادِّ ات مساااتجد     ت عااااجَل شأاااك  شاااام  يف  • 
 اإلبار الرانوين الرائل

  
 1988اتفاقية سنة عدم تنفيذ أحكام  -ألف

على المستوى  والقرارات ذات الصلة
  تنفيذاً شامالً  الوطني

يف  ئفملران ا  السانا الادويلنداا   تلث   العلوا الفررك لل -2
 رااااارارات، الااااات تكلِّلهاااااا ال1988اتفانيااااا  سااااان   مااااا  12املااااااا  

 واالجتلااااع واولااا  االنتصاااااك  اتخااادِّر انااا  املالصااااار  عااا  
عل  مر  السنب وعل   نرارا 20 نثر م   ون رِّا  واالعي  العام 

تةالاااا شا اااات تاااداشم ، السااانائفوجاااه ادصااار ملساااائ  متعلرااا  ش
ران اا  ،   شاام ت   رنااا  ندااا  م  تلاا وشاإلضاااف  ت (77) تكليلياا 
 يف سااااياري تضااااافي ، ال  راااا   عاااا  عأاااار  نااااراراتفيلااااا  الساااانائف

__________ 

؛ ونرارات اول  االنتصااك 20/4-نرار االعي  العام  ات (77)
، 1993/40، و1992/29، و1991/40واالجتلاع  

، 1999/31، و1997/41، و1996/29، و1995/20و
؛ ونرارات ان  2004/38، و2003/39، و2001/14و

، 45/12، و43/10، و43/9، و42/2، و42/1املخدِّرات 
، 50/6، و50/5، و49/7، و49/3، و48/11و
  54/8، و53/15، و51/16، و51/10، و50/10و

 ناااارار للاااا  األماااا ، مبااااا يف تلاااا  شوجااااه عااااا  اتخاااادِّر املمران اااا  
اتفانياااا  وتاااانص   فغانسااااتا   شأاااان  ادالاااا  يف (2008) 1817
املتصاال  مبنااع  تااداشم األطاارىال عاادا ماا    ضااا علاا  1988ساان  

، وضاااااالا  (13 )املاااااااا  تات الصاااااال  واملعااااااد ات واااملااااااتساااااار ا 
عااا  ، (15 )املااااا  الرنااا  الأاااةنات سااانام الناااانلب التجاااار ب ل

ادااار  واملاااوانئ  منااااب  التجاااار  عاااربو  (،17 )املااااا  بر ااا  ال ةااار
 ( 19وشاستخدا  الرب د )املاا   (18 )املاا  ادر 

  
المراقبة الوطنية كشرط أساسي لضمان  -1 

  التسريب فعالية منع 
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ات مااا  الياااث عااادا الااادول الااات خااادِّر الدوليااا  الاااثناع ملران ااا  امل
  وتعةاا  187شعااد    شلااز عاادا اوةااا األبااراو  تليهاااانضاال   

سااالة ة ترد ر ااا ة ن ااام ة لكااا  بااارو فيهاااا يف  1988اتفانيااا  سااان  
،  ال 12و احملاااورك لللاااااا  ا اااات تاااداشم ترمااا  ت  حترياااا  اةاااد

ات راااام خاااادِّر يف صاااانع امل املااااواا املسااااتخَدم واااااو منااااع تساااار ا 
املأااروع  وااا  ساالة  ممنوالاا  علاا  وجااه التةد ااد ال ااات خمتلااف 

ات وتوز عهااا حملي ااا علاا  حنااو خاادِّر التااداشم النازماا  لرصااد صاانع امل
مأروع، ماع مراعاا  اطاتناو  اوار ال لادا  وظروفهاا فيلاا  تعلا  

  ونةاااااري ناااا  ماااا  الصااااناع  والتجااااار  املأااااروعتب وصاااانع شة يعاااا
ومااا  األييااا  ال الغااا  ات رااام املأاااروع ااطااا  الااادوااا  خااادِّر امل

االعرتاو شن   الردر  علا  االمتثاال لللتةل اات املنصاومل عليهاا 
التجاااااار  الدوليااااا  تااااارتاشط  شأااااان  رصاااااد 1988يف اتفانيااااا  سااااان  

وازك ةاااااا علااااا  تراشةااااااة وثيرااااااة ماااااع وجاااااوا األسااااااا الراااااانوين املااااا
املساااااتوى الاااااوبت ووجاااااوا تباااااار تنديلااااا  مناساااااا وتجاااااراءات 
وآليات عل  منائل   وما   تتاوف ر معلوماات عا  الساوري احملليا  
ال وااهاات الفاعلا  فيهاا، مباا  أال  املساتعللب النهاائيب، فراد 

باارو ماا  األبااراو االمتثااال اللتزاماتااه املتصاال  مبنااع   تاانت   ألكِّ 
 تسر ا السنائف  

وماااااا  عناصاااااار ااااااااذً املعلومااااااات االساااااارتاتيجي  معرفااااااا   -4
  ونااا  اولاا  االنتصااااك واالجتلاااع  نااد املصاانعب املأااروعب
، مااااااااا  ادكوماااااااااات    ترااااااااادِّ  1995/20بلاااااااااا، يف ناااااااااراًر 

معلومات عا  صان اع املاواا املدرجا  يف ااادول األول ما  اتفانيا  



 

111 

ت عا  ،   ترادِّ  معلوماا2007  شيد  ناه مناذ عاا  1988سن  
 19مااااااااااااا  املاااااااااااااواا املدرجااااااااااااا  يف ااااااااااااااادول األول ساااااااااااااوى   ك  

   (78)الكوم  
الضاااااعف األطااااارى نصاااااور ندااااال  ماااااواب وناااااد تأااااال   -5

جدَولااا  و/ و 
 
التسااجي  الاااوبت للجهاااات الرائلااا  شصااانع املاااواا امل

توز عهاااااا و/ و تساااااو رها و/ و ممارسااااا   علاااااال الوسااااااب  شأااااانهنا 
 و تعلااااال  هااااائ و/ و اسااااتماااا وتصااااد راا و/ و اسااااتعلاةا الن

 رم املتس   اذً الندل
  

ية -2  للسالئف  الكمية العتبات الحدِّ
الكيميائية التي ال تنطبق دونها المتطلبات 
الرقابية المتعلقة باالستيراد أو التصدير أو 

  التوزيع المحلي
الدِّ ااااا   عت ااااااتترسااااااء مااااا  املهااااال يف ااااااذا الأااااان   ت    -6

اااادول اااادول األول و  يف  توز ااع شعاار املااواا املدرجااالسااتماا و 
نسااا    تسااار ا        وشاااالندر ت 1988اتفانيااا  سااان   مااا الثااااين 
الات   تااجر فيهاا علا  حناو  او ات السليف يالكيل جدا م  صغم 
راام املأااروع  ات خاادِّر صاان اع امل كااو  نافيااا إلمااداا نااد  مأااروع

وضااااع عت ااااات الدِّ اااا  علاااا   ساااااا  الجااااا   فاااا    شاالتياجاااااىل، 
تسااااااار ا نااااااادر معتااااااارب   كفااااااا  ملناااااااعاملأاااااااروع  ناااااااد ال  التجاااااااار 

علااا    اااربا ومماااا  رااام املأاااروع  اتخااادِّر ليساااتخد  يف صااانع امل
كتأاااف  وضاا ةياته تلاا  الاااالت تسااار ا  هنيدر ااد

 
الااات  اخلاا  امل

 شلااااَز عنهااااا يف املرااااا  األول يف ترااااار ر مرد ماااا  ماااا  شلاااادا  و/ و   
رااام وافيااا  يااا  لتجاااار  احملللاااد ها لاااوائح تنديليااا  لنااااب  متصااال  مب
وشااااااروط اددِّ اااااا   العت ااااااات، مبااااااا يف تلاااااا  طفيفاااااا  و  شااااااالغرض

تلااااا ، علااااا  سااااا ي   و أااااال تساااااجي  املساااااتعللب النهاااااائيب  
 علاا   الاات ناناا  ماا  شااب، واملكسااي  وانغار ااااملثااال، ساالوفينيا 
 شلغاااا  عاااا  مضاااا وبات ماااا   هنيدر ااااد  يف العااااا مخساااا  شلاااادا  

 لومااات الاات تااوف رتلللع ووفرااا  2011-2007فاارت  اخلاا  يف ال
جياااارك العلاااا  يف الوناااا  الااااراا  علاااا  معاااااا  ماااااواب   للهيباااا ،

__________ 

 Manufacture of Narcotic Drugs, Psychotropicاندر  (78)

Substances and Their Precursors: 2011  منأورات األمل(
 ( T.12.XI.6املتةد ، رنل امل يع 

 احمللااا ومااا  األمثلااا  األطااارى عللياااات الصااانع  الضاااعف احملاااد ا  
الاااات نأاااانت شصااااور  جزئياااا  نتيجاااا ة  املتةااااد  والوال ااااات يف نناااادا
املستةضارات الصايدالني  لأاراء  ادادوا املوضاوع  عل للتةا   

 فاا  الوال ااات: فواوت فيدر    و اإل فياادر  الاات حتتااوك علاا  الساا
امليثامفيتااامب  صاانع انتأااار الرائلاا  الأااراء، تتاايح الاادوا املتةااد 

علااااا  نةااااااري ضااااايِّ  لغااااارض االساااااتهناك  شصاااااف  رااااام مأاااااروع 
شصاااااف  رااااام  اتخااااادِّر امل،  عاااااوِّل صاااااانعو ننااااادا ويف الأخصااااا ؛

الااااات ال الغذائيااااا   الصاااااةي  املنتجااااااتمأاااااروع  علااااا  اساااااتخدا  
للضاااااااواشط الرناشيااااااا  املأاااااااد ا  الااااااات  ضاااااااع ةاااااااا  ا ة  ضاااااااع عاااااااا

املستةضااارات الصااايدالني  الااات حتتاااوك علااا  الساااواوت فيدر    و 
 اإل فيدر   
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، ماااا  الاااادول 49/3بل اااا  اناااا  املخاااادِّرات، يف نراراااااا  -7
ىاا املأاروع  األعضاء    تردِّ  ت  اةيبا  تراد رات سانو   الالتياجا

ااااةات يماااا  الااااواراات فيلااااا خيااااص  رشااااع نيل او ااااات سااااليف  لللنأِّ
(  ويف الااااااب ازااا عاااااادا  عااااااناً 20األمفيتامينياااااا  )انداااااار الفراااااار  

ادكوماات الات تراادِّ  ااذً الترااد رات وعادا املاواا الاات ت راد   عنهااا 
الترد رات ازا ااا مة راا عل  مدى السنتب املاضيتب واساترر  عادا 

شلاااااداة  150ماااااات املعنيااااا  يف الونااااا  الاااااراا  عناااااد مساااااتوى ادكو 
وتنليلاااااااة، تناالااااااظ اةيباااااا    ضاااااااة الصااااااعوش  الاااااات تواجههااااااا شعاااااار 
ادكومااااات يف تراااادمي ترااااد رات وافياااا   ففاااا  نثاااام ماااا  األاليااااا ، 
تراعاااا  ادكوماااااات يف تراااااد راىا "ااااااامش  ماااااا " تا نساااااا ن ااااام  

ماااا      لضاااالا  اسااااتيعاب الز ااااااات احملتللاااا  طاااانال الساااان  شاااادالة 
حتاول وضع ترد رات وانعي  لتكو   اا ة تضاافي ة متاارا ياا مهام هاا 
الرناشيا  واوراااا يف مكافةا  التساار ا  فعلا  ساا ي  املثاال، ت ااب  يف 

شلااادا  45     الالااا  ال لااادا  الااات تاااوف رت شأااانهنا للوعتاااا ال ياناااات 
يف املائااااا  علااااا   40  اىن شنسااااا  شكثااااام ) اىن اساااااتورات نلياااااات 

ممااا ند رتااه ناالتياجااات ساانو   مأااروع  ةااا  2011( يف عااا  األناا 
 فيااادر    و السااواوت فيدر   )ساااواء يف شااك  ماااواا ماا  واراات اإل

 شااد  مااا  الت ااا   وجااه      طاا   و يف شااك  مستةضاارات(  وظهاار 
يب اتكااو  يف  وروشااا الأاارني  و مر كااا الوسااة  ومنةراا  ال ةاار الكار اا

در   ويف جنااوب آساايا و مر كااا وجنااوب آساايا شالنساا   للسااواوت في



 
 

الأاالالي  شالنساا   ل  فياادر    وعلاا  النرااير ماا  تلاا ،  اااوزت 
شلداة االتياجاىا السنو   املأروع  ما  الاواراات ما   16الكومات 

   (79)يف املائ   و  نثر م  تل   120تل  املواا شنس   
وتراارخ اةيباا  شالصااعوشات الاات تواجههااا شعاار ال لاادا  يف  -8

او اااااات الساااااليف ، وخباصااااا  يرات انيرااااا  لتلااااا  الكيلوضاااااع تراااااد 
عناادما ال ت سااتخد  تلاا  املااواا الكيليائياا  يف ال لااد املسااتورا وتمنااا 
ت سااتورا لغاارض تعاااا  تصااد راا ) ك ماا  ن  اا  شلاادا  لااد ها نساا    

شالتجاار  وتعااا  التصاد ر(  شياد  ناه ملأاتغل  ن م  م  الأارنات ا
الساانائف األرشااع املعنياا ، ويااا شالنساا   ملااا ال  راا   عاا  اثنتااْب ماا  

-2-ميثيلب ا ونس  فيني -4 ،3شروشانو  و-2-فيني -1ماا  
االستخدامات املأروع  و التجار  املأروع  حمدوا   ف    شروشانو ، 

ماااا  اليساااام نساااا ياة وضااااع ترااااد رات  فاااا    حماااادوا  للغا اااا   ولااااذا 
لناساااتخدامات احملااادوا  مااا  ااااذا الر يااا   و الدااار اساااتماا تلااا  

يف املائااااااا  مااااااا   60و 50ماااااااا  ااااااارتاو  شاااااااب      فاااااااالوانع   واااملااااااا
ادكوماااات الااات  شلغااا  عااا  االتياجاااات مأاااروع  مااا  الاااواراات 
 فاااااات شنهنااااا ال حتتاااااج السااااتماا ااااااتب املااااااتب علاااا  اإلبااااناري 

شروشااااانو ؛ يف -2-فينياااا -1والداااارت الكومتااااا  اسااااتماا ماااااا  
مر كاا الب الدارت الكوماات سا ع  شلادا  تضاافي  )طيعهاا يف  

الناتينياااااااااااااااا (، اسااااااااااااااااتماا اإل فياااااااااااااااادر   و/ و السااااااااااااااااواوت فيدر   
طيااع ادكومااات  وت ااذن ر (80)واملستةضارات الاات حتتااوك عليهلااا 
عا  املنهجياات ، وماع اةيبا ، شضرور  ت اال املعلوماات فيلاا شينهاا

الت تت  عها شأن  تعداا الترد رات الاىت  تساىن  تاطاال حتساينات 
املساااتخَدم   وتاااذن ر ادكوماااات   ضاااا  تدرجييااا  علااا  املنهجياااات

شأااااان  تراااااد ر االالتياجاااااات مااااا  املاااااواا  اليااااا شااااااالدلي  املعناااااو  
شاالشاااارتاك مااااع  اةيباااا  ، الااااذك وضااااعتهاخلاضااااع  لللران اااا  الدولياااا 

مندلااا  الصاااة  العامليااا ، وشاملناالداااات اإلرشااااا   الااات وضاااعتها 
ا عنااد ادكومااات    تنداار فيهاا تااواخ اةيباا  شأاان  املسااائ  الاات نااد 

__________ 

الكومات ال لدا  يف جنوب شرري  وروشا ويف  فر ريا رال اة ما  (79)
 تتجاوز االتياجاىا م  الواراات م  ماا  اإل فيدر   

ستةضرات توجد استثناءات شأن  الواراات احملدوا  م  امل (80)
الراشل  للةر  و/ و املواا السائ   املستخَدم  يف صنعها 

 /www.incb.org/pdf/e/precursors )لنابناع عل  التفاصي ، اندر
REQUIREMENTS/INCB_ALR_WEB.pdf ) 

حتد ااااااااااد االالتياجااااااااااات الساااااااااانو   املأااااااااااروع  ماااااااااا  اإل فياااااااااادر   
والساااااواوت فيدر  ، ونناياااااا متاااااا  علااااا  موناااااع اةيبااااا  الأااااا ك  

(www.incb.org ) 
  

 التجزئة واالفتقار إلى التعاون  -4 
  على الصعيد الوطني

تالااااادى متثِّااااا   التجزئااااا  يف مران ااااا  السااااانائف ماااااا زالااااا  -9
والرااارارات  1988اتفانيااا  سااان  تنفياااذ  العر اااات الااات حتاااول او 

 يفعلاااااا  حنااااااو  مشاااااا   وتتجل اااااا  التجزئاااااا  شوضااااااو   تات الصاااااال 
علاااا   الساااانائفالاااات تتناااااول مسااااائ    نااااواع التأاااار عاتخمتلااااف 

 املاااواا ب يعااا  الصاااعيد الاااوبت، ومرجعهاااا االطتنافاااات املاثلااا  يف
واا ملاات  ا املااواا الكيليائياا  الصااناعي  ماا شنةانهااا امللتااد  املعنياا ،
الةاااب شل ااا  ااااو  وماااا  ز اااداملنتجاااات الة يااا   و    الصااايدالني اخلاااا

مران اا  الساانائف يف نثاام  مساايول  عاا  ساالة  مرنز اا  عااد  وجااوا
وت اااااال  التعاااااو الرصااااور يف مسااااتوى  فضاااانا عاااا ، ماااا  ال لاااادا 
 علاا  الصااعيد الااوبت املعنياا  طيااع الوناااالت شاابفيهااا  املعلومااات

ماااا   جاااا  التصاااادِّك و  ال لاااادا   يف سااااائرمااااع ااهااااات املناااااظر  و 
لةكوماااااات مراجعااااا  ماااااا  تصااااا   ن غااااا  ل، تةااااادِّ ات مساااااتر ناة لل

شالساانائف ماا  آليااات لت اااال املعلومااات والتعاااو  العللاا  فيلااا 
شااب ااهااات املعنياا  ماا   جهااز  التنداايل الرنااايب وتنفااات الرااوانب  

 وجااه تااداط  و   ضاااة    تكفاا  عااد  وجااوا ثغاارات    ن غاا  ةاااو 
 بالسالئف.االتجار  منظماتَتغل ها تس ند املسيولي  يف

  
   األسواق المشتركة -5 

 اللعلاا  علاا  حتسااب التجااار  الدولياا   و تيسااماا تاانثم  ت    -10
كيلياو اااااات علااااا  تااااادفخ  طياااااع السااااالع التجار ااااا ، مباااااا يف تلااااا  ال

نااااااانو  الثاين/ نااااااا ر   1  وساااااايةتف  االحتاااااااا األورويب يف السااااااليف 
اااد ، ومثااا  شالاااذنرى السااانو   العأااا 2013 ر   لتنساااي  ساااونه املوال 

ا ااااً متزا اااد حناااو تنامااا  احتاااااات طرنيااا  يف  ماااان   طااارى )منهاااا، 
اااد  ،  علااا  سااا ي  املثاااال، ساااوري وانتصااااا االاعااا  الكار  يااا  املوال 
والسااوري اانوشياا  املأاارتن  )ممنسااور(، والسااوري املأاارتن  للجلاعاا  

ةاااااد  ورواناااااادا األفر ريااااا  ) ورنااااادا وشوروناااااادك وطهور ااااا  تنزانيااااااا املت
ونينيااااااا(، واإلعااااااانا  الصاااااااار عااااااا  الكومااااااات االحتااااااااا الروسااااااا  
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وشاايناروا ونازاطسااتا  لتعلياا  التكاماا  االنتصااااك املت اااال عاا  
(، وز اااااا  2012عااااا  بر ااا  تنأاااااء فضاااااء انتصاااااك مأاااارتك يف 

الجااال التجاااار ، و فاااير عااادا املعاااامنات التجار ااا  الدوليااا   وناااد 
ليااا  مأاارتن  شعااار الصاااعوشات  ثاام العلااا  علاا  تجيااااا  سااواري ااط

فيلااا  تعلاا  شاملران اا  الاات  ن غاا  للساالةات الوبنياا  املختصاا     تلاال  
ياااا و   تعااهاااا علااا  حناااو فع اااال  و علااا  االحتااااا األورويب، علااا  

لوائةه التنديلي  املتعلرا  شنهنيدر اد اخلا   س ي  املثال، عل  تكييف
در   واملستةضااااااااارات الصاااااااااايدالني  الاااااااااات حتتااااااااااوك علاااااااااا  اإل فياااااااااا

 والسواوت فيدر    
منااااو شاااا كات النراااا ، مبااااا يف تلاااا   ااااار   فاااا    وشاملثاااا ،  -11

اداو اااات، فضااانا عااا  منااااب  التجاااار  ادااار  ،  فااارض يف شعااار 
 األاليا  حتد ات جد د   ما  مران   السنائف  

  
  المعد ات والمواد  -6 

مبنااع التجااار   1988ماا  اتفانياا  ساان   13تتعلاا  املاااا   -12
ات رااام املأاااروع خااادِّر   يف صااانع املساااتخَدمواا واملعاااد ات امليف املااا

نةااااري ااااذً املااااا  ملتاااد مااا  املاااواا رااام      ومناااع تسااار  ها  و  ااارى 
املدرج  يف اادول األول  و اادول الثاين م  االتفانيا  ت  ماواا 
اواَرات األنارامل )املاواا املغلِّفا  لغنارامل(  التخفيف واملذ  ات وس 

التغلياااف ومعاااد ات الصااانع مثااا  األواين الزجاجيااا  وماااواا التع بااا  و 
واملعاااااد ات املخترب ااااا  )ومنهاااااا، علااااا  سااااا ي  املثاااااال، آالت صااااانع 

َصااا األنااارامل، مباااا يف تلااا  اآلالت الااات  عليهاااا مااا  مصااااار  حي 
مأاااااااااروع ، جد اااااااااد  نانااااااااا     مساااااااااتعَلل ، ونةاااااااااع املعاااااااااد ات 

د ا  التاداشم احملا     املتخصِّص   و ن م  ادجل(  وعل  الررل ما  
املااااا  املاااذنور  ترضااا  شااان   فااا     عاااوا  مرااااا لتراااد ر األباااراو، 

تتعااو  الاادول األباراو فيلااا شينهااا ما   جاا  مناع اسااتخدا  اااذً 
 ااذً م   جا  مناع ىر اا ونذل املواا واملعد ات عل   راضيها، 

 عاملاااواا واملعاااد ات ت  ااطااا  شلااادا   طااارى الساااتخدامها يف صااان
 ناك ات رم املأروع اخدِّر امل

وعل  طلفيا  النجاالاات الات حتر را  يف رصاد التجاار   -13
الدوليااا  يف املاااواا املدرجااا  يف ااااادول األول وااااادول الثااااين مااا  

لااا ، وت   13، تاااوفِّر املااااا  1988اتفانيااا  سااان    اا   طااارى مكلِّ

ات خاادِّر ، ملكافةاا  صاانع املالااىت اآل    تكاا  مسااتغل   شالكاماا 
ال لاااادا   و املنااااب  شالفعاااا  ماااا   رااام املأااااروع  وتساااتفيد شعاااار

ال اااااااات تاااااااداشم مللارسااااااا  الرناشااااااا  وتجاااااااراء  13 الكاااااااا  املااااااااا  
التةريرااااات علاااا  السااااواء، مثاااا  تنسااااي  ااهااااوا ااطاااا  االحتاااااا 

  وملكاااا  تة ياااا  مدوناااا  نواعااااد ساااالوك بوعياااا  شالنساااا   األورويب
للصناعات الت تناتم ااذً املعاد ات  و تتااجر فيهاا )واا  مدونا  

مماثلاا  لللدوناا  املة  راا  شالنساا   لاادوائر تنتاااج املااواا نواعااد ساالوك 
 الكيليائي   و التجار  فيها( 

   
  الضوابط الرقابية الدولية -باء

  البلدان التي ال تستخدم األدوات األساسية -1 
اتفانياااا  ساااان  ماااا   12 ( ماااا  املاااااا  ) 10الفراااار   يااااز  -14

شااااااا شناغ     تلاااااااز  ال لاااااادا  املصاااااادِّر  األبااااااراوللاااااادول  1988
ماااا  املااااواا  عللياااا  تصااااد ر معتزماااا  ألك  نكِّ شاااا ال لاااادا  املسااااتورا 

اطلااا   عنااادما ،1990مناااذ عاااا  و  األول  ااااادول يف املدرجااا 
، الكوماا  08  تة ِّاا  اااذا ادكاال سااوى  اليِّااز النفااات، االتفانياا 

ك شاااذل  ت  تراااد ر ال لااادا  املصااادِّر   مااار توجياااه اإلشاااعارات  فااارت 
التةليا  الادني  شلاد  و أام  100  نثار املتعلر  شالصاارات ت 

مرت ةااا   يف ااااذً اآلليااا الثغااارات الرائلااا       ت  يف ااااذا الصااادا 
تنليليا  ومنااب  او  تنليليا  مساتهَدف  يف الونا  الاراا  مبناب  
و مر كاااا الوساااة   مااا   فر رياااااملت جااار  ، ومنهاااا  جااازاء  مااا  ن  ااا 

ب شااارري جناااو و  جناااوب شااارري آساااياو  الوساااة  آساااياالكار اااايب و و 
تاادرك     ال لاادا  املعنياا   و تعااب  علاا  (8 )انداار اخلر ةاا  وروشااا 

ماا   صااااراتاليااال وضااع شااروط تكفاا  تشااعاراا شال مساايوليتها
الكيلياو اااات الساااليف ؛ وتال  ساااتد   املندلاااات الااات تت جااار ياااذً 

  وتتا ناااااااا  االياااااااع ملاااااااواا الكيليائيااااااا  تعتربااااااااا  اااااااادافاة ساااااااهل ة ا
 ، فااا    12( مااا  املااااا  )  10 لفراار اشاسااتخدا  وتة يااا   الكاااا  

ملران ااااا   وعلليااااا  متينااااا  آليااااا تلااااا  ملكااااا      فضااااا  ت  تجيااااااا 
جدَول   التجار  الدولي 

 
 يف املواا الكيليائي  امل

ياااا    شاااعرالااات  السااانائف شاااةناتشاااب  وت ااابِّ املرارنااا  -15
 الاواراات الفعليا  ما  الساانائفمسا راة عارب نداا  "شا   وننا ا " و 

وز اااا   يف ناانا اال ااااب  ن اام وجااوا تنانضااات   ي ناا يف ساان  مع



 
 

عاارب ندااا  "شاا   وننا اا " نااد ال  مساا را يااا   أااَعرالكليااات الاات 
تلاا   ال   طيااع علليااات  ت نف ااذتكااو  مثااار نلاا  م اشاار، اليااث حي 
ماااا  رااارب مااا  ااااو     االساااتماا املزمعااا ، ولكااا  ماااا  رلااا  اةيبااا  

ال ياناات لعاا  أانهنا للوعتاا تتاوفر ش نصف ال لادا  الثناثاب الات
نااااد  شلغاااا  يف االسااااتلار  اال عاااا  واراات مبسااااتو ات  2011

مماااا  شاااارت تلياااه اإلشاااعارات السااااشر  للتصاااد ر  وتتجل ااا   علااا  
واا املدرجاااا  يف ملااااا فيلااااا خيااااصعلاااا  وجااااه اخلصااااومل  الت ا نااااات

 شعاااار وفيلااااا خيااااص، 1988ماااا  اتفانياااا  ساااان   اااااادول الثاااااين
 اخلااااااا  وال سااااااايلا  هنيدر اااااااد األول، دولاملاااااااواا املدرجااااااا  يف ااااااااا

   فيني  اخل   ومحر
 

 
 )أ(آليات ضعيفة لمراقبة استيراد الكيمياويات السليفةأمثلة على المناطق التي لديها   -8الخريطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ) (  اندر املرف  العاشر يذا املنأور   
 

الكوم    تتسج   الستخدا  ندا  
"ش   وننا  "  و   تستدهر 

) ( م  املاا  10الفرر   شنالكا 
  1988م  اتفاني  سن   12

 
  

الكوم    تتسج   الستخدا  ندا  
"ش   وننا  " تمنا استدهرت 

) ( م  املاا  10الفرر   شنالكا 
فيلا  1988م  اتفاني  سن   12
ل  مباا  واالد  عل  األن    تع   

  
 

الكوم  تسج ل  الستخدا  ندا  
"ش   وننا  " تمنا   تستدهر 

) ( م  املاا  10الفرر   شنالكا 
1988م  اتفاني  سن   12  

 

 
الكوم  تسج ل  الستخدا  ندا  

 شنالكا "ش   وننا  " واستدهرت 
م   12) ( م  املاا  10الفرر  

  1988اتفاني  سن  
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مطب ق  إلى نظامافتقار بعض البلدان  -2 
  تيراد والتصديرلمراقبة االس

لمراقبـــــة  انظامـــــا مـــــ ال تطبِّـــــق الحكومـــــات التـــــي إنَّ  -16
لتزامهــا ال االمتثــالقــد ال يتــأت ى لهــا  الســالئف مــن الصــادرات

مســؤولية الــذي هــو  منــع التســريبفــي التعاهــدي بالمســاهمة 
  ك   ال تة ِّا  ادكوماات الات ف    ، وشاإلضاف  ت  تل  مشتركة.

لا  شتصد ر شعر السانائف املدرجا  ندا  الستصدار  تو  للس
 و ، 1988مااا  اتفانيااا  سااان  ااااادول الثااااين ااااادول األول و  يف
 تصااار ح تصااادارت   املاااوااتساااتند يف السااالا  شتصاااد ر تلااا   الااات
 المتثاااااالفةساااااا، ناااااد ال تكاااااو  يف وضاااااع ملكِّنهاااااا مااااا  ا عاااااا 
نيامهاااا  ن ااا  ال لااادا  املساااتورا  ت اإلشاااعارات  ترااادميش لتزاماىااااال
ماااا   12( ماااا  املاااااا  )  10 الفرر علااااناة شاااا الساااانائف  رتصاااادش

الكوماااا  تفاااارض ندامااااا  70حنااااو      وتعلاااال اةيباااا   .االتفانياااا 
لاااغتو  الفرا ااا  فيلاااا خياااص تصاااد ر طياااع املاااواا املدرجااا  يف 

الكوماااا   30 ناااا  ماااا   اااااادول األول واااااادول الثاااااين، و    
لاااااد ها ندلاااااا إلصااااادار  تو  شالتصاااااد ر  شااااان    عللااااا  اةيبااااا  

 نااه  و تصاارحيا عامااا يف اااذا الأاان   شي ناا   هنااا ال تصاادر تال  و 
 لي  لد ها ضواشط رناشي  

  
  االعتراض باستخدام نظام "بن أونالين"  -3 

املرساااااال   ال لاااااادا  املسااااااتورا راوا   اااااابِّ حتلياااااا   جاااااارَك لاااااا -17
   ال لادا  املصادِّر الاوارا  ما  شعارات السااشر  للتصاد راستجاش ة ل

، واا  تأاكِّ  اإلشعارات الساشر  للتصاد ر يف املائ  م  7حنو      
 فضا   تطاايل الجال الكلياات املصاد ر ، يف املائا  ما  4ما نس ته 

 معدااالوناااا   الأااةنات املرسااال   علااا  ت  اعاارتاض ال لاااد املساااتورا
 شااااةنات مااااا   شااااعارات ساااااشر  لتصااااد رتا صاااال  ش االعرتاضااااات
  1988نيااااا  سااااان  مااااا  اتفا ااااااادول الثااااااين يفاملدرجااااا   املاااااذ  ات
ال لااااد اعاااارتاض  ت  اإلشااااعارات الساااااشر  للتصااااد ر شعاااارو فضاااا  
، ويف مرادِّمتها ااادول األول شاة  ماواا مدرجا  يف علا  املستورا

اخلا   در اد يهن و  والسواوت فيدر   وشرمنغنات ال وتاسايو  اإل فيدر  
 االعرتاضاااات تراااد ر عااادا، يف ااااذً املراللااا مااا  الصاااعا،      شياااد 

عاااادا االعرتاضااااات الناشااااب  ماااا  الر  اااا   و  نساااا اب تاار اااا املتعلراااا  ش
الاااات  اإلشااااعارات الساااااشر  للتصااااد ر حتلياااا  ، فاااا    الااااال  كِّ وعلااا  

سااااااااااا اب الااااااااااات  ا ت ت  تلااااااااااا  واأل عرتاضااااااااااااتاال ت  فضااااااااااا  
وال لاااااد  املصااااادِّرال لاااااد  نااااا  مااااا  مااااا  وجهااااا  نداااااراالعرتاضاااااات، 

دوراا، ، شاا مناااط ملكاا  حتد ااد علاا ، ماا  شااننه     ساااعد املسااتورا
ملكا  و  عل  الصعيد الاوبت،تةد د مواب  الضعف    ت ستخد  ل

 لااذا الااندل الرائلاا  تعز ااز املعلومااات شعااد تلاا  ل   ت سااتخد  تلاا  
 الساانائف شااةنات علاا الاات تعاارتض  لل لاادا  املسااتورا  ماا  املهاال
  س اب اعرتاضاىا  ت    تأم 

  
وسائر المواد غير  السالئف المستجدَّة -جيم

 َولة المستخَدمة في صنع المخدِّرات الُمجد
   غير المشروع

مااواا نيليائياا  تعو ضاااي    تلث ااا  يف ظهااور مثاا  حتااد  آطاار -18
 اخلاضاااااع  ملران ااااا  الترليد ااااا السااااانائف  ت ساااااتخَد  حمااااا    و شد لااااا  

جدَولااا   و شااادائلها،   اوليااا 
 
عااادا  لاااز  وتضااااف  ت  السااانائف امل
جدَولا  ما   جا 

 
  ات رام املأاروعخادِّر املصانع  م  املواا رام امل

ااااادول الثااااين ااااادول األول و  عااادا املاااواا املدرجااا  يفظااا    وناااد
، عنااادما 2000مناااذ عاااا   او  تغيااام 1988مااا  اتفانيااا  سااان  

ااااااااااةات، واااااااااااو  الااااااااااد ساااااااااانائف االنورت فياااااااااادر    ضاااااااااايف   ملنأِّ
الاات ةااا التغياامات األطاارى  ت  اااادول األول؛  مااا األمفيتامينياا ،

تلاا  املااواا فلاال تأاال  سااوى نراا  مااواا ماا   تاانثم علاا  جدولاا 
 نااااا   ااااااادول الثااااااين، حتتاااااوك علااااا  مكوِّناااااات طاضاااااع  ملران ااااا 

     (  شياااااد التاساااااع، ت  ااااااادول األول )اندااااار الأاااااك  صااااارام 
جدَولاا  ماا املضا وبات 

 
، الاات   شل غا  اةيباا  عنهااا يف املااواا رام امل
 10مااا  راارب ماا  ) 225 ت  24ماا  االسااتلار  اال، ازااات 

 (   العاشراندر الأك  ) 2011و 2003شب عامْ  (  ضعاو
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Table II
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Reported previously

Reported for the first time

لمواد المدرجة في الجدول األول ا  -التاسعالشكل 
  ،1988 والجدول الثاني من اتفاقية سنة

1988-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

العدد اإلجمالي للمواد غير الُمجدَولة   -الشكل العاشر
رة دال، التي أفادت الحكومات بضبطها في االستما

2003-2011 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

و  عااازى ظهاااور املاااواا الكيليائيااا  ال د لااا  املساااتخَدم  يف  -19
صاااانع املخاااادِّرات راااام املأااااروع ت  الااااد  مااااا ت  تزا ااااد الضااااواشط 
الرناشياا  املفروضاا ، علاا  الصااعيد   الااوبت والاادويل، علاا  املااواا 
الكيليائياااا  الاااات ت سااااتخد  عاااااا ة يف علليااااات الصاااانع اااااذً وت  
ز اااااا  رااااام مساااا ون  يف تناااااو ع وتةااااو ر ونةااااااري صاااانع املخااااادِّرات 
ااا  الضاااالعب يف ااااذا  والسااانائف رااام املأاااروع، األمااار الاااذك مك 
النأاااط راام املأااروع ماا  اسااتخدا   ساااليا يف علليااات الصاانع  
نااااا  ماااا  املسااااتةي  اسااااتخدامها يف شيبااااات راااام مأااااروع  ماااا  

 ن    
سااتوى    كاا  وماا  اواااالت الاات شااهدت منااوا ن ااما مب -20

تسااار ا املستةضااارات  1988متونعااااة  ثنااااء صاااوغ اتفانيااا  سااان  
الصاايدالني  الاات حتتااوك علاا  اإل فياادر   والسااواوت فيدر    واااو 
مااااا   يِّنااااه التةلياااا  العللاااا  لللنتجااااات النهائياااا  امليثامفيتامينياااا ، 
الاااااااذك   دهااااااار اساااااااتخدا  نلياااااااات ن ااااااام  مااااااا  املستةضااااااارات 

يتاااامب رااام املأاااروع يف طياااع  حنااااء الصااايدالني  يف صااانع امليثامف
   عأر(  ادااكالعا  )اندر الأك  
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من اإليفيدرين  المضبوطات  -عشر الحاديالشكل 
 ، حسب شكلها المادي، التي والسودوإيفيدرين

-2007أُبلغ عنها في إطار مبادرات مشروع "بريزم": 
2010  

 

 

 

 

 

 

            
ر، الاااذك ظهااار  ول ماااا ظهااار يف ةاااو  وناااد وصااا  ااااذا الت -21

 مر كااااا الأاااالالي ، ت  شلاااادا  يف جنااااوب شاااارري آساااايا يف اآلوناااا  
اااااةات األمفيتامينيااااا  شصاااااور  رااااام  األطااااام ، الياااااث ت صااااانع املنأِّ
مأاااااروع  مناااااذ سااااانوات عد اااااد  و ساااااوا اساااااتخدا  اإل فيااااادر   

  و وصااا  اةيبااا ، مناااذ عاااا  والساااواوت فيدر   يف شاااك  ساااائا
جااااااااار  الدولياااااااا  يف املستةضاااااااارات ، شضاااااااارور  رصااااااااد الت2003

الصيدالني  شالةر ر  نفسها الات ت رصاد ياا السانائف الات حتتاوك 
يف عاااد    عليهاااا تلااا  املستةضااارات  وشاملثااا ،   بل رااا  اعاااوات

ات، خاااادِّر الصاااااار عاااا  اناااا  امل 54/8ناااارارات،  الاااادثها الراااارار 
تناااااك شتعز اااز التاااداشم الراميااا  ت  مناااع التسااار ا، ماااع االعااارتاو 

ماا      اج  ت  عد  املساا شتوافرااا لناساتخدا  الةايب  شياد شاد
  عرِّاااد الوضاااع ااااو  ناااه، يف عاااد   شلااادا ،  تلاااف اةيباااات الرناشيااا  
املسااااايول  عااااا  مران ااااا  املستةضااااارات الصااااايدالني  عااااا  اةيباااااات 
املسااااااايول  عااااااا  مران ااااااا  السااااااانائف الااااااات حتتاااااااوك عليهاااااااا تلااااااا  

متواصاااال  وفع الاااا   احملافداااا  علاااا  ضااااواشط رناشياااا فاملستةضاااارات  
علااااا  الكيلياو اااااات الساااااليف  واملستةضااااارات الصااااايدالني  الااااات 

تتةل ااااا علاااا  الااااد سااااواء  حتتااااوك علاااا  تلاااا  املااااواا الكيليائياااا 
 تعاونا وثيرا شب خمتلف السلةات املختص   

وماا  الناالياا  الترنياا ،  تاايح ندااا  "شاا   وننا اا " ترسااال  -22
ني  ورماااا ماا  تشااعارات ساااشر  لتصااد ر املستةضاارات الصاايدال

يف شلاااادا  28حنااااو   واظااااا، 2009املستةضاااارات  ومنااااذ عااااا  
النداااااااا  املاااااااذنور إلشاااااااعار ال لااااااادا  املتوساااااااط علااااااا  اساااااااتخدا  

املساااااااااتورا  شتصاااااااااد ر اإل فيااااااااادر   والساااااااااواوت فيدر    وترسااااااااا  
الكوماااات الغال يااا  العدلااا  مااا  ااااذً ال لااادا  تشاااعارات سااااشر  

ةضااارات لتصاااد ر تلااا  املاااواا يف شاااك  ساااائا ويف شاااك  مست
اإلماااااارات  –صااااايدالني   وناااااد بل ااااا  سااااالةات ثناثااااا  شلااااادا  

 اااارك ماااا  اةيباااا  رمسياااااة     -العرشياااا  املتةااااد  وتا لنااااد وماليز ااااا 
تشااااعاراا شتصااااد ر املستةضاااارات الصاااايدالني  الاااات حتتااااوك علاااا  

 اإل فيدر   والسواوت فيدر   ت  تنليلها 
وعلااااااااااناة شراااااااااارار اولاااااااااا  االنتصااااااااااااك واالجتلاااااااااااع   -23

نائلاااااا ة  1998، وضااااااع  اةيباااااا  شالفعاااااا  يف عااااااا  1996/29
تلا     ت سار ب ما  التجاار  املأاروع    جدَول  الت حي 

شاملواا رم امل
لي ساااتعاض ياااا عااا  املاااواا املدرجااا  يف ااااادول األول  و ااااادول 

 و لت ساااااتخد  معهاااااا،  و الااااات  1988الثااااااين مااااا  اتفانيااااا  سااااان  
تلاا     تسااتخد  يف الصاانع راام املأااروع  ات الاات ال لخاادِّر للحي 

ملكاااا  صاااانعها شاسااااتخدا  الساااانائف اخلاضااااع  لللران اااا  مبوجااااا 
االتفانيا   وترما  الرائلا ، املعروفا  شاسال الرائلا  احملادوا  لللااواا 
جدَولاااااا  اخلاضااااااع  ملران اااااا  اولياااااا  طاصاااااا ، ت  مساااااااعد  

 
راااااام امل

ادكوماات، شالتعاااو  ماع نةاااع الصااناع ، علا  اسااتهداو املااواا 
جدَولاااااااا

 
  شةر راااااااا  مرناااااااا ، ومنااااااااع اسااااااااتخدامها يف صاااااااانع راااااااام امل

 يف شك  سائا 
 مستةضرات صيدالني 
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Solvents Catalysts

 االتياجااات التجاار  املأااروع   خادِّرات رام املأااروع ماع مراعااامل
  ونااد تضاااعف عاادا املااواا املدرجاا  يف الرائلاا  يف الوناا  نفسااه

 الثااااااين)اندااااار الأاااااك   52ت   26مااااا   – 1998مناااااذ عاااااا  
 عأر( 

المواد المدرجة في القائمة   -عشر الثانيالشكل 
مواد غير الُمجدَولة الخاضعة لمراقبة دولية لل ةالمحدود
  2011-1998 مجمعة حسب وجه االستخدام،خاصة، 
   (2012نوفلرب /الثاينتأر    1)الىت 

 

 

 

 

 

 

 

   
وشاإلضااااااف  ت  تلااااا ، اساااااتةدث  شعااااار ادكوماااااات  -24

لاااوائح تتضااال   ماااواا تضاااافي  ليسااا  طاضاااع  لللران ااا  الدوليااا   
اولاااا  عضااااواة يف  27لاااادا، شاإلضاااااف  ت  ش 48     وتاااادرك اةيباااا  

االحتااااا األورويب،  نأااانت شاااكناة مااا   شاااكال املران ااا  علااا  ماااا 
ماااا  ماا  املااواا راام املدرجاا  يف اااادول األول  و  150للوعااه 

 و علا  الرائلا  احملادوا   1988اادول الثااين ما  اتفانيا  سان  

جدَولااا  اخلاضاااع  ملران ااا  اوليااا  طاصااا   و 
 
تتفااااوت لللاااواا رااام امل

ساا   معاااا  ادكومااات ةااذً ادالاا  الناشااب  الااد ثا  ففاا  الااب 
ااااااع  شعاااااار ادكومااااااات نةاااااااري تااااااداشماا املتصاااااال  شاملران اااااا   وس 
لتأااااال  املاااااواا ااد اااااد  علااااا   سااااااا نااااا  مااااااا  علااااا  الاااااد ، 

 متك نهااااا ماااا تصاااد ت الكومااااات  طاااارى لغماااار شساااا ِّ تأاااار عات 
   نلااااا املسااااتجد   علاااا  حنااااو اساااات ان اااااذً التةااااورات مواجهاااا 

حتو لاا  للوعاا   طاارى ماا  ادكومااات ت  األطااذ حبلااول عللياا  
  ومااا  تراااو  علااا  التعااااو  الةاااوع  مااا  جاناااا نةااااع الصاااناع 

 جاااا  معاااااا  اااااذً التةااااورات معاااااا ة صااااةية ، ساااايكو  ماااا  
الضاارورك للةكومااات    تت اااال اخلااربات فيلااا شينهااا  وتعكااف 

ااااااا ه م الاااااااتلاااااااناخ اةيبااااااا  الالياااااااا علااااااا  اساااااااتعراض خمتلاااااااف ا ذاا تنفِّ
 ادكومات 

  
  دور اإلنترنغ: بيع السالئف غير المنظَّم -دال
ألراااااااراض التجاااااااار  يف  اإلنرتنااااااا  اساااااااتخدا ناااااااد  اااااااربِّر  -25

ااا  لل ةاااث  مااا  مز ااادتجاااراء  السااانائف  عل 
يف خمتلاااف التةليااا  امل

وبرائااا  علااا   اإلنرتنااا ااار ااا  عااارب  التجاااار  املأاااروع   شاااكال
 ونااادراااراض رااام مأاااروع   اإلنرتنااا  أل لااات تساااتخد اااهاااات 

يف نراراااا  2000يف عااا   اااذً املساانل ات خاادِّر تناولاا  اناا  امل
الات  والادروا ت ااال اخلارباتادكوماات     تعازِّز  و لز  43/8

يف ساااااياري  ر  هاااااا نا ه جااااااة خمتلفااااا  للةاااااد  مااااا  اساااااتفاات منهاااااا 
للتور اااااد رااااام املاااااند ل   اا  رئيساااااي     تغااااادو اإلنرتنااااا  االتلاااااال
 ت السليف  او ايللكيل

  
  خاتمةال -هاء
تاال  شالفع   -26

 
مث  للوع  واسع  م  األاوات امل

استخدا  اذً األاوات      للةكومات ملكافة  التسر ا  شيد 
ما زال متفاوتاة، األمر الذك  وفِّر فرصا ملندلات اال ار 
لنالتفاو عل  التأر عات الرائل   وملك  معاا  اذً 

  بر   ا ات تداشم تعاوني  اال ااات شأك   فض  ع
است اني ، مث  التعاو  الةوع  مع الدوائر الصناعي  والعل  
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) ك منع التسر ا(  و  عدخ التعاو   1988شرو  اتفاني  سن  
ااط  ادكومات شب خمتلف اةيبات املأارن  يف مران   

السنائف  الد العناصر الرئيسي  يف اذا املفهو   وشاإلضاف  ت  
م  التسر ا  النجاالات الت حتر ر  يف ادد   اليث ت   تل ، و 

م  التجار  الدولي   فض  ت  تزا د الصول مندلات اال ار 
عل  السنائف م  طنال التسر ا ونيامها م    شتهر ا 
السنائف عرب اددوا الوبني ، فين غ    ضاة تأد د ااهوا 

اسرتاتيجي  جزءا م  شاعت اراا امل ذول  ملكافة  اذا التهر ا، 
متكامل  تتكام  يف تباراا ااهوا املتصل  ش نفات الرانو  مع 

و تلف نراط انةناري الناخه م ااد د ، نلا   ااهوا الرناشي 
 شرزت تل  الفررات الساشر   و عت تل    ضا ضلناة 

ستغل   شالكام  يف 
 
االستعداا إلعاا  الندر يف األاوات رم امل

التةدِّ ات  شن     التهيخي لناعرتاو الون  الراا ، فضنا ع
 ا اللوال جد د   املستجد   ند تتةل  
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استعمال المواد غير المجدَولة في صنع  -  ثالثاً 
العقاقير المخد رة والمؤث رات العقلية على نحو غير 

 مشروع

 
مااااع تزا اااااد عاااادا الااااادول الاااات  صااااا ة  تنف ااااذ  الكاااااا   - 1

ات الااااات تواجاااااه ،  طاااااذت تااااازااا الصاااااعوش1988اتفانيااااا  سااااان  
املت جاااار   يف ادصااااول علاااا  شعاااار املااااواا املدرجاااا  يف اااااادولب 
األول والثاااااااين ماااااا  تلاااااا  االتفانياااااا   ورا ا علاااااا  تلاااااا ،  لجااااااان 
املت جاااارو  ت  التلاااااا مااااواا راااام لدَولاااا  شاااادالة عاااا  السااااانائف 
اخلاضاااااع  لرناشااااا  مأاااااد ا   وناااااد الالدااااا  اةيبااااا  الااااادوع ااااااذا 

، والاااااد ات اال اااااااات التةاااااور علااااا  مااااادى السااااانوات املاضاااااي 
 العام  التالي :
االنترااااااال ت   شااااااكال خمتلفاااااا  ماااااا  الساااااانائف  ) ( 

اخلاضاااع  لللران ااا   و املنتجاااات الااات حتتاااوك عليهاااا، ومنهاااا علااا  
ساااا ي  املثااااال املستةضاااارات الصاااايدالني   و املنتجااااات الة يعياااا  
)ماااثنا، مستخلصاااات ن اااات اإل فيااادرا(  و املأاااتر ات الااات ملكااا  

ساانائف ماا  املااواا اخلاضااع  لللران اا  شوسااائ  متاالاا  حتو لهااا ت  
شيساار  ونااد تأاال  اااذً املااواا منتجااات متاالاا   ار ااا ال تناادرج 
ضااال  نةااااري مران ااا  السااانائف  و ضااال  املنتجاااات واملأاااترات 
املعااد   طصيصااا ملراوراا  الضااواشط الرناشياا  املفروضاا ، مبااا يف تلاا  

؛  املستةضرات املصنوع  شناءة عل  بلا معب 
صااانع السااانائف األو ليااا  اخلاضاااع  لللران ااا  مااا   ()ب 

 سنائف ساشر  رم لدَول  وتل  عل  حنو رم مأروع؛
لاا  يف التجهيااز  )ج(  اسااتخدا  برائاا  جد ااد   و معد 

 و الصاانع حتتاااج ت  مااواا راام مدرجاا  الاليااا يف اااادولب األول 
 ؛1988والثاين م  اتفاني  سن  

 حتتااااااج ت  ماااااواا صاااانع املخاااااد رات احملاااااو ر  الاااات )ا( 
شدئياا  رااام مدرجاا  الالياااا يف اااادولب األول والثااااين ماا  اتفانيااا  

 .1988سن  

وناااااد  شلغااااا   رشاااااع و رشعاااااو  الكومااااا  عااااا  ضااااا ط ماااااا  -2
ماااااا  راااام لدَولاااا  طااانال فاااارت  اخللاااا  ساااانوات  170للوعاااه 
  وشسااااااا ا املرونااااااا  الكامنااااااا   صااااااانا يف صاااااااانع 2005-2009

ع ااذً املااواا، فا    التأااكيل  املنأ اةات األمفيتامينيا  ونااذل  تناو  
م  املواا رم اودَولا  امل ل از عنهاا نانا   نارب يف ااذً الفبا  ما  
العراااانم منهاااا يف الفباااات األطااارى  رااام     اةيبااا  الالداااا  يف 
ترار راااااا الترنياااا  عاااا  الساااانائف ضاااا ط  و اسااااتعلال نيلاو ااااات 

علااا  شد لااا  رااام لدَولااا  ت ساااتعل  يف صااانع الكوناااا ب واةااامو   
 حنو رم مأروع 

وعلااا  وجاااه التةد اااد، وج هااا  اةيبااا  االنت ااااً ت  عاااد    -3
شاااااااادائ  للةرائاااااااا  الرائلاااااااا   ساسااااااااا علاااااااا  ماااااااااايت اإل فياااااااادر   
والساااواوت فيد   يف صااانع امليثامفيتاااامب علااا  حناااو رااام مأاااروع، 

، وااااا  (l-PAC)فينياااا   ساااايتي  نااااارشينول -مبااااا يف تلاااا  ماااااا  ل
ز الصاااناع  ملااااايت اإل فيااادر   مااااا  وساااية  تساااتعل  يف التجهيااا

 ساااايتات  ساااايتي  السااااواوت فيدر  ، اللتااااب ملكاااا  حتو لهلااااا -و 
شسااااهول  ت  سااااواوت فيدر   شاسااااتخدا  تفاعاااا  التةلياااا  املااااائ   
اا  نلتااا املااااتب الصااانعب شصااف  راام مأااروع  ماا  مواصاال   ومتك 
اسااااااتخدا  ترنياااااااات صاااااانع منلوفااااااا   واةيباااااا  علااااااا  علاااااال   ضاااااااا 

ميثياا  اك -مياا  ت  تنتاااج اإل فياادر   ماا  ماااا   شاحملاااوالت الرا
 النااااب  وفيلااااا  تعلاااا  شااااالةرائ  الرائلاااا   ساسااااا علاااا  ماااااا  -تل

لصااانع امليثامفيتاااامب علااا  حناااو  (P-2-P) 2-شروشاااانو -1-فينيااا 
ماا  راام مأااروع، تاادل  املضاا وبات ماا  املأااتر ات راام اودَولاا  
ا(، مااا  محااار فينيااا  اخلااا ، وطصوصاااا  مناالهاااا العضاااو   )تسااارتاى

املضااا وبات مااا  الاااامر ت    ضااال   اااال التةاااورات اداصااال   نلاااا
الةااااربم، وااااا  ماااااا  نيليائياااا  ت سااااتخد  يف التنرياااا  التلهيد اااا  ن اااا  

-1- هيااااااز عرااااااار امليثامفيتااااااامب الااااااذك   صاااااانع ماااااا  ماااااااا  فينياااااا 
، ترااااد  املز ااااد ماااا  األال اااا  علاااا  معاااااوا  ظهااااور برائاااا  2-شروشااااانو 

يف  عرااااب ترو ااا   (P-2-P)ذً املااااا  الصااانع الرائلااا   ساساااا علااا  اااا
الضاااواشط الرناشيااا  علااا  اإل فيااادر   والساااواوت فيدر   واملستةضااارات 

-1-احملتو   عليهلا  وص واف    ضا الااالت ما  صانع مااا  فينيا 
شةرائا  حمادا  الغاارض يف شاك  مرن اا ثااين الكرب تياا   2-شروشاانو 



 

121 

التاداشم الرناشيا ، سعيا ت  متو ه طصائصها املاا   وم    ت  مراورا  
ميثيلااب -4 ،3مثللااا حياادع خبصااومل املاااا  املأااتر  احملاادا  الغاارض 

 شروشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانو  -2-ا ونسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  فينيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
(3,4-MDP-2-P) "  ميثيلاااااب ا ونسااااا  -4 ،3املعروفااااا    ضاااااا شصااااايغ

شروشااانو  رليساايد  "  وااتااا  املااتااا  ملكاا  تصاانيفهلا -2-فينياا 
   ضا ضل  السنائف "اخل يب " 

استعلال املواا رم ف     الكونا ب،صنع خيص  ما فيلا  -4
اااهالاااذك  دَولااا او مااا  اساااتعلال بائفااا   ملتااادخ  اةيبااا تلياااه انت ااااً  و جِّ
اإل ثااااانول فيهااااا    سااااتعل عاااا  ماااا  املااااذ  ات ال د لاااا  شةر راااا  و  متن

فيهاا  ت ستعل ع  العللي  الترليد   الت  )الكةول االثيل ( شد ناة 
   جااا  تنريااا  الكوناااا ب الراعااادك مااااا  شرمنغناااات ال وتاسااايو  مااا

اخلااا ، ت  صاانع ساانائف رئيسااي  علاا  حنااو راام مأااروع، ومنهااا 
ماااااااثنا محااااااار الكرب ااااااا  وشرمنغناااااااات ال وتاسااااااايو  مااااااا  منغناااااااات 

 ال وتاسيو  وثاين  نسيد املنغنيز 
 مااا خبصااومل اةاامو  ، فاا     نثر اا  املااواا راام اودَولااا   -5

ت ساااااتعل ، تضااااااف  ت  الداطلااااا  يف  هياااااًز اااااا  ماااااواا نيليائيااااا  
 هنيدر اااد اخلااا ، يف مراالااا  خمتلفااا  مااا  علليااا  الصااانع الترليد ااا ، 
ومنهااااااااا مااااااااثنا نلور ااااااااد األمونيااااااااو  ونرشونااااااااات وثاااااااااين نرشونااااااااات 
الصاااوا و  واألمونياااا )رااااز النخأااااار(  وتضااااف  ت  تلااا    ضاااا، 
فرااد  ا ت مضاا وبات ن اام  ادجاال ماا  ماااايت نلور ااد األساايتي  

دك ت  شاا هات الاول صاانع  هنيدر ااد اخلاا  ومحار اخلل ياا  االياا
علااااا  حناااااو رااااام مأاااااروع مااااا  سااااانائف سااااااشر  رااااام لدَولااااا   و 
م اشاار  شاسااتعلال عواماا  نيليائياا  ميساات ل  شد لاا   ولكاا  مااع     
ااااذً العللياااات الصخااانعي  ناشلااا  لتنفياااذاا ترنياااا، ف ناااه ال شاااد شعاااد  

 م  التث    م  تل  الأ هات 
التةااااورات ت     تضااااع  ونااااد  ا ى الرلاااا  شأاااان  اااااذً -6

، اسااااااتجاش  لراااااارار اولاااااا  االنتصااااااااك 1998يف عااااااا  اةيباااااا  
، الرائلاا  احملاادوا  لللااواا راام اودَولاا  1996/29واالجتلاااع  

واااااا  ماااااواا نيليائيااااا  شد لااااا   -اخلاضاااااع  ملران ااااا  اوليااااا  طاصااااا  
و"جد اااد " تتاااوفر خبصوصاااها معلوماااات جوار ااا  عااا  اساااتعلاةا 

ت علااا  حنااااو راااام مأاااروع  ونااااا  مااااا الفعلااا  يف صاااانع املخااااد را
مااا ، ت  جاناا املاواا املاذنور  يف ااادولب األول  26للوعه 

، ناااااد   ارج  صااااانا يف نائلااااا  1988والثااااااين مااااا  اتفانيااااا  سااااان  
املران اا  اخلاصاا   واااذً الرائلاا  متاالاا  يف املونااع الأاا ك  اخلااامل 

ماااااا  نيليائياااا   وتااااوزِّع اةيباااا   45شاةيباااا ، وااااا  تأاااال  الاليااااا 
السااالةات الوبنيااا  املختصااا ، سااانو ا نائلااا  املران ااا  اخلاصااا  علااا  

لكاا  تصاالِّل، تراادمي املساااعد  ت  ادكومااات  اااو واةاادو منهااا
شالتعاااااو  مااااع الصاااانعات املعني اااا ، ندامااااا مرناااااة   راعاااا  االتياجااااات 

يف  دَولاااا اسااااتعلال املااااواا راااام اوالتجااااار  املأااااروع  وحيااااول او  
ونااد ت ااد ت شوضااو  فائااد  نائلاا   أااروع املات راام خااد ر صاانع امل

املران ااا  اخلاصااا  الدوليااا  احملااادوا  وتلااا  مااا  طااانال املضااا وبات 
العد اااد  مااا  املاااواا املدرجااا  يف الرائلااا  ومااا  طااانال وضاااع ناااوائل 

 مران   تنليلي  
وفيلا  تعل  شالعنا ا  شرائلا  املران ا  اخلاصا  واساتعلاةا،  -7

ماااات االساااتخ ار   تناالاااظ اةيبااا  اداجااا  ت  حتساااب طاااع املعلو 
ورمااااااااا مااااااا  املعلوماااااااات والتأاااااااارك فيهاااااااا فيلاااااااا خياااااااص املاااااااواا 
الكيليائياااااا  الاااااات   عثاااااار عليهااااااا عنااااااد تفكياااااا  املختااااااربات راااااام 
املأاروع  لصانع املخاد رات، وتلا  فيلااا شاب ساائر اةيباات علاا  
الصاااعيد الاااوبت وفيلاااا شاااب املند لاااات واةيباااات الدوليااا  املعنيااا ، 

 ملران   املخد رات ومنها اةيب  الدولي  
ونااد اسااتةدع عاادا ماا  ادكومااات ناا  منهااا مبفرااااا  -8

لااااوائح تنديلياااا  تضااااافي  خبصااااومل املااااواا راااام اخلاضااااع  لللران اااا  
اولااا  ناااد فرضااا  شاااكنا مااا   38الدوليااا   واةيبااا  عللااا  شااان  

ماااا  ماا  املااواا  132 شااكال املران اا  علاا  مااا للوعااه  نثاار ماا  
 1988والثاااين ماا  اتفانياا  ساان  راام املدرجاا  يف اااادولب األول 

اااا اةيبااا  شازا ااااا   و يف نائلااا  املران ااا  اخلاصااا   وعلااا  الاااب ترال 
التن  ااه وشاسااتةداع تاااداشم رناشياا  مناساا   لااادى تلاا  ادكوماااات 
م   ج  منع املتجر   م  استعلال املواا رم اودَول ، فها  تاوا 
   تساااال ط الضااااوء علاااا   يياااا  التنسااااي  شااااب تلاااا  النهااااوج علاااا  
الصعيد اإلنليل  يف اجتناب الاالت انز اا  مواناع مصااار املاواا 
ومواضاااع تسااار  ها واروب تنريااا  الأاااةنات، مااا  شلاااد ت  آطااار  
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وتااوا اةيباا    ضااا    تااذن ر ناا  الساالةات الوبنياا  املختصاا  شاان  
تواظاااا علااا  االباااناع علااا   الااادع اللاااوائح التنديليااا  املة رااا  

و   تتعااااو  فيلاااا شينهاااا  لااادى شااارنائها التجاااار ب و   متتثااا  ةاااا،
علااا  التةرااا  مااا  مأاااروعي  الةل ياااات والتةريااا  شأااان  ماااا  ثااام 
الأ هات م  شةنات ن  املواا الت ملك     ت ساتعل  يف صانع 

 ات عل  حنو رم مأروع خد ر امل
وماا  الضااروركِّ التصااد ك السااتعلال ال اادائ  الكيليائياا   -9

فانياااا  ساااان  العد ااااد  الاااات ااااا  راااام طاضااااع  لللران اااا  مبوجااااا ات
والاات ت سااتعل  ألرااراض مأااروع  و  سااتعَل  ناادر ضاابي   1988

منهااا يف صاانع املخااد رات راام املأااروع  وتَعتاارب اةيباا      التعاااو  
الةاااااوع  الأاااااام  شاااااب  وسااااااط الصاااااناعات املعنيااااا  والسااااالةات 
الوبني  املختصا  تالادى الوساائ  الرئيساي  يف التصادك للان رنات 

الكيليائيا  ال د لا  املساتعَلل  نسانائف  املستلر  شاب ااذً املاواا 
وتأااااال  العناصااااار األساساااااي  يف ااااااذا التعااااااو  ات ااااااع ممارساااااات 
 ار اااا  جيااااد ، نالتأااااارك يف املعااااارو ومواصاااال  رصااااد األمناااااط 
الساااااائد  يف لااااااالت صااااانع ااااااذً املاااااواا والتجاااااار  فيهاااااا شصاااااف  
مأاااروع ، وتلااا  مااا   جااا  اسااات ان  خمالفاااات اللاااوائح التنديليااا  

ت املأاات ه فيهااا؛ ونااذل  ات اااع م ااد  "اعاارو زشونااا "؛ والصاافرا
والتراااد رات املوثونااا  شأااان  االالتياجاااات املأاااروع  السااانو   مااا  
املاااااااواا املعنيااااااا  واملنتجاااااااات الااااااات حتتاااااااوك عليهاااااااا، ومنهاااااااا ماااااااثنا 
املستةضاااااارات الصاااااايدالني   وتضاااااااف  ت  تلاااااا ، تااااااذن ر اةيباااااا  

-عاماا  اتادكوماات شاان  تندار، الساا لا  رتضايه ناارار االعيا  ال
شااااء، يف مسااانل  فااارض عروشااا  علااا  ماااا  نااادرج يف عاااداا  20/4

، 1988ما  اتفانيا  سان   3األفعال اا رميا  حبساا معاىن املااا  
م   شاكال السالوك رام الراانوين لادى األشاخامل  و الأارنات 
فيلا  تعل  شتسر ا املواا رم اودَول  ماع العلال شان  الرصاد ما  

نع العرااااانم املخاااااد ر   و تلاااا  اااااو ماااا   جااااا  اسااااتعلاةا يف صاااا
املااااايث رات العرليااااا  شصاااااف  رااااام مأاااااروع ، واساااااتةداع جااااازاءات 

 عراشي  مدني  وتاار   فيلا  تص  شذل  
 

وتاادرك اةيباا      التوصاايات املااذنور   عااناً ال ملكاا      -10
تكااو  سااوى جاازء فرعاا  ماا  للوعاا  التااداشم النازماا  للتصاادك 

اسااتعلال   مساانل  منااع ملساانل  علاا  اااذا الراادر ماا  التعريااد مثاا
ات علااا  حناااو رااام مأاااروع  خاااد ر يف صااانع امل دَولااا املاااواا رااام او

ولااااذل  فهاااا  تاااادعو ادكومااااات ت  متةاااايص اخليااااارات املتاالاااا  
 دَولااا إلنأااااء آلياااات مناسااا   لرصاااد الرنااا  تاااداول املاااواا رااام او

واست ان  الصفرات املأت ه فيها الت تنةوك عليها، والتعاو  فيلاا 
ل  مااااااااااااااع اةيباااااااااااااا  يف شلااااااااااااااوغ اااااااااااااااذً الغا اااااااااااااا  شينهااااااااااااااا ونااااااااااااااذ



 

 

 


