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          املدير التنفيذي
 واجلرمية اتخدركتب األمم املتحدة املعين باملاملدير التنفيذي ملمسامهة     

العمل  إلعالن السياسي وخطةلتنفيذ ايف االستعراض الرفيع املستوى 
ملواجهة مشكلة  بشأن التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة

        ٢٠١٤يف عام  اتخدريه جلنة امل، املزمع أن جترالعاملية اتخدرامل
    اخللفية  -أوالً  

اجلـزء الرفيـع املسـتوى    انعقـاد  أثنـاء   ،األعضاء ، اعتمدت الدول٢٠٠٩ُ آذار/مارس يف  -١
السياسي وخطـة العمـل بشـأن التعـاون      ، اإلعالنَاتخدرمن الدورة الثانية واخلمسني للجنة امل

وقـد حـدد    .العامليـة  اتخـدر واجهـة مشـكلة امل  الدويل صـوب اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة مل    
ليكون موعداً تستهدفه الدول يف سعيها إىل القضـاء التـام علـى     ٢٠١٩ السياسي العام اإلعالنُ

  األنشطة التالية أو احلد منها بدرجة كبرية:
  زراعة خشخاش األفيون وشجرية الكوكا ونبات القنب على حنو غري مشروع؛  (أ)  
ات العقليــة واملخــاطر الصــحية ؤثِّرواملــ اتخــدرغــري املشــروع علــى امل الطلــب  (ب)  

  ؛اتخدرواالجتماعية ذات الصلة بامل
وصــنعها وتســويقها  ،ات العقليــة، مبــا فيهــا العقــاقري االصــطناعية ؤثِّرإنتــاج املــ  (ج)  

  ا على حنو غري مشروع؛ تجاروتوزيعها واال
  شروع ا؛غري امل تجارتسريب السالئف واال  (د)  
  .ةغري املشروع اتخدرغسل األموال ذي الصلة بامل  (ه)  
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أثنـاء دورـا    رت الـدول األعضـاء أيضـاً أن تجـري اللجنـة     قـر  ،ويف اإلعالن السياسـي   -٢
ــام    ــدها يف ع ــع عق ــذ    ٢٠١٤ الســابعة واخلمســني، املزم ــع لتنفي ــى مســتوى رفي ، استعراضــاً عل

االقتصادي واالجتمـاعي بـأن خيصـص جـزءاً      لسا تاإلعالن السياسي وخطة العمل، وأوص
 اجلمعيـةَ  العاملية، كمـا أوصـت   اتخدرلة املرفيع املستوى ملناقشة موضوع حموري يتعلق مبشك

راستثنائية للنظر يف مشكلة امل عقد دورةًالعامة بأن تالعاملية اتخد.  
يـع املسـتوى، مـن    دعـم املناقشـات أثنـاء االسـتعراض الرف     هـو  والقصد من هـذه الورقـة    -٣

خالل تقدمي عرض يبي  ر ر مشـكلة امل ن االجتاهات العاملية بشـأن تطـومنـذ اعتمـاد خطـة     اتخـد
وهـي   .العمـل يف املسـتقبل  بشـأن مسـار   األفكـار املستخلصـة   العمل، ومن خـالل تقـدمي بعـض    

ـا  .مة إىل ثالثة أجـزاء ورقة مقسر حالـة امل فيسـتعرض  اجلـزء األول منـها    أممنتصـف   يف اتخـد
الطريق صوب التنفيذ التام خلطة العمل، مع تقييم الكيفية اليت تغيـرت ـا احلالـة العامـة خـالل      

 اجلـزء الثـاين   وأمـا  .نتكـاس واالاألخرية، مـن حيـث مظـاهر التحسـن والركـود       اخلمسة عواماأل
اهلـدف املرسـوم يف    الدروس املستفادة من تنفيذ الـربامج الـيت عنيـت بالتوجـه الفعـال حنـو       فيبين

ــة امل  ــة ملراقب ــات الدولي ــا .ويف خطــة العمــل  اتخــدراالتفاقي بعــض فيعــرض اجلــزء األخــري   وأم
وال  .اتخـدر سياسـة مراقبـة امل  ب فيما يتعلق بشأن مسار العمل يف املستقبلاألفكار املستخلصة 

السياسـة الدوليـة   القرارات بشأن مسـتقبل   صوغَ ، ألنَّملزمتقصد الورقة أن تكون ذات طابع 
  .األعضاء  لدولا هو من صالحياتإمنا  اتخدرمراقبة امل يف جمال

  
   انتكاسم أم االجتاهات العاملية بعد اعتماد اإلعالن السياسي: تقد  -ثانياً  

    ر؟أم ال تغي)
1

١(    
غـري   ٢٠٠٩م احملرز يف ااالت اليت تعىن ا خطة العمل منذ اعتمادها يف عـام  التقدإنَّ   -٤

إلجراءات اليت اختذا احلكومات متاشـياً مـع اهلـدف    لة هي نتيجة فهناك اجتاهات إجيابي .متكافئ
ر فيها احلالة العامة علـى الصـعيد العـاملي     املنشود يف خطة العمل، لكنهناك أيضاً جماالت مل تتغي

أو جديـدة   حتـديات يضـاً  ويف السنوات القليلة األخـرية، نشـأت أ   .٢٠٠٩تغيراً جوهرياً منذ عام 
  .يف خطة العمل، مل تعاجل بشكل بارزمل تكن مرتقَبة أو  ، وهي حتدياتأصبحت أكثر حدةً

    

───────────────── 
 )، فإنَّفقط(خبصوص مواضيع حمدودة  ٢٠١٢أو عام  ٢٠١١ام تتعلق بعآخر البيانات املتاحة  إىل أنَّ نظراً  )١(  

  .ممكنا ذلك عندما يكون ٢٠١٢-٢٠٠٧أو الفترة  ٢٠١١- ٢٠٠٧الفترة  خيصاالستعراض 
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    احملرز مالتقد  -ألف  
٥-  ن يف     أُحرز بعض التقدحـاالت  م يف تنفيذ تدابري مراقبة العـرض والطلـب، حسـبما يتبـي

تنـاول املـواد األفيونيـة    يف وكـايني وتناولـه، و  يف إنتـاج الك  ٢٠٠٧منذ عام  االخنفاض امللحوظة
باحلقن، ويف انتشار فريوس نقص املناعـة البشـرية/متالزمة    اتخدريف بعض املناطق، وتناول امل

نقص املناعة املكتسب (األيدز وفريوسه) يف بعض البلـدان، وكـذلك يف عـرض وتنـاول راتـنج      
ويف الوقــت  .التجــارة الدوليــة قنــوات ار "اإلكستاســي"، وتســريب الســالئف مــنالقنــب وعقََّــ

ن جديرة باملالحظة يف تقدمي خدمات العالج ويف التعاون الدويلنفسه، مثّة مظاهر حتس.  
واخنفـض إمجـايل    .صت سوق الكوكايني العاملية يف السنوات اخلمـس األخـرية  وقد تقلَّ  -٦

املائـة يف الفتـرة بـني     يف ٢٦مسـاحة املنـاطق املسـتخدمة لزراعـة شـجرية الكوكـا بنسـبة قـدرها         
؛ وكذلك اخنفـض تنـاول الكوكـايني يف أمريكـا الشـمالية، وهـي أكـرب        ٢٠١٢و ٢٠٠٧عامي 

ــدر بنحــو      ــامل، بنســبة تق ــامي    ٣٥ســوق للكوكــايني يف الع ــني ع ــرة ب ــة يف الفت  ٢٠٠٧يف املائ
، يف حــني ركــدت ســوق الكوكــايني وتناولــه يف أوروبــا، وهــي ثــاين أكــرب ســوق         ٢٠١١و

يف البلدان اليت لديها أسواق للكوكايني أكـرب مـن    تعاطيه يف العامل، بل حىت تناقص للكوكايني
أمريكـــا اجلنوبيـــة  يف الزيـــادات احلاصـــلة يف أســـواق أخـــرى للكوكـــايني (    أنَّ غـــري  .غريهـــا

  .ض االخنفاضات اليت حدثت يف أمريكا الشماليةوأوقيانوسيا وآسيا وأفريقيا) مل تعاوِ
يف كبح الطلب علـى اهلريويـن يف أوروبـا الغربيـة، الـيت كانـت تعـد         وأُحرز تقدم أيضاً  -٧

وقد قُدر عدد متعاطي املواد األفيونيـة يف أوروبـا    .طيلة سنوات كثرية أكثر األسواق درا للربح
مليـون شـخص يف    ١,١بنحـو   - مـن متعـاطي اهلريويـن    معظمهموهم يف  -الغربية والوسطى 

عـدد   وكـذلك فـإنَّ   )3٣(.٢٠٠٧ مليون شخص يف عـام  ١,٤حيث اخنفض من  )2٢(،٢٠١١عام 
غـري   .شبائه األفيون أخذ يف االخنفاض يف أوروبا الغربيـة والوسـطى   النامجة عن تعاطيالوفيات 

التقـدم   ومـن ناحيـة ثانيـة، فـإنَّ     )4٤(.يزال مرتفعاً يف أوروبا الشـرقية  تعاطي املواد األفيونية الأنَّ 
منـها عـدة بلـدان    ئياً زيادات حصلت يف أحنـاء أخـرى مـن العـامل،     احملرز يف أوروبا عاوضته جز

───────────────── 
  ).A.13.XI.6(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  ٢٠١٣العاملي  اتخدرتقرير امل  )٢(  
  ).E.09.XI.12مم املتحدة، رقم املبيع (منشورات األ ٢٠٠٩العاملي  اتخدرتقرير امل  )٣(  
 - European Drug Report – Trends and developments (EMCDDA)وإدماا  اتخدراملركز األورويب لرصد امل  )٤(  

  .٢٠١٣، أيار/مايو 2013
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ــة  ــيســتخدمها املت آســيوية وأفريقي ــاطق جِ ــاهلريوين من ــور رون ب ــا مل تتطــور و عب ــاً فيه ــدمتام  بع
  )5٥(.خدمات الوقاية والعالج

٨-  ع ا برامج التنمية البديلة فقد أنتجت ختفيضات مسـتدامة يف بعـض املنـاطق الـيت     أمـزرت 
تضـمنت الـربامج الـيت    قـد  و .حملاصـيل غـري املشـروعة، وخصوصـاً زراعـة شـجرية الكوكـا       فيها ا

أدت على حنو فعال إىل احلد من زراعة احملاصيل غري املشروعة وإىل حتسني الوضع االقتصـادي  
تسـتهدف حتسـني الـبىن     ل شـاملةً تـدخ  عمليات لألسر اليت تعيش على هذه الزراعةاالجتماعي 

احملاصيل الغذائية بغية التصدي النعـدام األمـن   أو إنشاءها، وحتسني نوعية وغلّة تحتية الالزمة ال
متويـل   وقـد أثبـت   .الغذائي، وإدخال احملاصيل النقدية املنتجة أو حتسـينها مـن أجـل در الـدخل    

ن مشـاريع  أتيـة مـ  مشاريع التنمية البديلة وتيسري سبل الوصـول إىل األسـواق أمـام املنتجـات املت    
مــن أركــان  ، أمــا ركــنواتمــع الــدويل ماحنــة جهــات تيســرت بفضــل الــيتالتنميــة البديلــة 

وقـد   .يف إطار من االلتزام الطويل األمد اإذا ما نفِّذت يات املراقبة املستدامة للمحاصيلاستراتيج
على تعزيـز التعـاون   واجلرمية ممارسة دوره احلافز  اتخدرواصل مكتب األمم املتحدة املعين بامل

فيما بني بلدان اجلنوب، وتشجيع تبادل اخلربات فيمـا بـني الـدول األعضـاء، وتـوفري املسـاعدة       
 واجلرميـة، لـدى تصـميم    اتخـدر مكتب األمم املتحدة املعين باملأنَّ كما  .أساساً التقنية امليدانية

يـد بـاإلعالن السياسـي وخطـة     تقيودعم صوغ السياسـات العامـة،    براجمه املعنية بالتنمية البديلة
مــن خطــة العمــل املعنــون "التعــاون   ذلــك اجلــزَء يشــمل، مبــا ٢٠٠٩العمــل املعتمــدين يف عــام 

ات ؤثِّرواملـ  اتخـدر الدويل على إبادة الزراعة غري املشروعة للمحاصيل املسـتخدمة يف إنتـاج امل  
اإلرشـادية بشـأن التنميـة البديلـة     العقلية وبشأن التنمية البديلة"، وكذلك مببادئ األمم املتحـدة  

  .٢٠١٣  وإعالن ليما بشأن التنمية البديلة، الصادرين عام
ــ تســتند إىلمــن البلــدان الــيت نفَّــذت بــرامج   ةًعــدأنَّ ويبــدو   -٩ مــن  ة مــن أجــل احلــد أدلَّ

بـاحلَقْن، قـد متكّنـت     اتخدرمتعاطي امل لدىغري املشروعة  اتخدرالعواقب السلبية لتعاطي امل
 .من خفض عـدد اإلصـابات اجلديـدة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية لـدى أولئـك األشـخاص          

هذا هو ما حدث، مثالً، يف كثري من بلدان أوروبا الغربية وأوقيانوسيا، حيـث يبـدو   أنَّ ويبدو 
برامج توفري اإلبر واحملـاقن وخـدمات العـالج اإلبـدايل بِشـبائه األفيـون، إىل جانـب جمموعـة         أنَّ 

غـري   اتخـدر تعاطي املدمات الصحية واالجتماعية األخرى، قد أفضت إىل اخنفاض يف من اخل
علـى  و .حـاالت اإلصـابة بـذلك الفـريوس    انتشار  هو السبب يفالذي  املأمون عن طريق احلقن

───────────────── 
  .٢٠١٣العاملي  اتخدرتقرير امل  )٥(  
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 هلـذا م مشـجع يف تلـك البلـدان، ال تـزال مشـكلة االنتشـار الوبـائي        يالحـظ مـن تقـد    اممـ رغم ال
  .عن احلل باحلَقن بعيدةً اتخدرطاق العامل بني متعاطي املالفريوس على ن

بــه قـد اخنفضــا علــى الصــعيد   تجــارعــرض راتـنج القنــب واال أنَّ  إىلتشــري ومثـة دالئــل    -١٠
، كمـا  يف أهم البلدان املنتجة لراتنج القنـب  أو استقرت احندرتالقنب قد  نبتةزراعة ف .العاملي

إذ اخنفضــت املضــبوطات  .ص حجــم الســوق العامليــة لــراتنج القنــب  تقلّــتثبــت هنــاك أدلّــة أنَّ 
إىل  - وهـذا االخنفـاض   .٢٠١١-٢٠٠٧يف املائة يف الفترة  ٢١العاملية من راتنج القنب بنسبة 

عـرض راتـنج القنـب والطلـب     اخنفـاض  علـى   إمنـا يـدلّ   -علـى األرجـح   جانب ثبات األسـعار  
تنج القنـب العامليـة قـد عـوض بارتفـاع مسـتويات إنتـاج        تقلُّص سوق راأنَّ يبدو  ،ولكن .عليه

عشبة القنب، الذي جيري بتزايد يف مرافق غري مشروعة داخل البيوت، وغالبـاً مـا حيـدث هـذا     
  .تقدماًيف بلدان أكثر 

الطلــب  بشــأن العنايــة خبفــضتــدابري وطنيــة  تنفيــذوعلــى وجــه العمــوم، أُحــرز تقــدم يف   -١١
م يكون ذلـك التقـد   باع ج دؤوب واستباقي لضمان أالَّيلزم ات ،ولكن )6٦(.اءوالعرض على السو

وعلى سبيل املثال، شـهدت السـنوات القليلـة املاضـية اخنفاضـاً شـديداً يف إنتـاج         .د جناح عابرجمر
يف  ٧٨("اإلكستاسي") وتعاطيـه، إذ اخنفضـت مضـبوطات "اإلكستاسـي" بنسـبة       MDMAعقّار 

 .، ويعـزى هـذا يف املقـام األول إىل تحسـن يف مراقبـة السـالئف      ٢٠١١و ٢٠٠٧ املائة بني عامي
ــادة   ــة مـــــن مـــ ، MDP-2-P 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone-3,4(فاملضـــــبوطات العامليـــ

، هبطــت MDMAار ") الــيت هــي الســليفة الرئيســية إلنتــاج عقّــ   PMKاملعروفــة أيضــاً باملختصــر " 
بتلـك   تجـار شـديد يف اال  تراجـع على  ، مما يدل٢٠١١ّ-٢٠٠٧فترة خالل اليف املائة  ٩٥بنسبة 

بــات " ومركَّأوليـة  باســتحداث "سـالئف  االخنفـاض فــوا مـع ذلـك   املتجِـرين تكي أنَّ غـري   .السـليفة 
حبوث معززة لفهم مشكلة العقاقري االصطناعية غـري املشـروعة، وللتعـرف     إجراُء ويكتسي .بديلة

ــواع املنتجــات ا  ــات وغريهــا مــن      علــى أن ملتاحــة يف الســوق غــري املشــروعة، وإدمــاج تلــك البيان
بالغـة يف اجلهـود الراميـة إىل احلفـاظ      ي، أمهيةًاملعلومات بطريقة منهجية يف أنشطة الرصد والتحر
  .العمل على بعض ما حتقق من مكاسب منذ اعتماد خطة

 النطــاق واســعةوقائيــة  ، نفَّــذت جمموعــةٌ كــبريةٌ مــن البلــدان أنشــطةً  ٢٠١٢ويف عــام   -١٢
وزورامل دت مكتــبــواجلرميــة  اتخــدا األنشــطة الوقائيــة األدق اســتهدافاً، مبعلومــات عنــها؛ أم

 .التــدريب علــى املهــارات األســرية والوالديــة، فقــد كــان اســتخدامها أقــل شــيوعاً  ومنــها مــثال

───────────────── 
بلداً معظمها بلدان يف أوروبا وآسيا  ٥٦واردة من استناداً إىل الردود على استبيان التقارير السنوية، ال  )٦(  

 والقارة األمريكية، وبلد واحد فقط من كل من أفريقيا وأوقيانوسيا.
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، مـع تـوفري   اتخـدر امللديها عيادات داخلية وخارجيـة للعـالج مـن    أنَّ وأفادت معظم البلدان ب
، وتطهـريٍ للجسـم مـن    حتفيزيـة مقابالت مشورة طبية، وعالجات خاصة بالسلوك اإلدراكي، و

ــران، وفحــوص دقيقــة، وتــدخالت ســريعة، ومرافــق     اتخــدرامل ، ومجاعــات مســانِدة مــن األق
عالجية، ومساعدة اجتماعيـة، وخـدمات إلعـادة التأهيـل والرعايـة الالحقـة تتـاح علـى نطـاق          

وسع مـن خـدمات العـالج اإلبـدايل لشـبائه األفيـون وخـدمات العـالج مبضـادات تـأثري شـبائه            أ
ــر واحملــاقن، وخــدمات لعــالج متعــاطي امل    ــرامج لتــوفري اإلب مــن اإلصــابة   اتخــدراألفيــون، وب

للتأكّد مـن عـدم إصـابتهم بـأمراض      اتخدربالفريوسات العكُوسة، وفحوص دقيقة ملتعاطي امل
واجلرميـة منـذ    اتخـدر وقـد أطلـق مكتـب امل    )7٧(.ال اجلنسي ولعالج املصـابني ـا  منتقلة باالتص

مبادرات كربى ملساعدة الدول األعضـاء علـى الوفـاء بالتزامهـا باسـتحداث نظـام        ٢٠٠٩عام 
وقــد متكّــن املكتــب، بالتعــاون مــع منظمــة الصــحة     .يركِّــز علــى الصــحة  اتخــدرملكافحــة امل

ــا   ــن الوصــول إىل م ــة، م ــل عــن   العاملي ــة     ١٤ ٠٠٠ال يق ــاختالالت مرتبط شــخص مصــابني ب
وأصـــدر املكتـــب منشـــورين  .عةنة وموســـبلـــداً، فَـــزودهم خبـــدمات حمســـ ٣٨يف  اتخـــدربامل

معلَميني، يدعو أحدمها إىل األخذ بالعالج بديالً عـن جـزاءات العدالـة اجلنائيـة (صـدر يف عـام       
ول جرعـات مفرطـة مـن شـبائه األفيـون (صـدر يف       )، ويدعو اآلخر إىل الوقايـة مـن تنـا   ٢٠١٠

يقـوم علـى    اتمخـدر كان هلما أثر إضايف يف الترويج لعالج من االران للوقد )، ٢٠١٣ عام
 .ال يف مراكـز االحتجـاز   ويقـدم داخـل اتمعـات احملليـة    ة علميـة ويراعـي حقـوق اإلنسـان     أدلََّ

املشـروعة وغـريه مـن أمنـاط السـلوك احملفوفـة        غـري  اتخـدر وفيما يتعلـق بالوقايـة مـن تعـاطي امل    
ــة علــى املهــارات    ١٥ أب وأم وطفــل يف ٧ ٠٠٠باملخــاطر، اســتفاد   ــداً مــن دورات تدريبي بل

تعـاطي  يف عامـل مهـم يف الوقايـة مـن البـدء       واُألسرية، مما أفضى إىل حتسني احلياة اُألسرية، وه
عــايري الدوليــة للوقايــة مــن تعــاطي  "امل ٢٠١٢وقــد نشــرت يف عــام  .غــري املشــروعة اتخــدرامل
وبدأت مبادرة "استراتيجية الوقاية ومقررو السياسـات" تعمـيم تلـك املعـايري علـى       ،"اتخدرامل

ــداً ٢٠ مقـــرري السياســـات يف ــدرها   .بلـ ــادة قـ ــذا إىل زيـ ــة  ١٩وأفضـــى هـ ــة يف معرفـ يف املائـ
ط طريــق لتحســني النــهوج املشــاركني بأســاليب الوقايــة القائمــة علــى األدلــة، وإىل رســم خــرائ

ــة مــن امل  ــة للوقاي ــك، اســتحدث مكتــب امل  وإىل جانــب .اتخــدرالوطني ــة  اتخــدرذل واجلرمي
ونفَّـذ  ، يف سـن مبكِّـرة جـدا    اتخـدر بروتوكوالت لتوفري اخلدمات لألطفال املعرضني خلطر امل

املبـادرة الشـبابية" حبشـد    وفيما يتعلق بالتوعية، تقـوم "  .بلدان ٤ يف تلك الربوتوكوالت جتريبيا

───────────────── 
"اإلجراءات اليت اختذا الدول األعضاء لتنفيذ اإلعالن السياسي ملزيد من املعلومات، انظر الوثيقة املعنونة   )٧(  

، العاملية" اتخدرراتيجية متكاملة ومتوازنة ملعاجلة مشكلة املالدويل صوب است وخطة العمل بشأن التعاون
  .٢٠١٤عام  يف دورا اليت ستعقد يف اتخدرستنظر فيها جلنة امل وهي وثيقة
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جهــود الشــباب مــن خــالل الشــبكات االجتماعيــة، وكــذلك مــن خــالل أنشــطة حمليــة مشلــت   
وأخرياً، نقَّح املكتب جزءاً من القانون النمـوذجي يتعلـق    .بلداً ٢٥شاب وشابة يف  ٢٠ ٠٠٠

يــاً علــى اخلاضــعة للمراقبــة ألغــراض طبيــة، وهــو يعكــف حال اتخــدربتيسـري احلصــول علــى امل 
  .جتريب حزمة من التدخالت يف ثالثة بلدان

، أصبحت أساليب التحري اخلاصة مسموحاً ـا قانونـاً   اتخدروفيما يتعلق بعرض امل  -١٣
أفـادت غالبيـة البلـدان     فقـد  .يف مجيع البلـدان الـيت ردت علـى اسـتبيان التقـارير السـنوية تقريبـاً       

كمـا أفـاد عـدد كـبري مـن البلـدان        .التسليم املراقببأا تستخدم األساليب املستترة وعمليات 
بأا نظمت دورات تدريب خاصة لتوعية موظفي أجهـزة إنفـاذ القـانون وزيـادة قـدرم علـى       

  )8٨(.مواجهة التحديات الناشئة عن استخدام التكنولوجيات اجلديدة
ــعها أن تتصــدى ملشــكلة اال        -١٤ ــيس بوس ــه ل ــدان أن ــد أدركــت البل  اترخــدبامل تجــاروق

فمنذ اعتماد خطة العمـل، اسـتمر التعـاون مـن      .منفردةً، وال يزال االلتزام بالتعاون الدويل قوياً
(خالل اهليئات احلكوميـة الدوليـة  

9

يف تزويـد األوسـاط اإلقليميـة والدوليـة مبرتكـزات لتحديـد        )٩
لدوليـة إىل  وأفضـت املبـادرات الثنائيـة واإلقليميـة وا     .اتخدروج وحلول مشتركة ملشكلة امل

  .العمليتيسري التعاون 
    

    التعاون الثنائي    
، أفادت غالبية البلـدان الـيت ردت علـى اسـتبيان التقـارير السـنوية بأـا        ٢٠١٢يف عام   -١٥

 .انتـدبت مــوظفي اتصـال، وقامــت بعمليـات مشــتركة وبتبـادل للمعلومــات مـع بلــدان أخــرى     
(مبـن فـيهم رعاياهـا) إىل     اتخمـدر ي جـرائم   كبيف املائة من البلدان أـا سـلَّمت مـرت    ٤٠وذكر 

وذكــر نصــف عــدد البلــدان الــيت   .بلــدان أخــرى مبقتضــى اتفاقــات ثنائيــة أو إقليميــة أو دوليــة  
أفادت عن ذلك أا تلقَّت مساعدة تقنية، وذكر النصف اآلخر أا قـدمت مسـاعدة تقنيـة إىل    

───────────────── 
"اإلجراءات اليت اختذا الدول األعضاء لتنفيذ اإلعالن السياسي ملزيد من املعلومات، انظر الوثيقة املعنونة   )٨(  

، العاملية" اتخدرالدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملعاجلة مشكلة امل التعاونوخطة العمل بشأن 
 .٢٠١٤عام  يف دورا اليت ستعقد يف اتخدرستنظر فيها جلنة امل وهي وثيقة

، استضافت اجلمعية العامة والس االقتصادي واالجتماعي وجملس األمن نقاشات اتخدرإىل جانب جلنة امل  )٩(  
عدد من اهليئات مرتكزات مشتركة ملواجهة مشكلة استحدثَ مشتركة. كما  تصدعديدة، وصاغت تدابري 

من خالل كيانات إقليمية، مثل منظمة الدول األمريكية واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا  اتخدرامل
 سيا (اآلسيان).(اإليكواس) واالحتاد األورويب واالحتاد األفريقي ورابطة أمم جنوب شرق آ
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رابة ثالثة أرباع البلدان املتلقية للمسـاعدة  البلدان املبلّغة، أو قُ وأفاد ثلث جمموع .بلدان أخرى
  .التقنية، بأا تلقت بعض تلك املساعدة من خالل األمم املتحدة

    
    التعاون اإلقليمي    

التعاون اإلقليمي عامـل بـالغ األمهيـة يف اختـاذ تـدابري      أنَّ يتزايد اعتراف اتمع الدويل ب  -١٦
ج إذ ميكــن للنــه .وســائر املشــاكل العـابرة للحــدود  تاخــدرفعالـة ومنســقة ملواجهــة مشـكلة امل  
يف تدعيم احلـوافز واملسـاءلة علـى الصـعيد الـوطين، كمـا ميكـن         اإلقليمي أن يؤدي دوراً حموريا

وقد شدد على هذه النقطـة أيضـاً يف    .أشد متانةًر مرتكزات للعمل للمنظمات اإلقليمية أن توفِّ
 .٢٠١٢ خبطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  فيــع املســتوى املعــين تقريــر فريــق الشخصــيات البــارزة الر 

ــوانني امل     ف ــاذ ق ــة بإنف ــة املعني ــة اخلمســة لرؤســاء األجهــزة الوطني  اتخــدراالجتماعــات اإلقليمي
ويف الوقـت نفسـه شـجع     .ر أساسـاً متينـاً للتعـاون اإلقليمـي    (هونليا)، اليت تعقد كل سـنة، تـوفِّ  

ــة يف الســ  اتخــدرمكتــب امل ــة     واجلرمي ــة ملواجه ــادرات إقليمي ــة املاضــية سلســلة مب نوات القليل
ــذاًء بنمــاذج املمارســات اجليــ   .اتخــدرمشــكلة امل دة لــدى اإلنتربــول ومكتــب الشــرطة   واحت
واملنظمــــة العامليــــة للجمــــارك، أُنشــــئ مركــــزان إقليميــــان جديــــدان   (اليوروبــــول) األورويب

ــة ــتخبارات اجلنائيــ ـــ ، يف لالســ ــي للمعلومـ ــز اإلقليمــ ــطى املركــ ــيا الوســ ــيق يف آســ  ات والتنســ
(CARICC)واملركز اخلليجي للمعلومات اجلنائية ، (GCIC)    إىل جانب خليـة ختطـيط مشـتركة ،

كما أُنشئت يف إطـار الربنـامج العـاملي     .ومجهورية إيران اإلسالمية تشمل أفغانستان وباكستان
واجلرميـة،   اتخـدر تـب امل لتدعيم القدرات من أجل منع اجلرمية املنظمة ومكافحتـها، التـابع ملك  

ومثـة مبـادرات عملياتيـة أخـرى،      .شبكات إقليمية ألجهزة النيابة العامة املعنية باجلرميـة املنظمـة  
وغـريه مـن    اتخـدر بامل تجـار مدعومة من املكتب، بالتشارك مع منظمات أخـرى، ملواجهـة اال  

، ومشـــروع (WACI) مبـــادرة ســـاحل غـــرب أفريقيـــا املشـــتركة  ومنـــهااألنشـــطة اإلجراميـــة، 
(الـــيت تعـــىن بالتصـــدي للتـــدفقات املاليـــة غـــري   "CASH"التخاطُـــب بـــني املطـــارات، ومبـــادرة 

يف أفغانسـتان والبلـدان اـاورة)،     اتخـدر بامل تجاراملشروعة ومبصادرة موجودات شبكات اال
لـيت تشـمل   ز على اجلهود االعتراضية ضـمن إطـار املبـادرة الثالثيـة ا    (اليت تركّ "STOP"ومبادرة 

 (MaReS))، ومبادرة األمـن اإلقليمـي البحـري    ومجهورية إيران اإلسالمية أفغانستان وباكستان
ع كمـا شـج   .(اليت دف إىل تدعيم التعاون البحري بني مجهورية إيـران اإلسـالمية وباكسـتان   

الً التعــاون اإلقليمــي مــن خــالل بــرامج إقليميــة أفضــل تكــام  علــى واجلرميــة اتخــدرمكتــب امل
بــرامج إقليميــة متكاملــة: يف أفريقيــا الشــرقية؛ ويف شــرق آســيا  ١٠إذ أَطلــق املكتــب  .وترابطــاً

واحملــيط اهلــادئ؛ ويف أمريكــا الوســطى؛ ويف جنــوب شــرق أوروبــا؛ ويف الــدول العربيــة؛ ويف    



 

V.13-88512 9 
 

UNODC/ED/2014/1 

غرب أفريقيا؛ ويف أفغانستان والبلدان ااورة؛ ويف اجلنوب األفريقي؛ ويف جنـوب آسـيا؛ ويف   
يف جنــوب شــرق أوروبــا وجنــوب  مــثالً،وقــد أخــذ بعــض هــذه الــربامج ( .منطقــة الكاريبـــي)

ــة   ــه الثاني ــة     .شــرق آســيا) يــدخل مرحلت ــة ملراقب ــربامج تــدعم تنفيــذ االتفاقيــات الدولي وهــذه ال
  .(من خالل ج متوازن يعاجل جانيب الطلب والعرض) اتخدرامل

    
    التعاون األقاليمي    

العاملية واألقاليمية الناجحة يف السنوات القليلة املاضية مبادرةُ ميثاق بـاريس،  من املبادرات   -١٧
 تجـار منظمة) من أجل مواجهة اال ٢٠دولة عضواً و ٥٨وهي شراكة دولية حمورية راسخة (تضم 

بـاملواد األفيونيــة األفغانيـة املنشــأ وكـذلك اســتهالك تلـك املــواد، والربنـامج العــاملي ملكافحـة غســل       
واجلرميــة، والــذي يســاعد  اتخــدروال وعائــدات اجلرميــة ومتويــل اإلرهــاب، التــابع ملكتــب امل األمــ

السـلطات الوطنيــة يف أفغانسـتان والبلــدان اـاورة علــى مجـع املعلومــات عـن التــدفقات املاليـة غــري       
مدامهـة   مواصلة تعطيـل تلـك املـدفوعات، ومـن مث    على املشروعة املرتبطة باملواد األفيونية األفغانية و

برنامج مراقبة احلاويات، املشترك بـني   فإنَّ ،كذلك .الشرائح العليا من اجلماعات اإلجرامية املنظمة
ــب امل ــذ         اتخــدرمكت ــدول األعضــاء من ــاعد ال ــذي يس ــارك، وال ــة للجم ــة العاملي ــة واملنظم واجلرمي

اجلافة، أثبت أنه أداة  إلنفاذ القانون يف البحر واملوانئمستدامة على إنشاء بىن تنظيمية  ٢٠٠٣ عام
جــاريف التصــدي لالالــة فعربامل تــبط أثنــاء الســنوات العشــر        .اتخــدفبفضــل هــذا الربنــامج، ض

طنـاً مـن القنـب،     ٥٥طـن مـن اهلريويـن، ومـا يزيـد علـى        ٢,٢طناً مـن الكوكـايني، و   ٧٧ األخرية
على الصـعيد   اتخدرة املوإدراكاً للحاجة إىل مواجهة مشكل .وحاويات مملوءة بكيماويات سليفة

ع املكتبجفضال عن التعاونبني املراكز اإلقليمية املعنية بإنفاذ القانون،  على التعاون األقاليمي، ش 
مع منظمات دوليـة وإقليميـة أخـرى راسـخة القـدم ومعتـرف ـا، مثـل اإلنتربـول واملنظمـة العامليـة            

بـادرة "تشـبيك الشـبكات"، الـيت ـدف إىل      يعـرف مب  للجمارك واليوروبول وغريها، من خالل مـا 
جـيالً جديـداً مـن    واجلرميـة   اتخدراملكما استحدث مكتب  .حشد قوى تلك املراكز املنفردة معاً

الربامج اإلقليمية املتكاملة واملترابطة، وجاً أقاليمياً يتيح تنفيذ تلك األنشـطة علـى حنـو اسـتراتيجي     
  .املختلفة عرب املناطق

    
    يذكر رغيال ت  -اءب  

١٨-  على الرغم من التقدـاالت، فلـم يـتغري احلجـم العـام للطلـب علـى         م احملرز يف بعـض ا
 اتخـدر امل لتنـاول ل االنتشـار العـاملي   زال معدال يو .على الصعيد العاملي كبرياً تغرياً اتخدرامل

الذين تتراوح أعمـارهم   من السكان يف املائة تقريباً ٥قدرها حول نسبة يتأرجح غري املشروع 
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10(.سنة ٦٤و ١٥بني 

علـى  غري املشـروعة مسـتقرة    اتخدروظلت معدالت انتشار معظم امل )١٠
 هامـة رات على الصعيد العاملي يف السنوات األخرية، حىت على الرغم من حـدوث تغيـ   األرجح

ومنـها  ، اترمخـد غـري املشـروع لل  التناول زال ي عموماً، الو .على الصعيدين اإلقليمي والدويل
 اتمخـدر للنتجـة  املسـيما يف البلـدان    الكوكايني واهلريوين، يتزايد يف البلدان الناميـة، وال مثالً 

  .يف البلدان املتقدمةأخذ يف الركود أو اهلبوط وبلدان العبور، و
إىل مسـتقرة   ةغـري املشـروع   اتخـدر املعـن تعـاطي    النامجةزالت العواقب الصحية  وما  -١٩

 مليـون شـخص تقريبـاً    ٢٧عنـد   اإلشكاليني مسـتقراً  اتخدرظلَّ عدد متعاطي املد وق .حد ما
ــادل نســبة    .يف الســنوات األخــرية  ــذين تتــراوح       ٠,٦وهــذا يع ــة مــن ســكان العــامل ال يف املائ

الزيـادات يف  مـن  رغم علـى الـ  و .يف املائـة)  ٠,٩-٠,٣سـنة (النطـاق:    ٦٤و ١٥أعمارهم بـني  
نسـبة القصـور يف    مـا زالـت  حتسن نوعية خـدمات العـالج،   عدد األشخاص اجلاري عالجهم و

مـن   خدمات العالج غـري متاحـة ألربعـة    سبل احلصول علىف :مرتفعةً الطلب على العالجتلبية 
  .اإلشكاليني اتخدركل مخسة أشخاص من متعاطي امل

خاص واجلرميـة عـدد األشـ    اتخـدر ، قدر مكتب األمم املتحـدة املعـين بامل  ٢٠١١ويف عام   -٢٠
ــاطون امل  ــذين يتع ــاحلقْن ب اتخــدرال ــاءب ــون شــخص (النطــاق:   ١٤ زه ــاً ٢٢-١١ملي  ، أي)مليون

11(.ســنة ٦٤و ١٥يف املائــة مـن الســكان الـذين تتـراوح أعمــارهم بـني      ٠,٣ نسـبته  مـا 

ومـن بــني   )١١
يف قاطبـة  العـامل  يف  مليون شخص ٣٤جمموع املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية البالغ عددهم 

ــاحلقْن املصــابني ــذا الفــريوس   اتخــدر، قُــدر عــدد متعــاطي امل ٢٠١١ عــام ــون  ١,٦ بنحــوب ملي
يف املائــة مــن بــني متعــاطي   ١١,٥مبــا يعــادل  أي ماليــني)، ٣,٩-مليــون ١,٢شــخص (النطــاق: 

بـاحلقْن   اتخـدر اإلصـابة بـذلك الفـريوس بـني متعـاطي امل     وقوع واستمر معدل  .باحلقْن اتخدرامل
يف املائـة مـن    ٤٠مـن  حيـث ال تـزال تبلـغ نسـبة هـؤالء احلـاقنني أكثـر        يف عدد من البلدان،  مرتفعاً

وعالوة على ذلك، ال متثل التقـديرات   .حاالت العدوى اجلديدة بفريوس نقص املناعة البشرية فيها
قيـة  التحسـن يف موثو إىل  أساسـاً  بل هي تعزى، نقصاً واقعياًبالضرورة  ٢٠١١لعام ديدة اجلالعاملية 

استثمارات من أجـل توليـد بيانـات اسـتراتيجية     بفيها  اضطُلععمليات اإلبالغ يف بعض البلدان اليت 
لربنـامج األمـم املتحـدة املشـترك بشـأن األيـدز وفريوسـه، فقـد حتسـن نطـاق            ووفقاً .من هذا القبيل

 اتخــدرملهــة إىل متعــاطي ااملوج ،يف خــدمات الوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البشــرية  الشــمول

───────────────── 
 ١٥يف املائة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بني  ٥,٣ السنوي ، بلغ معدل االنتشار٢٠١١يف عام  )١٠(

 املائة). يف ٦,٩-٣,٦سنة (النطاق:  ٦٤و
 .٢٠١٣العاملي  اتخدرتقرير امل )١١(
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عـدد احملـاقن    غالبـاً مـا ال يصـل   وبوجه عـام،   .يف الكثري من البلدان زال منخفضاً باحلقْن، ولكنه ما
ر عة علـى كـل متعـاط لل   املوزـ     اتمخـدـا، وهـي   بـاحلقْن إىل النسـبة العامليـة املوص قَنـ  ٢٠٠ىحةم 
12(.قليلة)  دخل (مع استثناءاتيف البلدان املرتفعة ال ، إالَّلكل متعاط باحلقْنيف السنة  ةمعقم

١٢(  
 اتخـدر نصف جمموع األشـخاص الـذين يتعـاطون امل   أنَّ إىل التقديرات املتاحة وتلمح   -٢١

 عـد مـن النـوع جـيم، وهـو مـرض م     الفريوسـي  زالوا يصابون بعدوى التـهاب الكبـد    باحلقْن ما
شــأن، التــهاب ومــن  .مماثــل للتقــديرات الســابقةذا مقــدار وهــ .بالدرجــة األوىليصــيب الكبــد 

13(،فعــاالً الكبــد مــن النــوع جــيم، إن مل يعــاجل عالجــاً  

ف الكبــد أن يــؤدي إىل اإلصــابة بتليــ  )١٣
  .وسرطان الكبد وأشكال أخرى من الفشل الكبدي وإىل املوت يف اية املطاف

 اتخـدر باملذات الصلة لعدد الوفيات واجلرمية  اتخدراملوتبلغ آخر تقديرات مكتب   -٢٢
()،٢٠١١يف عــام  ٢٤٧ ٠٠٠-١٠٢ ٠٠٠ (النطــاق شــخص ســنوياً ٢١٠ ٠٠٠حــوايل 

14

١٤( 
منظمــة الصــحة العامليــة (حــوايل الســابقة الصــادرة عــن تقــديرات البقليــل مــن وهــو تقــدير أدىن 

15(.)٢٠٠٤ شخص يف عام ٢٤٥ ٠٠٠

 تقـديرات املكتـب املنخفضـة راجعـة أساسـاً     أنَّ غـري   )١٥
اخنفـــاض كـــبري مـــن الناحيـــة أي دوث ، ومـــن مث ال ميكـــن القـــول حبـــةإىل اختالفـــات منهجيـــ

  .اإلحصائية
٢٣-  زالـت ختضـع    التجـارة الدوليـة يف السـالئف الكيميائيـة مـا      العرض، فإنَّ جانبا من أم

بعـد  ، مث مـا جيـري   عمليات تسريب السالئف الكيميائية من املصـادر الداخليـة   للمراقبة، ولكن
حتقـق مـن    مـا  جزئيـاً  تعـاوض ملشـاكل و اثري تـ ال تزال  ،عرب احلدوداملواد  تلكلمن ريب ذلك 

  .تقدم يف جمال مراقبة التجارة الداخلية يف هذه املواد الكيميائية
    

───────────────── 
 UNAIDS Global report: UNAIDS report on theبرنامج األمم املتحدة املشترك بشأن األيدز وفريوسه  )١٢(

global AIDS epidemic 2013. 
)١٣( Turner K.M. and others, The impact of needle and syringe provision and opiate substitution therapy on 

the incidence of hepatitis C virus in injecting drug users: pooling of UK evidence, Addiction 2011; 10, 

pp. 1978–88. 
 .٢٠١٣العاملي  اتخدرتقرير امل )١٤(
 World Health Organization, Global Health Risks: Mortality and Burden ofمنظمة الصحة العاملية،  )١٥(

Disease Attributable to Selected Major Risks (Geneva, 2009). 
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    اتنتكاساال  يمج  
أخطـر  غـري املشـروعة    يف زراعـة خشـخاش األفيـون   حصـلت  الزيـادات الـيت   لقد كانـت    -٢٤

راعة خشخاش األفيـون  حجم زأنَّ فعلى الرغم من  .خطة العمل منذ اعتمادها يف مسار انتكاس
يف املائـة فيمـا بـني عـامي      ٢٠ زيـد علـى  بنسـبة ت  لتتضـاء غري املشروعة على مسـتوى العـامل قـد    

إىل مــا كانــت عليــه مســتوياته الســابقة يف عــام       ٢٠١٢، فقــد عــاد يف عــام   ٢٠٠٩و ٢٠٠٧
مسـتوى   أنَّوتشـري التقـديرات إىل    .جة الرئيسيةردة يف مجيع البلدان املنتمع زيادات مطّ ،٢٠٠٧

ارتفـع  قـد  ، الرئيسـي  زراعتـه  بلـد بعيـد   إىل حـد  هـي زراعة خشخاش األفيون يف أفغانستان، اليت 
خصوصــاً بــالنظر إىل انعــدام ، وهــي مســألة مــثرية للقلــق البــالغ،  ٢٠١٣ا يف عــام قياســي ارتفاعــاً

  .٢٠١٤كتنف الوضع فيما بعد عام اليقني الذي ي
ــالتوســـلـــك ذاخلطـــرية األخـــرى  اتنتكاســـاالومـــن   -٢٥ طات ع املســـتمر يف ســـوق املنشـ

ـا علـى    تجـار تلك املواد وصنعها واال تعاطيتظل البيانات املتاحة عن  حني يفو .االصطناعية
عـــام فيهـــا عـــالوة علـــى زيـــادة حـــدوث حنـــو غـــري مشـــروع متفرقـــة، فإـــا كلـــها تشـــري إىل  

٢٠٠٧،)16

أسـباب   عـدةُ  عر هـذا التوسـ  وميكـن أن تفَسـ   .فيما يتعلق بامليثامفيتامني خصوصاًو )١٦
هـي  االصـطناعية   العقـاقري مراقبة صـنع  ف .ي الطلب والعرض على السواء صلة مبراقبة جانبذات 

مـن   تشـتتاً النباتيـة أقـل    اتخـدر إنتـاج امل نَّ أل ،النباتيـة  اتخـدر املإنتاج أكثر صعوبة من مراقبة 
الزراعة إىل احلصاد فالصـنع)، ممـا    أطول وخطوات أكثر (من ألنه يتطلب وقتاً -حيث أماكنه 

  .يتيح املزيد من الفرص أمام تدابري املراقبة لكي تتدخل
ــلُ  -٢٦ ــة الســالئف االســتراتيجيةَ   ومتثِّ ــدة للحــد   مراقب ــاقريمــن عــرض   الرئيســية الوحي  العق

ى علـ مليثامفيتـامني  امن صنع  فعاليةيف احلد بمل تنجح االستراتيجيات القائمة  لكن .االصطناعية
مــن الطرائــق املبتكــرة  عــدداً اســتبانتاجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة قــد  حيــث إنَّحنــو ســري، 

غـري اخلاضـعة   : اسـتخدام املستحضـرات الصـيدالنية    أي ،لاللتفاف على تدابري مراقبة السالئف
مراقبــة أنظمـة   فيهــا تكـون واســتحداث مواقـع لصــنع امليثامفيتـامني يف بلــدان    ؛للمراقبـة الدوليـة  

إىل الحقـاً  الـوطين مث ريبـها    الصـعيد وتسريب السالئف على  ؛ضعيفة على األرجح الئفالس
ميكــن والــيت ال ختضــع للمراقبــة الدوليــة  "األوليــةالســالئف "اســتخدام  دايــدزاو ؛بلــدان أخــرى

 .صـنع امليثامفيتـامني  ل الالزمـة مث حتويلـها إىل السـالئف الكيميائيـة     ،تصديرها إىل بلـدان أخـرى  
رالوقاية من تعاطي امل الطلب، فإنَّ جانب ا يفأميف األكثـر  تسـتهدف   ال ةشـروع املغري  اتخد

شـروع تعـاين   املاملنشـطات االصـطناعية غـري     تنـاول جهود الوقاية مـن   فإنَّ لذلكو ؛مواد بعينها
───────────────── 

 .٢٠١٣العاملي  اتخدرتقرير امل رالع على مزيد من املعلومات، انظلالطِّ )١٦(
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ذة علـى حنـو مسـتدام والقائمـة     املنفَّـ  اتخـدر امل من نقـص يف تـدخالت وسياسـات الوقايـة مـن     
االفتقـار   وإعـادة تأهيلـهم، فـإنَّ    اتمخـدر ا فيما يتعلق برعاية املـرنني لل أم .ة العلميةعلى األدل

طات االصـطناعية  املرنني للمنشاألشخاص معاجلة  تعرقل كثرياًإىل أساليب العالج الصيدالين 
طاتوغريها من املنش.  

ع يف زراعـة القنـب   توسـ عـن حـدوث   النمـو  متزايد من البلدان املتقدمـة   عدد بلغوقد أ  -٢٧
بيـة بالغـة التطـور، ممـا قـد حييـل القنـب        نمنتجات ق الزراعةنتج هذه تحيث يف األماكن املغلقة، 

ة ظواهر ومنـها  و .خطورةً إىل مادة أشدى ذلك يف عدر تزايـد نسـبة متعـاطي امل   قد تبداتخـد 
بعاجلَالذين يون من تعاطي القن.  
بالكوكايني والطلـب عليـه    تجارتقليص اال الرامية إىل  الناجحةالتدابريوكان من شأن   -٢٨

 اتخـدر عصـابات امل تكـتالت  أن عمـدت   ،سيما يف أمريكـا الشـمالية   يف البلدان املتقدمة، وال
أوقيانوســيا ، وكــذلك يف جديــدة يف أمريكــا اجلنوبيــةمتاحــة يف أســواق إىل استكشــاف فــرص 

الكـثري مـن البلـدان الناميـة مـا لـدى البلـدان املتقدمـة مـن           توفر لـدى يال لكن و .وآسيا وأفريقيا
  .جتهيزات مناسبة للتصدي لتلك املشكلة

القابليـة للتـأثّر بتعـاطي     أفريقيـا الفـرعيتني   وشرق أفريقيا غربمنطقيت وقد تزايدت يف   -٢٩
 املاضــية، وذلــك بظهــور القليلــة الســنوات علــى حنــو غــري مشــروع يف ــا تجــارواال اتخــدرامل

 واهلريويـن  بالكوكـايني  تجـار وتزايـد اال  أفريقيـا،  غرب يف واسع على نطاق امليثامفيتامني إنتاج
  .اتخدراملالعقاقري و عرب املنطقتني الفرعيتني، مما كان له تأثري عرضي يف ازدياد تناول تلك

قـاقري  ع تزايـد إسـاءة اسـتعمال    يعـاين أيضـاً مـن    املنـاطق  شىت يف البلدان من وكان عدد  -٣٠
أو املهـدئات   األفيـون االصـطناعية   شبائه على حتتوي اليت مضادات األمل مثل الطبية، الوصفات

ــن    ــى الب ــوي عل ــيت حتت ــاربيتورات     ال ــى الب ــوي عل ــيت حتت ــات أو املســكّنات ال ــثرياً  .زوديازيبين وك
االلتفـاف علـى القواعـد     واسـع، حيـث كـثرياً مـا جيـري      نطـاق  على متاحة املواد تكون هذه ما

هــذه املـواد مشــروعة  أنَّ ومـع   .ل نشـوء أســواق موازيـة  الرقابيـة الـيت تــنظم اسـتعماهلا، ممـا عجــ    
، وميكـن أن يكـون تناوهلـا    سـبب االرـان  يميكـن أن  منـها   كـثرياً  والزمة لألغراض الطبية، فإنَّ

  .مهلكاً  بل ميكن أن يكون - إذا مل يتقيد فيه بالتعليمات الطبية وخاصةً - ضاراً
يف  بالقــدر الكــايف ــج يتمحــور حــول الصــحة   البلــدان مجيــع وحــىت اآلن ال ينفَّــذ يف  -٣١
على حنو غري مشروع واالران هلا، حىت وإن أُحـرز تقـدم كـبري يف     اتخدرلتصدي لتناول املا

 الـنظم  بعـض  زاليـ  وال .أحناء من العامل علـى مـدى العقـود القليلـة األخـرية     عدة هذا االجتاه يف 
 بدالً من االعتماد علـى الرعايـة   والسجن العقوبات على ل بإفراطويع اتخدرامل ملراقبة ةالوطني
العقابيـة،   ال تـزال تـدابري العـالج اإلجبـاري والتـدابري      احملـرز،  التقـدم  مـن  الرغم وعلى .الصحية
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الوصـم   يزال ال وعلى حنو مماثل، .البلدان بعض باسم املعاجلة، تشكّل ممارسةً شائعةً يف املطبقة
املشــاكل الشــائعة الــيت يتعــرض هلــا    حقــوق اإلنســان مــن  اتاملشــني والتمييــز اجلــائر وانتــهاك 

 اتمخـدر واألشخاص املرنـون لل  على حنو غري مشروع اتخدراألشخاص الذين يتعاطون امل
 ىعلـ  احلصـول  إىل مما يثبط عزمهم على السعي األيدز،/البشرية املناعة نقص بفريوس املصابون
 علــى القائمــة اخلــدمات مشــول أنَّمــع و .إليهــا حيتــاجون الــيت واالجتماعيــة الصــحية اخلــدمات

  .البلدان معظم يف واف بالغرض غري يزال ال فإنه البلدان، بعض يف ازداد قد العلمية األدلة
    

    االجتاهات رصد يتعذَّر فيها اليت ااالت  -الد  
 رينمتعـذّ  ذه املشـكلة، وكـذلك التصـدي هلـ    ،اترخـد امل ملشكلة الفعال ما زال الرصد  -٣٢

ــاالت املواضــيعية واملنــاطق اجلغرافيــة   عــدداً فيمــا خيــصالناميــة، فالعديــد مــن البلــدان  .مــن ا 
 وحتليـل  جتميـع يف ـج نظـامي    اتباععلى  القدرة إىل يفتقر يزال ال وآسيا، أفريقيا يف سيما الو

أن يقـاس كميـاً    الصـعب  مـن  زال ومـا  .اتدرخـ بامل ذات الصـلة  املعلومـات  أبسـط  حـىت  ونشر
 أو االصــطناعية العقــاقري أو صــنع القنــب نبتــة زراعــة مثــل ظــواهر حجــم العــاملي علــى الصــعيد

يشـوب   الطلـب،  ومن حيـث  .اتخدرها املاليت تدر من األرباح املشروعة غري املالية اتالتدفقّ
ديناميـات   بكـون  الصـعوبات  بعض ويتعلق .نياليق عدم من درجة عالية جداً العاملية التقديرات
 غــري مشــروعة مســتترة بقــدر كــبري منــها وراء أنشــطة  تظــلّ غــري املشــروعة اتخــدرأســواق امل
، علـى سـبيل املثـال، تنطـوي علـى      اتخـدر امل تدفقات تزال صعوبة تقدير وال .قياسها يصعب

 الضــبطيات أو حــاالت حتــديات، بســبب قلّــة العناصــر الــيت تكــون معلومــة عــادةً، ومنــها مــثالً 
القبض على املتهمني، ومن مث فال ميكن دائماً استخدامها لتحديد خصائص التغيـرات يف أمنـاط   

 اتخـدر ات األخـرى بالطـابع الواسـع النطـاق ملشـكلة امل     وتتصـل التحـدي   .اتخـدر بامل تجاراال
مـن أجـل تنفيـذ     لـدان الب وخصائصها العابرة للحدود الوطنية، اليت تستلزم تضافر جهـود مجيـع  

رامل مشــكلة مبــا يشــمل كــل جوانــب ضــخم مــن البيانــات مقــدارٍ أنشــطة تتطلّــب مجــعاتخــد 
والبشــرية املاليــة املــوارد إىل االفتقــارأنَّ كمــا  .ةنــمنــهجيات متقار د، باســتخدامبطيفهــا املتعــد 

 لـدان، ممـا جيعـل   الب مـن  عـدد  قياساً كميـاً دقيقـاً يف   اتخدرامل قياس مشكلة املستحيل من جيعل
  .العاملي الصعيد بدقة على االجتاهات حتديد أيضاً الصعب من
 واخلــدمات الــربامج مــدى مشــول قيــاس أيضــاً مشــاكل مــن املنظــور العــاملي يف توجــدو  -٣٣

يبلّـغ   حـني  ويف .وفعاليتـها  ومدى جودة نوعيتها اتخدرامل ملشكلة للتصدي البلدان املقدمة يف
 علـى  املتاحـة  املعلومـات  ونهوج يف هذا اـال، فـإنَّ   برامج ه عن وجوديف تقارير البلدان بعض
 لـربامج  الفعلـي  والتـأثريِ  العالجية، اخلدمات على احلصول إمكانية تتيح تقييم ال العاملي الصعيد
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وتأثريهـا،   البديلة التنمية برامج نطاق ومدى توسعِ األدلة العلمية، على القائمة والعالج الوقاية
 علــى حنــو غــري مشــروع اتخـدر امل عــرض مــن احلــد أجــل مـن  خــذةاملت ك تــأثري التــدابريوكـذل 

  .األموال غسل ومكافحة
    

    ٢٠٠٩ لعام السياسي اعتماد اإلعالن اليت نشأت منذ يات العامليةالتحد  -هاء  
٣٤-  قبــة يف اإلعــالن   التحــديات مــن عــدد األخــرية الســنوات يف اســتجدالــيت مل تكــن مرت
ظهـور   الرئيسـية  التحـديات  هـذه  ومـن  .ل فيه بالتفصـيل ومل تتناو ٢٠٠٩اسي املعتمد عام السي
 أن ميكــن هاولكنــ الدوليــة، للمراقبــة ختضــع وهــي مــواد للتعــاطي ال جديــدة، ات نفســانيةمــؤثِّر
 اتخـدر بامل املعـين  كـان املكتـب   ،٢٠١٣ أغسـطس /آب وحـىت  .العامـة  للصـحة  ديـداً  لتشكّ

نظــام  خــالل ةً نفســانياً جديــدةً مــنمــؤثِّرمــادةً  ٣٥٠ مــن عــن وجــود أكثــر قــد أُبلــغ واجلرميــة
ــذار ــه،  اإلن ــابع ل ــة وذلــك املبكــر الت ــا مقارن ــادة ٢٣٤ جمموعــه مب ــة خاضــعة م  مبوجــب للمراقب
وقــد  .١٩٧١ لســنة العقليــة اتؤثِّراملــ واتفاقيــة ،١٩٦١ لســنة اتمخــدرالوحيــدة لل االتفاقيــة
 بـني  ومن .مثيل هلا يسبق مل بسرعة العاملية السوق ديدة تظهر يفات النفسانية اجلؤثِّرأخذت امل

 مادة خـالل  ١٠٠أُبلغ عن قرابة  واجلرمية، اتخدربامل املعين املكتب استباا اليت اجلديدة املواد
17(.املاضي العام

١٧( درعلى نطاق واسـع  ومل ي ات النفسـانية اجلديـدة، إالّ   ؤثِّراملـ  اسـتعمال س بعد
تنـاول هــذه املـواد ليسـت باملتدنيــة وأنَّ     املتاحـة تشــري إىل أنَّ مسـتويات   احملـدودة  مـات أنَّ املعلو

18(.لتناوهلا أثراً خطرياً على الصحة خالفاً ملا يقال عنها عادة

١٨(  
 التكنولوجيــات يــهتؤد الــذي املتنــامي األخــرى يف هــذا الصــدد الــدور  ومــن التحــديات  -٣٥

ــا تاخــدربامل تجــاراال يف الســيربانية ــذلك يتصــل وم ــن ب ــوال غســل أنشــطة م ــذه  .أم ــيح ه  وتت
 للمجـرمني،  جديـدة  سم به من سرعة وإغفال للهوية، فرصاًملا تت التكنولوجيات السيربانية، نظراً

وج ياتمما يطرح يف كثري من األحيان حتدهوالتشريعات القائمة القوانني إنفاذ أمام ن.  
19(.كــاً علــى اتمــعأثــراً مهل اتخــدراملب املتصــل ولطاملــا تبــين أنَّ للعنــف  -٣٦

 وقــد أدى )١٩
 الواسـع  العنـف  شديدة مـن  اندفاع موجة إىل املاضية، القليلة السنوات يف ،اتخدربامل تجاراال

───────────────── 
فاً يف اموعات التالية: مصن ٢٠١٣ات النفسانية اجلديدة املستبانة حىت آب/أغسطس ؤثِّركان معظم امل )١٧(

الفينيثيالمينات، والكاثينونات االصطناعية، والتريبتامينات، واملواد النباتية  تليها   بني االصطناعية،شبائه القن
 ).UNODC Early Warning Advisory on NPSبيبريازينات، واملواد الفينسيكليدينية (انظر األساس، وال

 .٢٠١٣العاملي  اتخدرتقرير املالع على مزيد من املعلومات، انظر لالطِّ )١٨(
كولومبيا فتيل العنف بني صفوف اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة يف إيطاليا و ،مثالً ،اتخدربامل تجارأشعل اال )١٩(

 السبعينيات. والواليات املتحدة منذ
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 وغــرب) الوســطى والشــمالية بعــض أحنــاء أمريكــا يف وخصوصــاً( الالتينيــة أمريكــا يف النطــاق
أسـفرت عـن    آسـيا،  وغـرب ) اتخـدر امل ريـب  دروب خمتلفـة يف  حتـوالت مـن جـراء   ( أفريقيا

  .تكبد البلدان املتأثرة ا مثناً فادحاً يف األرواح البشرية
٣٧-  الـــيت األخـــرى ياتومـــن التحـــد ـــدال ب ســـاعاســـتعمال الســـالئف مـــن مواجهتـــها ات 

هـذه   فـإنَّ  أعـاله،  تطـرق إليـه البحـث    وكمـا  .الدوليـة  للمراقبـة  اخلاضـعة  غـري  البديلة الكيميائية
مراقبـة   يف زاحملـر  التقـدم من  رغمعلى ال من التوسع االصطناعية اتخدرامل أسواق املواد مكَّنت

20(.الدولية للمراقبة الكيمياويات السليفة التقليدية اخلاضعة

٢٠(  

    
   اتخدرامل النظام الدويل ملراقبة عمل بشأن املستفادة الدروس  -ثالثاً  

ــة       منظــور مــن  -٣٨ ــأثري السياســات العام ــدروس عــن ت عــاملي، ميكــن اســتخالص بعــض ال
  .العمل وخطةُ اتخدرالدولية الثالث ملراقبة امل االتفاقيات  وضعهاوالربامج اليت تدعو إىل

ال تزال املواد اخلاضعة للمراقبة تسبب على الصعيد العـاملي درجـة مـن األذى أدىن ممـا       -٣٩
أو التبـغ، حـىت وإن كانـت املـواد      الكحوليـة  قبـة مثـل املشـروبات   تسببه مواد غري خاضعة للمرا

ات يــفقــدر إمجــايل عــدد الوففــي حــني ي .ر خطــورةًاخلاضــعة للمراقبــة متيــل إىل أن تكــون أكثَــ 
حالة وفاة، فإنَّ عدد الوفيـات السـنوية ذات    مليون ٠,٢بنحو  اتخدرصلة بامللاذات السنوية 

21(.حالـة وفـاة   مليـون  ٥,١مليون وبالتبغ  ٢,٣ بلغ الكحولية صلة باملشروباتال

هـذه   وتـدلّ  )٢١
أكثــر هــي بقــدر كــبري ثري النفســاين املتاحــة علــى حنــو قــانوين  أاألرقــام علــى أنَّ املــواد ذات التــ 

حيـد مـن    والعقـاقري  اتخـدر املاخلاضعة للمراقبة؛ مما يعين أنَّ نظام مراقبة  اتخدرانتشاراً من امل
 ــؤثّ  .وخيفّــف مــن املخــاطر الكــبرية املرتبطــة بتناوهلــا   ة تــوافر املــواد الضــار ــه ي ر يف رفــع كمــا أن

  .مما يفضي إىل خفض الطلب عليها ،أسعارها

───────────────── 
ات العقلية بصفة غري مشروعة: تقرير ؤثِّروامل اتخدرالسالئف والكيمياويات اليت يكثر استخدامها يف صنع امل )٢٠(

غري  تجارمن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اال ١٢عن تنفيذ املادة  ٢٠١٢لعام  اتخدراهليئة الدولية ملراقبة امل
السالئف و ؛٤٦إىل  ٤٣)، الصفحات E/INCB/2012/4( ١٩٨٨ ات العقلية لسنةؤثِّروامل اتخدراملشروع يف امل

العقلية بصفة غري مشروعة: تقرير اهليئة  اتؤثِّروامل اتخدروالكيمياويات اليت يكثر استخدامها يف صنع امل
غري  تجارمن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اال ١٢ عن تنفيذ املادة ٢٠١١ لعام اتخدرالدولية ملراقبة امل
 .٤١إىل  ٣٧الصفحات  )،E/INCB/2011/4( ١٩٨٨ات العقلية لسنة ؤثِّروامل اتخدراملشروع يف امل

 Global Health Risks: Mortality and Burden of Disease Attributable to Selected منظمة الصحة العاملية، )٢١(

Major Risks, Geneva, 2009. 
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 متـوازن  ـج  باعتمـاد  إالّ اتخـدر حتقيق جنـاح مسـتدام يف جهـود مكافحـة امل     ميكن ال  ‐٤٠
علـى حنـو غـري     اتدرخـ امل تنـاول  مـن  احلـد  يف جنحـت  اليت فالبلدان .معاً والطلب يعىن بالعرض

ــى جــانب    ــزت عل ــذ     مشــروع ركَّ ــن خــالل تنفي ــا، م ــب كليهم ــرض والطل ــدابريِ ي الع ــدخلٍ ت  ت
وقد أظهرت البحـوث أنَّ العوامـل    .وسياسات عامة وبرامج خدمات استناداً إىل األدلة العلمية

  .شروعةغري امل اتخدراملتعلقة بالعرض والطلب تؤثّر على املستويات العامة يف تعاطي امل
االجتـار  مت اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة كمـا تفـاقم     ويف العديد من مناطق العامل، تفاق  -٤١
إىل خطر جسيم يتهدد األمـن   ذوايت طابع اجتماعي وجنائي ات ليتحوال من مشكلتنيخدربامل

جــه اخلارجــة مــن صــراع بو  ويف البلــدان .البشــري والــدويلَّ وكــذلك الصــحة العامــة والتنميــة  
ات واألسـلحة غـري املشـروعة واجلرميـة املنظمـة، وهـو       خـدر خاص، هناك رابـط بـني االجتـار بامل   

وبالتــايل يســهم أيضــا يف هشاشــة الــدول الــيت متــر مبرحلــة  االنتعــاش االقتصــاديرابــط يــؤثر يف 
  .انتقالية أو الدول الضعيفة

حـول   ـج يتمحـور   عند اتبـاع  مثمراً اتخدرالدولية ملراقبة امل االتفاقيات تنفيذُ يكون  -٤٢
ــ .الصــحة ــة مــن تعــاطي امل  األجنــع دواء فال ــل يف الوقاي مــدمنيها وإعــادة    ةات ومعاجلــخــدريتمث

  تأهيلهم مع مراعاة حقوقهم:
 حيـث  مـن  فعاليـةً  التاألدلة العلمية هـي أكثـر التـدخ    على القائمة الوقاية برامج  •  

 رأن تـؤخ  أو متنـع،  أن ميكـن  ـا أل اتخـدر امل مشـكلة  مـن  من أجل احلـد  التكلفة
 كـل  مقابـل  يفإذْ  .غـري مشـروع   على حنـو  اتخدرامل تناول يف البدَء األقل، على
 املسـتقبل  يف دوالرات ١٠ عـن  يقـل  ال مـا ادخـار  ميكـن   الوقاية على ينفَق دوالر

وقـد ثبتـت    .واالجتماعية وتكـاليف إنفـاذ القـانون    الصحية تكاليف اخلدمات يف
الية جمفع الت والسياسـات العامـة املناسـبة إمنائيـاً      مـن  موعـةالوقايـة مـن    يف التـدخ

 التالتـدخ  هـذه  وتسـتهدف  .علـى حنـو غـري مشـروع     اتخـدر امل البدء يف تناول
 مرحلــة  مــن ابتــداًء مراحــل منــوهم،  مجيــع يف والشــباب  والسياســات األطفــالَ 

 املقـام  يف(البيئيـة   طـر اُأل وذلـك يف طائفـة متنوعـة مـن     شد،الر مرحلة إىل الطفولة
ــرة األول ــة، األسـ ــذلك واملدرسـ ــع وكـ ــي اتمـ ــان احمللـ ــل ومكـ ــاع العمـ  والقطـ

22(.الصحي)، ملعاجلة مواطن الضعف على صعيد الفرد والبيئة احمليطة به

٢٢(  

───────────────── 
 International( اتخدرامل تعاطي من للوقاية الدولية واجلرمية، املعايري اتخدرمكتب األمم املتحدة املعين بامل )٢٢(

Standards on Drug Use Prevention،٢٠١٢ ) (فيينا.( 
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  •  رمــن تعــاطي امل القــائم علــى األدلــة العلميــة العــالجر األمــوال وينقــذ يــوفّ اتخــد
أنَّ كــل دوالر يســتثمر يف املعاجلــة مــن االرــان   إىل تشــري الدراســاتف .األرواح

23(.دوالرات ٧تــدخر مقابلــه  اتمخــدرلل

مــا كــان العــالج مبكــراً كانــت وكلّ )٢٣
  .يف التخلّص منها أكرب اتمخدرالفرص املتاحة لألشخاص املرنني لل

 فــريوس مــن الوقايــة خــدمات مــن يف األحــوال الــيت قُــدمت فيهــا جمموعــة شــاملة  •  
ــاطي البشــرية املناعــة قــصن ــاحلقن، تضــاءلت أشــكال الســلوك    اتخــدرامل ملتع ب

وكـذلك تضـاءلت    البشـرية  املناعـة  نقص املنطوية على خماطر فيما يتعلق بفريوس
اسـتثمرت علـى حنـو واف يف     الـيت  البلـدان ف .بـاحلقن  اتخـدر تعاطي امل ممارسات

على األدلة العلميـة والراميـة    مةالقائ ،من املخاطر واألضرار الربامج اخلاصة باحلد
ــاطي امل        ــن خــالل تع ــة البشــرية م ــريوس نقــص املناع ــع انتشــار ف  اتخــدرإىل من

  ـذا الفـريوس بـني        باحلقن، حققّت جناحاً ملحوظـاً يف احلـد مـن انتقـال العـدوى
  .باحلقن ومعاشريهم جنسياً اتخدرمتعاطي امل

عنــدما  زراعـة احملاصـيل غـري املشـروعة     املســتدامة يف التخفيضـات  أحسـن قـت  لقـد حتقَّ   -٤٣
بـرامج التنميـة    كانـت  وعندما ة البديلة وبرامج إبادة احملاصيلبرامج التنمي من استعملت توليفةٌ
قــد حتقّقــت ختفيضــات مســتدمية يف زراعــة  ف .طــر إمنائيــة أوســع نطاقــاًضــمن أُالبديلــة مصــممةً 

ذات التوجــه  اتخـدر هـا بتـدابري مكافحــة امل  احملاصـيل غـري املشــروعة يف الـدول الـيت اضــطُلع في    
ــاإلمنــائي مــن خــالل اتق صــحيح يف تسلســل جوانــب التنميــة وإبــادة احملاصــيل وإنفــاذ  بــاع نس

كان أصـحاب املصـلحة الرئيسـيون مشـمولني يف املشـاركة يف مجيـع مراحـل         وعندماالقوانني، 
لع فيهـا بإبـادة احملاصـيل مـن     ضـطُ وتكشف البيانات عن أنه يف األحوال اليت ا .تصميم املشاريع

دون وجود برنامج متكافئ يف جمـال التنميـة البديلـة، مل تكـن التخفيضـات يف زراعـة احملاصـيل        
 قيمــة االســتراتيجيات املعنيــة بإضــافة وإضــافةً إىل ذلــك، فــإنَّ .غــري املشــروعة قابلــةً لالســتدامة

املبـادرة   يقـود زمـام   أعمـالٍ  نشـآت للمنتجات والتشـجيع علـى القيـام باملشـاريع، ومنـها مـثالً م      
ــة       ــأثرياً هامــاً يف اجلهــود الراميــة إىل ثــين اتمعــات احمللي فيهــا صــغار املــزارعني، قــد أحــدثت ت
الزراعيــة عــن االخنــراط يف زراعــة احملاصــيل غــري املشــروعة، كمــا حســنت، يف الوقــت نفســه،    

───────────────── 
متاحة يف املوقع  ، دراسةManagement of Substance Dependence, Geneva 2003منظمة الصحة العاملية،  )٢٣(

 .http://www.who.int/mip/2003/other_documents/en/EAAZSubstanceDependence.pdfالتايل: الشبكي 
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24(.مستويات معيشة األسر الزراعية الصغرية

اتيجيات احلفاظ على البيئة قـد  استر كذلك فإنَّ )٢٤
اسـتراتيجيات محايـة   أنَّ ذلـك   .أمهيتها أيضاً ضمن إطـار إبـادة احملاصـيل والتنميـة البديلـة      تأثبت

البيئة قد أتاحت للمجتمعات احمللية الزراعية أن تسـتفيد اقتصـادياً مـن خـالل اإلدارة املسـتدامة      
  .ضارة بالبيئةللموارد الطبيعية، املقترنة مبخططات السياحة غري ال

معلومات وتعاون فيما بني أجهـزة إنفـاذ   للعندما يكون هناك تبادل  يكلَّل املنع بالنجاح  -٤٤
يف جمـال   ملحوظـا بشـكل أكـرب   قد أصبح هذا اجلانـب  و .القانون على الصعيدين الوطين والدويل

النظر ذلـك أنـه بـ    .عن طريق البحـر، وخصوصـاً يف حاويـات الشـحن البحـري      تجارالتصدي لال
 وواجلـ  إىل النمو الضخم يف حجـم حركـة التجـارة الدوليـة وحركـة املسـافرين عـن طريـق البحـر         

    والرب، بات لزاماً على السـلطات املعنيـة أن تسـتحدث تـدابري  الـةً  تصـدإنفـاذ القـانون    جمـال  يف فع
ب التسـب  من دون أن تؤدي إىل إلقاء أعبـاء إضـافية أو   أمن حدود بلداا، ولكن تكفل هلا صون

ــادراتو .حــاالت تــأخر يف حركــة انتقــال األشــخاص والبضــائع عــرب احلــدود   يف  الــيت يقــود  املب
راألمــم املتحــدة املعــين بامل  زمامهــا مكتــبواجلرميــة، ومنــها مــثالً مبــادرة ميثــاق بــاريس    اتخــد

ــة وخليــ   ــادرة الثالثي ــادرة "مــاري   واملب ــتركة ومب ــادرة "كــاش" ة التخطــيط املش  للتصــدي س" ومب
، القائمـة كلـها علـى أسـاس التشـارك يف املعلومـات والتعـاون الوثيـق         للتدفقات املالية ومصادرا

فيما بني أجهزة إنفاذ القانون على الصعيدين الوطين والدويل، هـي مبـادرات قـد أثبتـت فعاليتـها      
  .غري القانونية اتخدريف استبانة شحنات امل

 .على األدلة العلمية سياسات أكثـر فعاليـةً وكفـاءةً    يف البحوث القائمة االستثماريثمر   -٤٥
يف جمـاالت مجـع البيانـات والبحـث      بالقـدر الكـايف  في البلدان اليت اضـطُلع فيهـا باسـتثمارات    ف

تـدابري أكثـر   وضـع   تسـنى والرصد والتقييم، وبتعزيـز الـنظم احلكوميـة وهيئـات اتمـع املـدين،       
الرصــد أنَّ كمــا  .وعرضــها اتخــدرملشــاكل تنــاول امل اســتراتيجيةً وفعاليــةً وكفــاءةً للتصــدي 

ــاج امل  ــق إلنت ــ اتخــدرالوثي ــق سياســات ســليمة     هــو اوتناوهل ــة يف تطبي  ،جانــب حاســم األمهي
لشـركة   كـبري مـدير   وكمـا يتعـذَّر علـى أي   يف تعديلها حبسـب البيئـة السـريعة التغيـر؛     كذلك و

 ، فــإنَّلتكــاليف)ا حلســاب (أو ةاليــامل محاســبةللد الشــركة دومنــا وجــود نظــام صــناعية أن يقــو
يتسـم   اتخـدر ال ميكـن مواجهتـها دومنـا وجـود "نظـام حصـر" ألسـواق امل        اتخـدر مشكلة امل

قـد دعمـت اتمـع     اتخـدر البحوث املعنية بامل ا على الصعيد العاملي، فإنَّأم .بالشمول والدقة
الـــدويل، مـــن خــالل التركيـــز علـــى  حتديـــد جـــدول األعمــال  إىل الــدويل يف جهـــوده الراميــة   

───────────────── 
بع عشرة منشأة يقود زمامها مزارعون تلقّوا دعماً أرما يتعلق بعلى وجه اخلصوص في بوضوح ملحوظاًكان هذا  )٢٤(

إىل األسواق الدولية ملنتجات مشاريع التنمية البديلة مبا تتجاوز  النفاذمتكّنت من وواجلرمية  اتخدرمن مكتب امل
  أولئك املزارعون إىل زراعة احملاصيل غري املشروعة. ، ومل يرتد٢٠١٢مليون دوالر أمريكي يف عام  ١٥٠قيمته 
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العامليـة مبختلـف جوانبـها،     اتخـدر التحديات الناشئة وتقدير ورصد ضخامة حجم مشكلة امل
ضــمن الســياق الواســع النطــاق الــذي يشــمل  اتخــدرومــن خــالل الدراســة املتأنيــة ملشــكلة امل
25(.األسواق اإلجرامية وكذلك االقتصاد

٢٥(  
    

  السياسة الدولية جمال يف  العمل يف املستقبلمسار  بشأن أفكار مستخلصة  -رابعاً  
    اتخدرملراقبة امل    

، ال ميكـن  اتخـدر كلة املبالنظر إىل الطابع العابر للحدود الوطنية الـذي تتسـم بـه مشـ      -٤٦
 أن يظـلَّ متحـداً  وال بـد للمجتمـع الـدويل     عن اآلخـرين  مبعزل مواجهة هذه املشكلةألي كان 

ى أن تتصـد  ، أيا كانت قوـا، دولة إذْ ال ميكن ألي .مواجهتهاجهود من أجل  فيما يبذله من
قـد ال يكـون    اتخـدر النظـام الـدويل ملراقبـة امل   أنَّ مـع  و .اتخدرامل للتهديد الذي متثلهمبفردها 

، فإنه ال يزال يضـمن عـدم تصـاعد حـدا إىل أبعـاد ال ميكـن       اتخدرقد قضى على مشكلة امل
إعـادة تأكيـد الـدول األعضـاء علـى التزامهـا بالعمـل معـاً يف سـبيل بلـوغ            ومن مث فـإنَّ  .رهاتدب

ميكـن أن تعـزز جمـدداً     اتخـدر األهداف املشتركة املبينة يف االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة امل
رعند مواجهة مشكلة امل حدةًاخلطة الرامية إىل بقائها متاتخد.  

 .اليـوم  صـاحلةً  ٢٠٠٩الن السياسـي املعتمـد عـام    يف اإلعـ  مـة املقد توصياتالما زالت   -٤٧
م توجيهات جيا للبلدان وللمجتمع الدويل بأمجعه تنفيـذ  فهي تقد دة بشأن الكيفية اليت ميكن
  .االتفاقيات  املبينة يف اتخدراستراتيجيات مراقبة امل

٤٨‐  ر ت الدوليـة ملراقبـة امل  فاقيايات يف تنفيذ االتال تزال هناك حتدينبغـي االعتـراف    اتخـد
رات خاطئــة ملــا تــنص عليــه يات يقتــرن بتصــووكــثري مــن هــذه التحــد .ومناقشــتها بانفتــاحــا 

  .االتفاقيات فعالً، مما يؤشر إىل ضرورة إذكاء الوعي بشأن مضمون االتفاقيات وروحها
ال تعـىن  االتفاقيـات  ف .التركيز علـى الصـحة  االتفاقيـات، بـ   هكُنإعادة تأكيد  من املهمو  ‐٤٩
ال  كمــا أــا ."مورفـاهه  مايــة "صـحة البشــر حب تعـىن "، بـل هــي  اتخــدرشـن "حــرب علـى امل  ب

لنظــام حظــري، بــل باعتبارهــا   - وال علــى أــا مطلــب  –اً ميكــن تفســريها باعتبارهــا تســويغ 
 ر ملراقبـة امل  أساساً يقوم عليه نظـامح فيـه   اتخـدسـمألغـراض   إالَّ ات النفسـية ؤثِّراملـ بـبعض   ال ي

───────────────── 
يف برامج على ات تقدم خدرما زالت األدلَّة الالزمة لالسترشاد ا يف السياسات الدولية بشأن مراقبة امل )٢٥(

، وبرنامج الرصد العاملي للعقاقري (ICMP)الصعيد العاملي، ومنها مثالً برنامج رصد احملاصيل غري املشروعة 
، واملشروع املعين بتجارة املواد األفيونية األفغانية (SMART)االصطناعية: التحليل واإلبالغ واالجتاهات 

(AOTP) ج بنشرتورتقرير امل، إىل جانب اجلهود املعنية جبمع البيانات وحتليلها، اليت تسنويا. العاملي اتخد  
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األطبـاء أو  مـن جانـب   وإشـراف   إذا مـا اسـتعملت دومنـا مشـورة    هـي  طبية وعلمية فحسب، و
ا اـال، فإـا ميكـن أن تسـبب     ذالصـحة املـرخص هلـم بالعمـل يف هـ      االختصاصيني املهنـيني يف 
  .وللمجتمع  ضرراً فادحاً لصحة الناس

ملراقبـــة الـــراهن مناقشـــة مســـتقبل النظـــام الـــدويل  صـــالحيةاء ظـــل للـــدول األعضـــتو  ‐٥٠
األحكام املتفق عليها يف االتفاقيـات الدوليـة ملراقبـة     جتاهل أنَّ ولكن ميكن مالحظة، اتخدرامل
ــن  اتخــدرامل ــهائي   جيــديل ــق اهلــدف الن ــذكور يف  ، وهــولنظــامهلــذا التحقي ، حســبما هــو م

ات دون رقابـة أن يزيـد   خـدر ومـن شـأن تـوفُّر امل    ."اههـا ورفاالتفاقيات، محاية "صحة البشـرية  
ات علـى  خـدر ب يف خطر حصول ارتفاع كبري يف تنـاول امل ليها مما يتسبع احلصولسهولة  من

حنو ضار.  
٥١-     ا مـن أجـل التصـد تمع الدويل أن يأخذوج كثرية يستطيع ا هنالك يات ي للتحـد

  :، وهياالتفاقيات  كُنه ا يف اعتبارهواضعإعادة تركيز جهوده، والراهنة 
ــاره فرصــةً       (أ)   ــل باعتب ــع املســتوى املقب ــن االســتعراض الرفي ــادة  االســتفادة م إلع

، اتخـدر ات العاملية حبيث يقام توازن يف نظام مراقبـة امل خدرتشكيل تدابري التصدي ملشكلة امل
 القـائم على الوقاية والعـالج  على الصحة واحترام حقوق اإلنسان، مع التأكيد  وذلك بالتركيز

، اتمخــدرعلــى األدلــة العلميــة، وإيــالء االعتبــار الواجــب الحتياجــات األشــخاص املــرنني لل
بل ومناهضة القوالب النمطيـة الثقافيـة والوصـم بالعـار والتمييـز اجلـائر، الـيت حتـد كلـها مـن سـ           

من االتفاقيات إمنا هـو محايـة   القصد أنَّ ذلك  .إىل اخلدمات الالزمة اتخدروصول متعاطي امل
ن ون للمخــاطر واألشــخاص املهمشــون املعرضــوألطفــال واملراهقــومنــها ااملستضــعفة،  الفئــات

احلرمان مـن املزايـا واألشـخاص الـذين لـديهم تـاريخ        رين باإلقصاء االجتماعي أوواألفراد املتأثِّ
  ؛العقلية املصاحبة هلااضطرابات الصحة   من الصدمات العاطفية أو املشاكل النفسية أو

علميـة وإىل الرصـد    أدلّـة تسـتند إىل   اتخـدر تنفيذ سياسات وبرامج ملراقبـة امل   (ب)  
بـل ينبغــي   ،هــو اضـطراب صـحي ميكـن الوقايــة منـه وعالجـه      اتمخـدر االرـان لل ف .والتقيـيم 
ــ .ذلــك الصــحي االضــطراب وطنيــة أن تتــرك أمــر الوقايــة مــن حــاالت    ســلطةأي وال جيــدر ب
 سياسـات وبـرامج مراقبـة    إنَّبـل   ؛فحسـب  الجها يف أيـدي أفـراد دربـوا أنفسـهم بأنفسـهم     وع
ق علميـة، كمـا   ائـ ذلـك الرصـد والتقيـيم بطر    يفعلميـة، مبـا    أدلةإىل ينبغي أن تستند  اتخدرامل

هو احلال يف أي وينبغـي أن تكـون هـذه السياسـات والـربامج       ،العامـة  من قضايا الصـحة  قضية
وهــذه  .اتخــدراملنامجــة عــن تنــاول  اضــطراباتمجيــع النــاس الــذين يشــكون مــن   يف متنــاول

ة علميــة مــن أجــل التقليــل مــن خمــاطر أدلَّــ القائمــة علــىاخلـدمات ينبغــي أن تشــمل التــدخالت  
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ات، كمـا  خـدر العدوى بفريوس نقص املناعة البشرية وغريهـا مـن اإلصـابات الـيت هلـا صـلة بامل      
حتقيــق الشــفاء، وذلــك بتلبيــة احتياجــات املــرنني    تســتهدفواصــلة متينبغــي أن تــوفِّر رعايــة ً 

  ؛إلعادة التأهيل واإلدماج يف اتمع من جديد فضي إىل إتاحة فرصات حبيث تمخدرلل
ضـمن إطـار سـيادة القـانون وعلـى       اتخـدر تنفيذ سياسات وبـرامج ملراقبـة امل    (ج)  
أو  اتخــدراملب تجــاراالال ميكــن مكافحــة إذْ  .مــع معــايري حقــوق اإلنســان متامــاً شــىاتمي حنــو

ويف هـذا   .شروع من دون مراعاة حقـوق اإلنسـان األساسـية   املغري  اتخدرامل مكافحة تعاطي
مل يكـن لينسـجم    اتخـدر الصـلة بامل ذات اجلـرائم  علـى  تطبيق عقوبـة اإلعـدام    فإنَّاخلصوص، 

مكافحــة علــى أمــام التعــاون الــدويل  عائقــاًمــل أن يكــون بــل إنــه يحتاالتفاقيــات؛  وروح قــطُّ
لوجـــود قـــوانني وطنيــة ال تســـمح بتبـــادل املعلومـــات وتســـليم  وذلـــك  ،اتخـــدربامل تجــار اال

26(؛اجلرائم املعنية علىاملطلوبني مع بلدان ميكن أن تفرض عقوبة اإلعدام 

٢٦(  
ز التمييــز بــني املســائل اجلنائيــة واملســائل املتعلقــة بالصــحة العامــة، حيــث تركِّــ   (د)  

ات بينمـا تركِّـز الصـحة العامـة     خـدر جهود العدالة اجلنائية على اجلانب اجلنائي مـن االجتـار بامل  
أدلة علميـة مـن أجـل الوقايـة ومعاجلـة األشـخاص الـذين يعـانون مـن           القائمة علىعلى التدابري 

مـن  لعالج ا يتلقّونمرضى  اتخدرمتعاطي امل اعتبارات مع  خدراضطراب ناجم عن تناول امل
احتمـاالت  ات يزيـد مـن   مخدرسجن الناس بسبب تناوهلم للذلك أنَّ  .جمرمني زمن الم مرضٍ

الصـحية األخــرى،   املشـاكل لعديـد مـن   ات وخــدرنامجـة عـن تعـاطي امل   ضـطرابات  ال تعرضـهم 
وينبغــي أن تنظــر خــدمات الصــحة  .التــهاب الكبــد الفريوســيومنــها فــريوس األيــدز والســل و

ســجن النــاس الــذين لات، يف إجيــاد بــدائل للتجــرمي وخــدرصــديها ملشــكلة املالعامــة، يف إطــار ت
علـى اسـتخدام بـدائل     تشـجع  االتفاقيـات ف .اتخـدر يعانون من اضطرابات نامجة عن تناول امل

إزالـة  "مـن أجـل   وسـيلة فعالـة    اتخـدر " عن تعاطي املإلغاء العقوبة" ونوميكن أن يك .للسجن

───────────────── 
ة اإلعدام. واجلرمية إىل إلغاء عقوب اتخدراملاألمم املتحدة املعين بلسياسة األمم املتحدة، يدعو مكتب  وفقاً )٢٦(

دها عدد متزايد ، وأي٢٠١٠و ٢٠٠٨و  ٢٠٠٧عوام األ القرارات اليت اعتمدا اجلمعية العامة يف كما أنَّ
. ويب هذه إللغائها تدرجيياً إىل إعالن دويل بوقف تطبيق عقوبة اإلعدام متهيداًتسعى من الدول األعضاء، 

عدام أن تقّيد استخدام هذه العقوبة تدرجييا، وأن القرارات جبميع الدول اليت ما زالت تطبق عقوبة اإل
من عدد اجلرائم اليت جيوز املعاقبة عليها باإلعدام، وأن تعلن وقف تنفيذ أحكام اإلعدام متهيداً إللغاء  حتد

العهد  ، ومنها مثالدوليةالعايري املالدول األعضاء أيضاً إىل اتباع  . وتدعو تلك القراراتهذه العقوبة ائياً
لدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، اليت تنص على أالّ تقوم البلدان اليت مل تلغ عقوبة اإلعدام، بفرض ا

. اتخدرعلى "أخطر اجلرائم"، اليت ال تشمل، حسب الفهم العام، اجلرائم املتصلة بامل هذه العقوبة إالَّ
جلرمية والعدالة اجلنائية: رؤية من منظور حقوق ومنع ا اتخدرواجلرمية، مراقبة امل اتخدر(انظر مكتب امل

 ).)E/CN.7/2010/CRP.6–E/CN.15/2010/CRP.1( مذكّرة من املدير التنفيذي اإلنسان.
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تيسـري تأهيلـهم    مـن مث و ،اتخـدر صيص املوارد لعالج متعاطي املوإعادة خت ،" السجوناحتقان
  ؛أخرياً " وإدماجهم يف اتمعإعادة تزويدهم باملهاراتو"

خفـض العـرض    اسـتراتيجيات  يـوازن بـني   بـاع ـجٍ  القيام خبطوات ملموسـة الت   )ه(  
 ،اتخــدرصــة لسياســات مراقبــة املبإعــادة توزيــع املــوارد املخص خفــض الطلــباســتراتيجيات و

ات وعالج الذين يعـانون مـن   خدروإيالء مزيد من االهتمام للصحة العامة والوقاية من تعاطي امل
ات وإتاحـة سـبل احلصـول علـى األدويـة اخلاضـعة للمراقبـة        خـدر اضطرابات نامجـة عـن تنـاول امل   

بـاع  ىل اتت الـدول األعضـاء تعتمـد قـرارات تـدعو إ     يف حني ما انفكّو .لألغراض الطبية والعلمية
تنفيـذ اتفاقيـات    تظهِـر بوضـوح أنَّ   األرقـام  ج يوازن بني خفض العرض وخفض الطلـب، فـإنَّ  

لـذلك، ينبغـي توسـيع بـرامج الوقايـة       .ات كان وال يزال غـري متكـافئ وال متـوازن   خدرمراقبة امل
ــل مــن األخطــار واألضــرار وإعــادة التأه      القائمــة علــى  ــة وكــذلك العــالج والتقلي ــة علمي ــل أدل ي

  ؛االجتماعي وإعادة اإلدماج يف اتمع
تعددة األبعـاد والعـابرة للحـدود    املاجلوانب ب تعىنوضع برامج مترابطة ميكن أن   (و)  

ــة مــن  ــة وإقامــة    وذلــك  اتخــدرمشــكلة املاإلقليمي ــادرات اإلقليمي ــالربط فيمــا بــني خمتلــف املب ب
  ؛وتعاطيها اتخدربامل تجارالفيما بني خمتلف أصحاب املصلحة املعنيني بكبح ا التواصل
ات نفسـانية جديـدة   مـؤثِّر  نشـوء  إنَّ .ات نفسـانية جديـدة  مؤثِّر واجهة نشوءم  (ز)  

احللـول   فـإنَّ  لـذلك مثيـل، و  االسرعة الـيت تظهـر ـا مل يسـبق هلـ      ولكنليس بالظاهرة اجلديدة، 
االســتجابات الوطنيــة ا أمــ .ســريعةوالفعالــة هلــذه املشــكلة حتتــاج إىل اســتجابة عامليــة متناســقة  

ــة فإـــا تتـــرك اإلقليميـــة  أو ــتغلّ   املعزولـ ها املتـــاجرون الكـــثري مـــن الثغـــرات الـــيت ميكـــن أن يسـ
حلصـول علـى مزيـد مـن املعلومـات      إىل احاجـة  كـون هنـاك   حتمـل أن ت مع أنـه ي و .اتخدربامل

تقيـيم الطريقـة الـيت     من املهـم يف بـادئ األمـر    فإنَّالستبانة أجنع االستجابات الوطنية والدولية، 
ــة امل     ــة ملراقب ــة القائم ــات الدولي ــا لالتفاقي  رميكــنــى   اتخــد التصــدي ملشــكلة  أن تســاعد عل

سـتعراض  العلـى األحكـام الالزمـة    مـن قبـلُ   وتشـتمل االتفاقيـات    .ات النفسانية اجلديـدة ؤثِّرامل
لتـها علـى حنـو    املـواد مـن أجـل جدو   وميكن إجراء عملية الستعراض  .املواد اجلديدة وجدولتها

إذكـاء الـوعي فيمـا    إىل حاجـة  مثـة  كـذلك  أسرع وأكفأ إذا ما خصصت هلا املـوارد املناسـبة، و  
يف  التشـارك  ويوفِّر .ات النفسانية اجلديدةؤثِّرمشكلة امل مواجهةيتعلق باستخدام االتفاقيات يف 

 فيد اتمـع يسـت كـن أن  دة ميجيـ  ات نفسانية جديـدة يف البلـدان أداةً  مؤثِّرظهور عن املعلومات 
الـذي  وواجلرميـة   اتخـدر ر التـابع ملكتـب امل  وهنـاك نظـام اإلنـذار املبكّـ     .من استخدامها الدويل
ميكـن أن  ، وات النفسانية اجلديـدة ؤثِّراملعن ملعلومات بشأن از العاملي احملفِّ ي من قبلُ مهمةَيؤد
ات ؤثِّربـامل فيمـا يتعلـق   ديـدات الناشـئة   دعم البلدان واتمـع الـدويل يف اإلسـراع باسـتبانة الته    ي
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وتعزيــزه لضــمان أن يشــمل  اإلنــذار املبكِّــر هــذاوميكــن زيــادة دعــم نظــام  .النفســانية اجلديــدة
ات النفسـانية اجلديـدة   ؤثِّراملعنيـة بكشـف املـ    اهليئـات مجيع  ستوعبيأن املوارد والقليلة البلدان 

 ،واإلقليميـة والوطنيـة  منها العاملية  ،لبياناتوميكن أيضاً تعديل أدوات مجع ا .وعواقبها الصحية
أنَّ ذلــك   .ات النفســانية اجلديــدة ؤثِّرعــن املــ مجــع البيانــات  يف بانتظــام تــؤدي عملــها  لكــي 

جيعلـها  ممـا   ،التقليديـة  اتمخدرلمت وفقاً لها قد صممنهجيات مجع البيانات الشائع استخدام
الصــعيد ا علــى أمـ  .واف بــالغرضدة علـى حنــو  ات النفســانية اجلديــؤثِّراملـ اســتيعاب تقصـر عــن  

د إذكاء الوعي ووضـع اسـتراتيجيات مناسـبة يف جمـال التواصـل تشـد      فهناك حاجة إىل القطري 
  ؛ات النفسانية اجلديدةؤثِّربتعاطي امل املقترنةعلى املخاطر الصحية احملددة 

 .اتخـدر بامل تجـار باالاملقتـرنني  د بانعدام األمن والتمـر  املتعلقةمعاجلة املسائل   (ح)  
العنف بـ  اتخـدر بامل تجـار االاقتـران  إىل مـراراً وتكـراراً   واجلرميـة   اتخـدر أشـار مكتـب امل  قد ف

يعـين   اتخـدر املتنـاقص   وال ميكـن افتـراض أنَّ   ،دسـم بالتعقُّـ  هـذه العالقـة تت  أنَّ اإلجرامي، غري 
الناجعــة للتعامــل مــع القضــايا األمنيــة   فهــم احللــول لــذلك فــإنَّ .العنــف أعمــالِ تلقائيــاً تنــاقص

يـة للعنـف والصـالت القائمـة بـني      يف بادئ األمـر فهـم األسـباب اجلذر   يتطلّب املتعددة األوجه 
  ؛وغريه من األنشطة اإلجرامية اتخدربامل تجاراال

يقــع علــى فالتعــاون الضــعيف بــني احلكومــات  .تعزيــز فعاليــة التعــاون الــدويل  (ط)  
مــن ، فــإنَّ ولــذا .تشــبيك الوثيــق بــني اجلماعــات اإلجراميــة العامليــةع الطــرف نقــيض واضــح مــ

علـى  ها بعضـاً  بعضـ  وأن يـدعم  البيانات وسائر املعلوماتيف الضروري أن تتشارك احلكومات 
مـن الواليـات القضـائية األخـرى     اإلثباتيـة  ومجـع األدلـة    أفضل يف القيام بعمليات مشـتركة حنو 
هويـة الـذين   طلبات تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة، بغية استبانة ن توفري الدعم احلقيقي بشأو

أيضــا  ومــن الضــروري .ــا تجــارغــري املشــروعة واال اتخــدراملخلــف إنتــاج متــوارين يقفــون 
تعزيز اللوائح الرقابية على األسلحة، وتعزيز إنفاذ القانون عـرب احلـدود والتعـاون القضـائي مـن      

  ؛رين واملنتجني "باجلملة" الذين يتسمون بالعنفأجل استهداف املتج
عـرب   تجارتعزيز التعاون اإلقليمي يف التصدي للجرمية املنظمة عرب الوطنية واال  (ي)  
مــن خــالل عمليــة تشــاورية فيمــا بــني البلــدان والكيانــات اإلقليميــة الشــريكة   وذلــك الــوطين، 

من الدول اـاورة،  تتأتى متزايد لصدمات  ض بقدرتتعرالدول  إذ إنَّ .ومنظومة األمم املتحدة
 .وضع حلول تتجاوز احلـدود الوطنيـة وتشـمل املنطقـة اإلقليميـة     إىل هناك حاجة إنَّ ف ،من مثو

ملة علـى  ومن شأن إقامة منرب للحوار بني البلدان أن يساعد احلكومات على استبانة اآلثار احملت
ويف سياق العمـل علـى الصـعيد     .العامة سياساتالصعيد اإلقليمي والنظر يف خيارات لتنسيق ال

ــر الــربامجــا اإلقليميــة  اإلقليمــي، تيس رمكتــب املالــيت يضــطلععــرب  التعــاونَاجلرميــة و اتخــد
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واتفاقيـة األمـم    اتخـدر تنفيذ االتفاقيات الدولية ملراقبـة امل من أجل التقنية  ر اخلربةَاحلدود وتوفِّ
واعتمـاد   م املتحـدة ملكافحـة الفسـاد   مة عـرب الوطنيـة واتفاقيـة األمـ    املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ

  ؛معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
مكافحـــة إىل اجلهـــود الراميـــة ســـياق التصـــدي لغســـل األمـــوال والفســـاد يف   (ك)  

ضفي شرعية فعلية علـى العائـدات   غسل األموال يف .وتعزيز التعاون الدويل اتخدربامل تجاراال
سـتخدم بعـد ذلـك لتمويـل مشـاريع إجراميـة أخـرى أو        الـيت ت و اتخـدر بامل تجاراملتأتية من اال

 تجـار االيسهل الفساد  كذلك فإنَّ .اختراق االقتصادات املشروعة وإضعاف مؤسسات الدولة
 ةزعزعـ يـؤثّر سـلبياً ب  كما أنـه   .تهاجلهود اليت تبذهلا احلكومة ملكافحركائز ض ويقو اتخدربامل

 فـإنَّ  ،ومـن مث  .التعـاون الـدويل   عرقـل وي ،إنفاذ القانون وهيئات العدالة اجلنائية أجهزةالثقة بني 
  ؛، هلا أمهية حامسةسيما فيما بني هيئات إنفاذ القانون  الومكافحة الفساد، 

ال تـزال   إذْ .ك فيهـا جتديد االلتزام بإصدار البيانات والتحليل واملعارف والتشار  (ل)  
وهنـاك   .تـدابري التصـدي الفعـال   املُحكَـم يف   االسـتهداف هناك ثغرات معرفية عديدة حتـول دون  

وهـذا   .القائمـة الوطنيـة واإلقليميـة والعامليـة    الرصد ظم حاجة إىل املزيد من االستثمار يف حتسني ن
أدوات جديـدة جلمـع    الواسـتعم القائمـة   الرصـد ظـم  نمـدى مشـول   يف حتسـني   االستثمارب يتطلّ

ر وبالنظر إىل الطابع عرب الوطين ملشـكلة امل  .ج علمية جديدةوالبيانات وال ميكـن فهـم   اتخـد ،
التشـارك يف   فـإنَّ  ولذلك،فقط؛  ما دراسة الوضع ضمن حدود بلداالقتصار على هذه املشكلة ب

 .اتخـدر املتعلـق بامل صـورة دقيقـة للوضـع    لتكـوين   جـدا البيانات واملعلومات األخرى ضـروري  
ــدان التزامهــا بتقــدمي بيانــات ومعلومــات أخــرى دقيقــة إىل    جتــد ومــن الضــروري أيضــا أن  د البل

  ؛االتفاقيات مبوجب واجلرمية اتخدراألمم املتحدة املعين باملمكتب 
حتسني األدوات القانونية والربناجمية للتعامل مـع التكنولوجيـات اجلديـدة الـيت       (م)  

ــتخدمها   ســـيما يف جمـــال تكنولوجيـــات الفضـــاء احلاســـويب     الو، اتخـــدراملب املتجـــرونيسـ
اجلـرائم اجلديـدة ذات الصـلة    الناشـئ عـن    التحـدي مواجهـة  بغيـة  ف .السيربانية)التكنولوجيات (
إنفـاذ القـانون املعرفـة والتـدريب والقـدرة       أجهـزة أن يكون لـدى  ال بد من الفضاء احلاسويب، ب

 يســهلهاالــيت  تجــارألدلــة الرقميــة ومواصــلة التحقيقــات يف جــرائم اال ا اســترجاعالتقنيــة علــى 
وأجهـزة احلاسـوب   النقّالـة  ، مثـل اهلواتـف   اإللكترونيـة  اإلرسال اإللكتروين أو أجهزة التخـزين 

ألجهزة إنفاذ القانون علـى التصـدي للجـرائم ذات    الكلّية حتسني القدرة من أجل و .الشخصية
تـدريبات   عون العـامون والقضـاةُ  ى املـد أيضـاً أن يتلقّـ   جـدا  ن املهـم الفضاء احلاسويب، مبالصلة 
ــى  ــوانني علـ ــالقـ ــوةاجلنائيـ ــ انني، والقـ ــلة،اإلجرائيـ ــة    ة ذات الصـ ــة باألدلـ ــراءات اخلاصـ واإلجـ

  ؛اإللكترونية، ومعايري وضمانات حقوق اإلنسان يف سياق جرائم الفضاء احلاسويب
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احلصـول علـى العقـاقري اخلاضـعة للمراقبـة       اإلجراءات الرامية إىلتوسيع نطاق   (ن)  
أحـد األهـداف األساسـية لالتفاقيـات     ف .اوإسـاءة اسـتعماهل   هامـع منـع تسـريب    ،لألغراض الطبية

ــة كــأدوات    اتخــدرملراقبــة امل الدوليــة  هــو ضــمان تــوافر األدويــة الضــرورية للتــدخالت الطبي
27(؛متنوعة من احلاالت الطبيةطائفة غىن عنها" لعالج   "ال

٢٧(  
فاجلرميــة املنظمــة  .يف ســياق السياســات اإلمنائيــة اتخــدرمشــكلة املواجهــة م  (س)  

تفــاقم التفـــاوت يف الــدخل وتعــوق النشـــاط    وهــي   .متثــل ديــدا كــبرياً للتقـــدم االجتمــاعي    
االجتماعي واالقتصادي املشروع وتضر بالصحة العامة وتقوض املساواة بني اجلنسـني ومتكـني   

تفكيــك االقتصــادات املرحبــة الــيت تتمحــور حــول إنتــاج        ال ميكــن و .لعنــف املــرأة وتــروج ل 
يف ســـياق  اتخـــدراقتصـــاد املمبواجهـــة  ـــا بطريقـــة غـــري مشـــروعة إالَّ تجـــارواال اتخـــدرامل

كثرياً مـا يتفـاقم    اتمخدرلل االران ذلك، فإنَّإىل  إضافةًو .سياسات اقتصادية واسعة النطاق
ــل  ــدنبفع ــة االجتماعيــة واالقتصــادية، و  التي مســتوى ت ــإنَّ نمي وضــع  العنايــة مبعاجلــة  مــن مث ف

احمللية اليت تعاين من أشد حاالت احلرمـان مـن املزايـا االقتصـادية واالجتماعيـة ميكـن       اتمعات 
  ؛اتخدرول دون إدمان املحتأن 

ضــمان مشــاركة مجيــع أصــحاب املصــلحة علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل      (ع)  
ــام يف  يمــا بينــهم والتنســيق ف تنفيــذ السياســات والــربامج الــيت ــدف إىل مكافحــة   علــى حنــو ت
ات يتطلَّــب تصــدياً متعــدد   خــدر فتعــدد وجــوه التهديــد الــذي متثلــه امل     .اتخــدر مشــكلة امل

دون تأييـد واسـع   فبـ  .دور حاسم يف هذا الصـدد  للمجتمع املدينو ،القطاعات واالختصاصات
ح أن مـن املـرج   فـإنَّ ل مصاحل السـكان املتضـررين،   ثّما ميكثرياً ين، الذي اتمع املد النطاق من

تشـجيع املشـاركة الفعالـة     مـن الضـروري  ومـن مث،   .اتخـدر السياسات املتعلقة مبراقبة امل ختفق
تمــع املــدين، مبــا يف ذلــك املنظمــات غــري احلكوميــة، يف وضــع وتنفيــذ    مــن جانــب ااديــة و

  ؛اتخدرراقبة املالسياسات املتعلقة مب
وأوسـاط األعمـال    بـني البلـدان ومنظمـات اتمـع املـدين     حـوار مفتـوح    إقامة  (ف)  
يات احلاليــة  التحــدلتعامــل مــع  يف اومنظومــة األمــم املتحــدة بشــأن أفضــل الســبل       التجاريــة

دى تطــوراً سـريعاً، وجيــب أن يكـون لــ  تتطـور  غـري املشــروعة   اتخــدراملأسـواق  ف .واملسـتقبلية 
، لـذلك و .علـى التكيـف   يف تنفيذ تدابري التصدي على الصعيد العاملي القـدرةُ املشمولني  أولئك

حوار متواصل بـني الـدول األعضـاء واتمـع املـدين واملنظمـات        من الضروري أن يكون هناك

───────────────── 
 An actual reading of the United Nations conventions onواجلرمية " اتخدرمكتب األمم املتحدة املعين بامل )٢٧(

narcotic drugs and psychotropic substances, Vienna" (مسودة)٢٠١٣ سبتمرب/، أيلول.  
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حـىت يكـونَ هنـاك تبـادل لألفكـار والـدروس علـى حنـو خـالَّق           اإلقليمية وأسـرة األمـم املتحـدة   
 واصـل وت .اتخـدر ما كان وما مل يكن ناجعاً يف مكافحـة اجلرميـة املنظمـة وامل   واستباقي بشأن 

القيـام بالـدور املركـزي يف هـذا احلـوار مـن خـالل حتديـد املمارسـات وآليـات            اتخـدر جلنة امل
إلعــالن السياســي ا االســتعراض املشــتركة علــى النحــو املنصــوص عليــه، علــى ســبيل املثــال، يف 

28(،مؤخراًعليه اجلمعية العامة التأكيد  وكما أعادت .وخطة العمل

هـي   اتخـدر جلنـة امل  فإنَّ )٢٨
، اتخـدر جهاز األمم املتحـدة املسـؤول يف املقـام األول عـن معاجلـة املسـائل املتعلقـة مبراقبـة امل        

جيـري ملـرة واحـدة،     اًدثحـ باعتبارهـا   ال اتخدرحيث ميكن للدول األعضاء مناقشة مشكلة امل
اقشــة مســتمرة مــن خــالل تواصــل املشــاورات بــني اخلــرباء، واجللســات  من تســتدعي بــل قضــية

احلكوميـة  وكما هو احلال يف مجيع العمليـات   .العامة املتخصصة، واحلوارات بشأن السياسات
للمشـاركة  قواعـد حمـددة    اتخـدر األمم املتحدة، تتبع جلنـة امل اليت تضطلع ا املشتركة الدولية 
علــى مــدى  ،ســت اللجنــةروقــد أ .املــدين واملنظمــات الدوليــة مــع منظمــات اتمــع يف العمــل
حـوار  إجـراء  متنوعة من املشـاورات الرمسيـة وغـري الرمسيـة الـيت تتـيح        جمموعة سسأُ ،السنوات

 ٢٠١٦ اجلمعيــة العامــة االسـتثنائية املزمــع عقــدها يف عــام  دورةُ وتتـيح  .مفتـوح واســع النطــاق 
وميكـن   .هلـذه املشـكلة   مناقشة تدابري مشـتركة للتصـدي   خالهلامن أخرى ميكن للبلدان  فرصةً

ــدورة االســتثنائية أن تســتفيد    ــائج ال ــة و  بقــدر لنت ــدى  كــبري مــن اخلــربة التقني ــة السياســية ل جلن
دورة اجلمعية العامة االسـتثنائية  لالتحضريية الفنية  اهليئةَ اتخدراملوقد كانت جلنةُ  .اتخدرامل

ــةُاملهــم أن تتومــن  .١٩٩٨ الــيت عقــدت يف عــام  ــاء خــذ اللجن دورــا الســابعة واخلمســني   أثن
 لـس االقتصـادي واالجتمـاعي،       إجراءات وأن تقـددعـم  مـن أجـل   م مقترحـات، مـن خـالل ا

29(.عملية التحضري للدورة االستثنائية، على النحو الذي طلبته اجلمعية العامة

٢٩(  
  
  

───────────────── 
  .العاملية" اتخدرالقرار املعنون "التعاون الدويل على مكافحة مشكلة امل )٢٨(
  .العاملية" اتخدرالقرار املعنون "التعاون الدويل على مكافحة مشكلة امل )٢٩(
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