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   اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات عن رغبتها يف أن ُينَجز املزيد لضمان وصول أدوية ختفيف األملتعرب 
 غري الطيبهم حباجة إليها، وحتذر من األخطار النامجة عن التطورات اليت يشهدها القنَّب إىل مجيع من 

  
  :أهنا ٢٠١٨ذكرت اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات يف تقريرها السنوي لعام 

عرب عن قلقها إزاء التطورات التشريعية احلاصلة بشأن االستعمال غري الطيب للقنَّب، مبا يتعارض مع اتفاقيات مراقبة ُت  -
  املخدِّرات، ويشكل خطرًا على الصحة؛ 

حتذر من املخاطر اليت ينطوي عليها ضعف الرقابة على برامج القنَّب الطيب مما قد يكون له أثر سليب على الصحة   -
  وقد يؤدي إىل زيادة االستخدام غري الطيب للقنَّب؛العمومية 

جلميع من  لضمان أن تكون أدوية ختفيف األمل وغريها من األدوية متاحةمن اجلهود املزيد بذل تدعو احلكومات إىل   -
  بشأن هذه املسألة؛ خاصًّاهم حباجة إليها، وقد أصدرت تقريرًا 

صنع العقاقري غري املشروعة، ولكن لنتائج ملحوظة حتققت على صعيد وقف تسريب السالئف الكيميائية  تقول إنَّ  -
 رات النفسانية اجلديدة؛ؤثِّدمًا يف التصدي بفعالية لظاهرة "السالئف املحوَّرة" واملهناك حاجة إىل سبل جديدة للمضي ُق

  حتثُّ على مواصلة دعم أفغانستان؛   -
 تدين أعمال العنف خارج نطاق القضاء املرتكبة ضد األشخاص املشتبه يف اضطالعهم بأنشطة متصلة باملخدِّرات، وحتثُّ  -

  احلكومات على معاجلة اجلرائم ذات الصلة باملخدِّرات من خالل تدابري العدالة اجلنائية الرمسية، مع احترام حقوق اإلنسان.
حيذر  ٢٠١٨التقرير السنوي للهيئة الدولية ملراقبة املخدِّرات لعام  -مارس (دائرة األمم املتحدة لإلعالم) ر/آذا ٥، فيينا

لربامج القنَّب الطيب قد يؤدي إىل ازدياد تسريب القنَّب وشبائه القنَّبني وإىل ازدياد االستعمال  من أن ضعف التنظيم الرقايب
  "الترفيهي" هلذا املخدِّر.

  
  تسليط الضوء على املخاطر النامجة عن ضعف التنظيم الرقايب لربامج القنَّب الطيب

والعلمي للقنَّب وشبائه القنَّبني وأثر تعاطيهما لألغراض "الترفيهية". يتناول التقرير بالتفصيل خماطر وفوائد االستعمال الطيب 
وهو خيلص إىل أن ضعف التنظيم الرقايب لربامج القنَّب الطيب، اليت ال تدار وفقًا التفاقيات مراقبة املخدِّرات، ميكن أن 

  .يةالعمومغري الطيب والتأثري سلبًا على الصحة  هيؤدي إىل تسريب القنَّب الستعمال
وقال رئيس اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات، فريوج سومياي: "إنَّ تركيز تقريرنا على تعاطي القنَّب وشبائه القنَّبني يأيت يف 
الوقت املناسب، يف ظل التطورات التشريعية األخرية اليت شهدها عدد من البلدان بشأن االستعمالني الطيب وغري الطيب 

ن سوء الفهم بشأن أمان القنَّب وتنظيمه وتوزيعه، وخصوصًا يف األماكن اليت يباح فيها التعاطي هلما. وهناك قدر كبري م
لألغراض الترفيهية أو حيث يشهد نطاق برامج القنَّب الطيب توسعًا. وهناك معرفة حمدودة بالطريقة اليت يعمل هبا نظام 

من خالل احليلولة دون تعاطي املخدِّرات مع العمومية  املراقبة الدولية للمخدِّرات. فقد صممته الدول حلماية الصحة
  ضمان تيسُّر احلصول على األدوية املهمة."

  
  التغريات يف إدراك خماطر القنَّب

إضافًة إىل ذلك، يقول التقرير إنَّ إدراك خماطر القنَّب ميكن أن يتدىن بسبب ضعف التنظيم الرقايب لربامج شبائه القنَّبني 
ذلك أسهم يف إباحة تعاطي القنَّب لألغراض غري الطبية. وحيذِّر الرئيس من أن ذلك ميكن أن يقلل  الطبية. وقد يكون
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، كما ُيرى يف ‘الترفيهية’أيضًا من الشواغل العامة بشأن خماطر تعاطي القنَّب: "وال متثل إباحة تعاطي القنَّب لألغراض 
يًا كبريًا للصحة للمعاهدات وللدول املوقِّعة عليها فحسب، بل أيضًا حتدِّيًا للتنفيذ الشامل عدد صغري من البلدان، حتدِّ

  ".والرفاه، وخصوصًا يف أوساط الشباب
  وتظل اهليئة ملتزمة بإجراء حوار بنَّاء مع حكومات البلدان اليت ُيسمح فيها بتعاطي القنَّب لألغراض الترفيهية.

  
  خرى مهمة أحد الشواغل الرئيسيةال يزال عدم توافر أدوية ختفيف األمل وأدوية أ

تدعو اهليئة احلكومات إىل القيام باملزيد من أجل إهناء املعاناة غري الضرورية للسكان الذين ال يستطيعون احلصول على 
ضمان متتُّع اجلميع بأمناط عيش  وهو ،من أهداف التنمية املستدامة ٣سيسهم يف حتقيق اهلدف فإهناؤها أدوية ختفيف األمل، 

 وبالرفاهية يف مجيع األعمار.صحية 

العرض املفرط لألدوية اخلاضعة للمراقبة مبا يتجاوز احتياجات املرضى ميكن أن يشكل خطرًا  ها حتذر أيضًا من أنَّبيد أنَّ
 متزايدًا من حيث التسريب والتعاطي.

ية من دون ختدير، وذلك بسبب وقال رئيس اهليئة، السيد سومياي: "يعاين الناس بال ضرورة من األمل والعمليات اجلراح
تعذُّر الوصول إىل األدوية اخلاضعة للمراقبة يف بعض أحناء العامل. ويف أماكن أخرى، فإن الوصول غري املراَقب يؤدي إىل 

 ".التسريب وإساءة االستعمال. وحنن حباجة إىل كفالة سبل احلصول على هذه األدوية املخفِّفة لألمل مبزيد من التساوي

هليئة ملحقًا خاصًّا بشأن التوافر بعنوان "التقدُّم املحَرز يف ضمان ُسبل احلصول على كميات كافية من املواد وتنشر ا
اخلاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية". وهو يتناول ما جيري القيام به من أجل ضمان سبل الوصول الكافية، 

 احلكومات ملعاجلة هذه األوضاع.  وكذلك الكيفية اليت ميكن هبا زيادة مساعدة

رات عقلية مهمة، من قبيل تلك ويتضمن امللحق النتائج اليت توصل إليها تقييم اهليئة العاملي األول لسبل احلصول على مؤثِّ
يف املائة من  ٨٠املستخدمة يف عالج القلق والصرع، وهو يشري إىل تزايد فجوة االستهالك العاملي. ويشري التقرير إىل أن 

املصابني بالصرع يعيشون يف بلدان منخفضة أو متوسطة الدخل، حيث ال يزال مستوى االستهالك من مضادات الصرع 
 للمراقبة الدولية إما منخفضًا أو غري معروف.  األساسية اخلاضعة

ويف البلدان املنخفضة الدخل حيث يتسم عدد األطباء مبحدوديته، توصي اهليئة بأن ُيسمح ملجموعة أوسع من املهنيني 
  للمراقبة. العاملني يف جمال الرعاية الصحية، وال سيما املمرضني املدرَّبني تدريبًا خاصًّا، بتحرير وصفات املواد اخلاضعة

  
  اهليئة تدعو إىل تقدمي مزيد من الدعم إىل أفغانستان

إنتاج األفيون غري  ويشري إىل أنَّ .ط التقرير الضوء على التحديات اليت تواجه أفغانستان يف جمال مراقبة املخدِّراتلِّيس
عندما جتاوز حجم االقتصاد غري املشروع القائم على األفيون قيمة إمجايل  ٢٠١٧املشروع شهد زيادات كبرية حىت عام 

  .صادرات البلد املشروعة
اجلهود تواصل استعراض التطورات احلاصلة يف تعاون وثيق مع احلكومة األفغانية: "إذا مل تتسم اهليئة وقال رئيس اهليئة إن 

مكررًا  ١٤املبذولة ملعاجلة مشكلة املخدِّرات بالفعالية، فقد يسود الفقر والتمرد واإلرهاب". واحتكمت اهليئة إىل املادة 
، مما يعين أن اهليئة تدعو املجتمع الدويل واألمم املتحدة إىل التعجيل بتقدمي ١٩٦١من االتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 

  إىل أفغانستان ملساعدهتا على التصدي هلذه التحديات. املزيد من املساعدة
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 .ملوتلقي النقاط البارزة اإلقليمية يف التقرير الضوء على مشاكل حمددة بشأن مراقبة املخدِّرات تواجه مناطق خمتلفة من العا
ففي كندا، دخل حيِّز . يةفهناك حتوالت مستمرة يف السياسات والتشريعات املتعلقة بالقنَّب يف مجيع أحناء أمريكا الشمال

القانون اخلاص بالقنَّب بشأن إتاحة احلصول على القنَّب قانونيًّا لألغراض غري الطبية  ٢٠١٨أكتوبر ل/النفاذ يف تشرين األو
ويف الشهر نفسه، قضت املحكمة العليا يف املكسيك بعدم دستورية حظر  .ومراقبة وتنظيم إنتاجه وتوزيعه وبيعه وحيازته

وشهدت واليات خمتلفة يف الواليات املتحدة تغيريات تشريعية تتعلق باالستعمال  .القنَّب لألغراض غري الطبيةاستعمال 
ويف الوقت نفسه، تفاقمت مشكلة تعاطي جرعات مفرطة من املؤثِّرات األفيونية يف الواليات املتحدة،  .غري الطيب للقنَّب

  ناول جرعات مفرطة من املخدِّرات.حالة وفاة بسبب ت ٧٠ ٠٠٠حيث ُأبلغ عن أكثر من 
  .وزاد صنع الكوكايني يف أمريكا اجلنوبية ويبدو أن له تأثريًا يف أوروبا وأمريكا الشمالية

وسوف يعجل تشريع جديد  .مؤثِّرًا نفسانيًّا جديدًا للمرة األوىل يف السوق األوروبية ٥١اكتشاف  ٢٠١٧وشهد عام 
  د جديدة للمراقبة.لالحتاد األورويب إجراءات إخضاع موا

رات العقلية زاعات املسلحة اليت ختيم على الشرق األوسط االجتار بالعقاقري املخدِّرة واملؤثِّوتيسِّر مشاكل عدم االستقرار والن
  .يف املنطقة

يات وبلغ االجتار بامليثامفيتامني وتعاطيه مستويات مثرية للقلق يف شرق وجنوب شرق آسيا، بينما ُضبطت خمدِّرات بكم
  غري مسبوقة يف جنوب آسيا.

  وتشعر اهليئة بالقلق من أن هناك عدة بلدان يف أوقيانوسيا مل تصبح بعُد أطرافًا يف االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّرات.
  

  تقرير السالئف
تسريب السالئف عامًا من عمر مراقبة السالئف، يشري تقرير السالئف إىل حتقيق نتائج ملحوظة حيث يكاد  ٣٠بعد مرور 

ومع ذلك، فإن املواد الكيميائية غري  .الكيميائية املجدولة من التجارة الدولية إىل قنوات غري مشروعة يكون معدومًا
وترى اهليئة أن هناك ضرورة إلجراء املزيد من املناقشات السياساتية  ."، كما يقول الرئيسيًا كبريًا"تشكل حتدِّ املجدولة

ل املضي ُقدمًا يف التصدي للسالئف "املحوَّرة" واملؤثِّرات النفسانية اجلديدة، وللحيلولة دون وقوع الدولية الستبانة سب
  هذه املواد اليت ُيحتمل أن تكون ضارة يف أيدي الناس.

 ومتثل اهليئة، .الذكرى السنوية اخلمسني لتأسيس اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات ٢٠١٨ويصادف التقرير السنوي لعام 
، اهليئة شبه القضائية املستقلة املكلفة من البلدان برصد ودعم ١٩٦١املنشأة مبوجب االتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 
وتتعاون اهليئة تعاونًا وثيقًا مع منظمة الصحة العاملية ومكتب األمم  .تنفيذ االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّرات

وترتكز االتفاقيات إىل اهلدف املتمثل يف صون صحة البشر ورفاههم، مبا يف ذلك  .ت واجلرميةاملتحدة املعين باملخدِّرا
وحتثُّ اهليئة الدول على وضع استراتيجيات فعالة ملنع تعاطي املخدِّرات وتوفري خدمات  .التمتع الكامل حبقوق اإلنسان

  العالج للمتعاطني وإعادة تأهيلهم وإدماجهم يف املجتمع.
ئيس، السيد سومياي: "إن التحديات اليت نواجهها اليوم يف جمال مراقبة املخدِّرات قد تبدو مهولة، بيد أننا وقال الر

وحنن اليوم حباجة إىل التحلي بتلك الروح  .متكنا بالفعل من التغلب عليها بفضل جهود التعاون واإلرادة السياسية
  ".وذلك االلتزام


