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    رسالة من الرئيس 

الذكرى  ٢٠١٨ يصــــادف التقرير الســــنوي للهيئة الدولية ملراقبة املخدِّرات لعام
الســــنوية اخلمســــني لتأســــيســــها، وهو يســــلط الضــــوء على التحديات املتعلقة 
باملخدِّرات املاثلة على الصــعيد الوطين واإلقليمي والدويل، ويعرض توصــيات إىل 
احلكومات واملنظمات الدولية للتصـــــدي هلذه التحديات واحلفاظ على الصـــــحة 

  العامة والرفاه. 
يا فاق لدول االت عت ا قد وضــــــ كاد و بة املخدِّرات، اليت ي ية الثالث ملراق لدول ت ا

ضمان توافر املخدِّرات وامل ات العقلية لألغراض الطبية والعلمية ويف الوقت نفسه ؤثِّراالنضمام إليها يكون عامليًّا، ل
رة ، وحتديدًا خالل الدو٢٠١٦منع زراعتها وإنتاجها وصنعها وتسريبها وتعاطيها على حنو غري مشروع. ويف عام 

االســـتثنائية للجمعية العامة بشـــأن مشـــكلة املخدِّرات العاملية، جددت الدول األعضـــاء باإلمجاع التزامها بغايات 
وأهداف االتفاقيات الثالث. وتكرِّس اهليئة عملها لدعم احلكومات يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب هذه االتفاقيات 

تعاون يف تنظيم ورصد التجارة املشروعة واملبادرات الرامية إىل الثالث بوسائل منها جمموعة من األدوات لتيسري ال
ــيما فيما يتعلق بالســالئف واملواد ذات الصــلة، ويف بناء قدرات التصــدي للصــنع واالتِّ جار غري املشــروعني، ال س

  السلطات الوطنية. 
. احلصول عليهات يف إمكانية ويتمثل أحد التحديات الرئيسية يف توافر األدوية اخلاضعة للمراقبة، وخباصة التفاو

ونتيجة لذلك، يعاين الناس يف كثري من البلدان من األمل والعمليات اجلراحية من دون ختدير. وتعاش هذه املعاناة 
غري الضرورية أيضًا يف حاالت الطوارئ، حيث نشجع احلكومات على االستفادة من اإلجراءات اخلاصة لتيسري 

لمراقبة. وُيعترب اســـــتخدام امليثادون والبوبرينورفني من أجل عالج االرهتان احلصـــــول على األدوية اخلاضـــــعة ل
ات األفيونية منتشــــرًا على نطاق مؤثِّرات األفيونية حمدودًا يف بعض البلدان، حىت عندما يكون االرهتان للمؤثِّرلل

حتياجات الفعلية للمرضى واسع. ومن ناحية أخرى، فإن العرض املفرط لألدوية اخلاضعة للمراقبة مبا يتجاوز اال
  والتعاطي.  ميكن أن يشكل خطرًا متزايدًا من حيث التسريب

التقدُّم احملَرز يف ضمان : عنوانهملحق  مع، ُينشر تقرير اهليئة السنوي ه األوضاعملساعدة احلكومات على معاجلة هذو
بل احلصــول على كميات كاف . ويعرض هذا التقرير ية من املواد اخلاضــعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلميةســُ

من  ٣دمًا يف إحراز تقدم حقيقي حنو ختفيف املعاناة وحتقيق اهلدف اخلاص الســــــبل املتاحة للحكومات للمضــــــي ُق
 صحية وبالرفاهية يف مجيع األعمار.  أهداف التنمية املستدامة: ضمان متتُّع اجلميع بأمناط عيش
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 وشـــبائه القنبنيتعاطي القنَّب  وفوائدخماطر  ٢٠١٨ويتناول الفصـــل املواضـــيعي األول من تقرير اهليئة الســـنوي لعام 
ية و ية والعلم هذه املواد لألغراضلألغراض الطب عاطي  قة بت ية". ونالحظ كيف أن كذلك التطورات املتعل "الترفيه

رمبا أســــــهما يف  تعاطي القنب ي إدراك خماطريقترن بذلك من تدنِّ  ضــــــعف التنظيم الرقايب لربامج القنَّب الطيب وما
طلبات تنظيم االســـــتعمال الطيب اإلباحة القانونية لتعاطي القنَّب غري الطيب يف بعض البلدان. ويعرض هذا الفصـــــل مت

  الرشيد لشبائه القنَّبني، ويلخِّص آثار تعاطي القنَّب.
وحتصــر االتفاقيات اســتخدام املواد اخلاضــعة للمراقبة، مبا فيها القنَّب، يف األغراض الطبية والعلمية. وال متثل إباحة 

ان، حتديًا للتنفيذ الشامل للمعاهدات وللدول تعاطي القنَّب لألغراض "الترفيهية"، كما ُيرى يف عدد صغري من البلد
املوقِّعة عليها فحسب، بل أيضًا حتديًا كبريًا للصحة والرفاه، وخصوصًا يف أوساط الشباب. وتلتزم اهليئة بأن تظل 

  اء مع حكومات البلدان اليت تسمح بتعاطي القنَّب لألغراض "الترفيهية".منخرطة يف حوار بنَّ
ســـــنوي، ندعو هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا ذات الصـــــلة إىل تقدمي املزيد من املســـــاعدة يف تقريرنا الإننا، و

ملواجهة التحديات املرتبطة مبكافحة املخدِّرات يف أفغانســـــتان، ال ســـــيما بالنظر إىل القلق الذي نشـــــعر به إزاء 
تاج األفيون غري املشــــــروع  لذي جتاوز خالل ٢٠١٧عام  حىتالزيادات الكبرية يف إن يات ا ه اقتصـــــــاد األفيون

  املشروع قيمة جمموع الصادرات الوطنية املشروعة.   غري
ضًا  ٢٠١٨وميثل عام  سالئف. وقد حتققت نتائج ملح العام الثالثني من عمر نظامأي وظة منذ اعتماد مراقبة ال

قنوات غري من التجارة الدولية إىل الســـالئف الكيميائية املجدولة تســـريب يكاد  ، حيث١٩٨٨اتفاقية ســـنة 
، مثل املواد الكيميائية البديلة والسالئف غري اجملدولة. ومع ذلك، فإن املواد الكيميائية يكون معدومًا مشروعة

سياساتيةنا السنوي إىل ضرورة إجراء مناقشاألولية، تشكل حتديًا كبريًا. ونشري يف تقرير الستبانة دولية  ات 
ات النفســانية اجلديدة، وللحيلولة ؤثِّرامل مســألةوكذلك معاجلة ذا التحدي، هل التصــديدمًا يف املضــي ُق ســبل

دون وقوع هذه املواد اليت ُيحتمل أن تكون ضـــارة يف أيدي الناس. وُتعاَلج هذه املســـائل بالتفصـــيل يف تقرير 
  . ٢٠١٨اهليئة عن السالئف لعام 

ضمان صحة البشر ورفاههم، وهو  يف ويتمثل اهلدف األساسي من االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّرات
توصيات بشأن تدابري نظم  ٢٠١٨يشمل التمتع الكامل حبقوق اإلنسان. ويتضمن تقرير اهليئة السنوي لعام  ما

العدالة اجلنائية للتصـــــدي للجرائم ذات الصـــــلة باملخدِّرات مع إيالء االعتبار الواجب ملبدأ التناســـــب وحقوق 
سان.  ستراتيجيات فعالة ملنع تعاطي املخدِّرات وتوفري خدمات العالج وإعادة  حنثُّ وإننااإلن الدول على وضع ا

التأهيل والرعاية الالحقة للمتعاطني وإعادة إدماجهم يف املجتمع. ويف ســياق متصــل، من املهم ضــمان أن تكون 
ــــعة من اخلدمات الصــــحية املقد ــــتهالك املخدِّرات" مدجمة جيدًا يف طائفة واس ــــكان املرهتنني "غرف اس مة للس

  للمخدِّرات ومتكاملة معها، على أن يتمثل اهلدف النهائي يف العالج وإعادة التأهيل.
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مراقبة املخدِّرات قد يف جمال اليوم  اليت نواجهها تحدياتالوكما أذكر يف تصـــديري لتقرير اهليئة الســـنوي، فإن 
 عقد والرفاه. بيد أنه على مدى القرن املاضــــي ومنذعلى الصــــحة العامة  عظيم املدىمبا هلا من أثر  مهولةتبدو 

شأن مراقبة املخدِّرات يف عام  التحديات  أمكننا التغلب بالفعل على، ١٩٠٩االجتماع احلكومي الدويل األول ب
ـــية.  تلك الروح وذلك االلتزام. وحيدوين ب إىل التحلياجة حب وحنن اليومبفضـــل جهود التعاون واإلرادة الســـياس

 توصـــلت إليه اهليئة من نتائج وتنفيذ التوصـــيات الدول األعضـــاء، من خالل دراســـة ما أن تتمكن أمل كبري يف
وتقرير السالئف وامللحق بشأن التوافر، من إدخال حتسينات كبرية على  ٢٠١٨ الواردة يف تقريرنا السنوي لعام

  صحة مواطنيها ورفاههم. 
  

 سومياي فريوج
  رئيس
  املخدِّرات ملراقبة الدولية اهليئة
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خماطر ومنافع برامج القنَّب الطيب والتعاطي "الترفيهي" للقنَّب كما تربزمها اهليئة 
      املخدِّرات  الدولية ملراقبة

ب وتعاطي شبائه القنَّبني الشواغل املثارة بشأن سوء التنظيم الرقايب للتعاطي الطيب للقنَّ
    امتثاهلما للمعاهدات  وعدم

امج االستعمال الطيب لشبائه القنَّبني غري اخلاضعة لرقابة جيدة ميكن أن تكون هلا آثار سلبية حتذر اهليئة من أن بر
ــــهم هذه الربامج يف  ــــاط البالغني. كما قد تس على الصــــحة العامة، وقد تزيد التعاطي غري الطيب للقنَّب يف أوس

اس ملخاطر تعاطي القنَّب والتقليل اإلباحة القانونية للتعاطي غري الطيب للقنَّب عن طريق إضــــعاف تصــــورات الن
  من االهتمام لدى اجلمهور العام بشأن ما يسمى التعاطي "الترفيهي" للقنَّب، وال سيما يف صفوف الشباب. 

    
    تنظيم برامج القنَّب الطيب وشبائه القنَّبني وأثر ضعف الرقابة 

ضعة لرقابة جيدة وغري املمتثلة سريب القنَّب إىل  تؤدي برامج القنَّب الطيب غري اخلا للمعاهدات إىل زيادة خطر ت
دىن ويف أشكال أقوى أمكن بسعر أ إذاالتعاطي غري الطيب بالنظر إىل توافر القنَّب على نطاق أوسع، مبا يف ذلك 

  املركَّزات.  مفعوًال، مثل
وتكرر اهليئة التأكيد على ضـــرورة أن متتثل احلكومات اليت تســـمح بالتعاطي الطيب لشـــبائه القنَّبني للمعاهدات. 
ويشــمل ذلك صــون الرقابة على إنتاج القنَّب وتوريده لالســتعمال الطيب، وموافاة اهليئة بتقديرات لالحتياجات 

ودرء ه القنَّبني الدوائية يف إطار اإلشــــراف الطيب، الوطنية من القنَّب لألغراض الطبية، وكفالة اســــتعمال شــــبائ
املرضــى للقنَّب ومنع تســريبه إىل جمال االســتعمال غري الطيب. كما ينبغي للحكومات أيضــًا أن  إســاءة اســتخدام

شبائه  نزاهةحتافظ على  نظم الرقابة التنظيمية للمستحضرات الصيدالنية لديها، وذلك بعدم السماح باستعمال 
  يف املمارسة الطبية يف حال عدم وجود أدلة علمية على أماهنا وفعاليتها لألغراض الطبية املقصودة.  القنَّبني

    
  السماح لألفراد بزراعة القنَّب ألغراض طبية ال يتسق مع املعاهدات؛ وتدخني القنَّب 

    غري مقبول طبيًّا
ـــنة تؤكد اهليئة من جديد أن الســـماح لألفراد بزراعة القنَّب ألغراض طب ة لعدَّ ١٩٦١ية ال يتســـق مع اتفاقية س

أســـباب: فهو يؤدي إىل زيادة خماطر التســـريب، ويشـــكل خماطر صـــحية على اعتبار أن جرعات ومســـتويات 
د اهليئة على أن تدخني القنَّب ليس التتراهيدروكانابينول املتناولة قد ختتلف عمَّا هو موصــــوف منها طبيًّا. وتؤكِّ

ــــــبائه القنَّبني ألنَّ نباتاطريقة مقبولة طبيًّا للح ت القنَّب ختتلف يف صــــــول على جرعات موحَّدة معياريًّا من ش
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جيعل من الصـــعب وصـــف جرعات حمددة منها؛ وألنَّ هناك خماطر صـــحية على املرضـــى من جرَّاء  تكوينها، مما
  تنشُّق املسرِطنات واملسمِّمات يف دخان القنَّب. 

    
    تعمال غري الطيب للقنَّب املستجدات القانونية يف جمال االس

خالل الفترة قيد االســـتعراض يف التقرير الســـنوي، طرأت تطورات قانونية يف عدد من الدول األطراف بشـــأن 
االســتعمال غري الطيب للقنَّب. ويف إحدى احلاالت، كانت هذه التطورات نتيجة لتشــريعات ُأقرت على الصــعيد 

 ٢٠١٨عن قرارات قضـــــائية. ويتناول تقرير اهليئة الســـــنوي لعام  الوطين، بينما يف حاالت أخرى، كانت ناجتة
هذه التطورات، ويذكر أن اإلطار القانوين الذي وضــــعته االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّرات ينص على أن أي 
تدابري تســـــمح باســـــتعمال القنَّب لألغراض غري الطبية تتعارض مع اتفاقيات مراقبة املخدِّرات، وخصـــــوصـــــًا 

  بصيغتها املعدَّلة.  ١٩٦١من اتفاقية سنة  ٤من املادة  (ج) قرةالف
، قضـــــت كلٌّ من املحكمة الدســـــتورية يف جنوب أفريقيا واملحكمة العليا يف املكســـــيك بعدم ٢٠١٨ويف عام 

  دستورية القيود املفروضة على استعمال القنَّب لألغراض غري الطبية. 
ــــعة للمراقبة، مبا فيها القنَّب، على األغراض الطبية وتؤكد اهليئة جمدَّدًا أيضــــًا أنَّ َقصــــر ا ــــتعمال املواد اخلاض س

والعلمية هو مبدأ أســاســي من مبادئ اإلطار الدويل ملراقبة املخدِّرات. وتواصــل اهليئة رصــد الوضــع عن كثب 
  والتواصل النشط مع الدول املعنية. 

    
ملشتبه يف اضطالعهم األشخاص ااهليئة تدين أعمال العنف خارج نطاق القضاء املرتكبة ضد 

    باملخدِّرات بأنشطة متصلة
د اهليئة على إدانتها ألعمال العنف خارج نطاق القضــاء املرتكبة ضــد األشــخاص املشــتبه يف اضــطالعهم تشــدِّ

بأنشـــــطة متصـــــلة باملخدِّرات. وتالحظ اهليئة بقلق بالغ التقارير اليت تشـــــري إىل أنَّ أعمال العنف خارج نطاق 
شــرقها، حبق األشــخاص املشــتبه يف القضــاء ال تزال ُترتَكب يف عدة بلدان، وال ســيما يف جنوب آســيا وجنوب 

قيامهم بأنشطة متصلة باملخدِّرات، وكثريًا ما يكون ذلك إمَّا بتوجيه مباشر من كبار الشخصيات السياسية أو 
بتشـــــجيع حثيث منهم أو مبوافقتهم الضـــــمنية. وتناشـــــد اهليئة مجيع احلكومات أن تعاجل اجلرائم ذات الصـــــلة 

دي الرمسية يف إطار العدالة اجلنائية، وفقًا لإلعالن العاملي حلقوق اإلنســــــان باملخدِّرات من خالل تدابري التصــــــ
ــــــية، وبااللتزام باملعايري املعترف هبا دوليًّا  للمحاكمة وفقًا لألصــــــول والعهد الدويل للحقوق املدنية والســــــياس

  الواجبة.  القانونية
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    احلاجة إىل ضمان توافر األدوية يف حاالت الطوارئ
، تلفت اهليئة االنتباه إىل إمكانية استخدام إجراءات مبسَّطة ملراقبة تصدير األدوية ٢٠١٨السنوي لعام  يف التقرير

اخلاضــــعة للمراقبة ونقلها وتوفريها من أجل تيســــري وتعجيل جهود اإلغاثة يف حاالت الطوارئ مبوجب أحكام 
شمولة با شهدت الفترة امل اليت هي من قرير عددًا من الكوارث الطبيعية لتاالتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّرات. و

اليت تتطلب توفري اللوازم الطبية يف حاالت الطوارئ، مبا يف ذلك األدوية اليت حتتوي على وصــــــنع اإلنســــــان 
  ات العقلية.ؤثِّراملخدِّرات وامل

    
    د نداءها من أجل تقدمي الدعم الدويل إىل أفغانستاناهليئة جتدِّ 

تســترعي اهليئة انتباه املجتمع الدويل إىل خطورة حالة مراقبة املخدِّرات يف أفغانســتان حيث جتاوز اقتصــاد األفيونيات 
مســـــتوى الصـــــادرات الوطنية املشـــــروعة. وتدعو اهليئة أجهزة األمم املتحدة املعنية  ٢٠١٧  غري املشـــــروع يف عام

زيدًا من املســــاعدة التقنية واملالية للتصــــدي للتحديات اليت ووكاالهتا املتخصــــصــــة إىل أن تقدم، فرادى وجمتمعة، م
  املعدَّلة.   بصيغتها ١٩٦١رًا من اتفاقية سنة مكر ١٤تفرضها مراقبة املخدِّرات يف هذا البلد، وفقًا ألحكام املادة 

    
: التقدُّم املحَرز ٢٠١٨ملحق تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات السنوي لعام 

ُسبل احلصول على كميات كافية من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية يف ضمان 
  لألغراض الطبية والعلمية

  
ـــــهد التحيزات الثقافية اليت ما فتئت تعرقل توافر األدوية اخلاضـــــعة للمراقبة يف بعض البلدان تراجعًا، وذلك  تش

يدة عن عقبات من قبيل عدم توافر التدريب وفقًا لنتائج دراســة اســتقصــائية أجرهتا اهليئة. بيد أن مثة تقارير متزا
أو قلة الوعي، ومشــــاكل توريد األدوية اخلاضــــعة للمراقبة، وحمدودية املوارد املالية. ومن بني منظمات املجتمع 

شريعات التقييدية متثل عقبة كربى  ٣٠املدين اليت قدمت ردودًا، وعددها  ست منظمات أن الت منظمة، اعَتربت 
  اخلاضعة للمراقبة لألغراض الطبية والعلمية. أمام توافر املواد

يف املائة من سكان  ٧٨جهًة ما بني سلطات حكومية، متثل  ١٣٠وقد ُأجريت الدراسة االستقصائية اليت مشلت 
بل احلصــــول على  ر ســــُ العامل، ومنظمات من املجتمع املدين للوقوف على التقدم اجلاري إحرازه يف كفالة تيســــُّ

ضعة للمراقبة الدولية وتوافرها لألغراض الطبية والعلمية. وتعرب اهليئة عن قلقها إزاء التفاوت يف  املخدِّرات اخلا
فرص احلصــــــول على األدوية اخلاضــــــعة للمراقبة الدولية ويف مدى توافرها وما يرتبط بذلك من معاناة ميكن 

سة االستقصائية إىل التوصيات الواردة يف الوثيقة اخلت امية الصادرة عن الدورة االستثنائية تفاديها. وتستند الدرا
ــــكلة املخدِّرات العاملية املعقودة يف عام  ــــأن مش ــــأن التوافر إىل ٢٠١٦للجمعية العامة بش ــــتند التقييم بش . ويس
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  ستهَلكة لكل عينة من السكان.امل )١( حساب اجلرعة اليومية املحددة لألغراض اإلحصائية
التقدُّم بعنوان " ٢٠١٨تصدر اهليئة ملحقًا بتقريرها السنوي لعام  وملساعدة احلكومات على معاجلة هذا املوقف،

". احملَرز يف ضمان ُسبل احلصول على كميات كافية من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية
خدِّرات ويعرض امللحق الســــــبل املتاحة للحكومات للمضــــــي قدمًا يف معاجلة العقبات اليت حتول دون توافر امل

  ات العقلية لألغراض الطبية. ؤثِّروامل
    

: رغم الزيادة العاملية يف توافر املسكِّنات األفيونية، ال يزال التفاوت العاملي العقاقري املخدِّرة
  قائمًا

تفاوت رغم الزيادات العاملية يف املسكِّنات األفيونية، تشري البيانات احلديثة لدى اهليئة عن توافرها إىل استمرار ال
واخللل يف التوزيع يف مجيع أحناء العامل. ويؤكد حتليل إقليمي للبيانات املتاحة على مدى األعوام العشرين املاضية 

االســــتهالك، بواقع   أجل مســــتوى للتوافر من املنطقة اليت يوجد هبا أعلى التفاوت. ومتثل أمريكا الشــــمالية هذا
، بعد تراجع من الذروة البالغة ٢٠١٦-٢٠١٤يف الفترة جرعة يومية حمددة لألغراض اإلحصــــــائية  ٢٧ ٥٥٧
ــــــطى يف املرتبة الثانية من حيث أعلى  . وتأيت٢٠١٣-٢٠١١جرعة يف الفترة  ٣١ ٧٢١ أوروبا الغربية والوس

جرعة يومية حمددة لألغراض اإلحصــــــائية يف الفترة  ١٠ ٣٨٢مســــــتويات التوافر، حيث زادت حصــــــتها إىل 
اه الذي لوحظ يف أمريكا الشــــمالية، ســــجلت أســــتراليا ونيوزيلندا أيضــــًا . وعلى غرار االجت٢٠١٦-٢٠١٤

ضًا يف متوسط توافر املسكِّنات األفيونية لالستهالك من  جرعة يومية حمددة لألغراض اإلحصائية  ٨ ٩٢٧اخنفا
. ويف مناطق أخرى، تتســـم مســـتويات ٢٠١٦-٢٠١٤جرعة يف الفترة  ٧ ٩٤٣إىل  ٢٠١٣-٢٠١١يف الفترة 

  من أجل االستهالك بكوهنا أدىن بكثري.التوافر 
   

 __________ 
تســتخدم اهليئة مصــطلح "اجلرعات اليومية املحدَّدة لألغراض اإلحصــائية" كوحدة قياس فنية يف ســياق التحليل  )١( 

االعتباطية، بأنَّه ال اإلحصــائي، وال ُيقصــد هبا جرعات موصــوفة موصــى هبا. ويســلِّم هذا التعريف، الذي ال خيلو من قدر من 
ــــــتخدم يف بلدان خمتلفة يف عالجات ؤثِّريوجد معيار متفق عليه دوليًّا جلرعات املخدِّرات وامل ات العقلية، وأنَّ تلك املواد ُتس

بيًّا خمتلفة أو وفقًا ملمارســــــات طبية خمتلفة، ومن مثَّ ينبغي اعتبار اجلرعة اليومية املحدَّدة لألغراض اإلحصــــــائية مقياســــــًا تقري
لتصنيف البلدان املختلفة من حيث االستهالك. وفيما يتعلق باملخدِّرات، ُيعبَّر عن مستويات االستهالك بعدد اجلرعات اليومية 

ات العقلية، يقاس معدل االســـتهالك باجلرعات ؤثِّراملحدَّدة لألغراض اإلحصـــائية لكل مليون نســـمة يف اليوم؛ وفيما يتعلق بامل
  نسمة يف اليوم. ١ ٠٠٠لألغراض اإلحصائية لكل اليومية املحدَّدة 
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ستعمال امل االصطناعية املرتفعة الثمن، يف البلدان املرتفعة الدخل أساسًا، بزيادة  ات األفيونيةؤثِّروال تقترن الزيادة يف ا

ضافًة إىل ذ ستعمال املورفني األيسر تكلفة. وإ تستخدمه الشركات الصيدالنية   اللك، فإن معظم املورفني املتاح يف ا
ؤثر ســــلبًا على توفري الرعاية يقلص الكمية املتوفرة هلذا الغرض وي  املورفني للرعاية امللطِّفة مما إلنتاج مســــتحضــــرات

ات األفيونية االصطناعية ؤثِّرالصحية، وال سيما يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل اليت ال تستطيع حتمل تكلفة امل
 .وختفيفهاألكثر تكلفة لعالج األمل 

    

 ٢٠١٦-٢٠١٤يف الفترة  ،ألملختفيف اتوافر املؤثِّرات األفيونية ألغراض  -١اخلريطة 

االستهالك باجلرعة اليومية 
املحددة لألغراض اإلحصائية
 لكل مليون نسمة يف اليوم

ــــــميات املبينة يف هذه اخلريطة ال تنطوي على أيِّ إقرار أو قبول رمسي من جانب األمم املتحدة. ومل حتدَّد بعد ا ــــــودان وجنوب احلدود واألمساء والتس حلدود النهائية بني الس
 ومل يتفق الطرفان بعد على الوضع النهائي جلامو وكشمري. السودان. وميثل اخلط املنقط تقريبيًّا "خط املراقبة" يف جامو وكشمري الذي اتفقت عليه باكستان واهلند. 

 ومثة نزاع بني حكوميت األرجنتني واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية حول السيادة على جزر فوكالند (مالفيناس).
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  ب املنطقة، االجتاهات السائدة يف توافر املسكِّنات األفيونية ألغراض االستهالك، حس  -الشكل األول
  ٢٠١٦-١٩٩٤يف الفترة 

  
  
  
  
  

  
  

  بالنسبة إىل سكان املنطقة.: اجلرعة اليومية املحددة لألغراض اإلحصائية لكل مليون نسمة يف اليوم ملحوظة
  
أما غالبية  ألمل.ا ختفيفيف املائة فقط من املورفني املتاح ُتســــتهلك مباشــــرة من أجل  ١٠حظ اهليئة أن ما نســــبته تال

، كما هو مبني ١٩٦١إىل مواد غري مشــــــمولة باتفاقية ســــــنة   يف املائة) فُتحوَّل إىل الكوديني أو ٨٨املورفني املتاح (
  يف املائة) ُيستخدم يف صنع أدوية السعال.  ٨٩. ومعظم هذا الكوديني (الثاين الشكل  يف
    

  ٢٠١٦-٢٠٠٠استخدام املورفني، يف الفترة  -الشكل الثاين
  

  
 
  

  
  
  
  
  

    ات العقلية: تزايد فجوة االستهالك العامليؤثِّراألول لتوافر املاهليئة جتري التقييم العاملي 
يشـــري تقييم اهليئة إىل وجود فجوة آخذة يف االتســـاع بني البلدان اليت لديها أعلى وأدىن مســـتويات الســـتهالك 

ات العقلية املســـتخدمة لعالج طائفة من األحوال الصـــحية، مبا فيها الصـــرع واضـــطرابات القلق. ويبعث ؤثِّرامل

ائية
حص

 اإل
ض
غرا
 لأل
ددة

ة حم
ومي
عة ي

جر
 

أمريكا الشمالية
أوقيانوسيا

)أستراليا ونيوزيلندا(
أوروبا الغربية والوسطى
باقي العامل

الكوديني
االستهالك املباشر

الثالث اجلدول يف املدرجة للمستحضرات املورفني
)١٩٦١(اتفاقية سنة
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عانون من  ــــــتهالك على القلق، حيث إن معظم من ي هذه املواد من أجل االس عاملي الكبري يف توافر  التفاوت ال
  الصرع يعيشون يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل.

 إىل البيانات احلكومية، وهو ات عقلية خمتارة اســـتنادًاؤثِّرتقييم هلا بشـــأن التوافر العاملي ملوقد أجرت اهليئة أول 
ات العقلية األساسية ؤثِّرلالستهالك من بعض امل فرةات الكمية املتوأدى إىل ثالث نتائج رئيسية. أوًال، تراجع ما

يف معظم البلدان اليت ُقدمت بيانات بشأهنا  ةمستقر ت(الديازيبام وامليدازوالم واللورازيبام والفينوباربيتال) أو ظل
يف املائة من  ٨٠وثانيًا، يف حني أن  إىل اهليئة، وذلك رغم تزايد عدد املصــــابني باضــــطرابات القلق والصــــرع.

مضــادات املصــابني بالصــرع يعيشــون يف البلدان املنخفضــة واملتوســطة الدخل، فإن مســتوى اســتهالكهم لبعض 
ــية  ــاس كبري. وثالثًا، فإن التفاوت العاملي يف   ال يزال غري معروف إىل حد اخلاضــعة للمراقبة الدوليةالصــرع األس
. وبالنظر إىل تعدد االســــتخدامات ٢٠١٦و ٢٠١٢ راض االســــتهالك اتســــع ما بني عامْيتوافر تلك املواد ألغ

دان، فإن إجراء تقييم شامل ملدى ات العقلية وتباين ممارسات حترير الوصفات الطبية يف خمتلف البلمؤثِّرالطبية لل
  بكثري. مشوليةات العقلية ألغراض االستهالك يتطلب أن تقدم احلكومات بيانات أكثر مؤثِّرالتوافر العاملي لل

    
  توزيع متوسط معدل استهالك مضادات الصرع األساسية اخلاضعة للمراقبة الدولية،   -شكل الثالثال

  ٢٠١٦حسب مستوى دخل البلد، 
  
  
      
 
 
  
  
  

األساسية تشري األعداد الواردة بني قوسني إىل عدد البلدان اليت قدَّمت بيانات بشأن استهالك مضادات الصرع : ملحوظة
  .٢٠١٦اخلاضعة للمراقبة الدولية إىل اهليئة يف عام 

   

)١٣ط (املتوس الدخل من الدنيا الشرحية بلدان
)٢٦( املتوسط الدخل من العليا الشرحية بلدان

)٦(البلدان املنخفضة الدخل 
)٢٥(البلدان املرتفعة الدخل 
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ات العقلية، وتوصـــي بأن تعمل منظمة ؤثِّرالبيانات عن اســـتهالك املوتدعو اهليئة املزيد من احلكومات إىل تقدمي 

  .يف هذا املجالالصحة العاملية واملنظمات الدولية ذات الصلة مع اهليئة 
    
    صوب حتسني التوافر: اهليئة استعرضت تنفيذ احلكومات للتدابري املوصى هبااملحرز تقدم ال

، عن ٢٠١٨ستقصاء اهليئة لعام الاملستجيبة  ،١٣٠، البالغ عددها يف املائة من السلطات احلكومية ٤٠أبلغ حنو 
وجود بعض التغيريات يف التشـــــريعات والنظم الرقابية. بيد أن فئات املهنيني العاملني يف جمال الرعاية الصـــــحية 
القادرين على حترير وصــــفات باملســــكِّنات األفيونية مل تتســــع حيث ال ُيســــمح للممرضــــني املدرَّبني بوصــــف 

وتوصـــي اهليئة بأن ُيســـمح يف املائة من البلدان اليت ُقدمت ردود بشـــأهنا.  ٢ملســـكِّنات األفيونية ســـوى لدى ا
ا،  ــيما املمرضــني املدربني تدريبًا خاصــًّ ملجموعة أوســع من املهنيني العاملني يف جمال الرعاية الصــحية، وال س

ى البلدان املنخفضــة الدخل اليت يكون فيها وســيكون لذلك أثره عل بتحرير وصــفات املواد اخلاضــعة للمراقبة.
لســلطات الردود الواردة من االرابع عدد األطباء املســموح هلم بتحرير الوصــفات الطبية حمدودًا. ويبني الشــكل 

  .الوطنية بشأن هذه املسألة

. املتحدة األمم جانب من رمسي قبول أو إقرار أيِّ على تنطوي ال اخلريطة هذه يف املبينة والتسميات واألمساء احلدود
 وكشمري جامو يف" املراقبة خط" تقريبيًّا املنقط اخلط وميثل. السودان وجنوب السودان بني النهائية احلدود بعد حتدَّد ومل
 حكوميت بني نزاع ومثة. وكشمري جلامو النهائي الوضع على بعد الطرفان يتفق ومل. واهلند باكستان عليه اتفقت الذي

 ).مالفيناس( فوكالند جزر على السيادة حول الشمالية وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة واململكة األرجنتني

 بيانات ال توجد
2016<2012 
2016>2012 

 التغريات يف متوسط استهالك مضادات الصرع األساسية اخلاضعة للمراقبة الدولية  -٢اخلريطة 
 ٢٠١٦و ٢٠١٢ عاميعلى الصعيد الوطين، يف 
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  من له احلق يف وصف املسكِّنات األفيونية واملؤثرات العقلية  -الشكل الرابع
  
  
  
  
  
  
 

 
 

على سؤال ذي إجابات متعددة. النتائج املعروضة يف هذا الشكل تستند إىل الردود الواردة من البلدان واألقاليم ملحوظة: 
  من املمكن اختيار أكثر من إجابة واحدة. وكان

  
يف املائة  ٢٦قائمة يف  وال تزال اجلزاءات القانونية بسبب األخطاء غري املقصودة أثناء مناولة املسكِّنات األفيونية

اهليئة البلدان اليت تفرض جزاءات على األخطاء غري املقصودة يف وصف  من البلدان اليت قدمت ردودًا. وحتثُّ
املواد اخلاضعة للمراقبة على ختفيف تلك اجلزاءات مبا جيسد غياب القصد. وأبلغ أكثر من نصف السلطات 

عتماد سياسات جديدة للرعاية امللطِّفة، وينظر املزيد من السلطات بلدًا) عن ا ٦١يف املائة أو  ٥٣املجيبة (
بلدًا) يف تقدمي خدمات الرعاية امللطِّفة املنخفضة التكلفة، وهو ما تشجعه اهليئة. وميثل االفتقار  ٧٧(الثلثان أو 

  يف املائة من السلطات. ٢٣إىل املوارد مشكلة أبلغت عنها 
يف املائة من الســــلطات املجيبة بأن الرعاية امللطِّفة جزء من مناهج كليات الطب وأن برامج التعليم  ٦٢وأفادت 

والتدريب واملعلومات بشــأن الرعاية امللطِّفة، مبا يف ذلك بشــأن االســتخدام الرشــيد للمخدِّرات وأمهية احلد من 
 وحتثُّم إىل املهنيني العاملني يف جمال الرعاية الصــحية. إســاءة اســتخدام العقاقري املصــروفة بوصــفات طبية، ُتقدَّ

   اهليئة احلكومات على إدراج الرعاية امللطِّفة يف مناهج كليات الطب ومدارس التمريض.
ب اهليئة بتنفيذ محالت حمددة وبرامج إلذكاء الوعي يف معظم البلدان هبدف التغلب على املقاومة الثقافية وترحِّ

  ات العقلية.ؤثِّر باستهالك املسكِّنات األفيونية أو املوالوصم املرتبطني
  
  

   

 عدد الردود

اجلراحون، أطباء األسنان)األخصائيون الطبيون (األطباء النفسيون، أطباء األورام، 
  األطباء العامون

  البياطرة
  )خاص ترخيص على احلاصلون( العامون األطباء

  )املمارسون املمرضون فيهم مبن( املمرضون
 آخرون
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 باختاذها السلطات الوطنية املختصةمبادرات التثقيف والتوعية اليت أفادت   -اخلامسالشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

على سؤال ذي إجابات متعددة. النتائج املعروضة يف هذا الشكل تستند إىل الردود الواردة من البلدان واألقاليم ملحوظة: 
  من املمكن اختيار أكثر من إجابة واحدة. وكان

    
  تبيِّن اهليئة سبل املضي قدمًا بالنسبة إىل الدول األعضاء واملجتمع الدويل ملعاجلة الفجوة العاملية 

    دوية اخلاضعة للمراقبة.توافر األيف 
) أشارت إىل أهنا تعتقد أن تقديراهتا لالحتياجات سلطة حكومية ١١٠يف حني أن غالبية السلطات احلكومية املبلِّغة (

ات العقلية "مالئمة وواقعية" وإىل أهنا على اتصال منتظم بشركات املستحضرات ؤثِّرمن املخدِّرات وتقييماهتا لتوافر امل
و غريها من اجلهات املعنية يف هذا الصدد، ترى اهليئة أنه استنادًا إىل البيانات املقدمة، فإن هذا التقييم من الصيدالنية أ

أي أنه قد ال يتناســـب مع معدالت االعتالل املعروفة. ومع ذلك، فإن  - جانب احلكومات قد ال يكون دقيقًا دائمًا
  ة وعيها يف هذا املجال.اهليئة تعترف باجلهود اليت تبذهلا احلكومات وبزياد

وُتظِهر بيانات اهليئة حدوث تطورات واعدة، وإن لزم القيام باملزيد، من جانب الدول األعضـــــــاء واملجتمع 
بل احلصــول على كميات كافية من املواد اخلاضــعة للمراقبة الدولية  الدويل، لتحقيق اهلدف املتمثل يف ضــمان ســُ

  لألغراض الطبية والعلمية. 
اهليئة، استنادًا إىل التحليل الذي أجرته، احلكومات إىل اختاذ ما يلزم من تدابري لضمان تيسُّر ُسبل احلصول وتدعو 

  ما يلي: إىل اختاذ إجراءات إضافية، منها، وفرهااعلى كميات كافية من األدوية اخلاضعة للمراقبة الدولية وتو
  

 الصيدلة قطاع يف العاملني جمتمع تثقيف
 اإلعالمية احلمالت
 األخالقية املواقف على التشجيع

 العقلية اتمؤثِّرلل الطيب غري االستخدام منع
 الدراسية املناهج يف امللطِّفة الرعاية تعليم إدراج
 احلكومية غري واملنظمات املدين املجتمع منظمات إشراك
 اجلمهور عامة تثقيف
 اإلدمان وخشية الوصم من احلد

 الثقافية املقاومة على التغلب
 التسويق يف اإلفراط من احلد

 عدد الردود
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 يف جمال الرعاية الصــحية يف ترشــيد حترير الوصــفات مواصــلة تعزيز التدريب املقدم إىل املهنيني العاملني  •
  الطبية واستعمال املواد اخلاضعة للمراقبة.

إعطاء األولوية لشــــواغل الصــــحة العامة عند إصــــدار التراخيص من أجل صــــنع األدوية األســــاســــية   •
  واستريادها وتصديرها.

صـعيد الوطين و/أو اإلقليمي للحد من زيادة صـنع األدوية اخلاضـعة للمراقبة، بأشـكاهلا اجلنيسـة، على ال  •
  االعتماد على الواردات وزيادة القدرة على حتمل التكاليف. 

ضـــمان أن تنتج الصـــناعة الصـــيدالنية وتوفر أدوية حمتوية على مواد خاضـــعة للمراقبة، مثل املســـكِّنات   •
  األفيونية، وحتديدًا املورفني، بتكلفة ميسورة. 

ات عقلية خاضــــــعة للمراقبة مؤثِّراملنتجات الطبية املحتوية على خمدِّرات والنظر يف حظر اإلعالن عن   •
  الدولية، أو يف تقييد اإلعالن عنها إذا مل يكن احلظر مسموحًا به دستوريًّا. 

إنفاذ تنظيم صــناعة املســتحضــرات الصــيدالنية للتعامل مع احلمالت التروجيية واإلعالمية بشــأن وصــف   •
  ركيبات العالية التكلفة، والتأكد من واقعية وصدق أي معلومات من هذا النوع.واستخدام مواد منها الت

توسيع نطاق اخلدمات الصحية املقدَّمة والتأكد من إدراج املواد املدرجة يف قائمة منظمة الصحة العاملية   •
  النموذجية لألدوية األساسية ضمن القوائم الوطنية لألدوية األساسية. 

ــــــتعراض دو  • ات العقلية بغية ؤثِّرري للتقديرات والتقييمات الوطنية فيما خيص املخدِّرات واملإجراء اس
ساس معدالت االعتالل والقد شيد حترير التأكد من كفايتها لتلبية االحتياجات الطبية، على أ رة على تر

  األدوية.  الوصفات وصرف
الســــــترياد ألذون االنظام الدويل  والتســــــجيل يفابتكار أدوات لتجهيز أذون االســــــترياد والتصــــــدير،   •

  ) الذي استحدثته اهليئة واملكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية.I2ES( والتصدير
    

      تقرير اهليئة عن السالئف
    انتشار السالئف "املحوَّرة" غري املجدولة يشكل حتديًا أمام املراقبة الدولية للسالئف

مع حتقيق نتائج ملحوظة يف جمال املراقبة الدولية للسالئف،  ١٩٨٨سنة تتزامن الذكرى السنوية الثالثني التفاقية 
ديات كبرية يتعني متمثلًة يف منع اســتخدام املواد الكيميائية يف صــناعة املخدِّرات غري املشــروعة. بيد أن هناك حت

صـــًا أحد أمهها توافر الســـالئف "املحوَّرة" دون اســـتخدامات مشـــروعة، حيث ُتصـــنع خصـــي  مواجهتها، لعل
يف الرتباط بعضــــها ببعض، وهي تظهر لاللتفاف على الضــــوابط. وكثريًا ما تكون هذه املواد الكيميائية وثيقة ا
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فينيل أســيتو -ألفا، رهنًا بقرارات اجلدولة. فعلى ســبيل املثال، ترتبط مادة هاختتفي من  مث الســوق غري املشــروعة
أســيتو أســيتونيتريل، وقد بدأت يف الظهور عقب إخضــاع مادة فينيل -ألفاأســيتاميد بصــلة كيميائية وثيقة مبادة 

. وهذا يدل على فعالية اجلدولة يف إزالة مادة من السوق. بيد ٢٠١٤فينيل أسيتو أسيتونيتريل للمراقبة يف عام -ألفا
بد تًا طويًال، وتظهر ال يدة يســــــتغرق وق جلد يد املواد ا حتد مادة أن  ئل مبرور الوقت. وتتوافر  يل ا فاميث يل-أل -فين

   فينيل أسيتو أسيتاميد، بالفعل يف األسواق غري املشروعة.-ألفاأسيتوسيتات، وهي بديل عن مادة 
   

  أسيتاميد سيتو فينيل أ-لفاأسيتو أسيتونيتريل وفينيل أ-ألفااملضبوطات من املواد   -الشكل السادس
ث حبوادل نظام اإلخطار سيتات، املبلَّغ عنها من خالأسيتو-فينيل-ألفاوميثيل 

  ٢٠١٨-٢٠١٢الفترة  السالئف، يف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ونظرًا لغياب االستخدامات والتجارة بطريقة مشروعة، يصعب رصد هذه املواد الكيميائية يف التدفقات التجارية 
على املشــروعة، وهو أحد العناصــر الرئيســية للمراقبة الدولية للســالئف. وتدعو اهليئة إىل عقد مناقشــة ســياســاتية 

إرساء  . وميكن أن تركز اجلهود علىالسالئف "املحوَّرة"بشأن اخليارات املتاحة للتصدي النتشار الصعيد الدويل 
أســـاس قانوين مشـــترك ميكِّن الســـلطات يف مجيع أحناء العامل من تعطيل إمدادات تلك املواد الكيميائية إىل جهات 

  الصنع غري املشروع للمخدِّرات دون أن يؤدي ذلك إىل عبء تنظيمي غري ضروري.
    

ان)
ألطن

 (با
وطة

ضب
ة امل

كمي
ال

 

فينيل أسيتو ‐ألفاكمية 
أسيتونيتريل

فينيل أسيتو-ألفاكمية 
أسيتاميد

-ألفاميثيل كمية 
أسيتوسيتات-فينيل
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    التوصيات املتعلقة جبدولة السالئف "املحوَّرة" للمنشطات األمفيتامينية
ــــــتها لواليتها، بتقييم مادة  ــــــالئف األمفيتامني  ألفاقامت اهليئة، يف إطار ممارس ــــــيتاميد، وهي من س ــــــيتو أس فينيل أس

ســيديك (من ســالئف غليبروبانون محض ميثيل -٢-ســي فينيلميثيلني ديوك-٤،٣وامليثامفيتامني، واثنني من مشــتقات 
. ١٩٨٨األول من اتفاقية ســــنة  امليثيلني ديوكســــي ميثامفيتامني ("اإلكســــتاســــي"))، وأوصــــت بإدراجها يف اجلدول

ُتعرف استخدامات مشروعة للمواد الكيميائية الثالث عدا استعماالت حمدودة لألغراض البحثية والتحليلية، وميكن  وال
ة خصــيصــًا لاللتفاف على الضــوابط القائمة فيما خيص الســالئف. وســوف معدَّف على أهنا ســالئف "حموَّرة" أن تصــنَّ

  .٢٠١٩تصوِّت جلنة املخدِّرات على إخضاع هذه املواد الكيميائية للمراقبة الدولية يف آذار/مارس 
    

    اخلاضعة للمراقبة الدولية ٢٦م يف منع تسريب املواد الكيميائية الـإحراز مزيد من التقدُّ 
ار حبوادث دام البلدان نظام اإلشعارات السابقة للتصدير باالتصال احلاسويب املباشر ("بن أونالين") ونظام اإلخطنتيجة الستخ

  .ريب من التجارة الدولية املشروعةكان هناك عدد حمدود من عمليات التس، السالئف (نظام "بيكس")
حكومة  ١٦٢ي إشـــعارات ســـابقة للتصـــدير قبل التصـــدير املزمع إىل أراضـــيها، وتســـجلت حكومة تلقِّ ١١٣وطلبت 

الســتخدام نظام "بن أونالين" إلبالغ بعضــها بعضــًا على حنو اســتباقي بالشــحنات املقترحة من الســالئف املجدولة يف 
  . بلدان وأقاليم نظام "بيكس" ١١٠التجارة الدولية، كما يستخدم املسؤولون من حنو 

    
لتجارب الناجحة املستمدة من التعاون الدويل يف قضايا السالئف: الربط بني القضايا ا

    املنفصلة، مبا يف ذلك عن طريق منصات التجارة اإللكترونية 
غري للوهلة األوىل تبدو  كانت يســاعد نظام "بيكس" ونظام "بن أونالين" على إقامة صــالت بني قضــايا الســالئف اليت

قضــايا اليت تشــمل منصــات التجارة اإللكترونية. كما تســاعد التحقيقات بشــأن أهنيدريد اخلل على متصــلة، مبا فيها ال
ـــالئف أو يف تنفيذها فيما يتعلق، على ســـبيل املثال،  حتديد مواطن الضـــعف يف القوانني واألنظمة الوطنية اخلاصـــة بالس

التبعات نظمة اليت جيب أن تكون متناســبة مع بتســجيل املشــغلني أو تطبيق أي عقوبات بســبب انتهاك تلك القوانني واأل
  تلك املخالفات. وتثين اهليئة على احلكومات اليت تتبادل املعلومات العملياتية يف الوقت املناسب.املحتملة ل

    
    جار بالسالئف، ال تزال هناك ثغرات يف املعلومات عن االتِّالتجارب الناجحةرغم 

ـــــد الثغرات يف املعلومات عن االتِّتدعو اهليئة احلكومات إىل التعاون  ـــــالئف، فيما بينها ومع اهليئة من أجل س جار بالس
 )٢(")جار بســـالئف امليثامفيتامني يف شـــرق وجنوب شـــرق آســـيا، ويف ســـالئف األمفيتامني ("الكابتاغونوخباصـــة االتِّ

ية. ويف حني ُيشتبه يف أن الصنع غري غرب آسيا، ويف املواد الكيميائية املستخدمة يف صنع الكوكايني يف أمريكا اجلنوب يف
على التركيز أيضــــًا  زيادةغي املشــــروع يســــتند يف الغالب إىل املواد الكيميائية املســــرَّبة من قنوات التوزيع الداخلية، ينب

 __________ 
ُيستخدم مصطلح "الكابتاغون" لإلشارة إىل املخدِّر املتاح حاليًّا يف األسواق غري املشروعة يف بلدان الشرق األوسط.  )٢(

الستينيات فر منذ أوائل اوليس هناك أي شيء مشترك بني تركيب هذا املنتج وتركيب الكابتاغون، وهو منتج صيدالين متو
  من القرن العشرين حيتوي على مادة الفينيثيلني.
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ـــــتخدام املواد الكيميائية البديلة غري املجدولة. ويف احلاالت اليت تكون فيها القدرات واملوارد من أجل  حتديد إمكانية اس
  املواد الكيميائية حمدودة، تدعو اهليئة املجتمع الدويل إىل مساعدة احلكومات املعنية.

    
     ٢٠١٨البارزة على الصعيد اإلقليمي لتقرير اهليئة السنوي لعام  النقاط
    أفريقيا

ابق يف حني كان غرب أفريقيا ووســـطها يف الســـ يتزايد اســـتخدام أفريقيا كمنطقة عبور لتهريب الكوكايني:
يف املائة  ٦٩منطقْيت العبور الرئيسيتني لتهريب الكوكايني، استأثرت منطقة مشال أفريقيا دون اإلقليمية مبا نسبته 

، وتضــاعفت كميات الكوكايني املضــبوطة يف أفريقيا ٢٠١٦من مجيع مضــبوطات الكوكايني يف أفريقيا يف عام 
  مقارنة بالعام السابق. 

 رئيســـية لتهريب املخدِّرات، وهي أيضـــًا ســـوق مقصـــد متناٍم للعقاقري املخدِّرة:ال تزال أفريقيا منطقة عبور 
جار بتلك العقاقري ختتلف باختالفها. وال يزال جار بالكوكايني واهلريوين والقنَّب، لكن أمناط االتِّينتشــــــر االتِّ

دان إىل أن تعاطي خمدِّرات القنَّب أشـــيع املخدِّرات تعاطيًا، يف حني تشـــري الدراســـات اليت ُأجريت يف بعض البل
  أخرى آخذ يف التزايد.

جار به من الشـــواغل أفيوين اصـــطناعي غري خاضـــع للمراقبة الدولية، وقد بات تعاطيه واالتِّ مؤثِّرالترامادول 
الصـــادر عن مكتب األمم املتحدة املعين  ٢٠١٨طبقًا لتقرير املخدِّرات العاملي لعام  املتنامية يف بعض أحناء أفريقيا:

يف املائة من جمموع مضـبوطات  ٨٧باملخدِّرات واجلرمية، اسـتأثرت منطقة مشال أفريقيا ووسـطها وغرهبا مبا نسـبته 
  جار بالترامادول.يبًا إىل االتِّات األفيونية الصيدالنية يف العامل، وُيعزى ذلك التطور بشكل كامل تقرؤثِّرامل

جترم   أيدت املحكمة الدستورية يف جنوب أفريقيا حكمًا بعدم دستورية أحكام قانون املخدِّرات يف البلد اليت
شـــهرًا، وُكلف برملان جنوب  ٢٤علَّقت املحكمة العمل حبكمها ملدة  التعاطي غري الطيب الشـــخصـــي للقنَّب:

الفترة يف قوانينه املتعلقة باملخدِّرات للســماح للبالغني باســتهالك القنَّب وزراعته  أفريقيا بإعادة النظر خالل تلك
بشــكل شــخصــي يف األماكن اخلاصــة. وســتواصــل اهليئة رصــد التطورات والتحاور مع حكومة جنوب أفريقيا 

ألســاســي بقصــر اســتعمال لتيســري امتثال البلد الكامل لالتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّرات، مبا يف ذلك االلتزام ا
  ات العقلية على األغراض الطبية والعلمية. ؤثِّراملخدِّرات وامل
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      القارة األمريكية
    يأمريكا الوسطى والكاريب

ة يف أمريكا الوســــــطى زيادة يف شــــــهدت كميات القنَّب والكوكايني املضــــــبوط جار باملخدِّرات وتعاطيها:االتِّ
  املنطقة.  األشيع هتريبًا بكميات كبرية عرب. واملخدِّران األشيع تعاطيًا، ومها الكوكايني والقنَّب، مها أيضًا ٢٠١٧  عام

ــــــطى يف ازدادت عمومًا كميات الكوكايني ا تزايد املضــــــبوطات من الكوكايني: ملضــــــبوطة يف أمريكا الوس
لك متصــًال بالزيادة احلادة يف مســتويات . ومن املرجح أن يكون ذ٢٠١٥و ٢٠١٦مقارنة بالعامني  ٢٠١٧  عام

ــــــجرية الكوكا غري املشــــــروعة وإنتاج الكوكايني يف كولومبيا، والطلب على الكوكايني يف أوروبا  زراعة ش
يف املائة من مضــبوطات الكوكايني على نطاق العامل  ١١وأمريكا الشــمالية. واســتأثرت أمريكا الوســطى بنســبة 

  بنما. ؛ وُضبط معظمها يف ٢٠١٦يف عام 
أصــــدرت اللجنة اإلقليمية املعنية باملاريوانا التابعة  مناقشــــات بشــــأن الســــياســــات املتعلقة بالقنَّب يف الكارييب:

للجماعة الكاريبية تقريرها عن محاية مســـتقبل بلدان تلك اجلماعة من خالل انتهاج ســـياســـات اجتماعية قانونية 
 Waiting to Exhale: Safeguarding our Future through Responsible Social-Legalمســـــؤولة، وعنوانه 

Policy on Marijuanaالذي يقدم توصيات إىل الدول األعضاء يف اجلماعة الكاريبية ٢٠١٨آب/أغسطس   ، يف ،
بية بشأن استعمال القنَّب وتنظيمه لألغراض غري الطبية. وتشري اهليئة إىل أن تعاطي القنَّب يقتصر على األغراض الط

. كما تشـــجع اهليئة الدول على اعتماد تدابري متناســـبة للتصـــدي للجرائم املتصـــلة ١٩٦١والعلمية يف اتفاقية ســـنة 
  االتفاقيات.   حلبس، على النحو املنصوص عليه يفباملخدِّرات، مبا يف ذلك إجياد بدائل لالعتقال وا

    
    أمريكا الشمالية 

 :٢٠١٨املتعلقة بالقنَّب يف مجيع أحناء أمريكا الشمالية يف عام استمرار التحول يف التشريعات والسياسات 
ســـريان قانون القنَّب بشـــأن إتاحة احلصـــول على القنَّب قانونيًّا  ٢٠١٨يف كندا، بدأ يف تشـــرين األول/أكتوبر 

يود اليت لألغراض غري الطبية ومراقبة وتنظيم إنتاجه وتوزيعه وبيعه وحيازته. ومبوجب هذا القانون، ورهنًا بالق
غرامًا   ٣٠ًا أو أكثر حبيازة ما يصـل إىل عام ١٨تفرضـها املقاطعات أو األقاليم، ُيسـمح لألشـخاص الذين بلغوا 

أو من القنَّب، وبشـــــراء القنَّب املجفَّف أو الطازج من جتار التجزئة املرخَّص هلم بذلك على مســـــتوى املقاطعة 
يصـــل إىل أربع نبتات من القنَّب يف املســـكن الواحد لالســـتعمال الشـــخصـــي،  املســـتوى االحتادي، وبزراعة ما

  وبصناعة منتجات القنَّب. 
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أن حظر اســتعمال القنَّب لألغراض  ٢٠١٨يف تشــرين األول/أكتوبر  اعتربتاملحكمة العليا يف املكســيك 
أن للبالغني "حقًّا  قضــت املحكمة بأن احلظر غري دســتوري على أســاس غري الطبية يشــكل انتهاكًا للدســتور:

  أساسيًّا يف التطوير احلر للشخصية" دون تدخل من الدولة.
أباحت واليتا كاليفورنيا وفريمونت قانونيًّا  إدخال تغيريات تشـــــريعية يف واليات خمتلفة يف الواليات املتحدة:

شريعية شوستس تطورات ت سات ستعمال القنَّب لألغراض غري الطبية، وشهدت واليتا مني وما صدد.  ا يف هذا ال
ووافق املقترعون يف واليْيت ميزوري ويوتا بالتصــــويت لصــــاحل املبادرات االقتراعية بشــــأن إنشــــاء برامج للقنَّب 
ــــــتعمال  الطيب. ويف والية ميشــــــيغان، اعتمد املقترعون مقترحًا باإلباحة القانونية حليازة القنَّب وزراعته لالس

ا املخدِّر وبيعه بالتجزئة. ويف والية داكوتا الشـــمالية، ُرفض الشـــخصـــي وكذلك ترخيص اإلنتاج التجاري هلذ
  مقترح اقتراعي يرمي إىل اإلباحة القانونية الستعمال القنَّب ألغراض غري طبية.

سنة  (ج) ٤وتؤكد اهليئة من جديد أنَّ املادة  على األغراض العقاقري املخدِّرة تقصر استعمال  ١٩٦١من اتفاقية 
ــــــتعمال غري الطيب تتالطبية والعلمية، وأ اهليئة يف حوار  تزال ناىف مع تلك االتفاقية. والنَّ التدابري اليت تتيح االس

  مستمر مع احلكومات املعنية. 
ــــــوءًا يف الواليات املتحدةؤثِّرازداد وباء تعاطي جرعات مفرطة من امل حيث  ٢٠١٧يف عام  ات األفيونية س

قدرها  اول جرعات مفرطة من املخدِّرات، وهو ما ميثِّل زيادةحالة وفاة بســـبب تن ٧٠ ٠٠٠ُأبلغ عن أكثر من 
. وواصــلت الواليات املتحدة اعتماد تدابري خمتلفة من أجل معاجلة هذا الوضــع. ٢٠١٦ يف املائة مقارنة بعام ١٠

شئة عن تعاطي امل يات ات األفيونية يف الوالؤثِّروتوجد ثالثة عالجات معتمدة مبساعدة األدوية لالضطرابات النا
املتحدة، وهي حتديدًا امليثادون والبوبرينورفني والنالتريكسون. وبغية تشجيع ودعم استحداث خيارات عالجية 

ات األفيونية، أصـــــدرت إدارة األغذية ؤثِّرلألشـــــخاص الذين يعانون من االضـــــطرابات الناشـــــئة عن تعاطي امل
ســـــبل اليت ميكن لشـــــركات العقاقري أن مشـــــروع إرشـــــادات تركِّز على ال ٢٠١٨والعقاقري يف نيســـــان/أبريل 

  تستكشف عن طريقها مبزيد من الكفاءة االبتكارات يف منتجات البوبرينورفني.
املكســـيك مسحت بالتعاطي القانوين لشـــبائه القنَّبني لألغراض الطبية عقب إدخال تعديل على قانوهنا املتعلق 

، أعلنت احلكومة عن مبادئ ٢٠١٧يف كانون األول/ديســــــمرب  :٢٠١٧بالصــــــحة العامة يف حزيران/يونيه 
يف  ١زيوت وأقراص وأطعمة حتتوي على تركيز أقل من : توجيهية تســـمح باســـترياد مشـــتقات قنَّب صـــيدالنية

شتراط استصدار موافقة حكومية خاصة حلصول فرادى املرضى على مواد  املائة من التتراهيدروكانابينول، مع ا
  زات أكرب.حمتوية على تركي
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    أمريكا اجلنوبية
شجرية الكوكا وصنع الكوكايني يف كولومبيا مستوى عاليًا مل يسبق له مثيل: صنع  بلغت معدالت زراعة  ازداد 

ل صنع الكوكايني بصفة غري ل زراعة شجرية الكوكا ومعدَّالكوكايني يف أمريكا اجلنوبية. ففي كولومبيا، ارتفع معدَّ
  يف املائة على التوايل، ليبلغا أعلى مستوى هلما على اإلطالق.  ٣١يف املائة و ١٧بة بنس ٢٠١٧مشروعة يف عام 

وفقًا  يبدو أنَّ تزايد معدالت صــنع الكوكايني يف أمريكا اجلنوبية له تأثري على أســواق أوروبا وأمريكا الشــمالية:
ــــي ــــتمر هتريب معظم الكوكايني من بلدان األنديز، وال س ــــواق لبيانات املضــــبوطات، اس ما من كولومبيا، إىل األس

االستهالكية الرئيسية يف أمريكا الشمالية وإىل أوروبا، حيث تثري القلَق الدالئُل على زيادة توافر الكوكايني وتعاطيه. 
  وكانت شحنات الكوكايني املعتَرضة يف أمريكا اجلنوبية متجهة إىل الواليات املتحدة يف املقام األول. 

 املنطقة يف الســـــنوات األخرية خطوات حنو إباحة اســـــتعمال القنَّب لألغراض الطبية:اختذت عدة بلدان يف 
خالل الفترة قيد االســــتعراض، اختذت حكومتا باراغواي وبريو خطوات صــــوب اعتماد تشــــريعات تســــمح 

  باالستعمال الطيب للقنَّب ومشتقاته. 
    

    آسيا
    شرق وجنوب شرق آسيا

وتناُقص كميات األفيونيات املضــــبوطة، وهو ما يشــــري، إىل  املشــــروعةتراُجع زراعة خشــــخاش األفيون غري 
جانب اخنفاض أســـعار األفيون وتراجع شـــعبية اهلريوين كمخدِّر للتعاطي، إىل احنســـار هيمنة زراعة خشـــخاش 

  األفيون غري املشروعة يف منطقة املثلث الذهيب.
شرقها  لقلق:جار بامليثامفيتامني وتعاطيه يبلغان مستويات مثرية لاالتِّ شرق آسيا وجنوب  ال تزال بعض بلدان 

ستويات  ٢٠١٨تبلِّغ عن مزيد من الزيادات يف مضبوطات امليثامفيتامني حيث بلغ إمجايل املضبوطات يف عام  م
تنذر باخلطر. وُيَعدُّ الوضــع باعثًا على القلق بصــفة خاصــة نظرًا لشــعبية امليثامفيتامني الكبرية يف الوقت الراهن، 

  .للتعاطينامية كمخدِّر واملت
يشــــكل التحول من  التحديات اليت تشــــكلها املخدِّرات االصــــطناعية على إنفاذ القانون والصــــحة العامة:

األفيون إىل املخدِّرات االصــــــطناعية حتديات خطرية على إنفاذ القانون والصــــــحة العامة، ويتطلب مزيدًا من 
لة املراقبة لة للحدود والتقييم املمنهج ورصـــــــد تعاطي املخدِّرات  التعاون املتعدد األطراف من أجل كفا الفعا

  االصطناعية وتوفري برامج العالج ذات الصلة. 
وَتطَّلع اهليئة على تقارير مســــــتمرة عن إجراءات خارج نطاق القضــــــاء يف عدد من بلدان املنطقة فيما يتعلق 

جلرائم املتصـــلة ايئة على ضـــرورة أن تعاَلج وتشـــدِّد اهلباألنشـــطة واجلرائم املزعومة ذات الصـــلة باملخدِّرات. 
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ذلك املعايري القانونية الواجبة املعترف هبا دوليًّا  لعدالة اجلنائية الرمسية، مبا يفباملخدِّرات من خالل تدابري ا
ــــب، وعلى أنَّ التدابري املتبعة خارج نطاق القانون  ــــيادة القانون واحترام حقوق اإلنســــان ومبدأ التناس وس

صلة باملخدِّرات هي انتهاك واضح لالتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّرات. وتؤكد اهليئة للتصدي لل جرائم املت
من جديد أن اهلدف األســاســي من االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّرات هو محاية الصــحة البشــرية ورفاهها، 

ليت وافقت الدول األطراف صـــــراحًة وحتقيقًا هلذا اهلدف، ترســـــي االتفاقيات عددًا من االلتزامات العامة ا
على الوفاء هبا، ومنها وضـــــع اســـــتراتيجيات ملنع تعاطي املخدِّرات وآليات للتصـــــدي لالرهتان، من خالل 

  عالج متعاطي املخدِّرات وإعادة تأهيلهم وتزويدهم خبدمات الرعاية الالحقة وإعادة اإلدماج يف املجتمع.
    

    جنوب آسيا 
أفيد بأن بنغالديش وســـري النكا واهلند تنظر يف توســـيع  اجلرائم املتصـــلة باملخدِّرات:تشـــديد العقوبات على 

نطاق تطبيق عقوبة اإلعدام على اجلرائم املتصــــــلة باملخدِّرات رغم املوقف الفعلي القائم منذ زمن طويل الذي 
ول اليت أبقت على عقوبة ع اهليئة مجيع الدوتشـــجِّاختذته كل حكومة يف املاضـــي واملؤيد إللغاء تلك العقوبة. 

اإلعدام فيما خيص اجلرائم املتصـــلة باملخدِّرات على ختفيف األحكام اليت ســـبق أن صـــدرت والنظر يف إلغاء 
  .عقوبة اإلعدام على اجلرائم املتصلة باملخدِّرات

اليابا")، ن امليثامفيتامني ("أطنان م ٣,٦، ضــــــبطت بنغالديش ٢٠١٧يف عام  أزمة امليثامفيتامني يف بنغالديش:
عشـــرة ميثل أكرب كمية ُتضـــبط من هذا املخدِّر على مدى الســـنوات الثماين املاضـــية، وما ميثل أيضـــًا زيادة ب ما

ساب ضعاف مقارنة بالعام ال شرين األول/أكتوبر قأ شريعًا لتوسيع نطاق تطبيق عقوبة ٢٠١٨. ويف ت ، أقرَّ البلد ت
  غرام من هذه املادة.  ٢٠٠اإلعدام على اجلرائم املتصلة باملخدِّرات لتشمل اجلرائم اليت تنطوي على أكثر من 

بطت كميات قياســية من عشــبة القنَّب يف رات بكميات غري مســبوقة يف املنطقة:دِّضــبط خم يف اهلند  ٢٠١٧ عام ضــُ
طنًّا)، حيث ال تزال عشــبة القنَّب املخدِّر األكثر زراعة واجتارًا وتعاطيًا يف  ٧٠ حنوطنًّا)، وبنغالديش ( ٣٥٠(أكثر من 

جلت أيضــًا زيادات كبرية يف مضــبوطات األفيونيات، وخصــوصــًا اهلريوين املنتج على حنو غري  مجيع أحناء املنطقة. وســُ
وبنغالديش وســـري النكا. ففي اهلند، جتاوزت املســـاحة املزروعة خبشـــخاش األفيون بصـــورة غري مشـــروع، يف اهلند 

بطت كميات كبرية من   تلك املزروعة بطريقة مشـروعة يف السـنة املحصـولية نفسـها. كما ٢٠١٧مشـروعة يف عام  ضـُ
، حيث أشــري إىل اهلند ٢٠١٧م أشــربة الســعال املحتوية على الكوديني والترامادول املســتخدم ألغراض غري طبية يف عا
  . ٢٠١١باستمرار باعتبارها بلد املنشأ الرئيسي للترامادول املضبوط يف مجيع أحناء العامل منذ عام 
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    غرب آسيا 
رغم أن املســاحة املزروعة خبشــخاش األفيون يف  :٢٠١٨بقاء مســتوى زراعة خشــخاش األفيون مرتفعًا يف عام 

، فإن جمموع املســـاحة املزروعة يف أفغانســـتان ظل مرتفعًا ٢٠١٨يف املائة يف عام  ٢٠أفغانســـتان تراجعت بنســـبة 
شهده البلد وإىل  ٢٦٣ ٠٠٠وبلغ تقديريًّا  سًا إىل اجلفاف الذي  سا هكتار. وُيعزى التراجع يف املساحة املزروعة أ
 يف املائة ٢٩ار شــراء األفيون اجلاف من املزارع مباشــرة. وتراجع أيضــًا إنتاج األفيون املحتمل بنســبة تراجع أســع

  .٢٠١٨طن يف عام  ٦ ٤٠٠حيث ُقدر بنحو 
رغم التقلبات  :٢٠١٦أوروبا ظلت مســــتقرة حىت هناية عام  دادات اهلريوين من أفغانســــتان إىليبدو أن إم

زروعة ســـنويًّا يف أفغانســـتان خالل الســـنوات األخرية، يبدو أن إمدادات الكبرية يف كمية خشـــخاش األفيون امل
عزى ذلك إىل اجلهد الذي يبذله اهلريوين من أفغانستان إىل أسواق املقصد يف أوروبا ظلت مستقرة. وميكن أن ُي

لف املتجرون للحفاظ على ســـالســـة اإلمدادات واســـتقرارها، أو الحتمال اســـتخدام األفيون املســـتمد من خمت
  املحاصيل يف صنع اهلريوين.

سلع  صادراهتا املشروعة من ال ستان يتجاوز بكثري مستوى إمجايل  صاد األفيونيات غري املشروع يف أفغان اقت
عام  واخلدمات: تاج األفيون حىت  يادات الكبرية يف إن ــــــيًّا  ٢٠١٧نتيجة للز ياس ــــــتوى ق ــــــجل مس   حيث س

ملشروع بكثري مستوى إمجايل الصادرات املشروعة من السلع طن، جتاوز اقتصاد األفيونيات غري ا ٩ ٠٠٠قدره 
واخلدمات يف أفغانســــتان. وُيعتقد أن حركة طالبان مل تكن وحدها اليت اســــتمرت يف االســــتفادة من اقتصــــاد 
ــتفيد منه أيضــًا القوى املناهضــة للحكومة واجلماعات املتمردة وأصــحاب الســلطة  األفيون غري املشــروع إذ تس

افًة إىل ذلك، فإن العديد من املجتمعات املحلية يف أفغانســــتان اليت تزاول الزراعة وتشــــارك يف املحليون. وإضــــ
  جتارة املخدِّرات غري املشروعة أصبحت أشد اعتمادًا على خشخاش األفيون لكسب عيشها.
عقاقري املخدِّرة جار بالما زال عدم االستقرار والنـــزاعات املسلحة يف مجيع أحناء الشرق األوسط ييسِّران االتِّ

صـــــبح خمدِّرًا مفضـــــًال يف مناطق أ ُيعتقد أن "الكابتاغون" املزيف ات العقلية يف املنطقة دون اإلقليمية:ؤثِّروامل
احلرب يف الشرق األوسط، وميثِّل مصدر دخل للجماعات اإلرهابية واملتمردة. وهناك دالئل على تزايد حاالت 

 مشــروعة يف العراق، مبا يشــمل صــنع اهلريوين وزراعة خشــخاش األفيون زراعة املخدِّرات وإنتاجها بطريقة غري
جار باملخدِّرات وتعاطيها زيادة كبرية يف منطقة البصــرة بالعراق ونبتة القنَّب. وعلى وجه اخلصــوص، شــهد االتِّ

ار اليت تتاخم إيران والكويت. وما زال العديد من بلدان الشـــــرق األوســـــط يالحظ أيضـــــًا هتريب وتعاطي عق
  أفيوين اصطناعي غري خاضع للمراقبة الدولية. مؤثِّرالترامادول الذي ُيصرف بالوصفات الطبية، وهو 
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يواجه العديد  ات النفســـانية اجلديدة:ؤثِّرأبلغ معظم البلدان يف آســـيا الوســـطى عن ظهور عدد متزايد من امل
ــــــبائه القنَّبني االصــــــطناعية، اليت ُيعتقد أهنا أخذت حتل  من البلدان يف املنطقة دون اإلقليمية زيادة يف تعاطي ش

  تدرجييًّا حمل اهلريوين واألفيون بوصفها املخدِّرات املختارة الرئيسية يف أوساط الشباب. 
    

    أوروبا
مثلت  :٢٠١٦ضــــبطية من املخدِّرات غري املشــــروعة يف عام  أبلغت بلدان االحتاد األورويب عن حنو مليون

يف املائة من مجيع املضـــبوطات، وتلتها مضـــبوطات الكوكايني واألمفيتامينات  ٧٠مضـــبوطات القنَّب أكثر من 
يف املائة من ســوق جتارة التجزئة للمخدِّرات  ٤٠واهلريوين و"اإلكســتاســي". ومن منظور مايل، ميثِّل القنَّب حنو 

  مليار يورو. ٢٤بنحو  ٢٠١٣املشروعة يف االحتاد األورويب، اليت ُقدِّرت قيمتها يف عام غري 
بلدان االحتاد األورويب أصــبحت مصــدرًا رئيســيًّا ألهنيدريد اخلل املضــبوط داخل املنطقة ويف غرب آســيا يف الفترة 

وامل املحرِّكة لظهور خمتربات قد يكون توافر هذه املادة يف الســــــوق الســــــوداء األوروبية أحد الع :٢٠١٨-٢٠١٦
  اهلريوين غري املشروعة، اليت ُيحوَّل فيها املورفني إىل هريوين، واليت اكُتشفت يف عدة دول أعضاء يف االحتاد األورويب.

، ويف حني أن أسعار الكوكايني يف بلدان يشكل ازدياد توافر كوكايني "الكراك" وتعاطيه يف املنطقة مصدر قلق
  ويب ظلت مستقرة، فإنَّ درجة نقاء املخدِّر هي حاليًّا عند أعلى مستوًى هلا منذ أكثر من عقد. االحتاد األور

تجسَّد يف البالغات عن ازدياد ي ،مثة انتعاش واضح يف سوق "اإلكستاسي" غري املشروعة يف االحتاد األورويب
ضبوطات من هذا املخدِّر وازدياد عدد مواقع إنتاجه وكذلك ازدياد حمت واه من امليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني امل

يف شكل أقراص "اإلكستاسي". وحىت وقت قريب، كان مستوى تعاطي "اإلكستاسي" يف تراجع من مستويات 
الذروة اليت بلغها يف بداية األلفية الثانية حىت منتصــــــف العقد األول منها، يف حني أن تعاطي األمفيتامينات ظل 

  . ٢٠٠٠ة منذ حنو عام مستقرًّا نسبيًّا يف املنطق
أي حنو مادة جديدة  :٢٠١٧ًا نفســانيًّا جديدًا يف الســوق األوروبية يف عام مؤثِّر ٥١ُكشــف ألول مرة عن 

عندما بلغت  ٢٠١٥و ٢٠١٤واحدة كل أســبوع. وهذا الرقم أقل مقارنًة بالســنوات الســابقة، ال ســيما عامْي 
ات النفســـانية ؤثِّرحالة ســـنويًّا. غري أنه كانت هناك بالغات عن صـــنع امل ١٠٠حاالت الكشـــف اجلديدة حنو 

  يزها يف شكل أقراص داخل املنطقة.اجلديدة وجته
ات النفســانية اجلديدة ضــمن ؤثِّر، أقرت مؤســســات االحتاد األورويب تشــريعًا تندرج مبوجبه هذه امل٢٠١٧ام ويف ع

  التعريف الرمسي ملصطلح "خمدِّر" مبا من شأنه تبسيط وتعجيل اإلجراءات الكفيلة بإخضاع هذه املواد للمراقبة. 
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    أوقيانوسيا
جار باملخدِّرات وتعاطيها ال يزال نقص املعلومات عن االتِّ باالتفاقيات:ي مســـــتوى التقيد نقص البيانات وتدنِّ

يف املنطقة، عدا أســـتراليا ونيوزيلندا، واحلقيقة اليت مفادها أن العديد من البلدان يف املنطقة مل تصـــبح بعد أطرافًا 
وتدعو اهليئة الدول اليت مل تصــــبح يف االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّرات، من مصــــادر القلق البالغ لدى اهليئة. 

بعُد أطرافًا يف االتفاقيات إىل االنضــــمام إليها دون إبطاء. وتواصــــل اهليئة التواصــــل مع احلكومات ودعمها من 
  أجل حتقيق هذه الغاية.

 بلوغ الوفيات املرتبطة باملخدِّرات يف أســتراليا أعلى مســتوى هلا منذ أواخر التســعينيات من القرن العشــرين:
ــتراليا أعلى مســتوى له منذ أواخر التســعينيات من القرن العشــرين، ب لغ عدد الوفيات النامجة عن املخدِّرات يف أس

عام  ١ ٨٠٨حيث بلغ  فاة يف  خدام غري الطيب ٢٠١٦حاالت و قام األول إىل االســــــت يات يف امل . وتعزى الوف
حالة يف  ١٧٨ة باملخدِّرات يف نيوزيلندا من زوديازيبينات واألوكســــــيكودون. وقد ازداد عدد الوفيات املرتبطللبن

، نتيجة حلدوث زيادة يف تعاطي القنَّب (الذي ُيعتقد أنه يشـــمل القنَّب ٢٠١٥حالة يف عام  ٢٥٤إىل  ٢٠١٣عام 
  االصطناعي)؛ بيد أنَّ تعاطي األمفيتامني هو السبب األول للوفيات النامجة عن اجلرعات املفرطة من املخدِّرات. 

يف  ٧٥زادت كمية الكوكايني املضــبوطة يف أوقيانوســيا بأكثر من  كمية الكوكايني املضــبوطة يف املنطقة:زيادة يف 
يف املائة من إمجايل  ٩٨، فوصلت إىل مستوى قياسي يف املنطقة، وشكلت أستراليا ٢٠١٦و ٢٠١٥املائة بني عامْي 

ــُمعتَرضة. وُأبلغ عن ضبطية كوكايني كربى بوا . وضبطت تونغا ٢٠١٨طن يف عام  ١,٢٨قع كميات الكوكايني الـ
. وكانت كمية الكوكايني املضــــبوطة يف ٢٠١٨كيلوغرامًا من الكوكايني يف عام  ٥٨أيضــــًا كمية قياســــية بواقع 

يف نيوزيلندا،   ؛ بينما٢٠١٦تلك املضــبوطة يف عام كيلوغرامًا، حنو ضــعف  ٤ ١٤٠، وهي ٢٠١٧أســتراليا يف عام 
  .٢٠١٧كيلوغرامات يف عام  ١٠٨ضبوطة إىل ثالثة أضعاف بواقع تضاعفت كمية الكوكايني امل

 ١٥ال يزال القنَّب املخدِّر األكثر تعاطيًا يف أوقيانوسيا يف أوساط من تتراوح أعمارهم بني  تعاطي القنَّب يف املنطقة:
ملاضــي، حيث يبلغ معدل عامًا. وأوقيانوســيا من املناطق الثالث ذات املعدالت األعلى لتعاطي القنَّب يف العام ا ٦٤و

  يف املائة). ١٢,٩يف املائة) وأمريكا الشمالية ( ١٣,٢يف املائة، بعد غرب ووسط أفريقيا ( ١١انتشاره فيها 
البّلوري مصـــدر قلق  يشـــكل امليثامفيتامني وري يشـــكل مصـــدر قلق متزايد يف أوقيانوســـيا:امليثامفيتامني البلَّ

ــــــتهَلكة والقدرة التصــــــنيعية  نامية للمادة وإىل حدوث زيادة يف الكمية املس يد، بالنظر إىل الســــــوق املت متزا
واملضــبوطات. ويبني الربنامج الوطين لرصــد املخدِّرات يف مياه املجاري أنَّ أســتراليا أصــبحت مســتهلكًا رئيســيًّا 

أطنان من هذه املادة على مدى اثين عشــر شــهرًا يف  ٣,٥ية األســترالية للميثامفيتامني. وضــبطت الشــرطة االحتاد
بطت يف األشــــهر االثين عشــــر الســــابقة يف عامْي ٢٠١٧و ٢٠١٦ عامي  ٢٠١٥، إضــــافًة إىل الكمية اليت ضــــُ

  أطنان.  ٣,٩، وقدرها ٢٠١٦و
    



 راتاهليئة الدولية ملراقبة املخدِّ
 ٢٠١٨تقرير 

  حظر
  يلي:جيب مراعاة ما 

  ، الثالثاءال ُتنشر هذه الوثيقة أو ُتذاع قبل يوم 
  ٠٠/١١، الساعة ٢٠١٩آذار/مارس  ٥

 (بتوقيت وسط أوروبا)
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      )I2ESالنظام الدويل ألذون االسترياد والتصدير (
 :للمراقبةتعزيز التجارة غري الورقية يف املواد اخلاضعة  - )I2ESاد والتصدير (النظام الدويل ألذون االستري

ات العقلية لألغراض الطبية والعلمية، وضعت اهليئة، بالتعاون مع ؤثِّرللمساعدة على حتسني توافر املخدِّرات وامل
)، وهو نظام شــبكي ألذون I2ES(املكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية، النظام الدويل ألذون االســترياد والتصــدير 

املشروعة يف املواد اخلاضعة للمراقبة من خالل تيسري التبادل  ز النظام التجارة الالورقيةاالسترياد والتصدير. ويعزِّ
ــــــترياد والتصــــــدير فيما خيص املواد اخلاضــــــعة للمراقبة. والنظام متاح باملجان جلميع  اإللكتروين ألذون االس

  احلكومات، وهو يساعد السلطات الوطنية املختصة على إدارة أعبائها املتزايدة.
اليت تواجهها بعض احلكومات، فقد شــــددت على أن االلتزام الســــياســــي والتواصــــل ومع إقرار اهليئة بالتحديات 

  ال مع أصحاب املصلحة املعنيني والتنسيق مع الشركاء التجاريني من العوامل الرئيسية للمضي يف تنفيذ النظام.الفعَّ
ــــــركائهم التجاريني ــــــتعملي النظام احلاليني إىل دعوة ش دى النظام والبدء  للتســــــجُّل لوتدعو اهليئة مجيع مس

  استخدامه. يف
    

    التدريب لفائدة السلطات الوطنية املختصة عن طريق مشروع اهليئة للتعلُّم
بلدًا  ٧٩موظفًا من  ١٨٠حضر أكثر من  ، ست حلقات دراسية إقليمية:٢٠١٦ُعقدت، منذ نيسان/أبريل 

إطار مشروع اهليئة للتعلُّم. وُعقدت وإقليمًا يقطنها ما يقرب من نصف سكان العامل حلقات دراسية ُعقدت يف 
. وضــــــمت احللقة ٢٠١٨لول/ســــــبتمرب أي ١٢إىل  ١٠أحدث حلقة دراســــــية تدريبية يف داكار يف الفترة من 

ية   ٢٩ لدميقراط ية الكونغو ا ــــــطى ومجهور يا الوس ية أفريق خدِّرات، من توغو ومجهور بة امل فًا معنيًّا مبراق موظ
والكونغو ومايل وموريتانيا والنيجر. وجيري اإلعداد حللقة دراسية للمتابعة والسنغال وغابون وغينيا والكامريون 

   .٢٠١٩لفائدة بلدان أمريكا الوسطى، من املزمع أن ُتعقد يف فيينا يف كانون الثاين/يناير 





 راتاهليئة الدولية ملراقبة املخدِّ
 ٢٠١٨تقرير 

  حظر
  جيب مراعاة ما يلي:

  ، الثالثاءال ُتنشر هذه الوثيقة أو ُتذاع قبل يوم 
  ٠٠/١١، الساعة ٢٠١٩آذار/مارس  ٥

 (بتوقيت وسط أوروبا)
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خدِّرات. وقد ُأنشئت اهليئُة يف اهليئُة الدولية ملراقبة املخدِّرات (اهليئة) هي اهليئُة الرقابية املستقلَّة اليت ُتعىن برصد تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة امل
. وقد كانت هناك منظَّمات سالفة هلا ُأنشئت مبوجب املعاهدات السابقة ملراقبة ١٩٦١ مبقتضى االتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة ١٩٦٨عام 

 .املخدِّرات ويرجع تارخيها إىل عهد عصبة األمم
  

تحدة. ألمم املوتنشر اهليئُة، استنادًا إىل أنشطتها، تقريرًا سنويًّا حتيله، عن طريق جلنة املخدِّرات، إىل املجلس االقتصادي واالجتماعي التابع ل
ًة، حتديَد االجتاهات ويقدِّم التقريُر دراسًة استقصائيًة شاملًة عن حالة مراقبة املخدِّرات يف خمتلف أحناء العامل. وحتاول اهليئُة، بوصفها هيئًة حمايد

 .تقترح التدابري اليت يلزم اتِّخاذها بشأهناواخلطرية والتنبُّؤ هبا، 
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