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رات يف عام 2017 التقارير الصادرة عن الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ

رات لعام E/INCB/2017/1( 2017( بالتقارير التالية:   يُستكَمل تقريُر الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ

Narcotic Drugs: Estimated World Requirements for 2018—Statistics for 2016 )E/INCB/2017/2(

 Psychotropic Substances: Statistics for 2016—Assessments of Annual Medical and Scientific
 Requirements for Substances in Schedules II, III and IV of the Convention on Psychotropic

Substances of 1971 )E/INCB/2017/3(

رات واملؤثِّرات العقلية بصفة غري مرشوعة:     السالئف والكيمياويات التي يكرث استخدامها يف صنع املخدِّ
املتحدة  األمم  اتفاقية  من   12 املادة  تنفيذ  عن   2017 لعام  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة  تقرير 

)E/INCB/2017/4( 1988 رات واملؤثِّرات العقلية لسنة ملكافحة االتِّجار غري املرشوع يف املخدِّ

العقلية  واملؤثِّرات  رات  املخدِّ تشمل  والتي  الدولية،  للمراقبة  الخاضعة  للمواد  ثة  املحدَّ القوائم    وترد 
طبعات  آخر  يف  مرشوعة،  غري  بصفة  العقلية  واملؤثِّرات  رات  املخدِّ صنع  يف  استخدامها  يكرث  التي  واملواد 
التي  الحمراء”(  و“القامئة  الخرضاء”  و“القامئة  الصفراء”  )“القامئة  اإلحصائية  باالستامرات  امللحقة  املرفقات 

تصدرها الهيئة أيضاً.

رات االتصال بالهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ

  ميكن االتصال بأمانة الهيئة عىل العنوان التايل:
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http://secretariat@incb.org
http://secretariat@incb.org
http://www.incb.org


األمم المتحدة
فيينا، 2018

رات   الهيئ�ة الدولية لمراقبة المخدِّ

تقـرير
رات الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّ

لعام 2017



رات، كانون الثاين/يناير 2018. جميع الحقوق محفوظة، يف العامل أجمع. © األمم املتحدة: الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ
هذا املنشور من إنتاج: قسم اللغة اإلنكليزية واملنشورات واملكتبة، مكتب األمم املتحدة يف فيينا.

E/INCB/2017/1

منشورات األمم المتحدة
eISBN: 978–92–1–363142–3

ISSN: 0257–375X



iii

تصدير

رات )الهيئة( مكلَّفة  داً. والهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ رات تعقُّ يف كلِّ عام، يزداد الوضع العاملي فيام يتعلَّق باملخدِّ
رات  رات، ودعم الحكومات فيام يتعلَّق بضامن توافر املخدِّ برصد تنفيذ الدول للمعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ
واملؤثِّرات العقلية لألغراض الطبية والعلمية والعمل يف الوقت نفسه عىل منع ترسيبها وتعاطيها. ومن خالل 
ة عىل اعتامد سياسات إنسانية ومتوازنة  البحوث والوثائق القامئة عىل أدلة علمية، تحثُّ الهيئُة الحكوماِت بشدَّ
رات وتطبيق  د نهجاً قامئاً عىل حقوق اإلنسان، وتنفيذ االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ رات تجسِّ فيام يتعلَّق باملخدِّ
مبدأي التناسب واحرتام سيادة القانون املنصوص عليهام يف املعاهدات. إذ ترتتَّب عىل عدم إيالء االعتبار الواجب 

لحقوق اإلنسان عواقب وخيمة.

وإذ تحتفل الهيئة بالذكرى السنوية السبعني لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، تستذكر أنَّ حقوق اإلنسان هي 
الركيزة األساسية لرسالة األمم املتحدة وعملها. وتتيح الذكرى السنوية فرصًة الستكشاف الروابط بني حقوق 
رات.  ي ملشكلة املخدِّ رات ومناقشة اآلثار املرتتِّبة عىل التدابري الوطنية للتصدِّ اإلنسان والسياسات املتعلقة باملخدِّ
ملشكلة  ي  بالتصدِّ املشرتك  “التزامنا  املعنونة  العامة،  للجمعية  الثالثني  االستثنائية  للدورة  الختامية  والوثيقة 
رات  ال”)1( تُدرج عالج املصابني باالضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّ رات العاملية ومواجهتها عىل نحو فعَّ املخدِّ
وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم يف املجتمع ضمن األهداف العملية الرئيسية الواردة يف توصياتها. ويف ضوء 
حلول ذكرى سنوية مهمة لعدد من صكوك حقوق اإلنسان، ركَّزت الهيئة بصورة خاصة عىل حقوق اإلنسان، التي 

ا يف التقرير السنوي لهذا العام. أُدرجت بوصفها موضوعاً خاصًّ

وتنصُّ املادة 25 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل الحق يف الصحة باعتباره جزءاً من الحق يف مستوى 
تعاطي  الناشئة عن  باالضطرابات  املصابني  التقرير عىل عالج  املواضيعي من هذا  الفصل  ويركِّز  معيشة الئق. 
رات.  رات وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم يف املجتمع باعتبارها عنارَص أساسيًة لخفض الطلب عىل املخدِّ املخدِّ
تعاطي  عن  الناشئة  باالضطرابات  املصابني  األشخاص  حقوق  حامية  إىل  االنتباه  لتوجيه  الفرصة  هذه  ونغتنم 
يف  اإلدماج  وإعادة  التأهيل  وإعادة  العالج  خدمات  عىل  متييز  دون  الحصول  أهمية  عىل  د  ونشدِّ رات،  املخدِّ
أهداف  تحقيق  اإلسهام يف  واسع،  نطاق  نُفِّذت عىل  إذا  التي من شأنها،  التوصيات  من  م عدداً  ونقدِّ املجتمع. 
يف  االستثامَر  التوصياُت  هذه  وتشمل  والرفاه.  الجيِّدة  بالصحة  املتعلق   3 الهدف  وال سيَّام  املستدامة،  التنمية 
يف  دة  املتعدِّ القطاعات  بني  التنسيق  وضامن  العالجية،  الخدمات  لتقديم  وتوفريها  املستويات  دة  متعدِّ هياكل 
ري السياسات واملجتمع ككل  القادة ومقرِّ اتِّباع  الهيئة أنَّ  الرامية إىل خفض العرض والطلب. وتعتقد  الجهود 
ا لالحتياجات إىل العالج سيكون لهام تأثري كبري عىل الصحة  للمبادئ الواردة يف ذلك الفصل وإيالءهم اهتامماً خاصًّ

العامة للفئات التي كثرياً ما تعاين من اإلهامل.

وتستعرض الهيئُة يف الفصل الثاين من التقرير السنوي مدى امتثال الدول للمعاهدات وتسلِّط الضوَء عىل عدد 
ه  من املسائل املوضوعية املتعلقة بالسياسات العامة. ويف القسم واو )مواضيع خاصة( من الفصل املذكور، نوجِّ

ري السياسات. االنتباه إىل املسائل التي ينبغي أن تكون محور تركيز مقرِّ

ويف إطار املوضوع الخاص املتعلق باالستخدام العالجي لشبائه القنَّبني، تعيد الهيئُة النظَر بعناية يف املصطلحات، 
رات لسنة 1961. وبناًء عىل  وتخلص إىل أنَّه من املطلوب توخِّي الدقة، باالستناد إىل االتفاقية الوحيدة للمخدِّ
تُفهم  أن  الطبي”، وذلك حرصاً عىل  “القنَّب  القنَّبني ونتجنَّب مفهوم  لشبائه  العالجي  االستخدام  نناقش  ذلك، 
اإلشارة إىل املنتجات الطبية مبعنى املنتجات التي اخترُبت بالشكل الالزم، وخضعت لتقييم علمي كامل وتجارب 
رسيرية وُرخِّص استخدامها كأدوية. وتشري الهيئة إىل ما يُتداول من أنَّ لبعض شبائه القنَّبني تأثريات عالجية، وأنَّ 
بعض الواليات القضائية رخَّصت استخدام هذه املنتجات عىل الرغم من عدم كفاية األدلة املتاحة حتى اآلن عىل 
قيمتها العالجية واستمرار إجراء التجارب الرسيرية بشأنها. وعليه، تشري الهيئة إىل أنَّ من األنسب، عند النظر يف 
ث عن االستخدام العالجي لشبائه القنَّبني.  إمكانية استخدام مشتقات القنَّب لعالج بعض املشاكل الصحية، التحدُّ

مرفق قرار الجمعية العامة دا–1/30.  )1(
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د عىل أنَّه ينبغي للحكومات، عند اتخاذ قرار بشأن ترخيص األدوية، أن تدرس نتائج الدراسات العلمية  ونشدِّ
َصني. والتجارب الرسيرية ذات الصلة لضامن إصدار وصفات طبية بناًء عىل معرفة طبية وإرشاف طبي متخصِّ

للمراقبة  الخاضعة  العقاقري  املعنون “توافر  الخاص  والتقرير  لعام 2016)2(  السنوي  تقريرنا  يف  ُذكر سابقاً  وكام 
الدولية: ضامن سبل الحصول عىل كميات كافية منها لألغراض الطبية والعلمية — لزوم توفُّرها بكميات كافية 
وغري مقيَّدة دون داع”،)3( فإنَّ إمكانيات حصول باليني األشخاص يف جميع أنحاء العامل عىل أدوية محتوية عىل 
ة من انعدام  البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل بشدَّ ر  رات محدودة أو منعدمة. وتترضَّ مخدِّ
التوازن يف توافر املسكِّنات األفيونية. وأهيب بالدول مرة أخرى أن تسدَّ الفجوة يف فرص تخفيف اآلالم عىل 

الصعيد العاملي.

جرعات  تعاطي  ظاهرة  انتشار  أيضاً  ندرس  األفيونية،  املؤثِّرات  استخدام  يف  النقص  مسألة  تناول  جانب  وإىل 
مفرطة من هذه املؤثِّرات يف أمريكا الشاملية. ويسلِّط تقريُرنا الضوَء عىل املخاطر املرتبطة بتعاطي هذه املؤثِّرات 
الطويل األجل، وينصح الحكوماِت بأن تدرك املخاطر املرتبطة بإساءة استعامل عقاقري الوصفات الطبية. وعىل 
ة بالغة يف أحد أجزاء العامل، تُويل الهيئُة اهتامَمها لهذه املسألة وتويص الحكوماِت  الرغم من أنَّ الحالة تتَّسم بحدَّ

األخرى باستخالص الدروس من هذه األزمة.

وهناك، كام ُذكر سابقاً، نقص يف استخدام املؤثِّرات األفيونية، من جهة، وإفراط يف استخدامها، من جهة أخرى. 
وكلتا الظاهرتني املنترشتني عىل نطاق واسع سبب يف معاناة كبرية يف جميع أنحاء العامل. غري أنَّه ال يجب التخوُّف 
من املؤثِّرات األفيونية؛ فهي أداة حيوية ملعالجة األمل والرعاية التسكينية إذا رُصفت وروقبت بالشكل الالزم. 
وندعو يف التقرير السنوي لهذا العام إىل توفري التدريب ألخصائيي الرعاية الصحية والسلطات املسؤولة، وضامن 
يف  املعتَمدة  الصلة  ذات  العملية  التوصيات  وتنفيذ  الطبية،  الوصفات  إصدار  مجال  سليمة يف  مامرسات  اتِّباع 
ي  الدورة االستثنائية الثالثني للجمعية العامة. ونعتقد أنَّ من املهم للغاية أن تبذل الدول جهوداً من أجل التصدِّ

يني. لهذين التحدِّ

ومن شأن استمرار أعامل العنف واألعامل املرتَكبة خارج نطاق القضاء ضد األشخاص املشتبه يف قيامهم بأنشطة 
القانون  يقوِّض سيادة  أن  إجرامية،  أفعال  بارتكاب  أم  بالتعاطي فحسب  األمر  تعلَّق  رات، سواء  باملخدِّ متصلة 
ومعايري اإلجراءات القانونية الواجبة املعرتف بها دوليًّا. وتذكِّر الهيئُة الدوَل بأنَّ األعامل املرتَكبة خارج نطاق 
رات، وهي مسألة نتطرَّق إليها مبزيد من  القضاء، أيًّا كان نوعها، تتعارض مع املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ

التفصيل يف التقرير.

وأفادت منظمة السياحة العاملية بتسجيل أكرث من 1.2 بليون زيارة سياحية دولية يف عام 2016، وهو رقم يرتفع 
كثرياً عند احتساب املسافرين ألسباب مهنية أو لحضور مؤمترات. ويكون الكثري من األشخاص الذين يسافرون إىل 
الخارج خاضعني لعالج طبي، مامَّ يتطلَّب منهم يف بعض الحاالت حمل أدوية تحتوي عىل مواد خاضعة للمراقبة 
ه الهيئُة االنتباَه إىل هذه املسألة وتهيب بالحكومات أن تجعل متطلباتها يف هذا الصدد معروفة  الدولية. وتوجِّ
ار بلدانها عرضًة للتأخري أو اإلزعاج دون  ار املحتملني واملسؤولني املعنيني بغرض ضامن أالَّ يكون زوَّ جيِّداً لدى الزوَّ
مربِّر. ونودُّ هنا أن نلتمس من الحكومات املساعدة عىل متكني املسافرين الذين يحملون مستحرضات طبية من 

مواصلة العالج الطبي يف الخارج.

رات  املخدِّ مكافحة  وزارة  التي نرشتها   ،2017 لعام  أفغانستان  األفيون يف  االستقصائية عن  الدراسة  وكشفت 
األفيون  بخشخاش  املزروعة  املساحة  أنَّ  والجرمية،  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  ومكتب  أفغانستان  يف 
هذا  يف  أيضاً  املسألة  تلك  وتناقَش  جديداً.  قياسيًّا  رقامً  بلغت  إذ   ،2016 عام  منذ  املائة  يف   63 بنسبة  زادت 
رات غري املرشوع يف البلد إىل زيادة تفاقم بيئة عدم االستقرار ومتويل الجامعات  التقرير. ويؤدِّي اقتصاد املخدِّ
أفغانستان  حكومة  تواجهها  التي  والصعوباِت  ياِت  التحدِّ الهيئُة  تدرك  وإذ  وخارجها.  أفغانستان  يف  اإلرهابية 
الرشكاء  مع  تتعاون  أن  بالحكومة  داً  مجدَّ تهيب  الة،  فعَّ بطريقة  البلد  يف  االستثنايئ  الوضع  معالجة  يف  وشعبها 
الة وشاملة ملعالجة هذه املشكلة. وتقف  املحليني واإلقليميني والدوليني عىل وضع وتنفيذ إجراءات متوازنة وفعَّ

.E/INCB/2016/1  )2(

.E/INCB/2015/1/Supp.1  )3(

http://undocs.org/ar/E/INCB/2016/1
http://undocs.org/ar/E/INCB/2015/1/Supp.1
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الهيئة عىل أهبة االستعداد إلعطاء درجة عالية من األولوية ملعالجة الوضع، وتهيب باملجتمع الدويل وأفغانستان 
العمل معاً تحقيقاً لهذا الغرض.

رات الهامة األخرى التي تؤثِّر تأثرياً يتجاوز بكثري الحدود الوطنية. وعليه،  ه التقريُر السنوي االنتباَه إىل التطوُّ ويوجِّ
نالحظ املستوى القيايس لزراعة شجريات الكوكا غري املرشوعة يف كولومبيا يف عام 2016، وتوقيع اتفاق السالم بني 
حكومة كولومبيا والقوات املسلَّحة الثورية الكولومبية – الجيش الشعبي يف ترشين الثاين/نوفمرب 2016. وينصُّ 
رات، ومن املتوقَّع أن يكون له أثر إيجايب عىل القضاء عىل زراعة  اتفاق السالم عىل التزامات بشأن مكافحة املخدِّ

رات عن كثب يف منطقة األنديز. رات واالتِّجار بالكوكايني غري املرشوعني. وستواصل الهيئُة رصَد التطوُّ املخدِّ

وتسلِّط الهيئُة الضوَء أيضاً عىل عدد من األدوات واملبادرات املتاحة لدعم الحكومات يف سبيل تنفيذ املعاهدات 
والوثيقة الختامية الصادرة عن الدورة االستثنائية الثالثني للجمعية العامة. وتشمل هذه األدواُت مرشوَع الهيئة 
للتعلُّم، وهو مبادرة لبناء قدرات السلطات الوطنية عىل رصد تجارة املواد الخاضعة للمراقبة وتعزيز توافرها 
لالستخدام الطبي. وعىل غرار ذلك، أنشئ النظام الدويل لالسترياد والتصدير )I2ES(، وهو نظام جديد لتسهيل 
التجارة الدولية املرشوعة يف املواد الخاضعة للمراقبة. وينضمُّ هذا النظام إىل مجموعة من األدوات التي استحدثتها 
الهيئة، مثل نظام اإلشعارات السابقة للتصدير باالتصال الحاسويب املبارش )نظام “بن أونالين”(، ونظام اإلخطار 
الجديدة.  النفسانية  للمؤثِّرات  ي  التصدِّ أجل  من  عهداً  أحدث  ومبادرات  “بيكس”(،  )نظام  السالئف  بحوادث 
رات التابع للهيئة، وهو قاعدة بيانات تستخدمها الهيئة،  وباإلضافة إىل ذلك، يشكِّل النظاُم الدويل ملراقبة املخدِّ
الدعامَة التي تربط بني البيانات الواردة من الحكومات بشأن الوفاء بالتزاماتها التنظيمية. ويريس النظاُم الدويل 
م  رات األساَس لتحليل سري عمل نظام التجارة الدولية املرشوعة يف املواد الخاضعة للمراقبة، فيقدِّ ملراقبة املخدِّ
ة اليوم إىل التحديث. رات بحاجة ماسَّ للهيئة املعلومات الالزمة ملساعدة الحكومات. والنظام الدويل ملراقبة املخدِّ

ونهدف إىل مواصلة تعزيز قدراتنا يف مجايل التحليل والدعم من أجل مساعدة الحكومات يف كل أنحاء العامل. 
وتسعى الهيئة سعياً حثيثاً إىل اإلسهام يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة واألهداف التي اعتُمدت يف الدورة 
الغاية، سنواصل  االستثنائية الثالثني للجمعية العامة، يف املجاالت املندرجة ضمن الوالية املسندة إليها. ولهذه 

االعتامد عىل الحوار النشط مع جميع الدول وعىل دعمها.

رات نهجاً يسعى إىل تعزيز صحة اإلنسان وُحسن حاله. وتتيح االتفاقيات  ويجب أن تتَّبع السياسات املتعلقة باملخدِّ
رات مجاالً واسعاً أمام املجتمع الدويل يك يحقِّق هذا الهدف. الدولية الثالث ملراقبة املخدِّ

دة املستويات  وآمل يف أن يسهم التقرير السنوي لهذا العام يف زيادة التشجيع عىل التعاون واالسرتاتيجيات املتعدِّ
دة القطاعات واإلجراءات املتَّخذة من طرف الدول واملجتمع الدويل. وميكننا، معاً، أن نقرتب من  والجهود املتعدِّ

تحسني أحوال األفراد يف جميع أنحاء العامل وأن نسهم يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة بحلول عام 2030.

فريوج سومياي   

رئيس  
رات الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ  
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ملحوظات إيضاحية

مل تُؤَخذ يف االعتبار عند إعداد هذا التقرير البيانات الواردة بعد 1 ترشين الثاين/نوفمرب 2017.

نها عىل اإلعراب عن أيِّ رأي  ال تنطوي التسميات املستخَدمة يف هذا املنشور وال طريقة عرض املادة التي يتضمَّ
كان من جانب األمانة العامة لألمم املتحدة بشأن املركز القانوين أليِّ بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو للسلطات 

القامئة فيها أو بشأن تعيني حدودها أو تخومها.

ويُشار إىل البلدان واملناطق باألسامء التي كانت تُستخَدم رسميًّا عند جمع البيانات ذات الصلة.

وجميع اإلشارات الواردة إىل الدوالر مقصود بها دوالرات الواليات املتحدة األمريكية ما مل يرد غري ذلك. 

واستُخدمت يف هذا التقرير املخترصات التالية:

رات االصطناعية: التحليل واإلبالغ واالتجاهات برنامج سامرت  برنامج الرصد العاملي للمخدِّ

رات والجرمية  مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ رات والجرمية  املكتب، أو مكتب املخدِّ

النظام الدويل ألذون االسترياد والتصدير  I2ES نظام

نظام اإلخطار بالحوادث يف إطار مرشوع آيون نظام آيونيكس 

نظام اإلشعارات السابقة للتصدير باالتصال الحاسويب املبارش نظام بن أونالين 

نظام اإلخطار بحوادث السالئف نظام بيكس 

رات الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ الهيئة 

مكتب الرشطة األورويب يوروبول 





1

الخلفية ألف– 

االهتامم بصحة اإلنسان وعافيته هو حجر الزاوية يف اإلطار   –1
االتفاقية  يف  االهتامم  هذا  إىل  ويشار  رات.  املخدِّ ملراقبة  الدويل 
بربوتوكول  لة  املعدَّ بصيغتها   1961 لسنة  رات  للمخدِّ  الوحيدة 
واتفاقية  لسنة 1971،)5(  العقلية  املؤثِّرات  واتفاقية  عام 1972،)4( 
رات واملؤثِّرات  األمم املتحدة ملكافحة االتِّجار غري املرشوع يف املخدِّ
العقلية لسنة 1988،)6( التي تُعرف مجتمعًة باسم االتفاقيات الدولية 
هذه  تُلزم  وعافيته،  اإلنسان  لصحة  وضامناً  رات.  املخدِّ ملراقبة 
االتفاقيات الدول األطراف باتخاذ التدابري الالزمة لعالج األشخاص 
وإعادة  تأهيلهم  وإعادة  رات  املخدِّ مشاكل  من  يعانون  الذين 
إدماجهم يف املجتمع )املادة 38 من اتفاقية سنة 1961 واملادة 20 
رات  من اتفاقية سنة 1971(. وقد أكَّدت الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ

عىل هذه النقطة يف تقريرها السنوي لعام 2015.)7(

رات  وعالج املصابني باالضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّ  –2
األهداف  بني  من  املجتمع  يف  إدماجهم  وإعادة  تأهيلهم  وإعادة 
العملية الرئيسية الواردة يف التوصيات املتعلقة بخفض الطلب عىل 
رات يف الوثيقة الختامية للدورة االستثنائية الثالثني للجمعية  املخدِّ
رات  املخدِّ ملشكلة  ي  بالتصدِّ املشرتك  “التزامنا  املعنونة  العامة، 
ال”.)8( ويف تلك الوثيقة الختامية،  العاملية ومواجهتها عىل نحو فعَّ
اضطراب  هو  رات  للمخدِّ االرتهان  بأنَّ  العامة  الجمعية  اعرتفت 
د يتَّسم بطابع مزمن وانتكايس وميكن عالجه من خالل  صحي معقَّ

األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلَّد 976، الرقم 14152.  )4(

املرجع نفسه، املجلَّد 1019، الرقم 14956.  )5(

املرجع نفسه، املجلَّد 1582، الرقم 27627.  )6(

E/INCB/2015/1، الفقرة 1.  )7(

مرفق قرار الجمعية العامة دا–1/30.  )8(

إىل  ودعت  العلمية،  األدلة  عىل  القامئة  الطوعية  العالج  برامج 
تعزيز التعاون الدويل يف صوغ مبادرات العالج وتنفيذها.

وقد شكَّل تعاطي املؤثِّرات النفسانية التي تغريِّ املزاج جانباً   –3 
من الحضارات اإلنسانية عىل مدى آالف السنني. وميكن أن يتَّخذ هذا 
التعاطي، فيام يتعلَّق مبواد معيَّنة أو يف سياقات معيَّنة، منطاً َمرضيًّا 
تتعنيَّ معالجته. وأظهرت املجتمعات عىل امتداد تاريخ الحضارة 
تعاطي  والتساهل مع  التسامح  متفاوتة من  اإلنسانية مستويات 
املؤثِّرات النفسانية ومن مراقبته. وخضع بعض هذه املواد، مثل 
التبغ والكحول، للتنظيم برصامة أكرث أو أقل يف معظم املجتمعات. 
دة.  ة، ومن ثَمَّ وضعت تحت رقابة مشدَّ واعترُبت مواد أخرى ضارَّ
رات واملؤثِّرات العقلية الخاضعة  وهذا هو الحال بالنسبة للمخدِّ

رات. للمراقبة مبوجب االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ

مستوى  أو  والتنظيم  املراقبة  مستوى  عن  النظر  وبغضِّ   –4
بني  مشرتك  عامل  هناك  املجتمع،  جانب  من  الرفض  أو  القبول 
اإليجاز  سبيل  عىل  إليها  يشار  التي  النفسانية،  املؤثِّرات  جميع 
نزوعها  وهو  رات”،  “املخدِّ بعبارة  الوثيقة  من  الفصل  هذا  يف 
تعاطي  عن  الناشئة  االضطرابات  يف  تعاطيها  عقب  التسبُّب  إىل 
وترتبط  أم عرضيًّا.  متواتراً  التعاطي  أكان هذا  رات، سواًء  املخدِّ
رات مبستويات عالية من  االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّ
الوطنية،  املوارد  عىل  عبئاً  وتشكِّل  والعجز،  باألمراض  اإلصابة 
الصحة  منظمة  ر  وتقدِّ لها.  حدَّ  ال  إنسانية  معاناة  يف  وتتسبَّب 
الكحول  تعاطي  إىل  الراجع  العاملي  املرض  عبء  أنَّ  العاملية 
رات غري املرشوعة يصل إىل 5.4 يف املائة من إجاميل عبء  واملخدِّ
رات 0.9 يف  املرض.)9( وعىل وجه التحديد، يشكِّل االرتهان للمخدِّ

موارد  العاملي،  الصحي  املرصد  بيانات  العاملية،  الصحة  منظمة   )9(  

للوقاية من االضطرابات الناشئة عن تعاطي مواد اإلدمان والعالج منها. متاحة 
.www.who.int/gho/substance_abuse/en/ :باإلنكليزية عىل الرابط التايل

الفصل األول

رات  عالج المصابي�ن باالضطرابات الناشئة عن تعاطي المخدِّ
وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع: عناصر 

رات أساسية لخفض الطلب على المخدِّ

www.who.int/gho/substance_abuse/en/


رات ٢٠١7  2  تقرير الهيئ�ة الدولية لمراقبة المخدِّ

اً عنه  املائة من عبء املرض العاملي الناتج عن جميع األسباب، معربَّ
لة حسب اإلعاقة، ويسهم االرتهان للمؤثِّرات  بسنوات العمر املعدَّ
األفيونية بأكرب حصة يف هذا العبء.)10( وقد أضاف ارتباط تعاطي 
رات مبخاطر تتعلَّق بالصحة العامة، مثل انتشار فريوس نقص  املخدِّ
املناعة البرشية وغريه من أنواع العدوى املنقولة بالدم، بُعداً آخر 
، يتعنيَّ عىل جميع البلدان والواليات  إىل هذا األثر الصحي. ومن ثَمَّ
القضائية وضع آليات ونظم لتقديم املساعدة واإلغاثة ملن يعانون 

رات. من االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّ

العالج وإعادة التأهيل وإعادة  باء– 
اإلدماج يف املجتمع بوصفها عنارَص 

رات أساسيًة لخفض الطلب عىل املخدِّ

رات عىل نهجني متداخلني  يشتمل خفض الطلب عىل املخدِّ  –5
رات )أو الوقاية  ولكن متاميزين، وهام: منع البدء يف تعاطي املخدِّ
إدماجهم  وإعادة  تأهيلهم  وإعادة  املتعاطني  وعالج  األولية(، 

يف املجتمع.

وكثرياً ما تركِّز تدابري خفض الطلب تركيزاً أكرب عىل أنشطة   –6
الوقاية األولية. فأنشطة خفض الطلب تنال يف كثري من األحيان 
دعامً أكرب، ومن ثَمَّ تحتلُّ مكانًة أبرز يف األُطر والربامج الوطنية 
يُعتقد  ذلك،  من  الرغم  وعىل  رات.  املخدِّ عىل  الطلب  لخفض 
أدلة محدودة  إىل  يستند  األولية  الوقاية  أنشطة  العديد من  أنَّ 
وأنَّه محدود من حيث التغطية وال يُعلم مدى جودته.)11( ويلزم 
الناشئة  باالضطرابات  املصابني  عالج  بقيمة  االعرتاف  من  مزيد 
يف  إدماجهم  وإعادة  تأهيلهم  وإعادة  رات  املخدِّ تعاطي  عن 
أسباب  ومثَّة  الفصل(.  هذا  يف  سيناقَش الحقاً  ما  )وهو  املجتمع 
مقنعة تقتيض من الحكومات االستثامر يف خدمات العالج وإعادة 

التأهيل، ومن بينها:

تعاطي  عن  الناشئة  باالضطرابات  املصابني  أنَّ  )أ(   
رات يعانون من أرضار بالغة عىل صحتهم البدنية والعقلية  املخدِّ

وعافيتهم، إىل جانب تراجع نوعية حياتهم وإنتاجيتهم؛

تعاطي  عن  ناشئة  باضطرابات  املصابني  بعض  أنَّ  )ب(   
رات قد يلجؤون إىل ارتكاب أعامل غري قانونية و/أو إجرامية  املخدِّ
امة من اإلدمان  رات، تدخلهم يف دوَّ لتغطية نفقات تعاطي املخدِّ

واملعاناة وتسهم يف زيادة عبء الجرمية عىل كاهل املجتمع؛

 Louisa Degenhardt and others, ”Global burden of disease  )10(  

 attributable to illicit drug use and dependence: findings from
 the Global Burden of Disease Study 2010“, The Lancet, vol. 382, 

No. 9904 )9 ترشين الثاين/نوفمرب 2013(، الصفحات 1564–1574.

رات  املخدِّ تقرير  والجرمية،  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب   )11(  

العاملي 2015، الفصل األول، القسم دال )“ما هي األساليب الناجعة يف مجال 
رات؟”(. الوقاية من تعاطي املخدِّ

مهم  عامل  األقران  أنَّ ضغط  إىل  تشري  األبحاث  أنَّ  )ج(   
للمرتهنني  العالج  رات. ولذلك يؤدِّي توفري  يف بدء تعاطي املخدِّ
يف تعاطي  آخرين  أشخاص  بدء  خطر  من  الحدِّ  إىل  رات  للمخدِّ
رات تحت تأثري املرتهنني. وبعبارة أخرى، قد يسهم توفري  املخدِّ
خدمات العالج وإعادة التأهيل ملن يعانون من االرتهان يف منع 

انضامم أفراد آخرين من دوائرهم إىل صفوف املتعاطني؛

أنَّ الحكومات ملَزمة، بوصفها أطرافاً يف االتفاقيات  )د(   
للمصابني  العالج  خدمات  بتقديم  رات،  املخدِّ ملراقبة  الدولية 
باإلدمان. فاملادة 38 من اتفاقية سنة 1961 واملادة 20 من اتفاقية 
سنة 1971 كلتاهام تلزمان الحكومات بإيالء اهتامم خاص للوقاية 
رات وعالج الذين يعانون منه وإعادة تأهيلهم  من االرتهان للمخدِّ
وإعادة إدماجهم يف املجتمع، واتخاذ جميع التدابري املمكنة عمليًّا 
وتعزيز  الغاية،  هذه  لتحقيق  جهودها  وتنسيق  ذلك،  لتحقيق 

تدريب العاملني يف تلك املجاالت؛

أنَّ من شأن احرتام حق الذين يعانون من االضطرابات  )ه (   
رات يف الحصول عىل الخدمات الصحية  الناشئة عن تعاطي املخدِّ
والتمييز  الوصمة  ة  حدَّ من  التخفيف  يف  يسهم  أن  والعالجية 

املرتبطني بهذه االضطرابات؛

أنَّ األبحاث تُظهر باستمرار أنَّ االستثامر يف العالج  )و(   
يوفِّر األموال للحكومات، إذ إنَّ التكلفة املالية لتوفري العالج أقلُّ 
بتعاطي  املرتبطة  االضطرابات  تسبِّبها  التي  التكلفة  من  كثرياً 
رات وما يتصل بها من مشاكل، مثل البطالة والتغيُّب عن  املخدِّ
العمل والجرمية )مبا يف ذلك تكلفة إقامة العدالة الجنائية وإنفاذ 

القانون( واملرض والوفاة املبكِّرة والعجز؛

تحقيق  يف  األهمية  الحاسمة  العوامل  بني  من  أنَّ  )ز(   
الجميع  متتُّع  )ضامن  املستدامة  التنمية  أهداف  من   3 الهدف 
عىل  العمل  األعامر(  جميع  يف  وبالرفاهية  صحية  عيش  بأمناط 
املواد  استعامل  إساءة  من  الوقاية  “تعزيز   5–3 الغاية  تحقيق 

وعالج ذلك”.

وهناك فجوة كبرية يف جميع أنحاء العامل يف توافر املوارد   –7
رت  قدَّ وقد  التأهيل.  وإعادة  العالج  خدمات  لتقديم  الالزمة 
لعالج  عامليًّا  املتاحة  ة  األرَسَّ عدد  أنَّ  العاملية  الصحة  منظمة 
ى 1.7 رسير لكل 000 100  رات والكحول ال يتعدَّ االرتهان للمخدِّ
ة املتاحة يف بلدان الرشيحة العليا من فئة  شخص، وأنَّ عدد األرَسَّ
الرشيحة  بلدان  أضعاف عددها يف  يبلغ عرشة  املتوسط  الدخل 
0.7 رسير  مقابل  ة  أرَسَّ  7.1( املتوسط  الدخل  فئة  من  الدنيا 
املعني  املتحدة  األمم  مكتب  ويشري  100 شخص(.)12(   000 لكل 
كل  بني  من  فقط  واحداً  أنَّ  إىل  )املكتب(  والجرمية  رات  باملخدِّ
رات عىل  للمخدِّ االرتهان  من  العالج  إىل  املحتاجني  من  أفراد   6

 Atlas on Substance Use (2010): العاملية،  الصحة  منظمة   )12(  

 Resources for the Prevention and Treatment of Substance Use
Disorders )جنيف، 2010(.
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مستوى العامل يستطيع االلتحاق بربامج العالج. والرقم املقابل يف 
أمريكا الالتينية هو واحد من بني كل 11 شخصاً، ويف أفريقيا واحد 
أكرث وضوحاً  املوارد  فجوة  أنَّ  مامَّ يبنيِّ  18 شخصاً،  كل  بني  من 
تنفق  ففيام  الدخل.  واملتوسطة  الدخل  املنخفضة  البلدان  يف 
العقلية  الصحة  عىل  دوالراً   50 حوايل  الدخل  املرتفعة  البلدان 
واملتوسطة  الدخل  املنخفضة  البلدان  تنفق  سنويًّا،  شخص  لكل 
الدخل نحو دوالرين فقط للشخص يف السنة. وإضافة إىل ذلك، 
وإعادة  العالج  خدمات  عىل  الحصول  يف  تفاوت  عادًة  هناك 
التأهيل داخل البلدان نفسها. فعىل سبيل املثال، كثرياً ما تكون 
االضطرابات  لعالج  خدمات  تقديم  عىل  قادرة  الصحية  النظم 
الناشئة عن تعاطي الكحول، ال االضطرابات الناشئة عن تعاطي 
رات عادًة  رات. وتتاح خدمات العالج من االرتهان للمخدِّ املخدِّ
بني  رات  للمخدِّ االرتهان  ينترش  وباملثل،  فقط.  الكربى  املدن  يف 
يعانني  الاليت  النساء  لكن فرص حصول  النساء،  أكرث من  الرجال 
رات عىل خدمات العالج وإعادة التأهيل تقلُّ  من مشاكل املخدِّ
بنسبة كبرية عن فرص الرجال، وذلك بسبب وصمة العار وعدم 
ة جانب  توافر خدمات عالج تراعي االعتبارات الجنسانية.)13( ومثَّ
هام آخر لفجوة العالج هو الفارق يف نوع العالج املتاح وفرصة 
البلدان  ثلث  أكرث من  يُبلِّغ  العامل،  عليه. فعىل مستوى  الحصول 
عن توافر تدخُّالت العالج النفيس–االجتامعي، بينام يبلِّغ أقلُّ من 
الربع عن توافر تدخُّالت العالج باألدوية، عىل الرغم من وجود 
يف  الة  فعَّ باألدوية  العالج  تدخُّالت  أنَّ  تثبت  قوية  أدلة  قاعدة 
رات.  عالج أنواع كثرية من االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّ
الحصول  وتيرسُّ  العالج  خدمات  توافر  فعند  ذلك  عىل  وعالوة 
عليها، ميكن أن تكون نوعيتها سيِّئة، وقد ال تكون قامئة عىل األدلة 

العلمية أو مدعومة باملعايري أو املبادئ التوجيهية الدولية.

جيم–  املفاهيم األساسية املتعلقة 
رات باالضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّ

رات  املخدِّ تعاطي  مثل  مصطلحات  بني  التمييز  املهم  من   –8
 ،)drug abuse( رات  املخدِّ استعامل  وإساءة   ،)drug use(
 ،)harmful use of drugs( رات  للمخدِّ الضار   والتعاطي 
رات  املخدِّ وإدمان   ،)drug dependence( رات  للمخدِّ واالرتهان 
)drug addiction(، ألنَّ استخدام املصطلحات غري السليم ميكن 
أن يسهم يف الوصم والتمييز. ومن منظور العدالة الجنائية، ميكن 
يف بعض البلدان أن يؤدِّي تعاطي أحد املؤثِّرات النفسانية املدرجة 
رة أو املؤثِّرات العقلية ولو ملرة  يف الجداول ضمن العقاقري املخدِّ

هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة )هيئة األمم   )13(  

 A gender perspective on the impact of drug use,“ ،)املتحدة للمرأة
the drug trade, and drug control regimes”، تقرير موجز عن السياسة 

العامة )متوز/يوليه 2014(.

ا من منظور اإلدمان والعلوم السلوكية،  واحدة إىل العقوبة.)14( أمَّ
رات ملرة واحدة سلوكاً َمرضيًّا  فقد ال يكون استهالك أحد املخدِّ
رات والعواقب املرتتِّبة عليه  بالرضورة، إذ إنَّ منط تعاطي املخدِّ
هام ما يفرِّق بني السلوك املَريض والسلوك غري املَريض، عىل الرغم 

من أنَّ األخري يكون خطراً يف الكثري من األحيان.

فئتني  لألمراض  الدويل  للتصنيف  العارش  التنقيح  د  ويحدِّ  –9
وتتصالن  رات  املخدِّ تناول  إىل  ترجعان  رئيسيتني  تشخيصيتني 
بهذه املناقشة، وهام: التعاطي الضار ومتالزمة االرتهان. ويُقصد 
يُلحق  رات  املخدِّ تعاطي  من  منط  رات  للمخدِّ الضار  بالتعاطي 
رات،  ا االرتهان للمخدِّ الرضر بالصحة البدنية أو العقلية للفرد. أمَّ
رات إحدى األولويات القصوى  فهو حالة يصبح فيها تعاطي املخدِّ
السلوكيات  من  مجموعة  عىل  وتنطوي  املتعاطي،  حياة  يف 
إىل  املرادف  األقدم،  “اإلدمان”  مصطلح  يزال  وال  بها.  املرتبطة 
حدٍّ بعيد ملصطلح “االرتهان”، راسخاً يف األدبيات العلمية وكالم 
“إساءة  مصطلح  ا  أمَّ السبب.  لهذا  يُستخدم  زال  وما  العامة، 
يف  تشخيصية  كفئة  مستخَدماً  كان  فقد  رات”  املخدِّ استعامل 
املايض، لكن استعيض عنه إىل حدٍّ بعيد بعباريت “التعاطي الضار 
رات”. ويف  رات” و”االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّ للمخدِّ
هذا  يف  أساساً  املستخدَمني  املصطلحني  فإنَّ  السياق،  هذا  ضوء 
عن  الناشئة  و“االضطرابات  رات”  املخدِّ “تعاطي  هام  الفصل 

رات”. تعاطي املخدِّ

أن  ميكن  رات  املخدِّ تعاطي  يف  يبدأون  الذين  فاألشخاص   –10
رات وتفاقم العواقب السلبية  يصلوا، مع تصاعد تعاطيهم للمخدِّ
لهذا التعاطي، إىل مرحلة التعاطي الضار ويف نهاية املطاف مرحلة 
رات  رات والتعاطي الضار للمخدِّ االرتهان. ويشكِّل تعاطي املخدِّ
ومنط  ة  الشدَّ تزايد  من  متوالية  سلسلة  رات  للمخدِّ واالرتهان 
رات  التعاطي. ويف أيِّ مجتمع بعينه، ميكن عرض منط تعاطي املخدِّ
ح يف الشكل الوارد أدناه، تتألَّف  عىل شكل هرم. وكام هو موضَّ
رات عىل اإلطالق.  قاعدة ذلك الهرم من الذين ال يتعاطون املخدِّ
الذين  من  مؤلَّفة  أصغر  فئة  الهرم  من  الوسطى  الطبقة  ومتثِّل 
رات، لكن منط تعاطيهم ليس َمرضيًّا. وأخرياً، ميثِّل  يتعاطون املخدِّ
االضطرابات  من  يعانون  الذين  الهرم،  قمة  يف  األصغر،  القسم 
رات. وعىل الرغم من أنَّ الذين يعانون  الناشئة عن تعاطي املخدِّ
الجزء  ميثِّلون  رات  املخدِّ تعاطي  عن  الناشئة  االضطرابات  من 
األصغر من الهرم، فمن املهم مالحظة أنَّهم مسؤولون عن النصيب 
األكرب من الرضر والعواقب السلبية التي تلحق بهم وعن العبء 
املجتمع ككل. ويف  له  يتحمَّ الذي  األمراض  الصلة من  األكرب ذي 
رات العاملي 2017، أشار املكتب إىل أنَّ العامل خرس  تقرير املخدِّ
يف عام 2015 سنوات عمر صحية قدرها 28 مليون سنة بسبب 
رات، منها 17 مليون سنة من سنوات العمر الصحية  تعاطي املخدِّ

أنَّ األطراف ليست ملزَمة  املناسبات  العديد من  الهيئة يف  أوضحت   )14(  

العدالة  عقوبات  بفرض  رات  املخدِّ ملراقبة  املتحدة  األمم  معاهدات  مبوجب 
رات. الجنائية عىل متعاطي املخدِّ
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رات، عىل  ُخرست بسبب االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّ
الرغم من أنَّ هذه االضطرابات مل تصب سوى 10 يف املائة فقط 
تتاح  ال  ولألسف،  رات.  املخدِّ يتعاطون  كانوا  الذين  من  تقريباً 
خدمات العالج إالَّ لشخص واحد من بني كل 6 أشخاص يعانون 
مستوى  عىل  رات  املخدِّ تعاطي  عن  الناشئة  االضطرابات  من 
، يجب إيالء أولوية كربى إلتاحة خدمات العالج  العامل. ومن ثَمَّ
وإعادة التأهيل ملن يعانون من االضطرابات الناشئة عن تعاطي 
رات وال يعانون من أحد  املخدِّ يتعاطون  أنَّ من  رات. غري  املخدِّ
االضطرابات الناشئة عن تعاطيها قد يحتاجون أيضاً إىل املساعدة 
رات. للحيلولة دون زيادة تفاقم مشاكلهم املتعلقة بتعاطي املخدِّ

رات )شكل تمثيلي( هرم أنماط تعاطي المخدِّ

العوامل املرتبطة باالضطرابات  دال– 
رات الناشئة عن تعاطي املخدِّ

الناشئة  االضطرابات  إىل  للنظر  طريقة  أفضل  تتمثَّل   –11
بيولوجية  عوامل  عن  ناشئة  اعتبارها  يف  رات  املخدِّ تعاطي  عن 
تعاطي  يسبِّب  وحيد  عامل  يوجد  وال  واجتامعية.  ونفسية 
عة من عوامل الخطر  رات. فهناك مجموعة متنوِّ الشخص للمخدِّ
تعاطي  إىل  تفيض  وقد  بينها  فيام  تتفاعل  التي  الوقاية  وعوامل 
العوامل عوامل  لها الحقاً. وتشمل هذه  االرتهان  ثُمَّ  رات  املخدِّ
ناشئة  وبيولوجية  جينية  عوامل  جانب  إىل  مسبقة،  شخصية 
من  أدمغة  يف  تحدث  التي  البيولوجية  العصبية  االختالالت  عن 
رات. وباإلضافة إىل ذلك، توجد عوامل بيئية. ومن  يتعاطون املخدِّ
بني هذه العوامل هناك عدد من العوامل االجتامعية والثقافية 
رات  والقانونية التي تزيد من احتامل تعاطي الشخص أحد املخدِّ
ثُمَّ اإلصابة باالرتهان له. وقد يؤدِّي التساهل االجتامعي والثقايف 
عىل  يؤثِّر  مامَّ  توافره،  ازدياد  إىل  رات  املخدِّ أحد  تعاطي  بشأن 

احتامل قيام الناس بتعاطيه. وباملثل، تبنيَّ أنَّ الحرمان االجتامعي 
تُستخدم  وقد  رات،  املخدِّ تعاطي  باحتامل  مرتبط  واالقتصادي 
املشاكل  ملواجهة  الذايت  التداوي  أشكال  من  كشكل  رات  املخدِّ
مثل  الطفولة،  يف  سيِّئة  تجارب  من  أحياناً  تنبع  التي  الشخصية 
الوظيفي  الخلل  أشكال  من  وغريها  واإلهامل  املعاملة  إساءة 
د كذلك  رات قد تحدِّ لألرُسة. وأخرياً، توجد عوامل متعلقة باملخدِّ
ح أن تؤدِّي  مقدار احتامل التعاطي، إذ إنَّ بعض العقاقري من املرجَّ
فبعض  التعاطي.  عن  الناجمة  االضطرابات  إىل  غريها  من  أكرث 
اإلدمان  يف  تسبُّباً  أكرث  تعترب  األفيونية،  املؤثِّرات  رات، مثل  املخدِّ
العوامل  من  عدد  وهناك  القنَّب.  مثل  األخرى،  العقاقري  من 
املتعاطني.  إرادة  عن  خارجة  رات  للمخدِّ االرتهان  عن  املسؤولة 
دون بأنفسهم مدى قابليتهم الجينية أو البيولوجية  فالناس ال يحدِّ
الثقافية  املامرسات  يف  التأثري  عىل  القدرة  وال ميتلكون  ر،  للترضُّ
السائدة يف أحيائهم، وليست لهم سيطرة عىل القوانني والسياسات 
قدرة  رات. ومسألة مدى  املخدِّ توافر  د مدى  تحدِّ التي  الوطنية 
أو  رات  للمخدِّ باالرتهان  التحكم يف احتامل إصابتهم  الناس عىل 
مدى حرية اختيارهم يف هذا الصدد هي موضع نقاش.)15( وبناًء 
م، يتعنيَّ عدم النظر إىل املصابني باالضطرابات الناشئة  عىل ما تقدَّ
رات عىل أنَّهم ضحايا وأصحاب معاناة، بل عىل  عن تعاطي املخدِّ
أنَّهم مرىض، وال ينبغي أن يعاملوا معاملة من ينخرط عمداً يف 
سلوك غري مرغوب فيه أو غري قانوين. وأفضل إطار ملساعدتهم هو 

مرافق العالج وإعادة التأهيل.

مجرى ومسار االضطرابات الناشئة  هاء– 
رات والتعايف منها عن تعاطي املخدِّ

رات مسارها،  تأخذ االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّ  –12
بعد ظهورها، مثل األمراض املزمنة غري املُعدية األخرى مثل داء 
كَّري أو ارتفاع ضغط الدم. وتشرتك طرائق عالج جميع هذه  السُّ

األمراض املزمنة غري املُعدية يف خصائص معيَّنة:

بالرضورة  يعني  أن  دون  األعراض  العالج  يُخفِّف  )أ(   
القضاء عىل السبب الجذري للمرض؛

من  مهامًّ  جزءاً  الحياة  ومنط  السلوك  تغيري  يشكِّل  )ب(   
العالج؛

يشيع حدوث انتكاسات عىل الرغم من تلقِّي العالج. )ج(   

رات  املخدِّ تعاطي  عن  الناشئة  االضطرابات  من  والتعايف   –13
القيام بعدة محاوالت  ممكن، لكنه يستلزم يف كثري من األحيان 
العالج. وبالنسبة إىل معظم  برامج  الطويل األجل يف  واالنخراط 

 Allison Kurti and Jesse Dallery, ”Review of Heyman’s  )15(  
 addiction: a disorder of choice“, Journal of Applied Behaviour

.Analysis, vol. 45, No. 1 )2012(, pp. 229–240
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 اضطرابات ناشئة عن تعاطي 

رات )~ %0.5( المخدِّ
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تعاطي  عن  الناشئة  االضطرابات  من  التعايف  يكون  األفراد، 
يعود  ما  وعادًة  معزوالً.  وليس حدثاً  متواصلة  عملية  رات  املخدِّ
تعاطي  عن  الناشئة  االضطرابات  من  يعانون  الذين  غالبية 
ويُنظر  العالج.  فرتة  انتهاء  بعد  رات  املخدِّ تعاطي  إىل  رات  املخدِّ
رات مرة واحدة بعد تحقيق االمتناع عن  إىل الزلَّة )تعاطي املخدِّ
رات باتِّباع منط االرتهان بعد  التعاطي( واالنتكاسة )تعاطي املخدِّ
األساسية  املراحل  من  أنَّهام  عىل  التعاطي(  عن  االمتناع  تحقيق 
واملتوقَّعة يف عملية التعايف. فمن غري الواقعي أن يُتوقَّع أن يحقِّق 
رات بعد فرتة  شخص ما االمتناع الطويل األمد عن تعاطي املخدِّ
الواقعي توقُّع  أنَّه من غري  مثلام  من العالج القصري األجل، متاماً 
دم  ضغط  إىل  الدم  ضغط  يف  ارتفاع  من  يعاين  مريض  يصل  أن 
املضاد الرتفاع  العالج  له  م  قُدِّ إذا  واحدة  نهاية سنة  بعد  عادي 
عليه،  وبناًء  تدريجيًّا.  قُلِّص  ثُمَّ  فقط  أيام  لبضعة  الدم  ضغط 
باعتبارها تدخُّالت  التأهيل  العالج وإعادة  برامج  ينبغي تصميم 
ن اسرتاتيجيات ملنع االنتكاس. ومن املهم أن  طويلة األجل تتضمَّ
ال تعاقب القوانني والسياسات الوطنية املتعاطني بسبب انتكاسهم 
بعد العالج. ومن املهم أيضاً مالحظة أنَّ العالج يجدي يف حاالت 
م  رات. وبعبارة أخرى، يقدِّ االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّ
الة لعالج  العلم الحديث يف مجال الرعاية الصحية اسرتاتيجيات فعَّ
رات. ويتمثَّل املؤرشِّ األهم  االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّ
لتحقيق نتيجة عالجية جيِّدة يف مواصلة العالج ألطول مدة الزمة.

االرتهان  من  يعانون  الذين  أنَّ  الشائعة  األوهام  ومن   –14
رات.  املخدِّ تعاطي  عن  االنقطاع  يف  ال يرغبون  رات  للمخدِّ
رات سمة مميَّزة  فاملحاوالت الفاشلة للتوقُّف عن تعاطي املخدِّ
العالج  خدمات  توافر  وقلَّة  رات.  للمخدِّ لالرتهان  وتشخيصية 
تحرم  التي  هي  عليها  الحصول  سبل  وقلَّة  واملقبولة  املناسبة 
رات أو االنقطاع  املصابني من فرصة الحدِّ من سلوك تعاطي املخدِّ
والية  يف  راً  مؤخَّ أجريت  استقصائية  دراسة  يف  أفيد  وقد  عنه. 
ر بأكرث من  000 232 شخص  البنجاب يف الهند بأنَّه من بني ما يقدَّ
مرتهن للمؤثِّرات األفيونية حاول أكرث من 80 يف املائة أن يتوقَّفوا 
عىل  حصلوا  فقط  املائة  يف   15 أنَّ  غري  رات.  املخدِّ تعاطي  عن 
املساعدة من قطاع العالج املنظم، مامَّ يدلُّ عىل االنتشار الواسع 

للطلب عىل خدمات العالج وقلَّة توافرها.)16(

يجد  رات،  املخدِّ تعاطي  عن  االمتناع  تحقيق  بعد  وحتى   –15
عن  ناجمة  اضطرابات  من  يعانون  الذين  األفراد  من  العديد 
يف  ووضعهم  مكانتهم  استعادة  يف  صعوبة  رات  املخدِّ تعاطي 
بتعاطي  املرتبطة  العار  وصمة  ومتثِّل  ومجتمعاتهم.  أرسهم 
رات عائقاً كبرياً يف سبيل التعايف. ففي دراسة أجريت لصالح  املخدِّ
تبنيَّ  العامل،  أنحاء  جميع  يف  بلداً   14 يف  العاملية  الصحة  منظمة 
رات يقرتن بأعىل مستويات الوصم أو االستهجان  أنَّ إدمان املخدِّ

البنجاب،  والتمكني، وحكومة والية  االجتامعية  العدالة  وزارة  الهند،   )16(  
 Punjab opioid dependence survey:“ األرسة،  ورعاية  الصحة   وزارة 

.http://pbhealth.gov.in/ :متاح عىل املوقع التايل .”brief report

املجتمعي من بني 18 حالًة َمرضيًَّة.)17( ومن ثّمَّ يجب أن تعالج 
الوصم  مشكلة  رات  املخدِّ عىل  الطلب  لخفض  الوطنية  الربامج 
وإعادة  التأهيل  إعادة  أجل  من  املساعدة  م  تقدِّ وأن  والتمييز 
اإلدماج يف املجتمع بغية منح املصابني باالضطرابات الناشئة عن 
رات فرصة السرتداد مكانتهم يف املجتمع كمواطنني  تعاطي املخدِّ

مسؤولني ومنتجني.

رات  للمخدِّ االرتهان  من  العالج  نتيجة  تكون  أالَّ  وينبغي   –16
االمتناع  مقابل  رات  املخدِّ تعاطي  استمرار  بثنائية  دة فقط  محدَّ
التام عن التعاطي. فقد ثبت أنَّه حتى من دون تحقيق االمتناع 
الضارة  العواقب  من  الحدَّ  األشخاص  بعض  قد يستطيع  التام، 
بحياة  التمتُّع  إىل  رات وقد ميضون  للمخدِّ تعاطيهم  املرتتِّبة عىل 
الشخصية  الصحة  يف  ن  التحسُّ فأوجه  نسبيًّا.  ومثمرة  ة  مستقرَّ
واألداء االجتامعي )العالقات يف أماكن العمل واألرسة واملجتمع(، 
نتائج معتربة  الجرائم، هي  أو  الخطر  السلوك  الحدُّ من  وكذلك 
رات،  ومرغوبة للعالج من االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّ
، ينبغي أالَّ تظلَّ  رات. ومن ثَمَّ إىل جانب الحدِّ من تعاطي املخدِّ
خدمات العالج وإعادة التأهيل مركَّزًة حرصاً عىل الغاية النهائية 
كذلك  ينبغي  بل  رات،  املخدِّ تعاطي  عن  االنقطاع  يف  املتمثِّلة 
رات  اعتبار األهداف الوسيطة املتمثِّلة يف الحدِّ من تعاطي املخدِّ
أ من العملية الرامية  والعواقب الضارة املرتتِّبة عليه جزءاً ال يتجزَّ

إىل إعادة التأهيل التامة وإعادة اإلدماج التامة يف املجتمع.

الت العالجية مبادئ التدخُّ واو– 

حاالت  هي  رات  املخدِّ تعاطي  عن  الناشئة  االضطرابات   –17
وإعادة  للعالج  الة  فعَّ تدخُّالت  لها  وتوجد  للعالج  قابلة  َمرضيَّة 
ونفسية  بيولوجية  حاالت  االضطرابات  هذه  وتعترب  التأهيل. 
د األوجه بالقدر نفسه.  د ومتعدِّ دة، وعالجها معقَّ واجتامعية معقَّ
دة  االً، فإنِّه ينطوي عادًة عىل عنارص متعدِّ وليك يكون العالج فعَّ
رات والعواقب املرتتِّبة  تستهدف مختلف جوانب االرتهان للمخدِّ
عليه. وقد وضعت منظمة الصحة العاملية واملكتب تسعة مبادئ 

رات:)18( لعالج االرتهان للمخدِّ

رات وإمكانية الحصول عليه  املبدأ 1– توافر عالج االرتهان للمخدِّ
ويرس تكلفته وجاذبيته ومالءمته. ينبغي أن يكون باستطاعة من 
من  كبرية  مجموعة  الحصول عىل  رات  املخدِّ إدمان  من  يعانون 
االحتياجات.  من  عة  متنوِّ مجموعة  تلبِّي  التي  العالج  خدمات 

 Robin Room and others, ”Cross–cultural views on stigma,  )17(  
 valuation parity and societal attitudes towards disability“, in Disability
 and Culture: Universalism and Diversity, T. Bedirhan Üstün and 

.others, eds. )Seattle, Hogrefe and Huber Publishers, 2001(

الصحة  ومنظمة  والجرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب   )18(  
العاملية “Principles of drug dependence treatment”، ورقة نقاش )آذار/

مارس 2008(.
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وتُعترب عوامل مثل يرس التكلفة وسهولة الحصول عىل العالج من 
الناحية الجغرافية ودقة التوقيت ومرونة ساعات العمل وسهولة 
االستخدام واالستجابة الحتياجات األفراد من العوامل التي تسهم 

رات. يف يرس الحصول عىل خدمات العالج من االرتهان للمخدِّ

املبدأ 2– الفحص والتقييم والتشخيص وتخطيط العالج. عملية 
أيُّ  عليه  يقوم  الذي  األساس  هي  الشامل  التشخييص  التقييم 
ال وفردي. وتشمل عنارص هذه العملية الفحص  نهج عالجي فعَّ
والسلوكيات  رات  املخدِّ تعاطي  الكتشاف  املثال،  سبيل  )عىل 
املثال،  سبيل  )عىل  والتشخيص  والتقييم  به(،  املرتبطة  الخطرة 
له(،  املصاحبة  األخرى  النفسية  واألمراض  رات  للمخدِّ االرتهان 
ته واملزاج  والتقييم الشامل )عىل سبيل املثال، مرحلة املرض وشدَّ

والشخصية والوضع الوظيفي(، ووضع خطة عالج فردية.

علمية.  أدلة  إىل  استناداً  رات  للمخدِّ االرتهان  عالج   –3 املبدأ 
رات لنفس املعايري  يجب أن يخضع اعتامد عالج االرتهان للمخدِّ
املَرضيَّة األخرى. ومن  الحاالت  الصارمة املطبَّقة العتامد عالج 
االرتهان  لعالج  املعتمدة  الطرائق  جميع  تقوم  أن  ينبغي   ، ثَمَّ
رات يف بلد معنيَّ عىل أحدث املامرسات الجيِّدة املستندة  للمخدِّ
ر العلوم  إىل األدلة وإىل الرصيد العلمي املرتاكم، مع مراعاة تطوُّ

املستمر. الصحية 

وكرامة  اإلنسان،  وحقوق  رات،  للمخدِّ االرتهان  عالج   –4 املبدأ 
رات  للمخدِّ املرتهنني  ضد  التمييز  مامرسة  عدم  ينبغي  املرىض. 
معايري  تطبيق  ويجب  رات.  املخدِّ تعاطي  يف  تاريخهم  بسبب 
عىل  األخرى  املَرضيَّة  الحاالت  عىل  املنطبقة  األخالقي  العالج 
يف  املرىض  حق  ذلك  ويشمل  أيضاً.  رات  للمخدِّ االرتهان  عالج 
مي خدمات الرعاية مببادئ  ف واالختيار والتزام مقدِّ حرية الترصُّ
اإلحسان وعدم اإليذاء والرسية. ويف هذا السياق، ترحِّب الهيئة 
عىل  القضاء  بشأن  راً  مؤخَّ الصادر  املشرتك  املتحدة  األمم  ببيان 

التمييز يف سياقات الرعاية الصحية.)19(

دة والظروف الخاصة.  املبدأ 5– استهداف الفئات الفرعية املحدَّ
قد تكون هناك احتياجات خاصة لفئات فرعية من السكان مثل 
املراهقني والنساء والحوامل واألشخاص الذين يعانون من أمراض 
رات واملشتغلني بالجنس واألقليات  نفسية مصاحبة لتعاطي املخدِّ
املهاجرون  مبن فيهم  اجتامعيًّا،  شني  املهمَّ واألفراد  العرقية 
تلك  معالجة  عند  االحتياجات  هذه  مراعاة  ويجب  والالجئون. 

رات. الفئات من االرتهان للمخدِّ

يعامل  الجنائية.  العدالة  ونظام  اإلدمان  من  العالج   –6 املبدأ 
يف  جرمية  باعتباره  رات  املخدِّ تعاطي  القضائية  الواليات  بعض 
حدِّ ذاته. غري أنَّه نظراً إىل أنَّ االضطرابات الناشئة عن تعاطي 

املتحدة  األمم  “بيان  العاملية،  الصحة  ومنظمة  املتحدة  األمم   )19(  
 .2017 الصحية”،  الرعاية  سياقات  يف  التمييز  عىل  القضاء  بشأن  املشرتك 
http://www.who.int/mediacentre/news/ الرابط التايل:  عىل  متاح 

.statements/2017/discrimination–in–health–care/ar/

هو  للعالج  األمثل  اإلطار  فإنَّ  َمرضيَّة،  حاالت  هي  رات  املخدِّ
نظام الرعاية الصحية وليس نظام العدالة الجنائية. وينبغي أن 
هذه  ملعالجة  لة  املفضَّ البيئة  هو  الصحية  الرعاية  نظام  يكون 
عدم وجودها.  العالجية يف حال  القدرات  ى  تُنمَّ وأن  املشاكل، 
يف  متمثِّلة  مزدوجة  فائدة  للسجن  كبديل  العالج  ولتقديم 
الحدِّ من املعاناة والعجز إضافة إىل الحدِّ من الجرمية. ويسهم 
هذا  فاعلية  يف  ذلك  عن  الناتج  التكاليف  يف  الكبري  التخفيض 

النهج من حيث التكلفة.

املرىض.  وتوجيه  واملشاركة  املحيل  املجتمع  إرشاك   –7 املبدأ 
ل نوعي يف منوذج تقديم العالج، من اعتباره  يلزم إحداث تحوُّ
قامئة  خدمة  اعتباره  إىل  التوجيهات  إصدار  عىل  قامئة  خدمة 
مع  املحيل،  املجتمع  إطار  يف  م  تُقدَّ التعاون  من  أكرب  قدر  عىل 
املحلية  ومجتمعاتهم  وأرُسهم  رات  املخدِّ متعاطي  إرشاك 
للخدمات  التخطيط  عملية  يف  املحلية  املعنية  واألطراف 

ومتابعتها. وتنفيذها  العالجية 

رات.  للمخدِّ االرتهان  لخدمات عالج  الرسيرية  اإلدارة  املبدأ 8– 
ميكن إقامة نظم إدارة رسيرية تتَّسم باملساءلة والفاعلية من خالل 
واإلرشاف  للرصد  وآليات  كتابية،  وبروتوكوالت  سياسات  وضع 
لني. وإضافة إىل ذلك، ينبغي تطبيق نظم  من جانب موظفني مؤهَّ

لالعتامد والتصديق وضامن الجودة للخدمات العالجية.

املبدأ 9– النظم العالجية: وضع السياسات والتخطيط االسرتاتيجي 
ن  وتنسيق الخدمات. يوىص بوضع نهج منطقي وتدريجي يتضمَّ
مي  مقدِّ قدرات  وبناء  الوضع  وتقييم  عالجية  سياسات  صياغة 

خدمات الرعاية ووضع نظم لضامن الجودة.

نُُهج العالج وطرائقه زاي– 

ال ميكن تربير إطالق اسم العالج عىل كل نشاط يؤدِّي إىل   –18
الناشئة  االضطرابات  رات. ويعرَّف عالج  املخدِّ تعاطي  الحدِّ من 
بدنية  مشاكل صحية  من  بها  يرتبط  وما  رات  املخدِّ تعاطي  عن 
وعقلية بأنَّه “نشاط يستهدف مبارشة األشخاص الذين يواجهون 
دة  رات ويهدف إىل تحقيق نتائج محدَّ مشاكل يف تعاطيهم للمخدِّ
ة هذه املشاكل و/أو القضاء عليها،  فيام يتعلَّق بالتخفيف من حدَّ
ويقوم بتنفيذه مهنيون متمرِّسون أو معتَمدون، يف إطار مامرسات 
العالج الطبي أو النفيس أو املساعدة االجتامعية املعرتف بها )أو 

أنشطة من هذا النوع(”.)20(

رات  ويف حني أنَّ املبادئ العامة للعالج من االرتهان للمخدِّ  –19
رات والفئات  قد تبدو متشابهة فيام يتعلَّق مبختلف أنواع املخدِّ
السكانية، فإنَّ الحالة املثىل هي أن يتلقَّى كل مريض عالجاً فرديًّا 

 EMCDDA Treatment رات واإلدمان،  املخدِّ لرصد  األورويب  املركز   )20(  
نيسان/ )لشبونة،   Strategy, Work programmes and strategies series

أبريل 2010(.

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2017/discrimination-in-health-care/ar/
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2017/discrimination-in-health-care/ar/
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حسب احتياجاته الخاصة، قد تختلف طبيعته تبعاً لعوامل مثل 
الدافع  ومستوى  االرتهان  ة  شدَّ ومدى  املستخَدم  ر  املخدِّ نوع 
غيابه(.  )أو  االجتامعي  الدعم  توافر  العالج ومدى  لتلقِّي  الذايت 
ر الهجوع  رات مرضاً مزمناً ومتكرِّ ونظراً إىل كون االرتهان للمخدِّ
م ملرة واحدة  واالنتكاس، ال يكون العالج القصري األجل الذي يقدَّ
كافياً يف العادة ملعظم األفراد، وميكن أن يكون من املفيد تعامل 

املريض باستمرار مع األرسة واملجتمع املحيل.

دولية  معايري  العاملية  الصحة  ومنظمة  املكتب  وقد وضع   –20
رات، من أجل دعم  لعالج االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّ
وأخالقية.)21(  الة  فعَّ عالجية  خدمات  تطوير  يف  األعضاء  الدول 
للتقييم  ونُُهجه  العالج  طرائق  من  عة  متنوِّ مجموعة  وخضعت 
من حيث مدى استناد فاعليتها إىل األدلة العلمية. ومن بني هذه 

الطرائق والنُُّهج:

يف  األنشطة  هذه  تستهدف  املجتمعية.  التوعية  )أ(   
ولكنهم  رات  املخدِّ يتعاطون  الذين  األشخاص  األول   املقام 
الخدماُت األساسية  ن  الحايل. وتتضمَّ الوقت  يتلقَّون عالجاً يف  ال 
بشأن  والتوعية  األسايس،  الدعَم  التوعية  برامج  مها  تقدِّ التي 
ل الرسيع، واإلحالة إىل مراكز العالج  رات، والفحص، والتدخُّ املخدِّ

رات، وخدمات تبديل اإلبر؛ من االرتهان للمخدِّ

العالج.  إىل  واإلحالة  الرسيع،  ل  والتدخُّ الفحص،  )ب(   
من  يعانون  الذين  األشخاص  أساساً  التدخُّالت  هذه  تستهدف 
غري  بيئات  يف  املوجودين  رات  املخدِّ بتعاطي  تتعلَّق  مشاكل 
صة، مثل مراكز الرعاية األولية والرعاية يف حاالت الطوارئ  متخصِّ
والخدمات االجتامعية والسجون. وتتوافر أدوات فحص معيارية 
وصالحة إضافة إىل كتيبات إرشادية ميكن تعديلها مبا يتناسب مع 
مختلف الثقافات من أجل القيام بتدخُّالت عالج نفيس–اجتامعي 
رات،  املخدِّ تعاطي  من  الحدِّ  يف  الة  فعَّ الربامج  وهذه  رسيعة. 
مسارات  من  املبكِّرة  املراحل  يف  ال يزالون  من  لدى  وبخاصة 

رات؛ تعاطي املخدِّ

يف  الداخليني  للمرىض  األجل  القصري  العالج  )ج(   
املستشفيات أو داخل املؤسسات اإليوائية. الهدف األسايس من 
السموم، هو  إزالة  باسم  أيضاً  العالج، املعروف  النوع من  هذا 
وتيسري  رات  املخدِّ تعاطي  عن  االنقطاع  أعراض  من  التخفيف 
استقرار الحالة البدنية والعاطفية للمريض يف بيئة آمنة ومحمية. 
والعديد  األفيونية  واملؤثِّرات  البن زوديازيبينات  إىل  فبالنسبة 
يتعلَّق  فيام  الرئييس  ن  املكوِّ يتمثَّل  األخرى،  العقاقري  فئات  من 
بإزالة السموم يف عالج أعراض االنقطاع باستخدام األدوية. ويف 
أفضل  أنَّ  إىل  تشري  قوية  أدلة  توجد  األفيونية،  املؤثِّرات  حالة 
طريقة لعالج أعراض االنقطاع هي استخدام أدوية ناهضة مثل 

الصحة  ومنظمة  والجرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب   )21(  
 International Standards for the Treatment of Drug Use“ العاملية، 

Disorders: Draft for Field Testing” )آذار/مارس 2017(.

ئة مثل  مات املهدِّ البوبرينورفني وامليثادون.)22( وبالنسبة إىل املنوِّ
الطويلة  البن زوديازيبينات  باستخدام  يوىص  البن زوديازيبينات، 
أيام.  بضعة  مدى  عىل  تدريجيًّا  تقلَّل  كافية  بجرعات  املفعول 
ذاتها.  كامالً يف حدِّ  السموم، خطأً، عالجاً  إزالة  تعترب  ما  وغالباً 
بيد أنَّ معالجة أعراض االنقطاع ليست سوى الخطوة األوىل يف 
احتامل  ويكون  رات.  للمخدِّ االرتهان  من  األمد  الطويل  العالج 
االنتكاس وتعاطي الجرعات الزائدة مرتفعاً عقب أيِّ شكل من 
أشكال إزالة السموم. وملنع حدوث االنتكاسات، يلزم أن تبدأ يف 
التحضريات ألنشطة تهدف إىل ضامن  العالج  هذه املرحلة من 

استمرار مشاركة املريض الطويلة األجل يف عملية العالج؛

املرىض  عالج  يستهدف  الخارجيني.  املرىض  عالج  )د(   
كاٍف  اجتامعي  بدعم  يحظون  الذين  األفراد  أساساً  الخارجيني 
باألدوية  تدخُّالت  إىل  بحاجة  لكنهم  املنزل  يف  كافية   وموارد 
و/أو تدخُّالت نفسية–اجتامعية ملدة طويلة. وال يحتاج معظم 
تعاطي  عن  الناشئة  االضطرابات  من  يعانون  الذين  األشخاص 
الداخليني، بل ميكن عالجهم  رات إىل تلقِّي رعاية املرىض  املخدِّ
فاعلية  تثبت  قوية  أدلة  قاعدة  وتوجد  خارجيني.  كمرىض 
من  كجزء  مة  املقدَّ باألدوية  التدخُّالت  من  عة  متنوِّ مجموعة 
منظمة  وتويص  رات.  للمخدِّ االرتهان  من  األمد  الطويل  العالج 
بجرعات  امليثادون  أو  البوبرينورفني  باستخدام  العاملية  الصحة 
األفيوين.)23(  املفعول  ذات  الناهضة  باملواد  صياين  كعالج  كافية 
االرتهان  من  الداخليني  املرىض  لعالج  األخرى  األشكال  ومن 
النالرتيكسون  ار  عقَّ األدوية  باستخدام  األفيونية  للمؤثِّرات 
املناهض ذو املفعول األفيوين، الذي يوىص باستخدامه للمرىض 
ذوي الدافع الذايت القوي للغاية للعالج. غري أنَّه ال توجد سوى 
االرتهان  ولعالج  العالج.)24(  هذا  فاعلية  عىل  متواضعة  أدلة 
أو  لألمفيتامينات  االرتهان  )أْي  النفسية  واملنبِّهات  للقنَّب 
اطِّراد  تثبت  أدلة  أيُّ  الراهن  الوقت  يف  توجد  ال  الكوكايني(، 
فاعلية أيِّ عالج باألدوية. ولذا، يظلُّ العالج النفيس–االجتامعي 
رات.  النهج األسايس للعالج من االرتهان لتلك الفئات من املخدِّ
أشكال  من  مجموعة  توجد  باألدوية،  العالج  جانب  وإىل 
وإعادة  االنتكاس  منع  يف  الة  الفعَّ النفيس–االجتامعي  العالج 
الشخصية  الطوارئ،)25( واملقابالت  إدارة  املرىض، تشمل  تأهيل 

 L. Gowing, R. Ali, and J. White, ”Opioid antagonists with  )22(  
 minimal sedation for opioid withdrawal“, The Cochrane Library,

.No. 2 )2002(

 Guidelines for the Psychosocially العاملية،  الصحة  منظمة   )23(  
 Assisted Pharmacological Treatment of Opioid Dependence 

)جنيف، 2009(.

 S. Minozzi and others, ”Oral naltrexone maintenance  )24(  
 treatment for opioid dependence“, Cochrane Database of

.Systematic Reviews, No. 4 )2011(

 M. Prendergast and others, ”Contingency management  )25(  
 for treatment of substance use disorders: a meta‐analysis“,

.Addiction, vol. 101, No. 11 )November 2006(, pp. 1546–1560
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الهادف إىل  املعريف،)27( والعالج  السلويك  التحفيزية،)26( والعالج 
منع االنتكاسات. وتحقِّق معظم أشكال العالج املذكورة أفضل 

النتائج عند اقرتانها بالعالج باألدوية؛

اإليوائية.  املؤسسات  داخل  األجل  الطويل  العالج  )ه(   
داخل  األجل  الطويل  للعالج  شيوعاً  األكرث  الصورة  تتمثَّل 
املؤسسات اإليوائية يف العالج الجامعي، حيث يُتوقَّع من املرىض 
املكوث لفرتة طويلة ترتاوح بني 6 أشهر و24 شهراً. ويف املايض، 
كان العالج الطويل األجل داخل املؤسسات اإليوائية يشتمل عىل 
العالج النفيس–االجتامعي فقط، غري أنَّ النُّهج الحديثة قد تشتمل 
أيضاً عىل استخدام األدوية. وقد أوضحت الدراسات االستعراضية 
م  يقدِّ الجامعي  العالج  أنَّ  قليلة عىل  األدلة  أنَّ  النطاق  الواسعة 

فوائد كبرية، إالَّ يف حال تقدميه داخل السجون؛)28(

التعايف،  مرحلة  إدارة  التعايف.  مرحلة  إدارة  )و(   
املعروفة أيضاً باسم الرعاية الالحقة أو الدعم االجتامعي، هي 
يتعلَّق  فيام  التعايف  إىل  الهادفة  األمد  الطويلة  للرعاية  منوذج 
خالل  من  التعاطي  عن  االمتناع  يف  نجحوا  الذين  باألشخاص 
عىل  املرحلة  هذه  يف  الرتكيز  وينصبُّ  للعالج.  أخرى  أشكال 
منع حدوث االنتكاس، عن طريق دعم التغيري الذي يحدث يف 
طريق  وعن  الشخصية،  عافيتهم  ويف  لألفراد  االجتامعي  األداء 
ويكاد  املحيل.  مجتمعهم  يف  مكانتهم  اسرتداد  يف  مساعدتهم 
التعايف. ولذا فبدالً  االنتكاس أن يكون جزءاً حتميًّا من مرحلة 
م  تقدَّ األجل،  القصري  للعالج  مراراً  يخضعون  املرىض  ترك  من 
أطول  لفرتة  التعايف  إدارة مرحلة  نهج  إطار  الدعم يف  خدمات 
املرىض  الرتكيز عىل حرية  بكثري، مع  أقل  برتكيز وتكلفة  ولكن 

ف وضامن مشاركة مجتمعاتهم املحلية؛ يف الترصُّ

السلبية  العواقب  من  الحدِّ  إىل  الرامية  التدخُّالت  )ز(   
العواقب  من  للحدِّ  معيَّنة  نُهج  تُستخدم  رات.  املخدِّ لتعاطي 
تعاطي  الحدِّ مبارشة من  بدالً من  رات،  املخدِّ لتعاطي  السلبية 
يف  وبخاصة  النُّهج،  هذه  اتِّباع  ويشيع  ذاته.  حدِّ  يف  رات  املخدِّ
الحدِّ من احتامل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية  سياق 
تنترش  التي  بالدم  املنقولة  الفريوسية  العدوى  أنواع  وسائر 
اعتمدت  وقد  الحقن.  طريق  عن  رات  املخدِّ يتعاطون  من  بني 
املتحدة  األمم  وبرنامج  واملكتب  العاملية  الصحة  منظمة 
البرشية/األيدز مجموعة  املناعة  املشرتك املعني بفريوس نقص 

 G. Smedslund and others, ”Motivational interviewing for  )26(  
.substance abuse“, The Cochrane Library )11 May 2011(

 M. Magilland, L. A. Ray, ”Cognitive–behavioral treatment  )27(  
 with adult alcohol and illicit drug users: a meta–analysis of
 randomized controlled trials“, Journal of Studies on Alcohol and

.Drugs, vol. 70, No. 4 )2009(, pp. 516–527

 L. A. Smith, S. Gates and D. Foxcroft, ”Therapeutic  )28(  
 communities for substance–related disorder“, Cochrane Database

.of Systematic Reviews, No. 1 )2006(

نقص  بفريوس  اإلصابة  من  للوقاية  تدخُّالت  تسعة  من  شاملة 

وعالج  بالحقن  رات  املخدِّ يتعاطون  من  بني  البرشية  املناعة 

املجموعة  هذه  أنَّ  الهيئة  وتدرك  ورعايتهم.)29(  به  املصابني 

الشاملة قد تمَّ اعتامدها عىل نطاق واسع من جهات من بينها 

العامة)30( واملجلس االقتصادي واالجتامعي)31( ولجنة  الجمعية 

لتقييم  املذكورة  التسعة  التدابري  خضعت  وقد  رات.)32(  املخدِّ

معاً  م  تُقدَّ عندما  الفاعلية  مستويات  أعىل  تحقِّق  علمي. وهي 

)أ( برامج  كمجموعة واحدة. وتتمثَّل هذه األنشطة فيام ييل: 

اإلبر واملحاقن؛ )ب( العالج اإلبدايل باملؤثِّرات األفيونية وغريه 

اختبارات  )ج(  رات؛  للمخدِّ االرتهان  من  العالج  أشكال  من 

الصلة؛  ذات  املشورة  وخدمات  األيدز  بفريوس   اإلصابة 

من  الوقاية  )ه(  القهقرية؛  للفريوسات  املضاد  العالج  )د( 

وعالجها؛  وتشخيصها  الجنيس  باالتصال  املنقولة  اإلصابات 

والتوعية  اإلعالم  )ز( أنشطة  الذكرية؛  العوازل  توزيع  )و( 

الكبد  التهاب  من  الوقاية  )ح(  األهداف؛  دة  املحدَّ والتواصل 

الوقاية من  والتلقيح ضده وتشخيصه وعالجه؛ )ط(  الفريويس 
داء السل وتشخيصه وعالجه؛)33(

النُُّهج األخرى. هناك نقاش دائر منذ سنوات عديدة  )ح(   

البعض  يعتربها  الشاملة  املجموعة  بخالف  أخرى  أنشطة  حول 

رات.  تدخُّالت تهدف إىل الحدِّ من العواقب السلبية لتعاطي املخدِّ

وتجري بعض الحكومات اختبارات بشأن برامج العالج الصياين 

عىل  يحصلون  ال  الذين  للمرىض  طبيًّا  املوصوف  بالهريوين 

من  ليس  هذا  أنَّ  من  الرغم  عىل  العالج،  من  أخرى  أشكال 

الصياين  العالج  أنَّ  إىل  األبحاث  وتشري  لة.)34(  املفضَّ العالج  صور 

للهريوين  املرتهنني  األفراد  يساعد  قد  طبيًّا  املوصوف  بالهريوين 

رات الشوارع  عىل االستمرار يف العالج والحدِّ من تعاطيهم ملخدِّ

رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  ومكتب  العاملية  الصحة  منظمة   )29(  
والجرمية وبرنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص املناعة البرشية/
 WHO, UNODC, UNAIDS )األيدز(:  املكتسب  املناعة  نقص  متالزمة 
 Technical Guide for Countries to Set Targets for Universal Access to
HIV Prevention Treatment and Care for Injecting Drug Users: تنقيح 

عام 2012 )جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2012(.

اإلعالن السيايس بشأن فريوس نقص املناعة البرشية ومتالزمة نقص   )30(  
املناعة املكتسب )األيدز(: تكثيف جهودنا من أجل القضاء عىل فريوس نقص 

املناعة البرشية واأليدز )مرفق قرار الجمعية العامة 277/65(.

قرار املجلس االقتصادي واالجتامعي 6/2009.  )31(  

رات 9/53. قرار لجنة املخدِّ  )32(  

وهي   ،”Evidence for action“ سلسلة  العاملية،  الصحة  منظمة   )33(  
نقص  فريوس  بشأن  السياسات  عن  موجزة  وتقارير  فنية  أبحاث  عن  عبارة 
التايل:  الرابط  بالحقن. متاحة عىل  رات  املخدِّ البرشية/األيدز ومتعاطي   املناعة 

.www.who.int/hiv/pub/idu/idupolicybriefs/en/index.html

 Ambros A. Uchtenhagen, ”Heroin maintenance treatment:  )34(  
 from idea to research to practice“, Drug Alcohol Review, vol. 30, 

.No. 2 )2011(, pp. 130–137

http://www.who.int/hiv/pub/idu/idupolicybriefs/en/index.html
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وتقليل أنشطتهم غري القانونية.)35( ولكن نظراً إىل خطر التأثريات 
السلبية وعدد من االعتبارات التنفيذية، مل توِص منظمة الصحة 
العاملية أو وكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة بهذا العالج. ومن 
مرافق  والنقاش  الجدل  تثري  ما  كثرياً  التي  األخرى  التدابري  بني 
رات. والغرض  الَحقن الخاضعة لإلرشاف، أو غرف تعاطي املخدِّ
َحقن  بأدوات  رات  املخدِّ متعاطي  تزويد  هو  املرافق  هذه  من 
الَحقن  مرافق  وال تقوم  رات.  املخدِّ لَحقن  آمن  ومحيط  آمنة 
رات بنفسها يف العادة. وقد جرى  الخاضعة لإلرشاف بتوفري املخدِّ
خالله  فُحصت  املرافق  هذه  فاعلية  مدى  لتحديد   استعراض 
75 دراسًة منشورة وخلص االستعراض إىل أنَّ مرافق الَحقن اآلمن 
وتعزيز  إليهم،  الوصول  يصعب  أشخاص  جذب  يف  نجحت  قد 
أساليب الَحقن األكرث أماناً، والحدِّ من خطر تناول جرعات زائدة، 
رات يف العلن وكميات املحاقن امللقاة  وتقليل حاالت َحقن املخدِّ
العلمية  األدلة  فإنَّ   ، ثَمَّ ومن  املحيل.)36(  املجتمع  األرض يف  عىل 
الهيئة يف  تزايد رسيع. وقد ذكرت  املرافق يف  فاعلية هذه  عىل 
تقريرها السنوي لعام 2016 أنَّ الهدف النهايئ لهذه املرافق يجب 
دون  رات  املخدِّ لتعاطي  السلبية  العواقب  من  الحدُّ  يكون  أن 
رات أو التشجيع عليه، وأنَّ اإلحالة إىل  التجاوز عن االتِّجار باملخدِّ
أ من   برامج العالج وإعادة التأهيل يجب أن تكون جزءاً ال يتجزَّ

هذه التدابري.)37(

فاعلية عالج االضطرابات الناشئة  حاء– 
رات من حيث التكلفة عن تعاطي املخدِّ

تكون  رات،  للمخدِّ االرتهان  من  العالج  يف  االستثامر  عند   –21
من  أقلَّ  أنَّ  له  يؤسف  ومامَّ  املهمة.  االعتبارات  أحد  التكاليف 
نصف مجموع عدد البلدان يف جميع أنحاء العامل، ليس من بينها 
امليزانية  يف  يدرج  الدخل،  واملتوسطة  الدخل  املنخفضة  البلدان 
رات.  صاً عىل وجه التحديد للعالج من االرتهان للمخدِّ بنداً مخصَّ
التمويل  هي  العالج  خدمات  لتمويل  وسائل  ثالث  وأهمُّ 
واملنظامت  للعالج،  الخاضعني  ومدفوعات  الرضائب،  بواسطة 
غري الحكومية، بهذا الرتتيب. ويبدو أنَّ البلدان املنخفضة الدخل 
مدفوعات  عىل  التمويل  معظم  يف  تعتمد  الدخل  واملتوسطة 

الخاضعني للعالج.)38(

 M. Ferri, M. Davoli and C. A. Perucci, ”Heroin  )35(  
 maintenance for chronic heroin–dependent individuals“, Cochrane

.Database of Systematic Reviews, No. 12 )2011(

 Chloé Potier and others, ”Supervised injection services:  )36(  
 what has been demonstrated? A systematic literature review“,

.Drug and Alcohol Dependence, vol. 145, No. 1 )2014(, pp. 48–68

E/INCB/2016/1، الفقرة 720.  )37(  

 Atlas on Substance Use (2010): العاملية،  الصحة  منظمة   )38(  

 Resources for the Prevention and Treatment of Substance Use
Disorders )جنيف، 2010(، الفصل 2، الصفحتان 26 و27.

مختلف  يف  جرت  التي  الدراسات  فإنَّ  عامة،  وبصفة   –22
االرتهان  من  العالج  أنَّ  باطِّراد  أظهرت  قد  والبلدان  البيئات 
دوالر  فكل  التكلفة.  حيث  من  للغاية  ال  فعَّ رات  للمخدِّ
بني  يرتاوح  عائداً  يحقِّق  رات  املخدِّ من  العالج  عىل   يُنفق 
وانخفاض  الجرمية  الت  معدَّ تراجع  بسبب  دوالرات،  و7   4
وعند  الجنائية.  العدالة  نظام  لها  يتحمَّ التي  التكاليف 
الصحية،  الرعاية  نظام  يف  أيضاً  قة  املحقَّ الوفورات  إضافة 
استعراض  أُجري  وقد   .1:12 نسبة  الوفورات  إجاميل  يتجاوز 
من  عة  متنوِّ ملجموعة  اقتصادية  تقييميًة  ل ـ 11 دراسًة 
مختلف  يف  قة  املحقَّ االقتصادية  الفوائد  تناول  العالجات، 
النتائج )النشاط اإلجرامي، واالستفادة من الخدمات  مجاالت 
غري  رات  املخدِّ عىل  والنفقات  العمل،  وإيرادات  الصحية، 
اإلجرامي  النشاط  تخفيض  أنَّ  إىل  وخلص  املرشوعة(، 
الفوائد  أكرب  هام  الصحية  الرعاية  خدمات  من  واالستفادة 
عن  الناشئة  االضطرابات  عالج  من  قة  املحقَّ االقتصادية 
رات  للمخدِّ االرتهان  من  العالج  أنَّ  كام  رات.)39(  املخدِّ تعاطي 
سبيل  فعىل  الجنائية.  العدالة  تدخُّالت  من  بكثري  تكلفة  أقلُّ 
يف الواليات  بامليثادون  الصياين  العالج  تكلفة  رت  قُدِّ املثال، 
املتحدة األمريكية بنحو 700 4 دوالر لكل مريض سنويًّا، فيام 
سنويًّا. سجني  لكل  دوالر   24  000 مببلغ  السجن  تكلفة  ر  تُقدَّ

حوايل  يقتصد  أن  ميكن  الجنائية  العدالة  نظام  أنَّ  ر  وقُدِّ  )40( 

فقط  املائة  ل ـ 10 يف  العالج  توفري  باليني دوالر من خالل   4.8
النطاق  واسع  استعراض  وخلص  لني. )41(  املؤهَّ الجناة  من 
ينبغي  التكلفة،  فاعلية  حيث  من  أنَّه،  إىل  العلمية  لألدبيات 
امليثادون  مثل  الناهضة،  باملواد  الصياين  العالج  يعترب  أن 
للمؤثِّرات  االرتهان  للعالج من  ل  املفضَّ الخيار  والبوبرينورفني، 

األفيونية.)42(

 Kathryn McCollister and Michael French, ”The relative  )39(  

 contribution of outcome domains in the total economic benefit
 of addiction interventions: a review of first findings“, Addiction, 

.vol. 98, No. 12 )2003(, pp. 1647–1659

 United States, Department of Health and Human Services,  )40(  
 National Institute on Drug Abuse, Principles of Drug Addiction
 Treatment: A Research–based Guide, 3rd ed., NIH Publication 

.No. 12–4180 )2012(

 Gary Zarkin and others, ”Lifetime benefits and costs of  )41(  
 diverting substance–abusing offenders from State prison“, Crime

.& Delinquency, vol. 61, No. 6 )2012(, pp. 829–850

 Chris Doran, ”Economic evaluation of interventions for  )42(  
معلومات  وثيقة   ،illicit opioid dependence: a review of evidence“
ة للتقديم لالجتامع الثالث للفريق املعني باإلعداد الفني للمبادئ  أساسية معدَّ
األفيونية  للمؤثِّرات  االرتهان  عالج  بشأن  العاملية  الصحة  ملنظمة  التوجيهية 
باألدوية مع الدعم النفيس–االجتامعي، املنعقد يف جنيف من 17 إىل 21 أيلول/

سبتمرب 2007.

http://undocs.org/ar/E/INCB/2016/1
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تنظيم تقديم خدمات العالج  طاء– 
وإدارتها

رات هو  رغم االعرتاف الواسع النطاق بأنَّ االرتهان للمخدِّ  –23
حالة صحية َمرضيَّة، ال يزال عالجه يف العديد من البلدان منفصالً 
الفصل سلباً عىل جودة  الرعاية الصحية. ويؤثِّر هذا  عن تقديم 
تجنُّبها  ميكن  التي  النفقات  ويزيد  للمرتهنني،  املتاحة  الرعاية 
رات يف  والتي ال داعي لها. ومن املهم دمج عالج االرتهان للمخدِّ

خدمات الرعاية الصحية العامة لألسباب اآلتية:

العقلية  باألمراض  يرتبط  رات  املخدِّ تعاطي  أنَّ  )أ(   
والحاالت املرضية األخرى؛

أنَّ دمج الخدمات يؤدِّي إىل تحسني تنسيق خدمات  )ب(   
الرعاية، مامَّ يفيض يف النهاية إىل تحسني النتائج الصحية؛

رات ضمن نظام الرعاية  أنَّ تقديم العالج من املخدِّ )ج(   
ال من حيث التكلفة؛ الصحية العام فعَّ

أنَّ الدمج ميكن أن يؤدِّي إىل الحدِّ من أوجه التفاوت  )د(   
مرافق  يف  االنتظار  فرتات  وتقليل  الصحية  الخدمات  توفري  يف 

رات. العالج من تعاطي املخدِّ

ويؤدِّي دمج خدمات عالج االضطرابات الناشئة عن تعاطي   –24
الرعاية  نظام  متكني  إىل  الصحية  الرعاية  خدمات  مع  رات  املخدِّ
الصحية من تقديم الخدمات ملن يعانون من مشاكل طفيفة إىل 
رات، الذين يشكِّلون أكرب نسبة من  متوسطة تتعلَّق بتعاطي املخدِّ
رات. ويقلِّل ذلك من الحاجة إىل عالج أكرث تكثيفاً  متعاطي املخدِّ
رات. وقد  املخدِّ تفاقم مشاكل  تكلفة، ويحول دون زيادة  وأكرب 
عة يف هذا الصدد عىل امتداد سلسلة متواصلة  تمَّ بيان مناذج متنوِّ
من  العالج  خدمات  بني  التنسيق  املمكن  فمن  الرعاية:  من 
رات وخدمات الرعاية الصحية، مامَّ يعني استمرار الفصل  املخدِّ
بني الخدمات ولكن مع توافر قدر من التعاون والتواصل؛ ومن 
املمكن تقديم نوعي الخدمات يف مكان واحد، مامَّ يعني أن يكونا 
ن مستقلَّني عن بعضهام؛  قريبني من بعضهام ماديًّا ولكنهام يظالَّ
يتعاونا  أن  يعني  بينهام، مامَّ  التكامل  تحقيق  أيضاً  ومن املمكن 
تعاوناً وثيقاً بناًء عىل التكامل التام أو الدمج التام بينهام. ولكل 
منوذج من هذه النامذج مزاياه وعيوبه، ولكن يبدو أنَّ تحقيق 
األساليب  أكرث  تحقيقه، هو  أمكن  متى  التكامل،  قدر من  أقىص 
فاعلية يف تقديم الخدمات، وال سيَّام يف البيئات املحدودة املوارد. 
وعليه، فمن املفيد تقديم خدمات عالج االضطرابات الناشئة عن 
كانت  إذا  عامَّ  النظر  بغضِّ  نفسه،  اإلطار  يف  رات  املخدِّ تعاطي 
املواد املعنية خاضعة للمراقبة أم غري خاضعة لها، وبغضِّ النظر 
عن نوع هذه املواد. وينبغي تحقيق تكامل هذه الخدمات مع 
نظام الرعاية الصحية العام، عىل أالَّ يهَمل الرتكيز عىل العالج من 

رات. تعاطي املخدِّ

دة عالج فئات سكانية محدَّ ياء– 

األطفال واملراهقون  –1

رات  املخدِّ تعاطي  يف  الفريدة  أمناطهم  للمراهقني   –25
رات يف  واحتياجاتهم الفريدة من حيث العالج. وأيُّ تعاٍط للمخدِّ
د التجربة،  أوساط املراهقني هو مدعاة للقلق، حتى وإن كان ملجرَّ
رات يعرِّضهم للمزيد من أنواع السلوك الخطر  ألنَّ تعاطي املخدِّ
تعاطي  عن  الناشئة  باالضطرابات  اإلصابة  احتامل  من  ويزيد 
تها. وقد بيَّنت البحوث العواقب السلبية الخطرية  رات وشدَّ املخدِّ
واملراهقني.)43( ومن  األطفال  أدمغة  رات عىل منو  املخدِّ لتعاطي 
رات، حتى وإن  ، فالعالج مفيد للمراهقني الذين يتعاطون املخدِّ  ثَمَّ
رات ميكن تشخيصه.  مل يعانوا من اضطراب ناشئ عن تعاطي املخدِّ
ال لألطفال واملراهقني ما ييل:  وتشمل صعوبات تقديم عالج فعَّ
رات لدى  البحوث املتعلقة مبسائل تعاطي املخدِّ )أ( عدم كفاية 
الخاصة  لألدوية  مامَّ  التأكُّد  عدم  )ب(  السكان؛  من  الفئة  هذه 
التدخُّالت  بالبالغني من أثر عىل األطفال واملراهقني؛ )ج( توفري 
مستويات  مراعاة  مع  للمراهقني  املالمئة  النفسية–االجتامعية 
منوهم اإلدرايك وتجاربهم يف الحياة. وتؤدِّي األرسة واملجتمع دوراً 
رات. ويكون للعديد من  مهامًّ يف عالج املراهقني من تعاطي املخدِّ
لإليذاء  التعرُّض  من  تاريخ  رات  املخدِّ يتعاطون  الذين  املراهقني 
البدين أو العاطفي أو الجنيس، وينبغي تحديد حاالت اإليذاء هذه 

ومعالجتها بالتزامن عند االقتضاء.)44(

النساء  –2

رات  يبلغ احتامل تعاطي الرجال عىل مستوى العامل للمخدِّ  –26
من  تعاطيها  احتامل  أضعاف  ثالثة  من  يقرب  ما  املرشوعة  غري 
األفيونية  للمؤثِّرات  النساء  تعاطي  احتامل  بينام  النساء،  جانب 
ويف  بالرجال.  مقارنًة  أكرب  طبية  بوصفات  املرصوفة  ئات  واملهدِّ
أكرث شيوعاً  رات  املخدِّ تعاطي  الناشئة عن  االضطرابات  أنَّ  حني 
رات بني النساء متزايداً عىل  بني الرجال، كان انتشار تعاطي املخدِّ
مدار العقدين املاضيني، ال سيَّام يف بعض البلدان املرتفعة الدخل. 
رات يكون تفاقمه إىل  وعالوة عىل ذلك، فمتى بدأ تعاطي املخدِّ
حالة االرتهان لدى النساء أرسع بكثري من تفاقمه لدى الرجال. 
رات  ا من النساء املرتهنات للمخدِّ ومامَّ له أهمية أنَّ عدداً قليالً جدًّ
يستطيع الحصول عىل خدمات العالج. فهناك امرأة واحدة من بني 
رات، بينام ال توجد سوى امرأة  كل ثالثة أشخاص يتعاطون املخدِّ

 Lindsay M. Squeglia and Kevin M. Gray, ”Alcohol and  )43(  
 drug use and the developing brain“, Current Psychiatry Reports,

.vol. 18, No. 5 )May 2016(

 United States, National Institute of Drug Abuse, Principles  )44(  

 of Adolescent Substance Use Disorder Treatment: A Research–based
.Guide, NIH Publication No. 14–7953 )Washington, D.C., 2014(
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العالج.  واحدة فقط من بني كل خمسة أشخاص يحصلون عىل 
ووصمة العار هي العائق األكرب الذي يحول دون سعي النساء إىل 
رات من النساء أقل  تلقِّي العالج. ورغم أنَّ عدد متعاطي املخدِّ
من عدد متعاطيها من الرجال، فإنَّ عواقب االضطرابات الناشئة 
رات عىل الصحة العامة بني النساء كبرية ويلزم  عن تعاطي املخدِّ
ي لها بخدمات عالجية تراعي االعتبارات الجنسانية. وعىل  التصدِّ
وجه التحديد، تشمل املسائل التي يلزم معالجتها املساعدة عىل 
رعاية األطفال، والصحة الجنسية والصحة أثناء الحمل والصحة 
رات،  املخدِّ لتعاطي  املصاحبة  النفسية  واألمراض  اإلنجابية، 
وتوفري  بالجنس،  النساء  واشتغال  الجنيس،  واإليذاء  والعنف، 
املسَكن.)45( وقد وضعت منظمة الصحة العاملية مبادئ توجيهية 
وأولت  الحمل.)46(  أثناء  رات  املخدِّ تعاطي  حاالت  مع  للتعامل 
رات يف الفصل األول  ا ملوضوع املرأة واملخدِّ الهيئة اهتامماً خاصًّ

من تقريرها السنوي لعام 2016.)47(

األشخاص املودعون يف السجون ومرافق   –3
االحتجاز األخرى

املتحدة  األمم  وثائق  يف  ر  املتكرِّ التوضيح  من  الرغم  عىل   –27
تطبِّق  أن  تقتيض  ال  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  املعاهدات  أنَّ 
رات  الدول األطراف عقوبات العدالة الجنائية عىل تعاطي املخدِّ
رات  املخدِّ حيازة  عىل  العقوبات  هذه  تطبيق  عىل  تجربها  وال 
الوطنية  الحكومات  بعض  هناك  يزال  ال  الشخيص،  لالستخدام 
التي لديها قوانني تقيض باتخاذ تدابري جنائية يف هذا الصدد، من 
داً عىل  التأكيد مجدَّ رات. ويتعنيَّ  بينها سجن من يتعاطون املخدِّ
تقديم  رات،  املخدِّ ملراقبة  الدولية  املعاهدات  أنَّه ميكن، مبوجب 
خدمات العالج وإعادة التأهيل كبديل شامل عن عقوبات العدالة 
الجنائية، وفقاً ملا ذكرته الهيئة يف عامي 2007 و2016.)48(،)49(،)50( 
رات أو بحيازة  ويتعنيَّ أن مُينح األشخاص املتهمون بتعاطي املخدِّ
كميات صغرية منها لالستخدام الشخيص خيار تلقِّي الرعاية خارج 
السجون  العالج داخل  املهم تقديم  الجنائية. ومن  العدالة  نظام 

 R. Orwin, L. Francisco and T. Bernichon, ”Effectiveness  )45(  
 of women’s substance abuse treatment programs: a meta–analysis“,
 NEDS Analytic Summary No. 21 )Fairfax, Virginia, Center for

.Substance Abuse Treatment, 2001(

 Guidelines for the Identification and العاملية،  منظمة الصحة   )46(  
 Management of Substance Use and Substance Use Disorders in

Pregnancy )جنيف، 2014(.

.E/INCB/2016/1  )47(  

.E/INCB/2007/1  )48(  

 From coercion “ ،رات والجرمية مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ  )49(  

 to cohesion: treating drug dependencethrough health care, not
punishment”، ورقة مناقشة، 2010.

.E/INCB/2016/1  )50(  

رات.  للسجناء الذين يعانون من اضطرابات ناشئة عن تعاطي املخدِّ
م يف السجون وجودته مامثلة  وينبغي أن تكون معايري العالج املقدَّ
أن  ويجب  ولجودتها،  ككل  املجتمع  املتاحة يف  الخدمات  ملعايري 
تكون جميع خيارات العالج النفيس والعالج باألدوية من االرتهان 
ومن  السجن.  يف  أيضاً  متوفَّرًة  املجتمع  يف  املتوفِّرة  رات  للمخدِّ
السجن  بالخدمات خارج  تكون هناك صالت  أن  أيضاً  الرضوري 
لضامن استمرارية الرعاية بعد إطالق رساح السجني. وقد تبنيَّ أنَّ 
العالج النفيس–االجتامعي اإليوايئ الجامعي الطويل األجل مناسب 

بصفة خاصة يف بيئة السجون.

األشخاص املصابون باضطرابات ناشئة من   –4
رات واضطرابات صحة عقلية أخرى  تعاطي املخدِّ

يف آن واحد )التشخيص املزدوج(

من الحقائق املعروفة أنَّ االضطرابات الناشئة من تعاطي   –28
الصحة  اضطرابات  مع  األحيان  من  كثري  يف  تتزامن  رات  املخدِّ
عديدة.  أشكاالً  التزامن  هذا  يتَّخذ  أن  وميكن  األخرى،  العقلية 
رات يف الوقت نفسه من أعراض مرتبطة  فقد يعاين متعاطو املخدِّ
بالصحة العقلية أو من اضطرابات يف الصحة العقلية. ويف املقابل، 
الصحة  يف  اضطرابات  من  يعانون  الذين  األشخاص  يقوم  قد 
رات دون أن يتَّخذ ذلك طابعاً َمرضيًّا، أو  العقلية بتعاطي املخدِّ
ومن  رات.  املخدِّ تعاطي  عن  ناشئة  اضطرابات  لديهم  تنشأ  قد 
حيث العالقة السببية أو الرتابط الزمني، قد تكون أيٌّ من هاتني 
الحالتني سابقة للحالة األخرى أو تالية لها. فمن املمكن أن تكون 
حدوث  يف  مساهامً  عامالً  مسبقاً  املوجودة  العقلية  األمراض 
التطبيب  حالة  يف  )كام  رات  املخدِّ تعاطي  من  الناشئة  املشاكل 
العقلية  الصحة  حاالت  تكون  قد  أو  املثال(  سبيل  عىل  الذايت، 
رات. وينبغي أن تكون خدمات  املرضية مرتتِّبة عىل تعاطي املخدِّ
رات قادرة عىل تقييم املرىض للكشف  العالج من االرتهان للمخدِّ
التعاطي  مع  املتزامنة  العقلية  األمراض  بأعراض  إصابتهم  عن 

وتقديم العالج إليهم أو إحالتهم إىل العالج.

دة أخرى فئات سكانية محدَّ  –5

واألقليات  املهاجرون  يواجه  قد  األخرى،  الفئات  بني  من   –29
يات خاصة من حيث الحصول عىل خدمات العالج.  اإلثنية تحدِّ
وعىل الرغم من أنَّ الهجرة )سواء أكانت قرسية أم غري قرسية( 
حول  البحوث  فإنَّ  العامل،  صعيد  عىل  واسع  نطاق  عىل  تحدث 
رات بني املهاجرين محدودة. وقد يكون املهاجرون  تعاطي املخدِّ
معرَّضني بصفة خاصة الحتامل اإلصابة باالضطرابات الناشئة عن 
الصحة  ومشاكل  الصادمة  خرباتهم  بسبب  رات،  املخدِّ تعاطي 
املساواة  الثقايف، وعدم  التكيُّف  يات  بها، وتحدِّ املرتبطة  العقلية 

http://undocs.org/ar/E/INCB/2016/1
http://undocs.org/ar/E/INCB/2007/1
http://undocs.org/ar/E/INCB/2016/1
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االجتامعية واالقتصادية.)51( ويجب أن تراعي الخدمات العالجية 
مة لهذه الفئة العوامل الثقافية التي تؤثِّر عىل الطلب عىل  املقدَّ
الخدمات الصحية وخدمات الرعاية االجتامعية وعىل االستفادة 
منها.)52( وميثِّل األشخاص املشتغلون بالجنس فئة أخرى معرَّضة 
املرتبط  والوصم  مهملة.  تكون  ما  وغالباً  خاص،  بوجه  للخطر 
عىل  الحصول  يعوق  بالجنس  واالشتغال  رات  املخدِّ بتعاطي 
املشكلة.  تفاقم  إىل  النشاطني  هذين  تجريم  ويؤدِّي  العالج، 
مع  يعملون  الذين  املدين  املجتمع  رشكاء  مع  بالتعاون  ويوىص 
ذلك  باعتبار  بالجنس،  املشتغلني  ومع  رات  املخدِّ يتعاطون  من 
الفئتني.)53(  بصفة خاصة للوصول إىل هاتني  مفيداً  التعاون نهجاً 
دة  وفضالً عن ذلك، ينبغي أن يكون وضع تدخُّالت خاصة ومحدَّ
األهداف لهاتني الفئتني أولوية، نظراً لعدم وجود أدلة ثابتة عىل 

الة.)54( أنَّ التدخُّالت الحالية فعَّ

رات  كاف–  العالج من االرتهان للمخدِّ
ا من حقوق اإلنسان باعتباره حقًّ

ينصُّ العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية   –30
إنسان  بأنَّه “حق كل  املوصوف  الحق يف الصحة،  والثقافية عىل 
ميكن  والعقلية  الجسمية  الصحة  من  مستوى  بأعىل  التمتُّع  يف 
فعالً  ن  يحسِّ رات  للمخدِّ االرتهان  من  العالج  ومبا أنَّ  بلوغه”. 
هذا  اعتبار  املنطقي  فمن  للمرتهنني،  والعقلية  البدنية  الصحة 

العالج أحد عنارص الحق يف الصحة.

الحقوق  للجنة   )2000(  14 رقم  العام  التعليق  ويف   –31
بأعىل  التمتُّع  يف  الحق  حول  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية 
ت اللجنة الحق يف الصحة  مستوى من الصحة ميكن بلوغه،)55( فرسَّ
حسب تعريفه يف املادة 12–1 من العهد الدويل الخاص بالحقوق 
الصحة،  يف  الحق  إنَّ  بقولها  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية 
بجميع أشكاله وعىل جميع املستويات، يشمل عدداً من العنارص 
الظروف  الدقيق عىل  يتوقَّف تطبيقها  التي  واألساسية  املرتابطة 

 Danielle Horyniak and others, ”Epidemiology of  )51(  
 substance use among forced migrants: A global systematic

.review“, PLOS One )2016(

 Migrants, displaced والتنمية،  والصحة  للهجرة  الدويل  املركز   )52(  
.1998 ،people and drug abuse: A public health challenge

 Harm Reduction International, ”When sex work and  )53(  
 drug use overlap: considerations for advocacy and practice“,

.London, 2013

 Nikki Jeal and others, ”Systematic review of interventions  )54(  
 to reduce illicit drug use in female drug–dependent street
sex workers“, BMJ Open, No. 5)11(:e009238, DOI: 10.1136/

.bmjopen–2015–009238

.HRI/GEN/1/Rev.9 )Vol. I(, chap. I  )55(  

دة. وفيام يتعلَّق بخدمات العالج  السائدة يف الدولة الطرف املحدَّ
وإعادة التأهيل، تشمل هذه الظروف ما ييل:

متوافرة  العالج  خدمات  تكون  أن  ينبغي  التوافر:  )أ(   
ذلك  يف  مبا  املتوقَّعة،  االحتياجات  مراعاة  مع  كافية  مبقادير 
الالزمة للعالج من االرتهان  الكافية من األدوية  الكميات  توافر 
االضطرابات  لعالج  والبوبرينورفني  امليثادون  )مثل  رات  للمخدِّ
لعالج  والنالوكسون  األفيونية،  املؤثِّرات  تعاطي  من  الناشئة 

تعاطي الجرعات املفرطة(؛

تيرسُّ الحصول عىل الخدمات: من الجوانب املهمة  )ب(   
يف تيسري الحصول عىل الخدمات عدم التمييز )مع إيالء اهتامم 
شة(، واإلمكانية املادية  خاص للفئات السكانية الضعيفة واملهمَّ
التكلفة(،  للحصول عىل الخدمات، واإلمكانية االقتصادية )يرس 

والرسية؛

العالج  خدمات  جميع  تكون  أن  ينبغي  املقبولية:  )ج(   
مناسبة ثقافيًّا للمستفيدين ويجب أن تراعي آداب مهنة الطب؛

الجودة: ضامن الجودة املالمئة يعني تقديم خدمات  )د(   
مي خدمات عالجية  عالجية مناسبة طبيًّا وعلميًّا من جانب مقدِّ
مهرة يستخدمون أساليب قامئة عىل األدلة، مثل وصف األدوية 

ذات الفاعلية املثبتة علميًّا. 

رات  الدولية ملراقبة املخدِّ االتفاقيات  ، ففي ضوء  ثَمَّ ومن   –32
واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  والعهد 
والثقافية، ينبغي أن تسعى الدول إىل ضامن توفري خدمات لعالج 

رات تستويف املعايري املذكورة أعاله. االرتهان للمخدِّ

االرتهان  من  اإلجباري  بالعالج  املتعلق  النقاش  ويتَّسم   –33
رات بأهمية خاصة فيام يخصُّ حقوق اإلنسان لألشخاص  للمخدِّ
ن  وتتضمَّ رات.  املخدِّ تعاطي  عن  الناشئة  باالضطرابات  املصابني 
أحكاماً  البلدان  من  العديد  يف  رات  املخدِّ ملراقبة  الوطنية  األطر 
تقيض بجواز أن يقوم نظام العدالة الجنائية بالتشجيع عىل اتِّباع 
أن  و/أو  رات  للمخدِّ االرتهان  عالج  أشكال  من  معيَّنة  أشكال 
الحاالت،  بعض  ويف  عليها.  باإلرشاف  و/أو  باتِّباعها  باألمر  يقوم 
يُرغم املرىض عىل الخضوع للعالج دون موافقتهم. وتتعلق سبل 
العالج هذه يف كثري من األحيان باالحتجاز يف السجون أو غريها 
من مرافق االحتجاز. ويف بعض الحاالت األخرى، قد يُخريَّ الفرد 
يكون  أن  وال ميكن  علم.  عن  منه  مبوافقة  والعالج  الحبس  بني 
يف  إالَّ  مربَّراً  املعني  الشخص  موافقة  دون  األجل  القصري  العالج 
قانوناً،  القيام،  حالة  يف  كام  واملحدودة،  النادرة  الحاالت  بعض 
بإدخال أشخاص يعانون من مشاكل حادَّة يف الصحة العقلية إىل 

املستشفيات قرساً للعالج.

م  املقدَّ العالج  أْي  اإللزامي،  العالج  عن  التثبيط  وينبغي   –34
وذلك  املعني،  للشخص  رصيحة  موافقة  عىل  الحصول  دون 

التالية: لألسباب 
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ضعف األدلة التي تثبت فاعليته؛ )أ(   

منها  ألسباب  للعالج،  الخاضعني  لصحة  تهديده  )ب(   
ضهم لإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية وأمراض  زيادة تعرُّ

ُمعدية أخرى؛ 

تعارضه املبارش مع مبادئ حقوق اإلنسان املنصوص  )ج(   
عليها يف العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية.

ة إىل إغالق  وقد دعا العديد من وكاالت األمم املتحدة بقوَّ  –35
رات،  املخدِّ ملتعاطي  اإلجبارية  التأهيل  وإعادة  االحتجاز  مراكز 
وتطبيق خدمات العالج الطوعي واملستند إىل أدلة والقائم عىل 

الحقوق، وهو املوقف الذي أعادت الهيئة التأكيد عليه.)56(،)57(

العالج  خدمات  لجودة  األساسية  العنارص  أحد  ويتمثَّل   –36
من  للعالج  الالزمة  األدوية  عىل  الحصول  إمكانية  يف  وتوافرها 
رات. فبعض األدوية التي ثبتت فاعليتها األكيدة  االرتهان للمخدِّ
رات، مثل امليثادون والبوبرينورفني،  يف العالج من االرتهان للمخدِّ
أطر  من  العديد  وبسبب  الدولية.  للمراقبة  خاضعة  مواد  هي 
العالج  مرافق  يصعب عىل  العقاقري،  ملراقبة  الوطنية  السياسات 
تقديم العالج باستخدام هذه األدوية الخاضعة للمراقبة. ويؤدِّي 
العديد من املواد الخاضعة للمراقبة دوراً بالغ األهمية ليس فقط 
رات بل أيضاً يف أمور مثل تخفيف  يف العالج من االرتهان للمخدِّ
األمل والتخدير والجراحة وعالج االضطرابات العقلية. وقد حظي 
االلتزام مبنع ترسيب هذه األدوية واالتِّجار بها وإساءة استخدامها 
لألغراض  كافية  بكميات  توافرها  بكثري من ضامن  أكرب  باهتامم 
هذه  استخدام  رصاحًة  البلدان  بعض  وتحظر  والعلمية.  الطبية 
مو الخدمات عن استخدام  األدوية. ويف أماكن أخرى، يُحِجم مقدِّ
املتطلبات  بسبب  متوافرة،  كانت  وإن  حتى  األدوية،  هذه 
املهنيني  قيام  عن  التثبيط  يجب  حني  ويف  املرهقة.  التنظيمية 
للمراقبة  الخاضعة  األدوية  بوصف  الصحية  بالرعاية  املختصني 
العقوبات  برفع  بوضوح  الهيئة  أوصت  فقد  سليم،  غري  وصفاً 
استخدام  يف  املقصودة  غري  األخطاء  عىل  املفروضة  القانونية 
البلدان  بعض  يف  تستمر  ذلك،  ورغم  األفيونية.)58(  املؤثِّرات 
مفرط  نحو  عىل  وتطبيقها  القوانني  تفسري  يف  املتمثِّلة  املامرسة 
عىل  الهند،  ففي  العالج.  خدمات  مي  مبقدِّ يتعلَّق  فيام  الرصامة 
سبيل املثال، اعتُقل طبيبان نفسيان يف عام 2014 وُحبسا بتهمة 
امتناع عدد كبري  إىل  وأدَّى هذا  البوبرينورفني ملرضاهام.  تقديم 
حرمان  عليه  ترتَّب  مامَّ  بالبوبرينورفني،  العالج  عن  األطباء  من 

وآخرون،  والجرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب   )56(  
بيان   ،”Compulsory drug detention and rehabilitation centres“

.www.unodc.org/ :مشرتك، 9 آذار/مارس 2012. متاح عىل الرابط التايل

.E/INCB/2016/1  )57(  

توافر العقاقري الخاضعة للمراقبة الدولية: ضامن سبل الحصول عىل   )58(  
كافية  بكميات  توفُّرها  لزوم  والعلمية —  الطبية  لألغراض  منها  كافية  كميات 

.)E/INCB/2015/1/Supp.1( وغري مقيَّدة دون داع

ال واضطرارهم  عدد كبري من املرىض من الحصول عىل عالج فعَّ
إىل االستمرار يف االستخدام غري املرشوع للهريوين.)59( ولألسف، 
البلد الوحيد يف هذا الصدد. وقد أُشري إىل أنَّ  الهند ليست  فإنَّ 
مستويات  الشديد يف  االنخفاض  من  الرغم  عىل  ب  ترُسَّ األدوية 
الحصول عىل  تقييد  أنَّ  يثبت  الطبية. وهذا  استهالكها لألغراض 

األدوية لألغراض الطبية ليس كافياً ملنع إساءة استخدامها.)60(

رات  ومامَّ يتوافق مع روح االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ  –37
العقلية  واملؤثِّرات  رة  املخدِّ العقاقري  عىل  الحصول  سبل  ضامن 
ينبغي  ولذلك،  والعلمية.  الطبية  لألغراض  للمراقبة  الخاضعة 
للدول اتخاذ التدابري الالزمة إلزالة العوائق القانونية والسياساتية 
التي تحول دون الحصول عليها. ومن الرضوري أن تكون القوانني 
متوافقة  عموماً  الصيدالنية  املنتجات  لتوافر  املنظِّمة  الوطنية 
غري  االستخدام  كبح  حيث  من  رات  املخدِّ مراقبة  معاهدات  مع 
العالج.  يف  الستخدامها  األدوية  عىل  الحصول  وتيسري  املرشوع 
وياُلَحظ يف بعض األحيان أنَّ السياسات واللوائح الوطنية متيِّز بني 
األغراض الطبية املختلفة، إذ تيرسِّ الحصول عىل األدوية الخاضعة 
للمراقبة لعالج حاالت صحية معيَّنة، مثل األمل املرتبط بالرسطان 
امليؤوس من شفائه، ومع ذلك تعيق الحصول عليها لعالج االرتهان 
متاحة  للمراقبة  الخاضعة  األدوية  تكون  أن  ويجب  رات.  للمخدِّ
ملا  وفقاً  تستلزمها،  التي  الصحية  الحاالت  لجميع  القدر  بذات 
رات ومبا يتَّسق مع األدلة  تقتضيه االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ
العالج  تقديم  عىل  لها  موجب  ال  التي  القيود  وتشكِّل  العلمية. 

باستخدام األدوية الخاضعة للمراقبة انتهاكاً للحق يف الصحة.

رصد برامج العالج وضامن جودتها الم– 

أجل  من  مناسبة  وتقييم  نظم رصد  الرضوري وجود  من   –38
العالج  بخدمات  فيام يتعلق  والجودة  التغطية  نطاق  رصد 
مة يف القطاعني  وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف املجتمع املقدَّ
بفاعلية  األولويات  لتحديد  أسايس  رشط  وهذا  والخاص.  العام 
رة، مبا يف ذلك الحاجة إىل  واالستجابة املناسبة لالحتياجات املقدَّ
تحسني نوعية الرعاية، والحاجة إىل مساعدة واضعي السياسات 
عىل تحديد عائد االستثامر يف العالج، والحاجة إىل تحديد الثغرات 

يف تقديم العالج، والحاجة إىل التخطيط لربامج العالج الالزمة.

وضع  االعتبار،  بعني  الغاية  هذه  أخذ  مع  املهم،  ومن   –39
ات تركِّز عىل الصحة، مثل نسبة األشخاص الذين يتعافون  مؤرشِّ
االقتصار  رات، وعدم  املخدِّ الناشئة عن تعاطي  من االضطرابات 

 Atul Ambekar and others, ”Challenges in the scale–up of  )59(  
 opioid substitution treatment in India“, Indian Journal of Psychiatry,

.vol. 59, No. 1 )April 2017(

 Briony Larance and others, ”The availability, diversion  )60(  
 and injection of pharmaceutical opioids in South Asia“, Drug

.Alcohol Review, vol. 30, No. 3 )2011(, pp. 246–254
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ر  رات أو نوع املخدِّ عند القيام بذلك عىل قياس تواتر تعاطي املخدِّ
وتبادل  العملية  البحوث  إجراء  عىل  التشجيع  وميثِّل  املتعاطى. 
تحسني  للمساعدة عىل ضامن  هامتني  آليتني  الجيِّدة  املامرسات 
مستمرة  عملية  من  كجزء  العالج  برامج  نتائج  من  االستفادة 

لتحسني النوعية.

ميم– التوصيات

يشكِّل التزاُم الدول األطراف، املنصوص عليه يف االتفاقيات   –40
رات، بتقديم العالج للمصابني باالضطرابات  الثالث ملراقبة املخدِّ
رات، يف إطار مجموعة واسعة من تدابري  الناشئة عن تعاطي املخدِّ
خفض الطلب، ركيزًة أساسيًة يف تحسني الصحة العامة يف جميع 
االضطرابات  عالج  تعزيز  فإنَّ  ذلك،  عىل  وعالوة  العامل.  أنحاء 
رات هو غاية حاسمة األهمية يف تحقيق  الناشئة عن تعاطي املخدِّ
الجميع  متتُّع  )ضامن  املستدامة  التنمية  أهداف  من  الهدف 3 
بني  ومن  األعامر(.  جميع  يف  وبالرفاهية  صحية  عيش  بأمناط 
اة يف هذا الفصل من الوثيقة التشجيع  األهداف الرئيسية املتوخَّ
رات بناًء عىل  عىل معالجة االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّ
رات، ومنع  املتطلبات املنصوص عليها يف معاهدات مراقبة املخدِّ
تطبيق املامرسات غري املستندة إىل أدلة باسم االتفاقيات. وينبغي 
بالعالج  الخاصة  باملوارد واألدوات  البلدان عىل دراية  أن تكون 
تطويرها  تمَّ  التي  به  املصابني  ورعاية  رات  للمخدِّ االرتهان  من 
بفضل التعاون بني املكتب ومنظمة الصحة العاملية، وأن تستخدم 
تلك املوارد واألدوات.)61( وهذا التعاون هو جهد تبذله منظومة 
تعاطي  لعالج  ومتوازن  متكامل  لنهج  للرتويج  املتحدة  األمم 
ال بني قطاعات الصحة العامة  رات عن طريق التفاعل الفعَّ املخدِّ

رات وإنفاذ القانون. ومراقبة املخدِّ

وتويص الهيئة بأن تقوم الدول مبا ييل:  –41

ل انتشار االضطرابات الناشئة  جمع البيانات عن معدَّ )أ(   
رات وإمكانية الحصول عىل العالج واالستفادة  عن تعاطي املخدِّ
منه. مثَّة حاجة إىل تخصيص موارد لتحسني آليات جمع املعلومات 
الشاملة  الوطنية  االستقصائية  الدراسات  منها  بوسائل  ال،  الفعَّ
التي تطبِّق املنهجيات املعرتف بها، من أجل  رات  لتعاطي املخدِّ

رات وعالجه؛ تقييم مدى وأمناط تعاطي املخدِّ

التأهيل  وإعادة  العالج  االستثامر يف جعل خدمات  )ب(   
أنَّ  إىل  بالنظر  املنال.  ويسرية  متوافرة  األدلة  إىل  املستندة 
كبرياً  عبئاً  تشكِّل  رات  املخدِّ تعاطي  عن  الناجمة  االضطرابات 
عىل املوارد الوطنية وتسبِّب املعاناة للبرشية، من الرضوري أن 
تستثمر الدول يف جعل خدمات العالج وإعادة التأهيل املستندة 

الصحة  ومنظمة  والجرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب   )61(  
 UNODC–WHO Joint Programme on Drug Dependence العاملية، 

.)2009( Treatment and Care

الصحية  الرعاية  املنال يف إطار نظام  األدلة متوافرة ويسرية  إىل 
أو  حجم  تحديد  الصعب  ومن  رات.  للمخدِّ باالرتهان  للمصابني 
ألنشطة  الكامل  النطاق  لتغطية  تخصيصها  الالزم  املوارد  نسبة 
من  رات  املخدِّ مراقبة  وتتألَّف  دقيقاً.  تحديداً  رات  املخدِّ مراقبة 
القانون  وإنفاذ  التنظيمية  الرقابة  )مثل  العرض  خفض  تدابري 
واالعرتاض والعدالة الجنائية( وتدابري خفض الطلب )مثل الوقاية 
والعالج وإعادة التأهيل والوقاية من العواقب السلبية(. بيد أنَّ 
تخصيص املوارد ينبغي أن يكون متوازناً، بحيث يأخذ يف الحسبان 
وقاعدة  الوطنية،  واألولويات  رات،  املخدِّ مشاكل  ومنط  حجم 

األدلة العلمية؛

الحكومية  والوزارات  األجهزة  بني  التنسيق  ضامن  )ج(   
والخربات  املهارات  والطلب.  العرض  من  الحدِّ  إىل  مساعيها  يف 
اختالفاً  مختلفة  الطلب  من  والحدِّ  العرض  من  للحدِّ  املطلوبة 
كبرياً. وحتى يف مضامر خفض الطلب، تختلف الخربات املطلوبة 
للوقاية األولية اختالفاً كبرياً عن الخربات الالزمة للعالج وإعادة 
، ففي حني أنَّ أجهزة إنفاذ القانون أكرث مالءمة  التأهيل. ومن ثَمَّ
إلدارة مختلف تدابري املراقبة، فإنَّ من األنسب تقديم خدمات 
والوزارات  اإلدارات  رات عن طريق  للمخدِّ االرتهان  العالج من 
ضامن  يجب  نفسه،  الوقت  ويف  الصحة.  قطاع  عن  املسؤولة 

رات؛ التنسيق بني جميع األجهزة املشاركة يف مراقبة املخدِّ

االرتهان  من  للعالج  الواجب  االهتامم  إيالء  )د(   
يجب  األخرى.  والرعاية  الصحة  احتياجات  ضمن  رات  للمخدِّ
تخصيص موارد وطنية لعالج املصابني باالضطرابات الناشئة عن 
رات وإعادة تأهيلهم، بناًء عىل االحتياجات املحلية.  تعاطي املخدِّ
وحتى يف حالة توفري املوارد ضمن حزمة واحدة ملجموعة كبرية 
من خدمات الصحة والرعاية، يلزم رصد نسبة معيَّنة منها للعالج 
املوارد  تخصيص  يف  األولوية  تكون  أن  ويجب  التأهيل.  وإعادة 

لُنُهج العالج التي ثبتت فاعليتها استناداً إىل قاعدة أدلة قوية؛

بة.  صة واملدرَّ تكوين إطار من املوارد البرشية املتخصِّ )ه(   
رات، يجب عىل  لضامن جودة برامج العالج من االرتهان للمخدِّ
املهنيني  من  عة  متنوِّ مجموعة  قدرات  لبناء  آليات  وضع  الدول 
بون  املدرَّ األخصائيون  ذلك  يف  مبا  العالج،  مجال  يف  العاملني 
املتعلق  النفيس  الطب  أو  اإلدمان  طب  مجال  يف  الجامعات  يف 
لون  املؤهَّ العام  الطب  مجال  يف  العاملون  واملهنيون  باإلدمان، 
وغريهم  رات،  باملخدِّ املرتبطة  الشائعة  املشاكل  مع  للتعامل 
من املهنيني، مبا يف ذلك املمرِّضون واملستشارون وعلامء النفس 
وفيام  املهني.  العالج  وأخصائيو  االجتامعي  العمل  وأخصائيو 
توفري مستشارين من  أنَّ  تبنيَّ  امليدانية،  التوعية  بأنشطة  يتعلَّق 
للغاية  الة  فعَّ رات هو وسيلة  املخدِّ أوساط متعاطي  األقران من 
رات الذين يصعب الوصول إليهم  يف الوصول إىل متعاطي املخدِّ
عالوة  املهم  ومن  الخدمات.  عىل  الحصول  عىل  تحفيزهم  ويف 
عىل ذلك أن يحصل املهنيون اآلخرون، ومن بينهم من يعملون 
الخدمات  أو  التعليم  أو  العامة  الصحية  الرعاية  مجاالت  يف 
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االجتامعية أو العدالة الجنائية، الذين قد يتعاملون مع أشخاص 
أجل  من  تدريب  عىل  رات،  املخدِّ تعاطي  مشاكل  من  يعانون 
اكتشاف هذه املشاكل أو إحالة املتعاطني إىل العالج أو التدخُّل 
يف مرحلة مبكِّرة. ويجب أن تحتوي جميع برامج التدريب عىل 

عنارص تتعلَّق بحقوق اإلنسان ومامرسات العالج األخالقية؛

التعاون مع رشكاء من املجتمع املدين. ميكن أن تكون  )و(   
الوطنية  للحكومات  ا  جدًّ االً  فعَّ رشيكاً  الحكومية  غري  املنظامت 
بطرائق شتَّى، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز نطاق توفري الخدمات 
مي الخدمات،  رين ومقدِّ من خالل إقامة روابط بني األفراد املترضِّ
كمنابر  والعمل  رات،  املخدِّ يتعاطون  من  حقوق  حامية  وضامن 
للحكومات  وينبغي  رة.  املترضِّ املجتمعات  للدعوة إليصال صوت 
الوطنية أن تعزِّز التعاون مع جامعات املجتمع املدين التي ميكن أن 
رات من  تساعد يف ضامن االمتثال لالتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ

حيث تعزيز النطاق الذي تصل إليه وتغطية التدخُّالت العالجية؛

تسهيل  ينبغي  واإلنصاف.  العدالة  مبادئ  اتِّباع  )ز(   
الحصول عىل خدمات العالج لجميع من يحتاجون إليها، مع إيالء 
شة  املهمَّ املجتمع  أو رشائح  معيَّنة  لفئات سكانية  اهتامم خاص 
واملراهقني  واألطفال  النساء  ال سيَّام  والضعيفة،  واملحرومة 
االقتصادية  الناحية  من  األضعف  والفئات  الجنسية  واألقليات 
ضد  التمييز  عدم  ضامن  وينبغي  واإلثنية.  العرقية  واألقليات 
رات، مبا يف ذلك التمييز عىل أساس نوع  املصابني باالرتهان للمخدِّ
ر الذي يتعاطونه )املواد الخاضعة للمراقبة أو غري الخاضعة  املخدِّ
لها( وسواء سبق لنظام العدالة الجنائية التعامل معهم أم ال. ويجب 
مة يف السجون أو مرافق االحتجاز  أن تكون خدمات العالج املقدَّ
يف  بها  املتوافرة  والكثافة  الجودة  من  القدر  نفس  عىل  األخرى 
املجتمع ككل؛ ويتعنيَّ ضامن متكُّن جميع املصابني باالضطرابات 

رات من مامرسة حقهم يف العالج؛ الناشئة عن تعاطي املخدِّ

توفري التأمني الصحي وسائر املزايا لعالج االضطرابات  )ح(   
املرتهنون  يحظى  أن  يجب  رات.  املخدِّ تعاطي  عن  الناشئة 
رات بإمكانية الحصول عىل نفس املزايا وخدمات الرعاية  للمخدِّ
املتاحة للمصابني بحاالت َمرضيَّة أخرى. ويلزم إدراج االضطرابات 
رات ضمن الحاالت التي تتاح لها مزايا  الناشئة عن تعاطي املخدِّ
التأمني الصحي. وباملثل، يلزم تقديم استحقاقات العجز، يف حالة 

رات؛ توافرها، إىل الذين يعانون من االرتهان للمخدِّ

الخاضعة  األدوية  عىل  الحصول  إمكانية  تحسني  )ط(   
للمراقبة. ينبغي تبسيط السياسات واإلجراءات املنظِّمة لألدوية 
وغريهام  والبوبرينورفني  امليثادون  )مثل  للمراقبة  الخاضعة 
أجل  من  رات(،  للمخدِّ االرتهان  لعالج  الالزمة  األدوية  من 
والرصد  اإلرشاف  يَُعدُّ  ففيام  األدوية.  الحصول عىل هذه  تيسري 
وإساءة  الصيدالنية  املنتجات  ترسيب  ملنع  رضوريني  اإلجرائيان 
إىل  التقييد  يف  املفرطة  واإلجراءات  القواعد  تؤدِّي  استعاملها، 
بيئة تسمح  إيجاد  الرضوري  استخدامها. فمن  املهنيني عن  ردع 

املشتملة عىل وصف  القياسية  العالج  بتقديم خدمات  للمهنيني 
األدوية الخاضعة للمراقبة ورصفها عند الحاجة. وينبغي أالَّ متيِّز 
القوانني والسياسات الوطنية بني مختلف الحاالت الصحية التي 
تستدعي تناول هذه األدوية. وينبغي أن يُعهد إىل قطاع الصحة 
واملهنيني العاملني يف مجال الصحة باتخاذ القرارات بشأن الحاالت 
املعارف  قاعدة  حسب  األدوية  باختيار  يتعلَّق  فيام  الرسيرية 

العلمية الطبية الحالية؛

الخدمات  لتقديم  املستويات  د  متعدِّ هيكل  إنشاء  )ي(   
وإعادة  التأهيل  وإعادة  العالج  خدمات  توفري  يتعنيَّ  العالجية. 
إنَّ  إذ  البيئات،  من  عة  متنوِّ مجموعة  يف  املجتمع  يف  اإلدماج 
إعادة  مراكز  مثل  صة،  املتخصِّ البيئات  عىل  الزائد  االعتامد 
احتامل  حيث  من  عكسية  نتائج  يؤيت  قد  صة،  املتخصِّ التأهيل 
نفقاتها  ل  وتحمُّ الخدمات  عىل  الحصول  وجعل  املتعاطني  وصم 
إنشاء  ينبغي  القدرات،  ر  تطوُّ ذلك، ومع  وبدالً من  عسرياً.  أمراً 
د املستويات لتقديم الخدمات العالجية يتمُّ يف إطاره  هيكل متعدِّ
خدمات  خالل  من  ة  حدَّ واألقل  الشائعة  املشاكل  مع  التعامل 
ة  الرعاية الصحية العامة واألولية، فيام تُعالَج املشاكل األكرث حدَّ
إقامة  شأن  ومن  صون.  املتخصِّ مها  يقدِّ التي  الرعاية  طريق  عن 
هذا الهيكل أن ييرسِّ االكتشاف والعالج املبكِّرين ملن يعانون من 
رات  للمخدِّ ارتهانهم  تفاقم  مينع  وأن  نسبيًّا،  ة  حدَّ أقل  مشاكل 
ع الحكوماُت عىل استخدام املواد  وعواقب هذا االرتهان. وتُشجَّ
الوقاية  لتعزيز  العاملية  الصحة  منظمة  وضعتها  التي  املرجعية 
رات وعالجها يف نظم  من االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّ

الرعاية الصحية العامة ضمن إطار التغطية الصحية الشاملة؛)62(

الجنائية  العدالة  إطار  يف  تدابري  اتخاذ  عن  ل  التحوُّ )ك(   
ي ملشكلة  إىل اتخاذ تدابري يف إطار نظام الصحة والرعاية للتصدِّ
رات. يلزم أن يكون موقف أطر السياسات الوطنية الخاصة  املخدِّ
وأن  التأهيل  وإعادة  العالج  خدمات  لتقديم  مؤاتياً  رات  باملخدِّ
الجنائية  العدالة  ي  تصدِّ تدابري  إىل  املقصود  غري  امليل  يتجنَّب 
كبرية  إصالحات  البلدان  بعض  أدخلت  وقد  رات.  املخدِّ ملشكلة 
تكون  أن  ويلزم  الغرض.  لهذا  تحقيقاً  وسياساتها  قوانينها  عىل 
مؤاتية  الوطني  املستوى  رات عىل  املخدِّ لسياسات  العامة  البيئة 
لتقديم خدمات العالج وإعادة التأهيل القامئة عىل أدلة؛ ويجب 
ضامن احرتام حقوق اإلنسان يف جميع املراحل ملن يعانون من 
رات وعدم إخضاع هؤالء  االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّ

األشخاص للتمييز يف أيِّ شكل من أشكاله؛

املامرسات  أفضل  وتبادل  التعاون  نطاق  توسيع  )ل(   
وبناء القدرات. التسليم بأهمية التعاون الدويل يف مجال مراقبة 
من  العديد  يف  عليه  التأكيد  جرى  وقد  متاماً،  راسخ  رات  املخدِّ

 mhGAP Intervention Guide for العاملية،  الصحة  منظمة   )62(  

Mental, Neurological and Substance Use Disorders in Non–
 specialized Health Settings: Mental Health Gap Action Programme

(mhGAP) )جنيف، 2010(.
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القرارات  مختلف  إىل  إضافة  املتحدة،  واألمم  الهيئة  منشورات 
واالجتامعي  االقتصادي  واملجلس  رات  املخدِّ لجنة  عن  الصادرة 
والجمعية العامة. كام أنَّ التعاون الدويل عامل حيوي يف تحسني 
وتُحثُّ  تغطيته.  نطاق  وتوسيع  رات  للمخدِّ االرتهان  من  العالج 
املامرسات  وأفضل  األدلة  تبادل  خالل  من  التعاون  عىل  الدوُل 
خدمات  لتقديم  البرشية  املوارد  تدريب  عىل  التعاون  وكذلك 

العالج وإعادة التأهيل؛

املنخفضة  للبلدان  والتقنية  املالية  املساعدة  تقديم  )م(   
مساعدة  إىل  عديدة  دول  ستحتاج  الدخل.  واملتوسطة  الدخل 
من  عالج  برامج  ومواصلة  لوضع  خرباء  من  ومساعدة  مالية 
العديد  ويسعى  الدولية.  للمعايري  وفقاً  رات  للمخدِّ االرتهان 
مة النمو والبلدان املرتفعة الدخل التي تضمُّ  من البلدان املتقدِّ
إىل  للمراقبة  الخاضعة  للعقاقري  راسخة  مرشوعة  غري  أسواقاً 
التعاون مع البلدان النامية التي هي مصدر تلك العقاقري أو التي 
مة  املتقدِّ للبلدان  ينبغي   ، ثَمَّ ومن  لها.  عبور  كنقاط  تُستخدم 
النمو والبلدان املرتفعة الدخل أن تقابل ذلك بتقديم املساعدة 
الدخل  واملتوسطة  الدخل  املنخفضة  للبلدان  والتقنية  املالية 
التي تجد صعوبة يف استحداث خدمات العالج وإعادة التأهيل 
والبلدان  الدخل  املنخفضة  البلداُن  ع  وتشجَّ تقدميها.  ومواصلة 
وبناء  الكافية  الخربات  التي نجحت يف جمع  الدخل،  املتوسطة 
للوكاالت  وميكن  األخرى.  للبلدان  خرباتها  توفري  عىل  قدراتها، 
املانحة الدولية ووكاالت األمم املتحدة أن تؤدِّي دوراً حيويًّا يف 

مساعدة البلدان النامية يف هذا املجال؛

ل  ضامن إجراء البحوث بشأن أساليب العالج والتدخُّ )ن(   
م العلمي املحرز يف العقود القليلة املاضية  ة. أتاح التقدُّ املستجدَّ
يات التي تفرضها االضطرابات  للمجتمع العاملي أن يعالج التحدِّ
الية  رات بطريقة تتَّسم بالكفاءة والفعَّ الناشئة عن تعاطي املخدِّ
العالج من  الكبري يف  م  التقدُّ الرغم من  أنَّه عىل  بيد  واإلنسانية. 
عدد  هناك  يزال  ال  رات،  املخدِّ تعاطي  الناشئة عن  االضطرابات 
يات. ففي حني أنَّ العالج الحايل باألدوية لالضطرابات  من التحدِّ
الناشئة عن تعاطي املؤثِّرات األفيونية قد ثبتت فاعليته، ال يزال 
القنَّب  تعاطي  الناشئة عن  باألدوية لالضطرابات  ال  الفعَّ العالج 
النفسانية  املؤثِّرات  ظهور  أنَّ  كام  مؤكَّد.  غري  أمراً  طات  واملنشِّ
اآلثار  بشأن  فيه  املعرفية  القاعدة  تزال  ال  آخر  مجال  الجديدة 
ر. وقد أدخل العديد  ال قيد التطوُّ والعواقب وطرائق العالج الفعَّ
سياساتها  عىل  كبرية  تغيريات  القضائية  والواليات  البلدان  من 
وترشيعاتها املتعلقة بالعقاقري الخاضعة للمراقبة، وبخاصة القنَّب. 
السياساتية  التغيريات  لتلك  وسيتعنيَّ االنتظار ملعرفة ما سيكون 
وأيضاً  رات،  املخدِّ تعاطي  الناشئة عن  االضطرابات  أثر عىل  من 
العالج الحقاً. وتُطبَّق  أثر عىل طلب  عىل ما سيرتتَّب عليها من 
مثل  نسبيًّا،  أحدث  تدخُّل  أشكال  البلدان  من  العديد  يف  اآلن 
لإلرشاف.  الخاضعة  الحقن  ومرافق  بالهريوين  الصياين  العالج 
البحوث يف  الهيئُة إىل مواصلة الجهود إلجراء املزيد من  وتدعو 
هذه املجاالت لالستفادة من نتائجها يف أساليب العالج والتدخُّل 
الدولية  االتفاقيات  مقتضيات  مع  واملتوافقة  األدلة  عىل  القامئة 

رات. ملراقبة املخدِّ
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تعزيز االتِّساق يف تطبيق  ألف– 
رات املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ

ملراقبة  الدويل  القانوين  لإلطار  األسايس  املحتوى  يتمثَّل   –42
رات لسنة 1961 بصيغتها  رات يف االتفاقية الوحيدة للمخدِّ املخدِّ
العقلية  املؤثِّرات  واتفاقية   1972 سنة  بربوتوكول  لة   املعدَّ
لسنة 1971 واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتِّجار غري املرشوع 

رات واملؤثِّرات العقلية لسنة 1988. يف املخدِّ

وهذا اإلطار الذي وضعه املجتمع الدويل هو مثرة توافق   –43
نُهج  اعتامد  بدَّ من  بأنَّه ال  د اإلدراك  واسع يف اآلراء، وهو يجسِّ
تنظيمية  لوائح  وضع  بغية  متضافرة  إجراءات  واتخاذ  دة  موحَّ
بشأن املواد الخاضعة للمراقبة وبغية توفري تلك املواد واستخدامها 

من أجل حامية صحة البرشية ورفاهها.

رات هو تعهُّد رسمي  واالنضامم إىل اتفاقيات مراقبة املخدِّ  –44
تلتزم من خالله الحكومات باعتامد ما يجب من تدابري ترشيعية 
وتنظيمية وسياساتية من أجل ضامن الوفاء التام بااللتزامات التي 

تقع عىل عاتقها يف إطار نظمها الوطنية.

بالدول  خاص،  بوجه  رات،  املخدِّ مراقبة  اتفاقيات  وتهيب   –45
رات واملؤثِّرات  أن تتَّخذ تدابري ملراقبة االتِّجار غري املرشوع باملخدِّ
نحو  عىل  صنعها  يف  املستخدمة  الكيميائية  والسالئف  العقلية 
غري مرشوع، وأن تسهِّل توفُّرها لألغراض الطبية املرشوعة مع منع 
ترسيبها إىل القنوات غري املرشوعة. وتقيض هذه االتفاقيات بأن 
رات وآليات  تضع الدول اسرتاتيجيات ترمي إىل منع تعاطي املخدِّ
رات  ي لإلدمان بوسائل منها عالج متعاطي املخدِّ ترمي إىل التصدِّ
وإعادة تأهيلهم وتزويدهم بخدمات الرعاية بعد العالج وإعادة 
إدماجهم يف املجتمع. وتنصُّ هذه االتفاقيات عىل أن تتَّخذ الدول 
ي للجرائم التي يشتبه يف صلتها  تدابرَي إنسانيًة ومناسبًة يف التصدِّ

رات عىل أساس احرتام الكرامة اإلنسانية وافرتاض الرباءة  باملخدِّ
وسيادة القانون وأن متنع منعاً باتًّا أيَّ تدابري خالف ذلك. كام متثِّل 
هذه االتفاقيات معاً وسيلة لتسهيل املساعدة القانونية املتبادلة 

وتسليم املجرمني ومكافحة غسل األموال.

رات حالة االنضامم إىل املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ

ل أيُّ حاالت انضامم جديدة إىل املعاهدات الدولية  مل تُسجَّ  –46
رات أثناء الفرتة قيد االستعراض، ومع ذلك  الثالث ملراقبة املخدِّ
واتفاقية  لة  املعدَّ بصيغتها   1961 لسنة  الوحيدة  االتفاقية  تظلُّ 
التي  الدولية  الصكوك  أكرث  واتفاقية سنة 1988 من  سنة 1971 

جرى التصديق عليها، إذ هي تحظى بانضامم عاملي تقريباً.

دولًة   185 قت  صدَّ  ،2017 الثاين/نوفمرب  ترشين   1 وحتى   –47
لة  رات لسنة 1961 بصيغتها املعدَّ عىل االتفاقية الوحيدة للمخدِّ
ت إليها. ومن بني الدول التي مل تنضمَّ بعُد إىل االتفاقية  أو انضمَّ
ق عليها، توجد دولتان يف أفريقيا  لة أو تصدِّ الوحيدة بصيغتها املعدَّ
)تيمور– آسيا  االستوائية(، ودولتان يف  السودان وغينيا  )جنوب 
ليشتي ودولة فلسطني(، وسبع دول يف أوقيانوسيا )توفالو وجزر 
كوك وساموا وفانواتو وكرييباس وناورو ونيوي(. وال تزال تشاد 
قت عىل االتفاقية الوحيدة لسنة 1961  الدولة الوحيدة التي صدَّ

لة. بصيغتها غري املعدَّ

قت عىل اتفاقية سنة 1971  وال يزال عدد الدول التي صدَّ  –48
دولًة،   14 اآلن  حتى  االتفاقية  إىل  تنضمَّ  ومل  183 دولًة.  يبلغ 
وهي: ثالث دول يف أفريقيا )جنوب السودان وغينيا االستوائية 
وليربيا(، ودولة واحدة يف القارة األمريكية )هايتي(، ودولتان يف 
آسيا )تيمور–ليشتي ودولة فلسطني(، ومثاين دول يف أوقيانوسيا 
وكرييباس  وفانواتو  وساموا  كوك  وجزر  سليامن  وجزر  )توفالو 

وناورو ونيوي(.

الفصل الثاني

رات سير عمل نظام المراقبة الدولية للمخدِّ
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غري  االتِّجار  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  وأصبحت   –49
رات واملؤثِّرات العقلية لسنة 1988، مع اقرتاب  املرشوع يف املخدِّ
الذكرى الثالثني العتامدها، أكرث االتفاقيات الثالث املعنية مبراقبة 
رات تصديقاً عليها، إذ يبلغ عدد األطراف فيها 189 طرفاً  املخدِّ
)188 دولًة واالتحاد األورويب(، ومعظم الدول التي مل تصبح بعد 
أطرافاً فيها تقع يف أوقيانوسيا )بابوا غينيا الجديدة وباالو وتوفالو 
وجزر سليامن وكرييباس(. ومل تنضمَّ حتى اآلن إىل تلك االتفاقية 
السودان  )جنوب  أفريقيا  يف  بلدان  ثالثة  إالَّ  عليها  ق  تصدِّ أو 
والصومال وغينيا االستوائية( وبلد واحد يف آسيا )دولة فلسطني(.

بعد  تصبح  مل  التي  الدول  جميع  دعوتَها  الهيئُة  ر  وتكرِّ  –50
ملراقبة  الدولية  من االتفاقيات  أكرث  أو  واحدة  يف  أطرافاً 
رات إىل أن تفعل ذلك يف أقرب فرصة ممكنة، وأن تتَّخذ  املخدِّ
جميع اإلجراءات الترشيعية والسياساتية الالزمة لضامن تنفيذ 

األحكام الواردة فيها تنفيذاً شامالً عىل املستوى الوطني.

ضامن تنفيذ أحكام املعاهدات  باء– 
رات الدولية ملراقبة املخدِّ

يشكِّل ضامن صحة اإلنسان ورفاهه الهدف األسايس الذي   –51
رات. ويتحقَّق هذا الهدف  يرمي إليه النظام الدويل ملراقبة املخدِّ
الخاضعة  املواد  توافر  مرتابطني هام: ضامن  إجراءين  من خالل 
والعلمية، ويف حالة  الطبية  األغراض  أجل  الدولية من  للمراقبة 
الصناعية  لألغراض  استخدامها  ضامن  الكيميائية،  السالئف 
القنوات  إىل  للمراقبة  الخاضعة  املواد  ترسيب  ومنع  املرشوعة؛ 

غري املرشوعة.

رات،  وبغية رصد االمتثال للمعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ  –52
لتنفيذ أحكام  تتَّخذها الحكومات  التي  الهيئة اإلجراءات  تَدرس 
املعاهدات التي يقصد بها تحقيق جملة أهداف هذه املعاهدات. 
رقابية  بتدابري  السنوات،  مرِّ  عىل  األحكام،  تلك  استُكملت  وقد 
رات  إضافية اعتمدها املجلس االقتصادي واالجتامعي ولجنة املخدِّ
التقرير، تسلِّط الهيئُة  بغية تعزيز فعاليتها. ويف هذا القسم من 
الضوَء عىل اإلجراءات التي يتعنيَّ اتخاذها لتطبيق النظام الدويل 
الصدد،  التي صودفت يف هذا  املشاكل  رات، وتبنيِّ  املخدِّ ملراقبة 

دة بشأن كيفية معالجة هذه املشاكل. م توصيات محدَّ وتقدِّ

منع ترسيب املواد الخاضعة للمراقبة  –1

األساس الترشيعي واإلداري )أ( 

يتعنيَّ عىل الحكومات أن تضمن امتثال الترشيعات الوطنية   –53
رات. كام أنَّ عليها التزاماً  ألحكام املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ
بتعديل قوائم املواد الخاضعة للمراقبة عىل الصعيد الوطني عند 

رات،  إدراج أيِّ مادة يف أحد جداول معاهدة دولية ملراقبة املخدِّ
أو عند نقل تلك املادة من جدول إىل آخر. ومن شأن أيِّ قصور 
يف الترشيعات أو آليات التنفيذ عىل املستوى الوطني أو أيِّ تأخر 
الوطني  املواد الخاضعة للمراقبة عىل الصعيد  يف مواءمة قوائم 
إىل  يؤدِّي  أن  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  املعاهدات  جداول  مع 
قصور يف الضوابط الوطنية املطبَّقة عىل املواد الخاضعة للمراقبة 
قنوات غري مرشوعة.  إىل  مواد  إىل ترسيب  يفيض  وقد  الدولية، 
الهيئُة أن تالحظ أنَّ معظم الحكومات واصلت، كام  لذلك يرسُّ 
يف السنوات السابقة، تزويدها مبعلومات عن التدابري الترشيعية 
الدولية  املعاهدات  االمتثال ألحكام  لضامن  املتَّخذة  اإلدارية  أو 
بالقلق التخاذ  الوقت نفسه  رات. ولكنها تشعر يف  ملراقبة املخدِّ
خالفاً  ترشيعية  تدابري  اتخاذ،  عىل  عزمها  أو  الحكومات،  بعض 
الهيئُة  وتذكِّر  رات.  املخدِّ ملراقبة  الدولية  املعاهدات  ملقتضيات 
ي  الحكوماِت بالقرار دا–1/30، املعنون “التزامنا املشرتك بالتصدِّ
الذي  ال”،  فعَّ نحو  عىل  ومواجهتها  العاملية  رات  املخدِّ ملشكلة 
والذي   ،201٦ نيسان/أبريل   1٩ يف  العامة  الجمعية  اعتمدته 
وأهداف  بغايات  التزامها  تأكيَد  األعضاُء  الدوُل  فيه  دت  جدَّ

رات.  االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّ

رات، مبوجب  ويف 16 آذار/مارس 2017، أدرجت لجنة املخدِّ  –54
يف  والبوتريفينتانيل   U–47700 ماديت  و3/60،   2/60 ريها  مقرَّ
لة. ومبقتىض  الجدول األول من اتفاقية سنة 1961، بصيغتها املعدَّ
لة،  املعدَّ اتفاقية سنة 1961 بصيغتها  املادة 3 من  الفقرة 7 من 
ر  ه األمني العام يف 21 نيسان/أبريل 2017، إشعاراً بذلك املقرَّ وجَّ
إىل جميع الحكومات وإىل منظمة الصحة العاملية والهيئة، وبذلك 
يه ذلك اإلشعار.  ر نافذاً فيام يخصُّ كل طرف عند تلقِّ أصبح املقرَّ
أخضعت  التي  الحكومات  بذلتها  التي  الجهوَد  الهيئُة  ر  وتقدِّ
الحكومات األخرى عىل  للمراقبة، وتحثُّ جميَع  املادتني  هاتني 
الوطني  الصعيد  للمراقبة عىل  الخاضعة  املواد  قوائم  ل  تعدِّ أن 
املنصوص  املراقبة  تدابري  جميع  عليهام  تطبِّق  وأن  لذلك،  تبعاً 
الهيئة  تُبلِّغ  لة، وأن  املعدَّ اتفاقية سنة 1٩٦1 بصيغتها  عليها يف 

بهذا الشأن. 

انتباَه الحكومات إىل أنَّ لجنة  ه  أن توجِّ الهيئُة أيضاً  وتودُّ   –55
للمراقبة  التاريخ نفسه، مثاين مواد  رات أخضعت، يف ذلك  املخدِّ
رات اللجنة، 4/60  الدولية مبقتىض اتفاقية سنة 1971. وعمالً مبقرَّ
و5/60 و6/60 و7/60 و8/60 و9/60 و10/60 و11/60، أضيفت 
 MEC–4 :إىل الجدول الثاين من اتفاقية سنة 1971 املواد التالية
وفينيدات  والبنتيدرون  واإليثيلون  إيثكاثينون(  )4–ميثيل 
 MDMB–CHMICAو )ميثيوبروبامني(   MPAو  اإليثيل 
ومبقتىض الفقرة   .XLR–11و  5F–APINACA  )5F–AKB–48(و
يف  العام  األمني  ه  وجَّ  ،1971 سنة  اتفاقية  من   2 املادة  من   7
عن  الصادرة  رات  املقرَّ بهذه  إشعاراً   2017 21 نيسان/أبريل 
اللجنة إىل جميع الحكومات وإىل منظمة الصحة العاملية والهيئة، 
فأصبحت بذلك نافذًة متاماً فيام يخصُّ كل طرف، يف 18 ترشين 



19 رات الفصل الثاني -  سير عمل النظام الدولي لمراقبة المخدِّ

ر الهيئُة الجهوَد التي بذلتها الحكومات  األول/أكتوبر 2017. وتقدِّ
الحكومات  جميَع  وتحثُّ  للمراقبة،  املواد  تلك  أخضعت  التي 
عىل  للمراقبة  الخاضعة  املواد  قوائم  ل  تعدِّ أن  عىل  األخرى 
الصعيد الوطني تبعاً لذلك، وأن تطبِّق عليها جميع تدابري املراقبة 
املنصوص عليها يف اتفاقية سنة 1٩71، وكذلك يف قرارات اللجنة 

واملجلس ذات الصلة، وأن تُبلِّغ الهيئَة بهذا الشأن.

ووفقاً لقرارات املجلس االقتصادي واالجتامعي 15/1985   –56
و30/1987 و38/1993، يتعنيَّ عىل الحكومات أن تشرتط الحصول 
عىل إذن السترياد الزولبيديم، وهو مادة أُدرجت يف عام 2001 
يف الجدول الرابع من اتفاقية سنة 1971. واستجابًة لطلب الهيئة 
رسالة  ويف  و2013   2012 لعامي  السنويني  تقريريها  يف  الوارد 
م عدد من الحكومات  مت عىل الحكومات يف عام 2016، قدَّ ُعمِّ
املعلومات املطلوبة. وحتى 1 ترشين الثاين/نوفمرب 2017، كانت 
املعلومات ذات الصلة متاحة بشأن 130 بلداً وإقليامً. واستحدث 
121 من هذه البلدان واألقاليم أحكاماً تشرتط الحصول عىل إذن 
استرياد، ويشرتط أحد البلدان )الواليات املتحدة األمريكية( إعالناً 
الحصول  تشرتط  ال  وأقاليم  بلدان  ستة  وهناك  لالسترياد.  سابقاً 
عىل إذن السترياد الزولبيديم )هي أيرلندا وسنغافورة وفانواتو 
وكابو فريدي ونيوزيلندا وجبل طارق(. وتحظر أذربيجان استرياد 
الوقت  ويف  املادة.  هذه  إثيوبيا  تستورد  ال  حني  يف  الزولبيديم، 
مجهولة  الزولبيديم  مبراقبة  املتعلقة  املعلومات  تزال  ال  نفسه، 
داً  مجدَّ الهيئُة  تحثُّ   ، ثمَّ ومن  وإقليامً.  بلداً   84 يخصُّ  فيام 
م بعُد معلومات عن حالة  حكوماِت البلدان واألقاليم التي مل تقدِّ
يف  املعلومات  بتلك  بتزويدها  تبادر  أن  إىل  الزولبيديم  مراقبة 

أقرب وقت ممكن. 

رات  املخدِّ لجنة  أدرجت   ،2017 آذار/مارس   16 ويف   –57
رين املادة N–فينيتيل–4–بيبرييدون )NPP( واملادة   مبوجب مقرَّ
سليفتان  وهام   ،)ANPP( 4–أنيلينو–N–فينيتيل–4–بيبرييدين 
يف  رة”،  “املحوَّ الفينتانيل  مركَّبات  من  قليل  ولعدد  للفينتانيل 
ران  املقرَّ هذان  وأصبح   .1988 سنة  اتفاقية  من  األول  الجدول 
، يرجى من  ثَمَّ ومن  األول/أكتوبر 2017.  نافذين يف 18 ترشين 
وأن  الوطني  الصعيد  رين عىل  املقرَّ ذ هذين  تنفِّ أن  الحكومات 

تُبلِّغ الهيئَة بذلك.

منع الترسيب من قنوات التجارة الدولية )ب( 

تقديرات االحتياجات السنوية من املواد الخاضعة 
للمراقبة الدولية

من  املرشوعة  السنوية  االحتياجات  تقدير  نظام  يشكِّل   –58
الدويل  النظام  يف  الزاوية  حجر  العقلية  واملؤثِّرات  رات  املخدِّ
عىل  واملستوردة  رة  املصدِّ البلدان  ميكِّن  فهو  رات.  املخدِّ ملراقبة 
الحدود  املواد ضمن  التجارة يف هذه  بقاء  حدٍّ سواء من ضامن 

التي تضعها حكومات البلدان املستوردة والحيلولة بفعالية دون 
وهذا  الدولية.  التجارة  من  للمراقبة  الخاضعة  املواد  ترسيب 
 ،1961 سنة  التفاقية  لة  املعدَّ الصيغة  مبوجب  إلزامي  النظام 
مه الحكومات من تقديرات قبل  الهيئة ما تقدِّ ويتعنيَّ أن تؤكِّد 
اتخاذها أساساً لحساب الحدود املفروضة عىل الصنع واالسترياد. 

تقدير  نظام  واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  اعتمد  وقد   –59
 7/1981 قراراته  يف  العقلية  املؤثِّرات  من  السنوية  االحتياجات 
رات  املخدِّ لجنة  واعتمدت  و30/1996،  و38/1993  و44/1991 
يف قرارها 3/49 نظام تقدير االحتياجات السنوية املرشوعة من 
منع محاوالت  الحكومات عىل  سالئف مختارة، وذلك ملساعدة 
رات ترسيب املواد الخاضعة للمراقبة إىل قنوات  املتَّجرين باملخدِّ
السنوية  غري مرشوعة. وتستعني الحكومات بتقدير االحتياجات 
املرشوعة من املؤثِّرات العقلية واالحتياجات السنوية املرشوعة 
من سالئف مختارة من أجل كشف املعامالت غري املألوفة. وقد 
رة بناًء عىل رفض  أتيح يف كثري من الحاالت منع ترسيب مادة مخدِّ
ر اإلذن بتصديرها ألنَّ كميات املواد املراد تصديرها  البلد املصدِّ

كانت ستتجاوز الكميات التي يحتاجها البلد املستورد.

املنطوية  الحاالت  عن  منتظم  نحو  عىل  الهيئة  ى  وتتحرَّ  –60
االحتياجات؛  تقدير  لنظام  الحكومات  امتثال  عدم  احتامل  عىل 
حيث ميكن أن ييرسِّ ذلك ترسيب املواد الخاضعة للمراقبة من 
قنوات غري مرشوعة. ويف  إىل  املرشوعة  الدولية  التجارة  قنوات 
باملعلومات  االقتضاء،  عند  الحكوماِت،  الهيئُة  د  تزوِّ الصدد،  هذا 

والدعم واملشورة بشأن عمل نظام التقدير.

عىل  املفروضة  للحدود  باالمتثال  ملَزمة  والحكومات   –61
رات وصادراتها، املنصوص عليها يف املادتني 21 و31  واردات املخدِّ
، يف جملة أمور، عىل أنَّ  من اتفاقية سنة 1961. فاملادة 21 تنصُّ
ر يصنعها ويستوردها أيُّ بلد أو إقليم يف  مجموع كميات أيِّ مخدِّ
ى حاصل جمع ما ييل: الكمية املستهلكة  أيِّ سنة ال يجوز أن يتعدَّ
حدود  يف  املستعملة،  والكمية  والعلمية؛  الطبية  األغراض  يف 
التقديرات ذات الصلة، يف صنع عقاقري أو مستحرضات أو مواد 
رة؛ والكمية املضافة إىل املخزون لرفعه إىل  أخرى؛ والكمية املصدَّ
د يف التقديرات ذات الصلة؛ والكمية التي يُحَصل  املستوى املحدَّ
أغراض  يف  الستعاملها  الصلة،  ذات  التقديرات  حدود  يف  عليها، 
حجم  بتقييد  رة  املصدِّ البلدان  جميع   31 املادة  وتُلِزم  خاصة. 
تتجاوز  ال  بحيث  إقليم  أو  بلد  أيِّ  إىل  رات  املخدِّ من  صادراتها 
الكميات املستوردة مجموع التقديرات الخاصة بالبلد أو اإلقليم 

املستورد، مع إضافة الكميات التي يراد إعادة تصديرها.

التقيُّد  أنَّ  إىل  الهيئة  خلصت  السابقة،  السنوات  يف  وكام   –62
ا  مستمرًّ زال  ما  رات  املخدِّ من  والصادرات  الواردات  بنظام 
العموم. ويف متوز/يوليه 2017،  ويعمل بصورة جيِّدة عىل وجه 
تمَّ االتصال مبا مجموعه 9 بلدان بشأن تجاوز محتمل يف كميات 
رة كُشف عنه فيام يخصُّ عمليات  رات املستوردة أو املصدَّ املخدِّ
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رات خالل السنة. وحتى 1 ترشين الثاين/ التجارة الدولية باملخدِّ
نوفمرب 2017، ورد ردَّان من تشيكيا واململكة العربية السعودية 
هت رسائل تذكريية إىل البلدان التي مل ترسل  بهذا الشأن، وقد ُوجِّ

ردودها، وستواصل الهيئة متابعة هذه املسألة مع تلك البلدان.

 7/1981 واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  بقراري  وعمالً   –63
بتقديرات  الهيئة  تزويد  الحكومات  من  يُرجى  و44/1991، 
من  والعلمية  الطبية  لألغراض  السنوية  الوطنية  الحتياجاتها 
والرابع  والثالث  الثاين  الجداول  يف  املدرجة  العقلية  املؤثِّرات 
بالتقديرات  واألقاليم  الدول  جميُع  وتبلَّغ   .1971 سنة  التفاقية 
رة  املصدِّ البلدان  يف  املختصة  السلطات  ملساعدة  وذلك  الواردة، 
ترشين   1 وحتى  العقلية.  املؤثِّرات  صادرات  عىل  املوافقة  عند 
الثاين/نوفمرب 2017، كانت حكومات جميع البلدان واألقاليم قد 
السنوية  الطبية  واحداً عىل األقلِّ عن احتياجاتها  مت تقديراً  قدَّ
من املؤثِّرات العقلية، باستثناء جنوب السودان، الذي وضعت له 

الهيئة تقديرات يف عام 2011.

تقديرات  ث  وتحدِّ تراجع  بأن  الحكوماِت  الهيئُة  وتويص   –64
الطبية  لألغراض  العقلية  املؤثِّرات  من  السنوية  احتياجاتها 
أنَّ  بيد  سنوات.  ثالث  كل  األقل  عىل  واحدة  مرة  والعلمية 
املرشوعة من  تنقيح الحتياجاتها  أيَّ  م  تقدِّ هناك 26 حكومًة مل 
املؤثِّرات العقلية منذ ما ال يقلُّ عن ثالث سنوات. ومن ثَمَّ فإنَّ 
التقديرات املتاحة بشأن تلك البلدان واألقاليم رمبا مل تعد مطابقة 

الحتياجاتها الطبية والعلمية الفعلية من املؤثِّرات العقلية.

لألغراض  الالزمة  العقلية  املؤثِّرات  استرياد  ر  يتأخَّ وقد   –65
االحتياجات  عن  التقديرات  تقلُّ  عندما  العلمية  أو  الطبية 
ا عندما تتجاوز التقديرات كثرياً االحتياجات  املرشوعة الفعلية. أمَّ
املرشوعة، فإنَّ ذلك قد يزيد من احتامل ترسيب املؤثِّرات العقلية 
إىل قنوات غري مرشوعة. وقد ذكَّرت الهيئُة البلداَن مراراً وتكراراً 
تقديراً  األولية  الوطنية  لالحتياجات  الحكومات  تقدير  بأهمية 

صحيحاً وواقعيًّا. 

وكام يف السنوات السابقة، ال يزال نظام تقدير االحتياجات   –66
السنوية من املؤثِّرات العقلية يعمل بصورة جيِّدة، مع تقيُّد معظم 
بلداً   29 سلطات  أصدرت   ،2016 عام  ويف  به.  واألقاليم  البلدان 
أذون استرياد ملواد مل تضع لها من قبُل أيَّ تقديرات، أو لكميات 
د بلدان اثنان فقط، تجاوزت كميات  تجاوزت تقديراتها بكثري. وُحدِّ

صادراتهام من املؤثِّرات العقلية التقديرات ذات الصلة.

“تدعيم  املعنون   ،3/49 رات  املخدِّ لجنة  قرار  مع  ومتاشياً   –67
العقاقري  املستخدمة يف صنع  السليفة  الكيمياويات  مراقبة  نظم 
م إىل الهيئة، عىل  االصطناعية”، يطلب من الدول األعضاء أن تقدِّ
أساس طوعي، تقديرات سنوية الحتياجاتها املرشوعة من واردات 
اإلمكان،  وبقدر  األمفيتامينية،  طات  املنشِّ سالئف  من  أربع 
الثاين/ ترشين  ويف 1  املواد.  تلك  عىل  املحتوية  املستحرضات 

تقديراتها  مت  قدَّ قد  بلداً   166 حكومات  كانت   ،2017 نوفمرب 

للسلطات  أعطى  مامَّ  املواد،  تلك  من  األقل  عىل  واحدة  ملادة 
املرشوعة  االحتياجات  عىل  اً  مؤرشِّ رة  املصدِّ البلدان  يف  املختصة 

للبلدان املستوردة، وساعد عىل منع محاوالت الترسيب.

اشرتاط الحصول عىل أذون االسترياد والتصدير

أذون  عىل  الحصول  الشرتاط  العاملي  التطبيق  يشكِّل   –68
لالسترياد والتصدير، املنصوص عليه يف اتفاقية سنة 1961 واتفاقية 
رات إىل السوق  سنة 1971، عنرصاً رئيسيًّا يف منع ترسيب املخدِّ
غري املرشوعة. وتُشرتط هذه األذون للمعامالت املتعلقة بأيٍّ من 
املواد الخاضعة للمراقبة مبوجب اتفاقية سنة 1961 أو املدرجة 
هاتان  وتلِزم   .1971 سنة  التفاقية  والثاين  األول  الجدولني  يف 
استرياد  أذون  تُصِدر  بأن  املختصة  الوطنية  السلطات  االتفاقيتان 
للمعامالت املتعلقة باسترياد هذه املواد إىل بلدانها. ويجب عىل 
من  تتحقَّق  أن  رة  املصدِّ البلدان  يف  املختصة  الوطنية  السلطات 
الالزمة  التصدير  أذون  إصدار  قبل  هذه  االسترياد  أذون  صحة 

للسامح للشحنات املحتوية عىل هذه املواد مبغادرة بلدانها.

وال تشرتط اتفاقية سنة 1971 الحصول عىل أذون استرياد   –69
وتصدير للتجارة يف املؤثِّرات العقلية املدرجة يف جدوليها الثالث 
والرابع. ومع ذلك، وبالنظر إىل اتِّساع نطاق ترسيب هذه املواد 
السبعينات  عقدْي  خالل  املرشوعة  الدولية  التجارة  قنوات  من 
االقتصادي  املجلس  طلب  فقد  املايض،  القرن  من  والثامنينات 
و30/1987   15/1985 قراراته  يف  الحكومات،  إىل  واالجتامعي 
والتصدير  االسترياد  أذون  نظام  نطاق  ع  توسِّ أن  و38/1993، 

ليشمل هذه املؤثِّرات العقلية أيضاً.

املذكورة  واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  بقرارات  وعمالً   –70
آنفاً، باتت معظم البلدان واألقاليم تشرتط بالفعل الحصول عىل 
الجدولني  يف  املدرجة  العقلية  للمؤثِّرات  وتصدير  استرياد  أذون 
يف  أُرسل  تعميم  عىل  وردًّا   .1971 سنة  التفاقية  والرابع   الثالث 
عام 2016، تلقَّت الهيئة معلومات إضافية ومستوفاة من حكومات 
والفلبني  ودومينيكا  الشعبية  الدميقراطية  الو  وجمهورية  تايلند 
الحكومات بصفة خاصة  وليسوتو واملغرب. وقد استوفت بعض 
مقتضياتها بشأن إذن استرياد وتصدير مادة الفينازيبام، التي أضيفت 
يف عام 2016 إىل الجدول الرابع من اتفاقية سنة 1971. وبحلول 
1 ترشين الثاين/نوفمرب 2017، كان 206 بلدان وأقاليم قد أتاحت 
دة يتبنيَّ منها أنَّ جميع البلدان املستوردة  للهيئة معلومات محدَّ
رة الرئيسية تشرتط اآلن استصدار أذون استرياد وتصدير  واملصدِّ
والرابع  الثالث  الجدولني  يف  املدرجة  العقلية  املؤثِّرات  لجميع 
التفاقية سنة 1971. وتواصل الهيئة تزويد جميع الحكومات مرتني 
كل سنة بجدول يبنيِّ متطلَّبات منح أذون استرياد املواد املدرجة 
االقتصادي  املجلس  بقرارات  عمالً  والرابع  الثالث  الجدولني  يف 
ن  واالجتامعي ذات الصلة. وينرش هذا الجدول أيضاً يف الجزء املؤمَّ
من موقع الهيئة الشبيك الذي ال يتاح االطِّالع عليه إالَّ للمسؤولني 
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يصاً بذلك، ليك يتسنَّى إطالع السلطات  الحكوميني املأذون لهم خصِّ
رة، يف أقرب وقت ممكن، عىل أيِّ  الوطنية املختصة يف البلدان املصدِّ
تغيريات فيام تفرضه البلدان املستوردة من رشوط خاصة بأذون 
ية التي مل  االسترياد. وتحثُّ الهيئُة حكوماِت الدول القليلة املتبقِّ
تشرتط ترشيعاتها/لوائحها التنظيمية الوطنية بعد الحصول عىل 
أذون استرياد وتصدير لجميع املؤثِّرات العقلية، برصف النظر عامَّ 
إذا كانت تلك الدول أم مل تكن أطرافاً يف اتفاقية سنة 1٩71، عىل 
ع نطاق هذه التدابري الرقابية لتشمل جميع املواد املدرجة  أن توسِّ
يف الجدولني الثالث والرابع من اتفاقية سنة 1٩71 يف أقرب وقت 

ممكن، وأن تُبلِّغ الهيئَة بهذا الشأن.

وال تشرتط اتفاقية سنة 1988 إصدار أذون استرياد وتصدير   –71
والثاين. ومع ذلك،  األول  املدرجة يف جدوليها  املواد  للتجارة يف 
ياً ملنع ترسيب تلك املواد، فإنَّ االتفاقية تنصُّ عىل توجيه  وتوخِّ
الحكومة  سلطات  إىل  رة  املقرَّ الشحنات  بشأن  مسبق  إشعار 
املستوردة )انظر الفقرتني 74 و75 أدناه بشأن اإلشعارات املسبقة 

لتصدير السالئف الكيميائية(.

النظام اإللكرتوين الدويل ألذون استرياد وتصدير العقاقري 
رة واملؤثِّرات العقلية املخدِّ

يف إطار مساعي الهيئة لتسخري التقدم التكنولوجي من أجل   –72
ضامن فعالية وكفاءة تطبيق نظام أذون استرياد وتصدير العقاقري 
تقود  املرشوعة،  الدولية  التجارة  يف  العقلية  واملؤثِّرات  رة  املخدِّ
الهيئة الجهود املبذولة الستحداث أداة إلكرتونية من شأنها تيسري 
عمل السلطات الوطنية املختصة وترسيع وتريته والحدِّ من مخاطر 
االسترياد  ألذون  الدويل  والنظام  واملواد.  العقاقري  هذه  ترسيب 
الهيئة  ابتكرته  اإلنرتنت  عىل  تطبيق  هو   )I2ES( والتصدير 
والجرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب  مع  بالتعاون 
وبدعم من الدول األعضاء. ويتيح هذا النظام للحكومات إمكانية 
الواردات  إلكرتونيًّا فيام يخصُّ  والتصدير  االسترياد  أذون  إصدار 
العقلية،  واملؤثِّرات  رة  املخدِّ العقاقري  من  املرشوعة  والصادرات 
كل  مرشوعية  من  الفوري  والتحقُّق  آنيًّا،  األذون  هذه  وتبادل 
معاملة عىل حدة، مع ضامن االمتثال التام ملقتضيات االتفاقيات 
احتامل  من  كثرياً  النظام  هذا  ويحدُّ  رات.  املخدِّ ملراقبة  الدولية 
رات إىل القنوات غري املرشوعة )للمزيد من  ترسيب شحنات املخدِّ

التفاصيل، انظر القسم واو )“مواضيع خاصة”(، أدناه(.

وقد أُطلق النظام الدويل ألذون االسترياد والتصدير رسميًّا   –73
من  املختصة  الوطنية  السلطات  فيه  لت  وتسجَّ  2015 عام  يف 
لجنة  دورة  هامش  عىل  ُعقد   ،2017 آذار/مارس  ويف  بلداً.   40
لجمع  النظام  مستعميل  ملجموعة  اجتامع  الستني  رات  املخدِّ
من  خبرياً   40 زهاء  االجتامع  ذلك  وحرض  عليه.   تعقيباتهم 
البلدان  من  الحكوميني  للمسؤولني  االجتامع  وأتاح  بلداً.   30
النظام  تطبيق  سبل  بشأن  األفكار  لتبادل  قيِّمة  فرصة  املشاركة 

وتقديم  أكمل  وجه  عىل  والتصدير  االسترياد  ألذون  الدويل 
تعقيبات إىل الهيئة وإىل دائرة تكنولوجيا املعلومات التابعة ملكتب 
رات والجرمية، ليتمَّ االسرتشاد بها يف  األمم املتحدة املعني باملخدِّ
توجيه العمل الذي يضطلع به مستقبالً وملواصلة تطوير النظام. 
ل عدد كبري من  دت مجموعة املستعملني عىل أهمية تسجُّ وشدَّ
السلطات الوطنية املختصة لحكومات الدول عرب العامل يف النظام 
ل  واستعاملها الواسع له، وشجَّعت جميَع الحكومات عىل التسجُّ
السلطات  كل  ع  تشجِّ أن  الهيئة  وتودُّ  واستخدامه.  النظام  يف 
ل يف النظام ومل تبدأ يف استعامله  الوطنية املختصة التي مل تسجِّ
القيام بذلك يف أقرب وقت ممكن، حيث لن تتمكَّن  بعد عىل 
الحكومات من تحقيق استفادة تامة من املزايا التي تتيحها هذه 
الهيئة  وتعرب  النطاق.  الواسع  تطبيقها  األداة سوى من خالل 
ر الدعوة  عن استعدادها لتقديم املساعدة يف هذا الصدد، وتكرِّ
رات 10/58 بأن  هة إىل الدول األعضاء يف قرار لجنة املخدِّ املوجَّ
من  الهيئة  أمانة  لتمكني  املايل  الدعم  من  ما ميكن  أقىص  م  تقدِّ
داً رضورة دعم  مواصلة إدارة هذا النظام ورصده، وتؤكِّد مجدَّ

تنفيذ النظام ومواصلة تطويره.

اإلشعارات السابقة لتصدير السالئف الكيميائية

تجيز الفقرة 10 )أ( من املادة 12 من اتفاقية سنة 1988   –74
بإبالغها  رة  املصدِّ البلدان  تلزم  أن  املستوردة  البلدان  لحكومات 
بأيِّ سالئف تعتزم تصديرها إىل أراضيها. وحتى 1 ترشين الثاين/

هذا  إىل  وإقليامً  دولًة   112 سلطات  استندت   ،2017 نوفمرب 
لها  أتاح  مامَّ  للتصدير،  سابقة  إشعارات  رسميًّا  وطلبت  الحكم 
ع  القيام بالتحقُّق املسبق من مرشوعية املعامالت املزمعة. وتشجَّ
سابقة  إشعارات  رسميًّا  تطلب  مل  التي  ية  املتبقِّ الحكومات 
للتصدير عىل االستناد إىل الفقرة 10 )أ( من املادة 12 من اتفاقية 
بهذه  الوعي  إلذكاء  ياً  توخِّ التأخري،  من  مزيد  دون   1٩88 سنة 
املسائل وتقليص إمكانية دخول السالئف الكيميائية إىل أراضيها.

وييرسِّ نظام اإلشعارات السابقة للتصدير باالتصال الحاسويب   –75
عن  اناً  مجَّ الهيئة  تتيحها  نة  مؤمَّ أداة  أونالين(، وهو  )بن  املبارش 
التواصل  رة  واملصدِّ املستوردة  للحكومات  اإلنرتنت،  طريق 
الكيميائية  بالسالئف  الدولية  بالتجارة  يتعلَّق  فيام  فيام بينها 
والتنبيه بشأن أيِّ معامالت مشبوهة. وحتى 1 ترشين الثاين/نوفمرب 
لة فيه واملستخدمة له  2017، بلغ مجموع عدد الحكومات املتسجِّ
157 حكومًة. ورغم أنَّ ذلك ميثِّل زيادة باملقارنة مع العام املايض، 
ل بعد  ما زال هناك عدد ال يستهان به من الحكومات التي مل تتسجَّ
تستعمل  أن  الحكوماِت  الهيئُة  وتناشد  النظام.  استخدام  لغرض 
ية  نظام بن أونالين بصورة نشطة ومنتظمة، وتحثُّ الدوَل املتبقِّ
ذلك  تفعل  أن  عىل  هذا النظام  الستعامل  بعد  ل  تتسجَّ مل   التي 
ة ملساعدة الحكومات يف  يف أقرب فرصة ممكنة. والهيئة مستعدَّ

هذا الصدد. 
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فعالية تدابري املراقبة الرامية إىل منع ترسيب  )ج( 
املواد الخاضعة للمراقبة من قنوات التجارة الدولية

اتفاقية  يف  عليه  املنصوص  املراقبة  تدابري  نظام  يوفِّر   –76
رة  املخدِّ العقاقري  يف  الدولية  للتجارة  الة  فعَّ حامية   1961 سنة 
مرشوعة.  غري  قنوات  إىل  العقاقري  هذه  ترسيب  محاوالت  من 
لتدابري  تقريباً  الدول  جميع  لتنفيذ  نتيجة  أنَّه،  يالحظ  وباملثل، 
املراقبة املنصوص عليها يف اتفاقية سنة 1971 وقرارات املجلس 
االقتصادي واالجتامعي ذات الصلة، مل يتبنيَّ يف السنوات األخرية 
التجارة  من  عقلية  مؤثِّرات  ترسيب  ن  تتضمَّ حاالت  أيِّ  وقوع 
اتفاقية  فإنَّ  إىل ذلك،  قنوات غري مرشوعة. وإضافة  إىل  الدولية 
سنة 1988 تلزم األطراف بأن متنع ترسيب السالئف الكيميائية 
رة  من التجارة الدولية لغرض استخدامها يف صنع العقاقري املخدِّ
واملؤثِّرات العقلية بصورة غري مرشوعة. وقد أنشأت الهيئة أيضاً 
عة لرصد االمتثال لهذا الجانب من اتفاقية سنة 1988،  نظامً متنوِّ

ولتيسري التعاون بني الحكومات تحقيقاً لذلك الغرض. 

ي بانتظام مع السلطات املختصة يف البلدان  ويجري التحرِّ  –77
املعنية عن التناقضات يف التقارير الحكومية عن التجارة الدولية 
رة واملؤثِّرات العقلية، ضامناً لعدم حدوث أيِّ  يف العقاقري املخدِّ
ترسيب لهذه املواد من التجارة الدولية املرشوعة. وقد تكشف 
يات عن أوجه قصور يف تنفيذ تدابري مراقبة العقاقري  هذه التحرِّ
الرشكات  امتثال  عدم  ذلك  يف  مبا  العقلية،  واملؤثِّرات  رة  املخدِّ

رات. لألحكام الوطنية املتعلقة مبراقبة املخدِّ

وقد استُهلَّت إجراءات التحرِّي يف 39 بلداً بشأن التناقضات   –78
رة.  الواردة يف تقارير عام 2016 فيام يتعلَّق بتجارة العقاقري املخدِّ
وحتى 1 ترشين الثاين/نوفمرب 2017، كانت قد وردت ردود من 
كتابية  أخطاء  عن  ناتجة  التناقضات  أنَّ  منها  واتَّضح  بلداً،   28
أو  صادرات  عن  اإلبالغ  أو بسبب  التقارير،  إعداد  يف  وتقنية 
واردات من مستحرضات مدرجة يف الجدول الثالث من اتفاقية 
سنة 1961 دون اإلشارة إىل ذلك يف االستامرة املعنية، أو اإلشارة 
دومنا قصد إىل بلدان العبور باعتبارها من الرشكاء التجاريني. ومثَّة 
حاالت أكَّدت فيها البلدان الكميات التي أفادت بها، مامَّ أفىض إىل 
يات مع الرشكاء التجاريني لكل  الرشوع يف إجراءات متابعة التحرِّ
هت إىل الدول التي مل ترسل ردوداً رسائل  من تلك البلدان. وُوجِّ

تذكريية بهذا الشأن.

العقلية،  املؤثِّرات  يف  الدولية  بالتجارة  يتعلَّق  فيام  وأيضاً   –79
يات مع 52 بلداً بشأن 655 حالًة من التناقضات يف  استُهلَّت تحرِّ
الثاين/نوفمرب 2017، وردت  بيانات عام 2015. وحتى 1 ترشين 
من 31 بلداً ردود تعلَّقت بتلك التناقضات، مامَّ أسفر عن تسوية 
البلدان  فيها  أكَّدت  التي  الحاالت  جميع  ويف  منها.  تناقضاً   475
مة، استُهلَّت عند االقتضاء إجراءات متابعة  املجيبة البيانات املقدَّ
مع البلدان املشمولة باملعاملة املعنية. وتدلُّ جميع الردود الواردة 
عىل أنَّ سبب التناقضات يعود إىل أخطاء كتابية أو تقنية، وذلك يف 

ا بسبب عدم تحويل كميات املواد إىل قاعدتها  معظم األحيان إمَّ
املستورد  البلد  تسلُّم  عدم  أْي  “التداخل”،  بسبب  أو  الالمائية 
رة يف سنة معيَّنة إالَّ يف بداية السنة التالية. ومل يَُدلَّ  للكمية املصدَّ
أيٌّ من الحاالت املتحرَّى عنها عىل احتامل ترسيب مؤثِّرات عقلية 

من التجارة الدولية.

 12 املادة  أحكام  استُكملت  فقد  بالسالئف،  يتعلَّق  وفيام   –80
القرارات  من  بعدد  السنوات  مرِّ  عىل   1988 سنة  اتفاقية  من 
واالجتامعي  االقتصادي  واملجلس  العامة  الجمعية  عن  الصادرة 
لهذه  وتنفيذها  الحكومات  اعتامد  أنَّ  كام  رات.  املخدِّ ولجنة 
يف  املدرجة  املواد  حركة  رصد  فعالية  عزَّز  الطوعية  التدابري 
من  الحدِّ  يف  وساهم  االتفاقية،  تلك  من  والثاين  األول  الجدولني 
ي  للتصدِّ ياً  حاالت ترسيبها من التجارة الدولية املرشوعة. وتوخِّ
يات الجديدة القامئة اآلن أمام الحكومات واملجتمع الدويل،  للتحدِّ
آذار/مارس  يف  الصادر   5/60 قرارها  يف  رات،  املخدِّ لجنة  دعت 
تحسني  وإىل  الطوعية  التدابري  من  مجموعة  اتخاذ  إىل   ،2017
مسألة  معالجة  أجل  من  الهيئة  ومع  الحكومات  ما بني  التعاون 
تستعمل  والتي  الجداول  يف  املدرجة  غري  الكيميائية  السالئف 
مرشوعة؛  غري  بصورة  العقلية  واملؤثِّرات  رات  املخدِّ صنع  يف 
ي لألنشطة  وطلبت اللجنة أيضاً يف ذلك القرار اتخاذ إجراء للتصدِّ

اإلجرامية املرتكبة عرب اإلنرتنت فيام يتعلَّق بالسالئف.

ومثَّة عنرص بالغ األهمية يندرج ضمن الجهود التي تبذلها   –81
الهيئة لدعم الحكومات يف منع ترسيب املواد الكيميائية والتحرِّي 
الحكومات.  بني  املتداولة  للمعلومات  اآلين  الطابع  وهو  بشأنه، 
وبصفة خاصة، تيرسِّ األدوات اإللكرتونية التي استحدثتها الهيئة 
التعاون الفوري وأنشطة املتابعة الكتشاف املسؤولني عن ترسيب 
السالئف واالتِّجار بها. وفيام يخصُّ اإلشعارات السابقة للتصدير، 
عند  وتطلب،  املشبوهة  الشحنات  عىل  تعلِّم  الهيئة  زالت  ما 
االقتضاء، توضيحات رصيحة بشأنها. ولقد شهدت هذه األدوات 
راً ملحوظاً عىل مرِّ السنوات، وذلك من حيث حجم وتفاصيل  تطوُّ

مها بعض الحكومات.  املعلومات التي تقدِّ

وكذلك فإنَّ مبادريت الهيئة، وهام مرشوع بريزم ومرشوع   –82
غري  الصنع  يف  املستخدمة  السالئف  تركِّزان عىل  اللتني  التالحم، 
طات األمفيتامينية والكوكايني والهريوين، أسهمتا  املرشوع للمنشِّ
الخاضعة  املواد  ترسيب  ومنع  املعرفية  الثغرات  سدِّ  يف  أيضاً 

للمراقبة من التجارة الدولية ومن قنوات التوزيع الداخلية.

املرشوعني،  هذين  بشأن  التفاصيل  عىل  االطِّالع  وميكن   –83
والتطوُّرات  لالتجاهات  أجري  الذي  ق  املعمَّ التحليل  وبشأن 
تنفيذ  عن   ،2017 لعام  الهيئة  تقرير  يف  امللحوظة،  الحديثة 
من  الرابع  الفصل  ويبحث  اتفاقية سنة 1988.)63(  من  املادة 12 

ذلك التقرير االتِّجار بالسالئف الذي يتمُّ عرب اإلنرتنت.

.E/INCB/2017/4  )63(  
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منع ترسيب السالئف من قنوات   )د( 
التوزيع الداخلية

ما زال الترسيب من قنوات التوزيع الداخلية يشكِّل مصدراً   –84
رئيسيًّا للمواد املدرجة يف الجدولني األول والثاين، التي تستخدم يف 
رات بصورة غري مرشوعة، وذلك ألنَّ التدابري الرقابية  صنع املخدِّ
وتوزيعها  الكيميائية  املواد  تجارة  عىل  الحكومات  تطبِّقها  التي 
داخل بلدانها ال تتواكب يف معظم األحيان مع التدابري املتَّبعة يف 
بلد وآخر. وتتعلق  تتباين بني  أنَّها  الدولية، كام  التجارة  مراقبة 
ملراقبة  الوطنية  النظم  من  العديد  يف  املستبانة  الثغرات  إحدى 
السالئف برشوط تسجيل املتعاملني الجدد بالسالئف وتطبيقهم 

لتلك الرشوط من الناحية العملية.

ضامن توافر املواد الخاضعة للمراقبة   –2 
الدولية لألغراض الطبية والعلمية

إليها يف ضامن  املسندة  الوالية  مع  متاشياً  الهيئة،  تضطلع   –85
توافر املواد الخاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية، 
رة واملؤثِّرات العقلية.  مبختلف األنشطة املتعلقة بالعقاقري املخدِّ
مع  وتتعاون  الحكومات  تتَّخذها  التي  اإلجراءات  ترصد  فهي 
املنظامت الدولية والهيئات األخرى دعامً لتوافر املواد الخاضعة 
م،  للمراقبة واستخدامها الرشيد لألغراض الطبية والعلمية، وتقدِّ
من خالل أمانتها، الدعم والتوجيه التقنيني للحكومات يف تنفيذها 

رات. ألحكام املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ

املذكورة  اإلجراءات  فعالية  وزيادة  تعزيز  عىل  وحرصاً   –86
 INCB“ باسم  مرشوعاً   2016 عام  يف  الهيئة  أطلقت  أعاله، 
Learning” )مرشوع الهيئة للتعلُّم(. ويساعد هذا املرشوُع الدوَل 

األعضاء يف سعيها إىل تحقيق االمتثال الكامل ألحكام املعاهدات 
رات. ومن بني األهداف التي يرمي إليها هذا  الدولية ملراقبة املخدِّ
الخاضعة  املواد  كافية من  كميات  توافر  املرشوع، هدف ضامن 
للمراقبة الدولية مع منع إساءة استعاملها وترسيبها إىل قنوات 

غري مرشوعة.

يف  فيينا،  يف  نُظِّمت  للتعلُّم”،  الهيئة  “مرشوع  إطار  ويف   –87
الوطنية  للسلطات  تدريبية  دراسية  حلقة   ،2017 متوز/يوليه 
السلطات  من  مشاركاً   57 حرضها  أوروبا،  يف  املختصة 
وأملانيا  وألبانيا  وإستونيا  وإسبانيا  الرويس  االتحاد  يف  الوطنية 
وبلجيكا  والربتغال  وإيطاليا  وآيسلندا  وأيرلندا  وأندورا 
ورومانيا  والدامنرك  األسود  والجبل  وتشيكيا  وبولندا  وبلغاريا 
ولكسمربغ  والتفيا  وفنلندا  ورصبيا  والسويد  وسلوفينيا 
وليتوانيا ومالطة والرنويج والنمسا وهنغاريا وهولندا. وشمل 
املسكِّنات  توافر  ضامن  أهمية  حول  مناقشة  أيضاً  التدريب 
الطبية  األغراض  يف  الستخدامها  العقلية  واملؤثِّرات  األفيونية 

والعلمية. وُعِقدت حلقة دراسية تدريبية لبلدان أوقيانوسيا يف 
سيدين بأسرتاليا يف ترشين الثاين/نوفمرب 2017، ويجري اإلعداد 
التكامل  منظومة  يف  األعضاء  للدول  تدريبية  عمل  لحلقة 
يف   2017 األول/ديسمرب  كانون  يف  ستُعَقد  الوسطى،  ألمريكا 
كان   ،2017 الثاين/نوفمرب  ترشين   1 وحتى  غواتيامال.  مدينة 
نحو  بلداً، ميثِّل سكانهم معاً   56 116 مسؤوالً من  ما مجموعه 
املرشوع  إطار  يف  التدريب  وا  قد تلقَّ العامل،  سكان  عدد  نصف 

)انظر القسم واو أدناه لالطِّالع عىل مزيد من التفاصيل(.

عرض الخامات األفيونية والطلب عليها )أ( 

تضطلع الهيئة بانتظام، وفقاً للمهام املسندة إليها مبوجب   –88
لة مبوجب  رات لسنة 1961 بصيغتها املعدَّ االتفاقية الوحيدة للمخدِّ
بروتوكول سنة 1972 وقرارات املجلس االقتصادي واالجتامعي 
رات ذات الصلة، بدراسة املسائل التي تؤثِّر يف عرض  ولجنة املخدِّ
األفيونيات والطلب عليها لتلبية االحتياجات املرشوعة، وتسعى 
ن هذا  إىل ضامن وجود توازن دائم بني العرض والطلب. ويتضمَّ
من  مة  املقدَّ البيانات  إىل  استناداً  الراهنة  للحالة  تحليالً  القسم 

الحكومات.)64(

ياً للوقوف عىل الوضع الراهن بخصوص الطلب عىل  وتوخِّ  –89
مة  الخامات األفيونية وعرضها، تقوم الهيئة بتحليل البيانات املقدَّ
من الحكومات عن الخامات األفيونية وعن األفيونيات املصنوعة 
املعلومات  ذلك،  إىل  إضافة  الهيئة،  وتحلِّل  الخامات.  هذه  من 
بحجم  املتعلقة  والتقديرات  الخامات،  هذه  باستخدام  املتعلقة 
الصعيد  عىل  ومخزوناتها  املرشوعة  االستخدامات  يف  استهالكها 
رات لعام 2017  العاملي. ويرد يف تقرير الهيئة التقني عن املخدِّ
الخامات  بعرض  يتعلَّق  فيام  الراهن  للوضع  ل  مفصَّ تحليل 

األفيونية والطلب عليها.)65(

املورفني

املزروعة  األرايض  ملساحة  ر  املقدَّ السنوي  املتوسط  بلغ   –90
بخشخاش األفيون الغني باملورفني خالل السنوات األربع األخرية 
370 119 هكتاراً. وكانت املساحة املزروعة واملساحة التي تمَّ 
وبلغ  التقديرات.  تلك  عن  الدوام  عىل  ن  تقالَّ فعالً  حصادها 
رة  متوسط املساحة املزروعة فعالً 72 يف املائة من املساحة املقدَّ
يف الفرتة 2013– 2016 )77 يف املائة يف عام 2016(. وبلغ متوسط 

الشعبية  كوريا  بجمهورية  املتعلقة  البيانات  التحليل  هذا  يشمل  ال   )64(  
الخامات األفيونية لالستهالك املحيل فقط.  تنتجان  اللتني  الدميقراطية والصني، 
باستعاملها  املأذون  األفيون  مبضبوطات  املتعلقة  البيانات  يشمل  ال  أنَّه  كام 
ألغراض مرشوعة يف جمهورية إيران اإلسالمية، وكذلك البيانات املتعلقة بالطلب 

عىل األفيونيات املشتقة من هذا األفيون.
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رة   مساحة األرايض التي تمَّ حصادها 58 يف املائة من املساحة املقدَّ
تمَّ  التي  املساحة  2016(. وشكَّل متوسط  املائة يف عام  )48 يف 
حصادها 80 يف املائة من مساحة األرايض املزروعة )63 يف املائة 
إىل   2017 لعام  املسبقة  البيانات  وتشري   .)2016 عام  يف  فقط 
مجموع  يف  املائة  يف  عن 10  يقلُّ  ال  مبا  نسبته  ر  تقدَّ انخفاض 
باملورفني  الغني  األفيون  بخشخاش  املزروعة  األرايض  مساحة 
يخصُّ  وفيام  الرئيسية.  املنتجة  البلدان  يف  حصادها  تمَّ  التي 
باملورفني  الغني  األفيون  زراعة خشخاش  أنَّ  ر  يقدَّ  ،2018 عام 

ستنخفض بنحو 20 يف املائة مقارنة بعام 2017.

الثيبائني

املزروعة  األرايض  ملساحة  ر  املقدَّ السنوي  املتوسط  بلغ   –91
األربع  السنوات  خالل  بالثيبائني  الغني  األفيون  بخشخاش 
واملساحة  املزروعة  املساحة  وكانت  20 هكتاراً.   089 األخرية 
رة،  ن عىل الدوام عن املساحة املقدَّ التي تمَّ حصادها فعالً تقالَّ
الغني  األفيون  بحالة خشخاش  مقارنة  أقلَّ  كان  الفرق  ولكن 
املائة  يف   87 فعالً  املزروعة  املساحة  متوسط  وبلغ  باملورفني. 
يف  املائة  يف   75(  2016–2013 لفرتة  رة  املقدَّ املساحة  من 
تمَّ حصادها  التي  األرايض  مساحة  متوسط  وبلغ   .)2016 عام 
يف  املائة  يف   70( املقدرة  املساحة  من  املائة  يف   80 بالفعل 
تمَّ حصادها  التي  األرايض  مساحة  متوسط  وبلغ   .)2016 عام 
يف  املائة  يف   93( املزروعة  املساحة  من  املائة  يف   92  بالفعل 
تنخفض  أن  و2018   2017 عامي  يف  ويتوقَّع   .)2016 عام 
مقاسة  بالثيبائني،  الغني  األفيون  بخشخاش  املزروعة  املساحة 
تلك  ستزداد  حني  يف  البلدان  بعض  يف  املحصودة،  باملساحة 

املساحة يف بلدان أخرى. 

الكوديني

بالفعل  منها  حصد  التي  األرايض  مساحة  انخفضت   –92
يف   85 بنحو   2016 عام  يف  بالكوديني  الغني  األفيون  خشخاش 
املائة يف أسرتاليا و70 يف املائة يف فرنسا مقارنًة بالسنة السابقة. 
ويتوقَّع أن تزداد زراعته يف أسرتاليا يف عام 2017 بنسبة 40 يف 
خشخاش  من  النوع  هذا  زراعة  فرنسا  أوقفت  حني  يف  املائة، 
املنتجني  بني  من  الوحيد  البلد  وهي  أسرتاليا،  وتعتزم  األفيون. 
 2017 عامي  يف  بالكوديني  الغني  األفيون  لخشخاش  الرئيسيني 

و2018، زيادة ذلك اإلنتاج يف عام 2018.

النوسكابني

املزروعة  املساحة  يف  زيادة  عن  األخرية  اآلونة  يف  أُبلغ   –93
البلدان  بعض  يف  بالنوسكابني  الغني  األفيون  بخشخاش 

الدولية.  للمراقبة  الخاضعة  غري  املواد  من  وهو  املنتجة، 
الخاضعة  األفيونيات  كمية  مناسباً،  كان  حيثام  أدرجت،  وقد 
هذا  زراعة  من  عليها  الحصول  تمَّ  التي  الدولية  للمراقبة 
عىل  والطلب  األفيونية  الخامات  عرض  تحليل  يف  الصنف 
فرنسا  وكانت  والعلمية.  الطبية  لألغراض  األفيونيات 
عن   2016 سنة  يف  أبلغا  اللذين  الوحيدين  البلدين  وهنغاريا 
للبيانات  ووفقاً  بالنوسكابني.  الغني  األفيون  خشخاش  زراعة 
من  طنًّا   1 487 إنتاج  أسرتاليا  تتوقَّع   ،2017 لعام  املسبقة 
مساحته  ما  )سيحصد  األفيون  خشخاش  من  الصنف  هذا 
املحصودة يف  األرايض  مساحة  تبلغ  أن  ويتوقَّع   940 هكتاراً(. 
عام 2017 يف هنغاريا 254 هكتاراً. كام تتوقَّع كل من أسرتاليا 

 .2018 املزروعة يف عام  وفرنسا وهنغاريا زيادة مساحاتها 

إنتاج الخامات األفيونية )ب( 

املورفني

باملورفني  الغنية  األفيونية  الخامات  إنتاج  إجاميل  انخفض   –94
يف البلدان املنتجة الرئيسية من 586 طنًّا من املورفني املكافئ يف 
عام 2015 إىل 463 طنًّا منه يف عام 2016.)66( ويتوقَّع أن يرتفع 
داً إىل  اإلنتاج العاملي من الخامات األفيونية الغنية باملورفني مجدَّ
577 طنًّا من املورفني املكافئ له يف عام 2017. ومن هذه الكمية، 
واألفيون  املائة(  يف   92( 529 طنًّا  الخشخاش  قشُّ  يشكِّل   سوف 
ر أن ينخفض  املائة(. وفيام يخصُّ عام 2018، يقدَّ 48 طنًّا )8 يف 
إىل  باملورفني  الغنية  األفيونية  الخامات  من  العاملي   اإلنتاج 

528 طنًّا من املورفني املكافئ. 

الثيبائني

الغنية  األفيونية  الخامات  من  العاملي  اإلنتاج  بلغ   –95
 .2016 عام  يف  املكافئ  الثيبائني  من  طنًّا)67(   187 بالثيبائني 
ويتوقَّع أن يزداد اإلنتاج العاملي من الخامات األفيونية الغنية 
 2017 عام  يف  املكافئ  الثيبائني  من  292 طنًّا  بنحو  بالثيبائني 
نتيجة الزيادات املتوقَّعة يف جميع البلدان املنتجة. ويتوقَّع أن 
 2018 عام  يف  قليالً  بالثيبائني  الغنية  الخام  املواد  إنتاج  يزداد 

طنًّا.  297 ليبلغ 

عليها  ل  املتحصَّ الخامات  مقدار  إىل  األول  املقام  يف  التحليل  يستند   )66(  

من خشخاش األفيون الغني باملورفني، ولكنه يشمل قلويد املورفني املوجود يف 
خشخاش األفيون الغني بالثيبائني ويف خشخاش األفيون الغني بالكوديني، كلام 

كان هذا مناسباً.

عليها  ل  املتحصَّ الخامات  مقدار  إىل  األول  املقام  يف  التحليل  يستند   )67(  
من خشخاش األفيون الغني بالثيبائني، ولكنه يشمل قلويد الثيبائني املوجود يف 

خشخاش األفيون الغني باملورفني، كلام كان هذا مناسباً.
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املخزونات العاملية من الخامات األفيونية  )ج( 
واألفيونيات املستخلصة منها

املورفني

الغنية باملورفني )قشُّ  الخامات األفيونية  بلغت مخزونات   –96
الخشخاش، وركازة قشِّ الخشخاش، واألفيون( نحو 747 طنًّا من 
ل  املورفني املكافئ يف نهاية عام 2016، وهو نفس مستواها املسجَّ
يف عام 2015. واعترُبت هذه املخزونات كافية لتلبية الطلب العاملي 
املتوقَّع من املصنِّعني ملدة 19 شهراً، مبستوى الطلب يف عام 2017. 
وكان حجم املخزونات العاملية من األفيونيات املنتَجة من الخامات 
أساساً،  ومورفني  كوديني  شكل  يف  باملورفني،  الغنية  األفيونية 
لتلبية  كافياً  املكافئ(  املورفني  نهاية عام 2016 )534 طنًّا من  يف 
إىل  استناداً  تقريباً  املواد ملدة 15 شهراً  العاملي عىل هذه  الطلب 
مستوى الطلب املتوقَّع لعام 2017. واستناداً إىل البيانات الواردة 
من الحكومات، فإنَّ املخزونات اإلجاملية من األفيونيات والخامات 
األفيونيات  عىل  الطلب  لتلبية  متاماً  كافية  السواء  عىل  األفيونية 
القامئة عىل املورفني الالزمة لألغراض الطبية والعلمية لعام 2018.

الثيبائني

بالثيبائني  الغنية  األفيونية  الخامات  مخزونات  انخفضت   –97
)قشُّ الخشخاش، وركازة قشِّ الخشخاش، واألفيون( من 274 طنًّا 
يف عام 2015 إىل نحو 224 طنًّا من الثيبائني املكافئ بحلول نهاية 
عام 2016. وهذه املخزونات كافية لتلبية طلب املنتجني املتوقَّع 
عىل الصعيد العاملي يف عام 2017 لنحو 12 شهراً. وبقي مستوى 
العاملية املنتجة من الخامات  العاملية من األفيونيات  املخزونات 
صغرية  وكمية  والثيبائني  )األوكسيكودون  ثابتاً  بالثيبائني  الغنية 
يف  املكافئ  الثيبائني  من  طنًّا   242 وبلغ  األوكسيمورفون(  من 
عىل  العاملي  الطلب  لتلبية  كافية  كمية  وهي   ،2016 عام  نهاية 
والعلمية ملدة  الطبية  لألغراض  الثيبائني  القامئة عىل  األفيونيات 

18 شهراً.

طلب املنتجني عىل الخامات األفيونية مقاساً  )د( 
بالخامات املستخدمة

األفيونية  الخامات  عىل  للمنتجني  العاملي  الطلب  يشهد   –98
منذ  تناقصاً  األفيون(  وقش  األفيون  )وخصوصاً  باملورفني  الغنية 
عام 2014. وقد انخفض ذلك الطلب يف عام 2016 إىل 367 طنًّا 
من املورفني املكافئ، ولكنه يتوقَّع أن يرتفع مرة ثانية يف عامي 

2017 و2018 إىل 460 و470 طنًّا، عىل التوايل.

األفيونية  الخامات  عىل  للمنتجني  العاملي  الطلب  وشهد   –99
الغنية بالثيبائني تناقصاً من عام 2012 إىل عام 2015، ولكنه ارتفع 

من 183 طنًّا من الثيبائني املكافئ يف عام 2015 إىل 210 أطنان يف 
عام 2016. ويتوقَّع أن يستمر ارتفاع الطلب العاملي عىل الخامات 
من  طنًّا   230 ثم  طنًّا   220 إىل  ليصل  بالثيبائني  الغنية  األفيونية 

الثيبائني املكافئ يف عامي 2017 و2018، عىل التوايل.

التوازن بني عرض الخامات األفيونية   )ه( 
والطلب عليها

املورفني

باملورفني  الغنية  األفيونية  للخامات  العاملي  اإلنتاج  أخذ   –100
يتجاوز الطلب العاملي عليها منذ عام 2009، مامَّ أدَّى إىل تزايد 
حجم  ارتفع   ،2015 عام  ففي  التقلُّبات.  بعض  مع  املخزونات، 
املورفني  من  طنًّا   747 عند  واستقر  طنًّا   746 إىل  املخزونات 
املكافئ يف عام 2016، وهو ما يكفي لتلبية الطلب العاملي لنحو 
األفيونية  للخامات  العاملي  اإلنتاج  يزداد  أن  ويتوقَّع  شهراً.   19
الغنية باملورفني يف عام 2017 ليتجاوز الطلب العاملي مرة أخرى، 
مامَّ سيفيض إىل استمرار تزايد املخزونات العاملية من هذه املواد 
نهاية  يف  طنًّا   864 املخزونات  تبلغ  أن  ويتوقَّع   .2018 عام   يف 
العاملي  الطلب  من  تقريباً  شهراً   22 ما يعادل  وهو   ،2017 عام 
البيانات  توفِّر جميع  لعام 2018 )رغم عدم  املتوقَّع يف مستواه 
الالزمة لحساب توقُّعات كاملة(. وقد أشارت البلدان املنتجة إىل 
عزمها عىل خفض إنتاجها فيام يخصُّ عام 2018. ويتوقَّع أن يبلغ 
حجم املخزونات 922 طنًّا بحلول نهاية عام 2018، وهو ما يكفي 
املرتقب.  العاملي  الطلب  من  واحدة  سنة  عن  يقلُّ  ما ال  لتلبية 
باملورفني  الغنية  األفيونية  للخامات  العاملي  العرض  وسيبقى 

)املخزون واإلنتاج( كافياً متاماً لتلبية الطلب العاملي.

الثيبائني

تدنَّ إنتاج الخامات األفيونية الغنية بالثيبائني )187 طنًّا(،   –101
ألول مرة خالل خمسة أعوام، عن حجم الطلب )210 أطنان( 
يف عام 2016، وقد أدَّى ذلك إىل تناقص املخزونات )224 طنًّا( 
العاملي  الطلب  املخزونات  تلك  وعادلت  العام.  ذلك  نهاية  يف 
ملدة 12 شهراً. ويتوقَّع أن يزداد اإلنتاج يف عامي 2017 و2018. 
األفيونية  الخامات  من  العاملية  املخزونات  تبلغ  أن  ح  ويرجَّ
الغنية بالثيبائني 296 طنًّا يف نهاية عام 2017، وهي كافية لتلبية 
الطلب العاملي ملدة 15 شهراً تقريباً، ويحتمل أيضاً أن تبلغ تلك 
لتلبية  املخزونات 363 طنًّا يف نهاية عام 2018، وهو ما يكفي 
الطلب العاملي ملا ال يقلُّ عن سنة واحدة. وسيبلغ حجم العرض 
بالثيبائني )املخزون واإلنتاج(  الغنية  العاملي للخامات األفيونية 
عامي  يف  عليها  العاملي  الطلب  لتلبية  ما يلزم  يفوق  مستوى 

2017 و2018.
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اتجاهات مستويات استهالك املؤثِّرات األفيونية 

األفيونية  للمؤثِّرات  العاملي  االستهالك  مستوى  تضاعف   –102

بأكرث من ثالثة أضعاف خالل العرشين عاماً املاضية. وتذبذبت 

للمؤثِّرات  اإلجاميل  االستهالك  من  األفيونيات  استهالك  حصة 

يف  املائة  يف  و51   1997 عام  يف  املائة  يف   59 بني  األفيونية 

أن  بعد  يتناقص  األفيونيات  استهالك  أخذ  وقد  عام 2008. 

األفيونية  املؤثِّرات  مجموع  من  املائة  68 يف  بنسبة  ته  قمَّ بلغ 

املستهلكة يف عام 2014، حيث انخفضت نسبته إىل 61 يف املائة 

يف عام 2016. ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة املؤثِّرات األفيونية 

االصطناعية، التي تُستخدم لنفس أغراض استخدام األفيونيات، 

عام 2016.  يف  املائة  يف   39 إىل   2014 عام  يف  املائة  يف   32 من 

األفيونيات  عىل  الطلب  تزايد  توقُّع  إىل  العام  االتجاه  ويشري 

كان  إذا  ما  بوضوح  يبنيِّ  ما  هناك  ليس  غري أنَّه  املستقبل،  يف 

سينخفض  أم  سريتفع  األفيونية  للمؤثِّرات  الكيل  االستهالك 

مقارنة باستهالك املؤثِّرات األفيونية االصطناعية.

تعاون الحكومات مع الهيئة جيم– 

تقديم الحكومات معلومات إىل الهيئة  –1

التقرير  وهام:  عام،  كل  تقريرين  بنرش  مكلَّفة  الهيئة   –103

سنة  اتفاقية  من   12 املادة  تنفيذ  عن  الهيئة  وتقرير  السنوي، 

د الحكومات بتحليالت  1988. وتنرش الهيئة أيضاً تقارير فنية تزوِّ

للمعلومات اإلحصائية عن صنع املواد الخاضعة للمراقبة الدولية 

وعن التجارة يف هذه املواد واستهالكها واستخدامها ومخزوناتها، 

فضالً عن تحليل لتقديرات االحتياجات من هذه املواد.

وتستند تقارير الهيئة ومنشوراتها الفنية إىل املعلومات التي   –104

رات  يقع عىل عاتق األطراف يف املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ

املجلس  بقرارات  وعمالً  ذلك،  عىل  وعالوة  بتقدميها.  التزام 

الحكومات  م  تقدِّ رات،  املخدِّ ولجنة  واالجتامعي  االقتصادي 

املعلومات طوعاً بغية تيسري إجراء تقييم دقيق وشامل لسري عمل 

رات والسالئف. النظام الدويل ملراقبة املخدِّ

املعلومات  من  وغريها  البيانات  بفضل  الهيئة  وتتمكَّن   –105

املتعلقة  املرشوعة  األنشطة  رصد  من  الحكومات  من  الواردة 

وتقييم  الكيميائية  والسالئف  العقلية  واملؤثِّرات  رات  باملخدِّ

ملراقبة  الدويل  النظام  عمل  وسري  للمعاهدات  االمتثال  مدى 

م الهيئة، استناداً إىل تحليالتها، توصيات  رات عموماً. وتقدِّ املخدِّ

رات  ترمي إىل تحسني عمل هذا النظام بهدف ضامن توافر املخدِّ

ويف  والعلمية،  الطبية  لالحتياجات  الالزمة  العقلية  واملؤثِّرات 

الوقت نفسه، منع ترسيبها من القنوات املرشوعة إىل القنوات 

يف  الستخدامها  السالئف  ترسيب  منع  وكذلك  املرشوعة،  غري 

رات غري املرشوع. صنع املخدِّ

تقديم املعلومات اإلحصائية  –2

يقع عىل عاتق الحكومات التزام بتزويد الهيئة، سنويًّا ويف   –106
الوقت املناسب، بالتقارير اإلحصائية املطلوبة مبوجب االتفاقيات 

رات. الدولية ملراقبة املخدِّ

رات املخدِّ )أ( 

تلقَّت  قد  الهيئة  كانت   ،2017 الثاين/نوفمرب  ترشين   1 يف   –107

وغري  األطراف  )من  دولًة   152 من  سنوية  إحصائية  تقارير 

رات وصنعها  املخدِّ إنتاج  تناولت  وإقليامً  السواء(  األطراف عىل 

تغطي  وهي  منها،  واملضبوطة  املخزونة  والكميات  واستهالكها 

السنة التقوميية 2016 )االستامرة C(، أو ما ميثِّل نحو 71 يف املائة 

التقارير  عدد  عن  يزيد  الرقم  وهذا  املطلوبة.  اإلحصاءات  من 

تها الهيئة يف عام 2016 )148 تقريراً عن عام 2015( ويف  التي تلقَّ

عام 2015 )140 تقريراً عن عام 2014(.

يف  بياناتها  املائة(  يف   42( حكومًة   89 مجموعه  ما  م  وقدَّ  –108

أوانها، أْي قبل حلول املوعد النهايئ وهو 30 حزيران/يونيه 2017، 

السابقني  العامني  يف  يقابله  الذي  العدد  عن  يزيد  العدد  وهذا 

)84 بلداً يف عام 2016، و83 بلداً يف عام 2015(. ويف 1 ترشين 

الثاين/نوفمرب 2017، مل تكن التقارير اإلحصائية السنوية عن عام 

من جميع  املائة  يف   29( حكومًة   61 من  بعد  وردت  قد   2016

البلدان(،  من  املائة  يف   26( بلداً   56 ميثِّل  ما  أْي   الحكومات(، 

ا البلدان واألقاليم التي  و5 أقاليم )24 يف املائة من األقاليم(. أمَّ

م تقاريرها، فجلُّها يقع يف أفريقيا)68( والقارة األمريكية)69(  مل تقدِّ

ة بلدان  م عدَّ وآسيا)70( وأوروبا)71( وأوقيانوسيا.)72( ويُتوقَّع أن تقدِّ

وأقاليم أخرى بياناتها بعد 1 ترشين الثاين/نوفمرب 2017. 

إثيوبيا، إريرتيا، أنغوال، بوروندي، تريستان دا كونها، تشاد، جمهورية   )68(  
وبرينسيبي،  تومي  سان  زامبيا،  جيبويت،  السودان،  جنوب  الوسطى،  أفريقيا 
السنغال، الصومال، غابون، غامبيا، غينيا، غينيا االستوائية، الكامريون، الكونغو، 

ليربيا، ليبيا، ليسوتو، مايل، مالوي، موريتانيا، ناميبيا، النيجر.

تركس  البهاما، جزر  برمودا، جزر  باراغواي،  أنتيغوا وبربودا،  أروبا،   )69(  

كوبا،  غرينادا،  سورينام،  ونيفيس،  كيتس  سانت  كاميان،  جزر  وكايكوس، 
هايتي. املكسيك، 

قريغيزستان،  نام،  فييت  العراق،  طاجيكستان،  سنغافورة،  بوتان،   )70(  
كمبوديا، اليمن، وكذلك هونغ كونغ )الصني(.

البوسنة والهرسك، رومانيا، لكسمربغ.  )71(  

ساموا،  وفوتونا،  واليس  جزر  مارشال،  جزر  سليامن،  جزر  توفالو،   )72(  
فانواتو، كرييباس، ناورو، نيوي.
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البلدان  جميع  يقارب  مامَّ  سنوية  إحصاءات  ووردت   –109

رات وصنعها  التي يجري فيها إنتاج الكميات الرئيسية من املخدِّ

حت الهيئة يف تقريرها  وتوريدها وتصديرها واستهالكها. وقد وضَّ

السنوي لعام 2016 أهمية تقديم تقارير دقيقة يف الوقت املناسب 

رات  يف تحقيق فعالية وكفاءة سري عمل النظام الدويل ملراقبة املخدِّ

الهيئة  قدرة  يف  موثوقة  بيانات  توافر  يحدثه  الذي  الكبري  واألثر 

عىل القيام برصد دقيق للوضع العاملي. ومع ذلك، ما زال القلق 

مة، وبخاصة البيانات  يساور الهيئة بشأن نوعية بعض البيانات املقدَّ

التي ترد من بعض البلدان املنتجة واملصنِّعة الرئيسية، مامَّ يدلُّ 

عىل وجود قصور يف اآلليات الوطنية املعنية بتنظيم ورصد املواد 

الخاضعة للمراقبة الدولية. وتحثُّ الهيئُة الحكوماِت عىل تحسني 

للمراقبة  الخاضعة  املواد  زراعة  برصد  املعنية  الوطنية  آلياتها 

وإنتاجها وصنعها والتجارة فيها. وذلك ما ميكن تحقيقه، إىل حدٍّ ما، 

بواسطة تحسني وتطوير نظم البيانات الوطنية، وتدريب موظفي 

السلطات الوطنية املختصة والتأكُّد من وفاء الرشكات املرخَّص لها 

مبامرسة أنشطة تتصل باملواد الخاضعة للمراقبة الدولية بالرشوط 

القانونية املتصلة بتلك الرتاخيص.

املجموعة   2017 الثاين/نوفمرب  ترشين   1 حتى  ووردت   –110

الكاملة املتألِّفة من أربعة تقارير إحصائية فصلية عن الصادرات 

من   )A االستامرة(  2016 عام  يف  رات  املخدِّ من   والواردات 

تقريباً  املائة  يف   72 أْي   ، إقليامً(  و14  بلداً   139( حكومة   153

املعلومات.  تلك  تقديم  إليها  طُلب  حكومًة   213 مجموع  من 

مت 19 حكومًة )9 يف املائة تقريباً( تقريراً  وباإلضافة إىل ذلك، قدَّ

م ما مجموعه 36 بلداً و5 أقاليم  فصليًّا واحداً عىل األقل. ومل يقدِّ

)19 يف املائة تقريباً( أيَّ تقرير إحصايئ فصيل عن عام 2016.

املؤثِّرات العقلية )ب( 

الهيئة، عمالً  مت إىل  قُدِّ الثاين/نوفمرب 2017،  يف 1 ترشين   –111

عن  سنوية  إحصائية  تقارير   ،1971 سنة  اتفاقية  من   16 باملادة 

عام 2016 بشأن املؤثِّرات العقلية )االستامرة P(، من 151 دولًة 

الدول واألقاليم  املائة من مجموع  وإقليامً، وهو ما ميثِّل 71 يف 

التقارير  ل  معدَّ أنَّ  التقدير  مع  الهيئة  وتالحظ  بذلك.  املطالبة 

ل بشأن عام 2015. وباإلضافة  ل املسجَّ مة هو أعىل من املعدَّ املقدَّ

مت 107 حكومات طوعاً جميع التقارير اإلحصائية  إىل ذلك، قدَّ

الفصلية األربعة عن عام 2016 بشأن الواردات والصادرات من 

املواد املدرجة يف الجدول الثاين من اتفاقية سنة 1971، عمالً بقرار 

38 حكومًة  مت  وقدَّ  ،7/1981 واالجتامعي  االقتصادي  املجلس 

ة تقارير فصلية. أخرى عدَّ

اإلحصائية  تقاريرها  م  تقدِّ الحكومات  غالبية  أنَّ  ومع   –112

الحكومات  بعض  تعاون  فإنَّ  بانتظام،  والطوعية   اإللزامية 

م سوى 63 يف املائة تقريباً  مل يكن ُمرضياً. ففي عام 2017، مل يقدِّ

يف  األجل  انقضاء  قبل   2016 عام  عن   P االستامرة  البلدان  من 

م  تقدِّ مل  التي  البلدان  بني  من  وكان   .2017 30 حزيران/يونيه 

االستامرة P قبل انقضاء األجل بلدان رئيسية يف مجاالت الصنع 

والتوريد والتصدير، مثل الربازيل وبلجيكا والصني وفرنسا وكندا 

جمهورية  أنَّ  بقلق  الهيئة  وتالحظ  والهند.  املتحدة  واململكة 

م  تقدِّ مل  العقلية،  للمؤثِّرات  هام  ر  ومصدِّ مستورد  وهي  كوريا، 

الرسائل  من  الرغم  عىل  و2016،   2015 عامي  عن  تقريريها 

هت إىل جميع الحكومات التي تأخَّرت  التذكريية الدورية التي ُوجِّ

أو تخلَّفت عن تقديم تقاريرها.

واألقاليم  البلدان  أعىل عدد من  أنَّ  بقلق  الهيئة  وتالحظ   –113

أوقيانوسيا،  وتليها  أفريقيا،  يف  يوجد   P االستامرة  م  تقدِّ مل  التي 

بلداً   26 مجموعه  ما  فهناك  والكاريبي.  الوسطى  وأمريكا 

مل  املنطقة(  تلك  بلدان  من  املائة  يف   46( أفريقيا)73(  يف  وإقليامً 

م تلك التقارير  م االستامرة P عن عام 2016. وباملثل، مل يقدِّ تقدِّ

أوقيانوسيا،)74(  يف  املوجودة  واألقاليم  البلدان  من  املائة  45 يف 

و39 يف املائة من البلدان واألقاليم املوجودة يف أمريكا الوسطى 

جميع  من  املائة  يف   93 م  قدَّ فقد  أوروبا،  يف  ا  أمَّ والكاريبي.)75( 

البلدان واألقاليم االستامرة P عن عام 2016، باستثناء ثالثة بلدان 

الجنوبية،  أمريكا  ورومانيا ولكسمربغ(. ويف  والهرسك  )البوسنة 

عن   P االستامرة  بلدان  ثالثة  م  تقدِّ مل  املايض،  العام  غرار   وعىل 

م  يقدِّ مل  آسيا،  ويف  وسورينام(.  وباراغواي  )إكوادور   2016 عام 
19 يف املائة من البلدان واألقاليم االستامرة P عن عام 2016.)76(

الحكومات،  إىل  واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  وطلب   –114

الهيئَة بتفاصيل )عىل  د  يف قراريه 15/1985 و30/1987، أن تزوِّ

تجارة  عن  واملقصد(  املنشأ  بلدان  حسب  مصنَّفة  بيانات  شكل 

املواد املدرجة يف الجدولني الثالث والرابع من اتفاقية سنة 1971 

ضمن تقاريرها اإلحصائية السنوية عن املؤثِّرات العقلية. وحتى 

هذه  عن  كاملة  تفاصيل  وردت   ،2017 الثاين/نوفمرب  ترشين   1

تقارير  مجموع  من  املائة  يف   79( حكومة   120 من  التجارة 

مة عن عام 2016(، وهي نسبة أكرب من النسبة  االستامرة P املقدَّ

أسينشني،  جزيرة  كونها،  دا  تريستان  بوروندي،  إريرتيا،  إثيوبيا،   )73(  
تومي  سان  زامبيا،  جيبويت،  السودان،  جنوب  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية 
غينيا  غينيا–بيساو،  غينيا،  غامبيا،  غابون،  الصومال،  السنغال،  وبرينسيبي، 
مالوي،  مايل،  ليسوتو،  ليبيا،  الكونغو،  كوت ديفوار،  الكامريون،  االستوائية، 

موريتانيا، النيجر.

ساموا،  وفوتونا،  واليس  جزر  مارشال،  جزر  سليامن،  جزر  توفالو،   )74(  

فانواتو، فيجي، كرييباس، ناورو، نيوي.

وكايكوس،  تركس  جزر  وتوباغو،  ترينيداد  وبربودا،  أنتيغوا  أروبا،   )75(  

جزر فريجن الربيطانية، جزر كاميان، سانت كيتس ونيفيس، غرينادا، غواتيامال، 
كوبا، كوراساو.

قريغيزستان،  نام،  فييت  العراق،  كوريا،  جمهورية  تركامنستان،   )76(  
كمبوديا، ملديف، اليمن، وكذلك هونغ كونغ )الصني(.
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وعددها  ية  املتبقِّ الحكومات  مت  وقدَّ السابقة.  بالسنة  املتعلقة 
ن بيانات تجارية  31 حكومًة استامرات فارغة أو استامرات تتضمَّ

غري كاملة عن عام 2016.

م طوعاً  وتالحظ الهيئة مع التقدير أنَّ عدداً من البلدان قدَّ  –115
لجنة  بقرار  عمالً  وذلك  العقلية،  املؤثِّرات  استهالك  عن  بيانات 
م ما مجموعه 72 بلداً وإقليامً  رات 6/54. وهكذا، فقد قدَّ املخدِّ
بيانات عن استهالك بعض املؤثِّرات العقلية أو كلها يف عام 2016، 
مت  قدَّ التي  الـ  58  واألقاليم  البلدان  عدد  من  أكرب  عدد  وهو 
تلك املعلومات عن عام 2015 بحلول التاريخ املوافق من العام 
السابق. وتعرب الهيئة عن تقديرها ملا أبدته الحكومات املعنية 
م سنويًّا معلومات  من تعاون، وتهيب بجميع الحكومات أن تقدِّ
رات 54/٦،  عن استهالك املؤثِّرات العقلية وفقاً لقرار لجنة املخدِّ
حيث إنَّ لهذه البيانات أهمية جوهرية يف إجراء تقييم أفضل 

ملدى توافر املؤثِّرات العقلية لألغراض الطبية والعلمية.

ضبطيات  عن  بالتقارير  التقدير  مع  علامً  الهيئة  وتحيط   –116
متها حكومات االتحاد الرويس وبلجيكا  املؤثِّرات العقلية التي قدَّ
إستونيا  حكومات  متها  قدَّ التي  باإلخطارات  وكذلك  والهند، 
بشأن   11/50 رات  املخدِّ لجنة  بقرار  عمالً  والرنويج  وليتوانيا 
بة  املهرَّ الدولية  للمراقبة  الخاضعة  املرشوعة  املواد  مضبوطات 
بواسطة الربيد، مبا يف ذلك املواد التي تُطلب عن طريق اإلنرتنت. 
وتقرُّ الهيئة بجهود املنع التي تبذلها الحكومات املعنية وتهيب 
بجميع الحكومات أن تبلِّغ الهيئَة بانتظام عن ضبطيات املؤثِّرات 
وفقاً  وذلك  بالربيد،  وترسل  اإلنرتنت  عرب  تُطلب  التي  العقلية 

رات 11/50. لقرار لجنة املخدِّ

السالئف )ج( 

اتفاقية  من   12 املادة  أحكام  مبقتىض  األطراف،  تُلَزم   –117 
سنة 1988، بتقديم معلومات عن املواد التي يكرث استعاملها يف 
رات واملؤثِّرات العقلية غري املرشوع. فهذه املعلومات،  صنع املخدِّ
وتحديد  رصد  عىل  الهيئة  تساعد   ،D االستامرة  يف  م  تقدَّ التي 
رات غري املرشوع. وهي  اتجاهات االتِّجار بالسالئف وصنع املخدِّ
متكِّنها أيضاً من توجيه توصيات إىل الحكومات بشأن اإلجراءات 

والسياسات التصحيحية، حسب االقتضاء.

ويف 1 ترشين الثاين/نوفمرب 2017، بلغ عدد الدول األطراف   –118
مت االستامرة D عن عام 2016 ما مجموعه 125 دولًة  التي قدَّ
طرفاً، أي بنسبة 66 يف املائة من الدول األطراف يف اتفاقية سنة 
مت استامرات فارغة أو  1988. ومع ذلك، فإنَّ 52 دولة طرفاً قدَّ
أنَّ  بقلق  الهيئة  وتالحظ  االستامرات.  تلك  يف  ناقصة  معلومات 
م للهيئة أيَّ معلومات  60 دولًة طرفاً يف اتفاقية سنة 1988 مل تقدِّ

يف هذا الشأن.

مت بيانات عن عام 2016 يف  ومن بني الدول األطراف التي قدَّ  –119

م 89 منها املعلومات اإللزامية عامَّ ُضبط من املواد  االستامرة D، قدَّ

املدرجة يف الجدول األول أو الجدول الثاين من اتفاقية سنة 1988، 

وأبلغ 60 منها عن ضبط مواد غري مدرجة يف أيٍّ من الجدولني. وكام 

كان الحال يف السنوات السابقة، مل تورد معظم الحكومات تفاصيل 

عن األساليب املتَّبعة يف الترسيب والصنع غري املرشوع.

 ،20/1995 واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  بقرار  وعمالً   –120

ا معلومات عن  ورسًّ م طوعاً  تقدِّ أن  أيضاً  الحكومات  إىل  يُطلب 

تجارتها املرشوعة باملواد املدرجة يف الجدولني األول والثاين من 

الثاين/نوفمرب 2017، كانت  اتفاقية سنة 1988. وحتى 1 ترشين 

التجارة  عن  معلومات  الهيئة  إىل  مت  قدَّ قد  طرفاً  دولًة   117

طرفاً  114 دولًة  مت  وقدَّ  ،2016 عام  يف  متَّت  التي  املرشوعة 

املواد  من  أكرث  أو  لواحدة  املرشوعة  االستخدامات  عن  بيانات 

املدرجة يف الجدولني األول والثاين من اتفاقية سنة 1988، و/أو 

عن احتياجاتها إىل واحدة أو أكرث منها.

ا نظام اإلخطار بحوادث السالئف )نظام “بيكس”(، الذي  أمَّ  –121

عة بشأن الضبطيات التي  ل نظام “بن أونالين” والبيانات املجمَّ يكمِّ

يوفِّر منذ  فإنَّه   ،D االستامرة بواسطة  الحكومات  ترد سنويًّا من 

ة إلكرتونية آمنة لتبادل املعلومات آنيًّا بشأن  مطلع عام 2012 منصَّ

والشحنات  الضبطيات  الكيميائية، مثل  باملواد  املتعلقة  الحوادث 

املوقوفة أثناء العبور، ومحاوالت الترسيب، وتفكيك املختربات غري 

معلومات  الوطنية  للسلطات  “بيكس”  نظام  وفَّر  كام  املرشوعة. 

ة حاالت أفىض  يات اقتفائية، ويف عدَّ دفعتها للرشوع يف إجراء تحرِّ

اإلبالغ بتفاصيل الحوادث املتعلقة بالسالئف يف الوقت املناسب 

ذلك،  ومع  الترسيب.  محاوالت  منع  إىل  أو  أخرى  ضبطيات  إىل 

فإنَّ فائدة هذا النظام تتوقَّف كثرياً عىل تقديم املعلومات يف الوقت 

عىل  والتعاون  الفورية  املتابعة  تسهيل  من  يتمكَّن  ليك  املناسب 

كشف املسؤولني عن ترسيب السالئف واالتِّجار بها. 

مستخدمي  عدد  بلغ   ،2017 الثاين/نوفمرب  ترشين   1 ويف   –122

أكرث  من  الً  مسجَّ مستخدماً   480 من  يقرب  ما  “بيكس”   نظام 

بشأن  املعلومات  تبادلوا  ن  ممَّ بلدان،   104 يف  وكالًة   240  من 

أُبلغت  بالتقرير،  املشمولة  الفرتة  وخالل  تقريباً.  حادث   2 000

نظام  بواسطة  تقريباً  جديد  حادث   300 عىل  يزيد  مبا  اللحنة 

اإلخطار بحوادث السالئف.

تقديم التقديرات  –3

رات املخدِّ )أ( 

تُلَزم األطراف، مبقتىض أحكام اتفاقية سنة 1961، بتزويد   –123

للعام  رات  املخدِّ من  الحتياجاتها  بتقديرات  عام  كل  يف  الهيئة 



29 رات الفصل الثاني -  سير عمل النظام الدولي لمراقبة المخدِّ

مجموعه  ما  م  قدَّ  ،2017 الثاين/نوفمرب  ترشين   1 وحتى  التايل. 

158 دولًة وإقليامً، أْي 74 يف املائة من املطالَبني بذلك، تقديرات 

لتأكيدها.  الهيئة  إىل   2018 لعام  رات  املخدِّ من  الحتياجاتها 

تقديرات  الهيئة  السابقة، وضعت  السنوات  الحال يف  وكام هو 

أوانها،  يف  تقديراتها  م  تقدِّ مل  التي  واألقاليم  الدول  الحتياجات 

وفقاً للامدة 12 من اتفاقية سنة 1961.

املؤثِّرات العقلية )ب( 

حكومات  مت  قدَّ  ،2017 الثاين/نوفمرب  ترشين   1 حتى   –124

السودان،  جنوب  حكومة  باستثناء  واألقاليم،  البلدان  جميع 

من  السنوية  الحتياجاتها  األقل  عىل  واحداً  تقديراً  الهيئة  إىل 

ت الهيئة يف   املؤثِّرات العقلية لألغراض الطبية والعلمية. وقد أعدَّ

من  السودان  جنوب  احتياجات  بشأن  تقديرات   2011 عام 

واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  لقرار  وفقاً  العقلية،  املؤثِّرات 

عقلية  مؤثِّرات  يستورد  أن  البلد  لهذا  يتسنَّى  ليك   ،30/1996

لألغراض الطبية دون تأخري ال داعي له.

125– وعمالً بقراري املجلس االقتصادي واالجتامعي 7/1981 

بتقديرات  الهيئة  تزويد  الحكومات  إىل  يُطلب  و44/1991، 

العقلية  املؤثِّرات  من  السنوية  والعلمية  الطبية  الحتياجاتها 

سنة  اتفاقية  من  والرابع  والثالث  الثاين  الجداول  يف  املدرجة 

لها  تعدِّ حتى  سارية  العقلية  املؤثِّرات  تقديرات  وتظلُّ   .1971

وليك  الوطنية.  االحتياجات  يف  للتغيريات  مراعاة  الحكومات 

التعديالت،  تلك  تقديم  املختصة  الوطنية  للسلطات  يتيرسَّ 

 ،”B/P االستامرة  “ملحق  املعنونة  االستامرة  الهيئة  ت  أعدَّ

الحكومات  لجميع   2014 األول/أكتوبر  ترشين  منذ  وأتاحتها 

عليها  االطِّالع  وميكن  الست،  الرسمية  املتحدة  األمم  بلغات 

 ،2017 الثاين/نوفمرب  1 ترشين  ويف  للهيئة.  الشبيك  املوقع  يف 

أخذت  االستامرة،  تلك  استحداث  من  أعوام  ثالثة  بعد  أْي 

الحكوماِت  الهيئُة  وتويص  تقريباً.  البلدان  جميع  تستخدمها 

السنوية  احتياجاتها  تقديرات  وتحديث  باستعراض  تقوم  بأن 

كل  مرة  والعلمية  الطبية  لألغراض  العقلية  املؤثِّرات  من 

ثالث سنوات عىل األقل.

ترشين  و1   2016 الثاين/نوفمرب  ترشين   1 بني  الفرتة  ويف   –126

م ما مجموعه 93 بلداً و9 أقاليم تقديرات  الثاين/نوفمرب 2017، قدَّ

كام  كامالً،  تنقيحاً  منقَّحة  العقلية،  املؤثِّرات  من   الحتياجاتها 

مادة  بشأن  تقديراتها  عىل  تعديالت  أخرى  حكومًة   30 مت  قدَّ

تكن  مل   ،2017 الثاين/نوفمرب  ترشين   1 وحتى  أكرث.  أو  واحدة 

الحتياجاتها  تنقيح  أيَّ  مت  قدَّ قد  أقاليم  و4  36 بلداً  حكومات 

املرشوعة من املؤثِّرات العقلية ألكرث من ثالث سنوات.

السالئف )ج( 

املعنون   3/49 قرارها  يف  رات  املخدِّ لجنة  طلبت   –127
يف  املستخدمة  السليفة  الكيمياويات  مراقبة  نظم  “تدعيم 
إىل  م  تقدِّ أن  األعضاء  الدول  إىل  االصطناعية”،  العقاقري  صنع 
واردات  من  املرشوعة  سنوية الحتياجاتها  تقديرات  الهيئة 
اإليفيدرين،  وهي:  األمفيتامينية،  طات  للمنشِّ سالئف  أربع 
فينيل–2–بروبانون  ديوكيس  و4،3–ميثيلني   والسودوإيفيدرين، 
وكذلك،   ،)P–2–P( و1–فينيل–2–بروبانون   ،)3,4–MDP–2–P(
والتي  املواد  هذه  عىل  املحتوية  املستحرضات  ميكن،  ما  وبقدر 
ومن  التطبيق.  سهلة  بوسائل  استخالصها  أو  استخدامها  يتيرسَّ 
مدى  تقييم  عىل  الحكومات  تساعد  أن  التقديرات  تلك  شأن 
اإلشعارات  يف  تجاوزات  أيِّ  عن  والكشف  الشحنات  مرشوعية 

السابقة لتصدير تلك املواد.

ورغم أنَّ تقديم تقديرات االحتياجات السنوية املرشوعة   –128
تلك  م  تقدِّ التي  الحكومات  فإنَّ عدد  أساس طوعي،  يجري عىل 
املذكورة  املواد  من  األقل  عىل  بواحدة  يتعلَّق  فيام  التقديرات 
بلغ  حيث  السابقة،  بالسنة  مقارنة  يتزايد  انفكَّ  ما   أعاله 
عدد  أنَّ  كام   .2017 الثاين/نوفمرب  ترشين   1 يف  حكومًة   166
للهيئة  السنوي  التقرير  يف  نرُشت  )التي  مة  املقدَّ التقديرات 
ارتفع  اتفاقية سنة 1988(  املادة 12 من  تنفيذ  لعام 2016 عن 
أكَّدت  عام 2017،  عام 2017. ويف  يف  تقديراً   872 إىل   851  من 
احتياجاتها  تقديرات  ثت  أو حدَّ داً  األقل مجدَّ 100 حكومة عىل 

السنوية املرشوعة من مادة واحدة عىل األقل.

م الحكومات تقديراتها الحتياجاتها السنوية املرشوعة  وتقدِّ  –129
يف  التقديرات  تلك  ث  تحدِّ أن  وميكنها   ،D االستامرة  باستخدام 
التقديرات  بانتظام تحديث آخر  أيِّ وقت خالل السنة. ويجري 
واألقاليم  البلدان  مها  تقدِّ التي  املرشوعة  السنوية  لالحتياجات 
ونرشها عىل املوقع الشبيك للهيئة. وهي متاحة أيضاً عرب نظام 

لني فيه. “بن أونالين” للمستخدمني املسجَّ

وختاماً، تودُّ الهيئة أن تذكِّر جميع الحكومات بأنَّ إجاميل   –130
رات  املخدِّ من  السنوية  والعلمية  الطبية  االحتياجات  تقديرات 
وتقديرات االحتياجات من املؤثِّرات العقلية تُنرش يف مطبوعات 
سنوية وفصلية، وأنَّ التحديثات الشهرية متاحة عىل املوقع الشبيك 
السنوية  التقديرات  تحديثات  ذاته  املوقع  يف  كام تتاح  للهيئة. 

طات األمفيتامينية. لالحتياجات املرشوعة من سالئف املنشِّ

مة إىل الهيئة تحسني نوعية املعلومات املقدَّ  –4

نحو  عىل  الهيئة  الحكومات  د  تزوِّ أن  األسايس  ملن  إنَّه   –131
منتظم ببيانات إحصائية موثوقة من أجل الكشف عن عمليات 
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املرشوعة،  غري  لألغراض  للمراقبة  الخاضعة  املواد  ترسيب 
املواد  يف  املرشوعة  الدولية  التجارة  يف  االتجاهات  وتحليل 
الدويل  للنظام  الشامل  األداء  وكفالة ُحسن  للمراقبة،  الخاضعة 

رات. ملراقبة املخدِّ

وكثرياً ما تكون املشاكل التي تواجهها الحكومات يف تقديم   –132
أوجه  وجود  عىل  اً  مؤرشِّ الهيئة  إىل  وافية  وتقديرات  إحصاءات 
يف  الصحية  الرعاية  نظم  و/أو  الوطنية  املراقبة  آليات  يف  قصور 
يف  مشاكل  وجود  عىل  تلك  القصور  جوانب  تدلُّ  وقد  بلدانها. 
تنفيذ أحكام املعاهدات، كوجود ثغرات يف الترشيعات الوطنية، 
عىل سبيل املثال، أو جوانب قصور يف اللوائح اإلدارية أو افتقار 

موظفي السلطات الوطنية املختصة إىل التدريب.

الوطنية  آلياتها  تحسني  عىل  الحكوماِت  الهيئُة  وتحثُّ   –133
املعنية برصد زراعة املواد الخاضعة للمراقبة وإنتاجها وصنعها 
نظم  تحسني  عرب  جزئيًّا  ذلك  تحقيق  وميكن  بها.  واملتاجرة 
البيانات الوطنية وتطويرها وتدريب موظفي السلطات الوطنية 
املختصة والتأكُّد من وفاء الرشكات املرخَّص لها مبامرسة أنشطة 
ذات صلة باملواد الخاضعة للمراقبة الدولية بالرشوط القانونية 

املتصلة بتلك الرتاخيص.

وتدعو الهيئُة كلَّ الحكومات املعنية إىل البحث عن أسباب   –134
إعالم  تقديراتها، وإىل  بإحصاءاتها و/أو  الهيئة  إبالغ  القصور يف 
الهيئة بذلك بغية حلِّ هذه املشاكل وضامن اإلبالغ عىل النحو 
الصحيح ويف الوقت املناسب. وحرصاً عىل مساعدة الحكومات، 
ة مجموعات من  استحدثت الهيئُة أدواٍت وُعَدداً، فضالً عن عدَّ
املختصة.  الوطنية  السلطات  التوجيهية، ليك تستخدمها  املبادئ 
 )www.incb.org( اناً عىل املوقع الشبيك للهيئة وهي متاحة مجَّ
االحتياجات  تقدير  بشأن  والدليل  تدريبية  مواد  عىل  وتشتمل 
إىل  ة  مدعوَّ والحكومات  الدولية.  للمراقبة  الخاضعة  املواد  من 
التي  الجهود  يف  األدوات  هذه  من  كاملة  استفادة  االستفادة 
رات.  تبذلها من أجل االمتثال للمعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ
من  االستفادة  عىل  الحكوماِت  ع  تشجِّ أن  أيضاً  الهيئُة  وتودُّ 

مه الهيئة بناًء عىل طلب الحكومات. د الذي تقدِّ التدريب املحدَّ

تقييم مدى االمتثال العام  دال– 
للمعاهدات

تقييم مدى االمتثال العام للمعاهدات   –1
يف بلدان مختارة

واسع،  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  االتفاقيات  نطاق  إنَّ   –135
ويشمل إنشاء إطار تنظيمي ملراقبة إنتاج املواد الخاضعة للمراقبة 
ترشيعات  واعتامد  مرشوع؛  نحو  عىل  فيها  والتجارة  وصنعها 

رات؛ واتخاذ اإلجراءات الرامية إىل  وسياسات وطنية ملراقبة املخدِّ

الوقاية  خدمات  وتقديم  وترسيبها؛  رات  باملخدِّ االتِّجار  مكافحة 

يف  اإلدماج  وإعادة  الالحقة  والرعاية  التأهيل  وإعادة  والعالج 

رات واملؤثِّرات العقلية لالستعامل  املجتمع؛ وضامن توافر املخدِّ

الهيئة  مع  التعاون  عىل  أيضاً  االتفاقيات  وتنصُّ  الرشيد.  الطبي 

من خالل تقديم تقارير وردود دقيقة ويف الوقت املناسب عىل 

طلبات الهيئة للحصول عىل معلومات إضافية.

لالتفاقيات  الشامل  التنفيذ  يف  الدوَل  الهيئُة  وتساعد   –136

تلك  بها مبوجب  املنوطة  للوالية  وفقاً  رات  املخدِّ ملراقبة  الثالث 

الصدد،  هذا  ويف  قضائية.  شبه  رصد  هيئة  بوصفها  االتفاقيات 

رات يف مختلف  يُطلب إىل الهيئة أن تستعرض حالة مراقبة املخدِّ

البلدان، وأن تنخرط مع الحكومات يف حوار مستمر يهدف إىل 

تحديد املامرسات الجيدة واملجاالت التي يلزم فيها تعزيز تنفيذ 

االتفاقيات، واقرتاح تدابري عالجية عند الرضورة.

رات  ويف عام 2017، استعرضت الهيئُة حالَة مراقبة املخدِّ  –137

وميامنار  وموريتانيا  القوميات(  دة  )دولة–املتعدِّ بوليفيا  يف 

اتَّخذتها  التي  التدابري  ودرست  املتحدة،  واململكة  وهولندا 

ملراقبة  الدولية  املعاهدات  لتنفيذ  البلدان  تلك  حكومات 

التي حدثت يف  رات  التطوُّ أيضاً  الهيئة  واستعرضت  رات.  املخدِّ

ة بلدان فيام يتعلَّق باعتامد التدابري الترشيعية والسياساتية  عدَّ

رات وإباحة  املتعلقة بربامج القنَّب الطبي وغرف استهالك املخدِّ

القنَّب لألغراض غري الطبية.

دة القوميات دولة بوليفيا املتعدِّ )أ( 

األطراف  الدول  المتثال  الجاري  االستعراض  من  كجزء   –138

رات عن  اللتزاماتها التعاهدية، تابعت الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ

يف  حدثت  التي  رات  التطوُّ املاضية،  السنوات  مدى  وعىل  كثب، 

دة القوميات فيام يتعلَّق بسياساتها يف زراعة  دولة بوليفيا املتعدِّ

شجرية الكوكا وإنتاج أوراق الكوكا. وتالحظ الهيئة أنَّ الحكومة، 

يف أعقاب الحوار املستمر معها، قد رفعت مستوى تعاونها مع 

الهيئة. والحكومة ملتزمة بنهج متكامل لضامن التعامل مع املواد 

الخاضعة للمراقبة الوطنية بفعالية، ومكافحة ترسيبها من قنوات 

الة. التوزيع املرشوعة من خالل تدابري مراقبة فعَّ

القوميات  دة  املتعدِّ بوليفيا  دولة  أنَّ  الهيئة  وتالحظ   –139

الً  تحوُّ ميثِّالن   ،2017 آذار/مارس  يف  جديدين  قانونني  اعتمدت 

زيادة  أتاحا  البلد، حيث  يف  رات  املخدِّ مراقبة  سياسات  يف  كبرياً 

الكوكا  استعاملها يف زراعة شجرية  التي ميكن  املساحة  كبرية يف 

بصفة مرشوعة. والهدف من القانون العام بشأن الكوكا )القانون 

ورصد  ومراقبة  لتنظيم  املؤسيس  اإلطار  وضع  هو  رقم 906( 

الطبيعية ونقلها وبيعها وإعادة تقييمها،  الكوكا يف حالتها  إنتاج 
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املتعلق  القانون  الصناعية. والهدف من  الوسائل  مبا يف ذلك عرب 

مبكافحة االتِّجار باملواد الخاضعة للمراقبة )القانون رقم 913( هو 

إنشاء آلية ملكافحة االتِّجار باملواد الخاضعة للمراقبة، مبا يف ذلك 

رات غري املرشوع. السالئف الكيميائية املستخدمة يف صنع املخدِّ

دة القوميات  وتالحظ الهيئة أنَّ حكومة دولة بوليفيا املتعدِّ  –140

رات بقانونني جديدين  قد استبدلت قانونها السابق ملراقبة املخدِّ

من  التمكني  هو  التغيري  هذا  من  والغرض  رات.  املخدِّ ملراقبة 

استعامل ورقة الكوكا يف األغراض التقليدية وتجهيزها لالستعامل 

يف مجموعة كبرية من املنتجات الصناعية. وقد تكون بعض تلك 

بوليفيا  فإنَّ دولة  الوقت نفسه،  للتصدير. ويف  هة  املنتجات موجَّ

التدابري  جميع  اتخاذ  يف  باالستمرار  ملتزمة  القوميات  دة  املتعدِّ

إساءة  منع  عن  فضالً  الكوكا،  شجرية  زراعة  ملراقبة  الالزمة 

رات التي ميكن استخراجها  استعاملها واإلنتاج غري املرشوع للمخدِّ

من أوراقها.

الزيادة  إزاء  بالقلق  تشعر  الهيئة  تزال  ال  ذلك،  ومع   –141

الكوكا  بشجرية  املزروعة  اإلجاملية  املساحة  من  كل  يف  األخرية 

واإلنتاج املتوقَّع من أوراق الكوكا املبلَّغ عنهام. وعىل الرغم من 

للحدِّ  حاليًّا  الحكومة  تنتهجها  التي  االجتامعية  املراقبة  تدابري 

املساحة  زادت  الكوكا،  أوراق  وإنتاج  الكوكا  شجرية  زراعة  من 

لتبلغ  البلد يف عام 2016  الكوكا يف  املزروعة بشجرية  اإلجاملية 

100 23 هكتار، أْي بزيادة قدرها 14 يف املائة مقارنة بعام 2015 

ألوراق  الكلية  الكمية  زادت  لذلك،  ونتيجة  هكتار(.   20  200(

الكوكا املتاحة للبيع يف األماكن املأذون بها من الحكومة بنسبة 

مقابل  يقرب من 000 22 طن  ما  إىل  املائة يف عام 2016   4 يف 

أنَّ  يبدو  أخرى،  ناحية  ومن   .2015 عام  يف  طن   21  200 نحو 

تتمُّ  الذي  الكوكا  شجرية  “فائض”  يدعى  ملا  اإلجاملية  املساحة 

التي  الذروة  منذ  باستمرار  انخفضت  قد  البلد  يف  سنويًّا  إبادته 

أبلغ عنها عام 2012. ويساور الهيئة القلق من أنَّ تلك التطوُّرات 

كان لها أثر سلبي عىل قدرة الحكومة عىل السيطرة عىل توافر 

وزادت من  املحيل،  التقليدي  االستهالك  أجل  الكوكا من  أوراق 

الكوكايني بصفة  الكوكا لالستعامل يف صنع  أوراق  خطر تحويل 

غري مرشوعة.

املساحة  أنَّ  من  الشديد  قلقها  عن  الهيئة  وتعرب   –142

الجديدة،  الترشيعات  مبوجب  فيها،  يسمح  التي  اإلجاملية 

الذي  التحفُّظ  يف  إليها  املشار  لألغراض  الكوكا  شجرية  بزراعة 

الخصوص  القوميات، وعىل وجه  دة  املتعدِّ بوليفيا  صاغته دولة 

املضغ،  الكوكا عن طريق  التقليدي ألوراق  االستعامل  ألغراض 

قد تضاعفت تقريباً.)77( وتودُّ الهيئة أن تشري إىل أنَّ البلد احتفظ 

التحفظ عند انضاممها من  القوميات  دة  مت دولة بوليفيا املتعدِّ قدَّ  )77(  
لة بربوتوكول سنة 1972، اعتباراً من  جديد إىل اتفاقية سنة 1961، بصيغتها املعدَّ

10 شباط/فرباير 2013 وفقاً للفقرة 2 من املادة 41 من تلك االتفاقية.

بحقه يف أن يسمح يف أراضيه باالستعامل التقليدي ألوراق الكوكا 

الكوكا يف حالتها  أوراق  املضغ، واستهالك واستعامل  عن طريق 

شكل  عىل  استعاملها  مثل  والطبية،  الثقافية  لألغراض  الطبيعية 

نقيع، وكذلك زراعة وتجارة وحيازة أوراق الكوكا، فقط بالقدر 

الالزم لتحقيق هذه األغراض.

لاللتزامات  ال  الفعَّ التنفيذ  أهمية  عىل  الهيئة  د  وتشدِّ  –143

بصيغتها   ،1961 سنة  اتفاقية  من   26 املادة  مبوجب  التعاهدية 

أيضاً  االلتزامات  هذه  وتنطبق   .1972 سنة  بربوتوكول  لة  املعدَّ

دة القوميات، وتطالَب وفقها الدول التي  عىل دولة بوليفيا املتعدِّ

تسمح بزراعة شجرية الكوكا بإنشاء وكالة وطنية ألوراق الكوكا 

د والية  وفقاً إلطار العمل املنصوص عليه يف املادة 23، والذي يحدِّ

دة  ووظائف الوكاالت الوطنية لألفيون. وتشمل االلتزامات املحدَّ

وقطع  املناطق  )أ( تحديد  الحرص:  ال  املثال  سبيل  عىل  األخرى، 

األرايض التي يسمح فيها بالزراعة )الفقرة 2 )أ( من املادة 23(؛ 

من  )ب(  )الفقرة 2  الالزمة  الرُّخص  عىل  اع  الزرَّ و)ب( حصول 

املادة 23، والفقرة 2 )ج( من املادة 23(؛ و)ج( حيازة املحصول 

أقرب  يف  الكوكا  ألوراق  الوطنية  الوكالة  جانب  من  املادية 

وقت ممكن بعد االنتهاء من حصاده )الفقرة 1 من املادة 26(؛ 

شجريات  وإتالف  الربِّية،  الكوكا  جنبات  جميع  جذور  واجتثاث 

الكوكا املزروعة بطريقة غري مرشوعة )الفقرة 2 من املادة 26(.

بوليفيا  دولة  تدعو  أن  الهيئة  تودُّ  ذلك،  عىل  وعالوة   –144

دة القوميات، عىل غرار ما تدعو إليه الفقرة 2 من املادة 27   املتعدِّ

اتفاقية سنة 1961، بصيغتها  املادة 49 من  والفقرة 3 )ب( من 

عن  إحصائية  وبيانات  مستقلة  بتقديرات  تزويدها  إىل  لة،  املعدَّ

التقديرات  إىل  باإلضافة  بصددها،  تحفظ  أبدي  التي  األنشطة 

 20 واملادة   ،19 املادة  مبوجب  اإللزامية  اإلحصائية  والبيانات 

لة.  والفقرة 2 من املادة 27 من اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدَّ

كميات  اإلحصائية  والبيانات  التقديرات  د هذه  تحدِّ أن  وينبغي 

فعالً،  تستخدم  والتي  تستخدم،  أنَّها  ر  يقدَّ التي  الكوكا  أوراق 

هذه  شأن  ومن  بصددها.  تحفُّظ  أُبدي  التي  لألغراض  البلد  يف 

واملجتمع  األخرى  األطراف  والدول  الهيئة  متكِّن  أن  املعلومات 

القوميات  دة  املتعدِّ بوليفيا  كانت دولة  ما إذا  تقييم  الدويل من 

تكفل مراعاة حدود التحفُّظ، فضالً عن امتثالها العام لاللتزامات 

وذلك  لة،  املعدَّ بصيغتها   ،1961 سنة  اتفاقية  يف  عليها  املنصوص 

بهدف تحقيق الغرض منها.

دة القوميات  م من دولة بوليفيا املتعدِّ ويقترص التحفُّظ املقدَّ  –145

رصاحة عىل األنشطة داخل أراضيها. ومن ثَمَّ فهو ال مينح دولة 

بوليفيا أيَّ حق يف مامرسة أيِّ نوع من أنواع التجارة الدولية فيام 

منها،  نوع  أيِّ  مامرسة  يف  حقها  ع  يوسِّ وال  الكوكا  بورقة  يتصل 

غري الحق املعرتف به رصاحة ضمن اإلطار القانوين الذي وضعته 

لة. اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدَّ
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دة القوميات  وتذكِّر الهيئة أنَّ حكومة دولة بوليفيا املتعدِّ  –146
أعربت، عند عرض سياساتها الحالية تجاه زراعة شجريات الكوكا 
وإنتاج أوراق الكوكا، عن التزامها مبواصلة اتخاذ جميع التدابري 
الالزمة ملراقبة زراعة شجريات الكوكا، مع تطبيق جميع أحكام 
االتفاقية السالفة الذكر، بغية منع إساءة استعامل الكوكا واإلنتاج 
رات التي ميكن استخراجها من أوراق الكوكا.  غري املرشوع للمخدِّ
دة القوميات أن تكفل االمتثال  ويجب عىل دولة بوليفيا املتعدِّ
لة، من  التام اللتزاماتها مبوجب اتفاقية سنة 1٩٦1 بصيغتها املعدَّ
الكوكا ألغراض غري  القضاء عىل جميع استعامالت أوراق  أجل 
تلك املنصوص عليها يف االتفاقية وتلك املنصوص عليها يف تحفُّظها 
الة  عىل االتفاقية. وتحثُّ الهيئُة الحكومَة عىل اعتامد سياسات فعَّ
ى بفائض زراعة شجريات  وتدابري استباقية يف القضاء عىل ما يسمَّ
عن  فضالً  البلد،  يف  الكوكا  أوراق  وإنتاج  املرشوعة  غري  الكوكا 
ي لإلنتاج غري املرشوع للكوكايني  اتخاذ خطوات حاسمة للتصدِّ

واالتِّجار به.

رات  املخدِّ مراقبة  يف  رات  التطوُّ رصد  الهيئة  وستواصل   –147
مع  التحاور  يف  وستستمر  القوميات  دة  املتعدِّ بوليفيا  دولة  يف 
الحكومة. والهيئة عىل ثقة بأنَّ الحكومة ستواصل تعزيز جهودها 
رات، وهي عىل استعداد لتقديم املزيد من  يف مجال مراقبة املخدِّ

املساعدة عند االقتضاء.

موريتانيا )ب( 

باإلضافة إىل األنشطة التي تضطلع بها الجامعات اإلجرامية   –148
املحيل،  الصعيد  عىل  املرشوع  غري  رات  املخدِّ إنتاج  يف  املنظَّمة 
أخذت تلك الجامعات يف السنوات األخرية تستخدم غرب أفريقيا 
عىل نحو متزايد كمنطقة عبور للكوكايني املنتج يف أمريكا الجنوبية 
واملوجه إىل أوروبا. وتأثَّرت موريتانيا بشكل خاص بهذا النوع من 
الساحل عن  أنحاء منطقة  بلدان يف جميع  أبلغت  االتِّجار، وقد 
رات يف أوساط السكان املحليني. ويساور  زيادة يف تعاطي املخدِّ
املنطقة،  الزيادة يف األنشطة غري املرشوعة يف  إزاء  القلق  الهيئة 
األمر الذي يزيد الضغط عىل النظم الصحية واالقتصادية للبلدان 

رة، والتي تتَّسم أصالً بالهشاشة. املترضِّ

بالقلق  تشعر  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة  تزال  وال   –149
عدم  للقلق  املثرية  املجاالت  وتشمل  موريتانيا.  يف  الحالة  بشأن 
رات، وغياب  وجود ما يكفي من الترشيعات الوطنية ملكافحة املخدِّ
والتعاون  رات،  املخدِّ مراقبة  مجال  يف  الحكومي  للتنسيق  آلية 
اإلحصائية  البيانات  تقديم  يف  سيَّام  وال  الهيئة،  مع  املُريض  غري 
واملضبوطات.  واالستهالك  املرشوعة  التجارة  عن   اإللزامية 
منذ  الهيئة  إىل  إحصائية  معلومات  أيَّ  الحكومُة  م  تقدِّ  ومل 
عام 2015، بالرغم من أنَّها ملَزمة بذلك من أجل الوفاء بالتزاماتها 

رات. اإلبالغية مبوجب املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ

وتشيد الهيئة بالقيادة السياسية الذي تبديها بلدان الساحل   –150

واالتحاد  والنيجر(،  وموريتانيا  ومايل  وتشاد  فاسو  )بوركينا 

ومكتب  أفريقيا،  غرب  لدول  االقتصادية  والجامعة  األفريقي، 

ي للمسائل األمنية الهائلة، واألنشطة  رات والجرمية يف التصدِّ املخدِّ

يات اإلمنائية  رات( والتحدِّ غري املرشوعة )مبا يف ذلك االتِّجار باملخدِّ

يف  بها  املضطلع  باألنشطة  الهيئة  وترحِّب  املنطقة.  تواجه  التي 

االقتصادية  للجامعة  اإلقليمية  العمل  إطار مرشوع “دعم خطة 

رات  باملخدِّ املرشوع  غري  لالتِّجار  ي  للتصدِّ أفريقيا  غرب  لدول 

للفرتة  أفريقيا  غرب  يف  رات  املخدِّ وتعاطي  املنظَّمة  والجرمية 

–2015 للفرتة  الجديدة  عملها  خطة  عن  فضالً   ،”2020–2016

مع  بالتعاون  ذ  تنفَّ والتي  األورويب  االتحاد  من  لة  املموَّ  ،2019

رات والجرمية. والهدف من املرشوع هو تعزيز قدرة  مكتب املخدِّ

عىل  األعضاء  ودولها  أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  الجامعة 

وتعاطي  رات  باملخدِّ االتِّجار  ملكافحة  مستدامة  إجراءات  اتخاذ 

رات والجرمية املنظَّمة عرب الوطنية. املخدِّ

واءم  والجرمية  رات  املخدِّ مكتب  أنَّ  الهيئة  وتالحظ   –151

الخطة  يف  دة  املحدَّ األولويات  مع  الجديد  اإلقليمي  برنامجه 

الجديدة للجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا “خطة العمل 

والجرمية  رات  باملخدِّ املرشوع  غري  لالتِّجار  ي  للتصدِّ اإلقليمية 

 .”2020–2016 أفريقيا  غرب  يف  رات  املخدِّ وتعاطي  املنظَّمة 

رات والجرمية  وبغية تحقيق أهداف املرشوع، التزم مكتب املخدِّ

رات  املخدِّ تعاطي  من  الوقاية  مجاالت  يف  أنشطة   بتنفيذ 

رات والتطوير الترشيعي والتحليل  والعالج من االرتهان للمخدِّ

إلدارة  هيكل  أنشئ  وعمليًّا،  رات.  املخدِّ قوانني  وإنفاذ  الجنايئ 

القدرات  بناء  أجل  من  نواكشوط  يف   2016 عام  منذ  املشاريع 

يف موريتانيا.

وتؤكِّد الهيئة من جديد أهمية التعاون الدويل يف مكافحة   –152

رات يف غرب أفريقيا، وتحثُّ حكومَة موريتانيا عىل تعزيز  املخدِّ

الدولية  املنظامت  ومع  املجاورة  البلدان  حكومات  مع  تعاونها 

ع الهيئُة الحكومَة  العاملة يف املنطقة. وعىل وجه الخصوص، تشجِّ

والجرمية  رات  املخدِّ مكتب  من  الدعم  من  املزيد  التامس  عىل 

تنفيذ خطة  أجل  أفريقيا من  لدول غرب  االقتصادية  والجامعة 

تهدف  والتي  أفريقيا،  غرب  لدول  االقتصادية  الجامعة  عمل 

للمقارنة  والقابلة  املوثوقة  البيانات  توافر  )أ( تعزيز  ما ييل:  إىل 

رات من أجل وضع سياسات وبرامج قامئة عىل األدلة  بشأن املخدِّ

تحديد  عىل  اإلقليمية  القدرة  و)ب( تعزيز  رات؛  املخدِّ بشأن 

رات؛  املخدِّ عىل  الطلب  خفض  بشأن  املامرسات  أفضل   ونرش 

القانون  إنفاذ  وأجهزة  القضائية  السلطات  قدرة  تعزيز  و)ج( 

وتعزيز آليات التنسيق والتعاون اإلقليمية ودون اإلقليمية.

إىل  هتها  وجَّ رسائل  ة  عدَّ يف  موريتانيا،  الهيئة  دعت  وقد   –153

دوراتها  إحدى  إىل  وفد  إرسال  إىل   ،2016 عام  منذ  الحكومة 
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والتدابري  البلد  يف  رات  املخدِّ مراقبة  وضع  عىل  الهيئة  إلطالع 
رات وتعاطيها. وحتى  ي للزيادة يف االتِّجار باملخدِّ املتَّخذة للتصدِّ
وقت كتابة هذا التقرير، مل تُقبَل تلك الدعوة بعُد. والهيئة عىل 
وأنَّها  الهيئة  مع  تعاونها  ن  ستحسِّ املوريتانية  الحكومة  بأنَّ  ثقة 
نحو  هام  م  تقدُّ تحقيق  ضامن  إىل  الرامية  جهودها  ستضاعف 
من  ومتطلباتها  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  للمعاهدات  االمتثال 
بهدف  الحكومة  مع  حوارها  الهيئة  وستواصل  اإلبالغ.  حيث 

رات. تعزيز امتثال هذا البلد للمعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ

ميامنار )ج( 

ال تزال زراعة خشخاش األفيون غري املرشوعة يف ميامنار،   –154
وال سيَّام يف والية شان، مسألة تثري قلقاً بالغاً لدى املجتمع الدويل. 
رات والجرمية، فإنَّ زراعة خشخاش  لبيانات مكتب املخدِّ ووفقاً 
األفيون غري املرشوعة يف البلد، والتي ترتكَّز أساساً يف والية شان، 
استقرَّت يف عام 2016 بعد ما زادت ثالثة أضعاف خالل العقد 
ر، ال تزال ميامنار ثاين أكرب منتج  املايض. وعىل الرغم من هذا التطوُّ
لخشخاش األفيون يف العامل بعد أفغانستان. وباإلضافة إىل ذلك، 
فإنَّ ترسيب السالئف الكيميائية وإنتاج امليثامفيتامني واالتِّجار به 

يف البلد يف ازدياد.

يات  التحدِّ ملعالجة  خطوات  ميامنار  حكومة  اتَّخذت  وقد   –155
رات يف البلد. ففي عام 2017، وبدعم من مكتب  املتصلة باملخدِّ
الترشيعات  إصالح  الحكومة  واصلت  والجرمية،  رات  املخدِّ
ملراقبة  إطار  اعتامد  بغية  رات  باملخدِّ املتعلقة  والسياسات 
االستثنائية  للدورة  الختامية  الوثيقة  مع  يتامىش  مبا  رات  املخدِّ
عقدت  التي  العاملية،  رات  املخدِّ مشكلة  بشأن  العامة   للجمعية 

يف عام 2016.

وتواصل ميامنار أداء دور نشيط يف آلية مذكِّرة التفاهم بني   –156
دول حوض امليكونغ، وهي مبادرة إقليمية تضمُّ ستة بلدان مع 
جاراتها وهي تايلند وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية والصني 
رات والجرمية،  وفييت نام وكمبوديا، وتحظى بدعم مكتب املخدِّ
املتعلقة  اإلقليمي بشأن املسائل  التعاون  وهي ترمي إىل تعزيز 

رات. مبراقبة املخدِّ

رات يف ميامنار  ومن العسري قياس نسبة انتشار تعاطي املخدِّ  –157
رات. وتالحظ  يف غياب دراسات استقصائية شاملة لتعاطي املخدِّ
الحكومة  حاليًّا  يدعم  والجرمية  رات  املخدِّ مكتب  أنَّ   الهيئة 
رات  يف وضع أول دراسة استقصائية وطنية بشأن تعاطي املخدِّ

يف البلد.

الت انتشار فريوس  وال زالت ميامنار تعاين من ارتفاع معدَّ  –158
بالحقن.  رات  املخدِّ متعاطي  لدى  البرشية/األيدز  املناعة  نقص 
فريوس  انتشار  ل  معدَّ الحكومة  رت  قدَّ  ،2015 عام  يخصُّ  وفيام 

نقص املناعة البرشية يف صفوف تلك الفئة بـ 28.5 يف املائة. ويف 
أيار/مايو 2017، أطلقت وزارة الصحة والرياضة يف ميامنار خطتها 
االسرتاتيجية الوطنية بشأن فريوس نقص املناعة البرشية واأليدز 
للفرتة 2016–2020، وهي الثالثة من نوعها. وتهدف الخطة إىل 
منع انتشار فريوس نقص املناعة البرشية بوصفه تهديداً للصحة 
العامة بحلول عام 2030، عن طريق تدعيم هياكل البلد األساسية 

الخاصة بالوقاية والتثقيف والرعاية والعالج.

توافر  فإنَّ  املنطقة،  بلدان  من  العديد  يف  الحال  هو  وكام   –159
رة واملؤثِّرات العقلية لألغراض املرشوعة يف ميامنار  العقاقري املخدِّ
الطبية.  االحتياجات  لتلبية  كاف  غري  يكون  وقد  ا،  جدًّ منخفض 
ع الحكومة عىل إعادة النظر يف منهجية  ولذلك فإنَّ الهيئة تشجِّ
رة واملؤثِّرات العقلية،  تقييم احتياجاتها فيام يتعلَّق بالعقاقري املخدِّ
تصحيحية  إجراءات  واتخاذ  توافرها،  أمام  العقبات  وتحديد 

لضامن تلبية االحتياجات الطبية الفعلية.

عن  ث  تتحدَّ التي  التقارير  إزاء  القلَق  الهيئُة  ويساور   –160
األقليات  مجموعات  إىل  املنتمني  لألشخاص  القرسي  الترشيد 
ذلك  عن  الناجمة  اإلنسانية  واألزمة  راخني،  والية  يف  العرقية 
وتناشد  بنغالديش.  يف  سيَّام  وال  املجاورة،  والبلدان  ميامنار  يف 
رين،  الدويل تقديم املعونة إىل األشخاص املترضِّ الهيئُة املجتمَع 
مبا يف ذلك، حسب االقتضاء، عن طريق تقديم اللوازم الطبية يف 

حاالت الطوارئ.

وتعرب الهيئة، يف إطار االضطالع بواليتها، عن استعدادها   –161
ملساعدة حكومة ميامنار بكل السبل املمكنة يف تنفيذ االتفاقيات 

رات. الدولية ملراقبة املخدِّ

هولندا )د( 

خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، واصلت الهيئة حوارها مع   –162
رات،  حكومة هولندا بشأن العديد من التطوُّرات املتصلة باملخدِّ
الترشيعية  واملبادرات  القنَّب”  “مقاهي  سياسة  ذلك  يف  مبا 
املتعلقة  املسائل  مناقشة  أجل  ومن  القنَّب.  بزراعة  املتعلقة 
رات يف البلد، التقى رئيس الهيئة بوفد هولندا عىل  مبراقبة املخدِّ
 .2017 آذار/مارس  يف  رات  املخدِّ للجنة  الستني  الدورة  هامش 
من  فيها مزيداً  م  تقدِّ الهيئة رسائل من حكومة هولندا  وتلقَّت 

التوضيحات بشأن املسائل التي نوقشت.

بالربملان  النواب  مجلس  ت  صوَّ  ،2017 شباط/فرباير  ويف   –163
قانون  مرشوع  عىل  للموافقة  ضئيل  أصوات  بفارق  الهولندي 
يُسنُّ  وعندما  الطبية.  غري  لألغراض  القنَّب  زراعة  لتنظيم 
اع القنَّب املرخَّص لهم من املالحقة  مرشوع القانون سيُعفى زرَّ
للمعلومات  ووفقاً  الرشوط.  ببعض  الوفاء  رشيطة  القضائية، 
مخاوف  الهولندية  العامة  النيابة  أثارت  فقد  للهيئة،  املتاحة 



رات ٢٠١7  34  تقرير الهيئ�ة الدولية لمراقبة المخدِّ

من أنَّ إباحة زراعة القنَّب لألغراض غري الطبية قد تتسبَّب يف 

رات.  املخدِّ ملراقبة  الدولية  املعاهدات  ألحكام  هولندا  مخالفة 

أيضاً  والرياضة  االجتامعية  والرعاية  الصحة  وزارة  وانتقدت 

الحكومة  من  الواردة  للرسالة  ووفقاً  الترشيعية.  املبادرة  هذه 

القانون ال يزال يف حاجة  يف آب/أغسطس 2017، فإنَّ مرشوع 

أنَّه  الهيئة  ر  وتكرِّ قانوناً.  ليصبح  الشيوخ  مجلس  موافقة  إىل 

والتي  فيه  الواردة  األحكام  فإنَّ  القانون،  مرشوع  ُسنَّ  ما  إذا 

لن  الطبية  غري  لألغراض  وتوزيعه  وإنتاجه  القنَّب  زراعة  تجيز 

لة، وال سيَّام  تكون متَّسقة مع اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدَّ

الفقرة )ج( من املادة 4، التي تقتيض من الدول األطراف قرص 

تلك األنشطة عىل األغراض الطبية والعلمية.

بإنفاذ  يتعلَّق  فيام  التطوُّرات  رصد  الهيئة  وتواصل   –164

للمقيمني  بالسامح  يقيض  الذي  للمعيار  الهولندية  البلديات 

وقد  القنَّب”.  “مقاهي  باستخدام  غريهم  دون  هولندا  يف 

ووفقاً   .2013 الثاين/يناير  كانون  يف  اإلقامة  معيار  تطبيق  بدأ 

 ،2017 آب/أغسطس  يف  الحكومة  متها  قدَّ التي  للمعلومات 

املحلية. ومن  السلطات  اإلقامة هو مسؤولية  معيار  إنفاذ  فإنَّ 

أكرث،  أو  واحد  قنَّب  مقهى  بها  التي  الـ 102  البلديات  أصل 

املتعلقة  املحلية  سياساتها  يف  اإلقامة  معيار  بلديًة   83 أدرجت 

رات، يف حني أعلنت 16 بلديًة عزمها عىل القيام بذلك يف  باملخدِّ

هو  السياسة  من  الهدف  أنَّ  عىل  الحكومة  دت  وشدَّ املستقبل. 

من  والحدُّ  لإلدارة،  قابلية  وأكرث  أصغر  القنَّب”  “مقاهي  جعل 

يف  طفيفة  زيادة  إالَّ  الحكومة  ومل تلحظ  رات”.  املخدِّ “سياحة 

وبينام   .2014 بعام  مقارنة   2015 عام  يف  رات”  املخدِّ “سياحة 

احتواء  أجل  من  الحكومة  تبذلها  التي  الجهود  الهيئة  تالحظ 

الدعوة  تؤكَّد من جديد  فإنَّها  القنَّب” وآثارها،  عدد “مقاهي 

هتها إىل الحكومة ليك تتَّخذ الخطوات الالزمة إلغالق  التي وجَّ

“مقاهي القنَّب” لديها، ألنَّ هذه السياسة تتعارض مع أحكام 

رات. املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ

وتالحظ الهيئة أنَّ مضبوطات الكوكايني يف ميناء روتردام   –165

يف عام 2016 بلغت رقامً قياسيًّا قدره 13 طنًّا، متجاوزة الذروة 

السابقة البالغة 9.8 أطنان لعام 2013. وعىل الرغم من أنَّ عدد 

زيادة يف كميات  كانت هناك  ا،  بقي مستقرًّ الكوكايني  ضبطيات 

التي  الكوكايني  شحنات  وتراوحت  ضبطية.  لكل  الكوكايني 

أنَّ  ويبدو  تقريباً.  أطنان   4 إىل  كيلوغرام   1.5 بني  اعرتاضها  تمَّ 

مركزاً  يظلُّ  بلجيكا(  أنتويرب،  ميناء  جانب  )إىل  روتردام  ميناء 

األورويب. وتقرُّ  االتحاد  الهريوين والكوكايني إىل  لتهريب  رئيسيًّا 

الحكومة  تلك  من  عليه  تحصل  فتئت  ما  الذي  بالتعاون  الهيئة 

يف  رات  املخدِّ مكافحة  سياسات  عن  املعلومات  أحدث  توفري  يف 

تنفيذ  لتعزيز  الحكومة  مع  حوارها  مواصلة  إىل  وتتطلَّع  البلد، 

رات. املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ

اململكة املتحدة )ه( 

املتحدة  اململكة  حكومة  تنفيذ  رصد  الهيئة  واصلت   –166
ذلك  يف  مبا  رات،  املخدِّ ملراقبة  الثالث  الدولية  للمعاهدات 
مسائل التجارة املرشوعة، واإلبالغ اإللزامي يف الوقت املناسب، 
العقاقري  من  والعلمية  الطبية  السنوية  االحتياجات  وتقديرات 
رة واملؤثِّرات العقلية. وتعرب الهيئة عن تقديرها للتعاون  املخدِّ
اه من الحكومة بشأن هذه املسائل، وتستمر يف  ال الذي تتلقَّ الفعَّ

رات يف البلد. رصد الجهود املبذولة ملراقبة املخدِّ

اعتمدت  قد  املتحدة  اململكة  حكومة  أنَّ  الهيئة  وتالحظ   –167
تستند  التي   ،2017 رات  املخدِّ اسرتاتيجية   2017 متوز/يوليه  يف 
وتتطرَّق  محلَّها.  وتحلُّ   2010 لعام  رات  املخدِّ اسرتاتيجية  إىل 
من  العديد  إىل  الوثيقة  يف  دة  املحدَّ الجديدة  االسرتاتيجية 
رات، وخصوصاً يف أوساط  املخدِّ التهديدات، مبا يف ذلك: تعاطي 
الجديدة؛  النفسانية  للمؤثِّرات  الناشئة  واألسواق  الشباب؛ 
)وهي  واألداء”  الصورة  تحسني  بـ “عقاقري  ى  يسمَّ ما  وتعاطي 
مواد تساعد عىل فقدان الوزن، وتغريُّ لون البرشة، وبناء العضالت 
وتسمح بتدريبات رياضية أطول وأقىس(؛ وعقاقري “كيمسيكس” 
)chemsex( )التي تستخدم قبل أو خالل النشاط الجنيس إلطالة 
مدة التجربة أو تعزيزها أو تحريرها من الكوابح أو تسهيلها(، 

رات. وأدوية الوصفات الطبية والجرائم املتصلة باملخدِّ

التكلفة  أنَّ  إىل   2017 رات  املخدِّ اسرتاتيجية  وتشري   –168
ر  رات يف اململكة املتحدة تقدَّ االقتصادية املرتبطة بتعاطي املخدِّ
جرائم  تكلِّف  حيث  سنويًّا،  إسرتليني  جنيه  باليني   10.7 بحوايل 
رات وحدها )مثل السطو والنهب ورسقة  الرسقة املتعلقة باملخدِّ
قرابة  كان   ،2016 عام  ويف  إسرتليني.  جنيه  باليني   6  املتاجر( 
 16 بني  أعامرهم  ترتاوح  الذين  األشخاص  من  املائة  يف   8 
تعاطوا  قد  شخص،  مليون   2.7 أو  وويلز،  إنكلرتا  يف  سنًة  و59 
رات غري مرشوعة خالل العام السابق. ونسبة الشباب الذين  مخدِّ
رات أعىل: 18 يف املائة من الذين ترتاوح أعامرهم  يتعاطون املخدِّ
من 16 إىل 24 سنًة. وتناقش تلك الوثيقة رسعة ظهور مؤثِّرات 
يف  اإلشكايل  االستعامل  وتالحظ  السوق  يف  جديدة  نفسانية 
دين ونزالء السجون، كام تسلِّط الضوء عىل املشاكل  صفوف املرشَّ
الناشئة مثل استعامل “عقاقري تحسني الصورة واألداء” وتعاطي 
دة، وكذلك عىل الزيادة الكبرية يف الوفيات الناجمة  عقاقري متعدِّ

رات يف البلد منذ عام 2013. عن إساءة استعامل املخدِّ

ع عىل العمل  وتالحظ الهيئة أنَّ االسرتاتيجية الجديدة تشجِّ  –169
املحلية،  واملجتمعات  الصحية  واملؤسسات  الرشطة  بني  التعاوين 
العرض  وخفض  الطلب  مجاالت هي: خفض  أربعة  عىل  وتركِّز 
االسرتاتيجية  وتشمل  العاملي.  الصعيد  عىل  والعمل  واملعافاة 
رات،  يصاً ملتعاطي املخدِّ ه خصِّ تدخُّالت هادفة إلعطاء دعم موجَّ
مبا يف ذلك العالج وإعادة التأهيل والتوظيف واإلسكان. وأخرياً، 
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تنصُّ عىل تعزيز مراقبة الحدود وتبادل املعلومات االستخبارية، 
وتدعو إىل زيادة التعاون الدويل.

رات  املخدِّ اسرتاتيجية  يف  مبنيَّ  هو  كام  الهيئة،  وتالحظ   –170
2017، أنَّ حكومة اململكة املتحدة ملتزمة بالتعاون مع الرشكاء 
رات وإدمانها،  األوروبيني، مبا يف ذلك املركز األورويب لرصد املخدِّ
ما دامت اململكة املتحدة عضوا يف االتحاد األورويب. وقد التزمت 
من  وغريه  األورويب  االتحاد  مع  بالعمل  أيضاً  املتحدة  اململكة 

الرشكاء الدوليني بعد أن يغادر البلد االتحاد األورويب.

ذات  واملؤسسات  املتحدة  اململكة  حكومَة  الهيئُة  وتدعو   –171
إطار  يف  ال  الفعَّ التعاون  مواصلة  إىل  األورويب  االتحاد  يف  الصلة 
ل إىل اتفاق بشأن ترتيبات  اآلليات القامئة حيثام أمكن و/أو التوصُّ
رات يف أوروبا يف املستقبل. الة للمخدِّ تعاون لتيسري املراقبة الفعَّ

رات يف اململكة املتحدة فيام  وستواصل الهيئة رصد التطوُّ  –172
تنفيذ  يف  املحرز  م  التقدُّ ذلك  مبا يف  رات،  املخدِّ مبراقبة  يتعلَّق 
التعاون  مواصلة  إىل  الهيئة  وتتطلَّع  الجديدة.  االسرتاتيجية 
املتعلقة  املسائل  بشأن  املتحدة  اململكة  حكومة  مع  الوثيق 

رات. مبراقبة املخدِّ

برامج االستعامل الطبي للقنَّب ومشتقاته )و( 

استعامل  لة،  املعدَّ بصيغتها   ،1961 سنة  اتفاقية  تقرص   –173
األغراض  عىل  الدولية  للمراقبة  الخاضعة  رة  املخدِّ العقاقري 
الرشوط،  تلك  وتختلف  معيَّنة.  برشوط  رهناً  والعلمية،  الطبية 
مختلف  يف  وضعها  وحسب  املواد،  حسب  املراقبة،  تدابري  أو 

جداول االتفاقية.

وتالحظ الهيئة أنَّه منذ نرش تقريرها السنوي لعام 2016،   –174
اتَّخذ املزيد من الدول تدابري ترشيعية أو تنظيمية بشأن استعامل 

القنَّب أو مشتقاته ألغراض طبية.)78(

لة  املعدَّ بصيغتها   1961 سنة  اتفاقية  أنَّ  من  الرغم  وعىل   –175
تنصُّ عىل إمكانية استعامل الدول للقنَّب لألغراض الطبية، فإنَّ 
والرابع،  األول  الجدولني  مبقتىض  للمراقبة  خاضع  ر  املخدِّ هذا 
وهو من ثَمَّ خاضع لتدابري مراقبة أشد رصامة مبوجب االتفاقية. 
الخطورة  الشديدة  بالخصائص  الدول  اعرتاف  إىل  ذلك  ويرجع 

ر.  لهذا املخدِّ

وكام هو الحال بالنسبة للمواد األخرى الخاضعة للمراقبة   –176
استعامل  فإنَّ  لة،  املعدَّ بصيغتها   1961 سنة  اتفاقية  مبوجب 

عىل  زادت  بكميات  القنَّب  باستهالك  الهيئَة  التالية  الدول  أفادت   )78(   

10 كيلوغرامات يف عام 2016، وهي معروفة لدى الهيئة بأنَّها تجيز استعامل 
إيطاليا،  أملانيا،  القنَّب و/أو مشتقاته ألغراض طبية: إسبانيا، أسرتاليا، إرسائيل، 
الرنويج،  كندا،  فنلندا،  سويرسا،  السويد،  الدامنرك،  تشيكيا،  بولندا،  بلجيكا، 

النمسا، هولندا.

والتزامات  الرتاخيص  بإصدار  رهني  الطبية  لألغراض  القنَّب 
التي تنشئ برامج  الدول  العامة. ومع ذلك، يتعنيَّ عىل  اإلبالغ 
عليها  املنصوص  اإلضافية  لاللتزامات  متتثل  أن  الطبي  القنَّب 
لة.  املعدَّ بصيغتها   1961 سنة  اتفاقية  من  و28  املادتني 23  يف 
القنَّب  استعامل  تتيح  التي  الدوَل  املادتان  هاتان  وتطالب 
ملراقبته  بالقنَّب  خاص  وطني  جهاز  بإنشاء  الطبية  لألغراض 
د الجهاز  واإلرشاف عىل زراعته والرتخيص بها. ويجب أن يحدِّ
ويحرص  القنَّب؛  بزراعة  فيها  يسمح  التي  املساحات  الوطني 
ماديًّا؛  ويحوزها  املخزونات  ويشرتي  املنتجني؛  ترخيص  عىل 

بالجملة واالحتفاظ باملخزونات. البيع  ويحتكر 

الزراعة  لحظر  الالزمة  التدابري  اتخاذ  الدول  عىل  ويجب   –177
املرشوعة  غري  املحاصيل  ومصادرة  القنَّب  لنبتة  املرشوعة  غري 
وإتالفها، ومنع إساءة استعامل القنَّب واالتِّجار به. وباملثل، تودُّ 
الهيئُة أن تلفت انتباَه جميع الحكومات إىل املوقف الذي سبق 
أن أعربت عنه والذي مفاده أنَّ السامح لألفراد بزراعة القنَّب 
لة،  ألغراض طبية ال يتَّسق مع اتفاقية سنة 1٩٦1 بصيغتها املعدَّ
وينبغي  ترسيبه.  مخاطر  زيادة  إىل  أمور  جملة  يف  يفيض  ألنَّه 
ذ  وتنفَّ طبية  ألغراض  القنَّب  استعامل  برامج  جميع  توضع  أن 
للمتطلبات الواردة  تحت السلطة الكاملة للدولة املعنية، وفقاً 

يف املادتني 23 و28 من تلك االتفاقية.

قنَّب  برامج  أنشأت  التي  الدول  جميَع  الهيئُة  وتحثُّ   –178
طبي، أو التي تنظر يف القيام بذلك، عىل أن تكفل وضع األطر 
الة لضامن االستعامل الرشيد للقنَّب  الترشيعية والتنظيمية الفعَّ
تحت إرشاف طبي، من أجل منع ترسيبه، وذلك وفقاً التفاقية 
التي  الحكوماِت  الهيئُة  وتدعو  لة.  املعدَّ بصيغتها   1٩٦1 سنة 
تسمح باستعامل القنَّب الطبي إىل التأكُّد من أنَّ القنَّب يرصفه 
السليمة  الطبية  للمامرسة  وفقاً  مختصون  طبيون  مامرسون 

واستناداً إىل أدلة علمية سليمة.

إباحة استعامل القنَّب ألغراض غري طبية  )ز( 

األطراف  الدول  بعض  اتَّخذت  املستعَرضة،  الفرتة  خالل   –179
رات خطوات من أجل إنشاء  يف االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ
غري  لالستعامل  والتنظيمية  القانونية  األطر  تطوير  مواصلة  أو 

الطبي للقنَّب.

أو  تجيز  تدابري  أيَّ  أنَّ  داً  مجدَّ تؤكِّد  أن  الهيئُة  وتودُّ   –180
تعترب  طبية  غري  ألغراض  القنَّب  استعامل  تجيز  أن  شأنها  من 
انتهاكاً واضحاً للفقرة )ج( من املادة 4 واملادة 3٦ من اتفاقية 
من   3 املادة  من  )أ(   1 والفقرة  لة،  املعدَّ بصيغتها  سنة 1٩٦1 
داً أيضاً أنَّ قرص استعامل  اتفاقية سنة 1٩88. وتؤكِّد الهيئة مجدَّ
هو  والعلمية  الطبية  األغراض  عىل  للمراقبة  الخاضعة  املواد 
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أيَّ  لة  املعدَّ بصيغتها  سنة 1٩٦1  اتفاقية  تجيز  ال  أسايس  مبدأ 

استثناء منه. 

من  املعنية  األطراف  الدول  مع  حوارها  الهيئة  وواصلت   –181

التي  رات،  املخدِّ الدولية ملراقبة  لالتفاقيات  االمتثال  تعزيز  أجل 

األطراف  الدول  جميع  اتَّفقت  التي  القانونية  االلتزامات  د  تحدِّ

عىل االلتزام بها.

مت أوروغواي تقريراً إىل الهيئة  ويف آذار/مارس 2017، قدَّ  –182

عن وضع تنفيذ القانون رقم 19–172 املعتمد يف كانون األول/

منظَّمًة لالستعامل غري الطبي  ديسمرب 2013، والذي أنشأ سوقاً 

والتنظيمي  املؤسيس  اإلطار  تطوير  أوروغواي  وواصلت  للقنَّب. 

غري  ألغراض  القنَّب  بيع  منها  مجاالت  ليغطي  القانون،  لتنفيذ 

طبية يف الصيدليات؛ وتحديد اإلجراءات الواجب اتِّباعها يف حالة 

وتسجيل  العمل؛  مكان  يف  األخرى  رات  واملخدِّ القنَّب  استهالك 

وبيع ورصف القنَّب ألغراض غري طبية.

لت السلطات الرقابية  وحتى كانون الثاين/يناير 2017، سجَّ  –183

املنازل ألغراض غري  القنَّب يف  اع  زرَّ من  الوطنية 057 6 شخصاً 

من  تضمُّ  مجموعات  وهي  األعضاء”،  “نوادي  من  و33  طبية، 

15 إىل 45 شخصاً، أنشئت لغرض غرس وزراعة وتوزيع القنَّب 

ألغراض غري طبية.

ويف متوز/يوليه 2017، بدأت الصيدليات يف أوروغواي بيع   –184

لني ألغراض غري طبية. وتحيط الهيئة  القنَّب للمستخدمني املسجَّ

العامة  الصحية  اآلثار  تقييم  إىل  الرامية  الحكومة  بخطط  علامً 

التقييم.  بنتائج  الهيئة  إبالغ  وإىل  القريب،  املستقبل  يف  للقانون 

داً أنَّ إباحة وتنظيم استعامل  ويف الوقت نفسه، تؤكِّد الهيئة مجدَّ

القنَّب لألغراض غري الطبية يتنافيان مع األطر القانونية الدولية 

الخاضعة  املواد  استعامل  قاطع  بشكل  تقرص  التي  الصلة،  ذات 

والعلمية  الطبية  لألغراض  االستعامل  القنَّب عىل  مثل  للمراقبة 

لة(. )الفقرة )ج( من املادة 4 من اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدَّ

وتالحظ الهيئة بقلق أنَّ مرشوع القانون الذي يهدف إىل   –185

أمام  طرح  كندا  يف  الطبي  غري  القنَّب  استهالك  وتنظيم  إباحة 

القانون،  ويوفِّر مرشوع  نيسان/أبريل 2017.  العموم يف  مجلس 

الذي تسعى الحكومة إىل اعتامده بحلول متوز/يوليه 2018، إطاراً 

طبية.  غري  ألغراض  القنَّب  وحيازة  وبيع  وتوزيع  إنتاج  ملراقبة 

التي   ،C–45 القانون رقم الهيئة مراراً، فإنَّ أحكام  وكام ذكرت 

تجيز استعامل القنَّب ألغراض غري طبية وغري علمية ستكون غري 

سنة 1961  اتفاقية  مبوجب  الدولية  كندا  التزامات  مع  متَّسقة 

لة. بصيغتها املعدَّ

وكام ُذكر آنفاً )انظر الفقرة 163 أعاله(، فقد صوَّت مجلس   –186

مرشوع  عىل   2017 شباط/فرباير  يف  الهولندي  بالربملان  النواب 

وفور  الطبية.  غري  لألغراض  القنَّب  زراعة  وتنظيم  إلباحة  قانون 

اع املرخَّص لهم من زراعة القنَّب،  سنِّ ذلك القانون، سيتمكَّن الزرَّ
رهناً برشوط معيَّنة. وال يزال مرشوع القانون، ليك يصبح قانوناً، 
بحاجة إىل موافقة مجلس الشيوخ. وتحيط الهيئة علامً بالخطوات 
رات” من  التي اتَّخذتها البلديات يف هولندا الحتواء “سياحة املخدِّ
خارج البلد من خالل تقييد الدخول إىل “مقاهي القنَّب” وقرصه 
داً أنَّ تشغيل  عىل املقيمني يف هولندا. ومع ذلك، تؤكِّد الهيئة مجدَّ
لة. “مقاهي القنَّب” ال يتَّسق مع اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدَّ

املتحدة  الواليات  يف  رات  التطوُّ رصد  الهيئة  وواصلت   –187
بشأن مراقبة القنَّب، مبا يف ذلك املبادرات املتَّخذة عىل مستوى 
واليات البلد إلباحة القنَّب ألغراض غري طبية من خالل مبادرات 

الشعبية.  العرائض 

يف  لة  املعدَّ بصيغته  قانونها،  تطبيق  جامايكا  وتواصل   –188 
املتعلقة  األنشطة  أنواع  بعض  تجريم  يلغي  الذي   ،2015 عام 
القنَّب ألغراض  نبتة  القنَّب وبيعه، ونقله، ويتيح زراعة  بزراعة 
األخرى  األطراف  وجميَع  جامايكا  الهيئُة حكومَة  وتذكِّر  دينية. 
اتفاقية  من  املادة 4  من  )ج(  الفقرة  مبوجب  يسمح،  ال   بأنَّه 
والعلمي  الطبي  باالستعامل  إالَّ  لة،  املعدَّ بصيغتها   1961 سنة 
األغراض  فيها  مبا  أخرى،  أغراض  أليِّ  استعامله  وبأنَّ  للقنَّب، 

الدينية، غري مسموح به.

رات” “غرف استهالك املخدِّ )ح( 

د الهيئة، كام فعلت يف املايض، مبا يف ذلك يف تقريرها  تشدِّ  –189
السنوي لعام 2016، عىل أنَّ الهدف األسايس من “غرف استهالك 
رات دون  رات” هو الحدُّ من اآلثار السلبية لتعاطي املخدِّ املخدِّ
عىل  وبناًء  عليه.  التشجيع  أو  رات  باملخدِّ االتِّجار  عن  التغايض 
ذلك، يجب أن توفِّر تلك الغرف خدمات العالج وإعادة التأهيل 
توفِّر  مرافق  إىل  املرىض  تحيل  أو  االجتامعي،  اإلدماج  وإعادة 
تلك الخدمات. ويجب عىل الحكومات أيضاً أن تحيط علامً بأنَّ 
رات ال يحلُّ محلَّ املبادرات األخرى  إنشاء مرافق استهالك املخدِّ
ذات  تزال  ال  والتي  رات،  املخدِّ تعاطي  من  الوقاية  إىل  الرامية 

أساسية. أهمية 

ة دول  رات يف عدَّ وخالل الفرتة املستعَرضة، كانت هناك تطوُّ  –190
رات  املخدِّ استمرار تشغيل مرافق الستهالك  أو  إنشاء  بخصوص 
مدى  وعىل  رات”.  املخدِّ الستهالك  “غرف  أو  لإلرشاف  خاضعة 
ظات بشأن تشغيل “غرف  الهيئة عن تحفُّ ة سنوات، أعربت  عدَّ
رات” بسبب مخاوف من أنَّ تشغيلها قد يزيد من  استهالك املخدِّ
رات واالتِّجار بها. وكانت الهيئة قد أعربت  مخاطر تعاطي املخدِّ
أيضاً عن عدم االرتياح بشأن مصدر املواد املستخدمة يف “غرف 
دت  د أو ميكن أن تكون قد ورِّ رات” حيث إنَّها تورَّ استهالك املخدِّ

بصورة غري مرشوعة.
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ويف فرنسا، واصلت الحكومة تنفيذ القانون رقم 2106-41،   –191
املعتَمد يف كانون الثاين/يناير 2016، والذي يوفِّر األساس القانوين 
رات أقل خطراً”. ويف ترشين الثاين/ لفتح “غرف الستهالك املخدِّ

نوفمرب 2016، افتتح املرفق الثاين من هذا النوع يف سرتاسبورغ، 
حيث كان األول قد أنشئ يف وقت سابق من هذا العام يف باريس. 
والنفسية  واالجتامعية  الطبية  الخدمات  املرفقان  هذان  م  ويقدِّ

لألفراد الذين يرتدَّدون عليهام.

ل لقانون  ويف كندا، حظي مرشوع القانون رقم C–37 املعدِّ  –192
الصلة  ذات  والترشيعات  للمراقبة  الخاضعة  واملواد  رات  املخدِّ
ط التعديالت الواردة  باملوافقة امللكية يف أيار/مايو 2017. وتبسِّ
يف مرشوع القانون عملية طلب الرتخيص لفتح موقع لالستهالك 
املراقب، وذلك بخفض عدد معايري تقديم الطلب من 26 إىل 8. 
وهي تتيح أيضاً بدء استعراض الطلبات قبل حصول وزارة الصحة 
الكندية عىل جـميع الوثائق الداعمة، كام تزيد الشفافية يف اتخاذ 
متاحة  للرفض  أسباب  وأيِّ  القرارات  جعل  خالل  من  القرار 
لعامة الناس، حسب االقتضاء، وتبسيط عملية التجديد. وستظلُّ 
عة مع أصحاب  عملية املوافقة بحاجة إىل إجراء مشاورات موسَّ
املحلية، فضالً عن توفري معلومات  املجتمعات  املصلحة وممثِّيل 
أو  يستخدمونه  الذين  أولئك  املوقع وسالمة  أمن  بشأن  ُمرضية 
يعملون فيه وأفراد املجتمعات املحلية املحيطة به. وحتى اآلن، 
الربيطانية  كولومبيا  مقاطعات  يف  مرفقاً   16 عىل  املوافقة  متَّت 

وأونتاريو وكيبيك، وما زالت طلبات أخرى قيد االستعراض.

اعتامد  عىل  أيرلندا  رئيسة  وقَّعت   ،2017 أيار/مايو  ويف   –193
رات )مرافق الحقن تحت اإلرشاف(  قانون إساءة استعامل املخدِّ
مرافق  وإنشاء  الرتاخيص  منح  عىل  القانون  وينصُّ   .2017 لعام 
أيضاً  القانون  ويعفي  الصحة.  وزير  إرشاف  تحت  الحقن 
بالحيازة  املتعلقة  الجنائية  األحكام  لهم من  املأذون  املستعملني 
ويف  الرتخيص.  صاحب  من  بإذن  املرفق  يف  وجودهم  أثناء 
وطنية  اسرتاتيجية  أيرلندا  حكومة  أصدرت   ،2017 متوز/يوليه 
ودعم  الرضر  من  “الحُد  عنوان  تحت  رات  املخدِّ بشأن  جديدة 
أيرلندا  يف  والكحول  رات  املخدِّ لتعاطي  صحية  تدابري   التعايف: 
2017–2025”. وتنصُّ االسرتاتيجية عىل إنشاء مرافق حقن تحت 
اإلرشاف وتلزم الحكومة بالتمكني من تشغيل هذه املرافق من 

رات يف الشوارع. أجل القضاء عىل مشكلة الحقن باملخدِّ

البعثات الُقطرية  –2

يف  رات  املخدِّ مراقبة  حالة  عن  شاملة  فكرة  تكوين  بغية   –194
تنظِّم  رات،  املخدِّ ملراقبة  الدولية  املعاهدات  األطراف يف  الدول 

الهيئة بعثات قُطرية بصورة دورية.

رات، عند وجوده  ويعقد وفد الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ  –195
مجال  يف  الرئيسيني  املصلحة  أصحاب  مع  اجتامعات  ما،  بلد  يف 

رات، مبا يف ذلك املسؤولون الحكوميون واملوظفون  مراقبة املخدِّ
خدمات  مو  ومقدِّ الرقابة،  سلطات  عن  املسؤولون  التنفيذيون 
العالج وإعادة التأهيل، وممثِّلون عن مجموعات املجتمع املدين.

من  رسية  توصيات  الهيئة  تعتمد  النتائج،  إىل  واستناداً   –196
رات، وتُبلَّغ بها  أجل تحسني االمتثال لإلطار الدويل ملراقبة املخدِّ

الحكومُة املعنية.

ة مجاالت،  وقد تشمل التوصيات التي تصدرها الهيئة عدَّ  –197
رات؛ والتعاون بني الوكاالت؛  منها: السياسة الوطنية بشأن املخدِّ
الدولية  للمراقبة  الخاضعة  للمواد  املرشوع  اإلنتاج  وتنظيم 
رات؛ والوقاية من  اتفاقيات مراقبة املخدِّ والتجارة فيها مبوجب 
تأهيلهم؛  وإعادة  رات  املخدِّ متعاطي  وعالج  رات  املخدِّ تعاطي 
لالستعامل  العقلية  واملؤثِّرات  رات  املخدِّ إىل  الوصول  وتيسري 
ي إلنتاج  الطبي الرشيد؛ وإنفاذ القانون؛ والتدابري الرامية إىل التصدِّ
رات؛  باملخدِّ واالتِّجار  غري مرشوع،  نحو  عىل  وصنعها  رات  املخدِّ

ومراقبة السالئف الكيميائية واملؤثِّرات النفسانية الجديدة.

مرص.  إىل  بعثة  الهيئة  أوفدت  املستعَرضة،  الفرتة  وخالل   –198
ر إيفاد بعثات  وحتى 1 ترشين الثاين/نوفمرب 2017، كان من املقرَّ
إضافية إىل أسرتاليا واالتحاد الرويس وسويرسا وغيانا، قبل نهاية 

عام 2017.

وكولومبيا  وجامايكا  أوزبكستان  حكومات  وقبلت   –199
ذلك،  ومع  إضافية.  بعثات  استقبال  املبدأ،   والكويت، من حيث 
مل تبلِّغ  املعنية  الحكومات  ألنَّ  اآلن  حتى  البعثات  تلك  توفَد  مل 
الهيئة بالتواريخ ومل تكفل اتخاذ الرتتيبات املناسبة لزيارة البعثات. 
وعالوة عىل ذلك، اتصلت الهيئة بحكومات بابوا غينيا الجديدة 
وجمهورية الكونغو الدميقراطية وقطر، لكنها مل تتلقَّ حتى اآلن 
تأكيداً من تلك الحكومات بقبول استقبال البعثات. ويف حالة بابوا 
غينيا الجديدة، دعت الهيئة السلطات إىل حضور إحدى جلساتها 
من أجل مشاورات، ولكن مل تثمر تلك الجهود حتى اآلن. وتجري 
الهيئة حاليًّا مناقشات مع دول أخرى إليفاد بعثات الهيئة املقبلة 
األطراف  الدول  جميَع  الهيئُة  وتذكِّر  و2019.   2018 عامي  يف 
الهيئة يف االضطالع بواليتها، بطرائق منها  التعاون مع  بأهمية 
تكون  أن  للهيئة  يتسنَّى  حتى  القطرية،  البعثات  إجراء  تيسري 
رات وأن  عىل إملام تام بالتطوُّرات الوطنية يف مجال مراقبة املخدِّ
بشأن  الحكومات  إىل  واملشورة  التعليقات  تقديم  من  تتمكَّن 

الوفاء بالتزاماتها التعاهدية.

مرص

مرص.  الهيئة  من  بعثة  زارت   ،2017 حزيران/يونيه  يف   –200
رات ومدى امتثال  وكان الهدف هو استعراض حالة مراقبة املخدِّ

رات. الحكومة لالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّ
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يف  للهيئة  بعثة  آخر  منذ  الحكومة،  أنَّ  الهيئة  وتالحظ   –201 
مراقبة  مجاالت  مختلف  يف  ماً  تقدُّ أحرزت  قد   ،2001 عام 
باالمتثال  الحكومة  التزام  أيضاً  الهيئة  ه  وتنوِّ رات.  املخدِّ
سيَّام من خالل عمل  ال  رات،  املخدِّ ملراقبة  الدولية  للمعاهدات 
رات. وقد اتَّخذت الحكومة خطوات  اإلدارة العامة ملكافحة املخدِّ
ي للمشاكل الناجمة عن ارتفاع مستويات االتِّجار  ملموسة للتصدِّ
املناسب  العالج  توفري  إىل  الحاجة  ولتلبية  وتعاطيها،  رات  باملخدِّ
م  رين. وتثني الهيئُة عىل مرص ملا أحرزته من تقدَّ للسكان املترضِّ
ع الحكومَة عىل مواصلة تنفيذ  يف مجاالت إنفاذ القانون، وتشجِّ
رات  املخدِّ توافر  من  الحدِّ  ملواصلة  القوية  العرض  تدابري خفض 

بة عرب مرص. غري املرشوعة املهرَّ

وما زالت مرص تُستخَدم كبلد عبور للشحنات غري املرشوعة   –202
بة إىل األسواق يف غرب  رات والسالئف الكيميائية املهرَّ من املخدِّ
آسيا وشامل أفريقيا. ويجب اتخاذ تدابري إضافية لتكثيف التدريب 
ع الهيئُة الحكومَة عىل  ص لسلطات إنفاذ القانون. وتشجِّ املتخصِّ
مواصلة تعزيز مراقبة الحدود والتعاون اإلقليمي وآليات تبادل 

رات داخل مرص وعربها. املعلومات ملنع االتِّجار باملخدِّ

يات كبرية، ال سيَّام يف مجاالت الوقاية  وال تزال هناك تحدِّ  –203
السلطات  مع  الهيئة  ناقشت  وقد  التأهيل.  وإعادة  والعالج 
لتعاطي  منتظمة  وطنية  استقصائية  دراسات  إجراء  إىل  الحاجة 
النتائج  رات، وال سيَّام يف صفوف الشباب، واالستفادة من  املخدِّ
مة،  املقدَّ والخدمات  رات  املخدِّ مراقبة  سياسات  تعديل  ملواصلة 

رين. حسب االقتضاء، لتوفري تغطية كاملة للسكان املترضِّ

رة واملؤثِّرات العقلية  ويف مرص، يظلُّ توافر العقاقري املخدِّ  –204
الهيئة  فإنَّ  ولذلك  نسبيًّا.  محدوداً  األمراض  وعالج  األمل  لعالج 
ناقشت مع الحكومة الحاجة إىل إجراء تقييم أفضل لالحتياجات 
العقبات  تحديد  بغية  األمل،  تخفيف  ألغراض  رات  املخدِّ من 
رة واملؤثِّرات  املحتملة أمام توافرها وضامن إتاحة العقاقري املخدِّ

العقلية بكميات كافية ملن هم يف حاجة إليها.

تقييم تنفيذ الحكومات للتوصيات الصادرة   –3
عن الهيئة يف أعقاب بعثاتها الُقطرية

الصادرة  للتوصيات  الحكومات  تنفيذ  متابعة  أجل  من   –205
باستعراض سنوي  الهيئة  البعثات، تضطلع  أعقاب  الهيئة يف  عن 
رات. وبعد ثالث إىل أربع سنوات  للتطورات املتعلقة مبراقبة املخدِّ
لة من  من تلقِّي بلد لبعثة قطرية، تلتمس الهيئة معلومات مفصَّ
تنفيذاً  املعتَمدة  الترشيعية والسياساتية  التدابري  الحكومة بشأن 

لتوصيات الهيئة.

التي  البلدان  حكوماِت  الهيئُة  دعت   ،2017 عام  ويف   –206
تلقَّت بعثات من الهيئة يف عام 2014، وهي آيسلندا والبحرين 

)جمهورية–البوليفارية(،  وفن زويال  املتحدة  تن زانيا  وجمهورية 
رات منذ زيارة  ر أوضاع مراقبة املخدِّ إىل اإلبالغ عن كيفية تطوُّ

البعثات إليها.

البحرين  لحكومات  تقديرها  عن  تعرب  أن  الهيئة  وتودُّ   –207
)جمهورية–البوليفارية(  وفن زويال  املتحدة  تن زانيا  وجمهورية 
البلدان  هذه  تعاون  ساعد  وقد  منها.  الواردة  املعلومات  عىل 
الهيئة يف استعراضها لتنفيذ تلك الدول للمعاهدات، كام ساهم 
يف الحوار الهام الذي تواصل الهيئة إجراءه مع الدول األطراف 
التبادل  خالل  من  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  االتفاقيات  يف 

للمعلومات. النشيط 

د الهيئة دعوتها حكومة آيسلندا إىل تقديم املعلومات  وتجدِّ  –208
د استالمها، ستقوم الهيئة باستعراض املعلومات  املطلوبة. ومبجرَّ

بغية إدراجها يف التقرير السنوي لعام 2018.

جمهورية تن زانيا املتحدة )أ( 

قد  املتحدة  تن زانيا  جمهورية  حكومة  أنَّ  الهيئة  تالحظ   –209
م يف تنفيذ توصياتها منذ بعثة الهيئة إىل هذا  أحرزت بعض التقدَّ

البلد يف عام 2014.

قانون  املتحدة  تن زانيا  اعتمدت جمهورية  ويف عام 2015،   –210
مبوجبه  أنشأت  الذي   ،2015 لعام  واإلنفاذ  رات  املخدِّ مراقبة 
لت السلطة والية  القانون. وُخوِّ رات وإنفاذ  سلطة مراقبة املخدِّ
رات وتعاطيها، مبا يف ذلك  واسعة يف مجال مراقبة االتِّجار باملخدِّ
واعتقال  املرشوعة  غري  رات  املخدِّ لضبط  تنفيذية  صالحيات 
رات  باملخدِّ املتصلة  الجرائم  يف  ضلوعهم  يف  املشتبه  األشخاص 
إنشاء  أنَّ  من  واثقة  والهيئة  ومحاكمتهم.  معهم  والتحقيق 
واستمرار أنشطة السلطة ستسهم يف تعزيز الجهود التي تبذلها 
يشكِّلها  التي  يات  للتحدِّ بفعالية  ي  التصدِّ أجل  من  الحكومة 

رات وتعاطيها يف جمهورية تن زانيا املتحدة. االتِّجار باملخدِّ

دة  كام ترحِّب الهيئة بإنشاء فرقة عمل للدفاع واألمن متعدِّ  –211
القطاعات، مؤلَّفة من ممثِّلني عن الرشطة وإدارة الهجرة وهيئة 
الحكومية  واملصالح  الوطنية  االستخبارات  وإدارة  اإليرادات 
للبلد. وترصد فرقة  العاملة يف نقاط املراقبة الحدودية  األخرى 
رات  العمل حركة املنتجات التي تعرب حدود البلد، مبا يف ذلك املخدِّ
والسالئف الكيميائية، وتتحقَّق من مرشوعية الشحنات، وتعرتض 
رات  م تقاريرها إىل سلطة مراقبة املخدِّ الشحنات املشبوهة، وتقدِّ

وإنفاذ القانون.

رات اإليجابية، تالحظ الهيئة أنَّ  ومع التسليم بهذه التطوُّ  –212
وطنية  اسرتاتيجية  إىل  تفتقر  ال تزال  املتحدة  تنزانيا  جمهورية 
م  رات. وهناك حاجة إىل إحراز مزيد من التقدُّ شاملة ملراقبة املخدِّ
ال بني الوزارات  يف تنفيذ توصية الهيئة فيام يتعلَّق بالتنسيق الفعَّ
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الحكومَة  الهيئُة  ع  رات. وتشجِّ املخدِّ أنشطة مراقبة  والتعاون يف 

رات، وعىل وجه الخصوص،  عىل مواصلة جهودها ملكافحة املخدِّ

اتخاذ الخطوات الالزمة لضامن اعتامد اسرتاتيجية وطنية ملكافحة 

إىل  تهدف  أقرب وقت ممكن، ووضع خطة عمل  رات يف  املخدِّ

ال لهذه االسرتاتيجية. ضامن التنفيذ الفعَّ

يف  املرشوعة  غري  رات  املخدِّ توافر  أنَّ  من  الرغم  وعىل   –213

جمهورية تن زانيا املتحدة آخذ يف االزدياد، ال يزال مدى تعاطي 

رات يف البلد غري معروف متاماً لدى السلطات. وتودُّ الهيئة  املخدِّ

ن جمع  أن تذكِّر الحكومة بأهمية إجراء تقييم وطني شامل يتضمَّ

رات، وذلك  الت انتشار تعاطي املخدِّ وتحليل البيانات حول معدَّ

رات يف البلد، ولتصميم  من أجل تحديد مدى وطبيعة تعاطي املخدِّ

رات تستند إىل نتائج ذلك التقييم. فال غنى  سياسات ملكافحة املخدِّ

الة للوقاية من تعاطي  عن إجراء تقييم موضوعي لوضع برامج فعَّ

الهيئة  وتويص  تأهيلهم.  وإعادة  بها  املتأثِّرين  وعالج  رات  املخدِّ

بأن تزيد حكومة جمهورية تنزانيا املتحدة من أنشطتها للوقاية 

رات وأن تتأكَّد من أنَّها واسعة النطاق مبا يكفي  من تعاطي املخدِّ

لتشمل جميع رشائح السكان. وتالحظ الهيئة أنَّ هناك حاجة إىل 

مزيد من العمل يف مجال العالج وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج 

رات. االجتامعي لألشخاص املرتهنني للمخدِّ

العديد  بعد يف  م  تقدُّ أنَّه مل يحصل  الهيئة كذلك  وتالحظ   –214

وجه  وعىل  للتحسني.  هامشاً  فيها  دت  حدَّ التي  املجاالت  من 

تن زانيا  جمهورية  حكومة  تشجيع  الهيئة  تواصل  الخصوص، 

املتحدة عىل اتخاذ تدابري إضافية لتعزيز التوافر الكايف واالستعامل 

الطبية،  لألغراض  العقلية  واملؤثِّرات  رة  املخدِّ للعقاقري   الرشيد 

مبا يف ذلك عن طريق توفري التدريب املالئم لطلبة الطب واملهنيني 

يف مجال الرعاية الصحية عىل االستعامل الرشيد لألدوية املحتوية 

الحكومَة عىل  أيضاً  الهيئُة  ع  للمراقبة. وتشجِّ مواد خاضعة  عىل 

استعراض القوانني واألنظمة الحالية التي قد تقيِّد دون داٍع صنع 

أو  وتوزيعها  واستريادها  العقلية  واملؤثِّرات  رة  املخدِّ العقاقري 

رصفها لألغراض الطبية عىل نحو مرشوع.

الالزمة  الخطوات  اتخاذ  عىل  الحكومَة  الهيئُة  ع  وتشجِّ  –215

دة أعاله لتكفل  م يف املجاالت املحدَّ لضامن إحراز املزيد من التقدُّ

رات، مبا يف ذلك  االمتثال التام للمعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ

مبساعدة من املجتمع الدويل.

جمهورية فن زويال البوليفارية )ب( 

جمهورية  إىل  بعثتها  أوفدت  أن  منذ  أنَّه،  الهيئة  تالحظ   –216 

فن زويال البوليفارية يف عام 2014، اتَّخذت الحكومة عدداً من التدابري 

م يف مجاالت معيَّنة من  لتنفيذ توصيات الهيئة، وأنَّه تمَّ إحراز تقدُّ

اعتمدت  الهيئة،  بعثة  من  وجيزة  فرتة  وبعد  رات.  املخدِّ مراقبة 

التي   ،2019–2015 رات  املخدِّ ملكافحة  الوطنية  الخطة  الحكومة 
رات وتكثيف األنشطة يف مجال  تهدف إىل الحدِّ من تعاطي املخدِّ
رات  الوقاية من تعاطيها. وقد زاد املكتب الوطني ملكافحة املخدِّ
ع  رات، ووسَّ من أنشطته للتثقيف والتدريب يف مجال مكافحة املخدِّ
رات واألنشطة الوقائية يف  برامج التوعية بأنشطة الحدِّ من املخدِّ

جميع أنحاء البلد.

عىل  تعاونها  البوليفارية  فن زويال  جمهورية  عزَّزت  وقد   –217
رات،  باملخدِّ لالتِّجار  ي  التصدِّ يف  الحدود  وعرب  اإلقليمي  الصعيد 
الصلة  الدولية والوكاالت ذات  املنظامت  التعاون مع  من خالل 
التابعة للحكومات األخرى. وتحيط الهيئة علامً باملشاركة النشيطة 
التعاون بشأن سياسات  برنامج  الثانية من  املرحلة  للحكومة يف 
رات بني أمريكا الالتينية واالتحاد األورويب، والتي  مكافحة املخدِّ
بأنشطة مشرتكة  املنطقتني  كلتا  بلدان من  إطارها  اضطلعت يف 
رات العاملية. ومثَّة مثال آخر، وهو اللجنة  ملعالجة مشكلة املخدِّ
رات لجمهورية فن زويال البوليفارية  املشرتكة الرابعة املعنية باملخدِّ
وهولندا، والتي اجتمعت يف الهاي يف أيار/مايو 2016، وأتاحت 
الرامية إىل منع تعاطي  السياسات  الخربات بشأن  لتبادل  فرصة 
رات،  رات غري املرشوعة. وخالل الدورة الستني للجنة املخدِّ املخدِّ
املعقودة يف آذار/مارس 2017، نظَّمت حكومة جمهورية فن زويال 
يف  املواطنني  مشاركة  “تعزيز  بعنوان  جانبيًّا  حدثاً  البوليفارية 
رات وتعاطيها: تجربة الصندوق  منع االتِّجار غري املرشوع باملخدِّ
بهذه  الهيئُة  وترحِّب  رات”.  املخدِّ ملكافحة  الفن زوييل  الوطني 
التعاون  يف  مشاركتها  مواصلة  عىل  الحكومَة  ع  وتشجِّ التبادالت 

رات. الدويل يف مسائل مكافحة املخدِّ

وتالحظ الهيئة أنَّ الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها للمراقبة   –218
الجوية واالعرتاض استنادا إىل القانون الذي ينظِّم الدفاع الشامل 
القانون يتامىش مع  بأنَّ ذلك  الحكومة  الجوي. وأفادت  للمجال 
اتفاقية  سيَّام  وال  الصلة،  ذات  الدولية  والربوتوكوالت  املعايري 

الطريان املدين الدويل لعام 1944.

أنَّه  تالحظ  اإليجابية،  رات  التطوُّ بهذه  الهيئة  إقرار  ومع   –219
فن زويال  جمهورية  حكومة  أمام  كبرية  يات  تحدِّ هناك  تزال  ال 
اتَّخذتها،  التي  امللموسة  الخطوات  من  الرغم  وعىل  البوليفارية. 
ال يزال خشخاش األفيون والقنَّب يزرعان عىل نطاق كبري، وال يزال 
رات يطرح مشاكل خطرية. وباإلضافة إىل ذلك، وعىل  االتِّجار باملخدِّ
الرغم من أنَّ الحكومة تواصل بذل جهود كبرية، فإنَّ نسبة تعاطي 
رات ال تزال مرتفعة، وال سيَّام بني أطفال املدارس والشباب.  املخدِّ
ع الهيئُة الحكومَة عىل إجراء دراسة استقصائية لتقييم حالة  وتشجِّ
رات  رات يف البلد من أجل وضع سياسة ملكافحة املخدِّ تعاطي املخدِّ

دة لسكان البلد. تستند إىل األدلة، وفقاً لالحتياجات املحدَّ

ة مجاالت  ماً محدوداً يف عدَّ وتالحظ الهيئة أنَّ هناك تقدُّ  –220
توافر  املبذولة لضامن  الجهود  يبدو، مبا يف ذلك  ما  أخرى عىل 
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الطبية،  لالحتياجات  رة  املخدِّ العقاقري  من  كافية  كميات 
ع الهيئة أنَّ الحكومة، متاشياً  وال سيَّام لتسكني اآلالم. ومامَّ يشجِّ
مع توصيات الهيئة التي متخَّضت عن بعثتها لعام 2014، تكفل 
لعالج  األفيونية  شبه  املسكِّنات  عىل  مواطنيها  حصول  إمكانية 

اآلالم الحادة واملزمنة.

وتالحظ الهيئة أيضاً أنَّ السلطات الوطنية املختصة قامت   –221
رات، وقامت بتعديالت  بتنقيح تقديراتها لالحتياجات من املخدِّ
العقلية  واملؤثِّرات  رة  املخدِّ العقاقري  من  املحيل  العرض  لزيادة 
من  املتاحة  الكميات  تزال  ال  ذلك،  ومع  الطبية.  لألغراض 
األفيونيات املستعملة لتسكني األمل يف املؤسسات الطبية غري كافية 

متها الحكومة إىل الهيئة. حسب املعطيات التي قدَّ

يف  يُجَرى  رات،  املخدِّ ملكافحة  الوطني  للمكتب  ووفقاً   –222
رات  املخدِّ بكميات  مقارنة  للتقديرات  تقييم  سنة  كل  نهاية 
لتلبية  الالزمة  الكميات  تعديل  بغية  بالفعل  املستهلكة 
أن  الحكومة  إىل  الهيئة  للسكان. وتطلب  الحقيقية  االحتياجات 
توافر  لضامن  الالزمة  الخطوات  وتتَّخذ  الراهنة  الحالة  تدرس 
العقلية، مبا يف ذلك األفيونيات، لألغراض  رات واملؤثِّرات  املخدِّ
السلطات  تقوم  بأن  الهيئة  تويص  ذلك،  أجل  ومن  الطبية. 
التوصيات  يف  بالنظر  البوليفارية  فن زويال  املختصة يف جمهورية 
الخاضعة  العقاقري  “توافر  املعنون  الهيئة،  تقرير  يف  الواردة 
الدولية: ضامن سبل الحصول عىل كميات كافية منها  للمراقبة 
بكميات  العقاقري  توفُّر  لزوم   — والعلمية  الطبية  لألغراض 
كافية وغري مقيَّدة دون داع”،)79( فضاًل عن الدليل بشأن تقدير 
ته  أعدَّ الذي  الدولية  للمراقبة  الخاضعة  املواد  من  االحتياجات 

العاملية. الهيئة ومنظمة الصحة 

تفتيش منافذ  َمواطن ضعف يف  أنَّ هناك  الهيئة  وتالحظ   –223
خاضعة  مواد  عىل  املحتوية  الصيدالنية  املستحرضات  رصف 
تدريب  إىل  حاجة  هناك  تزال  ال  كام  يبدو.  ما  عىل  للمراقبة 
الخاضعة  املواد  لرصف  الكايف  الرصد  ضامن  عىل  الصيادلة 

للمراقبة، واستعامل هذه املواد لألغراض الطبية دون سواها.

وتحثُّ الهيئُة الحكومَة عىل بذل مزيد من الجهود إلحراز   –224
الذي  بااللتزام  الهيئة  وتقرُّ  أعاله.  املذكورة  املجاالت  يف  م  تقدُّ
رات،  تبديه حكومة جمهورية فن زويال البوليفارية يف مراقبة املخدِّ
زراعة  ملكافحة  التدابري  اتخاذ  يف  ستستمر  بأنَّها  ثقة  عىل  وهي 
رات غري  رات واالتِّجار باملخدِّ املحاصيل غري املرشوعة وصنع املخدِّ
رات.  املرشوعني، وترسيب املواد الخاضعة للمراقبة وتعاطي املخدِّ
ع الهيئُة حكومَة جمهورية فن زويال البوليفارية عىل مواصلة  وتشجِّ
واالمتثال  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  املعاهدات  لتنفيذ  جهودها 
للوالية  الحكومة وفقاً  استعداد ملساعدة  لها، وهي عىل  الكامل 

املنوطة بها.

.E/INCB/2015/1/Supp.1  )79(  

اإلجراءات التي اتَّخذتها الهيئة   هاء– 
من أجل ضامن تنفيذ املعاهدات الدولية 

رات ملراقبة املخدِّ

1–   اإلجراءات التي اتَّخذتها الهيئة عمالً باملادة 14 
رات لسنة 1٩٦1  من االتفاقية الوحيدة للمخدِّ

لة بربوتوكول سنة 1٩72 واملادة 1٩  بصيغتها املعدَّ
من اتفاقية املؤثِّرات العقلية لسنة 1٩71

يجوز للهيئة عندما تكون لديها أسباب تدعو إىل االعتقاد   –225
قيام  عدم  بسبب  شديد  لخطر  معرَّضة  االتفاقيات  أهداف  بأنَّ 
دولة طرف بتنفيذ أحكامها أن تستظهر مبا يتعلَّق بامتثال الدول 

األطراف من أحكام االتفاقيات.

الوحيدة  االتفاقية  من   14 املادة  هي  املعنية  واألحكام   –226
لة بربوتوكول سنة 1972، واملادة 19  لسنة 1961 بصيغتها املعدَّ
 .1988 سنة  اتفاقية  من   22 واملادة   ،1971 سنة  اتفاقية  من 
حوار  يف  خاللها  من  الهيئة  تنخرط  عملية  املواد  هذه  وتضع 
مع الدول املعنية للعمل عىل االمتثال لالتفاقيات عندما تخفق 

جميع الوسائل األخرى.

اتفاقية  من   14 باملادة  الهيئة  استظهرت  املايض،  ويف   –227 
عدد  بشأن   1971 سنة  اتفاقية  من   19 املادة  و/أو   1961 سنة 
محدود من الدول. وبعد االنخراط يف عملية رسية من املشاركة 
ملعالجة  تصحيحية  تدابري  املعنية  الدول  معظم  اتَّخذ  والحوار، 
اإلجراءات  بإنهاء  قراراً  الهيئة  اتخاذ  إىل  أدَّت  الهيئة،  شواغل 

املتَّخذة مبوجب هاتني املادتني تجاه تلك الدول.

وقد استظهرت الهيئة ألول مرة يف عام 2000 بالفقرة 1 )أ(   –228
من املادة 14 من االتفاقية الوحيدة لسنة 1961 بغية حفز الحوار 
ويف  لالتفاقية.  االمتثال  تعزيز  أجل  من  األفغانية  السلطات  مع 
عام 2001، استظهرت الهيئة بالفقرة 1 )د( من املادة 14 من تلك 
الصعيد  تعاونية عىل  إجراءات  اتخاذ  الحثِّ عىل  بغية  االتفاقية 
الدويل ملساعدة الحكومة األفغانية عىل ضامن امتثالها لالتفاقية. 
حاليًّا  بشأنها  املستظهر  الوحيدة  الدولة  أفغانستان  تزال   وال 

باملادة 14 من االتفاقية الوحيدة لسنة 1961.

التشاور مع الحكومة األفغانية عمالً باملادة 14   –2
رات لسنة 1٩٦1  من االتفاقية الوحيدة للمخدِّ

لة بربوتوكول سنة 1٩72 بصيغتها املعدَّ

مشاورات  التقرير  بهذا  املشمولة  الفرتة  خالل  استمرَّت   –229
الهيئة مع الحكومة األفغانية. وعقب البعثة الرفيعة املستوى التي 
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أوفدتها الهيئة إىل أفغانستان يف أيار/مايو 2016، اعتمدت الهيئة 

رات يف ذلك  مجموعة من التوصيات ملعالجة حالة مراقبة املخدِّ

رات من  البلد وتحسني االمتثال للمعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ

خالل تدابري ترشيعية وسياساتية ومؤسسية وعملية. وقد أُبلغت 

هذه التوصيات إىل الحكومة يف كانون األول/ديسمرب 2016، ومنذ 

ذلك الحني تنخرط الهيئة يف حوار مستمر مع الحكومة األفغانية 

لتيسري تنفيذ هذه التوصيات.

ملراقبة  العامة  الحالة  إزاء  بالقلق  تشعر  الهيئة  تزال  وال   –230

ه الهيئُة مرة أخرى انتباَه املجتمع  رات يف أفغانستان. وتوجِّ املخدِّ

د عىل أنَّ  التي تواجهها أفغانستان، وتشدِّ يات  التحدِّ الدويل إىل 

البلد لن تكون مستدامة من  الجهود املبذولة لتحقيق استقرار 

رات غري املرشوع  الة أيضاً عىل اقتصاد املخدِّ دون السيطرة الفعَّ

داً للمجتمع الدويل أنَّ مسألة مراقبة  يف البلد. وتؤكِّد الهيئة مجدَّ

ة مجاالت. وما مل تُبَذل جهود  رات هي مسألة شاملة لعدَّ املخدِّ

ي،  ي لهذا التحدِّ محلية ووطنية وإقليمية ودولية بفعالية للتصدِّ

التنمية  قات  ومعوِّ واإلرهاب  د  والتمرُّ الفقر  يظلُّ  فسوف 

دون عالج.

التعاون مع الهيئة

املشاورات  بالتقرير  املشمولة  الفرتة  خالل  استمرَّت   –231

اتفاقية  من   14 باملادة  عمالً  األفغانية  والحكومة  الهيئة   بني 

سنة 1961. ويف كانون الثاين/يناير 2017، اجتمع أمني الهيئة مع 

املتحدة  األمم  لدى  ألفغانستان  الدامئة  بالبعثة  باألعامل  القائم 

ملراقبة  الدولية  للمعاهدات  الحكومة  تنفيذ  ملناقشة  فيينا  يف 

التي  املتابعة  بإجراءات  املتصلة  املسائل  ذلك  يف  مبا  رات،  املخدِّ

الرفيعة  البعثة  عقب  الهيئة  توصيات  لتنفيذ  السلطات  اتَّخذتها 

املستوى التي أوفدت خالل أيار/مايو 2016.

ويف آذار/مارس 2017، التقى رئيس الهيئة بوفد أفغانستان   –232

عىل  رات  املخدِّ مكافحة  لشؤون  الداخلية  وزير  نائب  برئاسة 

فيينا.  يف  عقدت  التي  رات،  املخدِّ للجنة  الستني  الدورة  هامش 

البلد  يف  املتاحة  والفرص  القامئة  يات  التحدِّ االجتامع عىل  وركَّز 

رات وتعزيز تنفيذ أفغانستان لإلطار  لتحسني حالة مراقبة املخدِّ

رات. وذكر رئيس الهيئة أنَّه وجه  القانوين الدويل املتعلق باملخدِّ

رات  انتباه الدورة الستني للجنة إىل شواغل الهيئة املتصلة بالتطوُّ

يف أفغانستان وإىل الحاجة إىل تقديم املزيد من املساعدة التقنية 

واملالية الدولية للبلد، كام أبلغ الوفد بأنَّ الهيئة واصلت توجيه 

رات يف البلد  يات املتعلقة باملخدِّ انتباه املجتمع الدويل إىل التحدِّ

يف  أفغانستان  بشأن  بروكسل  مؤمتر  انعقاد  قبل  بيان  بإصدار 

د عىل أنَّ التنمية املستدامة غري  ترشين األول/أكتوبر 2016 يشدِّ

ع رئيُس  رات يف البلد. وشجَّ الة للمخدِّ ممكنة من دون مراقبة فعَّ

املانحة  األوساط  إطالع  مواصلة  عىل  األفغانية  الحكومَة  الهيئة 
رات،  الدولية عىل النتائج امللموسة املحرزة يف مجال مراقبة املخدِّ
رات يف  مثل افتتاح مرفق رئييس جديد للعالج من تعاطي املخدِّ

كابول يف أيار/مايو 2016.

مع  مشاورات  الهيئة  رئيس  عقد   ،2017 متوز/يوليه  ويف   –233
نيويورك بشأن  الدائم ألفغانستان لدى األمم املتحدة يف  املمثِّل 
إىل  والحاجة  البلد  يف  رات  باملخدِّ املتصلة  يات  والتحدِّ التطوُّرات 
بعثتها  عقب  الهيئة  أصدرتها  التي  للتوصيات  ال  الفعَّ التنفيذ 

الرفيعة املستوى إىل أفغانستان يف أيار/مايو 2016.

عقده  الذي  واإلدارة  بالتنسيق  الخاص  االجتامع  وخالل   –234
املجلس االقتصادي واالجتامعي يف متوز/يوليه 2017 أعرب رئيس 
الهيئة أيضاً من جديد للمجلس عن بالغ قلق الهيئة إزاء الحالة 
رات ولألمن يف أفغانستان، والحاجة إىل  املتدهورة ملراقبة املخدِّ
ة إىل البلد بروح املسؤولية العامة  تقديم مساعدة دولية مستمرَّ
واملشرتكة. وخالل البعثة نفسها إىل نيويورك، عقد رئيس الهيئة 
االقتصادي  املجلس  رئيس  مع  أفغانستان  بشأن  مشاورات  أيضاً 

واالجتامعي ورئيس الجمعية العامة.

إجراءات األمم املتحدة

يف آذار/مارس 2017، اعتمد مجلس األمن باإلجامع القرار   –235
د فيه والية بعثة األمم املتحدة لتقديم  2344 )2017( الذي مدَّ
ر فيه أن  املساعدة إىل أفغانستان حتى 17 آذار/مارس 2018، وقرَّ
تواصل البعثة واملمثِّل الخاص لألمني العام قيادة وتنسيق الجهود 
أفغانستان،  إىل  املساعدة  تقديم  إىل  الرامية  الدولية  املدنية 
مسرتشدين يف ذلك مببدأ تعزيز سيادة ذلك البلد وقيادته للعمل 
الدويل  املجتمع  تقديم  عىل  يعمال  وأن  األمور،  بزمام  وإمساكه 
دعامً أكرث اتِّساقاً ألولويات الحكومة يف مجايل التنمية والحوكمة. 
ويف ذلك القرار، دعا مجلس األمن الدول أيضاً إىل تعزيز التعاون 
الدويل واإلقليمي ملواجهة الخطر الذي يتعرَّض له املجتمع الدويل 
رات غري املرشوعة األفغانية املنشأ واالتِّجار  من جراء إنتاج املخدِّ

بها واستهالكها، وفقاً ملبدأ املسؤولية العامة واملشرتكة.

الحالة يف أفغانستان

 2016 عامي  خالل  التدهور  يف  األمنية  الحالة  استمرَّت   –236
يف  أمنيًّا  حادثاً   23 712 املتحدة  األمم  لت  وسجَّ  و2017. 
مقارنة  املائة  يف   5 من  يقرب  مبا  زيادة  مثَّلت   ،2016 عام 
بعثة  له  تسجِّ األمنية  الحوادث  من  عدد  أكرب  وكان  بعام 2015، 
األمم املتحدة عىل اإلطالق يف سنة واحدة. وظلَّت قوات األمن 
بالقدرات  يتعلَّق  فيام  يات كبرية، وبخاصة  تحدِّ تواجه  األفغانية 
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إىل  املساعدة  لتقديم  املتحدة  األمم  لبعثة  ووفقاً  العملياتية. 
يات أوجه القصور يف مجاالت التحكم  أفغانستان، شملت التحدِّ

الت التناقص. والسيطرة، والقيادة، واللوجستيات، وارتفاع معدَّ

الكبرية  الزيادة  إزاء  القلق  ببالغ  تشعر  الهيئة  تزال  وال   –237
بصفة غري مرشوعة  األفيون  وإنتاج  األفيون  زراعة خشخاش  يف 
االستقصائية  الدراسة  وتفيد  املاضيني.  العامني  خالل  البلد  يف 
املكتب ووزارة  التي أصدرها  أفغانستان 2017،  األفيون يف  عن 
رات يف 15 ترشين الثاين/نوفمرب 2017، بأنَّ إنتاج  مكافحة املخدِّ
املائة  يف   87 قدرها  مذهلة  بنسبة  ازداد  أفغانستان  يف  األفيون 
مقارنة بعام 2016، فوصل إىل مستوى قيايس قدره 000 9 طن 
لت الدراسة االستقصائية أيضاً إىل أنَّ إجاميل  يف عام 2017. وتوصَّ
عامَّ  املائة  يف   63 بنسبة  ارتفع   2017 عام  يف  املزروعة  املساحة 
كان عليه يف عام 2016، فوصل إىل 000 328 هكتار. وهذه هي 
لة عىل اإلطالق يف زراعة خشخاش األفيون  أعىل املستويات املسجَّ
السابقة  القياسية  املستويات  تجاوزت  وقد  األفيون،  وإنتاج 
إىل  اإلنتاج أساساً  الزيادة يف  لت يف عام 2014. وتُعزى  التي سجِّ
زيادة  األفيون، فضالً عن  املزروعة بخشخاش  املساحة  زيادة يف 
خشخاش  زراعة  عت  توسَّ وقد  الواحد.  للهكتار  األفيون  غلَّة  يف 
األفيون إىل مناطق جديدة، وأدَّى ذلك إىل ازدياد عدد املقاطعات 
املتأثِّرة بهذه الزراعة من 21 مقاطعًة إىل 24 مقاطعًة. وأشارت 
الزراعة يف جميع مقاطعات  كبرية يف  زيادات  إىل  أيضاً  الدراسة 
الرئيسية تقريباً، مبا يف ذلك يف هلمند )زيادة  زراعة الخشخاش 
قدرها  )زيادة  وبلخ  املائة(،  يف  أو 79  هكتار،   63  700  قدرها 
000 10 هكتار، أو 37 يف املائة(، وقندهار )زيادة قدرها 500 7 
املائة(، ونيمروز )زيادة قدرها 200 6 هكتار،   هكتار، أو 37 يف 
هكتار،   6 000 قدرها  )زيادة  وأوروزغان  املائة(،  يف   116  أو 
الجنوبية  املنطقة  يف  الزراعة  معظم  وحدثت  املائة(.  يف   39 أو 
من البلد )ما يقرب من 60 يف املائة من مجموع الزراعة(، تلتها 
املنطقة الغربية )17 يف املائة(، واملنطقة الشاملية )13 يف املائة(، 

واملنطقة الرشقية )7 يف املائة(.

وبدأت أفغانستان يف آذار/مارس 2017 جهودها السنوية   –238
وزارة  تحقَّقت   ،2017 عام  ويف  األفيون.  خشخاش  عىل  للقضاء 
إبادة  متَّت  أنَّه  من  املكتب  األفغانية وخرباء  رات  املخدِّ مكافحة 
يقوده  جهد  يف  الخشخاش  حقول  من  هكتاراً   750 ما مجموعه 
حكام املقاطعات. ويف حني ميثِّل ذلك زيادة قدرها 111 يف املائة 
إبادة  متَّت  عندما   ،2016 بعام  مقارنة  أبيدت  التي  املساحة  يف 
355 هكتاراً، فإنَّه ال يكاد يذكر يف سياق الزراعة اإلجاملية املبلَّغ 
عنها بشأن ذلك العام، ألنَّ املساحة التي أبيدت بلغت أقلَّ من 
ربع الواحد يف املائة من مجموع املساحة املزروعة. وحدث معظم 
مقاطعات  بسبع  مقارنة  أفغانستان،  يف  مقاطعًة   14 يف  اإلبادة 
العام  اإلبادة  مستوى  يف  الرئييس  السبب  وكان   .2016 عام  يف 
املنخفض للغاية هو سوء الحالة األمنية يف معظم املقاطعات التي 

توجد بها أعىل مستويات زراعة خشخاش األفيون. وعالوة عىل 
لحمالت  املزارعني  بعض  جانب  من  مقاومة  هناك  كانت  ذلك، 
إبادة خشخاش األفيون، وقد مارست تلك املقاومة أحياناً العنف، 

وأدَّى ذلك إىل وقوع إصابات برشية.

رات  باملخدِّ االتِّجار  بشأن  متزايدة  شواغل  أيضاً  وهناك   –239
االصطناعية وإنتاجها وتعاطيها يف أفغانستان. وقد وردت تقارير 
عن تزايد أعداد ضبطيات امليثامفيتامني وحدوث زيادة يف صنع 
امليثامفيتامني وارتفاع يف عدد حاالت إدخال املصابني باضطرابات 
أنحاء معيَّنة  العالج يف  رات إىل مرافق  ناجمة عن تعاطي املخدِّ

من البلد.

قانون جديد ملكافحة  أفغانستان حاليًّا عىل وضع  وتعمل   –240
يف  للقانون  أوليًّا  مرشوعاً  الوزراء  مجلس  أقرَّ  وقد  رات.  املخدِّ
الجمعية  كانت   ،2017 الثاين/نوفمرب  ترشين   1 ويف   .2016 عام 
تتمَّ مبقتىض  املتوقَّع أن  القانون. ومن  الوطنية تنظر يف مرشوع 
التحتية  البنية  هيكلة  إعادة  صدوره،  فور  الجديد،  القانون 
رات يف البلد وتعزيز التنسيق بني مبادرات مكافحة  ملكافحة املخدِّ

رات من خالل زيادة اإلرشاف من قبل مكتب الرئيس. املخدِّ

التعاون مع املجتمع الدويل

البلدان  مع  الثنايئ  تعاونها  تكثيف  أفغانستان  واصلت   –241
رفيعة  وفود  قامت  بالتقرير،  املشمولة  الفرتة  وخالل  املجاورة. 
املستوى من أفغانستان بزيارة االتحاد الرويس واإلمارات العربية 
ملناقشة  )جمهورية–اإلسالمية(  وإيران  وأوزبكستان  املتحدة 
شملت  التعاون،  قضايا  من  مجموعة  بشأن  الثنائية  العالقات 

القضايا االقتصادية واألمنية والسياسية.

أفغانستان  الثنائية بني  العالقات  الوقت نفسه، كانت  ويف   –242
وباكستان متوتِّرة. ففي 16 شباط/فرباير 2017، أغلقت باكستان 
ملدة شهر  املرور  أنواع حركة  كل  أمام  أفغانستان  مع  حدودها 
عنارص  استهدفت  الحدود  عرب  قصف  بعمليات  وقامت  تقريباً، 
يشتبه يف أنها من الناشطني داخل أفغانستان. وأعيد فتح الحدود 
وقد  الباكستاين.  الوزراء  رئيس  من  بأمر  آذار/مارس   20 يف 
يف  املستوى  رفيعة  ثنائية  محادثات  املتحدة  اململكة  استضافت 
التي  املحادثات،  وأسفرت  الثقة.  بناء  بهدف   2017 آذار/مارس 
حرضها مستشار األمن القومي للرئيس األفغاين ومستشار رئيس 
للتعاون عرب  آلية  إنشاء  الخارجية، عن  للشؤون  باكستان  وزراء 

الحدود بني البلدين.

وواصلت أفغانستان أيضاً تعزيز مشاركتها يف الدبلوماسية   –243
األول/ كانون  يف  بالهند  أمريتسار  يف  فعقد  األطراف.  دة  املتعدِّ

آسيا”.  “قلب  مبادرة  إطار  يف  وزاري  مؤمتر   2016 ديسمرب 
الرويس  االتحاد  من  كل  اجتمع   ،2017 ويف شباط/فرباير 
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والصني  وباكستان  )جمهورية–اإلسالمية(  وإيران  وأفغانستان 
والهند ملناقشة الوضع األمني املتدهور يف أفغانستان واستكشاف 
السبل الكفيلة بترسيع الجهود املشرتكة التي تبذلها تلك الدول 
لكبار  اجتامع  ويف  أفغانستان.  يف  السالم  عملية  دعم  أجل  من 
آذار/ يف  باكو  يف  عقد  آسيا”  “قلب  مببادرة  املعنيني  املسؤولني 

التعاون  بتعزيز  التزامهم  داً  مجدَّ املشاركون  أكَّد   ،2017 مارس 
االقتصادي واألمني من خالل عملية قلب آسيا–اسطنبول.

ويف نيسان/أبريل 2017، عقدت منظمة شنغهاي للتعاون   –244
داً التزام املنظمة  اجتامعاً وزاريًّا يف أستانا. وأكَّد املشاركون مجدَّ

باستهالل حوار سيايس بني أطراف الرصاع يف أفغانستان.

املتحدة  الواليات  رئيس  أدىل   ،2017 آب/أغسطس  ويف   –245
ببيان ذكر فيه أنَّ انسحاباً رسيعاً للقوات األجنبية من أفغانستان 
فيها  مبا  اإلرهابية،  الجامعات  تستغلَّه  أن  ميكن  فراغاً  سيخلق 
أنَّ  وذكر  والشام.  العراق  يف  اإلسالمية  والدولة  القاعدة  تنظيم 
الواليات املتحدة سوف تواصل، استناداً إىل اسرتاتيجيته املنقَّحة 
األفغانية،  العسكرية  والقوات  للحكومة  دعمها  الشأن،  هذا  يف 
وإن كانت مشاركة الواليات املتحدة سوف تتوقَّف عىل مجموعة 

. دة وليس عىل أيِّ حدٍّ زمني معنيَّ من الرشوط املحدَّ

االستنتاجات

يات  بعد سنوات من الرصاع والنضال، تواجه أفغانستان تحدِّ  –246
السيايس،  ل  والتحوُّ السالم  وعملية  باألمن  تتصل  دة  ومعقَّ كبرية 
السيطرة عىل  دة قادرة عىل  إقامة حكومة موحَّ تقف يف طريق 
أراضيها وتوفري القيادة والرؤية وتحقيق املصالحة. وقد شهد عام 
2016 رقامً قياسيًّا جديداً يف عدد الحوادث األمنية التي استبانتها 
املتعلقة  املفاوضات  تواصلت  حني  ويف  البلد.  يف  املتحدة  األمم 
ة  عدَّ بقيت  الحكوميني،  املسؤولني  كبار  بني  املسؤوليات  بتوزيع 
م ملموس  مناصب رئيسية يف الحكومة شاغرة. ومل يُحرز أيُّ تقدُّ
من  الرغم  عىل  طالبان،  وحركة  الحكومة  بني  السالم  إرساء  يف 
ترصيحات الحكومة التي تؤكِّد عزمها عىل إرشاك الحركة يف حوار 
بنَّاء. وباإلضافة إىل ذلك، شهدت الفرتة املشمولة بالتقرير توتُّراً يف 
نت  العالقات الثنائية مع باكستان، وإن كانت فيام يبدو قد تحسَّ
من جديد بفضل الجهود الرامية إىل إنشاء آليات لتحسني التعاون 
عرب الحدود. ويبدو أنَّ التعاون مع باقي البلدان املجاورة قد تعزَّز.

خشخاش  زراعة  يف  كبرية  زيادة  حدثت   ،2017 عام  ويف   –247
األفيون وإنتاج األفيون، مامَّ أدَّى إىل تواصل االتجاه املثري للقلق 
الذي لوحظ خالل السنتني السابقتني، بعد االنخفاض الذي حدث 
يف عام 2015. وعىل الرغم من أنَّ جهود اإلبادة يف البلد قد ازدادت 
إىل حدٍّ ما، فهي ال تزال غري كافية إلحداث أثر ذي مغزى عىل 
األمنية  الحالة  املوارد وسوء  بسبب محدودية  الزراعة،  مستوى 

يف العديد من املقاطعات. وفضالً عن ذلك، مثَّة مخاوف متزايدة 
بشأن صنع العقاقري االصطناعية وإساءة استعاملها يف أفغانستان.

ياِت والصعوباِت التي ال تزال تواجهها  وتدرك الهيئُة التحدِّ  –248
يات  حكومة أفغانستان وشعبها. ومع ذلك فبالنظر إىل أنَّ التحدِّ
رات  الفائقة للعادة التي تواجهها أفغانستان فيام يتعلَّق باملخدِّ
ي لها بفعالية من أجل تحقيق استقرار البلد، تهيب  يجب التصدِّ
الرشكاء  بالتعاون مع  ذ،  بالحكومة أن تضع وتنفِّ داً  الهيئة مجدَّ
الة وشاملة  املحليني واإلقليميني والدوليني، اسرتاتيجية متوازنة وفعَّ
االسرتاتيجية  هذه  ترشك  أن  ويجب  يات.  التحدِّ لتلك  ي  للتصدِّ
تشمل  وأن  السواء  عىل  والوطنيني  املحليني  السياسيني  الزعامء 
ال للقدرات األفغانية والدولية  اإلبادة والحظر واالستخدام الفعَّ
ط يف االقتصاد غري املرشوع  عىل إنفاذ القانون للردع عن التورُّ
تعاطي  من  الوقاية  تكون  أن  وينبغي  رات.  املخدِّ عىل  القائم 
عن  الناجمة  االضطرابات  من  يعانون  من  وعالج  رات  املخدِّ

أ من هذه االسرتاتيجية. تعاطي مواد اإلدمان جزءاً ال يتجزَّ

مواضيع خاصة واو– 

رات وحقوق اإلنسان: إحياء  مراقبة املخدِّ  –1
الذكرى السنوية لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 

والذكرى السنوية إلعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين 
اعتمدهام املؤمتر العاملي لحقوق اإلنسان

الذكرى  إحياء  يشهد  إذ  فارقة،  عالمة   2018 عام  سيكون   –249
دة أحداث وهي: الذكرى السنوية السبعون العتامد  السنوية لعَّ
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف عام 1948، والذكرى السنوية 
الخامسة والعرشون إلعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهام 
املؤمتر العاملي لحقوق اإلنسان يف عام 1993، والذكرى السنوية 
غري  االتِّجار  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  العتامد  الثالثون 
وتتيح   .1988 لسنة  العقلية  واملؤثِّرات  رات  املخدِّ يف  املرشوع 
مناسبات الذكرى السنوية هذه فرصة فريدة للتفكُّر يف العالقة 
عليه  تنطوي  ما  ويف  اإلنسان،  وحقوق  رات  املخدِّ مراقبة  بني 
للتصدي ملشكلة  الوطنية  اإلجراءات  العالقة عىل  آثار هذه  من 

رات العاملية. املخدِّ

االستثنائية  الدورة  عن  الصادرة  الختامية  الوثيقة  ويف   –250
ُعقدت  التي  العاملية،  رات  املخدِّ مشكلة  بشأن  العامة  للجمعية 
يف عام 2016، أعاد املجتمع الدويل تأكيد التزامه باحرتام وحامية 
والكرامة  األساسية  والحريات  اإلنسان  حقوق  جميع  وتعزيز 
السياسات  صوغ  لدى  القانون  وسيادة  كافة  لألفراد  لة  املتأصِّ
العملية  التوصيات  رات وتنفيذها. وكانت إحدى  الخاصة باملخدِّ
ري  مقرِّ لدى  املعارف  تعزيز  الختامية  الوثيقة  يف  الواردة 
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الوطنية  السلطات  قدرات  االقتضاء،  حسب  وكذلك  السياسات، 

رات العاملية، ضامناً ألن تكون  املعنية، بشأن جوانب مشكلة املخدِّ

إطار  ضمن  املندرجة  رات،  باملخدِّ الخاصة  الوطنية  السياسات 

اإلنسان  حقوق  لجميع  مراعية  ومتوازن،  ومتكامل  شامل  نهج 

وحرياته األساسية مراعاة تامة، وألن تصون صحة وسالمة ورفاه 

األفراد واألرُس وأفراد املجتمع املستضعفني واملجتمعات املحلية 

واملجتمع بكلِّيته، والقيام ألجل هذه الغاية بالتشجيع عىل التعاون 

والهيئة  والجرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب  مع 

رات ومنظمة الصحة العاملية وسائر كيانات  الدولية ملراقبة املخدِّ

الواليات  إطار  ضمن  كذلك،  بينها  وفيام  املعنية  املتحدة  األمم 

املسندة إىل كل منها. كام أنَّ أهمية صون مبادئ ومعايري حقوق 

دت متاماً يف جميع أهداف  اإلنسان وتعزيزها قد ُسلِّم بها وُجسِّ

املستدامة  التنمية  أعامل  السبعة عرش لخطة  املستدامة   التنمية 

لعام 2030، التي اعتمدها قادة العامل يف أيلول/سبتمرب 2015.

حقوق  احرتام  أهمية  وتكراراً  مراراً  الهيئة  أكَّدت  وقد   –251

من  جزءاً  ذلك  باعتبار  وحاميتها  األساسية  والحريات  اإلنسان 

رات. وال تزال  ال للمعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ التنفيذ الفعَّ

تكون  أن  يجب  رات  املخدِّ مراقبة  إجراءات  أنَّ  تؤكِّد  الهيئة 

ناجحة  تكون  ليك  اإلنسان الدولية،  حقوق  معايري  مع  متَّسقة 

ومستدامة.

ويرد النصُّ عىل الحق يف الصحة يف املادة 25 من اإلعالن   –252

العاملي لحقوق اإلنسان، يف سياق الحق يف مستوى معييش مالئم. 

وقد أقرَّت املادة 12 من العهد الدويل للحقوق الثقافية واالجتامعية 

واالقتصادية الحق يف التمتُّع بأعىل مستوى صحي ممكن بلوغه. 

إمكانية  توفُّر  املهم  من  الصحة  يف  بالحق  الكامل  التمتُّع  وبغية 

الصحة  منظمة  وضعت  كام  األساسية.)80(  األدوية  عىل  الحصول 

العاملية قامئة باألدوية التي تعترب رضورية لتلبية االحتياجات ذات 

ة  ن القامئة عدَّ األولوية يف مجال الرعاية الصحية للسكان. وتتضمَّ

وتشرتط  الدولية.  للمراقبة  خاضعة  عقلية  ومؤثِّرات  رات  مخدِّ

رات عىل الدول األطراف ضامن  املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ

الدولية  للمراقبة  الخاضعة  العقلية  واملؤثِّرات  رات  املخدِّ توافر 

واستعاملها عىل نحو رشيد لألغراض الصحية.)81( وقد عملت الهيئة 

)80(  انظر أيضاً التعليق العام رقم 14 )2000( بشأن الحق يف التمتُّع بأعىل   

بالحقوق  املعنية  اللجنة  اعتمدته  الذي  بلوغه،  ميكن  الصحة  من  مستوى 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية )E/C.12/2004/4(، ومفوَّضية األمم املتحدة 
حقوق  وقائع  صحائف  سلسلة   ،31 رقم  الوقائع  صحيفة  اإلنسان،  لحقوق 

اإلنسان )جنيف، حزيران/يونيه 2008(.

بربوتوكول  لة  املعدَّ بصيغتها   1961 سنة  اتفاقية  ديباجتي  يف   )81(   

توفري  يجب  بأنه  األطراف  الدول  أقرَّت   ،1971 سنة  اتفاقية  ويف   1972 عام 
التوايل،  عىل  العقلية،  واملؤثِّرات  رات  املخدِّ توافر  لضامن  أحكام  من  يكفي  ما 
 1961 سنة  اتفاقية  من   9 املادة  من   4 الفقرة  أيضاً  انظر  الطبية.  لألغراض 
لة بربوتوكول عام 1972، التي تقيض بأن تضمن الهيئة، بالتعاون  بصيغتها املعدَّ

رات لألغراض الطبية والعلمية. مع الحكومات، توافر املخدِّ

منذ إنشائها عىل تعزيز التدابري الوطنية والدولية التي تسعى إىل 
رات الخاضعة للمراقبة الدولية متوافرة لألغراض  أن تكون املخدِّ

الطبية توافراً كافياً وغري مقيَّد تقييداً ال موجب له.

الصحة،  يف  بالحق  الكامل  التمتُّع  بغية  أيضاً،  املهم  ومن   –253
أن توفِّر الدول فرصاً متكافئة لكل شخص للتمتُّع بأعىل مستوى 
ميكن بلوغه من الصحة والحق يف الوقاية والعالج من األمراض. 
الدول  عىل  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  املعاهدات  وتشرتط 
االستبانة  رات ولضامن  املخدِّ تعاطي  ملنع  تدابري  اتخاذ  األطراف 
التأهيل  وإعادة  العالج  بعد  والرعاية  والتوعية  والعالج  املبكِّرة 
د  رات.)82( وقد شدَّ وإعادة اإلدماج يف املجتمع ملن يتعاطون املخدِّ
الحصول  إىل  الحاجة  عىل  الهيئة  عن  الصادر   2016 عام  تقرير 
التأهيل  وإعادة  الصحية  الرعاية  خدمات  عىل  متييز  دون 
يف  ذلك  يف  مبا  للنساء،  وخصوصاً  املجتمع،  يف  اإلدماج  وإعادة 
أهمية  الضوَء عىل  الهيئُة  منه. وسلَّطت  الخروج  وبعد  السجن 
يشمل  مبا  املنال،  ميسورة  صحية  رعاية  لتوفري  األولوية  إيالء 
العلمية،  األدلة  عىل  والقامئة  األهداف  دة  املحدَّ التدخُّالت 
رات. وكثرياً ما تواجه النساء املرتهنات  للنساء املرتهنات للمخدِّ
التي  الخدمات  التامس  وبني  بينهن  تحول  وصمًة  رات  للمخدِّ
يحتجن إليها و/أو الوصول إىل تلك الخدمات. كام ناقشت الهيئة 
السنويني  تقريريها  يف  الة  فعَّ وقائية  تدابري  إىل  الحاجة  موضوع 
صت فصليهام املواضيعيني  عن عامي 1997 و2009، اللذين خصَّ
غري  رات  للمخدِّ ترويج  بيئة  يف  رات  املخدِّ تعاطي  منع  ملسألة 
كام  رات.  املخدِّ تعاطي  من  األولية  الوقاية  ومسألة  املرشوعة، 
يؤثِّر تعاطي  أن  لعام 2013 كيف ميكن  السنوي  التقرير  ناقش 
مثل  دة،  محدَّ سكانية  فئات  عىل  متناسب  غري  تأثرياً  رات  املخدِّ
د الهيئة عىل  النساء والسكان املنخفيض الدخل واألطفال. وتشدِّ
أهمية حامية حقوق األشخاص املصابني مبرض عقيل، وتحسني 
العامة  الجمعية  قرار  مع  يتامىش  مبا  العقلية  الصحة  رعاية 
األشخاص  حقوق  اتفاقية  ومع   ،1٩٩1 عام  الصادر   11٩/4٦
ذوي اإلعاقة. وتسلِّط الهيئُة الضوَء أيضاً عىل الحاجة إىل حامية 
رات ومنع استخدام األطفال يف إنتاج  األطفال من تعاطي املخدِّ
وذلك  مرشوعة،  غري  بصفة  بها  واالتِّجار  املرشوعة  غري  املواد 

وفقاً التفاقية حقوق الطفل، وخصوصاً املادة 33 منها.

د الهيئة عىل رضورة حامية حقوق مرتكبي جرائم  وتشدِّ  –254
رات ومتعاطيها املزعومني يف جميع مراحل عملية العدالة  املخدِّ
ال، عىل  الجنائية. ومن ضمن العنارص املهمة لنظام عدالة جنائية فعَّ
النحو املنصوص عليه يف الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان، حظر 
سوء  أشكال  من  وغريه  والتعذيب  في،  التعسُّ والتوقيف  الحجز 
املعاملة، والحق يف الحياة، وحظر التمييز، وافرتاض الرباءة، والحق 
القانون  املبادئ يقوِّض سيادة  يف محاكمة منصفة. فانتهاك هذه 

بربتوكول  لة  املعدَّ بصيغتها   1961 سنة  اتفاقية  من   38 املادة  انظر   )82(  

عام 1972، واملادة 20 من اتفاقية سنة 1971.
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وتدعو  رات.  املخدِّ ملراقبة  الدولية  املعاهدات  غايات  ويناقض 
الذي  السيايس  واإلعالن  رات،  املخدِّ ملراقبة  الدولية  املعاهدات 
اعتمدته الجمعية العامة يف دورتها االستثنائية العرشين، واإلعالن 
اسرتاتيجية  صوب  الدويل  التعاون  بشأن  العمل  وخطة  السيايس 
اتِّباع  إىل  العاملية،  رات  املخدِّ مشكلة  ملواجهة  ومتوازنة  متكاملة 

نهج متوازن واحرتام مبدأ التناسب واحرتام حقوق اإلنسان.

يُشرتط  رات،  املخدِّ ملراقبة  الدولية  املعاهدات  ومبوجب   –255
ي  للتصدِّ املتَّخذة  إجراءاتها  يف  التناسب  مراعاة  الدول  عىل 
أنَّهم  يف  للمشتبه  معاملتها  ويف  رات،  باملخدِّ املتصلة  للجرائم 
ملراقبة  الدولية  االتفاقيات  مبوجب  االلتزام،  كام أنَّ  جناة. 
خاضعة  جرائم  السلوك  من  معيَّنة  أنواع  باعتبار  رات،  املخدِّ
مالمئة،  لعقوبة  الخطرية  الجرائم  خضوع  وبضامن  للعقوبة، 
أنَّ  ومع  التناسب.  وملبدأ  للدول  الدستورية  للمبادئ  يخضع 
أو ألشكال  السجن  لعقوبة  الخطرية قد تكون خاضعة  الجرائم 
أخرى من الحرمان من الحرية أو للجزاءات املالية أو املصادرة، 
فإنَّ الجرائم األقلَّ خطورة ال تكون بالرضورة خاضعة لجزاءات 
من  املناسبة  الحاالت  توفِّر، يف  أن  الدوُل عىل  ع  وتشجَّ عقابية. 
الجرائم الطفيفة، تدابري بديلة، مثل التثقيف أو إعادة التأهيل 
رين  املترضِّ لألشخاص  وخصوصاً  املجتمع،  يف  اإلدماج  إعادة  أو 

رات. املخدِّ بتعاطي 

ألعامل  القضاء  نطاق  خارج  ي  التصدِّ إجراءات  وتشكِّل   –256
الدولية  لالتفاقات  واضحاً  انتهاكاً  رات  باملخدِّ املتصلة  اإلجرام 
للجرائم  ي  التصدِّ يكون  أن  تشرتط  التي  رات،  املخدِّ ملراقبة 
العدالة  إطار  يف  ي  التصدِّ تدابري  خالل  من  رات  باملخدِّ املرتبطة 
الجنائية الرسمية، وكذلك لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد 
االلتزام  يشرتطان  اللذين  واملدنية،  السياسية  للحقوق  الدويل 

باملعايري املعرتف بها دوليًّا للمحاكمة وفق األصول القانونية.

الهيئة  ومع أنَّ تحديد العقوبات حق حرصي للدول فإنَّ   –257
تواصل تشجيع كل الدول املبقية عىل عقوبة اإلعدام بشأن الجرائم 
رات عىل تخفيف أحكام اإلعدام التي صدرت من  املتصلة باملخدِّ
رات، وذلك  قبل والنظر يف إلغاء تلك العقوبة عىل جرائم املخدِّ
بالنظر إىل االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ذات الصلة وقرارات 
الجمعية العامة واملجلس االقتصادي واالجتامعي وهيئات األمم 

املتحدة األخرى بشأن تطبيق عقوبة اإلعدام.

م  وقد أحرزت الدول األطراف مستويات متفاوتة من التقدُّ  –258
حقوق  قانون  مع  تتَّسق  رات  املخدِّ ملراقبة  سياسات  اعتامد  يف 
أهمية  عىل  الضوء  تسليَط  الهيئُة  وستواصل  الدويل.  اإلنسان 
االتفاقات  تنفيذ  اإلنسان والحريات األساسية يف  احرتام حقوق 
اغتنام  إىل  الدول  جميَع  وتدعو  رات،  املخدِّ ملراقبة  الدولية 
الفرصة التي تتيحها مناسبات الذكرى السنوية املشار إليها أعاله 

للتفكُّر يف هذه القضية املهمة واتخاذ إجراء بشأنها.

مخاطر تعاطي املؤثِّرات األفيونية واستهالك   –2
املسكِّنات األفيونية ألمد طويل

إىل  استناداً  األطراف،  الدول  انتباه  تسرتعي  الهيئة  ظلَّت   –259
الخاضعة  العقاقري  توافر  أهمية ضامن  إىل  بها،  املنوطة  الوالية 
للمراقبة الدولية لألغراض الطبية، وتسلِّط الضوَء عىل التفاوت 
ع  الكبري يف هذا التوافر عىل نطاق العامل. وما فتئت الهيئُة تشجِّ
كافية  كميات  عىل  للحصول  وافية  سبل  ضامن  عىل  البلداَن 
االستهالك  مستويات  ذات  البلدان  يف  األفيونية  املسكِّنات  من 
املنخفضة. وتواصل الهيئُة التشديَد عىل أهمية ضامن االستخدام 
من  الرغم  عىل  أنَّه  بيد  األفيونية.  للمسكِّنات  الرشيد  الطبي 
للمراقبة  الخاضعة  العقاقري  توافر  إىل  الحاجة  عىل  التشديد 
لألغراض الطبية والعلمية، فإنَّه يبقى من األهمية  كافياً  توافراً 
عىل  الطبية  الوصفات  إصدار  األطراف  الدول  تكفل  أن  مبكان 
ودرء  العقاقري  هذه  ترسيب  ملنع  تدابري  ذ  تنفِّ وأن  رشيد  نحو 

املحتمل. تعاطيها  مخاطر 

وكان االستهالك العاملي للمسكِّنات األفيونية يف تزايد يف   –260
العقود األخرية. وعىل وجه الخصوص، ازداد استهالك الفينتانيل 
ازدياداً كبرياً يف الفرتة من عام 2000 إىل عام 2010. ومنذ ذلك 
الحني، ظلَّ استهالكه يتقلَّب مبستويات عالية نسبيًّا. وشهدت أكرب 
االستهالك  يف  تناقصاً  املتحدة،  الواليات  وهي  مستهلِكة،  دولة 
إلصدار  رصامًة  أكرث  رشوط  استحداث  بسبب   2013 عام  منذ 
ملسكِّنات  بالنسبة  مشابهة  أمناط  لت  وُسجِّ الطبية.  الوصفات 
املورفني  والهيدرومورفون  مثل الهيدروكودون  أخرى،  أفيونية 
راً مامثالً  واألوكسيكودون. وشهدت كندا وأسرتاليا وبلجيكا تطوُّ
أدن.  مستويات  عىل  ذلك  كان  وإن  الفينتانيل،  استهالك   يف 
وإيطاليا،  وإسبانيا  أملانيا  مثل  األخرى،  البلدان  بعض  تشهد  ومل 
مستوى االستهالك نفسه وبعض عواقبه )مثل الوفيات الناجمة 
فيها  الفينتانيل  استهالك  برح  وما  املفرطة(،  الجرعات  عن 

يتزايد باطِّراد.

األفيونية  املسكِّنات  استهالك  يف  الشديدة  الزيادات  ولكن   –261
منذ عام 2000، وبخاصة يف البلدان املرتفعة الدخل، ال تبدو ذات 
ل اإلصابة بالرسطان، بل بالزيادة يف  صلة بزيادة متناسبة يف معدَّ
إصدار وصفات املسكِّنات األفيونية القوية لعالج اآلالم املزمنة غري 
ر،  الرسطانية. وهناك عدد من العوامل التي أثَّرت يف هذا التطوُّ
منها املسائل االجتامعية واالقتصادية التي جعلت بعضاً من الفئات 
السكانية أكرث ُعرضة للتأثُّر من غريها. وتشمل األسباب املقرتحة 
األفيونية  للمسكِّنات  الطبية  للوصفات  النطاق  الواسع  لإلصدار 
ومن ثَمَّ تعاطيها الالحق، إفراَط املهنيني الطبيني يف وصف هذه 
املسكِّنات، والتسويق الرشس الذي تقوم به رشكات املستحرضات 
اه  يتلقَّ الذي  األهداف  د  املحدَّ التدريب  جانب  إىل  الصيدالنية، 
م مختلف الحوافز  املامرسون من طرف الرشكات نفسها التي تقدِّ
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ملن يصدرون الوصفات الطبية. ويَُعدُّ هذان السببان اثنني من أهم 
الدوافع عىل الزيادة يف وصف املسكِّنات األفيونية.

ومثَّة عامل آخر يسهم يف تزايد وصف املسكِّنات األفيونية،   –262
مرىض  عن  الدراسات  لبعض  املحدودة  النتائج  استخدام  وهو 
أنَّ  عىل  أدلة  تظهر  والتي  املستشفيات،  يف  الداخليني  الرسطان 
املؤثِّرات األفيونية القوية تنطوي عىل مخاطر ضئيلة يف التسبُّب 
باالرتهان. وكثرياً ما تقتبس هذه النتائج يف املجالت التي يستعرضها 
االنتشار  الواسع  الوصف  لتسويغ  استخدمت  وقد  األقران، 

للمؤثِّرات األفيونية القوية لعالج اآلالم املزمنة غري الرسطانية.

بيد أنَّ دراسة أحدث بشأن خصائص فرتات الوصف األولية   –263
واحتامل استعامل املؤثِّرات األفيونية عىل املدى الطويل يف البلد 
األمراض  تها وكالة مراكز مكافحة  أعدَّ بني عامي 2006 و2015، 
عىل  الضوَء  سلَّطت  املتحدة،  للواليات  التابعة  منها  والوقاية 
عكس هذه النتائج، أْي أنَّ األشخاص الذين يتلقَّون وصفة طبية 
عرضة  أكرث  الرسطانية  غري  لآلالم  امللطِّفة  األفيونية  باملؤثِّرات 

لالرتهان للمؤثِّرات األفيونية.

باستحداث  املتحدة  الواليات  يف  السلطات  ل  تدخُّ وعند   –264
للمؤثِّرات  من املرتهنني  العديد  ل  تحوَّ رصامة،  أكرث  أنظمة 
صعوبات  واجهوا  الذين  طبية  بوصفات  املرصوفة  األفيونية 
عىل  مرشوعة  غري  بطريقة  الحصول  إىل  عليها  الحصول  يف 
العديد  يف  ميزج  كان  الذي  الهريوين  عىل  أو  املؤثِّرات  تلك 
ة  قوَّ الستحداث  الفينتانيل  ونظائر  بالفينتانيل  الحاالت  من 
تُستعمل  كانت  التي  االصطناعية  األفيونية  املؤثِّرات  مفعول 
االصطناعية  األفيونية  باملؤثِّرات  الهريوين  مزج  وأدَّى  سابقاً. 
تعاطي  عن  الناجمة  الوفيات  عدد  يف  هائلة  زيادة  إىل  األقوى 
 جرعات مفرطة، ألنَّ املستعملني ليسوا عىل علم بغشِّ الهريوين 
من  الصغرية  بالكميات  حتى  املرتبطة  املخاطر  يفهمون  وال 

املؤثِّرات األفيونية القوية.

املؤثِّرات  من  املفرطة  الجرعات  تعاطي  أزمة  وكانت   –265
يف  الذيوع  من  قدر  أكرب  ونالت  للعيان  ظهوراً  أشدَّ  األفيونية 
وبقدر  وأسرتاليا،  كندا  يف  أيضاً  أثَّرت  ولكنها  املتحدة،  الواليات 
األخرى.  األوروبية  البلدان  وبعض  املتحدة  اململكة  يف  محدود 
تعاطي  عن  الناجمة  الوفيات  عدد  املتحدة، وصل  الواليات  ويف 
تاريخية.  مستويات  إىل  األفيونية  املؤثِّرات  من  مفرطة  جرعات 
فقد تضاعف عدد الوفيات الناجمة عن تعاطي جرعات مفرطة 
بني  الفرتة  يف  أضعاف  ثالثة  من  يقرب  ما  إىل  رات  املخدِّ من 
عامي 1999 و2014. ويف عام 2014 كان ما نسبته 61 يف املائة، 
 من بني 055 47 حالة وفاة ناجمة عن تعاطي جرعات مفرطة 
تعاطي  وتسبَّب  األفيونية.  باملؤثِّرات  يتعلَّق  رات،  املخدِّ من 
رات يف قتل زهاء 000 64 شخص يف  جرعات مفرطة من املخدِّ
الوطني  املركز  ذكره  ملا  وفقاً   ،2016 عام  يف  املتحدة  الواليات 

والوقاية  األمراض  مكافحة  مراكز  وكالة  الصحية يف  لإلحصاءات 

حاالت  واصلت   2014 عام  إىل   2013 عام  من  الفرتة  ويف  منها. 

الوصفات  يف  شيوعاً  األفيونية  املؤثِّرات  بأكرث  املرتبطة  الوفاة 

االصطناعية(  وشبه  الطبيعية  األفيونية  املؤثِّرات  )وهي  الطبية 

يف  الرسيعة  الزيادة  أنَّ  يبدو  أنَّه  غري  طفيف.  بقدر  ازديادها 

عدد الوفيات الناجمة عن تعاطي جرعات مفرطة كانت بسبب 

تعاطي الهريوين واملؤثِّرات األفيونية االصطناعية غري امليثادون. 

ل الوفيات  ففي الفرتة من عام 2014 إىل عام 2015 ارتفع معدَّ

الناجمة عن استعامل الفينتانيل واملؤثِّرات األفيونية االصطناعية 

ل الوفيات  األخرى غري امليثادون بنسبة 72.2 يف املائة. وازداد معدَّ

الناجمة عن استعامل الهريوين بنسبة 20.6 يف املائة.

املؤثِّرات  تركيبات  رصف  ل  معدَّ ازداد  كندا،  ويف   –266

األفيونية ذات الجرعات العالية، مثل املورفني واألوكسيكودون 

 2006 عامي  بني  الفرتة  يف  املائة  يف   23 بنسبة  والفينتانيل، 

والكحول  التبغ  عن  االستقصائية  الدراسة  لت  وتوصَّ و2011. 

الكندية يف عام 2013 إىل  التي أجرتها وزارة الصحة  والعقاقري 

عاماً   14 سنُّهم  تتجاوز  كنديني  ستة  كل  من  تقريباً  واحداً  أنَّ 

استعملوا املؤثِّرات األفيونية خالل الـ 12 شهراً السابقة. وخالل 

الفرتة بني عامي 2009 و2014 وقعت يف كندا 655 حالة وفاة 

أسبابها،  بني  من  أو  سببها  كان  الفينتانيل  أنَّ  ثبت  األقل  عىل 

بفرز  الخاص  الفحص  فيها  أشار  األقل  وفاة عىل  حالة  و019 1 

ية بعد الوفاة إىل وجود الفينتانيل. مِّ املواد السُّ

ات  ملؤرشِّ الوطني  املرشوع  أسرتاليا  يف  نرشه  تقرير  وأبلغ   –267

عرضية  وفاة  حالة   597 حدوث  عن  املرشوعة  غري  رات  املخدِّ

األفيونية  املؤثِّرات  من  مفرطة  جرعات  تعاطي  عن   ناجمة 

يف عام 2013 بني الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 عاماً و54 عاماً، 

وعن   ،2012 عام  يف  عنها  أُبلغ  حالة  إىل  564  وصل  مبا  مقارنة 

 668 حالة وفاة من جميع األعامر يف عام 2013 مقارنة مبا وصل إىل  

يف   32 نسبة  كانت  ويف عام 2013،   .2012 عام  يف  حالة   639

املؤثِّرات  تعاطي  الناجمة عن  العرضية  الوفاة  املائة من حاالت 

عاماً   15 بني  ترتاوح  سنٍّ  يف  الذين  األسرتاليني  بني   األفيونية 

الوفاة  حاالت  بقية  كانت  بينام  الهريوين،  إىل  راجعة  عاماً  و54 

راجعة إىل املؤثِّرات األفيونية املرصوفة بالوصفات الطبية.

كشف  عن  وإدمانها  رات  للمخدِّ األورويب  املرصد  وأبلغ   –268 

 2009 عامي  بني  الفرتة  يف  جديداً  اصطناعيًّا  أفيونيًّا  مؤثِّراً   25

بني  الفرتة  يف  الفينتانيل  من  جديداً  نوعاً   18 وعن   و2016، 

رات  املخدِّ عن  األورويب  للتقرير  ووفقاً  و2016.   2012 عامي 

ر أنَّ ما مجموعه 441 8 حالة وفاة كانت مرتبطة  لعام 2017، يقدَّ

أساساً بالهريوين وغريه من املؤثِّرات األفيونية حدثت يف أوروبا 

بتقديرات  مقارنة  املائة  يف   6 بنسبة  بزيادة  أْي  يف عام 2015، 

زيادات  عن  وأُبلغ  وفاة.  حالة   7  950 بلغت  التي  عام 2014 
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اململكة  يف  وحدثت  تقريباً.  العمرية  الفئات  جميع  إىل  بالنسبة 

املائة.  نسبة 31 يف  أْي  الوفيات،  وفاًة من هذه   2 املتحدة 655 

وتأيت أملانيا يف املركز الثاين بفارق كبري، بنسبة 15 يف املائة.

املوصوفة  األفيونية  املؤثِّرات  تعاطي  يف  الزيادة  أنَّ  كام   –269

طبيًّا وما يرتتَّب عىل ذلك التعاطي من زيادة يف الوفيات الناجمة 

عن تعاطي جرعات مفرطة كانت مقترصة حتى اآلن عىل بلدان 

أن تكون، خالل عملها  الحكومات  ينبغي لجميع  أنَّه  إالَّ  معيَّنة. 

الطبية  لألغراض  للمراقبة  الخاضعة  املواد  إتاحة  ضامن  عىل 

والعلمية، عىل وعي باملخاطر املقرتنة بتعاطي العقاقري املوصوفة 

طبيًّا. وقد استحدثت بعض الحكومات تدابري يف هذا الصدد، وتودُّ 

الهيئُة أن تلفت انتباَه جميع الحكومات إىل هذه املسألة.

الطبية  الوصفات  إصدار  يكون  أن  بلدان  ة  عدَّ وتشرتط   –270

والصحيني  املهنيني الطبيني  قبل  من  للمراقبة  الخاضعة  للمواد 

الوصفات،  هذه  إصدار  بشأن  عقالين  بنهج  باالسرتشاد  هاً  موجَّ

 عىل النحو املبنيَّ يف املرشد إىل اختيار العالج املناسب: دليل عميل 

)Guide to Good Prescribing – A Practical Manual()83( الصادر 

عن منظمة الصحة العاملية، والذي يويص بأن يتلقَّى املرىض األدوية 

د، بجرعات  املناسبة الحتياجاتهم العالجية، ولهدف عالجي محدَّ

والتعليامت  املعلومات  تقديم  مع  الفردية،  احتياجاتهم  تلبِّي 

ثمَّ  العالج  أثناءها  يرصد  الزمن  من  كافية  لفرتة  والتحذيرات، 

وملجتمعهم  لهم  بالنسبة  تكلفة  بأدن  املطاف،  نهاية  يف  يوقف 

املحيل. وباإلضافة إىل ذلك، عندما توصف مواد خاضعة للمراقبة 

للمامرسني  ينبغي  االرتهان،  يف  التسبُّب  مخاطر  عىل  تنطوي  قد 

ووجود  االرتهان،  مخاطر  لتقدير  طبية  مقابالت  إجراء  الطبيني 

رات  ظروف صحية مصاحبة، قد تجعل األفراد أكرث ُعرضة لتطوُّ

رات لديهم. ناجمة عن تعاطي املخدِّ

غري  مزمنة  آالم  من  يعانون  الذين  للمرىض  وبالنسبة   –271

البلدان  بعض  يف  الوطنية  الصحية  السلطات  وضعت  رسطانية، 

مبادئ توجيهية تويص ببدائل عن املسكِّنات األفيونية.

عن  املسؤولة  الحكومية  الهيئات  بعض  واستحدثت   –272

للحدِّ  رقابية  تدابري  للمراقبة  الخاضعة  للمواد  اآلمن  االستعامل 
من إساءة استعامل عقاقري الوصفات الطبية والقضاء عىل إساءة 

لرصد  برامج  التدابري  تلك  وتشمل  املطاف.  نهاية  يف  استعاملها 
ال ترصف  أن  ضامن  أجل  من  الرقمية  أو  اإللكرتونية  الوصفات 

للمريض سوى الكمية املبيَّنة يف الوصفة الطبية.

عقاقري  السرتجاع  منتظمة  مبادرات  بلدان  ة  عدَّ واتَّخذت   –273

الصالحية  املنتهية  األدوية  إعادة  بقصد ضامن  الطبية   الوصفات 

و/أو غري املستعملة والتخلُّص منها عىل نحو سليم وعدم استعاملها 

بطريقة غري سليمة.

.WHO/DAP/94.11  )83(  

الرعاية  املهنيني يف مجال  البلدان، يشرتط عىل  ويف بعض   –274
الصحية تلقِّي تدريب كاف ومستقل وغري متحيِّز بشأن استعامل 
بهذا  املرتبطة  اإلدمان  األدوية، مبا يف ذلك سبل تجنُّب مخاطر 
املخاطر.  هذه  من  التخفيف  إىل  الرامية  والتدابري  االستعامل 
حمالت  وطنية  صحية  سلطات  نظَّمت  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
وباالستعامل  االرتهان  مبخاطر  العام  الجمهور  وعي  إلذكاء 

السليم لألدوية.

الخاصة  العالجية  الخدمات  نطاق  البلدان  عت بعض  ووسَّ  –275
الناشئة عن تعاطي املؤثِّرات األفيونية، مع ضامن  باالضطرابات 
جعل العالج اإلبدايل بشبائه األفيون )مثل العالجات التي يستعان 
ويف  متاحاً  والبوبرينورفني(  امليثادون  باستعامل  باألدوية  فيها 
يف  املستجيبني  وأوائل  للمرىض  السبل  وتوفري  املرىض،  متناول 
املناطق املتأثِّرة بإساءة استعامل املؤثِّرات األفيونية للحصول عىل 

أدوية عالج الجرعات املفرطة )مثل النالوكسون(.

ج بعض الرشكات املركَّبات الرادعة للتعاطي بوصفها  وتروِّ  –276
حالًّ ملشكلة تعاطي عقاقري الوصفات الطبية، عىل الرغم من عدم 
وجود دليل فعيل حتى اآلن عىل فعالية هذه املركَّبات يف الحدِّ 
من مخاطر التعاطي. ومن الالزم إجراء املزيد من البحوث إليجاد 
الة ملواجهة اإلفراط يف تعاطي الرتكيبات  الحلول التكنولوجية الفعَّ
الصيدالنية املحتوية عىل األفيونيات، حيث إنَّ تلك الحلول ال تزال 

تبدو بعيدة املنال.

ع الهيئُة الحكوماِت عىل اعتامد بعض التدابري املبينة  وتشجِّ  –277
يف هذا القسم حيثام يكون ذلك مناسباً لحالتها الوطنية، وعىل 
والصيادلة  العامة  الصحة  مسؤويل  مع  جنب  إىل  جنباً  العمل 
واألطباء  عيها  وموزِّ الصيدالنية  املستحرضات  ومصنِّعي 
تعزيز  عىل  القانون  إنفاذ  وأجهزة  املستهلك  حامية  وجمعيات 
تثقيف الجمهور العام بشأن املخاطر املرتبطة بعقاقري الوصفات 
الطبية وإساءة استعاملها واحتامل تسبُّبها يف االرتهان، وخصوصاً 
رات ومؤثِّرات عقلية  عقاقري الوصفات الطبية املحتوية عىل مخدِّ

خاضعة للمراقبة الدولية.

املتطلبات الوطنية املتعلقة باملسافرين   –3
الذين يحملون مستحرضات طبية محتوية عىل 

مواد خاضعة للمراقبة الدولية

للمسافرين  رات  املخدِّ ملراقبة  الدويل  النظام  يسمح   –278
رات  املحتوية عىل مخدِّ بحمل كميات صغرية من املستحرضات 
فقط.  الشخيص  الطبي  االستخدام  لغرض  عقلية   ومؤثِّرات 
رات عىل تنظيم رقايب  وال تنصُّ املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ
لهذه املسألة مبارشة، لكنَّ املادة 4 من اتفاقية سنة 1971 تسمح 
حمل  للمسافرين  تبيح  خاصة  أحكام  باستحداث  للحكومات 
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عقلية  مؤثِّرات  عىل  املحتوية  املستحرضات  من  قليلة  كميات 
ن  وال تتضمَّ االتفاقية.  من  األول  الجدول  يف  املدرجة  تلك  غري 
 ،1972 سنة  بربوتوكول  لة  املعدَّ بصيغتها   ،1961 سنة  اتفاقية 
تقريرها  يف  الهيئة  أوصت  وقد  الشأن.  هذا  يف  حكم   أيَّ 
التنظيمية  اللوائح  بشأن  توجيهية  مبادئ  بوضع   2000 لعام 
الوطنية املتعلقة باملسافرين الدوليني الخاضعني للعالج بعقاقري 

الدولية. للمراقبة  خاضعة 

رات  رات 15/44، عقد مكتب املخدِّ وعمالً بقرار لجنة املخدِّ  –279
والجرمية اجتامع خرباء إلعداد هذه املبادئ التوجيهية بالتعاون 
 2003 عام  ويف  العاملية.  الصحة  ومنظمة  الدولية  الهيئة  مع 
نرُشت، باللغات الرسمية الست لألمم املتحدة، املبادئ التوجيهية 
التنظيمية  باللوائح  الخاصة  االجتامع،  عن  نتجت  التي  الدولية، 
خاضعة  بعقاقري  للعالج  الخاضعني  باملسافرين  املتعلقة  الوطنية 

للمراقبة الدولية.)84(

السلطات  دعم  إىل  املذكورة  التوجيهية  املبادئ  وتهدف   –280
الوطنية املختصة يف وضع إطار للتنظيم الرقايب بشأن املسافرين 
الخاضعني للعالج الذين يحملون كميات صغرية من املستحرضات 
الدول  أنَّ  ومع  الدولية.  للمراقبة  خاضعة  مواد  عىل  املحتوية 
هذه  يف  املقرتحة  املوحدة  اإلجراءات  بتطبيق  ملَزمة  ليست 
املبادئ التوجيهية فإنَّ من شأن تطبيقها عىل نطاق واسع أن ييرسِّ 
اإلفصاح املتبادل عن املعلومات ذات الصلة عن طريق الهيئة وأن 

ييرسِّ كذلك عمل السلطات الحكومية.

باملتطلبات  علم  عىل  املسافرين  إبقاء  ألهمية  وإدراكاً   –281
الوطنية ذات الصلة، اعتمدت اللجنُة يف عام 2003 القراَر 6/46. 
اتفاقية سنة  الدوَل األطراف يف  اللجنُة  القرار شجَّعت  ويف ذلك 
 ،1972 سنة  بربوتوكول  لة  املعدَّ بصيغتها  االتفاقية  وتلك   ،1961
بالقيود  الهيئة  إبالغ  عىل  قويًّا  تشجيعاً   ،1971 سنة  واتفاقية 
املطبَّقة حاليًّا عىل املسافرين الخاضعني لعالج طبي مبواد خاضعة 
املذكورة  املعلومات  نرش  الهيئة  إىل  وطلبت  الدولية،  للمراقبة 

د، بغية ضامن تعميمها عىل نطاق واسع. أعاله يف شكل موحَّ

وتبعاً لذلك بعثت الهيئة يف عام 2004 إىل جميع الحكومات   –282
برسالة تعميمية طلبت منها فيها تقديم املعلومات التي تحتاجها 
اللجنة. ومنذ ذلك الحني واصلت الهيئة سعيها إىل الحصول من 
الحكومات عىل تحديثات منتظمة للمعلومات، وقامت بتجميع 
املعلومات  م  قدَّ بلد  كل  عن  النسق  دة  موحَّ خالصات  ونرش 
املطلوبة. وتُنرش الخالصات عىل موقع الهيئة الدولية الشبيك، وهي 
واملسافرين  املختصة  الوطنية  للسلطات  التالية  املعلومات  توفِّر 
املحتملني: الوثائق املطلوبة لحمل املستحرضات الطبية املحتوية 
الطبية(،  الوصفات  )مثل  الدولية  للمراقبة  خاضعة  مواد  عىل 
الكافية  الجرعات  )مثل  املفروضة  الكمية  و/أو  النوعية  والقيود 

.www.incb.org متاحة عىل املوقع الشبيك  )84(  

دة(، ومعلومات االتصال بالسلطة الوطنية  ملدة زمنية قصوى محدَّ
املختصة يف بلد املقصد أو العبور املعتزم للمسافر املحتمل.

وعىل مرِّ السنني استفرس العديد من املسافرين املحتملني   –283
املستحرضات  عىل  املطبَّقة  التنظيمية  اللوائح  عن  الهيئة  من 
خالله.  من  العبور  أو  زيارته  يعتزمون  الذي  البلد  يف  الطبية 
وأعرب معظم املسافرين، عند اتصالهم بالهيئة، عن قلقهم إزاء 
إمكانية عدم حصولهم عىل املستحرضات الطبية الالزمة ملواصلة 
عن  بعضهم  وأعرب  أجنبي.  بلد  يف  وجودهم  أثناء  يف  عالجهم 
رات  باملخدِّ االتِّجار  بالرشوع يف  يُتَّهموا  أن  من  مخاوف حقيقية 
ن يعتزمون البقاء  أو أن يُسَجنوا بهذه التهمة. وكان آخرون، ممَّ
إذا كان يجوز لهم أن  ة أشهر، يودُّون معرفة ما  الخارج لعدَّ يف 

يحملوا معهم جرعات كافية ملدة زيارتهم كاملة.

الهيئة  حصلت   ،2017 الثاين/نوفمرب  ترشين   1 وحتى   –284
املتعلقة  الوطنية  املتطلبات  عن  معلومات  عىل  107 بلدان  من 
باملسافرين الخاضعني لعالج طبي الذين يحملون معهم كميات 
الحراك  الدولية. ويف ضوء  للمراقبة  الخاضعة  املواد  من  صغرية 
املتنامي للمسافرين الخاضعني للعالج، واملخاوف التي أعرب عنها 
العديد منهم، تسعى الهيئة الدولية جاهدة إىل تقديم املساعدة 
الالزمة وتعميم أحدث املعلومات املتاحة لديها. واملعلومات ذات 
الصلة التي متتلكها الهيئة ترد مبارشة من الحكومات وسلطاتها 
الوطنية املختصة، وتعتمد الهيئة عىل تلك الحكومات والسلطات 

وحدها لتزويدها بها.

م هذه املعلومات حتى اآلن، يف  وهناك بلدان كثرية مل تقدِّ  –285
متها مبدئيًّا. ونظراً  ث بلدان أخرى املعلومات التي قدَّ حني مل تحدِّ
إىل أهمية ضامن عدم اضطرار املرىض إىل وقف عالجاتهم الطبية 
يف أثناء سفرهم يف الخارج وعدم تعريض سالمتهم وأمنهم بل 
سفرهم،  أثناء  يف  الدواء  إىل  حاجتهم  بسبب  للخطر  وحريتهم 
 1٩٦1 سنة  اتفاقيتْي  يف  األطراف  الدول  جميَع  الهيئُة   تحثُّ 
يف  املختصة  السلطات  طريق  عن  إخطارها،  عىل   1٩71 وسنة 
القضائية  والياتها  إطار  يف  حاليًّا،  املطبَّقة  بالقيود  الدول،  هذه 
بالعقاقري  طبي  لعالج  الخاضعني  املسافرين  عىل  الوطنية، 
الخاضعة للمراقبة الدولية، وذلك باستخدام االستامرات املتاحة 
عىل الصفحة الخاصة يف املوقع الشبيك للهيئة. وتودُّ الهيئة أيضاً 
إخطارها  إىل  قبُل  مت معلومات من  قدَّ التي  البلدان  تدعو  أن 
عن مدى صحة املوجز املنشور عىل املوقع الشبيك للهيئة بشأن 
تقديم  وإىل  البلدان،  هذه  لدى  الداخلية  التنظيمية  اللوائح 
ثة، بحسب االقتضاء، يف أقرب وقت ممكن عمليًّا. معلومات محدَّ

عىل  الحكومات  جميَع  الهيئُة  ع  تشجِّ ذلك،  عىل  وعالوة   –286
تعميق التعاون بني السلطات الوطنية املختصة وسلطات إنفاذ 
القانون والجامرك والهجرة وسلطات مراقبة الحدود، ومتعهِّدي 
الرحالت السياحية لديها، وذلك ليك تكون كلها عىل علم باللوائح 
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التنظيمية التي تسمح للمسافرين الخاضعني للعالج الطبي الذين 

يحملون أدوية موصوفة طبيًّا تحتوي عىل مواد خاضعة للمراقبة 

ضهم لتأخري ال داعي له أو  الدولية، بدخول أراضيها وعدم تعرُّ

غري ذلك من املضايقات حني عبورهم الحدود الدولية.

استعامل شبائه القنَّبني لعالج املرىض  –4

العامل  أرجاء  شتَّى  يف  الحكومات  من  متزايد  عدد  يأذن   –287

االستعامل  وهذا  الطبية.  لألغراض  القنَّبني  شبائه  باستعامل 

لة بربوتوكول   مسموح به مبوجب اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدَّ

حاالت،  ة  عدَّ ويف  الرشوط.  من  عدد  استيفاء  عند   ،1972 سنة 

عني الوطنيني واملحليني، وعىل املحاكم أحياناً،  ُعرضت عىل املرّشِّ

مرشوعة  بصورة  القنَّبني  شبائه  عىل  الحصول  إمكانية  مسألة 

الترشيعية  الهيئات  سنَّت  الحاالت  بعض  ويف  الطبية.  لألغراض 

القنَّبني  شبائه  عىل  الحصول  إمكانية  تنظيم  إىل  سعياً  قوانني 

يف  الناس  حق  تؤكِّد  أحكاماً  املحاكم  أصدرت  أو  واستعاملها، 

الحصول عىل الدواء الالزم لهم.

القنَّب  وراتنج  القنَّب   1961 سنة  اتفاقية  وتتناول   –288

األول  الجدول  يف  وتدرجها  وصبغاته،  القنَّب  ومستخلصات 

الطبية  األغراض  عىل  استعاملها  يقترص  أن  ينبغي  التي  )املواد 

للمراقبة  يخضعان  القنَّب  وراتنج  القنَّب  أنَّ  كام  والعلمية(، 

االستعامل  إلساءة  القابلة  )املواد  الرابع  الجدول  إطار  يف  أيضاً 

مزايا  القابلية  هذه  عن  ض  تعوِّ أن  دون  سيِّئة  آثار  وإلحداث 

سنة 1971  اتفاقية  من  الثاين  الجدول  وترد يف  كبرية(.  عالجية 

التي يتمُّ الحصول عليها عن  املادة دلتا–9–ترتاهيدروكانابينول 

الكيميايئ. طريق الرتكيب 

عة من املستحرضات املحتوية  وتوجد مجموعة كبرية ومتنوِّ  –289

وتتباين أشكال  العامل  القنَّبني يف مناطق مختلفة من  عىل شبائه 

النفساين،  التأثري  وذات  الة  الفعَّ ناتها  مكوِّ وتركيزات  جرعاتها 

وتختلف طرائق إعطائها للمرىض. وهي تُستخدم للتخفيف من 

ات عىل أنَّ بعض  طائفة واسعة من األعراض. وبينام توجد مؤرشِّ

شبائه القنَّبني ميكن أن تستخدم يف عالج حاالت صحية معيَّنة، كام 

أنَّ بعض البلدان أذنت باستخدامها الطبي، فإنَّ األدلة عىل قيمتها 

وضوح  ال يوجد  أنَّه  ذلك  من  واألهم  قاطعة،  ليست  العالجية 

نات  )املكوِّ القنَّبني  شبائه  عىل  املحتوية  األدوية  حول تركيبة 

األوساط  )تتَّفق  لتناولها  طريقة  أفضل  أو  والجرعات(  الة  الفعَّ

الطبية عموماً عىل أنَّ التدخني غري موىص به(، أو آثارها الجانبية. 

وعىل الرغم من أنَّه ال توجد بعد أدلة كافية عىل القيمة   –290

لة  العالجية لشبائه القنَّبني فإنَّ اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدَّ

هذه  باستخدام  السامح  مسؤولية  الوطنية  بالسلطات  تنيط 

السنوي  تقريرها  يف  الهيئة  ذكرت  كام  الطبية،  لألغراض   املواد 

لعام 2003. ويعني هذا ضمناً رضورة الوفاء مبقتضيات اتفاقية 
لة. سنة 1961 بصيغتها املعدَّ

ملراقبة  الدولية  االتفاقيات  تنفيذ  برصد  مكلَّفة  والهيئة   –291
توافر  بضامن  أطرافها  االتفاقيات  هذه  وتُلِزم  رات.  املخدِّ
لألغراض  كافية  بكميات  العقلية  واملؤثِّرات  رة  املخدِّ العقاقري 
يف  لالستخدام  ترسيبها  عدم  كفالة  مع  والعلمية  الطبية 
 األغراض غري املرشوعة. وقد أفردت الهيئة يف تقريرها السنوي 
عىل  املنطبقة  املراقبة  لتدابري  ا  خاصًّ موضوعاً   2014 لعام 
اتفاقية  الطبية مبقتىض  لألغراض  القنَّبني  استعامل شبائه   برامج 

لة. سنة 1961 بصيغتها املعدَّ

يف  الواردة  واألحكام  الرشوط  الهيئة  لت  فصَّ أن  وبعد   –292
الواليات  يف  الحكومات  “جميَع  حثَّت  الشأن،  هذا  يف  االتفاقية 
القضائية التي وضعت برامج الستعامل القنَّب الطبي عىل التأكُّد 
من أنَّ إصدار وصفات طبية به يتمُّ بناًء عىل معرفة طبية وإرشاف 
صني، وأنَّ عملية اإلصدار تلك تستند إىل أدلة علمية  طبي متخصِّ

ومراعاة لآلثار الجانبية املحتملة”.

لة  املعدَّ اتفاقية سنة 1961 بصيغتها  4 من  املادة  وتقيض   –293
لقرص  الالزمة  واإلدارية  الترشيعية  التدابري  األطراف  تتَّخذ  بأن 
وتوزيعها  واستريادها  وتصديرها  وصنعها  رات  املخدِّ إنتاج 
الطبية  األغراض  عىل  وحيازتها  واستعاملها  فيها  والتجارة 

والعلمية دون سواها.

رات  للمخدِّ الوحيدة  االتفاقية  عىل  التعليق  ويشري   –294 
ملصطلح  داً  موحَّ تفسرياً  مل تضع  الحكومات  أنَّ  إىل   1961 لسنة 
وينصُّ  االتفاقية.  أحكام  تطبيق  سياق  يف  الطبية”   “األغراض 
عىل  يتوقَّف  أن  يجب  املصطلح  هذا  “تفسري  أنَّ  عىل  التعليق 
املرحلة التي بلغتها العلوم الطبية يف الوقت املعنيَّ املعني؛ وميكن 
وحده،  الحديث  الطب  ال  الصدد  هذا  يف  االعتبار  يف  يوضع  أن 
الذي يشار إليه أحياناً باسم ’الطب الغريب’، بل أيضاً النظم الطبية 
املرشوعة التي تتبعها الشعوب األصلية، من قبيل النظم املوجودة 

يف باكستان والصني والهند.”

وذكرت الهيئة يف تقريرها السنوي لعام 2003 أنَّه، بسبب   –295
ار  التباين يف خربات البلدان بشأن مدى الجدوى العالجية أليِّ عقَّ
الدولية  االتفاقيات  واضعي  أنَّ  “يبدو  وفعاليته،  أمانه  ومدى 
الطبي’  ’االستعامل  مصطلح  ترك  دوا  يتعمَّ مل  رات  املخدِّ ملراقبة 
تعريف  عىل  اتفاق  إىل  ل  التوصُّ من  يتمكَّنوا  مل  ولكنهم  غامضاً 
بأنَّ  األطراف  نفسه  التقرير  يف  الهيئة  ذكَّرت  حني  ويف  عام.” 
لة ترتك لألطراف حرية تعريف  اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدَّ
دت يف الوقت نفسه عىل أنَّ اتفاقية سنة 1971  هذا املصطلح، شدَّ
“جدوى”  عن  تقييامً  العاملية  الصحة  منظمة  م  تقدِّ بأن  تقيض 
اتفاقية  أنَّ  كام  الدولية.  للمراقبة  اخضاعها  النظر يف  عند  املادة 
لة تْسند أيضاً إىل منظمة الصحة العاملية  سنة 1961 بصيغتها املعدَّ
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مسؤولية تحديد مدى قابلية أيِّ مادة إلساءة االستعامل ومزاياها 
العالجية املحتملة، يف إطار عملية الجدَولة.

أنَّه   2003 لعام  السنوي  تقريرها  يف  الهيئة  وذكرت   –296
الخطر  بني  التوازن  ار  العقَّ جدوى  تقييم  يف  يراعى  أن  “يجب 
واملنفعة. ... والفعالية العالجية واألمان رشطان أساسيان يجب 
حكومات  قبلت  وقد  ار.  العقَّ تسويق  يتسنَّى  أن  قبل  إثباتهام 
ل املسؤولية عن كفالة وفاء العقاقري املتاحة مبعايري  عديدة تحمُّ

ررة.” الية واألمان املقَّ الفعَّ

دة الواردة يف االتفاقيات الدولية  وفضالً عن اإلشارات املحدَّ  –297
أنَّ  العاملية عىل  الصحة  منظمة  دستور  يَُنصُّ  رات،  املخدِّ ملراقبة 
الغذائية  للمنتجات  دولية  معايري  “وضع  تشمل  املنظمة  والية 
والحياتية والصيدلية وما شابهها، وتقريرها ونرشها” )املادة 2(. 
وقد اعتمدت الدول األطراف عرب السنوات عىل خربات منظمة 
الصحة العاملية وإرشاداتها بشأن التنظيم الرقايب لألدوية وضامن 
سالمتها وجودتها من خالل وضع معايري وقواعد ومبادئ توجيهية 

وتسميات دولية وترويجها.

ويف عام 1999 حثَّت جمعيُة الصحة العاملية الدوَل األعضاء،   –298
 ،)WHA52.19( املنقَّحة الدوائية  يف قرارها بشأن االسرتاتيجية 
وموحدة  جيِّدة  معايري  تضمن  التي  اللوائح  وإنفاذ  “وضع  عىل 
يف  املصنوعة  الصيدالنية  واملنتجات  املواد  جميع  جودة  لضامن 
رها أو تلك التي مترُّ  بلدانها أو تلك التي تستوردها أو التي تصدِّ
عرب أراضيها” و“سنِّ وإنفاذ الترشيعات أو اللوائح مبا يتامىش مع 
الطبية،  األدوية  ترويج  للمنظمة بشأن  األخالقية  املعايري  مبادئ 
عىل  الصحية  واألرسة  الصيدالنية  املواد  صناعة  دوائر  وتشجيع 
وضع مدونة قواعد أخالقية، ورصد ترويج األدوية بالتعاون مع 

األطراف املهتمة”.

إىل  املايض  يف  العاملية  الصحة  منظمة  الهيئة  دعت  وقد   –299
الخطر  ومدى  القنَّبني  لشبائه  املحتملة  الطبية  الجدوى  تقييم 
مبقتىض  لواليتها  وفقاً  اإلنسان،  صحة  عىل  القنَّب  يشكِّله  الذي 
لة. وتحيط الهيئة علامً بتوصية  اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدَّ
العاملية  الصحة  منظمة  خرباء  للجنة  والثالثني  الثامن  االجتامع 
إىل   14 من  الفرتة  يف  عقد  الذي  للعقاقري،  باالرتهان  املعنية 
18 ترشين الثاين/نوفمرب 2016، بإجراء استعراضات متهيدية لنبتة 
تحديد  أجل  من  وصبغاته  ومستخلصاته  القنَّب  وراتنج  القنَّب 
االرتهان  وتسبيب  االستعامل  إلساءة  املواد  تلك  قابلية  مدى 
يتعلَّق بعدد من  العالجية وسالمتها فيام  وكذلك مدى فعاليتها 
بتقرير منظمة  الهيئة علامً  دة. كام تحيط  املحدَّ الطبية  الحاالت 
الصحة العاملية لعام 2016 املعنون “اآلثار الصحية واالجتامعية 

لالستعامل غري الطبي للقنَّب”.

بشأن  إرشادات  العاملية  الصحة  منظمة  وفَّرت  وقد   –300
تطوير  بشأن  توجيهية  مبادئ  مع  الجيِّدة،  الصنع  مامرسات 

متَّسقة  بطريقة  املنتجات ومراقبتها  تكفل صنع  الجودة،  إدارة 

لتلك  املقصود  االستعامل  مع  تتناسب  جودة  ملعايري  وفقاً 

املنتجات وطبقاً ملقتضيات إذن التسويق أو إذن إجراء التجارب 

مبادئ  ت املنظمة أيضاً  الرسيرية أو مواصفات املنتجات. وأعدَّ

التجارب  إلجراء  الجيِّدة  الرسيرية  املامرسات  بشأن  توجيهية 

عىل املنتجات الصيدالنية.

لة  املعدَّ بصيغتها   1961 سنة  اتفاقية  ديباجة  اعتربت  وقد   –301

رات أمراً الزماً. ومن ثَمَّ فإذا كان بالوسع  االستعامل الطبي للمخدِّ

القنَّبني  شبائه  بواسطة  معيَّنة  صحية  حاالت  أعراض  تخفيف 

لهذا  العالجية  القيمة  بعناية مدى  البلدان  تثبت  أن  املهم  فمن 

د بوضوح املواد  العالج عن طريق جمع األدلة امللموسة، وأن تحدِّ

بلدان  ة  عدَّ أجرت  استخدامها. وقد  الواجب  والجرعات  الة  الفعَّ

دراسات وتجارب أو تجريها حاليًّا للتثبُّت من أفضل استعامالت 

شبائه القنَّبني يف عالج حاالت صحية معيَّنة.

االستعامل  تنظر يف هذا  التي  الحكوماِت،  الهيئُة  وتويص   –302

الدراسات  هذه  نتائج  تفحص  بأن  القنَّبني،  لشبائه  الطبي 

القنَّبني  شبائه  وصفات  إصدار  يتمَّ  أن  تكفل  وأن  والتجارب 

وتحت  صة  متخصِّ طبية  معرفة  عىل  بناًء  الطبي  لالستعامل 

صني، وأن تكون مامرسة إصدارها مستندة  إرشاف أطباء متخصِّ

إىل األدلة العلمية املتاحة وإىل مراعاة اآلثار الجانبية املحتملة. 

كام ينبغي أن تكفل الحكومات توفري املواد الصيدالنية املحتوية 

املذكورة  التوجيهية  للمبادئ  وفقاً  للمرىض  القنَّبني  شبائه  عىل 

أعاله الصادرة عن منظمة الصحة العاملية ولالتفاقيات الدولية 

رات. ملراقبة املخدِّ

املؤثِّرات النفسانية الجديدة  –5

منذ أن نرشت الهيئة تقريرها السنوي لعام 2010، ظلَّت   –303

النفسانية  باملؤثِّرات  االتِّجار  مشكلة  من  الدويل  املجتمَع  ر  تحذِّ

مواد  هي  الجديدة  النفسانية  واملؤثِّرات  وتعاطيها.  الجديدة 

أو يف شكل مستحرض، وقد تشكِّل  النقي  ا يف شكلها  إمَّ تُتعاطى 

خطراً عىل الصحة العامة، مع أنَّها غري خاضعة للمراقبة مبوجب 

 ،1972 سنة  بربوتوكول  لة  املعدَّ بصيغتها   ،1961 سنة  اتفاقية 

أو مبوجب اتفاقية سنة 1971.)85( وميكن أن تكون هذه املؤثِّرات 

كثرياً  وهي  أو اصطناعية،  طبيعية  مواد  من  مصنوعة  النفسانية 

ما تكون مهنَدسة كيميائيًّا عن عمد لاللتفاف عىل التدابري الدولية 

رات. والوطنية القامئة ملراقبة املخدِّ

قد تُستخدم أيضاً أحياناً تعاريف أخرى للمؤثِّرات النفسانية الجديدة.   )85(  

يشمل  للمكتب  التابع  املبكِّر  اإلنذار  نظام  يف  املستخدم  التعريف  فمثالً 
االستخدام  ذات  املواد  عن  فضالً  سواء،  حدٍّ  عىل  والنباتية  االصطناعية  املواد 

الطبي الثابت.



51 رات الفصل الثاني -  سير عمل النظام الدولي لمراقبة المخدِّ

ا.  جدًّ متغايرة  فئة  هي  الجديدة  النفسانية  واملؤثِّرات   –304
مناطق  من  منطقة  كل  يف  االرتفاع  يف  آخذاً  عددها  يزال  وال 
املبكِّر بشأن  اإلنذار  أيلول/سبتمرب 2017، كان نظام  العامل. ففي 
يرصد  نظام  وهو  للمكتب،  التابع  الجديدة  النفسانية  املؤثِّرات 
ظهور مؤثِّرات نفسانية جديدة بناًء عىل بالغات الدول األعضاء، 
مقارنة  منتظامً  ارتفاعاً  ميثِّل  وهذا  فريدة،  مادًة   796 رصد  قد 
أكرث  وظلَّت  جديدة.  مادًة   739 عن  فيه  بُلِّغ  الذي   2016 بعام 
والكاثينونات  االصطناعية  القنَّبني  شبائه  هي  عنها  املبلَّغ  املواد 
ثلثي  من  أكرث  معاً  شكَّلت  التي  والفينيثيالمينات،  االصطناعية 
املبلَّغ عنها  املواد  الكثري من  أنَّ  املبلَّغ عنها. ومع  املواد  مجموع 
يقلُّ عىل  ال  ما  أنَّ  إالَّ  ملدة طويلة،  السوق  ال تبقى موجودة يف 
76 نوعاً مختلفاً من تلك املواد كانت لها عالقة بحوادث حصلت 
العام،  ذلك  من  الثاين/نوفمرب  ترشين   1 غاية  إىل   2017 عام  يف 
ملا أفاد به نظام اإلخطار بالحوادث يف إطار مرشوع آيون  وفقاً 

)IONICS( الذي وضعته الهيئة.)86(

وملساعدة الدول األعضاء عىل معالجة العدد املتزايد دامئاً   –305
بطابعها  املرتبطة  واملشاكل  الجديدة  النفسانية  املؤثِّرات  من 
العارض، توفِّر الهيئة للسلطات الوطنية، من خالل مرشوع آيون، 
البنية األساسية الالزمة لتبادل املعلومات آنيًّا عن الحوادث التي 
املشبوهة  الشحنات  )مثل  جديدة  نفسانية  مبؤثِّرات  صلة  لها 
ومتابعة  إنتاجها(  أو  وتصنيعها  بها  واالتِّجار  املواد  هذه  من 
وصول  منع  هو  آيون  مرشوع  من  والهدف  الحوادث.  تلك 
املؤثِّرات النفسانية الجديدة إىل األسواق االستهالكية، عن طريق 
 مساعدة الحكومات عىل إجراء تحقيقاتها ووضع حلول عملية. 
عت الشبكة العاملية لجهات التنسيق املعنية باملؤثِّرات  وقد توسَّ
النفسانية الجديدة يف إطار مرشوع آيون لتشمل 125 بلداً وإقليامً 
يف كل مناطق العامل. وعقدت فرقة العمل التابعة للهيئة واملعنية 
ه أنشطة مرشوع آيون،  باملؤثِّرات النفسانية الجديدة، التي توجِّ

اجتامعني يف عام 2017.

األول/ كانون  يف   ،)IONICS( آيونيكس  نظام  أُطلق  وقد   –306
ة آمنة عىل اإلنرتنت لإلبالغ  ديسمرب 2014. وهو عبارة عن منصَّ
املؤثِّرات  من  مشبوهة  بشحنات  صلة  لها  التي  بالحوادث  اآلين 
ويف  إنتاجها.  أو  صنعها  أو  بها  باالتِّجار  أو  الجديدة  النفسانية 
سنوات  ثالث  من  يقرب  ما  بعد   ،2017 الثاين/نوفمرب  1 ترشين 
بلداً،   75 من  مستخدمني   210 من  أكرث  للنظام  كان  العمل،  من 
أغلبية  وكانت  أكرث من 100 1 حادث.  أُبلغ من خالله عن  وقد 
امليثيلون )مثل  االصطناعية  بالكاثينونات  متعلقة  الحوادث   هذه 

خاللها  من  طوعاً  يتبادل  اتصاالت  ة  منصَّ هو  "آيونيكس"  أنَّ  مبا   )86(  

لون من السلطات الوطنية املشاركة يف هذا النظام املعلومات  املستعملون املسجَّ
نظام  من  ة  املستمدَّ البيانات  فإنَّ  الحوادث،  من  محدود  بعدد  صلة  لها  التي 
"آيونيكس"، مبا فيها البيانات عن عدد املواد التي أبلغ عنها خالل فرتة زمنية 

دة، ال تعطي نظرة شاملة عن املؤثرات النفسانية الجديدة يف العامل. محدَّ

  )beta–keto–MDMA(، وامليفيدرون، واملادة 4–كلوروميثكاثينون 

alpha–( ألفا–بايروليدينوبنتيوفينون  واملادة   ،)4–CMC(

واملادة   ،)3–MMC( كاثينون واملادة 3–ميثيل–N–ميثيل   ،)PVP 

االصطناعية  القنَّبني  وشبائه   ،))NEB( بوفيدرون  N–إيثيل 

ومنذ   .)5F–APINACA واملادة   5–fluoro–AMB املادة   )مثل 

عام 2016، تلقَّى نظام أيونيكس تقارير عن 25 حادثاً عىل األقل 

تتعلَّق بخمسة أنواع من نظائر الفينتانيل، وهي: أكريل الفينتانيل، 

فينتانيل  و)اإليزو( بوترييل  فينتانيل،  والفورانيل  والكارفينتانيل، 

واملادة بارا–فلورو فينتانيل. وقد أبلغت عن هذه الحوادث ثالثة 

بلدان يف أوروبا. وأدَّت املعلومات املبلَّغ عنها عن طريق آيونيكس 

ة تحقيقات للمتابعة يف بلدان املقصد واملنشأ. إىل بدء عدَّ

املتزايدة من  للمخاوف  واستجابة  آذار/مارس 2016،  ويف   –307

وتناول  االصطناعية  األفيونية  املؤثِّرات  تعاطي  انتشار  احتامل 

إىل  الشاملية  أمريكا  يف  حاصل  هو  الذي  منها  مفرطة  جرعات 

باملؤثِّرات  املعنية  العمل  فرقة  قرَّرت  العامل،  أنحاء  جميع 

عملية  بأنشطة  تضطلع  أن  للهيئة  والتابعة  الجديدة  النفسانية 

لدراسة األمناط العاملية يف مجال مصادر الفينتانيل والفينتالينات 

رة واملؤثِّرات النفسانية الجديدة األخرى من نوع املؤثِّرات  املحوَّ

غري  بصفة  بها  واالتِّجار  وصنعها  وتدفُّقاتها  وسالئفها،  األفيونية 

أجرت  العمل،  فرقة  اتَّخذته  الذي  القرار  أعقاب  ويف  مرشوعة. 

الفينتانيالت.  استقصائية عن  دراسة  عام 2017  الهيئة يف مطلع 

يف  عنها  كُشف  التي  املستهدفة  املواد  عىل  الدراسة   وركَّزت 

عامي 2015 و2016.

وإقليامً،  بلداً  وأربعون  تسعة  االستبيان  عن  أجاب  وقد   –308

ضية األوروبية، حيث وردت معلومات عن الوضع  فضالً عن املفوَّ

يف 58 بلداً وإقليامً. وأجاب عرشون بلداً من أوروبا عن االستبيان، 

ضية األوروبية املعلومات عن تسعة بلدان مل تجب  وأكملت املفوَّ

النتائج تبنيِّ الحالة يف أوروبا  مبارشة عن االستبيان. ولذلك فإنَّ 

بتفصيل أكرث من املناطق األخرى، وال ينبغي أن يُفَهم أنَّها تعطي 

صورة شاملة عن انتشار شبائه األفيون يف العامل.

وقد ُوجد أربعون نوعاً من املؤثِّرات األفيونية )الفينتانيل   –309

ونظائر الفينتانيل ومؤثِّرات أفيونية أخرى( يف 37 بلداً وإقليامً؛ 

رشق  جنوب  يف  و2  والوسطى،  الغربية  أوروبا  يف   26 منها 

آسيا،  غرب  يف  و3  آسيا،  رشق  وجنوب  رشق  يف  و2   أوروبا، 

و2 يف أمريكا الشاملية، وواحد يف أوقيانوسيا. وكانت تلك املواد 

 ناشئة يف 18 بلداً وإقليامً؛ منها 13 يف أوروبا الغربية والوسطى، 

الشاملية،  أمريكا  يف  و2  آسيا،  رشق  وجنوب  رشق  يف   و2 

و1 يف أوروبا الرشقية. ويبدو أنَّ هناك مخاطر كبرية من انتشار 

املفرطة منها  األفيونية االصطناعية والجرعات  املؤثِّرات  تعاطي 

األفيونية  املؤثِّرات  ضبط  يجري  حيث  العامل،  أنحاء  جميع  يف 

االصطناعية يف مختلف أنحاء العامل.
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وتباع املؤثِّرات النفسانية الجديدة جزئيًّا من خالل مواقع   –310

الخاضعة  العقلية  واملؤثِّرات  رات  املخدِّ خالف  وعىل  إلكرتونية. 

ى  للمراقبة الدولية، التي كثرياً ما يتمُّ تداولها من خالل ما يسمَّ

الجديدة  النفسانية  املؤثِّرات  بالشبكة املظلمة )دارك نت(، فإنَّ 

تباع يف معظم الحاالت عىل اإلنرتنت العادي، وذلك مثالً يف متاجر 

التجارية  واملنصات  اإلنرتنت  عىل  الجديدة  النفسانية  املؤثِّرات 

املتاجر  تغلق  األحيان،  بعض  ويف  الرشكات.  بني  للمعامالت 

صة عىل اإلنرتنت التي تبيع مؤثِّرات نفسانية جديدة عىل  املتخصِّ

يد سلطات إنفاذ القانون يف البلدان التي توجد فيها. ويف املقابل 

النفسانية  باملؤثِّرات  املتعلقة  الرشاء  البيع وطلبات  فإنَّ عروض 

بني  املعامالت  ات  منصَّ خالل  من  تبادلها  يجري  التي  الجديدة 

من  كثري  يف  للتحقيق  تخضع  ال  املرشوعة  التجارية  املؤسسات 

ات نفسها مرشوعة وغالباً ما توجد يف واليات  األحيان، ألنَّ املنصَّ

قضائية أخرى ال يوجد فيها البائعون وال املشرتون.

من  املزيد  لتشمل  الوطنية  الرقابة  نطاق  توسيع  ومع   –311

يف  يتمثَّل  متزايد  خطر  هناك  الجديدة،  النفسانية  املؤثِّرات 

ات للمعامالت بني املؤسسات التجارية لبيع ورشاء  استخدام منصَّ

إساءة  منع  يتعنيَّ  أنَّه  ومع  الوطنية.  للمراقبة  الخاضعة  املواد 

ات املرشوعة يف أغراض غري مرشوعة فال بدَّ من  استعامل املنصَّ

ر األنشطة االقتصادية املرشوعة التي متاَرس عن  تفادي إعاقة تطوُّ

ع الهيئُة الحكوماِت عىل النظر يف اتخاذ  طريق اإلنرتنت. وتشجِّ

االتِّجار  محاوالت  لرصد  الوطني،  للقانون  وفقاً  مناسبة،  تدابري 

عرب  التجارية  ات  املنصَّ من خالل  الجديدة  النفسانية  باملؤثِّرات 

اإلنرتنت واتخاذ إجراءات بشأنها، وميكن أن يشمل ذلك الرصد 

إرشاك  يف  النظر  عىل  عها  وتشجِّ الطوعيني،  املعلومات  وتبادل 

متعهِّدي املنصات التجارية يف هذا األمر.

صيدليات اإلنرتنت غري القانونية وبيع   –٦
رات الخاضعة للمراقبة الدولية عرب اإلنرتنت املخدِّ

يف  تُستخَدم  األخرية  السنوات  يف  اإلنرتنت  أصبحت  لقد   –312

أتاح  وقد  الصحية.  الشؤون  ذلك  يف  مبا  الحياة،  جوانب  جميع 

رات خاضعة  هذا بيع األدوية، مبا فيها األدوية املحتوية عىل مخدِّ

األدوية  بيع  فإنَّ  الحظ،  اإلنرتنت. ولسوء  الدولية، عرب  للمراقبة 

باالتصال الحاسويب املبارش يجري أحياناً بصورة غري قانونية، حيث 

تعمل بعض صيدليات اإلنرتنت بغري ترخيص أو تسجيل، وترصف 

رة ومؤثِّرات  املستحرضات الصيدالنية املحتوية عىل عقاقري مخدِّ

عقلية دون طلب وصفة طبية.

مواقع  القانونية  غري  اإلنرتنت  لصيدليات  يكون  ما  وعادة   –313

ابات  بوَّ شكل  املواقع  هذه  تأخذ  وقد  صة.  مخصَّ إلكرتونية 

فيها  ميكن  أخرى  مبواقع  وترتبط  عقاقري  عن  تعلن  إلكرتونية 

دوا مثنها. ومن  للزبائن أن يطلبوا رشاء تلك العقاقري بالفعل ويسدِّ
وال سيَّام  رة،  املخدِّ العقاقري  اإلنرتنت  املبيعة عىل  العقاقري  أشيع 
والديكسرتوبروبوكسيفني  والهيدروكودون  األوكسيكودون 
سيَّام  وال  عقلية،  مؤثِّرات  وكذلك  أخرى،  أفيونية  ومؤثِّرات 
عرب  متارس  كام  والباربيتورات.  طات  واملنشِّ البنزوديازيبينات 
استخدامها  يكرث  كيميائية  مواد  السالئف، وهي  تجارة  اإلنرتنت 
رة واملؤثِّرات العقلية. وقد  يف الصنع غري املرشوع للعقاقري املخدِّ
لتيسري  اإلنرتنت  استخدام  يف  عاً  توسُّ األخرية  السنوات  شهدت 
تجارة السالئف، وتتناول هذه املسألة مبزيد من الدراسة يف قسم 
خاص من تقرير الهيئة لعام 2017 عن تنفيذ املادة 12 من اتفاقية 

سنة 1988.)87(

زبائن  وعدد  الظاهرة  هذه  نطاق  قياس  الصعب  ومن   –314
صيدليات اإلنرتنت غري القانونية؛ إذ ال تتوفَّر دراسات استقصائية 
عة  موسَّ دراسات حاالت رسيرية  أو  بيانات  تحتوي عىل  عاملية 
يف هذا الشأن. وتشري تقديرات املنظمة غري الحكومية “تحالف 
الصيدليات اإللكرتونية املأمونة”، التي يوجد مقرها يف الواليات 
أدوية  اشرتوا  قد  أمرييك  مليون   36 قرابة  أنَّ  إىل  املتحدة، 
استعراض  وخلص  حياتهم.  من  ما  وقت  يف  طبية  وصفة  دون 
املتحدة،  الواليات  يف  معظمها  أُجري  لدراسات  علمي  منهجي 
عرب  أدوية  اشرتوا  بأنَّهم  أفادوا  الذين  األشخاص  نسبة  أنَّ  إىل 
اإلنرتنت ترتاوح بني 1 و6 يف املائة من السكان. وارتفعت هذه 
أيضاً  اإلنرتنت  عرب  الرشاء  نيَّة  أخذت  دراسات  قليالً يف   النسبة 

يف االعتبار.

وكثرياً ما تكون صيدليات اإلنرتنت غري القانونية عمليات   –315
صيدالنية،  شحن  وعمليات  بخواديم،  دة  مزوَّ دولية  إلكرتونية 
مختلفة.  بلدان  يف  توجد  تجارية  منشآت  من  أخرى  وأجزاء 
عىل  قانونية  غري  بصورة  تعمل  التي  الصيدليات  ومعظم 
وبعضها  البتَّة،  طبية  وصفات  زبائنها  من  تطلب  ال  اإلنرتنت 
اإلنرتنت  عرب  موجزة  استشارات  بعد  طبية”  “وصفات  يصدر 
التي  الصيدليات  هذه  ومتثِّل  موجز.  استبيان  عىل  اإلجابة  أو 
الرئيسية  املصادر  اإلنرتنت  عىل  مرشوعة  غري  بصورة  تعمل 
ترُصف  ال  التي  األدوية  عىل  طبية  وصفة  بدون   للحصول 
إالَّ بها، أو للحصول عىل أدوية مغشوشة بدالً من األدوية التي 

ال ترُصف إالَّ بوصفة طبية.

غري  اإلنرتنت  لصيدليات  املضادة  اإلجراءات  ن  وتتضمَّ  –316
املواقع  معرفة  عىل  الجمهور  تساعد  إرشادات  توفري  القانونية 
االتحاد  ويف  قانونية.  بصورة  األدوية  تبيع  التي  اإللكرتونية 
التي توجد بها  الدولة العضو  د يبنيِّ  د شعار موحَّ األورويب، ُحدِّ
األدوية  بيع  منافذ  أنواع  من  غريها  أو  اإللكرتونية  الصيدلية 
بالتجزئة عىل اإلنرتنت. ويظهر الشعار عىل املواقع اإللكرتونية 

E/INCB/2017/4، الفصل الرابع.  )87(  
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لدى  لني  املسجَّ اإلنرتنت  عرب  بالتجزئة  األدوية  بائعي  لجميع 
ويوجد  األورويب.  االتحاد  الوطنية يف  الرقابية  السلطات  إحدى 
نظام مامثل يف الواليات املتحدة، حيث يتحقق برنامج “دوت–

الوطنية  الرابطة  تديره  الذي   ،)dot–pharmacy( فارمايس” 
املواقع  سالمة  من  املتحدة،  الواليات  يف  الصيدلية  للمجالس 
فيه  املشرتكة  الصيدليات  مامرسة  ضامن  بهدف  اإللكرتونية 

عملها بصورة آمنة ومرشوعة.

ملشكلة  ي  التصدِّ إىل  سعيها  يف  الحكومات  وملساعدة   –317
املبادئ  الهيئة  أصدرت  القانونية،  غري  اإلنرتنت  صيدليات 
للمراقبة  الخاضعة  املواد  بيع  منع  بشأن  للحكومات  التوجيهية 
عىل  متاح  منشور  وهو  اإلنرتنت،)88(  عرب  املرشوع  غري  الدولية 
هذه  ُوضعت  وقد   .)www.incb.org( الشبيك  الهيئة  موقع 
دولية  ومنظامت  وطنيني  خرباء  مبساعدة  التوجيهية  املبادئ 
معنية، مثل املنظمة الدولية للرشطة الجنائية )إنرتبول( واالتحاد 
املالية  والخدمات  اإلنرتنت  مي خدمات  ومقدِّ العاملي،  الربيدي 
مبدأً   25 من  املذكور  املنشور  ويتألَّف  الصيدالنية.  والرابطات 
العامة  والتدابري  والتنظيمية  الترشيعية  األحكام  بشأن  توجيهيًّا 
إىل  التوجيهية  املبادئ  تلك  وتهدف  والدويل.  الوطني  والتعاون 
مساعدة السلطات عىل صياغة ترشيعات وسياسات وطنية ملنع 
عىل  قانوين  غري  بيعاً  الدولية  للمراقبة  الخاضعة  العقاقري  بيع 
اإلنرتنت. فصيدليات اإلنرتنت غري القانونية متثِّل ظاهرة متنامية 

د الصحة العامة. من شأنها أن تحدث مشاكل خطرية تهدِّ

تستخدم  املناطق  جميع  يف  الحكومات  انفكَّت  وما   –318
ل  تخوِّ ترشيعات  تعتمد  ثمَّ  تصوغ  ليك  التوجيهية  املبادئ 
صيدليات  إزاء  قانونية  إجراءات  واتخاذ  ي  التحرِّ سلطاتها 
بتفتيش  القانونية. وهذا يشمل ترشيعات تسمح  اإلنرتنت غري 
الشحنات التي تُرَسل بالربيد ويُشتبه يف أنَّها تحتوي عىل عقاقري 
ضمنه  تعمل  إطاراً  توفِّر  وترشيعات  الدولية  للمراقبة  خاضعة 

صيدليات اإلنرتنت. 

العامل  يف  اإلنرتنت  مستخدمي  لعدد  املستمر  النمو  وميثِّل   –319
املبارش واتِّساع األجزاء  الحاسويب  توافر قنوات االتصال  وانتشار 
الوصول  البحث  كات  ال تستطيع محرِّ التي  اإلنرتنت  الخفية من 
رات  إليها، عوامل تساهم كلها يف جعل االتِّجار غري املرشوع باملخدِّ
القانونية  غري  اإلنرتنت  من خالل صيدليات  سواء  اإلنرتنت،  عرب 
ويف هذا  الخطورة.  بالغ  إجراميًّا  تهديداً  الوسائل،  من  أو غريها 
املبادئ  استخدام  مواصلة  بالحكومات  الهيئة  تهيب  الصدد، 
التوجيهية عمالً بالتوصيات الواردة يف الوثيقة الختامية للدورة 
العاملية،  رات  املخدِّ مشكلة  بشأن  العامة  للجمعية  االستثنائية 

التي ُعقدت يف عام 201٦.)89(

.A.09.XI.6 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )88(  

قرار الجمعية العامة دا–1/30.  )89(  

النظام الدويل ألذون االسترياد والتصدير   –7
)I2ES(: تحديث عملية إصدار أُذون االسترياد 

والتصدير، ضامناً لتواُفر املواد الخاضعة للمراقبة 
وتيرسُّ الحصول عليها

لة بربوتوكول  لقد أرست اتفاقية سنة 1961، بصيغتها املعدَّ  –320
جعل  هام:  أساسيني  مبدأين   1971 سنة  واتفاقية   ،1972 سنة 
رات واملؤثِّرات العقلية التي ال غنى عنها متاحة لألغراض  املخدِّ
الطبية والعلمية، مع ضامن عدم وجود أيِّ ترسيب أو تعاٍط لها. 
وقد أُعيد تأكيد التزام املجتمع الدويل بهذين الهدفني مرة أخرى 
بشأن  العامة  للجمعية  االستثنائية  للدورة  الختامية  الوثيقة  يف 

رات العاملية، التي ُعقدت يف عام 2016. مشكلة املخدِّ

 1971 وسنة   1961 سنة  اتفاقيتي  بأحكام  321– وعمالً 
يلزم  الصلة،  ذات  واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  وقرارات 
الحصول عىل أُذون استرياد وتصدير من أجل التجارة الدولية 
كفؤ  نظام  وجود  وميثِّل  العقلية.  واملؤثِّرات  رات  املخدِّ يف 
السلطات  مُيكِّن  والتصدير،  االسترياد  أُذون  إلصدار  ال  وفعَّ
األهمية  بالغ  عامالً  العملية،  ترسيع  من  املختصة  الوطنية 
الحصول  وتيرسُّ  للمراقبة  الخاضعة  املواد  توافُر  كفاية  لضامن 

بها. احتامل ترسُّ من  وللحد  عليها 

التجارة  حجم  يف  متواصالً  تزايداً  األخري  العقد  شهد  وقد   –322
للمراقبة  الخاضعة  العقلية  واملؤثِّرات  رات  املخدِّ يف  املرشوعة 
للزيادة يف توافُر  الدولية. ويُتوقَّع أن يستمر هذا االرتفاع نظراً 
املواد الخاضعة للمراقبة الدولية وتيرسُّ الحصول عليها لألغراض 

الطبية والعلمية يف عدد متزايد باطِّراد من البلدان.

والتصدير  االسترياد  ألذون  الدويل  النظام  م  ُصمِّ وقد   –323
بالتعاون  الهيئة  استحدثته  شبيك  إلكرتوين  نظام  وهو   ،)I2ES(
وبدعم  والجرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب  مع 
نظام  تحديث  أجل  من  األعضاء،  الدول  من  وتقني َسخيٍّ  مايل 
الوطنية املختصة  السلطات  أُذون االسترياد والتصدير ومساعدة 
عىل إدارة أعبائها املتزايدة. ويسهم نظام I2ES، بتحقيقه هذين 
هو  حسبام  والتصدير  االسترياد  أُذون  نظام  تنفيذ  يف  الهدفني، 
منصوص عليه يف االتفاقيتني ويف التوصية العملية 2 )ج(، الواردة 
يف الوثيقة الختامية للدورة االستثنائية الثالثني للجمعية العامة، 
بشأن ضامن توافُر املواد الخاضعة للمراقبة وتيرسُّ الحصول عليها 

لألغراض الطبية والعلمية.

يعمل  وهو  اناً،  مجَّ الحكومات  لجميع   I2ES نظام  ويُوفَّر   –324
ة مأمونة وآمنة لتحميل أُذون االسترياد والتصدير وتبادلها  كمنصَّ
املختصة  الوطنية  السلطات  ميكِّن  وهو  املتاجرة.  البلدان  بني 
من توفري الكثري من الوقت واملوارد يف التحقُّق من صحة أُذون 
التواُصل  يتيح  كام  مأمونة.  ابة  بوَّ من خالل  والتصدير  االسترياد 

http://www.incb.org
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اآلين والتبادل اآلين للمعلومات بني سلطات البلدان املتاجرة كلام 

تَطلَّبت املعامالت إيضاحاً أو مزيداً من املعالجة.

ث نظام أُذون االسترياد والتصدير مع  واألداة الجديدة تُحدِّ  –325

ومُيكِّن  الوطنية.  ونظمها  الحكومات  مختلف  احتياجات  مراعاة 

وطنية  إلكرتونية  نظم  لديها  توجد  ال  التي  البلدان   I2ES نظام 

من توليد أُذون االسترياد والتصدير وإرسالها إلكرتونيًّا وتن زيلها 

وطباعتها حسب االقتضاء. كام يوفِّر لها مستودعاً ومرصف بيانات 

لكل تجارتها الدولية يف املواد الخاضعة للمراقبة، مامَّ يُسهِّل عليها 

ا البلدان التي  رصد االتجاهات السائدة يف استخدام تلك املواد. أمَّ

بنظام  نظمها  ربط  فيمكنها  وطنية  إلكرتونية  نظم  لديها  توجد 

يف  للميض  الصلة  ذات  البيانات  استخدام  يتسنَّى  بحيث   I2ES

معالجة أُذون االسترياد والتصدير وتبادلها.

لت الهيئة، طوال مراحل إنشاء نظام I2ES، بأن تكون  وتكفَّ  –326

جميع قواعد العمل التي يقوم عليها النظام ممتثلة متاماً ألحكام 

اتفاقيتي سنة 1961 وسنة 1971 املتعلقة بأُذون االسترياد والتصدير، 

الرشوط  بجميع  ُموِفيَنْي  ومحتواها  األُذون  شكل  يكون  وبأن 

املنصوص عليها يف االتفاقيتني ويف قرارات اللجنة ذات الصلة.

وأدوات  مدمجة  وظائف  ة  عدَّ عىل   I2ES نظام  وينطوي   –327

تنبيه تلقايئ متكِّن الحكومات من رصد التجارة املرشوعة يف املواد 

الخاضعة للمراقبة الدولية ومنع ترسيبها. فعندما يتجاوز حجم 

املستورد،  البلد  تقديرات  آخر  معيَّنة،  حالة  املرتأى، يف  التجارة 

الالحقة  املعالجة  خطوات  وتُوقَف  تحذير  رسالة  تلقائيًّا  تَظهر 

إىل حني تحديث التقديرات ذات الصلة. كام أنَّ النظام، إذ مُيكِّن 

اة فعليًّا،  سلطات البلد املستورد من التحقُّق آنيًّا من املقادير املتلقَّ

تلك  كانت  ما  إذا  الفور  ر عىل  املصدِّ البلد  إخطار سلطات  يتيح 

الكميات أقلَّ أو أكرث من الكميات املأذون بتصديرها.

الصادر   10/58 قرارها  يف  رات،  املخدِّ لجنة  بت  رحَّ وقد   –328

الدوَل  وحثَّت   ،I2ES نظام  تشغيل  ببدء   ،2015 آذار/مارس  يف 

األعضاء عىل ترويج وتسهيل استعامله عىل أوسع نطاق ممكن. 

الدوَل  وشجَّعت  النظام،  إدارة  تويلِّ  إىل  الهيئة  أمانَة  دعت  كام 

إلدارته  املايل  الدعم  من  ممكن  قدر  أقىص  تقديم  عىل  األعضاء 

وصيانته وعىل توفري التدريب عليه.

عىل   ،2017 وآذار/مارس   2016 آذار/مارس  يف  وُعقدت   –329

اجتامعات  والستني،  والخمسني  التاسعة  اللجنة  دوريت  هامش 

ملجموعات من مستعميل النظام، تبادلت فيها سلطات من نحو 

والجرمية،  رات  املخدِّ ومكتب  الهيئة  أمانتي  جانب  إىل  بلداً،   40

اآلراء واملعلومات حول تجربتها يف استعامل نظام I2ES. وأجرى 

موا  وقدَّ املحرز،  م  للتقدُّ تقييامً  الخصوص،  املشاركون، عىل وجه 

دوا إجراءات  تعقيبات واقرتاحات بشأن زيادة تطوير النظام، وحدَّ

معيَّنة لرتويج استعامله.

صيغة  آخر  عىل  املستعملني  من  ملجموعة  اجتامع  وركَّز   –330
رات  املخدِّ ملكتب  التابع  رات،  للمخدِّ الوطنية  املراقبة  لنظام 
والجرمية، وعىل الجوانب التقنية آلليته الخاصة بتبادل البيانات 
مع نظام I2ES. ونُظِّم االجتامع باالشرتاك بني السلطات الوطنية 
رات والجرمية، وُعقد يف بداية  املختصة يف سويرسا ومكتب املخدِّ
االجتامع  يف  الهيئة  أمانة  وشاركت   .2017 األول/أكتوبر  ترشين 
مت سلطات من نحو  نظام I2ES. وقدَّ مت ملحة عامة عن  وقدَّ
واملؤثِّرات  رات  املخدِّ يف  املتاجرة  الرئيسية  البلدان  من  بلداً   15
العقلية عروضاً لتجاربها يف استعامل هذه التطبيقات، كام عرضت 

رؤاها بهذا الشأن.

الحكومات  لجميع  تقديرها  عن  تعرب  أن  الهيئة  وتودُّ   –331
نظام  إنشاء  أثناء  تقنيًّا  أو  سياسيًّا  أو  ماليًّا  دعامً  مت  قدَّ التي 
من  مبوارد  كليًّا  أُنجز  النظام  إنشاء  أنَّ  ومع  واختباره.   I2ES
خارج امليزانية، فإنَّ هناك حاجة إىل مزيد من التمويل لتمكني 
أمانة الهيئة من إدارة النظام مبا يتوافق مع واليتها ومع جميع 

القرارات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة.

بلداً   40 كان   ،2017 الثاين/نوفمرب  ترشين   1 وبحلول   –332
أسرتاليا،  إسبانيا،  )األردن،   I2ES لنظام  كمستعمل  ل  تسجَّ قد 
غينيا  بابوا  إيطاليا،  إندونيسيا،  أملانيا،  أفغانستان،  إستونيا، 
بريو،  بولندا،  بنغالديش،  بلجيكا،  الربتغال،  الربازيل،  الجديدة، 
الدميقراطية  الو  جمهورية  القمر،  جزر  الجزائر،  تركيا،  تايلند، 
سنغافورة،  لوسيا،  سانت  زامبيا،  رومانيا،  رواندا،  الشعبية، 
لكسمربغ،  كولومبيا،  كندا،  فنلندا،  الصني،  شييل،  سويرسا، 
السعودية،  العربية  ليتوانيا، ماليزيا، املكسيك، ملديف، اململكة 

الهند، هنغاريا(. النمسا، 

ع جميَع السلطات الوطنية املختصة  وتودُّ الهيئُة أن تشجِّ  –333
عىل تسجيل نفسها كمستعملة للنظام يف أقرب وقت ممكن وعىل 
البدء باستخدامه. ومع تزايد عدد الحكومات املشاركة يف إصدار 
أُذون االسترياد والتصدير وتبادلها من خالل النظام، يشهد النظام 
زيادة رسيعة يف قدرته وفعاليته يف ترسيع العملية. وعىل وجه 
الخصوص، تكتيس املشاركة النشطة من جانب البلدان الرئيسية 
العقلية أهمية فائقة. ومن شأن  رات واملؤثِّرات  املتاجرة باملخدِّ
زيادة توسيع نطاق استخدام النظام أالَّ يفيض إىل تحسني كفاءة 
وانسيابية عمل السلطات الوطنية املختصة فحسب، بل وأن يوفِّر 

رات. أساساً لزيادة تدعيم النظام الدويل ملراقبة املخدِّ

وبتطبيق مبدأ املسؤولية العامة واملشرتكة، نجحت الدول   –334
بفضل  للمراقبة،  الخاضعة  املواد  ب  ترسُّ من  الحدِّ  يف  األطراف 
قة لتنفيذ نظام أُذون االسترياد والتصدير  ما بذلته من جهود منسَّ
العقلية  واملؤثِّرات  رات  املخدِّ يف  املرشوعة  التجارة  وتنظيم 
الخاضعة للمراقبة الدولية. وقد آن األوان الستخدام الروح ذاتها 
الستغالل كل إمكانات نظام I2ES من أجل تحديث نظام أُذون 
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االسترياد والتصدير وضامن كفاية توافُر املواد الخاضعة للمراقبة 
وتيرسُّ الحصول عليها لألغراض الطبية والعلمية.

وتودُّ الهيئُة أن تدعو الدوَل األعضاء إىل النظر يف ماهيَّة   –335
التدابري اإلضافية الالزمة لضامن استخدام النظام الدويل ألذون 
االسترياد والتصدير )I2ES( عىل أتمِّ وجه ممكن، وضامن صيانته 

ومواصلة تطويره.

الدورات التدريبية للسلطات الوطنية   –8
املختصة، ومرشوع الهيئة للتعلُّم

إىل  الهيئة،  إىل  واإلحصاءات  التقديرات  تقديم  يشكِّل   –336
جانب الرقابة عىل التجارة الدولية، جوهر النظام الدويل ملراقبة 
رات. غري أنَّ الهيئة الحظت أنَّ العديد من البلدان يواجه  املخدِّ
صعوبات يف الوفاء باملتطلبات املبيَّنة يف االتفاقيات الدولية ملراقبة 
رات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن املجلس االقتصادي  املخدِّ

رات. واالجتامعي ولجنة املخدِّ

االمتثال  عىل  الحكومات  بعض  قدرة  كفاية  عدم  ويزيد   –337
مخاطر  من  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  االتفاقيات  ألحكام 
ترسيبها واالتِّجار بها وتعاطيها، وقد يؤدِّي إىل عدم كفاية توافر 
قد  كام  والعلمية،  الطبية  لألغراض  للمراقبة  الخاضعة  املواد 
توافرها  كفاية  عدم  إىل  الكيميائية،  السالئف  حالة  يف  يؤدِّي، 
متكُّن  عدم  إىل  هذا  يؤدِّي  وقد  املرشوعة.  الصناعية  لألغراض 
األدوية  الحصول عىل  واألطباء من  والصيدليات  الطبية  املراكز 
األساسية، وإىل بقاء أمراض دون عالج، وإىل معاناة ال رضورة 
غري  واستخدامها  للمراقبة  الخاضعة  املواد  ترسيب  وإىل  لها، 
املجتمع ورفاهه. وفيام  عىل صحة  كبرياً  أثراً  يرتك  الطبي، مامَّ 
بعض  تواجهها  التي  الصعوبات  تؤدِّي  قد  بالسالئف،  يتعلَّق 
التجارة  عرقلة  إىل  متوازن  رصد  نظام  إنشاء  يف  الحكومات 
وتعاطيها  رات  املخدِّ تصنيع  ز عىل  تحفِّ وقد  املرشوعة،  الدولية 

بصفة غري مرشوعة يف بلدانها ويف الخارج.

عىل  أمانتها،  خالل  من  الهيئة،  داومت  السنني،  مرِّ  وعىل   –338
ص للحكومات عىل هامش الدورات السنوية  توفري تدريب مخصَّ
رات ومن خالل مشاركة الهيئة يف اجتامعات الهيئات  للجنة املخدِّ
املنظامت  واجتامعات  مؤمترات  ويف  للجنة  التابعة  الفرعية 
اإلقليمية ويف مناسبات معيَّنة، ومن خالل تنظيم زيارات ملوظفي 

السلطات الوطنية املختصة إىل مكاتب أمانة الهيئة.

دول  متها  قدَّ لطلبات  واستجابة   ،2016 عام  مطلع  ويف   –339
أعضاء، أطلقت الهيئة مرشوعاً عامليًّا هو “مرشوع الهيئة للتعلُّم” 
للتجارة  التنظيمية  الرقابة  عىل  الحكومات  قدرة  تعزيز  بغية 
رات واملؤثِّرات العقلية والسالئف الكيميائية  املرشوعة يف املخدِّ
يف  الحكومات  دعم  هو  املرشوع  من  النهايئ  والهدف  ورصدها. 

كفالة توافر كميات كافية من املواد الخاضعة للمراقبة مع منع 

ترسيبها واالتِّجار بها وتعاطيها. وتسهم الهيئة، من خالل مبادرتها 

“مرشوع الهيئة للتعلُّم”، يف الجهود الرامية إىل تحقيق الهدف 3 

الجميع  متتُّع  ضامن  يف  املتمثِّل  املستدامة،  التنمية  أهداف  من 

بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف جميع األعامر.

التكلفة،  حيث  من  ناجع  نحو  عىل  التدريب  ولتوفري   –340

للتعلُّم  الهيئة  مرشوع  إطار  يف  إقليمية  دراسية  حلقات  تُعقد 

ملوظفني من السلطات الوطنية املختصة. وقد ُعقدت الحلقتان 

التدريبيتان األوليان يف نريويب يف نيسان/أبريل 2016 لبلدان يف 

رشق أفريقيا، ويف بانكوك يف متوز/يوليه 2016 لبلدان يف جنوب 

لبلدان  دراسية  حلقة  وتلتها  الهادئ.  واملحيط  آسيا  ورشق 

ثُمَّ ُعقدت حلقة  أوروبية ُعقدت يف فيينا يف متوز/يوليه 2017. 

تدريبية لبلدان أوقيانوسيا يف سيدين بأسرتاليا يف ترشين الثاين/

للدول  تدريبية  اإلعداد حلقة عمل  قيد  وكانت   ،2017 نوفمرب 

األعضاء يف منظومة التكامل ألمريكا الوسطى عىل أن تعقد يف 

كان   2017 الثاين/نوفمرب  1 ترشين  غواتيامال سيتي. ويف  مدينة 

العامل،  قرابة نصف سكان  بلداً، متثِّل معاً  116 مسؤوالً من 56 

وا تدريباً يف إطار املرشوع. قد تلقَّ

الهيئة  مرشوع  خالل  من  أيضاً  حاليًّا،  الهيئة  وتقوم   –341

الوطنية  بالسلطات  الخاصة  التدريبية  للتعلُّم، بتحديث موادها 

موظفي  لتمكني  اإللكرتوين  للتعلُّم  دورات  وبإعداد  املختصة، 

طلبهم.  بناًء عىل  الهيئة  من  التدريب  ي  تلقِّ من  السلطات  تلك 

ومن املتوقَّع أن يساعد هذا النهج عىل ضامن احتفاظ السلطات 

تبدل  أوقات  يف  حتى  الصلة  ذات  باملعارف  املختصة  الوطنية 

ت دورات تعلُّم إلكرتوين  املوظفني. ويف إطار هذا املرشوع، أُعدَّ

نظام  وعىل  رات،  املخدِّ تقديرات  نظام  عىل  تركِّز  تجريبية 

السنوية  االحتياجات  تقديرات  وعىل  العقلية،  املؤثِّرات  تقدير 

األمفيتامينية.  طات  املنشِّ سالئف  بعض  واردات  من  املرشوعة 

عمل  حلقات  ُعقدت  التدريبية،  األنشطة  تلك  إىل  وباإلضافة 

الوعي  للتعلم يف مسعى إلذكاء  الهيئة  إطار مرشوع  وطنية يف 

وإمكانية  العقلية  واملؤثِّرات  رات  املخدِّ توافر  ضامن  بأهمية 

ت حلقتا عمل  والعلمية. وضمَّ الطبية  لألغراض  عليها  الحصول 

لتايلند وكينيا مشاركني من السلطات الوطنية واملجتمع الدويل 

الحصول  تيرسُّ  تواجه  التي  يات  التحدِّ ملناقشة  املدين  واملجتمع 

تحسني  وفرص  الطبية  لألغراض  للمراقبة  الخاضعة  املواد  عىل 

هذا التيرسُّ عىل الصعيد الوطني.

العملية  للتوصيات  للتعلُّم  الهيئة  مرشوع  ويستجيب   –342

الواردة يف الوثيقة الختامية التي اعتُمدت يف الدورة االستثنائية 

املعقودة  العاملية،  رات  املخدِّ مشكلة  بشأن  العامة  للجمعية 

ملشكلة  ي  بالتصدِّ املشرتك  “التزامنا  واملعنونة   ،2016 عام  يف 

ال”. ويف تلك الوثيقة،  رات العاملية ومواجهتها عىل نحو فعَّ املخدِّ
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اتَّفقت الحكومات عىل مجموعة من التدابري املوىص بها الرامية 
إىل ضامن توافر املواد الخاضعة للمراقبة وتيرسُّ الحصول عليها 
وتويص  ترسيبها.  منع  مع  حرصيًّا،  والعلمية  الطبية  لألغراض 
بتدعيم  التحديد  وجه  عىل  الختامية  الوثيقة  من  الفقرة 2 
وبرامج  وآليات  رات  املخدِّ ملراقبة  الوطنية  النظم  عمل  سالمة 
السلطات  بتدريب  أيضاً  الوثيقة  وتويص  املحلية.  التقييم 
الوطنية املختصة وتنظيم حمالت إلذكاء الوعي من أجل ضامن 
الطبية  لألغراض  للمراقبة  الخاضعة  املواد  عىل  الحصول  تيرسُّ 
الصحة  منظمة  مع  للتعلُّم  الهيئة  مرشوع  ويتعاون  والعلمية. 
والجرمية،  رات  باملخدِّ املعني  األمم املتحدة  ومكتب  العاملية 
اللذين ساهام وشاركا يف حلقات تدريبية وحلقات عمل للتوعية 
ما إسهامات يف مجال األدوية  أقامها مرشوع الهيئة للتعلُّم، فقدَّ
األساسية والرعاية التلطيفية. وتشري التوصيات العملية الواردة 
الهيئة  أدوات  إىل  أيضاً  االستثنائية  للدورة  الختامية  الوثيقة  يف 
لالسترياد  الدويل  النظام  قبيل  من  اإلنرتنت،  شبكة  املتاحة عىل 
عليها  التدريب  م  يُقدَّ والتي  “بن أونالين”،  ونظام  والتصدير 

الحلقات الدراسية. أثناء 

ووفقاً لروح الفقرة 5 من املادة 9 من اتفاقية سنة 1961   –343
لة بربوتوكول سنة 1972، تساعد الهيئُة الحكوماِت  بصيغتها املعدَّ
رات. وأمانة الهيئة،  عىل االمتثال لالتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ
التدريب  لتوفري  التقنية، يف وضع فريد  الخربة  بصفتها مستودع 
للسلطات الوطنية املختصة. وقد أثبت التدريب الذي أُجري يف 
الة لزيادة امتثال الدول  أنَّه أداة فعَّ الهيئة للتعلُّم  إطار مرشوع 
األعضاء لالتفاقيات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن املجلس 
تعقيبات  رات. وقد وردت  املخدِّ االقتصادي واالجتامعي ولجنة 
د فيها املشاركون عىل ما للتدريب من أهمية  إيجابية للغاية شدَّ
للتعلُّم  الهيئة  مواصلة مرشوع  إىل  الحاجة  وعىل  لعملهم  كبرية 

وتكراره ومواصلة تطويره.

عىل  تقع  الهيئة،  من  مة  املقدَّ املساعدة  من  الرغم  وعىل   –344
رات،  عاتق الحكومات، مبوجب املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ
التدريب.  تلقِّي  من  املختصة  الوطنية  سلطاتها  مسؤولية متكني 
عىل  الضوَء   1961 سنة  اتفاقية  من  )أ(  املادُة 34  وتسلِّط 
رات الوطنيني  أهمية ضامن أن يكون لدى مديري شؤون املخدِّ
املعاهدة.  ألحكام  واألمني  ال  الفعَّ للتنفيذ  الكافية  الت  املؤهِّ
 ،1961 اتفاقية سنة  38 من  املادة  2 و3 من  الفقرتان  وتقتيض 
والفقرتان 2 و3 من املادة 20 من اتفاقية سنة 1971 من الدول 
رات  املخدِّ تعاطي  من  الوقاية  عىل  التدريب  توفري  األطراف 
جملة  التدريب  هذا  يستهدف  أن  وينبغي  العقلية.  واملؤثِّرات 
تحديد  عىل  املختصة  الوطنية  السلطات  قدرة  بينها  من  أمور، 
العقلية،  واملؤثِّرات  رات  املخدِّ من  املرشوعة  االحتياجات 
دقيقة  تقارير  تقديم  وعىل  ومراقبته،  استخدامها  رصد  وعىل 
اتفاقية  من   9 املادة  من  و3   2 الفقرتان  وتتناول  الهيئة.   إىل 

سنة 1988 أيضاً الحاجة إىل توفري التدريب املالئم ملوظفي إنفاذ 
رات واملؤثِّرات  القانون وغريهم من املوظفني عىل مراقبة املخدِّ

الكيميائية. والسالئف  العقلية 

والفقرة 6  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  االتفاقيات  وتدعو   –345
إىل  الدويل  املجتمع  االستثنائية  للدورة  الختامية  الوثيقة  من 
تعزيز التعاون مع البلدان التي تطلب الدعم وتقديم املساعدة 
استعداد  عىل  للتعلُّم  الهيئة  ومرشوع  إليها.  واملالية  التقنية 
األخرى  املتحدة  األمم  كيانات  مع  بالتعاون  البلدان،  ملساعدة 
املعني  املتحدة  األمم  ومكتب  العاملية  الصحة  منظمة  مثل 
التعاهدية من أجل  رات والجرمية، عىل الوفاء بالتزاماتها  باملخدِّ
رات  املخدِّ توافر  رات وضامن  املخدِّ ملراقبة  الدويل  النظام  تعزيز 
واملؤثِّرات العقلية والسالئف الكيميائية بكميات كافية لألغراض 
املرشوعة. ولتحقيق هذا الهدف ولدعم الحكومات، تعتمد الهيئة 
بناء  مجال  يف  ألنشطتها  الحكومات  مها  تقدِّ التي  التربُّعات  عىل 
مته حكومات أسرتاليا  القدرات. وتعرب الهيئة عن امتنانها ملا قدَّ
الهيئة  مرشوع  يف  مساهامت  من  املتحدة  والواليات  وفرنسا 
مته حكومة تايلند. وتدعو الهيئُة  للتعلم، وللدعم العيني الذي قدَّ
ملواصلة  املنتظمة  املساهامت  من  املزيد  تقديم  إىل  الحكوماِت 
للتعلُّم  الهيئة  مرشوع  مبادرة  إطار  يف  بها  املضطلع  األنشطة 
مطلوب  الحكومات  جانب  من  االلتزام  وهذا  نطاقها.  وتوسيع 
وتقديم  املرشوع،  واستدامة  واسعة،  جغرافية  تغطية  لضامن 

الدعم واملشورة لجميع الحكومات.

رات ة النظام الدويل ملراقبة املخدِّ تحسني منصَّ  –٩

رات إىل ثالث اتفاقيات  يستند النظام الدويل ملراقبة املخدِّ  –346
بصيغتها  لسنة 1961  رات  للمخدِّ الوحيدة  االتفاقية  دولية هي: 
العقلية  املؤثِّرات  واتفاقية   ،1972 سنة  بربوتوكول  لة   املعدَّ
لسنة 1971، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتِّجار غري املرشوع 
رات واملؤثِّرات العقلية لسنة 1988. وقد وضعت اتفاقية  باملخدِّ
ملراقبة  تدابري   1971 سنة  واتفاقية  لة  املعدَّ بصيغتها   1961 سنة 
اتفاقية  وضعت  حني  يف  العقلية،  واملؤثِّرات  رة  املخدِّ  العقاقري 
يف  املستخدمة  الكيميائية  السالئف  ملراقبة  تدابري   1988 سنة 
رة واملؤثِّرات العقلية. وعندما  الصنع غري املرشوع للعقاقري املخدِّ
تصبح الدول أطرافاً يف هذه االتفاقيات فإنَّها تقبل االلتزام بتنفيذ 

أحكام هذه االتفاقيات يف ترشيعاتها الوطنية.

إدراكاً  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  االتفاقيات  ُوضعت  وقد   –347
للبرشية،  عظيمة  فائدة  له  كانت  وإن  املواد،  هذه  بعض  لكون 
نظاماً  االتفاقيات  أنشأت  ولذلك  أيضاً.  الرضر  يسبِّب  أن  ميكن 
الطبية  لألغراض  للمراقبة  الخاضعة  املواد  توافر  يكفل  للمراقبة 
وتعاطيها  بها  واالتِّجار  املواد  هذه  إنتاج  منع  مع  والعلمية 
الصحيح  النحو  النظام عىل  طُبِّق هذا  وإذا  بصفة غري مرشوعة. 



57 رات الفصل الثاني -  سير عمل النظام الدولي لمراقبة المخدِّ

بل  للمراقبة  الخاضعة  املواد  عىل  الحصول  إمكانية  يعوق  فلن 
سيعزِّزها ويحول دون ترسيبها.

رات هي الجهة املسؤولة عن  والهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ  –348
رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  للمعاهدات  الحكومات  امتثال  رصد 
عىل  الهيئة  وقدرة  الصدد.  هذا  يف  للحكومات  الدعم  وتقديم 
رات، املنشأة مبوجب  رصد سري عمل اآلليات الدولية ملراقبة املخدِّ
الهيئة  تزويد  الحكومات عىل  بقدرة  االتفاقيات، مرهونة جزئيًّا 
بالكميات التقديرية للمواد الخاضعة للمراقبة والالزمة لألغراض 
املرشوعة يف بلدانها. وتُعرف هذه الكميات باسم التقديرات عند 
رة واملؤثِّرات العقلية، وتُعرف  اإلشارة إىل كل من العقاقري املخدِّ
السالئف  إىل  اإلشارة  عند  السنوية  املرشوعة  االحتياجات  باسم 
طات  املنشِّ صنع  يف  استخدامها  يكرث  التي  واملواد  الكيميائية 

األمفيتامينية غري املرشوع.

والتقدير الدقيق لالحتياجات من املواد الخاضعة للمراقبة   –349
خطوة أساسية لضامن توافر إمدادات كافية منها لألغراض الطبية 
ميكن  االحتياجات  من  أقلُّ  منها  كميات  تقدير  ألنَّ  والعلمية، 
بينام  فيها،  نقص  سيَّام حدوث  وال  مشاكل،  وقوع  يف  يسهم  أن 
املغاالة يف تقديرها ميكن أن تؤدِّي إىل فوائض وهدر وزيادة خطر 
ل الهيئة تقريرها السنوي بنرش ثالثة تقارير تقنية  ترسيبها. وتكمِّ
الكيميائية،  والسالئف  العقلية  واملؤثِّرات  رة  املخدِّ العقاقري  عن 
مها الحكومات إليها وفقاً لألحكام  تستند إىل املعلومات التي تقدِّ

رات. ذات الصلة من االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ

مة من البلدان يف النظام الدويل ملراقبة  وتُخزَّن البيانات املقدَّ  –350
املعلومات  إلدارة  نظام  وهو  للهيئة،  التابع  )النظام(  رات  املخدِّ
تستعني  لإلبالغ  وتسهيالت  اآليل  للتحليل  أدوات  للهيئة  يوفِّر 
بها يف تنفيذ مهام واليتها املتمثِّلة يف رصد االمتثال للمعاهدات 
رات. وقد بدأ تشغيل النظام يف سنة 2004،  الدولية ملراقبة املخدِّ
وأُطلق النظام رسميًّا عىل هامش الدورة الثامنة واألربعني للجنة 

رات يف آذار/مارس 2005. املخدِّ

معاهدات  تنفيذ  لرصد  أدوات  للهيئة  النظام  ويوفِّر   –351
من  إليها  مة  املقدَّ البيانات  إدارة  وتيسري  رات  املخدِّ مراقبة 
أدوات  يوفِّر  كام  املعاهدات.  هذه  مبوجب  واألقاليم  البلدان 
واملؤثِّرات  رة  املخدِّ العقاقري  وتصدير  استرياد  ومراقبة  لرصد 
العقلية وكذلك السالئف عىل الصعيد العاملي. وهو أداة تستعني 
الخاضعة  املواد  إنتاج  عمليات  عن  املعلومات  لرصد  الهيئة  بها 
للمراقبة وزراعتها واستخدامها بصفة مرشوعة وعن املخزونات 
يوفِّر  أن  النظام  وبوسع  واألقاليم.  البلدان  لدى  منها  املرشوعة 

ة آليات للمراقبة املؤمتتة وأدوات للتحليل واإلبالغ. للهيئة عدَّ

منذ  رات  املخدِّ ملراقبة  الدويل  النظام  الهيئة  وتستخدم   –352
13 عاماً، وقد جرى تحسينه وتوسيع نطاقه وفقاً للمتطلبات عىل 
مرِّ السنني. وهو أداة حيوية تعني الهيئة عىل رصد مدى االمتثال 

الهيئة  تستخدمه  كام  رات.  املخدِّ ملراقبة  الدولية  للمعاهدات 

مها إليها البلدان واألقاليم يف استامرات  ملعالجة البيانات التي تقدِّ

مختلفة عىل مدار السنة.

ملراقبة  الدويل  النظام  يف  الواردة  البيانات  تحليل  ويتمُّ   –353

رات من أجل إعداد منشورات الهيئة. ويوفِّر نرش البيانات  املخدِّ

رة واملؤثِّرات  اإلحصائية معلومات عن مدى توافر العقاقري املخدِّ

البلدان  مختلف  يف  واستخدامها  الكيميائية  والسالئف  العقلية 

التحليلية.  الالزمة لألغراض  املعلومات  واألقاليم، وغري ذلك من 

الهيئة  إىل  لتقدميها  واإلحصاءات  التقديرات  إعداد  ويتطلَّب 

ة مؤسسات إدارية وطنية )الصحة والرشطة والجامرك  مشاركة عدَّ

فيام  العاملي  الوضع  لتحليل  النظام  ويُستخدم  إلخ(.  والعدالة، 

لألغراض  الدولية  للمراقبة  الخاضعة  املواد  توافر  يتعلَّق بضامن 

الطبية والعلمية. وتُستخدم أدوات التحليل الخاصة باإلحصاءات 

الفصلية الستبانة أوجه التضارب يف العمليات التجارية وفوائض 

االسترياد/التصدير واإلبالغ عنها. 

املرشوعة  التجارة  رصد  للهيئة  الرئيسية  األنشطة  ومن   –354

والثاين من  األول  الجدولني  املدرجة يف  الكيميائية  السالئف  يف 

ترسيب  منع  عىل  الحكومات  ومساعدة   1988 سنة  اتفاقية 

يزال  وال  بها.  املرشوع  غري  لالتجار  الكيميائية  املواد  هذه 

رة  املصدِّ الحكومات  بني  للتصدير  السابقة  اإلشعارات  تبادل 

واملستوردة هو أكرث الوسائل فعالية للتحقُّق من مرشوعية كل 

ل املعلومات املتعلقة بالتجارة  معاملة تجارية عىل حدة. وتُسجَّ

بيانات  قاعدة  يف  الفور  عىل  الكيميائية  السالئف  يف  املرشوعة 

اإلشعارات  نظام  بواسطة  رات  املخدِّ ملراقبة  الدويل  النظام 

أونالين(  )بن  املبارش  الحاسويب  باالتصال  للتصدير  السابقة 

باعتباره اآللية الرئيسية إلدخال بيانات السالئف يف النظام منذ 

إطالقه يف آذار/مارس 2006.

للتصدير  السابقة  أن بدأت عملية جمع اإلشعارات  ومنذ   –355

بصورة منهجية يف سنة 1997، تمَّ تسجيل نحو 000 269 إشعار 

رات،  املخدِّ ملراقبة  الدويل  النظام  بيانات  قاعدة  يف  ومعالجته 

وقد ورد 87 يف املائة من هذه اإلشعارات آنيًّا عن طريق نظام 

وتحليالت يف  تقديرات  إجراء  للهيئة  النظام  ويتيح  أونالين.  بن 

الوقت املناسب للمعلومات التجارية )املواد والكميات والبلدان 

والرشكات( الستبانة االتجاهات املرشوعة واحتامالت الترسيب 

الضعف  َمواطن  تحديد  عليها  بناًء  املرشوع، ميكن  غري  واالتِّجار 

التخاذ  مقرتحات  وتقديم  الوطنية  املراقبة  نظم  يف  املحتملة 

مهامها  أداء  الهيئة عىل  يساعد  الذي  األمر  تصحيحية،  إجراءات 

ال وفقاً ملا تنصُّ عليه اتفاقية سنة 1988. وعالوة عىل  عىل نحو فعَّ

والتجارة  باملضبوطات  املتعلقة  املعلومات  النظام  ن  يتضمَّ ذلك، 

معلومات  وهي  السنوية،   D االستامرة  يف  ترد  التي  املرشوعة 

اتفاقية  من   12 املادة  تنفيذ  عن  الهيئة  تقرير  إلعداد  رضورية 
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سنة 1988، فضالً عن تنسيق ودعم املبادرات اإلقليمية والدولية 
ملراقبة السالئف. 

رات بحاجة إىل تطوير،  غري أنَّ النظام الدويل ملراقبة املخدِّ  –356
أكرث  قبل  متاحة  كانت  التي  التكنولوجيات  باستخدام  ذ  نُفِّ ألنَّه 
ر  تتطوَّ املعلومات  نظم  تكنولوجيات  كانت  وملَّا  عاماً.   13 من 
الوقت  التقادم، وتتزايد يف  النظام آخذ يف  م برسعة فإنَّ  وتتقدَّ
الراهن صعوبة دعم النظام الحايل وتعهُّده، ألنَّ األداة الربمجية 
التي يستند إليها أخذت تتالىش من السوق برسعة، األمر الذي 
يجعل من الصعب بقدر متزايد العثور عىل أخصائيني حاسوبيني 
التي  حاليًّا  املتقادمة  للتكنولوجيات  الدعم  تقديم  قادرين عىل 

النظام.  يستخدمها 

وميكن لعملية تطوير النظام أن تستفيد من التحسينات يف   –357
املعدات الحاسوبية والربط الشبيك. فاألنظمة الربمجية الحديثة 
توفِّر واجهات مستعملني أفضل، وتندرج فيها تجارب املستعملني 
املشرتكة. وسيزيد تطوير النظام من توافقه مع املعدات واألدوات 
أعداد  تزايد  مع  أنَّه  مثالً  املالحظ  فمن  الجديدة.  الربمجية 
املؤثِّرات النفسانية الجديدة التي ستخضع للمراقبة الدولية، بعد 
راً عدداً كبرياً من املواد، توجد حاجة إىل  أن جدَولت اللجنة مؤخَّ
استحداث قدرات عمل وظيفية جديدة يف النظام الدويل ملراقبة 
لتغطية  يكفي  مبا  املرونة  من  ليس  الحايل  والنظام  رات.  املخدِّ
سيتيح  النظام  تطوير  أنَّ  كام  ة.  املتغريِّ االحتياجات  هذه  جميع 
التفاعل بصورة أفضل مع النُّظم الوطنية للحكومات، ومن شأن 
ذلك زيادة قدرة الهيئة عىل رصد االمتثال للمعاهدات، مع توفري 

ة أكرث أمناً للحكومات إلدراج نظمها الوطنية فيها. منصَّ

الهيئة  لدى  املتوفِّرة  البيانات  نرش  كثرياً  يتيرسَّ  وسوف   –358
األجهزة  من  الواردة  االستفسارات  عىل  الردُّ  أو  اإلنرتنت  عىل 

املحمولة. وسيكون بالوسع تعميم الجداول التقنية واملعلومات 

السنوي  الهيئة  تقرير  للجمهور من خالل  توفَّر  التي  اإلحصائية، 

االطِّالع عليها، من خالل  التكميلية، وإتاحة  التقنية  ومنشوراتها 

مختلف الوسائط.

مختلف  حاليًّا  رات  املخدِّ ملراقبة  الدويل  النظام  ويقبل   –359

مة من الحكومات بصيغة لغة  أشكال املعلومات اإلحصائية املقدَّ

عة )XML(. ومن شأن تحديث النظام أن يُكسبه  التوسيم املوسَّ

القدرة عىل تلقِّي هذه املعلومات باالتصال الحاسويب املبارش من 

خالل واجهة شبكية آمنة. وسيمكِّن ذلك الحكومات من تحميل 

معلوماتها اإلحصائية بفعالية وكفاءة. وميكن للسلطات الوطنية 

املختصة والهيئة أن تقتصد الكثري من الوقت واملوارد عند إدخال 

املعلومات اإلحصائية والتحقُّق منها. 

الرئييس  النظام  هو  رات  املخدِّ ملراقبة  الدويل  والنظام   –360

إلدارة املعلومات الذي يدعم عمل الهيئة يف تنفيذ مهام واليتها 

رات.   املتمثِّلة يف رصد االمتثال للمعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ

عندما  املعارصة  التكنولوجية  التطوُّرات  توقُّع  بالوسع  يكن  ومل 

وضع النظام قبل 13 عاماً، وينبغي أن تكيِّف الهيئة عملياتها مع 

هذه التطوُّرات وترتقي بنظامها.

رات عىل الجهود  وتعتمد فعالية النظام الدويل ملراقبة املخدِّ  –361

تنفيذها.  ورصد  االتفاقيات  تنفيذ  يف  األعضاء  للدول  الجامعية 

رات )التطوير  وسوف تكون لتحديث النظام الدويل ملراقبة املخدِّ

والصيانة( آثار مالية، وتودُّ الهيئُة أن تحثَّ الحكوماِت عىل النظر 

الستمرار  ضامناً  النظام  لتطوير  الالزم  املايل  الدعم  تقديم  يف 

عمل الهيئة بكفاءة وفعالية، مع تبسيط عمل السلطات الوطنية 

املختصة أيضاً يف تقديم املعلومات التي تنصُّ عليها املعاهدات.
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النقاط البارزة

أنواع اخملدِّرات، بما يف ذلك  يتزايد تعاطي خمتلف  لتهريب اخملدِّرات،  أفريقيا منطقة عبور رئيسية  تزال  •  يف حين ال 
طات األمفيتامينية والترامادول واملؤثِّرات النفسانية اجلديدة الناشئة. الكوكايين واملؤثِّرات األفيونية واملنشِّ

نت عدَّة بلدان يف أفريقيا خدماتها اخلاصة بمعاجلة االرتهان للمخدِّرات، وإن كان معظم النظم الصحية يفتقر إىل  •  وحسَّ
املوارد والقدرات املطلوبة.

ل حتدِّياً كبيراً ملنطقة أمريكا الوسطى والكاريبي، على الرغم من أنَّ بلدان املنطقة تعزِّز  ار بالكوكايين يشكِّ •  ال يزال االتِّ
التعاون فيما بينها وتعزِّز جهودها يف جمال اعتراض السبيل من أجل مكافحة تارة الكوكايين غير املشروعة.

•  وُتظهر البيانات املتاحة عن بلدان أمريكا الوسطى والكاريبي أنَّ معدَّل انتشار القنَّب هو األعلى بين ما يتعاطاه السكان 
من مواد خاضعة للمراقبة الدولية، وقد أبلغت بعض البلدان عن تصاعد يف معدَّالت انتشار هذا اخملدِّر.

•  ال تزال بلدان أمريكا الشمالية، وال سيَّما الواليات املتحدة وكندا، تواجه وباء شبائه األفيون القاتل الذي يثيره تزايد 
توافر العقاقير التي تباع يف الشوارع مشابة بالفينتانيالت.

•  ويف الواليات املتحدة، حيث تاوز عدد الوفيات الناجمة عن تناول جرعات مفرطة من اخملدِّرات 000 64 حالة يف 
عام 2016، أعلنت احلكومة حالة طوارئ صحية وطنية يف عام 2017.

•  وواصلت احلكومات والواليات القضائية يف أمريكا الشمالية اتِّباع سياسات بشأن إضفاء الشرعية على تعاطي القنَّب 
لة. ألغراض غير طبية، انتهاكاً التفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدَّ

•  ويبدو أنَّ توافر الكوكايين يتزايد يف أمريكا الشمالية، وكذلك يتزايد تعاطي الكوكايين. ويف الواليات املتحدة، ازداد عدد 
الوفيات الناجمة عن اجلرعات املفرطة التي أبلغ فيها بأنَّ الكوكايين كان السبب األساسي للوفاة، مع وجود املؤثِّرات 

األفيونية أو دون وجودها، بأكثر من 50 يف املائة من عام 2015 إىل عام 2016.

•  يف أمريكا اجلنوبية، اعتمدت دولة بوليفيا املتعدِّدة القوميات تشريعاً يف عام 2017 يسمح بزراعة شجيرة الكوكا يف 
ظها على اتفاقية سنة 1961،  مساحة تصل إىل 000 22 هكتار، الستخدام الكوكا يف األغراض التقليدية، بمقتضى حتفُّ

مع أنَّ ذلك من شأنه أن يضاعف تقريبًا املساحة املزروعة الالزمة لهذا االستخدام، وفقاً للدراسة التي أجرتها احلكومة 

يف عام 2013.

•  يف كولومبيا، زادت املساحة املزروعة بشجيرة الكوكا على نحو غير مشروع بأكثر من النصف من 000 96 هكتار يف 
عام 2015 إىل 000 146 هكتار يف عام 2016. وعقب التوقيع على االتفاق النهائي إلنهاء النزاع وبناء سالم وطيد 

عت حكومة كولومبيا ومكتب اخملدِّرات واجلريمة على اتفاق بقيمة تقارب  دائم، يف تشرين الثاين/نوفمبر 2016، وقَّ

315 مليون دوالر من أجل رصد تنفيذ سياسة البلد يف جمال تخفيض زراعة احملاصيل غير املشروعة وتعزيز برامج 

التنمية البديلة باعتبار ذلك جزءاً حاسماً من جهود البلد اجلارية يف بناء السالم.

•  يف أوروغواي، بدأت احلكومة، يف تموز/يوليه 2017، يف بيع القنَّب لالستخدام غير الطبي يف الصيدليات، وذلك خالفاً 
لة. اللتزامات البلد بموجب اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدَّ

الفصل الثالث

تحليل الوضع العاليم
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عان يف شرق وجنوب  امليثامفيتامين غير املشروعة يتوسَّ •  ال يزال صنع امليثامفيتامين بصفة غير مشروعة وأسواق 
شرق آسيا، ويشكِّالن حتدِّيات خطيرة خلفض العرض والطلب يف املنطقة.

•  نظراً الستمرار ظهور مؤثِّرات نفسانية جديدة وتزايد استخدامها يف شرق آسيا وجنوب شرقها، ينبغي إيالء اهتمام أكبر 
صة لذلك. جلمع البيانات ذات الصلة وتقديم خدمات العالج وزيادة املوارد اخملصَّ

ار به وتعاطيه بصفة غير مشروعة واستمرار ظهور املؤثِّرات  •  يف جنوب آسيا، يفرض ازدياد صنع امليثامفيتامين واالتِّ
النفسانية اجلديدة حتدِّيات خطيرة على حكومات املنطقة.

ار بالقنَّب وتعاطيه يف جنوب آسيا يمثِّل أحد التحدِّيات الكبرى املتصلة باخملدِّرات، شأنه يف ذلك شأن  •  ال يزال االتِّ
ار بالهيروين يف كثير من أنحاء املنطقة. الزيادات املبلَّغ عنها يف االتِّ

منطقة  يف  البلدان  تبذلها  التي  اخملدِّرات  مراقبة  جهود  تهدِّد  كبرى  حتدِّيات  أفغانستان  من  اخملدِّرات  تهريب  ل  •  يشكِّ
غرب آسيا.

ار باخملدِّرات وتعاطيها،  •  أفضى انعدام االستقرار واستمرار النزاع يف الشرقين األدنى واألوسط إىل ازدياد كبير يف االتِّ
ر به العديد من البلدان يف املنطقة. تأثَّ

•  استمر يف عام 2016 نمو عدد املؤثِّرات النفسانية اجلديدة املكتشفة يف البلدان األوروبية، وإن كان بوتيرة أبطأ؛ وليس 
كتب له البقاء يف األسواق أو يكون مطروحاً فيها بصفة دائمة.

ُ
كل مؤثِّر نفساين جديد يظهر ي

فرض عدد من البلدان األوروبية ضوابط على عدَّة مؤثِّرات نفسانية جديدة غير خاضعة للمراقبة الدولية.  •

•  أشارت التقارير إىل ازدياد مضبوطات األمفيتامين يف منطقة جنوب شرق أوروبا يف عام 2016، األمر الذي يمكن أن 
ار باألمفيتامين يف منطقتي الشرق األدنى واألوسط وعبرهما. ع يف االتِّ تكون له صلة بالتوسُّ

•  يف أوقيانوسيا، تدلُّ الكميات الكبيرة التي ُضبطت من الكوكايين، بفضل التعاون بين أستراليا ونيوزيلندا وبلدان احمليط 
الهادئ اجلزرية، على تزايد استهداف املتَّجرين باخملدِّرات للبلدان واألقاليم اجلزرية يف احمليط الهادئ.

ل حتدِّياً كبيراً يف جمايل الصحة العامة وإنفاذ  ار به ال تزال تشكِّ •  على الرغم من أنَّ مشكلة تعاطي امليثامفيتامين واالتِّ
أستراليا يف  السواء يف  انتشاره على  امليثامفيتامين ومعدَّل  تناقص يف مضبوطات  لوحظ  فقد  املنطقة،  القانون يف 

عام 2016.



61 الفصل الثالث -  تحليل الوضع العاليم

أفريقيا ألف– 

التطوُّرات الرئيسية  –1

رات  املخدِّ أحد  الذي هو  للقنَّب،  املرشوع  غري  اإلنتاج  ميثِّل   –362
التي تشكِّل مصدراً رئيسيًّا للقلق يف أفريقيا، واالتِّجار به وتعاطيه 
ا. وعىل الرغم من أنَّ نبتة القنَّب  ياً مستمرًّ بصفة غري مرشوعة، تحدِّ
تُزرع بصفة غري مرشوعة يف جميع املناطق دون اإلقليمية فإنَّ إنتاج 
راتنج القنَّب غري املرشوع ال يزال مقترصاً عىل عدد قليل من البلدان 
يف شامل أفريقيا. وقد تَواصل يف عام 2016 ازدياد مضبوطات راتنج 
القنَّب التي أبلغ عنها املغرب، فبلغت ما يقرب من 237 طنًّا، بينام 

أفادت الجزائر ومرص بانخفاض كبري يف املضبوطات.

ر املتعاطى عىل أوسع  وعىل الرغم من أنَّ القنَّب ال يزال املخدِّ  –363
نطاق يف أفريقيا فإنَّه يفاد بأنَّ تعاطي الكوكايني ومختلف املؤثِّرات 
طات األمفيتامينية واملؤثِّرات  األفيونية )مبا فيها الرتامادول( واملنشِّ
تعاطي  أنَّ  ويبدو  االزدياد.  يف  آخذ  الناشئة  الجديدة  النفسانية 
رات، وال سيَّام تعاطي الهريوين، قد تكثَّف يف جميع املناطق  املخدِّ

دون اإلقليمية يف أفريقيا.

غري  أنشطة  مع  بالتوازي  رات  باملخدِّ االتِّجار  يتمُّ  ما  وكثرياً   –364
مرشوعة أخرى، مثل االتِّجار باألشخاص واألسلحة، وبذلك يزيد من 
انعدام األمن وعدم االستقرار يف جميع أنحاء أفريقيا. وقد ارتفعت 
رات يف جنوب أفريقيا بنسبة 11 يف  الت الجرائم املتصلة باملخدِّ معدَّ
املائة منذ الفرتة املشمولة بالتقرير السابق، فشهدت مثاين مقاطعات 

من أصل تسع يف جنوب أفريقيا تصاعداً يف تلك الجرائم.

وتقوم شبكات الجرمية املنظَّمة عرب الوطنية يف أفريقيا، مبا يف   –365
اإلنرتنت  باستغالل  رات،  باملخدِّ االتِّجار  يف  الضالعة  الشبكات  ذلك 
بقدر متزايد من أجل أنشطتها غري املرشوعة. ويف نيجرييا، أفاد الجهاز 
رات بأنَّ مختلف الصفحات واملدونات  الوطني إلنفاذ قانون املخدِّ
رات شيوعاً، وأنَّ اإلعالنات عن  الشبكية أصبحت أكرث مصادر املخدِّ

رات وتجارتها عرب اإلنرتنت يف تزايد. املخدِّ

التعاون اإلقليمي  –2

عىل  عملية  اإلنرتبول  نفَّذت   2016 الثاين/نوفمرب  ترشين  يف   –366
مدى مثانية أيام، أُطلق عليها االسم الرمزي عملية “أدوينبا الثانية”، 
لتعزيز أمن الحدود يف منطقة غرب أفريقيا دون اإلقليمية. واستندت 
من  جزءاً  كانت  التي  األوىل  “أدوينبا”  عملية  نجاح  إىل  العملية 
برنامج لبناء القدرات من أجل تعزيز إدارة الحدود يف غرب أفريقيا. 
الثانية” 28 نقطة عبور حدودية رئيسية  وشملت عملية “أدوينبا 
بني 14 بلداً، وهي: بنن، بوركينا فاسو، توغو، السنغال، سرياليون، 
غامبيا، غانا، غينيا، غينيا–بيساو، كوت ديفوار، ليربيا، مايل، النيجر، 
دة من  نيجرييا. وأسفرت العملية، يف جملة أمور، عن ضبطيات متعدِّ
رات. الكوكايني والقنَّب والهريوين وامليثامفيتامني وغريها من املخدِّ

لدول  االقتصادية  والجامعة  املكتب  ه  وجَّ  2016 عام  ويف   –367
غرب أفريقيا واالتحاد األورويب دعوة إىل تقديم مقرتحات لتمويل 
وكانت  رات.  املخدِّ من  للوقاية  مبتكرة  تجريبية  وبرامج  مبادرات 
املبادرات والربامج التي اختريت موجودة يف بوركينا فاسو وتوغو 
املستهدفة  والفئة  وموريتانيا.  وليربيا  فريدي  وكابو  وسرياليون 
الرئيسية هي الشباب. وكان الهدف من املَِنح هو متكني منظامت 
املجتمع املدين من تنفيذ تدخُّالت وسياسات أثبتت األدلة العلمية 
رات، عىل النحو املبنيَّ  الة يف الوقاية من تعاطي املخدِّ املتاحة أنَّها فعَّ
أصدرها  التي  رات،  املخدِّ تعاطي  من  للوقاية  الدولية  املعايري  يف 
م الدعم أيضاً إىل السلطات واملؤسسات الوطنية لتعزيز  املكتب. وقُدِّ

التعاون بني مختلف القطاعات.

التقنية  األفريقي  االتحاد  للجنة  الثاين  االجتامع  وُعقد   –368
رات يف أديس  صة املعنية بالصحة والسكان ومكافحة املخدِّ املتخصِّ
االجتامع  آذار/مارس 2017. وحرض  إىل 24  الفرتة من 20  أبابا يف 
مشاركون من 34 دولًة عضواً يف االتحاد األفريقي، وأجهزة يف االتحاد 
األفريقي، والجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، ووكاالت تابعة 
لألمم املتحدة، ومنظامت حكومية دولية، ومنظامت غري حكومية، 
األفريقي  االتحاد  يف  األعضاء  الدول  وكانت  التعاون.  يف  ورشكاء 
بوركينا  أوغندا،  أنغوال،  إريرتيا،  إثيوبيا،  هي:  االجتامع  يف  املمثَّلة 
تنزانيا  القمر، جمهورية  جزر  الجزائر،  تونس،  توغو،  تشاد،  فاسو، 
جنوب  أفريقيا،  جنوب  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  املتحدة، 
السودان،  سوازيلند،  السنغال،  زمبابوي،  زامبيا،  رواندا،  السودان، 
مايل،  ليسوتو،  كينيا،  الكونغو،  الكامريون،  غينيا،  غامبيا،  سرياليون، 
نيجرييا. وأقرَّ اجتامع  ناميبيا،  املغرب، موريتانيا، موزامبيق،  مرص، 
الوزراء، الذي كان جزءاً من هذا الحدث، عدداً من التوصيات، من 
رات وعالجها حاالت َمرضيَّة؛  بينها: اعتبار اضطرابات تعاطي املخدِّ
رات واعتامدها بصورة كاملة؛  ووضع سياسات وطنية بشأن املخدِّ
لهم  تُوفَّر  رات  املخدِّ يتعاطون  الذين  األشخاص  أنَّ  من  والتأكُّد 
واالعرتاف  والنفيس؛  الطبي  العالج  الحصول عىل خدمات  إمكانية 
الصغريات فيام  والفتيات  الشابات  تواجهها  التي  الخاصة  باملخاطر 
رات يف  رات؛ وإدراج الوقاية من تعاطي املخدِّ يتعلَّق بتعاطي املخدِّ
املناهج الدراسية األساسية ملؤسسات تدريب موظفي إنفاذ القانون 
العاملة  القوى  دائرة  توسيع  أجل  من  الطبي  املجال  يف  والعاملني 

املعنية بالوقاية يف أفريقيا.

ويف كانون الثاين/يناير 2017 أُنشئت رسميًّا يف أديس أبابا آلية   –369
االتحاد األفريقي للتعاون بني أجهزة الرشطة )أفريبول(. وعقدت 
أيار/مايو  يف  العاصمة  الجزائر  يف  األوىل  العامة  جمعيتها  أفريبول 
االتحاد  يف  عضواً  دولًة   45 إىل  املنتمون  املشاركون  ووافق   .2017
األفريقي عىل اعتامد خطة عمل مدتها ثالث سنوات )2019–2017( 
فيها  مبا  الجرمية،  مجاالت  مختلف  يف  االسرتاتيجية  النتائج  د  تحدِّ

رات. االتِّجار باملخدِّ

بلدان  ممثِّلو  اجتمع  زنجبار،  يف   ،2017 آذار/مارس  ويف   –370
ودول  األفريقية  الدول  ممثِّيل  مع  األوىل  للمرة  الثالثية  املبادرة 



رات ٢٠١7  62  تقرير الهيئ�ة الدولية لمراقبة المخدِّ

أفريقية  دول  ست  املشاركة  الدول  وشملت  الهندي.  املحيط 
وكينيا  وسيشيل  أفريقيا  وجنوب  املتحدة  تنزانيا  جمهورية  هي 
وأفضل  الخربات  تبادل  االجتامع  وسهَّل  ونيجرييا.  ومدغشقر 
التي  األساليب  عن  الكشف  يف  األقاليمي  الصعيد  املامرسات عىل 
تستخدمها جامعات الجرمية املنظَّمة عرب الوطنية لتمويل أنشطتها، 

والتحقيق يف تلك األساليب وتعطيلها.

وُعقد االجتامع السابع والعرشون لرؤساء األجهزة الوطنية   –371
رات، أفريقيا، يف الغردقة مبرص يف الفرتة  املعنية بإنفاذ قوانني املخدِّ
من 18 إىل 22 أيلول/سبتمرب 2017. وركَّزت املناقشات عىل التعاون 
ونظر  رات.  باملخدِّ االتِّجار  مكافحة  عىل  اإلقليمي  ودون  اإلقليمي 
التالية:  املواضيع  يف  العاملة،  األفرقة  اجتامعات  خالل  املشاركون، 
غري  املالية  والتدفُّقات  األموال  غسل  ملكافحة  الة  فعَّ تدابري  اتخاذ 
تدعم  التي  اإلقليمية  االتصال  ات  منصَّ تنسيق  وتعزيز  املرشوعة؛ 
رات يف جميع أنحاء أفريقيا؛ واالتِّجار باملؤثِّرات  إنفاذ قوانني املخدِّ
النفسانية الجديدة، مبا فيها القات والبنزوديازيبينات والرتامادول، 
االحتياجات  وتلبية  القانون؛  إنفاذ  إطار  يف  له  ي  التصدِّ وتدابري 

رات العاملية. دة للنساء والفتيات يف سياق مشكلة املخدِّ املحدَّ

الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية  –3

لت سيشيل قانونها املتعلق بإساءة  يف آذار/مارس 2017، عدَّ  –372
االصطناعية  القنَّبني  شبائه  إدراج  طريق  عن  رات،  املخدِّ استعامل 

مبختلف أشكالها يف الجدول األول.

للفرتة  الجديدة  الوطنية  التنمية  خطة  تنصُّ  الصومال،  ويف   –373
الثاين/ ترشين  يف  االتحادية  الحكومة  أطلقتها  التي   ،2019–2017

كبرياً عىل  رات يشكِّل خطراً  باملخدِّ االتِّجار  أنَّ  نوفمرب 2016، عىل 
األمن البحري للبلد. ويتيح املوقع الجغرايف االسرتاتيجي للصومال 
رات.  باملخدِّ االتِّجار  فيها  مبا  القانونية،  غري  لألنشطة  هائلًة  فرصاً 
رات مشكلة خطرية تؤثِّر حاليًّا عىل الشباب  وتؤكِّد الخطة أنَّ املخدِّ
الفرص  زيادة  عىل  الوطنية  التنمية  خطة  وتركِّز  الصومال.   يف 

االقتصادية للشباب كوسيلة لوقف هذه االتجاهات السلبية.

رقم  القانون  التونيس  الربملان  اعتمد   ،2017 أيار/مايو  ويف   –374
رات. وينصُّ  ل للقانون رقم 92–52 املتعلق باملخدِّ 2017–39 املعدِّ
التعديل عىل إلغاء املادة 12 من القانون رقم 92–52 واالستعاضة 
للقضاة، وفقاً  الجديدة، يجوز  املادة  عنها مبادة جديدة. ومبوجب 
النحو املأذون به يف املادة 53 من قانون  لتقديرهم الخاص )عىل 
السجن  لعقوبة  األدن  الحدِّ  فرض  عدم  يختاروا  أن  العقوبات(، 
والغرامة املنصوص عليهام يف القانون رقم 92–52. وال ينطبق هذا 
رات أو حيازتها لالستخدام الشخيص. الحكم إالَّ عىل استهالك املخدِّ

رات  ويف شباط/فرباير 2017، َحلَّت رسميًّا هيئة مكافحة املخدِّ  –375
لجنة  محلَّ  املتحدة  تنزانيا  جمهورية  يف  رات  املخدِّ قانون  وإنفاذ 
رات يف  املخدِّ الرئيسية ملكافحة  الهيئة  بوصفها  رات  املخدِّ مكافحة 

رات وإنفاذ  املخدِّ قانون مراقبة  الهيئة مبوجب  أنشئت  البلد. وقد 
رات ومنع  رات لعام 2015، الذي حلَّ محلَّ قانون املخدِّ قانون املخدِّ
رات لعام 1995. وُعهد إىل الهيئة بتنسيق  االتِّجار غري املرشوع باملخدِّ
لت سلطة إجراء التحقيقات  رات وُخوِّ ي الوطنية للمخدِّ تدابري التصدِّ

رات واعتقال الجناة. وضبط املخدِّ

الزراعة واإلنتاج والصنع واالتِّجار  –4

رات املخدِّ )أ( 

رات.  املخدِّ لتهريب  رئيسية  عبور  منطقة  أفريقيا  زالت  ما   –376
ياً يف القارة. ويف حني تُزرع نبتة القنَّب  وال يزال القنَّب يشكِّل تحدِّ
بصفة غري مرشوعة يف جميع املناطق دون اإلقليمية فإنَّ اإلنتاج غري 
املرشوع لراتنج القنَّب ال يزال مقترصاً عىل عدد قليل من البلدان، 
ويف شامل أفريقيا خصوصاً، مع اإلبالغ يف معظم األحيان عن أنَّ 
املغرب هي مصدره. ويُفاد أنَّ معظم راتنج القنَّب املنتج يف شامل 
املعلومات  األخرى، تشري  الناحية  أوروبا. ومن  إىل  يهرَّب  أفريقيا 
املتاحة إىل أنَّ عشبة القنَّب يُتَّجر بها داخل أفريقيا يف الغالب. كام 
من  الرغم  للكوكايني. وعىل  عبور  كمنطقة  أفريقيا  أهمية  تتزايد 
الكوكايني كانت يف السنوات  الرئيسية لتهريب  العبور  أنَّ منطقة 
السابقة هي بلدان غرب أفريقيا فإنَّ بلدان شامل أفريقيا تُستخدم 
أمريكا  الناشئ يف  للكوكايني  عبور  كطريق  متزايد  نحو  عىل  أيضاً 
إىل  الكوكايني  للمكتب، يصل  أوروبا. ووفقاً  إىل  الجنوبية واملتَّجه 
الجنوبية،  أمريكا  مبارشة من  أساساً  ولكن  بدروب شتَّى،  أفريقيا 
أو  أفريقيا،  وغرب  الساحل  منطقة  عرب  مبارشة  غري  بطريقة  أو 
أفغانستان  يف  الناشئة  األفيونيات  ومترُّ  أوروبا.  عرب  أقل  مدى  إىل 
من  وغريهام  الشاملية  وأمريكا  أوروبا  إىل  تهرَّب  ثمَّ  أفريقيا  عرب 

األسواق االستهالكية.

ضبطيات  عن  أفريقية  بلدان  ة  عدَّ أبلغت   ،2016 عام  ويف   –377
عنها مرص  أبلغت  التي  املضبوطات  وانخفضت  القنَّب.  من عشبة 
إىل  طنًّا   360 من  السابقة،  بالسنة  مقارنة  املائة  يف   45 بحوايل 
مدغشقر  يف  عنها  املبلَّغ  املضبوطات  انخفضت  وباملثل،  200 طن. 
األرقام  ارتفعت  بينام  أطنان،   3 إىل   8 من  املائة،  يف   62 بنسبة 
املبلَّغ عنها يف زامبيا من 17 إىل 20 طنًّا. كام أبلغ عن مضبوطات 
 كبرية من عشبة القنَّب كل من غانا )أكرث من طنَّني( وكينيا )قرابة 
من  )أكرث  ونيجرييا  واحد(  طن  من  )أكرث  وموزامبيق  أطنان(   9 

4 أطنان( والسودان )45 طنًّا(.

الكميات  أكرب  من  واحدة  عن  املغرب  أبلغ  عام 2016،  ويف   –378
املضبوطة من راتنج القنَّب يف جميع أنحاء العامل، أْي ما يقرب من 
237 طنًّا، مقارنة بـ 235 طنًّا يف عام 2015. وكان معظم راتنج القنَّب 
املضبوط يف املغرب متَّجهاً إىل األسواق األوروبية، وال سيَّام إسبانيا 
هاً إىل االستهالك املحيل. كام ال يزال  وفرنسا، يف حني كان بعضه موجَّ

ياً كبرياً للسلطات املغربية. تهريب القنَّب بحراً يشكِّل تحدِّ
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كميات  عن ضبط  أخرى  مرة  أيضاً  ومرص  الجزائر  وأبلغت   –379
من  كل  عنها  أبلغ  التي  الكميات  لكن  القنَّب.  راتنج  من  كبرية 
الحكومتني انخفضت انخفاضاً كبرياً خالل السنوات القليلة املاضية، 
ال سيَّام منذ عام 2013. ففي الجزائر، انخفضت مضبوطات راتنج 
القنَّب إىل 109 أطنان يف عام 2016، أْي أقل بنسبة 14 يف املائة مامَّ 
كانت عليه يف عام 2015 )127 طنًّا( وأقل بنسبة 48 يف املائة مامَّ 
ر أنَّ 75 إىل 80 يف املائة  كانت عليه يف عام 2013 )211 طنًّا(. وقد قُدِّ
من راتنج القنَّب كان يُهرَّب عرب املقاطعات الواقعة يف شامل غرب 
البلد، مبا يف ذلك عن طريق موانئ بحرية. وكان الجزء املتبقِّي، أْي 
هاً إىل االستهالك املحيل. وأبلغت مرص عن  20 إىل 25 يف املائة، موجَّ
ضبط كمية قدرها 29 طنًّا من راتنج القنَّب يف عام 2016، أْي أقل 
)33 طنًّا( وأقل  كانت عليه يف عام 2015  املائة مامَّ  بنسبة 12 يف 

بنسبة 65 يف املائة مامَّ كانت عليه يف عام 2013 )84 طنًّا(.

وتشري تقارير شتَّى من بلدان االتحاد األورويب إىل ظهور درب   –380
رئيسيًّا للعبور.  جديد لتهريب راتنج القنَّب باستخدام ليبيا مركزاً 
ويتزايد تهريب راتنج القنَّب الناشئ يف املغرب عرب البحر األبيض 
املتوسط، وأساساً إىل إيطاليا، ومن هناك إىل وجهات مقصد أخرى 
زال  ما  املغرب  يغادر  الذي  القنَّب  راتنج  معظم  أنَّ  بيد  مختلفة. 
 يذهب إىل إسبانيا، مع ذهاب كميات صغرية وحسب إىل إيطاليا، 

ا مبارشة أو عن طريق ليبيا. إمَّ

بشأن  األفريقية  البلدان  عنها  تبلِّغ  التي  البيانات  تزال  وال   –381
إبادة محاصيل القنَّب محدودة، ولذلك من الصعب تقييم جهودها 
يف هذا الصدد. غري أنَّه، ووفقاً للمعلومات املتاحة، جاء املغرب يف 
املرتبة الثانية ونيجرييا يف املرتبة الثالثة عىل الصعيد العاملي من حيث 
مساحات مزروعات القنَّب التي أبيدت خالل الفرتة 2010–2015. 
وعىل الرغم من أنَّ املساحة املزروعة بالقنَّب يف املغرب رمبا تكون 
السلطات  به  أفادت  ما  السنوات األخرية، حسب  انخفضت يف  قد 
وفرية  أصناف  إدخال  بسبب  استقرَّت  ت  الغالَّ أنَّ  فيبدو   الوطنية، 
الغلَّة. وأفادت تقارير باألخذ بتقنيات إنتاج جديدة ونباتات قوية 
 املفعول يف املغرب يف اآلونة األخرية. وفضالً عن ذلك، أبادت السلطات 
يف  ماريهوانا  نبتة   6 095 وضبطت  القنَّب  من  هكتاراً   12  الكينية 
من  ما يقرب  الزامبية  السلطات  ضبطت  بينام   ،2016  عام 

40 طنًّا من نبتات القنَّب.

وقد تأكَّدت أهمية أفريقيا املتزايدة كمنطقة عبور للكوكايني   –382
بسلسلة من مضبوطات الكوكايني الكبرية التي أبلغت عنها بلدان 
ر ميكن أن يُعزى إىل  مختلفة يف القارة. ويرى املكتب أنَّ هذا التطوُّ

ع سوق الكوكايني يف جميع أنحاء العامل. توسُّ

من  املغرب  إىل  يُنقل  الكوكايني  كان  الحاالت،  معظم  ويف   –383
وبشأن  والبحرية.  الجوية  التجارية  الدروب  عرب  الجنوبية  أمريكا 
عام 2016، أبلغت السلطات املغربية عن أكرب كمية عىل اإلطالق 
كيلوغراماً،   1  621 مجموعها  بلغ  البلد،  يف  الكوكايني ضبطت  من 
مقابل 120 كيلوغراماً ُضبطت يف عام 2015. وأُفيد بأنَّ السلطات 
قدرها كمية   2017 األول/أكتوبر  ترشين  يف  ضبطت   املغربية 

2.5 طن من الكوكايني يف عملية واحدة، جرت يف موقعني. وكانت 
أفريقيا  يف  بلدان  إىل  هاً  موجَّ كان  الذي  الكوكايني،  مصدر  الربازيل 
البلد يف  القضائية يف  الرشطة  أفادت  وأوروبا. وباإلضافة إىل ذلك، 
كانون الثاين/يناير 2017 بضبط حوايل 116 كيلوغراماً من الكوكايني 

يف طنجة.

من  مسبوقة  غري  كميات  بضبط  أيضاً  تونس  وأفادت   –384
بلد عبور  تونس  أنَّ  ويبدو  الجنوبية.  أمريكا  القادم من  الكوكايني 
ويف  الجنوبية.  أمريكا  مصدره  الذي  للكوكايني  مقصد  بلد  وأيضاً 
كيلوغرام   602 الربازيلية  السلطات  ضبطت   2016 أيلول/سبتمرب 
موضوعة  العضوي  كَّر  السُّ من  كيساً   18 يف  مخبَّأة  الكوكايني  من 
آذار/  ويف  إيطاليا.  عرب  تونس  مدينة  ميناء  إىل  متَّجهة  حاوية  يف 
مارس 2017 ضبط خفر السواحل التونيس أكرث من 31.5 كيلوغراماً 
أبلغ   2016 عام  ويف  املتوسط.  األبيض  البحر  يف  الكوكايني  من 
 أيضاً عن ضبطيات من الكوكايني كل من الجزائر )59 كغ( ومرص 
والسودان  )191 كغ(  أفريقيا  )113 كغ( وجنوب  وكينيا   )26 كغ( 

)10 كغ( وزامبيا )26 كغ(.

كام أبلغت عن ضبطيات من الكوكايني بلدان أفريقية أخرى   –385
من بينها جيبويت وغانا ومايل ومدغشقر وموزامبيق ونيجرييا. ويف 
كانون الثاين/يناير 2017 ضبطت الرشطة يف جيبويت 500 كيلوغرام 
من الكوكايني يف امليناء الرئييس يف شحنة ناشئة يف الربازيل. وبحسب 
السلطات، كانت تلك أكرب ضبطية للكوكايني يف جيبويت ويف رشق 
غانا  أنَّ  يبدو  ذلك،  إىل  وباإلضافة   .2004 عام  منذ  ككل  أفريقيا 
ه إىل أوروبا، وإن كانت الضبطيات  بلد عبور مهم للكوكايني املوجَّ
 التي جرت يف غانا قد انخفضت، وهي اآلن متواضعة نوعاً ما. ويف 
الكوكايني  من  كيلوغرامات   6 عن ضبط  غانا  أبلغت   ،2016 عام 
)كان مصدرها الربازيل(، أْي أقل من الكمية البالغة 465 كيلوغراماً 
التي  كيلوغرام   901 البالغة  والكمية   2014 عام  ُضبطت يف  التي 
عام  يف  وموزامبيق  مدغشقر  وأبلغت  عام 2013.  يف  ُضبطت 
2016 عن ضبط كميات متواضعة من الكوكايني، حيث ضبط كل 

منهام أقلَّ من كيلوغرام واحد.

ويف مايل، يف كانون األول/ديسمرب 2016 وكانون الثاين/يناير   –386
2017، ضبطت فرق العمل املشرتكة املعنية باالعرتاض يف املطارات، 
املنشأة يف إطار مرشوع التخاطب بني املطارات املشرتك بني املكتب 
الكوكايني  من  كيلوغرامني  للجامرك،  العاملية  واملنظمة  واإلنرتبول 
يف باماكو، كان مصدرهام أمريكا الالتينية وكان يجري تهريبهام إىل 
أوروبا. ويف عام 2016 أبلغت نيجرييا عن مضبوطات كوكايني بلغ 

مجموعها 82 كيلوغراماً.

أفغانستان  يف  الناشئة  األفيونية  املؤثِّرات  تهريب  واستمرَّ   –387
عرب الدرب الجنويب، واستمر تعاطي املؤثِّرات األفيونية يف أفريقيا 
جرى  حاالت  ة  عدَّ هناك  كانت  أفريقيا،  جنوب  ويف  االزدياد.  يف 
املتحدة.  الواليات  إىل  لريسل  باكستان  من  الهريوين  تهريب  فيها 
هاً إىل  غري أنَّ معظم الهريوين املهرَّب إىل جنوب أفريقيا كان موجَّ
االستهالك املحيل. ويف عام 2016 مل تبلِّغ سوى بلدان أفريقية قليلة 
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تنزانيا  الجزائر وجمهورية  الهريوين؛ وهي  ا عن ضبطيات من  جدًّ
أفريقيا وزامبيا وغانا ومدغشقر ومرص واملغرب  املتحدة وجنوب 
بني  املضبوطة  الكميات  وتراوحت  ونيجرييا.  وموزامبيق   وكينيا 
30 غراماً و816 كيلوغراماً. وضبطت السلطات يف جمهورية تنزانيا 
من  أكرث   2017 وحزيران/يونيه  الثاين/يناير  كانون  بني  املتحدة 
عن  أوروبا  يف  السلطات  أبلغت  كام  الهريوين.  من  27 كيلوغراماً 
ضبطيات من الهريوين املهرَّب من أفريقيا. وتقوم القوات البحرية 
سواحل  قبالة  الهندي  املحيط  منطقة  يف  تعمل  التي  املشرتكة، 
ة مئات من  رشق أفريقيا، بضبط كميات بانتظام يبلغ كل منها عدَّ
اكتشفت  املثال،  سبيل  عىل   ،2017 أيار/مايو  ففي  الكيلوغرامات. 
البحرية امللكية للمملكة املتحدة 266 كيلوغراماً من الهريوين، ُعرث 

رتها. عليها يف ثالجة عىل منت قارب صيد، ودمَّ

رات التي تباع  ويف جنوب أفريقيا، يتزايد تعاطي خليط املخدِّ  –388
أنَّه غري قانوين منذ آذار/مارس  ى “نياويب”، رغم  الشوارع املسمَّ يف 
ال الرئييس فيه هو الهريوين، وهو شديد التسبُّب  2014. والعنرص الفعَّ
وتدخينه.  القنَّب  أوراق  يف  “نياويب”  لفُّ  عادة  ويتمُّ  اإلدمان.  يف 
“نياويب”  ويستهلك  للغاية.  شديدة  تعاطيه  عن  االمتناع  وأعراض 
رات  املخدِّ من  أرخص  ألنَّه  فقرية،  أوساط  من  شباب  الغالب   يف 

األخرى، ويتوافر بسهولة يف البلدات واألحياء السكنية العشوائية.

املؤثِّرات العقلية )ب( 

يف املغرب، أبلغ املسؤولون عن ضبط أكرث من مليون قرص   –389
من املؤثِّرات العقلية يف عام 2016. 

أفريقيا.  املصنوع يف غرب  امليثامفيتامني  إزاء  القلق  ويتزايد   –390
آسيا  إىل  امليثامفيتامني  ُهرِّب  املاضية،  القليلة  السنوات  ففي 
وأوقيانوسيا من مختلف املناطق دون اإلقليمية األفريقية، وال سيَّام 
من شامل أفريقيا وغربها ووسطها. وتستهدف الشبكاُت اإلجرامية 
يف  أسواقاً  به  وتهرِّ امليثامفيتامني  تصنع  التي  نيجرييا  يف  املنظَّمة 
الثاين/ بلدان جنوب رشق آسيا أساساً. ويف الفرتة ما بني 1 ترشين 

نوفمرب 2016 و1 ترشين الثاين/نوفمرب 2017، أبلغ الجهاز الوطني 
مبا  رات،  مخدِّ ة  عدَّ ضبط  عن  نيجرييا  يف  رات  املخدِّ قانون  إلنفاذ 
منه  املضبوطة  الكميات  مجموع  بلغ  الذي  امليثامفيتامني،  ذلك   يف 
40 كيلوغراماً. ويف عام 2016 أبلغت سلطات جنوب أفريقيا وكينيا 

عن ضبط 9 كيلوغرامات و440 كيلوغراماً، عىل التوايل.

وهي   ،)Lionfish( التنني”  “سمك  عملية  وكشفت   –391
من  شبكة  وجود  عن  اإلنرتبول،  تقودها  التي  العمليات  إحدى 
تهريب  أفريقيا ضالعة يف  املنظَّمة يف غرب  اإلجرامية  الجامعات 
من  كيلوغراماً   120 من  أكرث  ضبط  املجموع،  ويف  امليثامفيتامني. 
نتيجة  االعتقاالت  من  عدد  وجرى  العملية.  خالل  امليثامفيتامني 
االعتقاالت  دة. وقد ساعدت  استخباراتية محدَّ لتقديم معلومات 
عىل كشف درب لتهريب الكوكايني عرب إثيوبيا إىل الرشق األوسط 

وآسيا واملحيط الهادئ.

ويف عام 2016، أبلغت دائرة الرشطة يف جنوب أفريقيا عن   –392
مبا  االصطناعية،  رات  املخدِّ لصنع  الرسية  املختربات  عدد  يف  زيادة 
املحلية. والسوقان  إىل األسواق  هة أساساً  املوجَّ امليثامفيتامني،  فيها 
الرئيسيتان للميثامفيتامني املصنوع يف رشق أفريقيا هام رشق آسيا 

وبدرجة أقل جنوب أفريقيا.

السالئف الكيميائية )ج( 

تزال  ال   ،D االستامرة  عىل  الردود  ل  معدَّ ضعف  بسبب   –393
املدرجة يف  املواد  املنطقة بشأن مضبوطات  املوثوقة عن  البيانات 
الجدولني األول والثاين من اتفاقية سنة 1988 واملواد غري الخاضعة 
للمراقبة الدولية محدودة أو منعدمة. فحتى 1 ترشين الثاين/نوفمرب 
2017، مل يُِعد سوى 21 بلداً أفريقيًّا االستامرة D لعام 2016، ويف 
معظم الحاالت، كانت البيانات ناقصة أو غري كافية. غري أنَّ الحوادث 
املبلَّغ عنها من خالل نظام “ بيكس” تؤكِّد أنَّ أفريقيا ما زالت تعاين 

من االتِّجار بالسالئف الكيميائية.

وتشري البيانات املبلَّغ عنها باستخدام نظام “بيكس” إىل أنَّه،   –394
الثاين/ ترشين   1 إىل   2016 الثاين/نوفمرب  ترشين   1 من  الفرتة  يف 

نوفمرب 2017، كانت البلدان األفريقية املشمولة بالحوادث املتصلة 
بالسالئف، بصفتها بلدان منشأ أو عبور أو مقصد، هي جمهورية 
تنزانيا املتحدة وجنوب أفريقيا وموزامبيق ونيجرييا. وكانت السليفة 
الرئيسية املبلَّغ عنها بواسطة نظام “بيكس” هي اإليفيدرين، التي 
تُستخدم يف صنع امليثامفيتامني بصفة غري مرشوعة. وكانت السالئف 
األخرى املبلَّغ عنها هي أنهيدريد الخل )مادة كيميائية أساسية يف 

صنع الهريوين(، واألسيتون، وامليثيل إيثيل كيتون.

وتشري البيانات املتاحة إىل أنَّ جنوب أفريقيا ال تزال وجهة   –395
بني. ويف ترشين الثاين/ رئيسية لإليفيدرين والسودوإيفيدرين املهرَّ

رات يف نيجرييا  م الجهاز الوطني إلنفاذ قانون املخدِّ نوفمرب 2016 قدَّ
معلومات عن طريق نظام “بيكس” حول ضبطية واحدة قام بها يف 
كانت  اإليفيدرين،  من  كيلوغراماً   84 تقارب  بكمية  مطار الغوس 
يف  رات  املخدِّ مكافحة  مكتب  وضبط  أفريقيا.  جنوب  إىل  هة  موجَّ
هة اىل جنوب  الهند 15 كيلوغراماً من السودوإيفيدرين، كانت موجَّ

أفريقيا أيضاً.

ووفقاً للسلطات يف جمهورية تنزانيا املتحدة، استمرَّ ترسيب   –396
مواد  من  ضبطية  وشملت  عام 2017.  يف  الكيميائية  السالئف 
كيميائية مختلفة 25 لرتاً من أنهيدريد الخل كان مصدرها فرنسا. 
وكانت حاالت أخرى تتعلَّق بكميات كبرية من السالئف الكيميائية 

ال تزال قيد التحقيق.

وميكن االطِّالع عىل استعراض شامل للحالة فيام يتصل مبراقبة   –397
رات  املخدِّ صنع  يف  استخدامها  يكرث  التي  والكيمياويات  السالئف 
الهيئة  تقرير  أفريقيا يف  العقلية بصفة غري مرشوعة يف  واملؤثِّرات 

لعام 2017 عن تنفيذ املادة 12 من اتفاقية سنة 1988.
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املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية )د( 

ال يزال االتِّجار باملواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية وتعاطيها   –398
شاغالً خطرياً يف عدد من البلدان األفريقية. وتشري البيانات املتاحة إىل 
أنَّ االستعامل غري الطبي للرتامادول، وهو مسكِّن أفيوين اصطناعي، 
آخذ يف االزدياد، كام يتَّضح من الكميات املضبوطة يف وسط أفريقيا 

وشاملها وغربها.

الساحل.  منطقة  يف  الرتامادول  تعاطي  ازدياد  لوحظ  وقد   –399
ففي عام 2016، ضبط أكرث من 8 ماليني قرص يف النيجر، التي تعاين 
عىل وجه خاص من إساءة استعامل الرتامادول. وأبلغت السلطات 
 .2016 عام  يف  الرتامادول  من  أطنان   3.1 ضبط  عن  نيجرييا  يف 
رئيسيًّا  مصدراً  تعترب  التي  ليبيا،  يف  االستعامل  إساءة  ازدادت  كام 
التي  رات  املخدِّ ضبطيات  وشملت  مرص.  إىل  املهرَّب  للرتامادول 
قامت بها الحكومات يف غرب أفريقيا يف عام 2016 يف إطار برنامج 
مراقبة الحاويات التابع للمكتب أكرث من 10 أطنان من الرتامادول. 

ويف السودان، ضبط ما يقرب من 000 700 قرص يف عام 2016.

ويف ترشين الثاين/نوفمرب 2017، أفيد بأنَّ السلطات الهندية   –400
امليثاكوالون.  أقراص  من  طنًّا   23.5 يبلغ  قياسيًّا  رقامً   ضبطت 
وكان  إندونيسيا،  من  للميثاكوالون  الخام  املواد  استُوردت  وقد 
أو موزامبيق.  أفريقيا  النهايئ إىل جنوب  املنتج  املعتزم تسليم  من 
وأفادت سلطات جنوب أفريقيا عن ضبط ما يقرب من 4 أطنان من 

امليثاكوالون يف عام 2016.

ويف  الدولية.  للمراقبة  غري خاضعة  نباتية  مادة  هو  والقات   –401
الثاين/ ترشين  و1  الثاين/نوفمرب 2016  ترشين   1 بني  ما  الفرتة 

بكميات  متعلقة  حوادث  ة  عدَّ عن  اإلبالغ  تمَّ   2017 نوفمرب 
 2017 عام  ويف  مصدرها.  أفريقية  بلدان  كانت  القات   من 
أبلغت السلطات يف إسبانيا عن ضبط شحنتني من القات، إحداهام 
بكمية  واألخرى  مصدرها  كينيا  كانت  كيلوغراماً   75  بكمية 
100 كيلوغرام كانت إثيوبيا مصدرها. وباإلضافة إىل ذلك، أبلغت 
مجموعها  بكميات  متعلقة  حوادث   10 عن  ماليزيا  يف  السلطات 
231 كيلوغراماً من القات كانت إثيوبيا مصدرها. وتراوحت كمية 
حادث.  كل  يف  كيلوغراماً  و78  كيلوغرامات   8 بني  املضبوطات 
وأبلغ السودان عن مضبوطات من القات مبا يقرب من 11 طنًّا يف 

عام 2016.

التعاطي والعالج  –5

متعاطو  يلتمس  الذي  الرئييس  ر  املخدِّ هو  القنَّب  يزال  ال   –402
املتاحة  البيانات  وتشري  أفريقيا.  يف  تعاطيه  من  العالج  رات  املخدِّ
األفارقة  لدى  القنَّب  لتعاطي  السنوي  االنتشار  ل  معدَّ أنَّ  إىل 
ر   الذين ترتاوح سنُّهم بني 15 عاماً و64 عاماً ال يزال مرتفعاً، ويقدَّ
بـ 7.5 يف املائة، أْي ضعف املتوسط العاملي تقريباً. ووسط أفريقيا 
أعىل  فيهام  توجد  اللتان  اإلقليميتني  دون  املنطقتان  هام  وغربها 

الحقيقي  املدى  لكن  املائة.  يف   12.4 بـ  ر  وتقدَّ االنتشار،  الت  معدَّ
رات يف أفريقيا غري واضح، ألنَّ معظم البيانات  النتشار تعاطي املخدِّ
ل انتشاره قدمية أو غري متثيلية، أو منعدمة. وهذا ينطبق  عن معدَّ

رات األخرى غري القنَّب. أيضاً عىل أنواع املخدِّ

أفريقيا  أنَّ  يبدو  املتاحة،  املحدودة  البيانات  إىل  واستناداً   –403
األخرى.  باملناطق  مقارنة  الهريوين  تعاطي  يف  أكرب  زيادة  تشهد 
ويفيد املكتب بأنَّ جمهورية تنزانيا املتحدة وجنوب أفريقيا وزامبيا 
يف  زيادة  عن  أبلغت  ونيجرييا  وموزامبيق  وكينيا  ديفوار  وكوت 
تنزانيا  جمهورية  أبلغت  البلدان،  تلك  بني  ومن  الهريوين.  تعاطي 
املتحدة وجنوب أفريقيا وموزامبيق ونيجرييا أيضاً عن تزايد عدد 
من يلتمسون العالج من االضطرابات الناشئة عن تعاطي املؤثِّرات 
ل االنتشار السنوي لتعاطي املؤثِّرات األفيونية  ر معدَّ األفيونية. ويقدَّ
يف أفريقيا لدى من ترتاوح سنُّهم بني 15 عاماً و64 عاماً بـ 0.30 يف 
ل مشابه للمتوسط العاملي  املائة، أو أكرث من مليوين نسمة، وهو معدَّ

ر بـ 0.37 يف املائة. املقدَّ

النساء  لدى  سيَّام  ال  رات،  املخدِّ تعاطي  يتزايد  نيجرييا،  ويف   –404
والشباب. وعالوة عىل ذلك، فإنَّ خيارات العالج محدودة، ويواجه 
فقد  ذلك  ومع  املحلية.  مجتمعاتهم  يف  الوصم  رات  املخدِّ متعاطو 
يف  نيجرييا  يف  رات  للمخدِّ االرتهان  من  العالج  مستوى  ن  تحسَّ
من  للعالج  وطنية  دنيا  معايري  استحداث  بفضل  املاضية  السنوات 
دة للمامرسة  رات، وسياسة ومبادئ توجيهية موحَّ االرتهان للمخدِّ
رات.  الوطني إلنفاذ قانون املخدِّ الجهاز  العاملني مع  للمستشارين 
وشملت االسرتاتيجيات املوىص بها من طرف ذلك الجهاز للتعامل 
وتثقيفهم،  الشباب  توجيه  رات  املخدِّ تعاطي  ل  معدَّ تزايد  مع 
رات  وخفض الطلب، وإعادة التأهيل، وإعادة إدماج املرتهنني للمخدِّ

يف املجتمع.

كينيا  يف  الصحة  وزارة  أطلقت   ،2017 حزيران/يونيه  ويف   –405
مواد  تعاطي  عن  الناشئة  االضطرابات  لعالج  وطنيًّا  بروتوكوالً 
أن  وميكن  املواد.  هذه  تعاطي  يف  زيادة  كينيا  وتشهد  اإلدمان. 
رات بالحقن إىل زيادة االتِّجار الدويل  تُعزى الزيادة يف تعاطي املخدِّ
رات، إىل جانب موقع كينيا يف مفرتق طرق التجارة الدولية  باملخدِّ
من  املائة  يف  من 50  أكرث  أنَّ  إىل  اإلحصاءات  وتشري  املنطقة.  يف 
األمر  عاماً،  و19  أعوام   10 بني  سنُّهم  ترتاوح  رات  املخدِّ متعاطي 
الذي قد تكون له آثار كاسحة عىل التنمية االجتامعية–االقتصادية 
العالج  تعزيز خدمات  أنَّ  إىل  األدلة  وتشري  السكان.  للبلد وصحة 
رات والتحسني املستمر  من االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّ
لهذه الخدمات يؤدِّيان دوراً حاسم األهمية يف خفض الطلب عىل 
بني  البرشية  املناعة  نقص  بفريوس  العدوى  وانتقال  رات،  املخدِّ

رات. رات، والجرائم املتصلة باملخدِّ متعاطي املخدِّ

األفريقية  البلدان  معظم  يف  الصحية  النظم  لدى  تتوفَّر  وال   –406
رات  املخدِّ تعاطي  مدى  من  للتأكد  الالزمة  القدرات  أو  املوارد 
من  والعالج  الوقاية  خدمات  من  يكفي  ما  إلتاحة  أو  وأمناطه، 
ن  تحسَّ رات  للمخدِّ االرتهان  العالج من  أنَّ  بيد  رات.  املخدِّ تعاطي 
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تنزانيا  وجمهورية  وبوروندي  وإريرتيا  إثيوبيا  يف  ملحوظاً  ناً  تحسُّ
املتحدة والسنغال وسيشيل وكابو فريدي وكينيا وليربيا ومدغشقر 

وموريشيوس وموزامبيق ونيجرييا.

ة بلدان  والعالج اإلبدايل باملؤثِّرات األفيونية متاح اآلن يف عدَّ  –407
وجنوب  املتحدة  تنزانيا  وجمهورية  الجزائر  بينها  من  أفريقية، 
أفريقيا والسنغال وكينيا واملغرب وموريشيوس. وباإلضافة إىل ذلك، 
تنظر مرص يف إطالق مرشوع تجريبي، وتجري سيشيل حاليًّا تقييامً 
ملرشوع تجريبي. وبحسب االتحاد األفريقي فإنَّ برامج توفري اإلبر 
رات بالحقن متاحة يف جمهورية تنزانيا  واملحاقن ملن يتعاطون املخدِّ
يف  املغرب  افتتح  ذلك،  عن  وفضالً  وموريشيوس.  وكينيا   املتحدة 
افتتحت مرص  بينام  املدمنني،  لعالج  جديدين  مركزين   2017 عام 
املوافقة  ومتَّت  رات.  املخدِّ تعاطي  من  للعالج  القاهرة  يف  مرفقاً 
عالوة  البوبرينورفني،  استعامل  عىل   2016 عام  منذ  املغرب  يف 
باستعامل  سيشيل  أخذت  وباملثل،  املجال.  هذا  يف  امليثادون،  عىل 
زنجبار  بدأت  بينام  االنتكاس،  ملنع  والنالرتيكسون  البوبرينورفني 

بجمهورية تنزانيا املتحدة يف استعامل امليثادون.

وحتى 31 كانون األول/ديسمرب 2016، كان 651 من متعاطي   –408
رات قد طلبوا االنضامم إىل برنامج العالج اإلبدايل باملؤثِّرات  املخدِّ
مستشفى  يف  اإلدمان  ملشاكل  املتكاملة  املعالجة  مبركز  األفيونية 
يقبل  مل  االستيعابية  السعة  قيود  بسبب  ولكن  داكار،  جامعة 
يف  املستعمل  ر  املخدِّ هو  امليثادون  وكان  منهم.   178 املركز سوى 

العالج اإلبدايل.

فتح  الصحة  وزارة  من  بدعم  أعيد   2017 شباط/فرباير  ويف   –409
رات يف تونس، وهو  املركز الوحيد للعالج والوقاية من تعاطي املخدِّ
ة سنوات. وتُعزِّز إعادة  مركز “األمل”. وكان املركز قد أُغلق قبل عدَّ

رات يف البلد. فتحه عالج متعاطي املخدِّ

ويف عام 2016 نرُشت دراسة عن أمناط تعاطي مواد اإلدمان   –410
لدى طالب الجامعات يف جنوب أفريقيا. وخلصت الدراسة إىل أنَّ 
ل التعاطي الجاري للقنَّب كان 17.3 يف املائة. وخلصت دراسة  معدَّ
دة  رات متعدِّ أخرى نرُشت أيضاً يف عام 2016 إىل أنَّ تعاطي مخدِّ
أعوام   10 بني  أعامرهم  ترتاوح  الذين  بوتسوانا  يف  الطالب   لدى 
والتبغ  رات غري املرشوعة  املخدِّ الجمع بني  ينطوي عىل  و19 عاماً 
رات غري املرشوعة )18.7 يف  )26.6 يف املائة(، والكحول والتبغ واملخدِّ
رات غري املرشوعة والكحول )12.3 يف املائة(. ويف كل  املائة(، واملخدِّ
دة  من هذه الحاالت، كان احتامل تعاطي الذكور مواد إدمان متعدِّ
أكرب منه لدى اإلناث. وخلصت الدراسة أيضاً إىل أنَّ التعاطي خالل 
العمر للمواد املسبِّبة لإلدمان أمر شائع يف بوتسوانا. وأشارت نتائج 

الدراسة إىل الحاجة إىل تدخُّالت برنامجية فورية.

توفري  الركب يف  عن  متخلِّفة  تزال  ال  أفريقيا  بلدان  وكانت   –411
ح أن  رات. فوفقاً للمكتب، ليس من املرجَّ العالج من تعاطي املخدِّ
صة للعالج من تعاطي مواد اإلدمان إالَّ  تكون هناك ميزانية مخصَّ
التأهيل،  وإعادة  العالج  مرافق  وكانت  أفريقيا.  بلدان  ثلث  لدى 
العالجية والصحية األساسية املتعلقة بتعاطي  فضالً عن الخدمات 

رات، ال تزال نادرة يف كثري من البلدان األفريقية. وكان معظم  املخدِّ
النفيس–االجتامعي  الدعم  مع  السموم،  إزالة  هو  م  املقدَّ العالج 
وكان  التمويل  املتاحة ضعيفة  املرافق  كانت  عامة  وبصفة  أحياناً. 
م يف العادة يف  لني فيها قليالً. وكانت الرعاية تُقدَّ عدد املوظفني املؤهَّ
صة يف  مستشفيات طب نفيس مكتظَّة ال توجد فيها خدمات متخصِّ
م من جانب مامرسني  رات، أو كانت تُقدَّ العالج من االرتهان للمخدِّ
تابعة  مرافق  يف  م  تُقدَّ أو  للمراقبة  خاضعني  غري  التقليدي  للطب 

لجهات دينية.

القارة األمريكية باء– 

أمريكا الوسطى والكاريبي

التطوُّرات الرئيسية  –1

إلعادة  رئيسية  منطقة  والكاريبي  الوسطى  أمريكا  تزال  ال   –412
يف  املنتجة  البلدان  من  بة  املهرَّ املرشوعة  غري  رات  املخدِّ شحن 
وكولومبيا  بريو  من  املهرَّب  الكوكايني  سيَّام  ال  الجنوبية،  أمريكا 
وأوروبا.  الشاملية  أمريكا  أسواق  النهائية هي  تكون وجهته  الذي 
رات العاملي 2017 الصادر عن املكتب أنَّ إدارة  ويفيد تقرير املخدِّ
رت أنَّ 76 يف املائة من  رات يف الواليات املتحدة قدَّ مكافحة املخدِّ
الكوكايني الذي غادر أمريكا الجنوبية يف عام 2015 عرب رشق املحيط 
الهادئ، وذلك يف كثري من األحيان بواسطة سفينة عادية أو سفينة 
ا إىل  شبه غاطسة، ودخل أمريكا الوسطى أو املكسيك قبل نقله برًّ
العبور  منطقة  هي  الدومينيكية  والجمهورية  املتحدة.  الواليات 

الرئيسية للكوكايني يف منطقة الكاريب ي دون اإلقليمية.

إىل   15 نسبة  أنَّ   2017 أيار/مايو  يف  نرُشت  دراسة  ر  وتقدِّ  –413 
30 يف املائة )500 1 إىل 000 3 هكتار( من فقدان الغابات يف غواتيامال 
ونيكاراغوا وهندوراس يف العقد املايض نجمت عن االتِّجار بالكوكايني. 
الفقدان للغابات عىل  املائة من هذا  وحدثت نسبة 30 إىل 60 يف 
املستوى الوطني أو الدويل داخل مناطق محمية وطنيًّا أو دوليًّا. وقد 
لوحظ فقدان الغابات املذكور الناتج من االتِّجار بالكوكايني يف جميع 
ة يف البلدان األخرى يف  أنحاء املنطقة دون اإلقليمية، لكنه أقل حدَّ
رات بعمليات رشاء  أمريكا الوسطى. وتربط الدراسة االتِّجار باملخدِّ
األرايض بغرض قطع األشجار وتربية املاشية بصفة غري مرشوعة من 
أجل غسل األموال. وباإلضافة إىل ذلك، ذُكر أنَّ بناء الطرق الرسية 
رات غري املرشوعة هو  واملدارج الرسية للطائرات لتيسري نقل املخدِّ

من العوامل التي تُسهم يف فقدان الغابات.

التعاون اإلقليمي  –2

الوطنية  األجهزة  لرؤساء  والعرشين  السابع  االجتامع  يف   –414
والكاريب ي،  الالتينية  أمريكا  رات،  املخدِّ قوانني  بإنفاذ  املعنية 
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اإلقليمي،  الصعيد  رات عىل  باملخدِّ االتِّجار  حالة  املشاركون  قيَّم 
التعاون  بشأن  العمل  وخطة  السيايس  لإلعالن  متابعة  وأجروا 
مشكلة  ملواجهة  ومتوازنة  متكاملة  اسرتاتيجية  صوب  الدويل 
لجنة  قرار  لتنفيذ  استعراض  عن  فضالً  العاملية،  رات  املخدِّ
ة  عدَّ يف  املشاركون  نظر  ذلك،  عىل  وعالوة   .1/60 رات  املخدِّ
قوانني  إنفاذ  لدعم  اإلقليمية  االتصال  ات  منصَّ منها  مواضيع، 
رات وغريه  رات؛ والصالت بني االتِّجار غري املرشوع باملخدِّ املخدِّ
الجرائم،  لبعض  السجن  وبدائل  املنظَّمة؛  الجرمية  أشكال  من 
مثل اسرتاتيجيات خفض الطلب؛ وتدابري االستجابة لالحتياجات 
ومعالجته  التعاطي  من  الوقاية  بغية  والشباب  لألطفال  الخاصة 

رات. املخدِّ طهم يف جرائم  لتورُّ ي  والتصدِّ

رات  واعتمدت لجنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخدِّ  –415
التابعة ملنظمة الدول األمريكية، يف دورتها العادية الستني، املعقودة 
نصف  عمل  خطة   ،2016 الثاين/نوفمرب  ترشين  يف  البهاما  جزر  يف 
رات للفرتة 2016–2020. وتستند  الكرة األرضية الغريب بشأن املخدِّ
مجاالت  خمسة  د  وتحدِّ السابقة،  االسرتاتيجيات  إىل  الخطة  هذه 
عمل اسرتاتيجية، وهي: تعزيز املؤسسات، وخفض الطلب، وخفض 

العرض، وتدابري املراقبة، والتعاون الدويل.

أمنيًّا  اتفاقاً  وهندوراس  وغواتيامال  السلفادور  ووقَّعت   –416 
العمل  “فرقة  مبوجبه  تُنشأ   2016 الثاين/نوفمرب  ترشين  يف  ثالثيًّا 
الثالثية”. ومبوجب هذا االتفاق، التزمت حكومات “املثلَّث الشاميل” 
الثالث بالتعاون والتنسيق، حتى 15 ترشين الثاين/نوفمرب 2017، يف 
الحدود وتهريب  املنظَّمة وأمن  الجرمية  بينها  سبعة مجاالت، من 

رات واملسائل الجمركية. املخدِّ

والواليات  كوبا  من  مسؤولون  وقَّع   2017 متوز/يوليه  ويف   –417
االتِّجار  مكافحة  بشأن  الثالث  التقني  االجتامع  يف  املتحدة، 
اتفاقاً  البلدين،  يف  رات  املخدِّ قوانني  إنفاذ  سلطات  بني  رات  باملخدِّ
رات  باملخدِّ االتِّجار  ملكافحة  الحكومتني  بني  التعاون  لتعزيز  ثنائيًّا 

واملؤثِّرات العقلية.

1 متوز/يوليه  خ  املؤرَّ  21 رقم  قانونها  مبقتىض  بنام،  وتعمل   –418
ملنع  بريو، يف مسعى  مع  وإجراءاتها  مواءمة سياستها  2016، عىل 
العقلية  واملؤثِّرات  رات  للمخدِّ املرشوع  غري  اإلنتاج  ومكافحة 
القانون عىل تقديم الدعم  واالتِّجار بها. وباإلضافة إىل ذلك، ينصُّ 
وإعادة تأهيل  رات  املخدِّ تعاطي  من  الوقاية  إىل  الرامية  للجهود 
 2016 الثاين/نوفمرب  ترشين  يف  بنام  أصدرت  وباملثل،  املتعاطني. 
باراغواي  مع  السياسات  ق  تُنسَّ مبوجبه  الذي   62 رقم  القانون 

رات. رات وتعاطي املخدِّ ملكافحة االتِّجار غري املرشوع باملخدِّ

يف  مشاركتها  زادت  املنطقة  حكومات  بأنَّ  املكتب  ويفيد   –419
الجامرك  ومنظمة  املكتب  بني  املشرتك  الحاويات  مراقبة  برنامج 
والجمهورية  وجامايكا  وبنام  إكوادور  حكومات  وتشارك  العاملية. 
يف  جميعاً  وهندوراس  وكوبا  وغواتيامال  والسلفادور  الدومينيكية 
الربنامج، الذي زيد توسيعه ليشمل ليس فقط الشحن البحري بل 
أيضاً الشحن الجوي. ويف عام 2017 ساهم برنامج مراقبة الحاويات 

يف ضبط أكرث من 35 طنًّا من الكوكايني و200 كيلوغرام من القنَّب 
عىل نطاق منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي.

الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية  –3

يف نيسان/أبريل 2017 أنشأت حكومة سانت كيتس ونيفيس   –420
اللجنة الوطنية املعنية بالقنَّب، التي تتألَّف من الجهات املعنية يف 
قطاعات التعليم والصحة وإنفاذ القانون والقطاع املرصيف والقطاع 
اللجنة يف بحث مختلف اآلثار املرتتِّبة عىل  الديني. وتتمثَّل والية 

اإلنهاء املحتمل لتجريم القنَّب يف البلد.

وبدأت هيئة إصدار تراخيص القنَّب يف جامايكا، التي أنشأها   –421
قانون تعديل قانون العقاقري الخطرة لعام 2015، إصدار موافقات 
التي  املنشآت  لعدد من  تشغيل  تراخيص  للحصول عىل  مرشوطة 
تزرع القنَّب وتقوم بتجهيزه يف البلد. وتتوقَّع الهيئة أن يتسنَّى بدء 

اإلنتاج التجاري املرشوع للقنَّب يف موعد غايته نهاية عام 2017.

ويف آذار/مارس 2017 أصدرت حكومة جزر البهاما اسرتاتيجيتها   –422
رات للفرتة 2017–2021. وتضع االسرتاتيجية  الوطنية ملكافحة املخدِّ
بها  املضطلع  واألنشطة  املبذولة  الجهود  لجميع  مشرتكاً  إطاراً 
عنارص من خطة عمل  وتضمُّ  البهاما،  رات يف جزر  املخدِّ ملكافحة 
رات للفرتة 2016–2020،  نصف الكرة األرضية الغريب بشأن املخدِّ
رات،  املخدِّ تعاطي  ملكافحة  األمريكية  البلدان  لجنة  عن  الصادرة 
والتوصيات الواردة يف الوثيقة الختامية للدورة االستثنائية الثالثني 
يف  املعقودة  العاملية،  رات  املخدِّ مشكلة  بشأن  العامة   للجمعية 
أحد  ومتثَّل   .2030 لعام  املستدامة  التنمية  وخطة   ،2016 عام 
السابقة ملكافحة  الخمسية  االسرتاتيجية  الرئيسية عن  االختالفات 
ل إىل اتِّباع نهج الصحة العامة بدالً من اتِّباع نهج  رات يف التحوُّ املخدِّ

رات الوطنية. العدالة الجنائية يف معالجة مشكلة املخدِّ

عون يف كوستاريكا سلسلة من القوانني الجديدة  وسنَّ املرشِّ  –423
الوطني.  الصعيد  املراقبة عىل  للترشيعات وإجراءات  واإلصالحات 
إصالحات   2017 أيار/مايو  يف  الصادر   9449 رقم  القانون  ويُجري 
اإلصالحات  د  وتشدِّ  .7786 رقم  الوطني  القانون  من  مواد  ة  لعدَّ
املؤسسات  بها  تقوم  التي  النقدية  باملعامالت  الخاصة  اإلجراءات 
املالية واملهنيون، من أجل مكافحة غسل األموال املتأتِّية من أنشطة 

غري مرشوعة.

ووافق مجلس الشيوخ يف الجمهورية الدومينيكية عىل قانون   –424
جديد ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. وقد ألغى هذا القانوُن 
القانوَن السابق رقم 72–2 بشأن غسل عائدات الجرمية املتأتِّية من 
رات، ووضع إطاراً تنظيميًّا جديداً للمؤسسات املالية.  االتِّجار باملخدِّ
األموال  غسل  جرائم  لفئات  تحديثاً  الجديد  القانون  أجرى  كام 

ومتويل اإلرهاب، إىل جانب الجزاءات املنطبقة. 

جديدة  خمسية  وطنية  اسرتاتيجية  السلفادور  ووضعت   –425
الجنسني  بني  واملساواة  اإلنسان  حقوق  د  تجسِّ رات  املخدِّ ملكافحة 



رات ٢٠١7  68  تقرير الهيئ�ة الدولية لمراقبة المخدِّ

بالتشاور مع  العلمية. وقد ُوضعت االسرتاتيجية  األدلة  واستخدام 
والعرض،  الطلب  خفض  مجاالت  يف  السلفادور  يف  17 مؤسسًة 
ومراقبة املواد، وغسل األموال، والتعاون الدويل. وفضالً عن ذلك، 
تعمل الحكومة عىل إصالح ترشيعاتها املتعلقة بغسل األموال وغسل 

املوجودات، مبساعدة من املكتب، وفقاً لالسرتاتيجية الجديدة. 

ويف كانون الثاين/يناير 2017، سنَّت حكومة هندوراس القانون   –426
املتعلق بتمويل األحزاب السياسية والحمالت السياسية وشفافيتها 
مكافحة  دعم  بعثة  من  الذي وضع مبساعدة  ومراجعة حساباتها، 
الفساد واإلفالت من العقاب يف هندوراس. ويجيز الترشيع إصدار 
فة يف الجرائم الطفيفة ملن يتعاونون مع السلطات يف  أحكام مخفَّ

القضايا املقامة ضد زعامء العصابات واألفراد املتورِّطني يف الفساد.

وقامت بنام يف آذار/مارس 2017 بنرش فرقة العمل املشرتكة   –427
رات والجرمية. وتتألَّف فرقة العمل  “النرس”، وهي قوَّة ملكافحة املخدِّ
من حوايل 300 من املوظفني املكلَّفني بإنفاذ القانون يف جميع أنحاء 
البلد، مبا يف ذلك الرشطة الوطنية، ودائرة الحدود، والقوات الوطنية 
الجوية والبحرية، وعنارص وزارة األمن العام. وتشري الحكومة إىل أنَّ 
سبب الحاجة إىل فرقة العمل هو ازدياد صنع الكوكايني يف كولومبيا. 
وتُنرش وحدات فرقة العمل يف مناطق االضطرابات يف املدن واألحياء 
اإلجرامية  والشبكات  العصابات  ملكافحة  أنحاء البلد  جميع  يف 

رات وغريه من األنشطة اإلجرامية. الضالعة يف االتِّجار باملخدِّ

ه انتباَه جميع الحكومات يف املنطقة إىل  وتودُّ الهيئُة أن توجِّ  –428
القنَّب ألغراض غري االستعامل  باستخدام  التي تسمح  التدابري  أنَّ 

الطبي أو العلمي تتعارض مع أحكام اتفاقية سنة 1٩٦1.

ب الهيئة بالجهود التي تبذلها حكومات املنطقة التي  وترحِّ  –429
رات. تعمل عىل تعزيز التعاون فيام بينها يف مكافحة االتِّجار باملخدِّ

الزراعة واإلنتاج والصنع واالتِّجار  –4

رات املخدِّ )أ( 

املشكلة الرئيسية يف أمريكا الوسطى والكاريب ي هي االتِّجار   –430
رات  رات – ال سيَّام االتِّجار بالكوكايني – وليس إنتاج املخدِّ باملخدِّ
ى حكومات  وصنعها، باستثناء إنتاج القنَّب يف بعض البلدان. وتتصدَّ
املنطقة لهذه املشكلة من خالل تعزيز التعاون فيام بينها وكذلك 
مكافحة  عىل  القانون  بإنفاذ  املكلَّفني  املوظفني  قدرة   تعزيز 

رات. الشبكات اإلجرامية التي تقود أنشطة االتِّجار باملخدِّ

ووفقاً لبيانات املضبوطات املستقاة من التقارير الرسمية، ظلَّ   –431
ا يف عام 2015 مقارنة  االتِّجار بالكوكايني يف أمريكا الوسطى مستقرًّ
بالسنوات السابقة، مع ضبط 86 طنًّا من الكوكايني. وتشري البيانات 
مضبوطات  إجاميل  انخفاض طفيف يف  إىل  عام 2016  عن  املتاحة 
الكوكايني يف املنطقة، مع احتامل أن تكون أمناط التدفُّق قد اختلفت. 
وقد أفادت بنام عن زيادة كربى يف مضبوطات الكوكايني وأفادت 
بعام 2015.  مقارنة  املضبوطات  يف  كبري  انخفاض  عن  هندوراس 

الت االتِّجار بالكوكايني يف الكاريب ي يف عام 2016 مامثلة  وكانت معدَّ
جانب  من  السبيل  اعرتاض  ل  معدَّ أنَّ  كام   ،2015 عام  الت  ملعدَّ
الحكومات والرشكاء الدوليني ال يزال مرتفعاً. وال تزال الجمهورية 
غري  للمواد  الكاريب ي  يف  الرئيسية  العبور  مراكز  أحد  الدومينيكية 

هة إىل األسواق يف أوروبا. املرشوعة املوجَّ

الكوكايني 65 طنًّا من إجاميل املواد غري  وبلغت مضبوطات   –432
املرشوعة التي ضبطتها سلطات بنام يف عام 2016، البالغ 70 طنًّا. 
قد  بنام  كانت  إذ  املائة،  يف   25 بنسبة  كبرية،  زيادة  هذه  وكانت 
يف  الكوكايني  من  طنًّا   52 عىل  قليالً  يزيد  ما  بأنَّها ضبطت   أفادت 
ن  الرغم من تحسُّ بأنَّه عىل  بنام  السلطات يف  عام 2015. وأفادت 
العامة  املشكلة  فإنَّ  رات  باملخدِّ االتِّجار  مكافحة  عىل  قدرتها 
رات يف البلد ال تزال تزداد سوءاً، مع ازدياد العنف والجرمية  للمخدِّ
االتِّجار  من  املتأتِّية  األرباح  غسل  عن  فضالً  رات،  باملخدِّ املتصلني 

رات يف القطاع املرصيف. باملخدِّ

انخفاضاً  هندوراس  يف  الكوكايني  ضبط  عمليات  وشهدت   –433
من  هبوطاً   ،2016 عام  يف  كيلوغراماً   735 ُضبط  حيث   حادًّا، 
مضبوطات  تقريباً  وتضاعفت  السابق.  العام  يف  كيلوغراماً   2  032
كوكايني “الكراك” من 665 3 قطعًة يف عام 2015 إىل 401 6 قطعة 
مضبوطات  ارتفاع  أنَّ  هندوراس  حكومة  وتعتقد   .2016 عام  يف 
رات املحلية  كوكايني “الكراك” يرجع إىل تزايد عدد مختربات املخدِّ

بة. غري املرشوعة، فضالً عن ازدياد السالئف الكيميائية املهرَّ

كبرية  زيادة  عن  غواتيامال  يف  الوطنية  السلطات  وأبلغت   –434
مجموعها  بلغ  التي   ،2016 عام  يف  املضبوطة  الكوكايني  كمية   يف 
12.8 طنًّا، أْي أكرث من ضعف الكمية البالغة 6.1 أطنان التي ضبطت 
انخفاضا يف  “الكراك”  كوكايني  عام 2015. وشهدت مضبوطات  يف 
البلد، من 6.12 كيلوغرامات يف عام 2015 إىل 5.24 كيلوغرامات يف 
عام 2016. كام أبلغت السلطات عن زيادة كبرية يف كمية الهريوين 
إىل   2015 عام  يف  كيلوغراماً   83 من  ارتفعت  التي   املضبوطة، 
143 كيلوغراماً يف عام 2016. وأشارت سلطات البلد إىل أنَّ طريقة 
بون من استخدام حاويات  ل املهرِّ ت كثرياً، حيث تحوَّ التهريب تغريَّ

البضائع التجارية إىل استخدام الزوارق الرسيعة.

رات  وأفادت كوستاريكا بأنَّها مل تعد بلد عبور لشحنات املخدِّ  –435
غري املرشوعة فحسب، بل أصبحت أيضاً، استناداً إىل املعلومات عن 
رات غري املرشوعة قبل شحنها  املضبوطات، جهة إيداع مؤقَّتة للمخدِّ
النهايئ إىل األسواق املقصودة. وباإلضافة إىل ذلك، أفادت السلطات 
والحرضية،  الريفية  املناطق  يف  للقنَّب  مزارع  تجد  تزال  ال  بأنَّها 
ه إىل االستهالك املحيل.  وتعتقد أنَّ معظم إنتاج القنَّب املحيل موجَّ
وعالوة عىل ذلك، أكَّدت السلطات عىل أنَّ الطبيعة الجغرافية للبلد 
رات، وأنَّ تضاريس املناطق الحدودية  هي عامل مساعد ملهرِّيب املخدِّ

رات صعباً بوجه خاص. للبلد تجعل اعرتاض مهرِّيب املخدِّ

مضبوطات  يف  زيادة  الدومينيكية  الجمهورية  لت  وسجَّ  –436
 ،2016 عام  من  األول  النصف  إىل   2015 عام  نهاية  من  الكوكايني 
ولكن  املهرَّب،  ر  املخدِّ تدفُّق  ازدياد  إىل  األرجح  ذلك عىل  ويرجع 
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بأنَّ  السلطات  وأفادت  االعرتاض.  الت  معدَّ ارتفاع  إىل  أيضاً  يرجع 
لهم  مرخَّص  صيَّادون  بأنَّهم  يتظاهرون  دومينيكية  سفن  ربابنة 
أعايل  يف  القيام  تيسري  أجل  من  للبلد  اإلقليمية  املياه  ويتجاوزون 
رات غري املرشوعة الناشئة يف أمريكا الجنوبية، عن  البحار بنقل املخدِّ
طريق نقل شحنات الكوكايني إىل سفن متَّجهة إىل األسواق املقصودة 

يف أمريكا الشاملية وأوروبا. 

رات لعام 2016،  ووفقاً لتقرير السلفادور الوطني عن املخدِّ  –437
الفرتة 2011– الكوكايني خالل  كبرية يف مضبوطات  زيادة  حدثت 

2015، من 649.7 كيلوغراماً يف عام 2011 إىل 057.6 3 كيلوغراماً يف 
عام 2015. ويرى التقرير أنَّ هذا يشري إىل حدوث زيادة يف تهريب 
رات عرب البلد، ال سيَّام التهريب بواسطة الزوارق الرسيعة عىل  املخدِّ

ساحل املحيط الهادئ.

ترينيداد  يف  السواحل  خفر  ضبط   2017 شباط/فرباير  ويف   –438
املتحدة،  الواليات  سواحل  خفر  مع  مشرتكة  عملية  يف   وتوباغو، 
ر مببلغ  4.2 أطنان من الكوكايني قبالة سواحل سورينام بقيمة تقدَّ
125 مليون دوالر. واعتربت السلطات املحلية أنَّ هذه الضبطية من 
أكرب الضبطيات التي متَّت يف حوض املحيط األطليس منذ عام 1999.

وضبطت سلطات إنفاذ القانون يف جزر البهاما ما مجموعه   –439
يف  الكوكايني  من  كيلوغرام  و700  القنَّب  من  كيلوغراماً   7  252.9
عام 2015. وانخفضت مضبوطات القنَّب بنسبة 22 يف املائة مقارنة 
املائة.  بنسبة 66 يف  الكوكايني زادت  بعام 2014، لكن مضبوطات 
ومل تبلِّغ السلطات املحلية عن ضبطيات للهريوين يف جزر البهاما يف 

عام 2015.

األمريكية، يف  والبحرية  الهولندية  امللكية  البحرية  وضبطت   –440
من  األول  النصف  يف  جرت  مشرتكة  سبيل  اعرتاض  عمليات  ة   عدَّ
رسيعة.  زوارق  من  الكوكايني  من  طن   1.1 من  أكرث   ،2017 عام 
املياه  يف  الكاريب ي  البحر  جنوب  منطقة  يف  الضبطيات  وحدثت 

الواقعة بني كوراساو وكولومبيا.

يف  يزال  ال  البلد  يف  الكوكايني  تهريب  بأنَّ  غرينادا  وأفادت   –441
انخفاض، حيث ُضبط 12 كيلوغراماً يف عام 2016، مقارنة بالكمية 
كيلوغراماً.   71 بلغت  والتي   2014 عام  يف  ُضبطت  التي  الكبرية 
أيضاً  البلد  يف  القانون  إنفاذ  سلطات  ضبطت   ،2016  ويف عام 
قنَّب،  نبتة   6 000 من  وأكرث  القنَّب،  من  كيلوغراماً   1 421 
و640 غراماً من كوكايني “الكراك”، ومل تبلِّغ عن أيِّ ضبطيات من 

املؤثِّرات األفيونية. 

كمية  يف  كبري  انخفاض  حدوث  عن  هندوراس  وأفادت   –442
 القنَّب املضبوطة، حيث ُضبط 155 كيلوغراماً يف عام 2016 مقارنة 
بـ 363 2 كيلوغراماً يف عام 2015. غري أنَّ مضبوطات نبتات القنَّب 
ارتفعت إىل 253 24 وحدًة يف عام 2016، من 072 10 وحدًة يف 

عام 2015. 

وأبلغت غواتيامال عن زيادة كبرية يف مضبوطات القنَّب يف   –443
عام 2016، إذ ضبط 1.5 طن منها. وكانت تلك زيادة إىل أكرث من 

بعام 2015، عندما ضبط 347 كيلوغراماً.  أربعة أضعاف مقارنة 
نبتات  عدد  مامثلة يف  زيادة  إىل  الغواتياملية  السلطات  وأشارت 
القنَّب التي ضبطت، حيث ضبطت 3.1 ماليني نبتة يف عام 2016، 

مقارنة بضبط 000 692 نبتة يف عام 2015.

الذين  الشباب  عدد  يف  زيادة  حدثت  السلفادور،  ويف   –444

ارتفع  حيث  رات،  املخدِّ حيازة  بتهمة  وحوكموا  قضائيًّا  لوحقوا 

العدد من 396 حالًة يف عام 2011 إىل 013 1 حالًة يف عام 2015. 

ومن بني هؤالء، كانت نسبة 98 يف املائة من األشخاص املحتجزين 

عاماً   15 بني  سنُّهم  ترتاوح  شباب  هم  رات  املخدِّ حيازة   بتهمة 

و24 عاماً ُوجد بحوزتهم القنَّب. وأشارت سلطات السلفادور إىل 

أنَّ البلد ال ينتج كميات كبرية من القنَّب؛ بيد أنَّ هناك أدلة عىل 

ب من البلدان املجاورة لتوزيعه يف السوق املحلية. أنَّ القنَّب يُهرَّ

رات  وأفادت جامايكا بأنَّها منطقة رئيسية إلعادة شحن املخدِّ  –445

املتحدة وأوروبا.  الواليات  النهايئ  املقصد  إىل  الجنوبية  أمريكا  من 

وأفادت أيضاً بأنَّ فساد املوظفني املكلَّفني بإنفاذ القانون وموظفي 

املوانئ واملطارات ييرسِّ التهريب ويتسبَّب يف تعقيد عمليات اعرتاض 

السبيل. وتواصل السلطات الوطنية بذل الجهود ملكافحة الفساد من 

خالل االعتقاالت واملالحقات القضائية. 

دت ثالثة دروب رئيسية إلعادة الشحن يف هندوراس  وُحدِّ  –446

الجنوبية إىل األسواق يف  رات من أمريكا  متكِّن من تهريب املخدِّ

الدرب  أنَّ  إىل  هندوراس  يف  السلطات  وتشري  الشاملية.  أمريكا 

تُستخدم  كام  البلد.  عرب  الجو  طريق  عن  هو  استخداماً  األكرث 

املواد  لنقل  األطليس  املحيط  امتداد  عىل  الساحلية  الدروب 

عادًة  تُستخدم  الحدودية،  املناطق  ويف  البلد.  عرب  املرشوعة  غري 

إىل  السلطات  تشري  والبحرية عىل حدٍّ سواء. كام  الربية  الدروب 

بون  رات غري املرشوعة، حيث بدأ املهرِّ كات املخدِّ صعوبة تتبُّع تحرُّ

من  الكاريبية  املنطقة  يف  الصغرى  التهريب  أساليب  استخدام  يف 

قوارب  باستخدام  التهريب  نشاط  إخفاء  خالل  من  هندوراس، 

للتمويه. املحلية  الصيد 

يف  طوارئ  حالة  غواتيامال  يف  الوطنية  السلطات  وأعلنت   –447

ماركوس،  سان  مقاطعة  يف  وتايومولكو،  إيكستشيغوان  بلديتي 

اإلعالن  وأُصدر   .2017 أيار/مايو  يف  يوماً،   30 ملدة  البداية  يف 

املحلية  املجتمعات  بني  املحادثات  فشل  بعد  السيطرة  الستعادة 

يف املنطقة بشأن السيطرة عىل األرايض، وأعقبت ذلك صدامات 

األفيون  خشخاش  أنَّ زراعة  الوطنية  السلطات  وتعتقد  عنيفة. 

والقنَّب كانت أحد أسباب الرصاع. وأُنهيت حالة الطوارئ أخرياً 

يف 8 آب/أغسطس 2017 بعد أن أباد موظفو إنفاذ القانون أكرث 

من  نبتة  مليون   360 من  يقرب  وما  قنَّب  نبتة   300 000 من 

بينام  املقاطعة،  يف  الرشطة  وجود  ويتواصل  األفيون.  خشخاش 

الناشبة  املنازعات  لحلِّ  الوساطة  بدور  الوطنية  السلطات  تقوم 

بني قادة املجتمعات املحلية. 
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املؤثِّرات العقلية )ب( 

املؤثِّرات  إنتاج  أنَّ  يبدو  ال  املتاحة،  املعلومات  إىل  استناداً   –448
ياً كبرياً يف املنطقة، حيث إنَّ عدداً  العقلية واالتِّجار بها ميثِّل تحدِّ

قليالً من البلدان هو الذي يبلِّغ عن ضبطيات كبرية.

ويف جزر البهاما، ازدادت مضبوطات أقراص مادة 4،3–ميثيلني   –449
“اإلكستايس”(  الشائع  واسمها   ،MDMA( ميثامفيتامني  ديوكيس 
قرصاً،   195 بلغت  حيث   ،2015 عام  يف  الضعف  من   بأكرث 
الفرتة  البالغ 54 قرصاً خالل  السنوي  املتوسط  وهو عدد أكرب من 
استثنائية  كمية  الحكومة  ضبطت   2014 ويف عام   .2013–2010 

بلغت 000 18 قرص من اإلكستايس.

كان  مهجوراً  مخترباً  أنَّ  السلطات  اكتشفت  غواتيامال،  ويف   –450
يتسنَّ  مل  أنَّه  إالَّ  ا،  رسًّ األمفيتامينية  طات  املنشِّ صنع  يف  يستخدم 
تحديد الكميات أو املواد املصنوعة املعيَّنة. وكانت توجد يف املعدات 
أنَّ  إىل  يشري  مامَّ  السالئف،  من  نذرة  كميات  املوقع  يف  املوجودة 

املواد كانت يف املرحلة املبكِّرة من اإلنتاج.

وأفادت السلطات املحلية يف هندوراس عن اكتشاف مختربين   –451
غري  أخرى  مواد  جانب  إىل  األمفيتامينية،  طات  املنشِّ لصنع  رسيني 
طات  منشِّ صنع  عن  رسمية  إفادة  أول  هذه  وكانت  مرشوعة. 

أمفيتامينية بصفة غري مرشوعة يف البلد.

السالئف الكيميائية )ج( 

البلد،  يف  تُصنع  ال  السالئف  بأنَّ  كوستاريكا  حكومة  أفادت   –452
أنَّ  إالَّ  الكالسيوم،  كربونات  من  املستخرجة  املواد  بعض  باستثناء 
وأشارت  البلد.  يف  السالئف  حركة  كثب  عن  تتعقَّب  السلطات 
السلطات إىل أنَّ االفتقار إىل تعاون وتنسيق دوليني قويني يعرقل 
الحدود،  عرب  الكيميائية  السالئف  حركة  لتعقُّب  املبذولة  الجهود 

فيزيد من صعوبة منع ترسيبها.

املنطقة  يف  بلدان  ة  عدَّ تعرَّضت  األخرية،  السنوات  ويف   –453
رات عىل نحو غري مرشوع.  لتهريب السالئف من أجل صنع املخدِّ
د إىل مختربات رسية  بة تُورَّ ويف بعض الحاالت، كانت السالئف املهرَّ
حاالت  ويف  األمفيتامينية.  طات  املنشِّ أو  الكوكايني  تصنع  محلية 
املكسيك.  إىل  وبليز  غواتيامال  من  تهرَّب  السالئف  كانت  أخرى، 
مبراقبة  يتعلَّق  فيام  للحالة  شامل  استعراض  عىل  االطِّالع  وميكن 
السالئف يف املنطقة يف تقرير الهيئة لعام 2017 عن تنفيذ املادة 12 

من اتفاقية سنة 1988.

املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية )د( 

لوزارة  التابع  رات  املخدِّ مراقبة  مجلس  أفاد   ،2017 عام  يف   –454
الخاص  جدوله  يف  الكيتامني  أدرج  بأنَّه  كوستاريكا  يف   الصحة 

األول/ كانون  من  اعتباراً  للمراقبة  الخاضعة  العقلية  باملؤثِّرات 
فيام  دة  محدَّ تدابري   2016 متوز/يوليه  يف  ونُفِّذت   ،2015 ديسمرب 

يتعلَّق بتجارة وحركة الكيتامني.

وتودُّ الهيئُة أن تشكر الحكوماِت يف املنطقة عىل جهودها   –455
مكافحة  بهدف  واملراقبة  السبيل  اعرتاض  مجال  يف  ة  املستمرَّ
بصفة  بها  واالتِّجار  الدولية  للمراقبة  الخاضعة  املواد  إنتاج 

غري مرشوعة.

التعاطي والعالج  –5

رات تعاطياً يف املنطقة، عىل الرغم من  القنَّب هو أكرث املخدِّ  –456
رات أخرى مبستويات أدن من حيث االنتشار.  أنَّه يتمُّ تعاطي مخدِّ
طات  املنشِّ من  العقلية وغريها  املؤثِّرات  تعاطي  انتشار  الت  ومعدَّ
ون العالج  ا، وال متثِّل سوى نسبة ضئيلة من الذين يتلقَّ منخفضة جدًّ
رات. ويف املنطقة، تركِّز الجهود الحكومية الرامية  من تعاطي املخدِّ
رات عىل الحمالت اإلعالمية واملبادرات  إىل الوقاية من تعاطي املخدِّ
الحكومات عىل توفري خيارات عالجية شاملة ملن  املامثلة. وقدرة 
رات محدودة، بسبب وجود مشاكل هيكلية يف كثري  يتعاطون املخدِّ
التمويل.  التقنية، وعدم كفاية  القدرات  الطبية، ونقص  النظم  من 
دراسات  املنطقة  بلدان  من  كثري  لدى  توجد  ال  ذلك،  عن  وفضالً 
رات غري املرشوع والعالج  ل انتشار تعاطي املخدِّ قُطرية بشأن معدَّ

من التعاطي بني عموم السكان. 

ل االنتشار  ر معدَّ رات العاملي 2017، يقدَّ ووفقاً لتقرير املخدِّ  –457
من  املائة  يف   2.1 بنسبة  الكاريب ي  يف  القنَّب  لتعاطي  السنوي 
ر  ويقدَّ عاماً،  و64  عاماً   15 بني  أعامرهم  ترتاوح  الذين  األشخاص 
تعاطي املؤثِّرات األفيونية بنسبة 0.24 يف املائة، وتعاطي األفيونيات 
ل انتشار تعاطي الكوكايني بنسبة  ر معدَّ بنسبة 0.15 يف املائة. ويقدَّ
الكاريب ي.  يف  املائة  يف  و0.62  الوسطى  أمريكا  يف  املائة  يف   0.61 
ل انتشارها بنسبة  ر معدَّ طات الطبية فيقدَّ ا األمفيتامينات واملنشِّ أمَّ
الكاريب ي.  يف  املائة  يف  و0.86  الوسطى  أمريكا  يف  املائة  يف   0.71 
ل االنتشار السنوي لتعاطي “اإلكستايس” هو األدن بني املواد  ومعدَّ
أمريكا  يف  املائة  يف   0.06 بنسبة  ر  يقدَّ حيث  للمراقبة،  الخاضعة 

الوسطى و0.16 يف املائة يف الكاريب ي.

ويف كوستاريكا، ووفقاً للدراسة االستقصائية الوطنية الرابعة   –458
الثانوي يف عام 2015،  التعليم  رات بني طالب  املخدِّ بشأن تعاطي 
التي نرُشت يف عام 2017، كانت سنُّ 13 عاماً هي سن بداية تعاطي 
طات دون وصفة طبية. وتبنيَّ أنَّ مساكن الطالب  ئات واملنشِّ املهدِّ
ل عليها دون  طات املتحصَّ ئات واملنشِّ كانت املصدر الرئييس للمهدِّ
بني  متامثل  القنَّب  تعاطي  انتشار  ل  معدَّ أنَّ  وُوجد  طبية.  وصفة 
الذكور واإلناث، خالفاً للدراسات االستقصائية السابقة التي وجدت 
استهالك  انتشار  ل  معدَّ وكان  الذكور.  بني  أكرب  االنتشار  ل  معدَّ أنَّ 

الكوكايني منخفضاً يف جميع أنحاء البلد. 
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وأفادت السلطات الكوستاريكية بأنَّ حوايل 3.3 يف املائة من   –459
السكان الذين ترتاوح سنُّهم بني 12 عاماً و70 عاماً كانوا بحاجة إىل 
رات يف عام 2016، وهي زيادة إىل ثالثة  املخدِّ العالج من تعاطي 
بأنَّ  الرسمية  التقارير  أفادت  عندما   ،2011 بعام  مقارنة  أضعاف 
املرىض  وتلقَّى  العالج.  إىل  بحاجة  كانوا  السكان  من  املائة  يف   1.1
بينام  مة،  املقدَّ العالج  خدمات  من  تقريباً  املائة  يف   86 الداخليون 
الخارجيني.  للمرىض  املائة،  يف   14 وهي  ية،  املتبقِّ النسبة  كانت 
مرة  ألول  العالج  تلقَّى  العالج،  وا  تلقَّ الذين  األشخاص  بني  ومن 
والكوكايني  املائة(  يف   59( القنَّب  تعاطي  وشكَّل  املائة.  يف   87 
رات لدى  )38 يف املائة( الغالبية العظمى من حاالت تعاطي املخدِّ
الخاضعني للعالج. وأشارت السلطات املحلية إىل عدم وجود عيادات 
امليثادون لعالج املرتهنني للمواد املشتقة من األفيون. وباإلضافة إىل 
املؤسسات  وضعف  والتدريب  إىل التمويل  االفتقار  أنَّ  ُذكر   ذلك، 

رات.  يات أمام تقديم العالج من تعاطي املخدِّ هام من التحدِّ

يف  تفيد  االنتشار  ل  معدَّ عن  بيانات  غرينادا  لدى  وليست   –460
الت التعاطي بني عموم السكان، إالَّ أنَّ السلطات أفادت  تعقُّب معدَّ
بأنَّ الغالبية العظمى من الذين أُلحقوا باملستشفيات ومراكز للعالج 

رات كانوا من الذكور املتعاطني للقنَّب.  بسبب تعاطي املخدِّ

يف  رات  واملخدِّ للكحول  باالرتهان  املعني  املعهد  وأطلق   –461
كوستاريكا حملة وقائية تستهدف التالميذ يف سنِّ التعليم االبتدايئ 
ة برامج  بعنوان “أتعلَّم كيف أدبِّر أموري بنفيس”. وبدأ املعهد عدَّ
رات يف مكان  أخرى يف كوستاريكا لتعزيز الوقاية من تعاطي املخدِّ
ة حمالت وقائية إعالمية يف جميع أنحاء البلد،  العمل، فضالً عن عدَّ

.”La Urba“ منها املسلسل التلفزيوين القصري

ووفقاً ملا أفادت به حكومة هندوراس، أجريت مجموعة من   –462
وللفئات  السكان  لعموم  رات  املخدِّ من  الوقاية  وتدخُّالت  أنشطة 
املعرَّضة للخطر. ونُظِّمت حمالت وقائية، ال سيَّام لالحتفال باليوم 
بها.  املرشوع  غري  واالتِّجار  رات  املخدِّ تعاطي  ملكافحة  الدويل 
كبديل  املهني  التدريب  لربامج  الرتويج  جرى  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

رات، من خالل شبكات مجتمعية مختلفة يف البلد.  لتعاطي املخدِّ

من  العالج  خدمات  بعض  م  تقدِّ بأنَّها  هندوراس  وأفادت   –463
رات، بتغطية محدودة للسكان املحليني، لكنها ال توفِّر  تعاطي املخدِّ
هذه الخدمات للسجناء. وُذكر أنَّ االفتقار إىل التمويل هو السبب 
رات،  املخدِّ تعاطي  من  العالج  لربامج  املحدود  للتوسيع  الرئييس 
املوظفني  إىل  االفتقار  وهو  ذلك  يف  يسهم  إضايف  عامل  جانب   إىل 

لني والهياكل األساسية. املؤهَّ

الرئيسية  الوحدة  رات، وهي  املخدِّ ونفَّذت شعبة مكافحة   –464
لخفض  برنامجاً  جامايكا،  لقوَّة رشطة  التابعة  رات  املخدِّ ملكافحة 
رات املؤدِّية إىل اإلدمان  الطلب يهدف إىل خفض الطلب عىل املخدِّ
رات.  باملخدِّ املرشوع  غري  االتِّجار  يف  املشاركة  عن  األفراد  وردع 
رات بتنفيذ الربنامج عىل كامل  وقام موظفو شعبة مكافحة املخدِّ
وكنائس  ومدارس  جامعات  منها  مختلفة  أماكن  يف  البلد،  نطاق 

مجتمعية. ومراكز 

وال يزال النظام الصحي يف بنام يشهد تغيريات هيكلية لتلبية   –465
الوطنية  واللجنة  تأهيلهم.  وإعادة  رات  املخدِّ متعاطي  احتياجات 
رات هي الهيئة الرئيسية املعنية بتنسيق  لدراسة ومنع جرائم املخدِّ
هذه التغيريات، يف حني تضطلع املستشفيات والعيادات وغريها من 
جهات تقديم الخدمات يف النظام الصحي الوطني مبسؤولية التنفيذ. 

ويف أيار/مايو 2017 ُعقدت حلقة عمل وطنية يف بنام، نظَّمتها   –466
األمريكية،  للبلدان  الصحة  منظمة  مع  باالشرتاك  الصحة  وزارة 
البلد.  يف  اإلشكايل  النفسانية  املؤثِّرات  تعاطي  موضوع  ملعالجة 
سياسة  لتحديث  جديدة  توجيهية  مبادئ  العمل  حلقة  ووضعت 
دت الكفاءات  الصحة العامة فيام يتصل باملؤثِّرات النفسانية، وحدَّ

ي قطاع الصحة العامة لهذه املشكلة. الالزمة لتعزيز تدابري تصدِّ

ث دراسات  وتويص الهيئُة بلداَن املنطقة التي مل تُِعدَّ أو تحدِّ  –467
بها  املعرتف  للمعايري  وفقاً  ذلك  تفعل  بأن  االنتشار  الت  معدَّ عن 
وبرامج  سياسات  واعتامد  وضع  يف  بنتائجها  تستعني  وأن  دوليًّا، 

رات. دة األهداف بشأن خفض الطلب عىل املخدِّ محدَّ

ع الهيئُة بلداَن املنطقة عىل تعزيز  وباإلضافة إىل ذلك، تشجِّ  –468
ع املجتمَع الدويل  رات، وتشجِّ قدرتها عىل عالج من يتعاطون املخدِّ
عىل تقديم العون من أجل املساعدة عىل وضع برامج وخدمات 
رات تكون  املخدِّ تأهيل متعاطي  التكلفة إلعادة  الة من حيث  فعَّ

مة وفقاً لالحتياجات املنفردة للبلدان يف املنطقة. مصمَّ

أمريكا الشاملية

التطوُّرات الرئيسية  –1

املتزايد  والحجم  املرشوعة  غري  الفينتانيالت  انتشار  كان   –469
الشاملية  التي تُشحن إىل أمريكا  للفينتانيالت واملؤثِّرات األفيونية 
 ،2016 عام  يف  للقلق  الرئيسيني  السببني  هام  الربيد  طريق  عن 
والطرود  عموماً  الدولية  للطرود  اإلجاميل  الحجم  ألنَّ  وبخاصة 
ازدياده،  واصل  خصوصاً  الفينتانيالت  عىل  تحتوي  التي  الدولية 
مثلام كان الحال بالنسبة لإلمدادات العاملية غري املرشوعة. وقد أدَّى 
رات  انتشار أقراص الوصفات الطبية املزيَّفة وانتشار الهريوين واملخدِّ
غري املرشوعة األخرى املحتوية عىل مستويات مميتة من الفينتانيل 
إىل زيادات كبرية يف أعداد الجرعات املفرطة والوفيات. ويف مواجهة 
أزمة املؤثِّرات األفيونية ووباء الجرعات املفرطة عىل نطاق املنطقة، 
تعتمد بلدان أمريكا الشاملية، عىل وجه االستعجال، خططاً وتدابري 
يف  املتحدة  الواليات  ويف  األزمة.  ملكافحة  جديدة   وترشيعات 
عن  الناجمة  الوفاة  لحاالت  عنه  املبلَّغ  العدد  تجاوز   ،2016 عام 
رات 000 64، وحدثت أكرب زيادة  تعاطي جرعات مفرطة من املخدِّ
الفينتانيل  ومامثالت  بالفينتانيل  املتعلقة  الوفاة  حاالت  عدد  يف 
حالة  من 000 20  أكرث  بلغت  التي  اصطناعية(،  أفيونية  )مؤثِّرات 

وفاة ناجمة عن تعاطي جرعات مفرطة.
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التغريُّ  يف  بالقنَّب  املتعلقة  والسياسات  الترشيعات  وتستمر   –470
إدخال  يستمر  أن  املتوقَّع  ومن  الشاملية.  أمريكا  أنحاء  جميع  يف 
ويف   2017 عام  طوال  واملحلية  الوطنية  القوانني  يف   التغيريات 
ومن  والطلب.  التوافر  عىل  ملحوظة  آثار  مع حدوث   ،2018 عام 
املتوقَّع أيضاً أن تستمر حمالت الصحة العامة الرامية إىل الوقاية من 
رات يف أوساط الشباب. ويف الوقت نفسه، يتَّسع نطاق  تعاطي املخدِّ
رات الخاضعة لإلرشاف، ال سيَّام يف كندا. قبول مواقع استهالك املخدِّ

التعاون اإلقليمي  –2

القوانني ويف  إنفاذ  ال يف مسائل  الفعَّ التعاون  يزال تعزيز  ال   –471
ا من  رات واالتِّجار بها بصفة غري مرشوعة مستمرًّ مكافحة صنع املخدِّ
خالل اآلليات اإلقليمية ألمريكا الشاملية. وتشارك كندا واملكسيك 
الشاملية حول  أمريكا  بلدان  “حوار  مبادرة  املتحدة يف  والواليات 
انعقد يف  الذي  للمبادرة  األول  رات” منذ االجتامع  املخدِّ سياسات 
الشاملية  أمريكا  قادة  األول/أكتوبر 2016. ويف مؤمتر قمة  ترشين 
والواليات  املكسيك  رئيسا  اتَّفق   ،2016 حزيران/يونيه  يف  املعقود 
املتحدة ورئيس وزراء كندا عىل عقد “حوار بلدان أمريكا الشاملية 
الغرض  أنَّ  عىل  اتَّفقوا  كام  سنويًّا،  رات”  املخدِّ سياسات  حول 
وزيادة  رات،  املخدِّ اتجاهات  بشأن  املعلومات  تبادل  هو  منه 
رات، ووضع مبادرات لحامية  التنسيق الثاليث بشأن سياسات املخدِّ
الضارة  العقاقري  من  املتحدة  والواليات  واملكسيك  كندا  مواطني 

رات. واالتِّجار باملخدِّ

ويف إطار مبادرة “مجموعة األعني الخمس إلنفاذ القانون”،   –472
املتحدة،  الواليات  يف  القانون  إلنفاذ  االتحادية  السلطات  استهلت 
ي  دة للتصدِّ بالتعاون مع كندا، “عملية هايربيون” لوضع تدابري موحَّ
جانب  من  نت(  )دارك  الخفية  اإلنرتنت  شبكة  استخدام  لتزايد 
رات غري املرشوعة وبيعها. والهدف من  األفراد ملحاولة رشاء املخدِّ
واالتجاهات  الجديدة  التهريب  شبكات  تحديد  هو  املبادرة  هذه 

رات االصطناعية. الجديدة، مبا يف ذلك فيام يتعلَّق باملخدِّ

الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية  –3

يف 19 حزيران/يونيه 2017، وقَّع رئيس جمهورية املكسيك   –473
عىل مرسوم لتعديل قانون الصحة العامة والقانون الجنايئ االتحادي، 
يعطي وزارة الصحة صالحية تنظيم بحوث بشأن مشتقات القنَّب 
املرسوم  ويريس  الطبي.  استخدامها  وتنظيم  وإنتاجها  الصيدالنية 
لألغراض  وتسليمه  وتوزيعه  وإنتاجه  القنَّب  لزراعة  قانونيًّا  إطاراً 

الطبية والعلمية.

ويف كانون األول/ديسمرب 2016، وقَّع رئيس الواليات املتحدة   –474
عىل  ينصُّ  الذي  والعرشين”،  الحادي  القرن  عالجات  “قانون  عىل 
إدمان  مكافحة  ملساعدتها عىل  واألقاليم  الواليات  إىل  منح  تقديم 

املؤثِّرات األفيونية. ومُينح التمويل عىل أساس عدد الوفيات الناجمة 
إىل  امُللبَّاة  غري  االحتياجات  أساس  وعىل  املفرطة  الجرعات  عن 

عالج اإلدمان.

 2017 الثاين/يناير  كانون  يف  صدر  املتحدة،  الواليات  ويف   –475 
بأمن  املتعلقة  التحسينات  بشأن   13767 رقم  التنفيذي  األمر 
وقف  عىل  التنفيذي  األمر  ويركِّز  الهجرة.  قوانني  وإنفاذ  الحدود 
جانبي  عىل  تعمل  التي  الوطنية  عرب  اإلجرامية  املنظامت  أنشطة 
مادي  ببناء جدار  فوراً  للقيام  األولوية  الجنوبية، ويعطي  الحدود 

رات، ضمن أمور أخرى. بهدف منع االتِّجار باملخدِّ

املتحدة  الواليات  رئيس  أنشأ   ،2017 آذار/مارس   29 ويف   –476
رات وأزمة املؤثِّرات األفيونية.  اللجنة املعنية مبكافحة إدمان املخدِّ
وركَّزت اللجنة عىل تقييم مدى توافر خدمات عالج اإلدمان وإبطال 
آثار الجرعات املفرطة ومدى إمكانية الحصول عىل تلك الخدمات، 
وعىل تحديد مناطق البلد التي تعاين من نقص يف الخدمات. ونظرت 
اللجنة أيضاً يف فعالية رصد عقاقري الوصفات الطبية عىل مستوى 
الوصفات  تحرير  مجال  يف  الواليات  مامرسات  وقيَّمت  الواليات، 
ي لوباء املؤثِّرات األفيونية عىل  الطبية. كام اتُّخذت إجراءات للتصدِّ
حاكم  أعلن   ،2017 آذار/مارس  ويف  االتحادية.  الواليات  مستوى 
أوهايو حدوداً قصوى لوصفات املؤثِّرات األفيونية، بهدف الحدِّ من 
تعاطي عقاقري الوصفات الطبية. ويف 26 ترشين األول/أكتوبر 2017، 
أعلن رئيس الواليات املتحدة حالة طوارئ وطنية يف مجال الصحة 
األفيونية يف  املؤثِّرات  من  املفرطة  الجرعات  أزمة  ملعالجة  العامة 
البلد. ومبوجب قانون خدمات الصحة العامة، لن يتمَّ توفري متويل 
االتحادية  الوكاالت  ولكن  األزمة،  ملعالجة  تلقائيًّا  إضايف  اتحادي 
لهذا  الحالية  ميزانيتها  موارد  من  املزيد  تخصيص  إىل  ه  ستوجَّ
الغرض واتخاذ إجراءات للتغلُّب عىل حاالت التأخري وعدم الكفاءة 
البريوقراطية. وأفيد بأنَّ الحكومة االتحادية ستعمل مع الكونغرس 
عىل توفري التمويل لصندوق طوارئ الصحة العامة وزيادة التمويل 
االتحادي يف مفاوضات امليزانية يف نهاية السنة، التي كانت جارية 
يف الكونغرس يف وقت اإلعالن. ويف 1 ترشين الثاين/نوفمرب 2017، 
رات وأزمة  مت لجنة الرئيس املعنية مبكافحة اإلدمان عىل املخدِّ قدَّ
توصيًة،   56 فيه  وردت  الذي  النهايئ  تقريرها  األفيونية  املؤثِّرات 
الواليات؛  لحكومات  االتحادي  التمويل  لتعجيل  تدابري  بينها  من 
الصحة  وزارة  وقيام  األدلة؛  عىل  القامئة  الربامج  وتقييم  وتنفيذ 
الخاصة  لألسئلة  والكاملة  الفورية  باإلزالة  اإلنسانية  والخدمات 
الرعاية  مو  مقدِّ يجريها  التي  التقييامت  من  املرىض  آالم  بتقييم 
ع التقريُر الحكومَة االتحادية عىل إنشاء محاكم  الصحية. كام يشجِّ
الت سداد  رات يف كل منطقة قضائية اتحادية، وتعديل معدَّ للمخدِّ
تكاليف عالج اإلدمان، وتبسيط التمويل االتحادي الذي تستخدمه 
من  العالج  برامج  لتنفيذ  املحلية  والحكومات  الواليات  حكومات 
رات والوقاية منها. وعالوة عىل ذلك، أوصت اللجنة  تعاطي املخدِّ
مو  مقدِّ دها  يحدِّ التي  التكاليف  ردِّ  الت  معدَّ عىل  تغيريات  بإجراء 
خدمات عالج اإلدمان االتحاديون، والسامح ملزيد من املستجيبني 
لحاالت الطوارئ بإعطاء النالوكسون، وتشديد املتطلبات املفروضة 
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تدعم  بأن  كذلك  اللجنة  وأوصت  الطبية.  الوصفات  ري  محرِّ عىل 
الذي   ،2017 لعام  الطبية  الوصفات  عقاقري  مراقبة  قانون  اإلدارة 
 يأمر الواليات التي تتلقَّى أموال املَِنح بأن متتثل الشرتاطات القانون، 
إنشاء  إىل متويل  العدل  وزارة  ه  ويوجِّ البيانات،  تقديم  ذلك  مبا يف 
التي  الواليات  أيضاً  القانون  ويأمر  البيانات.  لتبادل  مركز  وصيانة 
تتلقَّى متويالً اتحاديًّا للتعامل مع أزمة املؤثِّرات األفيونية بأن تضع 
ذ برامج لرصد عقاقري الوصفات الطبية، ويفرض رشوطاً صارمًة  وتنفِّ
اإلبالغ يف غضون  الطبية، مثل رشط  الوصفات   بشأن رصد عقاقري 
24 ساعًة بعد رصف مادة خاضعة للرقابة، ويساعد عىل تسهيل تبادل 
البيانات عرب الواليات. وأوصت اللجنة أيضاً بأن تضع اإلدارة برنامجاً 
الطبي  التعليم  مستويات  جميع  عىل  ينرش  ليك  منوذجيًّا،   تدريبيًّا 
)مبا يف ذلك بني جميع محرِّري الوصفات الطبية(، بشأن إجراء الفحوص 
للكشف عن تعاطي مواد اإلدمان وملعرفة حالة الصحة العقلية من 
أجل استبانة املرىض املعرضني للخطر؛ وتعديل قانون املواد الخاضعة 
لني لدى إدارة إنفاذ قوانني  للمراقبة بحيث يشرتط عىل جميع املسجَّ
وأن  لألمل؛  السليمة  املعالجة  عىل  تدريب  عىل  الحصول  رات  املخدِّ
تُلزم إدارة الصحة والخدمات اإلنسانية بأن تكفل املزيد من الفرص 

التدريبية، مبا يف ذلك دورات التعليم املستمر للموظفني.

والعقاقري  األغذية  إدارة  أقرَّت  أيضاً،  املتحدة  الواليات  ويف   –477
هذه  تعاطي  عن  لرتدع  مة  مصمَّ أفيونية  ملؤثِّرات  تركيبات  ة  عدَّ
املؤثِّرات. ولكن جرى التشكيك يف فعاليتها يف منع تعاطي املؤثِّرات 
األفيونية التي ترصف بالوصفات الطبية. ويف حزيران/يونيه 2017، 
أعلنت إدارة األغذية والعقاقري أنَّها سوف تقيِّم ما لرتكيبات املؤثِّرات 
 األفيونية الرادعة للتعاطي من تأثري عىل وباء املؤثِّرات األفيونية، 
السوق  من  األفيوينة  املؤثِّرات  تركيبات  بعض  طلبت سحب  كام 
بعد أن تأكَّدت من أنَّ فوائدها عىل الصحة العامة مل تعد أكرب من 

خطر تعاطيها.

ويف متوز/يوليه 2017، أعلنت وزارة العدل وفريق مكافحة   –478
عملية  أكرب  عن  املتحدة  الواليات  يف  “ميديكري”  نظام  يف  االحتيال 
مجموعه  ما  واتُّهم  الصحية.  الرعاية  مجال  يف  االحتيال  ضد  إنفاذ 
عى عليهم يف 41 مقاطعًة اتحاديًة باملشاركة يف مخططات  412 مدَّ
بينهم  من  عليهم،  عى  مدَّ  120 من  ألكرث  تهم  هت  وُوجِّ االحتيال، 
أطباء، ألدوارهم يف وصف وتوزيع املؤثِّرات األفيونية وغريها من 

رة بصفة غري مرشوعة. العقاقري املخدِّ

يف  الصحة  وزيرة  أعلنت   ،2016 األول/ديسمرب  كانون  ويف   –479
رة”،  كندا عن “االسرتاتيجية الكندية الجديدة للعقاقري واملواد املخدِّ
رات. ومن  لتحلَّ محلَّ االسرتاتيجية الوطنية السابقة ملكافحة املخدِّ
األهداف الرئيسية لالسرتاتيجية الجديدة الحدُّ من األرضار املرتبطة 
ي ألزمة املؤثِّرات  رات، يف إطار جهود الحكومة للتصدِّ بتعاطي املخدِّ
ن هذه االسرتاتيجية دعم مواقع االستهالك  األفيونية الحالية. وتتضمَّ

املراقب وزيادة إمكانية الحصول عىل النالوكسون.

ويف كندا أيضاً، حظي مرشوع القانون C-37 باملوافقة امللكية   –480
رات واملواد  ل مرشوُع القانون قانوَن املخدِّ يف أيار/مايو 2017. وعدَّ

الجرمية  عائدات  وقانون  الجامرك،  وقانون  للمراقبة،  الخاضعة 
)غسل األموال( ومتويل اإلرهاب. والغرض من التعديل هو تحسني 
استعداد موظفي الرعاية الصحية واملوظفني املكلَّفني بإنفاذ القانون 
يف  اإلدمان  ومواد  العقاقري  باستخدام  املرتبطة  األرضار  من  للحدِّ 
ط مرشوع القانون عملية تقديم طلب إذن لفتح موقع  كندا. وسيبسِّ
ل ألجهزة معيَّنة  لالستهالك املراقب، وسيحظر االسترياد غري املسجَّ
ميكن استخدامها يف الصنع غري املرشوع للمواد الخاضعة للمراقبة، 
ل قانون الجامرك للسامح ملوظفي الحدود بفتح املظاريف  وسيعدَّ
الربيدية التي تزن 30 غراماً أو أقلَّ للحيلولة دون دخول الفينتانيل 
وسيسمح  الربيد،  نظام  خالل  من  مرشوعة  غري  بصفة  البلد  إىل 
عة للمواد الجديدة والخطرة. وتتلقَّى وزارة  بالجدَولة املؤقَّتة املرُسَّ
الصحة الكندية طلبات لفتح مواقع جديدة لالستهالك املراقب من 
وأوتاوا(،  )تورونتو  وأونتاريو  ألربتا  املقاطعات، ومنها  العديد من 
ومن املتوقَّع فتح موقع ثالث يف كيبيك )مونرتيال( يف خريف عام 

.2017

وتودُّ الهيئُة أن تذكِّر الحكوماِت بأنَّ تشغيل مواقع الحقن   –481
ملراقبة  الدولية  االتفاقيات  مع  متَّسقاً  يكون  أن  ينبغي  املراقب 
يكون  أن  وينبغي  معيَّنة.  رشوط  احرتام  يجب  وأنَّه  رات،  املخدِّ
لتعاطي  الضارة  اآلثار  من  الحدُّ  هو  املواقع  هذه  من  الهدف 
أو  التأهيل  وإعادة  العالج  خدمات  توفري  طريق  عن  رات،  املخدِّ
االجتامعي.  اإلدماج  إعادة  تدابري  وتنفيذ  إليها  الة  الفعَّ  اإلحالة 
وال ينبغي أن تحلَّ مواقع الحقن املراقب محلَّ برامج خفض الطلب 
رات، ال سيَّام األنشطة الوقائية والعالجية. ومع االعرتاف  عىل املخدِّ
رات عن  بأنَّ هذه املواقع قد تحدُّ من اآلثار السلبية لتعاطي املخدِّ
طريق العالج وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج، يجب إيالء االعتبار 
رات وملنع االتِّجار بها يف  الواجب ملنع أيِّ تشجيع عىل تعاطي املخدِّ

تلك املواقع وحولها.

العمل  فرقة  قامت   ،2016 الثاين/نوفمرب  ترشين  نهاية  ويف   –482
تقريرها  بنرش  وتنظيمه  القنَّب  استخدام  بإباحة  املعنية  الكندية 
ن مشورة بشأن تصميم إطار إلضفاء املرشوعية  النهايئ، الذي تضمَّ
البحوث  جانب  وإىل  عليه.  الحصول  وتقييد  وتنظيمه  القنَّب  عىل 
املنشور  يف  الوارد  مثل البحث  أخرى،  وزارات  أجرتها  التي 
القنَّب غري املرشوع يف كندا: األساليب  املعنون “قياس مضبوطات 
واملامرسات والتوصيات”، شكَّل التقرير النهايئ لفرقة العمل جزءاً 
من جهود الحكومة لجمع البيانات قبل اتخاذ تدابري إلباحة الحصول 
 C-45 عىل القنَّب يف متوز/يوليه 2018. ومن شأن مرشوع القانون
نيسان/  13 الكندية يف  العامة  والنائبة  العدل  وزيرة  مته  قدَّ الذي 

أبريل 2017 أن يسمح باالستعامل غري الطبي للقنَّب. وإذا تمَّ سنُّ 
القانون فسوف يُسمح قانونيًّا للبالغني الذين يف سنِّ 18 عاماً أو أكرث 
بحيازة ما يصل إىل 30 غراماً من القنَّب املجفَّف أو كمية تعادله 
يف شكل غري مجفَّف. وسيُسمح قانونيًّا أيضاً بزراعة ما ال يزيد عن 
أربع نبتات قنَّب يف وقت واحد لالستعامل الشخيص، ورشاء القنَّب 
ار مرخَّص لهم، وإنتاج منتجات القنَّب الصالحة لألكل. وتودُّ  من تجَّ
الهيئُة أن تؤكِّد من جديد أنَّ املادة 4 )ج( من اتفاقية سنة 1٩٦1 
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رات الخاضعة للمراقبة عىل األغراض الطبية  تقرص استعامل املخدِّ
االستعامل غري  تنصُّ عىل  التي  الترشيعية  التدابري  وأنَّ  والعلمية، 

الطبي تتناىف مع تلك االتفاقية.

لت الئحة مراقبة السالئف يف 18 ترشين  ويف كندا أيضاً، ُعدِّ  –483
الثاين/نوفمرب 2016 بإضافة ست من سالئف الفينتانيل إىل الجدول 
ويهدف  للمراقبة.  الخاضعة  واملواد  رات  املخدِّ قانون  من  الرابع 
من  الكنديني  وسالمة  صحة  حامية  عىل  املساعدة  إىل  التعديل 
خالل توجيه هيئات إنفاذ القانون باتخاذ إجراءات ضد أيِّ شخص 
رها أو يحوزها دون الحصول عىل  يستورد سالئف كيميائية أو يصدِّ

اإلذن الالزم.

عني إلغاثة  ويف 4 أيار/مايو 2017، أصبح قانون حصانة املتطوِّ  –484
 )Good Samaritan Drug Overdose Act( ضحايا الجرعات املفرطة
ساري املفعول يف كندا. ويوفِّر هذا القانون، إىل جانب “االسرتاتيجية 
الكندية الجديدة للعقاقري ومواد اإلدمان”، بعض الحامية القانونية 
ملن يتعاطون جرعات مفرطة أو يشهدون تعاطيها ويتصلون هاتفيًّا 
العدد  خفض  هو  القانون  هذا  من  والهدف  الطوارئ.  بخدمات 
املتزايد من حاالت تعاطي الجرعات املفرطة من املؤثِّرات األفيونية 
يتصلون  من  حامية  طريق  عن  البلد،  يف  عنها  الناجمة  والوفيات 
هاتفيًّا بخدمات الطوارئ من العقوبة الجنائية عىل تهم من قبيل 

الحيازة البسيطة.

الزراعة واإلنتاج والصنع واالتِّجار  –4

رات املخدِّ )أ( 

أفيونية  مؤثِّرات  أزمة  تواجه  الشاملية  أمريكا  زالت  ما   –485
من  كبرية  كميات  وتحتوي  مسبوقة.  غري  أبعاد  ذات  وفينتانيل 
أدوية الوصفات الطبية املزيَّفة عىل أنواع مختلفة من الفينتانيالت، 
تهديداً  تشكِّل  التي  املامثالت  الكارفينتانيل وغريه من  ذلك  مبا يف 
كبرياً بحدوث حاالت تعاطي جرعات مفرطة وخسائر يف األرواح. 
ومنذ عام 2014، يبدو أيضاً أنَّ هناك اتجاهاً متزايداً نحو عمليات 
املصانع الرسية ألقراص الفينتانيالت يف جميع أنحاء أمريكا الشاملية، 
دة. وعىل الرغم من أنَّ الكميات  كام متَّت ضبطيات فينتانيل متعدِّ
بيع  متثِّل  كانت  أنَّها  إالَّ  الوزن،  كانت صغرية من حيث  املضبوطة 
الشوارع يف شكل  تكون مميتة يف  أن  التي ميكن  الجرعات  ماليني 

أقراص مزيَّفة أو مخلوطة بعقاقري متعاطاة أخرى.

املنطقة  يف  تزايداً  وأكرثها  رات  املخدِّ أخطار  أهمُّ  يزال  وال   –486
هو ازدياد توافر الهريوين واتِّساع نطاق توافره، وإشابة الهريوين 
الخاضعة  الطبية  الوصفات  عقاقري  وتعاطي  ومامثالته،  بالفينتانيل 
من  املتحدة  الواليات  يف  املتاح  الهريوين  معظم  ويأيت  للمراقبة. 
األفيون  خشخاش  زراعة  تزايد  استمرار  مع  وكولومبيا،   املكسيك 
وإنتاج الهريوين يف املكسيك. ويف الفرتة بني متوز/يوليه 2014 وحزيران/

يونيه 2015، ُزرع يف املكسيك حوايل 9 يف املائة من خشخاش األفيون 

املزروع يف جميع أنحاء العامل. وعىل خالف الواليات املتحدة، تكون 
األفيونية والهريوين  املؤثِّرات  تهريب  نهاية دروب  العادة  كندا يف 
من باكستان والهند، وتشري املضبوطات إىل أنَّ منشأ هذه املواد هو 
جنوب غرب آسيا. وهناك دالئل عىل أنَّ املكسيك تُستخدم أحياناً 
ازدادت  وقد  الصني.  من  اآلتية  للفينتانيالت  شحن  إعادة  كنقطة 
يف  الحدود  وحامية  الجامرك  إدارة  ضبطتها  التي  الفينتانيل  كمية 
 الواليات املتحدة من أقلِّ قليالً من كيلوغرام واحد يف عام 2013 إىل 

نحو 200 كيلوغرام يف عام 2016.

امتداد  عىل  الكوكايني  مضبوطات  ازدادت   ،2016 عام  ويف   –487
 .2015 بعام  مقارنة  املتحدة  للواليات  الغربية  الجنوبية  الحدود 
وكان من املحتمل أن يستمر تزايد توافر الكوكايني يف عام 2017، 
الكوكايني  معظم  ويُهرَّب  الرئييس.  مصدرها  كولومبيا  ظلَّت  وقد 
إىل الواليات املتحدة عرب الحدود الجنوبية الغربية. ويف عام 2016، 
ساعدت القوات املسلَّحة الكندية يف ضبط أو تعطيل تهريب حوايل 
 2016 عام  يف  استمر  ذلك،  ومع  الكوكايني.  من  كيلوغراماً   750 5
رات املتعلقة بالكوكايني يف كندا للسنة  انخفاض عدد جرائم املخدِّ
الرابعة عىل التوايل، فكانت أقلَّ بنسبة 8 يف املائة مقارنة بعام 2015.

يف  به  واالتِّجار  القنَّب  بزراعة  يتعلَّق  فيام  الوضع  يزال  وال   –488
اتِّساع  استمرار  بسبب  مستمر،  تغريُّ  حالة  يف  الشاملية  أمريكا 
نطاق مخططات االستخدام الشخيص غري الطبي السارية يف بعض 
الواليات يف الواليات املتحدة. وقد أدَّت إباحة القنَّب عىل ما يبدو 
رات أخرى  إىل تركيز الجامعات اإلجرامية املنظَّمة عىل صنع مخدِّ
ح ذلك، مثالً،  بها. وقد يوضِّ الهريوين، واالتِّجار  غري مرشوعة، مثل 
بنسبة  الهريوين  بحيازة  املتعلقة  اإلجرامية  الحاالت  ازدياد   سبب 
32 يف املائة يف كندا يف عام 2015 مقارنة بعام 2016. وشهدت الواليات 
املتحدة زيادة يف زراعة القنَّب املحلية أدَّت إىل زيادة عامة يف توافره. 
رات املتصلة بالقنَّب  الت جرائم املخدِّ  وانخفضت يف عام 2016 معدَّ
اإلجاميل  ل  املعدَّ انخفض  التوايل؛ كام  الخامسة عىل  للسنة  كندا  يف 

لجرمية حيازة القنَّب بنسبة 12 يف املائة مقارنة بعام 2015.

املؤثِّرات العقلية )ب( 

إزاء  القلق  تزايد  إىل   2017 العاملي  رات  املخدِّ تقرير  يشري   –489
إنتاج امليثامفيتامني واالتِّجار به وتعاطيه يف أمريكا الشاملية. ويبدو 
أنَّ توافر امليثامفيتامني املنتج يف املكسيك يف ازدياد، فقد تمَّ ضبط 
044 26 كيلوغراماً منه يف عام 2016 عىل امتداد الحدود الجنوبية 
الغربية للواليات املتحدة، مقارنة بـالكمية البالغة 202 19 كيلوغرام 
االنخفاض  بعد  الزيادة  وتأيت هذه  السابق.  العام  يف  التي ضبطت 
إىل  املتحدة،  الواليات  للميثامفيتامني يف  املحيل  اإلنتاج  املستمر يف 
جانب بعض الزيادات يف مضبوطات امليثامفيتامني السائل بالقرب 

من الحدود الجنوبية الغربية.

الت الحيازة اإلجرامية للميثامفيتامني  ويف كندا، ازدادت معدَّ  –490
ار  لعقَّ الجنائية  الحيازة  أنَّ  إالَّ   .2016 عام  يف  املائة  يف   22 بنسبة 
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2016،كام  عام  يف  املائة  يف   40 بنسبة  انخفضت   “اإلكستايس” 
انخفضت جرائم االتِّجار واإلنتاج والتوزيع بنسبة 18 يف املائة عن 
رات العاملي 2017، ظلَّت كندا بلد  العام السابق. ووفقاً لتقرير املخدِّ
الواليات املتحدة  املتَّجه إىل  ار “اإلكستايس”  مصدر وبلد عبور لعقَّ
اإلجرامية  الجامعات  كانت  حني  يف  الدولية،  األسواق  من  وغريها 
املنظَّمة اآلسيوية نشطة يف تهريب كميات كبرية من “اإلكستايس” 

عرب الحدود بني كندا والواليات املتحدة.

السالئف )ج( 

مجموعه  ما  املتحدة  الواليات  يف  ُضبط   ،2016 عام  يف   –491 
549 5 مخترباً رسيًّا عامالً، منها 078 5 مخترباً لصنع امليثامفيتامني. 
ويف النصف األول من عام 2016، أظهرت دراسات توصيف سامت 
رات بالتحليل الجنايئ أنَّ 94 يف املائة من امليثامفيتامني الذي تمَّ  املخدِّ
ى طريقة الفينيل  فحصه يف الواليات املتحدة قد أُنتج وفقاً ملا يسمَّ
بروبانون )P–2–P(. وقد ازداد هذا الرقم إىل 98 يف املائة يف النصف 
الثاين من عام 2016. وكان قد تمَّ الحصول عىل نسبة كبرية من هذا 
امليثامفيتامني )51 يف املائة يف النصف األول من عام 2016، و66 يف 
املائة يف النصف الثاين من نفس العام( يف املكسيك عن طريق عملية 
باسم  أيضاً  املعروفة  بروبانون،  الفينيل  بواسطة  الجديدة  اإلنتاج 
والبنزالدهايد  النيرتويثني  باستخدام  وذلك  النيرتوستريين،  طريقة 

كسليفتني رئيسيتني.

يتعلَّق  فيام  للوضع  ل  مفصَّ تحليل  عىل  االطِّالع  وميكن   –492
صنع  يف  استخدامها  يكرث  التي  والكيمياويات  السالئف  مبراقبة 
املنطقة  يف  مرشوعة  غري  بصفة  العقلية  واملؤثِّرات  رات  املخدِّ
اتفاقية  من   12 املادة  تنفيذ  عن   2017 لعام  الهيئة  تقرير   يف 

سنة 1988.

املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية )د( 

يشكِّل استمرار الظهور الرسيع ملؤثِّرات نفسانية جديدة يف   –493
استمر  املنطقة. وقد  للحكومات يف  كبرياً  ياً  الشاملية تحدِّ أمريكا 
سوق املؤثِّرات النفسانية الجديدة يف الواليات املتحدة يف النمو، 
مع وجود تهديد قوي ومتزايد من املؤثِّرات األفيونية االصطناعية، 
وشبائه القنَّبني االصطناعية، والكاثينونات االصطناعية، الناشئة يف 

أنحاء من آسيا.

النفسانية  املؤثِّرات  بأنَّ  املتحدة  الواليات  اعرتفت  وقد   –494
زهيدة  أنَّها  إىل  بالنظر  وإقليميًّا،  وطنيًّا  تهديداً  تشكِّل  الجديدة 
ه أحياناً يف شكل عقاقري  التكلفة، ومتاحة عىل نطاق واسع، ومتوَّ
مخترب  الحظ  املتحدة،  الواليات  ويف  “اإلكستايس”.  مثل  أخرى 
رات  االختبارات والبحوث الخاصة التابع لوكالة إنفاذ قوانني املخدِّ
أنَّه أُبلغ، يف عام 2016، عن ضبط 21 مادًة وتحليلها للمرة األوىل، 
القنَّبني  شبيهتي  كانتا   5F–UR–144و  FUB–AMB ماديت  وأنَّ 

النصف  قدر. ويف  بأكرب  عنهام  اإلبالغ  يشيع  اللتني  االصطناعيتني 
األول من عام 2017، حدثت 477 حالة كشف عن شبائه القنَّبني 
مقارنة  املائة  يف  من 250  يقرب  مبا  زيادة  ميثِّل  مبا  االصطناعية، 
بـ 193 حالة كشف عن شبائه القنَّبني االصطناعية يف الفرتة ذاتها 
من عام 2016. ويف 55 يف املائة من حاالت الكشف هذه كانت 

.FUB–AMP املادة التي وجدت هي املادة

التعاطي والعالج  –5

اء اإلفراط يف إصدار الوصفات الطبية، والتوافر الواسع  من جرَّ  –495
برز  الجمهور،  لدى  املعلومات  ونقص  الضوابط،  وضعف  النطاق، 
أحد  بصفة  األخرية  السنوات  يف  الطبية  الوصفات  عقاقري  تعاطي 
الشاملية.  أمريكا  يف  رات  املخدِّ مكافحة  مجال  يف  يات  التحدِّ أكرب 
عىل  املحتوية  األدوية  تسويق  اء  جرَّ من  أكرث  الحالة  وقد تفاقمت 
الصيدالنية  املستحرضات  صناعة  جانب  من  األفيونية  املؤثِّرات 
تسويقاً رشساً لعموم الجمهور واملامرسني الطبيني، فضالً عن جهود 
ويف  رات.  املخدِّ سياسة  عىل  للتأثري  الصناعة  تبذلها  التي  الضغط 
محاولة ملعالجة هذه املشكلة، اعتمدت حكومات املنطقة سلسلة 
الطبية، شملت  الوصفات  عقاقري  تعاطي  عىل  للقضاء  التدابري  من 
الوعي،  الطبية، وتدابري لزيادة  الوصفات  إنشاء نظم لرصد عقاقري 
رات وعىل  ومبادرات للتخلص اآلمن، وزيادة الرقابة عىل إنتاج املخدِّ

سلسلة توريدها.

لت  ونظراً لتعزيز مراقبة وصف العقاقري الطبية وبيعها، تحوَّ  –496
يف  ذلك  ويتجىلَّ  املرشوعة.  غري  رات  املخدِّ باتجاه  التعاطي  أمناط 
حدوث زيادات حادة يف تعاطي الهريوين، الذي كان سابقاً يف تراجع. 
بالفينتانيل  املشابة  األخرى  رات  واملخدِّ الهريوين  استهالك  وأدَّى 
الوفيات  عدد  يف  كبرية  زيادات  حدوث  إىل  الفينتانيل  ومامثالت 
ن يتعاطون  الناجمة عن تعاطي جرعات مفرطة، إذ إنَّ العديد ممَّ
رات ال يدركون أنَّها تحتوي عىل الفينتانيل، الذي هو أكرث  هذه املخدِّ

فعالية بكثري من الهريوين نفسه.

ويف كندا، كانت هناك 458 2 حالة وفاة يف عام 2016 بدا   –497
ل 8.8 حاالت وفاة  أنَّها متصلة باملؤثِّرات األفيونية، مبا ميثِّل معدَّ
إىل ذلك، تشري  000 100 شخص. وباإلضافة  لكل  النوع  من هذا 
راً إىل أنَّ السكان املنتمني إىل األمم األوىل يف  التقارير الصادرة مؤخَّ
مقاطعة كولومبيا الربيطانية بكندا أكرث عرضة بخمس مرات من 
السكان غري املنتمني إىل األمم األوىل للمرور بتجربة حدث تعاطي 
جرعة مفرطة. وشكَّل أفراد األمم األوىل 10 يف املائة من جميع 
اء الجرعات املفرطة يف املقاطعة. كام كان  الوفاة من جرَّ حاالت 
مرات.  بثالث  أكرب  مفرطة  تعاطي جرعة  بسبب  وفاتهم  احتامل 
كولومبيا  يف  الرشعي  الطب  دائرة  أصدرتها  التي  لألرقام  ووفقاً 
األفيونية  باملؤثِّرات  املتصلة  الوفيات  نسبة  ارتفعت  الربيطانية، 
أخرى  أدوية  مع  تعاطيه  أو  وحده  الفينتانيل  بتعاطي  املرتبطة 
الناجمة  الوفاة  من حاالت  املائة  يف   80 فتجاوزت  ا،  حادًّ ارتفاعا 
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4 يف  املفرطة يف عام 2017، مقارنة بنسبة قدرها  الجرعات  عن 
املائة من هذه الحاالت يف عام 2012.

الواليات  يف  منها  والوقاية  األمراض  مكافحة  ملراكز  ووفقاً   –498
من  املفرطة  الجرعات  عن  الناجمة  الوفيات  زادت  املتحدة، 
رات يف الواليات املتحدة مبتوسط 5.5 يف املائة يف السنة بني  املخدِّ
الت بالنسبة لجميع الفئات  عام 1999 وعام 2015، مع ازدياد املعدَّ
يتوفَّون  كانوا  أمريكيًّا   91 أنَّ  ر  يقدَّ األساس،  هذا  وعىل  العمرية. 
املؤثِّرات  من  املفرطة  الجرعات  بسبب  الفرتة  تلك  خالل  يوميًّا 
األفيونية. وقد ازداد هذا الرقم كثرياً فوصل إىل 142 حالة وفاة يف 
 اليوم يف عام 2016، وتجاوز العدد اإلجاميل التقديري لهذه الوفيات 
األمراض والوقاية  لتقديرات مراكز مكافحة  000 64 حالة. ووفقاً 
رات  املخدِّ إدمان  ملكافحة  الرئيس  لجنة  بها  أفادت  حسبام  منها، 
رات إىل  وأزمة املؤثِّرات األفيونية، أدَّت الجرعات املفرطة من املخدِّ
باستخدام  القتل  توفَّوا يف حوادث  الذين  أكرب من عدد  وفاة عدد 
 ،2016 عام  يف  وهكذا،  معا.  السيارات  وحوادث  النارية   األسلحة 
من  املفرطة  الجرعات  عن  الناجمة  الوفيات  عدد  متوسط  بلغ 

رات يف الواليات املتحدة 175 حالة يف اليوم.  املخدِّ

املفرطة  الجرعات  حاالت  تضاعفت  املتحدة،  الواليات  ويف   –499
واملؤثِّرات   ،1999 عام  منذ  مرات  بأربع  األفيونية  املؤثِّرات  من 
األفيونية )التي يتمُّ الحصول عليها بوصفات طبية أو بطرائق غري 
الجرعات  وفيات  عن  املسؤولة  الرئيسية  املواد  هي  مرشوعة( 
املفرطة. وتسبَّبت املؤثِّرات األفيونية يف 091 33 حالة وفاة يف جميع 
أنحاء الواليات املتحدة يف عام 2015. وكانت الواليات الخمس التي 
مفرطة  جرعات  تعاطي  عن  ناجمة  وفاة  الت  معدَّ أعىل  لت  سجَّ
لكل  وفاة  حالة   41.5( الغربية  فرجينيا  والية  هي   2015 عام   يف 
لكل 000 100  وفاة  حالة   34.3( ونيوهامبشري  نسمة(،   100 000
نسمة(، وكنتايك )29.9 حالة وفاة لكل 000 100 نسمة(، وأوهايو 
)29.9 حالة وفاة لكل 000 100 نسمة(، ورود آيالند )28.2 حالة 
وفاة لكل 000 100 نسمة(. وتقوم بعض املناطق املحلية يف الواليات 
املتحدة بتمويل حمالت للصالح العام للتعريف بآثار وباء املؤثِّرات 
األفيونية عىل املجتمعات املحلية. فعىل سبيل املثال، أطلقت مدينة 
للتوعية  يقتل”  “الفينتانيل  بعنوان  اإلنرتنت  عىل  حملة  نيويورك 
وبالرقم  و2016   2015 عامي  بني  املفرطة  الجرعات  يف  بالزيادات 
اء جرعات مفرطة  القيايس البالغ 374 1 شخصاً الذين توفَّوا من جرَّ

رات يف املدينة يف عام 2016. من املخدِّ

يف  عليه  والطلب  الهريوين  لتعاطي  الكبري  التزايد  واستمر   –500
ل العديد من البالغني من  الواليات املتحدة يف عام 2016، مع تحوُّ
املؤثِّرات  اكتسبوه من  الذي  اإلدمان  لتغذية  الهريوين  إىل  الشباب 
يزال  وال  األمل.  لتخفيف  البداية  يف  لهم  وصفت  التي  األفيونية 
عائقاً  املتحدة  الواليات  يف  الصحي  التأمني  عىل  املحدود  الحصول 
للمدمنني.  الكافيني  والعالج  الرعاية  وتقديم  اإلدمان  معالجة  أمام 
ن عليهم   وظلَّت النسبة املئوية ملن تقلُّ سنُّهم عن 65 سنًة غري املؤمَّ

يف عام 2016 حوايل 28.5 يف املائة.

منذ  وتتزايد  الشاملية،  أمريكا  الكوكايني يف  تعاطي  ويتزايد   –501
الكوكايني.  املفرطة من  الجرعات  الناجمة عن  الوفيات  عام 2010 
وقد وقعت 619 10 حالة وفاة يف الواليات املتحدة يف عام 2016 
وأُبلغ   — فيها  للوفاة  الرئييس  السبب  كان  الكوكايني  بأنَّ   أُبلغ 
بأنَّ 278 2 منها تتعلَّق بالكوكايني من دون مؤثِّرات أفيونية وبأنَّ 
506 4 منها تتعلَّق بالكوكايني مقروناً مبؤثِّرات أفيونية — مقارنة 
مبا مجموعه 784 6 حالًة يف عام 2015. وقد ُعزيت الزيادة األخرية 
مع  بالتزامن  الهريوين  تعاطي  وتزايد  الهريوين  عرض  تزايد  إىل 
كولومبيا  مقاطعة  ففي  بالفينتانيالت.  مخلوطاً  الكوكايني  تعاطي 
إىل   2015 عام  من  حدثت  املثال،  سبيل  عىل  كندا،  يف  الربيطانية 
الناجمة  الوفيات  عدد  يف  املائة  يف   194 بنسبة  زيادة   2016 عام 
بالفينتانيل.  واملتعلقة  رات  املخدِّ من  مفرطة  جرعات  تعاطي  عن 
نسبة  كانت   2016 عام  يف  بأنَّه  تحذيرات  صدرت  نيويورك،  ويف 
متعلقة  املفرطة  الجرعات  عن  الناجمة  الوفيات  من  املائة  يف   37
نسبة  من  ارتفاع  وهو  هريوين،  دون  من  والفينتانيل،   بالكوكايني 

16 يف املائة مقارنة بعام 2015.

تعاطي  لبحوث  الوطني  املعهد  أبرز  املتحدة،  الواليات  ويف   –502
بيانات  إىل  مستنداً  بحثاً  أنَّ   2017 نيسان/أبريل  يف  رات  املخدِّ
استقصائية وطنية أشار إىل أنَّ القوانني التي تضفي الرشعية عىل القنَّب 
للقنَّب واالضطرابات  التعاطي غري املرشوع  الطبي مرتبطة بزيادة 
ر مؤلِّفو البحث أنَّ تيسري الحصول  الناجمة عن هذا التعاطي. وقدَّ
ر بعد إقرار قوانني القنَّب الطبي ميكن أن يؤدِّي إىل  عىل هذا املخدِّ
القنَّب  يتعاطون  بالغ يف عدد من  زيادة قدرها 1.1 مليون شخص 
بصفة غري مرشوعة، وإىل زيادة قدرها 000 500 شخص بالغ يف عدد 

من يعانون من اضطرابات ناجمة عن تعاطي القنَّب.

دراستها  للصحة  الوطنية  املعاهد  أصدرت   ،2016 عام  ويف   –503
املراهقني  لدى  اإلدمان  مواد  تعاطي  عن  السنوية  االستقصائية 
دراستها  عاماً، كجزء من  إىل 18  عاماً  العمرية 13  الفئة  الذين يف 
الجارية املعنونة “رصد املستقبل”. وأظهر املسح حدوث انخفاض 
ل  معدَّ وأنَّ  اإلدمان،  مواد  من  العديد  استخدام  يف  األجل  طويل 
ر غري مرشوع يف السنة السابقة كان األدن يف تاريخ  تعاطي أيِّ مخدِّ
الدراسات االستقصائية السنوية للتالميذ يف السنة الدراسية الثامنة. 
القنَّب بني تالميذ  أنَّ تعاطي  أيضاً  الدراسة االستقصائية  وأظهرت 
االستخدام  تبيح  التي  الواليات  يف  عرشة  الثانية  الدراسية  السنة 
الطبي للقنَّب أعىل بنسبة 5 يف املائة عنه يف الواليات التي ال تبيح 
االستخدام الطبي للقنَّب. كام أبلغ املراهقون يف الواليات التي تبيح 

االستخدام الطبي للقنَّب عن نسبة أعىل لتناول مأكوالت القنَّب.

الطبي  غري  بالتعاطي  اآلن  فيها  يسمح  التي  الواليات  ويف   –504
أشكال  يف  للرشاء  املادة  هذه  تتوفَّر  املتحدة،  الواليات  يف  للقنَّب 
مختلفة، تشمل املنتجات التي ميكن استنشاقها عن طريق التدخني 
ر، أو التي ميكن أكلها، مثل املخبوزات والحلوى. ومنذ أن  أو التبخُّ
تمَّ إضفاء املرشوعية عىل القنَّب غري الطبي، شهدت واليتا كولورادو 

د للقنَّب. وواشنطن زيادة يف حاالت تعرُّض األطفال غري املتعمَّ
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ووفقاً لدراسة أجريت يف عام 2016 بعنوان “تعرُّض األطفال   –505
د للامريهوانا يف والية كولورادو يف الفرتة 2009–2015”،  غري املتعمَّ
التي تمَّ  البالغة 32 حالًة  التعرُّض  كانت 15 حالًة من بني حاالت 
عن  ناتجة  و2015   2014 عامي  يف  األطفال  مستشفى  يف  فحصها 
املاريهوانا الرتويحية، ما يوحي بأنَّ إضفاء املرشوعية عىل املاريهوانا 
ل وقوع حاالت التعرض.”)90( وباملثل،  الرتويحية أثر فعالً عىل معدَّ
يف واشنطن، شهد مركز واشنطن للسموم يف والية واشنطن سنة 
بالتعرُّض للامريهوانا  الهاتفية املتعلقة  أخرى من ازدياد املكاملات 
م بها، حيث أبلغ املركز بأنَّه يف عام 2016 تلقَّى 280 مكاملًة  والتسمُّ
هاتفيًة متصلة بالقنَّب، كانت 49 منها تتعلَّق بأطفال ترتاوح سنُّهم 

بني صفر و5 سنوات.

التعرض  حاالت  “توصيف  بعنوان  وطنية  دراسة  وأفادت   –506
السموم  مراكز  إىل  بها  املبلَّغ  لألكل  الصالحة  املاريهوانا  ملنتجات 
يف الواليات املتحدة”)91( بأنه خالل فرتة الدراسة البالغة 36 شهراً 
األول/ديسمرب  كانون  إىل   2013 الثاين/يناير  كانون  من  املمتدة 
مكاملًة   430 السموم  لبيانات  الوطني  النظام  إىل  وردت   ،2015
وكانت  لألكل،  الصالحة  القنَّب  ملنتجات  بالتعرُّض  تتعلَّق  هاتفيًة 
أكرث فئة عمرية تشيع فيها اإلصابة بهذا التعرُّض هي فئة األطفال 
 381 وردت  ذلك،  عىل  وعالوة  سنوات.   6 عن  سنُّهم  تقلُّ   الذين 
)91 يف املائة( من هذه املكاملات من واليات نفَّذت برامج القنَّب 

الطبي أو سمحت بالتعاطي غري الطبي للقنَّب.

ومن أجل معالجة شواغل الصحة العامة والسالمة، استُحدثت   –507
والية  اعتمدت   ،2017 األول/أكتوبر  1 ترشين  ففي  شتَّى.  تدابري 
كولورادو قواعد جديدة بشأن منتجات القنَّب الطبية وغري الطبية، 
دًة  مبا يف ذلك اشرتاط أن تحمل عبوات هذه املنتجات رموزاً موحَّ
ه “يحتوي عىل املاريهوانا. أبقه بعيداً عن متناول  والتحذير الذي نصُّ
األطفال”. ويجب أن توسم كل عبوة عىل حدة من عبوات كل منتج 
د من منتجات القنَّب الصالحة لألكل التي تباع بالتجزئة؛ وإذا  موحَّ
لطبيعة املنتج  ر وسم العبوات بهذه الطريقة نظراً  كان من املتعذَّ
)كام يف حالة البضائع السائبة، مثالً(، فيجب أن يكون املنتج موضوعاً 
يف وعاء ال يتسنَّى لألطفال فتحه؛ ويجب أالَّ تظهر عبارة “حلوى” أو 
“حلويات” عىل العبوة )ما مل تكن جزءاً من اسم املنشأة(؛ ويجب 
أو  الكرتونية  الشخصيات  أو  الحيوانية  األشكال  املنتج  يشبه  أالَّ 
الفواكه أو البرش؛ ويجب أن يوسم كل وعاء باملعلومات الرضورية 
ة مفعول املنتج  للمستهلكني واملفيدة لهم، مبا يف ذلك بيان مدى قوَّ

ثات. وبيان بأنَّ املنتج تمَّ فحصه للتأكد من عدم احتوائه عىل ملوِّ

واشنطن  والية  مجلس  استحدث   ،2017 شباط/فرباير  ويف   –508
بة  املرشَّ املأكوالت  لتمييز  جديداً  تحذيريًّا  وسامً  والقنَّب  للخمور 

 Georg S. Wang and others, ”Unintentional Ppediatric  )90(  

 Eexposures to Mmarijuana in Colorado, 2009–2015“, JAMA
.Pediatrics, vol. 54, No. 9 )2016(, pp. 840–846

 Dazhe Cao and others, ”Characterization of Eedible  )91(  

 Mmarijuana Pproduct Eexposures Rreported to United States poison
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ح بعبارة “قف”، وعبارة “ليس لألطفال”،  بالقنَّب )تظهر فيه يد تلوِّ
ورقم خط الطوارئ الهاتفي الساخن الذي يعمل عىل مدار الساعة 
الخاص مبراقبة السموم(. ويف والية أالسكا، يجب أن يبنيَّ يف منتجات 
ترخيص  ورقم  بالتجزئة،  البيع  متجر  شعار  لألكل  الصالحة  القنَّب 
املنتج.  يف  ترتاهيدروكانابينول  للامدة  التقديرية  والكمية  املنشأة، 
ويجب أن تحمل هذه املنتجات أيضاً عبارات تحذيرية مثل “فقط 
لالستخدام من قبل البالغني يف سنِّ 21 فأكرث. أبقه بعيداً عن متناول 
القنَّب  منتجات  تسويق  يحظر  كاليفورنيا،  والية  ويف  األطفال”. 
الصالحة لألكل التي تجذب األطفال أو التي ميكن بسهولة أن يخلط 
بينها وبني الحلوى أو غريها من األطعمة غري املحتوية عىل القنَّب 
يف  القنَّب  عىل  املحتوية  املنتجات  صنع  ويحظر  تجاريًّا،  تباع  التي 

شكل شخص أو حيوان أو حرشة أو فاكهة.

وأصدرت مبادرة البحوث الكندية يف مجال إساءة استعامل   –509
رة يف عام 2017 وثيقة بعنوان “مبادئ توجيهية لتقليل  املواد املخدِّ
الصحية  للتوعية  أداة  الوثيقة هي  القنَّب”. وهذه  تعاطي  مخاطر 
والوقاية تقرُّ بأنَّ تعاطي القنَّب ينطوي عىل مخاطر صحية فورية 
توصيات  عرش  التوجيهية  املبادئ  ن  وتتضمَّ األمد.  طويلة  وكذلك 
بشأن مواضيع تشمل اختياَر منتجات القنَّب، وسنَّ استهالل التعاطي، 

ته، وتعاطي القنَّب وقيادة السيارات. وتواتَر التعاطي وشدَّ

الوبائية  الدراسات  شبكة  أصدرت   ،2017 آذار/مارس  ويف   –510
رات نرشة إعالمية بعنوان “االتصال  املجتمعية املعنية بتعاطي املخدِّ
م النرشة تقديرات  رات”. وتقدِّ م باملخدِّ بالرقم 911 يف حالة التسمُّ
حاالت  يف  الطوارئ  بخدمات  يتصلون  الذين  األشخاص  لعدد 
الجرعات املفرطة. وتفيد البيانات التي ُجمعت من عام 2013 إىل 
ة النالوكسون للعالج  عام 2016 بأنَّ األشخاص الذين استخدموا ُعدَّ
من آثار الجرعات املفرطة مل يتصلوا بخدمات الطوارئ فيام يصل إىل 
65 يف املائة من حاالت الجرعات املفرطة. وتنصح النرشة األشخاص 
حاالت  جميع  يف  الطبية  الطوارئ  بخدمات  باالتصال  العاديني 
الجرعات املفرطة، حتى وإن كانت لديهم ُعدد النالوكسون بالفعل، 
وذلك للحدِّ من عدد الوفيات أو إصابات الدماغ. فقد تتطلَّب جرعة 
الً  تدخُّ أو  واحدة،  نالوكسون  ة  ُعدَّ من  أكرث  الفينتانيل  من  مفرطة 
طبيًّا من نوع آخر، لزيادة فرص بقاء الشخص عىل قيد الحياة. وبعد 
إعطاء النالوكسون، من املستحسن أن يبقى املريض يف مرفق طبي 
أو مرفق رعاية صحية؛ إذ إنَّ مفعول النالوكسون يزول بوترية أرسع 
من مفعول كثري من املؤثِّرات األفيونية، وقد يعود املريض إىل حالة 
املتأثِّر بجرعة مفرطة. وقد يسبِّب النالوكسون أيضاً أعراض انسحاب 

حادَّة أو غري ذلك من املضاعفات التي ال ميكن التنبُّؤ بها.

ملكافحة  الوطنية  اللجنة  مت  قدَّ  ،2017 حزيران/يونيه  ويف   –511
بشأن  الوطنية  االستقصائية  نتائج الدراسة  املكسيك  يف  اإلدمان 
 .2017–2016 للفرتة  والتبغ  والكحول  رات  املخدِّ استخدام 
تعاطي  باتجاهات  املتعلقة  الرئيسية  النتائج  بني  من  وكان 
العمر  خالل  ر  مخدِّ أيِّ  تعاطي  انتشار  ل  معدَّ أنَّ  رات  املخدِّ
يف  املائة  يف   10.3 إىل   2011 عام  يف  املائة  يف   7.8 من  ارتفع   قد 
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ارتفع  أيضاً،  عام 2016  إىل  عام 2011  الفرتة من  عام 2016. ويف 
إىل  املائة  يف   1.8 من  السابقة  السنة  يف  التعاطي  انتشار  ل   معدَّ
ل انتشار التعاطي يف الشهر السابق من   2.9 يف املائة، وارتفع معدَّ
ل انتشار  1 يف املائة إىل 1.5 يف املائة. وخالل الفرتة نفسها، ازداد معدَّ
إىل  املائة  يف   7.2 من  العمر  خالل  مرشوع  غري  ر  مخدِّ أيِّ   تعاطي 
ل انتشار التعاطي يف السنة السابقة من 1.5 يف  9.9 يف املائة، ومعدَّ
ل انتشار التعاطي يف الشهر السابق من  املائة إىل 2.7 يف املائة، ومعدَّ
0.8 يف املائة إىل 1.4 يف املائة. ويف الفرتة نفسها، يف الفئة العمرية 
ل انتشار تعاطي القنَّب خالل  للمراهقني )12–17 عاماً(، ازداد معدَّ
العمر من 6 يف املائة إىل 8.6 يف املائة )من 10.6 يف املائة إىل 14 يف 
املائة لدى الفتيان ومن 1.6 يف املائة إىل 3.7 يف املائة لدى الفتيات(، 
ل انتشار التعاطي يف السنة السابقة من 1.2 يف املائة إىل   وارتفع معدَّ
الفتيان  لدى  املائة  يف   3.5 إىل  املائة  يف   2.2 )من  املائة  يف   2.1 
حالة  ويف  الفتيات(.  لدى  املائة  يف   0.9 إىل  املائة  يف   0.3 ومن 
ا  مستقرًّ العمر  خالل  التعاطي  انتشار  ل  معدَّ ظلَّ   الكوكايني، 
ل  معدَّ ازداد  بينام  املائة(،  يف  بـ  3.5  مقارنة  املائة  يف   3.3(
فئة  ويف  املائة.  يف   0.8 إىل  املائة  يف   0.5 من  السنوي  االنتشار 
رات  املخدِّ تعاطي  انتشار  ل  معدَّ ازداد  عاماً(،   17–12( املراهقني 
املائة  يف   2.9 من  كبرياً،  ازدياداً  العمر  خالل  املرشوعة   غري 
السنة  يف  التعاطي  انتشار  ل  معدَّ وازداد  املائة،  يف   6.2 إىل 
انتشار  ل  معدَّ وظل  املائة.  يف   2.9 إىل  املائة  يف   1.5 من  السابقة 
ا )0.9 يف املائة يف 2011 مقارنة   التعاطي يف الشهر السابق مستقرًّ
تعاطي  انتشار  ل  معدَّ أيضاً  وازداد   .)2016 يف  املائة  يف  بـ  1.2 
للتعاطي  بالنسبة  كبرياً  ازدياداً  السابقة  السنة  يف  القنَّب 
وبالنسبة  املائة(  يف   5.3 إىل  املائة  يف   2.4 )من  العمر  خالل 
املائة(.  يف   2.6 إىل  املائة  يف   1.3 )من  السابقة  السنة  يف   للتعاطي 
 ومل يشهد تعاطي الكوكايني واملستنشقات أيَّ زيادة كبرية مقارنة 
املائة  يف   0.7 العمر  خالل  تعاطيهام  ل  معدَّ بلغ  إذ   ،2011  بعام 
األرقام  وبلغت   .2016 عام  يف  املائة  يف  بـ  1.1  مقارنة   ،2011 يف 
مقارنة  املائة  يف   0.4 السابقة  السنة  يف  بالتعاطي  الخاصة   املقابلة 
بـ  0.6 يف املائة فيام يتعلَّق بالكوكايني، و0.3 يف املائة مقارنة بـ  0.6 

فيام يتعلَّق باملستنشقات.

اللجنة  أعادت   ،2017 آب/أغسطس  يف  أيضاً،  املكسيك  ويف   –512
الوطنية ملكافحة اإلدمان إطالق برنامجها الوطني للوقاية من تعاطي 
عىل  الربنامج  وينطوي  املواطنني.  وملشاركة  النفسانية  املؤثِّرات 
مشاركة الحكومة عىل مستوى االتحاد والواليات والبلديات، ويشمل 
ن الربنامج  التعاون مع القطاع الخاص واملنظامت االجتامعية. ويتضمَّ
رات، والوقاية  توفري العالج من االضطرابات الناجمة عن تعاطي املخدِّ
املستنشقات  بيع  عىل  قيود  وفرض  والكحول،  التبغ  استهالك  من 
، من بني تدابري أخرى. وسينشئ الربنامج 340 مرفقاً للمرىض  للقرصَّ
لتوفري  كبرية  ملخاطر  املعرَّضة  املحلية  املجتمعات  يف   الخارجيني 
رات. وفضالً عن ذلك،  خدمات الكشف املبكِّر والتدخُّل ملتعاطي املخدِّ
سوف تنشئ املكسيك، بالتعاون مع لجنة البلدان األمريكية ملكافحة 
اإلدمان  مستشاري  لتدريب  تجريبيًّا  برنامجاً  رات،  املخدِّ تعاطي 

الختامية  الوثيقة  يف  الواردة  التوصيات  تنفيذ  وبغية   واعتامدهم. 
رات  للدورة االستثنائية الثالثني للجمعية العامة بشأن مشكلة املخدِّ
مع  الحوارات  من  سلسلة  أيضاً  املكسيك  حكومة  ستبدأ  العاملية، 
واملامرسات  الخربات  لتبادل  والباحثني  املدين  املجتمع  منظامت 
مبادئ  عرشة  وضع  بهدف  االتجاهات،  بشأن  واملعلومات  الفضىل 

رات يف ذلك البلد. ي ملسائل املخدِّ )“الوصايا العرش”( للتصدِّ

أمريكا الجنوبية

رات الرئيسية التطوُّ  –1

وبريو  وباراغواي  األرجنتني  استهلَّت  الجنوبية،  أمريكا  يف   –513
وكولومبيا مبادرات لتنظيم بيع القنَّب لألغراض الطبية. واستمرَّت 
مستويات توافر القنَّب يف املنطقة يف االزدياد، مدفوعًة بسياسات 
القنَّب  باستخدام  السامح  إىل  ترمي  ترشيعية  ومبادرات  عامة 
ة دول، مامَّ يقلِّل  لألغراض الطبية وغري الطبية وتنظيمه الرقايب يف عدَّ
رات  ر املخاطر املرتبطة بتعاطيه. وال يزال القنَّب أكرث املخدِّ من تصوُّ

غري املرشوعة توافراً وأشيعها تعاطياً يف املنطقة.

شجرية  زراعة  رصد  عن   2016 عام  الصادر  التقرير  ويف   –514
ومكتب  القوميات  دة  املتعدِّ بوليفيا  دولة  حكومة  بيَّنت  الكوكا 
صة  املخصَّ املساحة  أنَّ  والجرمية  رات  للمخدِّ املتحدة  األمم 
يف  هكتار   20  200 من  املائة،  يف   14 بنسبة  ازدادت  قد  لزراعتها 
أقلَّ  ظلَّت  ولكنها   ،2016 عام  يف  هكتار   23  100 إىل   2015 عام 
 2010 وعام  هكتار(   27  500(  2006 عام  يف  عليه  كانت   مامَّ 

)000 31 هكتار(.

كولومبيا  يف  الكوكا  بشجرية  املزروعة  املساحة  وازدادت   –515
لتبلغ   ،2015 عام  يف  هكتار   96  000 من  املائة،  يف   50 من   بأكرث 
الثاين/ التوقيع، يف ترشين  وعقب  عام 2016.  000 146 هكتار يف 

نوفمرب 2016، عىل اتفاق السالم مع منظمة القوات املسلَّحة الثورية 
ن فصالً  التابعة للجيش الشعبي الكولومبي )FARC–EP(، الذي يتضمَّ
رات غري املرشوعة، اتَّفقت حكومة كولومبيا،  عن حلِّ مشكلة املخدِّ
رات  املخدِّ مكتب  مع  التوقيع  عىل   ،2017 األول/أكتوبر  ترشين  يف 
د السنوات ذي أهمية تاريخية، بقيمة  والجرمية عىل مرشوع متعدِّ
قدرها زهاء 315 مليون دوالر، يركِّز عىل وضع وتنفيذ ورصد وتقييم 
رات غري  سياسة عامة وطنية لكولومبيا بشأن خفض محاصيل املخدِّ
واألرياف،  األرايض  تنمية  بشأن  الوطنية  واالسرتاتيجية  املرشوعة 
باعتبار ذلك جزءاً حاسامً من جهود البلد املعنية ببناء السالم. ويشمل 
إىل  التقنية  املساعدة  والجرمية  رات  املخدِّ مكتب  تقديم  املرشوع 
الوطنية  الوطنية واالسرتاتيجية  العامة  السياسة  تنفيذ  الحكومة يف 
الخاصة بتنمية األرايض واألرياف، والرصد املتكامل للمحاصيل غري 
مبا  املرشوعة،  للمحاصيل غري  الطوعي  االستبدال  املرشوعة، ودعم 
املستدامة  البديلة  التنمية  بتوفري  الخاصة  ل  التدخُّ يف ذلك عمليات 

وإضفاء الصفة الرسمية عىل املمتلكات الريفية.
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ويف أوروغواي، اتُّخذت، يف سياق تنفيذ القانون رقم 19172،   –516
يف  القنَّب  ببيع  للسامح  وطني  رقايب  تنظيمي  إطار  لوضع  تدابري 

لني اعتباراً من متوز/يوليه 2017. الصيدليات للمتعاطني املسجَّ

التعاون اإلقليمي  –2

الثنايئ  املستويني  عىل  التعاون  من  الجنوبية  أمريكا  عزَّزت   –517
نت البلدان يف املنطقة من تبادل املعلومات  د األطراف. وحسَّ واملتعدِّ
رات غري املرشوعة  ي لألنشطة املتصلة باملخدِّ لتوفري تدابري مالمئة للتصدِّ

وذلك من خالل التنسيق عىل املستويني السياسايت والتنفيذي. 

تنفيذ  حالة  عن  العاملية  االستقصائية  للدراسة  ووفقاً   –518
الوثيقة  )انظر   )2001( األمن 1373  لقرار مجلس  األعضاء  الدول 
S/2016/49(، فإنَّ تفيشِّ الفساد وضعف املؤسسات العامة ووهن 
الترشيعات وسهولة اخرتاق الحدود ونقص املوارد البرشية مشاكل 
مكافحة  مجال  يف  التعاون  سبيل  تعرتض  خطرية  يات  تحدِّ تفرض 
الدول  من  عدد  يبذلها  التي  الجهود  من  الرغم  عىل  اإلرهاب، 
والتعاون  اإلقليمي  دون  التعاون  )مثل  الشأن  هذا  يف  األعضاء 
إىل  الرامية  الجهود  تأثري عىل  يات  التحدِّ لهذه  الدويل(. وقد يكون 
مكافحة  بني  الرتابط  اء  جرَّ من  وذلك  رات  باملخدِّ االتِّجار  مكافحة 

اإلرهاب ومكافحة االتِّجار. 

وما زالت جهود التعاون الدويل الرامية إىل تحسني مراقبة   –519
رات يف كولومبيا واحدة من األولويات التي ينبغي أن تؤخذ  املخدِّ
الالحقة  االنتقالية  العملية  تنفيذ  يف  البلد  بدأ  حيث  االعتبار،  يف 
النزاع  إلنهاء  النهايئ  االتفاق  عىل  التوقيع  بعد  النزاع  النتهاء 
مع   ،2016 الثاين/نوفمرب  ترشين  يف  ودائم،  وطيد  سالم  وبناء 
الكولومبي.  الشعبي  الجيش   – الثورية  املسلَّحة  القوات  منظمة 
التنمية  برامج  كبرية يف  استثامرات  العملية  تقتيض هذه  وسوف 
د االتحاد األورويب  االجتامعية واالقتصادية. ويف هذا السياق، جدَّ
عىل  الخاص  الرتكيز  مع  النهايئ،  االتفاق  تنفيذ  بدعم  التزامه 

الريفية.  اإلصالحات 

اجتامع  أول  كولومبيا  يف  انعقد   ،2017 شباط/فرباير  ويف   –520
الغريب  الكرة  النفسانية الجديدة يف نصف  إقليمي بشأن املؤثِّرات 
د الصحة  بهدف تبادل املعلومات الخاصة بتحديد املخاطر التي تهدِّ
ي  للتصدِّ الة  فعَّ كطرائق  املبكِّر  اإلنذار  نظم  واستخدام   العامة 

ملشكلة املؤثِّرات النفسانية الجديدة.)92(

وانعقد االجتامع السابع والعرشون لرؤساء األجهزة الوطنية   –521
رات، أمريكا الالتينية والكاريبي، يف مدينة  املعنية بإنفاذ قوانني املخدِّ
غواتيامال من 2 إىل 6 ترشين األول/أكتوبر 2017. وشارك فيه خرباء 

رات والجرمية هذا الحدث  نظَّم مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ  )92(  

استناداً إىل الوثيقة الختامية للدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة 
العامة  الجمعية  قرار  )مرفق   2016 عام  يف  انعقدت  التي  العاملية،  رات  املخدِّ
دا–1/30(، وشاركت يف هذا الحدث كل من األرجنتني والربازيل وشييل وكندا 

وكوستاريكا وكولومبيا والواليات املتحدة.

حكوميون يف إنفاذ القوانني من جميع بلدان القارة األمريكية، وركَّز 
ات االتصاالت اإلقليمية  التنسيق بني منصَّ الخرباء عىل ما ييل: )أ( 
والكاريبي؛  الالتينية  أمريكا  رات يف  املخدِّ قوانني  إنفاذ  تدعم  التي 
رات وسائر أشكال الجرمية  )ب( الصالت القامئة بني االتِّجار باملخدِّ
جن  املنظَّمة، مبا يف ذلك غسل األموال؛ )ج( إيجاد بدائل لعقوبة السَّ
ي لجرائم معيَّنة، مثل انتهاج اسرتاتيجيات لخفض الطلب  يف التصدِّ
يصاً  ة خصِّ تدعم صحة الناس وسالمتهم؛ )د( وضع تدابري عملية معدَّ
وقايتهم  أجل  من  والشباب  لألطفال  دة  املحدَّ االحتياجات  لتلبية 
الجرائم  يف  طهم  لتورُّ ي  والتصدِّ رات  املخدِّ تعاطي  من  وعالجهم 
دة  رات. وأسفر االجتامع عن توجيه توصيات محدَّ املتعلقة باملخدِّ
إىل حكومات املنطقة بخصوص تلك املوضوعات سوف تنظر فيها 

رات يف دورتها الحادية والستني يف عام 2018.  أيضاً لجنة املخدِّ

الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية  –3

القيام  عن  وكولومبيا  وبريو  وباراغواي  األرجنتني  أبلغت   –522
وتنظيمه  للقنَّب  والطبي  العلمي  باالستخدام  للسامح  مببادرات 

الرقايب.

يف  الصلة  ذات  الترشيعات  سن  بعد  كولومبيا،  ت  وأقرَّ  –523 
عام 2016، االستخدام العلمي والطبي للقنَّب من خالل املرسوم 
املرسوم  وينظِّم   .2017 الثاين/يناير  كانون   10 املؤرخ   613 رقم 
بيع مشتقات القنَّب واستخدام البذور يف إنتاج الحبوب وزراعة 
املؤثِّر نفسانيًّا الستخدامها يف األغراض  املؤثِّر وغري  القنَّب  نبتات 
يف  نفسانيًّا  املؤثِّر  غري  القنَّب  نبتات  واستخدام  والعلمية  الطبية 

الصناعية. األغراض 

ويف 22 شباط/فرباير 2017، أحال رئيس الجمهورية يف بريو   –524
إىل الكونغرس مرشوع ترشيع من شأنه السامح باستخدام القنَّب 
الخيارات  تكون  عندما  طبية  وصفات  مبوجب  الطبية  لألغراض 
عىل  الترشيع  وينصُّ مرشوع  بالفشل.  باءت  قد  األخرى  العالجية 
بتقييم  القانون،  صدور  من  بعد سنتني  الصحة،  وزارة  تضطلع  أن 
ل إليها تقيِّم السلطة التنفيذية  تنفيذه، وبناًء عىل النتائج التي تتوصَّ
ما إذا كان من املناسب تقديم مرشوع ترشيع آخر للسامح بإعداد 
منتجات من القنَّب لألغراض الطبية. ويف شباط/فرباير أيضاً، أنشأت 
الحكومة، مبوجب قرار وزاري، لجنة خرباء لتقييم استخدام القنَّب 
وزارة  إىل  تقريرها  الخرباء  لجنة  ورفعت  بريو.)93(  يف  بديل  كدواء 

القرار الوزاري رقم 096–2017 الصادر عن وزارة الصحة يف 14 شباط/  )93(  

تقرير مشفوع مبالحظات ختامية يف  بتقديم  الخرباء  يُلزم  الذي  فرباير 2017، 
 Actualización de la Revisión :غضون مدة ال تزيد عىل شهر واحد. انظر
 y Síntesis de la Evidencia sobre Regulación del Uso Médico de
 Cannabis, National Health Institute. Series No. 01–2017 )Lima,
)April 2017. ومن شأن الترشيع املقرتح أن يسمح باسترياد وبيع واستخدام 
التي  التنظيمية  اللوائح  يف  املبنيَّ  النحو  عىل  الطبية  لألغراض  القنَّب  منتجات 
تضعها السلطة التنفيذية يف غضون مدة ال تتجاوز 30 يوماً من تاريخ اعتامد 

مرشوع القانون.
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الصحة يف نيسان/أبريل 2017، واعتمدته لجنة الكونغرس املكلَّفة 
عليه  ووافق   .2017 أيلول/سبتمرب  يف  الترشيع  مرشوع  بدراسة 
الفرع  أصدره  ذلك  وبعد  األول/أكتوبر،  ترشين   19 يف  الكونغرس 

التنفيذي يف ترشين الثاين/نوفمرب.

النفاذ  حيِّز   27350 رقم  القانون  دخل  األرجنتني،  ويف   –525
القنَّب  زيت  باستخدام  مامَّ سيسمح   ،2017 نيسان/أبريل  يف 
ومشتقاته لألغراض الطبية ووضع إطار رقايب لتنظيم وصف هذه 
إطاراً  القانون  وأنشأ  عليهم.  وتوزيعها  للمرىض  طبيًّا  املنتجات 
االستخدامات  بخصوص  والعلمي  الطبي  للبحث  رقابيًّا  تنظيميًّا 
الطبية والعالجية لعشبة القنَّب ومشتقاتها واستعاملها يف العالج 
التسكيني لآلالم لضامن توفري الرعاية الصحية الشاملة وتعزيزها. 
كام وضع القانون برنامجاً وطنيًّا لدراسة وبحث االستخدام الطبي 
التقليدية  غري  العالج  طرائق  وكذلك  ومشتقاتها  القنَّب  لعشبة 

تحت إرشاف وزارة الصحة.

باراغواي  يف  النواب  مجلس  نظر   ،2017 حزيران/يونيه  ويف   –526
للقنَّب  والعلمي  الطبي  باالستخدام  للسامح  قانونني  مرشوعي  يف 

وتنظيمه الرقايب.

تجميع  عملية   ،2016 عام  يف  أوروغواي،  يف  وأُجريت   –527
القانون  تنفيذ  رصد  ات  مبؤرشِّ املتعلقة  للبيانات  واستعراض 
كانون  ويف  للقنَّب.  الطبي  غري  باالستخدام  الخاص   19172 رقم 
أول  العامة  الصحة  وزارة  أمتَّت  نفسه،  من العام  األول/ديسمرب 
مته  وقدَّ القانون  تنفيذ  حالة  بخصوص   2016 لعام  سنوي  تقرير 
أعلن   ،2017 آذار/مارس  ويف  أوروغواي.)94(  يف  الربملان  إىل 
من  سلسلة  اتخاذ  عن  أوروغواي  يف  الوطني  رات  املخدِّ مجلس 
التدابري الرامية إىل توسيع نطاق الحصول عىل القنَّب لالستخدام 
صدارتها  يف  وكان   ،19172 رقم  القانون  مبوجب  الطبي  غري 
عن  املجلس  أعلن  ذاته،  الوقت  ويف  باملستعملني.  سجل  إنشاء 
تعاطي  مبخاطر  للتوعية  النطاق  واسعة  إعالمية  حملة  إطالق 
 ،2017 متوز/يوليه  يف  الصيدليات  يف  القنَّب  بيع  وبدأ  رات.  املخدِّ
من  اإلمدادات  كفاية  عدم  بسبب  مرات  ة  عدَّ إرجائه  بعد 
بالكامل،  النظام  ذ  يُنفَّ منه. وعندما  الدولة  تزرعها  التي  الكميات 
أقصاها  كمية  رشاء  لني  املسجَّ املشرتين  مبستطاع  يكون   سوف 
40 غراماً من القنَّب يف الشهر )أي بحدِّ 10 غرامات يف األسبوع( 
الصيدليات  هذه  لدى  يكون  وسوف  لة.  املسجَّ من الصيدليات 
ل كل عملية رشاء يف  وحدات للتعرُّف عىل البصامت، وسوف تسجَّ
دة.  قاعدة بيانات حكومية لضامن أالَّ يتجاوز األفراد الكمية املحدَّ

باستعامل  تسمح  تدابري  أيَّ  أنَّ  تأكيدها  الهيئة  ر  وتكرِّ  –528
انتهاكاً واضحاً ألحكام الفقرة )ج(  القنَّب ألغراض غري طبية تَُعدُّ 
لة،  من املادة 4، واملادة 3٦ من اتفاقية سنة 1٩٦1 بصيغتها املعدَّ
ر  وأحكام الفقرة 1 )أ( من املادة 3 من اتفاقية سنة 1٩88. وتكرِّ

مجلس  بني  التقني  التعاون  اتفاق  مبوجب  التقييم  هذا  يُجرى   )94(  

رات الوطني ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية ومنظمة الصحة العاملية.  املخدِّ
.www.ircca.gub.uy :انظر املوقع الشبيك

الهيئة أيضاً تأكيدها أنَّ قرص استعامل املواد الخاضعة للمراقبة عىل 

بالحياد عنه  الطبية والعلمية هو مبدأ أسايس ال يسمح  األغراض 

لة. مبوجب اتفاقية سنة 1٩٦1 بصيغتها املعدَّ

املنطقة صدور  يف  األخرى  الترشيعية  رات  التطوُّ وشملت   –529

األول/أكتوبر  ترشين  يف  األرجنتني  يف   27283 رقم  القانون 

االتحادي  املجلس  مبوجبه  الكونغرس  أنشأ  الذي   ،2016

املجلس  بها  املكلَّف  املهام  بني  ومن  الكيميائية.  للسالئف 

واملواد  التعاطي  مبواد  الصلة  ذات  املسائل  تحليل  املذكور 

املواد  بشأن  توصيات  وإصدار  للمراقبة؛  الخاضعة  الكيميائية 

ر  وتطوُّ نشوء  عن  التقارير  وإعداد  للمراقبة؛  إخضاعها  املراد 

بشأنها؛  الالزمة  البحوث  وإجراء  الجديدة  الكيميائية  السالئف 

تنفيذ  واقرتاح  تنفيذها؛  وتعهد  معها  للتعامل  خطة  ووضع 

الثاين/نوفمرب  إنتاجها. ويف ترشين  لتحسني مراقبة  سياسات عامة 

ل القانون   2016، سنَّت األرجنتني القانون رقم 27302، الذي عدَّ

الكيميائية  للسالئف  الدويل  الترسيب  م  يجرِّ رقم 23737، والذي 

وزراعتها،  وبيعها  رات  املخدِّ إنتاج  إضافية عىل  عقوبات  ويفرض 

االتِّجار  مكافحة  بغية  الحدود  ملراقبة  جديدة  تدابري  وكذلك 

الخاص   27319 رقم  القانون  فإنَّ  ذلك،  عىل  عالوة  رات.  باملخدِّ

يف  املعتمد  املعقدة،  القضايا  يف  القضائية  املالحقة  بأساليب 

أساليب  بشأن  أحكاماً  ن  يتضمَّ  ،2016 الثاين/نوفمرب  ترشين 

ي الخاصة.  التحرِّ

 19355 رقم  القانون  دخل   ،2016 الثاين/يناير  كانون  ويف   –530 

الوطنية  األمانة  مبقتضاه  أُنشئت  وقد  أوروغواي،  يف  النفاذ  حيِّز 

مبوجب  دورها  د  وُحدِّ اإلرهاب،  ومتويل  األموال  غسل  ملكافحة 

املوجودات  لصندوق  التنظيمية  اللوائح  يف  رة  املقرَّ اإلجراءات 

رات الوطني. املصادرة التابع ملجلس املخدِّ

دة  املتعدِّ بوليفيا  دولة  اتَّخذت   ،2017 آذار/مارس  ويف   –531

الخاص  القانوين  إطارها  إلصالح  إضافية  خطوات  القوميات 

رقابة  نطاق  توسيع  خالل  من  والسالئف  رة  املخدِّ بالعقاقري 

آذار/مارس،   8 ويف  وبيعها.  الكوكا  أوراق  إنتاج  عىل  الحكومة 

بشأن  العام  القانون  وهو   ،906 رقم  القانون  الحكومة  اعتمدت 

 1008 رقم  القانون  من   31 إىل   1 من  املواد  ألغى  الذي  الكوكا، 

إىل  تصل  مساحة  تخصيص  القانون  هذ  ويجيز   ،1988  لسنة 

الذي  التحفُّظ  مبوجب  الكوكا  شجرية  لزراعة  هكتار   22  000 

أبدته كولومبيا يف عام 2013 بخصوص اتفاقية سنة 1961 بصيغتها 

لتلبية  بزراعتها  املسموح  املساحة  تقريباً  ضاعف  مامَّ  املعدلَّة، 

الطلب عىل أوراق الكوكا الستعاملها التقليدي املتمثِّل يف مضغها، 

دها مبا يبلغ 000 12 هكتار.  والتي كان القانون رقم 1008 قد حدَّ

الكوكا  أوراق  باستعامل  أيضاً   906 رقم  القانون  ويسمح   –532

لألغراض الشعائرية والدوائية والغذائية والبحثية والصناعية، وينصُّ 

عىل إنشاء املجلس الوطني املعني بعمليات إعادة التقييم وأنشطة 
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اإلنتاج والبيع والصنع والتحقيق املتعلقة بالكوكا،)95( كام يُلِزم وزارة 
التنمية الريفية واألرايض بوضع وإدارة سجل ملنتجي الكوكا.

بوليفيا  دولة  حكومة  قرار  إزاء  قلقها  عن  الهيئة  وتعرب   –533
صة  املخصَّ املساحة  مبضاعفة  بالسامح  القوميات  دة  املتعدِّ
الضعف،  قرابة  أْي  هكتار،   22 000 لتبلغ  الكوكا  أوراق  لزراعة 
العام  الكوكا  قانون  هو  جديد،  قانون  اعتامد  خالل   من 
اتفاقية  يخصُّ  فيام  أبدته  الذي  التحفُّظ  ومبوجب   ،2017 لسنة 
الحكومة  أجرتها  لدراسة  ووفقاً  لة.  املعدَّ بصيغتها  سنة 1961 
كمية  فإنَّ   ،2013 عام  يف  نرُشت  األورويب  االتحاد  من  بدعم 
لتلبية  كافية يف عام 2012  اعتربتها كولومبيا  التي  الكوكا،  أوراق 
م منها، تبلغ  احتياجاتها املطلوبة لألغراض املبيَّنة يف التحفُّظ املقدَّ
قرابة  زراعة  من  إنتاجها  ميكن  كمية  وهي  سنويًّا،  طنًّا   23  219

700 14 هكتار.)96(

دة القوميات  ويف آذار/مارس 2017، سنَّت دولة بوليفيا املتعدِّ  –534
الخاضعة  باملواد  االتِّجار  مبكافحة  الخاص   913 رقم   القانون 
باملواد  االتِّجار  ملكافحة  آليات  مبوجبه  أُنشئت  وقد  للمراقبة، 
القانون  وإنفاذ  الوقاية  تدابري  خالل  من  وذلك  للمراقبة  الخاضعة 

ومراقبة السالئف وتعزيز نظام ضبط املوجودات ومصادرتها.

الذي حرصت عىل إجرائه  املفتوح  الحوار  الهيئة إىل  وتشري   –535
أنَّها  وإىل  القوميات،  دة  املتعدِّ بوليفيا  دولة  حكومة  مع  فرتة  منذ 
التي  التدابري  عن  مبعلومات  تزويدها  ة  مستمرَّ بصفة  منها  تطلب 
تتَّخذها الحكومة أو تعتزم اتخاذها لضامن االمتثال الكامل ألحكام 
رات، مبا يف ذلك ضمناً التحفُّظ الذي  االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ
أبدته يف عام 2013 لدى االنضامم إىل اتفاقية سنة 1961 بصيغتها 
لة، وكذلك عن مسائل أخرى، مبا يف ذلك التقديرات التي يجب  املعدَّ
رة  مها إىل الهيئة يف إطار وفائها بالتزاماتها املقرَّ عىل الحكومة أن تقدِّ
بوليفيا  أنَّ دولة  املذكورة. والهيئة عىل ثقة من  االتفاقية  مبوجب 
دة القوميات ستستجيب متاماً ودومنا تأخري ملختلف طلباتها  املتعدِّ

بشأن الحصول عىل املعلومات.

كانون  ففي  املنطقة.  يف  سياساتية  مبادرات  ة  عدَّ عن  وأُبلغ   –536
شاملة  عمل  خطة  غيانا  استهلَّت حكومة   ،2016 األول/ديسمرب 
للفرتة  رات  املخدِّ بشأن  وطنية  اسرتاتيجية  النتهاج   جديدة 
الصحة  عىل  املحافظة  بني  توازناً  الخطة  وتحقِّق   .2020–2016 

بني  انعقد  الذي  الثنايئ  االجتامع  خالل  البوليفية،  السلطات  ذكرت   )95(  

دة القوميات،  رات ووفد دولة بوليفيا املتعدِّ رئيس الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ
هي  القانون  مبوجب  بزراعتها  املسموح  هكتار   22  000 البالغة  املساحة  أنَّ 
يتناسب مع  الفعلية مبا  الحكومة أن تقلِّص املساحة  بإمكان  الحدُّ األعىل وأن 
إنتاج كميات الكوكا املطلوبة لتلبية االحتياجات املرشوعة. وقد ذكرت صحيفة 

"راسون" أنَّ الحكومة تأمل يف تعزيز صادراتها من منتجات ورقة الكوكا.

 Estado Plurinacional والجرمية،  رات  املخدِّ مكتب  وثيقة  انظر   )96(  

وميكن   .de Bolivia, Monitoreo de Cultivos de Coca 2016 
www.unodc.org/documents/ التايل:  الرابط  من  الوثيقة  عىل  االطِّالع 
crop–monitoring/Bolivia/2016_Bolivia_Informe_Monitoreo_

.Coca.pdf

العامة واألمن العام. وتتناول هذه الخطة املسائل املتعلقة بخفض 
وتنسيق  املؤسسات  وتعزيز  املراقبة  وتدابري  والطلب  العرض 

السياسات والتعاون الدويل.

يف  رات  املخدِّ ملكافحة  الوطني  املجلس  أقرَّ  كولومبيا،  ويف   –537
للمحاصيل  اليدوية  اإلبادة  أسلوب   ،2016 األول/ديسمرب  كانون 
غري املرشوعة واستخدام مبيد األعشاب غليفوسيت لهذا الغرض. 
األرايض  من  هكتار   50 000 إبادة  إىل  كولومبيا  حكومة  وترمي 
 2017 عام  يف  مرشوعة  غري  بطريقة  الكوكا  بشجرية  املزروعة 
هكتار  يف000 50  املرشوعة  غري  الزراعة  هذه  عن  واالستعاضة 
استعداد  مع  تزامناً   ،2017 عام  يف  مرشوعة  محاصيل  بزراعة 
بعد  ما  فرتة  يف  رات  املخدِّ مكافحة  اسرتاتيجية  لتنفيذ  كولومبيا 
اسرتاتيجية  الوطنية  الرشطة  نفَّذت  ذلك،  إىل  وإضافة  النزاع. 
العام  النائب  مكتب  بدعم من  الصغرى  االتِّجار  عمليات  ملكافحة 
والسلطات الحكومية األخرى. ويف كانون الثاين/يناير 2017، أطلقت 
املحاصيل  لالستعاضة عن  الشاملة  الوطنية  االسرتاتيجية  الحكومة 
غري املرشوعة بهدف الرتويج لالستعاضة الطوعية عن املحاصيل غري 
رة من  شة املترضِّ املرشوعة ومساعدة األرس الريفية الفقرية واملهمَّ

زراعة املحاصيل غري املرشوعة.

رات  واعتمدت بريو اسرتاتيجية وطنية جديدة ملراقبة املخدِّ  –538
للفرتة 2017–2021، ترمي إىل خفض املساحة املزروعة بالكوكا يف 
الجهات  بني  التعاون  تعزيز  املائة من خالل  بنسبة 50 يف  أراضيها 
وضبط  الوقاية  وتعزيز  االستخبارية  املعلومات  وتبادل  املعنية 
رات غري املرشوعة.  الكيميائية املستخدمة يف صنع املخدِّ السالئف 
وسوف تركِّز بريو جهودها عىل القضاء عىل زراعة شجرية الكوكا، 
صالت  وإضعاف  البديلة  التنمية  واسرتاتيجيات  الضبط  وأنشطة 
األمن  واستعادة  رات  باملخدِّ واالتِّجار  املسلَّحة  بالجامعات  السكان 

واحرتام سيادة القانون. 

رات والطلب  ويف إكوادور، تُجرى دراسات ألحوال عرض املخدِّ  –539
اسرتاتيجية  إطار  يف  أراضيها  يف  األولوية  ذات  املناطق  يف   عليها 

ة. عام 2016 بشأن التدخُّالت املستجدَّ

ي لظهور  للتصدِّ تدابري  الجنوبية  أمريكا  بلدان يف  واتَّخذت   –540
املبكِّر  لإلنذار  نظم  وضع  ذلك  يف  مبا  جديدة،  نفسانية  مؤثِّرات 
ثت  وحدَّ جديدة.  ترشيعات  وسنُّ  مناسبة  تنبيهات  وإصدار 
للمراقبة  الخاضعة  باملواد  الخاصة  قامئتها  األرجنتني  حكومة 
الثاين/يناير  كانون  يف  املواد  هذه  من  جديدًة  61 مادًة  بإضافة 
كانون  يف  الصادر   2017/69 رقم  املرسوم  مبوجب  وذلك   ،2017
 016/320 رقم  املرسوم  أوروغواي  وأصدرت   .2017 الثاين/يناير 
قامئة  يف   )PMMA( ميثامفيتامني  البارا–ميثوكيس  مادة  إلدراج 
األول/ديسمرب  كانون  ويف 29  الوطنية.  للمراقبة  الخاضعة  املواد 
لت أوروغواي قانونها الخاص باملؤثِّرات العقلية لتبيان  2016، عدَّ
الرابع  الجدول  من   )GHB( الزبد غاما–هيدروكيس  نقل حمض 
 1971 لسنة  العقلية  املؤثِّرات  اتفاقية  من  الثاين  الجدول  إىل 

لة. املعدَّ بصيغتها 
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الزراعة واإلنتاج والصنع واالتِّجار  –4

رات املخدِّ )أ( 

خطراً  الكوكا  لشجرية  املرشوعة  غري  الزراعة  تأثري  يزال  ال   –541
املنطقة.)97(  يف  البيولوجي  ع  التنوُّ د  يهدِّ املحمية  األرايض  عىل 
صة لهذه الزراعة يف كولومبيا بقدر كبري من   وازدادت املساحة املخصَّ
عام 2016.  إىل 000 146 هكتار يف  عام 2015  000 96 هكتار يف 
وبعد إيقاف الرشِّ الجوي يف ترشين األول/أكتوبر 2015،)98( سعت 
الحكومة إىل اتِّباع اسرتاتيجيات جديدة، مثل تنظيم اجتامعات مائدة 
رة من زراعة املحاصيل غري  مستديرة مع املجتمعات املحلية املترضِّ
املرشوعة وتنفيذ املزيد من عمليات املكافحة. وسوف يجري تقييم 
اء إيقاف  التأثري الذي قد يكون ترتَّب عىل غالل املحاصيل من جرَّ
املزمع  بالغلَّة  املعنية  الجديدة  الدراسات  يف  وذلك  الجوي  الرشِّ 

إجراؤها يف عام 2017.)99(

نتائج  بيَّنت  القوميات،  دة  املتعدِّ بوليفيا  دولة  ويف   –542
و2016.   2015 عامي  بني  املزروعة  املساحات  يف  زيادة  الرصد 
بشجرية  املزروعة  اإلجاملية  املساحة   ،2016 يف  وبلغت 
هكتار،   23 100 بنحو  يقدر  ما  مرشوعة  غري  بطريقة  الكوكا 
عام  يف  ر  وقُدِّ  .2015 عام  عن  املائة  يف   14 بنسبة  بزيادة  أْي 
بنحو  بالشمس  فة  املجفَّ الكوكا  ألوراق  املحتمل  اإلنتاج   ،2016 
000 38 طن. وعىل نحو مامثل، بلغ الحجم اإلجاميل ألوراق الكوكا 
أْي أكرث من عام 2015  للبيع يف األسواق 952 21 طنًّا،  املعروضة 
بنحو 751 طنًّا. وأسفرت عمليات خفض فائض محصول الكوكا يف 
املناطق املرخَّصة، وهي العمليات املعروفة باسم الرتشيد، إىل جانب 
إبادة  املمنوعة، عن  املناطق  الكوكا يف  زراعة شجرية   القضاء عىل 
577 6 هكتاراً عىل الصعيد الوطني، أْي أقل بنسبة 40 يف املائة عن 

رقعة املزروعات املبادة يف عام 2015 )020 11 هكتاراً(.)100(

غري  نحو  عىل  الكوكا  بشجرية  املزروعة  املساحة  وبلغت   –543
مرشوع 300 40 هكتار، وفقاً للدراسة االستقصائية الخاصة بزراعة 

 Colombia, Monitoreo de territorios ،رات والجرمية )97(  مكتب املخدِّ  

التايل:  الرابط  عىل  متاحة  وثيقة   .afectados por cultivos ilícitos 2016 
www.unodc.org/documents/colombia/2017/julio/CENSO_2017_

.WEB_baja.pdf

الغليفوسيت  األعشاب  مبيد  باستخدام  املحاصيل  تبخري  إيقاف  بعد   )98(  

اليدوي  التبخري  يف   2017 عام  يف  استخدامه  أُعيد   ،2015 عام  يف  كولومبيا  يف 
التابع  رات  املخدِّ مرصد  نرشها  التي  الحكومية  لإلحصاءات  ووفقاً  للمحاصيل. 
انخفض  قد  الحكومة  اجتثتها  التي  الكوكا  مقدار شجريات  فإنَّ  العدل،  لوزارة 
بشدة منذ أن أقلعت عن تبخري املحاصيل مبادة الغليفوسيت من الجو، الذي 

كان من أساليبها الرئيسية املستخدمة إلبادة محصول الكوكا.

 Colombia, Monitoreo de territorios afectados por  )99(  

.cultivos ilícitos 2016

 Estado Plurinacional de والجرمية،  رات  املخدِّ مكتب    )100(  

عىل  متاحة  وثيقة   .Bolivia Monitoreo de Cultivos de Coca 2016 
https://www.unodc.org/documents/crop–monitoring/ :التايل الرابط 

.Bolivia/2016_Bolivia_Informe_Monitoreo_Coca.pdf

ها مكتب األمم املتحدة املعني  الكوكا يف بريو لعام 2015، التي أعدَّ
رات والجرمية وحكومة بريو يف متوز/يوليه 2016. كام أبلغت  باملخدِّ
غري  بطريقة  األفيون  بخشخاش  املزروعة  األرايض  بعض  عن  بريو 
مرشوعة التي ميكن أن تنتج محصولني يف السنة. ويف وقت وضع 
الصيغة النهائية لتقرير الهيئة السنوي لعام 2017 )1 ترشين الثاين/

نوفمرب 2017( مل تكن قد نرُشت بعُد نتائج استقصاء زراعة الكوكا 
رات والجرمية وحكومة بريو. لعام 2016، الذي أجراه مكتب املخدِّ

وخالل عام 2016، ذكرت أكرثية البلدان يف املنطقة أنَّ النقل   –544
رات. غري أنَّ الرضر الذي  الربي هو السبيل الرئييس لتهريب املخدِّ
لحق مبهابط الطائرات الصغرية يف بريو يُلمح بأنَّ التهريب عرب الجو 

رات فيها.  رمبا يكون قد أثَّر عىل أسعار املخدِّ

رات  املخدِّ تهريب  دروب  بني  من  أنَّ  يُذكر  أن  املهمِّ  ومن   –545
وكولومبيا  الربازيل  بني  الواقعة  الثالثية  الحدود  منطقة  املستبانة 
املنطقة  وهذه  األمازوين”،  املنحرف  “شبه  باسم  واملعروفة  وبريو 
الواليات  إىل  رات  املخدِّ لتهريب  الرئيسية  الدروب  أحد  هي 

املتحدة وأوروبا. 

رات يف شييل، يف تقريره السنوي  وأبلغ مرصد االتِّجار باملخدِّ  –546
وتُستخدم  تزايد.  يف  شييل  يف  رات  باملخدِّ االتِّجار  أنَّ   ،2016 لعام 
للكوكا  املنتجة  البلدان  بني  رات  املخدِّ شحن  إلعادة  معرَباً  شييل 

وأسواق املستهلكني يف أوروبا وأمريكا الشاملية وأوقيانوسيا.

الكثافة  ذات  البلدان  تواجهها  التي  يات  التحدِّ بني  ومن   –547
رات أنَّها تُستخدم  السكانية الضئيلة املجاورة للبلدان املنتجة للمخدِّ
رات إىل أمريكا الشاملية وأوروبا. ويف الغالب  معابر لتهريب املخدِّ
تكون التنظيامت اإلجرامية يف أمريكا الجنوبية صغرية نسبيًّا ومحلية 
بعملياتها؛  للقيام  الالزمة  الرسية  أساسها وذلك لضامن  وأرسية يف 
س الجامعات املشكَّلة عىل الصعيد  وبناًء عىل تلك التنظيامت تتأسَّ
الوطني، التي تسعى إىل تكوين روابط عىل املستوى الدويل، وكثرياً 
ما يكون ذلك باالنضامم إىل جامعات أكرب لديها بنية تنظيمية مجزَّأة 
بها. وتتَّسم تلك املنظامت  غري مركزية، مامَّ يجعل من الصعب تعقُّ
ع والقدرة عىل التأقلم، مامَّ يسمح لها بتغيري دروب التهريب  بالتنوُّ
اقتىض األمر ذلك. إضافة إىل  التي تستخدمها وطريقة عملها كلَّام 
ذلك، فإنَّ بلدان أمريكا الجنوبية تفتقر إىل نظام يسمح لها مبتابعة 

رات غري املرشوعة. التقلُّبات يف أسعار املخدِّ

يف  القوميات  دة  املتعدِّ بوليفيا  دولة  حكومة  وأبلغت   –548 
عام 2016 عن ضبط أكرث من 102 طن من نبتة القنَّب و29 طنًّا من 
ا. وأثناء الفرتة املشمولة بالتقرير،  أمالح الكوكايني ُهرِّب معظمها برًّ

ضبط 065 4 مخترباً رسيًّا لقاعدة الكوكايني يف ذلك البلد.

متها السلطات الوطنية يف باراغواي،  ووفقاً للمعلومات التي قدَّ  –549
ل إبادة محاصيل القنَّب فيام بني عامي 2006 و2008 لتبلغ  زاد معدَّ
كبرياً  تراجعاً  تراجعت  ثمَّ  1 هكتاراً،  املُبادة 786  الزراعة  مساحة 
عام 2013  لتبلغ 780 هكتاراً. ومن  فيام بني عامي 2009 و2012 
إذ  اإلبادة،  جهود  يف  ملحوظة  زيادة  هناك  كانت   ،2015 عام  إىل 
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زادت املساحات املزروعة بالقنَّب املبادة من 803 1 هكتارات يف 
عام 2013 إىل 966 1 هكتاراً يف عام 2014 وأُبلغ عن إبادة 116 2 
هكتاراً يف عام 2015. ومع ذلك، يصعب العثور عىل هذه املحاصيل 
يف املناطق التي تكون فيها مختلطة مع املحاصيل املرشوعة. وأبلغت 

السلطات عن ضبط 970 413 كيلوغراماً من القنَّب يف عام 2016.

شجرية  من  هكتاراً   30 150 مجموعه  ما  إبادة  وجرت   –550
 ،2016 عام  يف  بريو  يف  مرشوع  غري  نحو  عىل  املزروعة   الكوكا 
وهي  العام،  ذلك  يف  املستهدفة  املساحة  عن  قليالً  يزيد  مبا  أْي 
000 30 هكتار. وجرى ضبط 11.1 طنًّا من عجينة قاعدة الكوكايني 
يف  طنًّا  و14   ،2015 عام  يف  طنًّا  و11.6   ،2014 عام  يف  بريو   يف 
عام 2016، يف حني بلغت املضبوطات من هيدروكلوريد الكوكايني 
 بأرقامها املقابلة يف تلك السنوات عىل التوايل 18.7 طنًّا و8.4 أطنان 

و13.9 طنًّا.

وأبلغت حكومة جمهورية فن زويال البوليفارية بأنَّها ضبطت   –551
أكرث من 34 طنًّا من أمالح الكوكايني وأكرث من طن واحد من أوراق 
اإلقليم  يف  الكائنة  املختربات  أنَّ  عىل  الضوَء  يسلِّط  مامَّ  الكوكا، 
الفن زوييل تقع بالقرب من نقاط العبور الحدودية مع كولومبيا. كام 
أبلغت الحكومة عن تفكيك ستة مرافق لتجهيز الكوكايني يف عام 
2016. وتُلمح املضبوطات إىل أنَّ ذلك البلد قد تأثَّر أيضاً بالزيادة يف 

حجم زراعة شجرية الكوكا يف كولومبيا يف عامي 2015 و2016.)101(

املؤثِّرات العقلية )ب( 

تختلف مشكلة صنع املؤثِّرات العقلية واالتِّجار بها وتعاطيها   –552
يف أمريكا الجنوبية من بلد آلخر. ووفقاً ملرصد الجرمية املنظَّمة يف 
جمهورية فن زويال البوليفارية، فإنَّ استخدام املؤثِّرات العقلية يف 
تزايد. وأثناء الفرتة املشمولة بالتقرير، أبلغت حكومتا األرجنتني 
من  مواد  من  قرص   220 000 من  أكرث  ضبط  عن   وأوروغواي 
ضبطت  بأنَّها  بريو  حكومة  أبلغت  حني  يف  “اإلكستايس”،   نوع 

0.25 كيلوغرام من املادة نفسها.

السالئف )ج( 

يف  البوتاسيوم  برمنغنات  من  املضبوطات  أكرث  بأنَّ  أُبلغ   –553
بلدان أمريكا الجنوبية قد أُنتج يف البلدان التي ُضبط فيها. وأبلغت 
ضبط  عن   2016 عام  يف  الهيئة  الجنوبية  أمريكا  يف  بلدان   سبعة 
منه  ُضبط  البوتاسيوم،  برمنغنات  من  طنًّا   585 مجموعه   ما 
دة  املتعدِّ بوليفيا  جمهورية  وأبلغت  كولومبيا.  يف  طنًّا   582.5
القوميات عن ضبط طنَّني، وبريو عن ضبط أقلِّ من 250 كيلوغراماً، 
وكانت  كيلوغرام.   200 ضبط  عن  البوليفارية  فن زويال  وجمهورية 

ضبط  عن  راً  مؤخَّ البوليفارية  فن زويال  جمهورية  سلطات  أعلنت    )101(  

رات عرب  قرابة 3 أطنان من الكوكايني، مامَّ يبنيِّ بوضوح التدفُّق املتواصل للمخدِّ
حدودها مع كولومبيا.

مجاميع املضبوطات املبلَّغ عنها يف بلدان أخرى من املنطقة أقلَّ من 
10 كيلوغرامات. كام أُبلغت الهيئُة يف عام 2016 عن ضبط مقادير 
وبخاصة  الدولية،  للمراقبة  الخاضعة  غري  الكيمياويات  من  كبرية 
من جانب البلدان املنتجة للكوكا الثالثة. وهذه الكيمياويات هي 
مواد شائعة من األحامض والقواعد ومعامالت األكسدة واملذيبات 
التي تُستعمل من أجل صنع الكوكايني وهي خاضعة للمراقبة عىل 

الصعيد الوطني.

أمريكا  يف  الوضع  عن  تفصيلية  ملحة  عىل  االطِّالع  وميكن   –554
الهيئة  تقرير  يف  الكيميائية  السالئف  مراقبة  يخصُّ  فيام   الجنوبية 

لعام 2017 عن تنفيذ املادة 12 من اتفاقية سنة 1988.

املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية )د( 

عة  متنوِّ مجموعة  ضبط  عن  املنطقة  يف  بلدان  ة  عدَّ أبلغت   –555
من املواد الكيميائية غري املجدَولة املستخدمة يف تجهيز الكوكايني 
الكيمياويات  تلك  ومن  تخفيفه؛  أو  تنقيته  أو  تجهيزه  إعادة  أو 
فات العادية  خالئط مختلفة من مذيبات هيدروكربونية، مثل املخفِّ

والكريوسني والديزل وأنواع مختلفة من الغازولني.

وشكَّلت املواد غري املجدَولة مقداراً كبرياً من املضبوطات من   –556
املواد الكيميائية يف املنطقة، وبخاصة املذيبات غري املجدَولة، التي 
فاق حجمها حجم املضبوطات من املذيبات املجدَولة. وتزايد عدد 
املضبوطات من ماديت امليتا بيسلفيت الصوديوم وكلوريد الكلسيوم، 
الكوكايني  تجهيز  عملية  كفاءة  لزيادة  املستخدمتني  الكيميائيتني 
األنشطة غري املرشوعة  التنظيم يف  ارتفاع مستويات  إىل  ا يشري  إمنَّ
دورة  إعادة  لعمليات  ة  املستمرَّ املرتفعة  واملستويات  الصلة  ذات 

استخدام املذيبات.

رات  املخدِّ مكتب  أشار  العاملي 2017،  رات  املخدِّ تقرير  ويف   –557
إجراءات  اتَّخذت  قد  الجنوبية  أمريكا  يف  بلداناً  أنَّ  إىل  والجرمية 
من خالل  املهلوسة،  الجديدة  النفسانية  املؤثِّرات  بخصوص ظهور 
تنبيهات وإدخال  إنذار مبكِّر وإصدار  إقامة نظم  ة ومنها  ُسبل عدَّ
قد  كولومبيا  أنَّ  ومنها  ذلك  عىل  أمثلة  وذكر  جديدة.  ترشيعات 
بشأن  تنبيهات  وأصدرت   ،2013 عام  يف  مبكِّر  إنذار  نظام  أنشأت 
إيثيالميد  ثنايئ  مواد  من  باعتبارها  تُباع  جديدة  نفسانية  مؤثِّرات 
لعموم  املبارش  اإلنرتنت  خط  عىل  بإتاحتها  الليرسجيك،  حمض 
مجموعه  ما  الوطنية  للمراقبة  أُخضع  شييل،  ويف   السكان.)102( 
ة مركَّبات  100 مادة من املؤثِّرات النفسانية الجديدة، مبا يف ذلك عدَّ
من  باعتبارها   ،)NBOMe( االصطناعية  املهلوسة  املواد  مجموعة 
املؤثِّرات النفسانية الجديدة، يف عامي 2014 و2015. ويف الربازيل، 
من  مادًة   11 الربازيلية  الصحي  الرقايب  التنظيم  وكالة  وضعت 
مركَّبات مجموعة )NBOMe( عىل قامئة املواد الخاضعة للمراقبة، 

يف أيار/مايو 2016.

 Global SMART programme“ والجرمية،  رات  املخدِّ مكتب    )102(  

Latin America”، نرشة املعلومات رقم 2 )أيلول/سبتمرب 2016(.
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من  للوقاية  التخطيط  شؤون  أمانة  أطلقت  األرجنتني،  ويف   –558

األول/ديسمرب  كانون  يف  بها،  االتِّجار  ومكافحة  رات  املخدِّ تعاطي 

2016، نظام إنذار للكشف عن املؤثِّرات النفسانية الجديدة ومواد 

الجديدة.  التجاري  والتداول  التعاطي  وأمناط  ة  املستجدَّ التعاطي 

رات األرجنتيني التابع لألمانة  ونظام اإلنذار املبكَّر يتبع ملرصد املخدِّ

املذكورة، وسوف يُعنى بتقييم املخاطر الصحية التي تتأتَّ عن املواد 

ي لها. وسوف يعمل هذا النظام مع  املستبانة، وبإعداد تدابري التصدِّ

وزارة العدل وحقوق اإلنسان ووزارة الصحة ووزارة األمن ووزارة 

لألدوية  الوطنية  واإلدارة  اإلنتاجي  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم 

والجودة  للصحة  الوطنية  والدائرة  الطبية  والتكنولوجيا  واألغذية 

كلها  م  تقدِّ والتي  الجامرك،  ودائرة  الزراعية  الغذائية  املنتجات  يف 

معلومات إىل املرصد التابع لألمانة املذكورة. ويؤدِّي املرصد مهمة 

مستودع مركزي للمعلومات، بإضفاء الطابع النظامي عليها وإعداد 

تحليالت من أجل صياغة السياسات العامة بشأن مشاكل استهالك 

وهناك  ثة.  املحدَّ العلمية  البيانات  إىل  استناداً  النفسانية،  املؤثِّرات 

نظم مامثلة قامئة من قبل يف أوروغواي وشييل وكولومبيا واملكسيك، 

سوف تعمل األرجنتني بالتعاون معها يف تبادل املعلومات.

التعاطي والعالج  –5

العمر يف  القنَّب ولو ملرة يف  تعاطي  انتشار  ل  تفاوت معدَّ  –559

19.7 يف  إىل  أوروغواي  يف  املائة  يف   26.1 من  الجنوبية  أمريكا 

دة  )دولة−املتعدِّ بوليفيا  يف  املائة  يف  و3.6  األرجنتني  يف  املائة 

انتشار  ل  معدَّ بأنَّ  كلها  البلدان  هذه  وأبلغت  وبريو.  القوميات( 

تعاطي املؤثِّرات األفيونية ولو ملرة يف العمر أقل من 1 يف املائة 

عجينة  تعاطي  الت  معدَّ يف  البلدان  بني  تفاوتات  لت  وُسجِّ فيها. 

بني  تراوحت  إذ  العمر،  يف  واحدة  ملرة  ولو  الكوكايني   قاعدة 

دة القوميات و0.5 يف املائة يف  0.1 يف املائة يف دولة بوليفيا املتعدِّ

األرجنتني و1.47 يف املائة يف بريو.

للوقاية من  التخطيط  أمانة شؤون  2017، أجرت  ويف عام   –560

رات ومكافحة االتِّجار بها يف األرجنتني، بالتعاون يف  تعاطي املخدِّ

رات األرجنتيني، الدراسة  العمل مع املديرية الوطنية ملرصد املخدِّ

واستندت  النفسانية.  املؤثِّرات  تعاطي  بشأن  السادسة  الوطنية 

بني  أعامرهم  ترتاوح  فرداً   20 658 شمل  استقصاء  إىل   الدراسة 

الحرضية، وجمعت معلومات  املناطق  يعيشون يف  12 و65 سنًة 

لدى  النفسانية  املؤثِّرات  وتعاطي  الستعامل  الحالية  األمناط  عن 

هو  القنَّب  أنَّ  إىل  الدراسة  وخلصت  السكانية.  الفئات  مختلف 

أشيع مواد التعاطي من حيث االنتشار يف أوساط السكان الذين 

شملتهم الدراسة االستقصائية يف عام 2016 )7.8 يف املائة(. وكان 

األفراد من الفئة العمرية من 25 إىل 34 سنًة أكرث فئات السكان 

أفرادها  بني  تعاطيه  انتشار  ل  معدَّ بلغ  حيث  للكوكايني،   تعاطياً 

الت انتشار تعاطيه  7.7 يف املائة يف السنة نفسها، يف حني كانت معدَّ

أقلَّ لدى الفئات العمرية األصغر سنًّا واألكرب سنًّا.)103( وعالوة عىل 
ل انتشار تعاطي الكوكايني ولو ملرة  ذلك، أوضحت الدراسة أنَّ معدَّ
 واحدة يف العمر بني عموم السكان قد ازداد ليبلغ 5.3 يف املائة يف 
ت هذه  عام 2017 مقارنة بنسبة 2.6 يف املائة يف عام 2010. ومسَّ
أعامرهم  ترتاوح  الذين  املراهقني  الخصوص  وجه  عىل   الزيادة 
ملرة  ولو  التعاطي  انتشار  ل  معدَّ بلغ  والذين  سنًة  و17   12 بني 
 واحدة يف العمر بينهم 1.2 يف املائة بعد أن كان 0.4 يف املائة يف 
املائة  يف   6.2 ما نسبته  ح  رصَّ ذلك،  إىل  وباإلضافة   .2010 عام 
استهلكوا  بأنَّهم  االستقصائية  بالدراسة  املشمولني  األفراد  من 
مرة  طبية  وصفات  دون  من  األفيونية  املؤثِّرات  من  مسكِّنات 
استهلكوا  ن  ممَّ املائة  54 يف  نسبته  ما  ح  األقل، ورصَّ واحدة عىل 
يبلغوا  أن  قبل  تناولوها  بأنَّهم  األفيونية  املؤثِّرات  من  مسكِّنات 

الثالثني من العمر.

رات  املخدِّ لتعاطي  الوطنية  االستقصائية  للدراسة  ووفقاً   –561
ل  رات الكولومبي، ازداد معدَّ لعام 2016، التي أجراها مرصد املخدِّ
التعاطي ولو ملرة واحدة يف العمر لدى عموم السكان من 8.6 يف 
املائة يف عام 2008 إىل 12.17 يف املائة يف عام 2013. والقنَّب هو 
بلغ  سنوي  انتشار  ل  مبعدَّ كولومبيا،  يف  املتعاطاة  رات  املخدِّ  أشيع 
يف  املائة  يف   2.12 ل  مبعدَّ مقارنة   2013 عام  يف  املائة  يف   3.27 

عام 2008، مامَّ ميثِّل زيادًة بنسبة 54 يف املائة.

بعض  أنَّ  إىل  كولومبيا  يف  رات  املخدِّ تعاطي  زيادة  وتُلمح   –562
التنظيامت اإلجرامية أخذت تنظِّم من جديد أنشطتها لتوزيع املواد 
رات  وبيعها. وباإلضافة إىل ذلك، مل تُعد كولومبيا بلداً منتجاً للمخدِّ
ا أصبحت موطناً لعدد متزايد من مستهلكيها. وملواجهة  فحسب، إمنَّ
يات، تواصل الحكومة العمل بالخطة الوطنية الرامية إىل  تلك التحدِّ
تعاطي  يخصُّ  فيام  والرعاية  الوقاية  وتوفري  العامة  الصحة  تعزيز 
تدعيم  عىل  تركِّز  وهي   2021–2014 للفرتة  العقلية  املؤثِّرات 

املؤسسات وتحسني الصحة وتوفري الوقاية والعالج.

املرتتِّبة عىل مشكلة  التكاليف  دراسة عن  ملا جاء يف  ووفقاً   –563
إكوادور يف  رات يف  املخدِّ الفنية لشؤون  األمانة  رات، نرشتها  املخدِّ
رات يف  رت التكلفة املرتتِّبة عىل مشكلة املخدِّ آذار/مارس 2017، قُدِّ
عام 2015 بنحو 13 دوالراً للفرد الواحد، مبا ميثِّل 0.2 يف املائة من 

الناتج اإلجاميل املحيل.

بها  املتَّجر  رات  املخدِّ أشيع  والقنَّب  الكوكايني  ويظلُّ   –564
يُستهلك  البلد  هذا  يف  املُنتج  القنَّب  ومعظم  غيانا.  يف  واملتعاطاة 
محليًّا. وكشفت الدراسة االستقصائية الوطنية بشأن انتشار تعاطي 
أُجريت  التي   ،2016 لعام  املعيشية  األرس  مستوى  رات عىل  املخدِّ
أنَّ  رات،  املخدِّ تعاطي  األمريكية ملكافحة  البلدان  لجنة  بدعم من 

الت التعاطي لدى الفئات السكانية األخرى كالتايل: 1.2 يف  )103(  كانت معدَّ  

املائة من األشخاص الذين ترتاوح أعامرهم بني 12 و17 سنًة؛ و6.5 يف املائة من 
األشخاص الذين ترتاوح أعامرهم بني 18 و24 سنًة؛ و6.4 يف املائة من األشخاص 
الذين  املائة من األشخاص  الذين ترتاوح أعامرهم بني 35 و49 سنًة؛ و2.1 يف 

ترتاوح أعامرهم بني 50 و65 سنًة.
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رات  متوسط العمر للتعاطي األول للقنَّب هو األدن بني جميع املخدِّ
)18.9 سنًة( ومتوسط العمر للتعاطي األول للكوكايني هو األعىل 
ا متوسط العمر لتعاطي الكراك للمرة األوىل فهو  )22.6 سنًة(. أمَّ
األوىل  للمرة  “اإلكستايس”  لتعاطي  العمر  ومتوسط  سنًة   19.8
الكوكايني وكوكايني  تعاطي  انتشار  يل  معدَّ أنَّ  23.8 سنًة. غري  هو 
ا حيث بلغا 0.7 يف املائة  “الكراك” ولو ملرة يف العمر منخفضان جدًّ

و0.3 يف املائة عىل التوايل. 

والحياة مبنأى عن  للتنمية  الوطنية  اللجنة  ذكرته  ملا  ووفقاً   –565
رات يف بريو، فإنَّ نحو 000 200 شخص عىل الصعيد الوطني  املخدِّ
يعانون من اضطرابات ناجمة عن تعاطي مواد اإلدمان. ويُعتقد أنَّ 
 ما بني 000 32 و000 60 شخص يدمنون الكوكايني، يف حني قرابة 
000 100 شخص يتعاطون القنَّب. وتعاطي أنواع عجينة قاعدة الكوكا 
وخصوصاً  تزايد،  يف  شديد  إدمان  إىل  تؤدِّي  والتي  الثمن  الزهيدة 
رات يف املدن املتوسطة الحجم رشق  عىل امتداد دروب تهريب املخدِّ
منطقة جبال األنديز ويف مدن العبور عىل امتداد الساحل. وما زالت 
يص  مرافق العالج العمومية يف بريو غري كافية، وأساليب العالج التخصُّ
يف  أساساً  تتمثَّل  الخارجيني  للمرىض  املتاحة  اإلدمان  العمومي من 
مرافق صحية تكملها وحدات لعالج اإلدمان أُنشئت يف مؤسسات 

الرعاية الصحية واملؤسسات القضائية والسجون.

بشأن  السادسة  الوطنية  االستقصائية  الدراسة  نت  وتضمَّ  –566
يف  أُجريت  التي  املعيشية  األرس  مستوى  عىل  رات  املخدِّ تعاطي 
القنَّب  عىل  الحصول  أشكال  عن  أسئلة   2016 عام  يف  أوروغواي 
واملخاطر املرتبطة برشاء القنَّب من السوق غري املرشوعة. وأجاب 
ما نسبته 22 يف املائة من مجموع األشخاص الذين تعاطوا القنَّب 
يف األشهر االثني عرش السابقة )أْي 475 161 شخصاً( أنَّهم اشرتوه 
ح ما نسبته 43 يف املائة من هؤالء  من السوق غري املرشوعة، ورصَّ
املشرتين أنَّهم تعرَّضوا لنوع ما من املخاطر. وارتفعت نسبة الجرائم 
بشكل  للجرمية  اإلجاملية  الت  املعدَّ ضمن  رات  باملخدِّ املرتبطة 
ملحوظ من عام 2004 إىل عام 2012 ومل يتمَّ التأكُّد بعد من أثر 

القانون رقم 19172. 

رات، فقد  ا فيام يخصُّ مبادرات خفض الطلب عىل املخدِّ أمَّ  –567
رات يف أوساط الطلبة  أُجريت ثالث دراسة وبائية عن تعاطي املخدِّ
الجامعيني يف جامعة دول األنديز يف إطار مرشوع دعم العمل عىل 
رات غري املرشوعة يف جامعة دول األنديز.  خفض الطلب عىل املخدِّ
رات والجرمية، بالتعاون  وواصل مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ
بوليفيا  دولة  يف  األنديز  شباب  مبادرة  دعم  املرشوع،  ذلك  مع 
دة القوميات من خالل تيسري استفادة الشباب من الشبكات  املتعدِّ
رات.  املخدِّ استعامل  إساءة  من  وقايتهم  إىل  الساعية  االجتامعية 
لتحسني  املبكِّر  لإلنذار  نظاماً  الكولومبي  رات  املخدِّ مرصد  ووضع 
رصد املؤثِّرات النفسانية. وعالوة عىل ذلك، نفَّذت إكوادور وبريو، 
مختارة  محلية  مشاريع  ثالثة  بالتقرير،  املشمولة  الفرتة  أثناء 
األحداث  والجناة  واملراهقني  الشوارع  أطفال  وقاية  تستهدف 

رات. من املخدِّ

آسيا جيم– 

رشق آسيا وجنوب رشقها

رات الرئيسية التطوُّ  –1

ال يزال الصنع غري املرشوع للميثامفيتامني واالتِّجار به وتعاطيه   –568
رات يف رشق وجنوب رشق  غري املرشوعني أكرب خطر تشكِّله املخدِّ
آسيا. ومع أنَّ الصنع غري املرشوع ما زال جارياً يف الصني وميامنار 
أساساً، فقد كُشف عنه أيضاً يف بلدان أخرى يف املنطقة. وقد أُبلغ يف 
السنوات األخرية عن زيادات كبرية أو مستويات عالية قياسية من 
مضبوطات امليثامفيتامني، حتى أصبحت املنطقة تتميَّز بأكرب نسبة 
من مضبوطات امليثامفيتامني العاملية يف عام 2015. وبسبب ارتفاع 
األسعار يف الشارع، كانت كميات كبرية من امليثامفيتامني تُهرَّب أيضاً 
إىل املنطقة من أنحاء أخرى من العامل، وهي حالة انعكست أيضاً يف 
تزايد مستويات التعاطي التي تبلغ عنها معظم البلدان يف املنطقة. 

وما زالت زراعة خشخاش األفيون وإنتاج األفيون بصفة غري   –569
املساحة  بقيت  ميامنار،  ويف  الذهبي.  املثلَّث  يف  يرتكَّزان  مرشوعة 
اإلجاملية املزروعة بخشخاش األفيون بصفة غري مرشوعة ثابتة ولكن 
عند 000 55 هكتار يف عام 2015، أْي أكرث بكثري منها يف جمهورية الو 
الدميقراطية الشعبية، التي أفيد بأنَّ لديها 700 5 هكتار. وال يزال 

االتِّجار بالهريوين وتعاطيه مصدر قلق لبعض البلدان يف املنطقة. 

يات جديدة أمام مراقبة  ويشكِّل ازدياد تكامل املنطقة تحدِّ  –570
الحدود. وقد كُشف عن عدد متزايد من األنشطة اإلجرامية املتصلة 
وكمبوديا.  وفييت نام  السالم  دار  بروين  حدود  عىل  رات  باملخدِّ
يف  االستخبارية  املعلومات  وتبادل  التعاون  توثيق  فإنَّ  ثمَّ  ومن 
أوانها بني البلدان املجاورة أمر حاسم األهمية يف فعالية العمليات 

الحدودية املشرتكة. 

ترتكب  والتي  رات  باملخدِّ املتعلقة  الجرائم  وأصبحت   –571
زاد  البلدان. ففي سنغافورة،  يف بعض  انتشاراً  أكرث  اإلنرتنت  عرب 
رات واألدوات  عدد الذين أُلقي القبض عليهم بتهمة رشاء املخدِّ
املتصلة بها عرب اإلنرتنت إىل أكرث من ستة أضعاف، من 30 شخصاً 
اعتقلوا يف عام 2015 إىل 201 يف عام 2016. والحظت السلطات 
اإلنرتنت  واملرتكبة عرب  رات  باملخدِّ املتصلة  الجرائم  أنَّ  الصني  يف 
الحالة  عىل  اإلرشاف  وكثَّفت  واسع،  نطاق  عىل  منترشة  تزال  ال 
أيضاً  كوريا  جمهورية  حكومة  واستحدثت  ذلك.  إزاء  وإدارتها 
رات  املخدِّ تجارة  عن  اإلعالن  حظر  أجل  من  ترشيعية  تغيريات 

غري املرشوعة عرب اإلنرتنت. 

التعاون اإلقليمي  –2

املعنية  الوطنية  األجهزة  لرؤساء  األربعون  االجتامع  ُعقد   –572
يف  كولومبو  يف  الهادئ  واملحيط  آسيا  يف  رات  املخدِّ قوانني   بإنفاذ 
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من  أكرث  وناقش   .2016 األول/أكتوبر  ترشين   27–24 الفرتة 
رات وعالج متعاطيها  املخدِّ املنطقة حالة مراقبة  من  150 مشاركاً 

واعتمدوا عدداً من توصيات الخرباء. 

رات العمليايت الثاين والعرشون  وُعقد مؤمتر إنفاذ قوانني املخدِّ  –573
يف آسيا واملحيط الهادئ يف طوكيو يف الفرتة من 20 إىل 24 شباط/

فرباير 2017. وتبادل نحو 130 مشاركاً وجهات النظر بشأن التعاون 
واإلجراءات  األمفيتامينية  طات  املنشِّ تهريب  مكافحة  العاملي عىل 
ي للتهديد الذي تشكِّله املؤثِّرات النفسانية الجديدة.  الرامية إىل التصدِّ

امليكونغ  منطقة  بلدان  من  كبار  ومسؤولون  وزراء  والتقى   –574
الكربى دون اإلقليمية )تايلند وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية 
أيار/مايو  يف  املكتب  ومن  وميامنار(  وكمبوديا  وفييت نام  والصني 
ة  رات املستمرَّ 2017 إلقرار اسرتاتيجية جديدة ملعالجة مسائل املخدِّ
الجديدة  امليكونغ  عمل  خطة  وعزَّزت  املنطقة.  يف  رة  واملتطوِّ
والتعاون يف  والصحة؛  رات  املخدِّ أربعة مجاالت هي:  القدرات يف 
 مجال إنفاذ القانون؛ والتعاون القانوين والقضايئ؛ والتنمية املستدامة. 
يف  الواردة  التوصيات  ن  لتتضمَّ الجديدة  العمل  خطة  لت  ُعدِّ وقد 
الوثيقة الختامية للدورة االستثنائية الثالثني للجمعية العامة بشأن 
عىل  عالوة   ،2016 عام  يف  املعقودة  العاملية،  رات  املخدِّ مشكلة 

أهداف التنمية املستدامة. 

متوز/يوليه   27 إىل   25 من  الفرتة  يف  نام  فييت  يف  وُعقد   –575
أمم  رابطة  يف  املسؤولني  لكبار  والثالثون  الثامن  االجتامع   2017
رات. واشتمل هذا  جنوب رشق آسيا )آسيان( املعنيني مبسائل املخدِّ
)التثقيف  عاملة  أفرقة  لخمسة  اجتامعات  عىل  السنوي  االجتامع 
الوقايئ؛ والعالج وإعادة التأهيل؛ وإنفاذ القانون؛ والبحوث؛ والتنمية 
البديلة(، وهو منرب لتعزيز تنسيق العمليات والتحقيقات املشرتكة 

رات. بني أجهزة إنفاذ قوانني املخدِّ

بلدان  يف  رات  املخدِّ مبكافحة  املعني  العامل  الفريق  وعقد   –576
مجموعة الربيكس اجتامعه الثالث يف 16 آب/أغسطس 017 2 يف 
مدينة فيهاي بالصني. واعتمد الفريق العامل “قاعدة عمل الفريق 
ر تعزيز التعاون الثنايئ يف  رات”، وقرَّ العامل املتعلقة مبراقبة املخدِّ
رات يف إطار مجموعة الربيكس )االتحاد الرويس  مجال مراقبة املخدِّ
للتشاور  آليات  أفريقيا والصني والهند(، وإنشاء  والربازيل وجنوب 
مكافحة  قوانني  إنفاذ  مجال  والتعاون يف  املعلومات،  تبادل  بشأن 
رات،  املخدِّ ملراقبة  الدولية  السياسة  بشأن  والتنسيق  رات،  املخدِّ

وتدريب األفراد، وتبادل الخربات.

الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية  –3

سنغافورة  يف  رات  املخدِّ ملكافحة  املركزي  املكتب  يواصل   –577
تعزيز الضوابط املفروضة عىل عدد من املواد الخاضعة للمراقبة، 
من أجل احتواء رسعة ظهور املؤثِّرات النفسانية الجديدة وتأثريها 
نُقلت   ،2017 أيار/مايو   1 من  واعتباراً  العامة.  الصحة  الضار عىل 

أربعة مؤثِّرات نفسانية جديدة من الجدول الخامس إىل الجدول 
رات. وأضيفت مادة أخرى  األول من قانون إساءة استعامل املخدِّ
القانون،  من  األول  الجدول  إىل   ،U–47700 املادة  وهي  واحدة، 
يف  بإدراجها   2017 آذار/مارس  يف  رات  املخدِّ لجنة  قرار  عقب 
لة بربوتوكول  الجدول األول من اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدَّ
سنة 1972. وعند إدراج أيٍّ من هذه املواد يف الجدول األول من 
رات يصبح االتِّجار بها وصنعها وبيعها  قانون إساءة استعامل املخدِّ

وحيازتها واستهالكها جرمية جنائية. 

ويف الصني، أُدرجت يف 1 آذار/مارس 2017 أربع مواد من فئة   –578
الفينتانيل )الكارفينتانيل، والفورانيل فينتانيل، والفالرييل فينتانيل، 
رات واملؤثِّرات العقلية غري الطبية  واألكريل فينتانيل( يف قامئة املخدِّ
من 1 متوز/ اعتباراً  أضيفت  إىل ذلك،  للمراقبة. وإضافة  الخاضعة 

 ،PMMAو  ،MT–45و  ،4,4’–DMAR( مواد  أربع   2017  يوليه 
القرارات  عقب  للمراقبة،  الخاضعة  املواد  قامئة  إىل   )U–47700و

رات يف عامي 2016 و2017.  التي اتَّخذتها لجنة املخدِّ

 2016 آب/أغسطس  يف  كوريا  جمهورية  ووضعت   –579
البن زوديازيبني ديكالزيبام )الكلوروديازيبام( و13 مادًة أخرى تحت 
املراقبة املؤقَّتة. واستُحدث نظام جدَولة مؤقَّت يف البلد يف عام 2011 
استجابة للظهور الرسيع للمؤثِّرات النفسانية الجديدة. وميكن وضع 
املؤقَّتة ملدة أقصاها ثالث سنوات عندما يعترب  املراقبة  املواد قيد 
رات. وحاملا تخضع  أنَّها تتطلَّب الجدَولة العاجلة كام لو كانت مخدِّ
واستريادها  وإدارتها  حيازتها  تُحظر  املؤقَّتة،  للمراقبة  املواد  هذه 
وتصديرها والتجارة فيها واملساعدة عىل التجارة فيها، أو إعطاء أو 
تلقِّي موادَّ تحتوي عىل املادة التي أُدرجت يف جداول املراقبة مؤقَّتاً. 

وأضيف يف عام 2015 ما مجموعه 15 من املؤثِّرات النفسانية   –580
 )NBOMe )مركَّبات  مهلوسة  مركَّبات  ة  عدَّ بينها  من  الجديدة، 
ومركَّبات محاكية للقنَّب )مركَّبات JWH(، إىل قامئة املواد الخاضعة 

للمراقبة يف فييت نام، بغية تقييد توافرها. 

رات يف جمهورية  املخدِّ قانون مكافحة  تعديل عىل  وأُدخل   –581
يف  “بيتكوين”  الرقمية  العملة  استخدام  لتزايد  استجابة  كوريا، 
املعامالت يف صيدليات اإلنرتنت غري املرشوعة. وهكذا، أصبح من 
بواسطة مختلف  القيام  من حزيران/يونيه 2017  اعتباراً  املحظور 
العقاقري  بزراعة  املتصلة  للمعلومات  تعميم  بأيِّ  اإلعالم  وسائل 
أيُّ  وسيكون  مرشوعة.  غري  بصفة  بها  واالتِّجار  وصنعها  رة  املخدِّ
رات ونرش أيِّ دليل عن  عمل من أعامل اإلعالن عن تجارة املخدِّ
مبوجب  للعقوبة  خاضعا  رات  املخدِّ تجهيز  عن  اإلنرتنت  طريق 

القانون املذكور. 

ووقَّع رئيس الفلبني يف آذار/مارس 2017 أمراً تنفيذيًّا بإنشاء   –582
غري  رات  املخدِّ مبكافحة  املعنية  الوكاالت  بني  املشرتكة  “اللجنة 
املرشوعة”. وتضَمن اللجنة املؤلَّفة من 21 وكالًة حكوميًة، برئاسة 
الحكومة  حملة  تنفيذ  رات،  املخدِّ قوانني  إلنفاذ  الفلبينية  الوكالة 

رات غري املرشوعة تنفيذاً متكامالً ومتزامناً.  ملكافحة املخدِّ
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نطاق  عن  الخارجة  اإلجراءات  باستمرار  علم  عىل  والهيئة   –583
و/أو  باألنشطة  يتعلَّق  فيام  تحدث  التي  القتل،  فيها  مبا  القضاء، 

رات يف الفلبني.  الجرائم املزعومة املتعلقة باملخدِّ

الخارجة  اإلجراءات  بأنَّ  الحكومات  جميَع  الهيئُة  وتُذكِّر   –584
عن نطاق القضاء، التي يزعم أنها تُتَّخذ سعياً إىل تحقيق أهداف 
رات، تتعارض جوهريًّا مع أحكام وأهداف االتفاقيات  مراقبة املخدِّ
رات، فضالً عن صكوك حقوق اإلنسان  الدولية الثالث ملراقبة املخدِّ
امللزمة لجميع البلدان. وينبغي أن تُتَّخذ جميع إجراءات مراقبة 
واإلجراءات  القانون  لسيادة  التام  االحرتام  إطار  يف  رات  املخدِّ

القانونية الواجبة. 

الزراعة واإلنتاج والصنع واالتِّجار  –4

رات املخدِّ )أ( 

يف رشق وجنوب رشق آسيا، ال تزال زراعة خشخاش األفيون   –585
ى باملثلَّث الذهبي.  غري املرشوعة مركَّزة يف بلدين من بلدان ما يسمَّ
املرشوعة  غري  األفيون  خشخاش  زراعة  تراجعت  ميامنار،  ويف 
منذ  باطِّراد  ارتفعت  ولكنها   2006 سنة  يف  لها  مستوى  أدن  إىل 
غري  بصفة  باألفيون  املزروعة  املساحة  مجموع  ر  وقُدِّ الحني.  ذلك 
مرشوعة بـ 000 55 هكتار يف سنة 2015. وبذلك ظلَّت ميامنار ثاين 
أكرب منتج لألفيون بني بلدان العامل بعد أفغانستان. ويأيت ما يقرب 
الرشقي  الشاميل  الجزء  الزراعة من  املائة من مجموع  من 90 يف 
استقصائية  دراسة  آلخر  ووفقاً  ميامنار.  يف  شان  والية  أْي  للبلد، 
أصبحت  شان،  والية  قرى  يف  املكتب  أجراها  اقتصادية  اجتامعية 
األفيون غري املرشوعة أكرث تركيزاً يف عام 2016.  زراعة خشخاش 
ففي حني انخفضت نسبة القرى املنتجة لخشخاش األفيون مبقدار 
األفيون.  املزروعة بخشخاش  ازداد متوسط املساحة  املائة،  30 يف 
املرشوعة  غري  األفيون  خشخاش  زراعة  ظلَّت  نفسه،  الوقت  ويف 
يف جمهورية الو الدميقراطية الشعبية أقلَّ بكثري مامَّ هي عليه يف 

ميامنار )700 5 هكتار يف عام 2015(. 

املزروع  األفيون  تهريب كمية كبرية ومتزايدة من  ويستمر   –586
وإىل  املجاورة  البلدان  إىل  املنطقة  يف  مرشوعة  غري  بصفة  واملنتج 
واملورفني  الهريوين  مضبوطات  بأنَّ  املكتب  ويفيد  أوقيانوسيا. 
من  ارتفعت  املنطقة  داخل  املنتجة  األفيونيات  من   املصنوعني 
7.1 أطنان يف عام 2010 إىل 13.3 طنًّا يف عام 2015. وتشري أحدث 
البيانات عن املضبوطات إىل أنَّ معظم الهريوين املضبوط يف الصني 
ينشأ يف ميامنار. ويف عام 2016 أفادت الصني بضبطيات من الهريوين 
واألفيون قدرها 8.8 أطنان و3.1 أطنان، أْي أكرث من السنة السابقة. 
ارتفعت مضبوطات األفيون يف ميامنار من 962 كيلوغراماً يف   كام 

عام 2015 إىل 005 1 كيلوغرامات يف عام 2016. 

غري  بصفة  وتعاطيه  به  واالتِّجار  القنَّب  زراعة  زالت  وما   –587
مرشوعة متثِّل شاغالً كبرياً يف إندونيسيا والفلبني وفييت نام. وقد 

يف  القنَّب  ملزارع  موقعاً   290 قرابة  الفلبينية  السلطات   أبادت 
وأبلغ  لوزون.  جزيرة  يف  موجوداً  معظمها  كان   ،2015 عام 
فة(  مجفَّ )أوراق  القنَّب  من  كبرية  كميات  ضبط  عن  أيضاً  البلد 
القنَّب  عشبة  مضبوطات  وزادت  طن(.   1.3(  2016 عام  يف 
حوايل  إىل   2015 عام  يف  كيلوغراماً   88 حوايل  من  ميامنار   يف 
188 كيلوغراماً يف عام 2016. وكانت بعض كميات عشبة القنَّب 
ب أيضاً إىل رشق آسيا، وإن كان ذلك بكميات أقل بكثري. ويف  تهرَّ
يف  أطنان   9 نحو  من  القنَّب  عشبة  مضبوطات  تراجعت   الصني، 
 عام 2015 إىل أقلِّ من 600 كيلوغرام يف عام 2016. وُضبط ما يقارب 
160 كيلوغراماً من عشبة القنَّب يف اليابان يف عام 2016، مقارنة 
ُضبط  كوريا،  جمهورية  ويف   .2015 عام  يف  كيلوغرامات  بـ 105 
نحو 000 21 نبتة قنَّب يف عام 2016، مقارنة بحوايل 000 7 نبتة 

يف السنة السابقة.

بة إىل املنطقة محدودة نوعاً ما،  وكانت كمية الكوكايني املهرَّ  –588
نظراً لالنخفاض النسبي يف انتشار تعاطيه. غري أنَّه يبدو أنَّ البيانات 
بني  الفرتة  ويف  توافره.  تزايد  إىل  تشري  املضبوطات  عن   األخرية 
من  أكرث  آسيا  رشق  وجنوب  رشق  شكَّل  و2015،   2010 عامي 
وعىل  آسيا.  يف  املضبوطة  الكوكايني  كمية  املائة(  يف   56( نصف 
 وجه التحديد، قفزت كمية الكوكايني املضبوطة يف فييت نام من 
2.4 كيلوغرام يف عام 2013 إىل 178 كيلوغراماً يف عام 2015. ويف 
عام  يف  الكوكايني  من  كيلوغراماً   431 مجموعه  ما  ُضبط  الصني، 
 2016، أْي أكرث من أربعة أضعاف الكمية التي ضبطت يف عام 2015 
ر يُهرَّب أساساً يف طرود اىل غوانغدونغ  )98 كغ(. وكان هذا املخدِّ
يف  زيادة  أيضاً  كوريا  جمهورية  والحظت  بالصني.  كونغ  وهونغ 
عام 2016 يف مضبوطات الكوكايني الذي يُهرَّب إىل ذلك البلد من 
قرابة  ُضبط  وقد  املتحدة.  العربية  اإلمارات  عرب  الجنوبية   أمريكا 
430 كيلوغراماً من الكوكايني يف هونغ كونغ بالصني يف عام 2016، 
أْي أكرث بكثري من العام السابق )227 كغ(. ويف الوقت نفسه، أبلغت 
اليابان والفلبني عن 113 كيلوغراماً و70 كيلوغراماً من مضبوطات 

مسحوق الكوكايني.

املؤثِّرات العقلية )ب( 

ع يف سوق امليثامفيتامني.  ال تزال املنطقة تشهد املزيد من التوسُّ  –589
وقد ازدادت املضبوطات السنوية من امليثامفيتامني يف رشق وجنوب 
رشق آسيا إىل أكرث من خمسة أضعاف بني عامي 2006 و2015، وفقاً 
للمكتب. وباإلضافة إىل ذلك، تجاوزت كمية امليثامفيتامني اإلجاملية 
املضبوطة يف املنطقة يف عام 2015 )64 طنًّا( الكمية التي ُضبطت 
يف أمريكا الشاملية )55 طنًّا(، وكذلك يف جميع املناطق األخرى، مامَّ 
جعلها املنطقة دون اإلقليمية التي شهدت أكرب كمية من مضبوطات 
امليثامفيتامني يف العامل. ويف حني أنَّ مثل هذه الزيادات قد تدلُّ عىل 
املادة  بهذه  االتِّجار  أنَّ  إىل  أيضاً  تشري  فإنَّها  القانون،  إنفاذ  فعالية 

ال يزال يتصاعد. 



رات ٢٠١7  88  تقرير الهيئ�ة الدولية لمراقبة المخدِّ

مضبوطات  من  كمية  أكرب  عن  تبلِّغ  الصني  زالت  وما   –590
امليثامفيتامني  كمية  ارتفعت  وقد  املنطقة.  يف  امليثامفيتامني 
املضبوطة يف البلد )يف شكل أقراص وبلُّورات( من 19.5 طنًّا يف عام 
من  طنًّا   31 وأُبلغ عن حوايل   .2015 عام  طنًّا يف   36.6 إىل   2013
مضبوطات امليثامفيتامني يف عام 2016. وتكاد تكون جميع أقراص 
البلد  الغريب من هذا  الجنويب  الجزء  قد ضبطت يف  امليثامفيتامني 

الذي يجاور املثلَّث الذهبي.

وأبلغت الفلبني عن 2.2 طن من مضبوطات امليثامفيتامني   –591
يف عام 2016، وهي نسبة أعىل بكثري من املستوى املتوسط الذي 
ساد يف السنوات الخمس السابقة. ولوحظ اتجاه مامثل يف اليابان، 
حيث ُضبط ما مجموعه 1.5 طن من امليثامفيتامني يف عام 2016، 
ل يف ذلك البلد. وضبط نحو 2.5 طن من  وهي ثاين أكرب كمية تسجَّ
 امليثامفيتامني يف ميامنار يف عام 2016، أْي بزيادة 200 كيلوغرام 
امليثامفيتامني  كمية  كانت  حني  ويف  طن(.   2.3(  2015 عام   عن 
يف  كيلوغراماً   28.6( نسبيًّا  كوريا صغرية  جمهورية  يف   املضبوطة 
مصادر  يف  تنويعاً  القانون  إنفاذ  سلطات  الحظت   ،)2016 عام 
البلدان  بعض  من  إمدادات  )شملت   2010 عام  منذ  اإلمدادات 

واملكسيك(. األفريقية 

امليثامفيتامني  من  كبرية  إندونيسيا عن مضبوطات  وأبلغت   –592
تتجاوز  مل  سنوية  مبضبوطات  مقارنة  كغ(،   4 420(  2015 عام   يف 
للسلطات  ووفقاً  السابقة.  القليلة  السنوات  يف  كيلوغرام   2 100
الوطنية، زادت حصة امليثامفيتامني البلُّوري املهرَّب عن طريق البحر 
زيادة كبرية، من 4 يف املائة تقريباً يف عام 2013 إىل 80 يف املائة يف 
يات خاصة ويتطلَّب اهتامماً  عام 2015. ويشكِّل هذا االتجاه تحدِّ

ا يف ضوء عدد الجزر الكبري والساحل الطويل للبلد.  خاصًّ

لتهريب  عبور  كبلد  متزايدة  بصورة  ماليزيا  واستُخدمت   –593
امليثامفيتامني إىل بلدان أخرى يف املنطقة ويف أوقيانوسيا. ويف الفرتة 
بني عامي 2004 و2008، أبلغ مسؤولون قُطريون عن ضبط كميات 
سنوية متوسطها 135 كيلوغراماً. إالَّ أنَّ املضبوطات السنوية ارتفعت 
منذ عام 2009 إىل أكرث من طن واحد يف السنة. ويف عام 2015 ضبط 

1.1 طن من امليثامفيتامني. 

البلُّوري  وألول مرة منذ عام 2008 كان وزن امليثامفيتامني   –594
املضبوط يف املنطقة يف عام 2015 أكرب من وزن أقراص امليثامفيتامني 
آخذ  االتجاه  هذا  أنَّ  إىل   2016 عام  بيانات  وتشري  املضبوطة. 

يف االستمرار. 

وُضبط أكرث من 34 طنًّا من امليثامفيتامني البلُّوري يف املنطقة   –595
يف عام 2015، حيث أبلغت إندونيسيا وجمهورية كوريا وجمهورية 
الو الدميقراطية الشعبية والصني وفييت نام وكمبوديا وميامنار عن 
كميات كبرية. وال تزال بلدان منطقة امليكونغ الكربى دون اإلقليمية 
نام  وفييت  والصني  الشعبية  الدميقراطية  الو  وجمهورية  )تايلند 
وكمبوديا وميامنار( تشكِّل غالبية هذه املضبوطات )75 يف املائة(. 
ويف الوقت نفسه، ظلَّ سعر تجزئة امليثامفيتامني البلُّوري ومتوسط 

نقائه عند مستويني مرتفعني. 

وقد ُضبط ما مجموعه 287 مليون قرص من امليثامفيتامني   –596
املضبوطات  هذه  معظم  عن  وأبلغت   .2015 عام  يف  املنطقة  يف 
البلداُن الستة الواقعة يف منطقة امليكونغ الكربى دون اإلقليمية. 
تلك  يف  املضبوطة  امليثامفيتامني  أقراص  نقاء  متوسط   وظلَّ 

ثابتاً. البلدان 

وضبطت كميات كبرية من أقراص امليثامفيتامني )6.33 ماليني   –597
أْي   ،2015 عام  الشعبية يف  الدميقراطية  الو  قرص( يف جمهورية 
ويف حني  قرص(.  ماليني   3.83(  2014 عام  مستوى  قرابة ضعف 
فإنَّ  واحدة  كبرية  ضبطية  إىل  أساساً  راجعاً  االرتفاع  هذا  كان 
عام  منذ  تضبط  التي  امليثامفيتامني  أقراص  من  الكبرية  الكميات 
التي  بلد عبور رئيسيًّا لألقراص  يزال  البلد ال  أنَّ  2010 تشري إىل 

تنشأ يف املثلَّث الذهبي.

ويف السنوات األخرية، استُخدمت كمبوديا كثرياً كبلد مْصدر   –598
طات األمفيتامينية. وأُبلغ عن زيادة كبرية يف  وعبور ومقصد للمنشِّ
مضبوطات امليثامفيتامني يف البلد، وبلغت مضبوطات امليثامفيتامني 
أْي   ،2015 عام  يف  كيلوغراماً   73 قدره  قياسيًّا  مستوى  البلُّوري 
أيضاً  ولوحظ  كغ(.   32.5(  2013 عام  مستوى  ضعف  من  أكرث 
من  أكرث  وُضبط  امليثامفيتامني.  بأقراص  يتعلَّق  فيام  مامثل   اتجاه 
بحوايل  مقارنة   ،2015 عام  يف  ميثامفيتامني  قرص   260 000 

000 170 قرص يف عام 2013. 

العقاقري  لصنع  الرسية  املرافق  وحجم  عدد  وازداد   –599
ازدياد  عىل  مامَّ يدلُّ  املنطقة،  يف  فُكِّكت  التي  االصطناعية 
القدرة عىل الصنع غري املرشوع للميثامفيتامني. ويف عام 2015، 
املقاطعات  يف  املرشوع  غري  للصنع  مرفق   600 ما يقارب  فُكِّك 
السنة  عىل  املائة  يف   8 قدرها  بزيادة  أْي  الصني،  يف  الجنوبية 
غري  للصنع  أساساً  تُستخدم  املرافق  هذه  وكانت  السابقة. 
أنَّ  أيضاً  السلطات  والحظت  للميثامفيتامني.  املرشوع 
املرشوع  غري  الصنع  يف  املنخرطة  املنظَّمة  اإلجرامية  الجامعات 
ماً  تقدُّ أكرث  مبرافق  مجهَّزة  أصبحت  والكيتامني  للميثامفيتامني 

وأنَّ لديها قدرات صنع أفضل.

التي  السنوية من “اإلكستايس”  الكميات اإلجاملية  وكانت   –600
تضبط يف املنطقة متفاوتة تفاوتاً كبرياً يف كثري من األحيان، بسبب 
رات،  املنفردة املشتملة عىل كميات ضخمة من املخدِّ الضبطيات 
ر متييز منط أو اتجاه واضح. وشملت حاالت الضبطيات  ولذلك يتعذَّ
راً ما يقرب من 2.4 مليون من أقراص  الكبرية التي أبلغ عنها مؤخَّ
“اإلكستايس” املحتوية عىل امليثيلني ديوكيس ميثامفيتامني ُضبطت 
يف ميامنار يف عام 2014، وصودر أكرث من 000 400 قرص “إكستايس” 
نقاط  كإحدى  رة  متصوَّ ماليزيا  وكانت   .2015 عام  يف  ماليزيا   يف 
يف  عليه  يعرث  الذي  “اإلكستايس”  ار  لعقَّ الرئيسية  املغادرة 
إندونيسيا وبروين دار السالم. ويف عام 2016، فُكِّكت يف ماليزيا 
إندونيسيا  أبلغت  كام  “اإلكستايس”.  أقراص  لصنع  مرافق  سبعة 
عن ضبطيات كبرية بني عامي 2010 و2015، وشكَّل البلد أكرث من 

نصف كميات “اإلكستايس” التي ضبطت يف املنطقة.
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السالئف الكيميائية )ج( 

من  ومتزايدة  كبرية  كميات  تعاطي  من  الرغم  عىل   –601
امليثامفيتامني يف رشق وجنوب رشق آسيا، كانت الصني وحدها هي 
السنوات األخرية عن مضبوطات كبرية من  الهيئة يف  أبلغت  التي 
مضبوطات  مثَّلت   ،2015 عام  ويف  والسودوإيفيدرين.  اإليفيدرين 
اإليفيدرين التي أبلغ عنها البلد )23.5 طنًّا( كل مضبوطات املنطقة 
تقريباً. ويتناقض ضبط كميات محدودة من السالئف تناقضاً صارخاً 

مع البيانات عن كمية امليثامفيتامني التي تضبط يف املنطقة. 

السالئف  من  وغريه  الخل  أنهيدريد  تهريب  يُظهر  وال   –602
ويف  الرتاجع.  عىل  دالئل  أيَّ  وميامنار  الصني  إىل   الكيميائية 
عام 2015 ُضبط أكرث من 000 11 لرت من أنهيدريد الخل يف الصني، 
حالة  عن  السنوي  التقرير  يف  جاء  ملا  ووفقاً  ميامنار.  يف  لرتاً  و60 
يقارب  ما   2016 عام  يف  ضبط   ،2016 لعام  الصني  يف  رات  املخدِّ
 2015 عامي  يف  ميامنار  يف  وُضبطت  السالئف.  من  طن   1 600
و2016 كميات متزايدة من الكافيني، وهو مادة للغشِّ تُستخدم 

يف أقراص امليثامفيتامني.

يتعلَّق  فيام  الوضع  عن  إجاملية  ملحة  عىل  االطِّالع  وميكن   –603
صنع  يف  استخدامها  يكرث  التي  والكيمياويات  السالئف  مبراقبة 
رات واملؤثِّرات العقلية بصفة غري مرشوعة يف املنطقة يف تقرير  املخدِّ

الهيئة لعام 2017 عن تنفيذ املادة 12 من اتفاقية سنة 1988.

املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية )د( 

يقرب  عامَّ  و2016   2008 عامي  بني  املنطقة  بلدان  أبلغت   –604
من 170 مؤثِّراً نفسانيًّا جديداً، معظمها من الكاثينونات الرتكيبية 

وشبائه القنَّبني االصطناعية. 

االصطناعية  األفيونية  املؤثِّرات  من  العديد  ظهور  ويشري   –605
تنوع  إىل  األخرى  املواد  من  ومجموعة  البن زوديازيبني  ومشتقات 
متزايد يف املؤثِّرات النفسانية الجديدة. وكثرياً ما تباع هذه املؤثِّرات 
يف شكل أقراص، باعتبارها “إكستايس”، أو بأسامء دارجة شتَّى. وتجد 
السلطات الصحية هذا االتجاه مثرياً للقلق ألنَّ املتعاطني يجهلون يف 

كثري من األحيان املخاطر الصحية ذات الصلة. 

وأفادت السلطات يف الصني بأنه تمَّ إىل حدٍّ ما احتواء صنع   –606
مؤثِّراً   116 جدَولة  بعد  بها  واالتِّجار  الجديدة  النفسانية  املؤثِّرات 
نفسانيًّا جديداً يف عام 2015. بيد أنه ظهرت بدائل مرشوعة جديدة 
الضوابط  للتحايل عىل  كطريقة  رة حديثاً  مطوَّ بل حتى مشابهات 

القانونية والتنظيمية. 

وال تزال كميات كبرية من الكيتامني تُضبط يف بعض بلدان   –607
مضبوطات  وصلت   ،2015 عام  ويف  آسيا.  رشق  وجنوب  رشق 
الكيتامني يف املنطقة إىل 20.4 طنًّا، وشكَّلت ما يصل إىل 97 يف املائة 
عن  اإلبالغ  الصني  واصلت   ،2016 عام  ويف  العاملي.  اإلجاميل  من 

مضبوطات كبرية )10.4 أطنان(. وُضبط قرابة 940 كيلوغراماً من 
نفسها  السنة  يف  الصينية  السلطات  وفكَّكت  ميامنار.  يف   الكيتامني 
ما مجموعه 113 مرفقاً للصنع غري املرشوع للكيتامني. ويف حني أنَّ 
بعضه  كان  فقد  يُستهلك محليًّا  كان  يصنع  الذي  الكيتامني  معظم 
يُهرَّب إىل ماكاو وهونغ كونغ بالصني وإىل بلدان أخرى يف املنطقة. 
مرشوع  غري  مخترباً   2016 عام  يف  املاليزية  السلطات  وفكَّكت 
لصنع الكيتامني عىل نطاق صناعي. ويشار إىل أنَّ إساءة استعامل 
الكيتامني يف الصني ازدادت خالل السنوات الست املاضية. وباملثل 
ازداد تعاطي الكيتامني يف بروين دار السالم لثالثة أعوام متتالية منذ 

رات الخرباء الحكوميني.  عام 2013، وفقاً لتصوُّ

وال تزال بعض البلدان تبلِّغ عن مضبوطات كبرية من الكراتوم   –608
والقات، وهام مؤثِّران نفسانيان نباتيان، ويُزرع الكراتوم بصفة غري 
مرشوعة يف تايلند وماليزيا وميامنار. وُضبط ما يقرب من 29 طنًّا 
من الكراتوم يف ماليزيا يف عام 2015، وهي أكرب كمية يبلِّغ عنها هذا 
البلد. وضبط أيضاً يف تايلند ما يقرب من 28 طنًّا من الكراتوم. ويف 
عام 2016، ضبطت السلطات يف فييت نام كميات كبرية من القات 
هة إىل أسرتاليا والواليات  داخلة إىل البلد من جنوب أفريقيا وموجَّ
الصني  يف  واحدة  عملية  أسفرت   ،2017 آذار/مارس  ويف  املتحدة. 
عن ضبط 86 كيلوغراماً من القات نشأت يف أفريقيا، كانت تُهرَّب 

بالربيد الرسيع. 

التعاطي والعالج  –5

ة سنوات من االفتقار  عان معظم بلدان املنطقة عىل مدى عدَّ  –609
رات بني عموم السكان. وعادة  إىل البيانات الكمية عن تعاطي املخدِّ
فئات  عىل  رات  املخدِّ تعاطي  عن  االستقصائية  الدراسات  تركِّز  ما 
الذين  أو  لني  املسجَّ رات  املخدِّ متعاطي  مثل  السكان،  من  معيَّنة 
راً  مؤخَّ لوحظت  وقد  التأهيل.  وإعادة  العالج  خدمات  ون  يتلقَّ
الدراسة  من  ة  املستمدَّ النتائج  بصدور  اإليجابية،  التطوُّرات  بعض 
رات يف إندونيسيا والفلبني  االستقصائية الوطنية بشأن تعاطي املخدِّ
لعام 2015، وإجراء أول دراسة استقصائية وطنية عىل اإلطالق عن 
رات يف ميامنار، بدعم من املكتب. وتحيط الهيئُة علامً  تعاطي املخدِّ
عىل  الدولية  املنظامت  وسائَر  املكتَب  ع  وتشجِّ التطوُّرات،  بهذه 
مواصلة تقديم املساعدة التقنية يف هذا الصدد، نظراً لتواصل ظهور 
مؤثِّرات نفسانية جديدة يف هذه املنطقة وملا تسبِّبه تلك املؤثِّرات 

من أخطار صحية.

بشأن  املكتب  يجمعها  التي  النوعية  املعلومات  م  وتقدِّ  –610
إليها الخرباء الحكوميون يف مجال  التي يشري  رة  االتجاهات املتصوَّ
وكانت جميع  اإلقليمية.  الحالة  عن  عامة  ملحة  رات  املخدِّ تعاطي 
البلدان يف منطقة امليكونغ الكربى دون اإلقليمية، باستثناء تايلند، 
يف  امليثامفيتامني  أقراص  تعاطي  يف  زيادات  حدثت  أنَّه  ر   تتصوَّ
لت جميع الدول يف رشق وجنوب  عام 2015. ويف الوقت نفسه، سجَّ
إساءة  يف  زيادات  واليابان،  إندونيسيا  باستثناء  تقريباً،  آسيا  رشق 
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ة بلدان، من  رة. وأبلغت عدَّ استعامل امليثامفيتامني البلُّوري املتصوَّ
بينها سنغافورة والصني والفلبني وفييت نام وكمبوديا، عن زيادات 
رة متتالية يف تعاطي امليثامفيتامني البلُّوري يف السنوات القليلة  متصوَّ
املاضية. وما زال تعاطي الهريوين مصدراً رئيسيًّا للقلق لدى بعض 
اتجاهات  تزايد  ر  تصوُّ مع  وميامنار(،  وماليزيا  نام  )فييت  البلدان 

التعاطي يف تايلند وفييت نام وكمبوديا وماليزيا يف عام 2015. 

من  العالج  ون  يتلقَّ الذين  شكَّل  البلدان،  ملعظم  وبالنسبة   –611
تعاطي امليثامفيتامني البلُّوري أكرب حصة من الذين يُلحقون مبراكز 
ون العالج  العالج. وكان أكرث من 90 يف املائة من جميع الذين يتلقَّ
رات يف بروين دار السالم يف عام 2015 يستخدمون  من تعاطي املخدِّ
رات  املخدِّ متعاطي  أرباع  ثالثة  وكان  البلُّوري.  امليثامفيتامني 
العالج يف كمبوديا يف عام 2014 يستخدمون  أُلحقوا مبراكز  الذين 

امليثامفيتامني البلُّوري. 

البلدان زيادة حادَّة يف عدد حاالت اإللحاق  وشهدت بعض   –612
قفز  املثال،  سبيل  فعىل  رات.  املخدِّ تعاطي  من  العالج  مبراكز 
رات  املخدِّ تعاطي  العالج من  املؤقَّت مبراكز  اإللحاق  عدد حاالت 
يف   5  000 قرابة  إىل   2011 عام  يف   1 000 حوايل  من  كمبوديا  يف 
عام 2015. كام ُوجدت زيادة مامثلة يف ميامنار، حيث ارتفع العدد 
رات من أقلِّ  اإلجاميل للذين أُلحقوا مبراكز العالج من تعاطي املخدِّ
من 000 2 يف عام 2011 إىل ما يزيد قليالً عن 500 7 يف عام 2015، 

وهو أعىل مجموع سنوي أُبلغ عنه يف البلد عىل اإلطالق. 

وكشفت نتائج أحدث دراسة استقصائية وطنية عن استعامل   –613
رات يف إندونيسيا عن أنَّ 0.6 يف املائة من عموم السكان الذين  املخدِّ
راً غري مرشوع مرة واحدة  يف سنِّ 10 أعوام إىل 59 عاماً استخدموا مخدِّ
ر الرئييس املثري للقلق،  عىل األقل يف عام 2015. وظلَّ القنَّب املخدِّ
ل انتشاره السنوي 0.18 يف املائة. وجاء امليثامفيتامني  حيث بلغ معدَّ
ثانياً )0.09 يف املائة(. وازداد تعاطي الدكسرتوميثورفان، وهو دواء 

مضاد للسعال، ازدياداً رسيعاً، يف حني انخفض تعاطي الهريوين. 

يف  رات  املخدِّ متعاطي  من  مليون   1.8 حوايل  هناك  وكان   –614
عن  الفلبينية  الوطنية  االستقصائية  الدراسة  لنتائج  وفقاً  الفلبني، 
ر الذي يتعاطى  رات لسنة 2015. وظلَّ القنَّب هو املخدِّ تعاطي املخدِّ
عىل أوسع نطاق يف البلد، يليه امليثامفيتامني البلُّوري. وظلَّ تعاطي 
رات من  امليثامفيتامني البلُّوري يسبِّب غالبية ما يتصل بتعاطي املخدِّ
بيانات  أحدث  وأظهرت  العالج.  مبراكز  واإللحاق  االعتقال  حاالت 
أنَّ  عام 2016(  )عن  رات  املخدِّ تعاطي  العالج من  اإللحاق مبراكز 
حاالت اإللحاق مبراكز العالج السكنية ازدادت من حوايل 400 5 يف 

عام 2015 إىل أكرث بقليل من 000 6 يف عام 2016.

رت الصني أنَّه كان هناك حوايل 2.5 مليون من متعاطي  وقدَّ  –615
معظم  وكان   .2017 عام  نهاية  يف  البلد  يف  لني  املسجَّ رات   املخدِّ
االصطناعية  رات  املخدِّ يستعملون  لني  املسجَّ رات  املخدِّ مستعميل 
املستعملني  جميع  من  املائة  يف   38 كان  بينام  املائة(،  يف   60(
القنَّب  يستعمل  الباقي  الجزء  وكان  األفيونيات،  يستعملون 
يف  االصطناعية  رات  املخدِّ مستعميل  نسبة  واستمرَّت  والكوكايني. 

البلد يف االرتفاع يف السنوات األخرية، فأصبحت بذلك الفئة الرئيسية 
رات املثرية للقلق يف البلد. ويغلب هذا االتجاه بصفة خاصة  للمخدِّ
رات املستبانني حديثاً، الذين كان أكرث من 80 يف  بني متعاطي املخدِّ

رات اصطناعية يف عام 2015.  املائة منهم يتعاطون مخدِّ

وأشارت البيانات األخرية الواردة من هونغ كونغ بالصني إىل   –616
رات. فقد انخفض العدد اإلجاميل  انخفاض طفيف يف مدى تعاطي املخدِّ
رات املبلَّغ عنهم من حوايل 200 10 يف عام 2013 إىل  ملتعاطي املخدِّ
رات  أقلِّ من 000 9 يف عام 2015. ويف حني ظلَّ الهريوين أكرث املخدِّ
إىل  البلُّوري  امليثامفيتامني  متعاطي  عدد  وصل  شيوعاً،   املتعاطاة 

ما يقرب من 2 200، متجاوزاً عدد متعاطي الكيتامني بقليل. 

جمهورية  يف  رات  املخدِّ ملكافحة  املقاطعات  لجنة  رت  وقدَّ  –617
الو الدميقراطية الشعبية أنَّه كان هناك نحو 000 65 إىل 000 70 
رات يف البلد يف عام 2015، وهو ما يعادل نحو   من متعاطي املخدِّ
ر  1 يف املائة من مجموع السكان. وظلَّت أقراص امليثامفيتامني املخدِّ

الرئييس املثري للقلق. 

لني يف فييت نام ارتفاعاً  رات املسجَّ وشهد عدد متعاطي املخدِّ  –618
يزيد  ما  إىل  عامي 2010 و2015، من حوايل 000 143  بني  رسيعاً 
ظلُّوا  الهريوين  متعاطي  أنَّ  من  الرغم  وعىل   .200  000 عن  قليالً 
لني )75 يف املائة(، فقد ازداد  رات املسجَّ ميثِّلون غالبية متعاطي املخدِّ
طات األمفيتامينية كثرياً، وشكَّل غالبية متعاطي  عدد متعاطي املنشِّ
املكتب  أَبلغ  األخرية. وقد  السنوات  يف  لني حديثاً  املسجَّ رات  املخدِّ
رات  وا عالجاً إجباريًّا من تعاطي املخدِّ بأنَّ حوايل 000 24 شخص تلقَّ
من مراكز العالج الخاصة بهذا التعاطي، وتلقَّى 000 25 آخرين من 

رات عالجاً يف إطار املجتمع املحيل يف عام 2015.  متعاطي املخدِّ

ماليزيا.  يف  للقلق  املثري  الرئييس  ر  املخدِّ هو  الهريوين  وظلَّ   –619
ومع ذلك، كان عدد حاالت اإللحاق مبراكز العالج بسبب تعاطي 
العالج من  اإللحاق مبراكز  بني حاالت  تزايد. ومن  األمفيتامني يف 
رات يف عام 2015 )032 6 حالة(، كانت 300 4 حالة  تعاطي املخدِّ
حالة(.   1  571( األمفيتامينات  تليها  باألفيونيات،  متعلقة  تقريباً 
وكان عدد حاالت اإللحاق مبراكز العالج بسبب تعاطي األمفيتامني 
العام  يف  الحاالت  هذه  عدد  ضعف  من  يقرب  ما   2015 عام  يف 

السابق )839 حالًة(. 

تعاطي  من  العالج  مبراكز  يلحقون  الذين  عدد  وانخفض   –620
رات يف تايلند انخفاضاً كبرياً يف السنوات األخرية، وكان ذلك  املخدِّ
الطوعي  العالج  عىل  الحكومة  تشجيع  إىل  منه  جانب  يف  ناتجاً 
اإللحاق  لحاالت  اإلجاميل  العدد  وانخفض  رات.  املخدِّ ملتعاطي 
رات من قرابة 000 230 حالة يف عام 2014  مبراكز العالج من املخدِّ
 إىل حوايل 000 120 حالة يف عام 2015. وظلَّ امليثامفيتامني أشيع 
أنَّ  ر  القنَّب. وقُدِّ يليه  للعالج،  الخاضعون  يبلغ عن تعاطيه  ر  مخدِّ
مليون   2.89 كان  البلد  يف  امليثامفيتامني  ملتعاطي  اإلجاميل  العدد 
شخص يف عام 2014، أبلغ ما يقرب من 80 يف املائة منهم عن تعاطي 

أقراص امليثامفيتامني. 
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من  يقرب  ما  بأنَّ  الوطنية يف سنغافورة  السلطات  وأفادت   –621
أقلَّ من  كان سنُّهم  الجدد يف عام 2016  رات  املخدِّ ثلثي متعاطي 
رات الشباب يف البلد. وظلَّ  30 عاماً، مامَّ يربز مشكلة متعاطي املخدِّ

رات املتعاطاة، يليهام القنَّب. امليثامفيتامني والهريوين أشيع املخدِّ

جنوب آسيا

رات الرئيسية التطوُّ  –1

امليثامفيتامني  صنع  الت  معدَّ صعود  ظلَّ   ،2016 عام  يف   –622
الت ترسيب وتعاطي  واالتِّجار به وتعاطيه، إىل جانب صعود معدَّ
ومؤثِّرات  رة  مخدِّ عقاقري  عىل  املحتوية  الصيدالنية  املستحرضات 
تواجه  التي  رات  باملخدِّ املتعلقة  الرئيسية  يات  التحدِّ من  عقلية، 
األمفيتامينية  طات  املنشِّ مضبوطات  زادت  الهند،  ففي  املنطقة. 
مبقدار عرشة أضعاف ما كانت عليه يف العام السابق. ويف ترشين 
الثاين/نوفمرب 2016، ُضبطت يف الهند كمية كبرية من امليثاكوالون 
من  واحدة  عن  بنغالديش  أبلغت   2016 عام  ويف  طنًّا(.   23.5(
اإلطالق.  عىل  شهدتها  التي  امليثامفيتامني  أقراص  ضبطيات  أكرب 
وعالوة عىل ذلك، ظلَّت املنطقة عرضة بوجه خاص ملخاطر االتِّجار 
إىل رسي  بة  املهرَّ الهريوين  كمية  وازدادت  والهريوين.  باألفيونيات 

النكا إىل ما يقرب من خمسة أضعاف يف عام 2016.

التعاون اإلقليمي  –2

املعنية  الوطنية  األجهزة  لرؤساء  األربعون  االجتامع  ُعقد   –623
رات، آسيا واملحيط الهادئ، يف كولومبو يف الفرتة   بإنفاذ قوانني املخدِّ
من 24 إىل 27 ترشين األول/أكتوبر 2016. وناقش أكرث من 150 مشاركاً 
من قطاعات إنفاذ القانون والشؤون الخارجية والصحة حالة مراقبة 
من  عدداً  واعتمدوا  املنطقة،  يف  تعاطيها  من  والعالج  رات  املخدِّ
توصيات الخرباء التي ركَّزت عىل املواضيع التالية: التدابري الوطنية 
األمفيتامينية  طات  للمنشِّ املتنامية  للمخاطر  ي  للتصدِّ واإلقليمية 
العمل بصورة  إىل  الرامية  والتدابري  الجديدة؛  النفسانية  واملؤثِّرات 
شاملة ومتوازنة عىل الصعيد الوطني من أجل خفض الطلب عىل 
رات؛ واملامرسات الفضىل يف العمل عىل منع ومكافحة غسل  املخدِّ

رات والتدفُّقات املالية غري املرشوعة. األموال املتصل باملخدِّ

البحرية،  بالجرمية  املعني  الهندي  املحيط  منتدى  إطار  ويف   –624
استضافت رسي النكا اجتامعاً رفيع املستوى لوزراء األمن والداخلية 
رات  يف بلدان منطقة املحيط الهندي بهدف مكافحة االتِّجار باملخدِّ
يف أعايل البحار. وركَّز االجتامع، الذي ُعقد يومي 28 و29 ترشين 
وآليات  العملياتية  األولويات  تطوير  عىل  أكتوبر 2016،  األول/ 

التعاون يف املنطقة.

املالية  اإليرادات  استخبارات  مديرية  استضافت  الهند،  ويف   –625
اإلقليمي  االجتامع  والجامرك  للرسوم  املركزي  للمجلس  التابعة 

الرابع إلنفاذ القوانني الجمركية، الذي ُعقد يف نيودلهي يف 10 كانون 
األول/ديسمرب 2016، وحرضه رؤساء األجهزة املعنية بإنفاذ القوانني 
الجمركية وكبار املسؤولني فيها من بنغالديش وبوتان ورسي النكا 
وملديف وموريشيوس وميامنار ونيبال. وتبادل املشاركون الخربات 
يف مجال مكافحة التهريب والتهرُّب من الرسوم، وتبادلوا املعلومات 
حول مواضيع مختلفة كان من بينها أساليب تهريب الذهب، وأوراق 
العقلية،  واملؤثِّرات  رة  املخدِّ والعقاقري  رة،  املزوَّ الهندية  العملة 

والقطع األثرية، والعمالت األجنبية.

الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية  –3

أنشطة  من  بوتان عدداً  رات يف  املخدِّ نظَّمت هيئة مكافحة   –626
رات.  التدريب وبناء القدرات الالزمة ملعالجة املسائل املتعلقة باملخدِّ
هني الرتبويني  ويف كانون الثاين/يناير 2017، أمتَّت مجموعة من املوجِّ
حكومية  وجهات  حكومية  غري  ومنظامت  البلد  أنحاء  جميع  من 
منهجهم الدرايس النهايئ لربنامج التدريب الشامل املعتمد عىل تقديم 
املشورة العالجية املتعلقة باإلدمان، الذي أطلقته الهيئة يف عام 2013 
بدعم تقني من خطة كولومبو. ويف آذار/مارس 2017 ُعقد مؤمتر 
حول الوقاية من اإلدمان للمختصني بربامج تقديم املشورة لألقران 
من مختلف مراكز تقديم املشورة يف بوتان. ويف حزيران/يونيه 2017، 
ُعقد برنامج للتدريب والتوعية من أجل مسؤويل األمن يف مطار بارو 

رات والتبغ. رات وأحكام قوانني املخدِّ بشأن اختبارات تعاطي املخدِّ

العليا  دلهي  محكمة  أصدرت   ،2017 نيسان/أبريل   11 ويف   –627
م عىل حكم إدانة باالتِّجار بالكيتامني،  بالهند حكامً بشأن الطعن املقدَّ
قانون  العقلية ألغراض  املؤثِّرات  قامئة  الكيتامني يف  إدراج  وأيَّدت 
العقاقري واملؤثِّرات العقلية لسنة 1985. وكانت الهند قد أدرجت 
خ 10 شباط/ الكيتامني يف قامئة املؤثِّرات العقلية مبوجب إشعار مؤرَّ

فرباير 2011.

الزراعة واإلنتاج والصنع واالتِّجار  –4

رات املخدِّ )أ( 

يف  وتعاطياً  واتِّجاراً  زراعًة  التعاطي  مواد  أشيع  من  القنَّب   –628
املنطقة. وقد أبلغت أجهزة إنفاذ القانون يف الهند عن مضبوطات 
 2013 بني عامي  سنويًّا  املتوسط  يف  القنَّب  من  طن   100 قدرها 
 2015 عام  يف   8  130 من  القنَّب  ضبطيات  عدد  وارتفع  و2015. 
طنًّا   4,94 من  مضبوطاته  زادت  كام   ،2016 عام  يف   14  401  إىل 
إىل 294 طنًّا خالل الفرتة نفسها. وكانت تلك أكرب كمية من القنَّب 
القنَّب  من  طنًّا   45 نحو  وُضبط  عاماً.   15 خالل  الهند  يف   تضبط 
القانون  إنفاذ  سلطات  وأبادت   .2017 عام  من  األول  النصف   يف 
414 3 هكتاراً من زراعات القنَّب غري املرشوعة يف عام 2016، وهي 
أكرب مساحة تتمُّ إبادتها منذ عام 2010، وهي متثِّل زيادة تبلغ عرشة 
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يزال  )331 هكتاراً(. وال  السابق  العام  املبادة يف  املساحة  أضعاف 
تهريب القنَّب من نيبال إىل الهند من الشواغل الرئيسية.

وتُظهر مضبوطات القنَّب يف بنغالديش اتجاهاً تصاعديًّا منذ   –629
عام 2013. ويف عام 2016 زادت كميات القنَّب املضبوطة فيها زيادة 
طفيفة، من 41 طنًّا يف عام 2015 إىل 47 طنًّا. ولبنغالديش تاريخ يف 
إنتاج القنَّب واستهالكه عىل نحو غري مرشوع، وال يزال القنَّب أشيع 
القنَّب  تهريب  ملخاطر  معرَّضة  وبنغالديش  فيها.  التعاطي  عقاقري 

إليها من جارتيها نيبال والهند.

بها  قامت  التي  اإلبادة  وحمالت  جهود  من  الرغم  وعىل   –630
خالل  املرشوعة  غري  القنَّب  زراعة  استمرَّت  النيبالية،  الحكومة 
والهند  نيبال  بني  املفتوحة  والحدود  بالتقرير.  املشمولة  الفرتة 
نيبال  أبلغت  وقد  املنطقة.  يف  القنَّب  مهرِّيب  عىل  االخرتاق  يسرية 
عن مضبوطات بلغت أكرث من 4.4 أطنان من القنَّب يف عام 2016، 

مقارنة بـ 6.6 أطنان يف عام 2015.

بة إىل  رة املهرَّ كام برزت ملديف كنقطة عبور للعقاقري املخدِّ  –631
البحرية  الدروب  د  الجغرايف وتعدُّ وجهات أخرى. فبفضل موقعها 
شحن  إلعادة  كمركز  استغاللها  املمكن  من  بات  بها،  املحيطة 
هة إىل البلدان األخرى.  رات املوجَّ الشحنات غري املرشوعة من املخدِّ
رات إىل ملديف عرب املوانئ البحرية واملطارات. وقد  وتهرَّب املخدِّ

ُضبط فيها 67.4 كيلوغراماً من القنَّب يف عام 2016.

غري  بصفة  يزرع  الذي  الوحيد  النبايت  ر  املخدِّ هو  والقنَّب   –632
منذ  ترتاجع  فيها  ضبطياته  بدأت  وقد  النكا.  رسي  يف   مرشوعة 
العام،  ذلك  ومنذ  منه.  أطنان   203 ضبط  شهد  الذي   ،2011 عام 
يف  طنًّا   81.9 بلغت  حتى  كبرياً  انخفاضاً  املضبوطات   انخفضت 
استمر   2016 عام  ويف   .2015 عام  يف  أطنان  و6.56   2013  عام 

انخفاض مضبوطات القنَّب وبلغت الكمية املضبوطة 4.17 أطنان.

بينام  كبرية،  زيادة  القنَّب  مضبوطات  شهدت  الهند،  ويف   –633
انخفضت مضبوطات راتنج القنَّب من 3.3 أطنان يف عام 2015 إىل 
2.7 طن يف عام 2016، وازداد عدد الضبطيات بنسبة 10 يف املائة 
إىل 562 2 ضبطيًة يف عام 2016. وتنتج  خالل عام 2015 ووصل 
نيبال راتنج القنَّب محليًّا، وهي مصدر رئييس لراتنج القنَّب املهرَّب 

إىل الهند.

القنَّب  راتنج  من  كيلوغراماً  ويف رسي النكا، ُضبط نحو 40   –634
يف عام 2016. وألقي فيها القبض عىل ما مجموعه 398 79 شخصاً 
بنسبة  انخفاضاً  ميثِّل  مبا  عام 2016،  رات يف  باملخدِّ تتعلَّق   ألسباب 

4 يف املائة مقارنة بالسنة السابقة.

يف  كانت  القنَّب  راتنج  من  شحنات  كامتاندو  يف  واعرُتضت   –635
طريقها إىل طوكيو باستخدام خدمات شحن البضائع ومع مسافرين. 
لتهريب  اليابان أخذت تصبح مقصداً  بأنَّ  النيبالية  الرشطة  وتفيد 
رات تستهدفه العصابات اإلجرامية يف نيبال. ويف عام 2016،  املخدِّ
زادت كمية راتنج القنَّب املضبوطة يف نيبال إىل أكرث من 1.9 طن من 

1.5 طن يف عام 2015.

بتزايد  آسيا  جنوب  منطقة  تأثَّرت  األخرية،  السنوات  ويف   –636
املعتاد  من  أكرب  كميات  ضبطت  حيث  الجنويب،  الدرب  استخدام 
من الهريوين قادمة من أفغانستان، ال سيَّام يف رسي النكا )الدرب 
الجامعات  تستخدمها  االتِّجار  دروب  من  مجموعة  هو  الجنويب 
إىل  أفغانستان  من  الهريوين  تدفُّقات  لنقل  املنظَّمة  اإلجرامية 
الجنوب(. وتبدأ الرحلة يف الدرب الجنويب يف كثري من األحيان من 
موانئ يف باكستان وجمهورية إيران اإلسالمية. والهريوين هو ثاين 
رات تعاطياً يف رسي النكا. غري أنَّ الهريوين واألفيونيات  أشيع املخدِّ
باطِّراد،  يتزايد  إليها  الهريوين  األخرى ال تصنع فيها. وظلَّ تهريب 
وقد ازداد يف عام 2016 إىل ما يقرب من خمسة أضعاف فوصل إىل 

207 كيلوغرامات، صعوداً من 46.6 كيلوغراماً يف عام 2015.

وازدادت كمية الهريوين املضبوطة يف الهند إىل 1.67 طن يف   –637
عام 2016، من 1.42 طن أُبلغ عنها يف عام 2015. وكانت هذه أكرب 

كمية هريوين تبلِّغ الهند عن ضبطها منذ 20 عاماً.

ولوحظت يف بنغالديش زيادات مامثلة يف االتِّجار بالهريوين،   –638
أْي  الضعف،  من  أكرث  إىل  الهريوين  مضبوطات  زادت   حيث 
من 108.7 كيلوغرامات يف عام 2015 إىل 266.8 كيلوغراماً يف عام 
2016. ومن الناحية األخرى، انخفضت مضبوطات الهريوين يف نيبال 
من 6.4 كيلوغرامات يف عام 2015 إىل 3.7 كيلوغرامات يف عام 2016. 
ويف ملديف، ضبط نحو 46.9 كيلوغراماً من الهريوين يف عام 2016.

وشهدت مضبوطات األفيون يف الهند انخفاضاً يف الفرتة من   –639
يف  طن   2.3 إىل  لرتتفع  عادت  أنَّها  إالَّ   ،2015 عام  إىل   2010  عام 
البالغة  الكمية  عن  املائة  يف   30 بنسبة  زيادة  وهي   ،2016  عام 
1.69 طن املضبوطة يف عام 2015. كام ازداد عدد ضبطيات األفيون 
حني  يف  ضبطيًة،   933 إىل  ضبطيًة   860 من  نفسها  الفرتة  خالل 
انخفضت كميات املورفني املضبوطة من 61 كيلوغراماً يف عام 2015 

إىل 28 كيلوغراماً يف عام 2016.

وتستعمل األجهزة املختصة يف الهند الصور الساتلية واملسوح   –640
لتعقُّب  املحيل،  الصعيد  املعلومات عىل  امليدانية، إىل جانب جمع 
وقد  منها.  والحدِّ  املرشوعة  غري  األفيون  وخشخاش  القنَّب  زراعة 
التي  املرشوعة  غري  األفيون  خشخاش  زراعات  مساحات  ازدادت 
أبيدت يف الهند بقرابة 90 يف املائة، من 401 1 هكتار يف عام 2015 
خالل  ل  تسجَّ نسبة  أعىل  وهي   ،2016 عام  يف  هكتاراً   2  635 إىل 

خمس سنوات.

عىل  القبض  نيبال  يف  السلطات  ألقت   ،2016 عام  ويف   –641 
رات، مقابل 656 2 شخصاً   696 3 شخصاً بتهم تتعلَّق باالتِّجار باملخدِّ
رات يف نيبال بأنَّ مضبوطات  يف عام 2015. وأفاد مكتب مكافحة املخدِّ
لت زيادة كبرية لتصل إىل 64.2 كيلوغراماً يف  األفيون يف نيبال سجَّ

عام 2016، مقارنة بـ 9.8 كيلوغرامات يف عام 2015.

وكان االتِّجار بالكوكايني يف جنوب آسيا محدوداً عرب التاريخ.   –642
كبرياً  انخفاضاً  الهند  يف  املضبوطة  الكوكايني  كمية  انخفضت  وقد 
يف  كيلوغراماً   28 إىل   2015 عام  يف  كيلوغراماً   113 حوايل   من 
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 عام 2016. وُضبط حوايل 5.7 كيلوغرامات من الكوكايني يف رسي النكا يف 
كولومبو  ميناء  يف  السلطات  ضبطت   2016 عام  ويف   .2015  عام 
من  شحنًة  تضمُّ  حاوية  يف  مخبَّأًة  الكوكايني  من  كيلوغراماً   928
ضبطت  وقد  الهند،  إىل  طريقها  يف  إكوادور  من  قادمة  األخشاب 
الشحنة عند إعادة شحنها يف امليناء. وكانت هذه أكرب ضبطية كوكايني 
 عىل اإلطالق يف تاريخ جنوب آسيا يقوم بها جهاز إلنفاذ القانون. 
ة كميات أخرى  ويف عام 2016، ضبطت السلطات يف رسي النكا عدَّ
الكوكايني  ذلك  وكان  كيلوغرام،   500 إجامليها  بلغ  الكوكايني  من 

باً يف شحنة بضائع يف حاوية منشؤها أمريكا الالتينية. مهرَّ

ويف بنغالديش، ُضبط يف عام 2016 أقلُّ من كيلوغرام واحد   –643
من الكوكايني، باملقارنة بضبط 5.7 كيلوغرامات يف عام 2015، وهي 
أول ضبطية للكوكايني تبلِّغ عنها بنغالديش منذ عام 2009. واستمر 
اتجاه تزايد مضبوطات الكوكايني يف نيبال خالل الفرتة املشمولة 
لت أول حالة اتِّجار بالكوكايني يف نيبال يف عام 2012،  بالتقرير. وُسجِّ
ويف  الحني.  ذلك  منذ  فيها  تتزايد  الكوكايني  مضبوطات   وأخذت 
من  كيلوغراماً   13.62 نيبال  يف  السلطات  ضبطت   ،2016 عام 
اآلن،  حتى  هناك  تضبط  كوكايني  كمية  أكرب  وهي  الكوكايني، 
يف  ضبطت  التي  كيلوغراماً   11 البالغة  الكمية  عن  بكثري   وتزيد 
عام 2015. ويف ملديف، ُضبط حوايل 5 كيلوغرامات من الكوكايني 

يف عام 2016.

وتعاطي أرشبة السعال املحتوية عىل الكوديني واسع النطاق   –644
يف بنغالديش، التي تهرَّب إليها كميات كبرية منها. ويف عام 2016، 
املحتوية  املستحرضات  من  قارورًة   566  525 بنغالديش  ضبطت 
 عىل الكوديني، وهي أقلُّ كمية تضبطها من هذه املستحرضات منذ 
ملؤثِّرات  تهريب  عمليات  تشهد  بنغالديش  واستمرَّت   .2010 عام 
خاضع  أفيوين  مؤثِّر  )وهو  البوبرينورفني  مثل  اصطناعية  أفيونية 
قابل  والبنتازوسني يف شكل  اتفاقية سنة 1971(  للمراقبة مبوجب 
ة يف شكل قابل للحقن  رات املعدَّ لت مضبوطات املخدِّ للحقن. وسجَّ
ازدياداً حادًّا لتصل إىل 740 152 أمبولًة يف عام 2016، صعوداً من 

172 86 أمبولًة ضبطت يف عام 2015.

املؤثِّرات العقلية )ب( 

طات األمفيتامينية واالتِّجار بها وتعاطيها  ال يزال صنع املنشِّ  –645
رات  ياً. ووفقاً لتقارير مكتب مكافحة املخدِّ يف املنطقة يشكِّل تحدِّ
يف املضبوطة  األمفيتامينية  طات  املنشِّ كميات  ازدادت  الهند،   يف 
عام 2016 إىل عرشة أضعاف الكمية التي ضبطت يف السنة السابقة، 
طات  املنشِّ من  كيلوغراماً   1 687 ضبطت الهند   2016 عام  ففي 
يف  كيلوغراماً   166 ضبطت  بينام  ضبطية،   20 يف  األمفيتامينية 

21 ضبطيًة يف عام 2015.

وازدادت مضبوطات امليثاكوالون يف الهند من 89 كيلوغراماً   –646
الثاين/ ترشين  ويف   .2016 عام  يف  طنًّا   24.1 إىل   2015 عام  يف 

املالية  اإليرادات  استخبارات  مديرية  ضبطت   2016  نوفمرب 

راجاستان  والية  يف  رسي  مصنع  يف  امليثاكوالون  من  طنًّا   23.5
أكرب  من  الضبطية  هذه  وكانت  البلد.  من  الداخلية  املنطقة  يف 

ضبطيات امليثاكوالون يف الهند.

خلية  أبلغت   ،2017 وشباط/فرباير  الثاين/يناير  كانون  ويف   –647
التابعة لرشطة مومباي عن تنفيذها عدداً من  رات  مكافحة املخدِّ
ضبطيات امليفيدرون. ويف 29 كانون الثاين/يناير 2017 أبلغت عن 
ضبطية كبرية بوجه خاص قدرها 104 كيلوغرامات من امليفيدرون، 
إىل جانب 38 غراماً من الكوكايني. وخالل شباط/فرباير 2017، أبلغت 
رشطة مومباي عن عدد إضايف من ضبطيات امليفيدرون اشتملت 

عىل كميات أصغر ترتاوح بني كيلوغرام واحد و25 كيلوغراماً.

رات يف  ويف نيسان/أبريل 2017 أغلق مكتب مكافحة املخدِّ  –648
الهند إحدى صيدليات اإلنرتنت غري املرشوعة وضبط كمية كبرية 
من املؤثِّرات العقلية شملت األلربازوالم واألمفيتامني والديازيبام 
والكلونازيبام واللورازيبام. وأُلقي القبض عىل شخصني بتهم تتصل 
رة واملؤثِّرات العقلية. بهذه العملية مبوجب قانون العقاقري املخدِّ

واستمر تهريب أقراص “اليابا” )امليثامفيتامني( من ميامنار   –649
وتتزايد  بنغالديش؛  إىل  الرشقية  الجنوبية  البلد  حدود  عرب 
تزايداً  القانون يف بنغالديش  إنفاذ  التي تضبطها أجهزة  الكميات 
يف  رات  املخدِّ مكافحة  إدارة  أبلغت  وقد   .2010 عام  منذ  رسيعاً 
يف  امليثامفيتامني  من  قرص  مليون   29.4 ضبط  عن   بنغالديش 
اآلن.  حتى  البلد  يف  ضبطت  كمية  أكرب  وهي   ،2016 عام 
وهو  املضبوطات  من  سابق  مستوى  أعىل  الكمية  هذه   وتتجاوز 

20.1 مليون قرص ضبطت يف عام 2015.

وتعاطيها  العقلية  باملؤثِّرات  االتِّجار  مستويات  زالت  وما   –650
من  أمبولًة   34 977 ُضبطت   ،2016 عام  ويف  نيبال.  يف  تتصاعد 
الديازيبام و191 25 أمبولًة من البوبرينورفني. ويف الفرتة من كانون 
الثاين/يناير إىل نيسان/أبريل 2017، ضبطت سلطات إنفاذ القانون 

640 11 أمبولًة من الديازيبام و632 11 أمبولًة من البوبرينورفني.

السالئف )ج( 

الهند  يف  والسودوإيفيدرين  اإليفيدرين  مضبوطات  ازدادت   –651
من 827 كيلوغراماً يف عام 2015 إىل 21.27 طنًّا يف عام 2016. وكان 
هذا االرتفاع الحادُّ ناتجاً عن ضبط أكرث من 20 طنًّا من اإليفيدرين 
ا،  رسًّ أمفيتامينية  طات  منشِّ يصنع  أنَّه  ُزعم  مرفق  يف  واحدة   مرة 
ويف  الخل.  أنهيدريد  من  لرتاً   2 661 ضبط  الواقعة،  نفس   ويف 
عام 2015، مل يُبلَّغ سوى عن ضبطية واحدة لكميات من أنهيدريد 

الخل مجموعها 4 لرتات.

تنفيذ  عن   2017 لعام  الهيئة  تقرير  يف  االطِّالع  وميكن   –652 
املادة 12 من اتفاقية سنة 1988 عىل استعراض شامل لحالة مراقبة 
رات  املخدِّ صنع  يف  استخدامها  يكرث  التي  والكيمياويات  السالئف 

واملؤثِّرات العقلية بصفة غري مرشوعة يف جنوب آسيا.
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الهند خالل عام 2016. ويف  الكيتامني يف  استمرَّت ضبطيات   –653
نيسان/أبريل ضبطت مديرية استخبارات اإليرادات املالية يف بنغالور 
13.8 كيلوغراماً من الكيتامني و170.9 كيلوغراماً من األلربازوالم يف 

ضبطية واحدة.

ياً فريداً وصعباً  ويشكِّل ظهور مؤثِّرات نفسانية جديدة تحدِّ  –654
ة  للحكومات وأجهزة إنفاذ القانون يف املنطقة. وهناك حاجة ملحَّ
لتعزيز القدرة عىل إنفاذ القوانني واالستدالل العلمي الجنايئ لدى 
عقد   ،2016 عام  ويف  ي.  التحدِّ هذا  ملواجهة  املنطقة  يف  األجهزة 
املكتب حلقات عمل لبناء القدرات ملوظفي إنفاذ القانون وخرباء 
النفسانية  املؤثِّرات  التعرُّف عىل  املنطقة بشأن  الطب الرشعي يف 

الجديدة والكشف عنها.

التعاطي والعالج  –5

عدم  بسبب  املنطقة  يف  االتجاهات  آخر  تتبُّع  الصعب  من   –655
رات عىل  املخدِّ تعاطي  ملشكلة  متثيلية  استقصائية  دراسات  وجود 
مستوى األرسة املعيشية أو تقييامت وطنية منتظمة لطابع ومدى 
االجتامعية  العدالة  وزارة  شكَّلت  وقد  رات.  املخدِّ تعاطي  مشاكل 
الهند لجنة إلجراء دراسة استقصائية عن استعامالت  والتمكني يف 
رات وتعاطيها يف الهند. وأجريت آخر دراسة استقصائية من  املخدِّ

هذا القبيل يف عام 2001.

ح دراسة وبائية أجراها معهد الدراسات العليا للتعليم  وتوضِّ  –656
واالرتهان  رات  املخدِّ تعاطي  عن  شانديغار،  يف  الطبي،  والبحث 
 Epidemiology of substance use and“( البنجاب  والية  يف  لها 
dependence in the State of Punjab”(، أنَّ عدد املرتهنني للمؤثِّرات 

األفيونية يف والية البنجاب بالهند يرتاوح بني 000 100 و000 270 
شخص، معظمهم شباب من الذكور الذين مل ينالوا قسطاً كبرياً من 
ج. وقد  التعليم. وكان متوسط أعامرهم 30 عاماً، ونصفهم غري متزوِّ
إىل عام 2017، ونرشت  الفرتة من عام 2015  الدراسة يف  أُجريت 
نتائجها يف أيلول/سبتمرب 2017. وتبنيَّ من الدراسة االستقصائية، التي 
البنجاب  رات من سكان  املخدِّ شملت 600 6 شخص من متعاطي 
للمؤثِّرات األفيونية بني  أنَّ نسبة املرتهنني  إدارية،  من 22 منطقة 
ل االرتهان خالل العمر  هؤالء األشخاص تبلغ 88 يف املائة. وكان معدَّ
دت الدراسة األفيون وقرش الخشخاش باعتبارهام  99 يف املائة. وحدَّ
أشيع أنواع املؤثِّرات األفيونية تعاطياً يف الوالية، بينام كان تعاطي 
املؤثِّرات األفيونية بالحقن ثاين أشيع أشكال التعاطي. ووفقاً لهذه 
األفيونية  املؤثِّرات  يتعاطون  78 شخص   000 هناك  كان  الدراسة، 
بالحقن يف البنجاب. ومن بني املؤثِّرات األفيونية املتعاطاة بالحقن، 
)الذي  البوبرينورفني  يليه  أشيعها،  املائة(  يف   61.6( الهريوين  كان 
أنَّ  الدراسة  ووجدت  األفيونية(.  املؤثِّرات  إدمان  لعالج  يستخدم 
مشكلة تعاطي مواد اإلدمان واالرتهان لها يف والية البنجاب خطرية، 

ال سيَّام يف املناطق الريفية. وتضمُّ الوالية أكرث من 22 مركزاً إلعادة 
من  وأكرث  إدارية،  منطقة  كل  يف  األقلِّ  عىل  واحد  منها   التأهيل، 
إدمان  من  التخلص  “مراكز  ى  تسمَّ التي  املراكز  من  مركزاً   30
رات يف  املخدِّ ي ملشكلة  للتصدِّ الحكومة  تحرَّكت  رات”. وقد  املخدِّ
التخلُّص من  الرامية إىل دمج مراكز  الوالية، وأعلنت عن خططها 

رات مع مراكز إعادة التأهيل. إدمان املخدِّ

والهريوين  القنَّب  وراتنج  القنَّب  كان  النكا،  رسي  ويف   –657
ر  2016.  وقُدِّ عام  يف  املتعاطاة  رات  املخدِّ أشيع  والكوكايني 
للقنَّب بـ 000 200،  املرتهنني  لني  املسجَّ رات  املخدِّ متعاطي  عدد 
ر نظام رصد تعاطي  واملرتهنني للمؤثِّرات األفيوينة بـ 000 45. وقَدَّ
املواد  تعاطي  من  العالج  وا  تلقَّ الذين  األشخاص  عدد  رات  املخدِّ
عام 2016.  يف  بـ 355 2 شخصاً  النكا  للمراقبة يف رسي  الخاضعة 
ون العالج بنسبة 59 يف  رات الذين يتلقَّ وازداد عدد متعاطي املخدِّ
عاماً، وشكَّلت  وبلغ متوسط سنِّهم 34  بعام 2015.  مقارنة  املائة 
نوعي  والهريوين  األفيون  وكان  فقط.  منهم  املائة  يف   1.5 اإلناث 
رات الرئيسيني اللذين يسعى املتعاطون للعالج منهام. ومن  املخدِّ
املائة  يف   35 كان  عنهم،  املبلَّغ  رات  املخدِّ متعاطي  عدد  إجاميل 
ون العالج  ون العالج يف املرافق الحكومية، و29 يف املائة يتلقَّ يتلقَّ
رات وإعادة التأهيل يف السجون،   يف إطار برامج العالج من املخدِّ
لها منظامت غري حكومية. ون العالج يف مرافق تشغِّ و20 يف املائة يتلقَّ

وأوضحت الدراسة االستقصائية، التي أجراها املجلس الوطني   –658
ملراقبة العقاقري الخطرة يف رسي النكا، أنَّ 2.5 يف املائة من األشخاص 
يتعاطون  شخص،   45 000 عددهم  البالغ  للهريوين،  املرتهنني 
رات بالحقن. ويعيش معظم هؤالء األشخاص يف كولومبو ويف  املخدِّ
رات بالحقن أكرث  املناطق الساحلية. ويستعمل معظم متعاطي املخدِّ
أنَّ 69 يف  نتائج االستقصاء  ح  رات. وتوضِّ من نوع واحد من املخدِّ
بانتظام  أنفسهم  يحقنون  بالحقن  رات  املخدِّ يتعاطون  ن  ممَّ املائة 

و31 يف املائة من وقت إىل آخر.

رات يتزايد يف ملديف. وقد أصبحت  وال يزال تعاطي املخدِّ  –659
رات أكرث توافراً فيها يف السنوات األخرية.  أنواع مختلفة من املخدِّ
رات تعاطياً لدى أغلبية  والهريوين وزيت الحشيش هام أشيع املخدِّ

رات فيها. املرتهنني للمخدِّ

الصيدالنية  املستحرضات  نيبال  يف  تعاطياً  املواد  أشيع  ومن   –660
الخاضعة  واملواد  الكوديني  عىل  املحتوية  السعال  بأرشبة  الخاصة 

للمراقبة، مثل البوبرينورفني والديازيبام والنيرتازيبام.

يف  الخاص  للقطاع  تابعة  مراكز  يف  عولج   ،2016 عام  ويف   –661
اضطرابات  من  يعانون  شخصاً   12  815 مجموعه  ما  بنغالديش 
رات، صعوداً من 987 9 شخصاً يف عام 2015. وظلَّ  مرتبطة باملخدِّ
تعاطي أقراص “اليابا” )امليثامفيتامني( واملستحرضات املحتوية عىل 

ا يف التزايد. الكوديني واسع االنتشار يف بنغالديش ومستمرًّ

من  لديها  رات  املخدِّ متعاطي  معظم  بأنَّ  بوتان  وأفادت   –662
الشباب، وأنَّهم مرتهنون أساساً للقنَّب وملواد خاضعة للمراقبة مثل 



95 الفصل الثالث -  تحليل الوضع العاليم

الديازيبام والنيرتازيبام ومستحرضات مثل أرشبة السعال املحتوية 
عىل الكوديني.

وأجرت بوتان يف الفرتة من ترشين األول/أكتوبر إىل كانون   –663
تعاطي  بشأن  وطنية  استقصائية  دراسًة   2016 األول/ديسمرب 
رات شملت 20 مقاطعًة. وهذه الدراسة هي األكرب من نوعها  املخدِّ
انتشار  ل  معدَّ عن  بيانات  تجمع  دراسة  أول  أنَّها  كام  بوتان،  يف 
التعاطي يف صفوف الشباب. وأجريت الدراسة االستقصائية الوطنية 
محيط  ويف  الجامعية  والكليات  املدارس  يف  رات  املخدِّ لتعاطي 
ل االستقصاء إىل أنَّ واحداً من كل خمسة  املجتمعات املحلية. وتوصَّ
طالب يتعاطى القنَّب، يف حني أفاد واحد من كل ستة طالب بأنَّه 
يستعمل املذيبات. وكشفت الدراسة أنَّ متوسط العمر الذي يبدأ 
فيه الشباب تعاطي التبغ والكحول هو 14 و15 سنًة، عىل التوايل، 
رات  وأنَّ متوسط العمر الذي يبدأ فيه الشباب تعاطي القنَّب واملخدِّ
رات  غري املرشوعة األخرى هو 16 سنًة. وقد تولَّت هيئة مراقبة املخدِّ

يف بوتان تنسيق العمل يف هذا البحث.

غرب آسيا

رات الرئيسية التطوُّ  –1

د جهود  يات كربى تهدِّ ال تزال منطقة غرب آسيا تواجه تحدِّ  –664
رات، بسبب تهريب األفيونيات من أفغانستان. وقد  مراقبة املخدِّ
شهدت أفغانستان نفسها — التي تبلغ فيها مساحة زراعة خشخاش 
العاملية  املساحة  إجاميل  ثلثي  مرشوع  غري  نحو  عىل  األفيون 
التقديرية لهذه الزراعة — تزايداً يف التكاليف االجتامعية والبيئية 
واالقتصادية املقرتنة بزراعة األفيونيات وإنتاجها واستهالكها بصفة 
رات يعود بالنفع  غري مرشوعة. إضافة إىل ذلك، فإنَّ االتِّجار باملخدِّ
طالبان  حركة  أيدي  عىل  البلد  يف  واإلرهاب  د  التمرُّ أوضاع  عىل 
عىل  تقع  أن  يحتمل  جانبية  آثار  له  مامَّ  الجامعات،  من  وغريها 

املنطقة كلها وباقي أرجاء العامل.

ى “درب البلقان” ال يزال هو املمر الرئييس  ومع أنَّ ما يسمَّ  –665
لتهريب األفيونيات من أفغانستان إىل العامل بأرسه، فإنَّ درباً آخر، 
ميرُّ عرب بلدان القوقاز، أخذ يُستخدم بتواتر أكرب. وجاء ذلك نتيجة 
لقيام تركيا، التي هي أحد البلدان الواقعة عىل درب البلقان، بتعزيز 
الضوابط الرقابية عىل حدودها ردًّا عىل حركة املهاجرين والالجئني. 

وأدَّى انعدام االستقرار الحايل الذي يشهده الرشقان األدن   –666
واألوسط من جراء الن زاعات الطويلة األمد، إىل ازدياد خطري الشأن 
يف  البلدان  من  العديد  به  يتأثَّر  وتعاطيها،  رات  باملخدِّ االتِّجار  يف 
عن  راً  مؤخَّ الواردة  التقارير  أنَّ  ذكره  ينبغي  ما  وأهمُّ  املنطقة. 
رات يف العراق تشري  عمليات املداهمة وإلقاء القبض املتصلة باملخدِّ
ا يكون هناك  ة، وأنَّه رمبَّ رات يف البلد تزداد حدَّ إىل أنَّ مشكلة املخدِّ
أنَّ  يبدو  كام  رات.  للمخدِّ املرشوع  غري  املحيل  اإلنتاج  نحو  ل  تحوُّ
لبنان، حيث توجد  الوضع يف  انعدام االستقرار اإلقليمي قد فاقم 

ا األفيون، يُنتجان بصفة غري مرشوعة.  تقارير بأنَّ راتنج القنَّب، ورمبَّ
وهناك دالئل عىل ازدياد يف االتِّجار بالكوكايني يف األردن واإلمارات 
واململكة  ولبنان  السورية  العربية  والجمهورية  املتحدة  العربية 
املتاحة  ا  جدًّ املحدودة  للمعلومات  ووفقاً  السعودية.  العربية 
أنَّ  يتبنيَّ  اليمن،  يف  رات  باملخدِّ الصلة  ذات  التطوُّرات  بخصوص 
اء استمرار  رات يف ذلك البلد آخذ يف التصاعد من جرَّ االتِّجار باملخدِّ
الروابط  بشأن  القلق  يعرتيها  إذ  والهيئُة،  هناك.  الناشب  النزاع 
رات والعنف يف الرشقني األدن  ة بني املخدِّ التي ما فتئت تزداد قوَّ
واألوسط، تحثُّ البلداَن املعنية عىل تعزيز التشارك يف املعلومات 
الصعيدين اإلقليمي والدويل عىل مكافحة تدفُّقات  والتعاون عىل 
رات إىل داخل املنطقة وعربها ومنها إىل الخارج أيضاً.  تهريب املخدِّ
ع الهيئُة البلداَن يف املنطقة عىل اغتنام فرص  ويف هذا السياق، تشجِّ
الدويل،  املجتمع  بتنفيذها  يقوم  التي  التقنية  املساعدة  مبادرات 
الحدود  إدارة  رات والجرمية، يف مجاالت  مبا يف ذلك مكتب املخدِّ
ومراقبة حاويات الشحن ومكافحة اإلرهاب وتقوية نظم العدالة 
املانحني  مبجتمع  وتهيب  القانون،  سيادة  مع  يتامىش  مبا  الجنائية 

الدوليني أن يدعم هذه املبادرات يف املنطقة.

ويف جنوب غرب آسيا، ال تزال أفغانستان وإيران )جمهورية–  –667
يات املتأتِّية عن االتِّجار بالقنَّب.  اإلسالمية( وباكستان تواجه التحدِّ
رات  وإضافة إىل ذلك، مثَّة دالئل عىل نشاط متزايد يف سوق املخدِّ
وآسيا  آسيا  غرب  جنوب  منطقتي  ويف  أفغانستان  يف  االصطناعية 

الوسطى اإلقليميتني األوسع نطاقاً.

الجديدة  النفسانية  باملؤثِّرات  االتِّجار  عن  واملعلومات   –668
وتعاطيها التي يتمُّ جمعها واإلبالغ عنها محدودة نسبيًّا يف معظم 
عن  املتاحة  املعلومات  آخر  فإنَّ  ذلك  ومع  آسيا.  غرب   بلدان 
عام 2016 تشري إىل أنَّ عدداً من هذه البلدان، من بينها أوزبكستان 
تعاطي  يف  ازدياداً  شهدت  ولبنان،  وكازاخستان  وطاجيكستان 
املؤثِّرات النفسانية الجديدة، وخصوصاً شبائه القنَّبني االصطناعية. 
ة بلدان يف املنطقة تشهد اتِّجاراً بالرتامادول وتعاطيه،  وال تزال عدَّ

وهو مؤثِّر أفيوين اصطناعي غري خاضع للرقابة الدولية. 

الالزمة  املوارد  يف  نقصاً  املنطقة  بلدان  معظم  واجه  وقد   –669
رات.  إلجراء دراسات استقصائية شاملة ومنتظمة عن استعامل املخدِّ
وحتى مع أنَّ املؤثِّرات األفيونية ما زالت مصدر قلق بالغ يف جنوب 
غرب آسيا وآسيا الوسطى، فإنَّ بعض البلدان أبلغت عن تناقص يف 
ل  ا بسبب التحوُّ عدد الذين يستعملون الهريوين يف عام 2016، رمبَّ
إىل تعاطي مؤثِّرات نفسانية جديدة مثل شبائه القنَّبني االصطناعية. 
امليثامفيتامني  استعامل  تزايد  بشأن  قلق  دواعي  هنالك  وكانت 
االتِّجار  عىل  متزايدة  أدلة  هناك  كام كانت  آسيا،  غرب  جنوب  يف 

بالرتامادول وتعاطيه يف بلدان الرشقني األدن واألوسط. 

التعاون اإلقليمي  –2

مكافحة  تعاونها عىل  تكثيف  الوسطى  آسيا  بلدان  واصلت   –670
م املركز اإلقليمي للمعلومات  رات. ويف عام 2016، قدَّ االتِّجار باملخدِّ
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والتنسيق يف آسيا الوسطى املساعدة إىل السلطات املختصة يف كلٍّ 
يف  وكازاخستان  وقريغيزستان  وطاجيكستان  الرويس  االتحاد  من 
ونتيجة  رات.  املخدِّ ملكافحة  دولية  عمليات  سبع  بشأن  التنسيق 
من  طريقها  يف  رات  مخدِّ تسليم  عمليات  اعرتاض  تمَّ  لذلك، 
قريغيزستان  عرب  طاجيكستان  ومن  طاجيكستان،  إىل  أفغانستان 
واالتحاد  كازاخستان  إىل  قريغيزستان  ومن  الرويس،  االتحاد  إىل 
منظِّامً  وأربعني  خمسة  عىل  القبض  وأُلقي  وليتوانيا.  الرويس 
رات يف االتحاد  وعضواً ناشطاً يف منظامت عرب وطنية لالتجار باملخدِّ
 الرويس وطاجيكستان وقريغيزستان وكازاخستان وليتوانيا، وُضبط 

رات.  192 كيلوغراماً من املخدِّ

باإلجامع  األمن  مجلس  اعتمد   ،2017 آذار/مارس   17 ويف   –671
بعثة  إىل  املسندة  الوالية  د مبوجبه  مدَّ الذي   )2017( القرار 2344 
األمم املتحدة لتقديم املساعدة إىل أفغانستان حتى 17 آذار/مارس 
أن  األعضاء  بالدول  األمن  مجلُس  أهاب  القرار،  ذلك  ويف   .2018
د املجتمع  تعزِّز التعاون الدويل واإلقليمي ملواجهة الخطر الذي يتهدَّ
املصدر  األفغانية  املرشوعة  غري  رات  املخدِّ إنتاج  اء  جرَّ من  الدويل 
واالتِّجار بها واستهالكها عىل نحو غري مرشوع، وهي أنشطة تسهم 
كثرياً يف تعزيز املوارد املالية لحركة طالبان والجامعات املرتبطة بها، 
ي ملشكلة  وذلك وفقاً ملبدأ املسؤولية العامة واملشرتكة عن التصدِّ
التعاون  ُسبل مبا يف ذلك  ة  أفغانستان، من خالل عدَّ رات يف  املخدِّ
رات والسالئف الكيميائية.  عىل مكافحة االتِّجار غري املرشوع باملخدِّ
وأعرب مجلس األمن أيضاً عن تقديره لألعامل املضطلع بها يف إطار 
للمبادرة،  التابعة  مبادرة ميثاق باريس وعملية “باريس–موسكو” 
د املجلس  وكذلك للجهود التي تبذلها منظمة شنغهاي للتعاون. وشدَّ
بتكثيف  ورحَّب  الحدود،  شؤون  إدارة  عىل  التعاون  أهمية  عىل 
الصدد مع منظمة  املعنية يف هذا  األمم املتحدة  تعاون مؤسسات 
األمن والتعاون يف أوروبا ومنظمة معاهدة األمن الجامعي واملركز 
مبكافحة  املعني  الوسطى  آسيا  يف  والتنسيق  للمعلومات  اإلقليمي 

رات واملؤثِّرات العقلية وسالئفهام. االتِّجار غري املرشوع باملخدِّ

االجتامع   2017 شباط/فرباير  و2   1 يومي  فيينا  يف  وُعقد   –672
الثالث عرش للفريق التشاوري املعني بالسياسات، يف إطار مبادرة 
ميثاق باريس. وحرض االجتامَع أكرث من 100 مشارك من 30 بلداً 
فيينا،  إلعالن  األربع  الركائز  عىل  املناقشات  وركَّزت  و11 منظمًة. 
الذي كان الوثيقة الختامية للمؤمتر الوزاري الثالث للرشكاء يف ميثاق 
باريس ملكافحة االتِّجار غري املرشوع باألفيونيات األفغانية املصدر، 
الذي ُعقد يف فيينا يف عام 2012، وهي التعاون اإلقليمي واملبادرات 
والسالئف  املرشوعة،  غري  املالية  التدفُّقات  ومنع  اإلقليمية، 

رات.  الكيميائية، وخفض الطلب عىل املخدِّ

الثاين  االجتامع   2017 شباط/فرباير   3 يف  فيينا  يف  ُعقد  كام   –673
فيها  تشارك  التي  الثالثية،  باملبادرة  املعنيني  املسؤولني  لكبار  عرش 
م  أفغانستان وإيران )جمهورية–اإلسالمية( وباكستان، لتقييم التقدُّ
لالتجار  املشرتك  ي  التصدِّ املستقبيل عىل  التعاون  ومناقشة  املحرز 
األنشطة  بتعزيز  التزامها  الثالثة  البلدان  دت  وجدَّ رات.  باملخدِّ

يف  مبا  الحدودية،  الرقابية  الضوابط  وتكثيف  املشرتكة  التنفيذية 
ذلك باستحداث آليات لعقد اجتامعات عىل الحدود بني قادة قوات 
رات، من أجل تبادل البيانات  حامية الحدود ورشطة مكافحة املخدِّ
واملعلومات االستخبارية، وبعقد اجتامعات دورية بني رؤساء أجهزة 

رات يف البلدان الثالثة.  مكافحة املخدِّ

مرة،  ألول  اجتمع  املتحدة  تنزانيا  بجمهورية  زنجبار  ويف   –674
 2017 آذار/مارس  يف  الثالثية  املبادرة  يف  األعضاء  البلدان  ممثِّلو 
مبمثِّيل دول من أفريقيا واملحيط الهندي، من بينها اإلمارات العربية 
املتحدة وجمهورية تنزانيا املتحدة وجنوب أفريقيا وسيشيل وكينيا 
ومدغشقر ونيجرييا، وكذلك مع كولومبيا، ليك يتبادلوا عىل املستوى 
األساليب  كشف  مجال  يف  املامرسات  وأفضل  الخربات  األقاليمي 
لتمويل  الوطنية  عرب  املنظَّمة  الجرمية  جامعات  تستخدمها  التي 
أنشطتها، والتحقيق يف تلك األساليب وإحباطها. ويف ختام االجتامع، 
أوىص الخرباء بتنظيم اجتامع مامثل كل ستة أشهر لتبادل أحدث 
املعلومات عن األخطار الراهنة املرتبطة بغسل األموال، والطرائق 
املنظَّمة،  الجرمية  لشبكات  املالية  املوارد  مسار  لقطع  الجديدة 

وأولويات املساعدة التقنية.

وُعقد يف أستانا يف نيسان/أبريل 2017 االجتامع السابع لكبار   –675
رات املسندة إليها سلطة مكافحة  املسؤولني يف أجهزة مكافحة املخدِّ
الدول األعضاء يف منظمة شنغهاي للتعاون.  رات يف  االتِّجار باملخدِّ
رات يف  املخدِّ النظر حول حالة مراقبة  املشاركون وجهات  وتبادل 
الدول األعضاء يف املنظمة، وآفاق تطوير التعاون الدويل يف مكافحة 
رات، وحول التدابري الرامية إىل تعزيز التفاعل العميل  االتِّجار باملخدِّ
رات يف الدول األعضاء يف املنظمة. ويف هذا  بني أجهزة مكافحة املخدِّ
الحايل  الدويل  النظام  دعم  رضورة  عىل  املسؤولون  د  شدَّ الصدد، 
رات والحفاظ عليه واعتامد التدابري املناسبة لتحسني  ملراقبة املخدِّ

رات.  الوضع اإلقليمي ملراقبة املخدِّ

الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية  –3

إىل  يهدف  لعام 2017  تدابري  برنامج  أرمينيا  أقرَّت حكومة   –676
ويتألَّف  بها.  االتِّجار  ومكافحة  رات  املخدِّ عىل  لإلدمان  ي  التصدِّ
الربنامج من مجموعة شاملة من التدابري التي تُعنى بالوقاية والعالج 
جورجيا  وأبلغت  رات.  باملخدِّ االتِّجار  ومكافحة  التأهيل   وإعادة 
استرياد  بشأن  جديدة  تنظيمية  الئحة  أقرَّت  حكومتها  بأنَّ 

السالئف وتصديرها. 

خطوات  باكستان  يف  رات  املخدِّ مكافحة  فرقة  واتَّخذت   –677
رات. فقد أكملت نرش  دة يف عام 2016 ملواجهة االتِّجار باملخدِّ متعدِّ
“الجافة”  واملوانئ  البحرية  واملوانئ  املطارات  جميع  يف  موظفيها 
األفيون  خشخاش  محاصيل  إتالف  وواصلت  البلد؛  يف  الدولية 
بالتنسيق مع حكومات املقاطعات وإدارة املناطق القبلية الخاضعة 
يف  رات  املخدِّ كشف  لكالب  وحدات  وأنشأت  االتحادية؛  لإلدارة 
املقاطعة  باختونخوا،  )خيرب  البلد  يف  اإلقليمية  املديريات  من  كلٍّ 
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عىل  موظفيها  بت  ودرَّ بالوخستان(؛  السند،  البنجاب،  الشاملية، 
مع  السلطات  أجرت  كام  رات.  واملخدِّ بالسالئف  لالتجار  ي  التصدِّ
نظرياتها يف عام 2016 عمليات مستندة إىل املعلومات االستخبارية 
أفريقيا  وجنوب  وإيطاليا  املتحدة  العربية  واإلمارات  أسرتاليا  يف 
املتحدة، أفضت إىل ضبط كميات  وفرنسا وقطر وكندا والواليات 

من الهريوين وامليثامفيتامني ومواد أخرى.

أوزبكستان  وزراء  مجلس  اعتمد   2016 حزيران/يونيه  ويف   –678
منشوراً وافق فيه عىل قواعد جديدة بشأن حمل األدوية لالستعامل 
رة  مخدِّ عقاقري  عىل  تحتوي  التي  األدوية  ذلك  يف  مبا  الشخيص، 

ومؤثِّرات عقلية. 

نظَّمت حكومة  إىل 14 متوز/يوليه 2017،  الفرتة من 9  ويف   –679
الوطنية  “التعبئة  بعنوان  حملًة  املكتب،  من  مبساعدة  أفغانستان 
باملخاطر  العام  الجمهور  وعي  إذكاء  بغية  رات”،  املخدِّ ملكافحة 
رات واالتِّجار بها. ونُظِّمت يف اليوم األول فعالية  املقرتنة بإنتاج املخدِّ
الثاين  النائب  بينهم  من  شخص  من 200  أكرث  فيها  شارك  وطنية 
للرئيس ووزراء وعلامء دين ونواب يف الجمعية الوطنية وممثِّلون 
عن منظامت وطنية ودولية وعن املجتمع املدين. وناقش املتكلِّمون 
رات، ودعوا  ي ملشكلة املخدِّ يات التي تواجه يف التصدِّ مختلف التحدِّ
وركَّزت  عليها.  للتغلُّب  وعاملية  وإقليمية  وطنية  جهود  بذل  إىل 
التعبئة الوطنية عىل مسائل من قبيل مسؤوليات الحكومة  حملة 
وإجراءاتها، وشؤون املرأة، وإرشاك املجتمعات املحلية، واملنتديات 

الدينية، والتفاعل مع قطاع التنمية. 

الزراعة واإلنتاج والصنع واالتِّجار  –4

رات املخدِّ )أ( 

مثلام ُذكر يف القسم هاء من الفصل الثاين من هذا التقرير،   –680
الشأن  الخطري  االزدياد  استمرار  بشأن  بالغ  قلق  الهيئة  يعرتي 
طيلة  يف أفغانستان  األفيون  وإنتاج  األفيون  خشخاش  زراعة  يف 
السنتني املاضيتني. ويف عام 2017، بلغ إنتاج األفيون رقامً قياسيًّا 
يف  عنه  املائة  يف  بنسبة 87  زيادة  ميثِّل  مامَّ  طن،   9 000  عند 
للدراسة االستقصائية عن األفيون يف أفغانستان  عام 2016، وفقاً 
وزارة  مع  والجرمية  رات  املخدِّ مكتب  نرشها  التي   ،2017 لعام 
الثاين/نوفمرب  ترشين   15 يف  أفغانستان،  يف  رات  املخدِّ مكافحة 
الخاضعة  املساحة  أيضاً  الشأن  مبقدار خطري  ازدادت  كام   ،2017
املائة،  بنحو 63 يف  ر تقريباً  تُقدَّ لزراعة خشخاش األفيون، بنسبة 
قياسيًّا عند 000 328 هكتار يف عام 2017. وهذان  فبلغت رقامً 
ال يف أيِّ وقت بخصوص زراعة خشخاش  هام أعىل مستويني ُسجِّ
األفيون وإنتاج األفيون يف أفغانستان. ووفقاً للدراسة االستقصائية 
كذلك، يُعزى االرتفاع يف اإلنتاج بصفة رئيسية إىل زيادة حصلت 
يف املساحة الخاضعة لزراعة خشخاش األفيون ويف غلَّة خشخاش 

األفيون يف الهكتار الواحد.

جديدة،  مناطق  إىل  األفيون  زراعة خشخاش  عت  توسَّ وقد   –681
مامَّ نتج عنه زيادة يف املحافظات املتأثِّرة بهذه الزراعة من 21 إىل 
24 محافظًة. وبيَّنت الدراسة االستقصائية أيضاً حصول زيادة كبرية 
يف الزراعة يف جميع املحافظات التي يُزَرع فيها خشخاش األفيون 
تقريباً، مبا يف ذلك هلمند )زيادة مبقدار 700 63 هكتار، أي 79 يف 
املائة(، وبلخ )زيادة مبقدار 000 10 هكتار، أْي 37 يف املائة(، وقندهار 
)زيادة  ومنروز  يف املائة(،   37 أْي  هكتار،   7  500 مبقدار   )زيادة 
مبقدار 200 6 هكتار، أْي 116 يف املائة(، وأوروزغان )زيادة مبقدار 
000 6 هكتار، أْي 39 يف املائة(. وقد جرى معظم هذه الزراعات يف 
املنطقة الجنوبية من البلد )60 يف املائة تقريباً من إجاميل الزراعة(، 
وتلتها يف ذلك املنطقة الغربية )17 يف املائة( ثمَّ املنطقة الشاملية 

)13 يف املائة( ثمَّ املنطقة الرشقية )7 يف املائة(.

والجرمية  رات  املخدِّ مكتب  نرش   ،2017 أيار/مايو  ويف   –682
الدراسة  من  الفصل  أفغانستان  يف  رات  املخدِّ مكافحة  ووزارة 
ص  املخصَّ  ،2016 لعام  أفغانستان  يف  األفيون  عن  االستقصائية 
لذلك  ووفقاً  األفيون.  إلنتاج  بيئٍة  سياق  يف  املستدامة  للتنمية 
وإنتاج  رات  املخدِّ ملحاصيل  املرشوعة  غري  للزراعة  فإنَّ  التقرير، 
التنمية  عىل  األوجه  د  متعدِّ تأثرياً  املرشوع  غري  رات  املخدِّ
هذه  أفضت  فقد  ألفغانستان.  واالجتامعية  والبيئية  االقتصادية 
عىل  يؤثِّر  مرشوع  غري  اقتصاد  وجود  إىل  اإلنتاج  وهذا  الزراعة 
املجتمع الريفي بجعله معتمداً بقدر كبري عىل اإليرادات املتأتِّية 
من زراعة خشخاش األفيون. كام تأثَّرت اإلنتاجية الزراعية أيضاً 
متعاطو  يتكبَّد  ذلك،  إىل  وإضافة  األرايض.  إدارة  سوء  بسبب 
اجتامعية  تكاليف  عبء  عموماً  واملجتمع  وأرُسهم  رات  املخدِّ

واقتصادية متزايدة مرتبطة باستهالك األفيونيات. 

األفيون  إنتاج  بيئة  يف  املستدامة  التنمية  عن  للفصل  ووفقاً   –683
 ،2016 لعام  أفغانستان  يف  األفيون  عن  االستقصائية  الدراسة  من 
ر بحوايل 16 يف املائة  فإنَّ قيمة األفيونيات املنتَجة يف أفغانستان تقدَّ
من الناتج املحيل اإلجاميل للبلد وتعادل قيمة أكرث من ثلثي إنتاج 
رت قيمة اقتصاد األفيونيات غري املرشوع   القطاع الزراعي كله. وقُدِّ
القيمة  ضعف  قرابة  أْي   ،2016 عام  يف  دوالر  باليني   3.02 مببلغ 

رة يف عام 2015. املقدَّ

ويف 26 كانون األول/ديسمرب 2016، عقد رئيس أفغانستان،   –684
مبشاركة عدد من الوزراء وغريهم من كبار املسؤولني يف الحكومة، 
الفيديو مع 34 محافظاً ومسؤوالً يف املحافظات،  بواسطة  اجتامعاً 
األفيون،  خشخاش  وإبادة  رات  املخدِّ مكافحة  عمليات  بشأن 
املقرتحة لعام 2017. وأمر الرئيس، أثناء هذا االجتامع الفيديوي، 
املحافظات  يف  الوطنية  العسكرية  والسلطات  املدنية  السلطات 
رات. كام أشار إىل خطة العمل  الـ  34 بزيادة جهود مكافحة املخدِّ
وإىل   )2019–2015 )للفرتة  رات  املخدِّ ملكافحة  األفغانية  الوطنية 
اعتزام إبادة 5 يف املائة من زراعة خشخاش األفيون غري املرشوعة 
سنويًّا. وأضاف الرئيس بأنَّ مجلس األمن الوطني أقرَّ برنامج إبادة 
من  كميات  إبادة  إىل  يهدف  الذي  لعام 2017،  األفيون  خشخاش 
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خشخاش األفيون أكرب حجامً من الكميات التي أُبيدت يف عام 2016. 
وحسبام بُحث يف القسم هاء من الفصل الثاين من هذا التقرير، فإنَّ 
أفغانستان بدأت حملتها السنوية إلبادة خشخاش األفيون يف آذار/

مجموعه  ما  إتالف  عام 2017  يف  تمَّ  لذلك،  ونتيجة   مارس 2017. 
ميثِّل  املقدار  هذا  أنَّ  ومع  الخشخاش.  حقول  من  هكتاراً   750
 زيادة بنسبة 111 يف املائة من عدد الهكتارات املُباَدة مقارنة به يف 
له  يؤبه  فإنَّه مقدار ال  إبادة 355 هكتاراً،  عام 2016، حينام متَّت 
كثرياً، إْذ ميثِّل أقلَّ من ربع واحد يف املائة من إجاميل املساحة قيد 

زراعة خشخاش األفيون بصفة غري مرشوعة.

رات غري املرشوع  ويف أفغانستان، يحدث معظم إنتاج املخدِّ  –685
مؤسسات  فيها  تكون  التي  املناطق  يف  بها  املرشوع  غري  واالتِّجار 
بسبب  التامة  سيطرتها  فرض  عىل  قادرة  غري  أو  ضعيفة  الدولة 
الوضع األمني املتدهور، مع أنَّ االتِّجار ال يقترص عىل املناطق التي 
تخضع لسيطرة املتمردين. ووفقاً للتقرير الثامن من فريق الدعم 
م مبوجب قرار مجلس األمن 2255  التحلييل ورصد الجزاءات، املقدَّ
)2015( املتعلق بحركة طالبان ومن يرتبط بها من كيانات وأفراد 
د السالم واالستقرار واألمن يف أفغانستان،)104(  يشكِّلون خطراً يهدِّ
يف  رات  املخدِّ إنتاج  من  املائة  يف   90 إىل  يصل  ما  حاليًّا  ينحرص 
وقد  طالبان.  حركة  سيطرة  تحت  الواقعة  املناطق  يف  أفغانستان 
رات يف أفغانستان ارتفاعاً  ارتفعت قيمة اإلنتاج غري املرشوع للمخدِّ
عن  الصادر  السنوي  التقرير  يف  ورد  كام   ،2016 عام  يف  ملحوظاً 
حركة  جنتها  التي  اإليرادات  كذلك  وارتفعت   ،2016 لعام  الهيئة 
االنخفاض  عن  ذلك  عوَّض  وقد  رات.  املخدِّ تجارة  من  طالبان 
تها حركة طالبان من مصادر خارجية  الطفيف يف اإليرادات التي تلقَّ
يف عام 2016. وذكر أيضاً فريق الدعم التحلييل ورصد الجزاءات يف 
تقريره الثامن أنَّ حركة طالبان تضطلع اآلن بدور مبارش يف اإلنتاج 
املنتج يف أفغانستان واملتَّجر به  غري املرشوع للهريوين كله تقريباً 
منها وتجهيزه واالتِّجار به، بدالً من االقتصار عىل فرض “رضيبة” 

عىل هذه األنشطة.)105(

وال يزال درب البلقان هو الدرب األسايس يف العامل لتهريب   –686
أفغانستان  من  الدرب  هذا  وميتد  أفغانستان.  من  األفيونيات 
ويجري  وتركيا.  اإلسالمية  إيران  بجمهورية  مروراً  أوروبا  إىل 
يف  العاملية  الهريوين  ضبطيات  من  تقريباً  املائة  يف   40 نسبته  ما 
 البلدان الواقعة عىل هذا الدرب. ويف الوقت ذاته، وفقاً ملا ذكره 
خالل  أهمية  اكتسب  آخر  درباً  فإنَّ  والجرمية  رات  املخدِّ مكتب 
أذربيجان  القوقاز،  بلدان  عرب  ميرُّ  درب  وهو  األخرية،  السنوات 
أوكرانيا  إىل  األسود  البحر  عرب  يستمر  ثمَّ  وجورجيا،  وأرمينيا 
ا يكون املتَّجرون قد بدأوا يف استخدام هذا الدرب  ورومانيا. ورمبَّ
إىل  تركيا  عرب  والالجئني  املهاجرين  حركة  ألنَّ  التواتر  من  مبزيد 
بلدان االتحاد األورويب زادت من انتباه أجهزة إنفاذ القوانني يف 

الدرب السابق.

.S/2017/409 104(  انظر الوثيقة(  

)105(  املرجع السابق.  

وأبلغت أرمينيا عن زيادة حدثت يف عام 2016 يف مضبوطات   –687
الكوكايني واألفيون وراتنج القنَّب املتَّجر بها إىل البلد. وكانت هذه 
رات ناشئة أساساً يف بلدان أمريكا الجنوبية )يف حالة الكوكايني(  املخدِّ
واألفيون(.  القنَّب  راتنج  حالة  )يف  اإلسالمية  إيران  جمهورية  ويف 
يف  املختصة  السلطات  مع  بالتعاون  أرمينيا،  يف  السلطات  وقامت 
رات التي مترُّ  االتحاد الرويس، بتعطيل عدد من دروب االتِّجار باملخدِّ

عرب أرمينيا من جمهورية إيران اإلسالمية.

املرشوعة  غري  الربي  القنَّب  زراعة  عن  جورجيا  وأبلغت   –688
ألغراض االستهالك الشخيص يف إقليمها. وأبلغ بأنَّ الهريوين يدخل 
البلد أساساً من أذربيجان وتركيا. ويف جورجيا أيضاً، حدثت زيادة يف 
االتِّجار باملستحرضات املحتوية عىل البوبرينورفني، مثل السوبوتكس 

والسوبوكسون، وذلك أساساً من البلدان األوروبية.

ويستمر تهريب األفيونيات من أفغانستان عرب دربني رئيسيني   –689
ومنطقة  آسيا  جنوب  عرب  ميرُّ  الذي  الجنويب،  الدرب  هام:  آخرين 
الخليج وباقي الرشقني األدن واألوسط وأفريقيا، والدرب الشاميل، 

الذي ميرُّ عرب آسيا الوسطى إىل االتحاد الرويس. 

وأبلغت جمهورية إيران اإلسالمية عن وقوع عدد أقل من   –690
رات للدروب البحرية،  الحوادث املتصلة باستخدام املتَّجرين باملخدِّ
ألنَّ البلد عزَّز تدابري الحظر يف السنوات األخرية. وال تزال جمهورية 
والقنَّب  باألفيونيات  االتِّجار  تواجهان  وباكستان  اإلسالمية  إيران 

الناشئني يف أفغانستان املجاورة.

األفيون  بخشخاش  املزروعة  املساحة  كانت  باكستان،  ويف   –691
بصفة غري مرشوعة يف عام 2016، تبلغ 599 1 هكتاراً، أُتلف منها 
يف إطار جهود الحكومة 470 1 هكتاراً خالل السنة كلها. ويف الوقت 
ذاته، أبلغت باكستان عن زيادة بنسبة 10 يف املائة يف مضبوطات 
يف  طنًّا  مبقدار  58.9  مقارنة   ،2016 عام  يف  طنًّا   64.6(  األفيون 
الهريوين  مضبوطات  يف  املائة  يف   42 بنسبة  وزيادة   ،)2015  عام 

)23.1 طنًّا يف عام 2016 مقارنة مبقدار 16.3 طنًّا يف عام 2015(. 

رات  وكانت هناك دواعي قلق متنامية بشأن االتِّجار باملخدِّ  –692
وإلقاء  املداهمة  عمليات  عن  التقارير  أشارت  فقد  العراق.  يف 
رات  رات يف عام 2016 إىل أنَّ مشكلة املخدِّ القبض املتصلة باملخدِّ
ل نحو ازدياد إنتاج  ة، وأنَّه رمبا يكون هناك تحوُّ يف البلد تزداد حدَّ
رات غري املرشوع. وكانت هناك تقارير عن زراعة خشخاش  املخدِّ
اكتشفت،  األمن  قوات  بأنَّ  وأُبلغ  املرشوعة.  غري  والقنَّب   األفيون 
يف ترشين األول/أكتوبر 2016، مزرعة لخشخاش األفيون مساحتها 

6.5 هكتارات يف أربيل. 

وأبلغت أوزبكستان عن زيادة يف مضبوطات األفيون بنسبة   –693
مقارنة   ،2016 عام  يف  طن  إىل 1.4  لتصل  تقريباً،  املائة  يف   64
مبقدار  863 كيلوغراماً يف عام 2015. ويف الفرتة نفسها، انخفضت 
لتبلغ  املائة،  يف   41 بنسبة  أوزبكستان  يف  الهريوين   مضبوطات 
108 كيلوغرامات يف عام 2016، مقارنة مبقدار  148 كيلوغراماً يف 
عام 2015. وأبلغت طاجيكستان عن انخفاض بنسبة 56 يف املائة 
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تقريباً يف مضبوطاتها من األفيونيات، لتصل إىل 700 كيلوغرام يف 
عام 2016 مقارنة مبقدار 1.6 طن يف عام 2015. 

وكازاخستان حملتيهام  أوزبكستان  نفَّذت   ،2016 عام  ويف   –694
رات وإبادة املحاصيل املزروعة  السنويتني ملكافحة االتِّجار باملخدِّ
رات. ونتيجة لذلك، صادرت  بصفة غري مرشوعة املحتوية عىل مخدِّ
كيلوغراماً   52 ذلك  يف  مبا  رات،  املخدِّ من  طنًّا   33.5 كازاخستان 
من الهريوين و110 كيلوغرامات من راتنج القنَّب و32.5 طنًّا من 
رات، مبا يف  عشبة القنَّب. وصادرت أوزبكستان 1.3 طن من املخدِّ
ذلك 3.4 كيلوغرامات من الهريوين و49.3 كيلوغراماً من األفيون 
عشبة  من  كيلوغراماً  و462  القنَّب  راتنج  من  كيلوغراماً  و46 
وأبلغت  األفيون.  خشخاش  قشِّ  من  كيلوغراماً  و760  القنَّب 
املغَفل  “التهريب  ى  يف ما يسمَّ كبري  ازدياد  عن  أوزبكستان 
األرض  يف  عبوات  يف  رات  املخدِّ املتَّجرون  يدفن  حيث  الهوية”، 
يأخذها  ليك  الحدودية  املناطق  يف  منها  مخبوءات  أو يرتكون 

متَّجرون آخرون لنقلها إىل أماكن أخرى. 

أسواق  من  أصغر  آسيا  غرب  يف  الكوكايني  سوق  أنَّ  ومع   –695
الكوكايني يف مناطق أخرى يف العامل، فقد استمر االتِّجار بالكوكايني 
يف غرب آسيا يف صعوده. وبلغت مضبوطات الكوكايني يف الرشقني 
العربية  واإلمارات  األردن  الرئيسية  )بالدرجة  واألوسط  األدن 
املتحدة والجمهورية العربية السورية ولبنان( حوايل 40 يف املائة 
من إجاميل مضبوطات الكوكايني يف آسيا خالل الفرتة 2010–2015. 
ويف عام 2016، أبلغت باكستان ولبنان واململكة العربية السعودية 
عن عدد من ضبطيات الكوكايني. وورد ذكر إرسائيل ولبنان بأكرب 
تواتر بوصفهام بلدين يُهرَّب إليهام الكوكايني يف املنطقة. وضبطت 
 ،2016 األول/أكتوبر  ترشين  يف  الكوكايني  من  كبريتان  كميتان 
إحداهام بوزن 18 كيلوغراماً يف مطار ساو باولو الدويل يف الربازيل، 
باريس،  يف  ديغول  شارل  مطار  يف  كيلوغراماً   24.5 بوزن  والثانية 
كانت وجهتهام لبنان. وأشارت التقارير إىل أنَّ مطار امللك عبد الله 
يف اململكة العربية السعودية استُخدم كمعرب للكوكايني القادم من 

أمريكا الجنوبية. 

يف  ناشطة  كانت  النيجريية  اإلجرامية  العصابات  أنَّ  وظهر   –696
بالتقرير،  املشمولة  الفرتة  أفريقيا. وخالل  األوسط وشامل  الرشق 
رات يف نيجرييا عن اعتقال  أبلغ الجهاز الوطني إلنفاذ قوانني املخدِّ
رات يف مطار مورتاال محمد الدويل، كنَّ يحملن  ثالث ساعيات مخدِّ
الكوكايني إىل اململكة العربية السعودية بكميات ترتاوح كل منها بني 

300 غرام و1.6 كيلوغرام. 

والحظت أفغانستان وإيران )جمهورية–اإلسالمية( وباكستان   –697
 .2015–2010 الفرتة  يف  القنَّب  راتنج  مضبوطات  يف  كبرياً  ازدياداً 
وأبلغ كل من جمهورية إيران اإلسالمية وباكستان بأنَّها ظلَّت يف 
من  إليها  القنَّب  وراتنج  القنَّب  عشبة  تهريب  تواجه   2016 عام 

أفغانستان املجاورة. 

وكان لبنان بلداً آخر من بلدان غرب آسيا استمر فيه إنتاج   –698
رئيسية  يهرَّب بصفة  القنَّب  راتنج  كان  لبنان،  القنَّب. ومن  راتنج 

إىل األردن وإرسائيل وتركيا والجمهورية العربية السورية وقربص 

يف  القنَّب  لعشبة  منتجني  أكرب خمسة  أحد  لبنان  ظلَّ  كام  ومرص. 

من  أطنان   7.6 اللبنانية  السلطات  عام 2016، صادرت  العامل. ويف 

راتنج القنَّب. وخالل األشهر الخمسة األوىل من عام 2017، صودرت 

وزنها  منها شحنة  لبنان،  يف  القنَّب  راتنج  من  كبرية  ة شحنات  عدَّ

هة إىل أوروبا، وشحنة أخرى  اح موجَّ 5.5 أطنان مخبَّأة يف شحنة تفَّ

هة  تزن ما يقرب من 500 كيلوغرام مخبَّأة يف صناديق صابون موجَّ

أدىل  بيانات  إىل  بعضها  استند  تقارير،  هنالك  كانت  كام  كندا.  إىل 

بها مسؤولون حكوميون، بأنَّ زراعة القنَّب يف وادي البقاع آخذة 

ع بسبب تضاؤل الجهود التي تبذلها الحكومة للقضاء عىل  يف التوسُّ

ذ قبل كل  هذا النشاط. ويف املايض، كانت برامج اإلبادة السنوية تُنفَّ

موسم حصاد.

املؤثِّرات العقلية )ب( 

رات والجرمية يف 27 كانون الثاين/يناير  أصدر مكتب املخدِّ  –699

أفغانستان.  يف  االصطناعية  رات  املخدِّ لحالة  األول  تقييمه   2017

نشاط  وجود  عىل  ات  مؤرشِّ هناك  كانت  التقرير،  لذلك  ووفقاً 

رات االصطناعية يف أفغانستان ويف منطقتي  متزايد يف سوق املخدِّ

الفرعيتني األوسع نطاقاً. ومع  الوسطى  جنوب غرب آسيا وآسيا 

مل تقترص  التقارير  فإنَّ  شحيحة،  ظلَّت  واملعلومات  البيانات  أنَّ 

امليثامفيتامني  من  أكرب  كميات  يجري ضبط  أنَّه  إىل  اإلشارة  عىل 

يف أفغانستان بل أشارت أيضاً إىل أنَّ من املمكن أن تكون هناك 

البالد.  من  الغريب  الجزء  يف  تعمل  املرشوع  غري  للتصنيع  مرافق 

البيانات  جمع  تعزيز  املهم  من  أنَّ  عىل  املكتب  تقرير  د  وشدَّ

يف  االصطناعية  رات  املخدِّ وجود  إىل  نظراً  وذلك  والرصد، 

أفغانستان. ويف حني كانت قد أُنشئت يف أفغانستان آليات لإلبالغ 

مضبوطات  عن  البيانات  تكون  أن  ميكن  فإنَّه  األفيونيات،  عن 

املختلفة  القانون  إنفاذ  أجهزة  ألنَّ  مكتملة  غري  امليثامفيتامني 

الحايل  الوطني  القانون  وكان  مختلفة.  إبالغ  استامرات  تستخدم 

رات يف أفغانستان ينصُّ عىل عقوبات عىل االتِّجار  ملكافحة املخدِّ

بامليثامفيتامني أخف كثرياً من العقوبات املفروضة بشأن االتِّجار 

رات أخرى من قبيل الهريوين أو الكوكايني.  مبخدِّ

ومع أنَّ أفغانستان كانت مصدراً متنامياً للميثامفيتامني املنتَج   –700

إيران اإلسالمية عن  أبلغت جمهورية  عىل نحو غري مرشوع، فقد 

تناقص يف امليثامفيتامني املتَّجر به عرب إقليمها، ويعود ذلك جزئيًّا إىل 

تشديد اإلجراءات املتَّخذة عىل حدود البلد، مبا يف ذلك اإلجراءات 

املتَّخذة ملكافحة االتِّجار بالسالئف. وأبلغت أرمينيا عن ازدياد يف 

يُهرَّب  ار  العقَّ هذا  وكان   .2016 عام  يف  امليثامفيتامني  مضبوطات 

أساساً من جمهورية إيران اإلسالمية. 

الرشق  يف  ة  املستمرَّ والن زاعات  االستقرار  انعدام  وأدَّى   –701

ار  عقَّ صنع  يف  كبري  ازدياد  إىل  الرصد،  عدم  إىل  إضافة  األوسط، 
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“كبتاغون” املزيَّف.)106( ويُعتقد أنَّ انعدام االستقرار هو أيضاً من 
ار  لعقَّ املرشوع  غري  الصنع  عمليات  من  كبري  جزء  انتقال  أسباب 
“الكبتاغون” من جنوب رشق أوروبا إىل الجمهورية العربية السورية 
ولبنان. وعالوة عىل ذلك، يبدو أنَّ السالئف الكيميائية الالزمة لصنع 
“الكبتاغون” متوفِّرة ضمن املنطقة. فعىل الرغم من شحِّ البيانات، 
ة شحنات كبرية: فقد ضبط  كانت هناك تقارير إعالمية عن ضبط عدَّ
ه إىل اململكة العربية السعودية يف  1 مليون قرص “كبتاغون” موجَّ
مليون قرص  عام 2016؛ وضبط 1  نهاية  بلبنان يف  ميناء طرابلس 
ه إىل ُعامن يف مطار رفيق الحريري الدويل يف بريوت يف متوز/ موجَّ

ميناء  يف  نيجرييا  إىل  ه  موجَّ قرص   250 000 وضبط  2017؛  يوليه 
بريوت يف آب/أغسطس 2017. وللمرة األوىل، ُضبط “كبتاغون” قادم 
وزنها  واحدة  فرنسا )ضبطية  ديغول يف  لبنان يف مطار شارل   من 
وزنها  وأخرى   ،2017 الثاين/يناير  كانون  يف  كيلوغراماً   70 
67 كيلوغراماً يف شباط/فرباير 2017(. وبيَّنت التحقيقات أنَّ الوجهة 
عرب  السعودية  العربية  اململكة  كانت  الشحنتني  إلحدى  النهائية 
تشيكيا وتركيا. ويف ترشين األول/أكتوبر 2016، اعرتضت السلطات 
رفيق  مطار  يف  “الكبتاغون”  تصنيع  معدات  من  شحنة  لبنان  يف 
األمن  قوات  وأَبلغت  الهند.  أصلها من  بريوت  الدويل يف   الحريري 
لبنان عن ضبط 12.7 مليون قرص من أقراص “الكبتاغون” يف  يف 

عام 2016.

رات االصطناعية يف الرشق  ومع أنَّ معظم مضبوطات املخدِّ  –702
األوسط كانت تبلِّغ عنها الجمهورية العربية السورية ولبنان، فقد 
طات األمفيتامينية )وخصوصاً  كانت هناك دواعي قلق من أنَّ املنشِّ
“الكبتاغون”( كانت تصنع يف العراق أيضاً. ويف نيسان/أبريل 2017، 
رات يف كركوك يف شامل البلد وألقت  داهمت الرشطة مخترباً للمخدِّ
أقراص  من  صندوقاً   51 وضبطت  فيهام  مشتبه  اثنني  عىل  القبض 

“الكبتاغون”. 

يف  تعمل  لألمفيتامينات  املرشوعة  غري  األسواق  تزال  وال   –703
والكويت  املتحدة  العربية  اإلمارات  وخصوصاً  الخليج،  بلدان 
حرس  أبلغ   ،2017 أيار/مايو  ويف  السعودية.  العربية  واململكة 
مليون   2.1 اعرتاض  عن  السعودية  العربية  اململكة  يف  الحدود 
قرص “كبتاغون” مخبَّأة يف أكياس أرز يف محافظة الجوف، قرب 
املتحدة  العربية  اإلمارات  واعرتضت رشطة  األردن.  مع  الحدود 
116 كيلوغراماً من “الكبتاغون” يف ديب يف شباط/فرباير 2017، كام 
1 مليون  عىل  تشتمل   2017 أيار/مايو  يف  أخرى  شحنة  اعرتضت 
اإلمارات  هي  كلتيهام  للشحنتني  النهائية  الوجهة  وكانت  قرص، 

العربية املتحدة. 

ملستحرض صيدالين  لة  املسجَّ التجارية  العالمة  أصال  الكبتاغون  )106(  كان   

ط اصطناعي. و"الكبتاغون" الذي يعرث  الفينيثيلني، الذي هو منشِّ يحتوي عىل 
عليه يف املضبوطات يف عموم غرب آسيا اليوم واملشار إليه يف هذا التقرير هو 
ار مغشوش يضغط يف شكل حبوب أو أقراص تشبه الكبتاغون يف مظهرها  عقَّ
ال  الفعَّ والعنرص  األصيل.  الصيدالين  كبتاغون  املستحرض  عن  مختلفة  ولكنها 
دة  متعدِّ مبواد  عادة  يُخفَّف  الذي  األمفيتامني،  هو  املغشوش  "الكبتاغون"  يف 

تستخدم يف غشِّ العقاقري، مثل الكافيني.

وأبلغت السلطات يف األردن عن ضبطية بحجم قيايس قدرها   –704
آالت  داخل  مخبَّأة  “الكبتاغون”  من  قرص  مليون   13 من  أكرث 

ن.  لتجفيف املالبس يف من زل بالقرب من عامَّ

السالئف الكيميائية )ج( 

الكيميائية  للسالئف  مستهدفاً  مقصداً  آسيا  غرب  يزال  ال   –705
بة من التجارة املرشوعة، مثل أنهيدريد الخل )لصنع الهريوين(،  املرسَّ
واإليفيدرين والسودوإيفيدرين واملادة فينيل–2–بروبانون وحمض 

طات األمفيتامينية(، ومواد أخرى. فينيل الخل )لصنع املنشِّ

وفيام يتعلَّق مبضبوطات السالئف يف أفغانستان، انعكس يف   –706
عام 2016 االتجاه االنخفايض الذي شهدته السنوات األخرية. فقد 
الكيميائية  السالئف  من 1.7 طن من  داً  املضبوطات مجدَّ ازدادت 
الصلبة يف عام 2015 إىل قرابة 72 طنًّا يف عام 2016، ومن 900 3 لرت 
لرت يف  إىل 000 15  السائلة يف عام 2015  الكيميائية  السالئف   من 
رات يف البلد  عام 2016، مامَّ يشري إىل تزايد محتمل يف إنتاج املخدِّ

عىل نحو غري مرشوع. 

تفكيك  عن  أبلغت  الرسمية  التقارير  أنَّ  من  الرغم  وعىل   –707
مخترب واحد فقط لتصنيع امليثامفيتامني يف أفغانستان يف عام 2015، 
فقد كانت سالئف مثل اإليفيدرين والسودوإيفيدرين، التي ميكن 
استخدامها لتصنيع امليثامفيتامني، متوافرة عىل نطاق واسع يف البلد. 
بصفة  والسودوإيفيدرين  اإليفيدرين  تستورد  أفغانستان  وكانت 
إىل  تدخل  املادتني  هاتني  إضافية من  كميات  كانت  ا  ورمبَّ قانونية، 
الحدودية.  املناطق  من  للمراقبة  الخاضعة  غري  األجزاء  عرب  البلد 
أفغانستان  يف  أيضاً  متوافرين  والسودوإيفيدرين  اإليفيدرين  وكان 
يف شكل مستحرضات صيدالنية. ويف الوقت نفسه، ونظراً إىل عدم 
جمع املعلومات بفعالية، كان هناك افتقار إىل البيانات الرسمية عن 
مضبوطات هاتني املادتني، مع أنَّه كان مثَّة مخاطر شديدة يف احتامل 

طات األمفيتامينية يف البلد. ترسيبها إلنتاج املنشِّ

وكام هو مبلَّغ عنه يف تقرير الهيئة السنوي لعام 2016، فقد   –708
استُهلَّت يف ترشين األول/أكتوبر 2016 عملية محدودة زمنيًّا بعنوان 
“الحلقات املفقودة” )Missing Links( ضمن مرشوع بريزم التابع 
املواد  ومصادر  أنواع  عن  املعلومات  فجوات  سدِّ  بهدف  للهيئة، 
الكيميائية املجدَولة وغري املجدَولة املستخدمة يف الصنع غري املرشوع 
ألقراص “الكبتاغون” املزيَّفة، وكيفية وصولها إىل أوساط املختربات 
الرسية، ومنظامت االتِّجار الضالعة يف ذلك، ووجود أيِّ روابط بني 
الثاين/ كانون  منتصف  يف  العملية  اختتمت  وقد  املنظامت.  تلك 
ة استنتاجات. فأَبلغت السلطاُت يف  يناير 2017، وتمَّ التوصل إىل عدَّ
لبنان الهيئَة عن مضبوطات من مشتقات املادة فينيل–2–بروبانون 
حمض ميثيل الغليسيديك )2–ميثيل–3–حمض فينيل الغليسيديك، 
إسرت ميثيل(، وكانت تلك هي املرة األوىل التي يُبلَّغ فيها عن ضبط 
لألمفيتامني  املجدَولة  غري  رة”  “املحوَّ الكيميائية  السالئف  إحدى 
الجنايئ ألقراص  التحليل  من  تبنيَّ  ذلك،  إىل  وإضافة  أوروبا.  خارج 
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ألفا–فينيل  للامدة  آثار  وجود  املنطقة  يف  املضبوطة  “الكبتاغون” 
للفينيل  مبارشة  سليفة  هي  التي   ،)APAAN( أسيتونيرتيل  أسيتو 

بروبانون وسليفة أولية لألمفيتامني وامليثامفيتامني.

مراقبة  حالة  عن  التفاصيل  من  مزيد  عىل  االطِّالع  وميكن   –709
تنفيذ  عن   2017 لعام  الهيئة  تقرير  يف  آسيا  غرب  يف   السالئف 

املادة 12 من اتفاقية سنة 1988.

املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية )د( 

يف معظم بلدان غرب آسيا، ال تجمع سوى معلومات محدودة   –710
نسبيًّا ويُبلَّغ عنها فيام يتعلَّق باالتِّجار باملؤثِّرات النفسانية الجديدة 
أنَّ  إىل  املتاحة عن عام 2016  املعلومات  وتعاطيها. وتشري أحدث 
تعاطي هذه املؤثِّرات، وخصوصاً شبائه القنَّبني االصطناعية، ازداد يف 
ة بلدان يف املنطقة. وشهدت جورجيا تهريب املؤثِّرات النفسانية  عدَّ
املؤثِّرات  هذه  تعاطي  وكان  أوروبا،  يف  بلدان  من  إليها  الجديدة 
عن  كازاخستان  وأبلغت  الشباب.  بني  االنتشار  يف  آخذاً  النفسانية 
اتجاه جديد، حيث يُحال شباب تقلُّ سنُّهم عن 30 عاماً إىل الرعاية 
يف  وبخاصٍة  االصطناعية،  القنَّبني  شبائه  لتعاطيهم  نتيجة  الطبية 
أبلغت  مامثل،  نحو  وعىل  وبافلودار.  وأستانا  أملايت  الكبرية  املدن 
أوزبكستان عن حوادث تتعلَّق باستهالك شبائه القنَّبني االصطناعية 
مرة،  وألول  “سبايس”.  ة  املسامَّ املنتجات  عليها  تحتوي  التي 
ضبطت طاجيكستان عبوات من خالئط التدخني تحتوي عىل شبيه 
وشهد لبنان   .QCBL–2201 )5F–PB–22( االصطناعي  القنَّبني 
نبتة  تعاطي  رات، وخصوصاً  املخدِّ لتعاطي  الجديدة  األمناط  بعض 
قويسة األزتيك )Salvia divinorum( وشبائه القنَّبني االصطناعية. 
وإضافة لذلك، كُشف يف مدارس ثانوية يف لبنان عن حاالت لتعاطي 
الربيغابالني، وهو دواء ذو خواص ارتخائية يستخدم عىل نطاق واسع 
لعالج الرصع واآلالم االعتاللية العصبية والقلق، وعن تعاطي حمض 
م مدرج يف الجدول الثاين  ئ منوِّ غاما–هيدروكيس الزبد، وهو مهدِّ

من اتفاقية سنة 1971.

مثبِّطات  من  العديَد  املنطقة  يف  البلدان  بعض  وأخضعت   –711
حدثت  زيادة  بسبب  الوطنية  للمراقبة  املركزي  العصبي  الجهاز 
الذي  البن زوديازيبينات،  وخصوصاً  املواد،  هذه  عدد  يف  راً   مؤخَّ
يُكشف عنه يف األسواق غري املرشوعة. فمثالً، أخضعت تركيا للمراقبة 
والديكالزيبام،  والديسكلوروإيتيزوالم،  األدينازوالم،  الوطنية 
والبريازوالم،  وامليكلونازيبام،  والفلوبرومازوالم،  والفلوبرومازيبام، 
وفعلت اإلمارات العربية املتحدة اليشء نفسه بشأن الديكالزيبام، 

واإليتيزوالم، والفلوبرومازيبام، والبريازوالم.

ار ترامادول  وظلَّ عدد من بلدان املنطقة يشهد االتِّجار بعقَّ  –712
اصطناعي  أفيوين  مؤثِّر  وهو  وتعاطيه،  طبية  بوصفة  املرصوف 
اإلمارات  يف  الرشطة  أوقفت  وقد  الدولية.  للمراقبة  خاضع  غري 
بحوزتهام  رجلني   2017 حزيران/يونيه  يف  املتحدة   العربية 
الجمركية  السلطات  أبلغت  حني  يف  ترامادول،  قرص   110  000 

 عن ضبط 000 700 قرص ترامادول يف ميناء جبل عيل يف عام 2016. 
ووفقاً للسلطات يف لبنان ُضبط مليون قرص ترامادول يف البلد يف 

عام 2016.

التعاطي والعالج  –5

توافر  بشأن مدى  املنطقة مشاكل  البلدان يف  يواجه معظم   –713
عن  ومنتظمة  شاملة  استقصائية  دراسات  إلجراء  الالزمة  املوارد 
وشامل  دقيق  تحليل  إجراء  يصعب  ولذلك  رات.  املخدِّ استعامل 
رات واتجاهاته يف املنطقة يف مجملها. ومع  الت تعاطي املخدِّ ملعدَّ
بعض  الضوَء عىل  البلدان  آحاد  عن  التقاريُر  تلقي  أن  ذلك، ميكن 

التطوُّرات املحتملة وأن تشري إىل االتجاهات العامة يف املنطقة.

رئيسيًّا  شاغالً  يزال  ال  األفيون  تعاطي  أنَّ  من  الرغم  فعىل   –714
أوزبكستان  أبلغت  فقد  الوسطى،  وآسيا  آسيا  غرب  جنوب  يف 
يتعاطون  الذين  عدد  تناقص  عن  أخرى  دول  ة  وعدَّ وكازاخستان 
الهريوين يف عام 2016، نتيجة الستعاضتهم عنه بأنواع أخرى من 

املؤثِّرات النفسانية، مثل شبائه القنَّبني.

ل  ويف آسيا الوسطى والقوقاز وجنوب غرب آسيا، يزيد معدَّ  –715
رات بالحقن عىل املتوسط العاملي. ويف الوقت  انتشار تعاطي املخدِّ
نفسه، أبلغت أوزبكستان وطاجيكستان عن انخفاض يف عدد الذين 
رات عن طريق الحقن يف عام 2016. وضمن منطقة  يتعاطون املخدِّ
ل النتشار فريوس نقص  غرب آسيا، شهد جنوب غرب آسيا أعىل معدَّ
رات بالحقن، أْي 28.5 يف  املناعة البرشية بني الذين يتعاطون املخدِّ
ل العاملي البالغ 13.1 يف املائة. املائة، وهو ما يقرب من ضعف املعدَّ

ويف جنوب غرب آسيا أيضاً، كان القلق يشتدُّ بشأن استعامل   –716
رات  امليثامفيتامني. وأبلغت أفغانستان عن ازدياد يف تعاطي املخدِّ
االصطناعية يف عام 2016، حسبام أبلغت عنه أجهزة إنفاذ القانون 
مو الرعاية الصحية ومراكز العالج يف أنحاء معيَّنة من البلد.  ومقدِّ
ا يكون  الزيادة رمبَّ الرئييس يف هذه  البيانات إىل أنَّ السبب  وتشري 
حدوث زيادة يف استعامل امليثامفيتامني لدى مستعميل األفيونيات، 
ع سوق  وسَّ قد  املرشوع،  املحيل غري  الصنع  ا  ورمبَّ التهريب،  إنَّ  إذ 
رات االصطناعية يف أفغانستان، وفقاً ملا ورد يف القسم 4 أعاله. املخدِّ

وكام ورد يف القسم 4 أعاله، مثَّة شواهد متزايدة عىل وجود   –717
االتِّجار بالرتامادول وتعاطيه يف الرشقني األدن واألوسط، وبخاصة 
بلدان  وقد عمدت  السعودية.  العربية  واململكة  ولبنان  األردن  يف 
عديدة يف املنطقة، من بينها األردن وإيران )جمهورية–اإلسالمية( 
والبحرين وقطر واململكة العربية السعودية، إىل إخضاع الرتامادول 

ي الزدياد احتامل تعاطيه. للمراقبة الوطنية، بغية التصدِّ

وتحثُّ الهيئُة بلداَن املنطقة عىل تخصيص ما يكفي من املوارد   –718
البرشية واملالية واملؤسسية لتحسني إتاحة سبل الوصول إىل العالج 
رين من كل الرشائح السكانية، مبن يف  رات للمترضِّ من إدمان املخدِّ
ال، مبا  ذلك النساء والشباب، ولتعزيز آليات جمع املعلومات الفعَّ
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يف ذلك جمعها من خالل الدراسات االستقصائية الوطنية الشاملة 
بغية  بها،  إىل منهجيات معرتف  رات واملستندة  املخدِّ تعاطي  عن 
رات وأمناطه. وتالحظ الهيئة أنَّ  تقييم مدى انتشار تعاطي املخدِّ
رات يف بلدان املنطقة  الة ملدى انتشار تعاطي املخدِّ التقييامت الفعَّ
ميكن أن تنتج عنها معلومات ميكن استخدامها يف صياغة السياسات 
الوقاية  خدمات  تصميم  ويف  العلمية  األدلة  عىل  القامئة  العامة 
الصدد،  الخدمات. ويف هذا  من  التأهيل وغريها  وإعادة  والعالج 
تحثُّ الهيئُة جميَع أصحاب املصلحة املعنيني، مبا يف ذلك املنظامت 
بالدعم  املنطقة  بلدان  تزويد  الرشيكة، عىل  والحكومات  الدولية 
املايل والدعم االستشاري التقني يف مجال تصميم هذه الدراسات 

االستقصائية وإجرائها.

أوروبا دال– 

رات الرئيسية التطوُّ  –1

رات غري املرشوعة األوروبية بضاعتها من  تستمدُّ سوق املخدِّ  –719
بة إىل أوروبا  رات املهرَّ رات املزروعة واملصنوعة محليًّا واملخدِّ املخدِّ
رات  من أنحاء العامل األخرى. وتشري التقديرات إىل أنَّ سوق املخدِّ
تبلغ نحو  أرباحاً   غري املرشوعة يف االتحاد األورويب وحدها تحقِّق 
رات هو أربح  24 بليون يورو يف السنة، ويعني ذلك أنَّ االتِّجار باملخدِّ
الجامعات  األنشطة اإلجرامية يف االتحاد األورويب. وأكرث من ثلث 
لصنع  أنشطة  يف  ضالعة  األورويب  االتحاد  يف  النشطة  اإلجرامية 
رات غري املرشوعة واالتِّجار بها وبيعها؛ كام أنَّ ثلثي الجامعات  املخدِّ
طة  رات متورِّ اإلجرامية املنظَّمة الضالعة يف الجرائم املرتبطة باملخدِّ
أيضاً يف أنشطة إجرامية أخرى. وتعتمد هذه الجامعات اإلجرامية 
الجديدة، مبا يف ذلك استخدام  التكنولوجيات  متزايداً عىل  اعتامداً 
رات غري املرشوعة،  رة لبيع املخدِّ األسواق اإللكرتونية والعمالت املشفَّ

بغية زيادة كفاءة أنشطتها غري املرشوعة واجتناب اكتشافها.

)املرصد  وإدمانها  رات  للمخدِّ األورويب  املرصد  ويفيد   –720
رات السنوية يف أوروبا يتجاوز  األورويب( بأنَّ عدد ضبطيات املخدِّ
املليون. ويف عام 2015، بلغت نسبة ضبطيات القنَّب 71 يف املائة من 
إجاميل عدد الضبطيات، يليه الكوكايني )9 يف املائة( واألمفيتامينات 
)5 يف املائة( والهريوين )5 يف املائة( وميثيلني ديوكيس ميثامفيتامني 
املائة(.  يف   8( األخرى  رات  واملخدِّ املائة(  يف   2( )“اإلكستايس”( 
وفيام يتصل باألنشطة غري املرشوعة املتعلقة بالسالئف الكيميائية، 
زيادة  حدوث  )الهيئة(  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة  الحظت 
كبرية يف محاوالت الترسيب املتعلقة بأنهيدريد الخل التي استبانتها 

ة بلدان يف االتحاد األورويب خالل الفرتة املشمولة بالتقرير. عدَّ

يف  السكان  عموم  ربع  من  أكرث  أنَّ  إىل  التقديرات  وتشري   –721
 االتحاد األورويب )أكرث من 93 مليون شخص ترتاوح أعامرهم بني 15 
رات غري املرشوعة مرة واحدة عىل  بوا تعاطي املخدِّ و64 عاماً( جرَّ
ل انتشار تعاطي القنَّب يف االتحاد األورويب  األقل يف حياتهم. ومعدَّ

الت انتشار تعاطي املواد غري املرشوعة األخرى، ويبلغ  أعىل من معدَّ
نحو خمسة أضعافها. وخالل الفرتة املشمولة بهذا التقرير، استمر 
القوية  “اإلكستايس”  منتجات  وتعاطي  توافر  مستويات  يف  التزايد 
املفعول واملؤثِّرات األفيونية االصطناعية. ويعرتي سلطات االتحاد 
األورويب القلق حيال تزايد عدد الوفيات الناجمة عن تعاطي جرعات 
بتعاطي  املتعلقة  الوفيات  ل  معدَّ وبخاصة  رات،  املخدِّ من  مفرطة 
الهريوين واملؤثِّرات األفيونية األخرى، الذي ارتفع يف االتحاد للسنة 

الثالثة عىل التوايل.

رات يف  ى درب البلقان عىل ممرِّ تهريب املخدِّ ويهيمن ما يُسمَّ  –722
رشق أوروبا. ويستخدم درب البلقان يف تهريب املؤثِّرات األفيونية 
وجمهورية  وباكستان  أفغانستان  يف  األصلية  إنتاجها  مناطق  من 
رات  املخدِّ وتعرُب  الكميات،  حسب  تنازلياً  مرتَّبة  اإلسالمية،  إيران 
تركيا ومنطقة البلقان صوب وسط أوروبا وغربها. ولدرب البلقان 
ة باستمرار، ولكن املسار الرئييس ميرُّ عرب بلغاريا  ة فروع متغريِّ عدَّ
فيام  والنمسا،  وسلوفينيا  وكرواتيا  والهرسك  والبوسنة  ورصبيا 
يُستخدم فرع أصغر ميرُّ عرب جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً 
وكوسوفو)107( ألغراض التخزين وإعادة التغليف. ويف االتجاه املقابل، 
رات االصطناعية من غرب أوروبا. وتتعاون الجامعات  تُهرَّب املخدِّ
اإلجرامية األلبانية تعاوناً وثيقاً مع الجامعات اإلجرامية يف إيطاليا 
سابقاً  اليوغوسالفية  مقدونيا  وجمهورية  األسود  والجبل  وتركيا 

ورصبيا وكوسوفو واليونان.

كثرياً  التي  الجديدة،  النفسانية  باملؤثِّرات  االتِّجار  يزال  وال   –723
للمراقبة،  الخاضعة  للمواد  أنَّها بدائل “مرشوعة”  ق عىل  ما تسوَّ
شهد  وقد  أوروبا.  يف  العامة  الصحة  د  يهدِّ كبرياً  خطراً  وتعاطيها 
عرب  األوىل  للمرة  جديداً  نفسانيًّا  مؤثِّراً   66 اكتشاف   2016 عام 
انخفاضاً  ميثِّل  مبا  األورويب،  لالتحاد  التابع  املبكِّر  اإلنذار  نظام 
يف  مرة  ألول  عنها  أُبلغ  التي  النفسانية  املؤثِّرات  بعدد   مقارنة 
عام 2015 والتي بلغ عددها 98 مؤثِّراً. وتجاوز إجاميل عدد املؤثِّرات 
النفسانية الجديدة التي يراقبها املرصد األورويب 620 مؤثِّراً بنهاية 
فإنَّ  والجرمية،  رات  املخدِّ مكتب  به  أفاد  ملا  ووفقاً   .2016  عام 
ما يربو عىل 80 مؤثِّراً من بني جميع املؤثِّرات النفسانية الجديدة 
تثبيت  يف  نجح   ،2009 عام  منذ  العامل  أرجاء  شتَّى  يف  املكتشفة 

أقدامه يف السوق العاملية ويتواصل اإلبالغ عنه سنويًّا.

رات،  املخدِّ مراقبة  مجال  يف  رات  التطوُّ بآخر  يتعلَّق  وفيام   –724
االتحاد  دول  بني  الجارية  باملناقشات  دراية  عىل  الهيئة  فإنَّ 
األورويب األعضاء حول القضايا املتعلقة بتنظيم استعامل القنب، 
مبا يف ذلك إتاحته لالستخدام الطبي والسامح بإنتاجه لالستعامل 
غري الطبي. ويف هذا الشأن، الحظت الهيئة أنَّه ما من ترشيع يف 
ى  يُسمَّ ما  أو  الطبي  غري  االستخدام  هذا  يجيز  األورويب  االتحاد 
 737 الفقرتني  )انظر  “الرتفيهي”  أو  “الرتويحي”   باالستخدام 

و738 أدناه(.

)107(  ينبغي فهم جميع اإلشارات إىل كوسوفو التي ترد يف هذا التقرير يف   

سياق قرار مجلس األمن رقم 1244 )1999(.
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التعاون اإلقليمي  –2

اجتامع  بوخارست  يف  ُعقد   ،2016 الثاين/نوفمرب  ترشين  يف   –725
مائدة مستديرة إقليمي حول التعاون عىل إنفاذ القانون من أجل 
مبشاركة  أوروبا،  رشق  يف  الجديدة  النفسانية  املؤثِّرات  مكافحة 
من بلدان منظمة األمن والتعاون يف أوروبا والهيئة ومكتب األمم 
رات والجرمية )املكتب(. وكان من املوضوعات  املتحدة املعني باملخدِّ
التي تناولها النقاش أساليب التحرِّي املشرتك ومزايا استحداث نظام 

مشرتك لجمع البيانات.

حة  املرشَّ الدول  النشط مع  تعاونه  األورويب  املرصد  وواصل   –726
وذلك،  األورويب،  لالتحاد  لالنضامم  املحتملة  حة  املرشَّ والدول 
والهرسك  والبوسنة  ألبانيا  مساندة  طريق  عن  املثال،  سبيل  عىل 
وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً ورصبيا، إضافة إىل كوسوفو، 
يف استحداث أنظمة لإلنذار املبكِّر محلية خاصة بها، مبا يتَّسق مع 

املبادئ التوجيهية للمرصد. 

استعامل  إساءة  ملكافحة  األورويب  التعاون  فريق  واستمر   –727
التابع ملجلس  العقاقري واالتِّجار غري املرشوع بها )فريق بومبيدو( 
صات  االتحاد األورويب يف اإلسهام يف وضع سياسات قامئة عىل تخصُّ
رات يف الدول األعضاء يف االتحاد،  دة وعىل األدلة بشأن املخدِّ متعدِّ
ويف القيام بدور جرس التواصل بني مختلف البلدان األعضاء وغري 
وبلدان  األورويب  االتحاد  بني  وكذلك  األورويب  االتحاد  يف  األعضاء 
أنشطة  ركَّزت   2017 عام  ويف  املتوسط.  البحر  منطقة  يف  الجوار 
فريق بومبيدو عىل جملة أمور من بينها كفالة التدريب للمديرين 
وتنفيذ  وضع  عن  املسؤولة  والعامة  الحكومية  املؤسسات  يف 
املؤثِّرات  عىل  الطلب  من  بالحدِّ  املتعلقة  رات  املخدِّ سياسات 

النفسانية الجديدة.

الغريب”  الحاجز   – “تشانيل  عملية  تنفيذ   2017 عام  وشهد   –728
)“Channel–Western Barrier”( تحت رعاية منظمة معاهدة األمن 
الجامعي. وشارك يف العملية أكرث من 000 30 موظف من أجهزة 
إنفاذ القانون يف االتحاد الرويس وأرمينيا وبيالروس وطاجيكستان 
لدى  املختصة  األجهزة  من  وكذلك  وكازاخستان،  وقريغيزستان 
البلدان التي لها صفة مراقب، وهي أفغانستان وإيران )جمهورية–

اإلسالمية( وبولندا والصني وليتوانيا، ووحدات االستخبارات املالية يف 
البلدان األعضاء يف اإلنرتبول، واملركز اإلقليمي للمعلومات والتنسيق 
يف آسيا الوسطى، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا. وتمَّ ضبط أكرث 
رة واملؤثِّرات العقلية، كانت تتألَّف  من 16.8 طنًّا من العقاقري املخدِّ
يف معظمها من 15.5 طنًّا من األفيون ونحو 647 كيلوغراماً من راتنج 
القنَّب و60 كيلوغراماً من عشبة القنَّب و40 كيلوغراماً من الهريوين 

رات االصطناعية. و220 كيلوغراماً من املخدِّ

الوطنية  األجهزة  لرؤساء  عرش  الثاين  االجتامع  وانعقد   –729
من  الفرتة  يف  فيينا  يف  أوروبا  يف  رات  املخدِّ قوانني  بإنفاذ   املعنية 
أكرث  ناقش  االجتامع،  وخالل   .2017 حزيران/يونيه   30 إىل   27
بالتعاون  يتعلَّق  فيام  الحايل  الوضع  بلداً   33 من  مشاركاً   90 من 

االجتامع  وتناول  رات.  املخدِّ مجال  يف  اإلقليمي  ودون  اإلقليمي 
عاملة  أفرقة  أربعة  عىل  واشتمل  املسائل،  من  واسعة  مجموعة 
األنشطة  يف  اإلنرتنت  استخدام  )أ(  التالية:  باملواضيع  معنية 
رات؛ )ب( استخدام بدائل السجن يف جرائم معيَّنة  املرتبطة باملخدِّ
والسالمة  العامة  الصحة  تدعم  الطلب  لخفض  كاسرتاتيجيات 
والربامج  السياسات  يف  الجنساين  املنظور  )ج( إدماج  العمومية؛ 
غري  املالية  والتدفُّقات  األموال  غسل  )د(  رات؛  باملخدِّ املتعلقة 

الة.  املرشوعة والتدابري املضادة الفعَّ

وأطلق املكتب برنامجه اإلقليمي لجنوب رشق أوروبا للفرتة   –730
2016–2019 يف االجتامع الخاص السابع للجنة التوجيهية للربنامج، 
الذي انعقد يف مقر املكتب يف فيينا يف ترشين الثاين/نوفمرب 2015. 
مع  والرشاكة  التعاون  من  وثيق  إطار  يف  الربنامج  تنفيذ  ويجري 
حكومات املنطقة، وأيضاً مع مؤسسات االتحاد األورويب واملنظامت 
اإلقليمية املعنية. وينهض الربنامج اإلقليمي عىل ثالث ركائز، هي: 
والعدالة وسيادة  املرشوع،  واالتِّجار غري  املنظَّمة  الجرمية  مكافحة 
أولويات  إحدى  وتتمثَّل  رات.  املخدِّ عىل  الطلب  وخفض  القانون، 
املكتب يف املنطقة يف مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، وُعنيِّ 
خالل الفرتة املشمولة بالتقرير مستشار إقليمي يف البوسنة والهرسك 

لتقديم الدعم يف هذا املجال.

ويف شباط/فرباير 2017، وعىل هامش مؤمتر ميونخ األمني،   –731
وحكومة  األورويب  االتحاد  من  املستوى  رفيعو  ممثِّلون  وقَّع 
هذا  ويضفي  والتنمية.  الرشاكة  بشأن  تعاون  اتفاق  أفغانستان 
عىل  بالعمل  األورويب  االتحاد  التزام  عىل  الرسمية  الصفة  االتفاق 
ل” )2024–2014(، ويتطرَّق إىل  تنمية أفغانستان أثناء “عقد التحوُّ
مثل سيادة  والسياسية،  االقتصادية  املجاالت  واسعة من  مجموعة 
إجراءات  إىل  إضافة  والتعليم،  والصحة  الريفية  والتنمية  القانون 

رات. مكافحة الفساد وغسل األموال والجرائم املتصلة باملخدِّ

الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية  –3

بالتقرير،  املشمولة  الفرتة  خالل  األورويب،  املرصد  أصدر   –732
صة الغرض والتقارير الفنية والدراسات  عدداً من املنشورات املخصَّ
من  واسعة  تناولت مجموعة  العامة،  واالستعراضات  االستقصائية 
رات، مبا يف ذلك سياسات االتحاد  املوضوعات املتعلقة مبراقبة املخدِّ
رات؛ والترشيعات  األورويب وتدابريه املتصلة بالحدِّ من عرض املخدِّ
لالتجار  رة  املقرَّ والعقوبات  األوروبية؛  البلدان  بالقنَّب يف  املتعلقة 
واملؤثِّرات  الخطورة  الشديد  رات  املخدِّ وتعاطي  رات؛  باملخدِّ
رات  النفسانية الجديدة؛ واألمراض املعدية املرتبطة بتعاطي املخدِّ

يف املنطقة.

وقد صدر منشور مشرتك عن وحدة التعاون القضايئ التابعة   –733
لالتحاد األورويب )يوروجست( واملرصد األورويب يف ترشين الثاين/
أوروبا:  يف  الجديدة  النفسانية  “املؤثِّرات  بعنوان   2016 نوفمرب 
والحلول”  الحالية  يات  التحدِّ  — القضائية  واملالحقة  الترشيعات 
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prosecution — current challenges and solutions”(، ويرى هذا 

رات القامئة سعت خالل السنوات  املنشور أنَّ قوانني مراقبة املخدِّ
ي للسوق املتنامية باستمرار للمؤثِّرات النفسانية  األخرية إىل التصدِّ
النفسانية  القانونية ملشكلة املؤثِّرات  ي  الجديدة وأنَّ تدابري التصدِّ
الجديدة يف االتحاد األورويب تستند إىل أحكام القانون الحالية التي 
تركز عىل املنتجات الدوائية أو تتصل بحامية املستهلك أو الصحة، أو 

تستند إىل ترشيعات جديدة مبتكرة استحدثتها بعض الحكومات.

ويف عام 2016، اعتمدت حكومة النمسا اسرتاتيجية الوقاية   –734
اإلمكان من  إيجاد مجتمع خاٍل قدر  إىل  التي تهدف  اإلدمان،  من 
اإلدمان، وتعامل اإلدمان باعتباره حالة صحية، وتؤيِّد مبدأ العالج 

بدالً من العقاب.

أواخر عام 2016 ثالثة تعديالت  الربملان يف  أقرَّ  ويف قربص،   –735
أجل  لسنة 1977 من  العقلية  واملؤثِّرات  رة  املخدِّ العقاقري  لقانون 
تعبري  عن  واالستعاضة  وتدعيمه  للقانون  األول  الجدول  تنقيح 
“القنَّب” بتعبري آخر من أجل استبعاد القنَّب الصناعي من التعريف 
رة واملؤثِّرات  القانوين للقنب، كام أقرَّ تعديالً لالئحة العقاقري املخدِّ

العقلية لسنة 1979 إلدراج الرمييفينتانيل يف جدولها الثاين.

جديداً  نفسانيًّا  مؤثِّراً   35 سويرسا  أضافت   ،2016 عام  ويف   –736 
نفسانية  7 مؤثِّرات  إستونيا  وأضافت  رة،  املخدِّ املواد  قامئة   إىل 
رة  املخدِّ بالعقاقري  الخاصة  لقامئتها  األول  الجدول  إىل  جديدة 
واإلثيلون،   ،2C–Pو  ،4–AcO–DMT وهي  العقلية،   واملؤثِّرات 
 .5F–MDMB–PINACAو ،W–185، والفورانيل فينتانيل، وF–AMBو
ويف عام 2016، أضافت إستونيا 15 مجموعًة من املواد إىل الجدول 
رة واملؤثِّرات العقلية، وهي:  السادس لقامئتها الخاصة بالعقاقري املخدِّ
البن زويل  إندوالت   ،)adamantoylindoles( األدامانتويل  إندوالت 
إندوالت  الفينتانيل،  مشتقات  الفينيثيالمينات،   ،)benzoylindoles(
كاربوكساميدات   ،)phenethylacetylindoles( أستيل  الفينيثيل 
اإلندول  كاربوكساميدات   ،)indazolecarboxamides( اإلندازول 
النافثويل  إندوالت  الكاثينونات،   ،)indolecarboxamides(
 ،)naphthoylpyrroles( النافثويل  بريوالت   ،)naphthoylindoles(
إندينات ميثيلني النافثيل )naphthylmethyleneindenes(، إندوالت 
الرتيبتامينات،   ،)naphthoylmethylindoles( النافثويل  ميثيل 
إندوالت   ،)cyclohexylphenoles( السيكلوهكسيل  فينوالت 

 .)cyclopropylcarbonylindoles( كاربونيل السيكلوبروبيل

بعنوان  ويف آذار/مارس 2017، نرش املرصد األورويب تقريراً   –737
 Cannabis“( أوروبا: ملحة عامة”  بالقنَّب يف  املتعلقة  “الترشيعات 
legislation in Europe: an overview”(، وقد أوضح فيه أنَّ 15 بلداً 

بشكل  املاضيني  العقدين  ل ترشيعاته خالل  عدَّ األقلِّ  أوروبيًّا عىل 
أنَّه  رة عىل تعاطي القنَّب. بيد  يؤثِّر عىل العقوبات القانونية املقرَّ
ليس من الواضح ما إذا كان لتشديد أو تخفيف العقوبات القانونية 
رة عىل جرائم تعاطي القنَّب يف تلك البلدان أيُّ تأثري عىل مدى  املقرَّ
ح املنشور املذكور أنَّه عىل الرغم  انتشار تعاطي القنَّب لديها. ويوضِّ

من التسامح، وليس القبول، إزاء أندية القنَّب االجتامعية يف عدد من 
البلدان األوروبية واألصوات العالية التي تطالب بتغيري السياسات 
فإنَّ  للقنب،  الطبي  غري  باالستخدام  املتعلقة  املحلية  أو  الوطنية 
للقنَّب  الطبي  االستخدام غري  إباحة  إىل  تسع  مل  األوروبية   البلدان 
وال يكاد يوجد دليل عىل أنَّ املقرتحات الداعية إىل إدخال تغيريات 

عىل السياسات املتعلقة بالقنَّب تحظى بتأييد غالبية الناس.

، يف  داً أنَّ اتفاقية سنة 1٩٦1 تنصُّ وتودُّ الهيئُة أن تؤكِّد مجدَّ  –738
األطراف  الدول  تتَّخذ  أن  عامة”(، عىل  )“التزامات  منها   4 املادة 
وتنفيذ  إلنفاذ  الالزمة  واإلدارية  الترشيعية  التدابري  االتفاقية  يف 
رات وصنعها  إنتاج املخدِّ إقليمها، ولقرص  أحكام االتفاقية، كل يف 
وحيازتها  واستعاملها  وتجارتها  وتوزيعها  واستريادها  وتصديرها 

عىل األغراض الطبية والعلمية دون سواها.

خطة  األوروبية  ضية  املفوَّ اقرتحت   ،2017 آذار/مارس  ويف   –739
 .2020–2017 للفرتة  رات  املخدِّ بشأن  األورويب  االتحاد  عمل 
نتائج تقييم اسرتاتيجية االتحاد  الجديدة إىل  العمل  وتستند خطة 
رات للفرتة 2013–2020 وخطة العمل للفرتة   األورويب بشأن املخدِّ
وقد   .2016 األول/ديسمرب  كانون  يف  نرُشتا  اللتني   ،2016–2013
رصد  تشمل  أولوية،  ذات  جديدة  مجاالت  العمل  خطة  دت  حدَّ
املؤثِّرات النفسانية الجديدة، واالستفادة من تكنولوجيا االتصاالت 
رات، وجمع األدلة عىل الصالت  الحديثة يف الوقاية من تعاطي املخدِّ
أو  اإلرهابية  الجامعات  ومتويل  رات  باملخدِّ االتِّجار  بني  املحتملة 

الجرمية املنظَّمة أو تهريب املهاجرين أو االتِّجار باألشخاص. 

وإضافة إىل ذلك نرش املرصد األورويب اسرتاتيجيته لعام 2025   –740
للمرصد  االسرتاتيجية  األهداف  وتشمل   .2017 نيسان/أبريل  يف 
املرتبطة  الجرمية  طبيعة  فهم  تحسني  القادمة  السنوات  خالل 
رات وعواقبها، وتعزيز قدرة االتحاد األورويب ودوله األعضاء  باملخدِّ
رات وعىل  باملخدِّ املرتبطة  الجديدة  الصحية  املخاطر  استبانة  عىل 

ي لها. رسعة التصدِّ

وقد أُبلِغ نظام اإلنذار املبكِّر التابع لالتحاد األورويب بظهور   –741
املادة MDMB–CHMICA يف عام 2014. ويف شباط/فرباير 2017، 
لتدابري رقابية يف  املادة  ر مجلس االتحاد األورويب إخضاع هذه  قرَّ
جميع أنحاء االتحاد األورويب؛ وسيتعنيَّ عىل الدول األعضاء يف االتحاد 
الوطنية يف غضون عام واحد  األورويب أن تستحدث يف ترشيعاتها 
أدرجت   ،2017 ويف آذار/مارس  املادة.  هذه  عىل  رقابية  ضوابط 
رات هذه املادة يف الجدول الثاين من اتفاقية سنة 1971.  لجنة املخدِّ
ويف أوائل عام 2017 أجرى املرصد األورويب تقييامً ملخاطر نوعني 
فينتانيل(.  وفورانيل  فينتانيل  )أكريلويل  الفينتانيل  مركَّبات  من 
ضية األوروبية إخضاع مادة  ويف نيسان/أبريل 2017، اقرتحت املفوَّ
أكريلويل فينتانيل، وهي أحد املؤثِّرات األفيونية االصطناعية القوية 

املفعول، لتدابري رقابية يف جميع أرجاء االتحاد األورويب.

ويف أملانيا، وقبل دخول قانون املؤثِّرات النفسانية الجديدة حيِّز   –742
النفاذ يف 26 ترشين الثاين/نوفمرب 2016، كانت املؤثِّرات النفسانية 
رات االتحادي.  الجديدة تخضع للرقابة مبوجب أحكام قانون املخدِّ
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مؤثِّرات  عىل  الرقابة  الجديدة  النفسانية  املؤثِّرات  قانون  وفرض 
املؤثِّرات  القانون  ويعرِّف  مرفقه.  يف  أدرجت  جديدة  نفسانية 
النفسانية الجديدة بأنَّها أيَّة مادة أو مستحرض تنطبق عليه التعريفات 
العامة املنصوص عليها لشبائه القنَّبني االصطناعية واملركبات املشتقة 
من املادة 2–فينيل إيثيل أمني. وقد استبعد املواد املدرجة بالفعل يف 
املؤثِّرات  القانون صنع  أو قانون األدوية. ويحظر  رات  قانون املخدِّ
النفسانية الجديدة والتجارة فيها وحيازتها، ويسمح لوزارة الصحة 
مشورة  عىل  بناًء  الجديدة  النفسانية  املؤثِّرات  تعاريف  بتعديل 
مستخدمة  املواد  هذه  مصادرة  الرشطة  أجهزة  ل  ويخوِّ الخرباء، 
صالحياتها العامة املتعلقة بحامية األرواح والصحة. ويُعاقب القانون 
عىل الجرائم املتصلة باملؤثِّرات النفسانية الجديدة بالسجن ملدة تصل 

دة. إىل 3 سنوات، وإىل 10 سنوات يف الظروف املشدِّ

إسبانيا  حكومة  صت  خصَّ بالتقرير،  املشمولة  الفرتة  وخالل   –743
8.1 باليني يورو من الصندوق الوطني للموجودات املصادرة من 
رات للربامج املتصلة بالوقاية من إدمان  االتِّجار غري املرشوع باملخدِّ
الصادر  رقم 2017/129  القرار  الحكومة  اعتمدت  رات. كام  املخدِّ
بتاريخ 24 شباط/فرباير 2017 بخصوص مراقبة السالئف الكيميائية، 
للفرتة  رات  املخدِّ ملكافحة  الوطنية  االسرتاتيجية  تقييم  يف  وبدأت 
رات  املخدِّ بشأن  جديدة  وطنية  اسرتاتيجية  وإعداد   2016–2009

للفرتة 2017–2024.

ويف حزيران/يونيه 2017، اعتمد برملان الجبل األسود قانوناً   –744
الً ألحكام القانون الجنايئ للدولة وفقاً ملا أوصت به فرقة العمل  معدِّ
املعنية باإلجراءات املالية من أجل منع غسل األموال. وتقرتح املادة 8 
من القانون تعديل تعريف “املمتلكات املكتسبة” من ارتكاب الجرائم 
تها لجنة الخرباء املعنية بتقييم تدابري  مبا يتناسب مع التدابري التي أقرَّ

مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب التابعة ملجلس أوروبا.

وارتفع عدد الوفيات التي أبلغ عن ارتباطها بتعاطي املؤثِّرات   –745
من  املائة،  يف   25 بنسبة  املتحدة  اململكة  يف  الجديدة   النفسانية 
املؤثِّرات  قانون  م  عام 2015. وجرَّ إىل 204 يف  عام 2014  163 يف 
النفسانية، الذي بدأ نفاذه يف اململكة اعتباراً من 26 أيار/مايو 2016، 
مع  توريده  بغرض  حيازته  أو  توريده  أو  نفساين  مؤثِّر  أيِّ   صنع 
العلم بأنَّه سيستخدم من أجل آثاره النفسانية. وخالل الفرتة من 
اململكة  منعت سلطات  األول/ديسمرب 2016،  كانون  إىل  أيار/مايو 
املتحدة املنوط بها تنفيذ الصالحيات الجديدة أكرث من 300 متجر يف 
أنحاء اململكة من بيع هذه املواد، التي كان يُشار إليها سابقاً باسم 

ة متاجر أخرى. “مواد االنتشاء املرشوعة”، وأغلقت عدَّ
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رات املخدِّ )أ( 

قيمة  من  املائة  يف   38 نسبة  يشكِّل  الذي  القنَّب،  يزال  ال   –746
األورويب،  االتحاد  يف  بالتجزئة  املرشوعة  غري  رات  املخدِّ بيع  سوق 

التعاطي  شيوع  حيث  من  املنطقة  يف  املتعاطاة  رات  املخدِّ ر  يتصدَّ
وكرثة املضبوطات. 

مادة  من  ار  العقَّ )محتوى  العام  املفعول  مستوى  وظلَّ   –747
لعشبة  بالنسبة  تاريخيًّا  ارتفاعاً  مرتفعاً  الترتاهيدروكانابينول( 
 القنَّب وراتنجه املستهلكني يف االتحاد األورويب، حيث تراوح بني 7 
و11 يف املائة يف العشبة وبني 11 و19 يف املائة يف الراتنج. وظلَّت 
حيث  تقريباً،  متامثلة  السوداء  السوق  يف  والراتنج  العشبة  أسعار 
يورو  و12   7 وبني  العشبة  من  للغرام  يورو  و11   8 بني  تراوحت 

للغرام من الراتنج.

االتحاد األورويب تزرع محليًّا،  القنَّب املستخدمة يف  وعشبة   –748
وال سيام يف أماكن مغلقة، كام تهرَّب من مناطق أخرى. وال تزال 
األورويب.  االتحاد  إىل  بة  املهرَّ القنَّب  لعشبة  الرئييس  املصَدر  ألبانيا 
ة بلدان، من بينها آيسلندا وبولندا ورومانيا  ويف عام 2016 أبلغت عدَّ
وسلوفاكيا والتفيا وليتوانيا وهولندا، عن زراعة القنَّب داخل األماكن 

املغلقة بكميات متفاوتة.

وملا كان الحصول عىل املعدات والبذور الالزمة لزراعة القنَّب   –749
داخل األماكن املغلقة بات اآلن يسرياً بفضل اإلنرتنت، ومع انتشار 
األورويب  الرشطة  مكتب  يتوقَّع  رة،  املتطوِّ الزراعية  التكنولوجيات 
)يوروبول( زيادة انتشار زراعة عشبة القنَّب داخل األماكن املغلقة 

يف االتحاد األورويب خالل األعوام القادمة. 

ه إىل سوق االتحاد األورويب  وكان معظم راتنج القنَّب املوجَّ  –750
يف  آخذة  ليبيا  أنَّ  عىل  ات  مؤرشِّ توجد  ولكن  املغرب،  من  يهرَّب 
أوروبا  إىل  الراتنج  هذا  لتهريب  الرئيسية  املراكز  أحد  إىل  ل  التحوُّ

وغريها من الوجهات.

ويف عام 2015، كانت مضبوطات االتحاد األورويب من راتنج   –751
عشبة  من  مضبوطاته  أضعاف  ستة  عىل  تزيد  طنًّا(   536( القنَّب 
تنازليًّا،  مرتبة  وفرنسا،  وإيطاليا  إسبانيا  وكانت  طنًّا(،   89( القنَّب 
القنَّب.  راتنج  من  مضبوطات  أكرب  عن  أبلغت  التي  البلدان   هي 
ويف عام 2016، كانت الدول التي أبلغت عن مضبوطات من راتنج 
القنَّب يزيد مجموعها عىل الطن هي إسبانيا )324.4 طنًّا( وإيطاليا 
)23.9 طنًّا( واململكة املتحدة )7.2 أطنان( والدامنرك )3.8 أطنان( 

والرنويج )3.0 أطنان( وأملانيا )1.9 طن(.

االتِّجار  عصابات  من  عصابًة   75 تفكيك   2016 عام  وشهد   –752
رات يف رومانيا، مبا ميثِّل زيادة بنسبة 17 يف املائة عن العام  باملخدِّ
السابق الذي شهد تفكيك 64 عصابًة من هذا القبيل. كام ارتفع عدد 
األشخاص املنخرطني يف تلك العصابات ارتفاعاً طفيفاً يف عام 2016، 
فوصل إىل 528 شخصاً، مقارنة بـ  425 شخصاً يف عام 2015. وكان 
من بني 528 شخصاً قبض عليهم يف عام 2016 بسبب انخراطهم يف 

عصابات االتِّجار 521 شخصاً يحملون الجنسية الرومانية. 

زاد   ،2016 عام  خالل  ألبانيا  يف  القنَّب  بحالة  يتعلَّق  وفيام   –753
ع يف دروب التهريب  عدد املناطق املزروعة به، وصاحب ذلك توسُّ
رات عرب دروب جوية. وإزاء زيادة  البحرية ومحاوالت لتهريب املخدِّ
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العرض خالل عام 2016، انخفض سعر التجزئة للقنَّب يف ألبانيا إىل 
ما يرتاوح بني 100 و400 يورو للكيلوغرام.

بنسبة  ألبانيا  يف  القنَّب  من  املضبوطات  كمية  وزادت   –754 
164 يف املائة من عام 2015 إىل عام 2016، لتصل إىل ما مجموعه 
ب ـ 11.3 طنًّا عام 2015. وانخفض  30 طنًّا يف عام 2016، مقارنة 
مامَّ  الفرتة  نفس  خالل  مبارشة  املزارع  من  القنَّب  رشاء  سعر 
ما  إىل   2015 عام  للكيلوغرام يف  يورو   1 و300   600 بني  يرتاوح 
وتشري   .2016 عام  يف  للكيلوغرام  يورو  و400   100 بني  يرتاوح 
يف  الترتاهيدروكانابينول  من  املحتوى  نسبة  أنَّ  إىل  التقديرات 
القنَّب الذي يُباع يف الشارع )سعر التجزئة( تتفاوت تفاوتاً كبرياً 

بني 0.1 يف املائة و18 يف املائة.

كمية  إجاميل  يف  كبرية  زيادة   2016 عام  شهد  رومانيا،  ويف   –755
راجعاً  ذلك  وكان   .2015 بعام  مقارنة  املضبوطة  رات   املخدِّ
ارتفعت  التي  الكوكايني،  مضبوطات  زيادة  إىل  األول  املقام  يف 
املائة  إىل 2.3 طن، واستأثرت بنسبة 39.3 يف  من 71.2 كيلوغراماً 
وزادت   .2016 عام  يف  املضبوطة  رات  املخدِّ كمية  إجاميل  من 
املضبوطات من نبتة القنَّب من 293 كيلوغراماً إىل 2.8 طن، مبا ميثِّل 
رات املضبوطة يف ذلك البلد   48.2 يف املائة من إجاميل كمية املخدِّ
يف عام 2016، وتؤلِّف مضبوطاتها معظم مضبوطات ذلك البلد من 

النباتات املزروعة عىل نحو غري مرشوع. 

والهريوين هو املؤثِّر األفيوين األكرث اتِّجاراً وتعاطياً يف االتحاد   –756
ا كانت املؤثِّرات األفيونية األخرى، مبا فيها البوبرينورفني  األورويب. ورمبَّ
والفينتانيل وامليثادون واملورفني واألفيون، التي ضبطت منها كميات 
بة من سالسل اإلمداد الصيدالنية  أقل يف املنطقة يف عام 2015، ُمرسَّ

املرشوعة أو مصنوعة عىل نحو غري مرشوع.

وكانت أفغانستان منشأ معظم الهريوين املضبوط يف االتحاد   –757
 European“( 2017 رات األورويب لعام األورويب، غري أنَّ تقرير املخدِّ
ذكر أنَّ بعض   )”Drug Report 2017: Trends and Developments

الهريوين املضبوط يف أوروبا رمبا يكون قد صنع يف إيران )جمهورية–
الكشف يف وقت سابق عن عدد  ويوحي  باكستان.  أو  اإلسالمية( 
إسبانيا  إىل هريوين يف  املورفني  بتحويل  تقوم  املختربات  قليل من 
وتشيكيا باحتامل صنع كميات محدودة من الهريوين يف أوروبا أيضاً. 
ويرى اليوروبول أنَّ من املحتمل أن يظهر املزيد من أنشطة الصنع 
ة  لعدَّ تبعاً  االتحاد األورويب يف املستقبل  للهريوين يف  غري املرشوع 
عوامل، من بينها احتامل أن تحدث زيادة يف الطلب عليه يف أوروبا 
أنَّ ضبط  كام  أفغانستان.  من  تهريبه  يوقف  يطرأ ظرف  أن  و/أو 
الهريوين وأنهيدريد الخل ومواد أخرى محتوية عىل آثار للمورفني 
يف مخترب غري مرشوع اكتشف يف هولندا يف عام 2017 قد يزيد من 

الشكوك حيال وجود هذا الصنع غري املرشوع يف أوروبا.

نطاق  عىل  مستخدمني  ما زاال  رئيسيان  دربان  ويوجد   –758
واسع لتهريب الهريوين إىل أوروبا، وهام: درب البلقان والدرب 
الهريوين  مضبوطات  من  املائة  يف   40 نحو  ُضبط  وقد  الجنويب. 
واملورفني يف العامل يف عام 2015 يف البلدان الواقعة عىل الطريق 

ى درب البلقان، الذي هو أحد املسارات الرئيسية لتهريب  املسمَّ
األفيونيات يف العامل.

البلقان  لدرب  الجنويب  بالدرب  ى  املسمَّ املسار  وميرُّ   –759
بالجمهورية العربية السورية والعراق. ويتزايد استخدام هذا الدرب 
إىل  وباكستان  )جمهورية–اإلسالمية(  إيران  من  الهريوين  لتهريب 
هذين  إىل  وباإلضافة  أفريقيا.  قارة  عرب  أو  مبارشة  سواًء  أوروبا، 
ى بالدرب الشاميل ودرباً  الدربني، يستخدم املتِّجرون أيضاً ما يُسمَّ

ميرُّ عرب جنوب القوقاز والبحر األسود.

الهريوين  أطنان من  ويف عام 2015، ضبط ما مجموعه 4.5   –760
بقدر  أقلُّ  كمية  وهي  االتحاد األورويب؛  يف  ضبطية   36  000 يف 
التي  عام 2014  يف  منه  األورويب  االتحاد  مضبوطات  عن  ملحوظ 
عن  التالية  البلدان  أبلغت   ،2016 عام  ويف  أطنان.   8.9 وزنها  بلغ 
كيلوغرام:   100 عن  وزنها  يزيد  الهريوين  من  كميات   ضبط 
)497 كيلوغراماً(  وإيطاليا  كيلوغرامات(   806( املتحدة  اململكة 
وهولندا  كيلوغراماً(   251( وإسبانيا  كيلوغراماً(   330(  وأملانيا 

)230 كيلوغراماً( وكرواتيا )120 كيلوغراماً(.

نظام  خالل  من  املرسلة  البالغات  تتزايد   ،2012 عام  ومنذ   –761
اإلنذار املبكِّر التابع لالتحاد األورويب بشأن ظهور مؤثِّرات أفيونية 
اصطناعية جديدة قوية املفعول، معظمها من مشتقات الفينتانيل. 
رات أخرى  وهذه املواد، التي تُباع أحياناً عىل أنَّها هريوين أو مخدِّ
غري مرشوعة أو أدوية مزيَّفة أو تخلط بها، تشكِّل خطراً بالغاً عىل 
القانون املسؤولني عن  صحة متعاطيها وكذلك عىل موظفي إنفاذ 
وتوصيل  الربيد  خدمات  وموظفي  بها  واالتِّجار  صنعها  مكافحة 

الرسائل الرسيع الذين قد يشاركون، دون علم، يف نقلها وتسليمها.

بون يف األساس الطرق الربية لنقل الهريوين  ويستخدم املهرِّ  –762
والحافالت  الشاحنات  يف  وغربها  أوروبا  وسط  يف  األسواق  إىل 
الرئيسيتان  الوجهتان  هام  واليونان  وإيطاليا  الخاصة.  واملركبات 
اإلبقاء  إىل  متزايدة  بصورة  بون  املهرِّ ويعمد  املهرَّب.  للهريوين 
عىل بعض كميات الهريوين املهرَّب يف ألبانيا من أجل املستهلكني 
املحليني. وتشري اإلحصاءات الحكومية إىل أنَّ مضبوطات الهريوين 
شهدت يف عام 2016 زيادة حتى وصلت إىل 57.3 كيلوغراماً )زيادة 
بنسبة 55 يف املائة( مقارنة بـ  36.7 كيلوغراماً يف عام 2015. وظلَّت 
أسعار البيع بالجملة والبيع بالتجزئة مامثلة تقريباً ملا كانت عليه 
بني  الهريوين  من  الكيلوغرام  تراوح سعر  السابق، حيث  العام   يف 
000 16 يورو و000 18 يورو. ويف عام 2016، كان متوسط سعر بيع 
الغرام الواحد من الهريوين يف الشارع 22 يورو. وتراوحت نسبة 

نقاء الهريوين الذي يُباع يف الشارع بني 1 يف املائة و15 يف املائة. 

هو  أوروبا  يف  املرشوعة  غري  األسواق  يف  الكوكايني  ومنشأ   –763
وما زالت  وكولومبيا.  وبريو  القوميات(  دة  )دولة–املتعدِّ بوليفيا 
الحاويات  منها  أوروبا،  إىل  لتهريبه  مختلفة  نقل  وسائل  تُستخدم 
وطائرات  الخاصة  والطائرات  الجوي  والشحن  واليخوت  البحرية 
الكاريب ي  بلدان  ما تستخدم  وكثرياً  الربيدية.  والخدمات  الركاب 
كنقاط إقالع للسفن السياحية التي يُهرَّب الكوكايني فيها إىل بلدان 
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تهريب  يف  صون  املتخصِّ السعاة  يسافر  ما  وكثرياً  األورويب.  االتحاد 
الكوكايني إىل أوروبا من الربازيل مبارشًة. 

والربتغال  )إسبانيا  بلدان  أربعة  استأثرت   ،2015 عام  ويف   –764
وبلجيكا وفرنسا( ب ـ 80 يف املائة من إجاميل مضبوطات الكوكايني يف 
االتحاد األورويب البالغ وزنها 69.4 طنًّا. ويف عام 2016، كانت البلدان 
التي أبلغت عن مضبوطات من هيدروكلوريد الكوكايني تبلغ طنًّا 
واحداً أو أكرث هي: بلجيكا )39 طنًّا( وإسبانيا )15.9 طنًّا( وهولندا 
أطنان(   4.2( املتحدة  واململكة  أطنان(   4.7( وإيطاليا  طنًّا(   12(

ورومانيا )2.3 طن( وأملانيا )1.9 طن( والربتغال )1 طن(.

تدمري  عن   2016 عام  منذ  األوروبية  البلدان  بعض  وتُبلِّغ   –765
“مرافق استخالص ثانوية” تستخدمها املنظامت اإلجرامية الستخالص 

الكوكايني من املواد املذاب أو املدمج فيها.

املؤثِّرات العقلية )ب( 

رات  املخدِّ االصطناعية هي سوق  رات  املخدِّ زالت سوق  ما   –766
امليثيلني  سوق  عودة  واقرتنت  األورويب.  االتحاد  يف  نشاطاً  األكرث 
جديد،  من  االنتعاش  إىل  )“اإلكستايس”(  ميثامفيتامني  ديوكيس 
ال يف أقراصه، بوقوع أرضار ووفيات يف  وارتفاع متوسط املحتوى الفعَّ
االتحاد األورويب. واستمرَّت العصابات اإلجرامية يف بلجيكا وهولندا 
يف أداء دور رئييس يف صنع “اإلكستايس” واألمفيتامني وتوزيعهام يف 
رات األوروبيني،  أوروبا. وعالوة عىل تلبية احتياجات متعاطي املخدِّ
واألمفيتامني  )“اإلكستايس”(  ميثامفيتامني  ديوكيس  امليثيلني  يُهرَّب 

املصنوعان يف هذين البلدين إىل بلدان أخرى حول العامل.

ا  كام يصنع األمفيتامني عىل نحو غري مرشوع يف بولندا، ورمبَّ  –767
بدرجة ما يف أملانيا والتفيا وهنغاريا. ويف عام 2016، كانت معظم 
تشيكيا  يف  موجودة  تفكيكها  جرى  التي  امليثامفيتامني  مختربات 
وسلوفاكيا وبولندا. غري أنَّ صنع امليثامفيتامني بدأ يف الظهور أيضاً 
يف بلغاريا وليتوانيا وهولندا. ويرى اليوروبول أنَّ من املحتمل أن 
تظهر أنشطة يف املستقبل لصنع امليثامفيتامني عىل نحو غري مرشوع 
يف بلدان أخرى يف االتحاد األورويب، وال سيَّام البلدان التي يصنع فيها 

األمفيتامني بالفعل عىل نحو غري مرشوع.

من  األحوال  غالب  يف  امليثامفيتامني  يصنع  تشيكيا،  ويف   –768
مستحرضات السودوإيفيدرين التي كثرياً ما يكون مصدرها بولندا 
وتركيا وسلوفاكيا. وتصنع معظم كميات امليثامفيتامني يف مختربات 
من زلية صغرية الحجم. ويف عام 2016، أفادت تشيكيا بأنَّ امليثامفيتامني 
يُصنع أيضاً يف مختربات كبرية قادرة عىل صنع كميات منه ترتاوح بني 
10 أطنان و12 طنًّا سنويًّا. ومعظم امليثامفيتامني املصنوع يف تشيكيا 

ه إىل السوق املحلية، لكن بعضه يُهرَّب أيضاً إىل الخارج.  موجَّ

األخرية  اآلونة  يف  رصدها  جرى  التي  االتجاهات  بني  ومن   –769
رة من  رات االصطناعية )وبخاصة العقاقري املخدِّ زيادة إنتاج املخدِّ
االتحاد  داخل  رسية  مختربات  يف  والفينتانيل(  األمفيتامني  فئتي 

االتحاد  إىل  االصطناعية  رات  املخدِّ د  تورَّ ذلك،  عن  الرويس. وفضالً 
وسلوفاكيا  وتشيكيا  وبولندا  وبلجيكا  أوكرانيا  من  أساساً  الرويس 
وبيالروس  إستونيا  عرب  اإلمداد  دروب  ومترُّ  وهولندا.  وليتوانيا 

وفنلندا وكازاخستان والتفيا.

بضبط  األورويب  االتحاد  بلدان  أفادت   ،2015 عام  ويف   –770 
امليثامفيتامني،  من  و0.5 طن  األمفيتامني،  من  أطنان   4.7 
و185 كيلوغراماً من امليثيلني ديوكيس ميثامفيتامني )“اإلكستايس”(، 
و3.8 ماليني قرص منه. ويف عام 2016، أفادت البلدان التالية بتفكيك 
مختربات(   4( النمسا  األمفيتامني:  لصنع  مرشوعة  غري  مختربات 
)مختربان(.  وإسبانيا  مخترباً(   18( وبولندا  مختربات(   4( وأملانيا 
وكُشف عن مختربات لصنع امليثامفيتامني يف النمسا )5 مختربات( 
وتشيكيا )261 مخترباً( وأملانيا )11 مخترباً( وبولندا )3 مختربات(. 
وأبلغت السلطات الهولندية عن تفكيك 59 مخترباً لصنع األمفيتامني 
أو امليثيلني ديوكيس ميثامفيتامني )“اإلكستايس”( يف عام 2016. كام 
غري  مختربين  بتفكيك   2016 عام  يف  البولندية  السلطات  أفادت 

مرشوعني متوسطي الحجم لصنع امليفيدرون. 

وعالوة عىل ذلك، أبلغت بلدان االتحاد األورويب أيضاً يف عام   –771
طات األمفيتامينية.  رات اصطناعية بخالف املنشِّ 2016 عن ضبط مخدِّ
فعىل سبيل املثال، أبلغت إسبانيا وأملانيا وبلجيكا والدامنرك وفنلندا 
واململكة املتحدة عن ضبطيات لثنايئ إيثيالميد حمض الليرسجيك 
وفنلندا  والسويد  ورومانيا  وبولندا  إستونيا  أفادت  فيام  )LSD(؛ 

والتفيا بضبط كميات من حمض غاما–هيدروكيس الزبد.

السالئف )ج( 

يف عامي 2016 و2017، استهدف املتَّجرون الذين يسعون إىل   –772
الحصول عىل إمدادات من أنهيدريد الخل عدداً من بلدان االتحاد 
األورويب. وكان عدد محاوالت الترسيب املكتشفة أثناء تلك الفرتة 
هو األعىل خالل العقدين املاضيني، غري أنَّ البلدان املعنية نجحت 

بالتعاون مع الهيئة يف منع معظم محاوالت تسليم تلك املادة. 

ألفا–فينيل أسيتو أسيتونيرتيل للمراقبة  ومنذ إخضاع املادة   –773
أربعة بلدان فقط  أبلغت  أكتوبر 2014،  الدولية يف ترشين األول/ 
يف االتحاد األورويب، وهي أملانيا وبلجيكا واململكة املتحدة وهولندا، 

عن ضبط كميات صغرية منها. 

ويف عام 2016، أبلغت أملانيا وبلجيكا وبلغاريا وهولندا عن   –774
الصنع غري املرشوع  ضبط مواد كيميائية غري مجدَولة تُستخدم يف 
طات األمفيتامينية، مثل مشتقات املادة 4،3–ميثيلني ديوكيس  للمنشِّ
املادة  ومشتقات  الغليسيديك،  ميثيل  حمض   فينيل–2–بروبانون 
1–فينيل–2–بروبانون حمض ميثيل الغليسيديك، واملادة ألفا–فينيل 

أسيتو أسيتاميد.

مبراقبة  املتعلقة  للحالة  شامل  عرض  عىل  االطِّالع  وميكن   –775
رات  املخدِّ صنع  يف  استخدامها  يكرث  التي  والكيمياويات  السالئف 
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واملؤثِّرات العقلية بصفة غري مرشوعة يف املنطقة يف تقرير الهيئة 
لعام 2017 عن تنفيذ املادة 12 من اتفاقية سنة 1988.

املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية )د( 

استمر تهريب املؤثِّرات النفسانية الجديدة إىل منطقة أوروبا   –776
من الصني، حيث تُصنع هذه املواد. ويستطيع املستعملون األوروبيون 
رشاء هذه املؤثِّرات النفسانية الجديدة، التي كثرياً ما تحمل عالمات 
تقليدية  متاجر  من  “انتشاء مرشوعة”،  منتجات  باعتبارها  تجارية 
صة ومن متاجر عادية عىل اإلنرتنت. كام تُباع هذه املواد عىل  متخصِّ
ا بأسامئها الحقيقية أو  الشبكة الخفية ويف األسواق غري املرشوعة، إمَّ
رات غري مرشوعة أخرى،   أحياناً بأسامء مزيَّفة عىل أساس أنَّها مخدِّ
ميثامفيتامني  ديوكيس  أو امليثيلني  الكوكايني  أو  الهريوين  مثل 

)“اإلكستايس”( أو الِبن زوديازيبينات.

يف  تصنع  ما  غالباً  الجديدة  النفسانية  املؤثِّرات  أنَّ  ورغم   –777
أماكن أخرى ثمَّ يتمُّ فقط تعبئتها وبيعها داخل االتحاد األورويب، 
اليوروبول ال يستبعد وجود أنشطة محدودة لصنع املؤثِّرات  فإنَّ 
فكَّكت  املثال،  سبيل  فعىل  املنطقة.  داخل  الجديدة  النفسانية 
يصنع  النطاق  صناعي  مخترباً  عام 2016  يف  السلوفاكية  السلطات 
مرشوعة،  غري  بصفة  الجديدة  النفسانية  املؤثِّرات  من   مادتني 
 وهام املادة CMC–3 )3–كلوروميثكاثينون )كلوفيدرون(( واملادة 

ن–إيثيل نوربنتيدرون.

ويف عام 2015، بلغ إجاميل عدد ضبطيات املؤثِّرات النفسانية   –778
األورويب  االتحاد  يف  األعضاء  الدول  عنها  أبلغت  التي  الجديدة 
والرنويج وتركيا من خالل نظام اإلنذار املبكِّر التابع لالتحاد األورويب 
حوايل 000 80 ضبطية، وهو أعىل بكثري من عدد الضبطيات املبلَّغ 
عنها يف عام 2014 )نحو 000 50 ضبطية(. ويف عام 2015، شكَّلت 
البالغ  الضبطيات  مجموع  من  املائة  يف   33 الكاثينونات   ضبطيات 
000 80 ضبطية وشبائه القنَّبني 29 يف املائة والِبن زوديازيبينات 11 يف 
ومؤثِّرات  والبيبريازينات  الفينيثيالمينات  املائة. وشكَّلت ضبطيات 
ية من مجموع  املتبقِّ املائة  ال ـ 27 يف  نفسانية جديدة أخرى نسبة 

ضبطيات املؤثِّرات النفسانية الجديدة. 

االتحاد  يف  املضبوطات  بني  شيوعاً  الكاثينونات  أكرث  وكانت   –779
 ،3–MMC واملادة  ،alpha–PVP األورويب يف عام 2015 هي املادة
أشيع  كانت  بينام  والبنتيدرون،   ،4–CMC واملادة  واإلثيلون، 
 ADB–FUBINACA مضبوطات شبائه القنَّبني االصطناعية من املواد 
ADB–و  5F–AKB48و  UR–144و  AB–CHMINACAو

 )108(.CHMINACA

وقد استُبني خمسة وعرشون مؤثِّراً أفيونيًّا جديداً، من بينها   –780
منذ  األورويب  رات  املخدِّ سوق  يف  الفينتانيل،  نظائر  من  مادة   18 

الجديدة  النفسانية  املؤثِّرات  هذه  بعض  أُخضعت  األثناء  تلك  يف    )108(  

للمراقبة الدولية.

عام 2009. ومن بني نظائر الفينتانيل الثامنية عرش هذه، أبلغ عن 
مثانية ألول مرة يف عام 2016. ومن بني تلك النظائر نظريان، هام 
رات  األكريلول فينتانيل والفورانيل فينتانيل، يباعان يف أسواق املخدِّ
ضبطيات  عدد  أنَّ  ورغم  لألنف.  رذاذ  صورة  يف  املرشوعة  غري 
الفينتانيل ونظائره )300 إىل 400 ضبطية( يف االتحاد األورويب يف 
النفسانية  املؤثِّرات  بضبطيات  مقارنة  نسبيًّا  قليالً  كان   2015 عام 
ة املفعول البالغة لنظائر الفينتانيل تجعل  الجديدة األخرى، فإنَّ شدَّ

د صحة الفرد والصحة العامة. منها خطراً يهدِّ

ملحوظاً  ازدياداً  القات  نبتة  ازدادت ضبطيات  رومانيا،  ويف   –781
يف  طنًّا   454 إىل   2015 عام  يف  طنًّا   247.7 من   ،2016 عام   يف 
رات املضبوطة  عام 2016، مبا ميثِّل 7.7 يف املائة من إجاميل كمية املخدِّ
يف عام 2016. وعالوة عىل ذلك، أفادت الدامنرك بقدر عظيم من 

مضبوطات الكيتامني، بلغ 3.8 أطنان.

التعاطي والعالج  –5

يف  ب ـ 7.0  القنَّب  لتعاطي  السنوي  االنتشار  ل  معدَّ ر  يقدَّ  –782
عاماً،  و64   15 بني  أعامرهم  ترتاوح  الذين  األشخاص  بني   املائة 
و13.9 يف املائة بني من ترتاوح أعامرهم بني 15 و34 عاماً، وبذلك 
األورويب.  االتحاد  يف  شيوعاً  األكرث  التعاطي  ار  عقَّ القنَّب   يظلُّ 
ويتعاطى ما يقرب من 1 يف املائة من األشخاص البالغني يف االتحاد 
أو أكرث  يوماً   20 )أْي  يومية  شبه  أو  يومية  بصفة  القنَّب  األورويب 
انتشار  ل  معدَّ أعىل  بأنَّ  التقارير  وتفيد  السابق(.  الشهر  خالل 
 سنوي لتعاطي القنَّب بني األشخاص الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 
و34 عاماً يف االتحاد األورويب كان يف فرنسا )22.1 يف املائة( وإيطاليا 
أدن  لت  ُسجِّ بينام  املائة(،  يف   18.8( وتشيكيا  املائة(  يف   19.0(

املستويات، أْي أقل من 5 يف املائة، يف رومانيا وقربص وهنغاريا.

أداة  الطالب  بني  رات  املخدِّ تعاطي  انتشار  الت  معدَّ ورصد   –783
بني  حاليًّا  السائدة  الخطرة  السلوكيات  تبرصُّ  للباحث  تتيح  مهمة 
الشباب واالتجاهات املحتملة يف املستقبل. وقد نرُش يف عام 2016 
مشاكل  بشأن  األوروبية  للمدارس  االستقصايئ  املرشوع  تقرير 
)يف  الطالب  ثلث  أنَّ  ذكر  الذي  األخرى،  رات  واملخدِّ الكحوليات 
سنِّ 15 و16 عاماً( يف البلدان األوروبية الخمسة والثالثني املشمولة 
باالستقصاء يرون أنَّ الحصول عىل القنَّب ميسور، وأنَّ 3 يف املائة 
يف املتوسط من الطالب، الذين أجريت معهم مقابالت، قد تعاطوا 
القنَّب ألول مرة يف سنِّ الثالثة عرشة أو أقل، وأنَّ أعىل نسبة من 
الطالب الذين بدأوا يف تعاطي القنَّب يف سنِّ الثالثة عرشة أو أقل 

هي يف موناكو وتليها فرنسا وليختنشتاين. 

وهناك نحو 17.5 مليون شخص بالغ يف بلدان االتحاد األورويب   –784
ن ترتاوح أعامرهم بني 15 و64 عاماً )5.2 يف املائة من تلك الفئة  ممَّ
يجعل  مامَّ  حياتهم،  من  ما  وقت  يف  الكوكايني  تعاطوا  العمرية( 
ومل ياُلَحظ  االتحاد.  يف  شيوعاً  التعاطي  عقاقري  أكرث  ثاين  الكوكايني 
ل  معدَّ يف  االنخفاض  استمرار  االستقصائية  الدراسات  أحدث  يف 
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تعاطي الكوكايني يف االتحاد األورويب الذي أشارت إليه التقارير يف 
ل النتشار تعاطي  السنوات املاضية. وكانت الدول التي أفادت مبعدَّ
 الكوكايني يف العام السابق بني البالغني الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 
املائة(  يف   2.9( أيرلندا  هي  املائة  يف   2.5 عن  يزيد  عاماً  و34 
املتحدة  املائة( واململكة  املائة( وهولندا )3.6 يف  وإسبانيا )3.0 يف 
املائة  يف   85 نحو  األربعة  البلدان  هذه  وشهدت  املائة(.  يف   4.0(
الكوكايني يف  العالج من تعاطي  اإللحاق مبراكز  من جميع حاالت 

االتحاد األورويب.

وفيام ال يزال الهريوين هو أشيع املؤثِّرات األفيونية املتعاطاة،   –785
الت تعاطي بعض املؤثِّرات األفيونية  ات عىل تزايد معدَّ توجد مؤرشِّ
والفينتانيل،  والبوبرينورفني  امليثادون  مثل  املرشوعة،  االصطناعية 
تعاطي  من  العالج  أنَّ  تؤكِّد  البيانات  أحدث  أنَّ  ورغم  أوروبا.  يف 
الهريوين ال يزال محور غالبية طلبات العالج الجديدة من تعاطي 
املؤثِّرات األفيونية )نحو 80 يف املائة( يف االتحاد األورويب، فقد تبنيَّ 
يف إستونيا مثالً أنَّ أغلب األشخاص الذين التحقوا بالعالج من تعاطي 
املؤثِّرات األفيونية أفادوا بأنَّهم يتعاطون الفينتانيل بصفة رئيسية. 
ويف تشيكيا، كانت نسبة متعاطي مؤثِّرات أفيونية بخالف الهريوين 
تزيد قليالً عىل نصف امللتحقني بربامج العالج من تعاطي املؤثِّرات 
التعاطي  انتشار  ل  ر أنَّ متوسط معدَّ األفيونية يف عام 2015. ويُقدَّ
ترتاوح  )الذين  البالغني  بني  األفيونية  للمؤثِّرات  الخطورة  البالغ 
أعامرهم بني 15 و64 عاماً( هو 0.4 يف املائة من السكان يف االتحاد 
الناجمة  الوفيات  ل  رة ملعدَّ النسبة املقدَّ القلق  األورويب. ومامَّ يثري 
رات يف االتحاد األورويب، التي  عن تعاطي جرعات مفرطة من املخدِّ
ارتفعت للسنة الثالثة عىل التوايل؛ وكان تعاطي جرعات مفرطة من 

املؤثِّرات األفيونية السبب يف 81 يف املائة من هذه الوفيات.

ن  ممَّ األورويب  االتحاد  يف  تقريباً  شخص  مليون   1.8 وهناك   –786
ترتاوح أعامرهم بني 15 و64 عاماً، أو 0.5 يف املائة من هذه الفئة 
تعاطى  بينام  السابق،  العام  األمفيتامينات يف  تعاطوا  قد  العمرية، 
2.7 مليون شخص، أو 0.8 يف املائة من هذه الفئة العمرية، امليثيلني 
ديوكيس ميثامفيتامني )“اإلكستايس”( يف العام السابق. وبينام كان 
معظم  بها  أفادت  التي  الشائعة  الظواهر  من  األمفيتامني  تعاطي 
بلدان االتحاد األورويب، فإنَّ ظاهرة تعاطي امليثامفيتامني قد برزت 
يف أجزاء أخرى من أوروبا، منها بلدان يف شامل أوروبا وأملانيا، وترد 

من تشيكيا وسلوفاكيا معظم البالغات عنها. 

ما مجموعه  تسجيل  جرى   ،2016 الثاين/يناير  كانون  وحتى   –787
الطبية  املرافق  يف  رات  املخدِّ متعاطي  من  أشخاص   633  409
االتحادية  السجون  ومصلحة  الصحة  لوزارة  التابعة  صة  املتخصِّ
باالتحاد الرويس، وهو ما ميثِّل انخفاضاً يف عددهم اإلجاميل بنسبة 
نفسها،  الفرتة  مدى  وعىل  السابق.  بالعام  باملقارنة  املائة  يف   1.6
لني لدى السلطات  رات بالحقن املسجَّ انخفض عدد متعاطي املخدِّ

الصحية إىل 155 298. 

زيادة  ح  توضِّ الواردة  التقارير  أنَّ  إىل  املكتب  أشار  وقد   –788
العام  خالل  أوروبا  رشق  جنوب  يف  األمفيتامينات  مضبوطات  يف 

ع يف االتِّجار باألمفيتامينات  املايض، ولعلَّ مرجع هذه الزيادة التوسُّ
ومثَّلت  عربهام.  وتهريبها  واألوسط  األدن  الرشق  منطقتي  يف 
مضبوطات األمفيتامني يف جنوب رشق أوروبا 8 يف املائة، أو حوايل 
زيادة  وترجع   .2015 عام  يف  العاملية  مضبوطاته  من  أطنان،   4
األول،  املقام  يف  أوروبا،  رشق  جنوب  يف  األمفيتامني  مضبوطات 
 إىل الزيادة يف املضبوطات املبلَّغ عنها يف تركيا، حيث ارتفعت من 

0.2 طن يف عام 2014 إىل 3.8 أطنان يف عام 2015.

ميثامفيتامني  ديوكيس  امليثيلني  تعاطي  انتشار  ل  معدَّ وبلغ   –789
)“اإلكستايس”( حدود الذروة يف االتحاد األورويب يف مطلع األلفية 
الثانية وحتى منتصف العقد األول من هذا القرن. ومنذ ذلك الحني، 
أخذ تعاطي “اإلكستايس” ينحو إىل االنخفاض يف االتحاد. غري أنَّ آخر 
ا يكون قد عاود االرتفاع  الواردة تشري إىل أنَّ تعاطيه رمبَّ البيانات 
املجاري يف  مياه  ازدياد مخلَّفاته يف  ذلك  ويؤكِّد  البلدان،  بعض  يف 
التي خضعت للرصد يف أوروبا والبالغ عددها  نصف املدن تقريباً 
ل ارتفاع يف  32 مدينًة يف عامي 2015 و2016. ويف عام 2016، ُسجِّ
ل انتشار تعاطي امليثيلني ديوكيس ميثامفيتامني )“اإلكستايس”(  معدَّ

يف بلدان منها عىل سبيل املثال أملانيا وسلوفاكيا وفنلندا وليتوانيا.

ل انتشار تعاطي حمض غاما–هيدروكيس الزبد  وال يزال معدَّ  –790
والفطريات املهلوسة والكيتامني وثنايئ إيثيالميد حمض الليرسجيك 

ا. )LSD( يف أوروبا منخفضاً ومستقرًّ

بشأن  بها  املقارنة  ميكن  كافية  بيانات  وجود  عدم  ورغم   –791
ل  معدَّ فإنَّ  الجديدة،  النفسانية  املؤثِّرات  تعاطي  انتشار  ل  معدَّ
انتشار تعاطي هذه املواد يعترب منخفضاً نوعاً ما بني عموم سكان 
االتحاد األورويب. وقد أوضح تقرير املرشوع االستقصايئ للمدارس 
رات األخرى لعام 2015  األوروبية بشأن مشاكل الكحوليات واملخدِّ
ل انتشار تعاطي املؤثِّرات النفسانية الجديدة خالل العام  أنَّ معدَّ
السابق بني طالب املدارس من سنِّ 15 و16 عاماً يف الدول األعضاء 
يف االتحاد األورويب التي شملها االستقصاء والرنويج يبلغ 3 يف املائة. 
 2017 حزيران/يونيه  يف  نرُشت  األورويب  للمرصد  دراسة  وأكَّدت 
النفسانية  واملؤثِّرات  الخطورة  البالغ  رات  املخدِّ “تعاطي  بعنوان 
النفسانية  املؤثِّرات  استعامل  من  ما  مستوى  وجود  الجديدة” 
الجديدة بني فئات املتعاطني املعرضني ملخاطر بالغة يف 22 بلداً من 

أصل 30 بلداً خضعت للرصد.

األورويب  االتحاد  بلدان  ظلَّت  املايض،  العقد  مدار  وعىل   –792 
واملنطقة االقتصادية األوروبية تبلغ سنويًّا عن حوايل 000 30 حالة 
عدد  أنَّ  غري  لديها.  البرشية  املناعة  نقص  بفريوس  جديدة  إصابة 
رات  املخدِّ لتعاطي  تُعزى  التي  الفريوس  بهذا  الجديدة  اإلصابات 
بالحقن استمر يف الرتاجع يف االتحاد األورويب منذ أوائل تسعينات 
رات  املخدِّ متعاطي  نسبة  كانت   ،2015 عام  ويف  املايض.  القرن 
التشخيص  من  تبنيَّ  التي  الحاالت  جميع  من  املائة  يف   4 بالحقن 
بالفريوس يف االتحاد األورويب. ويف املؤمتر املعني بفريوس  إصابتها 
 2017 الثاين/يناير  كانون  يف  نظَّمته  الذي  البرشية  املناعة  نقص 
للوقاية  االتحاد األورويب واملركز األورويب  املالطية ملجلس  الرئاسة 
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من األمراض ومكافحتها، ناقش الخرباء األوروبيون التدابري العملية 
التي ميكن أن تساعد البلدان األوروبية عىل تحقيق هدف برنامج 
األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص املناعة البرشية/األيدز، 
إعطاء  بحلول عام 2030، مثل  األيدز  وباء  القضاء عىل  املتمثِّل يف 
نقص  فريوس  الختبارات  الخضوع  وتيسري  الوقاية  لربامج  األولوية 

املناعة البرشية وتيسري العالج ملن تثبت إصابتهم به.

وتويص الهيئُة جميَع الحكومات يف املنطقة بأن تضاعف من   –793
الطبية  الرفيع للخدمات  الحفاظ عىل املستوى  جهودها من أجل 
التي توفِّرها، وال سيَّام يف بلدان وسط أوروبا وغربها، وأن تواصل 
بتعاطي  متصلة  اضطرابات  من  يعانون  ملن  الالزم  العالج  توفري 
املؤثِّرات  بتعاطي  املتعلقة  االضطرابات  ذلك  يف  مبا  رات،  املخدِّ
النفسانية الجديدة وغريها من مواد التعاطي غري الخاضعة للمراقبة 
الدولية. كام تويص الهيئُة بتعزيز الربامج الرامية إىل الكشف عن 
هذه االضطرابات بني سائر السكان، مبن فيهم املهاجرون، وضامن 
الخدمات  مرافق  إىل  االضطرابات  هذه  من  يعانون  من  إحالة 

الصحية املناسبة لحاالتهم.

أوقيانوسيا هاء– 

رات الرئيسية التطوُّ  –1

ال تزال منطقة أوقيانوسيا، وخصوصاً الدول الجزرية يف املحيط   –794
رات والسالئف وأنشطة  الهادئ، عرضة للتأثُّر بأنشطة االتِّجار باملخدِّ
املحتملة  الجانبية  والتداعيات  رات  باملخدِّ املتصلة  املنظَّمة  الجرمية 
السامت  وتتضافر  املحلية.  املجتمعات  داخل  رات  املخدِّ لتعاطي 
الشاسعة  سواحلها  وخصوصاً  املنطقة،  لهذه  الفريدة  الجغرافية 
وجزرها النائية غري املأهولة، مع ضعف انضامم دولها إىل املعاهدات 
رات  صة لرصد عمليات االتِّجار باملخدِّ وقلَّة املوارد املحدودة املخصَّ
يات كربى ما زالت قامئة يف هذا الصدد. والسالئف وكشفها لتثري تحدِّ

ر املواصالت الجوية والبحرية  وتزايد النشاط السياحي وتطوُّ  –795
املناطق  ترابط  تيرسِّ  كلُّها عوامل  الرقمية  الوصل  ن خطوط  وتحسُّ
رات.  والبلدان، التي متثِّل مصادر وأسواقاً رئيسية غري مرشوعة للمخدِّ
رات  ر يف تزايد استهداف جامعات املتَّجرين باملخدِّ ويسهم هذا التطوُّ
ومقاصد  معابر  استخدامها  لغرض  الجزرية  الهادئ  املحيط  لبلدان 
رات، وخصوصاً امليثامفيتامني. ويدلُّ عدد من الضبطيات  نهائية للمخدِّ
هذا  أنَّ  عىل  املايض  العام  يف  البحر  عرض  يف  نُفِّذت  التي  الكبرية 
رات مثل الكوكايني والهريوين  د. ذلك أنَّ مخدِّ ي آخذ يف التعقُّ التحدِّ
الهادئ )عىل سبيل  تُهرَّب عرب منطقة جزر املحيط  وامليثامفيتامني 
الجديدة  وكاليدونيا  فيجي  يف  السياحية  املراكز  طريق  عن  املثال 
الرحالت  وسفن  كاليخوت  الرتفيهية  السفن  منت  عىل  وفانواتو( 

السياحية التجارية. 

تداعيات جانبية  املحلية  املجتمعات  وقد لوحظت يف بعض   –796
بلدان  وأبلغ بعض  الهادئ.  املحيط  رات عرب منطقة  املخدِّ لتهريب 

الهريوين  من  رة  متكرِّ ضبطيات  عن  الجزرية  الهادئ  املحيط 
والكوكايني وامليثامفيتامني، عىل سبيل املثال يف طرود بريدية، وكذلك 
عن مالحظة زيادات يف الفرتة األخرية يف مستوى توافر امليثامفيتامني 
أنَّ  بيد  أساس منخفض.  من خط  انطالقاً  ذلك  كان  وإن  وتعاطيه، 
غري  رات  املخدِّ سوق  عىل  يهيمن  يزال  ال  محليًّا  املزروع  القنَّب 

املرشوعة يف البلدان واألقاليم الجزرية يف املحيط الهادئ.

بيانات  وجود  عدم  إزاء  قلقها  عن  داً  مجدَّ الهيئُة  وتعرب   –797
أوقيانوسيا،  يف  البلدان  معظم  يف  رات  املخدِّ مشكلة  نطاق  بشأن 
وتشّجع الحكومات عىل إعطاء األولوية لجمع البيانات عن تعاطي 
رات  رات وعالج متعاطيها، وكذلك مدى انتشار االتِّجار باملخدِّ املخدِّ
وزراعتها وإنتاجها عىل نحو غري مرشوع. ويف هذا الصدد، الحظت 
جمع  تحسني  بغية  املنطقة  يف  املتَّخذة  من التدابري  عدداً  الهيئُة 

البيانات، وتحثُّ املجتمَع الدويل عىل دعم هذه الجهود.

التعاون اإلقليمي  –2

“الرصد  برنامُج  عقد   ،2016 الثاين/نوفمرب  ترشين   28 يف   –798
واالتجاهات”  واإلبالغ  التحليل  االصطناعية:  رات  للمخدِّ العاملي 
رات  )برنامج “سامرت”(، التابع ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ
اجتامعاً   )PIFS( الهادئ  املحيط  جزر  منتدى  وأمانُة  والجرمية، 
إقليميًّا بشأن تطوير التخطيط يف مجال إنفاذ القانون مع مسؤولني 
من الدول األعضاء يف األمانة املذكورة يف العاصمة سوفا ملناقشة 
رات  كيفية تدارك النقص يف البيانات واملعلومات ذات الصلة باملخدِّ
وطنيتني،  عمل  حلقتي  تنظيم  عىل  املشاركون  واتَّفق  املنطقة.  يف 
واحدة من أجل جزر سليامن والثانية من أجل فانواتو. ويف آب/
رات  املخدِّ ملكتب  التابع  “سامرت”  برنامج  نظَّم   ،2017 أغسطس 
املتعلقة  البيانات  تطوير  بشأن  وطنيتني  عمل  حلقتي  والجرمية 
رات يف هونيارا وبورت فيال مبشاركة من السلطات الوطنية،  باملخدِّ
مثل أجهزة الرشطة ودوائر الفحوص الجنائية والجامرك والسلطات 
األدوار  العمل  حلقة  يف  املشاركون  د  وحدَّ وغريها.  الصحية 
البيانات  جمع  بشأن  الوطنية  بالسلطات  املنوطة  واملسؤوليات 
رات والجرمية  رات، وطلبوا الدعم من مكتب املخدِّ املتعلقة باملخدِّ
مجال  يف  التدريب  وتوفري  البيانات  لجمع  أدوات  وضع  أجل  من 
البيانات والبحوث  البيانات وإدارتها وتحليلها. وكان تطوير  جمع 
يف  الواردة  الرئيسية  التوصيات  بني  من  املنطقة  يف  االسرتاتيجية 
رات والجرمية وأمانة منتدى جزر  املنشور املشرتك بني مكتب املخدِّ
املحيط  الوطنية يف  عرب  املنظَّمة  “الجرمية  املعنون  الهادئ  املحيط 
الهادئ: تقييم للتهديدات”، الذي أطلق يف املؤمتر السنوي لرؤساء 
الفرنسية يف  بولينيزيا  الهادئ املعقود يف  الرشطة يف جزر املحيط 
املنظَّمة،  للجرمية  األخرى  املخاطر  بني  ومن   .2016 أيلول/سبتمرب 
سلَّط املنشوُر الضوَء عىل قابلية جزر املحيط الهادئ للتأثُّر بأنشطة 
قدرة  ومحدودية  وامليثامفيتامني،  والهريوين  بالكوكايني  االتِّجار 

ي لذلك. السلطات عىل التصدِّ
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واعتمدت منظمة الجامرك يف أوقيانوسيا، يف مؤمترها السنوي   –799
التاسع عرش، الذي ُعقد يف جزيرة غوام من 2 إىل 5 أيار/مايو 2017، 
املنظمة  وأيَّد أعضاء   .2022–2017 للفرتة  االسرتاتيجية  خطتها 
دة األطراف بهدف التمكني من  مواصلة العمل عىل إنشاء آلية متعدِّ
م املحرز يف  هوا بالتقدُّ تبادل املعلومات يف جميع أنحاء املنطقة، ونوَّ
إعداد تطبيق للهواتف الذكية يستخدم يف اإلبالغ عن حركة الزوارق 
الصغرية. وأعرب أعضاء املنظمة أيضاً عن تأييدهم لتوسيع نطاق 
رات والجرمية  الربنامج العاملي ملراقبة الحاويات التابع ملكتب املخدِّ

يف منطقة املحيط الهادئ. 

الهيئُة حلقة تدريبية يف سيدين، أسرتاليا، من أجل  وعقدت   –800
من  الفرتة  يف  أوقيانوسيا،  منطقة  يف  املختصة  الوطنية  السلطات 
28 إىل30 ترشين الثاين/نوفمرب 2017. وشارك يف الحلقة التدريبية 
جزر  باالو،  الجديدة،  غينيا  بابوا  أسرتاليا،  التالية:  البلدان  ممثِّلو 
كرييباس،  الجديدة،  كاليدونيا  فيجي،  فانواتو،  ساموا،  سليامن، 
دة(. ونُظِّمت الحلقة التدريبية يف إطار  ميكرونيزيا )واليات–املوحَّ
رات بدعم من  املخدِّ الدولية ملراقبة  للهيئة  التابع  التعلُّم  مرشوع 
قدرة  تعزيز  التدريبية  الحلقة  من  الهدف  وكان  أسرتاليا.  حكومة 
مع  رات،  املخدِّ مراقبة  اتفاقيات  تنفيذ  عىل  املشاركة  الحكومات 
الرتكيز خصوصاً عىل إعداد تقديرات للكميات الالزمة من العقاقري 
والعلمية  الطبية  االحتياجات  لتلبية  العقلية  واملؤثِّرات  رة  املخدِّ
بإبالغ  املتعلقة  بالتزاماتها  الوفاء  عن  فضالً  الوطني،  الصعيد  عىل 
التدريبية فرصًة لتحسني  التقديرات. وأتاحت الحلقُة  الهيئة بتلك 
التعاون فيام بني السلطات املختصة يف املنطقة. وكانت أيضاً مناسبة 
لتشجيع دول املنطقة عىل االنضامم إىل املعاهدات الدولية ملراقبة 
الت االنضامم  رات، بالنظر إىل أنَّ أوقيانوسيا لديها أدن معدَّ املخدِّ

إىل املعاهدات عىل الصعيد العاملي. 

الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية  –3

رات  املخدِّ مراقبة  التفاقيات  االنضامم  مستوى  يزال  ال   –801
منخفضاً يف أوقيانوسيا. فهناك سبعة بلدان مل تصبح بعُد أطرافاً يف 
لة بربوتوكول سنة 1972، ومثانية  اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدَّ
بلدان يف اتفاقية سنة 1971، وخمسة بلدان يف اتفاقية سنة 1988. 
للتأثُّر  البلدان  بالنظر إىل قابلية تلك  وهذا مثار قلق بوجه خاص، 
رات والسالئف، والتداعيات  بالتهديدات الناشئة عن االتِّجار باملخدِّ
الهيئُة  وتهيب  سكانها.  بني  رات  املخدِّ لتعاطي  املحتملة  الجانبية 
داً بحكومات بابوا غينيا الجديدة وباالو وتوفالو وجزر كوك  مجدَّ
الدولية  االتفاقيات  وساموا وفانواتو وناورو ونيوي أن تنضمَّ إىل 
رات التي مل تصبح بعُد أطرافاً فيها.)109( والهيئة تقف  ملراقبة املخدِّ

الثالث  الدولية  االتفاقيات  من  أيٍّ  إىل  وكرييباس  توفالو  تنضمَّ  مل    )109(  

رات، يف حني أنَّ جزر كوك وساموا وفانواتو وناورو ونيوي ليست  ملراقبة املخدِّ
أطرافاً يف اتفاقية سنة 1961 أو اتفاقية سنة 1971. كام أنَّ جزر سليامن ليست 
طرفاً يف اتفاقية سنة 1971 وال اتفاقية سنة 1988؛ ومل تصبح بابوا غينيا الجديدة 

وباالو أيضاً بعد طرفني يف اتفاقية سنة 1988.

عىل أهبة االستعداد لتقديم املزيد من الدعم من أجل تحقيق تلك 
الدويل، خصوصاً  املجتمع  إىل  هة  املوجَّ دعوتها  أيضاً  ر  وتكرِّ الغاية، 
رات والجرمية، من أجل دعم تلك البلدان يف جهودها  مكتب املخدِّ
رات  الرامية إىل االنضامم إىل املعاهدات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّ

وتنفيذها بالكامل.

يف  اإلجرامية  األنشطة  عائدات  من  ُضبط  ما  استُخدم  وقد   –802
دعم طائفة من املبادرات الجديدة يف نيوزيلندا يف عام 2016، منها 
مرشوع تجريب ي لتطبيق إطار “لنهج مدريس شامل” يرمي إىل الحدِّ 
رات. ومن شأن هذا املرشوع التجريب ي،  من أرضار الكحوليات واملخدِّ
رات ووزارة الصحة  ذه املؤسسة النيوزيلندية ملكافحة املخدِّ الذي تنفِّ
ووزارة التعليم وجهاز تحسني الصحة يف نيوزيلندا ومجموعة من 
مي الخدمات واملدارس، أن يدمج طائفة من أفضل املامرسات  مقدِّ
من  الوقاية  أجل  من  العلمية  األدلة  عىل  القامئة  واالسرتاتيجيات 
ي لها عىل جميع  األرضار ذات الصلة بتعاطي مواد اإلدمان والتصدِّ

مستويات البيئة املدرسية.

ويف كانون األول/ديسمرب 2016، قرَّرت إدارة السلع العالجية   –803
الكوديني يف  املحتوية عىل  املنتجات  بيع ورصف  أسرتاليا وقف  يف 
 .2018 شباط/فرباير   1 من  اعتباراً  طبية  وصفة  دون  الصيدليات 
وأُجريت عمليات منذجة لآلثار االقتصادية واالجتامعية والتنظيمية 
الرقابية، التي قد ترتتَّب عىل التغيري املقرتح يف جدَولة تلك املواد، 
النتائج املتوقَّعة إلعادة جدَولة تلك  تبنيَّ يف تلك العمليات أنَّ من 
املواد منُع الوفيات الناجمة عن تناول جرعات مفرطة من الكوديني 
اتِّباع  بفضل  الحياة  نوعية  وتحسنُي  أو عمدي،  عريض  نحو  عىل 
من  والحدُّ  املتوسطة،  اآلالم  لعالج  فعالية  أكرث  عالجية  خيارات 

الت االرتهان ومخاطره. معدَّ

دخل   ،2016 لعام  السنوي  الهيئة  تقرير  يف  جاء  ملا  ووفقاً   –804
رات لعام 2016 حيِّز النفاذ يف أسرتاليا يف ترشين  تعديل قانون املخدِّ
القنَّب  لزراعة  ترشيعيًّا  إطاراً  القانون  ويضع   .2016 األول/أكتوبر 
للمجلس  األول  االجتامُع  وُعقد  طبية.  ألغراض  عليه  والحصول 
االستشاري األسرتايل الستعامل القنَّب لألغراض الطبية، يف 7 نيسان/
أبريل 2017. وقد أنشئ هذا املجلس لغرض إسداء املشورة إىل وزير 
الصحة يف أسرتاليا بشأن املسائل املتعلقة باستعامل القنَّب لألغراض 
يسمح  الذي  الرقايب  التنظيمي  املخطط  تنفيذ  وخصوصاً  الطبية، 
للوصفات  توجيهية  مبادئ  ووضع  وصنعه،  الطبي  القنَّب  بزراعة 
الطبية، واستخدام آلية نظام الوصف الطبي املعتمد وآليات نظام 
الطبي  القنَّب  الستخدام  الداعمة  واألدلة  الخاصة،  الحصول  سبل 
املجلس من  ويتألَّف  الطبية.  الحاالت  من  عة  متنوِّ طائفة  ملعالجة 
16 عضواً من مجاالت مهنية مختلفة، من بينهم مهنيون طبيون؛ 
وممثِّلني حكوميني، من بينهم موظفون من أجهزة إنفاذ القانون؛ 
األعضاء  ويتمتَّع  قانونيني.  وخرباء  املرىض؛  جامعات  عن  وممثِّلني 
أيضاً بالخربة يف مجاالت عالج أمراض الرسطان والرصع والرعاية 
القانون  وإنفاذ  والصيدلة  والقانون  السموم  وعلم  التسكينية 

وعلم النبات.



رات ٢٠١7  112  تقرير الهيئ�ة الدولية لمراقبة المخدِّ

ويف نيوزيلندا، بدأ نفاذ عدد من التغيريات يف أيلول/سبتمرب   –805
إلصدار  وزارية  موافقة  عىل  الحصول  اشرتاط  ألغي  حيث   .2017
االشرتاطات ذات  ألغيت  الكنابيديول، كام  وصفات طبية ملنتجات 
بشأن  بسجالت  واالحتفاظ  االسترياد  برتاخيص  يتعلَّق  فيام  الصلة 
رات الخاضعة للمراقبة واالحتفاظ باملخزونات. وسوف يُسمح  املخدِّ
املنتجات  تلك  من  كميات  لرصف  طبية  وصفات  بإصدار  لألطباء 
تكفي فرتة تصل إىل ثالثة أشهر بدالً من شهر واحد، كام كان الحال 
الجديدة  التنظيمية  اللوائح  أنَّ  السابق. ومن التغيريات األخرى  يف 
مبنتجات  تسمح   2017 لعام  رات  املخدِّ استعامل  بإساءة  املتعلقة 
الكنابيديول التي تحتوي عىل ما يصل إىل اثنني يف املائة من شبائه 

.)THC( القنَّبني، مبا يف ذلك الترتاهيدروكانابينول

الزراعة واإلنتاج والصنع واالتِّجار  –4

رات املخدِّ )أ( 

رات  ال يزال القنَّب املزروع محليًّا يهيمن عىل تجارة املخدِّ  –806
غري املرشوعة داخل البلدان واألقاليم الجزرية يف املحيط الهادئ 
وفيام بينها. وقد بلغت مضبوطات القنَّب يف أسرتاليا رقامً قياسيًّا 
عامي  بني  فيام  شهراً  عرش  باثني  رة  املقدَّ اإلبالغ  فرتة  خالل 
املائة( شحنات متعلقة  )93.6 يف  أكرثيتها  2015 و2016، وكانت 
للقنَّب  اإلجاميل  الوزن  وزاد  الحدود.  ُضبطت عىل  القنَّب  ببذور 
املضبوط عند الحدود األسرتالية من 60.2 كيلوغراماً خالل الفرتة 
يف   ،2016/2015 الفرتة  خالل  كيلوغرام   101.8 إىل   2015/2014
ا  للقنَّب املضبوط داخل أسرتاليا مستقرًّ الوزن اإلجاميل  حني ظلَّ 

عند نحو 6 أطنان. 

من  نيوزيلندا  يف  القنَّب  عشبة  مضبوطات  وانخفضت   –807 
يف  كيلوغراماً   524.22 إىل   2015 عام  يف  كيلوغراماً   692.03 
من  املضبوطة  القنَّب  نبتات  عدد  تراجع  كام   ،2016  عام 
وأبلغت  نفسها.  الفرتة  خالل  نبتًة   78  358 إىل  نبتًة   112  073
الجامعات  عىل  تركيزها  من  زادت  بأنَّها  النيوزيلندية  الرشطة 
ا أثَّر   اإلجرامية املنظَّمة الضالعة يف زراعة القنَّب غري املرشوعة، ورمبَّ
هذا عىل العرض غري املرشوع من القنَّب. ويف عام 2016، أبيدت 
نبتات   18 و903  الطلق  الهواء  يف  مزروعة  قنَّب  نبتة   104  725

مزروعة يف 607 مواقع مغلقة.

أوقيانوسيا من 0.8 طن يف  الكوكايني يف  وزادت مضبوطات   –808 
عام 2014 إىل 1.2 طن يف عام 2015، إالَّ أنَّها ال تزال أقلَّ كثرياً من 
واستأثرت  1.9 طن،  2010 حني ضبط  عام  يف  بلغتها  التي  الذروة 
املنطقة.  يف  الكوكايني  مضبوطات  من  املائة  يف   99 بنسبة  أسرتاليا 
أسرتاليا  حدود  عىل  الكوكايني  ضبطيات  من  قيايس  عدد  وتحقَّق 
اإلجاميل  الوزن  وازداد   ،2016/2015 الفرتة  خالل  وداخلها 
إىل   2015/2014 الفرتة  خالل  كيلوغراماً   883.4 من  للمضبوطات 
ضبطية  وبسبب   .2016/2015 الفرتة  خالل  كيلوغراماً   1 378.7
وصل   ،2016 عام  يف  35 كيلوغراماً  قدرها  الكوكايني  من  واحدة 

إجاميل مضبوطات الكوكايني السنوية يف نيوزيلندا إىل مستوى قيايس 
جديد حيث بلغ 36.38 كيلوغراماً مقارنة مبا مقداره 129 غراماً يف 

عام 2015 و10.2 كيلوغرامات يف عام 2014.

بلدان  قامئة  متزايد  بقدر  ر  تتصدَّ كولومبيا  واستمرَّت   –809
حيث  أسرتاليا،  يف  املضبوط  الكوكايني  منها  يرد  التي  املصْدر 
من  املائة  يف   59.5 بنسبة  فيها  الناشئ  الكوكايني  استأثر 
الثاين/ كانون  من  الفرتة  يف  الحدود  عند  املضبوط  الكوكايني 
يف  املائة  يف   49.9 بنسبة  مقارنة   ،2016 حزيران/يونيه  إىل   يناير 
عام 2015. وعىل نحو مامثل، ازدادت نسبة الكوكايني الناشئ يف 
 كولومبيا املضبوط يف أسرتاليا من 50.5 يف املائة يف عام 2015 إىل 
الثاين/يناير إىل متوز/يوليه  الفرتة من كانون  املائة خالل  83.3 يف 
2016. كام ازدادت نسبة الكوكايني الناشئ يف بريو املضبوط عىل 
 2015 عام  يف  املائة  يف   8.9 من  لرتتفع  طفيفة،  زيادة  الحدود 
أنَّها  غري  عام 2016،  من  األول  النصف  يف  املائة  يف   11.6 إىل 
املائة  يف   90( و2014   2013 عامي  يف  منها  كثرياً  أقلَّ   ما زالت 

و31.8 يف املائة، عىل التوايل(.

يف  القانون  إنفاذ  سلطاُت  ضبطت   ،2017 شباط/فرباير  ويف   –810
يات نُفِّذت بدعم من السلطات يف بولينيزيا  أسرتاليا، بناًء عىل تحرِّ
الفرنسية وفيجي ونيوزيلندا، كمية قياسية من الكوكايني تزيد عن 
تسلَّمت هذا  أنَّها  ُزعم  اعرتضت سفينة رشاعية  أن  بعد  1.4 طن 
الكوكايني من “سفينة أم” التقت بها يف جنوب املحيط الهادئ. ويف 
ذ منذ  تُنفَّ كانون األول/ديسمرب 2016، تُوِّجت عملية دولية كانت 
أكرث من سنتني ونصف السنة بضبط 500 كيلوغرام من الكوكايني 
املهرَّب عن طريق البحر إىل أسرتاليا، إضافة إىل 606 كيلوغرامات 
آذار/مارس 2016،  تاهيتي يف  السلطات يف  الكوكايني ضبطتها   من 
و32 كيلوغراماً من الهريوين ضبطتها السلطات يف فيجي يف كانون 

األول/ديسمرب 2014. 

واحد  نسبة  سوى  أوقيانوسيا  مضبوطات  تبلغ  ومل   –811
املضبوطة  واملورفني  الهريوين  كميات  إجاميل  من  املائة  يف 
جنوب  منطقة  وظلَّت   .2015 عام  يف  العاملي  الصعيد  عىل 
يف  املضبوط  للهريوين  الرئيسية  املصدرية  املنطقة  آسيا  رشق 
يف  دت  ُحدِّ التي  الوحيدة  املصدرية  املنطقة  وكانت  أسرتاليا، 
األول  النصف  يف  األسرتالية  الحدود  عىل  ذة  املنفَّ الضبطيات 
يف  املضبوط  الهريوين  وزن  إجاميل  وانخفض   .2016 عام  من 
الفرتة  خالل  كيلوغراماً   796.6 من  النصف،  من  بأكرث  أسرتاليا 
 .2016/2015 الفرتة  خالل  كيلوغراماً   370.4 إىل   2015/2014
يف  نيوزيلندا  يف  الهريوين  من  غراماً   49.27 مجموعه  ما   وضبط 
غراماً(.   38.4(  2015 لعام  مامثل  مستوى  وهو   ،2016  عام 
نوعني  النيوزيلندية  الجامرك  سلطات  ضبطت   ،2016 عام  ويف 
ومادة  فينتانيل  األسيتيل  وهام  األفيونية،  املؤثِّرات  من 
عامي  يف  الدولية  للمراقبة  أُخضعتا  مادتان  وهام   ،U–47700
ماديت  عىل  ُعرث  األوىل،  وللمرة  التوايل؛  عىل  و2017،   2016
يف  الدولية،  للمراقبة  الخاضعتني  والبن زوديازيبينات،  الفينتانيل 

شكل لصقات.
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املؤثِّرات العقلية )ب( 

أوقيانوسيا  يف  حدثت  والجرمية،  رات  املخدِّ ملكتب  وفقاً   –812
انتشار  ل  معدَّ ويف  امليثامفيتامني  من  املضبوطة  الكميات  يف  زيادة 
ل االتِّجار بامليثامفيتامني  تعاطيه. ففي السنوات األخرية، ازداد معدَّ
املجاورة،  واملناطق  الهادئ  املحيط  منطقة  يف  الكيميائية  وسالئفه 
ل  كام أنَّ البلدان واألقاليم الجزرية يف املحيط الهادئ آخذة يف التحوُّ
إىل معابر ومقاصد نهائية لتهريب امليثامفيتامني داخل املنطقة أو 
رات، مبا يف ذلك  ل االتِّجار باملخدِّ عربها. وقد أُبلغ عن زيادة يف معدَّ

امليثامفيتامني، يف بلدان شامل املحيط الهادئ، مثل باالو.

طات األمفيتامينية  وانخفض الوزن اإلجاميل ملضبوطات املنشِّ  –813
داخل أسرتاليا بنسبة 27 يف املائة، من 631.5 12 كيلوغراماً خالل 
الفرتة 2015/2014 إىل 218.2 9 كيلوغراماً خالل الفرتة 2016/2015، 
ل للمضبوطات من تلك الفئة. كام انخفض  وهو ثاين أكرب وزن ُسجِّ
األمفيتامينية  املنّشطات  من  املضبوطة  للكميات  اإلجاميل  الوزن 
عند   ))MDMA( ميثامفيتامني  ديوكيس  4،3–ميثيلني  )باستثناء 
الحدود األسرتالية بنسبة 23.4 يف املائة من 422.8 3 كيلوغراماً خالل 
الفرتة 2015/2014 إىل 620.6 2 كيلوغراماً خالل الفرتة 2016/2015، 
ل للمضبوطات من تلك الفئة. وال تزال بلدان  وهو ثاين أكرب وزن ُسجِّ
طات األمفيتامينية  رشق آسيا وجنوب رشقها أهم مراكز شحن املنشِّ
)باستثناء “اإلكستايس”(. ويف أواخر آذار/مارس 2017، ُضبطت شحنة 
مخبّأة من امليثامفيتامني وزنها 300 كيلوغرام يف ملبورن، أسرتاليا. 
ابات املعدنية الكبرية  البوَّ وقد اكتُشفت املضبوطات يف شحنة من 
منشؤها الصني. ويف نيسان/أبريل 2017، أُبلغ عن ضبط كمية قياسية 
تصل إىل أكرث من 900 كيلوغرام من امليثامفيتامني أيضاً يف ملبورن. 

من  نيوزيلندا  يف  امليثامفيتامني  مضبوطات  كمية  وازدادت   –814
15 كيلوغراماً يف عام 2013 إىل 0.4 طن يف عام 2015، ثمَّ إىل قرابة 
طن واحد يف عام 2016، وكان منها 500 كيلوغرام ضبطت يف عملية 
واحدة. كام ازدادت كمية امليثامفيتامني املهرَّب إىل نيوزيلندا بعد أن 
كان صنعه بطريقة غري مرشوعة داخلها أكرث شيوعاً يف املايض. ويف 
الوقت نفسه، أخذت الجامعات اإلجرامية املنظَّمة العابرة للحدود 
تستهدف  األول،  املقام  يف  آسيا  رشق  وجنوب  آسيا  من  الوطنية، 

نيوزيلندا بأنشطتها، وخصوصاً فيام يتعلق بامليثامفيتامني.

“اإلكستايس”  ار  لعقَّ النطاق  واسعة  تهريب  عمليات  وجرت   –815
من أوروبا إىل أوقيانوسيا، التي أصبحت سوقاً متزايدة األهمية لهذا 
رشقها.  وجنوب  آسيا  رشق  عرب  أم  مبارش  نحو  عىل  سواء  ار،  العقَّ
“اإلكستايس”  لكميات  اإلجاميل  الوزن  ملحوظ  بقدر  وانخفض 
املكتشفة عىل الحدود األسرتالية، من 002.4 2 كيلوغرام خالل الفرتة 
الفرتة 2016/2015، وهو   2015/2014 إىل 141.5 كيلوغراماً خالل 
ما يرجع يف املقام األول إىل ضبطية واحدة وزنها 917.4 1 كيلوغراماً 
ملضبوطات  اإلجاميل  الوزن  انخفض  كام   .2015/2014 الفرتة  يف 
 6  105.6 من  املائة،  يف   28.7 بنسبة  أسرتاليا  داخل  “اإلكستايس” 
كيلوغرامات خالل الفرتة 2015/2014 إىل 352.7 4 كيلوغراماً خالل 
السنوية  املضبوطات  تراوحت  نيوزيلندا،  ويف   .2016/2015 الفرتة 

من “اإلكستايس” منذ عام 2010 بني 5 كيلوغرامات و50 كيلوغراماً، 
وُضبط 11.38 كيلوغراماً وأكرث من 000 8 قرص يف عام 2016، مقارنة 

مبقدار 8.85 كيلوغرامات وأكرث من 000 5 قرص يف عام 2015.

السالئف )ج( 

السالئف  بني  الصدارة  موقع  والسافرول  اإليفيدرين  احتلَّ   –816
الفرتة  خالل  األسرتالية  الحدود  عىل  املضبوطة  الكيميائية 
األمفيتامينية  طات  املنشِّ سالئف  وزن  وازداد   .2016/2015
بأكرث  األسرتالية  الحدود  عند  املضبوطة  “اإلكستايس”(  )باستثناء 
إىل   2015/2014 الفرتة  خالل  كيلوغرام   500.8 من  الضعف،  من 
063.7 1 كيلوغراماً خالل الفرتة 2016/2015. وُضبط يف حزيران/
شحن،  حاوية  يف  اإليفيدرين  من  طن   1.4 مقدار   2017 يونيه 
وهي أكرب ضبطية من سالئف كيميائية عىل اإلطالق عىل الحدود 
عند  املضبوطة  “اإلكستايس”  سالئف  وزن  وانخفض  األسرتالية. 
الحدود األسرتالية من 288.0 كيلوغراماً خالل الفرتة 2015/2014 
إىل 81.1 كيلوغراماً خالل الفرتة 2016/2015. وتحتلُّ الصني موقع 

طات األمفيتامينية. الصدارة بني مراكز شحن سالئف املنشِّ

يف  أسرتاليا  يف  املكتشفة  الرسية  املختربات  عدد  واستمر   –817
التناقص، من 667 مخترباً خالل الفرتة 2015/2014 إىل 575 مخترباً 
خالل الفرتة 2016/2015، غري أنَّه ال يزال ميثِّل زيادة قدرها 61.5 يف 
أشيع  امليثامفيتامني  يزال  وال   .2007/2006 بالفرتة  مقارنة  املائة 
املكتشفة،  املختربات  يف  مرشوع  غري  نحو  عىل  املصنوعة  العقاقري 
والسودوإيفيدرين  اإليفيدرين  ماديت  شيوع  استمرار  جانب  إىل 
عدد  تناقص   2016/2015 الفرتة  شهدت  ذلك،  ومع  السليفتني. 
طات األمفيتامينية  املختربات التي تصنع عىل نحو غري مرشوع املنشِّ
)مبا يف ذلك “اإلكستايس”( والهريوين “املنزيل الصنع”، يف حني ازداد 
صة الستخراج زيت القنَّب والسودوإيفيدرين.  عدد املختربات املخصَّ
وكان ثلثا عدد املختربات املكتشفة يديرها أشخاص يتعاطون املواد 

التي تنتجها، بينام كان 51 مخترباً رسيًّا يعمل عىل نطاق صناعي.

وفيام يتعلَّق بسالئف امليثامفيتامني املضبوطة يف نيوزيلندا،   –818
ل امللحوظ يف السنوات األخرية عن السودوإيفيدرين  استمر اتجاه التحوُّ
كميات  إىل   ))ContacNT( يت  إن  كونتاك  ار  عقَّ حبيبات  شكل  )يف 
بنسبة 95 يف  اإليفيدرين  اإليفيدرين. واستأثر  سائبة من مسحوق 
خالل  واإليفيدرين  السودوإيفيدرين  مضبوطات  جميع  من  املائة 
السودوإيفيدرين  املضبوطات من  أغلب  السابقني، وكانت  العامني 
تتألَّف من كميات صغرية من األدوية التي ميثِّل السودوإيفيدرين 
الة. وُضبطت كميات كبرية من السالئف، وخاصة  ناتها الفعَّ أحد مكوِّ
مدى  عىل  نيوزيلندا  حدود  عىل  منتظم  نحو  عىل   اإليفيدرين، 
التي  الرسية  امليثامفيتامني  مختربات  عدد  وازداد   .2016 عام 
اكتُشفت يف نيوزيلندا من 69 مخترباً يف عام 2015 إىل 74 مخترباً 
املكتشفة  املختربات  تناقص عدد  لوحظ  عام 2016. ومع ذلك،  يف 
التقديرات التي أشارت إىل أنَّ أحد  إذا ما أُخذت يف االعتبار أيضاً 
املختربات الرسية املشتبه فيها ال يستويف معايري التصنيف كمخترب 
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رسي. وشهد النصف األول من عام 2017 انخفاضاً كبرياً يف الكميات 
املضبوطة عىل الحدود من اإليفيدرين، يف حني بلغ عدد املختربات 
نحو  عام 2017  األوىل من  األربعة  األشهر  املكتشفة خالل  الرسية 

نصف العدد املكتشف يف الفرتة نفسها من عام 2016.

للمرة  نيوزيلندا  يف  ُضبطت   ،2017 الثاين/يناير  كانون  ويف   –819
امليثامفيتامني  يت–بوك  الكيميائية  املادة  اإلطالق  عىل   األوىل 
هة  مموَّ لرتاً   160 قدرها  بكمية   ،)t–boc methamphetamine(
كيميائيًّا ملنع كشفها. واكتشفت املضبوطات يف شحنة مستوردة من 

هونغ كونغ، الصني.

يتعلَّق  فيام  للوضع  شامل  استعراض  عىل  االطِّالع  وميكن   –820
مبراقبة السالئف والكيمياويات التي يكرث استعاملها يف صنع العقاقري 
رة واملؤثِّرات العقلية عىل نحو غري مرشوع يف املنطقة يف تقرير  املخدِّ

الهيئة لعام 2017 عن تنفيذ املادة 12 من اتفاقية سنة 1988.

املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية )د( 

عىل  املضبوطة  الجديدة  النفسانية  املؤثِّرات  كمية  ازدادت   –821
الحدود األسرتالية، املختارة من أجل إخضاعها ملزيد من التحليل، إىل 
أربعة أضعاف تقريباً، من 52.7 كيلوغراماً خالل الفرتة 2015/2014 
ذلك،  ومع   .2016/2015 الفرتة  خالل  كيلوغرامات   204.7  إىل 
املضبوطة  القياسية  الكمية  من  كثرياً  أقلَّ  الكمية  هذه  تزال  ال 
املواد،  تلك  بني  ومن  كيلوغراماً(.   543(  2014/2013 الفرتة  خالل 
استأثرت مجموعة من املواد املعروفة اصطالحاً باسم “مواد من نوع 
األمفيتامني” بنسبة قدرها 51.8 يف املائة من املضبوطات )حسب 
الوزن(، وتلتها املواد من نوع الكاثينون )24.6 يف املائة(، واملواد من 
نوع الرتيبتامني )17.4 يف املائة(، وشبائه القنَّبني االصطناعية )5.8 يف 
املائة(. وزاد عدد حاالت اكتشاف الكيتامني عند الحدود األسرتالية 
الفرتة 2015/2014 إىل  إىل أكرث من الضعف، من 218 حالًة خالل 
رقم قيايس جديد هو 487 حالًة خالل الفرتة 2016/2015؛ واكتشف 
معظم كميات الكيتامني يف إطار حركة الربيد الدويل. وتناقص عدد 
حاالت اكتشاف الغاما–بوتريوالكتون عند الحدود األسرتالية بنسبة 
44 يف املائة، من 157 حالًة خالل الفرتة 2015/2014 إىل 88 حالة 
باعتبارها  بلداً  وعرشون  مثانية  د  وُحدِّ  .2016/2015 الفرتة  خالل 
مراكز شحن لكميات الكيتامني املكتشفة خالل الفرتة 2016/2015، 
تلك  بني  ومن   .2015/2014 الفرتة  خالل  بلداً   15 بتحديد  مقارنة 
البلدان، كانت اململكة املتحدة مركز الشحن يف ما نسبته 56.9 يف 

املائة من حاالت اكتشاف الكيتامني خالل الفرتة 2016/2015.

وال تزال مؤثِّرات نفسانية جديدة تظهر يف نيوزيلندا. وأسفرت   –822
نيوزيلندا  يف  والرشطة  الجامرك  جهازي  بني  مشرتكة  تحقيقات 
عن ضبط   2017 وآب/أغسطس  حزيران/يونيه  بني  الفرتة  يف 
11 كيلوغراماً من القنَّب االصطناعي وما مجموعه 3 كيلوغرامات 
من ماديت AMB–FUBINACA وAB–PINACA اللتني تستخدمان 

يف صنع القنَّب االصطناعي عىل نحو غري مرشوع.

التعاطي والعالج  –5

التي  املعيشية،  لألرس  االستقصائية  الدراسة  من  تبنيَّ   –823
إىل  حزيران/يونيه  من  الفرتة  يف  األسرتالية  الصحة  وزارة  أجرتها 
ترشين الثاين/نوفمرب 2016 يف إطار االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة 
رات يف أسرتاليا لعام 2016، أنَّ ما نسبته 15.6 يف املائة من  املخدِّ
رات خالل  األشخاص من سنِّ الرابعة عرشة فأكرث قد تعاطوا املخدِّ
فرتة االثني عرش شهراً السابقة إلجراء الدراسة، مبا يف ذلك العقاقري 
يف  لة  املسجَّ النسبة  عىل  طفيفة  زيادة  ذلك  وميثِّل  الصيدالنية. 
الدراسة االستقصائية السابقة التي أجريت يف عام 2013 )15.0 يف 
املائة(، وزيادة تدريجية منذ عام 2007 )13.4 يف املائة(. ولوحظ 
حدوث زيادة يف تعاطي العقاقري الصيدالنية، وأُبلغ بأنَّ املسكِّنات 
رات  املخدِّ أشيع  ضمن  الثاين  املركز  احتلَّت  األفيونية  واملؤثِّرات 

تعاطياً بعد القنَّب.

امليثامفيتامني  تعاطي  انتشار  ل  معدَّ ملحوظ  بقدر  وتناقص   –824
واألمفيتامني بني البالغني يف أسرتاليا خالل السنة السابقة، من 2.1 يف 
ل  املائة يف عام 2013 إىل 1.4 يف املائة يف عام 2016. كام تناقص معدَّ
املائة  يف   1.3 من  السابقة،  السنة  املهلوسات خالل  تعاطي  انتشار 
ل االنتشار  املائة يف عام 2016. لكنَّ معدَّ يف عام 2013 إىل 1.0 يف 
السنوي لتعاطي الكوكايني من 2.1 يف املائة يف عام 2013 ازداد إىل 
2.5 يف املائة يف عام 2016، وهي نسبة أعىل بكثري من النسبة املبلَّغ 
ا،  عنها يف عام 2004 )1 يف املائة(. وظلَّ مستوى تعاطي القنَّب مستقرًّ
ل انتشار تعاطيه خالل السنة السابقة 10.4 يف املائة.  حيث بلغ معدَّ
ل االنتشار السنوي لتعاطي “اإلكستايس” من 3.0 يف  وانخفض معدَّ
املائة يف عام 2010 إىل 2.5 يف املائة يف عام 2013 ثمَّ إىل 2.2 يف املائة 

يف عام 2016. 

متوسط  أنَّ  املعيشية  لألرس  االستقصائية  الدراسة  ووجدت   –825
عمر األشخاص عند تجربة أيِّ نوع من مواد التعاطي للمرة األوىل 
يف أسرتاليا قد ازداد من 19.3 عاماً يف عام 2013 إىل 19.7 عاماً يف 
للمرة  التعاطي  عند  العمر  متوسط  زيادة  عن  وأُبلغ   ،2016 عام 
تحديداً.  واملهلوسات  واألمفيتامينات  القنَّب  يخصُّ  فيام  األوىل 
الثالثني  سنِّ  دون  األشخاص  لدى  رات  املخدِّ تعاطي  تناقص  وقد 
تعاطي  ل  معدَّ ازداد  حني  يف   ،2001 بعام  مقارنة   2016 عام  يف 
رات بني األشخاص الذين ترتاوح أعامرهم بني 40 سنًة   بعض املخدِّ

و69 سنًة منذ عام 2013.

كام وجدت الدراسة االستقصائية لألرس املعيشية أنَّ ما يقرب   –826
السابقة  السنة  خالل  أسرتاليا  يف  الكوكايني  تعاطوا  من  ثلثي  من 
مل يفعلوا ذلك سوى مرة أو مرتني سنويًّا. وكذلك، وجدت الدراسة 
االستقصائية أنَّ ما يزيد قليالً عن نصف َمن تعاطوا “اإلكستايس” 
قد  بأنَّهم  أبلغوا  ن  وممَّ سنويًّا.  مرتني  أو  مرة  إالَّ  ذلك  يفعلوا  مل 
تتجاوز  مل  السابقة  السنة  خالل  و”اإلكستايس”  الكوكايني  تعاطوا 
نسبة متعاطي هاتني املادتني مرة واحدة عىل األقل يف كل أسبوع 
ما يرتاوح بني 2 و3 يف املائة. وعىل النقيض من ذلك، فمن بني من 
أبلغوا بأنَّهم قد تعاطوا القنَّب واألمفيتامينات خالل السنة السابقة، 
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كانوا  أنَّهم  التوايل،  املائة، عىل  املائة و20 يف  نسبته 36 يف  ما  ذكر 
يتعاطون تلك املواد مرة واحدة عىل األقل يف كل أسبوع.

املواطنني  من  املائة  يف   4.8 نسبته  ما  أبلغ   ،2016 عام  ويف   –827
قد  أنَّهم  االستقصائية  بالدراسة  املشمولني  البالغني  األسرتاليني 
ار صيدالين خالل فرتة االثني عرش شهراً السابقة  أساءوا استعامل عقَّ
مقارنة بنسبة 3.6 يف املائة يف عام 2013. وفيام يتعلَّق بالتعاطي 
خالل السنة السابقة، احتلت املسكِّنات واملؤثِّرات األفيونية املركز 
بلغ  انتشار  ل  مبعدَّ القنَّب،  بعد  التعاطي  شيوع  حيث  من   الثاين 
3.6 يف املائة. ومن بني من تعاطوا املسكِّنات واملؤثِّرات األفيونية 
قد  بأنَّهم  منهم  املائة  يف   75 نسبته  ما  أبلغ  األخرية،  الفرتة   يف 
 تعاطوا منتجات الكوديني التي تُباع من دون وصفة طبية، يف حني 
منتجات  تعاطوا  بأنهم  األفراد  من  املائة  40 يف  نسبته  ما  أبلغ 
األوكسيكودون  وتىل ذلك  إىل وصفة طبية،  تحتاج  التي  الكوديني 
والفينتانيل  املائة(،  يف   4.3( واملورفني  املائة(،  يف   16.7( 
اتفاقية  للمراقبة مبوجب  مواد خاضعة  وجميعها  املائة(،  يف   0.9( 
والرتامادول   ،1972 سنة  بربوتوكول  املعدلة  بصيغتها   1961 سنة 
)9.5 يف املائة( وشبائه الغابابينتني )1.7 يف املائة(، وهام مادتان غري 
خاضعتني للمراقبة الدولية. وازدادت بقدر ملحوظ نسبة متعاطي 
األمفيتامينات  اعتربوا  الذين  السابقة  السنة  خالل  األمفيتامينات 
املتعاطاة  للامدة  األسايس  الشكل  طبية  وصفات  إىل  تحتاج  التي 
ر بنسبة 3.0 يف املائة  خالل فرتة االثني عرش شهراً السابقة، مامَّ يقدَّ

يف عام 2013 إىل 11.1 يف املائة يف عام 2016.

القنَّبني  شبائه  لتعاطي  السنوي  االنتشار  ل  معدَّ وتناقص   –828
االصطناعية بني البالغني يف أسرتاليا من 1.2 يف املائة يف عام 2013 
ل تعاطي املؤثِّرات  إىل 0.3 يف املائة يف عام 2016. كام تناقص معدَّ
النفسانية الجديدة من 0.4 يف املائة يف عام 2013 إىل 0.3 يف املائة يف 

عام 2016.

رات يف  املخدِّ لرصد  الوطني  للربنامج  الثاين  التقرير  ويستند   –829
مياه املجاري يف أسرتاليا إىل تحليل أُجري يف الفرتة بني آب/أغسطس 
مناطق  من  املأخوذة  املجاري  ملياه   2017 وشباط/فرباير   2016
التقرير  ويشري  أسرتاليا.  سكان  نصف  عىل  قليالً  يزيد  ما  يسكنها 
إىل أنَّ امليثامفيتامني، من بني املواد املكتشفة، ال يزال املادة األكرث 
 2016 عام  شهد  ذلك،  ومع  أسرتاليا.  يف  املناطق  جميع  يف  تعاطياً 
ما يتامىش  السابق، وهو  بالعام  بوجه عام مقارنة  طفيفاً  انخفاضاً 
مع الرتاجع املبلَّغ عنه يف املضبوطات. ومع ذلك، ال تزال البيانات 
ة من تحليل مياه املجاري تشري إىل زيادة واضحة يف استهالك  املستمدَّ
ل انتشار  امليثامفيتامني خالل الفرتة 2013–2016 رغم انخفاض معدَّ
الربنامج  يخترب  ومل  ذاتها.  الفرتة  األمفيتامينية خالل  املواد  تعاطي 
ل االنتشار،  استهالك القنَّب. وعىل النقيض من البيانات املتعلقة مبعدَّ
ر الستهالك “اإلكستايس” منخفضاً يف جميع أنحاء  كان الحجم املقدَّ
البلد، ومل تُلَحظ أيُّ اتجاهات ثابتة يف هذا الصدد، مع أنَّ متوسط 
النصف  مبقدار  انخفض  واألقاليم  الواليات  عواصم  يف  االستهالك 
تقريباً. ومن الثابت أنَّ مستويات استهالك الكوكايني قد زادت يف 

عدد من املناطق الجغرافية. وتشري النتائج التي أبلغ عنها الربنامج 
تلك  سوق  أنَّ  إىل  الجديدة  النفسانية  املؤثِّرات  من  أربعة  بشأن 
رات غري  املواد ال تزال صغرية باملقارنة مع األسواق الراسخة للمخدِّ
االصطناعي  القنَّبني  يُكَشف شبيه  املثال، مل  املرشوعة. فعىل سبيل 
JWH–018 الخاضع للمراقبة الدولية مبوجب اتفاقية سنة 1971 أو 
شبيه القنَّبني االصطناعي JWH–073 غري الخاضع للمراقبة الدولية 
يف أيِّ موقع من مواقع االختبار يف جميع أنحاء أسرتاليا. ومن ناحية 
وامليثيلون،  امليفيدرون  مادتا  املواقع  من  عدد  يف  اكتشف  أخرى، 
الخاضعتان للمراقبة الدولية مبوجب اتفاقية سنة 1971، وإن كان 
للدراسة، فإنَّ هناك انخفاضاً  ذلك مبستويات تكاد ال تُذكر. ووفقاً 
وغري  )املرشوع  األفيونية  املؤثِّرات  استعامل  ل  معدَّ يف  تدريجيًّا 
املرشوع(، وخصوصاً األوكسيكودون، خالل فرتة الدراسة. وتناقص 
الواليات  عواصم  يف  والفينتانيل  األوكسيكودون  استهالك  متوسط 
وشباط/ آب/أغسطس 2016  بني  الفرتة  يف  كبري  حدٍّ  إىل  واألقاليم 

من  االستهالك  مستوى  أنَّ  إىل  يشري  التقرير  أنَّ  غري   ،2017 فرباير 
هاتني املادتني ال يزال مثرياً للقلق.

رات يف أسرتاليا إىل قياس  ويهدف برنامج رصد تعاطي املخدِّ  –830
احتجزتهم  الذين  األشخاص  أوساط  يف  رات  املخدِّ تعاطي  مستوى 
الرشطة يف اآلونة األخرية. ويف إطار هذا الربنامج، تجرى مقابالت 
وفحوص عىل أساس طوعي ورسي للمحتجزين الذين أُلقي القبض 
عليهم وظلُّوا قيد االحتجاز لفرتة أقل من 48 ساعًة. وتشري النتائج 
ل إليها الربنامج إىل أنَّ مستوى تعاطي امليثامفيتامني املبلَّغ  التي توصَّ
عنه من املتعاطني أنفسهم قد ازداد حتى تجاوز نظريه فيام يتعلَّق 
بالقنَّب، حيث ارتفع من 50.4 يف املائة خالل الفرتة 2015/2014 إىل 
رات  59.7 يف املائة خالل الفرتة 2016/2015، مامَّ يجعله أشيع املخدِّ
التي أبلغ املحتجزون لدى الرشطة عن تعاطيها خالل فرتة االثني 
عرش شهراً السابقة. وازدادت نسبة املحتجزين الذين كانت نتيجة 
اختبار امليثامفيتامني لديهم إيجابية من 38.7 يف املائة خالل الفرتة 
لتتجاوز   ،2016/2015 الفرتة  خالل  املائة  يف   49 إىل   2015/2014
القنَّب  اختبار  نتيجة  كانت  الذين  املحتجزين  نسبة  األوىل  للمرة 
بأنفسهم  أبلغوا  الذين  املحتجزين  نسبة  وظلَّت  إيجابية.  لديهم 
ة نسبيًّا عىل مدى  عن تعاطيهم القنَّب خالل السنة السابقة مستقرَّ
العقد املايض، حيث بلغت 58.3 يف املائة خالل الفرتة 2016/2015. 
وازدادت نسبة املحتجزين الذين كانت نتيجة اختبار الكوكايني لديهم 
 2015/2014 الفرتة  املائة خالل  0.8 يف  من  طفيفة  زيادة  إيجابية 
إىل 0.9 يف املائة خالل الفرتة 2016/2015، يف حني استمرَّت نسبة 
املحتجزين الذين أبلغوا بأنفسهم عن تعاطيهم الكوكايني يف التزايد 
من 14.2 يف املائة خالل الفرتة 2015/2014 إىل 16 يف املائة خالل 
الفرتة 2016/2015. وازدادت نسبة املحتجزين الذين كانت نتيجة 
اختبار “اإلكستايس” لديهم إيجابية زيادة طفيفة من 1.3 يف املائة 
خالل الفرتة 2015/2014 إىل 1.9 يف املائة خالل الفرتة 2016/2015، 
عن  بأنفسهم  أبلغوا  الذين  املحتجزين  نسبة  استمرَّت  حني  يف 
الفرتة  املائة خالل  يف   14.7 من  التزايد  يف  “اإلكستايس”  تعاطيهم 
2015/2014 إىل 16.2 يف املائة خالل الفرتة 2016/2015. وتناقصت 
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لديهم  الهريوين  اختبار  نتيجة  كانت  الذين  املحتجزين  نسبة 
 إيجابية مبقدار النصف تقريباً منذ الفرتة 2007/2006؛ حيث بلغت 
5.7 يف املائة خالل الفرتة 2016/2015، وهو أدن مستوى ياُلحظ 
املحتجزين  نسبة  ازدادت  كام  املايض.  العقد  خالل  النسبة  لتلك 
املايض  العام  الهريوين خالل  تعاطيهم  عن  بأنفسهم  أبلغوا   الذين 
من 11.1 يف املائة خالل الفرتة 2015/2014 إىل 12.5 يف املائة خالل 

الفرتة 2016/2015.

العقاقري  كانت   ،2016/2015 الفرتة  وخالل  أسرتاليا  ويف   –831
بعد  التعاطي،  من  العالج  اللتامس  املرىض  دفعت  التي  الرئيسية، 
الكحوليات )32 يف املائة(، هي األمفيتامينات )23 يف املائة(، والقنَّب 
)23 يف املائة(، والهريوين )6 يف املائة(. وازدادت نسبة حاالت العالج 
من تعاطي املواد األمفيتامينية من 11 يف املائة من حاالت العالج 
خالل الفرتة 2011/2010 إىل 23 يف املائة خالل الفرتة 2016/2015. 
وعىل الرغم من أنَّ السكان األصليني ميثِّلون نسبة 2.7 يف املائة من 
سكان أسرتاليا من سنِّ العارشة فأكرث، فقد بلغت نسبتهم 14 يف املائة 
الكحولية  املرشوبات  تعاطي  من  العالج  خدمات  زبائن  عدد  من 

رات األخرى.  واملخدِّ

يف  أُجريت  املعيشية  لألرُس  استقصائية  دراسة  وتظهر   –832
نيوزيلندا يف عامي 2015 و2016 أنَّ 1.1 يف املائة من السكان الذين 
خالل  األمفيتامينات  تعاطوا  عاماً  و64   16 بني  أعامرهم  ترتاوح 
السنة السابقة، مبا ميثِّل زيادة قدرها 22.2 يف املائة مقارنة بالفرتة 
التعاطي منذ  املائة(، مع استقرار مستويات  2015/2014 )0.9 يف 
ل انتشار  الفرتة 2012/2011. ووجدت الدراسة االستقصائية أنَّ معدَّ
التعاطي خالل السنة السابقة بلغ أعىل مستوياته )2.4 يف املائة( يف 
ل انتشار تعاطي  الفئة العمرية من 25 إىل 34 عاماً. ويف حني أنَّ معدَّ
الفينتانيل يف نيوزيلندا ليس معروفاً، إالَّ أنَّ املعلومات املتاحة تشري 
إىل أنَّ تعاطي هذه املادة ظلَّ عند مستويات منخفضة ومل يشهد 

أيَّ زيادة.

يف  يوميًّا  املجاري  مياه  من  تُؤخذ  التي  العيِّنات  وتبنيِّ   –833
 ،2014 متوز/يوليه  إىل  أيار/مايو  من  الفرتة  يف  نيوزيلندا،  أوكالند، 
أوكالند،  يف  املكتشفة  التعاطي  عقاقري  أشيع  من  امليثامفيتامني  أنَّ 
وقلَّام  األسبوع.  طوال  باستمرار  العيِّنات  يف  اكتشافه  إىل  بالنظر 
فيام  و“اإلكستايس”،  الكوكايني  استهالك  عىل  ات  مؤرشِّ اكتُشفت 
األول/ديسمرب 2016،  األسبوع. ويف كانون  نهاية  خال فرتات عطلة 
اثني عرش شهراً  تجريبيًّا ملدة  النيوزيلندية برنامجاً  بدأت الرشطة 
ات  مؤرشِّ عن  بحثاً  املجاري  مياه  من  املأخوذة  العيِّنات  لتحليل 

األلفا– ومادة  والهريوين  والكوكايني  امليثامفيتامني  استهالك  عىل 
أوكالند  يف  و”اإلكستايس”   )α–PVP( بريوليدينوفالريوفينون 
وكرايست تشريش، من أجل وضع خط أساس ملستويات االستهالك. 
وأظهرت األشهر الستة األوىل من التحليل تذبذبات صغرية يف كميات 
امليثامفيتامني والكوكايني و“اإلكستايس” املكتشفة يف كال املوقعني، يف 
حني مل تكتشف أيُّ كميات من ماديت األلفا–بريوليدينوفالريوفينون 

)α–PVP( والهريوين. 

رات  ورصدت الدراسة التي أجراها برنامُج رصد تعاطي املخدِّ  –834
بني املحتجزين يف نيوزيلندا مستويات تعاطي املرشوبات الكحولية 
أوساط  يف  واملشاكل،  األرضار  من  بذلك  يتصل  وما  رات،  واملخدِّ
البالغني الذين احتجزتهم الرشطة وأودعوا قيد الحجز االحتياطي 
ملدة تقلُّ عن 48 ساعًة يف أربعة مراكز مراقبة تابعة للرشطة يف 
وسط املدينة، من خالل مقابالت وفحوص طوعية ورسية. وتناقصت 
السابقة  السنة  خالل  القنَّب  تعاطوا  الذين  املحتجزين   نسبة 
من 76 يف املائة يف عام 2011 إىل 69 يف املائة يف عام 2015. وازدادت 
نسبة املحتجزين الذين تعاطوا امليثامفيتامني خالل السنة السابقة 
من 28 يف املائة يف عام 2012 إىل 36 يف املائة يف عام 2015. واستمرَّت 
نسبة املحتجزين الذين تعاطوا “اإلكستايس” خالل السنة السابقة 
يف االنخفاض، لترتاجع من 28 يف املائة يف عام 2011 إىل 19 يف املائة 
تعاطوا  بأنَّهم  أفيد  الذين  املحتجزين  نسبة  يف عام 2015. وظلَّت 
كانت  ملا  السابقة مامثلة  السنة  األفيونية يف  واملؤثِّرات  الكوكايني 
عليه يف األعوام املاضية، وهي 5 يف املائة و6 يف املائة عىل التوايل. 
وتراجعت نسبة املحتجزين الذين تعاطوا شبائه القنَّبني االصطناعية 
 يف السنة السابقة من 47 يف املائة يف عام 2014 إىل 27 يف املائة يف 
يف  االصطناعية  القنَّبني  منتجات  جميع  لحظر  نتيجة   ،2015 عام 
أيار/مايو 2014، حيث سحبت جميع الرتاخيص املؤقَّتة التي كانت 
املؤثِّرات  قانون  مبوجب  النفسانية  املؤثِّرات  ملنتجات  منحت   قد 

النفسانية لسنة 2013.

ويف متوز/يوليه 2017، أصدر كبري األطباء الرشعيني ورشطة   –835
نيوزيلندا تحذيراً عقب وقوع سبع حاالت وفاة عىل األقل يف أوكالند 

يف ذلك الشهر بدا أنَّها ذات صلة بتعاطي القنَّب االصطناعي.

رات وعالجه يف  وبالنظر إىل نقص البيانات عن تعاطي املخدِّ  –836
البلدان األخرى يف أوقيانوسيا، تناشد الهيئُة مرة أخرى حكوماِت 
رات وعالجه حتى  تلك البلدان أن تجمع بيانات عن تعاطي املخدِّ
الهيئُة  وتحثُّ  رات،  باملخدِّ املعنية  الوطنية  السياسات  بها  تستنري 

املجتمَع الدويل عىل تقديم الدعم يف هذا الصدد.
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ن هذا الفصل التوصيات الرئيسية الصادرة عن الهيئة  يتضمَّ  –837
رات خالل  الدولية ملراقبة املخدِّ االتفاقيات  لتنفيذ  بعد استعرضها 

الفرتة املشمولة بالتقرير. 

عالج املصابني باالضطرابات الناشئة عن تعاطي 
رات وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم يف املجتمع:  املخدِّ

رات عنارص أساسية لخفض الطلب عىل املخدِّ

الدويل  اإلطار  يف  الزاوية  حجر  وعافيته  اإلنسان  صحة  تَُعدُّ   –838
للمفاهيم  املوضوعي  االستعراض  أدَّى  وقد  رات.  املخدِّ ملراقبة 
والعوامل  رات  املخدِّ تعاطي  عن  الناجمة  لالضطرابات  األساسية 
املرتبطة بها، والتدخُّالت العالجية، والنهج والطرائق املتَّبعة يف ذلك، 
املجال.  هذا  يف  دة  املحدَّ التوصيات  من  سلسلة  الهيئة  إصدار  إىل 
الدولية  املعاهدات  يف  األطراف  بأنَّ  الحكومات  كلَّ  الهيئُة  وتذكِّر 
ملنع  املمكنة عمليًّا  التدابري  باتخاذ جميع  ملَزمة  رات  املخدِّ ملراقبة 
وقت  يف  ذلك  يف  املتورِّطني  األشخاص  واستبانة  رات  املخدِّ تعاطي 
تأهيلهم  وإعادة  رعايتهم  ومتابعة  وتثقيفهم  وعالجهم  مبكِّر، 
املصابني  عالج  يُّعدُّ  ذلك،  عىل  وعالوًة  اجتامعيًّا.  إدماجهم  وإعادة 
رات وإعادة تأهيلهم وإعادة  باالضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّ
إدماجهم االجتامعي من بني األهداف العملية الرئيسية للتوصيات 
رات الواردة يف الوثيقة الختامية  املتعلقة بخفض الطلب عىل املخدِّ
“التزاُمنا  املعنونة  العامة،  للجمعية  الثالثني  االستثنائية  للدورة 
نحو  عىل  ومواجهتها  العاملية  رات  املخدِّ ملشكلة  ي  بالتصدِّ املشرتك 
خ  املؤرَّ دا–1/30  قرارها  العامة يف  الجمعية  اعتمدتها  التي  ال”،   فعَّ

19 نيسان/أبريل 2016.

التوصية 1: تحثُّ الهيئُة جميَع الحكومات عىل القيام مبا ييل:

عن  الناشئة  االضطرابات  انتشار  حول  البيانات  )أ(  جمع   
العالج  عىل  الحصول  وإمكانية  رات  املخدِّ تعاطي 

واالستفادة منه؛

التأهيل  وإعادة  العالج  خدمات  جعل  يف  )ب(  االستثامر   

مستندة إىل أدلة؛

وهام  التأهيل،  وإعادة  للعالج  كافية  موارد  )ج(  تخصيص   

عنرصان رئيسيان لخفض الطلب؛

إيالء اهتامم خاص لفئات سكانية معيَّنة؛ )د(   

)ه(  تبادل أفضل املامرسات وبناء القدرات عىل الصعيدين   

الوطني والدويل؛

تحفيز إجراء بحوث بشأن تدخالت جديدة. )و(   

ولالطِّالع عىل توصيات إضافية ومزيد من التفاصيل بشأن اإلجراءات 

املقرتحة، يُرجى الرجوع إىل القسم ميم املعنون )“التوصيات”( يف 

الفصل األول.

 تعزيز االتِّساق يف تطبيق املعاهدات الدولية 
رات ملراقبة املخدِّ

يتعنيَّ عىل الحكومات أن تضمن امتثال الترشيعات الوطنية   –839

بعض  اتَّخذت  وقد  رات.  املخدِّ ملراقبة  الدولية  املعاهدات  ألحكام 

مقتضيات  تخالف  ترشيعية  تدابري  اتخاذ  تعتزم  أو  الحكومات 

مثَّة  الخصوص،  وجه  وعىل  رات.  املخدِّ ملراقبة  الدولية  املعاهدات 

واستخدامه  به  والتجارة  القنَّب  إنتاج  ستجيز  أو  تجيز  ترشيعات 

ألغراض غري طبية.

دت  الدول األعضاء جدَّ بأنَّ  الحكومات  تُذكَّر جميَع   :2 التوصية 

العامة  الثالثني للجمعية  للدورة االستثنائية  الختامية  الوثيقة  يف 

الثالث  الدولية  االتفاقيات  وأهداف  بغايات  التزامها  تأكيد 

رات. ملراقبة املخدِّ

الفصل الرابع

توصيات إلى الحكومات واألمم المتحدة
وسائر المنظمات الدولية والوطني�ة  المعني�ة
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رات  املخدِّ استخدام  يقترص  االتفاقيات،  بتلك  عمالً   :3 التوصية 
واملؤثِّرات العقلية عىل األغراض الطبية والعلمية. وال تتَّفق سائر 
رات،  للمخدِّ الدولية  للمراقبة  القانوين  اإلطار  مع  االستخدامات 
يف  القانونية  التزاماتها  احرتام  إىل  الدول  جميَع  الهيئُة  وتدعو 

هذا الصدد.

د الهيئة عىل وجوب استيفاء بعض الرشوط يك يتَّسق  وتشدِّ  –840
رات” مع االتفاقيات الدولية ملراقبة  تشغيل “غرف استهالك املخدِّ
رات. ويتمثَّل أول تلك الرشوط يف رضورة أن يكون الهدف  املخدِّ
رات  األسايس لتلك املرافق هو الحدُّ من اآلثار السلبية لتعاطي املخدِّ
رات واالتِّجار بها أو التشجيع عليهام. دون التغايض عن تعاطي املخدِّ

تلك  إنشاء  وافقت عىل  التي  الدول  كلَّ  الهيئُة  تدعو   :4 التوصية 
املرافق إىل أن تضمن توفري خدمات العالج وإعادة التأهيل وإعادة 
تلك  توفِّر  مرافق  إىل  تحيلهم  أو  للمرىض،  االجتامعي  اإلدماج 
الخدمات، وتشري إىل أنَّ توفري تلك الخدمات يجب أالَّ يكون بديالً 

عن برامج خفض الطلب.

حقوق اإلنسان

أكَّدت الهيئة مراراً أهمية احرتام حقوق اإلنسان والحريات   –841
الدولية  للمعاهدات  ال  الفعَّ التنفيذ  من  األساسية وحاميتها كجزء 
إجراءات  تكون  ليك  أنَّه  تؤكِّد  الهيئة  تزال  وال  رات.  املخدِّ ملراقبة 
مع  متَّسقة  تكون  أن  يجب  ومستدامة  ناجحة  رات  املخدِّ مراقبة 

املعايري الدولية لحقوق اإلنسان.

بشأن  اعتامد سياسات  إىل  الدول  الهيئُة جميَع  تدعو   :5 التوصية 
رات تحرتم سيادة القانون وحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك افرتاض  املخدِّ
فيني، والحق يف محاكمة  الرباءة، وحظر االعتقال واالحتجاز التعسُّ

عادلة، والحامية من جميع أشكال العقوبة القاسية والالإنسانية.

رات  التوصية 6: يجب عىل الدول حامية األطفال من تعاطي املخدِّ
واالتِّجار  املرشوعة  غري  املواد  إنتاج  يف  األطفال  استخدام  ومنع 
سيَّام  وال  الطفل،  حقوق  التفاقية  وفقاً  مرشوعة،  غري  بصفة   بها 

املادة 33 منها.

يف  تدابري  اتخاذ  بإمكانية  الدول  جميَع  الهيئُة  تذكِّر   :7 التوصية 
مجال التوعية والعالج وإعادة التأهيل والرعاية الالحقة تضاف إىل 
رات والجرائم  العقوبة عىل الجرائم البسيطة الطابع املتعلقة باملخدِّ

رات أو تحل محلها. التي يرتكبها أشخاص يتعاطون املخدِّ

التوصية 8: يجب أن يظلَّ مبدأ التناسب مبدأً توجيهيًّا يف املسائل 
رات. ومع أنَّ تحديد الجزاءات املنطبقة عىل جرائم  املتصلة باملخدِّ
رات يظلُّ من صالحيات الدول األطراف يف االتفاقيات، فإنَّ  املخدِّ
ر اإلعراب عن موقفها بشأن مسألة عقوبة اإلعدام عىل  الهيئة تكرِّ
ع الدوَل التي ما زالت تفرض هذه العقوبة  هذه الجرائم، وتشجِّ
الفئة  إلغائها بخصوص هذه  النظر يف  رات عىل  عىل جرائم املخدِّ

من الجرائم.

الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة 
رات العاملية املعقودة يف عام 201٦ املخدِّ

الصادرة  الختامية  الوثيقة  داً، يف  األعضاء مجدَّ الدوُل  أكَّدت   –842 
مشكلة  بشأن  العامة  للجمعية  الثالثني  االستثنائية  الدورة  عن 
رات،  رات العاملية، التزامها باملعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ املخدِّ
عىل  األعضاء  الدول  تساعد  املنحى  عملية  عمل  خطة  وعرضت 

رات العاملية. ي ملشكلة املخدِّ التصدِّ

الحكومات  مع  تعاونها  ملواصلة  استعداد  عىل  الهيئة   :9 التوصية 
مراقبة  تحسني  بغية  املدين  واملجتمع  املعنية  الدولية  واملنظامت 
رات يف جميع أنحاء العامل يف سياق خطة التنمية املستدامة  املخدِّ
عىل  الحكومات  جميَع  أخرى  مرة  الهيئُة  ع  وتشجِّ  .2030 لعام 
دة  املحدَّ والغايات  األهداف  تنفيذ  نحو  م  تقدُّ إحراز  مواصلة 
صوب  الدويل  التعاون  بشأن  العمل  وخطة  السيايس  اإلعالن  يف 
العاملية  رات  املخدِّ متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة  اسرتاتيجية 

لعام 200٩ واستعراضها بحلول املوعد املستهدف يف عام 201٩.

التوافر

ن الوثيقة الختامية للدورة االستثنائية الثالثني للجمعية  تتضمَّ  –843
العامة عنارص هامة لتحسني إمكانية الحصول عىل املواد الخاضعة 
ي عىل  التصدِّ والعلمية من خالل  الطبية  األغراض  لتلبية  للمراقبة 

النحو املناسب للعوائق املوجودة يف هذا الشأن.

الكامل  التنفيذ  عىل  الحكومات  جميَع  الهيئُة  تحثُّ   :10 التوصية 
للتوصيات العملية بشأن تحسني إمكانية الحصول عىل املواد الخاضعة 
للمراقبة لألغراض الطبية والعلمية، والعمل يف الوقت نفسه عىل 
الصلة  ذات  للتوصيات  الكامل  والتنفيذ  وتعاطيها،  ترسيبها  منع 
الهيئُة  الهيئة. وتدعو  تقارير سنوية سابقة صادرة عن  الواردة يف 
الحكوماِت أيضاً إىل دعم املبادرات امللموسة بشأن تنفيذ التوصيات 
العملية واملشاركة يف تنفيذها، وتقف عىل أهبة االستعداد ملواصلة 
تقديم دعمها إىل الحكومات فيام تبذله من جهود من أجل ضامن 
رة واملؤثِّرات العقلية لألغراض الطبية والعلمية،  توافر العقاقري املخدِّ

بالتنسيق مع سائر املنظامت الدولية والوطنية.

القنَّب

التوصية 11: ينبغي للحكومات التي تنظر يف استخدام شبائه القنَّبني 
ص نتائج الدراسات العلمية واالختبارات  لألغراض الطبية أن متحِّ
الطبية يف ذلك الشأن وأن تتأكَّد من أنَّ إصدار وصفات هذه املواد 
صني،  ألغراض طبية يستند إىل معرفة طبية وإرشاف طبي متخصِّ
متاحة  علمية  أدلة  إىل  يستند  املواد  هذه  وصفات  إصدار  وأنَّ 

ويراعي اآلثار الجانبية املحتملة للمواد املعنية.
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التوصية 12: ينبغي أيضاً أن تكفل الحكوماُت توافَر شبائه القنَّبني 
الصحة  منظمة  عن  الصادرة  التوجيهية  للمبادئ  وفقاً  للمرىض 
رات. وتذكِّر الهيئُة  العاملية وطبقاً لالتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ
جميَع البلدان التي وضعت برامج من هذا النوع بتدابري املراقبة 

الواجبة التطبيق مبوجب املادتني 23 و28 من اتفاقية سنة 1٩٦1.

املؤثِّرات األفيونية

د الهيئة عىل الحاجة إىل توافر العقاقري الخاضعة للمراقبة  تشدِّ  –844
أنَّه يبقى من األهمية  لألغراض الطبية والعلمية. غري  كافياً  توافراً 
مبكان أن تكفل الدول األطراف إصدار الوصفات الطبية عىل نحو 
تعاطيها.  العقاقري ومنع  تدابري ملنع ترسيب هذه  ذ  تنفِّ رشيد وأن 
وتظهر التطوُّرات األخرية املتصلة بأزمة املؤثِّرات األفيونية، وال سيَّام 

يف أمريكا الشاملية، رضورة اتِّباع هذا النهج املتوازن.

التدابري  تعتمد  أن  عىل  الحكوماِت  الهيئُة  ع  تشجِّ  :13 التوصية 
األفيونية  املؤثِّرات  تعاطي  مبخاطر  املتعلق  القسم  يف  املبيَّنة 
إىل  جنباً  تعمل  وأن  طويل  ألمد  األفيونية  املسكِّنات  واستهالك 
جنب مع مسؤويل الصحة العامة والصيادلة ومصنعي املستحرضات 
عيها واألطباء وجمعيات حامية املستهلك وأجهزة  الصيدالنية وموزِّ
إنفاذ القانون عىل تعزيز تثقيف الجمهور بشأن املخاطر املرتبطة 
رات ومؤثِّرات عقلية  بعقاقري الوصفات الطبية املحتوية عىل مخدِّ

وتعاطيها واحتامل تسببها يف االرتهان لها.

بطريقة  العمل  عىل  الحكومات  جميَع  الهيئُة  تحثُّ  التوصية 14: 
املرشوع  غري  الصنع  ملكافحة  دة  محدَّ تدابري  واعتامد  تعاونية، 
الفينتانيل  وشبائه  الفينتانيل  ذلك  يف  مبا  األفيونية،  للمؤثِّرات 

وسالئفها، واالتِّجار بها.

املؤثِّرات العقلية

تقرُّ الهيئة بجهود الحكومات التي أخضعت بالفعل املؤثِّرات   –845
راً يف الجداول للمراقبة الوطنية. العقلية التي أُدرجت مؤخَّ

التوصية 15: تحثُّ الهيئُة جميَع الحكومات التي مل تخضع املؤثِّرات 
ل  تعدِّ أن  عىل  الوطنية  للمراقبة  الجداول  يف  املدرجة  العقلية 
لذلك،  تبعاً  الوطني  الصعيد  عىل  للمراقبة  الخاضعة  املواد  قوائم 
بحيث تطبِّق عىل تلك املواد جميع تدابري املراقبة املنصوص عليها 
واملجلس  رات  املخدِّ لجنة  قرارات  ويف   ،1٩71 سنة  اتفاقية  يف 

االقتصادي واالجتامعي ذات الصلة، وأن تبلِّغ الهيئَة بهذا الشأن.

م  ب الهيئُة بالعدد املتزايد من البلدان التي تقدِّ التوصية 16: ترحِّ
بيانات عن استهالك املؤثِّرات العقلية وتدعو املزيَد من الحكومات 
رات ٦/54، حيث إنَّ لهذه  إىل القيام بذلك، عمالً بقرار لجنة املخدِّ
البيانات أهمية جوهرية يف إجراء تقييم أفضل ملدى توافر املؤثِّرات 

العقلية لألغراض الطبية والعلمية.

السالئف

رات، يف قرارها 5/60 الصادر يف آذار/مارس  دعت لجنة املخدِّ  –846
2017، إىل اتخاذ مجموعة من التدابري الطوعية وإىل تحسني التعاون 
السالئف  مسألة  معالجة  أجل  من  الهيئة  ومع  الحكومات  بني  ما 
غري املدرجة يف الجداول؛ وطلبت اللجنة أيضاً يف ذلك القرار اتخاذ 
فيام  اإلنرتنت  عرب  املرتكبة  اإلجرامية  لألنشطة  ي  للتصدِّ تدابري 
ق الذي أُجري  يتعلَّق بالسالئف. )وميكن االطِّالع عىل التحليل املعمَّ
رات الحديثة امللحوظة يف تقرير الهيئة عن تنفيذ  لالتجاهات والتطوُّ

املادة 12 من اتفاقية سنة 1988(.

التوصية 17: تحثُّ الهيئُة الحكوماِت عىل إعطاء األولوية ملراقبة 
الخطرة  العقاقري  صنع  ملنع  الة  فعَّ وسيلة  باعتبارها  السالئف 
د الهيئة، باإلضافة إىل الضوابط  وتعاطيها. وعىل وجه التحديد، تشدِّ
حركة  لرصد  مرنة  نظم  عىل  الحفاظ  أهمية  عىل  التنظيمية، 

الكيمياويات السليفة وتبادل املعلومات.

اإلنرتنت واملؤثِّرات النفسانية الجديدة

من  متنامية  ظاهرة  القانونية  غري  اإلنرتنت  صيدليات  متثِّل   –847
د الصحة العامة. وميثِّل النمو  شأنها أن تحدث مشاكل خطرية تهدِّ
املستمر لعدد مستخدمي اإلنرتنت يف العامل والتوافر الكبري لقنوات 
االتصال الحاسويب املبارش وتزايد “مواقع اإلنرتنت الخفية”، عوامل 
رات عرب اإلنرتنت،  تساهم كلها يف جعل االتِّجار غري املرشوع باملخدِّ
من  غريها  أو  القانونية  غري  اإلنرتنت  صيدليات  خالل  من  سواء 

الوسائل، تهديداً إجراميًّا بالغ الخطورة.

التوصية 18: تهيب الهيئة بالحكومات استخدام املبادئ التوجيهية 
الدولية  للمراقبة  الخاضعة  املواد  بيع  منع  بشأن   للحكومات 
تتألَّف  والتي  الهيئة  عن  الصادرة  اإلنرتنت،  عرب  املرشوع   غري 
من 25 مبدأً توجيهيًّا بشأن األحكام الترشيعية والتنظيمية والتدابري 

العامة والتعاون الوطني والدويل.

من  املزيد  لتشمل  الوطنية  املراقبة  نطاق  توسيع  ومع   –848
املؤثِّرات النفسانية الجديدة، هناك خطر متزايد يتمثَّل يف استخدام 
املرشوعة  التجارية  املؤسسات  بني  فيام  التجاري  التبادل  ات  منصَّ
نفسه،  الوقت  الوطنية. ويف  للمراقبة  الخاضعة  املواد  لبيع ورشاء 
التي  االقتصادية املرشوعة  األنشطة  ر  إعاقة تطوُّ تفادي  بدَّ من  ال 

تجري عن طريق اإلنرتنت.

اتخاذ تدابري  النظر يف  الحكوماِت عىل  الهيئُة  ع  التوصية 19: تشجِّ
مناسبة، وفقاً للقانون الوطني، لرصد محاوالت االتِّجار باملؤثِّرات 
ات التجارية عرب اإلنرتنت واتخاذ  النفسانية الجديدة من خالل املنصَّ
إجراءات بشأنها، وميكن أن يشمل ذلك الرصد وتبادل املعلومات 
ات التجارية  يل املنصَّ عىل نحو طوعي، وعىل النظر يف إرشاك مشغِّ

يف هذا األمر.



رات ٢٠١7  120  تقرير الهيئ�ة الدولية لمراقبة المخدِّ

األدوات اإللكرتونية والتدريب

رات عىل الجهود  تتوقَّف فعالية النظام الدويل ملراقبة املخدِّ  –849
أحد  ويتمثَّل  االتفاقيات.  هذه  تنفيذ  يف  األعضاء  للدول  الجامعية 
مه الهيئة يف إتاحة التواصل اآلين  العنارص الحاسمة للدعم الذي تقدِّ
التي استحدثتها  فيام بني الحكومات، إذ تتيح األدوات اإللكرتونية 
الهيئة التعاون الفوري وأنشطة املتابعة الفورية. وقد شهدت هذه 
تزايد  السنوات، وذلك من حيث  ملحوظاً عىل مرِّ  راً  األدوات تطوُّ
مها  تقدِّ التي  املعلومات  وتفاصيل  حجم  حيث  ومن  استخدامها 
للهيئة  اإللكرتونية  األدوات  وتحديث  صيانة  وتشكِّل  الحكومات. 
االسترياد  الدويل ألذون  والنظام  رات،  املخدِّ ملراقبة  الدويل  )النظام 
باالتصال  للتصدير  السابقة  اإلشعارات  ونظام   ،)I2ES( والتصدير 
بحوادث  اإلخطار  ونظام  أونالين(،  بن  )نظام  املبارش  الحاسويب 
السالئف )نظام “بيكس”( ونظام اإلخطار بالحوادث التابع ملرشوع 
ترتتَّب  ولكن  الصدد  هذا  يف  رضوريني  أمرين  )آيونيكس((  آيون 

عليهام آثار مالية.

تستفيد  أن  عىل  الحكوماِت  تحثَّ  أن  الهيئُة  تودُّ   :20 التوصية 
متاماً من كل األدوات اإللكرتونية للهيئة وعىل أن تنظر يف تقديم 
بكفاءة وفعالية،  الهيئة  الستمرار عمل  الالزم ضامناً  املايل  الدعم 
ط أيضاً عمل السلطات الوطنية املختصة املتعلق بتقديم  وأن تبسِّ

املعلومات التي تنص عليها املعاهدات.

التوصية 21: تدعو الهيئُة الحكوماِت إىل تقديم املزيد من املساهامت 
مبادرة مرشوع  إطار  يف  بها  املضطلع  األنشطة  ملواصلة  املنتظمة 
الهيئة للتعلُّم وتوسيع نطاقها. وهذا االلتزام من جانب الحكومات 
مطلوب لضامن تغطية جغرافية واسعة للمرشوع وتحقيق استدامة 

وتقديم الدعم واملشورة إىل جميع الحكومات.

دة  بلدان ومناطق محدَّ

رات  تشعر الهيئة بقلق شديد إزاء تدهور وضع مراقبة املخدِّ  –850
يف أفغانستان، حسبام يتَّضح من أحدث استقصاء أجراه مكتب األمم 
رات والجرمية بشأن خشخاش األفيون يف ذلك  املتحدة املعني باملخدِّ

رات االصطناعية  البلد، ومن املعلومات املتعلقة بإنتاج القنَّب واملخدِّ
واالتِّجار بها وتعاطيها يف أفغانستان.

تواجه  التي  والصعوبات  ياِت  التحدِّ الهيئُة  تدرك   :22 التوصية 
مساعدات  أفغانستان  ي  تلقِّ من  عديدة  سنوات  بعد  أفغانستان، 
غري  للزراعة  ى  تتصدَّ أن  بالحكومة  تهيب  ولكنها  كبرية،  دولية 
إلبادة  الة  فعَّ برامج  بتنفيذ  والقنَّب  األفيون  لخشخاش  املرشوعة 
ر  املحاصيل وتوفري سبل بديلة لكسب الرزق. ويف الوقت نفسه، تكرِّ
دة  بقوَّة متجدِّ ى  تتصدَّ أفغانستان ألن  إىل  هة  املوجَّ الهيئة دعوتها 
رات واالتِّجار بها، مع إيالء االهتامم الواجب ملشكلة  إلنتاج املخدِّ
ع عىل نحو رسيع وكبري  رات االصطناعية املستجدة، وأن توسِّ املخدِّ

رات يف البلد. نطاق خدمات خفض الطلب عىل املخدِّ

إىل  العامل  من  مناطق  ة  عدَّ الصحية يف  الرعاية  نظم  وتفتقر   –851
رات، يف  ي للمشاكل املتعلقة باملخدِّ املوارد والقدرات الالزمة للتصدِّ
حني تشهد مناطق مثل أفريقيا زيادة يف تعاطي الكوكايني واملؤثِّرات 
طات األمفيتامينية والرتامادول واملؤثِّرات النفسانية  األفيونية واملنشِّ
لة وموثوق بها عن حالة تعاطي  الجديدة. وال توجد معلومات مفصَّ
هذه املواد وعالج متعاطيها يف أفريقيا وغرب آسيا وأمريكا الوسطى 

ومنطقة البحر الكاريبي وأوقيانوسيا.

الدعم  توفري  عىل  الحكومات  جميَع  الهيئُة  ع  تشجِّ  :23 التوصية 
الجهات  املناسبة لضامن مشاركة جميع  واملوارد  الالزم  السيايس 
رات  املخدِّ مراقبة  لسياسات  التخطيط  يف  الصلة  ذات  الفاعلة 
أيضاً  وينبغي  أعاله.  املذكورة  املناطق  يف  ورصدها  وتنفيذها 
رات  إنشاء مرافق لعالج املصابني باألمراض املتصلة بتعاطي املخدِّ
وتوفري برامج شاملة إلعادة تأهيلهم وتعافيهم وإعادة إدماجهم 

يف املجتمع.

ث  تحدِّ أو  تُِعدَّ  أن  املناطق  تلك  يف  للبلدان  ينبغي   :24 التوصية 
الت االنتشار باستخدام املعايري املعرتف بها دوليًّا،  دراسات عن معدَّ
سياسات  واعتامد  وضع  عملية  توجيه  يف  بنتائجها  تستعني  وأن 
رات.  املخدِّ عىل  الطلب  خفض  بشأن  األهداف  دة  محدَّ وبرامج 
املساعدة  عىل  الدويل  املجتمَع  الهيئُة  ع  تشجِّ ذلك،  إىل  وباإلضافة 
يف  تأهيلهم  وإعادة  رات  املخدِّ متعاطي  عالج  خدمات  تطوير  يف 

تلك املناطق.

فيينا، 17 ترشين الثاين/نوفمرب 2017

 )توقيع(
فريوج سومياي، الرئيس

 )توقيع(
كورنيليس دي جونشريي، املقرِّر

 )توقيع(
أندريس فينغريوت، األمني
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 ،2017 لعام  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة  تقرير  يف  املستخَدمة  اإلقليمية  ودون  اإلقليمية  باملجموعات  قامئة  أدناه   ترد 
مع بيان الدول املنتمية إىل كل من هذه املجموعات.

أفريقيا

سيشيل إثيوبيا 
الصومال إريرتيا 

غابون أنغوال 
غامبيا أوغندا 

غانا بنن 
غينيا بوتسوانا 

غينيا االستوائية بوركينا فاسو 
غينيا–بيساو بوروندي 
كابو فريدي تشاد 
الكامريون توغو 

كوت ديفوار تونس 
الكونغو الجزائر 

كينيا جزر القمر 
ليربيا جمهورية أفريقيا الوسطى 
ليبيا جمهورية الكونغو الدميقراطية 

ليسوتو جمهورية تنزانيا املتحدة 
مايل جنوب أفريقيا 

مدغشقر جنوب السودان 
مرص جيبويت 

املغرب رواندا 
مالوي زامبيا 

موريتانيا زمبابوي 
موريشيوس سان تومي وبرينسيبي 

موزامبيق السنغال 
ناميبيا سوازيلند 
النيجر السودان 
نيجرييا سرياليون 

 

المرفق األول
 المجموعات اإلقليمية ودون اإلقليمية المستخَدمة 

رات لعام 2017 في تقرير الهيئ�ة الدولية لمراقبة المخدَّ
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أمريكا الوسطى والكاريبي

سانت كيتس ونيفيس أنتيغوا وبربودا  

سانت لوسيا بربادوس 

السلفادور بليز 

غرينادا بنام 

غواتيامال ترينيداد وتوباغو 

كوبا جامايكا 

كوستاريكا جزر البهاما 

نيكاراغوا الجمهورية الدومينيكية 

هايتي دومينيكا 

هندوراس سانت فنسنت وجزر غرينادين 

أمريكا الشاملية

الواليات املتحدة األمريكية كندا 

املكسيك

أمريكا الجنوبية

بريو األرجنتني 

سورينام إكوادور 

شييل أوروغواي 

غيانا باراغواي 

فنزويال )جمهورية–البوليفارية( الربازيل 

كولومبيا دة القوميات(  بوليفيا )دولة–املتعدِّ

رشق آسيا وجنوبها الرشقي

الصني إندونيسيا 

الفلبني بروين دار السالم 

فييت نام تايلند 

كمبوديا تيمور–ليشتي 

ماليزيا جمهورية كوريا 

منغوليا جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 

ميامنار جمهورية الو الدميقراطية الشعبية 

اليابان سنغافورة 



123 المرفقان

جنوب آسيا

ملديف بنغالديش 

نيبال بوتان 

الهند رسي النكا 

غرب آسيا

جورجيا أذربيجان 

دولة فلسطني األردن 

طاجيكستان أرمينيا 

العراق إرسائيل 

ُعامن أفغانستان 

قطر اإلمارات العربية املتحدة 

قريغيزستان أوزبكستان 

كازاخستان إيران )جمهورية–اإلسالمية( 

الكويت باكستان 

لبنان البحرين 

اململكة العربية السعودية تركامنستان 

اليمن تركيا 

الجمهورية العربية السورية 

أوروبـا

أوروبا الرشقية

بيالروس االتحاد الرويس 

جمهورية مولدوفا أوكرانيا 

جنوب رشق أوروبا

ً جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ألبانيا 

رومانيا بلغاريا 

رصبيا البوسنة والهرسك 

كرواتيا الجبل األسود 
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أوروبا الغربية والوسطى

فرنسا إسبانيا 

فنلندا إستونيا 

قربص أملانيا 

الكريس الرسويل أندورا 

التفيا أيرلندا 

لكسمربغ آيسلندا 

ليتوانيا إيطاليا 

ليختنشتاين الربتغال 

مالطة بلجيكا 

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشاملية بولندا 

موناكو تشيكيا 

الرنويج الدامنرك 

النمسا سان مارينو 

هنغاريا سلوفاكيا 

هولندا سلوفينيا 

اليونان السويد 

سويرسا 

أوقيانوسيا

ساموا أسرتاليا 

فانواتو بابوا غينيا الجديدة 

فيجي باالو 

كرييباس توفالو 

دة( ميكرونيزيا )واليات–املوحَّ تونغا 

ناورو جزر سليامن 

نيوزيلندا جزر كوك 

نيوي جزر مارشال 
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سيفيل أتاسوي

الكيمياء  أستاذة  تركيا.  مواطني  من   .1949 عام  يف  ولدت 

اإلدمان  معهد  عميد  نائبة  الرشعي؛  الطب  وعلوم  الحيوية 

وعلوم الطب الرشعي، ومديرة املعهد؛ رئيسة إدارة علوم الطب 

الرشعي؛ مديرة مركز منع العنف والجرمية بجامعة أوسكودار، 

 إسطنبول. مديرة معهد علوم الطب الرشعي، جامعة إسطنبول 

وزارة  السموم،  وعلم  رات  املخدِّ إدارة  مديرة   .)2010 –1988(

العدل الرتكية )1980–1993(. شاهدٌة خبريٌة أمام املحاكم املدنية 

والجنائية )منذ عام 1980(.

حائزة عىل الدرجات العلمية التالية: بكالوريوس علوم يف الكيمياء 

)1972(؛ ماجستري علوم يف الكيمياء الحيوية )1976(؛ دكتوراه يف 

الكيمياء الحيوية )1979(، جامعة إسطنبول. 

والتحقيقات  اإلجرام  وعلم  الحيوية  الكيمياء  مجال  يف  ُمحارِضة 

التي تجرى يف ساحة الجرمية )منذ عام 1982(؛ مرشفة عىل أكرث 

الحيوية  الكيمياء  مجال  يف  ودكتوراه  ماجستري  رسالة   50 من 

منها  علميًّا؛  بحثاً   130 من  أكرث  نرشت  الرشعي.  الطب  وعلوم 

رات،  املخدِّ وكيمياء  رات،  املخدِّ اختبارات  مجاالت  يف  بحوث 

والتي  رات  باملخدِّ تتعلَّق  التي  والجرائم  رات،  املخدِّ وأسواق 

السموم  وعلم  رات،  املخدِّ تعاطي  ومنع  إدمانها،  بسبب  تُرتكب 

الجرمية،  ساحة  يف  تجرى  التي  والتحقيقات  والجنايئ،  الرسيري 

وتحاليل الحمض الخلوي الصبغي.

يف  املعلومات  وكالة  يف  همفري  ه .  هيوبرت  هيئة  زميلة 

الصحة  كلية  يف  زائرة  عاملة  )1995–1996(؛  املتحدة  الواليات 

العامة بإدارة علوم الطب الرشعي، جامعة كاليفورنيا، بريكيل، 

لوس  كاليفورنيا،  بجامعة  رات،  املخدِّ تعاطي  بحوث  ومركز 

أنجلوس؛ قسم العلوم الوراثية، جامعة ستانفورد؛ قسم العلوم 

يف  الجنائية  الدراسات  معهد  إميوري؛  جامعة  البرشية،  الوراثية 

املختربات  فريجينيا؛  االتحادي،  التحقيقات  مكتب  كاليفورنيا؛ 

الجنائية، إدارة األمن، لوس أنجلوس، الواليات املتحدة؛ مكتب 

االتحادي )BKA(، فيزبادن؛ جامعة لودفيغ– الجنائية  الرشطة 

الفيزيائية  الحيوية  للكيمياء  ميونيخ  معهد   ماكسيميليان، 

البرشية، جامعة  الوراثية  العلوم  مركز  الرشعي؛  الطب  ومعهد 

مخترب  أملانيا؛  مونسرت،  جامعة  الرشعي،  الطب  معهد  برمين؛ 

التحقيقات  مكتب  فيينا؛  املتحدة،  لألمم  التابع  رات  املخدِّ

نيودلهي.  املركزي، 

رئيس  مكتب  رات،  املخدِّ تعاطي  ملنع  الخاصة  اللجنة  يف  عضو 

ملجلَّة  سة  مؤسِّ رة  محرِّ اآلن(.  إىل   2014 عام  )منذ  الوزراء، 

Turkish Journal of Legal Medicine )1982–1993(. عضو 

 International Criminal ملجلَّة  العلمي  التحرير  مجلس  يف 

لعلوم  الرتكية  للجمعية  سة  مؤسِّ رئيسة   .Justice Review

لعلوم  املتوسط  البحر  أكادميية  يف  رشيف  عضو  الرشعي؛  الطب 

يف  السموم  لعلم  الدولية  الجمعية  يف  عضو  الرشعي.  الطب 

الطب الرشعي؛ ورابطة الهند واملحيط الهادئ للقانون والطب 

يف  السموم  علم  يف  لالختصاصيني  الدولية  والرابطة  والعلوم؛ 

الرشعي؛  الطب  لعلوم  األمريكية  واألكادميية  الرشعي؛  الطب 

والجمعية  الجنائية؛  املختربات  ملديري  األمريكية  والجمعية 

الجنائية. للعلوم  األمريكية 

ومنذ   2010–2005( رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة   عضو 

رئيسة  ثمَّ   )2006( واإلدارية  املالية  اللجنة  عضو  2017(.)أ(  عام 

اللجنة )2017(. عضو اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات )2007(. 

النائبة الثانية لرئيس اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات ثمَّ رئيسة 

رة الهيئة )2007(. النائبة األوىل لرئيس الهيئة  اللجنة )2006(. مقرِّ

)2008(. رئيسة الهيئة )2009(.

المرفق الثاني
رات األعضاء الحاليون في الهيئ�ة الدولية لمراقبة المخدَّ

)أ(  انتخبها املجلس االقتصادي واالجتامعي يف 5 نيسان/أبريل 2016.
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كورنيليس دي جونشريي

منصب  حاليًّا  يشغل  هولندا.  مواطني  من   .1954 عام  يف  ولد 
رئيس منتدى هولندا لتطوير املضادات الحيوية، ونائب رئيس 
يف  األدوية  اخرتاع  براءات  مجمع  لخرباء  االستشاري  الفريق 
لدى  الصيدالنية  السياسات  مجال  يف  استشاري  وخبري  جنيف، 

العاملية. الصحة  منظمة 

الصيدلة،  يف  دكتوراه  التالية:  العلمية  الدرجات  عىل  حائز 
وجامعة  غرونينغن  جامعة  الصيدلة،  علوم  مجال  يف  ماجستري 
األعامل،  إدارة  يف  ماجستري  )1975–1981(؛  هولندا  أمسرتدام، 
خوزيه،  األمريكية/سان  املتحدة  الواليات  دييغو،  سان  جامعة 
االستثنايئ  ق  التفوُّ درجة  علوم.  بكالوريوس  كوستاريكا؛ 
هولندا  غرونينغن،  جامعة  يف  رشيف(  )طالب  الصيدلة   يف 

.)1975–1972(

سبق له أن شغل منصب مدير إدارة األدوية الصحية واملنتجات 
 ،)2016–2012( جنيف  يف  العاملية  الصحة  مبنظمة  األساسية 
حيث اشتمل عمله عىل االطِّالع عىل األدوية الخاضعة للرقابة، 
رات  املخدِّ بإدمان  املعنية  الخرباء  لجنة  عضوية  عىل  عالوة 
العاملية  الصحة  منظمة  ممثِّل  العاملية؛  الصحة  ملنظمة  التابعة 
ملنظمة  اإلقليمي  املستشار  )2011–2012(؛  بأوكرانيا  كييف  يف 
والصحية،  الصيدالنية  التكنولوجيا  مجال  يف  العاملية  الصحة 
أوروبا، كوبنهاغن )1996–2010(؛  اإلقليمي يف  املنظمة  مكتب 
الصحة  منظمة  األساسية،  للعقاقري  الوطني  الربنامج  ق  منسِّ
–1994( الربازيل  العاملية،  الصحة  األمريكية/منظمة  للبلدان 

منظمة  األساسية،  العقاقري  مشاريع  ق  منسِّ صيديل،  1996(؛ 
كوستاريكا  العاملية،  الصحة  األمريكية/منظمة  للبلدان  الصحة 
للبلدان  الصحة  منظمة  صيدالين،  خبري  )1988–1993(؛ 
خبري  )1986–1988(؛  بنام  العاملية،  الصحة  األمريكية/منظمة 
التعاون  إدارة  الخارجية،  وزارة  اليمن،  يف  صيدالنية  توريدات 
الدويل، هولندا )1982–1985(؛ هيئة املستشفيات والصيدليات 

املحلية يف أمسرتدام، هولندا )1981–1982(.

العاملية  الصحة  مبنظمة  الخاصة  أوروبا  موظفي  رابطة  رئيس 
)2006–2010(؛ عضو لجنة استعراض املبادئ التوجيهية ملنظمة 
الصحة العاملية )2007–2011(؛ عضو الجمعية امللكية الهولندية 
للصيدلة واالتحاد الدويل للصيدلة؛ ألََّف وحده أو مبشاركة آخرين 

العديَد من املنشورات يف مجاالت العلوم الصيدالنية والصحية.

ر  عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخّدرات )منذ عام 2017(.)ب( مقرِّ
الهيئة )2017(. عضو اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات )2017(. 

عضو اللجنة املالية واإلدارية )2017(.

واي هاو

ولد يف عام 1957. من مواطني الصني. أستاذ الطب النفيس ونائب 
مدير معهد الصحة العقلية بجامعة الجنوب األوسط، يف مدينة 
تشانغشا، الصني. مدير املركز املتعاون مع منظمة الصحة العاملية 
اإلدمان  مواد  وتعاطي  النفسية–االجتامعية  بالعوامل  واملعني 
التابعة  التوعية  للجنة  رئيساً  الحايل  الوقت  يف  يعمل  والصحة. 
لجمعية آسيا واملحيط الهادئ لبحوث الكحول واإلدمان، ورئيساً 
رات وعالجه، والرابطة  للرابطة الصينية للوقاية من تعاطي املخدِّ

الصينية لطب اإلدمان.

أنهوي  جامعة  من  الطب  يف  بكالوريوس  شهادة  عىل  حاصل 
الطبية؛ وشهادة ماجستري ودكتوراه يف الطب النفيس، من جامعة 

هونان الطبية.

مواد  تعاطي  إدارة  يف  علمي  اختصايص  مناصب  سابقاً  توىلَّ 
اإلدمان مبنظمة الصحة العاملية، جنيف )1999–2000(؛ وموظف 
مبنظمة  اإلدمان  مواد  وتعاطي  العقلية  الصحة  بإدارة  طبي 
الرابطة  ورئيس  الهادئ؛  املحيط  غرب  إقليم  العاملية،  الصحة 
الصينية لألطباء النفسانيني )2008–2011(. وكان عضواً يف اللجنة 
التبغ،  ملنتجات  الرقايب  بالتنظيم  املعنية  العلمية  االستشارية 
التابعة ملنظمة الصحة العاملية )2000–2004(. وهو حاليًّا عضو 
رات ومشاكل  يف فريق الخرباء االستشاري املعني باالرتهان للمخدِّ
الكحول، التابع ملنظمة الصحة العاملية )منذ عام 2006 إىل اآلن(؛ 
وعضو يف الفريق العامل املعني بتصنيف مواد اإلدمان ألغراض 
ملنظمة  التابع  لألمراض،  الدويل  للتصنيف  عرش  الحادي  التنقيح 

الصحة العاملية )منذ عام 2011 إىل اآلن(.

الوطني  املستوى  عىل  مختلفة  هيئات  من  لبحوثه  دعامً  تلقَّى 
الوطنية  املؤسسة  والتكنولوجيا،  العلم  وزارة  الصحة،  )وزارة 
للعلوم الطبيعية(، وعىل املستوى الدويل )منظمة الصحة العاملية، 
رات واملعهد الوطني لشؤون  املعهد الوطني لشؤون تعاطي املخدِّ
األمريكية(.  املتحدة  بالواليات  عليه  واإلدمان  الكحول  تعاطي 
الصحة  املشرتكة بني منظمة  العمل  ق لسلسلة من حلقات  منسِّ
لجنة  يف  عضو  لإلدمان.  املسبب  السلوك  بشأن  والصني  العاملية 
يف  العقلية  الصحة  لخدمات  الوطني  للمرشوع  التابعة  الخرباء 
وتنفيذ  إلعداد  استشاري  خبري  الصني.  يف  املحلية  املجتمعات 
وأنظمة  قانون  وإلعداد  الصيني،  العقلية  الصحة  قانون  وتقييم 

رات يف الصني. مكافحة املخدِّ

نرش أكرث من 400 مقالة أكادميية و50 كتاباً عن االرتهان للكحول 
التي  املجالت  املنشورة يف  األخرية  بحوثه  رات. ومن بني  واملخدِّ
 Longitudinal surveys“ :يراجعها األقران يف هذا املجال ما ييل
 of prevalence rates and use patterns of illicit drugs at
 selected high–prevalence areas in China from 1993 )ب(  انتخبه املجلس االقتصادي واالجتامعي يف 5 نيسان/أبريل 2016.
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 to 2000“, Addiction )2004(; ”Drug policy in China:

 progress and challenges“, Lancet )2014(; ”Alcohol and

 the sustainable development goals“, Lancet )2016(

 ”Transition of China’s drug policy: problems in practice“

 Addiction )2015(; ”Improving drug addiction treatment

 in China“, Addiction )2007(; ”Stigmatization of people

 with drug dependence in China: a community–based

 study in Hunan province“, Drug Alcohol Dependence

 )2013(; and ”Drinking and drinking patterns and health

 status in the general population of five areas of China“,

.Alcohol & Alcoholism )2004(

 .)2015 عام  )منذ  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة   عضو 

اللجنة  عضو   .)2016–2015( واإلدارية  املالية  اللجنة  عضو 

رئيس  نائب   .)2015 عام  )منذ  بالتقديرات  املعنية  الدامئة 

اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات )2016(. النائب األول لرئيس 

الهيئة )2017(.

ديفيد يت. جونسون

رئيس  نائب  املتحدة.  الواليات  مواطني  من   .1954 عام  ولد يف 

عىل  حائز  متقاعد.  دبلومايس  أوبريشن ز؛  غلوبال  جينوس  رشكة 

يج كلية  شهادة البكالوريوس يف االقتصاد من جامعة إميوري؛ خرِّ

الدفاع الوطني يف كندا.

 .)2011–1977( املتحدة  للواليات  الخارجي  السلك  يف  موظف 

وإنفاذ  رات  للمخدِّ الدولية  الشؤون  مكتب  يف  مساعد  أمني 

القوانني، وزارة الخارجية األمريكية )2007–2011(. نائب رئيس 

البعثة )2005–2007( والقائم باألعامل املؤقَّت )2003–2005( 

األفغانية  الشؤون  ق  منسِّ لندن.  يف  املتحدة  الواليات  سفارة  يف 

لدى  املتحدة  الواليات  )2002–2003(. سفري  املتحدة  بالواليات 

منظمة األمن والتعاون يف أوروبا )1998–2001(. نائب السكرتري 

ث باسم مجلس األمن القومي  الصحفي يف البيت األبيض واملتحدِّ

 )1995( الخارجية  وزارة  باسم  ث  املتحدِّ نائب   .)1997–1995(

 .)1995–1993( الخارجية  لوزارة  الصحفي  املكتب  ومدير 

القنصل العام للواليات املتحدة، فانكوفر )1990–1993(. معاون 

مراقب شؤون  لدى مكتب  الوطني  االستئامين  الصندوق  مدقِّق 

الُعملة بوزارة الخزانة بالواليات املتحدة )1976–1977(.

عضو   .)2012 عام  )منذ  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة  عضو 

املالية  اللجنة  رئيس   .)2012 عام  )منذ  واإلدارية  املالية  اللجنة 

واإلدارية )2014(.

غالينا كورشاغينا

ولدت يف عام 1953. من مواطني االتحاد الرويس. أستاذة ونائبة 
)منذ  رات  املخدِّ بإدمان  املتعلقة  للبحوث  الوطني  املركز   مدير 

عام 2010(.

الرويس )1976(؛  لنينغراد لطب األطفال، االتحاد  يجة معهد  خرِّ
الرسيرية  البحوث  إىل  العلمية  آراؤها  تستند   .)2001( طبيبة 
ي  والوبائية التي تتناول اتِّباع وسائل جديدة يف النظر إىل التصدِّ

رات يف زمن يشهد تغريات متالحقة. لتعاطي املخدِّ

مستشفى  يف  أطفال  طبيبة  بصفتها  مناصب  ة  عدَّ سابقاً  تولَّت 
داخلية  يف مدرسة  وطبيبة  لنينغراد؛  منطقة  املركزي،  غاتشينا 
)1976–1979(. رئيسة شعبة التنظيم والسياسات يف مستوصف 
يف  ُمحارِضة  )1981–1989(؛  بلنينغراد  اإلقليمي  رات  املخدِّ
رئيسة  )1981–1989(؛  اإلقليمية  الطبية  لنينغراد  أكادميية 
بطرسربغ  سانت  مدينة  يف  رات  املخدِّ مبستوصف  األطباء 
أستاذة  ثمَّ   )1996–1991( مساِعدة  ُمحارِضة  )1989–1994(؛ 
التابعة  االجتامعية  التكنولوجيات  إدارة  يف   )2001–2000(
مساِعدة  ُمحارِضة  واالقتصاد؛  للخدمات  الحكومي  للمعهد 
)1994–2000(، ثمَّ أستاذة مساعدة )2001–2002( ثمَّ أستاذة 
أكادميية  رات،  املخدِّ إدمان  بحوث  قسم  يف   )2008–2002(
األساتذة  كبرية  العليا؛  للدراسات  الطبية  بطرسربغ  سانت 
جامعة  الصحية،  الحياة  وأمناط  الطبية  األبحاث  قسم  ورئيسة 
هرتزن الحكومية الرتبوية يف روسيا )2000–2008(؛ أستاذة يف 
قسم دراسات النزاعات، كلية الفلسفة، جامعة سانت بطرسربغ 

الحكومية )2004–2008(.

عضو يف العديد من الرابطات والجمعيات ومنها: رابطة األطباء 
االتحاد  رات يف  املخدِّ إدمان  مجال  واالختصاصيني يف  النفسانيني 
للبحوث  برون  كيتيل  وجمعية  بطرسربغ؛  وسانت  الرويس 
االجتامعية والوبائية املتعلقة بالكحول؛ واملجلس الدويل املعني 
اإلدمان.  لطب  الدولية  والجمعية  واإلدمان؛  الكحول  مبشاكل 
رئيسة قسم علم االجتامع الخاص بالجوانب العلمية يف البحوث 
باألبعاد  املتعلقة  البحوث  ملجلس  التابع  والبيولوجية،  الطبية 
االجتامعية للعلم وتنظيم البحث العلمي، مركز سانت بطرسربغ 

العلمي يف أكادميية العلوم الروسية )2002–2008(.

لها أكرث من 100 مؤلَّف منشور، مبا يف ذلك ما يزيد عىل 70 مؤلَّفاً 
ة  نرش يف االتحاد الرويس، وساهمت بفصول يف دراسات ويف عدَّ
الصحة  مجال حامية  ق يف  التفوُّ جائزة  حائزة عىل  عملية.  أدلَّة 
السوفياتية  االشرتاكية  الجمهوريات  اتحاد  يف  الصحة  وزارة  من 
العاملية  األعامل  دوائر  تحالف  يف  استشارية  خبرية   .)1987(
واملالريا  والسل  البرشية/األيدز  املناعة  نقص  فريوس  لشؤون 

)منذ عام 2006(.
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رات، فريق بومبيدو التابع ملجلس  خبرية يف وبائيات إدمان املخدِّ
أوروبا )1994–2003(؛ شاركت بصفتها باحثًة رئيسيًة يف مرشوع 
مكافحة الكوكايني الخاص مبنظمة الصحة العاملية )1993–1994(؛ 
قًة رئيسيًة يف مرشوع املدن الصحية الخاص  وشاركت بصفتها منسِّ
)1992–1998(؛  بطرسربغ  سانت  يف  العاملية  الصحة  مبنظمة 
وخطة عمل منظمة الصحة العاملية ملكافحة الكحول، استناداً إىل 
مركز عالج اإلدمان يف سانت بطرسربغ )1992–1998(. ساهمت 
العاملية  الصحة  منظَّمة  برنامجي  يف  مشاركة  بة  مدرِّ بصفتها 
من  و“مهارات   )1992 عام  )منذ  التغيري”  عىل  الناس  “مساعدة 
أجل التغيري” )منذ عام 1995(؛ مستشارة مؤقَّتة ملنظَّمة الصحة 
رات  املخدِّ لجنة  اجتامعات  يف  شاركت   .)2008–1992( العاملية 

.)2008–2002(

ومنذ   2015–2010( رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة   عضو 
بالتقديرات  املعنية  الدامئة  اللجنة  رئيس  نائبة  2017(.)ج(  عام 

)2011–2012 ثمَّ 2017(. النائبة األوىل لرئيس الهيئة )2013(.

برنار لوروا

عي  للمدَّ فخري  نائب  فرنسا.  مواطني  من   .1948 عام  يف  ولد 
العام، ومدير املعهد الدويل لبحوث مكافحة األدوية املزيَّفة.

شهادات يف القانون من جامعة كان )Caen(؛ ومعهد زاربروكن 
يج  خرِّ العارشة.  باريس  وجامعة  أملانيا؛  األوروبية،  للدراسات 

مدرسة القضاة الوطنية الفرنسية )1979(. 

عي العام مبحكمة استئناف فرساي،  توىلَّ سابقاً منصب نائب املدِّ
املتحدة  األمم  مبكتب  كبري  قانوين  مستشار   .2013–2010
والجرمية(  رات  املخدِّ )مكتب  والجرمية  رات  باملخدِّ  املعني 
)1990–2010(. مستشار مسؤول عن الشؤون الدولية والترشيعية 
رات   والقانونية لدى الهيئة الوطنية الفرنسية لتنسيق شؤون املخدِّ
رات  املخدِّ قضايا  يف  ص  متخصِّ تحقيق  قايض   .)1990–1988( 
املساعدة  برنامج  رئيس   .)1988–1979( العليا  إفري  مبحكمة 
الفريق  ق  ومنسِّ والجرمية؛  رات  املخدِّ ملكتب  التابع  القانونية، 
وبانكوك  وطشقند  بوغوتا  يف  القانونيني،  للخرباء  الالمركزي 
ساعد  الذي  القانونية،  املساعدة  فريق  قائد   .)2010–1990(
رات  املخدِّ مكافحة  قانون  صياغة  عملية  يف  أفغانستان  حكومة 
التحضريية  الدراسة  تأليف  يف  شارك   .2004 لعام  الجديد 
كبديل  املجتمعية  الخدمة  عقوبة  استحدث  الذي  للقانون 
“استقبال  منظمة  تأسيس  يف  شارك   .)1981( فرنسا  يف  للسجن 
حكومية  غري  منظمة  وهي   ،)”Essonne Accueil“( إيسون” 
الوفد  عضو   .)1982( رات  املخدِّ ملدمني  عالجية  خدمات  توفِّر 

املتحدة  األمم  اتفاقية  بشأن  الختامية  املفاوضات  يف  الفرنيس 
العقلية  واملؤثِّرات  رات  باملخدِّ املرشوع  غري  االتِّجار  ملكافحة 
بالكوكايني  باالتِّجار  املعني  الدرايس  الفريق  رئيس   .1988 لسنة 
الذي  التقرير  مؤلِّف   .)1989( أوروبا  ملجلس  التابع  أوروبا،  يف 
أجل  من  السيايس  للتنسيق  أوروبية  لجنة  أول  إنشاء  إىل  أفىض 
البنك  بني  املشرتك  الفريق  رئيس   .)1989( رات  املخدِّ مكافحة 
السرتداد  “ستار”  )مبادرة  والجرمية  رات  املخدِّ ومكتب  الدويل 
املوجودات  تجميد  عملية  نظَّم  الذي  املرسوقة(،  املوجودات 
التي رسقها الدكتاتور السابق جان–كلود دوفالييه يف هايتي، ثمَّ 

اسرتدادها يف سويرسا )2008(.

االتِّجار  مكافحة  بشأن  الحياة  مدى  التعلُّم  برنامج  منظِّم 
القضائية  الهيئة  أعضاء  إىل  ه  املوجَّ عليها،  واإلدمان  رات  باملخدِّ
القضائية  للهيئة  الفرنسية  الوطنية  املدرسة  يف   الفرنسية، 
)1984–1994(. ُمحارِض يف دراسات الطب النفيس العليا يف مجال 
الخربة الفنية واملسؤولية يف التحليل الجنايئ االستداليل، لدى كلية 
باريس )1983–1990(. ُمحارِض يف مجال  الطب بجامعة جنوب 
العمل االجتامعي جامعة باريس 13 )1984–1988(. ُمحارِض يف 
منهاج السنة الثانية من دورات املاجستري يف مجال األمن والقانون 

الدويل العام، جامعة جان موالن ليون 3 )2005–2013(.

عضو املجلس التنفيذي للقسم الدويل للرابطة الوطنية ألخصائيي 
رات )2006(. عضو خارجي يف مجلس إدارة املركز  محكمة املخدِّ
لجنة  عضو   .)2013( عليها  واإلدمان  رات  املخدِّ لرصد  الفرنيس 

تقرير رينو )2013(. األوسمة: فارس جوقة الرشف.

 Le travail au profit“ ييل:  ما  املختارة  منشوراته  من 
 de la communauté, substitut aux courtes peines
 d’emprisonnement“, Revue de science criminelle et de
 droit comparé, No. 1 )Sirey, 1983(; Drogues et drogués,
 École nationale de la magistrature, studies and
 research )1983(; Étude comparative des législations et
 des pratiques judiciaires européennes face à la drogue
 )Commission of the European Communities, 1991(;
 Ecstasy, Inserm Collective Expertise series )Editions
 Inserm, 1997(; The International Drug Control System,
 in cooperation with Cherif Bassiouni and J. F. Thony,
 in International Criminal Law: Sources, Subjects
 and Contents )Martinus Nijhoff Publishers, 2007(;
 Routledge Handbook of Transnational Criminal Law,
.Neil Boister and Robert Curie, eds. )Routledge, 2014(

 .)2015 عام  )منذ  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة   عضو 
بالتقديرات  املعنية  الدامئة  اللجنة  عضو   .)2015( الهيئة  ر  مقرِّ

.)2016( )ج(  انتخبها املجلس االقتصادي واالجتامعي يف 5 نيسان/أبريل 2016.
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راؤول مارتن دل كامبو سانشيز

للجنة  العام  املدير  املكسيك.  مواطني  من   .1975 عام  يف  ولد 

األول/ كانون   –  2013 )أيار/مايو  اإلدمان  ملكافحة   الوطنية 

ديسمرب 2016(.

التالية: بكالوريوس يف علم النفس؛  حائز عىل الدرجات العلمية 

املستقلة،  أخواسكالينتس  جامعة  من  الرشفية  االمتياز  درجة 

1998. ماجستري يف علم النفس الصحي، كلية علم النفس، جامعة 

ص يف فرع اإلدمان، 2002.  املكسيك الوطنية املستقلة، مع التخصُّ

رات وما يتعلَّق به من أزمات، مركز  ص يف االرتهان للمخدِّ التخصُّ

رات، املعهد الصحي لوالية املكسيك، 2010. عالج مدمني املخدِّ

املرصد  اإلدمان،  مبكافحة  املعنية  الوطنية  الربامج  تنسيق  مدير 

ملكافحة  الوطنية  اللجنة  رات،  واملخدِّ والكحول  للتبغ  املكسييك 

اإلدمان )2012–2013(؛ مدير املعهد املكسييك ملكافحة اإلدمان، 

ات،  املؤرشِّ رصد  إدارة  رئيس  )2007–2011(؛  املكسيك  والية 

وحدة  رئيس  )2003–2007(؛  اإلدمان  ملكافحة  الوطنية  اللجنة 

مدمني  عالج  مركز  رات(،  املخدِّ متعاطي  )عالج  النفيس  الطب 

ُمِقيم  معالج  )1999–2000(؛  أخواسكالينتس  بلدية  رات،  املخدِّ

املدمنني  عالج  مركز  النفسانيني،  واملرىض  رات  املخدِّ ملدمني 

وإعادة تأهيلهم ومركز أخواسكالينتس لعالج األمراض النفسية 

ع بتقديم الخدمات االجتامعية  والعصبية )1999–2000(؛ متطوِّ

أخواسكالينتس  الشباب،  دمج  مراكز  التقني،  للفريق  والدعم 

.)2000–1997(

يف  املنشورات  من  العديَد  آخرين  مبشاركة  أو  وحده  ألََّف 

رات وإجراء  رات وعالج مدمني املخدِّ مجاالت منع تعاطي املخدِّ

يتعلَّق بذلك من مواضيع، منها  الصدد وما  استقصاءات يف هذا 

 National Survey on Drug Use Among Students, :ما ييل

2014 )املعهد الوطني للطب النفيس INPRFM، اللجنة الوطنية 

يدعم  املكسيكية، 2015(؛ “هل  الصحة  اإلدمان، وزارة  ملكافحة 

ملكافحة  الوطنية  )اللجنة  للقنب؟”  الطبي  االستخداَم  العلُم 

الوطني ملنع اإلدمان ومراقبته، 2014(؛ “العالج  اإلدمان، املركز 

 Centros’ املدمنني  عالج  مراكز  تستخدمه  الذي  النموذجي 

األولية”  الصحية  الرعاية  بخدمات  وعالقته   ’Nueva Vida

و“عالج اإلدمان استناداً إىل مناذج تخص والية املكسيك: حاالت 

منوذج  خالل  من  ومجابهتها  املخاطر  عوامل  دراسة  بشأن 

املجلَّد   ،Actualidades en adicciones 2012  ،”Chimalli

الكحول  “هل  2012(؛  اإلدمان،  ملكافحة  الوطنية  )اللجنة  الثاين 

مشكلة تخص الشباب واملراهقني وحدهم؟” يف املنشور املعنون 

)اللجنة  الرابع  املجلَّد   ،Actualidades en adicciones 2012

 Alcohol in primary care“ الوطنية ملكافحة اإلدمان، 2012(؛
 Alcohol use“ املعنون  املنشور  يف   ،”mental health clinics

والرابطات  واألكادمييات  للكليات  العاملية  )املنظمة   ”disorder
2010(؛  األرَُس،  العامني/أطباء  لألطباء  الوطنية   األكادميية 
 State of Mexico Survey on Alcohol, Tobacco and
النفيس  للطب  الوطني  )املعهد   Drug Use among Students
.)2009 ،)IMCA( املعهد املكسييك لعالج اإلدمان ،)INPRFM(

2016(.)د(  عام  )منذ  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة   عضو 
عضو اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات )2017(.

ريتشارد ب. ماتيك

رات  ولد يف عام 1955. من مواطني أسرتاليا. أستاذ دراسات املخدِّ
رات والكحول يف كلية  والكحول يف املركز الوطني لبحوث املخدِّ
بجامعة  الدماغ  علوم  أستاذ  ويلز؛  ساوث  نيو  بجامعة  الطب 
للبحوث  الوطني  باملجلس  البحوث  نيو ساوث ويلز؛ كبري زمالء 
الصحية والطبية، التابع لحكومة أسرتاليا )2013–2017(، طبيب 

ل. نفساين رسيري مسجَّ

األوىل  الرشف  مرتبة  مع  النفس(  )علم  العلوم  يف  بكالوريوس 
النفس  علم  يف  ماجستري  1982؛  ويلز،  ساوث  نيو  جامعة  من 
)الرسيري( من جامعة نيو ساوث ويلز، 1989؛ دكتوراه الفلسفة 
جامعة نيو ساوث ويلز، 1988؛ شهادة يف الترشيح العصبي، من 

قسم الترشيح بجامعة نيو ساوث ويلز، 1992.

رات والكحول  مدير البحوث باملركز الوطني األسرتايل لبحوث املخدِّ
)1995–2001(؛ املدير التنفيذي للمركز الوطني األسرتايل لبحوث 
رات والكحول، التابع لكلية الطب بجامعة نيو ساوث ويلز  املخدِّ
األسرتالية  االستشارية  الخرباء  لجنة  يف  عضو   .)2009–2001(
رات غري املرشوعة )2002–2004(؛ وفريق  الوطنية املعنية باملخدِّ
ار النالرتيكسون  الخرباء االستشاري الوطني األسرتايل املعني بعقَّ
املستديم االنبعاث )2002–2004(؛ ولجنة الرصد يف مركز الَحقن 
نيو  لحكومة  الوزاري  للديوان  التابع  الطبي،  لإلرشاف  الخاضع 
بالعقاقري  املعنية  العاملة  والفرقة  )2003–2004(؛  ويلز  ساوث 
نة لألداء واملظهر، التابعة للمجلس الوزاري األسرتايل املعني  املحسِّ
رات )2003–2005(؛ ولجنة الخرباء االستشارية  باسرتاتيجية املخدِّ
األسرتالية  الحكومية  لإلدارة  التابعة  والصحة،  بالقنَّب  املعنية 
نيو  خرباء  وفريق  )2005–2006(؛  والشيخوخة  الصحة  لشؤون 
التابع  والكحول،  رات  باملخدِّ املعني  االستشاري  ويلز  ساوث 
لوزير الصحة بحكومة نيو ساوث ويلز )2004–2013(؛ واملجلس 
إىل  املشورة  يسدي  الذي  رات،  باملخدِّ املعني  األسرتايل  الوطني 
التوجيهية  املبادئ  إعداد  الوزراء )2004–2010(؛ وفريق  رئيس 

األول/ كانون   8 يف  واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  انتخبه   )د(  
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األفيونية  للمؤثِّرات  لالرتهان  العقاقريي  العالج  بشأن  التقنية 
رات والجرمية  املشرتك بني منظمة الصحة العاملية ومكتب املخدِّ
األطفال  لشؤون  األسرتايل  البحثي  والتحالف  )2004–2008(؛ 

والشباب )2005–2015(.

 Drug“ ملجلَّة  التنفيذي  واملجلس  التحرير  مجلس  يف  عمل 
محرِّر  نائب  وبصفة   ،)2005–1994(  ”and Alcohol Review 
راً  ر تنفيذي )2000–2005(. كام عمل محرِّ )1995–2000( ومحرِّ
األقران  يراجعها  التي  الدولية   ”Addiction“ ملجلَّة   مساعداً 
راً يف فريق مؤسسة “كوكرين” االستعرايض  )1995–2005(، ومحرِّ
من  أكرث  ألَّف   .)2003–1998( والكحول  رات  املخدِّ لشؤون 
300 كتاب وفصل يف مجلَّدات محرَّرة بشأن تعاطي املواد اإلدمانية، 
يف  نرُشت  ملقاالت  أقران  مراجعة  وأجرى  وعالجهام،  واإلدمان، 
مقاالته  أحدث  ومن  املواضيع.  هذه  تناولت  أكادميية   مجالت 
 ”Buprenorphine maintenance versus placebo ييل:  ما 
 or methadone maintenance for opioid dependence“,
 ”Young adult sequelae of adolescent cannabis use“
 and ”The Pain and Opioids IN Treatment study:
 characteristics of a cohort using opioids to manage

.chronic non–cancer pain“

أسرتاليا؛  لحكومة  الصحة  وزارة  من  وبحثيًّا  أكادمييًّا  دعامً  تلقَّى 
الوطني  والصندوق  ويلز؛  ساوث  نيو  لحكومة  الصحة  ووزارة 
التثقيف  ومؤسسة  رات؛  املخدِّ قوانني  إنفاذ  لبحوث  األسرتايل 
والجرمية؛  رات  املخدِّ ومكتب  الكحول؛  بشأن  التأهيل  وإعادة 
رات؛  املخدِّ تعاطي  لشؤون  الوطني  املتحدة  الواليات  ومعهد 
الصحية  للبحوث  الوطني  واملجلس  األسرتايل؛  البحوث  ومجلس 

والطبية، التابع للحكومة األسرتالية.

 .)2015 عام  )منذ  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة   عضو 
عضو اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات )2015–2016(.

لويس ألربتو أوتاروال بنياراندا

ولد يف عام 1967. من مواطني بريو. محاٍم. درجة جامعية عليا 
الكاثوليكية  الجامعة  من  العامة  واإلدارة  العامة  السياسات  يف 

البابوية يف بريو.

من  الخالية  والحياة  للتنمية  الوطنية  للجنة  التنفيذي  املدير 
رات )2014–2016(. رئيس لجنة البلدان األمريكية ملكافحة  املخدِّ
رات، التابعة ملنظمة الدول األمريكية )ترشين الثاين/ تعاطي املخدِّ

نوفمرب 2015 – أيلول/سبتمرب 2016(. وزير الدفاع )2012(، نائب 
وزير الداخلية )2011(، نائب وزير الدفاع )2003(، ممثِّل دولة 
 ،)2001( اإلنسان  لحقوق  األمريكية  البلدان  محكمة  أمام  بريو 

أستاذ القانون الدستوري وحقوق اإلنسان.

 Compendio sobre :أَلَّف وحده، أو مبشاركة آخرين، األعامَل التالية
 Tráfico Ilícito de Drogas y Desarrollo Alternativo )2015(;
 La Constitución Explicada )2011(; La Constitución de
 1993: Estudio y Reforma a Quince Años de su Vigencia
 )2009(; Modernización Democrática de las Fuerzas
 Armadas )2002(; Parlamento y Ciudadanía )2001(; La

.Constitución de 1993: Análisis Comparado )1999(

تقديم خدمات مرموقة  إزاء  الرفيع  االستحقاق  حاز عىل وسام 
عىل  أيضاً  وحصل  االتحادي(.  الجمهورية  رئيس  مينحه  )نوط 

جائزة أياكوشو )أرفع األوسمة التي مينحها الجيش يف بريو(.

رات  ي املخدِّ ي لتحدِّ م عروٍض أثناء حلقة العمل املعنونة “التصدِّ ُمقدِّ
 Deutsche Gesellschaft für ر”، املؤسسة األملانية اآلخذ يف التطوُّ
)2015(؛  لندن   ،Internationale Zusammenarbeit )GIZ(
االقتصادي  املجلس  أمام  البديلة  التنمية  بشأن  عروٍض  م  ُمقدِّ
االجتامع  يف  بريو  وفد  رئيس  )2015(؛  نيويورك  واالجتامعي، 
)2014(؛  وكولومبيا  بريو  بني  املشرتكة  رات  املخدِّ للجنة  السابع 
رئيس وفد بريو يف االجتامع الرابع والعرشين لرؤساء الوكاالت 
أمريكا  يف  رات  املخدِّ مراقبة  قوانني  بإنفاذ  املختصة  الوطنية 
األمريكية  الندوة  أثناء  ث  متحدِّ )2014(؛  والكاريب ي  الالتينية 
الالتينية الثانية بشأن الدميقراطية والفساد، مونتفيديو )2014(؛ 
رات املشرتكة بني  رئيس وفد بريو يف االجتامع الثامن للجنة املخدِّ
ث أثناء الندوة األمريكية الالتينية  بريو والربازيل )2014(؛ متحدِّ
إندياز،  دي  كارتاجينا  الدميقراطية،  والحوكمة  الشباب  بشأن 
ث أثناء الندوة األمريكية الالتينية بشأن  كولومبيا )2012(؛ متحدِّ

الشباب والعنف وثقافة السالم، أنتيغوا، غواتيامال )2009(.

2017(.)ه ( عام  )منذ  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة   عضو 
عضو اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات )2017(.

جاغجيت بافاديا

يجة مبرتبة الرشف يف  ولدت يف عام 1954. من مواطني الهند. خرِّ
األدب اإلنكليزي )1974( من جامعة دكا، بكالوريوس يف القانون 
من جامعة دلهي )1988(، شهادة ماجستري يف اإلدارة العمومية 
أطروحة  أنجزت   .)1996( العمومية  لإلدارة  الهندي  املعهد  من 
واملؤثِّرات  رات  املخدِّ قانون  مبقتىض  املمتلكات  “مصادرة  عن 

العقلية لعام 1985”، لغرض إكامل شهادة املاجستري.

مدى  الهندية عىل  الجباية  دائرة  يف  رفيعة  مناصب  ة  عدَّ تولَّت 
رات  35 سنًة يف حكومة الهند، منها: وظيفة مفوَّض شؤون املخدِّ

األول/ كانون   8 يف  واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  انتخبه   )ه (  

.2016 ديسمرب 



131 المرفقان

)2006–2012(؛  رات  املخدِّ لشؤون  الهندي  املركزي  باملكتب 
موظفي  وكبرية  )2001–2005(؛  القانونية  الشؤون  ضة  ومفوَّ
)1996–2001(؛  الكهرباء  مشاريع  متويل  مبؤسسة  الرقابة 
ومستشارة لشؤون تدريب موظفي الجامرك يف ملديف، منتدبة 
مكتب  مدير  ونائبة  )1994–1995(؛  الكومنولث  أمانة  من 
تقاعدها،  رات )1990–1994(؛ وكانت تشغل عند  املخدِّ مراقبة 
املركزية  بالدائرة  الجامرك  يف عام 2014، منصب كبرية مفوَّيض 

لرضائب اإلنتاج والخدمات، يف مدينة ناغبور.

تلقَّت شهادة تقدير رئاسية لسجل خدمتها املتميِّز بدرجة خاصة، 
الرسمية  الجريدة  يف  نرُشت   ،)2005( الجمهورية  يوم  مبناسبة 

.Gazette of India Extraordinary

فيينا  رات،  املخدِّ لجنة  إىل  الهندي  الوفد  يف   عضو 
و12/53   )2008(  15/51 القرارين  مت  قدَّ )2007–2012(؛ 
حدثاً  ونظَّمت  رات،  املخدِّ لجنة  اعتمدتهام  اللذين   ،)2010(
 ،2011 عام  يف  عقدت  التي  اللجنة  دورة  هامش  عىل  جانبيًّا 
املرشوع  غري  النقل  عليها  ينطوي  التي  املسائل  فيه  َعرضت 
رة.  واملصدِّ واملستوردة  املنتجة  البلدان  إىل  الخشخاش  لبذور 
بريزم  مبرشوع  الخاصتني  العمل  فرقتي  اجتامعات  حرضت 
السلطة  ممثِّلة  بصفتها   ،)2012–2006( كوهيجن  ومرشوع 
املتعلق مبرشوع  االجتامع  ونظَّمت  قت  ونسَّ املختصة،  الوطنية 
يف  شاركت   .)2008( نيودلهي  يف  كوهيجن  ومرشوع  بريزم 
رات  اجتامع رؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني املخدِّ
 ،)2006( بانكوك  يف  املعقود  الهادئ،  واملحيط  آسيا  )هونليا(، 
يف  املعقود  الهادئ،  واملحيط  آسيا  هونليا،  اجتامع  ونظَّمت 
االستشاري  الخرباء  الهند، )2011(. عضو يف فريق  أغرا،  مدينة 
املواد  بجدَولة  واملعني  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  للهيئة  التابع 
الصيغة  بوضع  املعني  االستشاري  الفريق  يف  وعضو   ،)2006(
الهيئة الدولية ملراقبة  التوجيهية الصادرة من  للمبادئ  النهائية 
الصناعة  يف  للمامرسات  طوعية  مدونة  صوغ  بشأن  رات  املخدِّ
للجنة  واألربعني  الحادية  الدورة  رة  مقرِّ  .)2008( الكيميائية 
رات واملسائل ذات  الفرعية املعنية باالتِّجار غري املرشوع باملخدِّ
ن )2006(؛  الصلة يف الرشقني األدن واألوسط، املعقودة يف عامَّ
املعقودة  الفرعية،  للجنة  واألربعني  الثانية  الدورة  ورئيسة 
الخرباء  فريق  اجتامع  نظَّمت  )2007(؛  الهند  أغرا،  مدينة  يف 
العامل املعني بالسالئف، التابع ملبادرة ميثاق باريس، املعقود 
املعنيني  الدوليني  املؤمترين  يف  وشاركت   ،)2011( نيودلهي  يف 
الواليات  وكالة  استضافتهام  اللذين  رات،  املخدِّ قوانني  بإنفاذ 
 )2008( إسطنبول  يف  وُعقدا  رات،  املخدِّ قوانني  إلنفاذ  املتحدة 

وكانكون، املكسيك )2011(. 

النائبة  رات )منذ عام 2015(.  الدولية ملراقبة املخدِّ الهيئة  عضو 
الثانية لرئيس اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات )2015 و2017(. 

األوىل  النائبة   .)2016 عام  )منذ  واإلدارية  املالية  اللجنة  عضو 
لرئيس الهيئة )2016(.

فريوج سومياي

ولد يف عام 1953. من مواطني تايلند. متقاعد من منصب األمني 
العامة  الصحة  العام املساعد إلدارة األغذية والعقاقري يف وزارة 
ص يف وبائيات  تايلند، وخبري يف علم األدوية الرسيري متخصِّ يف 

رات. أستاذ يف جامعة ماهيدول )منذ عام 2001(.  املخدِّ

ماي،  تشيانغ  الكيمياء )1976( من جامعة  بكالوريوس علوم يف 
مانيال  جامعة  من   )1979( الصيدلة  يف  بكالوريوس  ودرجة 
الرسيري )1983( من  األدوية  املركزية. درجة ماجستري يف علم 
جامعة تشواللونغكورن. تلقَّى متريناً عىل دراسة االنتشار الوبايئ 
لندن )1989(. دكتوراه يف  رات بجامعة سانت جورج يف  للمخدِّ
السياسات واإلدارة الصحية )2009( من املعهد الوطني لإلدارة. 
عضو يف رابطة الصيدلة يف تايلند. عضو يف جمعية علم األدوية 
يف  السموم  علم  جمعية  يف  عضو  تايلند.  يف  العالجي  والطب 
رات  تايلند. ألَّف تسعة كتب يف مجال الوقاية من تعاطي املخدِّ
 Drugging Drinks: Handbook for ييل:  ما  منها  ومكافحتها، 
 Predatory Drugs Prevention and Déjà vu: A Complete
 Handbook for Clandestine Chemistry, Pharmacology
 Food and كاتب عمود يف مجلَّة .and Epidemiology of LSD
Drug Administration Journal. نال جائزة رئيس الوزراء يف 

رات والوقاية منها )2005(. مجال التوعية بشأن املخدِّ

 .)2010 عام  )منذ  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة   عضو 
عضو اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات )2010–2016( ورئيسها 
 2011( واإلدارية  املالية  اللجنة  رئيس  و2016(.  و2014   2012(
و2016(.  و2014   2012( الهيئة  لرئيس  الثاين  النائب  و2013(. 

رئيس الهيئة )2017(.

فرانسيسكو إي. تومي

املتحدة.  والواليات  كولومبيا  مواطني  من   .1943 عام  يف  ولد 
يف  أقدم  عضو  االقتصاد.  يف  ودكتوراه  اآلداب  يف  بكالوريوس 
يف  مراسل  وعضو  االقتصادية،  للعلوم  الكولومبية  األكادميية 

األكادميية امللكية للعلوم األخالقية والسياسية )إسبانيا(. 

أستاذ  تكساس،  جامعة  يف  زائر  وأستاذ  تينكر  وسام  عىل  حائز 
أنديز  لوس  دي  أونيفرسيداد  وجامعة  روساريو  جامعة  يف 
ملدة  عمل  تشيكو.  مبدينة  كاليفورنيا  والية  وجامعة  )بوغوتا(، 
التنمية  الدويل ويف مرصف  البنك  األبحاث يف  إدارة  سنًة يف   15
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س ومدير مركز األبحاث والرصد املعني  للبلدان األمريكية. مؤسِّ
رات والجرمية يف جامعة روساريو )آب/أغسطس 2004 –  باملخدِّ
ق األبحاث يف الربنامج العاملي  كانون األول/ديسمرب 2007(؛ منسِّ
ملكافحة غسل األموال وعائدات الجرمية ومتويل اإلرهاب؛ منسق 
رات والجرمية  رات العاملي، الصادر عن مكتب املخدِّ تقرير املخدِّ
مجال  يف  باحث  2000(؛  أيلول/سبتمرب   –  1999 )آب/أغسطس 
رات غري املرشوعة يف ستة بلدان، معهد  الدراسة املقارنة للمخدِّ
األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتامعية، جنيف )حزيران/يونيه 
مركز  يف  باحث  زميل  1992(؛  األول/ديسمرب  كانون   –  1991
متوز/  –  1996 )آب/أغسطس  للباحثني  الدويل  ويلسون  وودرو 

ق أبحاث لدى برنامج األبحاث الخاص بالتأثري  يوليه 1997(؛ منسِّ
برنامج  األنديز،  بلدان  يف  املرشوعة  غري  رات  للمخدِّ االقتصادي 
 –  1993 الثاين/نوفمرب  )ترشين  بوغوتا  اإلمنايئ،  املتحدة  األمم 

كانون الثاين/يناير 1996(.

غري  رات  املخدِّ عن  كتاب  تأليف  يف  وشارك  كتب  ثالثة  ألَّف 
مجلَّدات،  ثالثة  ر  حرَّ األنديز.  ومنطقة  كولومبيا  يف  املرشوعة 
كتب  يف  وفصالً  أكادميية  مجالت  يف  مقالًة   70 من  أكرث  وألَّف 
كتابني  تأليف  يف  وشارك  كتاباً  ألَّف  كام  املواضيع.  تلك  تتناول 
ونرش 50 مقاالً وفصالً يف كتب تتناول مواضيع التنمية االقتصادية 
عىل  تركيُزه  يَنصبُّ  قبلام  وذلك  الدولية؛  والتجارة  والتصنيع 

رات. مواضيع املخدِّ

والكاريب ي،  الالتينية  أمريكا  يف  املنظَّمة  الجرمية  مرصد  يف  عضو 
التابع ملؤسسة فريدريخ إبريت )منذ عام 2008(، ويف مجلس الخطة 
 العاملية بشأن الجرمية املنظَّمة، التابع للمنتدى االقتصادي العاملي 

.)2014–2012(

ر  مقرِّ  .)2012 عام  )منذ  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة  عضو 
 .)2015–2014( واإلدارية  املالية  اللجنة  عضو   .)2012( الهيئة 

عضو اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات )2013 و2016 و2017(.

جالل توفيق

الوطني  املركز  املغرب. رئيس  ولد يف عام 1963. من مواطني 
مدير  رات؛  املخدِّ إدمان  مجال  يف  والبحث  والعالج  للوقاية 
رات واإلدمان باملغرب؛ مدير مستشفى  الوطني للمخدِّ املرصد 
يف  النفسية  األمراض  أستاذ  العقلية؛  لألمراض  الجامعي  الرازي 

كلية الطب بالرباط.

ص  دكتوراه يف الطب، كلية الطب بالرباط )1989(؛ دبلوم التخصُّ
بالرباط )منذ  الطب  ُمحارِض يف كلية  النفيس )1994(؛  الطب  يف 
ص يف باريس يف مستشفى  عام 1995(. حصل عىل تدريب متخصِّ

 ،)1991–1990( مارموتان  ومركز  العقلية  لألمراض  آن  سانت 

ومراقب  أبحاث  زميل  بصفة  هوبكن ز  جونز  ويف جامعة 

رات  الوطني لشؤون تعاطي املخدِّ  للتجارب الرسيرية يف املعهد 

)1995(؛  بطرسربغ  جامعة  يف  بحوثاً  أجرى   .)1995–1994(

وحصل عىل شهادات يف بحوث العقاقري الرسيرية من معهد فيينا 

للبحوث الرسيرية )2001 و2002(. 

من  الحدِّ  برنامج  رئيس  بصفة  املغرب  يف  مناصب  حاليًّا  يشغل 

رات؛  الرضر، يف املركز الوطني ملنع وعالج وبحوث تعاطي املخدِّ

مبستشفى  املقيمني  األطباء  وتدريب  التعليم  شؤون  ق  ومنسِّ

الرازي؛ ومدير برنامج الدبلوم الوطني يف مجال العالج والوقاية 

برنامج  ومدير  بالرباط؛  الطب  بكلية  رات  املخدِّ تعاطي  من 

الطب  بكلية  لألطفال  النفيس  الطب  مجال  يف  الوطني  الدبلوم 

التابعة  رات،  املخدِّ بتعاطي  املعنية  اللجنة  يف  وعضو  بالرباط؛ 

لوزارة الصحة.

عىل الصعيد الدويل، ممثِّل املغرب يف شبكة البحر املتوسط )فريق 

بومبيدو/مجلس أوروبا(؛ مراسل دائم سابق لفريق بومبيدو )التابع 

رات  املخدِّ تعاطي  من  الوقاية  بشأن  املغرب  يف  أوروبا(  ملجلس 

والبحوث املتعلقة بذلك، وعضو سابق يف الفريق املرجعي لألمم 

رات  املخدِّ البرشية وتعاطي  املناعة  املتحدة بشأن فريوس نقص 

س وعضو يف اللجنة التوجيهية لرابطة الرشق  بالحقن. عضو مؤسِّ

الرازي  مركز  مدير  الرضر؛  من  للحدِّ  أفريقيا  وشامل  األوسط 

للمعارف يف شامل أفريقيا، التابع لرابطة الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا للحدِّ من الرضر؛ عضو شبكة مينتور االستشارية العلمية 

مسؤول  الشباب(؛  أوساط  يف  رات  املخدِّ تعاطي  )منع  الدولية 

املتحدة  األمم  مكتب  لدى  الوقاية  سابق يف شؤون  اتصال/خبري 

أفريقيا(؛  لشامل  املحلية  )الشبكة  والجرمية  رات  باملخدِّ املعني 

س يف شبكة البحر املتوسط )الفريق االستشاري املعني  عضو مؤسِّ

التابعة ملجلس  رات(،  الخاصة بتعاطي املخدِّ باأليدز والسياسات 

املتحدة بشأن فريوس  املرجعي لألمم  الفريق  أوروبا، وعضو يف 

رات بالحقن. نقص املناعة البرشية وتعاطي املخدِّ

العاملية  الصحة  منظمة  مكتب  لدى  استشارية  بأدوار  اضطلع 

املعني  املتحدة  األمم  ومكتب  املتوسط،  البحر  لرشق  اإلقليمي 

رات والجرمية، ومؤسسات دولية أخرى، وبزماالت بحثية  باملخدِّ

رات بالواليات املتحدة.  لدى املعهد الوطني لشؤون تعاطي املخدِّ

الكحول  وتعاطي  النفيس  الطب  مجال  يف  عديدة  مؤلفات  نرش 

رات. واملخدِّ

عضو   .)2015 عام  )منذ  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة  عضو 

املالية  اللجنة  عضو   .)2015( بالتقديرات  املعنية  الدامئة  اللجنة 

واإلدارية )2016(.



رات هي هيئة رقابية مستقلة شبه  الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ
قضائية، أنشئت تعاهديًّا من أجل رصد تنفيذ املعاهدات الدولية 
إطار  يف  لها  سالفة  منظامت  هناك  وكانت  رات.  املخدِّ ملراقبة 
رات، يرجع تاريخها إىل  املعاهدات السابقة بشأن مراقبة املخدِّ

عهد عصبة األمم.

تركيبتها

تتألَّف الهيئة من ثالثة عرش عضواً ينتخبهم املجلس االقتصادي 
واالجتامعي ويعملون بصفتهم الشخصية ال كممثِّلني لحكوماتهم. 
ويُنتخب ثالثة أعضاء من ذوي الخربة يف ميدان الطب أو علم 
حهم  العقاقري أو املستحرضات الصيدالنية من قامئة أشخاص ترشِّ
حهم  منظمة الصحة العاملية، وعرشة أعضاء من قامئة أشخاص ترشِّ
الجميع  بثقة  يحظون  أشخاص  هم  الهيئة  وأعضاء   الحكومات. 
ملا يتحلَّون به من كفاءة وحياد ونزاهة. ويتَّخذ املجلس االقتصادي 
الالزمة لضامن  الرتتيبات  الهيئة، كل  بالتشاور مع  واالجتامعي، 
استقاللها التقني التام يف أداء وظائفها. وللهيئة أمانة تساعدها 
عىل القيام مبهامها الوظيفية ذات الصلة باملعاهدات. وأمانة الهيئة 
رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  ملكتب  تابع  إداري  كيان  هي 
م تقاريرها عن املسائل الفنية إالَّ إىل الهيئة.  والجرمية، لكنها ال تقدِّ
املعني  املتحدة  األمم  مكتب  مع  وثيقاً  تعاوناً  الهيئة  وتتعاون 
املجلس  اعتمدها  التي  الرتتيبات  إطار  يف  والجرمية  رات  باملخدِّ
يف قراره 48/1991. كام تتعاون مع هيئات دولية أخرى معنية 
رات التابعة  رات، ال تقترص عىل املجلس ولجنة املخدِّ مبراقبة املخدِّ
صة ذات الصلة،  له، بل تشمل أيضاً وكاالت األمم املتحدة املتخصِّ
وخصوصاً منظمة الصحة العاملية. وهي تتعاون أيضاً مع هيئات 
خارج منظومة األمم املتحدة، وبخاصة املنظمة الدولية للرشطة 

الجنائية )اإلنرتبول( ومنظمة الجامرك العاملية.

وظائفها

أُرسيت وظائف الهيئة يف املعاهدات التالية: االتفاقية الوحيدة 
رات لسنة 1961 بصيغتها املعدلة بربوتوكول سنة 1972؛  للمخدِّ
واتفاقية املؤثِّرات العقلية لسنة 1971؛ واتفاقية األمم املتحدة 
العقلية  رات واملؤثِّرات  املخدِّ االتِّجار غري املرشوع يف  ملكافحة 

لسنة 1988. وعىل وجه العموم، تقوم الهيئة مبا ييل:

رات وتجارتها واستعاملها  فيام يتعلَّق بصنع املخدِّ )أ(   
الحكومات،  مع  بالتعاون  الهيئة،  تسعى  مرشوعة،  بطريقة 

لالستعامالت  العقاقري  من  كافية  إمدادات  توافر  ضامن  إىل 
من  للعقاقري  ترسيب  حدوث  عدم  وضامن  والعلمية،  الطبية 
املصادر املرشوعة إىل قنوات غري مرشوعة. وتقوم الهيئة أيضاً 
الكيميائية  املواد  عىل  الحكومات  متارسها  التي  املراقبة  برصد 
رات بطريقة غري مرشوعة، وتساعدها  املستخدمة يف صنع املخدِّ

عىل منع ترسيب تلك املواد إىل االتِّجار غري املرشوع؛

رات واالتِّجار بها واستعاملها  فيام يتعلَّق بصنع املخدِّ )ب(   
نظم  يف  الضعف  َمواطَن  الهيئُة  د  تحدِّ مرشوعة،  غري  بطريقة 
األوضاع.  تلك  تصحيح  يف  وتسهم  والدولية،  الوطنية  املراقبة 
وتتوىلَّ الهيئة أيضاً مسؤولية تقييم املواد الكيميائية املستخدمة 
رات بطريقة غري مرشوعة، بغية تقرير ما إذا كان  يف صنع املخدِّ

ينبغي إخضاعها للمراقبة الدولية.

واضطالعاً مبسؤولياتها، تقوم الهيئة مبا ييل:

تقييم  ونظام  رات  للمخدِّ تقديرات  نظام  تدير  )أ(   
املتعلقة  العقلية، وترصد األنشطة املرشوعة  للمؤثِّرات  طوعي 
بهدف  إحصائية،  بيانات  لتقديم  نظام  خالل  من  بالعقاقري 
بني  توازن  منها  أمور،  جملة  تحقيق  عىل  الحكومات  مساعدة 

العرض والطلب؛

ع التدابري التي تتَّخذها الحكومات ملنع  ترصد وتشجِّ )ب(   
رات واملؤثِّرات  ترسيب املواد التي يكرث استخدامها يف صنع املخدِّ
العقلية بطريقة غري مرشوعة، وتقيِّم تلك املواد لتقرير ما إذا كان 
يلزم إجراء تغيريات يف نطاق مراقبة املواد املدرجة يف الجدولني 

األول والثاين من اتفاقية سنة 1988؛

مة من الحكومات أو هيئات  تحلِّل املعلومات املقدَّ )ج(   
املنظامت  من  غريها  أو  صة  املتخصِّ وكاالتها  أو  املتحدة  األمم 
ألحكام  الحكومات  تنفيذ  من  للتأكُّد  املختصة،  الدولية 
وتويص  وافياً،  تنفيذاً  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  املعاهدات 

بالتدابري العالجية املناسبة؛

ا مع الحكومات ملساعدتها عىل  تقيم حواراً مستمرًّ )د(   
رات،  التقيُّد بالتزاماتها مبقتىض املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ
تحقيقاً  مالية  أو  تقنية  بتقديم مساعدة  االقتضاء  وتويص عند 

لهذه الغاية.

ومن واجبات الهيئة أن تطلب إيضاحات يف حال حدوث ما يبدو 
التدابري العالجية  أنَّه انتهاكات ألحكام املعاهدات، وأن تقرتح 
املناسبة عىل الحكومات التي ال تطبِّق أحكام املعاهدات تطبيقاً 
ا أو التي تواجه صعوبات يف تطبيقها، وأن تساعد الحكومات  تامًّ
أن  للهيئة  ويجوز  الصعوبات.  تلك  تذليل  عىل  االقتضاء  عند 

رات  نُْبذة عن الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ



االقتصادي  واملجلَس  رات  املخدِّ ولجنَة  املعنية  األطراَف  تنبِّه 
واالجتامعي إذا الحظت عدم اتخاذ التدابري الالزمة لعالج وضع 
ل املعاهداُت الهيئَة أن تويص األطراَف  خطري. وكمالذ أخري، تخوِّ
العقاقري  تصدير  أو  بلد مقرصِّ  أيِّ  العقاقري من  استرياد  بوقف 
إليه أو كليهام. ويف كل األحوال، تعمل الهيئة بالتعاون الوثيق 

مع الحكومات.

وتساعد الهيئُة اإلداراِت الوطنية عىل الوفاء بالتزاماتها مبوجب 
االتفاقيات. ولهذه الغاية، تقرتح الهيئة تنظيم حلقات تدارس 
مراقبة  عن  اإلداريني  للمسؤولني  إقليمية  تدريبية  وبرامج 

رات وتشارك يف تلك الحلقات والربامج. املخدِّ

تقاريرها

رات بأن تُِعدَّ الهيئة تقريراً  تقيض املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ
ألوضاع  تحليالً  السنوي  التقريُر  ن  ويتضمَّ أعاملها.  عن  سنويًّا 
رات يف جميع أنحاء العامل، يك تظلَّ الحكومات عىل  مراقبة املخدِّ
علم باألوضاع القامئة واملحتملة التي قد تعرِّض للخطر أهداَف 
انتباَه  الهيئُة  وتلفت  رات.  املخدِّ ملراقبة  الدولية  املعاهدات 
الحكومات إىل الثغرات وَمواطن الضعف يف املراقبة الوطنية ويف 
م اقرتاحات وتوصيات لتحسني  التقيُّد بأحكام املعاهدات، كام تقدِّ
األوضاع عىل الصعيدين الوطني والدويل. ويستند التقرير السنوي 
كيانات  وإىل  الهيئة  إىل  الحكومات  مها  تقدِّ التي  املعلومات  إىل 
مة  األمم املتحدة وسائر منظامتها. وتُستخَدم فيه معلومات مقدَّ
من خالل منظامت دولية أخرى، مثل اإلنرتبول واملنظمة العاملية 

للجامرك، وكذلك من خالل منظامت إقليمية.

ن  لة، تتضمَّ ويُستكمل تقرير الهيئة السنوي بتقارير تقنية مفصَّ
واملؤثِّرات  رات  املخدِّ تداول  يف  املرشوعة  الحركة  عن  بيانات 
لتلك  تحليل  مع  والعلمية،  الطبية  لألغراض  الالزمة  العقلية 
سري  لحسن  الزمة  البيانات  وتلك  الهيئة.  جانب  من  البيانات 
رات واملؤثِّرات العقلية،  نظام مراقبة الحركة املرشوعة للمخدِّ
مبا يف ذلك منع ترسيبها إىل قنوات غري مرشوعة. وعالوة عىل 
م  ذلك، تقيض أحكام املادة 12 من اتفاقية سنة 1988 بأن تقدِّ
رات تقريراً سنويًّا عن تنفيذ تلك املادة.  الهيئُة إىل لجنة املخدِّ
م عرضاً لنتائج رصد السالئف واملواد  وذلك التقرير، الذي يقدِّ
رات  الكيميائية التي يكرث استخدامها يف الصنع غري املرشوع للمخدِّ

واملؤثِّرات العقلية، يُنرش أيضاً كملحق للتقرير السنوي.

السنوي  التقرير  من  األول  الفصل  ص  يُخصَّ  ،1992 عام  ومنذ 
الهيئة  بشأنها  تبدي  رات  املخدِّ مبراقبة  تتعلَّق  دة  محدَّ ملسألة 
استنتاجاتها وتوصياتها من أجل اإلسهام يف املناقشات والقرارات 
الوطني  الصعيد  عىل  رات  املخدِّ مراقبة  بسياسات  املتعلقة 

واإلقليمي والدويل. وفيام ييل بيان باملواضيع التي عولجت يف 

التقارير السنوية السابقة:

لألغراض  العقاقري  استخدام  عىل  املرشوعية    1992:  إضفاء 

غري الطبية

رات أهمية خفض الطلب عىل املخدِّ  :1993

رات تقييم فعالية املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ  :1994

إعطاء املزيد من األولوية ملكافحة غسل األموال  :1995

رات ونظام العدالة الجنائية تعاطي املخدِّ  :1996

رات  املخدِّ برتويج  تتَّسم  بيئة  يف  رات  املخدِّ تعاطي    1997:  منع 

غري املرشوعة

رات: يف املايض والحارض واملستقبل  1998:  املراقبة الدولية للمخدِّ

التحرُّر من األمل واملعاناة  :1999

2000:  فرط استهالك العقاقري الخاضعة للمراقبة الدولية

إنفاذ  أمام  يات  التحدِّ الجديدة:  والتكنولوجيات   2001:  العوملة 

رات يف القرن الحادي والعرشين قوانني املخدِّ

العقاقري غري املرشوعة والتنمية االقتصادية  :2002

رات والجرمية والعنف: التأثري عىل املستوى الجزيئ  2003:  املخدِّ

 2004:  تكامل اسرتاتيجيات خفض العرض والطلب: تخطي مفهوم 

النهج املتوازن

2005:  التنمية البديلة ومصادر الرزق املرشوعة

للتنظيم  الخاضعة  غري  والسوق  دوليًّا  املراقبة   2006:  العقاقري 

الرقايب

رات مبدأ التناسب والجرائم املتصلة باملخدِّ  :2007

رات: التاريخ واإلنجازات   2008:  االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ

يات والتحدِّ

رات الوقاية األولية من تعاطي املخدِّ  :2009

رات والفساد املخدِّ  :2010

رات غري املرشوعة التامسك والتفكُّك االجتامعيان واملخدِّ  :2011 

رات املسؤولية املشرتكة عن املراقبة الدولية للمخدِّ  :2012

رات العواقب االقتصادية لتعاطي املخدِّ  :2013

ملشكلة  ي  التصدِّ يف  ومتوازن  ومتكامل  شامل  نهج   2014:  اتِّباع 

رات العاملية املخدِّ



يف  والفرص  يات  التحدِّ ورفاهه:  اإلنسان  صحة   2015:  حامية 
رات مجال املراقبة الدولية للمخدِّ

رات لدى املرأة تعاطي املخدِّ  :2016

ملراقبة  الدولية  الهيئة  تقرير  من  األول  الفصل  وعنواُن 
باالضطرابات  املصابني  “عالج  هو   2017 لعام  رات   املخدِّ
رات وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم  الناشئة عن تعاطي املخدِّ

رات”. يف املجتمع: عنارص أساسية لخفض الطلب عىل املخدِّ

ملراقبة  الدويل  النظام  عمل  لسري  تحليالً  الثاين  الفصُل  م  ويقدِّ
تُطالب  معلومات  إىل  األول،  املقام  يف  يستند،  رات  املخدِّ
الحكومات بتقدميها مبارشة إىل الهيئة، وفقاً للمعاهدات الدولية 
العاملية  املراقبة  عىل  فيه  الرتكيز  وينصبُّ  رات.  املخدِّ ملراقبة 

واملؤثِّرات  رات  باملخدِّ الصلة  ذات  املرشوعة  األنشطة  لجميع 

رات  العقلية وكذلك للكيمياويات املستخَدمة يف صنع تلك املخدِّ

عىل نحو غري مرشوع.

مجال  يف  رات  التطوُّ أهمِّ  لبعض  عرضاً  الثالث  الفصُل  م  ويقدِّ

اتَّخذتها  التي  والتدابري  بها،  واالتِّجار  رات  املخدِّ تعاطي 

من  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  املعاهدات  لتنفيذ  الحكومات 

ي لتلك املشاكل. خالل التصدِّ

هتها  للتوصيات الرئيسية التي وجَّ م الفصُل الرابع عرضاً  ويقدِّ

رات  الهيئة إىل الحكومات ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ

الدولية  املنظامت  وسائر  العاملية  الصحة  ومنظمة  والجرمية 

املعنية. واإلقليمية 
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رات وأمانتهام منظومة األمم املتحدة وجهازا مراقبة املخدِّ

الجمعية العامة

املكتب)أ(/أمانة الهيئة)ب(

املجلس االقتصادي 
واالجتامعي

 الهيئة الدولية 
رات ملراقبة املخدِّ

رات لجنة املخدِّ

املفتاح:
ارتباط )إداري أو بنيوي( مبارش

عالقة إبالغ وتعاون ومشورة

رات والجرمية. مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ )أ( 

م التقارير عن املسائل الفنية إىل الهيئة فقط. رات تُقدِّ أمانة الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ )ب( 
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رات   الهيئ�ة الدولية لمراقبة المخدِّ

رات )الهيئة( هي الهيئُة الرقابية املستقلَّة التي تُعنى برصد تنفيذ املعاهدات  الهيئُة الدولية ملراقبة املخدِّ
رات لسنة 1961.  رات. وقد أُنشئت الهيئُة يف عام 1968 مبقتىض االتفاقية الوحيدة للمخدِّ  الدولية ملراقبة املخدِّ
رات ويرجع تاريخها   وقد كانت هناك منظَّامت سالفة لها أُنشئت مبوجب املعاهدات السابقة ملراقبة املخدِّ

إىل عهد عصبة األمم.

رات، إىل املجلس االقتصادي  وتنرش الهيئُة، استناداً إىل أنشطتها، تقريراً سنويًّا تحيله، عن طريق لجنة املخدِّ
رات  م التقريُر دراسًة استقصائيًة شاملًة عن حالة مراقبة املخدِّ  واالجتامعي التابع لألمم املتحدة. ويُقدِّ
 يف مختلف أنحاء العامل. وتحاول الهيئُة، بوصفها هيئًة محايدًة، تحديَد االتجاهات الخطرية والتنبُّؤ بها، 

ومن ثمَّ تقرتح التدابري التي يلزم اتِّخاذها بشأنها.
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