
  

 
 

الرتكيز على تدعو اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات إىل ز�دة   
حتسني خدمات الوقاية والعالج من تعاطي املخدِّرات لفائدة 

 الشباب
  

رات فيذكرت الھیئة  أنھا: 2019تقریرھا السنوي لعام  الدولیة لمراقبة المخدِّ  

تسلط الضوء على الصلة بین تعاطي األطفال والمراھقین للكحول والتبغ وتعاطیھم  • 
مثل القنَّب واألفیونیات والكوكایین؛  ،للمؤثرات النفسانیة  

تركز على األثر البدني والعاطفي واالجتماعي للمؤثرات النفسانیة على الشباب  • 
سنة؛  24و 15الذین تتراوح أعمارھم ما بین   

تحثُّ الحكومات على تحسین الخدمات باستخدام أشكال معینة من التدخالت الوقائیة  • 
دلة لفائدة الشباب؛والعالجیة القائمة على األ  

رة  •  تعرب عن قلقھا إزاء التغیر السریع في المشھد العالمي للسالئف المحوَّ
 المصنوعة بصورة غیر مشروعة والموجھة خصیصاً لسوق متنوعة وإلكترونیة؛

تتناول أوجھ عدم اإلنصاف المتصلة بتوافر األدویة الخاضعة للمراقبة ما بین  • 
البلدان ومحدودیة فرص الحصول علیھا في بلدان اإلفراط في وصفھا في بعض 

 أخرى؛

ر الحكومات بضرورة احترام حقوق اإلنسان في تنفیذ السیاسات المتعلقة  •  تذكِّ
رات. رات، تماشیاً مع االتفاقیات الدولیة الثالث لمراقبة المخدِّ  بالمخدِّ

  

 تعاطي مواد اإلدمان يف أوساط الشباب ومدىطبيعة   
راتلسنوي للھیئة الدولیة لمراقبة یثیر التقریر ا القلق بشأن تعاطي المؤثرات  2019 المخدِّ

رات العالمي  الصادر  2018النفسانیة في أوساط الشباب مع االستشھاد بنتائج تقریر المخدِّ
رات والجریمة عن مكتب األمم رات  المتحدة المعني بالمخدِّ (المكتب المعني بالمخدِّ

عاطي مواد اإلدمان والعواقب الصحیة المرتبطة بھ أعلى . وتبلغ معدالت توالجریمة)
ر الذي یُتعاطى على أوسع نطاق. ویقدِّ  ر المستویات في أوساط الشباب، والقنَّب ھو المخدِّ

رات والجریمةال في  5.6على  2016 أنَّ تعاطي القنَّب قد أثر في عام مكتب المعني بالمخدِّ
سنة، وتتفاوت المعدالت حسب  16و 15ھم بین ملیون شاب تتراوح أعمار 13.8المائة أو 

لت أعلى المعدالت في أوروبا ( في المائة)، تلیھا القارة األمریكیة  13.9المناطق. فقد سّجِ
 2.7آسیا ( في المائة)، ثم 6.6في المائة)، وأفریقیا ( 11.4في المائة)، وأوقیانوسیا ( 11.6(

الصادرة عن  2015الصحیة العالمیة لعام  في المائة). وعالوة على ذلك، تبیِّن التقدیرات
 4.8منظمة الصحة العالمیة أنھ في حین أنَّ الوفیات الناجمة عن جمیع األسباب ال تمثل سوى 

سنة، فالوفیات التي تُعزى إلى اضطرابات ناجمة عن  29-15في المائة داخل الفئة العمریة 
رات تمثل  نسبة لھذه الفئة.في المائة من المجموع بال 23.1تعاطي المخدِّ  

رات:  من بین المواد الخاضعة للمراقبة الدولیة، ال "ویقول رئیس الھیئة الدولیة لمراقبة المخدِّ
یزال القنَّب یؤدي الدور األبرز بین المراھقین والبالغین على حد سواء. ونحن نولي اھتماما 

د على قلقنا إزاء الوضع في عدد قلیل م] …[خاصا لھذا التطور  ن البلدان التي انتقلت ونشدِّ
ب، ألغراض غیر طبیة بما إلى السماح باستخدام المواد الخاضعة للمراقبة، ومنھا القنَّ 

رات والتزاماتھا بموجب ھذه المعاھدات."  یتعارض مع أحكام معاھدات مراقبة المخدِّ
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 النفسانية املؤثِّراتعالقة الكحول والتبغ بتعاطي   
رات أنَّ تعاطي األطفال والمراھقین یبرز التقریر السنوي للھیئة  للكحول والتبغ الدولیة لمراقبة المخدِّ

یرتبط ارتباطاً وثیقاً بالبدء في تعاطي المؤثرات النفسانیة. وفي كثیر من األحیان، یسبق تعاطي الكحول 
األطفال والتبغ تعاطي القنَّب وغیره من المواد الخاضعة للمراقبة. وقد كشفت دراسات طوالنیة تتبَّعت 

حتى مرحلة البلوغ أنھ كلما كان البدء في تعاطي الكحول والتبغ والقنَّب في سن مبكر في الفترة العمریة 
البلوغ. سنة، زاد احتمال تعاطي األفیونیات والكوكایین في فترة 16-19  

  

 إطار جديد ألسباب تعاطي املخدِّرات  
رات، مما یستلزم أظھرت البحوث أنَّ الشباب معرضون بصفة خاصة  للتعاطي المعتاد للمخدِّ

استعراض عوامل الخطر والحمایة. وینبغي أن تراعي الحاجة إلى الوقایة من تعاطي 
رات وعالجھ لدى األطفال والمراھقین التأثیرات الفردیة والبیئیة على الشباب ونموھم.  المخدِّ
  

 التدخالت الوقائية الفعالة القائمة على األدلة   
رات الصادرة عن  ً للمعاییر الدولیة للوقایة من تعاطي المخدِّ رات الوفقا مكتب المعني بالمخدِّ

ومنظمة الصحة العالمیة، ینبغي أن تشمل برامج الوقایة القائمة على األدلة  والجریمة
:والموجھة لألطفال والمراھقین العناصر التالیة  

تشجیع التدخل اإلیجابي في حیاة والتركیز على المھارات األسریة والوالدیة؛  • 
التواصل الفعال، بما في ذلك وضع القواعد والحدود. واألطفال؛   

ن من تطویر المھارات الشخصیة واالجتماعیة للشباب،  •  المناھج الدراسیة التي تمكِّ
والمھارات التحلیلیة حتى یتسنى ، وتحدید األھداف، اتالقرار اتخاذذلك  في بما

إطالع الشباب بشكل صحیح على آثار المؤثرات النفسانیة ویكون بإمكانھم مقاومة 
رات.   التأثیرات التي تدفع إلى تعاطي المخدِّ

 استخدام المدارس للرصد والتقییم مع اإلحالة إلى المشورة والمتابعة. • 

الحد من إمكانیة الحصول على األدویة ذات التأثیر اإلنفاذ الصارم للوائح التنظیمیة من أجل  • 
 النفساني والحد من إمكانیة حصول األطفال والمراھقین على التبغ والكحول والقنَّب. 

كما تحدد المعاییر أیضا نُُھج الوقایة غیر الفعالة التي تؤثر على الشباب وتجعلھم یشرعون 
ج المراھقین الذین یتعاطون ھذه المواد.في تعاطي مواد اإلدمان، وتقدم توصیات محددة لعال  

  

 توصيات موجهة إىل احلكومات  
رات الحكومات إلى إنشاء نظم وطنیة  یدعو التقریر السنوي للھیئة الدولیة لمراقبة المخدِّ
للبیانات الوبائیة من أجل رصد االتجاھات المتغیرة في مجال تعاطي المؤثرات النفسانیة في 

ذلك تنفیذ اإلجراءات الوقائیة القائمة على األدلة قبل سن بدء التعاطي  أوساط الشباب. وسیتیح
 (مرحلة ما قبل الوالدة، والطفولة المبكرة/المتوسطة، والمراھقة المبكرة).

وینبغي للحكومات أن تستثمر في تنمیة الخبرات المھنیة في مجال الوقایة والعالج من تعاطي 
جات الشباب. وینبغي أن یشمل ذلك إنشاء نظم وطنیة مواد اإلدمان، مع التركیز على احتیا

 لتدریب واعتماد أخصائیي الوقایة والعالج المشاركین في صنع القرار والتخطیط والتنفیذ.
  

للضوابط  وترية ظهور بدائل الكيمياو�ت غري اجملدَولة تشكِّل اختباراً   
 الدولية القائمة ابلنسبة للسالئف 

ً استخدام الكیمیاویا یشھد ً  ت غیر المجدَولة كبدائل لسالئف العقاقیر المجدَولة ازدیادا  مطردا
محدود تقریبا في الكیمیاویات المستخدمة. وال تزال جدولة كل مادة  عبر العالم، مع تنوع ال

رات، في حین أنَّ  على حدة غیر قادرة على مجاراة سرعة االبتكار لدى المتجرین بالمخدِّ
استخدامات مشروعة معروفة وال یمكن رصدھا بسھولة. وتحثُّ  العدید من المواد لیست لھا

ً للسیاسة  رات الحكومات على مواصلة المناقشة األوسع نطاقا الھیئة الدولیة لمراقبة المخدِّ
بشأن الخیارات المتاحة للتصدي لھذه التحدیات ووضع  2019 العامة، التي بدأت في عام

بمزید من الفعالیة. إطار عالمي للتصدي للمواد غیر المجدولة   
  



اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات توصي إبخضاع السالئف احملوَّرة   
 للجدولة الدولية

رات بالمراقبة الدولیة لمادة المیثیل  أسیتوأسیتات -فینیل-ألفاتوصي الھیئة الدولیة لمراقبة المخدِّ
)MAPA والمیثامفیتامین. وال تُعرف استخدامات مشروعة )، وھي سلیفة أولیة لألمفیتامین 

أسیتوأسیتات عدا استعماالت محدودة لألغراض البحثیة والتحلیلیة. -فینیل-ألفاالمیثیل  لمادة
رة" خصیصا لاللتفاف على الضوابط  ویمكن لھذه المادة أن تصنَّف على أنھا سلیفة "محوَّ

، وبناء على توصیة الھیئة الدولیة 0202یتعلق بالسالئف. وفي آذار/مارس  القائمة فیما
رات على إخضاع ھذه المادة الكیمیائیة للمراقبة  رات، ستصوت لجنة المخدِّ لمراقبة المخدِّ

.1988 سنةالدولیة، من خالل إدراجھا في الجدول األول من اتفاقیة   
  

 مواصلة تقدمي الدعم ألفغانستان  
المساحة اإلجمالیة المزروعة بخشخاش األفیون ، حدث انخفاض كبیر في 2018في عام 

بصورة غیر مشروعة والكمیة المقدرة لألفیون المنتج في أفغانستان بسبب الجفاف الشدید. 
ً بید أنَّ الحجم المقدَّ  ، حیث یتجاوز قیمة صادرات ھذا البلد ر القتصاد األفیونیات ال یزال كبیرا

رات التشاور مع حكومة القانونیة من السلع والخدمات. وستواصل الھی ئة الدولیة لمراقبة المخدِّ
رات  أفغانستان بغیة تیسیر تقدیم المساعدة في مواجھة التحدیات القائمة في مجال مراقبة المخدِّ
 في ھذا البلد.

رات، في تقریرھا لعام  ، التأكید على ضرورة تحدید 2019وتعید الھیئة الدولیة لمراقبة المخدِّ
رات غیر األولویات فیما یتعل ق باتخاذ تدابیر بھدف التصدي لالقتصاد المعتمد على المخدِّ

المشروعة في أفغانستان، في إطار الجھود الشاملة الرامیة إلى بناء السالم وإرساء األمن 
رات المجتمع  وتحقیق التنمیة المستدامة في ھذا البلد. وتدعو الھیئة الدولیة لمراقبة المخدِّ

ھذه العملیة من خالل جھود المساعدة الشاملة على الصعید المحلي  الدولي إلى المشاركة في
 والوطني واإلقلیمي والدولي.
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