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 رسالة من الرئيسة 
ال يزال عدم اإلنصااااائ ساااااددا في مدا توافر المواة الخااااااعة للمرا  ة الدولية  
لألغراض الطبياااة والعلمياااة ور ااال غير ااااائ في أماااا ا اويرة  ولااادعم الااادول 
راا )الليةة(  األعضااااي في تنسااايا النالة، نشااارا الليةة الدولية لمرا  ة المخدهي

حتى ال يترك أ  مررض  ، بعنوان  2022لنقا خاصااااااااااا للتقررر الساااااااااانو  لعام  م 
خلف الراب: التقدم المنرز في ااامان ساابل النصااول على امياا اا ية ما  

ورستعرض الملنق      المواة الخااعة للمرا  ة الدولية لألغراض الطبية والعلمية 
الناالاة اساااااااااااااااتنااةا  لى المعلومااا التي تبلو بلاا الليةاة ما الادول األعضاااااااااااااااااي 
والمجتمع المدني، ورندة العق اا ورقدم توصااااياا، بما في ذلأ بشاااا ن ااااامان 

 توافرها أثناي حاالا الطوارئ   

نيا اساتعمال القنب ألغراض  ننو تق  الليةة لالتجاه تنليل    2022ورقدم الفصال الموااايعي ما التقررر السانو  لعام  
الساياساة العامة ما من ور اتفا ياا مرا  ة المخدراا  وتالحا الليةة أن تقنيا ن ل ج غير طبية  وهو ينلل مختلف  

عرض القناب واساااااااااااااااتعماالاة لألغراض غير الطبياة وغير العلمياة ينتلاأ أحماام االتفاا يااا  والن اام المساااااااااااااااتناد  لى  
رة لنماية الشااااااا اي، وتنسااااااايا الصااااااانة العامة، وتجنب الساااااااجا غير الضااااااارور ،  االتفا ياا يتيح للدول مرونة ابي 

والتصاااااد  لألساااااوار غير المشاااااروعة وما يتصااااال بلا ما أعمال الجررمة المن مة  وتولي االتفا ياا أهمية منوررة  
  لمبدأ التناساااااااب ولوااااااااع برامج أفضااااااال للوقاية والعالي، فضاااااااال عا التصاااااااد  للجررمة المن مة ما خالل الوقاية 

االجتماايياة وفنفااذ القاانون  وتشاااااااااااااااير الادالدال  لى أن تقنيا القناب لم ينجح في ثني الشااااااااااااااا ااي عا تعااطي القناب، 
األسااااااوار غير المشااااااروعة ال تزال قادمة  وتشااااااعر الليةة بقلق خاا  زاي توسااااااع صااااااناعة القنب، التي تسااااااور   وأن 

ألااااارار المرت طة باسااااتعمال منتجاا القنب  لشاااا اي، وفزاي تقليل ااااا ن ا ترور ل المنتجاا القادمة على القنب بطرر 
 القورة المفعول  

ورنلل التقررر أيضاااااااااااا االرتفاع العالمي في  نتاي التوااييا واالتجار بة بصاااااااااااورة غير مشاااااااااااروعة والخطر المتزايد 
 المترتب على الصنة العامة نتيجة لزراةة توافره بدرجاا نقاي أعلى   

وال تزال الليةة تشااااااعر بالقلق  زاي زراعة خشااااااخات األفيون وفنتاي األفيون على نطار واسااااااع في أف انسااااااتان، حي   
توجد حاجة ملنة  لى تنسايا الوقاية والعالي لجميع األااخاا الذيا يتعاطون المخدراا، وال سايما النسااي  وتوجة  

 مجال الصنة العقلية، بما في ذلأ أثناي حاالا الطوارئ  الليةة االنت اه  لى أهمية امان توفير العالي والدعم في  
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الصااااااةر عا الليةة الدولية لمرا  ة المخدراا توصاااااياا تلدئ  لى تنسااااايا    2022ورتضاااااما تقررر الساااااالدف لعام 
مرا  ة المواة التيميادية المسااااااتخدمة في صاااااانع المخدراا غير المشااااااروع والتصااااااد  النتشااااااار السااااااالدف التيميادية 

رة    غير المجدولة   المنوَّ

أن تساااالم في تنساااايا تنفيذ اتفا ياا مرا  ة    2022وما ااااا ن متابعة التوصااااياا الوارةة في منشااااوراا تقررر الليةة لعام 
بل سااتساالم أيضااا في تنقيق أهدائ التنمية المسااتدامة  وتنقيقا للذه ال اية، تقدم الليةة الدعم للنموماا ما   ،المخدراا

(، والبرنامج العالمي لالعتراض السااررع للمواة الخطرة )برنامج غرردس(، INCB Learningخالل مشااروع الليةة للتعلم )
ن ام اإلاااااااااااعاراا السااااااااااابقة للتصاااااااااادير باالتصااااااااااال الناسااااااااااوبي الم اااااااااااار    ةاة أ وغير ذلأ ما الن م التابعة للليةة مول  

المجتمع الدولي  لى  عاةة خطة  أوناليا(، ما أجل ت اةل المعلوماا  يما بيا البلدان  وفي الوقت الذ  يسااااعى  ية  )با
وفي غمار حاالا الطوارئ    (19- وفيدفيروس اورونا )  مرض    لى المسااااااااااااار الصاااااااااااانيح في أعقاي جادنة   2030عام  

 اإلنسانية القادمة، يمول تنفيذ اتفا ياا مرا  ة المخدراا جان ا أساسيا ما حماية الصنة والرفاه   
   

 جاغجيت بافاديا
   رديسة 

  الليةة الدولية لمرا  ة المخدراا 
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تقنين االستعمال غير الطبي للقنب يؤدي إلى زيادة استهالكه ويفضي إلى المزيد من  
 الشواغل الصحية وال يقلل من النشاط اإلجرامي 

وفقا للتقررر السااانو  للليةة، يبدو أن تقنيا القنب ي ة   لى زراةة في اساااتلال ة ال سااايما في أوسااااى الشااا اي وفلى  ااااعائ تصاااور 
 المخاطر التي ينطو  عليلا وال يقلل ما النشاى اإلجرامي 

تي تم فيلا تقنيا اسااااتعمال القنب ألغراض ترفيلية ارتفاع اسااااتلالك القنب وزراةة في ال الوالياا القضااااادية ت لر األةلة الوارةة ما و 
 اآلثار الضارة بالصنة واالاطراباا الذهانية، وأثرا اارا بالسالمة على الطرر 

علة ( مما يج2020مالييا ااااااخر )األرقام ما عام  209في المادة ما سااااامان العالم، أ  ما يقري ما  4ورتعاطى القنب حوالي  
في العالم  وقد أظلرا زراعة القنب اتجاها تصااعديا على مدا العقد الماااي، وارتفع عدة  اساتعماالالمخدر غير المشاروع األاايع 

في المادة  وتت ايا معدالا تعاطي القنب ت اينا ابيرا حسااب المناطق، وتبلو أعلى مسااتوراتلا  23األاااخاا الذيا يتعاطونة بنساا ة 
 في أمررما الشمالية وأو يانوسيا وغري أفررقيا 

  
 تصنيف القنب أسئلة حول  

بعض النموماا ليساااااااااااات مت  دة  ذا اان ين  ي تصااااااااااااني  القنب والمواة المرت طة بة على أنلا اااااااااااااارة وما  ذا اانت الضااااااااااااوابط  
أهمية  يما يتعلق باسااتعمال القنب  وت ن  هذه النموماا عا حلول ذاا المنصااوا عليلا في اتفا ياا مرا  ة المخدراا ال تزال  

 الستعمال غير الطبي للقنب بديلة بما في ذلأ تقنيا ا
  

 ُنُهج التقنين تختلف اختالفا كبيرا بين البلدان 
 ن تنوع النمااااذي التشااااااااااااااررلياااة المختلفاااة ما بلاااد  لى آخر يجعااال ما الصااااااااااااااعاااب تقييم أثر ت ييراا تقنيا القناااب على المجتمع   

  لى استنتاجاا ذاا م زا   التوصلاألةلة مندوةة، والبياناا المقدمة هي في ال الب أحدث ما أن تمما ما  تزال وال

في القارة األمررمية وهو اآلن أول مرة ننو تقنيا القنب رساااااااااااااميا ما أجل التوررد واالساااااااااااااتعمال لألغراض غير الطبية   وبدأ االتجاه
أن عدة البلدان التي تقنا اسااااااااااااتعمال القنب ال يزال صاااااااااااا يرا، ف ن المزرد ما  يترسااااااااااااو في أوروبا ومناطق أخرا  وعلى الرغم ما 

، مشاروع قانون يسامح 2022حمومة لتسامبر،، في حزرران/يونية  نشارا في اتخاذ هذا المساار  فعلى سابيل الموال،  تفترالنموماا 
، واعت حمومة  2022ي تشررا األول/أ توبر  لل ال يا بزراعة ما يصل  لى أربع نبتاا ما القنب في المنزل ألغراض ترفيلية  وف 

ألماانياا مخططاا لقاانون سااااااااااااااوئ ين م التوزرع المراقاب للقناب على ال اال يا ألغراض ترفيلياة في متااجر مرخصاااااااااااااااة  وفي  يطاالياا،  
ا الت ثير  ب جراي اساتفتاي لتقنيا الزراعة الشاخصاية للقنب وغيره ما الن اتاا ذا مقترحاناحية أخرا، رفضات المنممة الدساتوررة  ما 

  2022النفساني في ا اى/فبراير 
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 تقنين القنب يؤدي إلى ارتفاع االستهالك 
ت لر البياناا المقدرة أن أهم آثار تقنيا القنب هو احتمال زراةة تعاطية، خاصااااااة بيا الشاااااا اي  وقد أظلرا البياناا التي ج معت 

أ بر بموير ما القنب في الوالياا التي جرا فيلا تقنيا القنب مقارنة في الوالياا المتندة أن المراهقيا والشااااااااا اي يساااااااااتللتون قدرا 
عاما فما فور، ارتفعت األرقام  12بالوالياا التي ظل فيلا االساااااااااااااتعمال الترفيلي غير قانوني  وبالنسااااااااااااا ة لألااااااااااااااخاا ما عمر 

 في المادة في تلأ الوالياا  24,5في المادة  لى  16,5 ما 
  

 مخاطره    إدراك من    تقلل زيادة توافر القنب  
ثمة أةلة تشااااااير  لى أن ازةياة توافر منتجاا القنب في الدول التي تجعل اسااااااتلال ة مشااااااروعا قد قلل ما  ةراك الساااااامان لمخاطره   

ا وتسااااور في ورزرد ما هذا االتجاه ظلور أااااامال جديدة ما منتجاا القنب مول المنتجاا الصااااالنة لأل ل أو التي تدخا  لتتروني 
 عبواا جذابة بصررا  ورسلم ال ذلأ في التقليل ما ا ن آثار تعاطي القنب في ن ر الجملور، وبوجة خاا في أوساى الش اي  

وهذا االتجاه التطبيعي أاااااااااااعف التصااااااااااور ب ن تعاطي منتجاا القنب قد يمون لة آثار اااااااااااارة على الصاااااااااانة وعلى عملية اتخاذ  
أن االسااااتعمال اإلةماني للقنب ي ة   لى آثار ساااالبية على الصاااانة، وال ساااايما على النمو اإلةرا ي   القراراا  ولتا البياناا أظلرا 

 للش اي، مما ي ثر على نتادجلم التعليمية وسلواياتلم االجتمايية 
  

 الواليات التي تقنن التعاطي تشهد عددا أكبر من الطوارئ الطبية وحوادث السيارات 
منتجاا القنب وازةياة قوة مفعوللا ي ة   لى آثار ااااااارة بالصااااانة ورشااااامل خطرا على صااااانة األفراة ما جميع  ن تزايد اساااااتعمال  

األعمااار  وفي جميع الوالياااا القضاااااااااااااااااديااة التي قنناات القنااب، ت لر البياااناااا ازةياااة المشااااااااااااااااا اال الصاااااااااااااانيااة المتعلقااة بااالقنااب  
الجية بساااابب االرتلان للقنب واألعراض االنساااانابية المتعلقة بة ، ارتفعت حاالا القبول في البرامج الع2018و 2000 عامي  وبيا 

ثمانية أاعائ على مستوا العالم  وازةاةا حاالا القبول في البرامج العالجية بسبب االاطراباا الذهانية المرت طة بالقنب أ ور 
اة زراراا أقساااااام الطوارئ وحاالا القبول  ما أربعة أااااااعائ في جميع أنناي العالم  وفي اولوراةو )الوالياا المتندة(، ارتفعت أعد

في المادة حاالا مراجعة  30في المساتشااياا نتيجة للتعاطي المفرى للقنب ارتفاعا ابيرا بعد اعتماة التقنيا  واذلأ ازةاةا بنسا ة 
 المستشاياا بسبب  صاباا ناجمة عا حواةث متعلقة بالقنب  

ب في مجال السالمة على الطرر أن هناك زراةة ابيرة في عدة النواةث المميتة ووجدا استطالعاا األثر المترتب على تقنيا القن 
في واليتي وااااانطا واولوراةو )الوالياا المتندة( بعد فتح مساااتوصااافاا القنب القانونية  وت لر األةلة اإلحصاااادية ما اولوراةو أن  

ما يقاري ااعف  2020ا حواةث المرور بل ت في عام نسا ة الساادقيا الذيا اانوا تنت ت ثير القنب في جميع الو ياا الناجمة ع 
  واذلأ ازةاة تواتر مطال اا الت ميا ااااااااااااد التصااااااااااااةم بشااااااااااامل ابير بعد تنفيذ التقنيا في اولوراةو  2013عام ما اانت علية في  

 وواانطا وأورر ون مقارنة بالوالياا المجاورة 
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 األهداف التي سعت إليها بتقنين القنب  لم تحقق  الحكومات  
 ان اللدئ الرديساااااااااي الذ  ساااااااااعت  لية النموماا ما خالل تقنيا القنب هو تقليل األنشاااااااااطة اإلجرامية، ولتنة لم يتنقق وال تزال 
األساوار غير القانونية تعمل  وت لر البياناا أن األساوار غير القانونية لتوررد القنب ظلت تعمل في جميع الوالياا القضاادية التي  

 في المادة في االيفورنيا   75في المادة في أوروغوا ، و 50في المادة في اندا، وننو  40لى نفذا التقنيا، ووصلت  

واان لدا النموماا التي ااااااااجعت تقنيا القنب هدئ هام آخر هو توليد الدخل الضااااااارربي  وعلى الرغم ما أن الدخل الضااااااارربي  
لمتنادة، فا ن اإليراةاا الضاااااااااااااارربياة ااانات أقال مماا ااان متوقعاا، المتا تي ما مبيعااا القناب قاد زاة عااماا بعاد عاام في انادا والواليااا ا

بعض في المادة ما الميزانية في الوالياا التي نفذا التقنيا  وتخلر الليةة  لى أن اللدئ الذ  سااعت  لية   1لم تشاامل سااوا   ذا
 التقنيا  نموماا ما استخدام القنب اوسيلة لتنقيق زراةة في اإليراةاا الضرربية لم يتنقق ما خاللال
  

 توسع صناعة القنب 
اقتصااةية جديدة ذاا  مماناا ابيرة للنمو وفرا االساتومار  وتعمد الشارااا التبيرة التي تلدئ  لى توسايع   اتقنيا القنب ساوق  أنشا 

أرباحلا التجاررة  لى ةخول مجال صاااناعة القنب وقد حشااادا ت ييدا ما أجل رفع الضاااوابط عا القنب  ورتطلع اوير ما الشااارااا 
ل ال يا التي بدأا ت لر في جميع أنناي العالم  وفي الوالياا المتندة،   لى التوساااااع في أساااااوار القنب الطبي والقنب المخصااااار ل

بزرااةة  -   2021بليون ةوالر في عاام   25يموال التورراد القاانوني لمنتجااا القناب أحاد أساااااااااااااارع القطااعااا نموا، منققاا مبيعااا بقيماة  
  2020في المادة عا عام  43قدرها 

  
 مفهومان مختلفان عن التقنين إلغاء التجريم وإلغاء العقاب  

تتخذ الليةة موقفا وااااااااانا هو أن تقنيا القنب ألغراض غير طبية يشااااااامل انتلا ا التفا ياا المخدراا، غير أن االتفا ياا تنطو  
أةخلت على بعض المرونة عندما يتعلق األمر ب ل اي التجررم وفل اي العقاي بوصااااافلما سااااابيليا بديليا للجرادم المتعلقة بالقنب  وقد 

بعض الدول بالفعل تنوال على ساااااااااااياسااااااااااااتلا المتعلقة بالمالحقة القضاااااااااااادية للجرادم المتصااااااااااالة بالمخدراا وأل ت عقوبتلا الجنادية 
خفضااااااااتلا  لى جرادم بساااااااايطة بالنساااااااا ة لالسااااااااتعمال الشااااااااخصااااااااي للقنب ألغراض غير طبية  وتشاااااااادة الليةة على أن مفلومي  أو

فان عا السااااااياساااااااا التي تساااااامح صااااااراحة بالتقنيا أو  نشاااااااي "سااااااور من مة"  وتنتلأ األطر التجررم" و" ل اي العقاي" يختل " ل اي
القانونية الوطنية التي تسااااااااامح باساااااااااتعمال القنب ألغراض غير طبية اتفا ياا مرا  ة المخدراا التي تنر على أن أ  اااااااااامل ما 

 أامال استعمال المخدراا يجب أن يقتصر على األغراض الطبية والعلمية 
  

 نتاجات إضافية للهيئة است 
 ر الليةة الدول األعضاي ب ن االتفا ياا ملزمة وأن تقنيا القنب ألغراض غير طبية يشمل انتلا ا لالتفار  تذاهي 

وتشااير الليةة  لى أن االتفا ياا تنطو  على قدر ما المرونة عندما يتعلق األمر ب ل اي التجررم أو  ل اي العقاي بوصاافلما ساابيليا  
 بديليا للجرادم المتعلقة بالقنب 



 

 

 لمراقبة المخدرات الهيئة الدولية  

 2022  تقرير 

  رـــحظ
 يجب مراعاة ما يلي: 

 ، الخميس ال ت نشر هذه الوثيقة أو ت ذاع قبل يوم  
  ( )بتوقيت وسط أوروبا   11/ 00، الساعة  2023آذار/مارس    9

                  وثيقة غير رسمية —للعلم فقط  

    

 

Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria  
Web address: www.unis.unvienna.org UNIS Tel.: (+43-1) 26060-4949 

Web address: www.incb.org INCB Tel.: (+43-1) 26060-4163 

6 

وتشااادة الليةة على أن ما هو متان ما البياناا الموثوقة عا آثار تقنيا القنب قليل وال يمفي الساااتخالا اساااتنتاجاا ذاا م زا  
 اتلا  ما أن تنوع نماذي الدول يصعهيب نقل مجموعاا البياناا ما بلد  لى آخر وال يتيح التنب  بنجاحاا أطر التقنيا وفخفاق 

وتالحا الليةاة أناة ين  ي مواصاااااااااااااالاة ةراساااااااااااااااة آثاار تعااطي القناب على األفراة والمجتمعااا قبال اتخااذ المزراد ما القراراا الملزماة 
 األجل  الطورلة 

بشاا ن آثار تقنيا القنب، وتسااتمر في   1961ساانة اتفا ية  وتشااجع الليةة على  جراي مناقشااة مفتوحة بيا جميع الدول األعضاااي في 
مع النموماا ما أجل مساااااعدتلا على تنفيذ االتفا ياا  ورشاااامل ذلأ تعزرز أهدائ االتفا ياا في  طار المرونة المتاحة تواصااااللا  

 ما خالل اعتماة ن لج متوازنة ومتناس ة تقوم على أسس احترام حقور اإلنسان والنلوض بالصنة والرفاه 
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ضمان سبل الحصول على كميات  حتى ال يترك أي مريض خلف الركب: التقدم المحرز في  
 كافية من المواد الخاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية 

 2022ملحق التقرير السنوي للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام  

امياا  حتى ال يترك أ  مررض خلف الراب: التقدم المنرز في ااااامان ساااابل النصااااول على  الليةة تقرررا خاصااااا بعنوان   ت صاااادر
  ورسااااااااتعرض الملنق  2022، املنق لتقرررها الساااااااانو  لعام  ا ية ما المواة الخااااااااااعة للمرا  ة الدولية لألغراض الطبية والعلمية 

النالة اساااااااااااااتناةا  لى المعلوماا التي ت بلَّو بلا الليةة والوارةة ما النموماا والمجتمع المدني  وررت ط االساااااااااااااتعراض بم اةرة رديس 
والساتيا للجنة المخدراا بشا ن التوساع في تنفيذ االلتزاماا المتصالة بالساياساة الدولية المتعلقة بالمخدراا في مجال الدورة الخامساة  

 تنسيا توافر المواة الخااعة للمرا  ة وسبل النصول عليلا لألغراض الطبية والعلمية 
  

 ذلك المورفين استمرار االختالفات اإلقليمية في توافر المسكنات األفيونية، بما في  
ت لر البياناا أن العديد ما البلدان ال يزال يواجة صاااااعوباا في ااااااراي ما يمفي ما المسااااامناا األفيونية لعالي األلم  والنالة أقل 
واوحا بالنس ة للم ثراا العقلية، ولتا يبدو أن هناك مشملة في مندوةية توافر المواة الخااعة للمرا  ة وفممانية النصول عليلا،  

 ما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل السي 

وت لر جوانب تفاوا على الصاااااعيد اإلقليمي لدا اوير ما البلدان التي تناول ااااااراي أةورة تنتو  على المورفيا، على الرغم ما 
 التقاررر التي تفيد بتوافر ما يمفي ما الخاماا األفيونية  

نتاي التوةييا، الذ  يساااااااتعمل عاةة في أةورة الساااااااعال، ال يت قى ساااااااوا امية ون را الساااااااتخدام نسااااااا ة ابيرة ما المورفيا المتان إل
 ص يرة لالستعمال الم اار في أغراض طبية أخرا، مول تخاي  اآلالم أو الرعاية الملطفة  

البلدان  وت لر البياناا المبلو عنلا أن امية المورفيا المندوةة التي تسااااااااااااتعمل م اااااااااااااارة لتخاي  اآلالم تسااااااااااااتللأ في ال الب في 
المرتفعة الدخل  وهذا ما ت اده بياناا من مة الصاااااااانة العالمية بشاااااااا ن توافر المورفيا الفمو  في مرافق الرعاية الصاااااااانية األولية 

 العامة، التي تبيا وجوة فرور ابيرة في استعمالة بيا فةاا الدخل المختلفة 
  

ية التي تعالج اضطراب نقص االنتباه  ثمة تفاوتات إقليمية في مستويات استهالك مضادات الصرع واألدو 
 مع فرط النشاط  

بالتفاوتاا اإلقليمية في اساااااااااتلالك عدة ما الم ثراا العقلية  فعلى سااااااااابيل الموال،   يتعلق ظلرا بعض االتجاهاا الرديساااااااااية  يما
ينخفض اسااااااااتلالك العقاقير المضاااااااااةة للصاااااااارع، بما فيلا التلونازر ام والفينوباربيتال، في أفررقيا وآساااااااايا وأو يانوساااااااايا مقارنة  بالقارة  

 اا العقلية األ ور تداوال   األمررمية وأوروبا على الرغم ما أن هذه المواة ما بيا الم ثر 

وبالمول، هناك تفاوتاا ااااااسااااعة على الصااااعيد اإلقليمي في اسااااتلالك الميويل فينيداا برغم التقاررر التي تشااااير  لى أن مسااااتوراا 
 انتشار ااطراي نقر االنت اه مع فرى النشاى ال تختلف اختالفا  ابيرا  بيا المناطق 
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 المواد الخاضعة للمراقبة لعالج االرتهان للمؤثرات األفيونية ال يستخدم سوى عدد قليل من البلدان  

تشير األةلة العلمية  لى أن برامج العالي بالنواهض األفيونية المفعول ت لر فعاليتلا في عالي حاالا االرتلان للم ثراا األفيونية  
فيونية يتراز في عدة مندوة ما البلدان يقع مع ملا ومع ذلأ، ف ن اسااااااتخدام الميواةون والبوبررنورفيا لعالي االرتلان للم ثراا األ

في غري ووساااااااااط أوروبا  وفي بلدان أخرا تشااااااااالد انتشاااااااااارا واساااااااااعا لتعاطي المخدراا عا طررق النقا ي ل وجوة البوبررنورفيا 
مندوةا أو معدوما  وتن  الليةة النموماا والسالطاا الطبية على  المفعول  بالنواهض األفيونية   العالي األخرا  ووساادلوالميواةون  

 استخدام الميواةون والبوبررنورفيا لعالي االرتلان للم ثراا األفيونية، ن را لفعاليتلما العالجية  
  

 يمثل إشكالية ال يزال  توفير األدوية الخاضعة للمراقبة أثناء حاالت الطوارئ  
في وقت تتزايد  ية الناجة العالمية  لى المواة الخاااااااااااااااعة للمرا  ة أثناي حاالا الطوارئ، تواجة البلدان تندياا في اساااااااااااااتالم هذه  

ةاررة اإلااااااااااااااا ية المتصااااااااااااالة بالنراة الدولية للمواة  المواة وتساااااااااااااليملا في الوقت المناساااااااااااااب  ورعزا ذلأ جزديا  لى المتطل اا اإل
 للمرا  ة  الخااعة 

وهناك مواة خااااااااااااااااعة للمرا  ة ت دري اااااااااااااااما مجموعاا اللوازم الصاااااااااااااانية لناالا الطوارئ اإلنسااااااااااااااانية مول المورفيا والديازر ام  
  والفينوباربيتال، وهذه ال غنى عنلا لمعالجة األلم وتقديم الرعاية الملطفة والرعاية الجراحية والتخدير ومعالجة حاالا الصانة العقلية 

سااااا ة لألااااااخاا الذيا يواجلون حاالا طوارئ مختلفة، بما في ذلأ حاالا الطوارئ الناتجة عا النزاعاا والناالا العصااااابية بالن 
 الطورلة وت ير المناخ 

وت لر الدروس المساااااااتفاةة ما البرازرل وبلجيما ولبنان، التي اعتمدا تدابير مختلفة لتيساااااااير النصاااااااول على اللوازم الطبية، أهمية 
بالنصاااول على    التعجيلوالت ييراا التشاااررلية ذاا الصااالة، واذلأ أهمية تنسااايق االتصااااالا في حساااا توقيت تشاااررعاا الطوارئ  

 المواة الخااعة للمرا  ة ألغراض المساعدة اإلنسانية 
  

 19- سلسلة اإلمداد باألدوية على الصعيد العالمي تحسنت إلى حد ما منذ كوفيد 
  2020تندياا لم يسااااابق للا مويل لالقتصااااااةاا ون م الصااااانة العامة في جميع البلدان منذ بداية عام   19- أوجدا جادنة اوفيد

وأةا تدابير اإلغالر الشااااااااااامل وغلق الندوة والت اعد االجتماعي  لى تعطيل ساااااااااالساااااااااالة اإلمداة العالمية لألةورة ألن المواة األولية 
 بساااااااابب ة الفعالة لم يمما تصاااااااانيعلا في بعض االقتصاااااااااةاا التبرا  وطال أمد ت خيراا اإلمداة الرديسااااااااية والمموناا الصاااااااايدالني 

 عا غلق الندوة وغيرها ما سياساا الت اعد االجتماعي  الناتجة اللوجستية تندياا ال

في تنسايا ساالسال  ولدا تنليل البياناا الوارةة ما النموماا ومن ماا المجتمع المدني، وجدا الليةة أن بعض التقدم قد تنقق
  وال تزال هناك جوانب هامة تتطلب اتخاذ اإلجراياا، ال ما جانب الدول األعضاااااااااااااااي فنسااااااااااااااب،  2022اإلمداة العالمية في عام  

 ما جانب المجتمع الدولي أيضا   بل
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 لزيادة الكبيرة في إنتاج الكوكايين واالتجار به بصورة غير مشروعة ل المتزايد    الخطر 
أةا ت ير مشالد النشااى اإلجرامي في بعض أجزاي العالم المت ثرة بزراعة ااجيرة التواا غير المشاروعة  لى زراةة لم يسابق للا مويل 
في زراعة التوااييا وصااااااانعة واالتجار بة  ون را لتخصااااااار المصااااااانعيا والمتجررا في مختلف مراحل سااااااالسااااااالة توررد التوااييا،  

 تتان ب سعار أرخر للمستللتيا النلادييا  امياا أ بر ما منتج أنقى  أص نت 

تساتلدئ ال عنصار ما عناصار سالسالة اإلمداة بالتوااييا ما خالل تدخالا قادمة على  للتصاد   منساقة   بتدابيروتوصاي الليةة  
لشااااااانا  األةلة تتعلق بزراعة ااااااااجيرة التواا وبالمرا  ة الفعالة للساااااااالدف، وما تلأ التدخالا الشااااااارا اا بيا النموماا واااااااارااا ا
 واللوجستياا الخاصة ما أجل التصد  لالتجار وتعطيل التدفقاا المالية غير المشروعة الناجمة عا االتجار بالتوااييا 

  
حصول األشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة النفسية على ما يكفي    تضمن   يلزم اتخاذ إجراءات 

 من العالج واألدوية، بما في ذلك في حاالت الطوارئ 
ترا الليةة أن األااااااااااخاا الذيا يعانون ما اعتالالا الصااااااااانة النفساااااااااية ال يتممنون ما النصاااااااااول على الخدماا الضاااااااااروررة، 

 لتا ية تعني عدم تلبية احتياجاا الفةة المتضررة ما السمان  العالي واألةورة، وأن االستوماراا غير ا مول

واسااااتناةا  لى بياناا من مة الصاااانة العالمية، يليق ما ال يقل عا ثالثة أرباع ساااامان العالم الذيا يعانون ما ااااااطراباا نفسااااية  
ي ه الي الساامان واويرا ما يصااعب وعصاابية وفةمانية في البلدان المنخفضااة والمتوسااطة الدخل  وتندر خدماا الصاانة النفسااية لعال 

 النصول عليلا  

وقد أثر العدة التبير ما األزماا اإلنساااااااانية، الناجمة عا نزاعاا مسااااااالنة أو ت ير المناخ أو حاالا طوارئ صااااااانية عامة، ت ثيرا 
 العاملون في أ  بيرا على الصااااااانة النفساااااااية لألفراة في جميع أنناي العالم  وتضاااااااررا بعض الفةاا منلا بوجة خاا، بما في ذل

مجال الصنة وغيرهم مما يعمل في الخطوى األمامية، وا ار السا، والنساي، واألطفال، واألاخاا الذيا يعانون ما ااطراباا  
 تعاطي المخدراا، وأولةأ الذيا يعانون ما اعتالالا سابقة في صنتلم النفسية 

لعالي االااطراباا النفساية والعصابية واإلةمانية في   وفي الوقت نفساة، تشاعر الليةة بالقلق  زاي اإلفراى في وصاف الم ثراا العقلية 
بعض البلدان  وما الشاااواغل أيضاااا التداو  الذاتي ما جانب األااااخاا الذيا يعانون ما مشاااا ل الصااانة النفساااية ةون الخضاااوع  

 لإلارائ، بسبب انعدام فرا النصول على الخدماا المتخصصة  

الذيا يعانون ما مشااا ل في الصاانة النفسااية ينتاجون  لى فرا مناساا ة للنصااول على  ر الليةة النموماا ب ن األاااخاا  تذاهي و 
يناساااااابلم ما العالي وعلى ما يلزملم ما األةورة لمعالجة حاالتلم  وتشااااااجع الليةة النموماا على  ةراي الخدماا القادمة على   ما

صااانية الوطنية لديلا وعلى اااامان اساااتمرار تقديم هذه  األةلة ما أجل العالي والدعم في مجال الصااانة النفساااية في ن م الرعاية ال
  الخدماا  لى السمان أثناي حاالا الطوارئ 
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 2022لعام    تقرير السالئف 
 ثالث مواد جديدة تخضع للمراقبة الدولية 

ثالث مواة جاديادة في الجادول األول ،  2022المعقوةة في آذار/ماارس    ،أةرجات لجناة المخادراا في ةورتلاا الخاامساااااااااااااااة والسااااااااااااااتيا 
أنيلينو بيبيررديا - 4- ثالثي بوتواساااي ااربونيل- 1و(  AP1 4أنيلينو بيبيررديا )- 4  وتساااتخدم المواة التيميادية 1988سااانة   تفا ية ال
(1-boc-4APونورفنتانيل )   في الصاااااااااااانع غير المشااااااااااااروع للفنتانيل، وهو م ثر أفيوني قو  المفعول لل اية  وةخلت المرا  ة الدولية

، ليصاااااااااااال العدة اإلجمالي للمواة المجدولة بموجب الجدوليا األول 2022تشااااااااااااررا الواني/نوفمبر   23للمواة الوالث حيز النفاذ في 
 ماةة  33 لى  1988تفا ية سنة الوالواني 

  
رة  البلدان ت   بلغ عن عدد كبير من عمليات ضبط المواد الكيميائية غير المجدولة والسالئف المحوَّ

، مما يشاااااير 1988جميعلا عا مضااااابوطاا مواة غير مدرجة في جدولي اتفا ية سااااانة القاراا الخمس   حتى اآلن ما بلدا   67أبلو  
 لى ازةياة االتجار العالمي بالمواة التيميادية غير المجدولة والسالدف المنورة  وتستخدم المواة التيميادية غير المجدولة في الصنع  

ي  مواة  لى الجدوليا األول والوان  10غير المشااروع لجميع فةاا المخدراا باسااتوناي القنب  وفي الساانواا الوماني األخيرة، أااايفت  
 ، واان بعضلا سالدف منورة ليس للا أ  استخدام مشروع معروئ  1988تفا ية سنة ال

وفذ يسااااور الليةة القلق  زاي االنتشاااار العالمي للمواة التيميادية غير المجدولة، فلي تقدم الدعم للنموماا في مواجلة هذا التند ،  
  1988ة ما اتفا ية سن  13و 12بسبل منلا عمل الليةة بموجب الماةتيا 

  
 استمرار انخفاض مضبوطات سالئف الميثامفيتامين، على الرغم من ازدياد توافر الميثامفيتامين 

استمر انخفاض مضبوطاا اإليفيدررا والسوةوفيفيدررا، وهما سليفتان ايمياديتان تستخدمان في صنع الميوامفيتاميا غير المشروع  
المضابوطة، وهذا يشاير  لى اساتخدام ساالدف بديلة، بما في ذلأ ساالدف منورة، في وفي الوقت نفساة، ازةاةا امية الميوامفيتاميا  

صاانع الميوامفيتاميا على ننو غير مشااروع  وقد ترسااو هذا االتجاه في أوروبا وتزةاة أهميتة في أجزاي أخرا ما العالم، اما تشااير 
 البياناا التي ت بلو بلا الليةة  

  
 منظمات االتجار بالمخدرات تنقل تجهيز الكوكايين إلى أوروبا  

مختبرا لتجليز التوااييا  لى أن من ماا االتجار بالمخدراا تساااااتخدم أسااااااليب جديدة ومتطورة لتلررب قاعدة   15يشاااااير ا تشاااااائ 
 لى هذه    التجليزماا االتجار التوااييا  وتقع ساااااتة ما المختبراا الخمساااااة عشااااار في أوروبا، مما يشاااااير  لى اتجاه تنقل  ية من 

المنطقة  وبوجة عام، اانت المختبراا الممتشافة قد أنشاةت الساتخالا قاعدة التوااييا المخ  ة في مواة حاملة، وتترررها بعد ذلأ  
  لى هيدروالوررد التوااييا بمستوراا عالية جدا ما النقاي 
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 ال يوجد تناظر بين كمية الهيرويين المعروض والمضبوطات من سليفته الرئيسية 
اسااااااااااتمر انخفاض مضاااااااااابوطاا أنليدررد الخل، المسااااااااااتخدم في صاااااااااانع الليرورا غير المشااااااااااروع، وذلأ على الصااااااااااعيد العالمي،  

اسااااااات ثرا ترايا ب  ور ما ، 2021خاا في البلدان التي أبل ت ساااااااابقا عا اااااااا ط امياا ابيرة ما هذه الماةة  وفي عام  وبوجة 
في المادة ما مضااااااااابوطاا الماةة على الصاااااااااعيد العالمي  وفي الوقت نفساااااااااة، ال يزال ي ع  على قلق الليةة االتجار بملوررد  60

   2018ظلر في عام  األسيتيل، وهو بديل منتمل ألنليدررد الخل
  

 شبكة اإلنترنت ومنصاتها التجارية  غير المشروعة يستغل   قطاع المخدرات 
لصاانع المخدراا   المسااتخدمة ال يزال المتجرون بالمخدراا يساات لون منصاااا اإلنترنت إليجاة واااراي السااالدف والمعداا التيميادية 

الدف المخدراا بصاااورة بصاااورة غير مشاااروعة  ورساااير هذا التطور جن ا  لى جنب مع اساااتخدام ال اعة لإلنترنت ما أجل توررد سااا 
للمبيعاا غير ما أجل التصاد   المتعلقة بالساالدف المشابوهة  منشاوراا اإلنترنت غير قانونية  وال غنى عا رصاد اإلنترنت وتنر  

( التي  Operation Acronymعملية أ رونيم )بعد تنفيذ   ذلأ في اللند وتبيا والتنر  عا الشااااا ماا اإلجرامية  لساااااالدف ل  القانونية 
  2021نفذا في عام 

  
 النهج المعزز إزاء مراقبة السالئف ضروري للتصدي لتطور صنع المخدرات غير المشروع  

 ن السارعة التي تتنايل بلا صاناعة المخدراا غير المشاروعة على الضاوابط الدولية المفروااة على المواة المجدولة واذلأ حاجة 
ةون أ  انقطاااع تسااااااااااااااتاادعي ات اااع نلج معزز  زاي مرا  ااة السااااااااااااااالدف  الصااااااااااااااناااعاااا التيمياااديااة المشااااااااااااااروعااة  لى تجااارة آمنااة  

النموماا، أنشااااااااااا ا الليةة مجموعة ما األةواا والخدماا الرامية  لى النلوض بالمعارئ على الصاااااااااااعيديا الوطني   ولمسااااااااااااعدة
المجدولة: خياراا بشااااا ن اتخاذ  ، نشااااارا الليةة الوثيقة "انتشاااااار المواة التيميادية والساااااالدف المنورة غير  2022والدولي  وفي عام  

 جراياا على الصااااااااااااعيد العالمي"  وهي توفر ةليال للنموماا في جلوةها الرامية  لى التصااااااااااااد  لتسااااااااااااررب المواة التيميادية غير 
  65/3المجدولة المستخدمة في صنع المخدراا غير المشروع، وتنفيذ قرار لجنة المخدراا 

نطار ن ام   لتي توساااااع على أسااااااس طوعي ليةة منصاااااتلا الجديدة "با أوناليا اليت" ، أطلقت ال2022وفي تشاااااررا األول/أ توبر 
 يشمل المواة غير المجدولة  لاإلاعاراا السابقة للتصدير الذ  يستخدم للسالدف المجدولة 
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 أبرز النقاط على الصعيد اإلقليمي 
 أفريقيا  

تشاااااااااير البياناا المتاحة عا المضااااااااابوطاا  لى أن االتجار بالتوااييا ال يزال  االتجار بالكوكايين والقنب والترامادول في أفريقيا.
يشاااااامل تنديا رديساااااايا للبلدان في ااااااامال أفررقيا وغربلا  واألمر اذلأ أيضااااااا في اوير ما بلدان أفررقيا  يما يتعلق باالتجار بالقنب 

 والتراماةول وتعاطيلما 

المخدرات وانتشــار تعاطيها يعيق قدرة بلدان هذه المنطقة على التصــدي للتحديات التي  انعدام البيانات الرســمية عن مضــبوطات 
 وهو يعيق أيضا قدرة المجتمع الدولي على تقديم الدعم  .تفرضها المخدرات على كل منها 

رصااااااعب  و   والعلمية.أفريقيا من المناطق التي تســــجل أدنى مســــتويات توافر العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية لألغراض الطبية 
تنديد مسااتوراا اسااتلالك أفررقيا ما الم ثراا العقلية،  ذ لم يقدم سااوا ر بع بلدان المنطقة  لى الليةة بياناا عا االسااتلالك بشاا ن 

 أ  م ثر عقلي في السنواا القليلة المااية 
  

 القارة األمريكية  
 طى والكاريبي الوس أمريكا  

حدوث زراةاا ابيرة في االتجار بالمخدراا   تشير  لى  الكوكايين التي أبلغت عنها عدة بلدان في المنطقةالمضبوطات الكبيرة من 
  19- عقب تخاي  القيوة التي فرات على التنقل خالل جادنة اوفيد

وال تزال المعلوماا مندوةة عا تدابير  مؤثرات نفسـية جديدة في ثمانية بلدان وأقاليم في أمريكا الوسـطى والكاريبي.  الكشـف عن
 التصد  القانونية التي اتخذتلا البلدان استجابة ل لورها في المنطقة  

ــار تعاطي المخدرات في معظم بلدان أمريكا الوســـطى والكاريبي ــتطالعات الوبائية الحديثة عن انتشـ ــتمر بياب االسـ   ورعرقل  يسـ
 شملة تعاطي المخدراا هذا األمر  ممانياا تتيي  أساليب التصد  لم

ولم يقدم سوا ثل  البلدان   يشكل تحديا.ال يزال تحديد مستويات استهالك المؤثرات العقلية لألغراض الطبية والعلمية في المنطقة 
 واألقاليم بياناا استلالك عا أ  م ثراا عقلية خالل السنواا القليلة المااية 

  
 أمريكا الشمالية 

ـــمالـيةالجرـعات    وـباء أةا صاااااااااااااانع الم ثراا األفيونياة  و .  تـفاقم في كـندا والوالـيات المتـحدة   المفرـطة من المـخدرات في أمريـكا الشـــــــ
االصااااطنايية واالتجار بلا على ننو غير مشااااروع في أمررما الشاااامالية  لى تفاقم وباي الم ثراا األفيونية وأزمة الجرعاا المفرطة  

الموجوةة   اا المفرطة  لى تفاقم أزمة الجرع   سااااااااميتلاندا، أةا توررد األةورة التي تتزايد  الو ياا  وفي ا  ازةياةأفضااااااااى ذلأ  لى   وقد
الو ياا بساابب ارتفاع مسااتوراا الساامية في الم ثراا األفيونية أو المنشااطاا  وعلى الرغم ما التدابير التي   ازةاة عدةبالفعل  وقد 
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اعتمدا للتخاي  ما العواقب الساااااالبية لتعاطي المخدراا، مول زراةة توافر النالواسااااااون وفممانية النصااااااول علية، فقد سااااااجل عدة 
  المفرطة أ بر ما و ياا الجرعاا 

المتعلقة بتعاطي القنب ألغراض غير طبية في الواليات القضــائية ألمريكا الشــمالية تتطور على نحو ال يتســق مع  ال تزال النظم 
وفي حيا ال يزال القنب ماةة خااااااااااااعة للمرا  ة على المسااااااااااتوا االتناة  في الوالياا المتندة،    أحكام اتفاقيات مراقبة المخدرات.

االسااتعمال غير الطبي للقنب  وال تتان معلوماا اا ية  يما يتعلق ب ة على مسااتوا الوالياا  يتزايد اتساااع الفجوة مع القواعد التن يمي 
 تدابير تقنيا، وبوجة خاا بالنس ة للمراهقيا   الوالياا عا استعمال القنب بعد اتخاذ 

  
 أمريكا الجنوبية 

ــمل  لوحظ أن منظمات االتجار بالمخدرات في منطقة األمازون في البرازيل وبيرو  ــطتها لتشــــ ــعت نطاه نفوذها ونوعت أنشــــ وســــ
   وقد ارت ط هذا التطور بازةياة معدالا جرادم القتل التي تستلدئ السمان األصلييا وةعاة حماية البيةة الجرائم البيئية

ــبــب ظهور البلــد كمركز للتخزين والتوزيع على طول دروب تهريــب الكوكــايين   أبلغ عن تصـــــــــــاعــد العنف في إكوادور بســـــــ
 ذلأ  لى زراةة االتجار بالتوااييا عبر المنيط األطلسي   ا أة وقد

ــلـــت   تـــاريخهمـــا في كولومبيـــا في عـــام  وصـــــــ ــتوى في   ، 2021زراعـــة الكوكـــا وإمكـــانيـــات إنتـــاج الكوكـــايين إلى أعلى مســـــــ
رع    طا ما التوااييا  1 400وبلو عادد اإلنتاي همتار  204  000حي  ز 

  
 آسيا 

 شره وجنوب شره آسيا

ــكل تهديدا خطيرا  ال يزال   ــيا يشـ ــره آسـ ــره وجنوب شـ ــروع في شـ ــنع الميثامفيتامين واالتجار به وتعاطيه على نحو غير مشـ صـ
ومع اساتمرار توساع األساوار غير المشاروعة، ت ضا ط امياا  ياساية ما هذه   للـسالم واالـستقرار والصـحة العامة في بلدان المنطقة.

 المنطقة الماةة، ال سيما في امل أقراا، في جميع أنناي 

وبينما أ بلو عا اااا طياا  ياساااية ما الميوامفيتاميا، اااا  طت في المنطقة امياا صااا يرة جدا ما الساااالدف الالزمة لصااانعة غير 
المشاااااروع  وربدو أن الجماعاا اإلجرامية المن مة تساااااتخدم بصاااااورة متزايدة المواة التيميادية غير المجدولة ابدادل ما أجل صااااانع 

 اا االصطنايية  الميوامفيتاميا وغيره ما المخدر 

وبينما انخفض التلررب عا طررق الجو بشااااااااااامل ابير،   تتيفت الجماعاا اإلجرامية مع القيوة المفروااااااااااااة على الندوة والسااااااااااافر 
 است الل منصاا اإلنترنت ما يتصل بذلأ ما االتجار بواسطة خدماا اإلرسال و  ازةاة

ر العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية لألغراض الطبية  منطقة شـــــــره وجنوب شـــــــره آســـــــيا تثير قلقا خاصـــــــا فيما يتعلق بتواف
 األفيونية األايع استعماال  امياا المسمناا وهي ما المناطق التي تتان فيلا أقل  والعلمية.
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في عدة ما   تالحظ الهيئة بقلٍق التقارير المتاحة على الصـــعيد العام عن اســـتمرار اســـتخدام عقوبة اإلعدام على جرائم المخدرات
ان المنطقة  وت اد ما جديد أيضاا أن عملياا القتل خاري نطار القضااي ما أجل التصاد  لألنشاطة المتصالة بالمخدهيراا تنتلأ بلد

 االتفا ياا الدولية لمرا  ة المخدهيراا 
  

 جنوب آسيا

اانت قد ه ربت ما جنوي اااارر    الميثامفيتامينخالل الفترة المشــمولة بالتقرير، ضــبطت بلدان في جنوب آســيا كميات كبيرة من 
 في امل أقراا وبلوراا على السواي آسيا 

ــتعمال غير الطبي للمؤثرات األفيونية ــتويات عالية من االســ ــيا تبلغ عن مســ ورت ثر بذلأ قساااااام ابير ما   ال تزال بلدان جنوب آســ
 أعلى في جنوي آسيا منة في أ  منطقة أخرا السمان  والعدة التقدير  لألاخاا الذيا يتعاطون الم ثراا األفيونية 

رات والمؤث ِّرات العقلية لالســـــــــتعماالت الطبية في جنوب آســـــــــيا  وتشااااااااااااادة الليةة على أن المواة    .ال تتوفر كميات كافية من المخد ِّ
 الخااعة للمرا  ة الدولية لألغراض الطبية يجب أن تتان بالقدر التافي  

ــين جمع المعلومات عن مدى تعاطي  تكرر الهيئة دعوتها إلى جميع  ــع آليات من أجل تحســــ ــيا لوضــــ الحكومات في جنوب آســــ
واللدئ ما ذلأ هو وااااااااع اساااااااتراتيجياا للوقاية ما تعاطي المخدراا وتوفير مرافق العالي لألااااااااخاا   المخدرات في المنطقة.

 راتة الذيا ينتاجون  ليلا استناةا  لى األةلة وتصميم نلج تناسب احتياجاا ال بلد وقد
  

 غرب آسيا  

ر بنحو   في المائة من  86ال تزال أفغانســـتان أكبر مصـــدر لألفيون غير المشـــروع في العالم بفاره كبير، حي  اســـتدثرت بما ُيقدَّ
واسااااااااااتمر األفيون المنتنج في أف انسااااااااااتان في تزورد أسااااااااااوار البلدان    .2021اإلنتاج العالمي من األفيون غير المشــــــروع في عام 

ة نسااااااا ة أقل منة  لى األساااااااوار في أمررما الشااااااامالية   المجاورة وأساااااااوار أفررقيا وأوروبا والشااااااارر األوساااااااط وجنوي آسااااااايا، بينما ت وجَّ
ــببا رئيوأو يانوسااااااااايا    ــتان ســــ ــكل الزيادة الكبيرة في إنتاج الميثامفيتامين في أفغانســــ ــيا للقلق وتشــــ ،  ذ لوحا هذا االتجاه منذ ســــ

ما  أفغانسـتان  وتدعو الليةة المجتمع الدولي  لى مواصاالة ةعم جلوة ممافنة المخدراا في 2021واسااتمر حتى عام    2012 عام
أجل حماية الصانة العامة  وتشادة الليةة على أهمية تعزرز قدراا أف انساتان على توفير خدماا العالي وفعاةة الت هيل لألااخاا  

 النساي   سيما الذيا يتعاطون المخدراا، وال

ما زالت ةول   .ية جديدة دول وسـط آسـيا ال تزال تواجه ازدياد االتجار بالمؤثرات العقلية وإسـاءة اسـتعمالها وظهور مؤثرات نفسـان
المخدراا االصاااااااااطنايية    بما في ذلأ  ،وساااااااااط آسااااااااايا تواجة تندياا رديساااااااااية تتعلق بازةياة تعاطي الم ثراا العقلية واالتجار بلا

والح ت بلدان في غري آسااااايا أيضاااااا تزايد اساااااتخدام خدماا البررد واإلنترنت واااااا ماا التواصااااال االجتماعي ومنصااااااا الرساااااادل  
 ورق المخدراا غير المشروعة اإللتترونية لتس
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 أوروبا 
ــنع المخدرات   ــتهالكها واالتجار  ال تزال أوروبا منطقة هامة لصــ ــروع  بها واســ ــطة غير  معظم  وقد عاد   .على نحو غير مشــ األنشــ

المشــــروعة المتصــــلة بالمخدرات إلى مســــتويات ما قبل الجائحة، مما أدى إلى زيادة توافر المخدرات غير المشــــروعة وانخفاض 
وااالدا الساانواا المااااية تزايد االتجار بالتوااييا، الذ  يصاال أساااسااا   وازدادت تلك المخدرات أيضــا قوة في مفعولها.  أســعارها.

ال نر  ما أمررما الجنوبية  وأصااا نت المنطقة أيضاااا منطقة عبور للملربيا الذيا يشاااننون التوااييا    عا طررق حاوراا الشااانا 
  لى بلدان خاري أوروبا  

ــبحت   ــكل متزايد في المنطقة.أصـ ــتهالك المخدرات معقدة بشـ ــاكل المخدرات   تكون   ،وفي بعض البلدان أنماط اسـ ارتباطا  أكثرمشـ
ــ ـــعة للمراقـبة وـكذـلك بمواد من قبـيل  ـبالمنتـجات الطبـية والمؤثرات النفســـــــ   ( GBLبوتيروالكتون )–ـغاـما انـية الـجدـيدة غير الـخاضـــــــ

ــي بوتيرات )-وغاما  مع اااااايخوخة السااااامان الذيا يتعاطون الم ثراا األفيونية وهذه األمور، باالقتران    .الكيتامين( و GHBهيدروكسـ
رصاادا أوثق وساابال  اااا ية مندةة اللدئ للوقاية تسااتدعي  ،  الضااليفة وزراةة الضاا وى االقتصاااةية والنفسااية التي تعاني منلا الفةاا  

 والعالي ما المخدراا 

تشــــعر الهيئة بالقلق إزاء األزمة اإلنســــانية في أوكرانيا وتدعو إلى إتاحة األدوية دون عوائق، بما في ذلك األدوية التي تحتوي  
ع النموماا على تطبيق  جراياا رقابية م سااااااااطة لتصاااااااادير هذه األةورة ونقللا  لى  شااااااااجَّ وت   على مواد خاضــــــعة للمراقبة الدولية.

بسابب زراةة الضا ط النفساي، الذ  سايعاني منة   مواة اإلةمان المناطق المتضاررة  وقد ي ة  اساتمرار النزاع أيضاا  لى تفاقم تعاطي  
على االتجار بالمخدراا ما قد ي ثر   تساااااب ة النري عدم االساااااتقرار الذف ن على األرجح األااااااخاا الفارون ما النزاع  وبالمول  

 دروي االتجار ت ييراا ل ممانياا لصنع المخدراا غير المشروعة وفرض  خلقحي  
  

 أوقيانوسيا 
ازدياد تعاطي المخدرات، وخصــــوصــــا الميثامفيتامين، ونشــــاط الجماعات اإلجرامية المنظمة يشــــكل تحديا للعديد من المجتمعات  

االتجار بالمخدراا عبر ةول المنيط اللاةئ الجزررة،  الزةياةورمول ذلأ نتيجة غير م اااااااارة   قة المحيط الهادئ.المحلية في منط
 التي ال تزال تستخدم امناطق عبور لتلررب المخدراا  لى أستراليا ونيوزرلندا  

وهذا يجعل المنطقة أاااااااااااد تعراااااااااااا   الدول غير األطراف في االتفاقيات الثالث لمراقبة المخدرات ما زالت تتركز في أوقيانوســـــــيا.
ار بالمخدراا والسااااااالدف وما يتصاااااال بذلأ ما مخاطر مول غساااااال األموال وتعاطي المخدراا وفنتاجلا غير لالتجار الواسااااااع النط

 المشروع على الصعيد المنلي  

ااا طت امية  ياسااية قد و  .يشــهد االتجار بالفنتانيل وغيره من المؤثرات األفيونية الخطرة توســعا ليشــمل األســواه في أوقيانوســيا 
 لندا ر أستراليا  وجرا است انة م ثراا أفيونية اصطنايية غير طبية نااةة في نيوز ما الفنتانيل في 

رات والمؤثرات العقليـة لألغراض الطبيـة. وتبلو أسااااااااااااااتراليااا ونيوزرلناادا عا    في بعض بلـدان المنطقـة ال يتوفر مـا يكفي من المخـد ِّ
 خرا في المنيط اللاةئ مستوراا استلالك للمسمناا األفيونية أعلى بموير ما الدول الجزررة األ
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 مبادرات الهيئة لدعم الدول األعضاء 
 

 مشروع الهيئة للتعلُّم  
الليةااة لتقااديم الاادعم للنموماااا في مجااال بناااي القاادراا ما أجاال تنفيااذ أحمااام   ( هو م اااةرةINCB Learningمشااااااااااااااروع التعلم )

المسااتدامة  وتشاامل الم اةرة خمس نمادط  لتترونية للتعلم عبر اإلنترنت  المعاهداا الدولية الوالث لمرا  ة المخدراا وأهدائ التنمية 
 )بالل ة اإلنتليزرة وبل اا أخرا( باإلاافة  لى تدررب وندواا بالنضور الشخصي وعبر اإلنترنت 

دان في أفررقيا بل 10مساا وال ما  30، ن م مشااروع الليةة للتعلم حلقاا ةراسااية تدرربية عبر اإلنترنت اسااتفاة منلا 2022وفي عام  
 وأمررما الوسطى والتارربي وأمررما الجنوبية  

ااااااااااااعت نميطة  لتترونية جديدة ما أجل مسااااااااااااعدة النموماا في اااااااااااامان توافر المخدراا والم ثراا العقلية  و    ،2022وفي عام  
 لألغراض الطبية والعلمية 

وفقليما قد سااااااااااجلوا للتدررب على النمادط اإللتترونية بلدا    145مساااااااااا وال  ما   1  259، اان  2022تشااااااااااررا الواني/نوفمبر   1وحتى 
في المادة( ما النساااااااي  وتشااااااجهيع الليةة النموماا على   54المدرجة في مشااااااروع الليةة للتعلم، واان أ ور ما نصااااااف المتدربيا )

 لى الليةة بش ن المجاالا  تسجيل المس وليا ما سلطاتلا الوطنية المختصة لالستفاةة ما النمادط اإللتترونية وعلى تقديم تعقي اا 
 التي تتطلب المزرد ما التدررب 

  
 برنامج غريدس( الخطرة ) برنامج الهيئة العالمي لالعتراض السريع للمواد  

(، على ت اةل IONICSيشااااجع برنامج غرردس، بما  ية منصااااة االتصاااااالا اآلنية لن ام اإلخطار بالنواةث التابع لمشااااروع آيون )
جلت زراةة 2022 نفاذ القانون ما أجل منع وصاول المواة الخطرة  لى األساوار االساتلال ية  وفي عام المعلوماا بيا سالطاا  ، سا 

لعملياا  بيرة في ت اةل معلوماا االتجار آنيا بيا ساااااالطاا  نفاذ القانون والساااااالطاا التن يمية على منصااااااة ن ام اإلخطار  واان  
دة والم ثراا األفيونية االصاااااطنايية غير الطبية الخطرة، بما في ذلأ الم ثراا بشااااا ن الم ثراا النفساااااانية الجدي   االتصاااااال المت اةل

أفضات  لى  جراي   أثر م ااار هو أنلااألفيونية االصاطنايية الناااةة غير المتصالة بالفنتانيل، مول مواة مجموعة النيتازرا الخطرة،  
  تنقيقاا وساعدا أجلزة  نفاذ القانون على تفتيأ جماعاا الجررمة المن مة في عدة بلدان 

ااخر ما الموظفيا العامليا في الخطوى   600نشااطا تدرربيا اساتفاة منلا أ ور ما   30وخالل العام الماااي، ن م برنامج غرردس  
 قليمييا يعملون في تايلند ومصااااااااااار والممسااااااااااايأ ونيجيررا واللند، وراز على التعامل مع  األمامية  ونفذ التدررب بقياةة موظفيا تقنييا 

 المواة األفيونية وا طلا على ننو م مون، وت اةل المعلوماا باستخدام منصتي ن ام اإلخطار بالنواةث ون ام غرردس   

ملااا الليةااة مع من مااة الجمااارك في أو يااانوسااااااااااااااياا،  وت ة  اإلجراياا التنفيااذياة المناادةة اللاادئ في  طاار اتفاااقااا التعاااون التي تبر 
واالتناااة البررااد  العااالمي، ومن مااة الجمااارك العااالميااة، وم خرا الواااالااة المعنيااة بتنفيااذ تاادابير ممااافنااة الجررمااة واإلجراياا األمنيااة  

ثراا النفساااااااانية الجديدة  وما األمولة التابعة للجماعة التارربية،  لى تعزرز الجلوة الدولية الرامية  لى اسااااااات انة مرا ز االتجار بالم  
، التي نفذا بمشااااااااااااراة جلاا االتصاااااااااااال لدا هيةاا  نفاذ القانون والليةاا 2021/2022  خالل عامي   GAPZ على ذلأ عملية 

 التن يمية في  طار مشروع آيون التابع للليةة ومشروع أوبيوردس وأسفرا عا عملياا ا ط 



 

 

 الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات 

 2022  تقرير 

  رـــحظ
 يجب مراعاة ما يلي: 

 ، الخميس ال ت نشر هذه الوثيقة أو ت ذاع قبل يوم  
  ( )بتوقيت وسط أوروبا   11/ 00، الساعة  2023آذار/مارس    9

                  وثيقة غير رسمية —للعلم فقط  
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 برنامج الهيئة لمراقبة السالئف  

 إشراك الصناعة الكيميائية أمر أساسي للتصدي لسوه المخدرات غير المشروعة المتطورة 

تتطلب االتجاهاا السااررعة الت ير في االتجار بالمخدراا والسااالدف تدابير مرنة ونشااطة ما أجل التصااد  للا، اما تتطلب  اااراك  
حمومة نلجا مبتترا لتعزرز مشاااااراة الصااااناعة   12ة مع الصااااناعة ما خالل الشاااارا اا بيا القطاعيا العام والخاا  وتختبر اللية 

في التصااااااااد  للتندياا التي تواجة المرا  ة الدولية للسااااااااالدف ومنع تساااااااالل منفذ  عملياا المخدراا اإلجرامية  لى أسااااااااوار المواة  
 التيميادية المشروعة  

 ع المخدرات غير المشروعة  مع الدول األعضاء في تعقب معدات صنتتعاون الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات  

ما اتفا ية   13يتزايد  ةراك النموماا لضاااااارورة تعقب معداا صاااااانع المخدراا غير المشااااااروعة وتعزرز االسااااااتخدام العملي للماةة  
  وقد واااااعت الليةة مواة  رااااااةية وأةواا عملية واااااجعت التعاون بيا النموماا على منع حاالا تسااااررب المعداا  1988 ساااانة 

، 2022المسااااتخدمة في صاااانع المخدراا غير المشااااروعة واالتجار بلا وعلى التنقيق في تلأ الناالا  وفي تشااااررا األول/أ توبر 
  13عقدا الليةة اجتماعا مع الدول األعضاي بش ن هذا المواوع، وأصدرا التقررر التقني األول للليةة بش ن المعداا والماةة 





 المخدراتالهيئة الدولية لمراقبة   
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راا )الليةة( هي الليةة  الرقابية المسااااااااااتقلَّة التي ت عنى برصااااااااااد تنفيذ المعاهداا الدولية لمرا  ة   الليةة  الدولية لمرا  ة المخدهي
راا  وقد أ نشةت الليةة  في عام   راا لسنة   1968المخدهي   وقد اانت هناك من َّماا  1961بمقتضى االتفا ية الوحيدة للمخدهي

راا وررجع تاررخلا  لى علد عص ة األمم  سالفة للا أ نشةت بمو   جب المعاهداا السابقة لمرا  ة المخدهي

راا،  لى المجلس االقتصاة  واالجتماعي   وتنشر الليةة ، استناةا   لى أنشطتلا، تقرررا  سنورًّا تنيلة، عا طررق لجنة المخدهي
م التقررر  ةراساة  اساتقصاادية  اااملة    راا في مختلف أنناي العالم  وتناول  التابع لألمم المتندة  ورقدهي عا حالة مرا  ة المخدهي

 الليةة ، بوصفلا هيةة  منايدة ، تنديدن االتجاهاا الخطيرة والتنبُّ  بلا، وتقترن التدابير التي يلزم اتهيخاذها بش نلا 


