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 اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات

 ٢٠١٤تقرير 

 حظــر
  جيب مراعاة ما يلي:

  ر هذه الوثيقة أو ُتذاع قبل يوم الثالثاء، ال ُتنَش
   ٠٠/١٢، الساعة ٢٠١٥آذار/مارس  ٣

 (بتوقيت وسط أوروبا)

 يئةاهلمن رئيس  رسالة

 ٢٠١٤(اهليئة) لعام  املخدِّراتالسنوي للهيئة الدولية ملراقبة  يناقش التقريُر
 املخدِّراتي ملشكلة دِّج شامل ومتكامل ومتوازن يف التصإىل هن احلاجةَ

هذا العام احلكومات إىل إيالء  تقريرالعاملية. ويدعو الفصل األول من 
 هايف تفسري عاملياعترف هبا نون الدويل املااالعتبار الواجب ملبادئ الق

 االتزاماهتاملخدِّرات وكذلك يف تنفيذ حكام املعاهدات الدولية ملراقبة أل
 على ذلك، تشجِّع اهليئةُ ًءأطراف يف تلك االتفاقيات. وبناكدول 

على احترام مجيع معايري حقوق اإلنسان ذات الصلة عند إعداد  احلكوماِت
، مبا يف ذلك اتفاقية املخدِّراتراقبة املتعلقة مبسياسات الستراتيجيات واال

 مخدِّراتمحاية األطفال من االستخدام غري املشروع لل بغيةحقوق الطفل، 
هذه املواد واالتِّجار هبا إنتاج ات العقلية، ومنع استخدام األطفال يف ؤثِّروامل

اقبة مر وسياسات استراتيجياتعلى حنو غري مشروع، وضمان أن تأخذ 
  للطفل.املصاحل الفضلى مراعاة  يف االعتبار مبدأ املخدِّرات على الصعيدين الوطين والدويل

"مع أنَّ حتديد العقوبات املطبَّقة على جرائم ه نتباه إىل رأينا الذي مفاده أنعمدُت إىل لفت االويف تصدير التقرير السنوي، 
اليت ما زالت تشريعاهتا تنصُّ على عقوبة اإلعدام  الدول عاود تشجيعيبقى من صالحيات الدول، فإنَّ اهليئة ت املخدِّرات

  على أن تنظر يف إلغاء تلك العقوبة حبقِّ مرتكيب تلك اجلرائم". املخدِّراتوتواصل فرضها على مرتكيب اجلرائم ذات الصلة ب
وُيحذِّر من  ،افية، وعاملي األمن واالستقرارالثق- االقتصادية، والعوامل االجتماعية- العوامل االجتماعية اًأيضوُيحلِّل التقرير 

 تتصدَّما مل جدوى  املعروض منها ستكون بال وتقليل غري املشروعة املخدِّراتالطلب على  من احلدِّأنَّ اجلهود الرامية إىل 
  .خدِّراتتكمن وراء مشكلة املذات الصلة اليت  االقتصادية- لعوامل االجتماعيةاحلكومات بطريقة فعَّالة ومستدامة ل

اليوم  العامل ومعظم دول ،أسفرت عن نتائج إجيابيةقد دة األطراف تعدِّامل املخدِّرات جهود مراقبةاهليئة أنَّ  يشجِّعوِممَّا 
حتقيق الغرض من إطار األمم املتحدة  يف العمل على بنصيبهاهم ا، وُتساملخدِّراتأطراف يف املعاهدات الدولية ملراقبة 

يات سيكون ه ال توجد حتدِّالتظاهر بأن ورفاهه. بيد أنَّاإلنسان  ، أال وهو احلفاظ على صحةدِّراتاملخبشأن القانوين 
الطلب يف  رامية للحدِّ من تدخالت إدماجيات، دعت اهليئة إىل دِّي لتلك التحدِّالتص ويف سبيلللواقع.  اًإنكار

صحة  هو لدى احلكومات عتبار األساسياال كونينبغي أن ي استراتيجيات احلكومات وخطط عملها. وبوجه عام،
  .ملراقبة املخدِّرات ر يف سياساهتا املقبلةحينما تفكِّ السكان ورفاههم على املدى الطويل

ات ؤثِّرتوافر العقاقري املخدِّرة وامل جتعل منأن  اًأيضاحلكومات ب هتيب ما برحتا فإهنواليتها،  لتنفيذاهليئة  ويف سعي
على أساس املمارسة الطبية  املخدِّراتالعالج ملدمين  توفِّرمن أولويات الصحة العامة وأن  أولويةً العقلية لألغراض الطبية

الدولية اليت لفتت االنتباه إىل التفاوت الكبري يف توافر تلك املواد  املؤسسات السليمة. ويف الواقع، كانت اهليئة من أوائل
 ما زالوا قرابة ثالثة أرباع سكان العامل فإنَّ بعض البلدان واملناطق، رز يفحملم االعامل. وبالرغم من التقدُّ على نطاق
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 ُيبيِّنات عقلية. وكما مؤثِّرتوية على عقاقري خمدِّرة واحملدوية األأو مبا فيه الكفاية  لياكيعيشون يف بلدان ال تتوافر فيها 
حة، مسلَّ وارث طبيعية ونزاعاتك ما وقع من بباالستعراض بسب املشمولةتفاقمت هذه املشكلة يف الفترة فقد التقرير، 

 من يف الوقت نفسه زاد كما ،لعالج اجلرحى واملرضى للمراقبةاملواد اخلاضعة  االحتياجات منما أدَّى إىل زيادة  وهو
 اختاذها للحكومات اليت ميكنمن حيتاجوهنا. ونلفت االنتباه إىل التدابري  إىلهذه املواد  يصالاجلهود املبذولة إل دتعقُّ
  املواضيع اخلاصة يف الفصل الثاين. أحدات العقلية يف حاالت الطوارئ يف ؤثِّرالعقاقري املخدِّرة واملعمل على توفري لل
 رات يف مصادر املواد الكيميائية، وظهورالتغيُّاويات السليفة. فياليت تركِّز عليها اهليئة مراقبة الكيم االت األخرىاجمل منو

 ٢٠١٤لعام اهليئة عن السالئف  وُيسهم تقريرالنظام.  سنيحت بتتطلَّ أمور ، وزيادة تعقيد أمناط االتِّجارةروَّالسالئف احمل
  يات اليت تواجهها. دِّلسالئف والتحالدولية ل راقبةامليف هذه العملية من خالل تقدمي استعراض وتقييم لفاعلية 

ري املخدِّرة واملؤثِّرات استعمال العقاق قصر خدِّراتملاملراقبة  الدويلنظام الاملبادئ األساسية اليت يقوم عليها  ومن بني
من اختصاص الدول  هو اللتزامات التعاهديةل يةلتنفيذا ويف حني أنَّ اختيار التدابري ألغراض الطبية والعلمية.العقلية على ا
فليست هناك حلول سواء.  دٍّعلى ح هاوروح أن حتترم تلك التدابري نصَّ املعايري القانونية الدولية من فال بدَّاألطراف، 

  تعقيدات مشكلة املخدِّرات.ملعاجلة ، متاحة أمام احلكومات ةالدوليبسيطة أو أحادية، خارج إطار املراقبة 
 من أجل راتدِّان دورة جلنة املخإبَّ اخاص اًجزء ٢٠١٥ آذار/مارس ١٥إىل  ٩من  يف الفترة وستعقد احلكومات

. واهليئة على ٢٠١٦املزمع عقدها عام  بشأن مشكلة املخدرات العاملية ائية للجمعية العامةلتحضري للدورة االستثنا
 ٢٠١٦اإلسهام يف تشكيل بنية النظام الدويل ملراقبة املخدِّرات ملا بعد عام  مثَّاستعداد للمشاركة مع اجملتمع الدويل، ومن 

عملية هي ولية ملراقبة املخدِّرات. واملراقبة الدولية للمخدِّرات يف املعاهدات الدفة هبا باملهام املكلَّ من خالل اضطالعها
ألعماهلا  اًد األبعاد. وينبغي أن تواصل احلكومات اختاذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّرات أساسمتعدِّ اًب هنجدة تتطلَّمعقَّ
اقبة الدولية للمخدِّرات بطريقة شاملة ي للمردِّيف حوار بنَّاء وصريح يستشرف املستقبل من أجل التصتشارك  ظلَّوأن ت

  سقة.ومتواصلة ومتَّ
    

 لوشان نايدو  
  رئيس  

  املخدِّراتاهليئة الدولية ملراقبة   
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 ١صحيفة الوقائع رقم 
      

      مبدأ أساسي واستراتيجي العاملية املخدِّراتمشكلة إزاء  اتِّباع هنج متوازن
  توية احملدوية األأو مبا فيه الكفاية لبتة افيها   تتوفَّراليف بلدان يعيشون ما زالوا قرابة ثالثة أرباع سكان العامل 

   على عقاقري خمدِّرة
إنَّ ضمان توافر املواد اخلاضعة للمراقبة من أجـل األغـراض الطبيـة والعلميـة يف مجيـع أحنـاء العـامل هـو أحـد األهـداف           

اصـطناعية مثـل   قـاقري  عتشـمل  فيون ومشتقاته، كمـا  ل تلك املواد األ. وتشماملخدِّراتاألساسية للنظام الدويل ملراقبة 
كـون  ي وجيـب أن  املخدِّراتالدولية ملراقبة  االتفاقياتالدول األطراف يف  التزام على اًأيضهو امليثادون. وهذا اهلدف 

   العاملية. املخدِّراتمشكلة إزاء  ن اتِّباعهالذي يتعيَّ توازناملنهج ال يف صميم
    

  شروعةاملغراض أليف توافر العقاقري املخدِّرة لالتباين 
ى بلـدان  يف تـوافر العقـاقري املخـدِّرة بـني شـتَّ      التفاوت الكـبري (اهليئة) فيما سبق إىل  املخدِّراتأشارت اهليئة الدولية ملراقبة 

   يـزال هنـاك قرابـة    الفـ  السـتهالك يف بعـض البلـدان،   ا زيـادة ه علـى الـرغم مـن    أنـ  ٢٠١٤لعـام   اهليئـة تقريـر   ويبـيِّن العامل. 
تويـة علـى عقـاقري خمـدِّرة مثـل      احملدويـة  األ علـى  أو انعـدام القـدرة علـى احلصـول     ةيعـانون مـن قلَّـ    شـخص  اتمليار ٥,٥

  .لتخفيف األمل مناسب قرابة ثالثة أرباع سكان العامل ال يتوافر هلم عالج ، فإنَّع ذلك. وماملورفنيالكوديني و
 يف املائـة فحسـب   ١٧ستخَدم يف مجيع أحناء العامل يستهلكه ملمن املورفني اتقريبا  ئةيف املا ٩٢هناك فوعالوة على ذلك، 

   أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا.غرب الواليات املتحدة األمريكية وكندا ويف  زون أساساًيتركَّهم ومن سكان العامل، 
البلدان نتيجـة لـنقص يف املـواد اخلـام     اخنفاض الطلب على املسكِّنات شبه األفيونية لتخفيف األمل يف العديد من مل يكن و

ل تلـك  . وتشـم األخـرى  املعقَّـدة ا جملموعـة واسـعة مـن العوامـل     )، وإمنـ اًأساسـ مشـروعة (قـش اخلشـخاش     بطريقةاملنتجة 
وبعـض التوجهـات الثقافيـة    ، إىل التـدريب والـوعي بـني ممارسـي املهـن الطبيـة       واالفتقـار ، العوامل ضعف األطر التنظيمية

  والتوزيع. باملصادريات املتعلقة دِّقتصادية، والتحاالعوامل الج األمل، واملتعلقة بعال
    

  مخدِّراتتزايد الطلب غري املشروع بسبب االرهتان لل
ليسـا عنصـرين    املخـدِّرات تعـاطي   مـن غـري املشـروعة وتـوفري العـالج      املخـدِّرات الطلـب علـى    للحـدِّ مـن  اعتماد تـدابري   نَّإ

  التزامان مبوجب املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّرات. اًفحسب، بل مها أيض ن اتِّباعهلذي يتعيَّالنهج املتوازن اني يف يأساس
أن مـن   ذلك، ال بـدَّ لـ ي دِّالتصـ مـن أجـل   وة. غري املشـروع عليهـا بصـفة مسـتمرَّ     الطلب دِّراتخماالرهتان للوُيغذِّي 

اتِّبـاع هنـج شـامل إزاء    وامـل. ويؤكـد تقريـر اهليئـة أنَّ     صـحي متعـدد الع   اخـتاللٌ  مخدِّراتأنَّ االرهتان للاجلميع فهم ي
الوقايـة والتـدخل املبكـر    موعـة متنوعـة مـن التـدابري مبـا يشـمل       تنفيـذ جم  جانب الطلب من مشكلة املخـدِّرات يقتضـي  

 خمتلـف بـني   التعـاونَ  فعَّـاالً  تنفيـذاً  تلـك التـدابري   تنفيـذُ إعـادة اإلدمـاج يف اجملتمـع. ويتطلَّـب     والعالج وإعادة التأهيـل و 
الرعاية الصحية والرعايـة االجتماعيـة والعدالـة وإنفـاذ القـانون      ب املعنيةيئات واهل؛ اجلهات املعنية كاملؤسسات التعليمية

  اجملتمع املدين. مؤسساتوواملنظمات غري احلكومية؛  واملؤسسات الدينية؛ والتوظيف؛
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  غري املشروعة. املخدِّراتاليت تتناول الطلب على  ةلوطنياوالربامج  اتتلك التدابري يف التشريع دسَّتتجوينبغي أن 
، مثل االنتشار السريع جلديدةوضع تدابري فعَّالة للتصدي للتحدِّيات ا يتطلَّبمن العرض  دِّم يف احلدُّكما أنَّ إحراز تق

ات اجلديـدة يف االتِّجـار   للمؤثِّرات النفسانية اجلديدة، واملخاطر الناشئة عن تغيري دروب هتريـب املخـدِّرات، واالجتاهـ   
  باملخدِّرات، واستخدام تكنولوجيات االتصاالت اجلديدة يف اجلرمية املنظَّمة املتصلة باملخدِّرات.

    
  غري املشروعة املخدِّراتتعاطي  دوافع -االقتصادية -اجلوانب االجتماعية

الفقُر وانعـدام األمـن   ن مشكلة املخدِّرات االقتصادية اليت تؤثِّر على جانيب العرض والطلب م-من العوامل االجتماعية
االجتماعي واحلرمان والتشرُّد ونقص املرافق التعليمية والتروحييـة وفـرص   قصاء الغذائي وعدم املساواة االقتصادية واإل

. اءاإليـذ مرحلة الطفولة املبكِّـرة والتعـرُّض للعنـف و    أثناءتوجيههم ويف األبناء الوالدين مع الضعف يف تفاعل العمل و
أخذها يف االعتبـار عنـد التصـدِّي    ينبغي وغري املشروعة  املخدِّراتدوافع مهمَّة النتشار ظاهرة  إمنا هي وهذه العناصر

  إطار هنج شامل ومتكامل ومتوازن. يفملشكلة املخدِّرات العاملية 
    

  عمله لتنفيذ هنج متوازن؟ ما الذي يتعيَّن على احلكومات
راقبـة  مب املعنيـة  سياسـاهتا يف صـدارة أولويـات    الطلـب غـري املشـروع    مـن  ينبغي أن حترص احلكومات على وضـع احلـدِّ  

الـدول   تـوفِّر . وتوصي اهليئة بـأن  املخدِّراتى التوازن والشمول يف معاجلة مجيع جوانب مشكلة وأن تتوخَّ املخدِّرات
الوطنيـة واحملليـة    ائصخلصـ ا اًأيض للوقاية والعالج وإعادة التأهيل، وأن ُتعاجل ناسبةاألعضاء الدعم السياسي واملوارد امل

  . املخدِّرات ملشكلة
املتعلقـة  سياسـات  السـتراتيجيات و االاحلكومات مجيع معايري حقوق اإلنسان ذات الصلة عند إعداد أن حتترم وينبغي 

 املتصــلة بالكامــل اإلطــار القــانوين الــدويل حلمايــة األطفــال مــن األنشــطة  تنفِّــذ. ويتعــيَّن عليهــا أن املخــدِّراتراقبــة مب
يف اســتراتيجيات وسياســات مراقبــة  يف االعتبــار املصــاحل الفضــلى للطفــلمراعــاة مبــدأ أخــذ كفــل وأن ت املخــدِّراتب

  ات على الصعيدين الوطين والدويل.املخدِّر
 خـدِّرات املشـكلة  مل يدِّللتصـ ة لدعم احلكومات يف جهودها الراميـة  ا مستعدَّأهن املخدِّراتوتؤكِّد اهليئة الدولية ملراقبة 

املـواد اخلاضـعة للمراقبـة    تـوفري  ضـمان  على  اجلهات املعنيةسائر مع منظمة الصحة العاملية وتعاون وُتشدِّد على أمهية ال
   من أجل األغراض الطبية والعلمية.
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 ٢صحيفة الوقائع رقم 
      

  أفغانستان وأوروغوايحتت اجملهر: 
  أفغانستان
 اًرقمـ  ٢٠١٤يف عـام  سـجَّلت  قد و دون انقطاع، تتزايدعة يف أفغانستان زراعة خشخاش األفيون غري املشرو ال تزال
، ٢٠١٣هكتــار يف عــام  ٢٠٩ ٠٠٠ مقابــلمزروعــة خبشــخاش األفيــون هكتــار  ٢٢٤ ٠٠٠ لتصــل إىلا آخــر يقياســ

يف املائـة مـن اإلنتـاج العـاملي      ٨٠نسـبة  ر بقـدَّ ا ُيوهي مساحة تكاد تساوي مساحة لكسمربغ. وتستأثر أفغانسـتان مبـ  
نصــف مــن  أكثــرالتقــديري غــري املشــروع مــن األفيــون، حيــث تنشــط زراعــة خشــخاش األفيــون غــري املشــروعة يف    

  .قنَّبال راعةزحجم  املقاطعات يف هذا البلد، فضال عن ضخامة
ئـة مـن   أربعـة يف املا  من خشخاش األفيون على مدى السـنوات اخلمـس املاضـية إالَّ    ياسنو بيدتأُل الكميات اليت ومل متثِّ

اً أثر ملموس على إنتاج األفيون الذي تشري التقـديرات إىل تسـجيله رقمـ    ُتسفر جهود اإلبادة عنومل املساحة املزروعة، 
كمـا أنَّ هنـاك أدلـة تشـري     على العام السـابق.   يف املائة ١٧، بزيادة قدرها ٢٠١٤يف عام  طن ٦ ٤٠٠حيث بلغ ا قياسي
وباإلضـافة إىل ذلـك،   اهلريوين مـن أفغانسـتان.   هتريب دروب  عدد ات صاحبتها زيادة يفالزيادة يف إنتاج املخدِّر نَّإىل أ
يف  ر توفريهـا إالَّ يتعـذَّ متاحـة جلميـع املـزارعني، حيـث      ليسـت مة مـن أجـل تـوفري سـبل رزق بديلـة      املقدَّساعدات املفإنَّ 

إبــادة احملاصــيل غــري املشــروعة مــاالت احتضــآلة ل ونتيجــةاألمــن واالســتقرار.  قــدرٍ كــاٍفتــنعم بميكــن أن املنــاطق الــيت 
 اًتزيـد كـثري  زراعـة احملاصـيل غـري املشـروعة      الفوائد اليت تعود عليهم منالعديد من املزارعني أنَّ  يرىوحمدودية البدائل، 

  قد هتدِّد استثماراهتم.خماطر  يِّأعلى 
. هلـا  ويف البلدان اجملـاورة ها ي املواد األفيونية فيتعاط لارتفاع معدَّ إىل أدَّت إنتاج األفيون يف أفغانستان كما أنَّ زيادة

أنـه يوجـد   يف أفغانسـتان  احلضرية  اليت أجريت يف إطار دراسة استقصائية لألسر املعيشيةوص الفحقد أظهرت نتائج و
املـواد األفيونيـة القويـة    مـن  كانـت  مـا   رات، غالبـاً دِّتعاطى خمـ  شخٌصخضعت للدراسة سر أُعشر  واحدة من كلِّيف 
وقايـة الفئـات   دف هبـ على الصعيد الوطين  املخدِّراتمن الطلب على  دِّسياسة جديدة للحباع اتِّرغم ثل اهلريوين. وم
 يف املائـة  لسـتة  إالَّاحـة  ليسـت مت  مكانيـات العـالج  إنَّ إفـ ، لمخدِّراتواملراهقني، من االرهتان ل، مثل األطفال ضعيفةال

  يونية.املواد األفدمين من العدد التقديري مل فحسب
يف و راعة خشخاش األفيون غري املشروعةزيف زيادة الب اًوثيق اًارتباط أيضاًاألمن يرتبط  انعدام، فإنَّ اهليئة لتقرير اًووفق

انتهاء مهمَّـة القـوة   موعد . ومع اقتراب هبا تِّجارواال املخدِّراتتعاطي يف يف هناية املطاف  مثَّ ،إنتاج األفيون واهلريوين
يف  أخـرى  عدة األمنية، تشعر اهليئة بالقلق من أنَّ تدهور األوضاع األمنيـة ميكـن أن يسـفر عـن زيـادات     الدولية للمسا

  م احملدود الذي أُحرز يف أفغانستان. التقدُّ انتكاسزراعة احملاصيل غري املشروعة وُيهدِّد ب
    

  أوروغواي
ومشـتقاته   قنَّـب ع وبيـع واسـتهالك ال  إنتـاج وتوزيـ   تبـيح  ١٩٦١أصبحت أوروغواي أول دولة طرف يف اتفاقيـة سـنة   

. ويتعـارض هـذا   ٢٠١٣اعتمدته يف كانون األول/ديسمرب مبوجب قانون  ألغراض غري االستخدامات الطبية والعلمية
قصــر بالــدول األطــراف لــزم للمراقبــة مبوجبــها والــيت ت  قنَّــبالــيت خيضــع ال ١٩٦١مــع أحكــام اتفاقيــة ســنة  القــانون 

  ية والعلمية.استخدامه على األغراض الطب
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ه اجملتمع الـدويل  ، ويعترب١٩٦١إدراجه يف اجلدولني األول والرابع من اتفاقية سنة  كمحبملراقبة صارمة  قنَّبوخيضع ال
باألبعـاد الصـحية    املخـدِّرات راقبـة  مل الدوليـة  تفاقيـات اال وتسـلِّم له عواقب وخيمة على صـحة اإلنسـان.    اًخطري اًخمدِّر

خـذ مجيـع   وتتَّ خاصـا  اًاألطراف بـأن "تعـري اهتمامـ   الدول  ١٩٦١من اتفاقية سنة  ٣٨لزم املادة ، وُتاملخدِّراتلتعاطي 
ر، وعالجهـم  كِّطني بذلك، يف موعد مبشخاص املتورِّومعرفة األ املخدِّراتملنع إساءة استعمال  عملياالتدابري املمكنة 

  ".ياوتعليمهم ومتابعة رعايتهم وتأهيلهم وإدماجهم اجتماع
  .املخدِّرات متثال للمعاهدات الدولية ملراقبةعلى االها شجيعبغية تأوروغواي وستواصل اهليئة حوارها مع حكومة 
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    استخدام األدوية اليت حتتوي على مواد خاضعة للمراقبة
    داتيزيادة االستهالك العاملي من امليثيل فين

دات، وهـو ُمنبِّـه ُيسـتخدم يف املقـام األول لعـالج اضـطراب نقـص        يـ املي من امليثيـل فين تالحظ اهليئة زيادة االستهالك الع
يف االسـتهالك إىل   التزايـد . وقـد يرجـع ذلـك    ١٩٧١االنتباه/فرط النشاط، وهو ُمدرج يف اجلدول الثاين من اتفاقية سنة 

سـاع نطـاق الفئـة العمريـة مـن      شـاط، واتِّ عوامل خمتلفة مثل زيادة عدد املرضى املصابني باضطراب نقص االنتباه/فرط الن
املرضى املرجح أن ُتصرف هلم مـادة امليثيـل فينيـدات، وعـدم وجـود مبـادئ توجيهيـة طبيـة مناسـبة لوصـف مـادة امليثيـل             
فينيدات للمرضى، واملمارسات التجاريـة والتسـويقية املـؤثِّرة الـيت تتبعهـا الشـركات املصـنِّعة للمستحضـرات الصـيدالنية          

على مادة امليثيل فينيدات. كما تالحظ اهليئة أنَّ عقاقري الوصفات الطبيـة الـيت حتتـوي علـى مـادة امليثيـل فينيـدات         احملتوية
  املراهقني والشبان.من يتعاطاها عدد متزايد 

احلكومات على رصد التطوُّرات يف جمـال تشـخيص حـاالت اضـطراب نقـص االنتبـاه/فرط النشـاط         مجيَع وتشجِّع اهليئةُ
من االضطرابات السلوكية، ومدى اتساع نطاق وصـف مـادة امليثيـل فينيـدات لعـالج تلـك احلـاالت، وكـذلك          وغريها

د مـن  كُّـ ع احلكومـات علـى التأ  جِّالج. كمـا تشـ  التأكُّد من اتِّباع املمارسات الطبية السليمة عند وصـف تلـك املـادة للعـ    
  .١٩٧١بما ورد يف اتفاقية سنة االلتزام حبظر اإلعالن عن هذه املواد على اجلمهور العام، حس
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  املؤثِّرات النفسانية اجلديدة
  

نَّ عـدد املـواد الفريـدة الـيت     إيف االرتفـاع، إذ   اًما زال عدد املؤثِّرات النفسانية اجلديـدة الـيت أفـادت هبـا احلكومـات آخـذ      
مـن  هـي   املتعاطاة العام السابق. وتبيَّن أنَّ معظم املواد يف مادةً ٣٤٨، مقارنة بـمادةً ٣٨٨بلغ  ٢٠١٤اسُتبينت حىت عام 

شبائه القنَّبني االصطناعية والكاثينونات االصطناعية اليت ُتحاكي عند إساءة استعماهلا مفعول العقاقري اخلاضـعة للمراقبـة،   
إىل بـذل املزيـد مـن     ، دعـت جلنـة املخـدِّرات احلكومـات واملنظمـات الدوليـة      ٢٠١٤مثل القنَّب واألمفيتـامني. ويف عـام   

، فمن املتوقَّع أن تستعرَض اللجنةُ توصيات منظمة الصـحة  ٢٠١٥اجلهد ملكافحة تعاطي هذه املواد اجلديدة، أمَّا يف عام 
  لة للمراقبة الدولية.ة غري ُمجدَوماد ٢٦العاملية بشأن إمكانية إخضاع 

دة يف عـدد املـؤثِّرات النفسـانية اجلديـدة الصـني، الـيت       ملواجهة الزيا طريةقُإجراءات  اتَّخذتومن أمثلة البلدان اليت 
كثريا ما ُيشار إليها كأحد مصادر إنتاج املؤثِّرات النفسانية اجلديدة. وقد اتَّخـذت احلكومـة الصـينية خطـوات ملراقبـة      

، ٢٠١٤عـام  مادة مـن املـؤثِّرات النفسـانية اجلديـدة للمراقبـة الوطنيـة يف        ١٢عدة مواد من هذا القبيل، منها إخضاع 
دة األطراف املبذولـة الستقصـاء عمليـات التصـنيع والتوزيـع الكـربى والوقـوف علـى         وتوفري دعم نشط للجهود املتعدِّ

يف العمل على جدولة تلك املواد على  اً. كما نشطت البلدان املستهلكة أيضياة املسؤولني عنها ومالحقتهم قضائهوي
، ضـبطت إدارة  ٢٠١٤اميـة إىل وقـف االتِّجـار هبـا علـى السـواء. ويف عـام        الصعيد الـوطين ودعـم اجلهـود الدوليـة الر    

مكافحة املخدِّرات يف الواليات املتحدة مئات اآلالف من الطرود املرسلة من جتار جتزئة كانت حتتوي على مـؤثِّرات  
ذهتا حتـت  فَّـ يت ناصـة الـ  نفسانية جاهزة للتوزيع وموجودات غري مشـروعة ُتقـدَّر مباليـني الـدوالرات أثنـاء عملياهتـا اخل      

  عنوان "مشروع سينرجي" بالتعاون مع العديد من أجهزة إنفاذ القانون الدولية. 
الراميـة إىل وقـف    دة األطـراف تدعم اهليئة أيضا اجلهود احلكومية املتعدِّ مشروع أيون: -دة األطراف اجلهود املتعدِّ

مشروعها اجلديـد لتنسـيق وتبـادل املعلومـات بشـأن االتِّجـار يف       ق املؤثِّرات النفسانية اجلديدة وتعاطيها من خالل تدفُّ
املؤثِّرات النفسانية اجلديدة، املعروف باسم املشروع أيون، حيث تدير فرقة العمل املعنية باملؤثِّرات النفسانية اجلديـدة  

اجلديـدة وعمليـات   عمليات خاصة جبمع املعلومات واالستخبارات عـن الشـحنات املشـبوهة مـن املـؤثِّرات النفسـانية       
ــتمُّإاالجتــار هبــا و ــة مــن     نتاجهــا، وي ــادل هــذه املعلومــات مــن خــالل شــبكة عاملي ــر مــن  هــات الوصــل تضــمُّ جتب أكث

  حكومة ومنظمة دولية.  ١٠٠
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 ٥صحيفة الوقائع رقم 
      

  النقاط البارزة على املستوى اإلقليمي
  

  أفريقيا
الت تعـاطي وإنتـاج بعـض املخـدِّرات الرئيسـية.      التصدِّي لتزايد معـدَّ ما زالت أجزاء من أفريقيا تواجه حتدِّيات كبرية يف 

ة للسلم واألمن يف بعـض أحنائهـا إىل زيـادة يف حجـم االتِّجـار باملخـدِّرات غـري املشـروعة.         ت التهديدات املستمرَّوقد أدَّ
ريقيـا ويف منطقـة غـرب أفريقيـا.     جه إىل األسواق يف جنـوب أف ويتزايد استخداُم منطقة شرق أفريقيا كمعرب للهريوين املتَّ

  ملعابر اهلريوين والكوكايني العاملية.  هاما اًوال تزال منطقة اجلنوب األفريقي حمور
طات األمفيتامينية إىل تنامي األسواق احمللية يف مجيع أحناء أفريقيا. وتتأثَّر أفريقيـا  شِّلالتِّجار باملن وُتشري االجتاهات اجلديدة

ل انتشـار  اويات السليفة، وال سيما سالئف اإليفيدرين والسودوإيفيدرين. وال يـزال ارتفـاع معـدَّ   يبالكيمباالتِّجار  اًأيض
ه ُيـزرع  فإنـ ، القنَّبذلت إلبادة زراعات بعض اجلهود قد ُب تعاطي القنَّب يشكِّل مصدر قلق بالغ للقارة. وبالرغم من أنَّ

  يف مضبوطات راتنج القنَّب. زيادةًنطقة مشال أفريقيا تشهد على حنو غري مشروع يف مجيع أحناء القارة. وال تزال م
وما فتئت مشاكل الصحة العامة النامجة عن تعاطي املخدِّرات تتفاقم يف الوقت الذي تشهد فيه أجزاء مـن أفريقيـا   

لتحسـني  خـذت خطـوات ملموسـة    زيادةً يف ُصنع امليثامفيتامني واالتِّجار به. وبـالرغم مـن أنَّ بعـض البلـدان قـد اتَّ     
نظُم العالج الوطنية من االرهتان للمخدِّرات، فإنَّ نظم الرعاية الصحية ال تتوافر يف كثري من األحيـان للسـكان أو   

يات دِّتعجز عن الوفاء باحتياجاهتم. ويظلُّ تعاطي املخدِّرات وحمدودية إمكانيات العالج وإعادة التأهيـل مـن التحـ   
  الصعبة اليت تواجه املنطقة. 

    
  القارة األمريكية

  أمريكا الوسطى والكاريبـي 
ال تزال منطقة أمريكا الوسطى والكارييب ُتستغل من جانب اجلماعات اإلجرامية املنظمة احمللية والدولية من أجل املـرور  

يف أمريكـا   العابر وإعادة شحن املخدِّرات غري املشروعة اليت تنشأ يف أمريكـا اجلنوبيـة وتوجَّـه إىل األسـواق االسـتهالكية     
الشمالية وأوروبا. وهناك اجتاه متصاعد لزيادة إنتاج املخدِّرات غري املشروعة يف املنطقة، كما يبدو أنَّ تعاطي املخدِّرات 

مــة يف املنطقــة، وقــد يــزال االتِّجــار بالكوكــايني ميثِّــل أهــمَّ املصــادر املرحبــة لــدخل اجلماعــات اإلجراميــة املنظَّ  يتزايــد. وال
  ة يف االتِّجار بالكوكايني تصاعد يف مستويات العنف.سةَ املستعرصاحب املناف

    
  أمريكا الشمالية

على الرغم من التراجع الذي شـهده معـدَّل الوفيـات ذات الصـلة باملخـدِّرات هـذا        تعاطي املخدِّرات يف أمريكا الشمالية:
بـني مجيـع املنـاطق يف العـامل      لـى معـدَّل هلـذه الوفيـات    أمريكـا الشـمالية ُتسـجِّل أع    ا زالـت مـ باألعوام السـابقة،   العام مقارنةً

سـنة). ويف الواليـات املتحـدة، يفـوق      ٦٤و ١٥شخص يف كلِّ مليون من السكان الذين تتراوح أعمارهم بـني   ١٤٢,١(
فات طبية، عدد الوفيات الناجتة عن اجلرعات املفرطة من املخدِّرات، واملتصلة يف املقام األول بشبائه األفيون املصروفة بوص

ت احلكومات يف املنطقة ملشـكلة تعـاطي عقـاقري    عدد ضحايا جرائم القتل والوفيات النامجة عن حوادث الطرق. وقد تصدَّ
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نـة مثـل إنشـاء بـرامج لرصـد الوصـفات الطبيـة و"مبـادرات         الوصفات الطبية من خالل تدابري تستهدف عالج جوانـب معيَّ 
العقـاقري الطبيـة ويف اسـتخدامها يف الواليـات املتحـدة مـن        زال اإلفـراط يف وصـف  السترجاع األدوية غري املستعملة". وال ي

 أيضـاً  ه اهليئة باخلطوات املتخذة لتدارك هـذه املشـكلة. وقـد أحاطـت علمـاً     يات الكربى يف جمال الصحة العامة، وتنوِّدِّالتح
قري للعالج الطيب املشروع وتشـجِّع السـلطات علـى    ي ملشكلة حمدودية توافر تلك العقاخذة يف املكسيك للتصدِّبالتدابري املتَّ

  م يف هذا الصدد. تقدُّمواصلة إحراز 
ُيعتقد أنَّ تشديد الضوابط الرقابية على صرف شبائه  الت تعاطي اهلريوين يف أمريكا الشمالية من جديد:ارتفاع معدَّ

قد أسهم يف  العب بالعقاقري الشائع تعاطيهااستحداث صيغ تركيبية مانعة للت األفيون بالوصفات الطبية مع العمل على
ت تتراجع لعدَّة سنوات، الت انتشار تعاطي اهلريوين يف أمريكا الشمالية من جديد بصورة كبرية بعد أن ظلَّارتفاع معدَّ

وأقل  االًحيث أخذ األشخاص املرهتنون للمواد األفيونية يتحوَّلون أكثر فأكثر إىل اهلريوين، الذي هو يف العادة أيسر من
تكلفة من شبائه األفيون املصروفة بوصفات طبية. كما الحظت سلطات إنفاذ القانون يف املنطقة زيادات كبرية يف نقاء 

يف  اًاهلريوين. ومن العوامل األخرى اليت رافقت ازدياد الطلب على اهلريوين زيادة توافر هذا املخدِّر يف املنطقة، وخصوص
رين باهلريوين إىل زيادة يف املضبوطات على اجلهود املبذولة إلنفاذ القانون اليت تستهدف املتَّجِِالواليات املتحدة. وأدَّت 

  . ٢٠١٣و ٢٠٠٨يف املائة فيما بني عامي  ٣٢٠امتداد احلدود بني الواليات املتحدة واملكسيك بنسبة جتاوزت 
يف أمريكا الشمالية. وقد أفادت إدارة مكافحة  اًجارواتِّ ايوتعاط اًرات توافردِّما زال القنَّب أشيع املخ القنَّب كمادة تعاط:

على طول احلدود بـني الواليـات املتحـدة واملكسـيك يربـو علـى        يااملخدِّرات يف الواليات املتحدة بأنَّ القنَّب املضبوط سنو
اسـة االستقصـائية عـن التـدخني     للدر اًفوفقـ  على حنو خاص تعـاطي الشـباب للقنَّـب.    مليون كيلوغرام. ومما يثري القلق أيضاً

، الـيت مجعـت بيانـات مـن الطلبـة الكنـديني مـن الصـف السـادس إىل الصـف           ٢٠١٣- ٢٠١٢لدى الشباب يف كندا للفترة 
) عـن شـرب الكحوليـات وتـدخني التبـغ وتعـاطي املخـدِّرات غـري         اًعامـ  ١٨و ١١الثاين عشر (الذين تتراوح أعمارهم بني 

يف املائـة مـن    ٤٥أعلى معدَّل انتشار سنوي يف تعاطيها بعد الكحـول. وذكـر قرابـة     ليت هلااادة القنَّب هو امل نَّاملشروعة، فإ
) أنَّ احلصـول علـى القنَّـب    اًعامـ  ١٨و ١٢الطلبة من الصف السابع إىل الصف الثـاين عشـر (الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني       

احلكومـات يف املنطقـة بزيـادة االسـتثمارات يف      رات ضـرورة قيـام  ح هـذه التطـوُّ  "سهل إىل حدٍّ ما" أو "سهل جدا". وتوضِّ
  تدابري الوقاية، وال سيما تلك اليت تستهدف الشباب.

 تشريعاتبلغ اآلن عدد الواليات األمريكية اليت سنَّت إباحة استعمال القنَّب ألغراض طبية يف الواليات املتحدة: 
عن مقاطعة كولومبيا. ونتيجة لذلك تتباين األطر  ضالًف واليةً ٢٣ الستعمال القنَّب ألغراض طبيةتسمح بإنشاء برامج 

والظروف الصحية اليت ُيسمح فيها  ألغراض طبيةبأهلية املرضى الستعمال القنَّب  فيما يتعلق واسعاً اًالتنظيمية تباين
اإلنتاج وعمليات  اليت يتَّبعها أخصائيو الرعاية الصحية بذلك، وكذلك فيما يتعلق مبمارسات وصف األدوية وصرفها

 ٢٠١٤الناخبني يف فلوريدا رفضوا يف تشرين الثاين/نوفمرب  نَّ. غري أملرخَّص هلمادون التجاري اليت يضطلع هبا املورِّ
مبادرة اقتراع كان من شأهنا أن ُتمهِّد الطريق أمام إجراء تعديل دستوري يسمح باستحداث برامج الستعمال القنَّب 

طات ال يفي باملتطلبات املنصوص عليها يف اهليئة قلقة من أنَّ العديد من هذه املخطَّألغراض طبية يف الوالية. وما زالت 
 . استعمال القنَّب لألغراض الطبية معاهدات مراقبة املخدِّرات بشأن إنشاء وتشغيل برامج

، بدأ بيع ٢٠١٤كانون الثاين/يناير  ١من  اًاعتبارإباحة استعمال القنَّب ألغراض غري طبية يف الواليات املتحدة: 
الوالية. ويف متوز/يوليه عام  ص هلا من حكومةالقنَّب يف والية كولورادو ألغراض غري طبية لدى متاجر جتزئة مرخَّ

، صوَّت ٢٠١٤، بدأ بيع القنَّب لالستعمال يف أغراض غري طبية يف والية واشنطن. ويف تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٤
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، وكذلك يف مقاطعة كولومبيا، باملوافقة على مبادرات اقتراع إلباحة االستعمال الناخبون يف والييت أوريغون وأالسكا
غري الطيب للقنَّب يف إطار النظام القانوين لكل والية منها. وقد وقعت هذه التطوُّرات على الرغم من تعارضها مع أحكام 

ة إلساءة جار به وحيازته ويعتربه مادة قابلة بشدَّقانون املواد اخلاضعة للمراقبة االحتادي، الذي حيظر إنتاج القنَّب واالتِّ
، إىل جانب تعارضها مع أحكام االتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة علمياقيمة طبية مثبتة  االستعمال وختلو من أيِّ

  رة على األغراض الطبية والعلمية دون سواها. دِّ، اليت تقصر استعمال العقاقري املخ١٩٦١
    

  يةأمريكا اجلنوب
من الكوكايني الناشئ يف أمريكا اجلنوبية علـى حنـو كـان لـه أثـر ملحـوظ علـى أسـواق          لقد تقلَّص حجم العرض العاملي

. وتراجعـت  ٢٠٠٦عـام   يفالت توافره أدىن مـن املسـتويات القصـوى الـيت بلغتـها      استهالكه الرئيسية؛ حيث ظلَّت معدَّ
. ٢٠١٣و ٢٠٠٧بـني عـامي    اًوليفيا وكولومبيا وبريو بنحو الثُّلث تقريبـ املساحة اإلمجالية املزروعة بشجرية الكوكا يف ب

ومن املسائل املثرية للقلق بصفة خاصة يف أمريكا اجلنوبيـة اسـتهالك أشـكال الكوكـايني القابلـة للتـدخني. ويف الربازيـل،        
هر السـتة السـابقة) أو غـريه مـن     أو أكثر خالل األش اًيوم ٢٥يف  ُهْوتعاطَ من ُيقدَّر عدد "معتادي" تعاطي "الكراك" (أْي

أمالح الكوكايني) يف عواصـم الواليـات الربازيليـة ومنطقـة العاصـمة      ُتستثىن أشكال الكوكايني القابلة للتدخني (ومن مثَّ 
  يف املائة من عموم السكان. ٠,٨١ شخص، أْي ٣٧٠  ٠٠٠االحتادية وحدها بنحو 

أنَّ الكوكــايني يتفــوَّق بفــارق كــبري علــى غــريه مــن خمــدِّرات  اًأيضــ ٢٠١٢و ٢٠١٠وُتظهِــر بيانــات العــالج بــني عــامي 
التعاطي الرئيسية اليت ُيعـاجل منـها مـدمنو املخـدِّرات يف بلـدان أمريكـا اجلنوبيـة، باسـتثناء كولومبيـا، حيـث ُتشـري بيانـات             

تعــاطي القنَّــب  إىل ســيناريو معقَّــد لتعــاطي املخــدِّرات، حيــث ميثِّــل الطلــب علــى العــالج مــن     ٢٠١٢العــالج يف عــام 
ــة (       ــة)  ١٠والكوكــايني حنــو ثُلــث طلبــات العــالج مــن تعــاطي املخــدرات، ومــن بعــدمها املنشِّــطات األمفيتاميني يف املائ

  يف املائة). ٦,٦واهلريوين (
 د الوضـع يف املنطقـة  قد ال جتسِّ اأهنوُنشرت يف اآلونة األخرية دراسات عن تعاطي املخدِّرات يف أمريكا اجلنوبية، ورغم 

ا تشري إىل زيادة يف تعاطي القنَّب يف شـيلي وكولومبيـا. وكانـت كولومبيـا وبـاراغواي أبـرز بلـدان املصـدر         بأسرها، فإهن
  بة عرب احلدود يف أمريكا اجلنوبية.لُعشبة القنَّب املهرَّ

    
  آسيا

  
  شرق آسيا وجنوهبا الشرقي

طات األمفيتامينيــة وُصــنعها شِّــيــد املســتمر يف االتِّجــار باملنُيشــكِّل التزا طات األمفيتامينيــة:شِّــع املســتمر يف املنسُّــالتو
املصدر الرئيسي لألنشطة املتعلقـة باملخـدِّرات يف منطقـة شـرق آسـيا وجنوهبـا الشـرقي، الـيت توجـد فيهـا بعـض أكـرب             

باعتبارهـا   ني أيضاًما ُيشار إىل الص اًيف العامل. وكثري اًاألسواق غري املشروعة للمنشِّطات األمفيتامينية وأكثرها رسوخ
مصدرا إلنتاج املؤثِّرات النفسانية اجلديدة، وقد اتَّخذت تدابري ملراقبـة تلـك املـواد، ودعمـت بنشـاط جهـود التحقيـق        

  ). ٤دة األطراف (انظر صحيفة الوقائع املتعدِّ
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  جنوب آسيا
ع امليثامفيتــامني واالتِّجــار بــه صــن معــدَّالتيف جنــوب آســيا، مــا زال االرتفــاع يف  :تعــاطي املستحضــرات الصــيدالنية

وتعاطيه على حنـو غـري مشـروع، وكـذلك تسـريب وتعـاطي املستحضـرات الصـيدالنية الـيت حتتـوي علـى عقـاقري خمـدِّرة              
  ومؤثِّرات عقلية، من ضمن أكرب التحدِّيات اليت تواجه املنطقة فيما خيصُّ املخدِّرات.

جتاهـات احلديثـة إىل ازديـاد هتريـب اهلريويـن األفغـاين يف شـحنات كـبرية         ُتشري اال ازدياد االتِّجار باهلريوين األفغاين:
؛ وارتفع يف عام اًكيلوغرام ٣٥، كان متوسط املضبوطات حنو ٢٠١٢و ٢٠١١النكا. ويف عامي  ما عرب سري اًنوع

  .اًكيلوغرام ٣٥٠إىل  ٢٠١٣
  حلصول على املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية إمكانية ا نَّإتوفري شبائه األفيون لتخفيف األمل وُسبل احلصول عليها: 

(وال سيَّما املواد األفيونية املستخدمة يف ختفيف األمل) لألغراض الطبِّية حمدودة يف املنطقة، ونصيب الفرد من االستهالك 
كان اعتماد الربملان من املتوسط العاملي. وأحد التطورات اإلجيابية يف املنطقة  اًالطبِّي هلذه املواد يف املنطقة أقل كثري

لتشريع جديد يسمح بوضع قواعد ُمبسَّطة ُيفترض أن ُتعزِّز توافر مثل هذه األدوية  ٢٠١٤اهلندي يف آذار/مارس 
  لتخفيف األمل.

    
  غرب آسيا

أدَّت حالة عدم االستقرار والصراع السياسي يف غرب آسيا إىل تـدهور قـدرة عـدَّة دول علـى ممارسـة رقابـة فعَّالـة علـى         
رون باملخدِّرات. والنمو املطَّرد يف تعاطي املـواد األفيونيـة وزراعـة األفيـون علـى      جِتَّه املودها وأقاليمها، وهو ما استغلَّحد

يات كـبرية علـى   حنو غري مشروع يف أفغانستان، اليت هي مصدر الكثري من إمدادات اهلريوين يف العـامل، إمنـا يفـرض حتـدِّ    
لسنوية لزراعة خشخاش األفيون غري املشروعة يف أفغانسـتان بنسـبة سـبعة يف املائـة لتصـل      الت ااملعدَّ املنطقة. وقد زادت

طـن يف عـام    ٦  ٤٠٠هكتار، دون أن تلوح يف األفق أية بادرة للتراجع، ليصـل إنتـاج األفيـون فيهـا إىل      ٢٢٤  ٠٠٠إىل 
اتية ؤم يف سوريا بدوره إىل إجياد ظروف مزِّيف املائة على العام السابق. وأدَّى املوقف املتأ ١٧، أْي بزيادة قدرها ٢٠١٤

لصــنع أقــراص األمفيتامينــات علــى حنــو غــري مشــروع واالجتــار بتلــك األقــراص، الــيت ُتبــاع يف املنطقــة باســم كابتــاغون،  
  بروبانون السليفة الرئيسية اليت ُتستخدم يف صنعها غري املشروع. - ٢- وكذلك تسريب مادة فينيل

    
  أوروبا

  
ضــة عــن اهلريويــن : يف غــرب أوروبــا ووســطها، جتــري االستعاهلريويــن بشــبائه األفيــون االصــطناعيةاالستعاضــة عــن ا
نتانيـل والبوبرينـورفني وامليثـادون. ويف بعـض البلـدان يف هـذه       يا بشـبائه أفيـون اصـطناعية مـن قبيـل الف     كمادة تعاٍط جزئيـ 

مـن   اآلن بأغلبيـة حـاالت االلتحـاق بـربامج العـالج     املنطقة دون اإلقليمية، بـات العـالج مـن تعـاطي تلـك املـواد يسـتأثر        
تعــاطي شــبائه األفيــون. وفيمــا يتراجــع عــدد الوفيــات املرتبطــة بتعــاطي اهلريويــن، فــإنَّ الوفيــات املتعلقــة بشــبائه األفيــون    

قــن اه حمتمــل للتحــوُّل عــن احلطي املخــدِّرات بــاحلقن، بظهــور اجتــاالصــطناعية يف ازديــاد، كمــا لــوحظ تغيُّــر أمنــاط تعــا 
بشـبائه األفيـون االصـطناعية، أو املنشِّـطات األمفيتامينيـة، أو املـؤثِّرات النفسـانية اجلديـدة، يف بعـض           احلقـن  باهلريوين إىل

  البلدان يف تلك املنطقة دون اإلقليمية. 
خـدِّرات  : إنَّ معـدَّل انتشـار تعـاطي امل   زيادة انتشار فريوس نقـص املناعـة البشـرية بـني متعـاطي املخـدِّرات بـاحلقن       

باحلقن، وكذا معدَّل انتشار فريوس نقص املناعة البشرية بـني متعـاطي املخـدِّرات بـاحلقن، يف شـرق أوروبـا وجنوهبـا        



13 

من املتوسط العاملي. وفيما تراجع عدد احلاالت اجلديدة املفاد هبـا بشـأن اإلصـابة بفـريوس نقـص       اًالشرقي أعلى كثري
، ٢٠١٠إىل  ٢٠٠٦بـاحلقن يف االحتـاد األورويب والنـرويج خـالل الفتـرة مـن        املناعة البشرية بـني متعـاطي املخـدِّرات   

ة يف اإلصابة بفريوس نقـص املناعـة   ، مرجعه األساسي الزيادة احلاد٢٠١٠َّمنذ عام  اًازديادفقد شهدت تلك احلاالت 
  .رات باحلقن يف رومانيا واليونانالبشرية بني متعاطي املخدِّ
، أمكن مالحظة زيـادة اسـتخدام درب البلقـان لتـهريب املخـدِّرات غـري       ٢٠١٣: يف عام يإحياء طريق البلقان التقليد

. وزادت ٢٠٠٧بــة عــن طريقــه مل تبلــغ املســتوى الــذي شــهدته فتــرة الــذروة يف عــام املشــروعة، غــري أنَّ الكميــات املهرَّ
يف هولنــدا، وبقــدر أقــل يف اهلريويــن  توزيــعت عمليــات إعــادة مضــبوطات اهلريويــن علــى طــول درب البلقــان، واســتمرَّ
  بلجيكا، باتِّجاه األسواق غري املشروعة يف أوروبا الغربية.

: ال تـزال زراعـة القنَّـب غـري املشـروعة تنتشـر يف غـرب أوروبـا ووسـطها          إنتاج القنَّب غري املشروع آخذ يف االزديـاد 
احترافية الزراعة واتساع نطاقها، فيما أفادت ل، وأفادت بعض البلدان بزيادة يف الستهالك احمللي يف املقام األوألغراض ا

 ، كالعقـارات السـكنية. وباإلضـافة إىل اإلنتـاج احمللـي، اسـتمرَّ      اًبلدان أخرى بوجود اتِّجاه لإلنتاج يف مواقع أضـيق نطاقـ  
رب، وهتريـب  سيما مـن املغـ    هتريب القنَّب إىل أوروبا الغربية والوسطى بسبل منها نقل راتنج القنَّب بالبحر أو اجلو، وال

سيما من ألبانيا. وال يزال إنتاج القنَّب وتعاطيه على حنو غري مشروع، وال سيما يف شكل منتج قوي   ُعشبة القنَّب، وال
  الن التحدِّيني الرئيسيني يف جمال مكافحة املخدِّرات غري املشروعة يف جنوب شرق أوروبا. املفعول، ميثِّ

على غرار املنـاطق األخـرى، ال يـزال تـوافر املـؤثِّرات النفسـانية        اجلديدة:لنفسانية ااملؤثِّرات الذي تطرحه ي دِّتحال
اسـتبانة مـواد جديـدة وتزايـد اخنـراط اجلماعـات        اجلديدة وتعاطيها أحد أهم الشواغل املتعلقة بالصحة العامة، يف ظلِّ

لصــعيدين الــوطين اإلجراميــة املنظَّمــة يف الســوق. وتواصــل احلكومــات اتِّخــاذ تــدابري للتصــدِّي لتلــك املشــكلة، علــى ا 
واإلقليمي، مبا يف ذلك مـن خـالل إخضـاع مـواد بعينـها أو جمموعـات مـن املـواد للمراقبـة الوطنيـة، أو بفـرض حظـر             

  مؤقَّت على املواد اليت ُيحتمل أن تكون ضارَّة. 
    

  أوقيانوسيا
دة وبشـأن االرتفـاع النسـيب    بشأن اتِّساع أسواق املؤثرات النفسانية اجلديـ  زالت هناك شواغل قائمة يف أوقيانوسيا ما

يف معدَّالت تعاطي املخدِّرات، إال أنَّ املعلومات املتاحة عن املنطقة ُتشري يف املقام األول إىل أستراليا ونيوزيلندا. وبلغ 
كمُّ املضبوطات من العديد من أنواع املخدِّرات وعدد األشـخاص املقبـوض علـيهم ألسـباب تتعلـق بتلـك املخـدِّرات        

ضـة ألنشـطة   متناميةً لبعض املخدِّرات، ومنها الكوكايني، وهـي مـن املنـاطق املعرَّ    اًسيا. وتوفِّر املنطقة سوقمستوًى قيا
لالرتفاع النسيب لسعر املخدِّرات والسالئف. وال يـزال القنَّـب هـو عقَّـار التعـاطي       اًنظر الصنع واالجتار غري املشروعة

وهنـاك دالئـل علـى     حمليـا رات غري املشروعة. وُينـتج القنَّـب يف الغالـب    ، وهو املهيمن على سوق املخدِّاًاألكثر شيوع
استمرار زيادة تعاطيه بصـورة عامـة يف بعـض بلـدان املنطقـة. ويبـدو أنَّ سـوق املنشِّـطات األمفيتامينيـة يف أوقيانوسـيا           

لعـدم   اًي املفضَّل يف املنطقة. ونظرآخذ يف النمو، وأنَّ امليثامفيتامني املصنَّع على حنو غري مشروع هو العقار االصطناع
توافر إحصاءات شاملة عن تعاطي املخـدِّرات يف معظـم بلـدان املنطقـة، فـال ميكـن إجـراء تقيـيم كامـل للحالـة العامـة            

خـذهتا احلكومـات للتصـدِّي لتعـاطي املخـدِّرات باعتبـاره مـن شـواغل         ملراقبة املخدِّرات أو تعاطيها وال للتدابري الـيت اتَّ 
  العامة.الصحة 
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 ٦صحيفة الوقائع رقم 
      

  رات املستقبلمواءمة نظام مراقبة السالئف مع تطوُّ – ٢٠١٤تقرير السالئف لعام 
مـع زيـادة التركيـز علـى التـدابري       - سـينه حتبدخول نظام املراقبة الدولية للسالئف عقده الثالث، أخذت اهليئة تـدعو إىل  

والتعــاون الــدويل يف  صــناعات علــى مجيــع املســتويات والضــوابط الوطنيــةعــة مــن الالطوعيــة والتعــاون مــع جمموعــة متنوِّ
  استقصاء مواضع التسريب وتنظيمات االتِّجار اليت تقف وراء عمليات التسريب الفعلية أو حماوالت التسريب.

ة التوزيـع، بغـضِّ   وتالحظ اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات أنَّ الكيماويات السليفة ميكن تسريبها يف مجيـع مراحـل سلسـل   
التسريب مـن قنـوات التوزيـع الوطنيـة قـائم      طر خ نَّالنظر عمَّا إذا كان البلد املعين لديه صناعات حتويلية أم ال. وعليه فإ

التجارة الدولية. كما أنَّ االعتبارات السياسية، مثل الرغبة يف عدم عرقلة حرية حركة التسريب من مثلما هو احلال مع 
  على اختيار تدابري املراقبة وتنفيذها.  البضائع، تؤثِّر

 وغـري املتاحـة يف األسـواق. وتشـري     اًيصـ على حنو متزايد للحصول علـى املـواد الكيميائيـة املصـنَّعة خصِّ     روناملتَّجِويسعى 
ر هلـا علـى   ُهج اليت تسمح بالتـدخُّل يف حـاالت املعـامالت املشـبوهة دون فـرض أعبـاء ال ُمـربِّ       اهليئة إىل أمهية النظر يف النُّ

علـى حتديـد فـرادى املـواد الكيميائيـة باالسـم ميكـن أن         حصرياج اليت ال تعتمد نُُّهات التنظيمية أو الصناعات. والالسلط
عكـس عـبء اإلثبـات.    مبـدأ  هج املعـروف باسـم "السـالئف املباشـرة" و    الـنَّ  تزيد من تركيز تدابري املراقبـة، ومـن أمثلتـها   

أيضا يف هتيئة النظام الدويل ملراقبة السالئف ملواجهة التحـدِّيات املتعلقـة بسـالئف املـؤثِّرات      ُهجالنُّوميكن أن ُتسهم تلك 
 النفسانية اجلديدة.

    
  وضع مادة سليفة أولية جديدة حتت املراقبة الدولية

إيسـومرييها  فينيـل أسيتوأسـيتونيتريل مـع    -، أُدرجـت مـادة ألفـا   ٢٠١٤رته جلنة املخـدِّرات يف آذار/مـارس   مبا قرَّ عمالً
املتماكبني يف اجلدول األول التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة االتِّجـار غـري املشـروع يف املخـدِّرات واملـؤثِّرات العقليـة          

، وبـذلك يرتفـع عـدد املـواد املدرجـة      ٢٠١٤تشرين األول/أكتـوبر   ٩. ودخل هذا القرار حيِّز النفاذ يف ١٩٨٨لسنة 
  مادة. ٢٤إىل  ١٩٨٨ يف جدويل اتفاقية سنة

    
  ١٩٨٨يف اتفاقية سنة  ١٨٩تيمور الشرقية ُتصبح الدولة الطرف رقم 

  ى ، وبـذلك ال يتبقَّـ  ٢٠١٤أيلول/سـبتمرب   ١مـن   اًاعتبـار  ١٩٨٨يف اتفاقيـة سـنة    اًأصبحت تيمور الشـرقية دولـة طرفـ   
  ملراقبة السالئف الدولية. دُّ األداة األساسيةاليت ُتَع بعد لالتفاقية يف العامل مل تنضمَّتسع دول  إالَّ
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 ٧صحيفة الوقائع رقم 
      

  لمخدِّراتلدولية لملراقبة اانظام  اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات و
  

، الـيت  ١٩٦١لالتفاقيـة الوحيــدة للمخـدِّرات لــسنة      اًوفقـ  ١٩٦٨اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدِّرات (اهليئـة) يف عـام        أُنِشئت
، وهـو مـا يوضِّـح التـزام احلكومـات مببـدأ املسـؤولية املشـتركة عـن ضـمان تـوافر العقـاقري             اًلدول تقريبـ انضمَّت إليها مجيع ا

  املخدِّرة لألغراض الطبِّية والعلمية مع منع تسريبها وتعاطيها.
ة، مـع ضـمان   من حتدِّيات تعترض مسار مراقبة املخدِّرات، من قبيل تعاطي املؤثِّرات العقليـ  اًوبغية التصدِّي ملا نشأ الحق

توافرهـا لألغــراض الطبِّيـة، واســتعمالِ املـواد الكيميائيــة يف صـنع املخــدِّرات واملـؤثِّرات العقليــة غـري املشــروع، واالتِّجــار       
ت إليهمـا كـل   باملخدِّرات، تفاوضت الدولُ واعتَمـدت االتفـاقيتني الـدوليتني األخـريني ملراقبـة املخـدِّرات، اللـتني انضـمَّ        

يف  املشـروع ، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتِّجـار غـري   ١٩٧١، ومها: اتفاقية املؤثِّرات العقلية لسنة اًتقريب دول العامل
ــة لســنة   ــة     ١٩٨٨املخــدِّرات واملــؤثِّرات العقلي ــثالث ملراقب ــة ال ــة يف هــذه املعاهــدات الدولي . وقــد أُرســيت وظــائف اهليئ

صوص، تفاصيل عـن واليـة اهليئـة، وال سـيما وظائفهـا فيمـا يتعلَّـق        ، على وجه اخل١٩٨٨املخدِّرات. وتورد اتفاقية سنة 
مبراقبــة الســالئف املســتخَدمة يف صــنع العقــاقري املخــدِّرة واملــؤثِّرات العقليــة غــري املشــروعة، وتــوفِّر اإلطــار الــالزم لرصــد  

  التجارة الدولية املشروعة يف هذه املواد.
ف ج لـه، تتـألَّ  رصد تنفيذ اتفاقيات األمـم املتحـدة ملراقبـة املخـدِّرات وتـروِّ     مستقلَّةً شبه قضائية ت جهةً واهليئة، بوصفها

ينتخبــهم اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي ويعملــون بصــفتهم الشخصــية ال كممــثِّلني حلكومــاهتم.     اًعضــو ١٣مــن 
بأشــخاص أو علــم الصــيدلة أو صــناعة األدويــة مــن قائمــة  اء مــن ذوي اخلــربة يف ميــدان الطــبوُينتخــب ثالثــة أعضــ

  أعضاء من قائمة بأشخاص ترشِّحهم احلكومات. ١٠ترشِّحهم منظمة الصحة العاملية، و
 إطاللـةً يقـدِّم   ياسنو اًاملخدِّرات، تنشر اهليئة تقرير راقبةومبوجب واليات اهليئة اليت نصَّت عليها املعاهدات الدولية الثالث مل

ــة املخــدِّرات يف خمتلــف أحنــاء العــ  لــى شــاملةً ع ــر الســنوي إىل اجمللــس االقتصــادي    مراقب ــة املخــدِّرات التقري امل. وُتقــدِّم جلن
واالجتماعي، وُيرفَق به تقرير سنوي عن السالئف والكيماويات اليت يكثر استخدامها يف الصنع غري املشروع للمخـدِّرات  

  واملؤثِّرات العقلية، ومنشورات تقنية عن املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية.


