
 
 
 
 
 

  وثيقة غري رمسية -للعلم فقط   

  الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات

 ٢٠١٥ تقرير

 حظــر
  جيب مراعاة ما يلي:

 ، األربعاءال تُنَشر هذه الوثيقة أو ُتذاع قبل يوم 
   ٠٠/١١، الساعة ٢٠١٦آذار/مارس  ٢

 (بتوقيت وسط أوروبا)

     
  الهيئة رئيس من رسالة

    
 - ٢٠١٥التقريــر الســنوي للهيئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدرات لعــام  يــأيت صــدورُ 

تــوافر املخــدرات  عــنوالتقريــر  )1(الكيميائيــةالســالئف  عــنمــع التقريــر الســنوي 
علــى درب التعــاون بــالغ األمهيــة  عنــد منعطــف - )2(اخلاضــعة للمراقبــة الدوليــة

يــــل أســــابيع مــــن بــــدء الــــدورة االســــتثنائية بَ الــــدويل يف مراقبــــة املخــــدرات، أي قُـ 
للجمعيــــــــة العامــــــــة بشــــــــأن مشــــــــكلة املخــــــــدرات العامليــــــــة املزمــــــــع عقــــــــدها يف 

  .٢٠١٦نيسان/أبريل 
م احملـرز يف التعـاون الـدويل علـى االسـتثنائية التقـدُّ وسوف تستعرض الـدورة 

ـــــة مواجهـــــة مشـــــكلة املخـــــدرات وتقـــــيّ  م اإلجنـــــازات احملققـــــة يف جمـــــال مراقب
املخــــدرات علــــى الصــــعيد العـــــاملي والتحــــديات القائمــــة يف هــــذا الشـــــأن. 

ــــــدورة االســــــتثنائية ــــــة يف ال  مــــــن اخلــــــربات برصــــــيدها وســــــوف تســــــاهم اهليئ
علـــى مـــدار عقـــود مـــن العمـــل علـــى رصـــد تنفيـــذ االتفاقيـــات الدوليـــة الـــثالث ملراقبـــة املخـــدرات  املـــرتاكم ،واملعـــارف

  واستبانة اإلجنازات والتحديات ومواطن الضعف يف مراقبة املخدرات.
الفصــل املواضــيعي مــن هــذا التقريــر الســنوي كمســامهة خاصــة يف الــدورة االســتثنائية املقبلــة، وعنوانــه "محايــة  عــدَّ أُ  وقــد

 االتفاقيـــات غايـــةأنَّ بـــ للتـــذكريإلنســـان ورفاهـــه: التحـــديات والفـــرص يف جمـــال املراقبـــة الدوليـــة للمخـــدرات"، صـــحة ا
  ومجاعات. أفراداً  ورفاههم الناس الدولية الثالث ملراقبة املخدرات هي محاية صحة

يف  حتصــرالطبيــة. و لالســتخدامات  املخــدرات اخلاضــعة للمراقبــة تــوفري علــى بالفعــل عتشــجِّ  املعاهــدات تلــكأنَّ واحلــق 
تعاطيهــا وزراعتهــا  أخطــار مايــة اجلمهــور العــام مــنحل األغــراض الطبيــة والعلميــة يف املخــدرات اســتخدام الوقــت ذاتــه

ـا. وتكفـل تلـك  تطبيقـاً  شـريطة تطبيقهـا ورفاهـهإلنسـان ا صـحة املعاهـدات وإنتاجها على حنو غـري مشـروع واالجتـار 
- راعـاة األحـوال االجتماعيـةمبيف إطـار مـن االحـرتام التـام حلقـوق اإلنسـان و و  أسـاس مبـدأ التناسـبعلى  اً متوازنو  اتامًّ 

  الثقافية احمللية.- االقتصادية واالجتماعية
بــع يف السياســات املتعلقــة باملخــدرات، تؤكــد تَّ الــذي يــدور فيــه النقــاش حــول أفضــل الســبل الــيت ميكــن أن تُـ  ويف هــذا الوقــت

املقبلــة بشــأن سياســات الاالتفاقيــات ال تعلــن "احلــرب علــى املخــدرات". فلــيس علــى أنَّ اهليئــة يف الفصــل املواضــيعي علــى 
                                                 

غري جتار من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اال ١٢عن تنفيذ املادة  ٢٠١٥تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات لعام   )1(  
 .١٩٨٨املشروع يف املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية لسنة 

سبل احلصول على كميات كافية  توافر العقاقري اخلاضعة للمراقبة الدولية: ضمان رات عناملخدر اهليئة الدولية ملراقبة تقري  )2(  
 .منها لألغراض الطبية والعلمية



 غــريســتعمال اال أو إباحــةإنفــاذ قــوانني املخــدرات  ‘عســكرة’أن ختتــار مــن بــني خيــارين ال ثالــث هلمــا، أي إمَّــا املخــدرات 
ـــز بـــل  لطـــيب للمخـــدِّرات،ا  ورفاهـــهعلـــى محايـــة صـــحة اإلنســـان ينبغـــي بـــاألحرى األخـــذ بسياســـة متوازنـــة إزاء املخـــدرات تركِّ

  وتسعى إىل حتقيق أهداف االتفاقيات واإلعالنات السياسية وإعمال مبادئها على الوجه التام.
صراحة بوجوب قصر استخدام املخـدرات وتتيح االتفاقيات املرونة للحكومات يف تنفيذها. فهي، وإن كانت تقضي 

 فعـل ردِّ  على األغراض الطبية والعلمية، تفسح اجملال أمام اختاذ تدابري مرنة للتصدي للسـلوكيات غـري املشـروعة: فـأيُّ 
بعض املرونـة يف حتديـد العقوبـات املناسـبة،  إبداء بوسع الدولأنَّ املخدرات جيب أن يتناسب معها. كما  جرائمعلى 

 ديد العواقب القانونية املرتتبة على حيازة املخـدرات لالسـتخدام الشخصـي. وميكـن للـدول أن تفـرض بـدائلأي يف حت
  اجلرائم البسيطة. على
والعـــالج وإعـــادة التأهيـــل  والتوعيـــة اهليئـــة يف تقريرهـــا، ميكـــن للـــدول، مـــن خـــالل تـــوفري خـــدمات للوقايـــة حتوضِّـــ  وكمـــا

ا احملــدودة يف جمــال إنفــاذ القــانون وإعــادة اإلدمــاج يف اجملتمــع كبــدائل  لإلدانــة والعقــاب، أن تركــز بصــورة أفضــل قــدرا
رت احلكومات خدمات الوقاية على حنو غري مشروع. وإذا ما وفَّ جتار باملخدرات وزراعتها وإنتاجها على مكافحة اال

ا لن حتسِّ   املخدراتجتار  زبائنعدد  تقليص يف أيضاً بل سوف تساهم  ،فحسب ن من صحة مواطنيهاوالعالج، فإ
  .هلا املتعاطني من

بأن تكفل توافر املواد اخلاضعة للمراقبة لالستخدام  ،اعتمادها لالتفاقياتب ،نفسها الدول على قطعته وااللتزام الذي
يسـتطيعون احلصــول   ال تقريبــاً ق بعــد يف كـل البلــدان. فثالثـة أربـاع ســكان العـامل يف األغـراض الطبيـة والعلميــة مل يتحقَّـ 

ك يف بلــدان ســتهلَ يف املائــة مــن كــم املــورفني املســتخدم يف العــامل يُ  ٩٠لتخفيــف اآلالم، وحــوايل  حقيقــيعلــى عــالج 
ا أقل من    يف املائة من سكان العامل. ٢٠ميثل سكا

م احملــرز منــذ جوانــب التقــدُّ ا يف هــذا الشــأن الســتعراض خاصًّــ  رت اهليئــة أن تنشــر تقريــراً وإزاء خطــورة هــذا الوضــع، قــرَّ 
حلكومـــات ا إىلوحتديـــد العوائـــق القائمـــة وتوجيـــه توصـــيات  ٢٠١٠صـــدور آخـــر تقريـــر هلـــا مـــن هـــذا القبيـــل يف عـــام 

   جل حتسني الوضع.واملنظمات الدولية من أ
، يف هــذه املرحلــة التمهيديــة لعقــد الــدورة االســتثنائية للجمعيــة ٢٠١٥لعــام  الكيميائيــةالســالئف  عــنويــربز تقريــر اهليئــة 

ظهـــــر قـــــت يف جمـــــال رصـــــد التجـــــارة الدوليـــــة املشـــــروعة يف الســـــالئف الكيميائيـــــة. وتُ العامــــة، اإلجنـــــازات اهلامـــــة الـــــيت حتقَّ 
بعيــد مــن نشــاط  إىل حــدٍّ  لتســريب املــواد املشــروعة إىل قنــوات صــنع املخــدرات غــري املشــروعة قــد حتــوَّ أنَّ اإلحصــاءات 

يات يف هـــذا س عـــرب احلــدود) إىل نشـــاط علـــى املســتوى احمللـــي. ويعــرض التقريـــر ألحـــدث االجتاهــات والتحـــدِّ دويل (ميــارَ 
ع الكبري يف املواد غري اجملدولـة املسـتخدمة مـن وُّ صنع املخدرات غري املشروعة والتنأنشطة يف  عالتنوُّ  استمرارالشأن، مثل 

على الضوابط القائمة، مع توايل ظهور املـؤثرات النفسـانية اجلديـدة بأعـداد هائلـة. ويـَْبِسـط التقريـر جهـود أجل االلتفاف 
  اهليئة يف العمل مع احلكومات على مواجهة هذه التحديات.

شــروعة يف منشــورات تقنيــة عــن املراقبــة الدوليــة للتجــارة امل اســنويًّ صــدر اهليئــة وباإلضــافة إىل التقــارير املــذكورة أعــاله، تُ 
العقاقري املخدرة واملؤثرات النفسانية. وهذه املنشورات التقنية أداة مفيدة إلدارة نظم املراقبة الوطنيـة بغيـة منـع تسـريب 
تلـــك املـــواد مـــن القنـــوات املشـــروعة إىل القنـــوات غـــري املشـــروعة مـــع ضـــمان توفريهـــا بكميـــات كافيـــة لألغـــراض الطبيـــة 

  والعلمية يف الوقت نفسه.



وكـــذلك قـــوى  - أن أحـــث احلكومـــات  أود حنـــن علـــى مشـــارف انعقـــاد الـــدورة االســـتثنائية للجمعيـــة العامـــة،واآلن، و 
يات م احملـرز يف املراقبـة الدوليـة للمخـدرات والتحـدِّ على أن تبقي نصب أعينها، وهي تستعرض التقـدُّ  - اجملتمع املدين 

دول العــامل بأســره  إليهــااقبــة املخــدرات، الــيت انضــمت االتفاقيــات الــثالث املتعلقــة مبر  املتبقيــة يف هــذا الشــأن، مبــادئ
. وينبغـي للـدول وهـي تبحـث مـدى فعاليـة نظـام مراقبـة املخـدرات ورفاهـه محاية صحة اإلنسان واليت غايتها األساسية

ـ أنَّ  مـن واثقـة يف الواقـع العملـي. واهليئـة وتنفيـذهااالتفاقيـات  مبـادئاحلايل أن متيز بـني  هـو   ماً دُ خـري سـبيل للمضـي ُق
  االحرتام التام حلقوق اإلنسان.ب لالتفاقيات التنفيذ التام واملتوازنكفالة 

      
 سيب فيرنر  

  رئيس  
  راتداهليئة الدولية ملراقبة املخ  

    



  
  الدولية لمراقبة المخدرات ال تعلن "الحرب على المخدرات"، المعاهدات

  لمراقبة المخدراتتقرير الهيئة الدولية ل وفقاً 
    

، ٢٠١٦، المزمع عقدها في نيسان/أبريل موعد انعقاد الدورة االستثنائية للجمعية العامة مع اقتراب
 :٢٠١٥التقرير السنوي للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام  إنَّ ف

  ورفاهه اإلنسانمراقبة المخدرات هو ضمان صحة  لمعاهداتأنَّ الهدف األساسي ب يذكِّر  •
 صــحةحمايــة بلــوغ األهــداف المتعلقــة ب مفتــاحهــو اتبــاع نهــج إنســاني متــوازن أنَّ  يشــير إلــى  •

   ورفاهه اإلنسان

تـدابير عمليـة واقعيـة لحمايـة النـاس مـن أضـرار المـؤثرات  اسـتحداثع الحكومـات علـى يشجِّ   •
  التي هي آخذه في التزايد النفسانية الجديدة

إصـدار وصـفات مو خـدمات الرعايـة الصـحية فـي فـرط مقـدِّ يُ  يدعو الحكومات إلـى ضـمان أالَّ   •
 سيما للمسنين  المسكِّنات، والب طبية

 يدعو إلى إجراء تقييم واقعي لحالة نظام مراقبة السالئف الدولي   •
    

، الذي صـدر قبـل ٢٠١٥ا هلا، يف تقريرها السنوي لعام خذ من فيينا مقرًّ قالت اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات، اليت تتَّ 
علــن تُ  الالدوليــة ملراقبــة املخــدرات  املعاهــدات إنَّ ، ٢٠١٦لعــام  أســابيع قليلــة مــن الــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة

  "احلرب على املخدرات".
مـن الضـروري مراعـاة أنَّ ت، يف وقت يدور فيه النقاش حول سياسات املخدراوأكدت اهليئة يف تقريرها، الذي جييء 

ـــة تـــوفري املخـــدرات لألغـــراض الطبيـــة  التـــوازن ـــدقيق بـــني كفال ـــه يف - ال ـــة  املعاهـــدات وفـــق املنصـــوص علي ـــة ملراقب الدولي
  من العرض غري املشروع للمخدرات. واحلدِّ  - املخدرات 

ا  وقال فرينر سيب، رئيس اهليئة: "ليس  ‘عسـكرة’صـحيحاً أنـه لـيس أمـام العـامل سـوى خيـارين ال ثالـث هلمـا، أي إمَّـ
األخـذ بسياسـة متوازنـة إزاء ينبغـي بـاألحرى  بـل لطـيب للمخـدِّرات،ا غـريسـتعمال اال أو إباحـةإنفاذ قوانني املخـدرات 

 ".ورفاههاإلنسان  صحة على محايةز املخدرات تركِّ 

يف  إجنـازاتق مـن الدول األعضاء يف األمم املتحـدة السـتعراض مـا حتقَّـ  فيها ستلتقي والدورة االستثنائية املذكورة، اليت
نيسـان/أبريل  ٢١إىل  ١٩، سوف تنعقـد يف الفـرتة مـن حتديات يعرتضه من مالمخدرات و ل الدولية ملراقبةا نظام إطار

  يف نيويورك.مقر األمم املتحدة يف  ٢٠١٦
    

 متعاظم المؤثرات النفسانية الجديدة: خطر

فبحلـول تشـرين األول/أكتـوبر  .مدار السـنة املاضـيةظلت املؤثرات النفسانية اجلديدة تظهر بأعداد كبرية متزايدة على 
يف املائـة  ٥٥مادة جديدة منها. وهـذا ميثـل زيـادة بنسـبة  ٦٠٢، كانت الدول األعضاء قد أبلغت عن ظهور ٢٠١٥

 مادة جديدة. ٣٨٨عن السنة السابقة اليت أفيد فيها بظهور 



، ـــذه الـــوتريةتـــوايل ظهورهـــا  بســـببتلـــك العقـــاقري  جمـــاراة كبـــرية يف  صـــعوبةملراقبـــة الدوليـــة للمخـــدرات انظـــام  يواجـــهو 
جاً   أكثر مرونة وقابلية للتطبيق من أجل التغلب على خطر املؤثرات النفسانية اجلديدة. ويصبح عليه أن يضع 

، وضــعت جلنــة املخــدرات عشــرة مــؤثرات نفســانية جديــدة حتــت املراقبــة الدوليــة وجــرى توســيع نطــاق ٢٠١٥ويف عــام 
   يف عدد من البلدان، منها الصني واهلند.هذه واد التعاطي مل ة الوطنيةاملراقب

نظام التبليغ عن احلادثات التابع ملشروع آيون للسماح بالتخاطب اآلين بني  ٢٠١٥واستهلت اهليئة يف عام 
كثر من احلكومات حول احلوادث املتعلقة باملؤثرات النفسانية اجلديدة. وقد استخدمت هذا النظام حىت اآلن أ

مثل شحنات مشبوهة من املؤثرات النفسانية  -  حادث ٥٠٠أبلغت عن أكثر من  بلداً  ٦٠جهة من  ١٧٠
ريب أو صنع أو إنتاج هلا    بعد وقوعها بفرتات قصرية قد تصل إىل يومني فحسب. - اجلديدة أو عمليات 

    
 ة للمسنينمنوِّمالعقاقير الب إصدار الوصفات الطبية اإلفراط في

غ واإلفــراط يف البنـــزوديازيبينات دون مســوِّ ب إصــدار وصــفات طبيــة اهليئــة بقلــق يف تقريرهــا املخــاطر املرتتبــة علــىالحظــت 
تعاطي تلك الفئة من العقاقري املستخدمة ملعاجلة األرق والقلق لدى املسنني. فهي قد تشكل خطـورة علـى املرضـى كبـار 

م   ما يعانون من مشاكل صحية أخرى يأخذون من أجلها أكثر من دواء واحـد يف الوقـت نفسـه. ويبـدو  كثرياً السن أل
 ة باستهدافها.نوِّمهذه الفئة من املرضى، مما يغري صناع احلبوب امل لدى األرق مشكلة شائعةأنَّ 

ـان للمخـدرات أنَّ وهذا حيدث على الرغم مـن وجـود دراسـات تبـني  نتيجـة اسـتعمال هـذه مـن املمكـن أن حيـدث ار
احتمـاالت اإلصــابة بـاخلرف لـدى املرضــى ممـن جتـاوزوا اخلامســة والسـتني الــذين أنَّ  يضــاف إىل ذلـك .داع ااملـواد دومنـ

 يف املائـة باملقارنـة باملرضـى الـذين مل يسـتعملوا هـذه املـواد ٥٠سنة تزيـد بنسـبة  ١٥البنـزوديازيبينات خالل يستعملون 
 قط.

إصـدار  خدمات الرعاية الصحية املمارسات الطبيـة السـليمة عنـد ميمقدِّ ات إىل أن تكفل اتباع وتدعو اهليئة احلكوم
ســيما يف دور الرعايــة، وكــذلك   الرعايــة الصــحية، ال العــاملني يف جمــال البنـــزوديازيبينات. ويلــزم توعيــةب وصــفات طبيــة

  البنـزوديازيبينات.أفراد أسر املسنني ومن يتولون رعايتهم، مبخاطر اإلفراط يف استعمال 
    

  أفغانستان: انخفاض في عدد المقاطعات الخالية من األفيون في مقابل تراجع عام 
 في زراعة األفيون غير المشروعة

تشــري التقــديرات إىل تقلــص املســاحة املزروعــة علــى حنــو غــري مشــروع خبشــخاش األفيــون يف أفغانســتان ألول مــرة منــذ 
بالقيمـــة  مرتفعـــة زالـــت  األفيـــون غـــري املشـــروعة يف أفغانســـتان مـــاخشـــخاش ت زراعـــة أنَّ معـــدَّالســـت ســـنوات. غـــري 

. ٢٠١٥خشــخاش األفيــون قــد أبيــدت يف عــام  يف املائــة مــن ٤٠ نســبة إضــافية قــدرهاأنَّ علــى الــرغم مــن  املطلقــة،
بســبل  املــزارعني ويــدويشــري التقريــر إىل الــدور اجلــوهري ملبــادرات التنميــة البديلــة يف كــبح زراعــة خشــخاش األفيــون وتز 

م وإعالة أسرهم.   بديلة مشروعة لكسب قو
    



  توافر أدوية تسكين اآلالم
كثــري مــن البلــدان املنخفضــة  ســكان اخلاضــعة للمراقبــة الدوليــة، فــإنَّ  العقــاقري تــوافر عــن اهليئــة تقريــر يف يــردملــا  وفقــاً 

علـى الـرغم  )،املسـكنات شـبه األفيونيـةاآلالم (زالوا ال حيصلون على كفايتهم من أدوية تسـكني   واملتوسطة الدخل ما
ت استخدام هذه األدويـة قـد ارتفعـت مبـا يزيـد علـى الضـعفني علـى نطـاق العـامل منـذ بدايـة هـذا القـرن. أنَّ معدَّالمن 

أدويـــة تســـكني اآلالم  يف املائـــة مـــن إمجـــايل ٩٥ويف الوقـــت نفســـه، يســـتهلك ســـكان أوروبـــا وأمريكـــا الشـــمالية حـــوايل 
املشـكلة ليسـت عـدم كفايـة العـرض العـاملي مـن هـذه األدويـة، أنَّ ة يف العامل. وقد أبلغت احلكومات اهليئـة بـاملستهلك

  بل نقص التدريب واخلوف من اإلدمان.
    

  السالئف عنالتقرير 
حيدث يف إطـار تسريب السالئف الكيميائية إىل قنوات الصنع غري املشروع أنَّ ظهر إحصاءات املضبوطات األخرية تُ 

، وهـي مسـتخدمة مـثالً  فينيل أسـيتو أسـيتونيرتيل- األلفا. فمادة التجارة احمللية أكثر مما حيدث يف إطار التجارة الدولية
ـا فقـدت ٢٠١٤على نطاق واسع إلنتاج األمفيتامني وامليثامفيتامني، وضعت حتت املراقبة الدوليـة يف عـام  . ويبـدو أ

ا ا علـــى احلـــدود  ٢٠١٥يف عـــام  أمهيتهـــا نتيجـــة هلـــذا، حيـــث اخنفضـــت مضـــبوطا وتراجعـــت وتـــرية عمليـــات مصـــادر
  .املنشود الضوابط الدولية قد حققت األثرأنَّ الدولية، مما يوحي ب

السـالئف، علـى احلاجـة إىل إجـراء تقيـيم واقعـي حلالـة النظـام الـدويل ملراقبـة السـالئف عـن دت اهليئة، يف تقريرهـا وشدَّ 
النظـام الـدويل ملراقبـة السـالئف قـد  ملـا ذكرتـه اهليئـة، فـإنَّ  وفقـاً االسـتثنائية للجمعيـة العامـة. و التحضـري للـدورة  إطار يف

دة مـن السـالئف الكيميائيـة مـن أجـل منـع تسـريبها أحرز جناحات متزايدة يف رصـد التجـارة املشـروعة يف جمموعـة حمـدَّ 
ائيـــة جديـــدة ال ختضـــع يع باســـتخدام مـــواد كيمزالـــت تصـــن  خمـــدرات التعـــاطي مـــاأنَّ إىل القنـــوات غـــري املشـــروعة. غـــري 

  يتواىل ظهورها باستمرار.و للمراقبة الدولية 
عـام الوقت قد حان التباع سبل جديدة، ميكن أن تشمل إقامة شـراكات طوعيـة بـني القطـاعني الأنَّ من  واثقة واهليئة

القـانون عنـدما تتـوفر أدلـة علـى إلنفـاذ تنخرط فيها احلكومـة وقطـاع الصـناعة ووضـع صـكوك قانونيـة جديـدة واخلاص 
  يف صنع املخدرات على حنو غري مشروع. نةمادة معيَّ  استخدام يراد هأن

    



  
 أفريقيا

    
 أفريقيا معبر رئيسي لتهريب المخدرات

ريــب املخــدرات. فــاملهرِّ   مــا ــا لتهريــب زالــت أفريقيــا مــن منــاطق العبــور الرئيســية املســتخدمة يف  بون يســتخدمون غر
يـزال   فيظل املصدر الرئيسـي للمخـدرات الـيت تـدخل أوروبـا، بينمـا ال مشاهلاأمَّا الكوكايني وخمدرات أخرى إىل أوروبا، 

 لتهريب اهلريوين األفغاين املتجه إىل أوروبا. مركزاً فأكثر  أكثرشرقها يستخدم 
    

 االتجار بالمخدرات يؤدي إلى زيادة تعاطيها

 ارتفــاع ، بــلفحسـب يواكـب الزيــادة يف حجـم االجتــار باملخــدرات تصـاعد يف أنشــطة اجلماعـات اإلجراميــة املنظمــةمل 
 الشباب. ويف غرب أفريقيـا علـى وجـه اخلصـوص، لدى سيما  ، الأيضاً  ت التعاطي غري املشروع للمخدراتمعدَّاليف 

ت أمنيــة باإلضــافة إىل آثــاره الصــحية واالجتماعيــة ت التعــاطي غــري املشــروع للمخــدرات حتــديامعــدَّالالتزايــد يف  يطــرح
  السلبية.

    
 للمخدرات جديدة الطبقة المتوسطة المتنامية في بعض أنحاء أفريقيا سوق

أسـواق غـري مشـروعة جديـدة للكوكـايني واهلـريوين، إىل اسـتهداف الطبقـة الوسـطى املتناميـة يف  عـن حبثاً  جلأ املتجرون،
عدد من البلدان األفريقية، مثل بنن، الـيت تسـتخدم منـذ عقـود عديـدة كبلـد عبـور، وناميبيـا، وهـي بلـد عبـور آخـذ يف 

  ل إىل بلد مستهلك.التحوُّ 
    

 يليه الهيروين ،مرتفعاً انتشار تعاطي القنب  معدَّلما زال 

- ١٥ الفئـة العمريـة يف املائـة مـن السـكان مـن ٧,٥( مرتفعاً نتشار تعاطي القنب يف املنطقة ال السنوي عدَّلاملزال   ما
يف غــرب أفريقيــا  ارتفاعــاً  أشــديف املائــة). وهــو  ٣,٩ضــعف املتوســط الســنوي العــاملي ( تقريبــاً يعــادل   )، وهــو مــا٦٤

عــــالج مــــن العلــــى  ســــكان أفريقيــــا يف صــــدارة املخــــدرات الــــيت حيصــــل القنــــبزال   ومــــا يف املائــــة). ١٢,٤ووســــطها (
 ٦٤- ١٥ الفئــــة العمريــــة يف املائــــة مــــن الســــكان مــــن ٠,٣، يليــــه اهلــــريوين. ويتعــــاطى املــــواد األفيونيــــة حــــوايل هــــاتعاطي
 االنتشار السنوي). معدَّلمليون نسمة) ( ١,٨٨حوايل   (أو
    

 بحاجة إليه شخصاً  ١٨ال ينال العالج سوى شخص واحد من كل 

تشـــري  مـــن األحكـــام الرئيســـية يف االتفاقيـــات الدوليـــة ملراقبـــة املخـــدرات، الوقايـــة والعـــالج مـــن تعـــاطي املخـــدراتأنَّ رغـــم 
ـاناالناشئة عن تعـاطي املخـدرات أو مـن الضطرابات االالتقديرات إىل أنه ال ينال العالج من  للمخـدرات يف أفريقيـا  ر

ذه االضطرابات من األشخاص شخصاً  ١٨كل  منكل عام   يفشخص واحد  سوى  . املصابني 
    



 ممارسات الحقن غير المأمونة تؤدي إلى ارتفاع اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

 حوايل نصف متعاطي املخـدرات اإلشـكالينيأنَّ ت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية معدَّالمما يساهم يف ارتفاع 
ممارســات أنَّ يتبعــون ممارســات حقــن غــري مأمونــة. ففــي اجلنــوب األفريقــي علــى ســبيل املثــال تشــري الــدالئل إىل  بــاحلقن
عـدات احلقـن، تسـاهم يف مل داجليِّـ  تنظيـفال وعـدم وتقامسهـا بالغة اخلطورة، مثل إعادة اسـتخدام اإلبـر واحملـاقنالاحلقن 

 طي املخدرات باحلقن.انتشار العدوى بفريوس نقص املناعة البشرية بني متعا
    

  االتجار بالمخدرات بين أمريكا الجنوبية وأوروبا عبر غرب أفريقياالزيادة في 
املخدرات بني ب االجتارقد حدثت زيادة عامة يف فيف غرب أفريقيا.  من الشواغل الرئيسية االجتار بالكوكاينيال يزال 

غرب  بصفة رئيسية عرب لكوكايني الوارد من أمريكا اجلنوبيةمير احيث ، اً أمريكا اجلنوبية وأوروبا باستخدام أفريقيا معرب 
 .أفريقيا يف طريقه إىل أوروبا

    
 االتجار بالسالئف الكيميائية عن طريق اإلنترنت آخذ في التزايد

بيــع املخــدرات اخلاضــعة للمراقبــة عــن طريــق اإلنرتنــت. ومــع تزايــد عمليــات االجتــار  يات األخــرى املســتجدةمــن التحــدِّ 
أصـــــحاب املواقـــــع الشـــــبكية  كشـــــف هويـــــة طريـــــق اإلنرتنـــــت، بـــــات مـــــن الصـــــعب علـــــى أجهـــــزة إنفـــــاذ القـــــوانني عـــــن

  ومستخدميها املتورطني يف االجتار بالسالئف الكيميائية.
    



    
 األمريكية القارة

    
  يـوالكاريب الوسطى أمريكا

  
 جرائم القتل واألعمال اإلجرامية المتعلقة بالمخدرات

 مسـرحاً  زالـت  ت للعنف وجرائم القتل يف العامل، ومـامعدَّالي من املناطق اليت تشهد أعلى ـوالكاريبأمريكا الوسطى 
. وقـــد تزايـــد عـــدد جـــرائم القتـــل املتصـــلة باجلرميـــة باملخـــدراتعمليـــات االجتـــار باملخـــدرات وأعمـــال العنـــف املتعلقـــة ل

الســيطرة علــى أســواق املخــدرات احملليــة. وأدى هــذا  مــن أجــل إجراميــة مجاعــات املنظمــة باملنــاطق الــيت تتصــارع فيهــا
 ت األعمال اإلجرامية وجرائم القتل.معدَّالإىل تصاعد يف  املتوافرة التصارع على األسواق احمللية وتزايد املخدرات

    
 التزايد في تعاطي المخدرات

يهــدد األمــن ويســاهم يف تزايــد تعــاطي املخــدرات. ومــن العوامــل اإلضــافية يف  كبــرياً   أصــبح االجتــار باملخــدرات خطــراً 
 معـدَّلزال  مـانقـود. و  الخمـدرات  عـن عبـارة يكـون مـا ن باملخـدرات كثـرياً و تجـر امل األجر الذي يتلقاهأنَّ هذا الشأن 

مرتفـــع بشـــدة يف منطقـــة تعـــاطي املستنشـــقات أنَّ  كمـــا ،أعلـــى مـــن املتوســـط العـــاملي تعـــاطي الكوكـــايني يف املنطقـــة
 الكاريبـي.

    
 تغيرات في أنماط تهريب المخدرات

املخـــدرات إىل إلغـــاء  ومهرِّبـــمـــا يعمـــد  كثـــرياً تغـــري كبـــري يف أمنـــاط التهريـــب: ف دوثأفـــادت أجهـــزة إنفـــاذ القـــوانني حبـــ
حماولـة لتجنـب تذاكر جديـدة علـى الرحلـة نفسـها يف  بعدها مباشرة آخر حلظة ليحجزوا حجوزات الطريان املؤكدة يف

 .الركاب اكتشاف أمرهم خالل عمليات فحص قوائم
    

 توريد القنب

إىل أمريكـــا  هـــةاملوجَّ  لشـــحنات الكوكـــايني عـــرباً ا للقنـــب ومَ هامًّـــ  داً ي مـــورِّ ـمـــا زالـــت منطقـــة أمريكـــا الوســـطى والكاريبـــ
 الشمالية وأوروبا.

    
  أمريكا الشمالية

 العالمالمخدرات في بسبب  للوفيات معدَّلأعلى 

، أفيد بوقـوع ٢٠١٣املخدرات يف العامل. ففي عام بسبب  ت للوفياتمعدَّالزالت أمريكا الشمالية صاحبة أعلى   ما
 معــدَّلوفــاة لكــل مليــون نســمة. وهــذا الــرقم أعلــى بكثــري مــن  ١٣٦,٨املخــدرات، مبــا يعــادل بســبب  وفــاة ٤٣ ٠٠٠

وفـــاة يف الواليـــات  حالـــةتقـــع وفـــاة لكـــل مليـــون نســـمة. و  ٥٠,٥و ٤٠,٨الـــذي يـــرتاوح بـــني  املقـــدراملتوســـط العـــاملي 
  املخدرات يف العامل.بسبب  من كل مخس وفياتاملتحدة 



لـزال تعاطي شبائه األفيون من التحديات الكربى اليت تواجه أمريكا الشـمالية و  وعالوة على ذلك، ما  كثـرياً  ه يفـوقمعدَّ
يف  ٠,٧باملقارنــة باملتوســط العــاملي البــالغ  ٢٠١٣يف املائــة يف عــام  ٣,٨االنتشــار الســنوي  معــدَّلاملتوســط العــاملي (بلــغ 

الواليــات املتحــدة زيــادة يف عــدد األشــخاص الــذين ميوتــون نتيجــة تعــاطي جرعــات مفرطــة مــن  شــهدت بالفعــل،املائــة). و 
تعــاطي  بســبب حــدة، تتصــدر الوفيــات. ويف الواليــات املت٢٠١٣ عــام إىل ٢٠١٢يف املائــة مــن عــام  ٣٩اهلــريوين بنســبة 

، فئـة "الوفيـات الناشـئة عـن إصـابات"جرعات مفرطة من املخدرات، اليت غالبا مـا تكـون مـن عقـاقري الوصـفات الطبيـة، 
 الوفيات الناشئة عن حوادث السيارات. عدد هافوق عدديو 
    

 اتساع السوق غير المشروعة لعقاقير الوصفات الطبية

يواجـــه مســـاعي مراقبـــة املخـــدرات يف أمريكـــا الشـــمالية  عقـــاقري الوصـــفات الطبيـــة أكـــرب حتـــدٍّ زال انتشـــار تعـــاطي   مـــا
وكانت التجارة غري املشروعة يف عقاقري الوصفات الطبية يف املاضـي يف ويتسبب يف خسائر بشرية واقتصادية فادحة. 

مما جيتذب مجاعات اجلرمية املنظمة  من أرباح تدره منو هذه السوق وماأنَّ وعصابات الشوارع، غري  صغار قبضة جتار
ويف الواليات املتحدة، يفوق عدد األشـخاص الـذين ميوتـون بسـبب تعـاطي جرعـات مفرطـة . أكثر فأكثر عرب الوطنية

. وتقـدر من عقاقري الوصـفات الطبيـة عـدد مـن ميوتـون مـن جـراء تعـاطي جرعـات مفرطـة مـن اهلـريوين والكوكـايني معـاً 
بليون  ٥٣إمجايل تكاليف تعاطي عقاقري الوصفات الطبية يبلغ وحده أنَّ الواليات املتحدة إدارة مكافحة املخدرات ب

ـــدا، باتـــت من. ادوالر أمريكـــي ســـنويًّ  تجـــات الفينتانيـــل الصـــيدالنية، الـــيت ُتســـرب ويعـــاد بيعهـــا علـــى حنـــو غـــري ويف كن
 .على الصحة العامة متزايداً  مشروع، تشكل خطراً 

    
 الهيروين من جديدت تعاطي معدَّالتصاعد 

حتسني الضوابط املفروضة على صرف عقاقري الوصفات الطبية من شبائه األفيون وإحكامها حوهلا قد أنَّ من احملتمل 
يف الضــواحي  أشــد بــروزاً  . وهــذه الظــاهرةت تعــاطي اهلــريوين إىل التصــاعد يف أمريكــا الشــماليةمعــدَّالســاهم يف عــودة 

تعاطي املخـدرات  مشكلة تكن فيها والريف باملناطق الشمالية الشرقية والشمالية الوسطى بالواليات املتحدة، اليت مل
نني للمــواد األفيونيــة بالواليــات املتحــدة، . مطروحــة علــى نطــاق واســع وقــد تزايــد بشــدة عــدد متعــاطي املخــدرات املــر

لطبيــة مــن شــبائه األفيــون بــاهلريوين، وكــذلك احلــال بالنســبة لعــدد متعــاطي الــذين يستعيضــون عــن عقــاقري الوصــفات ا
ملـا ذكـره مسـؤولو الصـحة العامـة وأجهـزة إنفـاذ القـوانني بالواليـات املتحـدة، فرمبـا   وفقاً و  اهلريوين اجلدد غري املتمرسني.

أدت عمليـات مكافحـة املخـدرات   وقـد. وأرخـص سـعراً  اهلريوين أصبح أكثر نقاء وأيسـر منـاالً أنَّ  مرد ذلك إىل كان
مضبوطات اهلريوين وعدد األشـخاص املقبـوض علـيهم ألسـباب تتعلـق  زيادة يف اليت استهدفت املتجرين باهلريوين إىل

  .  ٢٠١٤و ٢٠٠٧به فيما بني عامي 
الوفيـات مـن جـراء عـدد تزايـد  وقـد ،يهـدد الصـحة العامـة اً جسـيم اً ت تعـاطي اهلـريوين مـن جديـد خطـر معـدَّالتصـاعد ميثِّل و 

ملـا  . ووفقـاً ٢٠١٣وفـاة يف عـام  ٨ ٦٢٠، فبلـغ ٢٠١٣و ٢٠١٠تعاطي جرعات مفرطة منـه ثـالث مـرات فيمـا بـني عـامي 
 مـن بكثـريذكرته السلطات يف الواليات املتحدة، رمبا كان العدد احلقيقـي للوفيـات مـن جـراء جرعـات اهلـريوين املفرطـة أكـرب 

 إىل مورفني، مما جيعل من العسري اكتشافه. لويتحوَّ بسرعة يض يئ اهلريويننَّ أل الرقم املذكور
    



 تعاطيه تزايدمفعول القنب و  اشتداد

يف أمريكــا الشــمالية  ٦٤- ١٥ الفئــة العمريــة األفــراد مــن لــدى وأشــيعها تعاطيــاً  زال القنــب أكثــر املخــدرات تــوافراً   مــا
 ملــا ذكــره مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، فــإنَّ  وفقــاً يف املائــة). و  ١١,٦ املتعــاطني (نســبة الســكان

الشـــباب، مثـــل طـــالب املـــدارس  أيضـــاً بـــني الســـكان يف الواليـــات املتحـــدة، مبـــا يشـــمل  يتزايـــد تعـــاطي القنـــب معـــدَّل
ت فيمـا املخـدرا بسـبب يف املائة يف عدد زيـارات أقسـام الطـوارئ ٦٢الوقت نفسه، حدثت زيادة بنسبة   ويف. الثانوية

ــ أيضــاً . وقــد أفــادت إدارة مكافحــة املخــدرات بالواليــات املتحــدة ٢٠١١و ٢٠٠٤بــني عــامي  املكــون ذا التــأثري أنَّ ب
يف  ٣,٩٦النفساين يف مضبوطات القنب، وهو مادة الترتاهيدروكانابينول، آخذ يف التزايد، حيث ارتفعـت نسـبته مـن 

. ويــزرع القنــب علــى حنــو غــري مشــروع يف ســائر ٢٠١٣يف املائــة يف عــام  ١٢ إىل مــا يربــو علــى ١٩٩٥املائــة يف عــام 
ـرَّ  بـةاملهرَّ املخـدرات  أكثـر أيضـاً  هوأرجاء أمريكا الشمالية و  ب كميـات ضـخمة منـه إىل الواليـات يف املنطقـة، حيـث 
 املتحدة من املكسيك.

    
 إباحة تعاطي القنب لألغراض الطبية في الواليات المتحدة

للقنـب مـن هـذه الـربامج إىل أسـواق املخـدرات  لقنـب الطـيب تشـهد تسـريباً ا إلباحـة الواليات اليت لديها بـرامجبعض 
أفـادت و سـيما بـني الشـباب.  ا لتعـاطي املخـدرات غـري املشـروع، المهمًّـ  بات هذا القنـب مصـدراً قد غري املشروعة و 

الصــف الثــاين عشــر ممــن اســتهلكوا القنــب يف  طــالب ثلــث حســب هأنــ إدارة مكافحــة املخــدرات بالواليــات املتحــدة
مت  املصــادر الــيتمــن بــني  إنَّ فــ يف الواليــات الــيت تبــيح تعــاطي القنــب لألغــراض الطبيــة، الشــهور االثــىن عشــر الســابقة

 مصروف بوصفة طبية لشخص آخر. طيب قنب منها على هذا املخدر احلصول
    

 طبية في الواليات المتحدةغير ألغراض  إلباحة تعاطي القنب غير المباشرة اآلثار

ـ ب تروحيــي أفــادت الواليــات اجملــاورة للواليــات الــيت أباحــت تعــاطي القنــب بغــرض ريــب القنــب  عــنآثــار ســلبية  برتتّـ
علميـة علـى  طبيـة أو غـريألغـراض  إليها. وبسبب الضرائب الباهظة والقيود املفروضـة، مل تقـض إباحـة تعـاطي القنـب

 ملا أفادت به إدارة مكافحة املخدرات يف الواليات املتحدة. وفقاً سوق القنب غري املشروعة 
    

 أمريكا الجنوبية

 اتجاهات زراعة شجيرات الكوكا وعرض الكوكايين

 مـن عجينــة الكوكـا ومــن الكوكـايني، فــإنَّ  تقريبــاً لكـل مــا يسـتهلكه العـامل  دزالــت هـي املــورِّ   أمريكـا اجلنوبيــة مـاأنَّ رغـم 
مسـتوى  أدت إىل تراجـع يف زراعـة شـجرية الكوكـا لتبلـغ أدىن ٢٠١٣جهود حكومات بوليفيا وبريو وكولومبيا يف عام 

هذا االجتاه رمبا ساعد على  ملا ذكره مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، فإنَّ  وفقاً . و ١٩٩٠هلا منذ عام 
 ٢٠١٤وظلت زراعة شجرية الكوكا تتناقص يف بوليفيا وبريو يف عام احلد من عرض الكوكايني على الصعيد العاملي. 

ا بنسبة  ، مما جعلهـا مـرة ٢٠١٣ا كانت عليه يف عام يف املائة عمَّ  ٤٤بينما أفادت كولومبيا بتزايد املساحة املزروعة 
 رقعـــة زيـــادةأخـــرى البلـــد صـــاحب أكـــرب مســـاحة مزروعـــة بشـــجريات الكوكـــا يف العـــامل. ومـــن العوامـــل الـــيت قـــد تفســـر 

رميـة، الفوائـد مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجل حسـب املزروعـة بشـجريات الكوكـا يف كولومبيـا، املساحات
ــا يف سـياق املفاوضـات اجلاريــة حـول إبــرام اتفـاق ســالم مـع القــوات  الـيت يُنتظـر أن تعــود علـى الفالحــني الـذين يزرعو



يف التفـاوض مـع احلكومـة. ورمبـا كـان  راحبـة زراعتهـا ميكـن أن تكـون ورقـةأنَّ  دعتقَـ يُ  حيـث ،لكولومبيـا املسلحة الثوريـة
سيما بالرش   من العوامل األخرى يف هذا الشأن ارتفاع أسعار ورقة الكوكا وكذلك تراجع نطاق عمليات اإلبادة، وال

 .٢٠١٥اجلوي، يف السنوات األخرية مث تعليقها يف عام 
    

 وضع قوانين جديدة بشأن القنب

كوادور وأوروغواي والربازيل وشيلي وكولومبيا، إصدار تشريعات وقرارات جديدة بشأن إتناقش عدة بلدان، من بينها 
زراعـة نبتـات القنـب ل الرقـايبتنظـيم التعاطي القنب وتعمل على تطبيقها. وميتد نطاق تلك التشـريعات والقـرارات مـن 

تعزيــز اللــوائح املنظمــة لســوق القنــب املســتخدم يف أغــراض غــري طبيــة،  واســترياد األدويــة احملتويــة علــى الكانابيــديول إىل 
ألغــراض  وجــود تشــريع يبــيح اســتخدام القنــبأنَّ كمــا هــو احلــال يف أوروغــواي. وتــرى اهليئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدرات 

 طبية أمر يتعارض مع أحكام االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات. غري
    

  والمؤثرات العقلية لألغراض الطبيةتوفير المخدرات 
تعمـــل بلـــدان املنطقـــة علـــى ضـــمان تـــوافر املخـــدرات واملـــؤثرات العقليـــة لألغـــراض الطبيـــة. وقـــد حثـــت اتفاقيـــة البلـــدان 
ا اجلمعيـــة العامـــة ملنظمـــة الـــدول األمريكيـــة يف  األمريكيـــة بشـــأن محايـــة حقـــوق اإلنســـان لكبـــار الســـن، الـــيت اعتمـــد

 األدوية اخلاضـعة للمراقبـة مـن أجـل اسـتخدامها يف إعـادة تأهيـل توفر دول األعضاء على أن، ال٢٠١٥حزيران/يونيه 
ت اســتهالك املخــدرات واملــؤثرات معــدَّالوختفيــف آالمهــم. وقــد أفــادت بعــض بلــدان املنطقــة باخنفــاض  كبــار الســن

  طبية. ألغراض العقلية
    

  ت تعاطي الكوكايين في البرازيلمعدَّالارتفاع 
ت تعــاطي الكوكــايني يف املنطقــة بفعــل انتشــار تعاطيــه يف الربازيــل معــدَّاليالحــظ اخلــرباء يف أمريكــا اجلنوبيــة ارتفاعــا يف 

ت تعــاطي الكوكــايني القابــل للتــدخني باهتمــام خــاص مــن الســلطات معــدَّالحســبما يــرون. وقــد حظيــت الزيــادة يف 
 استقصـاء األمـر لـدى نـات عـن تعـاطي املخـدرات، مبـا يشـملالوطنية. وتعمل الربازيل علـى حتسـني أسـاليب مجـع البيا

  السجناء.
        



  
 آسيا

    
  غرب آسيا والشرق األوسط

 وتعاطيها ون من مناطق النـزاع معرضون بشدة لمخاطر االتجار بالمخدراتالالجئون الفارُّ 

م مــن ســيما يف العــراق وســوريا،  ين مــن منــاطق النـــزاع، الصــعوبة وضــع الالجئــني الفــارِّ  إنَّ   صــدمات نفســية ومعانــا
 مراقبـة املخـدرات. ويسـاهم ضـعف والوقـوع ضـحية جتـار اإلدمـانعرضهم بشـدة ملخـاطر ت يؤديان إىل من جراء ذلك

يئــة أوضــاع مواتيــة األشــخاص عربهــا احلــدود وزيــادة تــنقالت أســواق يف املنطقــة. وميكــن  إىل املخــدرات لتهريــب يف 
 لمخدرات.ل املتعاطني يف عدد األشخاصأن يؤدي هذا بدوره إىل زيادة كبرية 

    
 المساعدات اإلنسانيةإمكانية إيصال و  في حاالت الطوارئ الطبيةة معونالتيسير الحصول على 

الطــوارئ، مبــا يشــمل املــواد  االتاللــوازم حلــإىل زيــادة الطلــب علــى  أيضــاً أدت النـــزاعات املســلحة وأزمــات الالجئــني 
ــــة  ــــة الدولي ــــةاخلاضــــعة للمراقب ــــة إيصــــالأنَّ . غــــري املســــتخدمة يف األغــــراض الطبي  إيصــــال هــــذه املــــواد مرهــــون بإمكاني

ر اهليئــُة الدوليــة ملراقبــة املخــدرات نــاطق شــىت. وإزاء هــذه احلالــة، تــذكِّ املســاعدات اإلنســانية، وهــي حمــدودة للغايــة يف م
 - تعرقل تـوفري الرعايـة الطبيـة أالَّ املسلحة ب القانون اإلنساين الدويل يلزم أطراف النـزاعاتأنَّ ب من جديدمجيع الدول 

ا الفعلية. - يشمل العقاقري املخدرة واملؤثرات العقلية الضرورية   مبا   للسكان املدنيني يف األراضي اخلاضعة لسيطر
    

 انعدام االستقرار واألمن يقوض الجهود المبذولة إلنفاذ القانون

زال ســـائدا يف بعـــض أرجـــاء الشـــرق األوســـط، وخاصـــة يف العـــراق   منـــاخ عـــدم االســـتقرار وانعـــدام األمـــن الـــذي مـــا إنَّ 
وســوريا والــيمن، مــا فتــئ يقــوض العمــل علــى إنفــاذ القــانون ويفــرض حتــديات يف جمــال مراقبــة املخــدرات لــدى بلــدان 

 سـيطرة بسـط عـدمبسـبب  حكـم املسـتحيليف  رصـد أنشـطة مراقبـة املخـدرات يكـون يكـاد ،إضـافة إىل ذلـك املنطقة.
  يف الكثري من املناطق. اخلروج على القانون شيوعو على مجيع األراضي  احلكومات

    
 وتعاطيه المغشوش االتجار بالكابتاغون

 وجـود مفيتامني) يف املنطقة بـال هـوادة. ورغـم عـدماأل(اليت حتتوي على  املغشوشة يتواصل االجتار بأقراص الكابتاغون
ــا و  تعاطيهــا يف بعــض بلــدان املنطقــة، مصــادر رمسيــة للمعلومــات املوثوقــة عــن إنتــاج املخــدرات غــري املشــروع واالجتــار 

 لـدى مغشوشـة عـن انتشـار تعـاطي األمفيتـامني الـذي يسـوق يف صـورة أقـراص كابتـاغونأنباء وأدلة غـري موثقـة  فهناك
 سوريا.يف أعمال العنف املسلح يف املشاركة  مجيع األطراف

    
 ٢٠٠٩تراجع الزراعة غير المشروعة لخشخاش األفيون في أفغانستان ألول مرة منذ عام 

عــة بصــورة غــري مشــروعة خبشــخاش األفيــون ألول مــرة منــذ ســت ســنوات يف و تشــري التقــديرات إىل تراجــع املســاحة املزر 
لألرقـــام الـــيت  وفقـــاً  ٢٠١٥هكتـــار يف عـــام  ١٨٣ ٠٠٠إىل  ٢٠١٤هكتـــار يف عـــام  ٢٢٤ ٠٠٠مـــن  - أفغانســـتان 

مســتوى زراعــة األفيــون غــري املشــروعة يف أفغانســتان أنَّ نشــرها مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة. غــري 



طـن، أي مبـا يقـل بنسـبة  ٣ ٣٠٠اإلنتاج احملتمل من األفيون حبوايل  مجحبالقيمة املطلقة؛ حيث قدِّر  مرتفعاً زال   ما
الـة مراقبـة املخـدرات باملنطقـة، حل مـن أمهيـة بالنسـبة ذا التطـورهلـ يكـون قـد مـاورغـم يف املائة عـن السـنة السـابقة.  ٤٨
 زادتاألفيـون؛ و  حجـم غلـةعلـى  نقص املياه يف الفرتة املشـمولة بـالتقريرأثر  قدف .األسباب الكامنة وراءه معقدة فإنَّ 

 .أكثر تعقيداً  املقارنة مما جيعل يف السنوات األخرية؛ وحتسنت منهجية التقدير، عمليات اإلبادة اليت تقودها احلكومة
    

  جنوب آسيا
 التحديات التي تواجهها المنطقة أكبر زال من  الهيروين األفغاني ما

ريــب اهلــريوين األفغــاين؛  أكــرب زالــت  مــا التحــديات املتعلقــة باملخــدرات الــيت تواجههــا منطقــة جنــوب آســيا تتمثــل يف 
املستحضـرات الصــيدالنية  ت صــنع امليثامفيتـامني واالجتـار بــه وتعاطيـه علـى حنــو غـري مشـروع؛ وتســريبمعـدَّالوارتفـاع 

 .هاوتعاطي احملتوية على خمدرات ومؤثرات عقلية
    

   بتخفيف اآلالم وصعوبة الحصول عليه العالج محدودية
 نسبيًّا ةمنخفضبكميات  إالَّ ) املسكنات شبه األفيونية طبية (خاصة ألغراض الدوليةوافر املواد اخلاضعة للمراقبة تتال 

 زال دون املتوسط العاملي.  ما الطيب لتلك املواداستهالك الفرد  معدَّلأنَّ كما يف مجيع بلدان املنطقة،  
    

 شرقها وجنوب شرق آسيا

 دروب جديدة لتهريب المخدرات

ديــد  زالــت املنشــطات األمفيتامينيــة، وال  مـا  تتعــرض لــه منطقــة شــرق آســيا وجنــوب ســيما امليثامفيتــامني، متثــل أخطــر 
 ألولدروب جديـدة للتهريـب تـربط  بظهـور هـذه املنطقـة بة مـن خـارج. ويوحي تزايد كميات امليثامفيتامني املهرَّ شرقها
من قبل. ويف اآلونة األخرية، أخذت عصـابات للمخـدرات مـن منـاطق أخـرى تنشـط  كذلك أسواق مل تكنبني مرة 

 حتت إغراء ضخامة حجم أسواق املنطقة. شرقها يف عدد من بلدان شرق آسيا وجنوب
    

  مشروعة" مخدراتتسويق المؤثرات النفسانية الجديدة على أنها "
للقلـق. وجيـري تسـويق  آخـر مصدراً  جديدة، مع تعاطي الكيتامني واالجتار به، نفسانية مؤثرات ما زالت سرعة ظهور

  ية واإليهام مبشروعية تلك املواد.مشروعة" باستغالل الثغرات التشريع خمدراتاملؤثرات النفسانية اجلديدة باعتبارها "
    



    
 أوروبا

    
 في دول االتحاد األوروبي زال تعاطي المخدرات منتشراً   ما

حــوايل ربــع عــدد الســكان البــالغني يف االحتــاد األورويب جربــوا تنــاول املخــدرات غــري املشــروعة مــرة واحــدة أنَّ  يالحــظ
يف العــام  التعــاطي انتشــار عــدَّلمل وفقــاً  د األورويب (يف االحتــا املتعاطــاة شــيوعا املخــدرات أكثــر. و العمــر علــى األقــل يف

مليــون شــخص)، يليــه  ١٩,٣) هــو القنــب (عامــاً  ٦٤و عامــاً  ١٥البــالغني الــذين تــرتاوح أعمــارهم بــني  لــدى املاضــي
مليـون شـخص).  ١,٦مليـون شـخص)، مث األمفيتـامني ( ٢,١ماليني شخص)، مث "اإلكستاسي" ( ٣,٤الكوكايني (

 لـدى انتشـار لتعـاطي املخـدرات ملـرة واحـدة علـى األقـل يف العمـر معـدَّلبلدان االحتاد األورويب اليت لديها أعلـى   ومن
يـــزال   تعـــاطي اهلـــريوين وشـــبائه األفيـــون االصـــطناعية ال أنَّ معـــدَّلالســـكان الـــدامنرك وفرنســـا واململكـــة املتحـــدة. ورغـــم 

ا. ويشــكل مفيتــامني فظــل مســتقرًّ تعــاطي األ معــدَّلا ، أمَّــ تعــاطي الكوكــايني ظــل مرتفعــاً  معــدَّل ا، فــإنَّ نســبيًّ  منخفضــاً 
 يواجه املنطقة. ياً تعاطي املؤثرات النفسانية اجلديدة حتدِّ 

    
 المخدرات لتجار رئيسية زالت أوروبا سوقاً   ما

ســيما   بـة إليهــا مـن منــاطق أخـرى، والا وكـذلك للمخــدرات املهرَّ ة للمخــدرات املنتجـة حمليًّــ مهمَّـ  مـا زالــت أوروبـا ســوقاً 
ـــزود املخـــدرات االصـــطناعية املنتجـــة يف غـــرب مـــن أمريكـــا الالتينيـــة وغـــرب  أوروبـــا ووســـطها آســـيا ومشـــال أفريقيـــا. وت

ــا يف الــداخل ويف منــاطق أخــرى يف العــامل علــى الســواء. وقــد أخــذت شــرق أوروبــا  األســواق غــري املشــروعة باحتياجا
زالـــت صـــغرية   نـــه مـــاتتحـــول يف الســـنوات األخـــرية إىل معـــرب للكوكـــايني ووجهـــة لـــه، وإن كانـــت الكميـــات املضـــبوطة م

  ا.نسبيًّ 
    

  ديدة بال هوادةتوالي ظهور المؤثرات النفسانية الج
يف جمــال الصــحة العموميــة  تيات توزيــع وتعــاطي املــؤثرات النفســانية اجلديــدة حتــدِّ معــدَّالتفــرض الزيــادة املســتمرة يف 

رصـدها ، بلغ عدد املؤثرات النفسانية اجلديـدة الـيت يتـوىل ٢٠١٥آذار/مارس  ففي لدى العديد من البلدان األوروبية.
ــا أكثــر مــن املرصــد األورويب للمخــدرات  مــؤثر  ١٠١وحــده، أفيــد بظهــور  ٢٠١٤. وخــالل عــام عقــاراً  ٤٥٠وإدما

  الحتاد األورويب.ل نفساين جديد للمرة األوىل من خالل نظام اإلنذار املبكر
    

  التواصل االجتماعي إلى أدوات هامة لتسويق المخدراتل تحول اإلنترنت ووسائ
ـا، تبـني وجـود أكثـر مـن  وفقاً  موقـع شـبكي كانـت تبيـع مـؤثرات  ٦٠٠ملـا أفـاد بـه املرصـد األورويب للمخـدرات وإدما

. وليس من اليسري تقـدير حجـم ٢٠١٤و ٢٠١٣، يف االحتاد األورويب يف عامي نفسانية جديدة، بالكيلوغرام أحياناً 
ة إىل مزيــد مــن الــوعي بالــدور املتنــامي لإلنرتنــت ســوق املخــدرات الــيت تعمــل باالتصــال احلاســويب املباشــر وهنــاك حاجــ

  والعمالت املشفرة، مثل "البيتكوين"، يف بيع املخدرات التقليدية واملؤثرات النفسانية اجلديدة.
    



  ارتباط شبائه األفيون بأعلى نسبة من األمراض المتعلقة بالمخدرات
يف االحتــاد األورويب، حيــث يبلــغ حــوايل  نســبيًّااالصــطناعية مــنخفض  تعــاطي اهلــريوين وشــبائه األفيــون أنَّ معــدَّلرغــم 
ـــالغني الـــذين تـــرتاوح أعمـــارهم بـــني  لـــدى يف املائـــة فقـــط ٠,٤ االنتشـــار الســـنوي)،  معـــدَّل( عامـــاً  ٦٤و عامـــاً  ١٥الب
عـام   فـيف زالت شبائه األفيون مرتبطة بأعلى نسبة من األمراض والوفيـات وتكـاليف العـالج املرتبطـة باملخـدرات.  فما

يتعــاطون  يف املائــة مــن األشــخاص الــذين يعــاجلون مــن تعــاطي املخــدرات يف غــرب أوروبــا ووســطها ٤١ ، كــان٢٠١٣
  .شبائه األفيون أساساً 

    
  شيوعاً  المخدرات المضبوطة أكثر زال القنب  ما
 وتأيت. مضبوطات املخدرات يف غرب أوروبا ووسطها جمموع يف املائة من ٨٠وايل حبمضبوطات القنب  تستأثر 

. وميثل ٢٠١٣طنا يف االحتاد األورويب يف عام  ٦٢,٦مبا مقداره  ،يف املرتبة الثانية على العموم الكوكايني مضبوطات
  أكثر من ضعف عدد املضبوطات من األمفيتامني أو اهلريوين.عدد مضبوطات الكوكايني 

    
  مفعولهاوقوة مخدرات التعاطي  نقاء ازدياد

 أحــد كــان  ورمبــا. القنــب فيهــا مبــا ووســطها، أوروبــا غــرب يف الشــائعة التعــاطي خمــدرات مجيــع مفعــول وقــوة نقــاء زاد
زيـادة ال يف أوروبـا، مث  اإلنتـاجلزيادة كثافة استخدام تقنيات  القنب قوة مفعول عشبة القنب وراتنج يفزيادة ال أسباب

  تركيز مادة الترتاهيدروكانابينول يف نبتة القنب املزروعة يف املغرب. يف راً مؤخَّ 
    

  فيروس نقص المناعة البشريةاإلصابة بتعاطي المخدرات بالحقن و 
قرابـة مخسـة أضـعاف املتوسـط العـاملي. ويقـدر  شـرقها رات باحلقن يف شرق أوروبا وجنوبت تعاطي املخدمعدَّالتبلغ 
 عـددهم علـى مسـتوى العـامل مليـون، أي حـوايل ربـع ٢,٩١عدد متعاطي املخـدرات بـاحلقن يف هـذه املنطقـة يبلـغ أنَّ 

لمخـدرات ل العـامل يف تعـاطنيامليف املائـة مـن عـدد  ٤٠حـوايل  شـرقها  شرق أوروبا وجنوب. ويعيش يفيف املائة) ٢٤(
  .اتاملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية وفق التقدير باحلقن 

    



    
 أوقيانوسيا

    
 أنماط تعاطي المخدرات واالتجار بها

بضـبطيات   املنطقـةبلـدان  وتفيـد الجتار مبجموعة واسعة مـن املخـدرات وصـنعها وتعاطيهـا.ل عرضةمنطقة أوقيانوسيا  
وامليثيلــني ديوكســي ميثامفيتــامني (املعــروف باســم "اإلكستاســي") كبــرية للعديــد مــن املــواد، منهــا الكوكــايني واهلــريوين 

  والسالئف الكيميائية.
    
  ، والمؤثرات النفسانية الجديدة في تزايدشيوعاً  المخدرات المتعاطاة أكثر زال القنب  ما

ا امل أكثر القنب هو سـيما   عقـاقري أخـرى، والل األخطـار البالغـةأنَّ يف املنطقة. غري  شيوعاً خدرات املتعاطاة واملتجر 
جديـدة، ومنهـا عـدد كبـري مـن شـبائه  نفسـانية مـؤثرات بلـدان أوقيانوسـيا. ويتواصـل ظهـورب أيضـاً حتدق  امليثامفيتامني،

  ت تعاطي املخدرات زيادة هائلة.معدَّالاالصطناعية، يف املنطقة وقد زادت  نيالقنب
    

  يدةاعتماد قوانين جديدة للتصدي للمؤثرات النفسانية الجد
 نيةنفســـا مـــؤثرات اعتمـــدت بعـــض بلـــدان املنطقـــة قـــوانني جديـــدة أو عـــدلت قوانينهـــا القائمـــة ملعاجلـــة مشـــكلة ظهـــور

ا والتغري املستمر يف على نطاق واسع توافرهاجديدة و    .مكونا
    

  العمل المشترك على مكافحة االتجار بالمخدرات
ضبطية ملخدرات  ٩٣  ٠٠٠ما مقداره  ٢٠١٤حزيران/يونيه حىت  ٢٠١٣سجلت أسرتاليا يف الفرتة من متوز/يوليه 

ا على  ، شهدت ٢٠١٤. ويف عام ل على الصعيد الوطينتسجَّ  وهي أعلى أرقام - ا طنًّ  ٢٧يربو جمموع وز
ة هذا التحدي، تتعاون بلدان املنطقة  أيضاً نيوزيلندا  زيادة كبرية يف مضبوطات مواد معينة، منها الكوكايني. وجملا

وأدت . معلومات حول تدفقات املخدرات وعمليات إعادة شحنها تقدميعلى حتسني أمن احلدود اإلقليمية و 
عززت أجهزة إنفاذ قوانني املخدرات العمليات اإلقليمية املشرتكة إىل ضبط كميات ضخمة من امليثامفيتامني. وقد 

ا من أجل أيضاً    هوية أعضاء اجلماعات اإلجرامية املنظمة واحلد من عرض السالئف. كشف من شراكا
    

   



     لمخدِّراتل ةالدولي المراقبة نظامو  المخدِّرات لمراقبة الدولية الهيئة
ئت اهليئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدِّرات (اهليئــة) يف عــام  ، ١٩٦١وفقــاً لالتفاقيــة الوحيـــدة للمخــدِّرات لـــسنة  ١٩٦٨أُنِشـ

الــيت انضــمَّت إليهــا مجيــع الــدول تقريبــاً، وهــو مــا يوضِّــح التــزام احلكومــات مببــدأ املســؤولية املشــرتكة عــن ضــمان تــوافر 
رة لألغراض الطبِّية والعلمية مع منع تسريبها وتعاطيها.   العقاقري املخدِّ

حقـاً مـن حتـدِّيات تعـرتض مسـار مراقبـة املخـدِّرات، مـن قبيـل تعـاطي املـؤثِّرات العقليـة، مـع وبغية التصدِّي ملا نشـأ ال
ضــمان توافرهــا لألغــراض الطبِّيـــة، واســتعماِل املــواد الكيميائيـــة يف صــنع املخــدِّرات واملـــؤثِّرات العقليــة غــري املشـــروع، 

ار باملخــدِّرات، تفاوضــت الــدوُل واعتَمــدت االتفــاقيتني الــد ــ وليتني األخــريني ملراقبــة املخــدِّرات، اللتــني انضــمَّت واالجتِّ
ار ١٩٧١إليهما كل دول العـامل تقريبـاً، ومهـا: اتفاقيـة املـؤثِّرات العقليـة لسـنة  ، واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة االجتِّـ

    .١٩٨٨غري املشروع يف املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية لسنة 
، علــى ١٩٨٨ملعاهــدات الدوليــة الــثالث ملراقبــة املخــدِّرات. وتــورد اتفاقيــة ســنة وقــد أُرســيت وظــائف اهليئــة يف هــذه ا

وجـــه اخلصـــوص، تفاصـــيل عـــن واليـــة اهليئـــة، وال ســـيما وظائفهـــا فيمـــا يتعلَّـــق مبراقبـــة الســـالئف املســـتخَدمة يف صـــنع 
رة واملـــؤثِّرات العقليـــة غـــري املشـــروعة، وتـــوفِّر اإلطـــار الـــالزم لرصـــد التجـــ ارة الدوليـــة املشـــروعة يف هـــذه العقـــاقري املخـــدِّ

  املواد.
واهليئة، بوصفها جهًة مستقلًَّة شبه قضائية ترصد تنفيذ اتفاقيات األمـم املتحـدة ملراقبـة املخـدِّرات وتـروِّج لـه، تتـألَّف 

م.  ١٣مـــن  عضـــواً ينتخـــبهم اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي ويعملـــون بصـــفتهم الشخصـــية ال كممثِّلـــني حلكومـــا
ثــة أعضــاء مــن ذوي اخلــربة يف ميــدان الطــب أو علــم الصــيدلة أو صــناعة األدويــة مــن قائمــة بأشــخاص ويُنتخــب ثال

  أعضاء من قائمة بأشخاص ترشِّحهم احلكومات. ١٠ترشِّحهم منظمة الصحة العاملية، و
م  ة املخدِّرات، تنشر اهليئةومبوجب واليات اهليئة اليت نصَّت عليها املعاهدات الدولية الثالث ملراقب تقريراً سنويًّا يقدِّ

م جلنة املخدِّرات التقرير السنوي إىل اجمللس  إطاللًة شاملًة على مراقبة املخدِّرات يف خمتلف أحناء العامل. وُتقدِّ
غري اويات اليت يكثر استخدامها يف الصنع ياالقتصادي واالجتماعي، ويُرَفق به تقرير سنوي عن السالئف والكيم

  واملؤثِّرات العقلية، ومنشورات تقنية عن املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية.املشروع للمخدِّرات 


