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  اهليئة رئيس من رسالة
  
  

لعام  (اهليئة) املخدِّرات التقرير السنوي للهيئة الدولية ملراقبة ميقدِّ  
ويشري بتوصيات من أجل  املخدِّرات للوضع العاملي ملراقبة حتليالً ٢٠١٦

. خدِّراتمساعدة الدول على اختاذ تدابري فعالة جملاهبة التحديات املتعلقة بامل
 املخدِّرات بشأن مشكلة للجمعية العامةالثالثني الدورة االستثنائية  وخالل
، أكدت ٢٠١٦يف نيسان/أبريل املعقودة  (الدورة االستثنائية)، العاملية

بأهداف ومبادئ االتفاقيات وأعربت عن عزمها على الوفاء احلكومات التزامها 
مبسؤولياهتا املشتركة بشأن التعاون يف مجيع جماالت السياسات املتعلقة 

. وعلى غرار احلكومات اليت اعتمدت الوثيقة اخلتامية للدورة خدِّراتبامل
 مرناً زال يوفر أساساً على االتفاقيات، ما سَّساملؤ، مخدِّراتنظام املراقبة الدولية لل أنَّ االستثنائية، تعتقد اهليئة

  .املخدِّرات لتلبية احتياجات العامل يف جمال مراقبة
من املهم أن تؤخذ يف االعتبار . فالفصل املواضيعي هلذا العام حموَر موضوُع املرأة واملخدِّرات هو وكان  

 ثلث متعاطي أنَّ من املالحظ، على سبيل املثال، نَّالعاملية، إذ إ املخدِّرات اجلوانب اجلنسانية عند دراسة مشكلة
هي واحد إىل  املخدِّرات من النساء والفتيات، بينما نسبة اإلناث بني متلقي العالج من تعاطيهم يف العامل  املخدِّرات
تنفيذ سياسات  أنَّ يف تزايد. ويظهر تقريرنا خدِّراتعليهن بتهم متعلقة بامل ُيلقى القبضعدد النساء الاليت أنَّ مخسة، و

 -فعالة وشاملة يستوجب منها أن تستهدف تلبية احتياجات املرأة وإزالة العقبات اليت متنعها من احلصول على العالج 
بأمهية محاية ويذكِّرهم ، سيما صناع السياسات فصل أن يغيِّر من تصورات الناس، والمثل الوصم. وميكن هلذا ال
وحقوق أسرهن. وُيختتم الفصل  خدِّراتأو الاليت ارتكنب جرائم متعلقة بامل دِّراتاملخ حقوق النساء الاليت يتعاطني

إعطاء األولوية لتيسري حصول النساء املرهتنات  هة إىل الدول األعضاء، ومنها مثالًمبجموعة من التوصيات املوجَّ
 على الرعاية الصحية، وضمان حتسني سبل متويل وتنسيق اجلهود الرامية إىل وقاية املرأة من تعاطي مخدِّراتلل

  سيما بني النساء. ، والاملخدِّرات وعالج املتعاطيات، والتصدي ملشكلة الوصم املقترنة بتعاطي املخدِّرات
ية صحة اإلنسان ورفاهه. وينبغي لنظام هي محا مخدِّراتزالت الغاية األساسية لنظام املراقبة الدولية لل  وما  
والعلمية مع منع  الطبيةواملؤثرات العقلية لألغراض  خدِّرةأن يكفل ُيسر احلصول على العقاقري امل املخدِّرات مراقبة

  االجتار هبا وأنشطة زراعتها وإنتاجها غري املشروعة وإساءة استعماهلا.
 تنفيذها على الصعيد الوطين، وخباصة فيما يتعلق بتحديد نة من املرونة يفوتوفر االتفاقيات درجة معيَّ  

 اجلزاءات املناسبة، مبا يف ذلك استخدام تدابري غري عقابية وال احتجازية يف حالة اجلرائم الصغرية. وال يوجد أيُّ
 بدالً من ذلك،؛ وخدِّراتعلى مرتكيب اجلرائم الصغرية املتعلقة باملبتوقيع عقوبة السجن  تإلزام نابع من االتفاقيا
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أهيل على استخدام بدائل لإلدانة والعقاب مثل توفري العالج والتعليم والرعاية الصحية وإعادة الت االتفاقيات عتشجِّ
  وإعادة اإلدماج يف اجملتمع.

. ويسترعي الطبيةلألغراض غري  املخدِّرات للمرونة؛ فهي ال تشمل تنظيم استعمال هناك حدوداً أنَّ غري  
هذه احلدود.  تجاوزتت سياسات العام االنتباه من جديد لتلك اجملموعة القليلة من البلدان اليت تبنَّتقرير هذا 

تلك البلدان اليت تتجاهل احلاصلة يف  الردِّ على التطوُّراتاآلن عن حتديد كيفية والدول األطراف مسؤولة 
اجل الفصل الثاين من هذا التقرير هذا التطور وتنظيمه. ويع مخدِّراتلل ي طباملعاهدات بالسماح باالستعمال غري ال

  يف عدة واليات قضائية. طبيةغري  ألغراض القنَّب باستفاضة، ويستكشف اآلثار احملتملة إلباحة وتنظيم استعمال
الفصل اإلقليمي، فيسلط الضوء على التطورات الواقعة يف عدد من البلدان بشأن إنشاء وتشغيل "غرف أمَّا   
 إىل هذه املرافق، لكي تتسق مع أحكام االتفاقيات، جيب أن هتدف نَّأ داًد اهليئة جمدَّاملخدِّرات". وتؤكِّ استهالك

وأن تؤدي يف هناية املطاف إىل تدابري لعالج املتعاطني وإعادة  املخدِّرات التقليل الفعلي من العواقب السلبية لتعاطي
وال زيادة يف  املخدِّرات يتم ذلك دون تغاض عن مساوئ تعاطيتأهيلهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع. وجيب أن 

" جيب أن تعمل يف إطار املخدِّرات "غرف استهالك أنَّ أو تشجيع لالجتار هبا. ويوضح التقرير املخدِّرات تعاطي
  لتدابري الوقاية والعالج. من السعي خلفض الطلب وأهنا ال ميكن أن تكون بديالً

حلالة مراقبة السالئف يف العامل يغطي  شامالً حتليالً ٢٠١٦لعام  السالئف الكيميائية عنتقرير اهليئة يقدم و  
سلسلة عملها، بدًءا من الضوابط الرقابية إىل تدخالت أجهزة إنفاذ القوانني. ومن اجملاالت اليت يركز عليها تقرير 

المة الضوابط يف تحديات الناشئة من عدم سهذا العام دور أجهزة إنفاذ القوانني يف منع تسريب املواد الكيميائية وال
  مناطق الصراعات.

 ، اليت تعاجل حتديات مراقبةخدِّراتوتدعم كل السياسات والربامج املتعلقة بامل قرُّوسوف تظل اهليئة ُت  
  على حنو متوازن ومتسق مع املعاهدات يف إطار من احترام حقوق اإلنسان. املخدِّرات

      
 فرينر سيب  

  رئيس  
  املخدِّرات ة الدولية ملراقبةاهليئ  
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    نشرة صحفية
يف ضوء ما تسجله البلدان من ارتفاع  تدعو يف تقريرها إىل انتهاج سياسات تراعي املرأةاهليئة 
      يف حوادث اجلرعات املفرطة بني اإلناث متناسب غري

 :أهنا ٢٠١٦لعام  يف تقريرها السنوي املخدِّرات الدولية ملراقبةذكرت اهليئة   

تدعو إىل انتهاج سياسات وبرامج تراعي االعتبارات اجلنسانية وإىل حتسني فرص احلصول على خدمات   •
 اخلدمات الرامية إىل وقاية املرأة وعالجهاوزيادة متويل  مخدِّراتالرعاية الصحية أمام النساء املرهتنات لل

  املخدِّرات تعاطيمن 
بتدابري خارج  خدِّراتأنشطة غري مشروعة متعلقة باملاستهداف األشخاص املشتبه يف تورطهم يف  تدين  •

 نطاق القضاء

  خدِّراتتدعو الدول إىل إلغاء عقوبة اإلعدام على اجلرائم املتعلقة بامل  •
 خدِّراتتشجع الدول على النظر يف استخدام بدائل لعقوبة السجن يف حاالت اجلرائم الصغرية املتعلقة بامل  •

 ة إجراء ال يتفق مع االلتزامات القانونية الدوليةطبيألغراض غري  القنَّب استعمال إباحةأنَّ  داًتؤكد جمدَّ  •
  

غري متناسب يف حوادث اجلرعات املفرطة بني النساء، حسبما ذكرت  يف هذا الوقت الذي يشهد ارتفاعاًو  
، إىل بذل املزيد ٢٠١٦وي لعام ا هلا، دعت احلكومات، يف تقريرها السناهليئة، اليت تتخذ من فيينا مقر البلدان، فإنَّ

  .خدِّراتمن اجلهد من أجل أن تؤخذ املرأة يف احلسبان عندما تضع الدول سياساهتا وبراجمها املتعلقة بامل
على احلكومات أن تعطي األولوية لتيسري حصول النساء أنَّ وأكدت اهليئة يف تقريرها، الذي صدر اليوم،   

على خدمات الرعاية الصحية ودعت إىل توفري املزيد من التمويل والتنسيق من أجل خدمات  مخدِّراتاملرهتنات لل
  املعنية باملرأة. املخدِّرات الوقاية والعالج من تعاطي

سيما صناع  إننا نود تغيري التصورات السائدة وتذكرة الناس، والوقال فرينر سيب، رئيس اهليئة: "  
 خدِّراتأو اللوايت ارتكنب جرائم متعلقة بامل املخدِّرات ساء اللوايت يتعاطنيالسياسات، بأمهية محاية حقوق الن

 "وحقوق أسرهن.

، وهي أعلى بني النساء يف البلدان ثَلُيف العامل الثُّ املخدِّرات وتبلغ نسبة النساء والفتيات بني متعاطي  
، وذلك بالنظر إىل احلواجز على العالج احلاصلنيمن جمموع اخلُُمس فقط النساء يشكِّلن  نَّاملرتفعة الدخل. غري أ

مية واهليكلية واالجتماعية والثقافية والشخصية الكبرية اليت حتد من قدرة املرأة على االستفادة من خدمات االنظ
  .العالج من تعاطي مواد اإلدمان

واألدوية املضادة للقلق، ومن  خدِّرةا استعمال العقاقري امليطبواملرأة عرضة أكثر من الرجل ألن يوصف هلا   
حاالت  نَّمث، فهي أكثر عرضة إلساءة استعمال تلك األدوية. وقد أفادت أملانيا وصربيا، على سبيل املثال، بأ

، مثل اململكة املتحدة، شهدت زيادات بلداناً نَّيف أوساط النساء. كما أ تعاطي اجلرعات املفرطة املميتة أكثر تواتراً
  تعاطي اجلرعات املفرطة من مجيع مواد اإلدمان بني النساء منها بني الرجال.أكرب يف معدالت 
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  خدِّراتزيادة كبرية يف أعداد النساء املقبوض عليهن بسبب جرائم متعلقة بامل
. وقد حدثت زيادة املخدِّرات السجينات والنساء العامالت يف جمال اجلنس معرضات خباصة خلطر تعاطي إنَّ  

، مبجرد دخول املخدِّرات تعاطيأنَّ ، ولوحظ خدِّراتلنساء املقبوض عليهن بسبب جرائم متعلقة باملكبرية يف أعداد ا
هناك رابطة قوية بني العمل يف جمال أنَّ . كما لدى السجينات مما هي لدى السجناء انتشاراًظاهرة أكثر هو السجن، 

جمال اجلنس لتدبري النفقات الالزمة لنمط حياهتن املرهتن ، فبعض النساء يعمدن إىل العمل يف املخدِّرات اجلنس وتعاطي
 .عتهطبيجملاراة متطلبات عملهن و املخدِّرات ، بينما قد تتعاطى النساء العامالت يف جمال اجلنسمخدِّراتلل

بني النساء  أكثر انتشاراً هي اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية واضطرابات الصحة العقليةأنَّ ويالحظ   
سيما على املرأة السجينة،   ل واألسرة أمر له آثار وبيلة، والز ن. ومفارقة اجملتمع احمللي واملاملخدِّرات لوايت يتعاطنيال

 وهو يزيد من خطر إصابتها باالكتئاب وباالضطرابات الناشئة عن القلق.

على أمهية برامج الوقاية اليت تستهدف خباصة السجناء واحلوامل واملصابني  أيضاًويسلط التقرير الضوء   
يدز والعاملني يف جمال اجلنس. وتدعو اهليئة الدول األعضاء إىل مجع وتبادل ألبفريوس نقص املناعة البشرية/ا

بغية  املخدِّرات يالبيانات من أجل التوصل إىل فهم أفضل لالحتياجات اخلاصة للمرأة اليت تعاين من مشكلة تعاط
  .حتسني خدمات الوقاية والعالج وإعادة التأهيل

    
 خدِّراتالقصور املستمر يف استخدام بدائل السجن يف اجلرائم املتعلقة بامل

مبدأ التناسب واحترام حقوق على تأسست على هنج متوازن و املخدِّرات املعاهدات الدولية ملراقبة رغم أنَّ  
االستعمال الشخصي،  يف ذلك حيازة املخدرات لغرض، مبا خدِّراتلتصدي للجرائم املتعلقة باملسياسات ا نَّاإلنسان، فإ

تعتمد يف املقام األول لدى الكثري من الدول على تدابري العدالة اجلنائية العقابية، اليت تشمل املالحقة القضائية والسجن. 
 لدمج يف اجملتمع، أقل مما ينبغي.زال استخدام التدابري البديلة، مثل العالج وإعادة التأهيل وإعادة ا  وما

أو الذين  املخدِّرات ال تشترط سجن األشخاص الذين يتعاطون املخدِّرات معاهدات مراقبة أنَّوتؤكد اهليئة على 
 .خدِّراتيرتكبون جرائم صغرية متعلقة بامل

ع اهليئة الدول اليت ترتفع فيها معدالت القبض على األشخاص وسجنهم بسبب جرائم صغرية متعلقة وتشجِّ  
، اليت قد السماح باستعمال القنَّب يف األغراض غري الطبيةمن  ية بدالًعلى أن تأخذ بتدابري غري عقاب خدِّراتبامل

ب اهليئة باجتاه الكثري من الدول إىل . وترحِّاملخدِّرات هلا نتائج عكسية وأهنا ال تتفق مع معاهدات مراقبةأنَّ يتبني 
  .من شواغل الصحة العامة اليت تتطلب تدابري قوامها الصحة واالرهتان هلا شاغالً املخدِّرات اعتبار تعاطي

  
  خدِّراتاهليئة تدعو الدول إىل إلغاء عقوبة اإلعدام على اجلرائم املتعلقة بامل

زالت   اهليئة ما هو شأن خاص بكل دولة، فإنَّ خدِّراتحتديد العقوبات على اجلرائم املتعلقة باملأنَّ رغم   
  .خدِّراتتشجع الدول اليت تبقي على عقوبة اإلعدام على أن تلغيها بالنسبة للجرائم املتعلقة بامل
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  بتدابري خارج نطاق القضاء خدِّراتاستهداف األشخاص املشتبه يف تورطهم يف أنشطة غري مشروعة متعلقة بامل
الصرحية القاطعة الستهداف األشخاص املشتبه يف تورطهم  ، بأقوى عبارة ممكنة، إدانتهاداًتؤكد اهليئة جمدَّ  

بتدابري خارج نطاق القضاء، فهذه التدابري اخلارجة على نطاق القضاء  خدِّراتيف أنشطة غري مشروعة متعلقة بامل
تدابري ب خدِّراتاليت تشترط التصدي للجرائم املتعلقة بامل املخدِّرات هي انتهاك واضح لالتفاقيات الدولية ملراقبة

 انتهاكاً عتها. وهي متثل أيضاًيطبعقوبات خارج نطاق القضاء مهما كانت أيِّ العدالة اجلنائية وتأىب استخدام 
ملعايري حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االلتزام بقواعد األصول القانونية، وفق نصها يف اإلعالن العاملي حلقوق  خطرياً

  دنية والسياسية، وهي إساءة ألبسط معايري الكرامة اإلنسانية.اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق امل
شخص يشتبه يف ارتكابه هلذه أيِّ هذه األعمال وأن حتقق مع  وهتيب اهليئة جبميع احلكومات املعنية أن توقف فوراً

  األعمال اخلارجة على نطاق القضاء أو مشاركته فيها أو تشجيعه هلا أو حتريضه على ارتكاهبا.
    

  ة مع االلتزامات الدوليةيطبألغراض غري  القنَّب تعارض إباحة استعمال
ة وإنشاء طبيألغراض غري  القنَّب مع الدول اليت مسحت، أو تنظر يف السماح، باستعمال جتري اهليئة حواراً  

تتعارض مع االلتزامات  هذه التدابريأنَّ  داً. وتؤكد اهليئة جمدَّي طبصة لالستعمال الغري املخصَّ القنَّب سوق ملنتجات
  .١٩٦١القانونية املنصوص عليها يف االتفاقية الوحيدة لسنة 

للمرونة؛  هناك حدوداً "إنَّ من املرونة يف تنفيذها، فقد قال رئيس اهليئة: االتفاقيات تتيح قسطاً ورغم أنَّ  
كيفية التصرف حيال هذه ة." وعلى الدول أن حتدد يطبألغراض غري  املخدِّرات تشمل تنظيم استعمال  فهي ال

 اة وتنظيم هذيطبألغراض غري  املخدِّرات التطورات يف تلك البلدان اليت تتجاهل املعاهدات بالسماح باستعمال
  االستعمال.

  
  غرف استهالك املخدرات

 أن هتدف إىل احلدِّ االتفاقيات، جيب عليهامع أحكام " متَّسقة املخدِّرات "غرف استهالك لكي تكون  
 يتغاضالإىل عالج املتعاطني وإعادة تأهيلهم دون  وأن ُتفضي املخدِّرات ال من العواقب السلبية لتعاطيبشكل فعَّ

  تعاطيها واالجتار هبا.على تشجيع الواالجتار هبا أو  املخدِّرات عن خطر تعاطي
    

  اهليئة تدعو إىل توفري دعم مستدمي ألفغانستان
أفغانستان وما يتصل هبا من صعوبات تعيق السلطات عن رصد ومراقبة يف ضوء احلالة األمنية املتردية يف   

األفغانية املنشأ، أهابت اهليئة باحلكومات الشريكة واجملتمع الدويل مواصلة  مخدِّراتالعرض غري املشروع لل
 شكلةيف ذلك البلد من واقع روح املسؤولية العامة واملشتركة يف التصدي مل املخدِّرات دعمهما جلهود مراقبة

 مقوم حيوي للتنمية املستدامة إذا أريد هلا أن تتحقق. املخدِّرات مكافحةأنَّ العاملية. وتؤكد اهليئة  املخدِّرات
  

  مزيد من املعلومات يف املوقعني التاليني:
http://www.unis.unvienna.org/unis/en/events/2017/incb_2017.html 

http://www.incb.org      
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    السالئف عن املخدِّرات اهليئة الدولية ملراقبة تقرير
  سبل منع تسريب املواد الكيميائية خارج نطاق الضوابط الرقابية

للسبل اليت ميكن هبا لسلطات إنفاذ  جممالً ، عرضا٢٠١٦ًتقريرها عن السالئف لعام قدَّمت اهليئة، يف   
القانون أن تساعد مبعلوماهتا على التوصل إىل استراتيجيات متوازنة ومتكاملة ملنع وصول املواد الكيميائية إىل 

  واملؤثرات النفسانية اجلديدة من الوصول إىل األسواق االستهالكية. املخدِّرات املختربات السرية ومنع
  

  إحصاءات املضبوطات واملعلومات املتوفرة عن القضايا تظهر حوادث كثرية مل يلتفت فيها للمعلومات اهلامة 
  مل يستفد منها استفادة كاملة  أو

تعاون الدويل أو انعدامها. ويؤكد مما يعوق حسم القضايا التنافس بني املؤسسات واستطالة إجراءات ال  
ضبط السالئف الكيميائية ال ينبغي أن يكون النتيجة النهائية لتدخالت أجهزة إنفاذ القوانني، بل ينبغي أنَّ التقرير 

أن يكون باألحرى نقطة بداية للكشف عن مصادرها واجلماعات اإلجرامية اليت تقف وراء االجتار هبا وقطع تلك 
  .شاط تلك اجلماعاتاملصادر وتعطيل ن

  
  ق اللوائح التنظيمية وإنفاذ القواننيي طبأوجه التحسن يف التعاون على ت

غري املشروعة من  املخدِّرات التحسن يف التعاون الدويل على إنفاذ القانون حرم مصنعيأنَّ الحظت اهليئة   
مقادير ضخمة من املواد الكيميائية السليفة. وقد أفسدت التدخالت الناجحة حماوالت تسريب أهنيدريد اخلل عرب 
بلدان يف أفريقيا واملواد الكيميائية املستخدمة يف الصنع غري املشروع لألقراص احملتوية على أمفيتامني، واليت يشار 

  م "كبتاغون" إىل الشرقني األدىن واألوسط.إليها يف كثري من األحيان باس
وضخامة املضبوطات من اإليفيدرين والسودوإيفيدرين يف جنوب أفريقيا تربز من جديد احلاجة إىل حتسني   

الرقابة الوطنية والفهم فيما يتعلق بأساليب الصنع املشروع وقنوات التوزيع الوطين وجهات التشغيل وأدوارها يف 
ينطبق الشيء نفسه على بلدان أمريكا اجلنوبية فيما يتعلق بربمنغنات البوتاسيوم وسائر املواد األسواق الوطنية. و

زالت مستهدفة من جانب   بلدان أفريقيا ماأنَّ الكيميائية املستخدمة يف الصنع غري املشروع للكوكايني. كما 
أنَّ ري املشروع. وتشري آخر البيانات إىل املنظمات اإلجرامية الستخدامها يف هتريب السالئف وصنع امليثامفيتامني غ

  اآلن تتناقل املعارف فيما بينها عرب القارات. أيضاًجهات التشغيل غري املشروعة باتت 
  

  نظام املراقبة الدولية للسالئف
الزيادة املستمرة يف عدد البلدان اليت تطلب إخطارات سابقة  ٢٠١٦الحظ تقرير اهليئة عن السالئف لعام   
والتوسع يف استخدام نظام اإلخطارات  ١٩٨٨من اتفاقية سنة  ١٢(أ) من املادة   ١٠باالستظهار بالفقرة للتصدير 

السابقة للتصدير (نظام "بن أونالين") ونظام اإلخطار حبوادث السالئف (نظام "بيكس") التابع للهيئة. وقد أتاحت 
ريب املواد الكيميائية. وينهض نظام "بيكس" اهليئة هاتني األداتني لدعم احلكومات يف عملها على التصدي لتس

بدور متزايد األمهية يف تنبيه أجهزة إنفاذ القانون وتيسري إجراء عمليات دولية بشأن املواد الكيمائية غري اجملدولة، مبا 
  يشمل املواد الكيميائية "احملورة" املصنوعة حسب الطلب.

ق تدابري اإلنفاذ والرقابة يف إطار متوازن من طبيالدعوة إىل ت ،٢٠١٦وتواصل اهليئة، يف تقريرها عن السالئف لعام 
    أجل منع تسريب املواد الكيميائية على حنو فعال.
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  أبرز األحداث يف كل منطقة
 أفريقيا

زالت أفريقيا واحدة من مناطق العبور الرئيسية   ما :خدِّراتليست جمرد مركز لالجتار باملأفريقيا   
، فقد أخذت املخدِّرات ا لتهريبهام زالت معرباً  هذه القارة ماأنَّ . ورغم خدِّراتاالجتار باملاملستخدمة يف أنشطة 

 .هلا املتعاطاة ومقصداً املخدِّرات تتحول باطراد إىل سوق الستهالك مجيع أنواع
    

أحناء  مجيعع يف على حنو غري مشرو القنَّب ج عشبةُتنَت واالجتار به وتعاطيه: للقنَّب الزراعة غري املشروعة  
 القنَّب زال  يف بلدان قليلة يف مشال أفريقيا. وما زال حمصوراً  غري املشروع ما القنَّب إنتاج راتنجأنَّ القارة، يف حني 

ر للعالج من تعاطيه، حيث يقدَّ املخدِّرات عقار التعاطي الرئيسي يف أفريقيا، والعقار الذي يسعى معظم متعاطي
 .يف املائة) ٣,٨يف املائة (ضعف املتوسط العاملي البالغ  ٧,٦تعاطيه معدل االنتشار السنوي ل

    
 سيما يف شرق أفريقيا.  يتنامى تعاطي اهلريوين يف بعض بلدان املنطقة، وال تزايد يف تعاطي اهلريوين:  

    
كان  يف شىت أرجاء العامل: خدِّراتأنباء تتحدث عن تزايد ضلوع مواطنني أفارقة يف حوادث االجتار بامل  

بشكل خاص؛ وهذا  تزايد مشاركة مواطنني أفارقة يف أنشطة هتريب اهلريوين على طول الدرب اجلنويب واضحاً
الدرب هو طريق خيترق مجهورية إيران اإلسالمية أو باكستان ويعرب احمليط اهلندي، وتتزايد أمهيته يف هتريب 

ا عمليات إجرامية متزايدة ال تقتصر على هتريب األفيونيات من أفغانستان. وعالوة على ذلك، يشهد غرب أفريقي
توزيعه للتعاطي حمليا وأنشطة غري مشروعة إلنتاج  الكوكايني من أمريكا اجلنوبية إىل أوروبا، بل تشمل أيضاً

 اصطناعية توجه أساسا إىل أسواق آسيا. خمدِّرات
    

واجلرمية  خدِّراتملا أفاد به مكتب األمم املتحدة املعين بامل وفقاً معدالت مرتفعة لتعاطي األفيونيات:  
يف املائة من متعاطي األفيونيات على املستوي العاملي يف أفريقيا ويعيش  ١١واجلرمية)، يعيش  املخدِّرات (مكتب

ا يا وغرهبا، إمَّأكثر من نصفهم يف غرب أفريقيا ووسطها. ويتزايد هتريب األفيونيات األفغانية املنشأ إىل شرق أفريق
 ا من أجل شحنها إىل مناطق أخرى.من أجل االستهالك احمللي وإمَّ

    
ة يطبواملؤثرات النفسانية لألغراض ال خدِّرةزالت إمكانية احلصول على العقاقري امل  ما ألدوية:ل توافر حمدود  

ا التوصيات العملية متا اًتنفذ تنفيذ والعلمية حمدودة أو غري ميسورة يف أفريقيا. وحتث اهليئة مجيع احلكومات على أن
اليت أشارت هبا الدورة االستثنائية للجمعية العامة من أجل حتسني إمكانية احلصول على األدوية احملتوية على مواد 

اخلاضعة  املخدِّرات تقرير اهليئة عن توافروهذه التوصيات موجودة يف خاضعة للمراقبة مع منع تسريبها وتعاطيها، 
 .٢٠١٥للمراقبة لعام 
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 األمريكية القارة

  ي والكاريب الوسطى أمريكا
  

املعلومات أكدت  :خدِّراتظهر مدى انتشار األنشطة اإلجرامية املتعلقة باملبة ُت"أوراق بنما" املسرَّ  
يف بلدان  خدِّراتما يسمى "أوراق بنما" مدى عظم الزيادة يف األنشطة اإلجرامية املتعلقة باالجتار بامل الواردة يف

أمريكا الوسطى، ودفعت أجهزة إنفاذ القوانني إىل القيام بعمليات فضحت ممارسات غسل األموال لدى شبكات 
 .خدِّراتاالجتار بامل

    
يف املائة من كميات الكوكايني  ٨٧، كان ٢٠١٤يف عام  للقلق: مثرياً كوكايني شاغالًزال االجتار بال  ما  

بة عرب يف املائة شحنات مهرَّ ١٣اليت دخلت الواليات املتحدة شحنات مهربة عرب أمريكا الوسطى واملكسيك، و
املضبوطات من الكوكايني يف . وقد اقترنت الزيادة يف زراعة شجريات الكوكا يف أمريكا اجلنوبية بزيادة ي الكاريب

 يف املائة. ٣٢بنما بنسبة 
    

اقترنت أنشطة االجتار بالكوكايني بعمليات إزالة الغابات يف  اآلثار البيئية الوبيلة لالجتار بالكوكايني:  
الغابات  سيما يف غواتيماال ونيكاراغوا وهندوراس. وقد ورد ما يفيد بتكثف عمليات إزالة  أمريكا الوسطى، وال

 .خدِّراتيف املناطق املتأثرة بأنشطة االجتار بامل
    

، عقدت اللجنة اإلقليمية املعنية ٢٠١٦يف حزيران/يونيه  :ي الكاريبيف  القنَّب مشاورات بشأن إباحة  
من أجل  القنَّب ة، أول جولة من املشاورات اإلقليمية حول موضوعيالكاريبباملاريوانا، اليت أنشأهتا أمانة اجلماعة 

تقصر  ١٩٦١لسنة  املخدِّرات اتفاقيةأنَّ التعرف على آثار إباحته يف املنطقة. وتالحظ اهليئة، يف هذا السياق، 
 ة والعلمية، كمبدأ أساسي يكمن يف صلب اإلطار القانوين الدويل ملراقبةيطبعلى األغراض ال القنَّب استعمال
ذات منحى صحي  املخدِّرات ة الدول على اعتماد سياسات بشأنوال جيوز اخلروج عليه. وتشجع اهليئ املخدِّرات

 اليت يرتكبها متعاطو خدِّراتتتماشى مع االتفاقيات وتوفر تدابري غري عقابية على اجلرائم الصغرية املتعلقة بامل
  .راتاملخدِّ الثالث ملراقبة ، كبديل عن القبض عليهم وسجنهم، وفق املتوخى يف االتفاقيات الدوليةاملخدِّرات

    
غ املستويات املبلَّأنَّ من املالحظ  :املخدِّرات احلاجة إىل مزيد من البيانات الواسعة النطاق عن تعاطي  

ة املصنوعة منها) يف يطبوالكوكايني واملؤثرات األفيونية (األفيونيات وعقاقري الوصفات ال القنَّب عنها بشأن تعاطي
بلدان أمريكا نَّ كلها دون املتوسط اإلقليمي للقارة األمريكية. وهذه أمناط مهمة أل ي الكاريبأمريكا الوسطى و

، تنتج القنَّب اليت هترب عرب أقاليمها، وكذلك، يف حالة املخدِّرات حتفل بكميات ضخمة من ي الكاريبالوسطى و
األسر املعيشية الستخالص  يف املخدِّرات فيها. ويلزم إجراء دراسات استقصائية وطنية أكثر مشوال عن تعاطي

 يف املنطقة. املخدِّرات تقديرات موثوقة ملعدل انتشار تعاطي
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  أمريكا الشمالية
  

تضاعفت يف الواليات املتحدة الوفيات النامجة عن اجلرعات  تزايد الوفيات النامجة عن اجلرعات املفرطة:  
يف كندا  خدِّراتات الرئيسية املتصلة بامل. ومن التحدي٢٠١٤و ٢٠١٣فيما بني عامي  املفرطة مرتني تقريباً

 املخلوطة بالفينتانيل. املخدِّرات والواليات املتحدة تزايد عدد حوادث الوفاة النامجة عن تعاطي جرعات مفرطة من
    

ذكر مركز  ة األفيونية التأثري واهلريوين من الشواغل املثرية للقلق:يطبل تعاطي عقاقري الوصفات الاز  ما  
عدد األشخاص الذين أفادوا بتعاطيهم اهلريوين يف الواليات املتحدة قد تضاعف أنَّ مكافحة األمراض والوقاية منها 

وقد تسببت املؤثرات األفيونية، مبا فيها اهلريوين ومسكنات . ٢٠١٤و ٢٠٠٧فيما بني عامي  ثالث مرات تقريباً
ألف حادث  ٤٧ ألف شخص من بني ما يزيد على ٢٨  أكثر منالوصفات الطبية مثل األوكسيكودون، يف وفاة 

 .٢٠١٤يف الواليات املتحدة يف عام  املخدِّرات وفاة من جراء تعاطي جرعات مفرطة من
    

اليت ُتزرع وتنتج ويتجر هبا  املخدِّرات أشيع القنَّب زال ما املتعاطاة: املخدِّرات أشيع القنَّب زال ما  
 وتستهلك على حنو غري مشروع يف املنطقة.

    
، أذنت واليات بنسلفانيا وأوهايو وأركانسو وفلوريدا ٢٠١٦يف عام  :الطبيةلألغراض  القنَّب استعمال  

 .الطبيةلألغراض  القنَّب وداكوتا الشمالية يف الواليات املتحدة باستعمال
    

قضت  ؛ وبدء العمل بلوائح تنظيمية جديدة:ي طبال للقنَّب اإلطار القانوين الكندياحلكم بعدم دستورية   
ة. ومبوجب طبية الكندية الستعمال املاريوانا لألغراض الياحملكمة االحتادية الكندية بعدم دستورية اللوائح التنظيم

به املعاجل طبيكل من أذن له ة، سيظل من حق طبيلألغراض ال القنَّب اللوائح التنظيمية اجلديدة للحصول على
ة أن خيتار شراء قنب خيضع لقواعد مراقبة اجلودة من منتجيه املرخصني وسيكون يطبألغراض  القنَّب باستعمال

اخلاص. وقد وسعت احملكمة العليا تعريف "املاريوانا  الطيبالستعماله  القنَّب إنتاج كمية حمدودة من أيضاًبوسعه 
اجملفف أن خيتار بني تعاطيه عن طريق الفم  القنَّب ميكن لكل من يؤذن له باحلصول علىة"؛ وبناء على ذلك، طبيال

 ف الذي يستهلك بالتدخني.باستعمال العشب اجملفَّ داًواستعماله بطريقة عالجية موضعية دون أن يكون مقيَّ
    

ة أجرهتا يطبعلمية  يف أعقاب عملية تقييم يف الواليات املتحدة: القنَّب رفض التماسات إلعادة جدولة  
، أعلنت اإلدارة املخدِّرات إدارة األغذية والعقاقري يف الواليات املتحدة بالتشاور مع املعهد الوطين لدراسات تعاطي

يف  الطيبال يفي باملعايري املقبولة يف الوقت احلايل لالستخدام  القنَّبأنَّ  ٢٠١٦آب/أغسطس  ١١املذكورة يف 
، وأنه قابل بشدة الطيبدة، وأنه ال يوفر حد السالمة املقبول الستعماله حتت اإلشراف العالج يف الواليات املتح

على املستوى االحتادي باعتباره مادة جمدولة يف قانون املواد  حمظوراً القنَّب زال إلساءة االستعمال. ونتيجة هلذا، ما
 اخلاضعة للمراقبة.
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 دت احلكومة الكندية عزمها على إباحة وتنظيم استعمالأكَّ :طبيةألغراض غري  القنَّب إباحة استعمال  
. وحىت ذلك احلني، ستظل ٢٠١٧ة من خالل تشريع جديد سوف جيري العمل به يف عام طبيلألغراض غري ال القنَّب

واملواد اخلاضعة  مخدِّراتوحيازته وتوزيعه وبيعه غري مشروعة مبوجب القانون الكندي لل القنَّب أنشطة زراعة
يف واليات كاليفورنيا ومني  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٨ة. ويف الواليات املتحدة، صوت الناخبون يف للمراقب

. وتظهر الطبيةلألغراض غري  القنَّب وماساتشوسيتس ونيفادا لصاحل املوافقة على تدابري تشريعية تبيح وتنظم استعمال
 زيادة يف إساءة استعماله. الطبيةلألغراض غري  القنَّب لالبيانات األخرية الواردة من الواليات اليت أباحت استعما

    
، وافقت كندا ٢٠١٦يف كانون الثاين/يناير  " يف كندا:املخدِّرات املوافقة على إقامة ثاين "موقع حلقن  

ة طبي" خيضع لإلشراف الرمسي يف مدينة فانكوفر. وهو كائن بعيادة املخدِّرات على إقامة موقع ثان من "مواقع حقن
" خاضع لإلشراف املخدِّرات يدز وهو أول "موقع حلقنألحالية لعالج املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية/ا

الرمسي يف أمريكا الشمالية يدمج مبركز قائم للرعاية الصحية. وقد قدمت طلبات أخرى للحصول على اإلعفاءات 
 ارة الصحة الكندية.الالزمة من أجل تشغيل "مواقع للحقن" وهي قيد املراجعة لدى وز

    
، أفادت ٢٠١٤و ٢٠٠٩فيما بني عامي  زيادة يف مضبوطات اهلريوين والكوكايني يف الواليات املتحدة:  

يف املائة من إمجايل  ٩٠الواليات املتحدة بأكرب قدر من مضبوطات الكوكايني يف أمريكا الشمالية، حيث مثلت 
يف املائة يف مضبوطات  ٨٠بوطات الوطين حدوث زيادة قدرها املضبوطات يف املنطقة. وتظهر بيانات نظام املض

 اهلريوين يف السنوات اخلمس املاضية، مبا يظهر، فيما يبدو، زيادة يف توفر اهلريوين يف الواليات املتحدة.
    

اهلدف من االستراتيجية  احلصول على املواد اخلاضعة للمراقبة: لزيادة سبلاستراتيجية وطنية جديدة   
احلصول على املواد اخلاضعة للمراقبة من أجل ختفيف اآلالم والرعاية التسكينية هو تيسري  بزيادة سبلاجلديدة املعنية 

صرف ووصف واستخدام املستحضرات الصيدالنية احملتوية على أفيونيات. وأوضح تقرير نشرته وزارة الصحة 
وكانون  ٢٠١٥املختلفة قد زاد زيادة كبرية فيما بني حزيران/يونيه  بيةالطنطاق الوصفات  أنَّ املكسيكية

. ويشجع املسجَّلني الطبيةالوصفات حمرِّري عدد  أيضاً. وعقب استحداث منصة إلكترونية، زاد ٢٠١٦الثاين/يناير 
 تقرير هذا العام احلكومات على استعراض وحتسني عملها يف هذا الشأن.

    
  أمريكا اجلنوبية

  
ع أن يكون إلبرام اتفاق سالم بني احلكومة الكولومبية والقوات من املتوقَّ ل إىل اتفاق سالم:التوصُّ  

 يف كولومبيا. املخدِّرات املسلحة الثورية الكولومبية آثار إجيابية على حالة مراقبة
    

؛ املخدِّرات تاعتمدت عدة بلدان يف املنطقة تعديالت تشريعية بشأن سياسا اعتماد تعديالت تشريعية:  
 .املخدِّرات يتحدد بعد مدى امتثال تلك التعديالت لالتفاقيات الدولية ملراقبة  ولكن مل
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 يف أمريكا اجلنوبية: القنَّب استمرار الزراعة غري املشروعة لشجريات الكوكا وخشخاش األفيون ونبتة  
 مكتب أنَّ نتيجة لزيادهتا احلادة يف كولومبيا. غري ٢٠١٥بشجريات الكوكا يف عام  املزروعةزادت الرقعة العاملية 

دولة بوليفيا املتعددة القوميات قد قلَّصت الرقعة املزروعة بشجريات الكوكا غري  واجلرمية أفاد بأنَّ املخدِّرات
قد مت العثور على خمتربات سرية  املشروعة. ويتركز صنع الكوكايني أساسا يف كولومبيا وبريو وبوليفيا، غري أنه

زالت املنطقة تستأثر مبعظم   يف بلدان أخرى يف أمريكا اجلنوبية. وما أيضاًلتجهيز مشتقات أوراق الكوكا 
  مضبوطات الكوكايني يف العامل.

    
زالت احلكومات تبلغ عن مضبوطات من   ما استمرار ضبطيات السالئف اخلاضعة للمراقبة الدولية:  
بزيادة يف عدد ضبطيات املواد السليفة غري اخلاضعة  أيضاًوقد أُفيد  ميائية اخلاضعة للمراقبة الدولية؛املواد الكي

للمراقبة. وكانت مضبوطات أمريكا اجلنوبية املبلغ عنها من املواد السليفة هي األكثر تنوعا يف العامل، وذلك بسبب 
  للمراقبة الوطنية. القائمة الواسعة من املواد اليت أخضعتها بلدان املنطقة

    
االصطناعية بني  املخدِّرات ظل ارتفاع معدالت تعاطي االصطناعية: املخدِّرات ارتفاع معدالت تعاطي  

مبعدالت عالية لتعاطي املنشطات  أيضاً. وأفيد ٢٠١٥الشباب يف أمريكا اجلنوبية مثار قلق متزايد يف عام 
  األمفيتامينية بني الشباب يف تلك املنطقة.

    
معدالت تعاطي الكوكايني  أنَّ املتعاطاة يف املنطقة؛ غري املخدِّرات أشيع القنَّب زال ما لتعاطي والعالج:ا  

بني تالميذ املدارس الثانوية كانت أعلى يف أمريكا اجلنوبية من سائر أجزاء القارة األمريكية مع تفاوتات كبرية بني 
يف أمريكا  املخدِّرات ات يف هذا الشأن. والعالج من تعاطيمستويات التعاطي يف البلدان اليت مجعت منها بيان

اجلنوبية متعلق بصفة رئيسية بتعاطي الكوكايني، الذي يعاجل من تعاطيه قرابة نصف جمموع األشخاص الذي 
 ظهور مؤثرات نفسانية نباتية وغري يف املنطقة. وعالوة على ذلك، فإنَّ املخدِّرات التحقوا بربامج العالج من تعاطي

يف أمريكا اجلنوبية من الشواغل املثرية للقلق. وتظهر البيانات املستمدة من  املخدِّرات خاضعة للمراقبة يف أسواق
  الشباب يتعاطون هذه املواد. أنَّ آخر الدراسات االستقصائية

    
 آسيا

  
  غرب آسيا

  
تغل  :املخدِّرات مراقبةجهود تعيق زاعات املسلحة الطويلة األمد  حالة عدم االستقرار السياسي والن  

، وخصوصاً يف سوريا والعراق املخدِّرات جهود السلطات يف جمال مراقبةالصراعات املسلحة املستمرة يف املنطقة 
واالجتار هبا يف  املخدِّرات تعاطيمعدالت عن زيادة  واليمن. وتسهم تدفقات اهلجرة الواسعة النطاق، فضالً

التحديات األوسع نطاقاً يف جمايل التنمية والعدالة اجلنائية، مثل الفساد واإلرهاب إىل آخر  يف إضافة حتدٍّ ،املنطقة
 وعدم االستقرار السياسي، اليت تواصل إعاقة عجلة التقدم.
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أقراص "الكبتاغون" املزيفة (احملتوية على األمفيتامني) على نطاق واسع استمرار توافر وتعاطي   
ة يف لبنان وتركيا غشوشعن مضبوطات ضخمة من أقراص "الكبتاغون" امل الواردة ةالتقارير الرمسيؤيد ت :املنطقة يف

السنوات األخرية عن وجود كميات قياسية من أقراص "الكبتاغون" األنباء اليت ترددت يف أجهزة اإلعالم خالل 
الالزمة للتأكد من وقة املعلومات املوث أنَّ . بيدالفرعيتني الشرق األوسط واخلليجمنطقيت سيما   تغرق املنطقة، ال

 مصدر املواد الكيميائية وعمليات التركيب املستخدمة يف صنع "الكابتاغون" ال تزال نادرة.
    

، الذي شهدته االخنفاض الكبريبعد  يرتفع من جديد:إنتاج أفغانستان من األفيون غري املشروع   
انعكس هذا ، خالل العام املاضي على حنو غري مشروع األفيون يف زراعة خشخاش األفيون وإنتاج أفغانستان،

املساحة املزروعة خبشخاش إمجايل من جديد. فقد ازداد  اًتزايد ٢٠١٦أرقام عام االجتاه التراجعي، حيث تظهر 
. وتوقفت جهود القضاء على ٢٠١٥يف املائة مقارنة بعام  ١٠بنسبة  ٢٠١٦األفيون على حنو غري مشروع يف 

األمنية يف البلد. وهتيب اهليئة باجملتمع الدويل واحلكومات الشريكة أن األوضاع زاد تدهور به تام واألفيون بشكل ش
 أنَّ يف أفغانستان يف مواجهة هذه التطورات املقلقة، وتؤكد املخدِّرات ا للجهود املبذولة ملكافحةمدعمهيواصال 

 التنمية املستدامة.من أجل حتقيق ضرورة حيوية  املخدِّرات راقبةملاختاذ تدابري 
    

إنتاج  لىاملؤشرات ع ٢٠١٦تزايدت يف عام  :عن إنتاج امليثامفيتامني يف أفغانستان األنباء الواردة تزايد  
. فقد أظهرت عدة غارات شنت على خمتربات سرية على من هتريبه إليها بدالًأفغانستان امليثامفيتامني داخل 

نطاق  أنَّ ومعدات مستخدمة يف الصنع غري املشروع للميثامفيتامني. ومعاألراضي األفغانية وجود سالئف كيميائية 
مادة " املخدِّرات إىل التحديات اليت تواجهها أفغانستان يف جمال مراقبة صنع ال يزال غري واضح، فإنه يضيفذلك ال
نتاجها غري املشروع إيف العامل و هو األكرب غري املشروع من األفيونثالثة، إىل جانب كون إنتاجها إشكالية" إدمان 

 .عاملياهو الثاين  القنَّب من
    

تنطلق من  :العاملية األفيونياتغرب آسيا على أسواق  استمرار هيمنة إمدادات األفيونيات املهربة من  
، منذ متثل تانأفغانس إذ إنَّ ،اتاألفيونيالثالثة عرب اإلقليمية املستخدمة يف جتارة يع الدروب الرئيسية مج غرب آسيا

وباإلضافة إىل درب البلقان ر يف العامل لألفيون املنتج بصورة غري مشروعة. صَدأكثر من عقد من الزمن، أكرب َم
مجيع مناطق العامل ما عدا املؤديني إىل أوروبا)، أخذت أمهية الدرب اجلنويب والدرب الشمايل ( املؤدي إىل( عتيدال

 املنتجة يف أفغانستان على حنو غري مشروع. اتاألفيوني أمريكا الالتينية) تزداد يف هتريب
    

قد يشري االخنفاض املطرد على مر السنني للمضبوطات من  :مضبوطات سالئف اهلريوينام يف اخنفاض ع  
ا وين، إىل زيادة يف تسريبها حمليأهنيدريد اخلل، وهي املادة الكيميائية السليفة الرئيسية املرتبطة بصنع اهلريمادة 

مواد غري جمدولة لالستعاضة عن املتجرين التجارة املشروعة، أو إىل استخدام  قنوات ) منا(مقابل تسريبها دولي
 املكونات الرئيسية وجتاوز إجراءات املراقبة الوطنية والدولية.
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أبلغت عدة  :يف املنطقة، وخصوصاً الترامادولعلى نطاق واسع تعاطي عقاقري الوصفات الطبية انتشار   
االصطناعية غري اخلاضعة للمراقبة الدولية،  يةاألفيون املؤثراتبلدان يف غرب آسيا عن تعاطي الترامادول، وهو من 

  مان وقطر ولبنان واململكة العربية السعودية.ومن تلك البلدان األردن وأرمينيا وتركمانستان وتركيا وُع
    

األفيونية واملنشطات واملؤثرات  القنَّب أنَّببلدان غرب آسيا  فادتأ :أشيع مواد التعاطي يف غرب آسيا  
يف معظم األحيان إىل تعاطي  خدِّراتاألمفيتامينية من أشيع مواد التعاطي لديها. وعزيت الوفيات املتصلة بامل

دل العاملي يف أفغانستان أكثر من ضعف املع املخدِّرات (غالباً اهلريوين). وبلغ معدل تعاطي يةاألفيوناملؤثرات 
 .يف املائة على الصعيد العاملي) ٥يف املائة من السكان البالغني، مقارنة مبا يزيد قليال عن  ١٢,٦( املخدِّرات لتعاطي

    
  آسياجنوب 

  
تزال   ال: الرئيسية املثرية للقلق يف هذه املنطقةاإلدمان مواد  هي واملنشطات األمفيتامينية اتاألفيوني  

االصطناعية  خدِّراتوامل القنَّب عن واهلريوين، فضالً اتبوجه خاص لالجتار باألفيونيمنطقة جنوب آسيا عرضة 
 واملؤثرات النفسانية اجلديدة. وباإلضافة إىل ذلك، ال تزال املنطقة تشهد تزايداً يف صنع امليثامفيتامني واالجتار به

روعة إىل القنوات غري املشروعة، وتعاطي ، وتسريب املواد اخلاضعة للمراقبة من القنوات املشعلى حنو غري مشروع
 املستحضرات الصيدالنية احملتوية على عقاقري خمدِّرة ومؤثِّرات عقلية.

    
تزايدت كميات اهلريوين املضبوطة يف بنغالديش وسري النكا ونيبال؛ وشهدت  :تزايد االجتار باهلريوين  

  اهلند زيادة طفيفة يف تلك املضبوطات.
    

استمر هتريب تلك األقراص من ميامنار إىل بنغالديش. : بأقراص "يابا" (ميثامفيتامني)تواصل االجتار   
؛ وضبطت كمية ٢٠١٥وعام  ٢٠١٤فتضاعف حجم مضبوطات أقراص "يابا" يف بنغالديش ثالث مرات بني عام 

  مليون قرص. ٢,٨بلغت  ٢٠١٦قياسية من أقراص امليثامفيتامني يف كانون الثاين/يناير من عام 
    
  رق آسيا وجنوب شرقهاش
  

يتواصل  :ذه املنطقةهلواالجتار هبا بطريقة غري مشروعة من الشواغل الرئيسية  اتال يزال إنتاج األفيوني  
مؤشرات تدل على تناقص إمجايل  ازدياد زراعة خشخاش األفيون غري املشروعة يف هذه املنطقة، حيث ال تظهر أيُّ

 املساحة املزروعة منه على حنو غري مشروع.
    

ر عدد بلدان املصَديف تزايد الال يزال  :صنع امليثامفيتامني واالجتار به وتعاطيهتصاعد آخر يف معدالت   
خفض على  من التحديات اليت جتابه العملالتواصل داخل املنطقة  اتوتنامي إمكاني التهريب تنوع دروبيف و

تعاطي مشكلة العرض والطلب، مما يزيد من احلاجة إىل تعاون فعال عرب احلدود املشتركة. كما تتزايد 
  عالج املتعاطني.معظم بلدان املنطقة مازالت تفتقر إىل خدمات مناسبة ل أنَّ امليثامفيتامني، يف حني
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نطقة يتمثل يف خلط املبرز اجتاه حديث يف هذه  :سوق املؤثرات النفسانية اجلديدةاستمرار توسع   
مي الرعاية الصحية مؤثرات نفسانية جديدة مبنشطات أمفيتامينية. ويطرح هذا األمر حتديات خطرية أمام مقدِّ

  ، كما أنه يؤدي إىل استفحال مشكلة رئيسية يف جمال الصحة العامة يف املنطقة.املخدِّرات وسلطات مراقبة
    

لرابطة أمم جنوب  املخدِّرات تقرر خالل االجتماع الوزاري الرابع املعين مبسائل :مي املكثفالتعاون اإلقلي  
شرق آسيا (آسيان) إضفاء طابع مؤسسي على االجتماع كجهاز تابع للجماعة السياسية واألمنية للرابطة. وجرى 

  .املخدِّرات ودعم االتفاقيات الدولية ملراقبة، املخدِّرات ملراقبة التأكيد على التزام الرابطة باعتماد هنج شامل ومتوازن
    

  أوروبا
  

 :األوروبية الرئيسية اليت هتدد أمن البلدان غري املشروعة متثل أحد املخاطر املخدِّرات ال تزال أسواق  
ُخمس العائدات  يلغري املشروعة حوا املخدِّرات وإدماهنا، تدر جتارة مخدِّراتوفقاً لتقديرات املرصد األورويب لل

غري  املخدِّرات بليون يورو سنويا على ٣١و ٢١اإلجرامية العاملية. وينفق مواطنو االحتاد األورويب وحدهم ما بني 
غري املشروعة  املخدِّرات . وميكن أن ُتعزى التغيريات املتسارعة اليت لوحظت يف األعوام األخرية يف أسواقاملشروعة

  ورات التكنولوجية.جزئيا إىل العوملة والتط
    

درب البلقان (من تركيا إىل بلغاريا وعرب  زال ما :ال يزال درب البلقان املمر الرئيسي لتهريب اهلريوين  
بلدان غرب البلقان وصوالً إىل أوروبا الغربية وأوروبا الوسطى، أو من بلغاريا عرب رومانيا وهنغاريا إىل أوروبا الغربية 

رئيسي لتهريب كميات كبرية من اهلريوين إىل أسواق اهلريوين الرئيسية يف أوروبا. وتزداد وأوروبا الوسطى) املمر ال
ب عربه اهلريوين حبرا من إيران وباكستان إىل شبه اجلزيرة العربية وشرق رَُّيه الذيالشواغل أيضاً إزاء الدرب اجلنويب 

ميناءي احلاويات يف روتردام  أنَّ وروبا. ويبدوأفريقيا كخطوة أوىل، ومن مث إىل مناطق أخرى يف أفريقيا أو إىل أ
  .ني لتهريب اهلريوين والكوكايني إىل االحتاد األورويبييرب (بلجيكا) ال يزاالن يشكالن حمورين رئيسو(هولندا) وأنت

    
من  شيئاً شهدت سوق الكوكايني يف االحتاد األورويب :تزايد الكميات املتوفرة من الكوكايني يف أوروبا  
، ٢٠١٤. ففي عام املخدِّرات يف األعوام األخرية، على الرغم من وجود مؤشرات على تزايد توافر االستقرار

نفس الكمية تقريباً وهي طنا،  ٦١,٦أبلغت بلدان يف االحتاد األورويب عن مضبوطات كوكايني بلغ جمموعها 
  طنا). ٦٢,٦( ٢٠١٣يف عام املضبوطة 

    
ُيقدَّر يف االحتاد األورويب أنَّ أكثر من ربع عدد  :عموم السكان بني ملخدِّراتا نسب مرتفعة لتعاطي  

غري املشروعة مرة واحدة يف حياهتم على  املخدِّرات عاماً تعاطوا ٦٤و ١٥األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني 
  األقل.

    
املبلغ عنها بوصفها  املخدِّرات أشيعهو  القنَّب :تعاطياً يف االحتاد األورويب املخدِّرات ب هو أشيعنَّالق  

من الذكور البالغني  اًمليون ٥١,٥ أنَّ ردَّألول مرة، ويق املخدِّرات السبب الرئيسي لتلقي العالج من تعاطي
يف املائة). وتقدر  ٢٤,٨مرة واحدة على األقل يف حياهتم ( القنَّب ات قد استهلكوامن اإلناث البالغ اًمليون ٣٢,٤و



15 

يف  واحدبصفة يومية أو شبه يومية بـ القنَّب عاماً من متعاطي ٦٤و ١٥الذين تتراوح أعمارهم بني  نسبة األشخاص
  .املائة يف االحتاد األورويب

    
متنوعة باإلضافة إىل اهلريوين، ُتتعاطى جمموعة  :يف املنطقةاملؤثرات األفيونية املتعاطاة اهلريوين هو أشيع   

 ، ذكر مكتب٢٠١٦عية، مثل امليثادون والبوبرينورفني والفينتانيل. ففي عام من املؤثِّرات األفيونية االصطنا
يدعو إىل القلق، وخصوصاً يف أوروبا الشرقية  رئيسيا تعاطي املؤثِّرات األفيونية ال يزال سبباً أنَّ واجلرمية املخدِّرات

من يعاجلون  املخدِّرات الج من تعاطياملرضى يف مراكز العيف املائة من جمموع  ٧٠أكثر من  إنَّ واجلنوبية، حيث
  .االضطرابات الناجتة عن تعاطي األفيونيات

    
، يصنع األمفيتامني و"اإلكستاسي" على منذ عدة سنوات :االصطناعية املخدِّرات صنعل منطقةأوروبا   

. اجلمهورية التشيكيةيف  غالباًحنو غري مشروع يف بلجيكا وهولندا، وامليثامفيتامني يف بلدان يف أوروبا الوسطى، و
األنشطة على صنع امليثامفيتامني يف هولندا ووجود بعض بظهور قدرات كبرية  أيضاًتوجد أدلة حديثة توحي و

  .ةتشيكيالمهورية اجليف بلدان على حدود احملدودة النطاق لصنعه 
    

، حىت وقت قريب، يف معدل انتشار تعاطي "اإلكستاسي"ظل  :عودة "اإلكستاسي" لالنتشار الواسع  
الكثري من الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، بعدما بلغ مستويات الذروة يف بداية األلفية الثانية حىت تراجع لدى 

قوة  أنَّ كمامنتصف العقد األول منها. وتشري بيانات حديثة إىل أنه أصبح متوفراً من جديد على نطاق أوسع. 
ظلت ، بينما ٢٠١٠منذ عام  أخذت تتزايد قراص واملساحيق والبلورات)مفعول منتجات "اإلكستاسي" (األ

مستقرة نسبيا. ويشكِّل توافر منتجات "اإلكستاسي" ذات اجلرعة العالية يف األسواق غري  ،يبدوأسعارها، فيما 
  .ومشكلة هتدد صحة السكان وسالمتهم جديداً خطراًاملشروعة 

    
نظام اإلنذار  كشف ،٢٠١٦أيار/مايو  حىت :سانية جديدة وتوافرهاال تباطؤ يف وترية ظهور مؤثرات نف  

مؤثر  ١٠٠مؤثراً نفسانياً جديداً؛ وأُبلغ عن  ٥٦٠، أكثر من ٢٠٠٥املبكر لالحتاد األورويب، الذي أنشئ يف عام 
  .أن يهدد صحة اإلنسانتلك املؤثرات من شأن التوافر املتزايد ل. و٢٠١٥نفساين جديد ألول مرة يف عام 

    
حجم  أنَّ من املالحظ :فينيل أسيتو أسيتونيتريل تراجعاً كبرياً-تراجع املضبوطات من مادة ألفا  

وهي مادة كيميائية بديلة ميكن استخدامها يف  ،)APAANفينيل أسيتو أسيتونيتريل (- املضبوطات من مادة ألفا
يف االحتاد األورويب منذ قد اخنفض  ،وعاملختربات اليت تصنع األمفيتامني وامليثامفيتامني على حنو غري مشر

 .، عندما أُخضعت هذه املادة للمراقبة الدولية٢٠١٤  عام
    

 أوقيانوسيا
  

ُوجد يف نيوزيلندا أنَّ معدل انتشار  :مستويات مرتفعة لتعاطي األمفيتامينات يف جمتمعات الشعوب األصلية  
. ويف أستراليا، قُدِّر معدل االنتشار األخرى السكانعات مجاتعاطي األمفيتامينات أعلى بني السكان املاوريني منه بني 

  املتوسط الوطين.و معدل يفوق السنوي لتعاطي األمفيتامينات يف جمتمعات الشعوب األصلية خبمسة يف املائة، وه
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يف  ١٦٨اهلريوين املضبوط عند احلدود األسترالية بنسبة كم  ازداد :يف أستراليا املخدِّرات مضبوطاتزيادة   
. كما حدثت زيادة يف كمية الكوكايني املضبوطة، وضبطت كمية قياسية من ٢٠١٥و ٢٠١٤املائة بني عامي 

 نَّ، فإيابلغ رقماً قياس القنَّب عدد ضبطيات أنَّ . وعلى الرغم منطنا ١٢,٦املنشطات األمفيتامينية يف البلد بلغت 
هذا األمر أيضاً على مضبوطات املؤثرات النفسانية  قب؛ وينطتعلى احلدود وداخل البلد اخنفض مضبوطاته كمية

  اجلديدة.
    

حيز النفاذ  ٢٠١٦لعام  املخدِّرات دخل تعديل قانون :الطيب للقنَّب بدء نفاذ اإلطار التشريعي األسترايل  
  لألغراض الطبية. يهاحلصول عليسمح بو القنَّب يتيح زراعة اييف أستراليا، وهو يوفر إطاراً تشريع

    
تضاعفت كمية امليثامفيتامني املضبوطة يف  :مستويات قياسية من مضبوطات امليثامفيتامني يف نيوزيلندا  

. وتضاعف عدد متعاطي امليثامفيتامني يف أستراليا على ٢٠١٥و ٢٠١٤نيوزيلندا أكثر من ثالث مرات بني عامي 
تامني واالجتار به إىل إنشاء فرقة عمل وطنية مدى فترة ست سنوات؛ وقد دفعت املستويات العالية من تعاطي امليثامفي

مضبوطات امليثامفيتامني يف بلدان أخرى يف ظهر . وت٢٠١٥عقار "اجلليد" يف نيسان/أبريل من عام معنية مبكافحة 
  تعاطي هذه املادة حمليا.إىل  أيضاًوتشري ُتستخدم كنقاط عبور لتهريب امليثامفيتامني، تلك البلدان  أنَّ املنطقة

    
يف مجيع املتجر هبا واملتعاطاة  املخدِّرات أشيع القنَّب مازال :يف املنطقة القنَّب مستوى مرتفع من تعاطي  

التقدير العاملي مبا يفوق بكثري يف املائة،  ١٠ حبوايلحيث يقدر املعدل السنوي النتشار تعاطيه أحناء أوقيانوسيا، 
  .يف املائة ٣,٨البالغ 

    
من عدم وجود بيانات حديثة بالنظر إىل  :املتعاطنيوعالج  املخدِّرات عن تعاطياالفتقار إىل بيانات   

احلكومات إىل تكثيف جهودها الرامية إىل مجع مزيد من اهليئة أستراليا ونيوزيلندا، تدعو  فيما عدابلدان املنطقة 
والشركاء اإلقليميني والثنائيني إىل  وعالج مدمنيها. وتدعو اهليئة أيضاً اجملتمع الدويل املخدِّرات البيانات عن تعاطي

  .تقدمي الدعم إىل تلك البلدان من أجل حتقيق هذه الغاية
    

أصبحت السلطتان اجلمركيتان يف فيجي وفانواتو، يف  وتبادهلا:اجلهود املبذولة من أجل مجع املعلومات   
آخر فقط يف مجيع أحناء  بلداً ٢٠دتني يف منطقة احمليط اهلادئ، من بني ي، السلطتني اجلمركيتني الوح٢٠١٦عام 

  لتابع للمنظمة العاملية للجمارك.االوطنية نظام شبكة إنفاذ القوانني اجلمركية تطبقان العامل، اللتني 
    

    املخدِّرات النظام الدويل ملراقبة تطبيق تساعد احلكومات يف املخدِّرات اهليئة الدولية ملراقبة
وتشجيعه،  املخدِّرات م اهليئة، باإلضافة إىل أعماهلا املتعلقة برصد تنفيذ املعاهدات الدولية الثالث ملراقبةتقدِّ

غري املشروع واالجتار هبا وتعاطيها ومنع تسريبها وتعاطيها،  املخدِّرات املساعدة إىل احلكومات يف التصدي لصنع
  مع ضمان توافر األدوية اخلاضعة للمراقبة.
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  اجملدولة استخدام التكنولوجيا احلديثة يف رصد التجارة الدولية يف املواد :أدوات جديدة ألغراض قدمية
لدعم رصد التجارة  مة خصيصاًمصمَّاملباشر اسويب احلتصال لالأنشأت اهليئة يف السنوات العشر األخرية أربعة نظم 

. ويركز كل نظام على جانب خمتلف من جوانب يف حال وقوع ضبطيات بشأهنا الدولية يف املواد اجملدولة والتعاون
  وييسر تبادالً سريعاً وآمناً ومباشراً للمعلومات فيما بني احلكومات. املخدِّرات مراقبة

  
م نظام "بن أونالين" (نظام اإلشعارات السابقة للتصدير باالتصال احلاسويب املباشر) يف جتارة ستخَدُي  ●

املشروعة إلرسال إشعارات سابقة للتصدير إىل البلدان املستوردة للمواد الكيميائية. ويساعد السالئف 
السالئف الكيميائية التجارية عرب املتعلقة بعامالت املق من مشروعية فرادى نظام "بن أونالين" على التحقُّ

  غري املشروعة. راتاملخدِّ احلدود وحتديد الشحنات املشبوهة قبل أن تبلغ وجهتها وتدخل يف صنع
ر نظام "بيكس" (نظام اإلخطار حبوادث السالئف) تبادل املعلومات عن احلوادث املتعلقة باملواد سَِّيُي  ●

، فيوفر هاالكيميائية (ضبط السالئف الكيميائية وتفكيك املختربات السرية وما إىل ذلك) بعد وقوع
  املشروعة داخل احلدود وعربها. للسلطات معلومات إرشادية لبدء التحقيق يف األنشطة غري

ر نظام أيونيكس (نظام التبليغ عن احلوادث التابع ملشروع "آيون") منصة لتبادل املعلومات على الصعيد فَِّوُي  ●
متنامياً على الصحة العامة،  العمليايت عن احلوادث املتعلقة باملؤثرات النفسانية اجلديدة اليت تشكل خطراً

  مراقبة الدولية.وإن كانت غري خاضعة لل
اهليئة  من أدواتأحدث أداة  " هو12ES" باسم املعروف اختصاراً النظام الدويل ألذون االسترياد والتصدير  ●

. وتدعم هذه األداة التبادل اآلمن ألذون االسترياد والتصدير للتجارة الدولية املخدِّرات الدولية ملراقبة
يف الواردات أو الصادرات. وهي أداة التجاوز عدم  تضمنو ،واملؤثرات العقلية املخدِّرات املشروعة يف

 االمتثال للمعاهداتالرامية إىل جهودها  حتسنيمن أجل جلميع احلكومات استخدامها أساسية ينبغي 
  اضعة للمراقبة وترشيد استخدامها.احلصول على األدوية احملتوية على مواد خ وزيادة سبل

    
قدرات السلطات الوطنية املختصة على ضمان توافر األدوية اخلاضعة م: بناء لُّمشروع اهليئة للتع

  للمراقبة مع منع تسريبها وتعاطيها
م. وهو مشروع جديد يهدف لُّلتعاخلاص باشروع هذا املتنفيذ أول أنشطة يف إطار  ٢٠١٦بدأت اهليئة يف أوائل عام 

تتمثل الغاية النهائية . واملخدِّرات التفاقيات الدولية ملراقبةإىل تقدمي املساعدة الفنية إىل السلطات الوطنية يف االمتثال ل
للمشروع يف ضمان توافر املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية، مع منع تعاطيها وتسريبها إىل 

 شرق أفريقيا نظمت، يف إطار هذا املشروع، حلقتان تدريبيتان إقليميتان (يف، ٢٠١٦يف عام قنوات غري مشروعة. و
واملؤثرات  العقاقري املخدرةللتوعية بشأن أمهية توافر وطنيتان وجنوب وشرق آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ) وحلقتا عمل 

العقلية لألغراض الطبية والعلمية (يف تايلند وكينيا). وجيري، يف إطار هذا املشروع، استحداث منائط تعليمية إلكترونية 
يف مناطق أخرى من العامل.  ٢٠١٧يب. ومن املقرر تنفيذ أنشطة تدريب وتوعية يف عام هبدف توسيع نطاق التدر
  وتوسيعها. أنشطتهاستمرار م دعماً متزايداً ومتواصالً من أجل لُّويتطلب مشروع اهليئة للتع
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