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التقارير الصادرة عن الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّرات يف عام 2018

رات لعام E/INCB/2018/1( 2018( بالتقارير التالية:   يُستكَمل تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ

   التقدم املحَرز يف ضامن ُسبل الحصول عىل كميات كافية من املواد الخاضعة للمراقبة الدولية لألغراض 
)E/INCB/2018/1/Supp.1( الطبية والعلمية

Narcotic Drugs: Estimated World Requirements for 2019—Statistics for 2017 )E/INCB/2018/2(

Psychotropic Substances: Statistics for 2017—Assessments of Annual Medical and Scientific 
Requirements for Substances in Schedules II, III and IV of the Convention on Psychotropic 
 Substances of 1971 )E/INCB/2018/3(

رات واملؤثِّرات العقلية بصفة غري مرشوعة:     السالئف والكيمياويات التي يكرث استخدامها يف صنع املخدِّ
املتحدة  األمم  اتفاقية  من   12 املادة  تنفيذ  عن   2018 لعام  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة  تقرير 

)E/INCB/2018/4( 1988 رات واملؤثِّرات العقلية لسنة ملكافحة االتِّجار غري املرشوع يف املخدِّ

العقلية  واملؤثِّرات  رات  املخدِّ تشمل  والتي  الدولية،  للمراقبة  الخاضعة  للمواد  ثة  املحدَّ القوائم    وترد 
طبعات  آخر  يف  مرشوعة،  غري  بصفة  العقلية  واملؤثِّرات  رات  املخدِّ صنع  يف  استخدامها  يكرث  التي  واملواد 
التي  الحمراء”(  و“القامئة  الخرضاء”  و“القامئة  الصفراء”  )“القامئة  اإلحصائية  باالستامرات  امللحقة  املرفقات 

تصدرها الهيئة أيضاً.

االتصال بالهيئة الدولية ملراقبة املخدِّرات

  ميكن االتصال بأمانة الهيئة عىل العنوان التايل:

 Vienna International Centre
 Room E-1339
 P.O. Box 500
 1400 Vienna
 Austria

 
  وإضافًة إىل ذلك، ميكن االتصال باألمانة بالوسائط التالية:

)+43-1( 26060 الهاتف:    
5867-26060 )1-43+( أو 26060-5868 الفاكس:    

incb.secretariat@un.org الربيد اإللكرتوين:    

.)www.incb.org( ونصُّ هذا التقرير متاح أيضاً يف موقع الهيئة عىل اإلنرتنت  
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تصدير

رات )الهيئة( لعام ٢٠١٨ االحتفال بالذكرى الخمسني إلنشاء الهيئة،  يواكب نرش تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ

رات لسنة ١٩٦١.)١( وقد تطورت التحديات العاملية يف مجال مراقبة  التي تأسست عمالً باالتفاقية الوحيدة للمخدِّ

التحديات،  لتلك  للتصدي  وتوخياً  قرن.  نصف  قبل  األول  السنوي  تقريرها  الهيئة  اعتمدت  أن  منذ  رات  املخدِّ

اعتمدت الدول اتفاقيتني أخريني، هام اتفاقية املؤثِّرات العقلية لسنة ١٩٧١)٢( واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

رات واملؤثِّرات العقلية لسنة ١٩٨٨،)3( مام أدَّى إىل توسيع مسؤوليات الهيئة. ويف  االتجار غري املرشوع يف املخدِّ

التزامها بغايات وأهداف االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة  عام ٢٠١٦، أكدت الدول األعضاء باإلجامع مجدداً 

رات العاملية، التي عقدت يف تلك السنة. رات أثناء الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة املخدِّ املخدِّ

االتفاقيات  تنفيذ  إليها بشأن ضامن  بالوالية املسندة  الهيئة أن تفي  الدول األعضاء، ال تستطيع  وبدون تعاون 

تلك  األطراف عندما صاغت  الدول  التي وضعتها  واملتطلبات  لألهداف  رات وفقاً  املخدِّ ملراقبة  الثالث  الدولية 

خ ذلك التعاون من خالل  االتفاقيات ووقَّعت عليها. وقد قررت الهيئة، مبناسبة الذكرى الخمسني إلنشائها، أن ترسِّ

عقد اجتامع مع ممثيل الدول األعضاء أثناء دورتها ١٢3، التي عقدتها يف فيينا يف ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٨، من 

رات وبحث مبادرات للتصدي لتلك التحديات. أجل النظر يف التحديات الراهنة التي تعرتض مراقبة املخدِّ

ومن التحديات الرئيسية يف هذا الشأن التفاوت يف إمكانية الحصول عىل األدوية الخاضعة للمراقبة الدولية ومدى 

توافرها؛ ففي العديد من البلدان، ال يجد املرىض دواء مسكنا آلالمهم وتُجرى عمليات جراحية دون تخدير، حتى 

يف حاالت الطوارئ أيضاً؛ بينام يف مناطق أخرى، يساهم عدم ترشيد رصف األدوية املسكنة لآلالم التي تحتوي 

عىل مؤثرات أفيونية يف نشوء أزمات صحة عمومية مع تزايد عدد الوفيات الناجمة عن تناول جرعات مفرطة 

من تلك العقاقري. وعىل الرغم من األدلة التي تثبت فعالية استخدام ماديت امليثادون والبُوبْريُنوْرفني الخاضعتني 

البلدان، ومنها  األفيونية، فام زال استخدامهام محدوداً يف بعض  للمؤثرات  االرتهان  الدولية يف عالج  للمراقبة 

الظاهر  اإلفراط  أنَّ  ذلك  إىل  ويضاف  األفيونية.  للمؤثِّرات  االرتهان  مستويات  يف  بالغ  ارتفاع  من  تعاين  بلدان 

القنوات غري املرشوعة. وملساعدة  البلدان يزيد من احتامالت ترسيبها إىل  البن زوديازيبينات يف بعض  يف عرض 

م املحَرز يف ضامن  الحكومات عىل معالجة هذه األوضاع، شفعت الهيئة تقريرها لعام ٢٠١٨ مبلحق عنوانه التقدُّ

ُسبل الحصول عىل كميات كافية من املواد الخاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية.)4( ويتضمن ذلك 

للتقدم الذي أُحرز يف تنفيذ التوصيات بشأن توافُر املواد الخاضعة للمراقبة الدولية  التقرير الخاص استعراضاً 

وإتاحة سبل الحصول عليها وفق املنصوص عليه يف الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة االستثنائية ويف ملحق 

م نحو التخفيف  م إىل الحكومات إرشادات ملساعدتها يف إحراز تقدُّ تقرير الهيئة السنوي لعام ٢٠١5.)5( وهو يقدِّ

من املعاناة وتحقيق الهدف 3 من أهداف التنمية املستدامة املتعلق بضامن متتع الجميع بأمناط عيش صحية 

وبالرفاهية يف جميع األعامر.

ياً  ياً لتنفيذ املعاهدات الشامل، وتحدِّ وإباحة استعامل القنَّب ألغراض غري طبية يف بعض البلدان مشكلة متثِّل تحدِّ

ياً للدول األطراف يف تلك  للصحة العمومية والرفاه العمومي، وخصوصاً يف أوساط الشباب، وتشكِّل كذلك تحدِّ

املعاهدات. ومن ثم فإن الهيئة تكرر التأكيد عىل أنَّ االتفاقيات تقرص استعامل املواد الخاضعة للمراقبة، مبا يف 

مع  مواصلة حوارها  زالت حريصة عىل  ما  أنها  تؤكِّد  كام  والعلمية حرصاً،  الطبية  األغراض  القنَّب، عىل  ذلك 

حكومات البلدان التي أباحت استعامل القنَّب ألغراض غري طبية.

)١(   األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد 5٢٠، الرقم ٧5١5.

)٢(  املرجع نفسه، املجلد ١٠١٩، الرقم ١4٩5٦.

)3(  املرجع نفسه، املجلد ١5٨٢، الرقم ٢٧٦٢٧.

.E/INCB/2018/1/Supp.1  )4(

)5(  توافر العقاقري الخاضعة للمراقبة الدولية: ضامن سبل الحصول عىل كميات كافية منها لألغراض الطبية والعلمية — لزوم توفُّرها 

.(E/INCB/2015/1/Supp.1) بكميات كافية وغري مقيدة دون داع
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القنَّبني  وشبائه  القنَّب  استعامل  وفوائد  مخاطر   ٢٠١٨ لعام  السنوي  التقرير  من  املواضيعي  الفصل  ويتناول 

لألغراض الطبية والعلمية و“الرتفيهية”. ففي عدة بلدان، يُحتمل أن يكون ضعف التنظيم الرقايب لربامج القنَّب 

الطبي وما يقرتن بذلك من تدين إدراك مخاطر تعاطي القنَّب قد ساهم يف إباحة استعامله ألغراض غري طبية. كام 

أنَّ برامج القنَّب الطبي غري الخاضعة للتنظيم الرقايب وفقاً لالتفاقيات ميكن أن تؤدي إىل ترسيب القنَّب الستعامله 

يف أغراض غري طبية. ويحدد الفصل املواضيعي متطلبات مراقبة القنَّب وشبائه القنَّبني، ويقدم ملحة عامة عن 

االستعامالت الطبية لشبائه القنَّبني وعن نُظم السجالت الصيدالنية املقرتنة بها، ويسلِّط الضوء عىل اآلثار السلبية 

لتعاطي القنَّب يف األمد القصري واألمد الطويل كليهام.

ويف عام ٢٠١٧، تجاوز حجم االقتصاد غري املرشوع لألفيونيات يف أفغانستان القيمة اإلجاملية للصادرات األفغانية 

املرشوعة من السلع والخدمات. وما زال يساور الهيئة قلق بالغ تجاه تأثري إنتاج األفيون غري املرشوع عىل صحة 

ورفاه السكان داخل أفغانستان وخارج حدودها. ولذلك نهيب بهيئات األمم املتحدة ووكاالتها املعنية تقديم 

رات يف أفغانستان. املزيد من املساعدة التقنية واملالية من أجل التصدي للتحديات التي تعرتض مراقبة املخدِّ

مرشوع  غري  نحو  عىل  الكوكايني  وصنع  الكوكا  شجريات  زراعة  يف  التزايد  تجاه  أيضاً  يساورنا  القلق  زال  وما 

يف كولومبيا.

رات هو صون صحة البرش ورفاههم، مبا يف ذلك  وملا كان الهدف األسايس لالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّ

ضامن التمتع الكامل بحقوق اإلنسان، فإن هذا التقرير يتضمن توصيات بشأن تدابري العدالة الجنائية املناهضة 

رات التي تراعي مبدأ التناسب. ونحن نهيب بالدول وضع اسرتاتيجيات فعالة ملنع تعاطي  للجرائم املتصلة باملخدِّ

رات ولتوفري خدمات العالج وإعادة التأهيل والرعاية الالحقة وإعادة اإلدماج يف املجتمع. املخدِّ

العام الثالثني من عمر نظام مراقبة السالئف، حيث إنه يوافق الذكرى الثالثني العتامد  وميثل عام ٢٠١٨ أيضاً 

اتفاقية سنة ١٩٨٨. وقد شهدت تلك األعوام الثالثون تحقيق نتائج هامة، حيث مل يعد هناك فعليًّا أي ترسيب 

املواد  فإن  ذلك،  ومع  املرشوعة.  غري  القنوات  إىل  املرشوعة  الدولية  التجارة  قنوات  من  املجدَولة  للسالئف 

الدولية  املراقبة  أمام  تحدياً  تفرض  األولية،  والسالئف  البديلة  الكيميائية  املواد  مثل  املجدَولة،  غري  الكيميائية 

رات. وهناك حاجة إلجراء مناقشات سياساتية عىل الصعيد الدويل الستبانة ُسبل للميض قُدماً يف التصدي  للمخدِّ

لهذا التحدي، بناًء عىل التدابري الناجحة املطبَّقة ملراقبة السالئف. وينبغي للحكومات أن تستند أيضاً إىل هذه 

التدابري يف التعامل مع املؤثرات النفسانية الجديدة، التي ميكن أن ترض الناس، وإبعادها عن متناولهم. وقد أجرت 

طات األمفيتامينية، وقدمت توصيات بإدراجها يف الجدول  الهيئة يف عام ٢٠١٨ تقييام لثالث مواد من سالئف املنشِّ

رات عىل تلك التوصيات يف آذار/مارس ٢٠١٩. كام يتناول  ت لجنة املخدِّ األول من اتفاقية سنة ١٩٨٨. وسوف تصوِّ

ق. وميكن االطالع  تقرير الهيئة لعام ٢٠١٨ عن تنفيذ املادة ١٢ من اتفاقية سنة ١٩٨٨)٦( هذه املسألة برشح معمَّ

رة واملؤثرات العقلية يف منشوراتها  عىل تفاصيل أعامل الهيئة بشأن مراقبة التجارة املرشوعة يف العقاقري املخدِّ
التقنية التي أصدرتها يف عام ٢٠١٨ بخصوص هذه املواضيع.)٧(

الدولية  املراقبة  التفاقيات  ال  الفعَّ التنفيذ  خالل  من  مواطنيها  رفاه  صون  عىل  األعضاء  الدول  وملساعدة 

رات، أعدت الهيئة مجموعة من األدوات املتاحة مجاناً للسلطات الوطنية. وتشمل هذه األدوات النظام  للمخدِّ

الدويل ألذون االسترياد والتصدير )I2ES(، ونظام اإلشعارات السابقة للتصدير باالتصال الحاسويب املبارش )نظام 

بن أونالين(، ونظام اإلخطار بحوادث السالئف )نظام بيكس(، ونظام اإلخطار بالحوادث التابع ملرشوع آيون 

لتوزيع  للتصدي  العملياتية  الرشاكات  باسم  املعروف  العاملي  للتعلُّم، ومرشوعها  الهيئة  )آيونيكس(، ومرشوع 

رات واملؤثّرات العقلية بصفة غري مرشوعة: تقرير الهيئة الدولية  السـالئف والكيمياويات التي يكرث استخدامها يف صنع املخدِّ  )٦(  

رات واملؤثِّرات العقلية  رات لعام 2018 عن تنفيذ املادة 12 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتِّجار غري املرشوع يف املخدِّ ملراقبة املخدِّ
.(E/INCB/2018/4) 1988 لسنة

 Psychotropic )٧(  Narcotic Drugs: Estimated World Requirements for 2019 — Statistics for 2017 (E/INCB/2018/2) و   

 Substances: Statistics for 2017 — Assessments of Annual Medical and Scientific Requirements for Substances in 
.Schedules II, III and IV of the Convention on Psychotropic Substances of 1971 (E/INCB/2018/3)
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املؤثرات األفيونية وبيعها غري املرشوعني )OPIOIDS(، وهذه األدوات تعتمد هي أيضاً عىل مشاركة الحكومات 

ودعمها املستمرين.

يات القامئة أمامنا وعىل تعزيز الصحة العمومية والرفاه العمومي من  ي للتحدِّ ويف ضوء عملنا املشرتك عىل التصدِّ

رات أصبحت تضم  رات، أودُّ أن أشري إىل أنَّ املعاهدات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّ خالل املراقبة الفعالة للمخدِّ

رة واملؤثرات العقلية والسالئف من  كل دول العامل تقريباً، وأنه مل يعد هناك فعليًّا أي ترسيب للعقاقري املخدِّ

قنوات التجارة الدولية املرشوعة إىل القنوات غري املرشوعة.

رات، قد تبدو مهولة، وقد يبدو تأثريها عىل الصحة العمومية  والتحديات، التي نواجهها يف مجال مراقبة املخدِّ

التغلب  أمكننا  السياسية،  اإلرادة  العمل وتوافر  التعاون يف  املدى. ومع هذا، وبفضل  العمومي عظيم  والرفاه 

بالفعل عىل التحديات من هذا القبيل عىل مدار القرن املايض منذ عقد االجتامع الحكومي الدويل األول بشأن 

رات يف عام ١٩٠٩. ونحن اليوم بحاجة إىل التحيل بتلك الروح وذلك االلتزام، مام يحدو يب إىل أن  مراقبة املخدِّ

أحثكم عىل دراسة وتنفيذ التوصيات الواردة يف هذا التقرير السنوي وملحقه ويف تقرير عام ٢٠١٨ عن تنفيذ 

املادة ١٢ من اتفاقية سنة ١٩٨٨. وإن الهيئة لتقف دامئاً عىل أهبة االستعداد لدعم الدول األعضاء مبا حصلته من 

خربات وتجارب عىل مدار نصف قرن من الزمان.

فريوج سومياي
رئيس

رات الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ
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ملحوظات إيضاحية

مل تؤخذ يف االعتبار عند إعداد هذا التقرير البيانات الواردة بعد ١ ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٨.

نها عىل اإلعراب عن أيِّ رأي  ال تنطوي التسميات املستخَدمة يف هذا املنشور وال طريقة عرض املادة التي يتضمَّ
كان من جانب األمانة العامة لألمم املتحدة بشأن املركز القانوين أليِّ بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو للسلطات 

القامئة فيها أو بشأن تعيني حدودها أو تخومها.

ويُشار إىل البلدان واملناطق باألسامء التي كانت تُستخَدم رسميًّا عند جمع البيانات ذات الصلة.

وجميع اإلشارات الواردة إىل الدوالر مقصود بها دوالرات الواليات املتحدة األمريكية ما مل يرد غري ذلك. 

واستُخدمت يف هذا التقرير املخترصات التالية:

املنظمة الدولية للرشطة الجنائية إنرتبول 

رات االصطناعية: التحليل واإلبالغ واالتجاهات برنامج الرصد العاملي للمخدِّ برنامج سامرت 

)MDMA 4،3–ميثيلني ديوكيس ميثامفيتامني )ويعرف اختصاراً بـ ميثيلني ديوكيس ميثامفيتامني 

نظام اإلخطار بالحوادث التابع ملرشوع آيون نظام آيونيكس 

نظام اإلشعارات السابقة للتصدير باالتصال الحاسويب املبارش نظام بن أونالين 

نظام اإلخطار بحوادث السالئف نظام بيكس 

النظام الدويل ألذون االسترياد والتصدير  I2ES نظام

رات الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ الهيئة 





1

الفصل األول
ب  االستعماالت الطبي�ة والعلمية و‘‘الترفيهية’’ للقنَّ

بي�ن: المخاطر والمنافع وشبائه القنَّ

 1 اإلطار 

الرئيسية  املصطلحات  بعض 

املزهرة  األطراَف  القنَّب  نبتة  منتجات  وتشمل  القنَّب.  نبتة  من  املشتقة  املنتجات  ومشتقاته" جميع  "القنَّب  بمصطلح  يقصد   –1
الصالحة  واملستحرضات  )الشموع(  املركزة  القنَّب  ومستخلصات  القنَّب،  وزيوت  )الحشيش(،  املضغوط  القنَّب  وراتنج  )املاريوانا(، 

لألكل )مثالً النُّقوع والكعك والشوكوالتة(.

ر أنَّ هناك 104 مواد من شبائه القنَّبني الفريدة الطبيعية املنشأ، ولكنَّ  شبائه القنَّبني هي مواد ال توجد إالَّ يف نبتة القنَّب. ويُقدَّ  –2
املادتني اللتني درستا عىل أوسع نطاق هما الترتاهيدروكانابينول والكانابيديول:

أو  باالبتهاج  اإلحساس  يثري  كأن  الرتفيه"،  "لغرض  يتعاطاه  من  يلتمسها  نفسانية  آثاراً  الترتاهيدروكانابينول  •  يُحِدث 
االسرتخاء أو ينتج تجارب حسية عارمة مثالً؛ 

مضادة  آثار  وله  الترتاهيدروكانابينول،  يُحدثها  التي  النفسانية  اآلثار  ف  يخفِّ قد  وهو  قليلة.  نفسانية  آثار  •  للكانابيديول 
للتأكسد وااللتهابات وواقية لألعصاب.

األخرى  القنَّبني  شبائه  أو  الترتاهيدروكانابينول  آلثار  مماثلة  آثار  ولها  املخترب  يف  تُنتَج  مواد  هي  االصطناعية  القنَّبني  شبائه   –3 
)مثالً النابيلون(.

تشمل املستحرضات الصيدالنية املعتَمدة من شبائه القنَّبني الدرونابينول والنابيلون والنابيكسيموالت والكانابيديول. وتُجَرى   –4
حاليًّا بحوٌث عن االستعماالت املحتملة لشبائه القنَّبني األخرى.

 :National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids املصادر: 
)The Current State of Evidence and Recommendations for Research )Washington, D.C., National Academies Press, 2017؛ ومنظمة الصحة 
 Leslie L. Iversen, The Science of Marijuana, 2nd ed. جنيف، 2016(؛ و( The Health and Social Effects of Nonmedical Cannabis Use ،العاملية

.)Oxford, Oxford University Press, 2008(

للمرىض  تسمح  ترشيعات  دول  عدة  حكومات  أصدرت   –١
الرسطان  حاالت  )مثل  معيَّنة  صحية  مشاكل  من  يعانون  الذين 
امليؤوس منها، والرصع، وأمراض الجهاز العصبي( باستعامل شبائه 
تعاريف  عىل  لالطالع   ١ اإلطار  )انظر  العالج  يف  والقنَّب  القنَّبني 
املصطلحات الرئيسية(. وقد كان لبعض برامج القنَّب الطبي تأثري 
الرقايب عىل نحو  للتنظيم  العمومية ألنها مل تخضع  بالصحة  ضار 

رات، مام أدى  فعال مبا يتوافق مع املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ
إىل ترسيب القنَّب الستعامله ألغراض غري طبية. ورمبا كان ضعف 
تدين  بذلك من  يقرتن  وما  الطبي،  القنَّب  لربامج  الرقايب  التنظيم 
إدراك مخاطره، عامالً ساهم يف إباحة استعامل القنَّب غري الطبي، 
رات )انظر الفقرة 5  خالفاً ألحكام املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ

واألقسام هاء–كاف أدناه(، يف عدة بلدان.



رات 2٢٠١8  تقرير الهيئ�ة الدولية لمراقبة المخدِّ

االتفاقية  والرابع من  األول  الجدولني  والقنَّب مدرج يف   –٢
بربوتوكول  املعدلة  بصيغتها  لسنة ١٩٦١  رات  للمخدِّ الوحيدة 
سنة ١٩٧٢،)١( ألنه يسبب االرتهان وله عواقب ضارة عىل الصحة 
العمومية )انظر القسم هاء أدناه(،)٢( منها وقوع إصابات نتيجة 
بأمراض عقلية  الناجمة عنه، واإلصابة  حوادث املركبات اآللية 
اإلدرايك  األداء  هان(، وضعف  )الذُّ النفساين  التشوش  مثالً  منها 
بنمو  واإلرضار  املراهقني،  لدى  النمو  وتعطُّل  والتعليمي، 
املراهقة ميكن  أثناء مرحلة  القنَّب  تعاطي  بدء  أنَّ  الجنني. كام 
القابلية  خالله  تتزايد  الذي  الوقت  ذلك  يف  املخ  بنمو  يرض  أن 

للتعرض للمخاطر.

وشبائه القنَّبني األساسية ذات الخصائص املؤثرة نفسانيًّا،   –3
الكيميائية  وبدائلها  وإيسومرياته  الترتاهيدروكانابينول  أي 
املجسمة، مدرجة يف الجدول األول من اتفاقية املؤثرات العقلية 
مشكلة  ومتثل  االرتهان  إىل  تؤدي  أن  ميكن  ألنها   )3(١٩٧١ لسنة 

عمومية اجتامعية.

 )4(،٢٠١٧ لعام  السنوي  تقريرها  يف  الهيئة،  ُعنيت  وقد   –4
النظر يف املصطلحات املتعلقة باالستعامل الطبي لشبائه  بإعادة 
القنَّبني. ووفقاً لذلك، فإنَّ مصطلح “شبائه القنَّبني الطبية” ال يشري 
يف هذا الفصل إال إىل شبائه القنَّبني املستخلصة من نبتة القنَّب 
أو املخلَّقة )االصطناعية(، التي خضعت للتقييم من حيث أمانها 
تأثريها يف تجارب رسيرية تستخدم مجموعات ضابطة  وفعالية 

)تجارب رسيرية مضبوطة(، وُرخِّص باستعاملها كدواء.

ويُحتمل أن يكون لربامج االستعامل الطبي لشبائه القنَّبني،   –5
الصحة  عىل  ضارة  آثار  الرقايب،  التنظيم  ضعف  من  تعاين  التي 
العمومية، إذ قد تؤدي إىل زيادة معدالت تعاطي القنَّب ألغراض 
غري طبية لدى البالغني، وقد تساهم يف إباحة استعامله لألغراض 
القنَّب لدى  لتعاطي  املتصورة  بالتهوين من املخاطر  الطبية  غري 
)أو  الطبي  غري  استعامله  إباحة  من  خشيتهم  وتقليل  الناس 
املعاهدات  ألحكام  املناقض  “الرتفيهي”(،  االستعامل  ما يسمى 

رات. الدولية ملراقبة املخدِّ

ويبنيِّ هذا الفصل بوضوح الرشوط التي تُجيز مبقتضاها   –٦
كام  القنَّبني،  لشبائه  الطبي  االستعامل  الدولية  املعاهداُت 
وفعالية  أمان  مبدى  املتعلقة  لألدلة  موجزاً  ملخصاً  يتضمن 

األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد ٩٧٦، الرقم ١4١5٢.  )١(

كان من املقرر، يف وقت االنتهاء من إعداد هذا التقرير، أن تعقد   )٢(

العاملية،  الصحة  ملنظمة  التابعة  األدوية،  عىل  باالعتامد  املعنية  الخرباء  لجنة 
الذي   ،)٢٠١٨ الثاين/نوفمرب  ترشين   ١٢–١٦( واألربعني  الحادي  اجتامعها 
به،  متصلة  ومواد  القنَّب  منها  املواد،  لبعض  نقديًّا  استعراضاً  خالله  ستُجري 
والدلتا–٩–ترتاهيدروكانابينول  وصبغاته  ومستخلصاته  وراتنجه  القنَّب  أي 
وإيسومريات الترتاهيدروكانابينول، ليك تشري عىل املدير العام ملنظمة الصحة 
لجنة  إىل  املنظمة  تحيلها  أن  ينبغي  التي  التقييامت  أو  بالتوصيات  العاملية 
رات حتى تنظر فيها عمالً بأحكام الفقرات 3 ’3’ و4 و5 و٦ من املادة 3  املخدِّ
لة، والفقرة 4 من املادة ٢ من اتفاقية  من اتفاقية سنة ١٩٦١ بصيغتها املعدَّ

املؤثرات العقلية لسنة ١٩٧١.

األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد ١٠١٩، الرقم ١4٩5٦.  )3(

.E/INCB/2017/1  )4(

أيضاً  ويوضح  متنوعة.  طبية  أغراض  القنَّبني يف  شبائه  استعامل 
التنظيم الرقايب املتَّبعة  مواطن القوة والقصور يف مختلف نُهج 
يف السامح باالستعامل الطبي لشبائه القنَّبني، مبا يف ذلك مخاطر 
الفصل  ويناقش  الطبي.  استعامله غري  أجل  القنَّب من  ترسيب 
لربامج  الرقايب  التنظيم  ضعف  يؤدي  أن  إمكانية  مدى  كذلك 
استعامل  إباحة  مرحلة  إىل  االنتقال  تيسري  إىل  الطبي  القنَّب 
للدول  توصيات  إىل  ويخلص  الطبية،  غري  لألغراض  القنَّب 
متتثل  الطبية  القنَّبني  بشبائه  خاصة  برامج  تنفيذ  كيفية  بشأن 

رات. الدولية ملراقبة املخدِّ ملقتضيات املعاهدات 

ألف–  القنَّب ومشتقاته واالتفاقيات 

الدولية ملراقبة املخدِّرات

 ١٩٦١ سنة  اتفاقية  من   4 املادة  من  )ج(  الفقرة  تنصُّ   –٧
يف  املجدولة  رات  املخدِّ استعامل  قرَص  عىل  لة  املعدَّ بصيغتها 
الطبية  األغراض  عىل  ومشتقاته،  القنَّب  ذلك  يف  مبا  االتفاقية، 
والعلمية. ومبقتىض االتفاقية، يجوز إجراء عمليات تقييم لشبائه 
القنَّبني يف إطار تجارب رسيرية مضبوطة من أجل تقدير املنافع 

واملضار الناجمة عن استعاملها يف الطب.

األطراف  الدول  عىل  التي  الرشوط  املعاهداُت  د  وتحدِّ  –٨
لألغراض  ومشتقاته  القنَّب  باستعامل  السامح  عند  بها  التقيد 
اتفاقية  من  و٢٨   ٢3 املادتان  تلزم  املثال،  سبيل  فعىل  الطبية. 
لة الحكومات بأن تنشئ جهازاً وطنيًّا  سنة ١٩٦١ بصيغتها املعدَّ
من  عرضها  وتنظيم  القنَّبني  شبائه  إنتاج  ملراقبة  بالقنَّب  معنيًّا 
عن  مسؤول  الوطني  الجهاز  وهذا  الطبي.  االستعامل  أجل 
املخزونات  وحيازة  املنتجات  ورشاء  اإلنتاج  تراخيص  إصدار 
واحتكار تجارة الجملة يف تلك املواد ومخزوناتها. ويجب عليه 
التي  رات  املخدِّ لكميات  تقديرات  الهيئة  إىل  سنويًّا  يقدم  أن 
سوف تُستعمل لألغراض الطبية، وعليه أن يقدم أيضاً تقديرات 

رات. لعدد املرىض الذين سوف يُعالجون مبخدِّ

يجب  به،  واالتجار  القنَّب  استعامل  إساءة  منع  وبغية   –٩
عىل الدول األطراف أن تتخذ تدابري ملنع زراعته بدون إذن وأن 
تضبط محاصيله املزروعة عىل نحو غري مرشوع وتتلفها. ويجب 
لشبائه  الطبي  االستعامل  برامج  وتنفيذ جميع  يخضع وضع  أن 

القنَّبني للسلطة الكاملة للدولة املعنية.

لضامن  فعالة  ترشيعية  أُطر  بإرساء  املعاهدات  وتقيض   –١٠
استعامل القنَّب ومشتقاته تحت اإلرشاف الطبي ومنع ترسيبهام 
لالستعامل غري الطبي. وعىل الحكومات، التي تسمح باالستعامل 
بأمر  إال  يتم  االستعامل ال  أن هذا  تتأكد من  أن  للقنَّب،  الطبي 
السليمة  الطبية  املامرسة  لقواعد  وفقاً  مختص  طبي  مامرس 

واستناداً إىل أدلة علمية صحيحة.



3 بي�ن: المخاطر والمنافع ب وشبائه القنَّ الفصل األول-  االستعماالت الطبي�ة والعلمية و‘‘الترفيهية’’ للقنَّ

وينبغي أن يستند اعتامد شبائه القنَّبني لالستعامل الطبي   –١١
إىل أدلة علمية تثبت جودة نوعيتها وأمان استعاملها وفعاليتها 
تُستعمل  أال  عىل  مضبوطة،  رسيرية  تجارب  عىل  بناء  الطبية 
ترصد  أن  وعىل  صيدليات،  من  إال  ترُصف  وال  الطبيب  إال بأمر 
الحكومات األطباء الذين يصفونها ومنافذ رصفها واملرىض الذين 
أغراض  يف  الستعاملها  ترسيبها  عدم  لضامن  وذلك  يستعملونها، 

غري طبية أو تعاطيها.

وقد أكدت الهيئة مراراً وتكرراً أن السامح لألفراد بزراعة   –١٢
بصيغتها   ١٩٦١ سنة  اتفاقية  مع  ال يتَّسق  طبية  ألغراض  القنَّب 
لة، ألنه يزيد من مخاطر ترسيبه ضمن أمور أخرى.)5( كام  املعدَّ
أنَّ السامح لألفراد بزراعة القنَّب الستعامله ألغراض طبية ال يتيح 
للحكومات مامرسة دورها اإلرشايف الذي تلزمها به اتفاقية سنة 
وتوزيعه  وتصديره  واسترياده  وصنعه  القنَّب  إنتاج  عىل   ١٩٦١
وتجارته واستعامله وحيازته، وال وضع تقديرات بشأن الكميات 
اإلحصائية  املعلومات  تقديم  أو  الطبي  لالستعامل  املطلوبة 
املناسبة يف هذا الشأن أو تنفيذ أحكام املادة ٢٨ من تلك االتفاقية. 
ويضاف إىل مخاطر الترسيب أن السامح لألفراد العاديني بزراعة 
القنَّب لالستهالك الطبي الشخيص قد يزيد من املخاطر الصحية، 
قد  استهالكه  ومستويات  الترتاهيدروكانابينول  جرعات  إن  إذ 
تختلف عن الجرعات واملستويات املوصوفة طبيًّا. ومام يزيد من 
شواغل الهيئة بشأن مخاطر الترسيب لالستعامل غري الطبي إنتاج 
أنواع من خالصات الترتاهيدروكانابينول ومشتقاته ذات مفعول 

بالغ القوة من أجل “االستعامل الطبي”.

باء–  نظم تسجيل املستحرضات 
الصيدالنية ووصفها طبيًّا

عىل  للحصول  طبيًّا  مقبولة  طريقة  القنَّب  تدخني  ليس   –١3
القنَّبني، لسببني: أولهام هو  دة معياريًّا من شبائه  جرعات موحَّ
الصعب  من  يجعل  مام  تكوينها،  يف  تختلف  القنَّب  نبتات  أنَّ 
وصف جرعات محددة منها؛)٦( وثانيهام أنَّ هناك مخاطر صحية 
يف  امت  واملسمِّ املرسِطنات  استنشاق  اء  جرَّ من  املرىض  عىل 

دخان القنَّب.)٧(

١4– ومحاوالت تسويق منتجات شبائه القنَّبني باعتبارها “أدوية 
تتفق  ال  النحو  هذا  عىل  الطبي  الستعاملها  والرتويج  أعشاب” 
واتفاقية   ١٩٦١ سنة  اتفاقية  يف  ومشتقاته  القنَّب  تصنيف  مع 

سنة ١٩٧١. 

)5( املرجع نفسه، الفقرة ١٧٧.

 EMCDDA, Cannabis Legislation in Europe: An Overview  )٦(

.(Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2018), p. 7

 United States of America, National Academies of Sciences,  )٧(

 Engineering, and Medicine, The Health Effects of Cannabis and
 Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recommendations for

.Research (Washington, D.C., National Academies Press, 2017)

يف  الصيدالين  الرقايب  التنظيم  جهاز  يعتمد  أن  وينبغي   –١5
استعاملها  عىل  ويوافق  النوعية  الصيدالنية  القنَّبني  شبائه  البلد 
يف أغراض طبية محددة بوضوح. وينبغي تبيان الحاالت الطبية 
حتى  عالجها  يف  الصيدالنية  خصائصها  تجدي  التي   املحددة 
عىل  كاف  دليل  دون  أخرى  طبية  حاالت  عالج  يف  تُستخدم  ال 
نفعها فيها. واعتامد شبائه القنَّبني عىل هذا النحو هو أفضل سبيل 
دة معياريًّا ورفيعة الجودة من مواد معروفة  لتوفري جرعات موحَّ

من أجل االستعامالت الطبية.)٨(

وترخِّص سلطات التنظيم الرقايب الطبي باستعامل العقاقري   –١٦
وفق  مصنوعة  أنها  تثبت  أدلة  وجود  من  تتأكد  أن  بعد  طبيًّا 
املستويات الالزمة من الجودة واألمان، وتشرتط أيضاً إخضاعها 
الة،  اة للتثبت من أنها مأمونة وفعَّ لتجارب رسيرية مضبوطة معشَّ
الوهمية  العقاقري  تأثري  يفوق  ال  فعَّ تأثري  لها  عقاقري  أنَّها  أي 
تُستعمل  عندما  الحقيقية  العالج  أساليب  يعادل  أو  )بالسيبو(، 

ملعالجة املرىض من اضطرابات صحية معيَّنة.)٩( 

الطبي  االستعامل  إمكانية  تقييم  عند  للدول،  وينبغي   –١٧
ملادة خاضعة للمراقبة، أن تتأكد من أن الفوائد العالجية التي 
غري  آخر  عقار  من  عليها  الحصول  ميكن  ال  املادة  تلك  توفرها 
قلام  أو  اإلدمان  إىل  يؤدي  أن  شأنه  من  ليس  للمراقبة  خاضع 

يؤدي إىل ذلك.)١٠(

الرسيرية  والجمعيات  الطبية  الدوائر  تعمد  ما  وكثرياً   –١٨
استعامل  بشأن  الصيدالنية  للمامرسات  توجيهية  أدلة  إىل وضع 
املبادئ  هذه  م  وتُصمَّ اعتامدها.  مبجرد  الجديدة  العقاقري 
إلدماج  األمثل  السبيل  معرفة  عىل  األطباء  ملساعدة  التوجيهية 
استعامل هذه العقاقري الجديدة يف املامرسات الرسيرية، فتذكُر 
مثالً االضطرابات التي ميكن أن تستخدم يف عالجها، وما إذا كانت 
سوف تستعمل يف أوىل مراحل العالج أو يف مراحله الالحقة، أو 

سوف تستعمل كأدوية مساعدة أو أحادية.

للسلطات  وبعد ترخيص أي عقار الستعامله طبيًّا، ميكن   –١٩
املرىض.  من  يستعمله  من  الضارة عىل  آثاره  ترصد  أن  الصحية 
بعد  الصيدالنية  املستحرضات  عىل  رقابة  فرض  الرضوري  ومن 
تداولها يف السوق من أجل كشف آثارها السيئة التي قد تكون 
مرحلة  خالل  كشفها  ال ميكن  قد  والتي  خطرية،  ولكنها  نادرة 

 Jennifer H Martin, Yvonne Bonomo and Adrian DB Reynolds, )٨(

 “Compassion and evidence in prescribing cannabinoids: a perspective
 from the Royal Australasian College of Physicians”, Medical Journal of

.Australia, vol. 208, No. 3 (February 2018)

 Odilia Osakwe, “Pharmaceutical regulation: the role of  )٩(

 Government in the business of drug discovery”, in Social Aspects of Drug
 Discovery, Development and Commercialization, Odilia Osakwe and
 Syed A. A. Rizvi, eds. (London, Elsevier, 2016); and Lembit Rägo and
 Budiono Santoso, “Drug regulation: history, present and future”, in Drug
 Benefits and Risks: An International Textbook of Clinical Pharmacology,
 revised 2nd ed., Chris J. van Boxtel, Budiono Santoso and I. Ralph

.Edwards, eds. (Uppsala, Sweden, Uppsala Monitoring Centre, 2008)

 Martin, Bonomo and Reynolds, “Compassion and evidence )١٠(

.in prescribing cannabinoids”
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إخضاعها للتجارب الرسيرية قبل الرتخيص باستعاملها طبيًّا، ذلك 
األمد وتُجرى عىل  الرسيرية عادة ما تكون قصرية  التجارب  أنَّ 
الضارة  اآلثار  أنَّ  كام  شديدة.  بدقة  مختارة  املرىض  من  فئات 
النادرة الحدوث قد ال تظهر للعيان إالَّ بعد أن يكون العقار قد 

استُعمل ملعالجة عدد كبري من املرىض غري املنتَقني.

ج الستعامله  ق عقاراً ما أن تروِّ وميكن للرشكة التي تسوِّ  –٢٠
لدى املامرسني الطبيني ألغراضه الطبية املعتمدة. وقد يستعمل 
أي استخدامه  الصحيح،  موضعه  غري  يف  معتمداً  عقاراً  الطبيب 
لعالج حاالت طبية غري التي اعتُمد من أجل عالجها. غري أن قواعد 
ما  عقار  الستعامل  بالرتويج  للرشكات  ال تسمح  الرقايب   التنظيم 
بتوسيع  مثالً  وذلك  املعتمدة،  العالجية  استخداماته  يجاوز  مبا 
لعالج  وصفه  عىل  األطباء  تشجيع  أو  استعامله،  دواعي  نطاق 
أو  منافعه،  تبيان  يف  املبالغة  أو  أجلها،  من  مل يعتمد  أعراض 

التهوين من آثاره الضارة.

وقد أنشأ العديد من نظم التنظيم الرقابية الصيدالنية آليات   –٢١
خاصة لتيسري الحصول عىل بعض العقاقري يف حاالت خاصة حتى 
يتمكَّن املرىض الذين يشكون من أمراض خطرية )مثل الرسطان( 
من الحصول عىل األدوية غري املعتمدة. وهذا يتطلب تقديم ما 
يقر  وأن  التقليدية  العالج  ألساليب  املريض  استجابة  عدم  يثبت 
املريض عن علم مبوافقته عىل استخدام الدواء غري املعتمد. وقد 
الطريقة معتمدة لالستعامل  املتحصل عليها بهذه  األدوية  تكون 
 الطبي يف بلدان أخرى ولكنها ليست متاحة يف البلد الذي يعيش 
وعادة  رسيرية)١١(  لتجارب  تخضع  زالت  ما  أنَّها  أو  املريض،  فيه 
ما يستلزم األمر الحصول عىل وصفة طبية من مامرس طبي مرخَّص 
للمستحرضات  التنظيمية  الرقابة  جهاز  من  وموافقة  بذلك،  له 

الصيدالنية عىل استرياد العقار املطلوب واستعامله. 

جيم– االستعماالت الطبية لشبائه القنَّبني

هناك مجموعة كبرية ومتنوعة من املستحرضات املحتوية   –٢٢
العامل من أجل  تُستعمل يف مناطق شتى من  القنَّبني  عىل شبائه 
توفري جرعات تختلف يف الشكل ودرجة تركيز املكونات الفعالة 
واملؤثرة نفسانيا وطريقة إعطائها للمرىض. وهي تُستعمل اعتقاداً 
بأنَّها ميكن أن تخفف طائفة كبرية من األعراض املرضية، وكثرياً 
ما يكون ذلك دون أدلة رفيعة النوعية تثبت أنها مأمونة وفعالة. 
القنَّبني  الواضح يف حاالت كثرية ماهية شبائه  وقد ال يكون من 
والجرعة(،  الفعالة  )الجواهر  املنتجات  هذه  عليها  تحتوي  التي 
الضارة  الجانبية  اآلثار  أو  للمرىض،  إلعطائها  األفضل  السبيل  أو 
التي قد تنطوي عليها. وحينام تستخدم بهذه الكيفية، قد يحسب 
طبية  آثاراً  القنَّبني  لشبائه  الشديدة  املبهجة  التأثريات  املريض 

فعالة طويلة األجل.)١٢(

J. Martinalbo and others, “Early market access of cancer drugs )١١(

 .in the EU”, Annals of Oncology, vol. 27, No. 1 (January 2016), pp. 96–105

 Martin, Bonomo and Reynolds, “Compassion and evidence in )١٢(

.prescribing cannabinoids”

وتُوحي نتائج بعض التجارب الرسيرية املضبوطة بأنَّ بعض   –٢3
شبائه القنَّبني قد تخفف من أعراض بعض األمراض، ولكنها ال تؤثر 
عىل األمراض الكامنة وراءها.)١3( وشبائه القنَّبني تلك تُستعمل يف 
عادة  إليها  الطبيب  يلجأ  وال  أخرى،  بعقاقري  مقرتنة  األول   املقام 
إالَّ عندما ال يستجيب املريض للعالجات املعتمدة األخرى املتَّبعة 
يف حالته املرضية. وال تبدأ معالجة املريض يف أي من تلك الحاالت 
باستعامل شبائه القنَّبني. وفيام ييل عرض موجز لألدلة عىل فعالية 
من  مستمدة  وهي  الطبية،  االستعامالت  يف  القنَّبني  شبائه 

استعراضات منهجية للبحوث العلمية يف هذا الشأن.)١4( 

 )أ(  آالم االعتالل العصبي وَفْرط التََّوتُّر 

 التََّشنُِّجي )ُشنَاج( يف حاالت التصلُّب 

املتعدِّد )اللويحي(

بني  للمقارنة  اة  معشَّ رسيرية  تجارب  أجريت   –٢4
من  متساوية  مقادير  عىل  تحتوي  )التي  النابيكسيموالت 
حيث  من  وهمي  ودواء  والكانابيديول(  الترتاهيدروكانابينول 
الفعالية يف معالجة حاالت التشنُّج العضيل وآالم االعتالل العصبي 
الذين  أبلغ املرىض  د. وقد  املتعدِّ بالتصلُّب  لدى املرىض املصابني 
املرىض  من  أقل  ُشناج عضيل  نابيكسيموالت عن حاالت  أُعطوا 
ناج  الشُّ حاالت  بني  الفروق  ولكن  وهميًّا،  دواًء  أُعطوا  الذين 

دها األطباء املعالجون كانت هامشية. )١5(  العضيل التي حدَّ

أُجريت  التي  للتجارب  املنهجية  االستعراضات  وتبنيَّ من   –٢5
أيِّ  من  أكرث  العصبي  االعتالل  آالم  تقلل  النابيكسيموالت  أنَّ 
أنَّ  غري  د.  املتعدِّ بالتصلُّب  املصابني  املرىض  لدى  وهمي  دواء 
شبائه القنَّبني مل تكن أكرث فعالية من أيِّ دواء وهمي إالَّ بدرجة 
هامشية فحسب: فقد أبلغ عن تخفيف اآلالم بنسبة 5٠ يف املائة 
وا شبائه القنَّبني و١٧ يف املائة  ٢١ يف املائة من املرىض الذين تلقَّ
للمقارنة  تجارب  أيُّ  تُجر  ومل  وهميًّا.)١٦(  دواء  تلقوا  من الذين 
بني املفعول املسكِّن لشبائه القنَّبني ومسكِّنات األمل األخرى، مثل 

العقاقري الالستريويدية املضادة لاللتهابات.

 Vincenzo Di Marzo and Luciano De Petrocellis, “Plant,  )١3(

 synthetic, and endogenous cannabinoids in medicine”, Annual Review of
 Medicine, vol. 57 (2006), pp. 553–574; Institute of Medicine, Marijuana
 and Medicine: Assessing the Science Base (Washington, D.C., The National
.Academies Press, 1999); The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids

The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids; :مبا يشمل  )١4(

 and Penny F. Whiting and others, “Cannabinoids for medical use: a
 systematic review and meta–analysis”, Journal of the American Medical

.Association, vol. 313, No. 24 (June 2015), pp. 2456–2473

 The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids; Whiting )١5(

 and others, “Cannabinoids for medical use”; and John Zajicek and
 others, “Cannabinoids for treatment of spasticity and other symptoms
 related to multiple sclerosis (CAMS study): multicentre randomised
 placebo–controlled trial”, Lancet, vol. 362, No. 9395 (November 2003),

.pp. 1517–1526

 Martin Mücke and others, “Cannabis–based medicines for  )١٦(

 chronic neuropathic pain in adults”, Cochrane Database of Systematic
.Reviews, 2018, No. 3 (2018)
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َصع الطفولة املستعيص )ب( 

تواتر  بني  للمقارنة  اة  معشَّ مضبوطة  تجارب  أُجريت   –٢٦
درافيت  مبتالزمتي  املصابني  األطفال  لدى  الرصع  نوبات 
الذين  الرصع(  من  نادرة  جينية  )أشكال  ولينوكس–غاستو 
عقاقري  مع  وهميًّا  دواًء  أُعطوا  والذين  الكانابيديول  أُعطوا 
الكانابيديول أدى إىل تخفيض  أنَّ  أخرى مضادة للرصع. وتبنيَّ 
الالزم  من  ولكنَّ  الوهمي؛  الدواء  من  أكرب  بقدر  النوبات  تواتر 
جرعات  تحديد  أجل  من  الرسيرية  من التجارب  املزيد  إجراء 
الكانابيديول التي تخفِّض النوبات بأدىن حد من اآلثار الضارة.)١٧( 
ومن الالزم أيضاً إجراء تجارب رسيرية من أجل تقييم فعالية 
أنواع أخرى من الرصع لدى األطفال  الكانابيديول يف معالجة 

البالغني. ولدى 

استعمال شبائه القنَّبني كمضادَّات للقيء )ج( 

كان  إذا  ما  لتقييم  اة  معشَّ رسيرية  تجارب  أُجريت   –٢٧
فعالية  أكرث  الفم(  عن طريق  )املتناَول  الترتاهيدروكانابينول 
يف  للقيء  املضادة  األخرى  العقاقري  أو  الوهمية  األدوية  من 
الكيميايئ  العالج  التي يسببها  الغثيان والقيء  الحد من حاالت 
لتلك  املنهجية  املراجعة  من  استُخلصت  وقد  الرسطان.  ملرىض 
ترتاوح  القنَّبني،  فعالية شبائه  استنتاجات مختلفة عن  التجارب 
هو  كام  متدنية،  نوعية  من  بأنها  املستَمدة  األدلة  وصف  بني 
يف  واعتبارها،  كوترشين،)١٨(  منظمة  أجرته  استعراض  يف  الحال 
الترتاهيدروكانابينول  أنَّ  عىل  قاطعة”  “براهني  أخرى،  دراسة 
)أو أيَّ عقار من شبائه القنَّبني ذي آثار مامثلة( هو أكرث فعالية 
يف الحد من الغثيان والقيء من أيِّ دواء وهمي أو من العقار 

املضاد للقيء املقاَرن به.)١٩(

التجارب  هذه  يف  الرئيسية  القصور  مواطن  أحد  لكنَّ   –٢٨
هو أنَّ الترتاهيدروكانابينول قُورن بعقار آخر مل يعد يُستعمل 
العقاقري  والقيء من  الغثيان  التحكم يف  بكثري يف  فعالية  وأقل 
ا  جدًّ قليلة  رسيرية  تجارب  سوى  تُجر  ومل  عهداً.)٢٠(  األحدث 
مثل  أخرى،  بعقاقري  الترتاهيدروكانابينول  فعالية  ملقارنة 

 )٢١( األوندانسيرتون. 

 Emily Stockings and others, “Evidence for cannabis and )١٧(  
 cannabinoids for epilepsy: a systematic review of controlled and
 observational evidence”, Journal of Neurology, Neurosurgery and

.Psychiatry, vol. 89, No. 7 (July 2018)

.Whiting and others, “Cannabinoids for medical use” )١٨(  

.The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids )١٩(  

 Marijuana and Medicine; and Rudolph M. Navari, )٢٠(  
 “Pharmacological management of chemotherapy–induced nausea
 and vomiting: focus on recent developments”, Drugs, vol. 69, No. 5 

.(March 2009), pp. 515–533

 The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids; and )٢١(  
 Navari, “Pharmacological management of chemotherapy–induced

.nausea and vomiting”

حفز الشهية )د( 

الواليات  يف  الترتاهيدروكانابينول  اعتُمد   ،١٩٩٢ عام  يف   –٢٩
املرتبط  الُهزال  للشهية لعالج  األمريكية بوصفه حافزاً  املتحدة 
باأليدز. وقد تبني من االستعراضات املنهجية يف هذا الشأن أنَّ 
استعامل  أدلة ضعيفة بشأن جدوى  الرسيرية قدمت  التجارب 
احتامالت  بسبب  للشهية  حافزاً  بوصفه  الترتاهيدروكانابينول 
الطبية  الحاجة  أن  كام  التجارب.)٢٢(  تلك  يف  الكبرية  التحيز 
محدودة لحفز الشهية لدى مرىض األيدز ألن املصابني بفريوس 
مرتبطة  ُهزال  حاالت  من  يعانون  قلام  البرشية  املناعة  نقص 
للفريوسات  الفعالية  شديدة  مبضادات  ُعولجوا  إذا  باأليدز 
حفز  فيها  يلزم  قد  أخرى  طبية  اضطرابات  وهناك  القهقرية. 
الشهية للطعام )مثل الرسطان وفقدان الشهية العصايب(، ولكنَّ 
القنَّبني يف  العلمية عىل جدوى االستعامل الطبي لشبائه  األدلة 

تلك االضطرابات ضعيفة.)٢3(  معالجة 

دال–  اآلثار الضارة لالستعمال الطبي 
لشبائه القنَّبني ألمد قصري

ال توجد تقييامت لآلثار الضارة الستعامل شبائه القنَّبني   –3٠
الطبية إال فيام يتعلق باالستعامالت القصرية األمد، فقد قُيِّمت 
خالل  أيام  وستة  واحد  يوم  بني  ترتاوح  لفرتات  اآلثار  تلك 
القنَّبني  شبائه  استعامل  عىل  اة  معشَّ مضبوطة  رسيرية  تجارب 
 لعالج الغثيان والقيء، بينام قُيِّمت لفرتات ترتاوح بني ٨ أسابيع 
لحفز  املواد  تلك  باستعامل  املتعلقة  التجارب  يف  أسبوعاً  و١5 

َناج يف حاالت التصلب املتعدد. الشهية وعالج اآلالم والشُّ

وقد بنيَّ تحليل العوارض السلبية يف ٧٩ تجربة رسيرية   –3١
املذكورة  الحاالت  معالجة  يف  القنَّبني  شبائه  الستعامل  اة  معشَّ
كانوا  القنَّبني  شبائه  من  عقاقري  تلقوا  الذين  املرىض  أنَّ  أعاله 
أكرث عرضة ممن تلقوا عقاقري وهمية لإلصابة بعوارض سلبية 
العالج  عن  للتوقف  عرضة  منهم  وأكرث  مرات  ثالث  بنحو 
كام  أيضاً،  مرات  ثالث  بنحو  السلبية  العوارض  تلك  بسبب 
شديدة  سلبية  بعوارض  اإلصابة  عن  إبالغهم  كانت احتامالت 
تزيد عنهم بنسبة 4٠ يف املائة. وكانت أشيع العوارض السلبية 
القنَّبني  بشبائه  يعالجون  كانوا  الذي  املرىض  عنها  أبلغ  التي 
املتوهم  واالنرشاح  والتَّوهان  الفم  وجفاف  وار  الدُّ الطبية 

والوَسن.)٢4(  واالضطراب 

 The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids; and Whiting )٢٢(  
.and others, “Cannabinoids for medical use”

.The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids )٢3(  

.Whiting and others, “Cannabinoids for medical use” )٢4(  
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هاء–  اآلثار الضارة الستعمال القنَّب 
ومشتقاته ألمد طويل

لالستعامل  الضارة  الصحية  اآلثار  أدناه   ٢ اإلطار  يلخص   –3٢
القصري أو الطويل األمد للقنَّب ألسباب غري طبية، وال توجد يف 
ا عن اآلثار الضارة الناجمة عن  املقابل إالَّ معلومات محدودة جدًّ
)يوميًّا مثالً( ألغراض طبية عىل  بانتظام  القنَّبني  استعامل شبائه 
مدى فرتات ترتاوح بني أشهر وسنوات.)٢5( وميكن أن ينجم االرتهان 
للقنَّب عن االستعامل الطبي لشبائه القنَّبني ألمد طويل.)٢٦( ومن 
املعقول االفرتاض، عىل ضوء الخربة املكتسبة بشأن عقاقري أخرى، 
أنَّ مخاطر حدوث االرتهان أشد بالنسبة للمرىض الذين يعانون 
شهور  مدى  عىل  يوميًّا  القنَّبني  شبائه  ويستعملون  مزمنة  آالماً 
الترتاهيدروكانابينول  الذين يستعملون  بالنسبة إىل املرىض  منها 
أو  أسبوع  ملدة  الكيميايئ  العالج  بتأثري  الناشئ  الغثيان  ملعالجة 

أقل. ولكن ليس هناك بيانات عن تلك املخاطر.

ويقرتن تدخني القنَّب ألمد طويل بازدياد مخاطر االلتهاب   –33
شأن  من  كان  إذا  ما  حول  متباينة  األدلة  لكن  املزمن،  الشعبي 
االنسداد  مبرض  اإلصابة  مخاطر  يزيد  أن  يوميًّا  القنَّب  تدخني 
الرئوي املزمن.)٢٧( كام أنَّ مخاطر إصابة الجهاز التنفيس من جراء 
االستعامل غري الطبي للقنَّب)٢٨( تنشأ بسبب تدخينه، حيث يخلط 
يف حاالت كثرية بالتبغ ويستعمله مدخنون للتبغ.)٢٩(  ومن ثم فإنَّ 
املريض الذي يتناول شبائه القنَّبني الطبي عن طريق الفم يتجنب 

مخاطر إصابة الجهاز التنفيس.

طويل  ألمد  يوميًّا  للقنَّب  الطبي  غري  االستعامل  ويقرتن   –34
بضعف الذاكرة واالنتباه والقدرة عىل اتخاذ القرارات والتخطيط 
لدى املراهقني والشباب. وقد تكون تلك اآلثار مدعاة إىل القلق 
لدى املرىض الذين يعانون من اضطرابات عصبية، حيث ميكن أن 
حاالت ضعف  تفاقم  إىل  بانتظام  القنَّبني  شبائه  استعامل  يؤدي 

اإلدراك التي تسببها تلك االضطرابات.)3٠(   

 Tongtong Wang and others, “Adverse effects of medical )٢5(

 cannabinoids: a systematic review”, Canadian Medical Association
.Journal, vol. 178, No. 13 (June 2008), pp. 1669–1678

 Wayne Hall, Louisa Degenhardt and Michael Lynskey, )٢٦(

 The Health and Psychological Effects of Cannabis Use, Monograph
 Series, No. 44, 2nd ed. (Canberra, Commonwealth Department of

.Health and Ageing, 2001)

 WHO, The Health and Social Effects of Nonmedical Cannabis )٢٧(

.Use (Geneva, 2016); and The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids

 Jeanette M. Tetrault and others, “Effects of marijuana smoking )٢٨(

 on pulmonary function and respiratory complications: a systematic review”,
.Archives of Internal Medicine, vol. 167, No. 3 (February 2007), pp. 221–228

 Wan C. Tan and others, “Marijuana and chronic obstructive )٢٩(

 lung disease: a population–based study”, Canadian Medical Association
.Journal, vol. 180, No. 8 (April 2009), pp. 814–820

 Rebecca D. Crean, Natania A. Crane and Barbara J. Mason, )3٠(

 “An evidence–based review of acute and long–term effects of cannabis use
 on executive cognitive functions”, Journal of Addiction Medicine, vol. 5,
 No. 1 (March 2011), pp. 1–8; and Nadia Solowij and others, “Cognitive
 functioning of long–term heavy cannabis users seeking treatment”, Journal
.of the American Medical Association, vol. 287, No. 9 (2002), pp. 1123–1131

باألعراض  ل  يعجِّ قد  يوميًّا  القنَّب  استعامل  أنَّ  كام   –35
هانية عند الشباب، وال سيام الذين لديهم تاريخ  واالضطرابات الذُّ
شخيص أو أرُسي من معاناة هذه االضطرابات. وال توجد بيانات 
يستعملون  الذين  سنًّا  األكرب  املرىض  لدى  هان  الذُّ مخاطر  عن 
استعامل  يتجنب  أن  الحكمة  من  فإنَّ  ثم  ومن  القنَّبني.  شبائه 
شبائه القنَّبني كل من له أو ألحد أفراد أرسته تاريخ من املعاناة 
من الذهان.)3١(، )3٢(  وقد تكون للكانابيديول، وهو عقار من شبائه 
للذهان  مضادة  آثار  نفسانية،  مؤثرات  عىل  ينطوي  ال  القنَّبني 

تتطلب مزيداً من البحث والدراسة.

واألوعية  القلب  بأمراض  اإلصابة  مخاطر  فإنَّ  كذلك   –3٦
الدموية من جراء استعامل القنَّب وشبائه القنَّبني ألمد طويل قد 
تكون مدعاة قلق لدى املرىض األكرب سنًّا الذين هم أكرث عرضة 
حول  وبائية  بحوث  إجراء  ويلزم  األمراض.)33(  بتلك  لإلصابة 
عواقب هذا االستعامل عىل القلب واألوعية الدموية لدى املرىض 

الذين يستعملون شبائه القنَّبني ألغراض طبية.

واو–  االستعمال الطبي لشبائه القنَّبني 
املعتَمدة

وأمريكا  أوروبا  يف  معظمها  البلدان،  من  عدد  يجيز   –3٧
 .)١ الجدول  )انظر  القنَّبني  لشبائه  الطبي  االستعامل  الشاملية، 
فعىل سبيل املثال، اعتمدت إدارة األغذية والعقاقري يف الواليات 
املتحدة عدة شبائه قنَّبني الستعاملها طبيًّا. ويف عام ١٩٨5، اعتمدت 
اإلدارة عقاراً اصطناعيًّا من الترتاهيدروكانابينول، هو الدرونابينول 
)املعروف باسم “املارينول”(، لعالج القيء لدى مرىض الرسطان 
الذين يخضعون للعالج الكيميايئ. كام أنَّ عقار النابيلون )املعروف 
)وله  االصطناعية  القنَّبني  شبائه  أحد  هو  “سيساميت”(،  باسم 
آثار مامثلة آلثار الترتاهيدروكانابينول( وقد اعتُمد يف عام ١٩٩٢ 
كدواء كبسويل لحفز الشهية لدى املرىض املصابني بالهزال املرتبط 
األغذية  إدارة  وافقت   ،٢٠١٨ حزيران/يونيه  ويف  باأليدز.)34( 
والعقاقري املذكورة عىل استعامل منتج من الكانابيديول )معروف 
باسم “إبيديوليكس”( ملعالجة املصابني مبتالزمتي لينوكس–غاستو 

ودرافيت من األطفال ممن يف عمر السنتني فأكرب.

 Louisa Degenhardt and Wayne Hall, “Is cannabis use a )3١(

 contributory cause of psychosis?”, Canadian Journal of Psychiatry, 
 vol. 51, No. 9 (August 2006), pp. 555–565; The Health and Social Effects
 of Nonmedical Cannabis Use; and The Health Effects of Cannabis and

.Cannabinoids

 Philip McGuire and others, “Cannabidiol (CBD) as an )3٢(

 adjunctive therapy in schizophrenia: a multicenter randomized controlled
.trial”, American Journal of Psychiatry, vol. 175, No. 3 (2018), pp. 225–231

 Wayne Hall and Rosalie Liccardo Pacula, Cannabis Use and )33(

 Dependence: Public Health and Public Policy, reissued ed. (Cambridge,
.Cambridge University Press, 2010)

 Marijuana and Medicine; and Douglas C. Throckmorton, )34(

 Deputy Director for Regulatory Programs, Center for Drug Evaluation
 and Research, Food and Drug Administration, Department of Health and
 Human Services, “Researching the potential medical benefits and risks
 of marijuana”, statement to the Subcommittee on Crime and Terrorism,

.Committee on the Judiciary, United States Senate, 13 July 2016
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 2 اإلطار 

الصحة  عىل  القنَّب  الستعمال  الضارة  اآلثار 

تشمل اآلثار الضارة القصرية األمد الستعمال القنَّب ما ييل:

البدنية  النفسية  والوظائف  السلوك  أو  الوجداني  والشعور  والحيس  املعريف  واإلدراك  الوعي  يف  تشوُّش  مع  م  •  التسمُّ
)السايكوفيسيولوجية(

نوبات ذعر وهلوسة وقيء )يف أقلية من املتعاطني ألول عهدهم(  •

ضعف القدرة عىل قيادة املركبات وازدياد مخاطر إصابات حوادث الطرق )بنسبة ترتاوح بني 130 يف املائة و200 يف املائة(  •

احتماالت إصابة مدخني القنَّب من الشباب بقصور يف الرشايني التاجية  •

آثار ضارة عىل األجنَّة لدى الحوامل اللواتي يدخنَّ القنَّب  •

وتشمل اآلثار النفسية االجتماعية الطويلة األمد الستعمال القنَّب بانتظام:

من  املستعملني  لدى  الستة  يف  وواحد  استعملوه،  أن  يسبق  لم  الذين  لدى  العرشة  يف  واحد  هي  املخاطر  )نسبة  •  االرتهان 
املراهقني، وواحد يف الثالثة لدى املستعملني اليوميني(

ازدياد النتائج السلبية الشديدة واملستعصية لدى املراهقني أكثر منها لدى البالغني  •

•  وجود عالقة ارتباط يف الجرعة واالستجابة بني تعاطي القنَّب يف مرحلة املراهقة واحتماالت نشوء أعراض الذهان أو اإلصابة 
بالفصام لدى الشباب

•  ازدياد احتماالت ترك الدراسة يف مراحل مبكرة، وضعف اإلدراك املعريف، واستعمال مخدِّرات أخرى عىل نحو غري مرشوع، 
وظهور أعراض االكتئاب، وهواجس وسلوكيات انتحارية )عندما يُستعمل القنَّب يوميًّا يف مرحلة املراهقة أو الشباب(

وقد تشمل املخاطر الفسيولوجية الطويلة األمد األخرى الستعمال القنَّب بانتظام:

اإلصابة بااللتهاب الشعبي املزمن والحاد وتلف الخاليا املبطنة للشعب الهوائية  •

اإلصابة بالذبحة القلبية والسكتات الدماغية لدى املستعملني من الشباب   •

ازدياد مخاطر اإلصابة بالرسطان وغري ذلك من أمراض الجهاز التنفيس يف حال استعمال القنَّب مع التبغ  •

اإلصابة بالرسطان الخْصِوي )هذا االرتباط يتطلب املزيد من التحقيق(  •

املصدر: منظمة الصحة العاملية، The Health and Social Effects of Nonmedical Cannabis Use )جنيف، 2016(.

 1 الجدول 

الطبي  لالستعمال  املعتمدة  الصيدالنية  القنَّبني  شبائه 

التجاري الرتكيبة القنَّبيات االستعمالاالسم  االستعمالطريقة  دواعي 

مارينول )Marinol(دلتا–9–ترتاهيدروكانابينول االصطناعيةالدرونابينول
  كبسوالت فموية

)تؤخذ عن طريق الفم(
لعالج الغثيان والقيء)أ(

النابيلون
 مادة اصطناعية من شبائه القنَّبني

تحاكي يف تأثريها الترتاهيدروكانابينول
)Cesamet( كبسوالت فمويةسيساميت

لعالج الغثيان والقيء
وحفز الشهية)ب(

النابيكسيموالت
 مستخلص قنَّبي ذو جرعتني متساويتني
من الترتاهيدروكانابينول والكانابيديول

)Sativex( ساتيفِكس
رذاذ للغشاء
املخاطي للفم

ناج العضلي واآلالم  لعالج الشُّ
لدى مرىض التصلب املتعدد)ج(

زيت فمويإبيديوليكس )Epidiolex(مستخلص من نبتة القنَّبالكانابيديول

 لعالج الرصع لدى املصابني
 بمتالزمتي لينوكس–غاستو

 ودرافيت من األطفال من سن
السنتني فأكثر)د(

 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: The Current State of )أ(   
.Evidence and Recommendations for Research )Washington, D.C., National Academies Press, 2017(

املرجع نفسه. )ب( 

.www.medicines.org/uk ويمكن االطالع عليه يف املوقع التايل .United Kingdom, electronic Medicines Compendium )eMC(, “Sativex Oromucosal Spray” )ج( 

إدارة األغذية والعقاقري يف الواليات املتحدة.  )د( 

www.medicines.org/uk
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عىل  يُستعمال  مل  والنابيلون  الدرونابينول  عقاري  ولكن   –3٨
ر عليهم  يتعذَّ كان  املرىض  املتحدة ألنَّ  الواليات  نطاق واسع يف 
جانبية  آلثار  التعرض  دون  من  العالجية  الفوائد  عىل  الحصول 
ضارة.)35( وتناول الترتاهيدروكانابينول عن طريق الفم يؤخر بدء 
للحصول عىل  منه  كافياً  املرىض قدراً  يتناول  ما ال  آثاره، وكثرياً 
منه،  ينبغي  مام  أكرب  مقدار  عىل  يحصلون  أو  العالجية  فوائده 

فيعانون من آثار جانبية ضارة.)3٦(

ويف عدة بلدان، ومنها اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى   –3٩
باسم  )املعروفة  النابيكسيموالت  اعتُمدت  الشاملية،  وأيرلندا 
التصلب  مرىض  لدى  العضلية  التشنُّجات  ملعالجة  “ساتيفِكس”( 
د،)3٧( ولكنها مل تُستعمل عىل نطاق واسع ألسباب منها أنها  املتعدِّ
غري مدعومة بإعانات عمومية، مام يزيد من تكلفتها عىل املرىض.

زاي–  آليات للحصول عىل شبائه القنَّبني 
الطبية يف حاالت خاصة

إنشاء  إىل  العامل  من  شتى  أنحاء  يف  بلدان  عدة  عمدت   –4٠
خاصة.  حاالت  يف  القنَّبني  شبائه  عىل  الحصول  تتيح  آليات 
وتتضمن الفقرات الواردة فيام ييل أمثلة عىل آليات ورد وصفها 
يف األدبيات العلمية املنشورة يف هذا الشأن. وهي غري موصوفة 
بشكل كامل هنا، ألنها بدأت عملها يف كثري من البلدان منذ عهد 
قريب، واملعلومات عن كيفية عملها ليست متاحة بسهولة بعُد.

ومنذ عام ٢٠٠١، أجازت إرسائيل االستعامل الطبي للقنَّب،   –4١
الصحة.  وزارة  يف  الطبي  القنَّب  وحدة  وإرشاف  مبوافقة  وذلك 
وتصدر هذه الوحدة تصاريح للمرىض باستعامل القنَّب العشبي 
والنابيكسيموالت ألغراض طبية بناء عىل توصية األطباء املعالجني. 

كام تصدر أذوناً للمزارعني بإنتاج القنَّب وتوريده للمرىض.

أو زهور  العشبي عىل شكل زيت  القنَّب  د إرسائيل  وتورِّ  –4٢
فة للتدخني أو التبخري. ويحدد الطبيب املعالج املحتوى املطلوب  مجفَّ
من الترتاهيدروكانابينول أو الكانابيديول. وتُرخَّص النابيكسيموالت 
ناج البسيطة أو الشديدة لدى املرىض املصابني  ملعالجة حاالت الشُّ

د، وملعالجة آالم الرسطان.)3٨( بالتصلب املتعدِّ

 Franjo Grotenhermen, “Cannabinoids for therapeutic )35(

 use: designing systems to increase efficacy and reliability”,
 American Journal of Drug Delivery, vol. 2, No. 4 (2004), 

.pp. 229–240; and Marijuana and Medicine

 Grotenhermen, “Cannabinoids for therapeutic use”; and )3٦(

 Leslie L. Iversen, The Science of Marijuana, 2nd ed. (Oxford, Oxford
.University Press, 2007)

 Iversen, The Science of Marijuana; and Ethan )3٧(

 Russo and Geoffrey W. Guy, “A tale of two cannabinoids:
 the therapeutic rationale for combining tetrahydrocannabinol
 and cannabidiol”, Medical Hypotheses, vol. 66, No. 2 (2006), 

.pp. 234–246

 Jacob Ablin and others, “Medical use of cannabis products: )3٨(

 lessons to be learned from Israel and Canada”, Der Schmerz, vol. 30, 
.No. 1 (January 2016)

باستعامل  ومنذ متوز/يوليه ٢٠١4، ال يُسمح يف إرسائيل   –43
شبائه القنَّبني طبيًّا إال إذا كان الطبيب املعالج يستعمل عالجات 
االستعامالت  وتشمل  لها.  املريض  يستجب  مل  بها  معرتفاً 
وآالم  األمعاء؛  والتهاب  الرسطان؛  أمراض  معالجة  املعتمدة 
عيادة  يف  سنة  عىل  تزيد  ملدة  التداوي  بعد  العصبي  االعتالل 
لعالج اآلالم؛ والهزال املرتبط باأليدز؛ وأمراض الجهاز العصبي 
ومتالزمة  باركنسون،  ومرض  د،  املتعدِّ التصلب  مثالً  ومنها 
توريت؛ واالضطرابات اإلجهادية الالحقة للصدمات؛ والحاالت 

املرضية امليؤوس منها.)3٩( 

لألطباء  يسمح  هولندا  يف  ترشيع  صدر   ،٢٠٠3 عام  ويف   –44
املشاكل  من  متنوعة  طائفة  لعالج  القنَّب  بوصف  املعالجني 
من  رشكٌة  حكومي  ترخيص  مبقتىض  القنَّب  وتنتج  الصحية. 
شكل  يف  للمرىض  الصيادلة  ويرصفه  الخاص،  القطاع  رشكات 

موحد لالستهالك الفموي بناء عىل وصفة من طبيب.

يسمح  سويرسا  يف  ترشيع  صدر   ،٢٠١١ عام  ويف   –45
يف  ناج  والشُّ املزمنة  اآلالم  ملعالجة  للقنَّب  الطبي  باالستعامل 
السويرسي  االتحادي  املكتب  موافقة  بعد  استثنائية  حاالت 
لكل  رخصة  يطلبوا  أن  لألطباء  وميكن  العمومية.  للصحة 
الترتاهيدروكانابينول  من  تجاريًّا  متوفر  عقار  مريض الستعامل 
قنَّب  صبغات  من  صبغة  أو  )الدرونابينول(   االصطناعي 
من  املائة  يف   5 عىل  تحتوي   )cannabis sativa( الساتيفا 

ها صيدالين. يعدُّ الترتاهيدروكانابينول 

حاء–  برامج القنَّب الطبي ذات التنظيم 
الرقابي الضعيف يف أمريكا الشمالية

القنَّب  برامج  إطار  يف  للمرىض،  به  املسموح  من  بات   –4٦
املتحدة  الواليات  داخل  الواليات  وبعض  كندا  يف  الطبي 
القنَّب  أن يشرتوا  األمريكية”(،  “الواليات  بعد  )فيام  األمريكية 
تحت  متنوعة  طبية  حاالت  يف  الستعامله  تجارية  منافذ  من 
إرشاف طبي بسيط. وقد أتاح ضعف التنظيم الرقايب لالستعامل 
أنه،  كام  الطبي،  غري  لالستعامل  القنَّب  لترسيب  املجال  الطبي 
وفقاً لبعض اآلراء، قد يرسَّ إباحة استعامل القنَّب ألغراض غري 
لهذه  الرئيسية  واملالمح  األمريكية.)4٠(  الواليات  بعض  يف  طبية 

الربامج موجزة يف اإلطار 3 ومفصلة يف الفقرات التالية.

الطبي  االستعامل  أُبيح  األمريكية،  الواليات  بعض  ويف   –4٧
للقنَّب من خالل استفتاءات استهلَّها مواطنون. ففي عام ١٩٩٦ 
مثالً، صوت املشاركون يف كاليفورنيا باملوافقة عىل االقرتاح ٢١5 
بشأن السامح باستعامل القنَّب ملعالجة حاالت الغثيان وفقدان 

)3٩( املرجع نفسه.

 Beau Kilmer and Robert J. MacCoun, “How medical marijuana )4٠(

 smoothed the transition to marijuana legalization in the United States”,
.Annual Review of Law and Social Science, vol. 13 (2017), pp. 181–202
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الوزن واألمل والتشنج العضيل، وأيِّ مرض آخر قد يساعد القنَّب 
عىل التخفيف من آالمه.

للقنَّب  الطبي  االستعامل  أصبح  املتحدة،  الواليات  ويف   –4٨
كولومبيا  مقاطعة  ويف  من 3٠ والية  أكرث  يف  اآلن  به  مسموحاً 
الطبي  القنَّب  لربامج  الرقايب  التنظيم  قواعد  وتختلف  االتحادية. 
الواليات  فبعض  الربامج.  هذه  فيها  تنفذ  التي  الوالية  باختالف 
تستخدم تعريفا فضفاضا ملصطلح “االستعامل الطبي”، وتجيز بيع 
طبيب  يوصيهم  الذين  لألشخاص  تجارية  مستوصفات  يف  القنَّب 
باستعامله. ويف واليات أخرى، يقترص استعامل القنَّب عىل حاالت 

طبية محدودة، وال يُسمح ببيعه لدى املستوصفات التجارية.)4١(

القنَّب  برامج  إطار  يف  املرىض  سامت  من  ويُستدلُّ   –4٩
ف تعريفاً  الطبي يف كاليفورنيا عىل أنَّ “االستعامل الطبي” يُعرَّ
ا يف تلك الوالية. وأثناء الفرتة ٢٠٠١–٢٠٠٧، كان  فضفاضاً جدًّ
سان  خليج  منطقة  يف  مريضاً،   4 ١١٧ أصل  من  املائة،  يف   ٧٧
املائة(  يف   ٨٨( معظمهم  بدأ  وقد  الذكور.  من  فرانسيسكو 
ما  وكان  عرشة.  التاسعة  بلوغهم  قبل  القنَّب  استعامل  يف 
نسبته ٩٠ يف املائة منهم من املدخنني اليوميني.)4٢( ويف دراسة 
يف   ٧ أفاد  كاليفورنيا،  يف  للبالغني  التمثيل  دقيقة  استقصائية 
يستعملون  بأنهم  للدراسة  الذين خضعوا  األشخاص  من  املائة 
األشخاص  لدى  أعىل  النسبة  وكانت  طبيًّا”.  استعامالً  “القنَّب 
من سن ١٨ إىل ٢4 )١٠ يف املائة(، وأدىن لدى األشخاص الذين 
تتفق هذه  وال  املائة(.)43(  يف   ١.5( والستني  الخامسة  تجاوزوا 

 Rosalie Liccardo Pacula and Rosanna Smart, “Medical )4١(

 marijuana and marijuana legalization”, Annual Review of Clinical
.Psychology, vol. 13 (2017), pp. 397–419

 Thomas O’Connell and Ché B. Bou–Matar, “Long term )4٢(

 marijuana users seeking medical cannabis in California (2001–2007):
 demographics, social characteristics, patterns of cannabis and other drug
.use of 4117 applicants”, Harm Reduction Journal, vol. 4, No. 16 (2007)

 Suzanne Ryan–Ibarra, Marta Induni and Danielle Ewing, )43(

 “Prevalence of medical marijuana use in California, 2012”, Drug and
.Alcohol Review, vol. 34, No. 2 (March 2015), pp. 141–146

الخصائص مع الحاالت التي يُسلط الضوء عليها يف الدعوة إىل 
امليؤوس  السن  كبار  املرىض  حاالت  أي  طبيًّا،  القنَّب  استعامل 
العصبي  الجهاز  بأمراض  املصابني  األشخاص  أو  شفائهم  من 

بالرصع. املصابني  واألطفال 

الواليات  يف  املطبَّقة  الطبي  القنَّب  برامج  ومعظم   –5٠
ملراقبة  الدولية  املعاهدات  ملقتضيات  متتثل  ال  املتحدة 
أنَّ  كام  املتحدة.  الواليات  يف  الوطني  وال للقانون  رات  املخدِّ
القنَّب الذي يُباع يف املستوصفات قد يُنتج ويباع عىل نحو غري 
املراد  القنَّب  منتجات  من  كبرية  مقادير  كانت  ورمبا  مرشوع، 
استعاملها ألغراض  أجل  للترسيب من  تتعرض  استعاملها طبيًّا 
العديد  فعالية  عىل  العلمية  األدلة  ما تكون  وكثريا  طبية.  غري 
أو معدومة،  املزعومة محدودة  الطبية  القنَّب  من استعامالت 
“الطبية”  االستعامالت  هذه  عىل  الطبي  اإلرشاف  أن  كام 

للغاية. ضئيل  للقنَّب 

الكندية  الحكومة  أصدرت   ،٢٠٠١ نيسان/أبريل  ويف   –5١
لألغراض  القنَّب  عىل  الحصول  للمرىض  يتيح   ترشيعاً 
يتوقَّع  وال  عضال،  مرض  من  يعانون  كانوا  إذا  الطبية،)44( 
التصلب  من  يعانون  كانوا  أو  شهراً؛   ١٢ من  أكرث  يعيشوا  أن 
آالم  أو من  الشويك،  النخاع  يف  مرض  أو  إصابة  أو  د،  املتعدِّ
من  أو  الرصع؛  أو  املفاصل،  التهاب  أو  األيدز،  أو  الرسطان، 
املعالجة  أنواع  مل تفلح  الشأن  خطرية  أخرى  طبية  حالة  أيِّ 

آالمها.)45(  تخفيف  يف  التقليدية 

 Tony Bogdanoski, “Accommodating the medical use of  )44(

 marijuana: surveying the differing legal approaches in Australia, the
 United States and Canada”, Journal of Law and Medicine, vol. 17, 
 No. 4 (February 2010), pp. 508–531; and Philippe G. Lucas, “Regulating
 compassion: an overview of Canada’s federal medical cannabis policy

.and practice”, Harm Reduction Journal, vol. 5, No. 5 (2008)

 Philippe G. Lucas, “It can’t hurt to ask; a patient–centered  )45(

 quality of service assessment of Health Canada’s medical cannabis
 policy and program”, Harm Reduction Journal, vol. 9, No. 2 (2012); and
 Anthony C. Moffat, “The legalisation of cannabis for medical use”,

.Science and Justice, vol. 42, No.1 (January 2002), pp.55–57

 3 اإلطار 

الضعيف  الرقابي  التنظيم  ذات  الطبي  القنَّب  برامج  سمات 

تتسم تلك الربامج بما يلي:)أ(

السماح بتدخني القنَّب ألغراض "طبية"؛ )أ( 

السماح "باستعمال القنَّب الطبي" لعالج طائفة واسعة متنوعة من الحاالت الطبية بدون أدلة عىل أمان ذلك االستعمال   )ب( 
وفعاليته مستمدة من تجارب رسيرية مضبوطة يف هذا الشأن؛

السماح برصف منتجات غري قياسية من القنَّب تحت إرشاف طبي بسيط، وكثرياً ما يَصدر اإلذن بها، بعد سداد رسوم   )ج( 
معينة، من أطباء ال تتوفر لديهم الخربات الفنية املتخصصة املطلوبة يف هذا الشأن أو لم يسبق لهم معالجة املريض من قبل؛

السماح للمرىض إما بزراعة القنَّب الالزم لهم أو رشاء منتجاته من منافذ تجارية تنتج القنَّب عىل نحو غري مرشوع. )د( 

 Beau Kilmer and Robert J. MacCoun, “How medical marijuana smoothed the transition to marijuana legalization in the )أ( 

.United States”, Annual Review of Law and Social Science, vol. 13 )2017(, pp. 181–202
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اضطرت  كندا،  يف  متعاقبة  قضائية  ألحكام  واستجابة   –5٢
ومشتقاته  القنَّب  عىل  الحصول  إمكانية  توسيع  إىل  الحكومة 
تعريف  نطاق  توسيع  إىل  أدى  وهذا  عالجية.  ألغراض 
“االستعامل الطبي” وإىل نشوء صناعة قامئة عىل زراعة القنَّب، 
إىل  مبارشة  القنَّب  توفري  لهم  املرخَّص  املنتجون  فيها  يستطيع 
املرىض الذين لديهم إذن طبي باستعامله يف العالج. وتتيح قامئة 
أليِّ  القنَّب  وصف  لألطباء  املوسعة  الطبي  االستعامل  دواعي 
مريض إذا رأوا أن القنَّب قد يجدي نفعا يف عالجه.)4٦( كام أنَّ 
األشخاص املأذون لهم باستعامل القنَّب لألغراض الطبية ميكنهم 
آخر  شخصاً  يكلفون  أو  شخصيًّا  يحتاجونه  ما  يزرعوا  أن  أيضاً 
أحكام  مع  تتسق  ال  مامرسة  وهي  عنهم،  نيابة  بذلك  بالقيام 
االتفاقيات )انظر الفقرة ١٢ أعاله(. ومن ثم، فقد أدى تطبيق 
إىل  إىل حجج دستورية  املستندة  القضائية  األحكام  سلسلة من 
جعل برنامج القنَّب الطبي ال ميتثل ألحكام املعاهدات الدولية 

رات يف جوانب هامة منها. ملراقبة املخدِّ

طاء–  آثار برامج القنَّب الطبي الضارة 
بالصحة العمومية

مفادها  شواغل  السياسات  وصناع  الباحثني  بعض  أثار   –53
يف  رقايب ضعيف  لتنظيم  تخضع  التي  الطبي  القنَّب  برامج  أنَّ 
بعض الواليات األمريكية رمبا أدت إىل ازدياد استعامل القنَّب 
إىل  باحثون  عمد  وقد  الشباب.  أوساط  يف  طبية  غري  ألغراض 
الدراسات  بيانات  بني  مقارنات  بإجراء  الشواغل  هذه  تقييم 
الواليات  يف  املراهقني  لدى  القنَّب  لتعاطي  االستقصائية 
والواليات  للقنَّب  الطبي  االستعامل  أباحت  التي  األمريكية 

مل تبحه. التي 

االستقصائيات  بيانات  استخدمت  دراسة  أكرُب  تجد  ومل   –54
القنَّب لدى املراهقني بعد  الوطنية)4٧( تغرياً يف معدالت تعاطي 
صدر القوانني التي تبيح االستعامل الطبي للقنَّب عام كانت عليه 
املراهقني  لدى  القنَّب  تعاطي  تحليالت  أن  كام  صدورها.  قبل 
الدراسة  إطار  يف  أجريت  التي   ٢٠ إىل   ١٢ سن  من  والشباب 
رات يف الواليات املتحدة  االستقصائية األرسية الوطنية عن املخدِّ

مل تجد أيضاً زيادات يف معدالت هذا التعاطي.)4٨( 

 Benedikt Fischer, Sharan Kuganesan and Robin Room,  )4٦(

 “Medical marijuana programs: implications for cannabis control policy:
 observations from Canada”, International Journal of Drug Policy, 

.vol. 26, No. 1 (January 2015), pp. 1519

 Deborah S. Hasin and others, “Medical marijuana laws and )4٧(

 adolescent marijuana use in the USA from 1991 to 2014: results from
 annual, repeated cross–sectional surveys”, Lancet Psychiatry, vol. 2, 

.No. 7 (July 2015), pp. 601–608

 Hefei Wen, Jason M. Hockenberry and Janet R. Cummings, )4٨(

 “The effect of medical marijuana laws on adolescent and adult use of
 marijuana, alcohol, and other substances”, Journal of Health Economics,

.vol. 42 (July 2015), pp. 64–80

لدى  ازدادت  قد  القنَّب  تعاطي  معدالت  أنَّ  غري   –55
التي  الواليات  يف  سنة   ٢١ عمرهم  يتجاوز  ممن  األشخاص 
وقد  للقنَّب.)4٩(  الطبي  االستعامل  تجيز  ترشيعات  اعتمدت 
تجيز  ترشيعات  فيها  التي  الواليات،  يف  البالغني  لدى  ارتفعت 
االستعامل الطبي للقنَّب، معدالت استعامل أو إساءة استعامل 
البالغني  لدى  منها  أكرث  له  االرتهان  ومعدالت  يوميًّا  القنَّب 
وازداد  النحو.  هذا  من  ترشيعات  تصدر  مل  التي  الواليات  يف 
أيضاً عدد البالغني الذكور الذين يلتمسون العالج لالضطرابات 
قوانني  لديها  التي  الواليات  يف  أكرث  القنَّب  تعاطي  عن  الناتجة 
أوساط  يف  الزيادة  تلك  حدثت  وقد  الطبي؛)5٠(  القنَّب  بشأن 
األشخاص الذين مل يُحالوا إىل العالج من نظام العدالة الجنائية.

الطبي عىل  القنَّب  آثار ترشيعات  متباينة حول  واألدلة   –5٦
وجدت  حيث  املميتة،  اآللية  املركبات  حوادث  ضحايا  عدد 
املتورطني  السائقني  عدد  يف  زيادة  الدراسات)5١( حدوث  بعض 
يف  دمهم  يف  قنَّب  عىل  ُعرث  الذين  مميتة  صدام  حوادث  يف 
الواليات التي أصدرت ترشيعات للقنَّب الطبي، يف حني وجدت 
أجريت  العدد. وقد  نقصان يف هذا  أخرى)5٢( حدوث  دراسات 
اآللية  املركبات  السائدة يف حوادث  دراسة مقارنة لالتجاهات 
 املميتة خالل الفرتة بني عامي ١٩٩4 و٢٠١١ يف كولورادو ويف 
والحظت  الطبي،  للقنَّب  ترشيعات  لديها  يكن  مل  والية   34
الصلة  ذات  الوفيات  عدد  يف  كبرية  زيادة  حدوث  الدراسة 
تغريُّ  هناك  ومل يكن   .٢٠٠٩ عام  بعد  كولورادو  يف  بالقنَّب 
ويف  كولورادو  يف  بالكحوليات  الصلة  ذات  الوفيات  عدد   يف 
خاصة  قوانني  لديها  يكن  مل  التي  والية  والثالثني   األربع 

الطبي.)53(  بالقنَّب 

إباحة االستعمال غري الطبي للقنَّب ياء– 

الطبي”  “القنَّب  برامج  القنَّب  إباحة  دعاة  استخدم   –5٧
املطبقة يف بعض الواليات األمريكية يف الرتويج إلباحة استعامله 
الواليات  أوىل  ولكن  الواليات.  تلك  يف  الطبية  األغراض  لغري 
التي أباحت االستعامل غري الطبي للقنَّب )أوريغون وكولورادو 

)4٩( املرجع نفسه.

 Yu–Wei Luke Chu, “The effects of medical marijuana )5٠(

 laws on illegal marijuana use”, Journal of Health Economics, vol. 38, 
.(December 2014), pp. 43–61

 Scott V. Masten and Gloriam Vanine Guenzburger, “Changes )5١(

 in driver cannabinoid prevalence in 12 U.S. states after implementing
 medical marijuana laws”, Journal of Safety Research, vol. 50 

.September 2014), pp. 35–52)

 D. Mark Anderson, Benjamin Hansen and Daniel I. Rees, )5٢(

 “Medical marijuana laws, traffic fatalities, and alcohol consumption”,
.Journal of Law and Economics, vol. 56, No. 2 (May 2013), pp. 333–369

 Stacy Salomonsen–Sautel and others, “Trends in fatal )53(

 motor vehicle crashes before and after marijuana commercialization
 in Colorado”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 140 (July 2014), 

.pp. 137–144
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ضعف  من  تعاين  الطبي”  “للقنَّب  برامج  لديها  وواشنطن( 
سوق  لخلق  املستوصفات  تستخدم  حيث  الرقايب،  التنظيم 
لغري  املتعاطني  أجل  من  للقنَّب  الواقع  األمر  بحكم  مرشوعة 
يستويف  شخص  ألي  ميكن  الواليات،  تلك  ويف  الطبية.  األغراض 
الطبي”  “االستعامل  تعريف  يف  املتَّبعة  الفضفاضة  املعايري 

الحصول عىل القنَّب من خالل املستوصفات.)54( 

القنَّب  مستوصفات  بشأن  القانوين  التسامح  أتاح  وقد   –5٨
تلك  يف  تجارية  ألغراض  للقنَّب  قانونية  شبه  صناعة  قيام 
التجزئة  صناعة  دوائر  ساعدت  كولورادو،  ففي  الواليات. 
الستعامله  التنظيمي  الرقايب  النظام  تصميم  يف  الطبي  للقنَّب 
يف  مبكراً  الدخول  الصناعة  تلك  ألرباب  وأُتيح  الطبي؛   غري 

السوق.)55(  هذه 

ع برامج “القنَّب الطبي” التي تعاين من ضعف  كام أنَّ توسُّ  –5٩
التنظيم الرقايب قد رافقه ازدياد يف التأييد العام إلباحة استعامل 

القنَّب لغري األغراض الطبية يف الواليات املتحدة.)5٦( 

بتعاطي  املتعلقة  املخاطر  لحجم  اإلدراك  تراجع  وميثِّل   –٦٠
التسويق  يف  القنَّب  صناعة  دوائر  نشاط  وتزايد  القنَّب 
تعاطي  منع  دون  تحوالن  كُربيني  مشكلتني  للقنَّب  االجتامعي 
املدعَّمة  املزاعم غري  أنَّ تصاعد  الشباب. كام  أوساط  القنَّب يف 
بإثباتات بشأن منافع القنَّب الطبية واكبه تراجع يف إدراك حجم 
 املخاطر املتعلقة بتعاطي القنَّب يف أوساط الشباب يف الواليات 
األمريكية  الواليات  يف  للقنَّب  البالغني  واستعامل  املتحدة.)5٧( 
التي تبيح استعامله ألغراض غري طبية أمر قد يشجع املراهقني 
تأثرياً  القنَّب  عىل تعاطيه يف مرحلة عمرية ميكن أن يؤثر فيها 

ا عىل املخ بشكل خاص. ضارًّ

 كاف–  اآلثار املحتملة عىل املراقبة 
الدولية للمخدِّرات

مع  الطبية  األغراض  لغري  القنَّب  استعامل  إباحة  تتناىف   –٦١
رات. وقد أصبح التنفيذ الكامل  املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ
ية يف ظل  لتلك املعاهدات عىل صعيد العامل عرضة ملخاطر جدِّ
)وكذلك  كندا وأوروغواي  الدول، مثل  اإلباحة، ألنَّ بعض  تلك 
بعض الواليات األمريكية(، قد أباحت استعامل القنَّب ألغراض 

 Kilmer and MacCoun, “How medical marijuana smoothed  )54(  
.the transition to marijuana legalization in the United States”

 Wayne Hall and Michael Lynskey, “Evaluating the public )55(  
 health impacts of legalizing recreational cannabis use in the United

.States”, Addiction, vol. 111, No. 10 (October 2016), pp. 1764–1773

 Kilmer and MacCoun, “How medical marijuana smoothed  )5٦(  
.the transition to marijuana legalization in the United States”

 Hannah Carliner and others, “Cannabis use, attitudes, )5٧(  
 and legal status in the U.S.: a review”, Preventive Medicine, vol. 104

.(November 2017), pp. 13–23

والواليات  تلك البلدان  تتخذها  التي  واإلجراءات  طبية.  غري 
دوالً  أيضاً  تشجع  وقد  املعاهدات  ض  تقوِّ قوانينها  مبوجب 
غاً  مسوِّ منها  تتخذ  وأن  حذوها،  تحذو  أن  عىل  أخرى  أطرافاً 

لفعل ذلك.

الطبي  االستعامل غري  أوروغواي  أباحت  عام ٢٠١3،  ويف   –٦٢
للقنَّب وأجازت بيع القنَّب من خالل الصيدليات وسمحت بإنشاء 
نواد ملزارعي القنَّب، كام سمحت ملستعميل القنَّب بإنتاجه من زليًّا. 
ويف عام ٢٠١٨، أباحت كندا إنتاج القنَّب تجاريًّا وبيعه للبالغني 
يف  السياسة  هذه  نُفِّذت  وقد  الطبية؛  لغري األغراض  الستعامله 

ترشين األول/أكتوبر ٢٠١٨.

الكحوليات  مشاكل  مع  التعامل  من  املكتسبة  والخربة   –٦3
تشري إىل أنَّ اإلباحة سوف تقلل من إدراك حجم املخاطر املتعلقة 
استعامل  عىل  املجتمع  اعرتاض  من  وتحد  القنَّب  باستعامل 
ممن  األشخاص  إىل  القنَّب  ترسيب  من  وتزيد  للقنَّب،  البالغني 
هم دون السن القانونية الدنيا لرشاء القنَّب واستعامله.)5٨( ومن 
ح أيضاً أن تؤدي إباحة استعامل القنَّب لغري األغراض الطبية  املرجَّ
البالغني، من خالل زيادة توافره  إىل رفع معدالت تعاطيه لدى 
عىل نطاق أوسع، مبا يشمل تخفيض سعره وإتاحته بأشكال أقوى 
ح  املرجَّ من  املقبلة،  العقود  مدى  وعىل  مثل خالصاته.  مفعوالً، 
زيادة عدد متعاطي  إىل  القانونية  اإلباحة  تؤدي هذه  أن  كذلك 

القنَّب الجدد من املراهقني والشباب.

غري  االستعامل  إباحة  دعاة  يسوقها  التي  الحجج  ومن   –٦4
األحداث  قدرة  تحد من  اإلباحة سوف  أن هذه  للقنَّب  الطبي 
يف  واشنطن  والية  تجربة  أن  غري  القنَّب.  عىل  الحصول  عىل 
االدعاء، حيث  تثري شكوكاً خطرية حول صحة هذا  الشأن  هذا 
املرخصة  القنَّب  متاجر  من  كبرياً  عدداً  بأن  السلطات  أفادت 
تزيد عقوبتها عىل دفع  القنَّب لألحدث، وهي مخالفة ال  تبيع 

غرامة بسيطة.

الطبي  غري  االستعامل  يف  زيادة  أيُّ  تؤدي  وسوف   –٦5
العمومية،  الصحة  عىل  الضارة  القنَّب  آثار  تفاقم  إىل  للقنَّب 
وأرجحها هو تصاعد معدالت إصابات حوادث املركبات اآللية، 
وغريه  بالذهان  واإلصابة  استعامله،  وإساءة  للقنَّب  واالرتهان 
نفسية  لعواقب  املراهقني  وتعريض  العقلية،  االضطرابات  من 

سيئة. واجتامعية 

كام أنَّ إباحة االستعامل غري الطبي للقنَّب يف بعض الدول   –٦٦
سوف تزيد من صعوبة إنفاذ أحكام املعاهدات الدولية ملراقبة 
لتلك األحكام.  فعالً  متتثل  التي  املجاورة  الدول  يف  رات  املخدِّ
منتجات  تهريب  منع  صعوبة  تزداد  سوف  املثال،  سبيل  فعىل 
القنَّب عرب الحدود من الدول التي تبيح االستعامل غري الطبي 

للقنَّب إىل جاراتها التي ال تبيح ذلك.

 Rosalie Liccardo Pacula and others, “Developing public )5٨(  
 health regulations for marijuana: lessons from alcohol and tobacco”,
 American Journal of Public Health, vol. 104, No. 6 (June 2014), 

.pp. 1021–1028
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االستنتاجات والتوصيات الم– 

به  مسموحاً  ليس  القنَّبني  لشبائه  الطبي  االستعامل  إنَّ   –٦٧
رات إالَّ إذا امتثلت الدول  مبقتىض املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ
رات  املخدِّ ترسيب  منع  بقصد  مة  املصمَّ التعاهدية  للمقتضيات 
بأن  الدول  املعاهدات  وتلزم  الطبية.  األغراض  لغري  الستعاملها 
ترخص وتراقب إنتاج القنَّب من أجل استعامله الطبي وأن تقدم 
لألغراض  القنَّب  من  املطلوبة  الوطنية  لالحتياجات  تقديرات 
الطبية، وأن تحرص عىل أن يكون استعامل شبائه القنَّبني الطبية 
وفعاليتها  املستخدمة  العقاقري  أمان  عىل  أدلة  بوجود  مرشوطا 
وتحت إرشاف طبي. وسوف تساهم تلك التدابري أيضاً يف الحفاظ 

عىل سالمة نظم التنظيم الرقايب للمستحرضات الصيدالنية.

من  املستمدة  لألدلة  الحديثة  االستعراضات  وتشري   –٦٨
التجارب الرسيرية إىل ما ييل: )أ( توجد أدلة ضعيفة عىل فائدة 
الرسطان؛  مرىض  لدى  والقيء  الغثيان  عالج  يف  الدرونابينول 
النابيكسيمول ميكن  أنَّ مركبات  أدلة متوسطة عىل  )ب( توجد 
ناج العضيل  أن تكون مفيدة يف عالج آالم االعتالل العصبي والشُّ
متوسطة عىل أنَّ  أدلة  توجد  )ج(  د؛  املتعدِّ التصلب  لدى مرىض 
الكانابيديول ميكن أن يحدَّ من تواتر النوبات يف بعض متالزمات 
رصع األطفال املستعيص الجيني. وال يبدأ العالج يف أي من تلك 

الحاالت بشبائه القنَّبني.

من  تخفف  أن  ميكن  القنَّبني  شبائه  أنَّ  عىل  واألدلة   –٦٩
الطبي”  “االستعامل  ال تسوغ  الطبية  األمراض  بعض  أعراض 
طريقة  خام  نبايت  منتج  فتدخني  التدخني.  طريق  عن  للقنَّب 
دة معياريًّا  غري مأمونة وال موثوقة للحصول عىل جرعات موحَّ

القنَّبني. شبائه  من 

التي تعاين من  القنَّبني،  الطبي لشبائه  وبرامج االستعامل   –٧٠
ضعف التنظيم الرقايب، قد ترض بالصحة العمومية ألن من شأنها 
أن تزيد من االستعامل غري الطبي للقنَّب بني البالغني وتساهم يف 
إباحة استعامله غري الطبي من خالل إضعاف اإلدراك العام لحجم 
مخاطر تعاطي القنَّب والحد من الشواغل العمومية بشأن إباحة 
االستعامل غري الطبي )املعروف باالستعامل “الرتفيهي”( للقنَّب، 

رات. الذي يتعارض مع املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ

القنَّب  لتوفري  آليات  استحدثت  التي  للحكومات  وينبغي   –٧١
لالستعامل الطبي يف حاالت خاصة أن تكفل عدم استخدام تلك 
اآلليات إلباحة استعامل القنَّب بحكم األمر الواقع لغري األغراض 
الطبي  استعامله  دواعي  تقرص  أن  للحكومات  وينبغي  الطبية. 
الفعالية، وأن تحرص  التي تتوفر بشأنها أدلة عىل  عىل األغراض 
شبائه  وصف  ترصد  وأن  الطبيَّة،  القنَّبني  شبائه  يف  االستعامل 
أدىن حد من ترسيبها  إىل  التقليل  بغية  القنَّبني طبيًّا واستعاملها 

واإلفراط يف تعاطيها.

وآليات التنظيم الرقايب لالستعامل الطبي لشبائه القنَّبني   –٧٢
ورمبا  كندا،  يف  ذة  املنفَّ الطبي  القنَّب  برامج  لدى  ا  جدًّ ضعيفة 
أنَّ  كام  األمريكية.  الواليات  وبعض  األخرى،  الدول  بعض  يف 
ملراقبة  الدولية  املعاهدات  أحكام  مع  تتَّسق  ال  تلك الربامج 
وعرضه.  القنَّب  إنتاج  مراقبة  يف  تقصريها  بسبب  رات  املخدِّ
وهي ال تكفل توفري أدوية جيدة النوعية تستعمل تحت إرشاف 
مجاالت  إىل  ومشتقاته  القنَّب  لترسيب  املجال  وتفسح  طبي 

االستعامل غري الطبي.

ومن املحتمل أن يكون دعاة إباحة القنَّب قد استخدموا   –٧3
إباحة االستعامل  الطبي” من أجل تسهيل  برامج “القنَّب  أيضاً 
ملراقبة  الدولية  للمعاهدات  خالفاً  وذلك  للقنَّب،  الطبي  غري 
ا  جدًّ فضفاضة  تعاريف  الربامُج  تلك  وتستخدم  رات.  املخدِّ
بتوريد  تجارية  ملنشآت  وتسمح  الطبي”  “االستعامل  ملفهوم 
املتحدة،  الواليات  ويف  مرشوع.  غري  نحو  عىل  املنتج  القنَّب 
يبدو أيضاً أنَّ تلك الربامج قد أوهنت من إدراك الناس ملخاطر 

استعامل القنَّب وقللت من مخاوفهم بشأن إباحة استعامله.

الطبي  باالستعامل  تسمح  التي  للحكومات  وينبغي   –٧4
لشبائه القنَّبني أن ترصد وتقيم آثار تلك الربامج، عىل أن يشمل 
يستعملون  الذين  املرىض  عدد  عن  بيانات  جمع  الرصد  ذلك 
أجلها،  من  تُستعمل  التي  الطبية  والحاالت  القنَّبني،  شبائه 
تلك العقاقري،  لفوائد  املعالجني  وأطبائهم  املرىض  وتقييم 
وينبغي  جرائها.  من  تنشأ  التي  السلبية  العوارض  ومعدالت 
من  القنَّبني  شبائه  ترسيب  نطاق  ترصد  أن  أيضاً  للحكومات 
أن  أجل  من  ترسيبها  سيام  وال  الطبي،  غري  االستعامل  أجل 

يتعاطاها األحداث.
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ألف–  تعزيز االتساق يف تطبيق املعاهدات 

الدولية ملراقبة املخدِّرات

رات لسنة 1961 بصيغتها  تشكِّل االتفاقية الوحيدة للمخدِّ  –75
العقلية لسنة  املؤثرات  لة بربوتوكول سنة 1972، واتفاقية  املعدَّ
املرشوع يف  االتجار غري  ملكافحة  املتحدة  األمم  واتفاقية   ،1971
رات واملؤثرات العقلية لسنة 1988، مجتمعًة، أساس إطار  املخدِّ

رات. املراقبة الدولية للمخدِّ

عىل  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  االتفاقيات  ُوضعت  وقد   –76
أساس اعرتاف املجتمع الدويل بأنَّ التحديات التي تفرضها مراقبة 
قاً من جانب  رات، بجميع جوانبها، تتطلب ردًّا مشرتكاً ومنسَّ املخدِّ
الدول. والدليل عىل هذا التوافق الواسع النطاق يف الوقت الراهن 
رات هي من بني  هو أنَّ االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّ
أكرث الصكوك الدولية الراهنة تصديقاً عليها، وأنَّ الجمعية العامة 
أعادت التأكيد باإلجامع عىل األهمية املحورية لهذه االتفاقيات 
رات العاملية، املنعقدة  يف دورتها االستثنائية بشأن مشكلة املخدِّ

يف عام 2016.

رات  والهدف األسايس من االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ  –77
تضع  الهدف،  لهذا  وتحقيقاً  ورفاهه.  اإلنسان  صحة  ضامن  هو 
الدول  وافقت  التي  العامة  االلتزامات  من  عدداً  االتفاقيات 
األطراف رصاحًة عىل الوفاء بها، ومن بني هذه االلتزامات ما ييل:

رات وصنعها وتصديرها واستريادها  قرَص إنتاج املخدِّ )أ(   
وتوزيعها واالتجار بها واستعاملها وحيازتها عىل األغراض الطبية 

والعلمية دون سواها؛

املرشوعة  التجارة  ملراقبة  إدارية  تدابري  اتخاذ  )ب(   
السالئف  وكذلك  العقلية،  واملؤثرات  رة  املخدِّ بالعقاقري 

الكيميائية )الكيمياويات السليفة( املستخدمة يف صنعها عىل نحو 
غري مرشوع؛

لألغراض  للمراقبة  الخاضعة  املواد  توافر  تيسري  )ج(   
الطبية املرشوعة، مع منع ترسبها إىل القنوات غري املرشوعة؛

رات وآليات  وضع اسرتاتيجيات ملنع تعاطي املخدِّ )د(   
وإعادة  رات  املخدِّ متعاطي  عالج  خالل  من  لالرتهان،  للتصدي 
إدماجهم  الالحقة وإعادة  الرعاية  تأهيلهم وتزويدهم بخدمات 

يف املجتمع؛

يشتبه  التي  للجرائم  للتصدي  وطنية  تدابري  وضع  )ه(   
إنسانية  التدابري  هذه  تكون  أن  عىل  رات،  باملخدِّ صلتها  يف 
وافرتاض  اإلنسانية  الكرامة  احرتام  قامئة عىل  ومتناسبة، وكذلك 
الرباءة وسيادة القانون، وإيالء االعتبار الواجب لبدائل اإلدانة أو 
رات يف  العقاب، وخصوصاً يف الجرائم التي يرتكبها متعاطو املخدِّ

حاالت الجرائم البسيطة املناسبة.

حالة االنضمام إىل املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّرات

فلسطني  دولة  أصبحت   ،2017 األول/ديسمرب  كانون  يف   –78
ملراقبة  الثالث  الدولية  االتفاقيات  يف  طرف  دولة  أحدث 

رات. املخدِّ

وبانضامم دولة فلسطني إىل االتفاقية الوحيدة لسنة 1961   –79
لة ارتفع عدد الدول األطراف يف تلك االتفاقية إىل  بصيغتها املعدَّ
اتفاقية سنة  إىل  بعد  تنضمَّ  مل  التي  الدول  بني  دولة. ومن   186
لة دولتان يف أفريقيا )جنوب السودان وغينيا  1961 بصيغتها املعدَّ
االستوائية( ودولة واحدة يف آسيا )تيمور–ليشتي( وسبع دول يف 
أوقيانوسيا )توفالو وجزر كوك وساموا وفانواتو وكرييباس وناورو 

الفصل الثاني
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قت عىل  التي صدَّ الوحيدة  الدولة  تشاد هي  تزال  ونيوي(. وال 
لة. معاهدة سنة ١٩٦١ بصيغتها غري املعدَّ

ارتفع   ،١٩٧١ سنة  اتفاقية  إىل  فلسطني  دولة  وبانضامم   –٨٠
عدد الدول األطراف يف تلك االتفاقية إىل ١٨4 دولة؛ وتوجد حاليًّا 
١3 دولة ليست أطرافاً يف تلك االتفاقية. ومن بني تلك الدول غري 
األطراف ثالث دول يف أفريقيا )جنوب السودان وغينيا االستوائية 
وليربيا( ودولة واحدة يف الكاريب ي )هايتي( ودولة واحدة يف آسيا 
)تيمور–ليشتي( ومثاين دول يف أوقيانوسيا )توفالو وجزر سليامن 

وجزر كوك وساموا وفانواتو وكرييباس وناورو ونيوي(.

سنة  اتفاقية  إىل  فلسطني  دولة  انضامم  وبعد  وأخرياً،   –٨١
االتفاقية  تلك  يف  لألطراف  اإلجاميل  العدد  ارتفع   ،١٩٨٨
بذلك  وهي  األورويب(،  واالتحاد  دولة   ١٨٩( طرفاً   ١٩٠ إىل 
رات  املخدِّ ملراقبة  الثالث  الدولية  االتفاقيات  تتصدر  ال تزال 
الدول  من  العديد  ويرتكز  عليها.  التصديق  نطاق  حيث  من 
غينيا  )بابوا  أوقيانوسيا  يف   ١٩٨٨ سنة  اتفاقية  يف  األطراف  غري 
تقع  بينام  وكرييباس(،  سليامن  وجزر  وتوفالو  وباالو  الجديدة 
والصومال  السودان  أفريقيا )جنوب  أطراف يف   ثالث دول غري 

االستوائية(. وغينيا 

العمل  الهيئة  واصلت  االستعراض،  قيد  الفرتة  وخالل   –٨٢
بنشاط عىل اجتذاب اهتامم الدول التي مل تصبح بعد أطرافاً يف 
رات،  واحدة أو أكرث من االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّ
الهيئة مع  ثنائية معها، وتعاونت  وشمل ذلك تنظيم اجتامعات 
هيئات األمم املتحدة األخرى يف إطار جهودها الرامية إىل تيسري 

انضامم تلك الدول إىل االتفاقيات.

وتواصل الهيئة تشجيعها للدول، التي مل تصبح بعد أطرافاً   –٨3
رات،  املخدِّ ملراقبة  الدولية  من االتفاقيات  أكرث  أو  واحدة  يف 
جميع  تتخذ  وأن  ممكنة،  فرصة  أقرب  يف  ذلك  تفعل  أن  عىل 
تنفيذها  لضامن  الالزمة  والسياساتية  الترشيعية  اإلجراءات 

تنفيذاً شامالً عىل املستوى الوطني.

باء–  ضمان تنفيذ أحكام املعاهدات 
الدولية ملراقبة املخدِّرات

هو  رات  املخدِّ ملراقبة  الدويل  اللنظام  األسايس  الهدف  إنَّ   –٨4
خالل  من  الهدف  هذا  ويتحقق  ورفاهه.  اإلنسان  صحة  ضامن 
للمراقبة  الخاضعة  املواد  توافر  ضامن  هام:  مرتابطني  إجراءين 
حالة  يف  وكذلك،  والعلمية،  الطبية  األغراض  أجل  من  الدولية 
الصناعية  األغراض  يف  استخدامها  ضامُن  الكيميائية،  السالئف 
القنوات  إىل  للمراقبة  الخاضعة  املواد  ترسيب  ومنع  املرشوعة؛ 

غري املرشوعة.

ملراقبة  الدولية  للمعاهدات  االمتثال  رصد  وبغية   –٨5
الحكومات  من  املتخذة  اإلجراءات  الهيئة  تَدُرس  رات،  املخدِّ
العامة  األهداف  تحقيق  إىل  الرامية  املعاهدات  أحكام  لتنفيذ 
مر  عىل  املعاهدات،  أحكام  استُكملت  وقد  لهذه املعاهدات. 
االقتصادي  املجلس  اعتمدها  إضافية  رقابية  بتدابري  السنوات، 
رات بغية تعزيز فعالية تلك األحكام.  واالجتامعي ولجنة املخدِّ
ويف هذا القسم من التقرير، تسلط الهيئة الضوء عىل اإلجراءات 
رات،  املخدِّ ملراقبة  الدويل  النظام  لتطبيق  اتخاذها  يتعنيَّ  التي 
دة  م توصيات محدَّ وتبنيِّ املشاكل املصاَدفة يف هذا الصدد، وتقدِّ

بشأن كيفية معالجة تلك املشاكل.

منع ترسيب املواد الخاضعة للمراقبة  –1

األساس الترشيعي واإلداري )أ( 

الترشيعات  امتثال  تضمن  أن  الحكومات  عىل  يتعني   –٨٦
كام  رات.  املخدِّ ملراقبة  الدولية  املعاهدات  ألحكام  الوطنية 
عىل  للمراقبة  الخاضعة  املواد  قوائم  بتعديل  التزاماً  عليها  أنَّ 
أيِّ مادة يف أحد جداول معاهدة  إدراج  الوطني عند  الصعيد 
رات، أو عند نقل تلك املادة من جدول إىل  دولية ملراقبة املخدِّ
التنفيذ عىل  آليات  يف  أو  الترشيعات  يف  القصور  ويؤدي  آخر. 
الخاضعة  املواد  قوائم  مواءمة  يف  ر  التأخُّ أو  الوطني  املستوى 
الدولية  املعاهدات  مع جداول  الوطني  الصعيد  للمراقبة عىل 
الوطنية املطبقة عىل  الضوابط  رات إىل قصور يف  ملراقبة املخدِّ
ترسيب  إىل  يؤدي  وقد  الدولية،  للمراقبة  الخاضعة  املواد 
تالحظ  أن  الهيئة  يرسُّ  ولذلك،  غري مرشوعة.  قنوات  إىل  مواد 
تزويدها  السابقة،  السنوات  يف  كام  واصلت،  الحكومات  أنَّ 
لضامن  املتخذة  اإلدارية  أو  الترشيعية  التدابري  عن  مبعلومات 
رات.  املخدِّ ملراقبة  الدولية  املعاهدات  ألحكام  االمتثال 
الحكومات  بعض  ألن  بالقلق  نفسه  الوقت  يف  تشعر  ولكنها 
تتعارض  ترشيعية  تدابري  استحداث،  تعتزم  أو  استحدثت،  قد 
وتودُّ  رات.  املخدِّ ملراقبة  الدولية  املعاهدات  مقتضيات  مع 
دا–1/30،  العامة  الجمعية  بقرار  الحكومات  تذكِّر  أن  الهيئة 
رات العاملية  املعنون “التزامنا املشرتك بالتصدي ملشكلة املخدِّ
يف  الجمعية  اعتمدته  الذي  فعال”،  نحو  عىل   ومواجهتها 
األعضاء  الدول  فيه  عاودت  والذي   ،٢01٦ نيسان/أبريل   1٩
الثالث  الدولية  االتفاقيات  وأهداف  بغايات  التزامها  تأكيد 

رات. املخدِّ ملراقبة 

يف  رات  املخدِّ لجنة  قرَّرت   ،٢٠١٨ آذار/مارس   ١4 ويف   –٨٧
جداول  يف  جديدة  مواد  ست  إدراج  والستني  الحادية  دورتها 
رها ١/٦١ عىل  لة، حيث نص مقرَّ اتفاقية سنة ١٩٦١ بصيغتها املعدَّ
إدراج “الكارفنتانيل” يف الجدولني األول والرابع من اتفاقية سنة 
لة، بينام نصت مقرراتها ٢/٦١ و3/٦١ و٦١/4  ١٩٦١ بصيغتها املعدَّ
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و5/٦١ و٦/٦١ عىل إدراج املواد “أوكفنتانيل” و“فورانيلفنتانيل” 
و“أكريلويلفنتانيل” )أكريلفنتانيل( و“4–فلورويسوبوتريفنتانيل” 
يف   )THF–F( و“ترتاهيدروفورانيلفنتانيل”   )4–FIBF, pFIBF(
وعمالً  املعدلة.  بصيغتها   ١٩٦١ سنة  اتفاقية  من  األول  الجدول 
لة،  بالفقرة ٧ من املادة 3 من اتفاقية سنة ١٩٦١ بصيغتها املعدَّ
ر إىل  ه األمني العام، يف ١5 أيار/مايو ٢٠١٨، إشعاراً بذلك املقرَّ وجَّ
جميع الحكومات وإىل منظمة الصحة العاملية وإىل الهيئة، وبذلك 
يه ذلك اإلشعار.  ر نافذاً فيام يخص كل طرف عند تلقِّ أصبح املقرَّ
ر الهيئة الجهود التي بذلتها الحكومات التي أخضعت تلك  وتُقدِّ
املواد للمراقبة بالفعل، وتحثُّ جميع الحكومات األخرى عىل أن 
ل قوائم املواد الخاضعة للمراقبة عىل الصعيد الوطني تبعاً  تعدِّ
لذلك، وأن تطبِّق عىل تلك املواد جميع تدابري املراقبة املنصوص 

لة. عليها يف اتفاقية سنة 1٩٦1 بصيغتها املعدَّ

أنَّ  إىل  الحكومات  انتباه  توجه  أن  أيضاً  الهيئة  وتود   –٨٨
ست   ،٢٠١٨ مارس  ١4 آذار/  يف  أخضعت،  رات  املخدِّ لجنة 
وعمالً   .١٩٧١ سنة  اتفاقية  مبقتىض  الدولية  للمراقبة  مواد 
و١١/٦١  و١٠/٦١  و٩/٦١  و٨/٦١   ٧/٦١ اللجنة  مبقررات 
 ١٩٧١ سنة  اتفاقية  من  الثاين  الجدول  إىل  أضيفت  و١٢/٦١، 
5F–MDMB–PINACAو ،AB–CHMINACA :التالية  املواد 
 ،5F–PB–22و  ،UR–144و  ،AB–PINACAو  ،)5F–ADB( 
و4–فلوروأمفيتامني )FA–4(. وعمالً بالفقرة ٧ من املادة ٢ من 
 ،٢٠١٨ أيار/مايو   ١5 يف  العام،  األمني  ه  وجَّ  ،١٩٧١ سنة  اتفاقية 
الحكومات وإىل منظمة  اللجنة هذه إىل جميع  إشعاراً مبقررات 
فيام  متاماً،  نافذة  بذلك  فأصبحت  الهيئة،  وإىل  العاملية  الصحة 
ر الهيئة  يخص كل طرف، يف ١١ ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٨. وتقدِّ
الجهود التي بذلتها الحكومات التي أخضعت تلك املواد للمراقبة 
ل قوائم  بالفعل، وتحثُّ جميع الحكومات األخرى عىل أن تعدِّ
لذلك، وأن  تبعاً  الوطني  الصعيد  للمراقبة عىل  الخاضعة  املواد 
تطبِّق عىل تلك املواد تدابري املراقبة املنصوص عليها يف اتفاقية 
سنة 1٩71، وكذلك يف قرارات اللجنة واملجلس ذات الصلة، وأن 

تبلغ الهيئة بهذا الشأن.

واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  لقرارات  ووفقاً   –٨٩
أن  الحكومات  عىل  يتعنيَّ  و3٨/١٩٩3،  و3٠/١٩٨٧   ١5/١٩٨5
مادة  وهو  الزولبيديم،  السترياد  إذن  عىل  الحصول  تشرتط 
أُدرجت يف عام ٢٠٠١ يف الجدول الرابع من اتفاقية سنة ١٩٧١. 
لعامي  السنويني  تقريريها  يف  الوارد  الهيئة  لطلب  واستجابًة 
من  عدد  م  قدَّ  ،٢٠١٦ عام  يف  أُرسل  تعميم  ويف  و٢٠١3   ٢٠١٢
الثاين/نوفمرب  ترشين   ١ ويف  املطلوبة.  املعلومات  الحكومات 
بلداً  بشأن ١33  متاحة  الصلة  ذات  املعلومات  كانت   ،٢٠١٨
بلداً   ١٢4 استحدث  واألقاليم  البلدان  هذه  بني  ومن  وإقليامً. 
ويشرتط  استرياد،  إذن  عىل  الحصول  تشرتط  أحكاماً  وإقليميا 
ومثة  لالسترياد.  سابقاً  إعالناً  املتحدة(  )الواليات  واحد  بلد 
)أيرلندا وجبل طارق وسنغافورة وفانواتو  بلدان وأقاليم   ستة 

الزولبيديم.  السترياد  إذناً  تشرتط  ال  ونيوزيلندا(  فريدي  وكابو 
وتحظر أذربيجان استرياد الزولبيديم، كام أنَّ إثيوبيا ال تستورد 
املتعلقة  املعلومات  تزال  ال  نفسه،  الوقت  ويف  املادة.  هذه 
ومن  وإقليامً.  بلداً   ٨١ فيام يخص  مجهولة  الزولبيديم  مبراقبة 
مل  التي  واألقاليم،  البلدان  حكومات  مجدداً  الهيئة  تحثُّ   ، ثمَّ
عىل  الزولبيديم،  مراقبة  حالة  عن  معلومات  بعُد  إليها  م  تقدِّ

تزويدها بتلك املعلومات يف أقرب وقت ممكن.

منع الترسيب من قنوات التجارة الدولية )ب( 

تقديرات االحتياجات السنوية من املواد الخاضعة 
للمراقبة الدولية

من  املرشوعة  السنوية  االحتياجات  تقدير  نظام  يشكل   –٩٠
النظام  يف  الزاوية  حجر  العقلية  واملؤثِّرات  رة  املخدِّ العقاقري 
رات. فهو ميكِّن البلدان املصدرة واملستوردة  الدويل ملراقبة املخدِّ
ضمن  املواد  هذه  يف  التجارة  بقاء  ضامن  من  سواء  حدٍّ  عىل 
الحدود التي تضعها حكومات البلدان املستوردة ومنع ترسيب 
االً. وهذا  املواد الخاضعة للمراقبة من التجارة الدولية منعاً فعَّ
اتفاقية  مبقتىض  رة  املخدِّ بالعقاقري  يتعلق  فيام  إلزامي  النظام 
الحكومات من  مه  ما تقدِّ الهيئة  تعتمد  أن  ويتعني   ،١٩٦١ سنة 
الحدود  لحساب  أساساً  التقديرات  تلك  اتخاذ  قبل  تقديرات 

التي تُفرض عىل الصنع واالسترياد.

وقد اعتمد املجلس االقتصادي واالجتامعي نظام تقدير   –٩١
قراراته ٧/١٩٨١  العقلية يف  املؤثِّرات  السنوية من  االحتياجات 
رات  املخدِّ لجنة  و44/١٩٩١ و3٨/١٩٩3 و3٠/١٩٩٦، واعتمدت 
يف قرارها 3/4٩ نظام تقدير االحتياجات السنوية املرشوعة من 
سالئف مختارة، وذلك ملساعدة الحكومات عىل منع محاوالت 
قنوات  إىل  الدولية  للمراقبة  الخاضعة  املواد  ترسيَب  املتجرين 
االحتياجات  بتقديرات  الحكومات  وتستعني  مرشوعة.  غري 
السنوية  العقلية واالحتياجات  املؤثِّرات  السنوية املرشوعة من 
غري  املعامالت  استبانة  أجل  من  مختارة  من سالئف  املرشوعة 
عقاقري  ترسيب  منع  الحاالت  من  كثري  يف  أمكن  وقد  املألوفة. 
ألنَّ  بتصديرها  إذن  منح  ر  املصدِّ البلد  رفض  عندما  وسالئف 
الكميات املراد تصديرها كانت ستتجاوز الكميات التي يحتاجها 

املستورد. البلد 

وتفحص الهيئة بانتظام الحاالت التي تنطوي عىل احتامالت   –٩٢
امتثالها قد  التقديرات، ألنَّ عدم  الحكومات لنظام  امتثال  بعدم 
التجارة  قنوات  من  للمراقبة  الخاضعة  املواد  ترسيب  يسهِّل 
الدولية املرشوعة إىل قنوات غري مرشوعة. ويف هذا الصدد، تزود 
واملشورة  والدعم  باملعلومات  االقتضاء،  عند  الحكومات،  الهيئة 

بشأن كيفية عمل نظام التقديرات.
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يف  املفروضة  للحدود  باالمتثال  ملزمة  والحكومات   –٩3 
الواردات  عىل  سنة ١٩٦١  اتفاقية  من  و3١   ٢١ املادتني 
جملة  يف  تنص،   ٢١ فاملادة  رة.  املخدِّ العقاقري  من  والصادرات 
ويستوردها  يصنعها  ر  مخدِّ أيِّ  كميات  مجموع  أنَّ  عىل  أمور، 
جمع  حاصل  يتعدى  أن  يجوز  ال  سنة  أيِّ  يف  إقليم  أو  بلد  أيُّ 
ما ييل: الكمية املستهلكة يف األغراض الطبية والعلمية؛ والكمية 
املستعملة، ضمن حدود التقديرات ذات الصلة، يف صنع عقاقري 
والكمية  رة؛  املصدَّ والكمية  أخرى؛  مواد  أو  مستحرضات  أو 
التقديرات  يف  د  املحدَّ املستوى  إىل  لرفعه  املخزون  إىل  املضافة 
ذات الصلة؛ والكمية التي يُحَصل عليها، ضمن حدود التقديرات 
ذات الصلة، الستعاملها يف أغراض خاصة. وتُلِزم املادة 3١ جميع 
رة  املخدِّ العقاقري  من  صادراتها  حجم  بتقييد  رة  املصدِّ البلدان 
إىل أيِّ بلد أو إقليم بحيث ال يتجاوز الكميات املندرجة ضمن 
املستورد،  أو اإلقليم  بالبلد  الخاصة  التقديرات  مجموع  حدود 

مع إضافة الكميات التي يراد إعادة تصديرها.

وكام يف السنوات السابقة، ترى الهيئة أنَّ التقيد بنظام   –٩4
العموم، وأنَّ  ا عىل وجه  الواردات والصادرات ما زال مستمرًّ
االتصال  جرى   ،٢٠١٨ عام  ويف  جيِّدة.  بصورة  يعمل  النظام 
مبا مجموعه ١١ بلداً بشأن واردات أو صادرات زائدة محتملة 
رة خالل  بالعقاقري املخدِّ الدولية  التجارة  كُشف عنها يف سياق 
قدمت   ،٢٠١٨ الثاين/نوفمرب  ترشين   ١ وحتى  السنة.  هذه 
البلدان ردوداً. وأكد واحد منها حدوث تجاوز  ثالثة من تلك 
االمتثال  البلد برضورة ضامن  ذلك  وُذكِّر  الصادرات،  كمية  يف 
أخريني،  حالتني  ويف  الصلة.  ذات  التعاهدية  لألحكام  التام 
البلد  ذلك  أعاد  ثم  البلدان،  أحد  إىل  رة  املخدِّ املادة  صدرت 
تصديرها. وال تزال الهيئة تتابع هذا األمر مع البلدان التي مل 

ا. ترسل ردًّ

وقد طلب املجلس االقتصادي واالجتامعي من الحكومات،   –٩5
بتقديرات  الهيئة  تزود  أن  و١٩٩١/44،   ٧/١٩٨١ قراريه  يف 
الحتياجات بلدانها الطبية والعلمية املحلية السنوية من املؤثِّرات 
العقلية املدرجة يف الجداول الثاين والثالث والرابع التفاقية سنة 
أجل  من  التقديرات  بتلك  واألقاليم  الدول  وتُبلَّغ جميع   .١٩٧١
رة عند املوافقة عىل  مساعدة السلطات املختصة يف البلدان املصدِّ
 ،٢٠١٨ الثاين/نوفمرب  ترشين   ١ ويف  العقلية.  املؤثِّرات  صادرات 
كانت حكومات جميع البلدان واألقاليم قد قدمت تقديراً واحداً 
العقلية،  املؤثِّرات  من  السنوية  الطبية  الحتياجاتها  األقل  عىل 
التقديرات  وضع  الهيئة  تولَّت  الذي  السودان،  جنوب  باستثناء 

الخاصة به يف عام ٢٠١١.

وتحديثاً  مراجعة  تجري  بأن  الحكومات  الهيئة  وتويص   –٩٦
املؤثِّرات  من  السنوية  والعلمية  الطبية  احتياجاتها  لتقديرات 
العقلية مرة واحدة عىل األقل كل ثالث سنوات. بيد أنَّ هناك 
م أيَّ تنقيح الحتياجاتها املرشوعة من املؤثِّرات  45 حكومة مل تقدِّ

العقلية منذ ما ال يقل عن ثالث سنوات. ومن ثم فإنَّ التقديرات 
املتاحة بشأن تلك البلدان واألقاليم رمبا مل تعد مطابقة الحتياجاتها 

الطبية والعلمية الفعلية من املؤثِّرات العقلية. 

لألغراض  الالزمة  العقلية  املؤثِّرات  استرياد  يتأخر  وقد   –٩٧
الطبية أو العلمية عندما تكون التقديرات أدىن من االحتياجات 
من  بكثري  أعىل  التقديرات  تكون  عندما  ا  أمَّ الفعلية.  املرشوعة 
ترسيب  احتامل  من  ذلك  يزيد  فقد  املرشوعة،  االحتياجات 
الهيئة  َذكَّرت  وقد  مرشوعة.  غري  قنوات  إىل  العقلية  املؤثِّرات 
صحيحة  تقديرات  وضع  بأهمية  وتكراراً  مراراً  الحكومات 

وواقعية الحتياجات بلدانها األولية.

وكام يف السنوات السابقة، ال يزال نظام تقدير االحتياجات   –٩٨
السنوية من املؤثِّرات العقلية يعمل بصورة جيِّدة، كام أنَّ معظم 
سلطات  أصدرت   ،٢٠١٧ عام  ويف  به.  يتقيد  واألقاليم  البلدان 
تقديرات،  أيَّ  قبُل  من  لها  تضع  مل  ملواد  استرياد  أذون  بلداً   ٢٩
فقط  اثنان  بلدان  د  وُحدِّ بكثري.  تقديراتها  تجاوزت  لكميات  أو 
التقديرات  العقلية  املؤثِّرات  من  صادراتهام  كميات  تجاوزت 

ذات الصلة.

املعنون   ،3/4٩ قرارها  يف  رات،  املخدِّ لجنة  طلبت  وقد   –٩٩
صنع  يف  املستخدمة  السليفة  الكيمياويات  مراقبة  نظم  “تدعيم 
العقاقري االصطناعية غري املرشوع”، من الدول األعضاء أن تقدم 
السنوية  الحتياجاتها  تقديرات  طوعي،  أساس  عىل  الهيئة،  إىل 
املرشوعة من واردات أربع من سالئف املنشطات األمفيتامينية، 
تلك  عىل  املحتوية  املستحرضات  واردات  من  اإلمكان،  وبقدر 
حكومات  كانت   ،٢٠١٨ الثاين/نوفمرب  ترشين   ١ ويف  املواد. 
مت تقديراتها ملادة واحدة عىل األقل من تلك  قد قدَّ ١٦٦ بلداً 
اً عىل  رة مؤرشِّ املواد، مام َوفَّر للسلطات املختصة يف البلدان املصدِّ
االحتياجات املرشوعة للبلدان املستوردة، وساعد بذلك عىل منع 

محاوالت الترسيب.

اشرتاط الحصول عىل أذون االسترياد والتصدير

أذون  عىل  الحصول  الشرتاط  العاملي  التطبيق  يشكل   –١٠٠
 ١٩٦١ سنة  اتفاقية  يف  عليه  املنصوص  والتصدير،  لالسترياد 
رات  املخدِّ ترسيب  منع  يف  رئيسيًّا  عنرصاً   ،١٩٧١ سنة  واتفاقية 
األذون  هذه  عىل  الحصول  ويُشرتط  املرشوعة.  غري  السوق  إىل 
مبقتىض  للمراقبة  الخاضعة  املواد  من  بأيٍّ  املتعلقة  للمعامالت 
والثاين  األول  الجدولني  املدرجة يف  املواد  أو  اتفاقية سنة ١٩٦١ 
التفاقية سنة ١٩٧١. وتُلِزم هاتان االتفاقيتان السلطات الوطنية 
باسترياد  املتعلقة  للمعامالت  استرياد  أذون  تُصِدر  بأن  املختصة 
هذه املواد إىل بلدانها. ويجب عىل السلطات الوطنية املختصة يف 
رة أن تتحقق من صحة أذون االسترياد هذه قبل  البلدان املصدِّ
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عىل  املحتوية  للشحنات  للسامح  الالزمة  التصدير  أذون  إصدار 
هذه املواد مبغادرة بلدانها.

وال تشرتط اتفاقية سنة ١٩٧١ الحصول عىل أذون استرياد   –١٠١
جدوليها  يف  املدرجة  العقلية  املؤثِّرات  يف  للتجارة  وتصدير 
ترسيب  نطاق  اتساع  إىل  وبالنظر  ذلك،  ومع  والرابع.  الثالث 
هذه املواد من قنوات التجارة الدولية املرشوعة أثناء سبعينات 
القرن املايض، طلب املجلس االقتصادي واالجتامعي  ومثانينات 
و3٨/١٩٩3،  و3٠/١٩٨٧   ١5/١٩٨5 قراراته  يف  الحكومات،  إىل 
تلك  ليشمل  والتصدير  االسترياد  أذون  نظام  نطاق  ع  أن توسِّ

املؤثِّرات العقلية أيضاً.

وعمالً بقرارات املجلس االقتصادي واالجتامعي املذكورة   –١٠٢
رشط  بالفعل  واألقاليم  البلدان  معظم  استحدث  آنفاً، 
العقلية  للمؤثِّرات  وتصدير  استرياد  أذون  عىل  الحصول 
 .١٩٧١ سنة  التفاقية  والرابع  الثالث  الجدولني  يف  املدرجة 
وأقاليم  بلدان   ٢٠٦ كانت   ،٢٠١٨ الثاين/نوفمرب  ترشين   ١ ويف 
جميع  أنَّ  منها  يتبنيَّ  محددة  معلومات  للهيئة  أتاحت  قد 
استصدار  اآلن  تشرتط  الرئيسية  رة  واملصدِّ املستوردة  البلدان 
املدرجة  العقلية  املؤثِّرات  لجميع  وتصدير  استرياد  أذون 
م  وتعمِّ  .١٩٧١ سنة  التفاقية  والرابع  الثالث  الجدولني  يف 
يبنيِّ  جدوالً  سنة،  كل  مرتني  الحكومات،  جميع  عىل  الهيئة 
يف  املدرجة  باملواد  الخاصة  االسترياد  أذون  منح  متطلَّبات 
االقتصادي  املجلس  بقرارات  عمالً  والرابع،  الثالث  الجدولني 
الحيز  يف  أيضاً  الجدول  هذا  ويُنرَش  الصلة.  ذات  واالجتامعي 
إليه  بالوصول  يسمح  ال  الذي  الشبيك  الهيئة  موقع  من  اآلمن 
ليك  بذلك،  خصيصاً  لهم  املأذون  الحكوميني  للمسؤولني  إال 
رة،  البلدان املصدِّ يتسنى إطالع السلطات الوطنية املختصة يف 
تفرضه  فيام  تغيريات محتملة  أيِّ  أقرب وقت ممكن، عىل  يف 
البلدان املستوردة من رشوط خاصة بأذون االسترياد. وتحثُّ 
تشرتط  ال  التي  املتبقية  القليلة  الدول  حكومات  الهيئة 
وتصدير  استرياد  أذون  عىل  الحصول  بعد  الوطنية  ترشيعاتها 
تلك  كانت  إذا  عام  النظر  برصف  العقلية،  املؤثِّرات  لجميع 
الدول أم مل تكن أطرافاً يف اتفاقية سنة 1٩71، عىل أن توسع 
يف  املدرجة  املواد  جميع  لتشمل  الرقابية  هذه التدابري  نطاق 
أقرب  يف  سنة 1٩71  اتفاقية  من  والرابع  الثالث  الجدولني 

بذلك الشأن.  الهيئة  تبلغ  وأن  وقت ممكن، 

اتفاقية سنة ١٩٨٨ أيَّ رشوط بشأن الحصول  وال تفرض   –١٠3
عىل أذون استرياد وتصدير للتجارة يف املواد املدرجة يف جدوليها 
البلدان  إىل  تطلب  االتفاقية  فإنَّ هذه  ذلك،  ومع  والثاين.  األول 
سلطات  إىل  املزمعة  الشحنات  بشأن  مسبق  إشعار  توجيه 
)انظر  املواد  تلك  منع ترسيب  أجل  من  املستوردة  الحكومة 
لتصدير  السابقة  اإلشعارات  بشأن  أدناه  و١٠٧   ١٠٦ الفقرتني 

السالئف الكيميائية(.

النظام اإللكرتوني الدويل ألذون استرياد وتصدير 
العقاقري املخدِّرة واملؤثِّرات العقلية

التكنولوجي  التقدم  لتسخري  الهيئة  مساعي  إطار  يف   –١٠4
االسترياد  أذون  نظام  تطبيق  وكفاءة  فعالية  ضامن  أجل  من 
رة  املخدِّ العقاقري  يف  املرشوعة  الدولية  التجارة  يف  والتصدير 
الستحداث  املبذولة  الجهود  الهيئة  تقود  العقلية،  واملؤثِّرات 
أداة إلكرتونية لتيسري عمل السلطات الوطنية املختصة وترسيع 
واملؤثِّرات  رة  املخدِّ العقاقري  وللحد من مخاطر ترسيب  وتريته 
العقلية. والنظام الدويل ألذون االسترياد والتصدير )I2ES( هو 
مكتب  مع  بالتعاون  الهيئة  استحدثتها  مبتكرة  شبكية  تطبيقة 
الدول  من  وبدعم  والجرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم 
أذون  إصدار  إمكانية  للحكومات  النظام  هذا  ويتيح  األعضاء. 
املرشوعة  والصادرات  للواردات  إلكرتونيًّا  والتصدير  االسترياد 
األذون  هذه  وتبادل  العقلية،  واملؤثِّرات  رة  املخدِّ العقاقري  من 
حدة،  عىل  معاملة  كل  مرشوعية  من  الفوري  والتحقق  آنيًّا، 
ملراقبة  الدولية  االتفاقيات  ملقتضيات  التام  االمتثال  ضامن  مع 
رات. ويحدُّ هذا النظام كثرياً من احتامل ترسيب شحنات  املخدِّ
انظر  التفاصيل،  )ملزيد من  املرشوعة  القنوات غري  إىل  العقاقري 

القسم واو أدناه(. 

والتصدير  االسترياد  ألذون  الدويل  النظام  أُطلق  وقد   –١٠5
الحني  ذلك  منذ  فيه  لت  وتسجَّ  ٢٠١5 عام  يف  رسميًّا   )I2ES(
 ،٢٠١٨ آذار/مارس  ويف  بلداً.   53 من  مختصة  وطنية  سلطات 
ُعقد اجتامع لفريق من املستعملني عىل هامش الدورة الحادية 
عمل  عىل  تعليقات  جمع  بهدف  رات  املخدِّ للجنة  والستني 
النظام. وشارك يف ذلك االجتامع ما يزيد عىل 3٠ خبرياً من أكرث 
من 3٠ بلداً. وأتاح االجتامع للمسؤولني الحكوميني من البلدان 
نظام  تنفيذ  سبل  بشأن  األفكار  لتبادل  قيِّمة  فرصة  املشاركة 
دائرة  وإىل  الهيئة  إىل  تعقيبات  وتقديم  أكمل  I2ES عىل وجه 
املعني  املتحدة  األمم  ملكتب  التابعة  املعلومات  تكنولوجيا 
اإلجراءات  توجيه  يف  بها  يُسرتَشد  ليك  والجرمية،  رات  باملخدِّ
النظام. وشدد فريق املستعملني  املقبلة وامليض قُدماً يف تطوير 
من  املختصة  الوطنية  السلطات  تجارب  تعميم  أهمية  عىل 
العامل عىل سائر املستعملني الفعليني واملحتملني  مختلف أرجاء 

كوسيلة للتشجيع عىل زيادة استعامل النظام. 

اإلشعارات السابقة لتصدير السالئف الكيميائية

عىل  واملصدرة  املستوردة  الحكومات  ملساعدة  توخياً   –١٠٦
وتوجيه  السالئف  يف  الدولية  التجارة  بشأن  بينها  فيام  التواصل 
عام  يف  الهيئة،  أنشأت  مشبوهة،  معامالت  أيِّ  بشأن  تنبيهات 
٢٠٠٦، أداة شبكية، هي نظام “بن أونالين”. ويف ١ ترشين الثاين/
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لة فيه بغرض  نوفمرب ٢٠١٨، بلغ مجموع عدد الحكومات املسجَّ
تستعمل  أن  الحكومات  الهيئة  وتناشد  ١٦٢ حكومة.  استعامله 
الحكومات  وتحثُّ  ومنهجية،  نشطة  بصورة  أونالين  بن  نظام 
تفعل ذلك  أن  النظام عىل  بعُد الستعامل هذا  تتسجل  التي مل 
يف أقرب فرصة ممكنة. والهيئة مستعدة ملساعدة الحكومات يف 

هذا الصدد.

من  )أ(   ١٠ الفقرة  تجيز  السالئف،  ملنع ترسيب  وتوخياً   –١٠٧
املستوردة  البلدان  لحكومات   ١٩٨٨ سنة  اتفاقية  من   ١٢ املادة 
رة بإبالغها عن أيِّ سالئف تعتزم تصديرها  أن تلزم البلدان املصدِّ
سلطات  كانت   ،٢٠١٨ الثاين/نوفمرب  ترشين   ١ ويف  أراضيها.  إىل 
رسميًّا  وطلبت  الحكم  هذا  إىل  استندت  قد  وإقليامً  دولًة   ١١3
املسبق  بالتحقق  القيام  لها  أتاح  مام  للتصدير،  سابقة  إشعارات 
من مرشوعية املعامالت املزمعة. وتشجع الهيئة الحكومات التي 
مل تطلب بعد رسميًّا إشعارات سابقة للتصدير عىل االستناد إىل 

الفقرة ١٠ )أ( من املادة ١٢ من اتفاقية سنة ١٩٨٨.

 )ج(  فعالية تدابري املراقبة الرامية إىل منع 
 ترسيب املواد الخاضعة للمراقبة 

من قنوات التجارة الدولية

اتفاقية  يف  عليه  املنصوص  املراقبة  تدابري  نظام  يوفر   –١٠٨ 
رة  املخدِّ يف العقاقري  الدولية  للتجارة  فعالة  حامية   ١٩٦١ سنة 
مرشوعة.  غري  قنوات  إىل  العقاقري  تلك  ترسيب  محاوالت  من 
وعىل نحو مشابه، يالَحظ أنه، نتيجة لتنفيذ جميع الدول تقريباً 
١٩٧١ وقرارات  اتفاقية سنة  عليها يف  املنصوص  املراقبة  تدابرَي 
املجلس االقتصادي واالجتامعي ذات الصلة، مل يتبني يف السنوات 
التجارة  من  عقلية  ملؤثِّرات  ترسيب  حاالت  أيِّ  وقوع  األخرية 
الدولية إىل قنوات غري مرشوعة. وإضافة إىل ذلك، تُلزم اتفاقية 
سنة ١٩٨٨ األطراف فيها بأن متنع ترسيب السالئف الكيميائية 
من قنوات التجارة الدولية لغرض استخدامها يف صنع العقاقري 
أنشأت  وقد  غري مرشوعة.  بصورة  العقلية  واملؤثِّرات  رة  املخدِّ
من  الجانب  لهذا  االمتثال  لرصد  مختلفة  نظامً  أيضاً  الهيئة 
اتفاقية سنة ١٩٨٨ ولتيسري التعاون بني الحكومات عىل تحقيق 

الغاية. تلك 

يف  املختصة  السلطات  لدى  بانتظام  التحري  ويجري   –١٠٩
الحكومية  التقارير  يف  التناقضات  أسباب  عن  املعنية  البلدان 
رة واملؤثِّرات العقلية،  املتعلقة بالتجارة الدولية يف العقاقري املخدِّ
ضامناً لعدم حدوث أيِّ ترسيب لهذه املواد من التجارة الدولية 
املرشوعة. وقد تكشف هذه التحريات عن أوجه قصور يف تنفيذ 
رة واملؤثِّرات العقلية، مبا يف ذلك عدم  تدابري مراقبة العقاقري املخدِّ

رات. امتثال الرشكات لألحكام الوطنية املتعلقة مبراقبة املخدِّ

وقد استُهلَّت منذ أيار/مايو ٢٠١٨ تحرياٌت لدى 5٠ بلداً   –١١٠
رات  املخدِّ بتجارة  املتعلقة  التقارير  يف  وردت  تناقضات  بشأن 
لعام ٢٠١٧. وحتى ١ ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٨، وردت ردود 
من 3٦ بلداً يف هذا الشأن. وبيَّنت الردود أنَّ التناقضات ناتجة 
اإلبالغ عن  أو يف  التقارير،  إعداد  وتقنية يف  كتابية  أخطاء  عن 
صادرات أو واردات من مستحرضات مدرجة يف الجدول الثالث 
االستامرة  يف  ذلك  إىل  اإلشارة  دون   ١٩٦١ سنة  اتفاقية  من 
املعنية، أو اإلشارة دومنا قصد إىل بلدان عبور كرشكاء تجاريني. 
عنها،  أبلغت  التي  الكميات  البلدان  فيها  أكدت  حاالت   ومثة 
الرشكاء  مع  املسألة  ملتابعة  تحريات  استهالل  إىل  أفىض  مام 
مل ترسل  التي  البلدان  إىل  ه  وستوجَّ البلدان.  لتلك  التجاريني 

ردوداً رسائل تذكريية بهذا الشأن.

العقلية،  املؤثِّرات  يف  الدولية  بالتجارة  يتعلق  وفيام   –١١١
استُهلَّت كذلك تحريات لدى ٦3 بلداً بشأن ٢٩3 تناقضاً يف بيانات 
الثاين/نوفمرب ٢٠١٨، كانت قد وردت  عام ٢٠١٦. ويف ١ ترشين 
تسوية  إىل  أفىض  بلداً، مام   ٢4 التناقضات من  تلك  بشأن  ردود 
البلدان  فيها  أكدت  التي  الحاالت  جميع  ويف  منها.  تناقضاً   ٢٩
إجراءات  االقتضاء  عند  استُهلَّت  بيانات،  من  مته  قدَّ ما  املجيبة 
متابعة مع البلدان املعنية. وتدل جميع الردود الواردة عىل أنَّ 
سبب التناقضات يعود إىل أخطاء كتابية أو تقنية تنتج، يف معظم 
األحيان، عن عدم تحويل كميات املواد إىل قاعدتها الالمائية أو عن 
“التداخل”، أي عدم تسلُّم البلد املستورد للكمية املصدرة يف سنة 
معينة إال يف بداية السنة التالية. ومل تَُدلَّ أيٌّ من الحاالت املتحرَّى 

عنها عىل احتامل ترسيب مؤثِّرات عقلية من التجارة الدولية.

تُلِزم   ١٩٨٨ سنة  اتفاقية  فإنَّ  بالسالئف،  يتعلق  وفيام   –١١٢
األطراف بأن متنع ترسيب السالئف من التجارة الدولية لغرض 
العقلية بصورة  واملؤثِّرات  رة  املخدِّ العقاقري  استخدامها يف صنع 
 ،١٩٨٨ سنة  اتفاقية  من   ١٢ املادة  ألحكام  ووفقاً  غري مرشوعة. 
التي استكملت بعدة قرارات اتخذتها الجمعية العامة واملجلس 
رات، نفذت الحكومات عدداً  االقتصادي واالجتامعي ولجنة املخدِّ
املواد  حركة  رصد  فعالية  تعزيز  يف  ساهمت  التي  التدابري  من 
الحد  االتفاقية، ويف  الجدولني األول والثاين من تلك  املدرجة يف 
ونتيجة  املرشوعة.  الدولية  التجارة  من  الترسيب  حاالت  من 
لذلك، أخذت الحكومات تواجه تحديات جديدة، منها ظهور مواد 
كيميائية غري مجدَولة وترسيب مواد مدرجة يف الجدولني األول 
دور  مثة  السياق،  هذا  ويف  الداخيل.  التوزيع  قنوات  من  والثاين 
متزايد األهمية للرشاكات الطوعية بني القطاعني العام والخاص، 

التي تكمل األطر الترشيعية القامئة.

عنرصاً  الحكومات  بني  آنيًّا  املعلومات  تبادل  ويشكل   –١١3
عىل  العمل  إطار  ويف  الفعالة.  الرقابية  التدابري  يف  آخر  ا  هامًّ
والتحري  السالئف  ترسيب  منع  عىل  الحكومات  مساعدة 
بشأنه، أعدت الهيئة عدة منصات إلكرتونية وأدوات ومشاريع. 
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من  ملحوظاً  تطوراً  السنني  مر  األدوات عىل  وقد شهدت هذه 
املعلومات  وحجم  االستخدامات  عىل  بناء  االستعامل  حيث 
أسهمت  كام  الحكومات.  بعض  من  الواردة  التفاصيل  ومدى 
مبادرتا الهيئة اللتان تركزان عىل السالئف املستخدمة يف الصنع 
الكيميائية  املواد  وعىل  االصطناعية  رات  للمخدِّ املرشوع  غري 
وهام  والهريوين،  للكوكايني  املرشوع  غري  بالصنع  املتعلقة 
منع  يف  التوايل،  عىل  “كوهيجن”،  ومرشوع  “بريزم”  مرشوع 
الدولية  التجارة  قنوات  من  للمراقبة  الخاضعة  املواد  ترسيب 
املعرفية خالل  الثغرات  الداخيل ويف سد  التوزيع  قنوات  ومن 

عمليات ذات أطر زمنية محددة.

االتجاهات  ألحدث  مفصل  تحليل  عىل  االطالع  وميكن   –١١4
غري  واالتجار  املرشوعة  الدولية  التجارة  مجايل  يف  والتطورات 
املرشوع بالسالئف الكيميائية الخاضعة للمراقبة الدولية، وكذلك 
تنفيذ  عن   ٢٠١٨ لعام  الهيئة  تقرير  يف  املجدَولة  غري   بدائلها 

املادة ١٢ من اتفاقية سنة ١٩٨٨.)5٩(  

 )د(  منع ترسيب السالئف من قنوات 
التوزيع الداخلية

يشكل  الداخيل  التوزيع  قنوات  من  الترسيب  زال  ما   –١١5
من  والثاين  األول  يف الجدولني  املدرجة  للمواد  رئيسيًّا  مصدراً 
بصورة  رات  املخدِّ صنع  يف  تستخدم  التي   ١٩٨٨ لعام  اتفاقية 
الحكومات عىل  التي تطبقها  الرقابية  التدابري  غري مرشوعة، ألنَّ 
بلد  بني  تتباين  بلدانها  داخل  وتوزيعها  الكيميائية  املواد  تجارة 
يف  املتبعة  التدابري  مع  األحيان  من  كثري  يف  وال تتواكب  وآخر 

مراقبة التجارة الدولية.

 2–  ضمان توافر املواد الخاضعة للمراقبة 
الدولية لألغراض الطبية والعلمية

توافُر  ضامن  يف  املتمثلة  لواليتها  وفقاً  الهيئة،  تضطلع   –١١٦
والعلمية،  الطبية  لألغراض  الدولية  للمراقبة  الخاضعة  املواد 
العقلية.  واملؤثِّرات  رة  املخدِّ بالعقاقري  تتعلق  شتى   بأنشطة 
إذ ترصد الهيئة اإلجراءات التي تتخذها الحكومات واملنظامت 
الدولية والهيئات األخرى دعامً لتوافر املواد الخاضعة للمراقبة 
من  م،  وتقدِّ والعلمية،  الطبية  األغراض  يف  الرشيد  واستخدامها 
تنفيذها  يف  للحكومات  التقنيني  والتوجيه  الدعم  أمانتها،  خالل 

رات. ألحكام املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ

.E/INCB/2018/4 )5٩(  

املذكورة  اإلجراءات  فعالية  وزيادة  تعزيز  أجل  ومن   –١١٧
اسم  تحت  للتعلم  عام ٢٠١٦، مرشوعاً  يف  الهيئة،  أطلقت   أعاله، 
املرشوع  ويوفر  للتعلم(.  الهيئة  )مرشوع   ”INCB Learning“
الكامل  االمتثال  تحقيق  إىل  سعيها  يف  األعضاء  للدول  املساعدة 
املرشوع،  ويهدف  رات.  املخدِّ ملراقبة  الدولية  املعاهدات  ألحكام 
ضمن جملة أمور، إىل ضامن توافر املواد الخاضعة للمراقبة الدولية 
بكميات مناسبة، مع الحيلولة دون إساءة استعاملها وترسيبها إىل 
عدة  و٢٠١٨  عامي ٢٠١٧  يف  ُعقدت  وقد  مرشوعة.  غري  قنوات 
حلقات دراسية تدريبية إقليمية )انظر القسم واو أدناه لالطالع عىل 
التفاصيل(. وستصدر الهيئة أيضاً تحديثاً لتقريرها الخاص لعام ٢٠١5 
الذي صدر بعنوان “توافر العقاقري الخاضعة للمراقبة الدولية: ضامن 
سبل الحصول عىل كميات كافية منها لألغراض الطبية والعلمية — 

لزوم توفُّرها بكميات كافية وغري مقيدة دون داع”.)٦٠( 

عرض الخامات األفيونية والطلب عليها

تقوم الهيئة بصورة منتظمة، من أجل أداء املهام املسندة   –١١٨
بربوتوكول  لة  املعدَّ بصيغتها   ١٩٦١ سنة  اتفاقية  مبقتىض   إليها 
رات  سنة ١٩٧٢ وقرارات املجلس االقتصادي االجتامعي ولجنة املخدِّ
األفيونيات  عرض  يف  تؤثر  التي  املسائل  بدراسة  الصلة،  ذات 
االحتياجات املرشوعة، وتسعى إىل ضامن  لتلبية  والطلب عليها 
توازن دائم بني ذاك العرض وذلك الطلب. ويتضمن هذا القسم 
مة من الحكومات. تحليالً للحالة الراهنة يستند إىل البيانات املقدَّ

وبغية التعرُّف عىل حالة عرض الخامات األفيونية والطلب   –١١٩
البيانات املقدمة من الحكومات عن  الهيئة بتحليل  عليها، تقوم 
الخامات األفيونية وعن األفيونيات املصنوعة من تلك الخامات. 
املتعلقة  املعلومات  بتحليل  الهيئة  تقوم  ذلك  جانب  وإىل 
باستخدام تلك الخامات والتقديرات املتعلقة بحجم استهالكها يف 
االستخدامات املرشوعة وحجم مخزوناتها عىل الصعيد العاملي. 
   )٢٠١٨)٦١ لسنة  رات  املخدِّ عن  التقني  الهيئة  تقرير  يف  ويرد 
ل للحالة الراهنة فيام يخص عرض الخامات األفيونية  تحليل مفصَّ

والطلب عليها.

األفيون  بخشخاش  املزروعة  املساحة  مجموع  شهد  وقد   –١٢٠
الغني باملورفني والثيبائني يف عام ٢٠١٧ انخفاضاً ميكن أن يُعزى 
إىل تراُجع الطلب عىل الخامات األفيونية بسبب مجموعة عوامل، 
مثل أزمة املؤثرات األفيونية يف الواليات املتحدة وتغريُّ اللوائح 
الكوديني  جدَولة  جرت  حيث  وفرنسا،  أسرتاليا  يف  التنظيمية 
انخفاض  يف  أسهم  مام  الطبية،  الوصفات  عقاقري  من  باعتباره 

الطلب عليه يف السوق املحلية لهذين البلدين.

.E/INCB/2015/1/Supp.1 )٦٠(  
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املورفني

زراعات  من  فعليًّا  املحصودة  املساحة  مجموع  انخفض   –١٢١
 4٠٢ ٦5 إىل   ٢٠١٧ عام  يف  باملورفني  الغني  األفيون  خشخاش 
وكانت املساحة   .٢٠١٦ عام  يف  هكتاراً   53 ٧٦5 مقابل  هكتاراً، 
املحصودة فعليًّا من تلك الزراعات يف عام ٢٠١٧ أقل من مقدارها 
باستثناء  الرئيسية،  املنتجة  البلدان  جميع  يف  السابقة  السنة  يف 
بنسبة  فعليًّا  املحصودة  املساحة  انخفضت  أسرتاليا،  ففي   الهند. 
53 يف املائة مقارنة بعام ٢٠١٦؛ ويف هنغاريا، بنسبة 43 يف املائة؛ 

ويف إسبانيا، بنسبة 43 يف املائة؛ ويف فرنسا، بنسبة ٢٨ يف املائة.

وانخفض مجموع إنتاج الخامات األفيونية الغنية باملورفني   –١٢٢
يف البلدان املنتجة الرئيسية إىل ٢٨٢ طنًّا من مكافئ املورفني يف 
أسرتاليا هي  وظلَّت  عام ٢٠١٦.  طنًّا يف   4٦3 مقابل  عام ٢٠١٧، 
املنتج األكرب يف عام ٢٠١٧، بحجم إنتاج قدره ٦٧ طنًّا، تليها، يف 
الهند.  ثم  إسبانيا ثم هنغاريا  ثم تركيا ثم  تنازيل، فرنسا  ترتيب 
وتَراَجع إنتاج أسرتاليا يف عام ٢٠١٧ بنسبة تزيد عىل ٦3 يف املائة 
انخفاض  إىل  األول  املقام  يف  هذا  ويُعزى   ،٢٠١٦ بعام  مقارنة 
الطلب عىل تلك الخامات. وشكَّل مجموع إنتاج أسرتاليا وفرنسا 

وتركيا والهند ٨3 يف املائة من اإلنتاج العاملي يف عام ٢٠١٧.

الغنية  األفيونية  الخامات  من  املخزونات  حجم  وبلغ   –١٢3
واألفيون(  الخشخاش،  قش  ومركز  الخشخاش،  )قش  باملورفني 
املحتفظ بها يف نهاية عام ٢٠١٧ نحو ٧٢5 طنًّا من مكافئ املورفني، 
بانخفاض طفيف عن مستواه يف نهاية عام ٢٠١٦. واعترُبت تلك 
املخزونات كافية لتلبية الطلب العاملي املتوقع من الصانعني ملدة 
ويف عام  عام ٢٠١٨.  يف  القائم  الطلب  مستوى  حسب  شهراً،   ١٩
٢٠١٧، كانت تركيا هي البلد صاحب املخزونات األكرب من الخامات 
األفيونية )١٦١ طنًّا من مكافئ املورفني، يف املقام األول يف شكل 
قش الخشخاش ومركز قش الخشخاش(، تليها فرنسا )١٢٨ طنًّا(، ثم 
أسرتاليا )١٠٦ أطنان(، ثم إسبانيا )٩٩ طنًّا(، ثم الهند )٦٦ طنًّا، كلها 
يف شكل أفيون( واململكة املتحدة )٦٦ طنًّا(، ثم الواليات املتحدة 
)3٩ طنًّا(، ثم سلوفاكيا )٢٧ طنًّا(، ثم بلجيكا )١٧ طنًّا(، ثم اليابان 
)١١ طنًّا(. وشكَّل الحجم اإلجاميل ملخزونات هذه البلدان العرشة 
مجتمعًة ٩٩ يف املائة من املخزونات العاملية من الخامات األفيونية 
الغنية باملورفني. وكانت املخزونات املتبقية محتَفظاً بها يف بلدان 

منتجة أخرى ويف بلدان مستوردة للخامات األفيونية.

املنتَجة  األفيونيات  من  العاملية  املخزونات  حجم  ووصل   –١٢4
من الخامات الغنية باملورفني، يف شكل كوديني ومورفني أساساً، 
املحتفظ بها يف نهاية عام ٢٠١٧، إىل 5١٧ طنًّا من مكافئ املورفني، 
تلك  عىل  العاملي  الطلب  لتلبية  كافية  الكمية  هذه  واعتربت 
مة من  األفيونيات ملدة تناهز ١4 شهراً. واستناداً إىل البيانات املقدَّ
الحكومات، تُعترب املخزونات اإلجاملية من األفيونيات والخامات 
القامئة عىل  األفيونيات  الطلب عىل  لتلبية  متاماً  كافيًة  األفيونية 

املورفني لألغراض الطبية والعلمية.

ويف الفرتة من عام ٢٠٠٩ إىل عام ٢٠١٦، كان حجم اإلنتاج   –١٢5
يزيد عىل حجم  باملورفني  الغنية  األفيونية  الخامات  العاملي من 
الطلب العاملي. ونتيجة لذلك، كانت املخزونات تتزايد، مع بعض 
األوىل منذ  للمرة  اإلنتاج،  ا يف عام ٢٠١٧، فقد كان  أمَّ التقلُّبات. 
حجم  انخفاض  إىل  أفىض  مام  الطلب،  من  أقل  كثرية،  سنوات 
نهاية السنة.  يف  املورفني  مكافئ  من  طنًّا   ٧٢5 إىل  املخزونات 
وكانت املخزونات يف نهاية عام ٢٠١٧ كافية لتلبية الطلب العاملي 

املتوقع ملدة تناهز ١٩ شهراً.

الثيبائني

زراعات  من  فعليًّا  املحصودة  املساحة  مجموع  انخفض   –١٢٦
خشخاش األفيون الغني بالثيبائني يف عام ٢٠١٧ بنسبة ١٦ يف املائة 
مقارنًة بعام ٢٠١٦، حيث تراجعت املساحة املحصودة من تلك 
الزراعات بنسبة 3٦ يف املائة يف إسبانيا، وبنسبة 3١ يف املائة يف 

أسرتاليا، بينام ازدادت بنسبة ٧4 يف املائة يف فرنسا.

الخامات  من  العاملي  اإلنتاج  حجم  بلغ   ،٢٠١٧ عام  ويف   –١٢٧
كان  الثيبائني،  مكافئ  من  ٢٢٩ طنًّا  بالثيبائني  الغنية  األفيونية 
نصيب أسرتاليا منه نحو ٨٢ يف املائة، وإسبانيا وفرنسا نحو ٨ يف 
ا الـ ٢ يف املائة املتبقية فكانت من نصيب  املائة لكل منهام. وأمَّ
الهند. وازداد اإلنتاج يف عام ٢٠١٧ بنسبة ٢٢ يف املائة قياساً إىل 

عام ٢٠١٦.

الغنية  األفيونية  الخامات  من  املخزونات  حجم  وازداد   –١٢٨
واألفيون( يف  الخشخاش  الخشخاش ومركز قش  )قش  بالثيبائني 
نهاية عام ٢٠١٧ إىل ٢44 طنًّا من مكافئ الثيبائني، مقابل ٢٢4 طنًّا 
يف نهاية عام ٢٠١٦. وكانت تلك املخزونات كافية لتلبية الطلب 

العاملي املتوقع من الصانعني ملدة تناهز ١3 شهراً.

األفيونيات  من  العاملية  املخزونات  حجم  وازداد   –١٢٩
)األوكسيكودون  بالثيبائني  الغنية  الخامات  من  املنتَجة 
عام  نهاية  يف  األوكسيمورفون(  من  صغرية  وكمية  والثيبائني 
الثيبائني، مقابل ٢4٢ طنًّا يف  ٢٠١٧ ليبلغ ٢٦٩ طنًّا من مكافئ 
الطلب  لتلبية  كافية  املخزونات  تلك  ٢٠١٦. وكانت  نهاية عام 
الطبية  لألغراض  الثيبائني  عىل  القامئة  األفيونيات  عىل  العاملي 

شهراً. تناهز ٢١  ملدة  والعلمية 

الخامات  من  العاملي  اإلنتاج  حجم  الزدياد  ونتيجة   –١3٠
)مقابل   ٢٠١٧ عام  يف  طنًّا   ٢٢٩ إىل  بالثيبائني  الغنية   األفيونية 
نفسه  الوقت  يف  الطلب  انخفاض  مع   ،)٢٠١٦ عام  يف  طنًّا   ١٨٧
حجم  ازداد   ،)٢٠١٦ عام  يف  أطنان   ٢١٠ )مقابل  طنًّا   ١٩٠ إىل 
تعاِدل  نهاية عام ٢٠١٧، وهي كمية  إىل ٢44 طنًّا يف  املخزونات 

حجم الطلب العاملي ملدة ١3شهراً.
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تعاون الحكومات مع الهيئة جيم– 

تقديم الحكومات معلومات إىل الهيئة  –1

وتقريرها  السنوي  تقريرها  لواليتها،  وفقاً  الهيئة،  تنرش   –١3١
الهيئة  وتنرش  سنة ١٩٨٨.  اتفاقية  من   ١٢ املادة  بتنفيذ  املتعلق 
للمعلومات  بتحليالت  الحكومات  تزود  فنية  تقارير  أيضاً 
اإلحصائية عن صنع املواد الخاضعة للمراقبة الدولية واستهالكها 
تحليل  جانب  إىل  فيها،  والتجارة  ومخزوناتها  واستخدامها 

لتقديرات االحتياجات من هذه املواد.

املعلومات  إىل  الفنية  ومنشوراتها  الهيئة  تقارير  وتستند   –١3٢
رات  التي يتعني عىل األطراف يف املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ
االقتصادي  املجلس  بقرارات  وعمالً  ذلك،  عىل  وعالوة  تقدميها. 
رات، تقدم الحكومات طوعاً معلومات  واالجتامعي ولجنة املخدِّ
النظام  عمل  لسري  وشامل  دقيق  تقييم  إجراء  تيسري  أجل  من 

رات والسالئف. الدويل ملراقبة املخدِّ

الواردة  املعلومات  وسائر  البيانات  بفضل  للهيئة،  وميكن   –١33
بالعقاقري  املتعلقة  املرشوعة  األنشطة  رصد  الحكومات،  من 
مدى  وتقييم  الكيميائية  والسالئف  العقلية  واملؤثِّرات  رة  املخدِّ
رات  االمتثال للمعاهدات وسري عمل النظام الدويل ملراقبة املخدِّ
إىل  ترمي  توصيات  تحليالتها،  إىل  استناداً  الهيئة،  عموما. وتقدم 
رة  املخدِّ العقاقري  توافر  ضامن  بهدف  النظام  هذا  عمل  تحسني 
ويف  والعلمية،  الطبية  لالحتياجات  الالزمة  العقلية  واملؤثِّرات 
إىل القنوات  املرشوعة  القنوات  من  ترسيبها  منع  الوقت،  ذات 
غري املرشوعة، وكذلك منع ترسيب السالئف الستخدامها يف صنع 

رات غري املرشوع. املخدِّ

تقديم املعلومات اإلحصائية  –2

اإلحصائية  بالتقارير  الهيئة  بتزويد  ملزمة  الحكومات  إن   –١34
ملراقبة  الدولية  االتفاقيات  مبقتىض  وفصليًّا  سنويًّا  املطلوبة 

رات. املخدِّ

العقاقري املخدِّرة )أ( 

تلقت  الهيئة قد  الثاين/نوفمرب ٢٠١٨، كانت  يف ١ ترشين   –١35
وغري  األطراف  )من  دولًة  من ١٦٩  سنوية  إحصائية  تقارير 
رة  األطراف عىل حد السواء( وإقليامً تناولت إنتاج العقاقري املخدِّ
املخزونة واملضبوطة منها، وهي  وصنعها واستهالكها والكميات 
نحو  ميثل  ما  أو   ،)C )االستامرة   ٢٠١٧ التقوميية  السنة  تغطي 

٧٩ يف املائة من اإلحصاءات املطلوبة. وهذا العدد يفوق العدد 
املقابل يف عام ٢٠١٧ )١٦4 تقريراً عن عام ٢٠١٦( وأعىل بكثري من 

عددها يف عام ٢٠١٦ )١5٧ تقريراً عن عام ٢٠١5(. 

البيانات  املائة(  )53 يف  ١١4 حكومة  ما مجموعه  وقدم   –١3٦
وهو  النهايئ،  املوعد  انقضاء  قبل  أي  أوانها،  يف  املطلوبة 
يقابله  الذي  العدد  عن  العدد  هذا  ويزيد  3٠ حزيران/يونيه، 
عام  يف  بلداً  و٨4   ٢٠١٧ عام  يف  بلداً   ٨٩( السابقني  العامني  يف 
التقارير  تكن  مل   ،٢٠١٨ الثاين/نوفمرب  ترشين   ١ ويف   .)٢٠١٦
اإلحصائية السنوية عن عام ٢٠١٧ قد وردت بعد من 44 حكومة 
و5 أقاليم  املائة(  يف   ١٨( بلداً   3٩ ميثل  ما  أي  املائة(،  )٢٠ يف 
)٢ يف املائة(. ويتوقع أن تقدم بعض البلدان واألقاليم األخرى 
البلدان  املقبلة. ومعظم  األشهر  بياناتها خالل  )ما بني ١٠ و١5( 
وأمريكا  أفريقيا  هي من  تقاريرها  مل تقدم  التي  واألقاليم 
يدل  أن  ما ميكن  وهو  وأوقيانوسيا،  وآسيا  والكاريب ي  الوسطى 
رات يف بعض بلدان  عىل نقص القدرات يف إدارات مراقبة املخدِّ

تلك املناطق.

البلدان  ووردت يف عام ٢٠١٧ إحصاءات سنوية من ُجل   –١3٧
أو  رة  املخدِّ العقاقري  من  كبرية  كميات  إنتاج  فيها  يجري  التي 
صنعها أو استريادها أو تصديرها أو استهالكها. وقد وضحت الهيئة 
يف تقريرها السنوي لعام ٢٠١٦ أهمية تقديم تقارير دقيقة ويف 
النظام الدويل ملراقبة  أوانها يف تحقيق فعالية وكفاءة سري عمل 
رات واألثر الكبري الذي يحدثه توافر بيانات موثوقة يف قدرة  املخدِّ
الهيئة عىل رصد الوضع العاملي رصدا دقيقا. ومع ذلك، ما زال 
املقدمة،  البيانات  الهيئة بشدة بشأن نوعية بعض  القلق يساور 
واملصنعة  املنتجة  البلدان  بعض  من  ترد  التي  البيانات  وبخاصة 
الرئيسية، ألنها تدل عىل وجود قصور يف اآلليات الوطنية املعنية 
الهيئة  وتحث  الدولية.  للمراقبة  الخاضعة  املواد  ورصد  بتنظيم 
زراعة  برصد  املعنية  الوطنية  آلياتها  تحسني  عىل  الحكومات 
فيها. وقد  للمراقبة وإنتاجها وصنعها والتجارة  الخاضعة  املواد 
يتأىت ذلك، جزئيًّا، من خالل تحسني نظم جمع البيانات الوطنية 
وتطويرها، وتدريب موظفي السلطات الوطنية املختصة وضامن 
املواد  يف  بالتعامل  لها  املرخص  الرشكات  مع  الوثيق  التعاون 

الخاضعة للمراقبة الدولية.

املجموعة   ،٢٠١٨ الثاين/نوفمرب  ١ ترشين  ووردت، حتى   –١3٨
الكاملة املتألفة من أربعة تقارير إحصائية فصلية عن واردات 
 )A االستامرة(  ٢٠١٧ عام  يف  رة  املخدِّ العقاقري  وصادرات 
من ١5٢ حكومة )١3٦ بلداً و١٦ إقليامً(، أي حوايل ٧١ يف املائة 
املعلومات.  تلك  تقديم  إليها  طلب  حكومة   ٢١3 مجموع  من 
١٠ يف املائة(  نحو  )أي  ٢١ حكومة  ذلك، قدمت  إىل  وباإلضافة 
تقريراً فصليًّا واحداً عىل األقل. ومل يقدم ما مجموعه 3٧ بلداً 
تقرير إحصايئ فصيل عن  أيَّ  املائة(  ١٩ يف  )أي نحو  أقاليم  و4 

عام ٢٠١٧.
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املؤثِّرات العقلية )ب( 

يف ١ ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٨، كانت الهيئة قد تلقت،   –١3٩
عمالً باملادة ١٦ من اتفاقية سنة ١٩٧١، تقارير إحصائية سنوية عن 
عام ٢٠١٧ بشأن املؤثِّرات العقلية )االستامرة P(، من ١4٧ دولًة 
الدول واألقاليم  املائة من مجموع  وإقليامً، وهو ما ميثل ٦٩ يف 
طوعاً  حكومة   ١١5 قدمت  ذلك،  إىل  وباإلضافة  بذلك.  املطالبة 
جميع التقارير اإلحصائية الفصلية األربعة عن عام ٢٠١٧ بشأن 
من  الثاين  الجدول  يف  املدرجة  املواد  من  والصادرات  الواردات 
واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  بقرار  اتفاقية سنة ١٩٧١، عمالً 

٧/١٩٨١، وقدمت 3٩ حكومة أخرى عدة تقارير فصلية. 

اإلحصائية  تقاريرها  تقدم  الحكومات  غالبية  أنَّ  ومع   –١4٠
اإللزامية والطوعية بانتظام، فإنَّ تعاون بعض الحكومات مل يكن 
من  تقريبا  املائة  يف   ٦٠ سوى  يقدم  مل   ،٢٠١٨ عام  ففي  مرضيا. 
النهايئ  املوعد  انقضاء  قبل   ٢٠١٧ عام  عن   P االستامرة  البلدان 
التي مل تقدم  البلدان  يف 3٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨. وكان من بني 
االستامرة P قبل انقضاء املوعد النهايئ بلدان رئيسية يف مجاالت 
الصنع واالسترياد والتصدير، مثل الربازيل وبلجيكا والصني وفرنسا.

وتالحظ الهيئة بقلق أنَّ العدد األكرب من البلدان واألقاليم   –١4١
 التي مل تقدم االستامرة P ال يزال واقعاً يف أفريقيا )3٠ بلداً وإقليامً، 
أو 53 يف املائة من عدد البلدان واألقاليم الواقعة يف هذه املنطقة(،)٦٢( 
أمريكا  املائة(،)٦3( ثم  أو 5٠ يف  وإقليامً،  بلداً   ١١( أوقيانوسيا  تليها 
الوسطى والكاريب  ي )١3 بلداً وإقليامً، أو 4٦ يف املائة(.)٦4( وقدمت 
يف  الواقعة  واألقاليم  البلدان  جميع  عام ٢٠١٧  عن   P االستامرة 
أوروبا وجميُع بلدان أمريكا الشاملية. ويف أمريكا الجنوبية، مل يقدم 
االستامرة P عن عام ٢٠١٧ بَلَدان اثنان)٦5( )أو ١5 يف املائة(. ويف آسيا، 
مل تقدم االستامرة P عن عام ٢٠١٧ تسعة بلدان،)٦٦( أو ١٩ يف املائة 

من عدد البلدان واألقاليم الواقعة يف املنطقة.

الحكومات،  إىل  واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  وطلب   –١4٢
الهيئة بتفاصيل )عىل  يف قراريه ١5/١٩٨5 و3٠/١٩٨٧، أن تزود 
تجارة  عن  واملقصد(  املنشأ  بلدان  حسب  مصنفة  بيانات  شكل 
املواد املدرجة يف الجدولني الثالث والرابع من اتفاقية سنة ١٩٧١ 

دا  تريستان  بوروندي،  فاسو،  بوركينا  أسنسيون،  إريرتيا،  إثيوبيا،   )٦٢(  
السودان،  الوسطى، جنوب  أفريقيا  جمهورية  كونها، تشاد، توغو، جزر القمر، 
جيبويت، سان تومي وبرينسيب ي، السنغال، الصومال، غابون، غامبيا، غينيا، غينيا 
االستوائية، غينيا–بيساو، الكامريون، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، ليبيا، ليسوتو، 

مايل، موريتانيا، موريشيوس، النيجر.

)٦3( بابوا غينيا الجديدة، بولينيزيا الفرنسية، توفالو، جزر سليامن، جزر   
كوك، جزر مارشال، جزر واليس وفوتونا، ساموا، كرييباس، ناورو، نيوي.

جزر  وتوباغو،  ترينيداد  برمودا،  أنغيال،  وبربودا،  أنتيغوا  أروبا،   )٦4(  
فريجن الربيطانية، جزر كاميان، الجمهورية الدومينيكية، سانت كيتس ونيفيس، 

غرينادا، كوبا، كوراساو، هندوراس.

)٦5( باراغواي وسورينام.  

)٦٦( بنغالديش، تركامنستان، سنغافورة، العراق، فييت نام، قريغيزستان،   
كمبوديا، منغوليا، اليمن.

ويف  العقلية.  املؤثِّرات  عن  السنوية  اإلحصائية  تقاريرها  ضمن 
كاملة  تفاصيل  وردت  قد  كانت   ،٢٠١٨ الثاين/نوفمرب  ترشين   ١
مجموع  من  املائة  يف   ٧٠( حكومة   ٩٨ من  التجارة  هذه  عن 
الحكومات التي قدمت االستامرة P عن عام ٢٠١٧(، أي أقل قليال 
التي قدمت تلك التفاصيل عن عام ٢٠١٦.  الحكومات  من عدد 
وقدمت الحكومات الـ  4 املتبقية استامرات فارغة أو استامرات 

تحتوي عىل بيانات تجارية غري كاملة عن عام ٢٠١٧.

وتالحظ الهيئة مع التقدير أنَّ عدداً من البلدان قد قدم   –١43
طوعاً بالفعل بيانات عن استهالك املؤثِّرات العقلية، وذلك عمالً 
ما مجموعه  قدم  فقد  وبذلك،   .٦/54 رات  املخدِّ لجنة  بقرار 
أو  العقلية  املؤثِّرات  استهالك بعض  بيانات عن  وإقليامً  ٧3 بلداً 
كلها عن عام ٢٠١٧، وقد فاق هذا العدد عدد البلدان واألقاليم 
الهيئة عن  وتعرب  التي قدمت تلك املعلومات عن عام ٢٠١٦. 
تقديرها ملا أبدته الحكومات املعنية من تعاون، وتهيب بجميع 
املؤثِّرات  استهالك  عن  معلومات  سنويًّا  تقدم  أن  الحكومات 
لهذه  إنَّ  حيث   ،٦/54 رات  املخدِّ لجنة  لقرار  وفقاً  العقلية 
املؤثِّرات  توافر  مدى  تقييم  أهمية جوهرية يف حسن  البيانات 

العقلية لألغراض الطبية والعلمية. 

وتحيط الهيئة علامً مع التقدير بالتقارير التي قدمتها حكومتا   –١44
رومانيا والهند عن ضبطيات املؤثِّرات العقلية، وكذلك باإلخطارات 
التي قدمتها حكومات رومانيا وليتوانيا والرنويج، عمالً بقرار لجنة 
للمراقبة  الخاضعة  املواد  مضبوطات  بشأن   ،١١/5٠ رات  املخدِّ
الدولية التي تهرَّب بواسطة الربيد، مبا يف ذلك املواد التي تطلب عن 
طريق اإلنرتنت. وتقر الهيئة بجهود املنع التي تبذلها الحكومات 
املعنية وتهيب بجميع الحكومات أن تبلغها بانتظام عن ضبطيات 
املواد الخاضعة للمراقبة الدولية التي تطلب عرب اإلنرتنت وترسل 

رات 11/50.  بالربيد، وذلك وفقاً لقرار لجنة املخدِّ

السالئف )ج( 

األطراف   ١٩٨٨ سنة  اتفاقية  من   ١٢ املادة  أحكام  تلزم   –١45
بتقديم معلومات عن املواد التي يكرث استعاملها يف صنع العقاقري 
رة واملؤثِّرات العقلية بصورة غري مرشوعة. فهذه املعلومات،  املخدِّ
وتحديد  رصد  عىل  الهيئة  تساعد   ،D االستامرة  يف  تقدم  التي 
رات غري املرشوع. وهي  اتجاهات االتجار بالسالئف وصنع املخدِّ
متكنها أيضاً من توجيه توصيات إىل الحكومات التخاذ ما قد يلزم 

من إجراءات وسياسات تصحيحية، حسب االقتضاء.

الدول  عدد  بلغ   ،٢٠١٨ الثاين/نوفمرب  ترشين   ١ وحتى   –١4٦
ما مجموعه   ٢٠١٧ عام  عن   D االستامرة قدمت  التي  األطراف 
١٢٠ دولًة طرفاً، أي ما يقارب ٦4 يف املائة من الدول األطراف 
األطراف  الدول  من  عدداً  هناك  أنَّ  غري   .١٩٨٨ سنة  يف اتفاقية 

ال يزال يقدم استامرات فارغة أو استامرات غري مستوفاة. 
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ومن بني الدول األطراف التي قدمت بيانات عن عام ٢٠١٧   –١4٧
يف االستامرة D، قدمت ٧٩ دولة املعلومات اإللزامية عام ضبط 
سنة  اتفاقية  من  والثاين  األول  الجدولني  يف  املدرجة  املواد  من 
١٩٨٨، وأبلغت 5١ دولة عن ضبط مواد غري مجدولة. وكام كان 
تفاصيل  الحكومات  معظم  تُوِرد  مل  السابقة،  يف السنوات  الحال 

عن األساليب املتبعة يف الترسيب والصنع غري املرشوع.

 ،٢٠/١٩٩5 واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  بقرار  وعمالً   –١4٨
ا معلومات عن  ورسًّ تقدم طوعاً  أن  أيضاً  الحكومات  إىل  يطلب 
والثاين  األول  الجدولني  يف  املدرجة  املواد  يف  املرشوعة  تجارتها 
 من اتفاقية سنة ١٩٨٨. ويف ١ ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٨، كانت 
عمليات  عن  معلومات  الهيئة  إىل  قد قدمت  طرفاً  دولًة   ١١5
التي جرت يف عام ٢٠١٧، وقدمت ١٠٩ دول  التجارة املرشوعة 
بيانات عن االستخدامات املرشوعة لواحدة أو أكرث من  أطراف 
املواد املدرجة يف الجدولني األول والثاين من اتفاقية سنة ١٩٨٨، 

و/أو عن احتياجاتها منها.

“بيكس”(،  )نظام  السالئف  بحوادث  اإلخطار  نظام  أما   –١4٩
بشأن  املجمعة  والبيانات  “بن أونالين”  نظام  يكمل  الذي 
 ،D الضبطيات التي ترد سنويًّا من الحكومات بواسطة االستامرة
لتبادل  آمنة  إلكرتونية  منصة   ،٢٠١٢ عام  مطلع  منذ  فإنه يوفر، 
الكيميائية،  باملواد  املتعلقة  الحوادث  بشأن  آنيا  املعلومات 
العبور،  أثناء  املوقوفة  والشحنات  واملضبوطات  الضبطيات  مثل 
ومحاوالت الترسيب، وتفكيك املختربات غري املرشوعة. كام وفر 
للرشوع يف  دفعتها  الوطنية معلومات  للسلطات  “بيكس”  نظام 
إجراء تحريات اقتفائية، ويف عدة حاالت، أفىض اإلبالغ بتفاصيل 
ضبطيات  إىل  املناسب،  الوقت  يف  بالسالئف  املتعلقة  الحوادث 
أخرى أو إىل منع محاوالت الترسيب. ومع ذلك، فإنَّ فائدة هذا 
املناسب،  الوقت  يف  املعلومات  تقديم  كثريا عىل  تتوقف  النظام 
عىل  والتعاون  الفورية  املتابعة  تسهيل  من  يتمكن  ليك  وذلك 

كشف املسؤولني عن ترسيب السالئف واالتجار بها. 

ويف ١ ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٨، كان من بني مستعميل   –١5٠
القانون  إلنفاذ  جهازاً   ٢4٠ من  أكرث  املسجلني  “بيكس”   نظام 
من  أكرث  بشأن  املعلومات  لتبادل  استخدمته  بلدان،   ١٠٩  يف 
يزيد  عامَّ  أبلغ  بالتقرير،  املشمولة  الفرتة  حادثة. وخالل   ٢ 3٠٠

عن ٢3٠ حادثة جديدة بواسطة نظام “بيكس”.

تقديم التقديرات   –3

العقاقري املخدِّرة )أ( 

األطراف  وغري  األطراف   ١٩٦١ سنة  اتفاقية  أحكام  تلزم   –١5١
رة  بتزويد الهيئة سنويًّا بتقديرات الحتياجاتها من العقاقري املخدِّ

للعام التايل. وحتى ١ ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٨، قدم ما مجموعه 
١٧5 دولًة وإقليامً، أي ٨٢ يف املائة من الدول واألقاليم املطالَبة 
رة لعام  بذلك، تقديرات لالحتياجات املطلوبة من العقاقري املخدِّ
سارية  املعتمدة  التقديرات  وتظل  العتامدها.  الهيئة  إىل   ٢٠١٩
تراجعها  أن  ويلزم  األول/ديسمرب من كل سنة،  كانون  حتى 3١ 

الحكومات سنويًّا. 

تقديرات  الهيئة  وضعت  السابقة،  السنوات  غرار  وعىل   –١5٢
أوانها،  يف  تقديراتها  مل تقدم  التي  واألقاليم  البلدان  الحتياجات 
اتفاقية سنة ١٩٦١، حرصا عىل متكينها من  للامدة ١٢ من  وفقاً 
يف  رضوريًّا  منها  الكثري  يعد  التي  رة  املخدِّ العقاقري  تستورد  أن 
ل حوايل ٩٠ حكومة تقديراتها طوال السنة  املجال الطبي. وتُعدِّ
عن طريق تقديم تقديرات تكميلية إىل الهيئة. وميكن استخدام 
العقاقري  عىل  الحصول  تيرسُّ  لضامن  لالتفاقية  الخاصة  األحكام 

رة خالل حاالت الطوارئ الحادة.  املخدِّ

املؤثِّرات العقلية )ب( 

الثاين/نوفمرب ٢٠١٨، كانت حكومات جميع  يف ١ ترشين   –١53
البلدان، باستثناء جنوب السودان، وجميع األقاليم قد قدمت إىل 
الطبية والعلمية  الهيئة تقديرا واحدا عىل األقل عن احتياجاتها 
االقتصادي  املجلس  بقرار  العقلية. وعمالً  املؤثِّرات  السنوية من 
واالجتامعي 3٠/١٩٩٦، قدرت الهيئة احتياجات جنوب السودان 
يف عام ٢٠١١ ليتسنى له استرياد املؤثِّرات العقلية لألغراض الطبية 

غ له. دون إبطاء ال مسوِّ

 ٧/١٩٨١ واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  لقراري  ووفقاً   –١54
بتقديرات  تزويدها  الحكومات  من  الهيئة  تطلب  و١٩٩١/44، 
الحتياجاتها الطبية والعلمية السنوية من املؤثِّرات العقلية املدرجة 
يف الجداول الثاين والثالث والرابع من اتفاقية سنة ١٩٧١. وتبقى 
مبا  الحكومات  تعدلها  أن  إىل  سارية  العقلية  املؤثِّرات  تقديرات 
يتناسب مع التغريات يف االحتياجات الوطنية. وليك يتيرس للسلطات 
الوطنية املختصة تقديم تلك التعديالت، أعدت الهيئة االستامرة 
األول/ ترشين  منذ  وأتاحتها   ،”B/P االستامرة  “ملحق  املعنونة 

الرسمية  األمم املتحدة  بلغات  الحكومات  لجميع   ٢٠١4 أكتوبر 
وحتى  للهيئة.  الشبيك  املوقع  يف  عليها  االطالع  وميكن  الست، 
١ ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٨، كانت جميع البلدان تقريبا تستخدم 
باستعراض  بأن تقوم  الحكومات  الهيئة  وتويص  هذه االستامرة. 
العقلية  املؤثِّرات  من  السنوية  احتياجاتها  تقديرات  وتحديث 

لألغراض الطبية والعلمية مرة كل ثالث سنوات عىل األقل. 

ترشين  و١   ٢٠١٧ الثاين/نوفمرب  ترشين   ١ بني  الفرتة  ويف   –١55
الثاين/نوفمرب ٢٠١٨، قدم ما مجموعه ٩٦ بلداً و٨ أقاليم تقديرات 
منقحة تنقيحا كامال الحتياجاتها من املؤثِّرات العقلية، كام قدمت 
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٨5 حكومة أخرى تعديالت لتقديراتها بشأن مادة واحدة أو أكرث. 
بلداً   4١ حكومات  تكن  مل   ،٢٠١٨ نوفمرب  الثاين/  ١ ترشين   ويف 
و4 أقاليم قد قدمت أيَّ تنقيح الحتياجاتها املرشوعة من املؤثِّرات 

العقلية ألكرث من ثالث سنوات.

السالئف  )ج( 

رات يف قرارها 3/4٩، املعنون “تدعيم  طلبت لجنة املخدِّ  –١5٦
العقاقري  املستخدمة يف صنع  السليفة  الكيمياويات  مراقبة  نظم 
االصطناعية غري املرشوع”، إىل الدول األعضاء أن تقدم إىل الهيئة 
تقديرات سنوية الحتياجاتها املرشوعة من واردات أربع سالئف 
والسودوإيفيدرين،  اإليفيدرين،  هي:  األمفيتامينية،  للمنشطات 
 ،)3,4–MDP–2–P( فينيل–٢–بروبانون  ديوكيس  و4،3–ميثيلني 
إليها كذلك، بقدر  و١–فينيل–٢–بروبانون )P–2–P(، وأن تقدم 
عىل  املحتوية  املستحرضات  من  الحتياجاتها  تقديرات  اإلمكان، 
تلك املواد والتي من شأنها أن تُسهِّل استخدامها أو استخالصها 
بوسائل ميسورة االستعامل. وتساعد التقديرات الحكومات عىل 
تجاوزات يف  أيِّ  والكشف عن  الشحنات  تقييم مدى مرشوعية 

اإلشعارات السابقة لتصدير تلك املواد.

أساس  عىل  الهيئة  إىل  تقدم  التقديرات  هذه  أنَّ  ورغم   –١5٧
تقديراتها الحتياجاتها  التي قدمت  الحكومات  فإنَّ عدد  طوعي، 
قد  املذكورة  املواد  األقل من  بواحدة عىل  يتعلق  فيام  السنوية 
بلغ ١٦٦ حكومة حتى ١ ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٨. وخالل املدة 
املشمولة بالتقرير، عاودت أكرث من ٨٠ حكومة تأكيد تقديرات 
أو  األقل  عىل  واحدة  مادة  من  املرشوعة  السنوية  احتياجاتها 

ثت تلك التقديرات. َحدَّ

وتقدم الحكومات تقديرات احتياجاتها السنوية املرشوعة   –١5٨
يف  التقديرات  تلك  ث  تحدِّ أن  وميكنها   ،D االستامرة  باستخدام 
التقديرات  بانتظام تحديث آخر  أيِّ وقت خالل السنة. ويجري 
واألقاليم  البلدان  تقدمها  التي  املرشوعة  السنوية  لالحتياجات 
ونرشها عىل املوقع الشبيك للهيئة. وهي متاحة أيضاً عرب نظام 

“بن أونالين” للمستخِدمني املسجلني فيه.

 ٤–  تحسني نوعية املعلومات املقدَّمة 
إىل الهيئة

ببيانات  منتظم  نحو  عىل  الهيئَة  الحكومات  تزويد  إنَّ   –١5٩
النظام  عمل  سري  لسالمة  حيوي  أمر  وموثوقة  شاملة  إحصائية 
رات إجامالً ولتحليل االتجاهات العاملية. كام  الدويل ملراقبة املخدِّ
أنَّ البيانات الجيدة توفر معلومات رضورية للكشف عن عمليات 

ترسيب املواد الخاضعة للمراقبة ألغراض غري مرشوعة. 

وكثرياً ما يكون نقص املعلومات املقدمة ووجود ثغرات يف   –١٦٠
البيانات وغري ذلك من املشاكل التي تواجهها الحكومات يف تقديم 
عىل  مؤرشاً  الهيئة  إىل  وافية  وتقييامت  وتقديرات  إحصاءات 
وجود أوجه قصور يف آليات املراقبة الوطنية و/أو نظم الرعاية 
وجود  عىل  هذه  القصور  جوانب  تدل  وقد  بلدانها.  يف  الصحية 
مشاكل يف تنفيذ أحكام املعاهدات، كوجود ثغرات يف الترشيعات 
الوطنية أو قصور يف اللوائح اإلدارية أو افتقار موظفي السلطات 

الوطنية املختصة إىل التدريب.

وتويص الهيئة بشدة الحكومات بتدعيم آلياتها الوطنية   –١٦١
املعنية برصد زراعة املواد الخاضعة للمراقبة وإنتاجها وصنعها 
واملتاجرة فيها. وميكن تحقيق ذلك جزئيا بتحسني وتطوير النظم 
الوطنية  السلطات  موظفي  وتدريب  البيانات  لجمع  الوطنية 
املختصة وبالتأكد من أن الرشكات املرخص لها بالتجارة يف املواد 
املرتبطة  القانونية  بالرشوط  تفي  الدولية  للمراقبة  الخاضعة 

بتلك الرتاخيص.

استبانة أسباب  املعنية إىل  الحكومات  الهيئة كل  وتدعو   –١٦٢
وإىل  تقديرات،  و/أو  إحصاءات  من  إليها  تقدمه  فيام  القصور 
إعالمها بذلك، بغية حل هذه املشاكل وضامن اإلبالغ عىل النحو 
الحكومات  مساعدة  أجل  ومن  املناسب.  الوقت  ويف  الصحيح 
عدة  وكذلك  وُعَدداً،  أدوات  الهيئة  استحدثت  الشأن،  هذا  يف 
السلطات  تستخدمها  ليك  التوجيهية،  املبادئ  من  مجموعات 
للهيئة  الشبيك  املوقع  يف  مجانا  متاحة  وهي  املختصة.  الوطنية 
االحتياجات  دليل تقدير  وعىل  تدريبية  مواد  عىل  وتشتمل 
مدعوة  والحكومات  الدولية.  للمراقبة  الخاضعة  املواد  من 
جهودها  يف  األدوات  هذه  من  كاملة  استفادة  إىل االستفادة 

رات. الرامية إىل االمتثال للمعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ

 دال–  تقييم مدى االمتثال العام 
للمعاهدات

1–  املستجدات فيما يتعلق باالمتثال العام 

للمعاهدات يف بلدان مختارة

نطاقاً  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  االتفاقيات  تتناول   –١٦3
لرصد  التنظيمية  الجوانب  تشمل  فهي  املجاالت،  من  واسعاً 
رة واملؤثِّرات العقلية والسالئف الكيميائية  إنتاج العقاقري املخدِّ
االستخدامات  د  وتحدِّ مرشوعة؛  بصفة  بها  واالتجار  وصنعها 
باعتامد  الدول  وتُلزم  للمراقبة؛  الخاضعة  للمواد  بها  املسموح 
رات  باملخدِّ االتجار  ملكافحة  وسياساتية  ترشيعية  تدابري 
ملنع  العميل  للتطبيق  القابلة  التدابري  جميع  وباتخاذ  وترسيبها 
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رات وللقيام يف وقت مبكر باستبانة املترضرين من  تعاطي املخدِّ
الالحقة  الرعاية  وتوفري  وتثقيفهم  وعالجهم  رات  املخدِّ تعاطي 

لهم وإدماجهم يف املجتمع.

األخرى،  الدولية  التعاهدية  الصكوك  حالة  يف  وكام   –١٦4 
رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  االتفاقيات  يف  األطراف  للدول  تتاح 
سلطة تقديرية واسعة يف اعتامد التدابري السياساتية والترشيعية 
تنفيذ  إىل  الرامية  جهودها  يف  تختارها  التي   واإلدارية 

التزاماتها التعاهدية.

الدولية  االتفاقيات  يف  أطرافاً  بصفتها  الدول،  عىل  ويظل   –١٦5
رات، أن متتثل للمبادئ القانونية األساسية املنصوص  ملراقبة املخدِّ
العقاقري  استعامل  اقتصار  التي تشمل  املعاهدات،  تلك  عليها يف 
العقلية عىل األغراض الطبية والعلمية دون  رة واملؤثِّرات  املخدِّ
كميات  وتوفري  البرش،  وكرامة  اإلنسان  حقوق  واحرتام  سواها، 
الطبية  االحتياجات  لتلبية  تكفي  للمراقبة  الخاضعة  املواد  من 
العدالة  سياسات  صياغة  يف  التناسب  مببدأ  والتقيد  املرشوعة، 

رات. الجنائية املتعلقة باملخدِّ

الهيئة  الهيئة، يف إطار اضطالعها بواليتها بصفتها  وتقوم   –١٦٦
تنفيذ  استعراض  عن  واملسؤولة  املعاهدات  برصد  املعنية 
باستعراض  رات،  املخدِّ ملراقبة  الثالث  الدولية  االتفاقيات 
أيِّ  تحديد  بهدف  األطراف،  الدول  يف  تجري  التي  التطورات 
التوصية  بغية  تلك االتفاقيات،  الدول  تنفيذ  يف  قصور  جوانب 
تطبيق  تشمل  قد  التي  الالزمة،  التصحيحية  باإلجراءات 
املامرسات الجيدة التي ميكن أن تكون قد اعتُمدت يف واليات 

قضائية أخرى.

التزاماتها  الدول  تنفيذ  لحالة  الهيئة  تقييم  ويستند   –١٦٧
إىل  رات،  املخدِّ ملراقبة  الدولية  االتفاقيات  مبقتىض  القانونية 
باستمرار  للمعلومات  تبادل  وعمليات  حوارات  من  تجريه  ما 
االجتامعات  وعقد  املكثف،  الرتاسل  مبا يشمل  الحكومات،  مع 
يف  واملشاركة  الُقطرية،  البعثات  وإيفاد  الحكومات،  ممثيل  مع 
درست  وقد  إليها.  اإلحصائية  التقارير  وتقديم  الهيئة  مبادرات 
رات يف كل من  الهيئة يف الفرتة قيد االستعراض حالة مراقبة املخدِّ

بولندا وجنوب أفريقيا والدامنرك وكندا وميامنار.

كندا )أ( 

أن  عىل  عزمها  عن  الكندية  الحكومة  أعلنت  أن  منذ   –١٦٨
تعمل عىل إباحة استعامل القنَّب يف األغراض غري الطبية وتنظيم 
الكندية  السلطات  مع  الحوار  الهيئة  واصلت  االستعامل،  ذلك 
املستوى  رفيعة  بعثة  إيفاد  طريق  عن  ذلك  يف  مبا  الشأن،  بهذا 
الهيئة، وتوجيه بيان كتايب  البلد يف عام ٢٠١٦ بقيادة رئيس   إىل 

الخارجية  بالشؤون  املعنية  الدامئة  الشيوخ  مجلس  لجنة  إىل 

والتجارة الدولية، وعقد عدة اجتامعات مع كبار ممثيل الحكومة، 

والتبادل الواسع النطاق للمراسالت.

دت الهيئة  وطوال عملية التشاور الواسع النطاق هذه، شدَّ  –١٦٩

عىل أنَّ إباحة استعامل القنَّب يف األغراض غري الطبية وغري العلمية 

االتفاقيات  ألحكام  انتهاكاً  يشكل  أمر  االستخدام  ذلك  وتنظيم 

بصيغتها   ١٩٦١ سنة  اتفاقية  سيام  ال  رات،  املخدِّ ملراقبة  الدولية 

لة، التي تلزم املادة 4 )ج( منها الدول األطراف بوجه عام  املعدَّ

واستريادها  وتصديرها  وصنعها  رات  املخدِّ إنتاج  “قرص  ييل:  مبا 

وتوزيعها واالتجار بها واستعاملها وحيازتها عىل األغراض الطبية 

والعلمية دون سواها.”

 C–45 القانون ويف حزيران/يونيه ٢٠١٨، حصل مرشوع   –١٧٠

)قانون القنَّب(، بشأن إباحة وتنظيم استهالك القنَّب يف األغراض 

غري الطبية وغري العلمية عىل املوافقة امللكية.

ويجيز ذلك الترشيع، الذي دخل حيز النفاذ يف ١٧ ترشين   –١٧١

رشاء  فأكرث  عاماً   ١٨ سن  من  لألفراد   ،٢٠١٨ األول/أكتوبر 

والبذور(  والنبتات  والزيت  فة  املجفَّ )العشبة  القنَّب  منتجات 

الخاضعني لقواعد تنظيمية تطبقها حكومات  التجزئة  من تجار 

املقاطعات واألقاليم. ويجوز لهؤالء األفراد أيضاً حيازة ما يصل 

من  غراماً   3٠ إىل  يصل  ما  وتقاسم  القنَّب،  من  غراماً   3٠ إىل 

آخرين،  بالغني  أفراد  مع  يعادلها  ما  أو  فة  املجفَّ القنَّب  عشبة 

وتحضري  معيشية،  أرسة  لكل  4 نبتات  عىل  يزيد  ال  ما  وزراعة 

منتجات القنَّب الصالحة لألكل لالستعامل الشخيص.

ويعني إقرار القانون C–45، أن الحكومة الكندية اختارت   –١٧٢

أن تضع نفسها يف موقف يخل بالتزاماتها الدولية، ليس مبوجب 

مبوجب  أيضاً  بل  فحسب،  لة  املعدَّ بصيغتها   ١٩٦١ سنة  اتفاقية 

م مبقتىض  اتفاقية سنة ١٩٨٨، التي تُلزم الدول األطراف بأن تجرِّ

رة أو أيِّ مؤثِّرات عقلية،  قوانينها الداخلية إنتاج أيِّ عقاقري مخدِّ

أو عرضها  عرضها،  أو  تحضريها،  أو  استخراجها،  أو  صنعها،  أو 

خالفاً  كان،  وجه  بأيِّ  تسليمها  أو  بيعها،  أو  توزيعها،  أو  للبيع، 

لة  ألحكام اتفاقية سنة ١٩٦١ أو اتفاقية سنة ١٩٦١ بصيغتها املعدَّ

أو اتفاقية سنة ١٩٧١.

ومراراً  علناً  الكندية  الحكومة  أعضاء  كبار  أقر  وقد   –١٧3

القانونية  كندا  التزامات  مع   C–45 القانون  بتناقض  وتكراراً 

رات.  املخدِّ ملراقبة  الثالث  الدولية  االتفاقيات  مبوجب  الدولية 

وتشعر الهيئة بالقلق من أنَّ إباحة استعامل القنَّب يف األغراض 

رات  املخدِّ ملراقبة  الدويل  القانوين  اإلطار  ض  يقوِّ الطبية  غري 

املستند  الدويل  النظام  احرتام  بشأن  خطرية  سابقة   ويشكل 

إىل القواعد.
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التدابري  أنَّ  من  بالقلق  الهيئة  تشعر  ذلك،  إىل  وإضافة   –١٧4
املتوخاة يف القانون C–45 من شأنها أن تؤدي إىل الحد من إدراك 
أرضار تعاطي القنَّب وارتفاع معدالت تعاطيه، ال سيام يف أوساط 
الشباب، من خالل زيادة توافره وضعف تدابري مراقبته، مبا فيها 
التدابري املتصلة باإلذن بالزراعة لألغراض الشخصية يف إطار األرس 
املعيشية. وتالحظ الهيئة أنَّ معدالت تعاطي القنَّب لدى الشباب 

يف كندا هي بالفعل من بني أعىل املعدالت يف العامل.

وستُبقي الهيئة هذه املسألة قيد النظر يف إطار مامرستها   –١٧5
لواليتها، وستواصل العمل مع كندا وسائر أعضاء املجتمع الدويل 

عىل معالجتها.

الدانمرك )ب( 

رصد  الهيئة  واصلت  بالتقرير،  املشمولة  الفرتة  خالل   –١٧٦
مع  حواراً  وأجرت  الدامنرك،  يف  رات  باملخدِّ املتعلقة  التطورات 
برنامج  استحداث  بينها  من  مختلفة،  قضايا  بشأن  الحكومة 

راً يف ذلك البلد. تجريب ي للقنَّب الطبي مؤخَّ

اعتمدت  الحكومة،  قدمتها  التي  للمعلومات  ووفقاً   –١٧٧
مرشوع  بشأن  ترشيعاً   ٢٠١٧ األول/ديسمرب  كانون  يف  الدامنرك 
القانوين  األساس  يكون  أن  منه  يقصد  الطبي  للقنَّب  تجريبي 
ملرشوع تجريبي للقنَّب الطبي مدته أربع سنوات. ويسمح هذا 
القانون لألطباء املرخصني بوصف القنَّب لألغراض الطبية للمرىض 
الوصفة  عىل  حصوله  عند  املريض،  بوسع  وسيكون  املؤهلني. 
مبوجب  املنتج  القنَّب  مرخصة  صيدلية  من  يشرتي  أن  الطبية، 
الوكالة  وأقرتها  وضعتها  التي  الجيدة  الصناعية  املامرسة  قواعد 
إصدار  وأمناط  املرىض  عدد  رصد  ويجري  لألدوية.  الدامنركية 
الوصفات الطبية واآلثار الجانبية من خالل سجل يتضمن جميع 
الوصفات والتقارير األخرى التي تجمع من األطباء املرخص لهم 
الوكاالت  الدامنركية لألدوية وسائر  للوكالة  ويتاح االطالع عليه 

الحكومية ذات الصلة.

وميكن أن يكون املرىض الذين يعانون من الحاالت الطبية   –١٧٨
التالية مؤهلني للعالج مبوجب الربنامج: التصلب املتعدد، واألمل 
الناجامن  والقيء  والغثيان  الشويك،  النخاع  وإصابات  املزمن، 
عن العالج الكيميايئ. وعالوة عىل ذلك، ميكن للرشكات الكائنة 
املوافقة  عىل  الجديد  القانون  مبوجب  الحصول  الدامنرك  يف 
وميكن  الطبية،  لألغراض  تغليفه  إعادة  أو  القنَّب  زراعة  عىل 
أنه  بيد  املحيل.  لالستهالك  أو  للتصدير  ا  إمَّ عندئذ  استخدامه 
التجريب ي  للمرشوع  القنَّب  استرياد  األولية  املرحلة  يف  سيلزم 
الدامنرك.  يف  القنَّب  زراعة  املعتمدة  الرشكات  تبدأ  أن  إىل 
باسترياد  التزامها  عن  الدامنركية  الحكومة  أعربت  وقد 

اإلبالغ  عن  فضالً  الطبية،  لألغراض  وتصديره  وزراعته  القنَّب 

الصلة  ذات  لألحكام  وفقاً  اإلحصائية،  وبالبيانات  بالتقديرات 

لة. من اتفاقية سنة ١٩٦١ بصيغتها املعدَّ

وقد نرشت الوكالة الدامنركية لألدوية عىل موقعها الشبيك   –١٧٩

عن  التفاصيل  بعض   )https://laegemiddelstyrelsen.dk/en(

الوكالة  التجريب ي موجهة إىل األطباء واملرىض. وتذكر  املرشوع 

أدوية  ليست  التجريب ي  بالربنامج  املشمولة  القنَّب  منتجات  أنَّ 

تلك  وأنَّ  أخرى،  بلدان  يف  أو  الدامنرك  يف  سواء  بها  مرخَّصاً 

املنتجات قلام تخضع الختبارات رسيرية. ويوفر املوقع الشبيك 

بلدان  تجارب  إىل  املستندة  التوجيهية  املبادئ  بعض  لألطباء 

أخرى يف هذا املجال، وهي تتضمن تحذيراً لألطباء بأن عليهم 

يصفونها،  التي  املنتجات  عن  الكاملة  املسؤولية  يتحملوا  أن 

املنتجات  هذه  مبفعول  معرفتهم  أنَّ  االعتبار  يف  األخذ  مع 

وآثارها الجانبية قد ال تكون مامثلة ملعرفتهم مبفعول األدوية 

الدامنركية  الوكالة  نبهت  وقد  الجانبية.  وآثارها  بها  املرخص 

صحة  يعرِّض  أن  ميكن  القنَّب  وصف  بأنَّ  األطباء  لألدوية 

 مرضاهم للخطر بالنظر إىل عدم وجود أي تجارب رسيرية توفر 

أو  الطبية  لألغراض  القنَّب  استهالك  فعالية  عىل  واضحة  أدلة 

آثاره الضارة.

بالربنامج  املتعلقة  التطورات  رصد  الهيئة  وستواصل   –١٨٠

الحكومة  تحث  وهي  الدامنرك،  يف  الطبي  للقنَّب  التجريب ي 

خطتها  بإعداد  املعلن  بالتزامها  الوفاء  مواصلة  عىل  الدامنركية 

املتعلقة بالقنَّب الطبي وفقاً ألحكام اتفاقية سنة ١٩٦١ بصيغتها 

لة ولتوصيات الهيئة املنشورة يف الفصل الثاين من تقريرها  املعدَّ

السنوي لعام ٢٠١٧، ال سيام يف الفقرتني ١٧٧ و١٧٨ منه.

ميانمار )ج( 

ملكافحة  املركزية  اللجنة  أعلنت   ،٢٠١٨ شباط/فرباير  يف   –١٨١

رات،  رات يف ميامنار سياستها الوطنية ملكافحة املخدِّ تعاطي املخدِّ

التي أعدت بالتعاون مع قوة الرشطة ووزارة الداخلية يف ميامنار، 

رات والجرمية. بدعم من مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ

رات يف أعقاب  وقد أُعدت السياسة الوطنية ملراقبة املخدِّ  –١٨٢

وطنيًّا،  أكرث من ١5٠ خبرياً  النطاق مع  إجراء مشاورات واسعة 

الخطة،  يف  الدولية  املامرسات  أفضل  إدماج  إىل  ترمي  وهي 

ومواءمة نُهجها مع الوثيقة الختامية للدورة االستثنائية للجمعية 

رات العاملية املعقودة يف عام ٢٠١٦،  العامة بشأن مشكلة املخدِّ

تحقيق  ودعم  رات،  املخدِّ ملراقبة  الدولية  لالتفاقيات  واالمتثال 
أهداف التنمية املستدامة.
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بأنَّ  رات  املخدِّ تعاطي  ملكافحة  املركزية  اللجنة  وتفيد   –١٨3

هذه السياسة ناتجة عن إقرار الحكومة برضورة مراجعة النُّهج 

رات، والتي استندت  السابقة التي اتبعها البلد يف مكافحة املخدِّ

يف املقام األول إىل مبادرات خفض الطلب التي تقودها الحكومة، 

مثل مبادرة إبادة خشخاش األفيون.

ا عن السياسة  ومتثل االسرتاتيجية الجديدة أيضاً ابتعاداً هامًّ  –١٨4

وأصحاب  الحكومية  غري  املنظامت  إرشاك  خالل  من  السابقة، 

املصلحة من املجتمع املدين، واالهتامم بالتصدي للمشكلة يف إطار 

سياسات صحية واجتامعية باإلضافة إىل آليات العدالة الجنائية، 

وتعزيز سبل التنمية البديلة املستدامة لزارعي خشخاش األفيون، 

والتأكيد عىل التعاون الدويل.

عامة،  رات أهدافاً  الوطنية ملراقبة املخدِّ وتحدد السياسة   –١٨5

)أ( خفض  هي:  رئيسية  مواضيعية  مجاالت  خمسة  يف  مصنفة 

من  والحد  الطلب  خفض  )ب(  البديلة؛  والتنمية  العرض 

التقيد  البحث والتحليل؛ )ه (  الدويل؛ )د(  التعاون  األرضار؛ )ج( 

بحقوق اإلنسان. 

ومن أجل بلوغ األهداف التي وضعتها ميامنار لسياستها   –١٨٦

مبجموعة  االضطالع  يُتوخى  رات،  املخدِّ ملراقبة  الوطنية 

ملكافحة  القانوين  اإلطار  تعزيز  ييل:  ما  تشمل  التدابري  من 

املتصل  والفساد  األموال  وغسل  رات  باملخدِّ املتصلة  الجرائم 

مبراقبة  املتصلة  الترشيعات  ومراجعة  رات؛  املخدِّ بجرائم 

العامة  النيابة  أعضاء  وتدريب  سنوات  خمس  كل  رات  املخدِّ

قضايا  إدارة  عىل  القانون  بإنفاذ  املكلفني  واملوظفني  والقضاة 

يشمل  مبا  البديلة،  للتنمية  برامج  وتنفيذ  ووضع  رات؛  املخدِّ

التحتية  البنى  وتطوير  العيش،  لكسب  مستدامة  سبل  توفري 

املوجهة  الوقائية  املبادرات  وتعزيز  البرشية؛  املوارد  وتنمية 

والشباب  األطفال  إىل  املوجهة  وكذلك  السكان  عموم  إىل 

خدمات  جودة  وتحسني  الضعيفة؛  السكانية  والفئات  والنساء 

فعالية  وتعزيز  املجتمع؛  يف  واإلدماج  التأهيل  وإعادة  العالج 

الطبية؛  لألغراض  للمراقبة  الخاضعة  املواد  توافر  تنظيم 

رات؛ واالستثامر  وزيادة التعاون الدويل يف مجال مراقبة املخدِّ

منها يف وضع  االستفادة  أجل  والتحليل من  البحث  أنشطة  يف 

فئات مستهدفه محددة  إىل  األدلة وموجهة  قامئة عىل  سياسة 

ملراقبة  الوطنية  السياسة  تنفيذ  ويُعتزم  رات.  املخدِّ ملراقبة 

رات خالل السنوات الخمس املقبلة، مع إجراء تقييامت  املخدِّ

التنفيذ. لذلك  منتظمة 

رات،  وباإلضافة إىل اعتامد السياسة الوطنية ملراقبة املخدِّ  –١٨٧

أجرت حكومة ميامنار طائفة من التعديالت الترشيعية للقانون 

رة  املخدِّ العقاقري  قانون  وهو  رات،  املخدِّ ملراقبة  الرئييس 

واملؤثِّرات العقلية لعام ١٩٩3. وتشمل التعديالت إدراج إشارة 

آليات  استخدام  وإىل  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  االتفاقيات  إىل 

البديلة؛  العيش  سبل  لتوفري  تدابري  وإدراج  الدولية؛  التعاون 

بشأن  األرضار  من  الحد  نُُهج  عىل  املؤسيس  الطابع  وإضفاء 

رات وعالج املتعاطني. الوقاية من تعاطي املخدِّ

وستواصل الهيئة رصد جهود حكومة ميامنار املستمرة يف   –١٨٨

التطورات  عن  فضالً  رات،  املخدِّ ملراقبة  الوطنية  سياستها  تنفيذ 

رات. األخرى املتعلقة بتنفيذ االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ

بولندا )د( 

يف ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٧، بدأ يف بولندا نفاذ تعديالت   –١٨٩
رات، التي توفر أساسا قانونيا للسامح  قانون مكافحة إدمان املخدِّ
استعامل  ل  املعدَّ القانون  ويجيز  طبية.  بوصفة  القنَّب  برصف 
نبتات القنَّب املستوردة يف صنع األدوية يف الصيدليات املسجلة 
يف بولندا. ولصنع األدوية من نبتات القنَّب، يجب عىل الصيدليات 
الحصول عىل إذن من املكتب الوطني لتسجيل املنتجات الدوائية 

واألجهزة الطبية واملبيدات البيولوجية. 

بأنَّ  بولندا  يف  الصيدالنية  املستحرضات  غرفة  وتفيد   –١٩٠
الغرفة  ر  وتقدِّ االقتضاء.  عند  ا  خاصًّ تدريباً  سيتلقون  الصيادلة 
أنه يوجد يف بولندا ما يصل إىل ٠٠٠ 3٠٠ مريض ميكنهم  أيضاً 
قيام  القانون  يجيز  وال  الطبي.  بالقنَّب  العالج  لتلقي  التأهل 
بولندا  وتستورد  القنَّب؛  بزراعة  آخر  شخص  أيِّ  أو  املرىض 

القنَّب حاليًّا من هولندا.

يف  القنَّب  استعامل  أجل  من  الجديد،  الترشيع  ويشرتط   –١٩١
األغراض الطبية، أن يحصل املرىض عىل أذن من مفتش صيدالين 
إقليمي، عالوة عىل وصفة طبية من طبيب. ومن الحاالت التي 
والغثيان  املزمن،  األمل  عالجها  يف  طبيا  القنَّب  الستعامل  ل  تؤهِّ
ناج، وحاالت  الناتج عن العالج الكيميايئ، والتصلب املتعدد، والشُّ

الرصع املستعيص، عىل سبيل املثال ال الحرص.

رات  باملخدِّ املتصلة  التطورات  رصد  الهيئة  وستواصل   –١٩٢
تنفيذه  بدأ  الذي  الطبي  للقنَّب  برنامجها  ذلك  مبا يف  بولندا،  يف 
من  بولندا  يف  السلطات  مع  حواراً  حاليًّا  الهيئة  وتجري  حديثاً. 
أجل الحصول عىل معلومات إضافية عن الربنامج الجديد ومدى 

رات. امتثاله ألحكام املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ

جنوب أفريقيا )ه ( 

أفريقيا  جنوب  يف  الدستورية  املحكمة  أن  الهيئة  تالحظ   –١٩3
الشخصية  الحيازة  حظر  بأن   ،٢٠١٨ أيلول/سبتمرب  يف  قضت، 
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واالستهالك الشخيص للقنَّب وزراعة القنَّب لالستعامل الشخيص 
أمر غري دستوري، ألنه ينتهك املادة ١4 من دستور جنوب أفريقيا، 

التي تكفل حق املواطنني يف الخصوصية.

قرار  يف  الحكومة  طعن  إثر  عىل  الحكم  هذا  وجاء   –١٩4
لألغراض  القنَّب  استعامل  بإباحة   ٢٠١٧ عام  العليا يف  املحكمة 
دعواها  يف  استندت  قد  الحكومة  بأن  الهيئة  وتقر  الشخصية. 
القيم  مع  يتفق  ال  للقنَّب  الشخيص  االستعامل  إباحة  أن  إىل 
املواطنني.  يرض  أن  شأنه  من  ألن  أفريقيا،  لجنوب  الدستورية 
أحكام  أن  لها  حكم  آخر  يف  رأت  الدستورية  املحكمة  أن  غري 
الترشيع الوطني التي تحظر استعامل القنَّب وحيازته وزراعته 
خاص  مكان  يف  بالغ  شخص  قبل  من  الشخيص  لالستهالك 
تتعارض مع الدستور، ومن ثم، فهي باطلة. كام رأت أن الحق 

يف الخصوصية “يتعدى حدود املن زل”.

تجريم  إلغاء  عدم  عىل  أكد  الحكم  أن  الهيئة  وتالحظ   –١٩5
وبالنسبة  مكان  أي  يف  لألطفال  بالنسبة  القنَّب  وحيازة  تعاطي 
تنفيذ  الدستورية  املحكمة  وأوقفت  العامة.  األماكن  للبالغني يف 
لتصحيح  فرصة  الربملان  ملنح  شهراً   ٢4 ملدة  الحظر  بطالن  أمر 
املخالفات الدستورية يف الترشيع الوطني. وذكرت املحكمة أيضاً 
أن قيام شخص بالغ بتعاطي القنَّب أو حيازته أو زراعته ألغراض 
االستهالك الشخيص يف مكان خاص لن يعد جرمية جنائية خالل 

فرتة التعليق املذكورة.

أفريقيا  جنوب  يف  التطورات  رصد  الهيئة  وستواصل   –١٩٦
الترشيعات  عىل  وآثاره  الدستورية  املحكمة  بقرار  يتعلق  فيام 
واملامرسات الوطنية، مبا يف ذلك اعتامد حكومة جنوب أفريقيا أي 
إرشادات للرشطة للتعامل مع حاالت االستعامل الشخيص للقنَّب 
الهيئة  وستواصل  الترشيعية.  التغيريات  الربملان  يعتمد  أن  إىل 
الحوار مع سلطات جنوب أفريقيا لتيسري امتثال البلد امتثاالً كامالً 
رات، مبا يف ذلك األحكام  ألحكام املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ
األغراض  للمراقبة عىل  الخاضعة  املواد  استعامل  املتعلقة بقرص 

الطبية والعلمية.

البعثات الُقطرية  –2

يف  الُقطرية  البعثات  من  مجموعة  سنة  كل  الهيئة  تُوفد   –١٩٧
البعثات  وهذه  املعاهدات.  تنفيذ  برصد  الخاصة  وظائفها  إطار 
أجل  من  الالزمة  املعلومات  للهيئة  توفر  أساسية  أداة  الُقطرية 
تحليل جهود الدول األطراف يف تنفيذ التزاماتها يف إطار مختلف 

رات. جوانب االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ

ذوي  الوطنيني  املصلحة  بأصحاب  االلتقاء  خالل  ومن   –١٩٨
وممثلو  السياسات  وصانعو  املرشعون  بينهم  ومن  الصلة، 
املكلفون  واملوظفون  الجامرك  ومسؤولو  التنظيمية  السلطات 

جهود  يف  يشاركون  ومن  الطبيون  واملامرسون  القانون  بإنفاذ 
تساهم  املدين،  املجتمع  جامعات  وممثلو  والعالج  الوقاية 
عن  شاملة  عامة  ملحة  عىل  الهيئة  يف حصول  الُقطرية  البعثات 
رات وتساعدها عىل تحديد املجاالت  األطر القامئة ملراقبة املخدِّ
وتُعقد  املامرسات.  أفضل  واستبانة  للتحسني  تحتاج  التي 
الرسية،  من  إطار  يف  الوطنيني  املصلحة  أصحاب  مع  املناقشات 

للحوار الرصيح املفتوح. تشجيعاً 

البعثة  أثناء  التي تجمع  املعلومات  تحليل  إىل  وباالستناد   –١٩٩
الُقطرية، تعتمد الهيئة مجموعة من التوصيات لتحسني االمتثال 
ه تلك التوصيات بعد  رات. وتوجَّ لالتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ
ليك  البعثة،  استضاف  الذي  البلد  حكومة  إىل  رسية  بصفة  ذلك 

تنظر فيها وتنفذها.

بعثات  الهيئة  أوفدت  االستعراض،  قيد  الفرتة  وخالل   –٢٠٠
وإستونيا  وأسرتاليا  وأرمينيا  الرويس  االتحاد  من  كل  إىل  قُطرية 
وتونس وسويرسا  وبوتسوانا  املتحدة  العربية  واإلمارات  وأملانيا 
ومنغوليا  املتحدة  واململكة  ولكسمربغ  وقطر  وفرنسا  وغيانا 

وموريشيوس ونيبال وهولندا.

وكان من املقرر يف وقت االنتهاء من إعداد هذا التقرير   –٢٠١
الثاين/ ترشين  أواخر  يف  وجامايكا  باراغواي  إىل  بعثتني  إيفاد 
الهيئة  نوفمرب ومطلع كانون األول/ديسمرب ٢٠١٨. وقد حصلت 
عىل موافقات مبدئية عىل إيفاد بعثات أخرى من حكومات كل 
من دومينيكا وشييل والفلبني وكوت ديفوار وكولومبيا وملديف 
النهائية لخطط تلك البعثات  وموريتانيا ونيوزيلندا، لكن الصيغ 
كل  بحكومات  الهيئة  اتصلت  ذلك،  عىل  وعالوة  بعد.  توضع  مل 
والجبل  وتوباغو  وترينيداد  وبليز  وأوكرانيا  أوزبكستان  من 
الو  وجمهورية  الدميقراطية  الشعبية  كوريا  وجمهورية  األسود 
سابقاً  اليوغوسالفية  مقدونيا  وجمهورية  الشعبية  الدميقراطية 
وغامبيا  وطاجيكستان  وسورينام  ورواندا  السودان  وجنوب 
وليربيا  والكويت  وكازاخستان  وقريغيزستان  وغينيا  وغرينادا 
كوسوفو،)٦٧(   عن  فضالً  املتحدة،  والواليات  والنيجر  ومدغشقر 
ولكنها مل تتلق بعد تأكيداً لقبول إيفاد البعثات. ويف حالة الفلبني، 
وجهت الهيئة دعوة إىل ممثيل الحكومة لحضور إحدى دوراتها 

إلجراء مشاورات. 

أرمينيا )أ( 

أرمينيا  إىل  بعثة  الهيئة  أوفدت   ،٢٠١٨ حزيران/يونيه  يف   –٢٠٢
الدولية  االتفاقيات  بتنفيذ  املتعلقة  التطورات  مناقشة  بهدف 

رات فيها منذ بعثتها السابقة يف عام ٢٠١٠. الثالث ملراقبة املخدِّ

)٦٧( ينبغي فهم جميع اإلشارات إىل كوسوفو يف هذا التقرير يف سياق   
قرار مجلس األمن ١٢44 )١٩٩٩(.
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يف  زيادات  عن  األخرية  السنوات  يف  أرمينيا  أَبلغت  وقد   –٢٠3
الكوكايني واألفيون  رة، مبا يشمل  العقاقري املخدِّ مضبوطاتها من 
وراتنج القنَّب، مام قد يشري إىل تزايد استهدافها كبلد عبور. ورغم 
رات عىل نحو غري مرشوع لديها تعترب  أن معدالت تعاطي املخدِّ
محدودية  إىل  بالنظر  بدقة،  قياسها  الصعب  من  لكن  معتدلة، 

البيانات الوبائية املتاحة يف هذا الشأن.

وتالحظ الهيئة أنَّ إصالحات ترشيعية وتنظيمية مختلفة   –٢٠4
رات، وترحب بتلك  تجري حاليًّا يف أرمينيا يف مجال مراقبة املخدِّ
رة  املخدِّ العقاقري  عىل  الحصول  تيسري  إىل  الرامية  اإلصالحات 
وكذلك  الرشيد،  الطبي  االستعامل  ألغراض  العقلية  واملؤثِّرات 
للتصدي  متناسبة  تدابري  اتخاذ  ضامن  إىل  الرامية  باإلصالحات 
يرتكبها  التي  الجرائم  سيام  ال  رات،  باملخدِّ املتصلة  للجرائم 

رات. املخدِّ متعاطو 

أسرتاليا )ب( 

إىل  بعثة  الهيئة  أوفدت   ،٢٠١٧ الثاين/نوفمرب  ترشين  يف   –٢٠5
أسرتاليا من أجل مناقشة التطورات املتعلقة بتنفيذ االتفاقيات 
السابقة  بعثتها  منذ  فيها  رات  املخدِّ ملراقبة  الثالث  الدولية 

يف عام ٢٠٠٩.

سواحلها  وطول  أسرتاليا  مساحة  اتساع  إىل  وبالنظر   –٢٠٦
ذلك  ميثل  فيها،  غري املرشوعة  رات  للمخدِّ املربحة  والسوق 
ورغم  رات.  باملخدِّ لالتجار  الدولية  للعصابات  هدفاً  البلد 
فإن  رات،  املخدِّ تهريب  أمام  العقبات  بعض  يشكل  بعده  أن 
للمتجرين.  حافزاً  يشكل  فيه  املهربة  رات  املخدِّ مثن   ارتفاع 
وما زالت سلطات إنفاذ القانون والسلطات الجمركية األسرتالية 
رات، مثل  املخدِّ العديد من  قياسية من  تبلغ عن ضبط كميات 
وامليثافيتامني.  ميثامفيتامني  ديوكيس  وامليثيلني  الكوكايني 
من  واحداً  سجلت  أسرتاليا  بأنَّ  الوطنية  اإلحصاءات  وتفيد 
تزايد  مع  العامل،  يف  امليثامفيتامني  تعاطي  معدالت   أعىل 

عدد متعاطيه.

تخصصها  التي  الكبرية  واملوارد  الجهود  الهيئة  وتالحظ   –٢٠٧
رات،  املخدِّ مبراقبة  الخاصة  سياستها  لتنفيذ  أسرتاليا  حكومة 
رات  املخدِّ ملراقبة  الوطنية  االسرتاتيجية  اعتامد  ذلك  يف  مبا 
“االسرتاتيجية  تنفيذ  مواصلة  إىل  إضافة   ،٢٠١٧–٢٠٢٦ للفرتة 
جزر  وشعوب  األصليني  بالسكان  الخاصة  رات  للمخدِّ الوطنية 
عىل  العمل  واسرتاتيجية   ”٢٠١–٢٠١٩4 للفرتة  توريس  مضيق 
البلد  التزام  الهيئة  تالحظ  كام  البلوري.  امليثامفيتامني  مكافحة 
اإلقليمية  للجهود  األطراف ودعمه  املتعدد  العمل  القوي مببدأ 

رات. والدولية ملراقبة املخدِّ

بوتسوانا )ج( 

أوفدت الهيئة بعثة إىل بوتسوانا يف حزيران/يونيه ٢٠١٨.   –٢٠٨
واتفاقية  لة  املعدَّ بصيغتها   ١٩٦١ سنة  اتفاقية  يف  طرف   وهي 

سنة ١٩٧١ واتفاقية سنة ١٩٨٨.

ثة  الحصول عىل معلومات محدَّ البعثة  الهدف من  وكان   –٢٠٩
العملية  الوطنية والخربات  الحكومية والترشيعات  السياسة  عن 
رات، والعودة إىل التحاور حول تقيُّد البلد  يف مجال مراقبة املخدِّ
نوقشت  التي  الرئيسية  املسائل  وشملت  االتفاقيات.  بأحكام 
رة  التزامات البلد مبوجب املعاهدات ومدى توافر العقاقري املخدِّ

واملؤثِّرات العقلية.

إستونيا )د( 

إستونيا  إىل  بعثة  الهيئة  أوفدت   ،٢٠١٨ نيسان/أبريل  يف   –٢١٠
رات  بهدف استعراض تنفيذها للمعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ
بعثها  منذ  فيها  رات  املخدِّ مبراقبة  املتعلقة  التطورات  ودراسة 

السابقة يف عام ٢٠٠٦.

الثالث  الدولية  االتفاقيات  جميع  يف  طرف  وإستونيا   –٢١١
سنة  واتفاقية   ١٩٦١ سنة  اتفاقية  إىل  انضمت  وقد  رات.  للمخدِّ
١٩٧١ كلتيهام يف عام ١٩٩٦ وإىل اتفاقية سنة ١٩٨٨ يف عام ٢٠٠٠.

وتالحظ الهيئة التزام حكومة إستونيا بأهداف املعاهدات   –٢١٢
أساساً  توفر  الوطنية  وأنَّ ترشيعاتها  رات،  املخدِّ ملراقبة  الدولية 
مالمئاً لتنفيذ تلك املعاهدات، وأنَّ التقارير اإللزامية التي تقدمها 
املواضيع  وشملت  الجودة.  وعالية  حديثة  الهيئة  إىل  إستونيا 
التي نوقشت أثناء البعثة أيضاً كرثة الوفيات املتصلة بالفنتانيل 
األفيوين،  املؤثِّر  هذا  من  مفرطة  جرعات  تناول  عن  الناجمة 
والحاالت الجديدة من العدوى بفريوس نقص املناعة البرشية يف 

رات بالحقن. أوساط متعاطي املخدِّ

فرنسا )ه ( 

لها  بعثة  أول  الهيئة  أوفدت   ،٢٠١٨ حزيران/يونيه  يف   –٢١3
القانوين  اإلطار  تنفيذ  وذلك ملناقشة   ،١٩٩٩ عام  منذ  فرنسا  إىل 
الوطنيني.  املصلحة  أصحاب  مع  رات  للمخدِّ الدولية  للمراقبة 

رات. وفرنسا طرف يف االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّ

الترشيعية  التغيريات  أعقاب  يف  فرنسا،  أطلقت  وقد   –٢١4
تجريبيًّا  برنامجاً  عام ٢٠١٦،  يف  الصحي  لنظامها  اإلصالحية 
مدته ست سنوات يرمي إىل الحد من األرضار املقرتنة بتعاطي 
رات  املخدِّ استهالك  ما يدعى “غرف  إنشاء  رات من خالل  املخدِّ
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تنفذ  وهي  وسرتاسبورغ.  باريس  مدينتي  يف  الخطر”  املنخفض 
متناسب  نظام  وضع  إىل  ترمي  ترشيعية  إصالحات  كذلك  حاليًّا 

رات. عميل ملعالجة الجرائم البسيطة املتعلقة باملخدِّ

بأهداف  القوي  الفرنسية  الحكومة  بالتزام  الهيئة  وتقر   –٢١5
التي  الكبرية  وباملوارد  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  االتفاقيات 
لألدلة  ومستندة  متوازنة  سياسة  اتباع  يف  فرنسا  استثمرتها 

رات. بشأن املخدِّ

أملانيا )و( 

 ٢٠١٨ أيلول/سبتمرب  يف  أملانيا  إىل  بعثة  الهيئة  أوفدت   –٢١٦
امتثال  ومدى  فيها  رات  املخدِّ مراقبة  حالة  استعراض  بهدف 
رات. وتالحظ  الحكومة للمعاهدات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّ
الهيئة أنَّ الحكومة األملانية تواصل معالجة جميع جوانب مشكلة 
رات من خالل نهج متكامل ومتوازن. وكانت البعثة السابقة  املخدِّ

التي أوفدتها الهيئة قد جرت يف عام ٢٠٠3.

 ٢٠١٧ آذار/مارس  يف  ترشيع  اعتامد  الهيئة  والحظت   –٢١٧
ال يُجيز باستعامل القنَّب يف األغراض الطبية إال بصفته آخر خيار 
عالجي متاح وعندما يكون من املتوقع حدوث تحسن ملحوظ يف 
صحة املريض ورهناً مبعايري صارمة إلصدار الوصفات الطبية من 

جانب املامرسني الطبيني املرخصني.

من  وعدداً  رات”  مخدِّ استهالك  “غرفة  البعثة  وزارت   –٢١٨
تأهيلهم.  وإعادة  رات  للمخدِّ املرتهنني  األفراد  عالج  مرافق 
وتالحظ الهيئة الجهود التي تبذلها السلطات لضامن أن تتكامل 
من  واسعة  طائفة  مع  جيداً  تكامالً  رات”  املخدِّ استهالك  “غرف 
وأن  رات  للمخدِّ للمرتهنني  املقدمة  الصحية  الخدمات  مرافق 

تكون جزءاً من تلك املرافق.

غيانا )ز( 

األول/ديسمرب  كانون  يف  غيانا  إىل  بعثة  الهيئة  أوفدت   –٢١٩
٢٠١٧. وكان الهدف الرئييس للبعثة هو إجراء مناقشة مع النظراء 
م الذي أحرزته غيانا يف تنفيذ االتفاقيات  الحكوميني بشأن التقدُّ
أوفدتها  التي  السابقة  البعثة  وكانت  رات.  املخدِّ ملراقبة  الدولية 
إىل  انضاممها  إثر  عىل   ٢٠٠٢ عام  يف  جرت  قد  غيانا  إىل  الهيئة 

اتفاقية سنة ١٩٦١.

الكوكايني  رأسها  رات، وعىل  للمخدِّ عبور  بلد  وغيانا هي   –٢٢٠
وفن زويال  وسورينام  الربازيل  عرب  الذي يُهرَّب  املنشأ،  الكولومبي 
أمريكا  إىل  األول  املقام  يف  ه  ويوجَّ )جمهورية–البوليفارية( 
املرشوعة  السلع  الكوكايني يف  يخبأ  ما  وكثرياً  وأوروبا.  الشاملية 

أو  الطائرات  أو  التجارية  البحرية  السفن  باستخدام  ويُهرَّب 
الربيدية.  الخدمات  مختلف  أو  الرسيعة  الزوارق  أو  املسافرين 
فيها  املراقبة ضعيفة  تكون  التي  املوانئ  التهريب  يف  وتُستخدم 
اخرتاقها  يسهل  التي  الربية  والحدود  النائية  الطائرات  ومدارج 

وتصعب مراقبتها باملعدات املناسبة.

رات  وقامت بتنسيق البعثة الوكالة الوطنية ملكافحة املخدِّ  –٢٢١
املنشأة حديثاً. وركَّزت املناقشات عىل االمتثال ألحكام املعاهدات 
والدولية  الوطنية  السياسات  وعىل  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية 
الوطنية  االسرتاتيجية  الخطة  ذلك  يف  مبا  رات،  املخدِّ ملراقبة 
رات )٢٠١٦–٢٠٢٠(، التي تتضمن استعراضاً  الرئيسية بشأن املخدِّ

وتنقيحاً للخطة الرئيسية للفرتة ٢٠١4–٢٠١٨.

لكسمربغ )ح( 

إىل  بعثة  الهيئة  أوفدت   ،٢٠١٨ األول/أكتوبر  ترشين  يف   –٢٢٢
لكسمربغ بهدف استعراض تنفيذها للمعاهدات الدولية ملراقبة 
آخر  منذ  فيها  رات  املخدِّ مكافحة  تطورات  ومناقشة  رات  املخدِّ

زيارة لها يف عام ٢٠٠٦.

وقد  الثالث.  الدولية  املعاهدات  يف  طرف  ولكسمربغ   –٢٢3
انضمت يف عام ١٩٩١ إىل اتفاقية سنة ١٩٦١ بصيغتها املعدلة يف 
اتفاقية سنة ١٩٧١. كام أصبحت يف عام ١٩٩٢  سنة ١٩٧٢ وإىل 

طرفاً يف اتفاقية سنة ١٩٨٨.

مع  حدودها  يف  وتتشارك  ساحيل،  غري  بلد  ولكسمربغ   –٢٢4
البالغ  سكانها،  من  املائة  يف   4٦ أن  كام  وفرنسا.  وبلجيكا  أملانيا 
ا  جدًّ ا  هامًّ تدفقاً  هناك  وأن  أجانب  نسمة،   5٠٠٠ ٦٠ عددهم 
رات  للعامل عرب حدودها، مام يجعلها عرضة لعمليات عبور املخدِّ

واالتجار بها.

بالتصدي إلدمان  التزامها  الحكومة  أثبتت  البعثة،  وخالل   –٢٢5
نفذت  لكسمربغ  أن  الهيئة  وتالحظ  لكسمربغ.  يف  رات  املخدِّ
أيضاً  وتالحظ  التأهيل،  وإعادة  العالج  مجايل  يف  فعالة  خدمات 

رات. الجهود املبذولة يف منع املخدِّ

القنَّب  ملرشوع  دقيق  وصف  الهيئة  وفد  إىل  م  قُدِّ وقد   –٢٢٦
الطبي ومعلومات عن ذلك املرشوع، مبا يف ذلك اإلطار الترشيعي 

واملامرسات املقررة إلصدار وصفات القنَّب.

موريشيوس )ط( 

الهيئة بعثة إىل موريشيوس  يف متوز/يوليه ٢٠١٨ أوفدت   –٢٢٧
رات فيها وجهود حكومتها يف  بهدف استعراض حالة مراقبة املخدِّ
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رات منذ بعثتها  االمتثال لالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّ
السابقة يف عام ٢٠٠٨.

وعىل الرغم من وقوع موريشيوس يف جزء هام اسرتاتيجيًّا   –٢٢٨
لتهريب  عبور هام  بلد  ليست  فهي  الهندي،  املحيط  من حوض 
رات غري املرشوعة التي تدخلها موجهة  رات، ومعظم املخدِّ املخدِّ
الرامية إىل  الهيئة الجهود الحكومية  لالستهالك املحيل. وتالحظ 
رات، ال سيام جهود سلطات إنفاذ القانون  التصدي لالتجار باملخدِّ
بذلت  كام  والتهريب.  االتجار  منع  يف  الجمركية  والسلطات 
الهندي  املحيط  بلدان  مع  التعاون  لتعميق  جهوداً  موريشيوس 
البعثة  أثناء  وقُدمت  رات.  باملخدِّ االتجار  مكافحة  عىل  األخرى 
وإعادة  رات  املخدِّ متعاطي  لعالج  البلد  برامج  عن  معلومات 

تأهيلهم، باإلضافة إىل معلومات عن مبادرات خفض الطلب.

أنشطة  املستقلة يف  التحقيق  بتشكيل لجنة  الهيئة  ه  وتنوِّ  –٢٢٩
رات وإعداد خطة وطنية رئيسية جديدة ملكافحة  االتجار باملخدِّ
 ،٢٠١٩ أيلول/سبتمرب  يف  تُستهل  أن  املتوقع  من  رات   املخدِّ
الدولية  االتفاقيات  أحكام  بتنفيذ  البلد  التزام  عىل   كمثالني 

رات. ملراقبة املخدِّ

منغوليا )ي( 

 ،٢٠١٨ متوز/يوليه  يف  منغوليا  إىل  بعثة  الهيئة  أوفدت   –٢3٠
الدولية  االتفاقيات  تنفيذ  استعراض  منها  الرئييس  الهدف  كان 
رات وإجراء مناقشة مع الحكومة حول التطورات  ملراقبة املخدِّ
يف  السابقة  الهيئة  بعثة  منذ  رات  املخدِّ يف سياسة  حدثت  التي 

عام ١٩٩٩ .

وتالحظ الهيئة ما تبديه الحكومة من التزام شديد وإرادة   –٢3١
ملراقبة  الوطنية  السياسة  تعزيز  عىل  العمل  يف  قوية  سياسية 
بخفض  املتعلقة  بالتطورات  الهيئة  وفد  أُبلغ  وقد  رات.  املخدِّ
النتائج التي تحققت من خالل  الطلب وخفض العرض، والحظ 
االتجار  مكافحة  بشأن  حديثاً  اعتمد  الذي  الوطني  الربنامج 

رة واملؤثِّرات العقلية. بالعقاقري املخدِّ

نيبال )ك( 

نيبال  إىل  بعثة  الهيئة  أوفدت   ،٢٠١٨ أيلول/سبتمرب  يف   –٢3٢
يف  الحكومة  وجهود  رات  املخدِّ مراقبة  حالة  استعراض  بهدف 
رات منذ البعثة  االمتثال لالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّ

السابقة يف عام ٢٠٠٧.

معهام يف حدود  وتشرتك  والهند،  الصني  بني  نيبال  وتقع   –٢33
طويلة مفتوحة، وترتبط بوصالت جوية مع مدن رئيسية يف آسيا 

رات.  والرشق األوسط. ونيبال نقطة إعادة شحن لتهريب املخدِّ
لالتجار  للتصدي  الحكومة  تبذلها  التي  الجهود  الهيئة  وتالحظ 
مواد  عىل  املحتوية  باألدوية  االتجار  وخصوصاً  رات،  باملخدِّ
خاضعة للمراقبة الدولية، فضالً عن جهودها الرامية إىل تحديث 
الترشيعات الوطنية من أجل معالجة االتجاهات الجديدة وضامن 
رات يف النظام االتحادي الجديد للبلد. وقد  تطبيق مراقبة املخدِّ
قُدمت أثناء البعثة معلومات عن مبادرات نيبال يف مجال عالج 
مجال  يف  مبادراتها  وعن  تأهيلهم  وإعادة  رات  املخدِّ متعاطي 

رات. خفض الطلب عىل املخدِّ

تبذلها  التي  بالجهود  خاصة  بصفة  علامً  الهيئة  وتحيط   –٢34
للوقاية  املستويات  متعدد  جديد  برنامج  لوضع  نيبال   حكومة 
من  والثانوية  االبتدائية  املدارس  يف  نرشه  بغية  رات  املخدِّ  من 
عىل  التدريب  وتوفري  رات  املخدِّ تعاطي  مبخاطر  التوعية  أجل 
عن  االمتناع  عىل  قدرتهم  لتعزيز  للطالب  الحياتية  املهارات 

رات. تعاطي املخدِّ

هولندا )ل( 

هولندا  إىل  بعثة  الهيئة  أوفدت   ٢٠١٨ حزيران/يونيه  يف   –٢35
الدولية  لالتفاقيات  الحكومة  بتنفيذ  املتعلقة  املسائل  ملناقشة 
رات، التي هولندا طرف فيها. وكانت البعثة  الثالث ملراقبة املخدِّ

السابقة التي أوفدتها الهيئة إىل البلد قد جرت يف عام ١٩٩٨.

هولندا  يف  االصطناعية  رات  واملخدِّ القنَّب  إنتاج  ويتم   –٢3٦
عبور  بلد  أيضاً  وهولندا  غري مرشوعة.  بصفة  منها  وتصديرهام 
يُهرَّب  الذي  والهريوين  الجنوبية  أمريكا  يف  املنتج  للكوكايني 
لسياسة  املعلن  والهدف  البلقان.  درب  أفغانستان عرب  من  إليها 
رات والحد منه  رات يف هولندا هو الوقاية من تعاطي املخدِّ املخدِّ
ومن األرضار املرتبطة بتعاطيه من خالل أنشطة التواصل وتقديم 
ة”  امليرسَّ الخدمات  “مرافق  باسم  يعرف  ما  إطار  يف  الخدمات 
أيضاً  البلد  ويتسم  للمدمنني”.  االجتامعية  الرعاية  و“مراكز 
رات  “املخدِّ لفئة  الطبي  االستعامل غري  إزاء  “التسامح”  بسياسة 

الخفيفة املفعول”، التي تشمل القنَّب.

بشأن  بالحوار  الهولندية  الحكومة  بالتزام  الهيئة  وتقر   –٢3٧
الواسعة  بالجهود  أيضاً  الهيئة  وتعرتف  رات.  املخدِّ قضايا سياسة 
النطاق واالستثامرات الكبرية التي نفذتها هولندا يف محاولة الحد 

رات. من األرضار املرتبطة بتعاطي املخدِّ

قطر )م( 

األول/ ترشين  يف  قطر  إىل  ببعثة  الهيئة  اضطلعت   –٢3٨
قطر.  إىل  اإلطالق  عىل  توفدها  بعثة  أول  وهي   .٢٠١٨  أكتوبر 
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منذ سنة  املعدلة،  بصيغتها   ١٩٦١ اتفاقية سنة  وقطر طرف يف 

اتفاقية  ويف   ،١٩٨٦ سنة  منذ   ١٩٧١ سنة  اتفاقية  ويف   ،١٩٨٦

هو  للبعثة  األسايس  وكان الهدف   .١٩٩٠ سنة  منذ   ١٩٨٨ سنة 

مع  مناقشة  وإجراء  قطر  يف  رات  املخدِّ مراقبة  حالة  استعراض 

ملراقبة  الدولية  املعاهدات  تنفيذ  يف  تجربتها  حول  الحكومة 

رات. وتالحظ الهيئة التزام قطر بتنفيذ االتفاقيات الدولية   املخدِّ

رات. ملراقبة املخدِّ

رات  الوفد علام باسرتاتيجية قطر ملكافحة املخدِّ وأحيط   –٢3٩

الرئييس  االسرتاتيجي  هدفها  التي يتمثل   ،٢٠١٨–٢٠٢٢ للفرتة 

عىل  الرتكيز  مع  رات،  املخدِّ من  القطري  املجتمع  حامية  يف 

الجهات  مع  بالتنسيق  للموانئ  املستمرين  واملراقبة  الرصد 

رات وطلبها. وأجريت مناقشات  املعنية بغية خفض عرض املخدِّ

وفد  وأكد  املجال،  هذا  يف  اإلقليمي  التعاون  أهمية  حول 

املنطقة  األطراف يف  الدول  قيام جميع  إىل  الحاجة   الهيئة عىل 

تعاونها. بتعزيز 

القطرية  الوطنية  باالسرتاتيجية  أيضاً  علام  الوفد  وأُحيط   –٢4٠

منها  أساسيان  جانبان  يتمثل  التي   ،٢٠١٨–٢٠٢٢ للفرتة  للصحة 

الجهود  الهيئة  وتالحظ  الرسطان.  ومكافحة  العقلية  الصحة  يف 

التي تبذلها قطر لضامن توافر املواد الخاضعة للمراقبة لألغراض 

الهيئة  الصحية. كام تالحظ  الطبية والعلمية من خالل خدماتها 

الجهود املبذولة لتزويد السكان بخدمات العالج وإعادة التأهيل 

القامئة عىل األدلة.

االتحاد الرويس )ن( 

الثاين/ الهيئة بعثة إىل االتحاد الرويس يف ترشين  أوفدت   –٢4١

تنفيذ  استعراض  منها  الرئييس  الهدف  وكان   ،٢٠١٧ نوفمرب 

رات ودراسة التطورات  الحكومة املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ

رات منذ البعثة السابقة للهيئة  التي حدثت يف مجال مراقبة املخدِّ

الدولية  املعاهدات  بتنفيذ  ملتزمة  والحكومة   .٢٠٠5 عام  يف 

النخفاض  الحكومة  من  وإدراكاً  وروحا.  نصا  رات  املخدِّ ملراقبة 

معدل استهالك املسكنات األفيونية لألغراض الطبية، نفذت عدة 

مبادرات إلزالة العقبات التنظيمية وغري التنظيمية التي تعرتض 

الحصول عىل هذه العقاقري، ومن املتوقع أن تفيض تلك التدابري 

إىل تحسني توافرها عىل املدى الطويل.

ا للهريوين  وال يزال االتحاد الرويس بلد مقصد وعبور هامًّ  –٢4٢

صنع  معدالت  يف  زيادة  أيضا  وحدثت  أفغانستان.  يف  املنتج 

األخرى  االصطناعية  رات  واملخدِّ الجديدة  النفسانية  املؤثِّرات 

واالتجار بها بصفة غري مرشوعة.

سويرسا )س( 

بعثة  الهيئة  أوفدت   ،٢٠١٧ الثاين/نوفمرب  ترشين  يف   –٢43

وجهود  رات  املخدِّ مراقبة  حالة  استعراض  بهدف  سويرسا  إىل 

رات.  الحكومة يف االمتثال لالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّ

بعثتها  منذ  أحرزت،  قد  الحكومة  أنَّ  الهيئة  وتالحظ   –٢44

سياسة  وتنفيذ  وضع  يف  كبرياً  ماً  تقدُّ  ،٢٠٠٠ عام  يف  السابقة 

السياسة. كام حقق  لتلك  رات وخطة عمل  متكاملة بشأن املخدِّ

البلد تحسناً كبرياً يف الوفاء بالتزاماته اإلبالغية واحتواء “مشاهد 

رات العلنية” من خالل تدابري متنوعة. املخدِّ

الهيئة  وفد  أُبلغ  الحكومة،  ممثيل  مع  املناقشات  وأثناء   –٢45

مبعلومات عن أنشطة الصنع املرشوع لألدوية املحتوية عىل مواد 

املحتوية  للمنتجات  بالنسبة  السوق  وحالة  للمراقبة،  خاضعة 

النفسانية  املؤثِّرات  جلبتها  التي  والتحديات  الكانابيديول،  عىل 

رة. وأجرى الوفد أيضاً زيارة إىل “غرف  الجديدة والسالئف املحوَّ

رات” يف مدينة برين وإىل أحد مرافق الصنع التابعة  استهالك مخدِّ

لرشكة تصنع مواد خاضعة للمراقبة.

مختلف  بني  الوثيق  للتنسيق  سويرسا  عىل  الهيئة  وتثني   –٢4٦

رات داخل البلد، وملشاركتها  الجهات املعنية يف مجال مراقبة املخدِّ

يف التعاون اإلقليمي والدويل.

تونس )ع( 

األول/أكتوبر  ترشين  يف  تونس  إىل  بعثة  الهيئة  أوفدت   –٢4٧
٢٠١٨ ملناقشة التطورات املتعلقة بتنفيذها للمعاهدات الدولية 

رات منذ آخر بعثة للهيئة يف عام ٢٠٠٢. الثالث ملراقبة املخدِّ

وتونس طرف يف املعاهدات الدولية الثالث. وقد انضمت   –٢4٨
يف عام ١٩٧٩ إىل اتفاقية سنة ١٩٦١ بصيغتها املعدلة يف سنة ١٩٧٦ 
اتفاقية  يف  طرفاً   ١٩٩٠ عام  يف  وأصبحت   .١٩٧١ سنة   واتفاقية 

سنة ١٩٨٨.

وقد برهنت الحكومة، أثناء البعثة، عىل التزامها مبواصلة   –٢4٩
رات وعالج  تعزيز جهودها يف مجاالت الوقاية من تعاطي املخدِّ
وإعادة تأهيل األفراد الذين يعانون من مشاكل مرتبطة بتعاطي 
إرادتها  صدق  عىل  وأكدت  السجون،  يف  ذلك  يف  مبا  رات،  املخدِّ
كفاءة  من  ملسه  مبا  الهيئة  وفد  أعجب  وقد  الشأن.  هذا  يف 
البلد من خالل تعامله  املدنية يف  الخدمة  ومهارة لدى موظفي 
الهيئة  وتالحظ  املستويات.  جميع  عىل  التقنيني  املوظفني  مع 
الجهود التي يبذلها البلد، والخطوات اإليجابية املتخذة لإلصالح 

رات. الترشيعي والتنظيمي وتعزيز املكتب الوطني للمخدِّ
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اإلمارات العربية املتحدة )ف( 

يف أيلول/سبتمرب ٢٠١٨، أوفدت الهيئة بعثة إىل اإلمارات   –٢5٠

بتنفيذها  املتعلقة  التطورات  مناقشة  بهدف  املتحدة  العربية 

رات منذ بعثتها األخرية  لالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّ

إليها يف عام ٢٠٠٨.

وتالحظ الهيئة أن اإلمارات ملتزمة بأهداف املعاهدات   –٢5١

رات وتبذل جهوداً كبرية لتحقيق أهداف  الدولية ملراقبة املخدِّ

بخفض  يتعلق  فيام  رات،  املخدِّ ملراقبة  اسرتاتيجيتها  وغايات 

رات عىل السواء. ويف السنوات  العرض وخفض الطلب عىل املخدِّ

املتجرين  من  متزايد  نحو  عىل  اإلمارات  استُهدفت  األخرية، 

بالسالئف الكيميائية، وال سيام أنهيدريد الخل. وتالحظ الهيئة 

ظهور  ذلك  يف  مبا  رات،  املخدِّ تعاطي  أمناط  يف  تغريات  أيضاً 

تعاطي امليثامفيتامني وشبائه القنَّبني االصطناعية وبعض عقاقري 

األخرية  الترشيعية  بالتغيريات  الوفد  وأُبلغ  الطبية.  الوصفات 

رات،  املتعلقة بالعقوبات املفروضة عىل الجرائم املتصلة باملخدِّ

رات. مبا يف ذلك بدائل العقاب عىل تعاطي املخدِّ

 )ص(  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
وأيرلندا الشمالية

زار وفد من الهيئة اململكة املتحدة يف ترشين األول/أكتوبر   –٢5٢

وتنفيذ  فيها  رات  املخدِّ مراقبة  حالة  استعراض  بهدف   ٢٠١٨

التطورات  ومناقشة  رات  للمخدِّ الدولية  للمعاهدات  الحكومة 

الهامة منذ البعثة األخرية للهيئة يف عام ٢٠٠٧.

الكامل  بالتنفيذ  الحكومة  التزام  الهيئة  وتالحظ   –٢53

اسرتاتيجية  الحكومة  اعتمدت  وقد  الدولية.  للمعاهدات 

الصعيد  عىل  رات  املخدِّ مشكلة  ملعالجة   ٢٠١٧ لعام  رات  املخدِّ

يف  الخطري  العنف  مكافحة  اسرتاتيجية  واعتُمدت   الوطني، 

املتعلقة  الجرائم  يف  األخرية  للزيادات  للتصدي   ٢٠١٨ عام 

باألسلحة الحادة واألسلحة النارية وجرائم القتل، وهي جرائم 

رات. أما عىل الصعيد  ترتبط يف كثري من األحيان باالتجار باملخدِّ

الدويل فالحكومة ملتزمة بالتعاون مع البلدان األخرى يف أوروبا 

الفضىل  املامرسات  وتبادل  متوازن  نهج  لرتويج  العامل  وحول 

وأحدث األدلة عرب شبكة عاملية.

إىل  مستقرًة  رات  املخدِّ لتعاطي  العامة  املعدالت  وظلت   –٢54

من  األشخاص  بني  املاضية  الخمس  السنوات  خالل  بعيد   حد 

سن ١٦ إىل 5٩ يف إنكلرتا وويلز؛ غري أن البلد يشهد تزايداً يف عدد 

رات، ومعظمها يتعلق بالهريوين  الوفيات املرتبطة بتعاطي املخدِّ

معالجة  يف  رائد  بدور  املتحدة  اململكة  واضطلعت  واملورفني. 

مسألة املؤثِّرات النفسانية الجديدة، وقد زار وفد الهيئة “عيادة 

رات األندية” )Club Drug Clinic(، التي هي أحد مراكز  مخدِّ

يعانون  الذين  املتعاطني  تساعد  التي  أوروبا  يف  القليلة  العالج 

واملؤثِّرات  االصطناعية  رات  املخدِّ لتعاطي  إشكالية  أمناط  من 

تؤديه  الذي  النشط  الدور  الهيئة  وتالحظ  الجديدة.  النفسانية 

رات وجهود املكافحة  الحكومة يف معالجة مشكلة االتجار باملخدِّ

رات. التي تبذلها الهيئات الوطنية املكلفة بإنفاذ قوانني املخدِّ

3–  تقييم تنفيذ الحكومات للتوصيات 
 الصادرة عن الهيئة يف أعقاب 

بعثاتها الُقطرية

تتابع الهيئة يف كل عام التطورات الجارية يف البلدان التي   –٢55

استضافت بعثات لها قبل ثالث سنوات أو أربع سنوات، وتطلب 

منذ  البلد  شهدها  تطورات  بأيِّ  إبالغها  املعنية  الحكومات  إىل 

البعثة التي زارته، مبا يف ذلك أيُّ إجراءات ترشيعية أو سياساتية 

البعثة.  عقب  الهيئة  أصدرتها  التي  التوصيات  لتنفيذ  اتُّخذت 

وهذه املامرسة املهمة هي وسيلة لالستفادة من الزخم الناشئ 

من البعثات التي أوفدت إىل البلدان املعنية ومن جوانب التآزر 

التي أقيمت مع أصحاب املصلحة الوطنيني.

البحرين،  الهيئة حكومات كالًّ من  ويف عام ٢٠١٨، دعت   –٢5٦

التي أُوفدت إليها بعثة يف أواخر عام ٢٠١4، وإيران )جمهورية–

اإلسالمية( وإيطاليا وتيمور–ليشتي وجمهورية مولدوفا والصني 

إىل   ،٢٠١5 عام  يف  بعثات  إليها  أوفدت  التي  وهندوراس،  وغانا 

إبالغها بشأن التطورات التي حدثت يف تلك البلدان، مبا يف ذلك 

ما قد يكون اتُّخذ من إجراءات لتنفيذ توصيات الهيئة. 

من  كل  لحكومات  تقديرها  عن  تعرب  أن  الهيئة  وتود   –٢5٧

وجمهورية  والبحرين  وإيطاليا  )جمهورية–اإلسالمية(  إيران 

وتناشد  معلومات،  من  إليها  قدمته  ملا  وغانا  والصني  مولدوفا 

تزوداها  أن  وهندوراس  تيمور–ليشتي  حكومتي  جديد  من 

باملعلومات املطلوبة.

البحرين )أ( 

تالحظ الهيئة أنَّ حكومة البحرين قد أحرزت بعض التقدم   –٢5٨
يف تنفيذ توصياتها التي أصدرتها عقب بعثتها السابقة التي زارت 

البحرين يف كانون األول/ديسمرب ٢٠١4.
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لتخصيص  الحكومة  تبذلها  التي  بالجهود  الهيئة  وترحِّب   –٢5٩
تأهيلهم.  وإعادة  رات  املخدِّ متعاطي  لعالج  إضافية  موارد 
وباإلضافة إىل الخدمات العالجية التي يوفرها مستشفى الطب 
النفيس يف البحرين، قرر مجلس الوزراء البحريني يف عام ٢٠١5 
تخصيص قطعة أرض مساحتها ٠٠٠ ٢٢ مرت مربع، بناء عىل توصية 
رات، لغرض تشييد ثالثة مباٍن  من اللجنة الوطنية ملكافحة املخدِّ
رات. وأعلنت  لعالج الرجال والنساء واألحداث من تعاطي املخدِّ
دراسة  ملواصلة  تشكل  سوف  مختصة  لجنة  أنَّ  أيضاً  الحكومة 
بالتدابري  علامً  الهيئة  وتحيط  البلد.  يف  العالجية  االحتياجات 
التي يجري اتخاذها، وهي تشجع الحكومة عىل مواصلة توسيع 
العالجية  املؤسسات  داخل  العالج  لخدمات  توفريها  وتحسني 
رات،  وخارجها للمصابني باالضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّ
مبا يف ذلك بتحسني إمكانية الحصول عىل العالج لجميع الفئات 
ومن خالل  البحرينيني،  غري  واملقيمون  والشباب  النساء  فيها  مبا 
تصيب  التي  املصاحبة  األمراض  لعالج  متخصصة  توفري خدمات 
املرىض الذين تشخص حاالتهم بأنهم مصابون باضطرابات ناشئة 

رات. عن تعاطي املخدِّ

واتخذت حكومة البحرين خطوات أخرى للمراقبة الفعالة   –٢٦٠
للمؤثِّرات النفسانية الجديدة، منها إنشاء لجنة، مبوجب القانون 
رة واملؤثِّرات النفسانية،  رقم ١5 لسنة ٢٠٠٧ بشأن العقاقري املخدِّ
رة واملؤثِّرات  ستكون مكلفة مبهمة تعديل جداول العقاقري املخدِّ
النفسانية. ويف آب/أغسطس ٢٠١٦ أصدر رئيس وزراء البحرين 
ل لقوائم املواد الخاضعة للمراقبة  املرسوم رقم ٢٠١٦/3٩، املعدِّ
القنَّبني  شبائه  إلدراج   ،٢٠٠٧ لسنة  رقم ١5  القانون  يف  الواردة 
والكيتامني  والرتامادول  االصطناعي  والكاثينون  االصطناعية 
واأللفا–فينيل أسيتو أسيتونيرتيل )APAAN( يف القوائم، وتكليف 

الوزراء بتنفيذ املرسوم، كل وفقاً لواليته.

وخالل البعثة، الحظت الهيئة وجود حاجة لتدريب فنيي   –٢٦١
عىل  وعالوة  وتحليلها.  رات  املخدِّ عن  الكشف  عىل  املختربات 
الكشف  الحكومة عىل تعزيز قدرتها عىل  الهيئة  ذلك، شجعت 
وزيادة  التدريب  توفري  طريق  عن  للمواد  الجنائيني  والتحليل 
التوصيات،  تلك  عىل  وردًّا  املعيارية.  املرجعية  النامذج  توافر 
واختبار  لكشف  أجهزة  رشاء  بصدد  بأنها  الحكومة  أفادت 
إجراءات  من  االنتهاء  بعد  النفسانية،  واملؤثِّرات  رات  املخدِّ
بأنَّ  السلطات  ت  أقرَّ التدريب،  مسألة  يخص  وفيام  املناقصة. 
املخترب الجنايئ يجب أن يعزز قدرات موظفيه الفنيني من خالل 
حكومة  واصلت  الصدد،  هذا  ويف  التدريب.  من  املزيد  توفري 
رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  اتصاالتها مع مكتب  البحرين 
ميكن  التي  املناسبة  التدريبية  الدورات  ملناقشة  والجرمية 

ملوظفيها. توفريها 

الوقاية من  العمل عىل توفري وتدعيم خدمات  وملواصلة   –٢٦٢
املكتسب  املناعة  نقص  البرشية/متالزمة  املناعة  نقص  فريوس 

رات، اعتمدت الحكومة القانون  )األيدز( يف أوساط متعاطي املخدِّ
رقم ١ لسنة ٢٠١٧ بشأن وقاية املجتمع من األيدز وحامية حقوق 
التفاصيل  من  بعد مزيداً  تقدم  الحكومة مل  أنَّ  به. غري  املصابني 
ل إىل  التوصُّ عن هذا الترشيع الجديد من شأنها أن تتيح للهيئة 
فهم أشمل لتطورات املسائل املتصلة مبشكلة فريوس نقص املناعة 

البرشية/األيدز يف البلد.

استقصائية عىل  دراسة  بإجراء  الهيئة  لتوصية  واستجابة   –٢٦3
رات يف البلد، أبلغت  كامل الصعيد الوطني بشأن تعاطي املخدِّ
بتنسيق  كُلفت  للرشطة  امللكية  األكادميية  بأنَّ  الهيئة  الحكومة 
رات. وبينام  إعداد دراسة استقصائية وطنية حول تعاطي املخدِّ
ذكرت  االستقصائية،  الدراسة  تلك  إنجاز  عىل  العمل  يجرى 
مشكلة  تعالج  البحرين  يف  متعددة  جهات  هناك  أنَّ  الحكومة 
رات، منها عىل سبيل املثال ال الحرص وزارة الصحة  تعاطي املخدِّ
ووزارة الداخلية ووزارة الرتبية والتعليم؛ وأنَّ عدم وجود آلية 
تقييم  إجراء  البحرين  الصعب عىل  للتنسيق جعل من  موحدة 
تهيب  لذلك  املتعاطني.  عدد  وتحديد  رات  املخدِّ ملشكلة  ال  فعَّ
الوقاية  ألنشطة  الة  فعَّ تنسيق  آلية  تنشئ  أن  بالحكومة  الهيئة 
من  يلزم  ما  اتخاذ  يشمل  مبا  رات،  املخدِّ تعاطي  من  والعالج 
موارد  من  يكفي  ما  وتخصيص  وترشيعية  مؤسسية  خطوات 
للتصدي  قة  منسَّ تدابري  اتخاذ  يتسنى  حتى  ومالية،  برشية 

رات يف البلد.  ملشاكل تعاطي املخدِّ

البلد  يف  املضبوطة  رات  املخدِّ إتالف  أنَّ  الهيئة  وتدرك   –٢٦4
الهيئة  وتشجع  أعوام.  ستة  أو  أعوام  خمسة  كل  مرة  يجري 
رات  املخدِّ إتالف  لتنظيم عمليات  الحكومة عىل وضع إجراءات 
كأدلة  قبولها  ومعايري  العينات  وأخذ  املحاكامت  قبل  املضبوطة 
إثبات وفقاً للفقرة 5 من املادة ١4 من اتفاقية سنة ١٩٨٨. ومن 
شأن هذا التدبري أن يقلل من احتامل ترسيب املواد املضبوطة إىل 
األسواق غري املرشوعة. وفضالً عن ذلك، تناشد الهيئة الحكومة أن 
رات التي تضبط والتي  تزودها بانتظام ببيانات عن كميات املخدِّ

يتم التخلص منها.

من  معها  ال  الفعَّ البحرين  حكومة  بتعاون  الهيئة  وتقر   –٢٦5
أجل الوفاء بالتزامات بلدها مبوجب املعاهدات الدولية ملراقبة 
الوثيق مع حكومة  التعاون  أنها ستواصل  إىل  رات، وتشري  املخدِّ
أعقاب  يف  أصدرتها  التي  التوصيات  تنفيذ  تيسري  عىل  البحرين 

بعثتها إىل البحرين يف عام ٢٠١4.

الصني )ب( 

يف  الصني  إىل  بعثتها  أوفدت  أن  منذ  أنه  الهيئة  تالحظ   –٢٦٦
ترشين األول/أكتوبر ٢٠١5، اتخذت الحكومة الصينية عدة تدابري 
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تنفيذ  يف  الوطنية  الجهود  تعزيز  سبل  بشأن  توصياتها  لتنفيذ 

رات. االتفاقيات الثالث للمراقبة الدولية للمخدِّ

تنظيمية  الئحة   ٢٠١5 عام  يف  الصني  استحدثت  وقد   –٢٦٧

غري  العقلية  واملؤثِّرات  رة  املخدِّ للعقاقري  الرسيعة  للجدولة 

الطبية، مبا فيها املؤثِّرات العقلية الجديدة. وُوضع أكرث من ١3٨ 

من املؤثِّرات العقلية الجديدة تحت املراقبة الوطنية. وجدولت 

الدولية، مضيفًة  الفنتانيل الخاضعة للمراقبة  الصني جميع مواد 

٢3 فئة من مواد الفنتانيل إىل الجداول الوطنية. ويف عام ٢٠١٧ 

املادة  وهام  الرئيسيتني،  الفنتانيل  سليفتي  الحكومة  أخضعت 

واملادة 4–أنيلينو–N–فينيتيل   )NPP( فينيتيل–4–بيبرييدون–N

بيبرييدين )ANPP–4(، للمراقبة الوطنية.

لزيادة  إجراءات  أيضاً  اتخذت  الصني  أن  الهيئة  وتالحظ   –٢٦٨

من رشعية  والتحقق  السالئف  يف  الدولية  التجارة  رصد  فعالية 

خالل  من  سيام  وال  الكيميائية،  بالسالئف  املتعلقة  املعامالت 

جدولة سالئف جديدة، من بينها الـ “هيدروكسيالمني”، واملادة 

أسيتو  ألفا–فينيل  واملادة  كيتون،  سيكلوبنتيل  o–كلوروفينيل 

أسيتونيرتيل )APAAN(، واملادة ١–برومو–١–فينيل–بروبانون، 

١–فينيل–١– واملادة  والكلوروسودوإيفيدرين،  والربومني، 

السنوات األخرية،  بروبانون، واملادة NPP، واملادة ANPP. ويف 

املتعلقة  املعامالت  لفحص  رشكة   ١4  ٩٠٠ من  أكرث  تفتيش  تم 

صنع  يف  استخدامها  ميكن  التي  واملعدات  املجدولة  غري  باملواد 

املراقبة يف هذا املجال  رات غري املرشوع. وقد أدى تعزيز  املخدِّ

إىل ضبطيات لحوايل 5٠٠ ١ طن من املواد الكيميائية يف املنطقة 

الحدودية مع ميامنار يف عام ٢٠١٧، كانت 4٠٠ طن منها سالئف 

كيميائية مجدولة.

وترحب الهيئة بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لزيادة   –٢٦٩

تعاونها مع دوائر الصناعة الكيميائية وتشجيع التعاون الطوعي 

الجدارة  لتقييم  نظام  إنشاء  من خالل  ذلك  مبا يف  الجانبني،  بني 

االئتامنية والتصديق للرشكات املعنية بالسالئف الكيميائية.

العقلية  واملؤثِّرات  رة  املخدِّ العقاقري  بتوافر  يتعلق  وفيام   –٢٧٠

للعالج الطبي، تالحظ الهيئة إحراز بعض التقدم، كام يتضح من 

عىل  الحكومة  الهيئة  وتشجع  البلد.  يف  املورفني  استهالك  زيادة 

واملؤثِّرات  رات  املخدِّ توافر  زيادة  لحفز  اتخاذ خطوات  مواصلة 

العقلية، التي ال يزال توافرها منخفضاً.

الذي تحقق منذ بعثة  التقدم  وباإلضافة إىل ذلك، ورغم   –٢٧١

وتوفري  الطلب  خفض  بتدابري  يتعلق  فيام   ٢٠١5 عام  يف  الهيئة 

القيام  يربر  ما  هناك  يكون  قد  أنه  أيضاً  الهيئة  ترى  العالج، 

باستثامرات إضافية يف هذا املجال.

إلغاء  الدول  جميع  الهيئة  مناشدة  مع  واتساقاً  وأخرياً،   –٢٧٢
ملبدأ  وفقاً  رات،  باملخدِّ املتصلة  الجرائم  عىل  اإلعدام  عقوبة 
إلغاء  يف  النظر  عىل  الصينية  الحكومة  الهيئة  تشجع  التناسب، 

عقوبة اإلعدام عىل هذه الفئة من الجرائم.

غانا )ج( 

أوفدت الهيئة بعثة إىل غانا يف عام ٢٠١5. وتالحظ الهيئة   –٢٧3
رات، كام تالحظ  املستوى العايل اللتزام حكومة غانا مبراقبة املخدِّ
رات وتعاطيها  إحراز تقدم كبري يف معالجة مشاكل االتجار باملخدِّ
الهيئة يف عام ٢٠٠5. وتالحظ  التي أوفدتها  السابقة  البعثة  منذ 
رات،  الهيئة بصفة خاصة وضع مرشوع ترشيع جديد ملراقبة املخدِّ
رات لعام ٢٠١٧. وتعترب  وهو مرشوع قانون لجنة مراقبة املخدِّ
الحكومة اعتامد مرشوع القانون أولوية، وسيحل محل الترشيع 
وتالحظ   .١٩٩٠ لعام  رة  املخدِّ العقاقري  قانون  الذي هو  الحايل 
الهيئة أنَّ مرشوع القانون الجديد يتضمن أيضاً اقرتاحات بشأن 
رات. وتالحظ  بدائل لعقوبة السجن عىل الجرائم املتصلة باملخدِّ
استقالل هيئة  لتعزيز  الحكومة  بذلتها  التي  الجهود  أيضاً  الهيئة 
رات  رات، وهي الهيئة الرئيسية لتنسيق مراقبة املخدِّ مراقبة املخدِّ

يف البلد.

وال تزال الهيئة تشعر بالقلق إزاء مشكلة تجارة التجزئة   –٢٧4
يف املستحرضات الصيدالنية املحتوية عىل مواد خاضعة للمراقبة، 
من  كبرياً  قدراً  غانا  حكومة  من  تتطلب  التي  الديازيبام،  مثل 
أنَّ  من  الرغم  وعىل  التجارة.  تلك  عىل  املراقبة  لتعزيز  العمل 
معظم الترشيعات واللوائح التنظيمية يف هذا املجال مالمئة، فإنَّ 
نحو  عىل  اللوائح  لهذه  االمتثال  كفالة  من  تتمكن  مل  الحكومة 
املستحرضات من  الحصول عىل هذه  يتسنى  ما  مناسب، وكثرياً 
املختصة  الوطنية  السلطات  أنفذت  دون وصفة طبية. ويف حني 
عدداً من التدابري الرقابية لرصد استخدام الديازيبام عىل مستوى 
تواصل دراسة  أن  غانا  تناشد حكومة  الهيئة  فإنَّ  الجملة  تجارة 
الكبري  الحجم  وراء  الكامنة  األسباب  تحدد  وأن  املسألة  هذه 
لواردات الديازيبام، عىل أن يشمل ذلك، عىل سبيل املثال، تشديد 
الرقابة عىل توزيع املستحرضات الصيدالنية التامة الصنع املحتوية 

عىل الديازيبام عىل مستوى تجارة التجزئة.

استعراض  يف  م  التقدُّ من  القليل  إحراز  الهيئة  وتالحظ   –٢٧5
الطبية، بهدف  املجاالت  البرشية يف مختلف  املوارد  توافر  مدى 
الطبية يف جميع  الخدمات  الحصول عىل  إمكانية  ضامن تساوي 
األمل  لعالج  املستخدمة  األفيونيات  توافر  يزال  وال  البلد.  أنحاء 
أن  الحكومة  إىل  الهيئة  كاٍف. وتطلب  الطبية غري  املؤسسات  يف 
توفري  لضامن  الالزمة  الخطوات  وتتخذ  الراهنة  الحالة  تدرس 

رة، ال سيام األفيونيات، لألغراض الطبية. العقاقري املخدِّ
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إيران )جمهورية–اإلسالمية( )د( 

اتخذت حكومة جمهورية إيران اإلسالمية عدة خطوات   –٢٧٦
لتنفيذ التوصيات التي أصدرتها الهيئة يف أعقاب بعثتها إىل البلد 

يف أيار/مايو ٢٠١5.

اإلسالمية  إيران  جمهورية  حكومة  أنَّ  الهيئة  وتالحظ   –٢٧٧
لعمليات  الدقيق  الرصد  املختصة،  سلطاتها  طريق  عن  تواصل، 
واستعاملها.  العابر وصنعها  ونقلها  السالئف وتصديرها  استرياد 
جهاز  مع  التنظيمية،  الجهة  باعتبارها  الصحة،  وزارة  وتتعاون 
القانون،  إنفاذ  رات، باعتباره الجهة املسؤولة عن  مكافحة املخدِّ
القنوات  إىل  الكيميائية  السالئف  ترسيب  منع  عىل  العمل  يف 
االستناد  عىل  عازمة  بأنها  الحكومة  أفادت  وقد  املرشوعة.  غري 
اتفاقية سنة ١٩٨٨ لتطلب  إىل الفقرة ١٠ )أ( من املادة ١٢ من 
الكيميائية  السالئف  بشأن  للتصدير  سابقة  بإشعارات  إخطارها 

املدرجة يف الجدول األول من تلك االتفاقية.

وصل  جهات  أيضاً  الحكومة  عينت  ذلك،  عىل  وعالوة   –٢٧٨
مبرشوع “كوهيجن” )والذي يتألف من عمليات دولية تركز عىل 
سالئف الكوكايني والهريوين( ومنصة االتصاالت املتعلقة به، أي 
راً، عن طريق  “نظام بيكس”. وقد أَبلغت جهات الوصل هذه مؤخَّ

نظام بيكس، عن بعض الحاالت املتعلقة باالتجار بالسالئف.

للتوعية  حاجة  وجود  بعثتها  خالل  الهيئة  والحظت   –٢٧٩
بشأن املخاطر املتعلقة بالصحة العمومية التي تشكلها املؤثِّرات 
النفسانية الجديدة، مبا فيها حمض غاما–هيدروكيس الزبد وشبائه 
القنَّبني االصطناعية، وأوصت بأن تكلف حكومة جمهورية إيران 
منع  تستهدف  إجراءات  باتخاذ  القانون  إنفاذ  أجهزة  اإلسالمية 
انتشار األسواق غري املرشوعة لهذه املواد. وأفادت الحكومة بأنها 
اتخذت تدابري وقائية جديدة، مبا يف ذلك تبادل املامرسات الفضىل 
ملوظفي  املواد  هذه  بشأن  التدريب  وتوفري  أخرى  بلدان  مع 
بتعاطي  املقرتنة  األرضار  من  الحد  عىل  تعمل  التي  املنظامت 

رات، فضالً عن إنشاء عيادات العالج. املخدِّ

إيران  كثَّفت حكومة جمهورية  الهيئة،  بعثة  إيفاد  ومنذ   –٢٨٠
من  للوقاية  متخصصة  خدمات  لتوفري  جهودها  أيضاً  اإلسالمية 
سلسلة  البلد  ونفذ  املرأة  أجل  من  وعالجه  رات  املخدِّ تعاطي 
رات بالحقن  من التدابري املوجهة إىل النساء الاليت يتعاطني املخدِّ
للرعاية.  مركزاً   ٢4٧ بإقامة  وذلك  عالية،  ملخاطر  املعرضات 
لنحو  الخدمات  لتوفري  تواصل  أفرقة  من  فريقاً   3٧١  وهناك 
رات  ٠٠٠ ١٦ امرأة. وقد تلقت نحو ٠٠٠ ١٠ امرأة تتعاطى املخدِّ
خدمات العالج يف أكرث من 45 مركزاً لإلقامة املتوسطة األجل يف 
مختلف أنحاء البلد. وقُدمت خدمات الدعم واإليواء يف أكرث من 
رات.  ٢٠ ملجأ ليليًّا لحوايل ٠٠٠ 3٠ امرأة مترشدة تتعاطى املخدِّ
التي  املستشفيات  يف  للحوامل  أيضاً  متخصصة  رعاية  وتوفَّر 
الرعاية  مراكز  إىل  املُحاالت  الحوامل  وتتلقى  الحكومة.  تديرها 

عن  الناشئة  االضطرابات  بشأن  فحص  خدمات  األولية  الصحية 
والطفولة”  “األمومة  لرعاية  مركزان  ويوفِّر  رات.  املخدِّ تعاطي 

خدمات العالج للنساء الاليئ يتعافني من اإلدمان وألطفالهن. 

الُقطري  االسرتاتيجي  برنامجها  أيضاً  الحكومة  وأعدت   –٢٨١
البرشية/األيدز  املناعة  نقص  فريوس  مكافحة  بشأن   الرابع 
)٢٠١5–٢٠١٩(، بالتعاون الوثيق مع جميع الهيئات ذات الصلة. 
وُوسع نطاق تدابري الوقاية يف أوساط الفتيات والنساء والحوامل 
إىل  وباإلضافة  البرشية/األيدز.  املناعة  نقص  بفريوس  املصابات 
اإلصابة  حاالت  عن  الكشف  إىل  تهدف  تدابري  اتُّخذت  ذلك، 
من  العالج  عىل  الحصول  إمكانية  وتوسيع  الفريوس،  بذلك 
اإلصابة بالفريوسات القهقرية، وتعزيز إمدادات األدوية وسلسلة 
ومعالجتها.  املستعصية  األمراض  من  الوقاية  وتحسني  توزيعها، 
ونُفذت أنشطة أخرى، مثل تحسني الكشف عن اإلصابة بالسل 
لدى املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية/األيدز؛ والكشف عن 
يعانون  من  لدى  البرشية/األيدز  املناعة  نقص  بفريوس  اإلصابة 
من السل، مع توجيه أهمية خاصة للسجون؛ وتشجيع املواقف 
وتيسري  التمييز  احتامالت  من  الحد  بهدف  للوصم،  املناهضة 
أجل  من  التطبيقية  البحوث  وتعزيز  الخدمات؛  عىل  الحصول 
رات؛ وتعزيز اللجان الفرعية التقنية  رصد العالج ومقاومة املخدِّ
املعنية بفريوس نقص املناعة البرشية/األيدز بغية زيادة التنسيق 

ومنع تداخل األنشطة.

وكام هو مبني مبزيد من التفصيل يف الفصل الثالث من هذا   –٢٨٢
التقرير، اعتمدت حكومة جمهورية إيران اإلسالمية يف عام ٢٠١٧ 
رات، لالستعاضة عن  تعديالت عىل قانونها الخاص مبكافحة املخدِّ
عقوبة اإلعدام التي كانت تفرض يف السابق عىل بعض الجرائم 
رات بعقوبة السجن ملدة ٢5–3٠ عاماً وغرامات.  املتعلقة باملخدِّ
عىل  املؤبد  السجن  عقوبة  عن  نفسها  التعديالت  واستعاضت 

رات بالسجن ملدة ١5–٢٠ عاماً وغرامات. جرائم املخدِّ

اتخذتها حكومة جمهورية  التي  باإلجراءات  الهيئة  وتقر   –٢٨3
لتعاطي  للتصدي  الوطنية  التدابري  لتعزيز  اإلسالمية  إيران 
رات، وتشري إىل أنها ستستمر يف التعاون  رات وجرائم املخدِّ املخدِّ
الوثيق مع الحكومة من أجل مواصلة تيسري تنفيذ التوصيات التي 

أصدرتها يف أعقاب بعثتها املوفدة إىل البلد.

إيطاليا )ه ( 

تالحظ الهيئة أنَّ الحكومة اإليطالية اتخذت عدة خطوات   –٢٨4
لتنفيذ توصياتها التي أصدرتها عقب بعثتها املوفدة إىل إيطاليا يف 

حزيران/يونيه ٢٠١5.

يف  األطراف  املتعدد  التعاون  دعم  إيطاليا  واصلت  وقد   –٢٨5
رات، من خالل اتخاذها للعديد من  مجال املراقبة الدولية للمخدِّ
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والترشيعية،  والتدريبية  والثنائية  األطراف  املتعددة  املبادرات 
فضالً عن املبادرات املتعلقة بالدعم التقني، التي تدعمها املديرية 
رات التابعة لوزارة الداخلية من  املركزية لخدمات مكافحة املخدِّ
بشؤون  واملعنيني  الدبلوماسيني  بامللحقني  الخاصة  شبكتها  خالل 

إنفاذ القانون الذين يعملون يف الخارج.

وأثناء البعثة، ناقش وفد الهيئة املسائل املتعلقة مبرشوع   –٢٨٦

رات يف األغراض غري الطبية، الذي  قانون إباحة استعامل املخدِّ

الحكومة  انتباه  واسرتعوا  حينئذ،  الربملان  أمام  منظوراً  كان 

املعاهدات  مبوجب  الصدد  بهذا  إيطاليا  التزامات  إىل  اإليطالية 

رات. واستناداً إىل املعلومات التي قدمتها  الدولية ملراقبة املخدِّ

“أحكام  املعنون  القانون  مرشوع  أنَّ  الهيئة  تالحظ  الحكومة، 

نُقح  قد  ومشتقاته”  القنَّب  وبيع  وتجهيز  وزراعة  إباحة  بشأن 

ليك يقترص عىل استعامل األدوية املحتوية عىل القنَّب لألغراض 

بسبب  يعتمد،  مل  املنقَّح  القانون  مرشوع  أنَّ  إال  العالجية. 

األول/ كانون  يف  مبكراً  الربملان  بحل  اإليطايل  الرئيس   قرار 

ديسمرب ٢٠١٧.

وتالحظ الهيئة أنَّ إيطاليا وضعت برنامجاً لتوفري املشورة   –٢٨٧

اإلدمان يف سجن  مواد  متعاطي  من  السجناء  أجل  من  النفسية 

الربنامج. وقد الحظت  تنفيذ ذلك  ريبيبيا يف روما وأنها تواصل 

اإلدمان  بعالج  املعنية  الدائرة  تنفذه  الذي  الربنامج،  أنَّ  الهيئة 

اإليذاء  حاالت  إىل خفض  أدى  املحلية،  الصحية  للسلطة  التابعة 

الذايت بني نزالء ذلك السجن.

التي  الة  الفعَّ باإلجراءات  علامً  الهيئة  أحاطت  وقد   –٢٨٨

ملكافحة  إيطاليا  يف  القانون  بإنفاذ  املكلفة  الهيئات  اتخذتها 

كبرية  ضبطيات  بعدة  القيام  ذلك  يف  مبا  رات،  باملخدِّ االتجار 

من  طنًّا   ٧٢ ما مجموعه   ٢٠١٦ عام  يف  وقد ُضبط  رات.  للمخدِّ

4٧٧ كيلوغراماً  منها  العقلية،  واملؤثِّرات  رة  املخدِّ العقاقري 

القنَّب  من  طنًّا  و٦5  الكوكايني  من  و4.٧ أطنان  الهريوين   من 

من ثنايئ  جرعة  و١3٩ ٦  األمفيتامني  من  كيلوغراماً  و٢3 

.)LSD( إيثيالميد حمض الليرسجيك

وقد عزَّزت إيطاليا رصد املؤثِّرات النفسانية الجديدة من   –٢٨٩

خالل إنشاء نظام لإلنذار املبكر بها يتبع معهد الصحة الوطني، 

التقنية  للشؤون  الرئييس  العمومي  الجهاز  مبثابة  هو  الذي 

ولتدعيم  اإليطالية.  الوطنية  الصحية  الدائرة  لدى  والعلمية 

النظام الوطني لإلنذار املبكر، جرى تعزيز دور املديرية املركزية 

رات يف هذا الشأن أيضا. لخدمات مكافحة املخدِّ

املديرية  خالل  من  اإليطالية،  الداخلية  وزارة  وتشارك   –٢٩٠

العملياتية  املبادرات  يف  رات،  املخدِّ مكافحة  لخدمات  املركزية 

يف  الوطنية  السلطات  لجهود  دعامً  الهيئة  تنفذها  التي  الدولية 

منع وصول املؤثِّرات النفسانية الجديدة إىل املستعملني )مرشوع 

له(. وتالحظ  التابع  )آيونكس(  بالحوادث  اإلخطار  ونظام  آيون 

جهات  عدد  زيادة  إمكانية  يف  تنظر  الداخلية  وزارة  أنَّ  الهيئة 

الوصل التابعة لها التي تشارك يف هذه املبادرات، فضالً عن تنظيم 

دورات تدريبية يف هذا املجال.

األول/ كانون  يف  بدأت  إيطاليا  أنَّ  أيضاً  الهيئة  وتالحظ   –٢٩١

إطار  يف  الطبية  لألغراض  القنَّب  إنتاج  يف   ٢٠١٦ ديسمرب 

املنشأ  النباتية  الة  الفعَّ للمواد  الوطني  لإلنتاج  تجريب ي  مرشوع 

اسم Cannabis FM2 عىل  أُطلق  القنَّب. وقد  املستخلصة من 

ملعايري  وفقاً  يُزرع  وهو  التجريب ي،  املرشوع  لهذا  منتج  أول 

للزراعة  الجيدة  املامرسات  بشأن  لألدوية  األوروبية  الوكالة 

التحويلية.  للصناعات  الجيدة  واملامرسات  الحاصالت  وجمع 

وتعتزم إيطاليا إنتاج أصناف أخرى من القنَّب لألغراض الطبية 

القنَّب  من  النوع  هذا  استرياد  وستواصل  املقبلة،  السنوات  يف 

من هولندا حتى ذلك الحني لتلبية احتياجات املرىض الخاضعني 

للعالج يف إيطاليا. ومبوجب املرسوم الترشيعي الصادر يف ترشين 

الكيميائية  املستحرضات  مصنع  اختري   ٢٠١5  الثاين/نوفمرب 

الدفاعية،  الصناعات  لوكالة  التابع  العسكري،  والصيدالنية 

وإنتاجه  القنَّب  زراعة  عن  املسؤولة  الوطنية  الجهة  ليكون 

الطبية. لألغراض 

وستواصل الهيئة التحاور عن كثب مع الحكومة اإليطالية   –٢٩٢

بشأن التطورات الترشيعية املتعلقة باستعامل األدوية املحتوية 

التجريب ي  املرشوع  وتنفيذ  العالجية،  لألغراض  القنَّب  عىل 

لزراعة القنَّب لألغراض الطبية، ومشاركة املسؤولني الحكوميني 

دعامً  الهيئة  تتخذها  التي  العملياتية  الدولية  املبادرات  يف 

النفسانية  املؤثِّرات  وصول  منع  يف  الوطنية  السلطات  لجهود 

الجديدة إىل املستعملني.

جمهورية مولدوفا )و( 

أوفدت الهيئة بعثة إىل جمهورية مولدوفا يف عام ٢٠١5.   –٢٩3

رات، وتالحظ  وتقر الهيئة بالتزام حكومة مولدوفا مبراقبة املخدِّ

رات منذ بعثتها إليها  إحراز بعض التقدم يف مجال مراقبة املخدِّ

رات  يف عام ٢٠١5. وتالحظ الهيئة أن اللجنة الدامئة ملراقبة املخدِّ

رة  كثفت أنشطتها الرامية إىل رصد ومراقبة حركة العقاقري املخدِّ

للقانون  وفقاً  الوطني،  اإلقليم  يف  والسالئف  العقلية  واملؤثِّرات 

.382–XIV رقم

وتالحظ الهيئة أن الحكومة اتخذت إجراءات ترشيعية   –٢٩4

املتصلة  وقوانينها  لديها  رات  املخدِّ مراقبة  إطار  لتعزيز 
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اعتامد  الهيئة  تالحظ  الخصوص،  وجه  وعىل  رات.  باملخدِّ

 382–XIV رقم  القانون  يعدل  الذي  رقم ١٩3،  القانون 

مثل  الوطنية،  الترشيعات  يف  جديدة  مفاهيم  الستحداث 

العقوبات  قانون  أيضاً  ويعدل  “النظائر”،  العقاقري  جدولة 

جديدة  مواد  ووضع  الجديدة  التعاريف  من  سلسلة  لوضع 

وضع  ذلك،  عن  وفضالً  النظائر(.  ذلك  يف  )مبا  املراقبة  تحت 

عقاراً   ٢4( جديدة  مادة   4٠ عىل  ضوابط   ١٦4 رقم  القانون 

عقليًّا(. مؤثِّراً  و١٦  راً  مخدِّ

عن  املسؤولة  هي  رات  املخدِّ ملراقبة  الدامئة  واللجنة   –٢٩5

واملؤثِّرات  رة  املخدِّ العقاقري  وتصدير  السترياد  األذون  إصدار 

يف  املقدمة  الطلبات  أساس  عىل  الكيميائية  والسالئف  العقلية 

أن  الهيئة  ويرس  املعنية.  التجارية  الرشكات  من  هذا الشأن 

تالحظ التحسن يف جهود جمهورية مولدوفا يف تقديم التقارير 

اإللزامية منذ عام ٢٠١5.

من  الحكومة  تدعمها  التي  العالجية  املرافق  أن  ويبدو   –٢٩٦

العالج  الجمهوري لعالج اإلدمان، مبا يف ذلك  خالل املستوصف 

 ،٢٠١5 عام  فمنذ  محدودة.  والبوبرينورفني،  بامليثادون  اإلبدايل 

أو  بامليثادون  اإلبدايل  العالج  من  فقط  شخصاً   35 استفاد 

والتدريب  املجتمع  يف  اإلدماج  إعادة  وخدمات  البوبرينورفني 

لوزارة الصحة، تلقى ما مجموعه  املهني الالحقة للعالج. ووفقاً 

الرعاية  مؤسسات  يف  طبيًّا  عالجاً  رات  للمخدِّ متعاطياً   ١١  ٦٦١

الصحية العمومية حتى نهاية عام ٢٠١٧.

أن  ورغم  أخرى.  هامة  تحديات  وجود  الهيئة  وتالحظ   –٢٩٧

عقبة  يشكل  الفساد  ال يزال  الجهود،  بذل  تواصل  الحكومة 

رات. خطرية أمام أنشطة مراقبة املخدِّ

بشأن  البلد،  تواجه  زالت  ما  أخرى  صعوبة  ومثة   –٢٩٨

لألغراض  العقلية  واملؤثِّرات  رة  املخدِّ العقاقري  توافر  مستوى 

الحكومة  الهيئة  وتشجع  منخفضاً.  يزال  ال  الذي  الطبية، 

رة  املخدِّ العقاقري  توافر  زيادة  لضامن  جهودها  مواصلة  عىل 

اإلجراءات  تقييم  عىل  السلطات  وتشجع  العقلية،  واملؤثِّرات 

هذا  يف  املحتملة  العقبات  وتقييم  الشأن  هذا  يف  املتخذة 

من  املزيد  إحراز  إىل  بالسعي  الحكومة  الهيئة  وتويص  املجال. 

تعاطي  من  للعالج  الالزمة  املرافق  بتوفري  يتعلق  فيام  التقدم 

عن  موثوقة  بيانات  وإعداد  البلد  أنحاء  جميع  يف  رات  املخدِّ

الحكومة  الهيئة  وتشجع  البلد.  يف  رات  املخدِّ تعاطي  حالة 

رات  املخدِّ انتشار  معدل  عن  استقصائية  دراسات  إجراء  عىل 

ميكن  رات  املخدِّ تعاطي  عن  موثوقة  بيانات  إعداد  أجل   من 

بطريقة  رات  املخدِّ تعاطي  مشكلة  ومعالجة  لفهم  استخدامها 

فعالية. أكرث 

 هاء–  اإلجراءات التي اتَّخذتها الهيئة 

من أجل ضمان تنفيذ املعاهدات 

الدولية ملراقبة املخدِّرات

1–  اإلجراءات التي اتَّخذتها الهيئة عمالً 

باملادة 1٤ من االتفاقية الوحيدة 
لة  للمخدِّرات لسنة 1961 بصيغتها املعدَّ

بربوتوكول سنة 1972 واملادة 19 من 
اتفاقية املؤثِّرات العقلية لسنة 1971

تدابري  عىل  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  املعاهدات  تنص   –٢٩٩
الحاالت  املعاهدات يف  تنفيذ  إليها لضامن  االستناد  للهيئة  ميكن 
تقيُّد  عدم  بأنَّ  لالعتقاد  موضوعي  فيها سبب  لديها  يكون  التي 
أهدافها  يهدد  فيها  الواردة  بااللتزامات  إقليم  أو  بلد  أو  طرف 
من  سلسلة  من  تتألف  التي  التدابري،  هذه  وترد  جدي.  بخطر 
لة  الخطوات، يف املادة ١4 من اتفاقية سنة ١٩٦١ بصيغتها املعدَّ
اتفاقية  من   ٢٢ واملادة   ١٩٧١ سنة  من اتفاقية   واملادة ١٩ 

سنة ١٩٨٨. 

رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة  استظهرت  املايض،  ويف   –3٠٠
اتفاقية  من   ١٩ املادة  أو  سنة ١٩٦١  اتفاقية  من   ١4  باملادة 
سنة ١٩٧١ أو بكلتيهام فيام يتعلق بعدة دول. ووفقاً لتلك األحكام، 
انخرطت الهيئة، يف تلك الحاالت، يف حوار مع الدول املعنية بغية 
األخرى.  الوسائل  عند استنفاد  للمعاهدات،  االمتثال  تحقيق 
الدول تدابري تصحيحية  الحوارات، اتخذت معظم  ونتيجة لهذه 
من أجل معالجة املسائل املتعلقة باالمتثال للمعاهدات، وقررت 
تجاه  املادتني  هاتني  مبوجب  املتَّخذة  اإلجراءات  إنهاء   الهيئة 

تلك الدول. 

املعنية  الدول  أسامء  عن  الحاالت  هذه  يف  يُكشف  وال   –3٠١
ر  عالنيًة وتظل املشاورات ذات الصلة مع الهيئة رسيًة، ما مل تقرِّ
الهيئة توجيه انتباه األطراف أو املجلس االقتصادي واالجتامعي 

رات إىل الحالة املعنية.  أو لجنة املخدِّ

بشأنها  تُتَّخذ  التي  الوحيدة  الدولة  أفغانستان  وتظل   –3٠٢
ففي   .١٩٦١ املادة ١4 من اتفاقية سنة  إجراءات مبقتىض  حاليًّا 
املرشوعة  غري  الزراعة  حجم  خطورة  إىل  وبالنظر   ،٢٠٠٠ سنة 
من  انطالقاً  والهريوين  باألفيون  واالتجار  األفيون  لخشخاش 
هذا  يف  الحالة  إذا تُركت  أنه  إىل  الهيئة  خلصت  أفغانستان، 
عىل  يًّا  جدِّ خطراً  تشكل  أن  شأنها  من  فإنَّ  عناية،  بدون  البلد 
لة، وقررت االستظهار   أهداف اتفاقية سنة ١٩٦١ بصيغتها املعدَّ
يتعلق  فيام  االتفاقية  هذه  من   ١4 املادة  من  )أ(   ١ بالفقرة 
الهيئة  رأت   ،٢٠٠١ عام  يف  أي  عام،  مرور  وبعد  بأفغانستان. 
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تعاونية  تدابري  اتخاذ  إىل  وتدعو  خطرية  القامئة  الحالة  أنَّ 
حكم  هيئة  أليِّ  التابعة  السلطات  ومع  الدويل  الصعيد  عىل 
رت  مستقبلية يف أفغانستان، سواء كانت انتقالية أو دامئة. وقرَّ
توجيه انتباه األطراف واملجلس االقتصادي واالجتامعي ولجنة 
رات من خالل تقريرها السنوي إىل الحالة يف أفغانستان،  املخدِّ
عمالً بأحكام الفقرة ١ )د( من املادة ١4 من اتفاقية سنة ١٩٦١.

 2–  التشاور مع الحكومة األفغانية 
عمالً باملادة 1٤ من االتفاقية الوحيدة 

 للمخدِّرات لسنة 1961 بصيغتها 
لة بربوتوكول سنة 1972 املعدَّ

واصلت الهيئة خالل الفرتة املشمولة بالتقرير مشاوراتها   –3٠3
مع الحكومة األفغانية. 

املمثل  مع  الهيئة  رئيس  التقى   ،٢٠١٨ شباط/فرباير  ويف   –3٠4
الدائم ألفغانستان لدى األمم املتحدة يف فيينا، الذي عنيِّ حديثاً. 
منها  املسائل  من  عدداً  االجتامع،  هذا  خالل  الطرفان،  وناقش 
املعنية  الربامج  وأهمية  رات  املخدِّ مبراقبة  املتصلة  التحديات 
يف  املتدهور  األمني  والوضع  البديلة  الرزق  سبل كسب  بتوفري 
أفغانستان، فضالً عن الحاجة إىل التنفيذ الفعال للتوصيات التي 
أصدرتها الهيئة عقب بعثتها الرفيعة املستوى إىل أفغانستان يف 
بشكل خاص، عىل أهمية  الهيئة،  رئيس  وأكد   .٢٠١٦ أيار/مايو 
راً من اتفاقية سنة ١٩٦١  قرار الهيئة االستظهار باملادة ١4 مكرَّ
هذا  أنَّ  إىل  وأشار  بأفغانستان،  يتعلق  فيام  لة  املعدَّ بصيغتها 
الذكر  اآلنفة  البعثة  إيفاد  عقب  به  أُويص  قد  كان  اإلجراء 
األفغانية  الحكومة  من  رصيحة  موافقة  وطلب  إىل أفغانستان، 

راً. عىل هذا االستظهار، متاشياً مع أحكام املادة ١4 مكرَّ

بوفد  الهيئة  رئيس  التقى   ،٢٠١٨ آذار/مارس  ويف   –3٠5
للجنة  والستني  الحادية  الدورة  يف  املشارك  أفغانستان 
رات، الذي ترأسه جاويد أحمد قائم، وكيل وزارة مكافحة  املخدِّ
رات يف أفغانستان. وركز االجتامع عىل التطورات األخرية  املخدِّ
البلد  هذا  يف  العامة  والسياسات  رات  املخدِّ مراقبة  مجال  يف 
وإجراءات  رات  باملخدِّ املتصلة  الجديدة  الترشيعات  وعىل 
توصيات  لتنفيذ  اتخاذها  أفغانستان  عىل  يتعني  التي  املتابعة 
اتفاقية  من  راً  مكرَّ  ١4 باملادة  االستظهار  إمكانية  وعىل  الهيئة 

لة.  سنة ١٩٦١ بصيغتها املعدَّ

من  رسالة  الهيئة  تلقت   ،٢٠١٨ آذار/مارس   ٢٨ ويف   –3٠٦ 
الحكومة األفغانية تعرب فيها رصاحًة عن موافقتها عىل االستظهار 
لة، باإلضافة  راً من اتفاقية سنة ١٩٦١ بصيغتها املعدَّ باملادة ١4 مكرَّ
إىل التدابري التي استظهرت بها الهيئة بالفعل مبقتىض املادة ١4. 

وقد قررت الهيئة، يف دورتها ١٢٢ التي عقدت يف أيار/مايو ٢٠١٨، 
راً فيام يتعلق بأفغانستان. االستظهار باملادة ١4 مكرَّ

راً من اتفاقية سنة ١٩٦١ بصيغتها  وتتعلق املادة ١4 مكرَّ  –3٠٧
الذي  البلد  إىل  م  تُقدَّ التي  واملالية  التقنية  باملساعدة  لة  املعدَّ
يجوز  أنه  عىل  املادة  هذه  وتنص  بشأنه.  املادة  بهذه  استُظهر 
مع  باالتفاق  تقوم،  أن  مناسبة،  تراها  التي  يف الحاالت  للهيئة، 
الفقرتني  يف  املبينة  التدابري  وسواء عالوة عىل  املعنية،  الحكومة 
١ و٢ من املادة ١4 أو بدالً عنها، بتوصية هيئات األمم املتحدة 
مالية،  أو  تقنية  مساعدة  بتقديم  املتخصصة  ووكاالتها  املختصة 
أو كلتيهام، إىل الحكومة دعامً لجهودها يف االضطالع بالتزاماتها 
مبوجب هذه االتفاقية. وبالتايل، تأذن هذه املادة رصاحًة للهيئة 
ووكاالتها  املختصة  املتحدة  األمم  أجهزة  إىل  توصياتها  بتقديم 
البلد  إىل  هذه املساعدة  تقديم  إىل  الحاجة  بشأن  املتخصصة 
يف  أفغانستان  إىل  مساعدات  تقديم  الحالة  هذه  يف  أي  املعني، 

رات.  مجال مراقبة املخدِّ

إجراءات األمم املتحدة

اعتمد مجلس األمن، يف ٨ آذار/مارس ٢٠١٨، القرار ٢4٠5   –3٠٨
د والية بعثة األمم املتحدة لتقديم املساعدة إىل  )٢٠١٨(، الذي مدَّ
أفغانستان حتى ١٧ آذار/مارس ٢٠١٩. وأعرب مجلس األمن، يف 
رات  نفس القرار، عن بالغ قلقه إزاء الزيادة الكبرية يف زراعة املخدِّ
وإنتاجها واالتجار بها عىل نحو غري مرشوع يف أفغانستان، وهو 
ما أسهم إسهاماً كبرياً يف توفري موارد مالية لحركة طالبان ومن 
يرتبط بها، وميكن أيضاً أن يفيد تنظيم القاعدة وداعش وأتباعها. 
املجتمع  من  بدعم  األفغانية،  الحكومة  األمن  كام شجع مجلس 
إىل  الرامية  جهودها  تكثيف  عىل  اإلقليميني،  والرشكاء  الدويل 
رات واالتجار بها عىل نحو متوازن ومتكامل،  التصدي إلنتاج املخدِّ

وفقاً ملبدأ املسؤولية العامة واملشرتكة. 

الحالة يف أفغانستان 

وتتسم  سوءاً  تزداد  أفغانستان  يف  األمنية  الحالة  تزال  ال   –3٠٩
الحوادث  من  عدد  أكرب  عام ٢٠١٧  شهد  فقد  البالغ.  بالتقلب 
األمنية تسجله بعثة األمم املتحدة لتقديم املساعدة إىل أفغانستان 
 ٢٠١٦ عام  يف  ل  املسجَّ العدد  يتجاوز  ال  كان  وإن  اإلطالق،   عىل 
إال بقليل. وقد وصل مجموع الحوادث املسجلة يف عام ٢٠١٧ إىل 
اشتمل ٦3 يف املائة منها عىل اشتباكات مسلحة.  ٧44 ٢3 حادثاً 
بالقتل واالختطاف  وارتفعت حاالت استهداف أشخاص بعينهم 
ارتفاعاً  االنتحارية  الهجامت  سجلت  حني  يف  املائة،  ٦ يف  بنسبة 
من  أفغانستان  الرشقية يف  املناطق  وعانت  املائة.  5٠ يف  بنسبة 

أكرب عدد من الحوادث، وتلتها املناطق الجنوبية.
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البارزة  التفجريية  الهجامت  من  العديد  هناك  كان  وقد   –3١٠
بالتقرير.  الفرتة املشمولة  النطاق يف أفغانستان خالل  والواسعة 
عىل  دت  شدَّ بيانات  يف  الهجامت  جميع  األمن  مجلس  وأدان 
رضورة أن يظل الجميع عاقدين العزم عىل إحراز تقدم صوب 

إنهاء الن زاع.

وقد أُحرز بعض التقدم يف األعامل التحضريية لالنتخابات   –3١١
الربملانية وانتخابات املجالس املحلية. ففي كانون األول/ديسمرب 
وتقديم  وضع  من  املستقلة  االنتخابية  اللجنة  انتهت   ،٢٠١٧
نظام لتسجيل الناخبني وميزانيته الخاصة التي بلغت ٢٨ مليون 
دوالر تعهد املانحون بتمويل ٩٠ يف املائة منها. ويف نيسان/أبريل 
٢٠١٨، حددت اللجنة يوم ٢٠ ترشين األول/أكتوبر ٢٠١٨ موعداً 
إلجراء االنتخابات. ويف نفس الوقت، تأثرت األعامل التحضريية 
لالنتخابات بسلسلة من الهجامت العنيفة التي استهدفت املرافق 
عمليات  عدد  انخفاض  إىل  أدى  مام  باالنتخابات،  الصلة  ذات 

تسجيل الناخبني ُمقارنة مبا كان مأموالً فيه.

ويف ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٨، أصدر كل من مكتب األمم   –3١٢
رات  املخدِّ مكافحة  ووزارة  والجرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة 
األفغانية الدراسة االستقصائية عن األفيون يف أفغانستان لعام 2018. 
ووفقاً لتلك الدراسة، تناقص مجموع املساحة املزروعة بخشخاش 
األفيون يف أفغانستان يف عام ٢٠١٨ بنسبة ٢٠ يف املائة مقارنة بعام 
٢٠١٧، ويعزى ذلك يف املقام األول إىل حالة الجفاف، وال سيام يف 
املناطق الشاملية والغربية من البلد، فضالً عن تراجع أسعار رشاء 
ر مجموع املساحة املزروعة  األفيون الجاف من املزارع مبارشة. وقُدِّ
بخشخاش األفيون يف أفغانستان يف عام ٢٠١٨ بـ ٠٠٠ ٢٦3 هكتار، 
اإلنتاج  أيضاً  وانخفض  عام ٢٠١٧.  بـ ٠٠٠ 3٢٨ هكتار يف  مقارنة 
بنحو 4٠٠ ٦ طن يف  ر  املائة، وقُدِّ بنسبة ٢٩ يف  املحتمل لألفيون 
الهيئة  وتالحظ  عام ٢٠١٧.  يف  بـ ٠٠٠ ٩ طن  مقارنة  عام ٢٠١٨، 
ا  أن مستويات زراعة وإنتاج خشخاش األفيون بقيت مرتفعة جدًّ
يف عام ٢٠١٨ عىل الرغم من التقارير التي أفادت بانخفاض زراعة 
وتالحظ  لألفيون.  املحتمل  اإلنتاج  وانخفاض  األفيون  خشخاش 
الهيئة مع القلق أن أنشطة إبادة خشخاش األفيون انخفضت يف 
أربع  املبادة عىل 4٠٦ هكتارات يف  عام ٢٠١٨، فلم تزد املساحة 
يف  مقاطعة   ١4 يف  هكتاراً  بـ ٧5٠  مقارنة  البلد،  يف   مقاطعات 

ا. عام ٢٠١٧ وهي مساحة كانت أصالً ضئيلة جدًّ

يف  األفيون  عن  االستقصائية  الدراسة  ذكرت  وكام   –3١3
غري  للزراعة  الرئيسية  الدوافع  فإن   ،2018 لعام  أفغانستان 
وعدم  السيايس،  االستقرار  عدم  حالة  تشمل  تزال  ال  املرشوعة 
واعتامد  البلد،  يف  واألمن  السيطرة  فرض  عىل  الحكومة  قدرة 
األفيون  لخشخاش  غري املرشوعة  الزراعة  عىل  األفغان  من  كثري 
رات غري  والعمل يف حقول الخشخاش أو املشاركة يف تجارة املخدِّ

املرشوعة يف كسب رزقهم. 

املجتمع  من  الرشكاء  من  بدعم  أفغانستان،  واستمرَّت   –3١4
أراضيها  يف  رات  باملخدِّ االتجار  مكافحة  عىل  العمل  يف  الدويل، 

رات املخدِّ ملكافحة  الوطنية  العمل  خطة  إىل   باالستناد 
إنفاذ  سلطات  استمرت  ذلك،  عىل  وعالوة   .)٢٠١–٢٠١٩5(
القانون األفغانية يف ضبط كميات كبرية من الهريوين واملورفني 
رات  املخدِّ من  مختلفة  وأنواع  وامليثامفيتامني  واألفيون 
املشمولة  الفرتة  خالل  والسالئف  القنَّب  وراتنج  االصطناعية 
بلغ  كبرياً  انخفاضاً  األفيون  أسعار  سجلت  وقد   بالتقرير. 
 4١ يف املائة يف الفرتة املمتدة من كانون األول/ديسمرب ٢٠١٦ إىل

الهريوين  أسعار  انخفضت  بينام   ،٢٠١٧ األول/ديسمرب  كانون 
بنسبة أقل بلغت ٧ يف املائة. 

وكام يرد يف القسم جيم من الفصل الثالث من هذا التقرير،   –3١5
البارزة من  الترشيعية  التدابري  األفغانية بعض  الحكومة  اتخذت 
أجل تعزيز التدابري الوطنية الرامية إىل مواجهة التحديات املتصلة 
اعتمدت، يف شباط/فرباير ٢٠١٨،  فقد  البلد.  رات يف هذا  باملخدِّ
رات يهدف إىل زيادة تعزيز التنسيق  قانوناً جديداً ملكافحة املخدِّ
رات يف البلد ومواءمة األحكام املتعلقة  بني أنشطة مراقبة املخدِّ
رات مع القانون الجنايئ املعتمد حديثاً. وقد دخل  بجرائم املخدِّ
النفاذ يف نفس الشهر، وهو يهدف  القانون الجنايئ الجديد حيز 
إىل تعزيز امتثال البلد للمعايري الدولية لحقوق اإلنسان والعدالة 
الجنائية، فضالً عن االمتثال ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
املنظمة عرب  الجرمية  املتحدة ملكافحة  األمم  الفساد)٦٨(  واتفاقية 

الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها.)٦٩( 

التعاون مع املجتمع الدويل

واملتعدد  الثنايئ  تعاونها  تكثيف  أفغانستان  واصلت   –3١٦
املجاورة  البلدان  مبا يف ذلك  الدويل،  املجتمع  مع  األطراف 
النهائية  الصيغة  وباكستان  أفغانستان  من  كل  ووضعت  لها. 
التفاق بشأن خطة العمل املشرتكة بينهام من أجل تحقيق السالم 
والتضامن. ويتضمن هذا االتفاق عدة التزامات من الطرفني ببناء 
املتبادلة. وقد  ثنائية قامئة عىل تحقيق السالم واملنفعة  عالقات 
األول/ كانون  أوزبكستان يف  إىل  األفغاين  الرئيس  زيارة  أسفرت 
األمن  مجاالت  يف  ثنائيًّا  ٢٠ اتفاقاً  إبرام  عن   ٢٠١٧ ديسمرب 
وتبادل املعلومات االستخبارية والنقل العابر والتجارة. وشهدت 
العالقات التجارية مع جمهورية إيران اإلسالمية تحسناً ملحوظاً 
منذ أوائل عام ٢٠١٧ نتيجة تكثيف التبادالت التجارية يف ميناء 
بندر عباس وميناء تشاباهار. ويف شباط/فرباير ٢٠١٨، بدأ العمل 
رسميًّا عىل تشييد الجزء األفغاين من خط أنابيب الغاز الطبيعي 

العابر لرتكامنستان وأفغانستان وباكستان والهند. 

األفغانية  الحكومة  استضافت   ،٢٠١٨ شباط/فرباير  ويف   –3١٧
السالم واألمن.  للتعاون يف مجايل  الثاين لعملية كابول  االجتامع 

)٦٨( األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد ٢34٩، الرقم 4٢١4٦.

و٢3٢٦،  و٢٢4١  و٢٢3٧   ٢٢٢5 املجلدات  نفسه،  )٦٩( املرجع 

الرقم 3٩5٧4.
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واختُتم هذا الحدث، الذي شارك فيه ٢٦ بلداً باإلضافة إىل االتحاد 
األورويب ومنظمة حلف شامل األطليس وكيانات األمم املتحدة، 
باعتامد إعالن مشرتك يدعو إىل زيادة التعاون اإلقليمي والدويل 
اإلرهاب.  ومكافحة  واملصالحة  بالسالم  املتعلقة  املسائل  بشأن 
واملصالحة يف  السالم  تحقيق  إىل  الدعوة  التأكيد عىل  أُعيد  وقد 
مؤمتر عقد يف طشقند يف آذار/مارس ٢٠١٨، مبشاركة ممثلني عن 
األمم املتحدة.  وكيانات  األورويب  االتحاد  إىل  باإلضافة  بلداً   ٢3
دعمهم  عن  للمؤمتر،  الختامي  اإلعالن  يف  املشاركون،  وأعرب 
أن  شأنها  ومن  أفغانستان،  زمامها  ومتلك  تقودها  سالم  لعملية 

تؤدي إىل إبرام اتفاق سالم بني الحكومة وحركة طالبان. 

وعقد يف جنيف يومي ٢٧ و٢٨ ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٨   –3١٨
مؤمتر وزاري بشأن أفغانستان، تشاركت يف استضافته أفغانستان 
وكيانات األمم املتحدة، من أجل مناقشة خطة التنمية واإلصالح 
لتجديد  األفغانية  للحكومة  الفرصة  ومنح  بأفغانستان  الخاصة 
التزاماتها فيام يتعلق باإلصالح والعمليات الدميقراطية والتنمية. 
وقد أتاح املؤمتر للمجتمع الدويل الفرصة للتعهد مبساندة هذه 
الجهود وتقييم املنجزات التي تحققت باالستناد إىل الدعم املايل 
الذي كانت الجهات املانحة قد التزمت بتقدميه لدعم أفغانستان 

يف عام ٢٠١٦، وهو ١5.3 مليار دوالر. 

االستنتاجات

تواجه  بالتقرير،  الفرتة املشمولة  أفغانستان، خالل  ظلت   –3١٩
وقد  األمن.  وتوطيد  السالم  لبناء  مساعيها  يف  خطرية  تحديات 
منتظمة،  بوترية  اإلرهابية  والهجامت  التمرد  عمليات  تواصلت 
مام أثر عىل السكان املدنيني املحليني والرشكاء يف التعاون الدويل 
يف  األفغانية،  الحكومة  جددت  نفسه،  ويف الوقت  السواء.  عىل 
عدة مناسبات، التزامها بالسالم واملصالحة، مبا يف ذلك مشاركتها 

يف محادثات السالم مع حركة طالبان.

البلدان  وواصلت أفغانستان تعزيز التعاون اإلقليمي مع   –3٢٠
املجاورة. وكان هناك تحسن ملموس يف العالقات بني أفغانستان 
العمل  خطة  بشأن  اتفاق  إبرام  إىل  أدى  الذي  األمر  وباكستان، 

املشرتكة بني البلدين من أجل تحقيق السالم والتضامن. 

وواصلت أفغانستان، بدعم وتعاون من الرشكاء الدوليني،   –3٢١
رات مام أدى إىل ضبط كميات  مساعيها العرتاض شحنات املخدِّ
األفيونية.  املؤثرات  سيام  وال  املرشوعة،  غري  املواد  من  كبرية 
وإنتاج  األفيون  خشخاش  زراعة  مستويات  أن  الهيئة  وتالحظ 
ا يف عام ٢٠١٨ عىل الرغم من ورود  األفيون بقيت مرتفعة جدًّ
وتراجع  األفيون  خشخاش  زراعة  حجم  بانخفاض  تفيد  تقارير 
كبرياً  انخفاضاً  اإلنتاج املحتمل لألفيون. وشهدت أسعار األفيون 
بسبب  املرشوعة  غري  السوق  يف  األفيون  توافر  لزيادة  نظراً 

املحاصيل القياسية املسجلة يف سنة ٢٠١٧. واتخذت عدة مبادرات 
رات، مبا يف ذلك ترشيعات بشأن  ترشيعية يف مجال مراقبة املخدِّ
املعتمدة  الوطنية  التدابري  تحسني  بغية  والجرمية،  رات  املخدِّ

رات. ملواجهة التهديدات املتصلة باملخدِّ

الحكومة  مع  الهيئة  مشاورات  يف  ملموس  تقدم  وأُحرز   –3٢٢
األفغانية بشأن تنفيذ التوصيات املنبثقة عن بعثة الهيئة الرفيعة 
التوصية  وبخاصة   ،٢٠١٦ أيار/مايو  يف  أفغانستان  إىل  املستوى 
لة.  راً من اتفاقية سنة ١٩٦١ بصيغتها املعدَّ املتعلقة باملادة ١4 مكرَّ
وبعد إقامة اتصاالت مكثفة مع الحكومة األفغانية، أُبلغت الهيئة 
عىل  الرصيحة  األفغانية  الحكومة  مبوافقة   ٢٠١٨ آذار/مارس  يف 

راً.  االستظهار باملادة ١4 مكرَّ

أجهزة  بها  اضطلعت  التي  الفائقة  بالجهود  الهيئة  وتقر   –3٢3
األمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة والجهات املانحة واملنظامت 
دعامً  املاضيني  العقدين  مدى  عىل  أفغانستان  يف  الحكومية  غري 
العاملون  وفر  حيث  أفغانستان،  يف  رات  املخدِّ مكافحة  لجهود 
املانحة  والجهات  الحكومية  غري  واملنظامت  الكيانات  تلك  لدى 
املساعدة لنظرائهم األفغان من خالل تنفيذ مجموعة واسعة من 
واملنع  والوقاية  بالتعليم  الصلة  ذات  رات  املخدِّ مكافحة  برامج 
رات وتأمني السبل البديلة  وخفض الطلب واعرتاض شحنات املخدِّ
لكسب الرزق، كام أنهم وفروا املساعدة التقنية واملادية املتعلقة 
بإنفاذ القانون، وعرضوا أنفسهم يف كثري من األحيان إىل الخطر يف 

سبيل تقديم تلك املساعدات.

االعرتاف  مع  الجهود،  تلك  من  املزيد  لبذل  وتشجيعاً   –3٢4
أحكام  إىل  واستناداً  حاليًّا،  الجارية  األعامل  بأهمية  الواجب 
تود  لة،  املعدَّ بصيغتها   ١٩٦١ سنة  اتفاقية  من  راً  مكرَّ  ١4 املادة 
الهيئة مرة ثانية أن توجه انتباه أجهزة األمم املتحدة املختصة 
أفغانستان،  رات يف  املخدِّ إىل حالة مراقبة  املتخصصة  ووكاالتها 
واملالية  التقنية  املساعدة  من  املزيد  تقديم  عىل  تشجعها  وأن 
إليها،  املسندة  الواليات  إطار  ضمن  وجامعي،  فردي  بشكل 
وفقاً  البلد،  هذا  يف  رات  املخدِّ مراقبة  لتحديات  التصدي  بغية 
أن تشمل  لة. وميكن  املعدَّ بصيغتها  اتفاقية سنة 1٩٦1  ألحكام 
املثال  سبيل  عىل  منها،  التدابري،  من  العديد   هذه املساعدة 
الدعم  وتقديم  واملؤسسية  الترشيعية  القدرات  بناء  الحرص،  ال 
للسبل البديلة لكسب الرزق وتقديم املساعدة املالية املبارشة 
وتعزيز التعاون اإلقليمي والدويل. وتود الهيئة أن تلفت انتباه 
املجتمع الدويل من جديد إىل التحديات التي تواجهها أفغانستان، 
وأن تؤكد عىل أنَّ الجهود الرامية إىل تحقيق االستقرار يف هذا 
الة القتصاديات  البلد لن تكون مستدامة من دون املكافحة الفعَّ
رات غري املرشوعة يف هذا البلد. وما مل تُبَذل جهود محلية  املخدِّ
ووطنية وإقليمية ودولية فعالة للتصدي لهذه التحديات، فمن 
ومعوقات  واإلرهاب  والتمرد  الفقر  مشاكل  تظل  أن  املحتمل 

التنمية دون عالج.
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مواضيع خاصة واو– 

1–  تدابري التصدِّي خارج نطاق القضاء 

للجرائم املشتبه فيها ذات الصلة 
باملخدِّرات

الدول  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  االتفاقيات  تلزم   –3٢5
األطراف بأن تترصف عىل نحو يتسق مع احرتام سيادة القانون 
رات  باملخدِّ الصلة  ذات  للجرائم  للتصدي  املتخذة  إجراءاتها  يف 
الصادرة  الختامية  الوثيقة  ويف  فيهم.  املشتبه  للجناة  ومعاملتها 
رات  عن الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة املخدِّ
تأكيد  الدويل  املجتمع  أعاد  يف عام ٢٠١٦،  املعقودة  العاملية 
التزامه باحرتام وحامية وتعزيز جميع حقوق اإلنسان والحريات 
لدى  القانون  وسيادة  كافة  لألفراد  املتأصلة  والكرامة  األساسية 

رات وتنفيذها. صوغ السياسات الخاصة باملخدِّ

تحرتم  أن  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  االتفاقيات  وتشرتط   –3٢٦
تدابري العدالة الجنائية، التي تتخذ ضد ما يشتبه فيه من جرائم 
رات، املعايري الدولية املعرتف بها لألصول القانونية  متصلة باملخدِّ
القضائية.  غري  العقوبات  تأبى  التي  املحاكمة،  لعدالة  الواجبة 
بنهج  الدولية  االتفاقيات  تأخذ  رات،  املخدِّ تعاطي  يخص  وفيام 
ا ملنع تعاطي  إنساين متوازن يلزم األطراف بأن تويل اهتامماً خاصًّ
تعاطيها  ملنع  عمليًّا  املمكنة  التدابري  جميع  واتخاذ  رات  املخدِّ
ومتابعة  وتثقيفهم  وعالجهم  للمتعاطني  املبكِّرة  واالستبانة 

رعايتهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم يف املجتمع.

التصدي  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  االتفاقيات  وتشرتط   –3٢٧
الرسمية،  الجنائية  العدالة  بتدابري  رات  باملخدِّ املتصلة  للجرائم 
اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  أحكام  مع  يتَّسق  نهج  وهو 
تقيض  التي  والسياسية،  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  والعهد 
القانونية  لألصول  دوليًّا  بها  املعرتف  باملعايري  االلتزام  برضورة 

الواجبة لعدالة املحاكمة.

الهيئة ببالغ القلق أنَّ أعامل عنف خارج نطاق  وتالحظ   –3٢٨
القضاء ال تزال تُرتَكب يف عدة بلدان بتأييد من كبار املسؤولني، 
وخصوصاً يف جنوب آسيا وجنوب رشقها، ضد األشخاص املشتبه 
رات، وكثرياً ما يكون ذلك  يف مامرستهم ألنشطة ذات صلة باملخدِّ
بتشجيع  أو  السياسية  الشخصيات  كبار  من  مبارش  بتوجيه  ا  إمَّ

حثيث منهم أو مبوافقتهم الضمنية.

وقد تواصلت الهيئة مع حكومات الدول التي ورد ما يفيد   –3٢٩
فيها الستيضاح حقيقة  القضاء  بوقوع أعامل عنف خارج نطاق 
الدولية  االتفاقيات  مبوجب  بالتزاماتها  ولتذكريها  األنباء  تلك 
رات، مبا فيها وجوب احرتام سيادة القانون ومراعاة  ملراقبة املخدِّ
األصول القانونية الواجبة لعدالة املحاكمة يف أداء تلك االلتزامات.

وستواصل الهيئة، يف إطار تنفيذ مهام واليتها، رصد هذه   –33٠
التطورات وتوجيه انتباه املجتمع الدويل إليها.

2–  ضمان توافر العقاقري املخدِّرة واملؤثِّرات 
العقلية يف حاالت الطوارئ 

واجه املجتمع الدويل، خالل الفرتة املشمولة بهذا التقرير،   –33١

عدداً من الكوارث من صنع الطبيعة واإلنسان عىل السواء. وكان 

من بني هذه الكوارث زالزل وفيضانات وأعاصري وأوبئة ونزاعات 

حاالت  مثل  فُجائية  أزمات  إىل  أدت  للسكان  نزوح  وعمليات 

األرضية  والهزات  الكربى  الزالزل  عن  نجمت  التي  الطوارئ 

الالحقة لها يف لومبوك، إندونيسيا، واملنطقة املحيطة بها يف آب/

أغسطس ٢٠١٨، والزالزل األرضية والبحرية )التسونامي( املدمرة 

 .٢٠١٨ يف ٢٨ أيلول/سبتمرب  إندونيسيا،  سوالوييس،  وسط   يف 

أيضاً يف آب/أغسطس ٢٠١٨  الهند  وقد ترضرت والية كرياال يف 

قرن  من  يقرب  ما  منذ  وقعت  فيضانات  بأسوأ  شديداً  ترضراً 

من الزمان. ويف أيلول/سبتمرب ٢٠١٧، ناشد األمني العام املجتمع 

الدويل تقديم املساعدة اإلنسانية إىل املرشدين أو املترضرين من 

جراء حالة طوارئ كربى أخرى وقعت يف املنطقة الحدودية بني 

لألشخاص  الجئني  مخيامت  أُنشئت  حيث  وبنغالديش،  ميامنار 

املحتاجني إىل املساعدة اإلنسانية. ووفقاً لتقديرات األمم املتحدة، 

يقيم ١.٢ مليون شخص يف تلك املخيامت. وكثرياً ما يرتتب عىل 

تلك  يف  العديدين  الضحايا  إىل  الطبي  العالج  تقديم  إىل  الحاجة 

معاناة  إىل  يؤدي  مامَّ  األساسية،  األدوية  يف  حاد  نقص  الحاالت 

إنسانية ال رضورة لها.

الحكومات  تشارك  الحادة،  األزمات  هذه  مثل  ويف   –33٢

واملنظامت الدولية واملنظامت غري الحكومية مشاركة نشطة يف 

تقديم املساعدة اإلنسانية، مبا يف ذلك توفري اللوازم الطبية الحيوية 

رة واملؤثِّرات العقلية، التي يخضع العديد منها  مثل العقاقري املخدِّ

أنَّ  بيد  رات.  املخدِّ ملراقبة  الدولية  املعاهدات  للمراقبة مبوجب 

ما تواجه صعوبات شديدة يف توفري األدوية  هذه الجهات كثرياً 

املفروضة  الرقايب  التنظيم  اشرتاطات  بسبب  للمراقبة،  الخاضعة 

عىل االسترياد والتصدير.

نظام  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  االتفاقيات  أنشأت  وقد   –333

واملؤثِّرات  رة  املخدِّ بالعقاقري  االتجار  منع  منه  الهدف  مراقبة 

العقلية وتعاطيها. ويف الظروف العادية، يخضع استرياد األدوية 

الشرتاطات  ونقلها  واملواد  العقاقري  هذه  عىل  التي تحتوي 

تؤخر  قد  الكوارث  حاالت  يف  أنه  بيد  صارمة.  رقابية  تنظيمية 

هذه االشرتاطات التنظيمية الرقابية توفري األدوية الالزمة بشدة 

ألعامل اإلغاثة اإلنسانية يف حاالت الطوارئ.
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ويف ضوء الحاجة إىل الرسعة يف تنفيذ جهود اإلغاثة، مبا يف   –334
رة ومؤثِّرات عقلية  ذلك توفري األدوية املحتوية عىل عقاقري مخدِّ
يف  ميكن  بأنه  الحكومات  جميع  الهيئة  تذكِّر  للمراقبة،  خاضعة 
طة ملراقبة تصدير العقاقري  حاالت الطوارئ تطبيق إجراءات مبسَّ
إمدادات  إدراج  يلزم  وال  وتوفريها.  ونقلها  للمراقبة  الخاضعة 
األدوية األساسية العاجلة يف تقديرات البلدان املتلقية. ومن ثم، 
بتصدير  تسمح  أن  الظروف،  املختصة، يف هذه  للسلطات  يجوز 
رة و/أو مؤثِّرات عقلية خاضعة  األدوية املحتوية عىل عقاقري مخدِّ
أذون  وجود  عدم  حال  يف  حتى  املترضرة،  البلدان  إىل  للمراقبة 
عىل  االطالع  وميكن  بها.  الصلة  ذات  التقديرات  و/أو  االسترياد 
التوجيهية  املبادئ  يف  املوضوع  هذا  عن  املعلومات  من  املزيد 
للمراقبة من  الخاضعة  لألدوية  الدويل  التوفري  بشأن  النموذجية 
منظمة  وضعتها  التي  الطوارئ،  حاالت  يف  الطبية  الرعاية  أجل 
التوجيهية  املبادئ  الهيئة. ومنشور  مع  بالتعاون  العاملية  الصحة 

.)www.incb.org( متاح يف املوقع الشبيك الخاص بالهيئة

3–  التحدِّيات القائمة والفرص املتاحة يف 
مجال تعزيز التجارة اإللكرتونية يف املواد 
الخاضعة للمراقبة الدولية: النظام الدويل 

)I2ES( ألذون االسترياد والتصدير

لة، واتفاقية  عمالً بأحكام اتفاقية سنة ١٩٦١ بصيغتها املعدَّ  –335
سنة ١٩٧١، وقرارات املجلس االقتصادي واالجتامعي ذات الصلة، 
يلزم الحصول عىل أذون استرياد وتصدير من أجل التجارة الدولية 
حجم  تزايد  ضوء  ويف  العقلية.  واملؤثِّرات  رة  املخدِّ العقاقري  يف 
وتزايد  الدولية،  للمراقبة  الخاضعة  املواد  يف  املرشوعة  التجارة 
أعباء العمل عىل السلطات الوطنية املختصة، أصبح تحديث نظام 
أذون االسترياد والتصدير أمراً أساسيًّا للحدِّ من مخاطر الترسيب، 
مع الحرص عىل االستمرار يف ضامن توافر كميات كافية من تلك 

املواد وتيرسُّ الحصول عليها.

هو   ،)I2ES( والتصدير  االسترياد  ألذون  الدويل  والنظام   –33٦
استحدثته  )الويب(  العاملية  الشبكة  عىل  قائم  إلكرتوين  نظام 
رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب  مع  بالتعاون  الهيئة 
م من  والجرمية، وبدعم مايل وتقني من الدول األعضاء، وقد ُصمِّ
الخاضعة  املواد  يف  )الالورقية(  اإللكرتونية  التجارة  تعزيز  أجل 
ألذون  اإللكرتوين  التبادل  تسهيل  من خالل  الدولية  للمراقبة 

االسترياد والتصدير.

لجميع  املتاح   ،”I2ES“ الدويل  النظام  هذا  ويوفِّر   –33٧
ة آمنة الستصدار أذون االسترياد والتصدير  الحكومات مجاناً، منصَّ
لجميع  التام  االمتثال  كفالة  مع  املتاجرة،  البلدان  بني  وتبادلها 

أحكام اتفاقيتي سنتي ١٩٦١ و١٩٧١. ولهذا النظام الدويل واجهة 

املختصة عىل  الوطنية  السلطات  تساعد  االستعامل  يسرية  بينية 

وتكاليف  الوقت  وتوفري  البيانات  يف إدخال  األخطاء  من  الحد 

إْذ ميكنها إصدار أذون االسترياد والتصدير من خالل  االتصاالت، 

هذا النظام الدويل.

وخالفاً للنظم الورقية، التي ال ميكن فيها معالجة األذون   –33٨

اإللكرتوين  التبادل  يتيح  ماديَّة،  بصورة  وتلقيها  إرسالها  بعد  إال 

 ،”I2ES“ الدويل  النظام  باستعامل  والتصدير،  االسترياد  ألذون 

نقل البيانات آنيًّا بني البلدان املتاجرة، مام يسهل ترسيع عملية 

هذا  أن تستخدم  املتاجرة  البلدان  لسلطات  ميكن  كام  املوافقة. 

النظام يف التواصل اآلمن وتبادل املعلومات مبارشًة فيام بينها، إذا 

ما احتاج طلٌب خاص بأيِّ معاملة مزيداً من التوضيح.

وبعد مرور أكرث من ثالث سنوات عىل إطالق هذا النظام   –33٩

النظام،  لدى  مسجلة  53 حكومة  توجد   ،”I2ES“ الدويل 

اإلداريني  مسؤوليها  حسابات  بتفعيل  قامت   و4٠ حكومة 

وأسرتاليا  إسبانيا  )هي  منها  بلدان   ١٠ وقامت  به.)٧٠(  املعنيني 

والربازيل وبلجيكا وبنغالديش وتايلند وتركيا وسويرسا وفنلندا 

والواليات املتحدة( بتحميل بيانات يف النظام.

الصادر يف  قرارها ٦١/5  رات، يف  املخدِّ لجنة  بت  وقد رحَّ  –34٠

دعم  من  األعضاء  الدول  جميع  قدمته  مبا   ،٢٠١٨ آذار/مارس 

ودعت   ،”I2ES“ النظام  تنفيذ  تحسني  ملواصلة  وتقني  سيايس 

مشاركة  دون  حالت  التي  العقبات  إىل استبانة  الهيئة   أمانة 

الدول  عدد  لزيادة  محددة  اقرتاحات  تقديم  وإىل  فيه  أوسع 

األعضاء املشاركة.

ثالثة  النظام،  هذا  إطالق  منذ  الهيئة،  أمانة  ونظَّمت   –34١

اجتامعات ملجموعات املستعملني حرض كلَّ واحد منها ممثلو عدد 

أتاح ما جرى  الحكومات يرتاوح بني 3٠ و4٠ حكومة. وقد  من 

أثناء تلك االجتامعات من تعريف بالتجارب والخربات املكتسبة 

التوسع  تعرتض  التي  التحديات  بعض  إبراز  مناقشات  ومن 

يف تنفيذ النظام. كام وفَّرت املعلومات، التي قدمتها الحكومات 
قة لبعض صعوبات املشاركة فيه.)٧١(  يف استقصاءين، رؤيًة معمَّ

أسرتاليا،  إسبانيا،  األردن،  التالية:  هي  األربعون  البلدان  هذه   )٧٠(

بلجيكا،  الربتغال،  الربازيل،  باراغواي،  إيطاليا،  أوروغواي،  أملانيا،  إستونيا، 
لوسيا،  سانت  رومانيا،  القمر،  جزر  تركيا،  تايلند،  بريو،  بولندا،  بنغالديش، 
سنغافورة، السويد، سويرسا، شييل، الصني، فرنسا، فنلندا، قطر، كندا، كولومبيا، 
كينيا، لكسمربغ، ليتوانيا، ماليزيا، املكسيك، اململكة العربية السعودية، الرنويج، 

النمسا، الهند، هنغاريا، الواليات املتحدة.

إىل  إلكرتوين  استقصايئ  استبيان  أُرسل   ،٢٠١٧ عام  أوائل  يف   )٧١(

٧5 سلطة وطنية مختصة، تحضرياً الجتامع مجموعات املستعملني الذي عقد 
يف آذار/مارس ٢٠١٧. وقد أُدرجت يف صيغة االستبيان األخرية، التي أرسلتها 
الوطنية  السلطات  علم  مبدى  تتعلق  أسئلة   ،٢٠١٨ يف نيسان/أبريل  الهيئة 

املختصة بوجود النظام.
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ووفقاً للمعلومات املتاحة لدى الهيئة حتى نيسان/أبريل   –34٢
٢٠١٨، ال توجد لدى ٦3 بلداً نظم إلكرتونية وطنية ملعالجة أذون 
استعدادها  الحكومات  بعض  أبدت  وبينام  والتصدير.  االسترياد 
ملعالجة تلك األذون بواسطة النظام “I2ES”، ذكرت ١٠ بلدان أنه 
ليس لديها علم بوظائف ذلك النظام وال كيف ميكنه أن يساعد 
عىل ترسيع العمل. وحتى عىل الرغم من أن النظام يوفر خدماته 
استعامل  أنَّ  أخرى  حكومات   5 رأت  فقد  للحكومات،  مجانا 

النظام باهظ التكلفة.

النظام  استعامل  محدودية  أسباب  جزئيًّا  يفرس  ومام   –343
عىل األوضاع  الحفاظ  إىل  الطبيعي  الحكومات  نزوع   ”I2ES“
رت بعض السلطات الوطنية املختصة التي تصدر  القامئة؛ فقد تصوَّ
أنَّ  سنة  كل  والتصدير  االسترياد  أذون  من  فحسُب  قليالً  عدداً 
استعامل هذا النظام ال يجلب إال منفعة محدودة. ورأت سلطات 
أخرى أنَّ نظامها الورقي املوجود يفي بالغرض، فلم يكن لديها 

حافز قوي للتغيري.

لن   ”I2ES“ النظام  تنفيذ  بأنَّ  الحكومات  بعض  وأفادت   –344
العوائق  بعض  لتذليل  تدابري  اتِّخاذ  إىل حني  عمليًّا  يكون مجدياً 
الترشيعية واملؤسسية أو إزالتها. وتشمل التدابري الالزمة لتدارك 
املستندات  باستخدام  التي تُلِزم  الترشيعات  إلغاء  العوائق  تلك 
الورقية، واعتامد ترشيعات داخلية داعمة للمعامالت اإللكرتونية، 
بأن  علامً  واالتصاالت.  املعلومات  تكنولوجيا  مبرافق  واالرتقاء 
عملية استبانة وإزالة تلك العوائق ميكن أن تؤدي إىل مزيد من 

التأخر يف تنفيذ هذا النظام.

التقنية هي عامل آخر يعيق املشاركة  كام أن التحديات   –345
التي  املختصة  الوطنية  فالسلطات   .”I2ES“ النظام  يف  األوسع 
نظمها  باستخدام  األذون  من  كبرية  أعداداً  بالفعل  تعالج 
اإللكرتونية الوطنية سوف ترى نفسها مضطرة إىل نقل بياناتها إىل 
النظام “I2ES”، مع االستمرار يف أداء أعاملها اليومية باستخدام 
النظام  استعامل  أمام  كبرياً  عائقاً  يشكل  مام  الخاص،  نظامها 
“I2ES”، ألنَّ ازدواج العمل بكال النظامني لن يكون ناجعاً. ومع 
 ”XML“ يتيح استخدام النموذج األويل لألداة ”I2ES“ أنَّ النظام
لنقل تلك البيانات، فإن من الالزم للسلطات يف الوقت نفسه أن 
 ”I2ES“ تستثمر بعض األموال لتوليد بيانات متوافقة مع النظام
وتحميل تلك البيانات عىل هذا النظام. وما مل يتسنَّ تقديم مزيد 
من الدعم التقني إىل تلك السلطات، سوف تظل تلك الصعوبات 

تشكل عقبة شديدة.

أو  املالية  املوارد  نقص  هي  أخرى،  شائعة  عقبة  ومثة   –34٦
البرشية. ففي حالة البلدان التي لديها نظام إلكرتوين وطني، قد 
تتطلب إعادة تصميم مرافق تكنولوجيا املعلومات املوجودة عىل 
الصعيد الوطني واالرتقاء بها أو إدخال تغيريات عليها من أجل 
تنفيذ النظام “I2ES” استثامرات أولية وتحديداً ألولويات تنفيذ 
هذا النظام. وقد تواجه بعض الحكومات قيوداً يف امليزانية تحد 

البنيوية  التغيريات  لتنفيذ  إضافية  موارد  رصد  عىل  قدرتها  من 
كانت  حتى وإن  لديها،  املعلومات  تكنولوجيا  نُظم  يف  الالزمة 
يكون  قد  أنه  ذلك  من  واألهم  نسبيًّا.  صغرية  املطلوبة  املوارد 
مثة ما مينع بعض السلطات الوطنية املختصة من امليض قُدماً يف 
الدراية  ميتلكون  موظفني  توافر  عدم  بسبب  النظام  هذا  تنفيذ 
الفنية الالزمة يف مجال تكنولوجيا املعلومات، أو ألنه يصعب عىل 

السلطات الحصول عىل تلك الدراية.

باملستعملني  الخاصة  البينية   ”I2ES“ النظام  واجهة  أما   –34٧
ومن  الحارض،  الوقت  يف  فقط  اإلنكليزية  باللغة  متاحة  فهي 
تحدياً  يشكِّل  اللغات  متعددة  بينية  واجهة  فإن عدم وجود  ثم 
تشغيليًّا أمام بعض الحكومات، وهذا سبب آخر لعدم استخدام 
اهتاممها  عن  أعربت  التي  البلدان  بعض  أنَّ  كام  النظام.  ذلك 
رصاحة بهذا النظام سوف تواجه صعوبات يف العمل به بسبب 
قلة موظفيها الذين ميتلكون معرفة كافية باللغة اإلنكليزية تتيح 

لهم استعامله.

 ”I2ES“ غري أنَّ تجارب البلدان املبكِّرة يف اعتامد النظام  –34٨
تدل عىل أنه ميكن التغلب عىل معظم هذه التحديات بسهولة 
التجارب  عن  معلومات  التالية  الثالث  الفقرات  وتقدم  نسبية. 
وتسلِّط  النظام،  اعتامد  يف  املبكِّرة  البلدان  تلك  لبعض  الناجحة 
الضوء عىل كيفية استفادتها من الفرص التي أتاحها هذا النظام 
وتُبنيِّ الكيفية التي ميكن بها لسائر السلطات الوطنية املختصة أن 

تحذو َحذَوها.

والعامل األشد أهميًة يف نجاح تنفيذ النظام “I2ES” هو   –34٩
التزام الحكومة، إذ لن يكون مبقدور السلطات الوطنية املختصة أن 
تغري الوضع القائم، وأن تضمن إعطاء األولوية لتنفيذ هذا النظام 
عىل  للتغلب  الالزمة  البرشية  و/أو  املالية  املوارد  ن  تؤمِّ أو أن 

التحديات بدون دعم سيايس قوي من الجهاز اإلداري يف بلدها.

 ،”I2ES“ النظام  تنفيذ  تعزيز  يف  آخر  مهم  عامل  ومثة   –35٠
مع  أو  البلد  داخل  سواء  فعالنَْي،  وتنسيق  تواُصل  وجود  وهو 
األذون  معالجة  إجراءات  أنَّ  ومع  املعنيني.  املصلحة  أصحاب 
واملوافقة عليها قد يقوم بها موظفون مختلفون داخل السلطة 
املعنية نفسها، فال ميكن منح أي حكومة تطلب استعامل النظام 
سوى حساب إلكرتوين واحد ملسؤول واحد يتوىل إدارة التعامل 
معه. ومن ثم، فإن التنسيق الداخيل الفعال الالزم التخاذ قرار 
بشأن ملكية ذلك الحساب اإللكرتوين وإبالغ الهيئة بذلك القرار 
عامل  إلكرتوين  حساب  عىل  للحصول  منهام  بدَّ  ال  أمران  هام 
تغفلهام  األهمية  بالغتا  أُوليان  خطوتان  وهام  هذا النظام؛  يف 

بعض البلدان.

من  لألذون  اإللكرتوين  التبادل  عملية  إمتام  ر  لتعذُّ ونظراً   –35١
شأن  فمن  ر،  املصدِّ والبلد  املستورد  البلد  من  كل  موافقة  دون 
النظام عىل  تنفيذ هذا  التجاريني من أجل  التنسيق مع الرشكاء 
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نحو متزامن أن ميكِّن السلطات من تعظيم منافع املشاركة فيه 
واستغالل كل إمكاناته. وهذا التنفيذ املتزامن للنظام، الذي يوفر 
من  ال يزيد  النطاق،  واسعة  شبكة  من  االنتفاع  مزايا  ملستعمله 
بل ويجعل  فحسب،  الحاليني  املستعملني  عىل  العائدة  املنافع 

تنفيذ النظام أكرث جاذبية للبلدان األخرى.

ع  ويف ضوء االعتبارات املذكورة أعاله، تودُّ الهيئة أن تشجِّ  –35٢
دعوة رشكائهم  الحاليني عىل   ”I2ES“ النظام  جميع مستعميل 
يف  استعامله  يف  والبدء  النظام  هذا  يف  التسجيل  إىل  التجاريني 
النظام ميكن أن  التبكري باعتامد هذا  أقرب وقت ممكن، إذ إنَّ 
يوفر أنصاراً أقوياء يربزون منافعه ويعرضون تجاربهم يف التغلب 
واستعامله  النظام  يف تنفيذ  استمرارهم  أنَّ  كام  التحديات.  عىل 
ليك  التجاريني  لرشكائهم  قويًّا  حافزاً  ميثل  أن  شأنه  من  فعليًّا 
وا إليهم، إذ إن البيانات املتعلقة بأذون االسترياد والتصدير  ينضمُّ

لت بالفعل عىل النظام. الخاصة بنظرائهم ستكون قد ُحمِّ

ع جميع الحكومات عىل تقديم  وتودُّ الهيئة أيضاً أن تشجِّ  –353
امليض  ملواصلة  امليزانية،  خارج  من  موارد  يشمل  إضايف،  دعم 
ُقدماً يف تنفيذ النظام “I2ES”، وكذلك صيانته وتحديثه. فمع أن 
الهيئة قد متكنت من استحداث ذلك النظام كليًّا من موارد من 
امليزانية، فال تزال هناك حاجة إىل متويل إضايف من أجل  خارج 
بفوائد  التوعية  خالل  من  املشاِركة  األعضاء  الدول  عدد  زيادة 
هذا النظام وتسهيل تبادل التجارب والخربات فيام بينها جميعاً 
من  يلزم  ما  وتوفري  اللغات  متعددة  بينية  واجهة  واستحداث 

الدعم التقني والتدريب.

مرشوع الهيئة للتعلُّم  –٤

 ،٢٠١٦ عام  يف  أُطلق  الذي  للتعلُّم،  الهيئة  مرشوع  ميثل   –354
الدولية  االتفاقيات  تنفيذ  تشجيع  إىل  الرامية  مبادراتها  إحدى 
تنفيذ  متابعة  عىل  األعضاء  الدول  ومساعدة  رات،  املخدِّ  ملراقبة 
بشأن  العامة  للجمعية  االستثنائية  الدورة  أثناء  به  التزمت  ما 
بغية  وذلك  عام ٢٠١٦،  املعقودة يف  العاملية،  رات  املخدِّ مشكلة 
تحسني إمكانية الحصول عىل املواد الخاضعة للمراقبة من أجل 
األغراض الطبية والعلمية. ويُعنى مرشوع الهيئة للتعلُّم بتذليل 
التي  املواد  من  كافية  كميات  توفري  دون  تحول  التي   العوائق 

ال غنى عنها، وخصوصاً من خالل التوعية وبناء القدرات.

لتمكني  الالزم  التدريب  للتعلُّم  الهيئة  مرشوع  ويوفر   –355
الحكومات من إجراء تقدير دقيق الحتياجاتها من املواد الخاضعة 
املواد.  تلك  يف  املرشوعة  التجارة  ومراقبة  ولرصد  للمراقبة، 
رة والبيانات  وإبالغ الهيئة يف الوقت املناسب باالحتياجات املقدَّ
اإلحصائية من الرضورات األساسية لضامن توافر املواد الخاضعة 
للمراقبة من أجل األغراض الطبية والعلمية. كام أن التقديرات 

م  تُقدَّ التي  السالئف،  من  املرشوعة  السنوية  االحتياجات  من 
عىل أساس طوعي، رضورية لتقييم مرشوعية عمليات االسترياد 

املقرتحة، ومن ثَمَّ منع ترسيب تلك املواد.

حلقات  تنظيم  للتعلُّم،  الهيئة  مرشوع  إطار  يف  ويجري،   –35٦
املختصة.  الوطنية  السلطات  ملوظفي  إقليمية  تدريبية   دراسية 
دراسية  حلقات  ست   ،٢٠١٦ نيسان/أبريل  منذ  ُعقدت،  وقد 
وإقليامً  بلداً   ٧٩ من  موظفاً   ١٨٠ من  أكرث  حرضها  إقليمية، 
يقطنها ما يقرب من نصف سكان العامل. ونُظِّمت حلقات دراسية 
تدريبية إقليمية يف نريويب يف الفرتة من ٢5 إىل ٢٩ نيسان/أبريل 
 ٢٠١٦، ملوظفني من بلدان يف رشق أفريقيا؛ ويف بانكوك يف الفرتة 
بلدان يف جنوب  من ١٢ إىل ١5 متوز/يوليه ٢٠١٦، ملوظفني من 
إىل   4 من  الفرتة  يف  فيينا  ويف  الهادئ؛  واملحيط  آسيا  ورشق 
سيدين،  ويف  أوروبا؛  يف  بلدان  من  ملوظفني   ،٢٠١٧ ٦ متوز/يوليه 
 ،٢٠١٧ الثاين/نوفمرب  ترشين   3٠ إىل   ٢٨ من  الفرتة  يف  أسرتاليا، 
 ملوظفني من بلدان يف أوقيانوسيا؛ ويف مدينة غواتيامال، يف الفرتة 
من ١١ إىل ١3 كانون األول/ديسمرب ٢٠١٧، ملوظفني من بلدان يف 
أمريكا الوسطى؛ ويف داكار، يف الفرتة من ١٠ إىل ١٢ أيلول/سبتمرب 

٢٠١٨، ملوظفني من بلدان ناطقة باللغة الفرنسية يف أفريقيا. 

إطار  يف  الوطنية  للتوعية  عمل  حلقات  أيضاً  ونُظِّمت   –45٧
مرشوع الهيئة للتعلُّم، يف تايلند وكينيا، بهدف تعزيز الحوار بني 
أرضية  إليجاد  املدين  واملجتمع  الدولية  واملنظامت  الحكومات 
ُسبل  تحسني  بشأن  االقرتاحات  لتقديم  مجال  وفتح  مشرتكة 
املؤثِّرات  وعىل  األمل  لتخفيف  األفيونية  املؤثِّرات  عىل  الحصول 

العقلية لعالج األمراض العقلية والعصبية.

التدريبية  الدراسية  الحلقات  من  الفائدة  ولتتميم   –35٨
وحلقات التوعية املقدمة، ُوضعت ثالث منائط للتعلُّم اإللكرتوين 
يف إطار مرشوع الهيئة للتعلم ليك تستخدمها السلطات الوطنية 
بالتعاون  التي ُوضعت  التعليمية،  املختصة. وتوفر تلك النامئط 
تدريباً  والجرمية،  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب  مع 
تقدير  ونظام  رة،  املخدِّ العقاقري  تقديرات  نظام  بشأن  تفاعليًّا 
املرشوعة  السنوية  االحتياجات  وتقديرات  العقلية،  املؤثرات 
أدوات  وتساعد  األمفيتامينية.  طات  املنشِّ سالئف  واردات  من 
موظفي  طلب  عىل  بناًء  املتاحة  الجديدة،  اإللكرتوين  التعلُّم 
السلطات الوطنية املختصة، السلطات يف بناء القدرات والحفاظ 
املوظفون  يتبدل  عندما  املؤسسية، حتى  املعرفية  القاعدة  عىل 

أو عندما تقل املوارد. 

مرشوع  إطار  يف  تدريبية  دراسية  حلقة  أحدث  وُعقدت   –35٩
الحلقة  ت  وضمَّ  .٢٠١٨ يف أيلول/سبتمرب  داكار  يف  للتعلم  الهيئة 
رات، من توغو وجمهورية أفريقيا  ٢٩ موظفاً معنيًّا مبراقبة املخدِّ
وغابون  والسنغال  الدميقراطية  الكونغو  وجمهورية  الوسطى 
وغينيا والكامريون والكونغو ومايل وموريتانيا والنيجر. وقد حصل 
املشاركون فيها عىل تدريب متخصص بشأن متطلبات املعاهدات 
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فيام يتعلق بالرقابة التنظيمية ورصد التجارة املرشوعة يف العقاقري 
رة واملؤثِّرات العقلية والسالئف. وتَعرَّف املشاركون أيضاً  املخدِّ
النظام  وهي  الهيئة  استحدثتها  التي  اإللكرتونية  األدوات  عىل 
السابقة  اإلشعارات  ونظام  والتصدير  االسترياد  ألذون  الدويل 
للتصدير باالتصال الحاسويب املبارش )بن أونالين( ونظام اإلخطار 
بالحوادث  اإلخطار  ونظام  “بيكس”(  )نظام  السالئف  بحوادث 
الدراسية  الحلقة  ونُظِّمت  )آيونكس(.  آيون  ملرشوع  التابع 
بالتعاون مع املكتب اإلقليمي لغرب ووسط أفريقيا التابع ملكتب 
من  خرباء  وشارك  والجرمية.  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم 
فة لآلالم،  منظمة الصحة العاملية والرابطة األفريقية للرعاية املخفِّ
يف الجزء من تلك الحلقة الدراسية املعني بتوافر املواد الخاضعة 

للمراقبة لألغراض الطبية والعلمية.

أمريكا  يف  للمتابعة،  دراسية  لحلقة  التحضري  ويجري   –3٦٠
كانون الثاين/يناير  يف  فيينا  يف  تُعقد  أن  املزمع  من  الوسطى، 
٢٠١٩. وكانت الحلقة الدراسية األوىل لهذه املنطقة قد نُظِّمت 
وحرضها   ،٢٠١٧ األول/ديسمرب  كانون  يف  غواتيامال  مدينة  يف 
الحلقة  هدف  ويتمثل  وهندوراس.  غواتيامال  من  موظفون 
دراسية  زيارة  إجراء  يف  املتابعة  سبيل  عىل  املنظمة  الدراسية 
رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  الهيئة ومقر مكتب  أمانة  إىل 
الدراسية  املشاركني. والحلقة  فيينا، إلثراء معارف  والجرمية يف 
الوسطى،  أمريكا  منطقة  لدعم  عة  موسَّ مبادرة  من  جزء  هي 

تستخدمها،  عرب الوطنية  اإلجرامية  املنظامت  زالت  ما  التي 
الجنوبية  أمريكا  من  رات  املخدِّ لشحن  الكاريبي،  منطقة  مع 
أنَّ  كام  وأوروبا.  املتحدة  الواليات  يف  رات  املخدِّ أسواق  إىل 
العقلية  واملؤثِّرات  األفيونية  املسكِّنات  استهالك  مستويات 
يف  البلدان  بعض  عنها  أبلغت  التي  والعلمية  الطبية  لألغراض 

أمريكا الوسطى، هي من بني أدىن املستويات يف العامل.

للدورة  الختامية  الوثيقة  يف  الدويل،  املجتمع  وأقرَّ   –3٦١
العاملية  رات  املخدِّ مشكلة  بشأن  العامة  للجمعية  االستثنائية 
بالتصدي  املشرتك  “التزامنا  املعنونة   ،٢٠١٦ عام  يف  املعقودة 
بأهمية  ال”،  فعَّ نحو  ومواجهتها عىل  العاملية  رات  املخدِّ ملشكلة 
التدريب والتوعية من أجل تحسني توافر املواد الخاضعة للمراقبة 
م  التدريب املقدَّ الطبية والعلمية. وقد أذكى  من أجل األغراض 
عن طريق مرشوع الهيئة للتعلُّم بفعالية الوعي بأهمية التقدير 
املناسب لالحتياجات املرشوعة، وعزَّز املعارف التقنية للمشاركني 
إىل  البيانات  تقديم  تحسني  إىل  أدى  مام  واإلبالغ،  الرصد  بشأن 
دائم  تأثري  له  يكون  أن  ميكن  ال  القدرات  بناء  أنَّ  بيد   الهيئة. 
إال عند توفري متابعة مستمرة وموارد مناسبة. وتعرب الهيئة عن 
امتنانها لحكومات أسرتاليا وبلجيكا وفرنسا والواليات املتحدة 
بالتعلُّم.  الخاص  هذا  مرشوعها  إىل  مساهامت  من  قدمته  ملا 
وتهيب بالحكومات أن توفر املزيد من الدعم ملواصلة األنشطة 

املضطلع بها يف إطار هذه املبادرة وتوسيع نطاقها.
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النقاط البارزة

يتزايد استخدام أفريقيا كمنطقة عبور لتهريب الكوكايني. 	•

يثري تعاطي الرتامادول واالتجار به قلقاً متزايداً يف شمال أفريقيا ووسطها وغربها.  •

شهدت كميات القنَّب والكوكايني املضبوطة يف أمريكا الوسطى زيادة يف عام 2017.  •

يف عام 2017، جرى تفكيك مخترب رسي لصنع الفنتانيل يف الجمهورية الدومينيكية.  •

املتحدة  الواليات  إىل  الجنوبية  أمريكا  للمخدِّرات من  العابر  للشحن  ُتستخدم  والكاريبي  الوسطى  أمريكا  زالت منطقة  •  ما 
وأوروبا.

•  يف كندا، دخل حيِّز النفاذ يف ترشين األول/أكتوبر 201٨ القانون الخاص بالقنَّب بشأن إتاحة الحصول عىل القنَّب قانونيًّا 
لألغراض غري الطبية ومراقبة وتنظيم إنتاجه وتوزيعه وبيعه وحيازته.

يف الواليات املتحدة، أباحت واليتا كاليفورنيا وفريمونت استعمال القنَّب لألغراض غري الطبية.  •

من  أكثر  عن  أُبلغ  حيث  املتحدة،  الواليات  يف  تتفاقم  األفيونية  املؤثِّرات  من  مفرطة  جرعات  تعاطي  مشكلة  تزال   •  ال 
000 70 حالة وفاة بسبب تناول جرعات مفرطة من املخدِّرات يف عام 2017، مما يمثِّل زيادة قدرها 10 يف املائة مقارنة 

بعام 2016. وقد واصلت الواليات املتحدة اعتماد تدابري مختلفة من أجل التصدي لهذه املشكلة.

بلغت معدالت زراعة شجرية الكوكا وصنع الكوكايني يف كولومبيا مستوى عالياً غري مسبوق.  •

يبدو أنَّ تزايد معدالت صنع الكوكايني يف أمريكا الجنوبية له تأثري عىل أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية.  •

إنتاج األفيون بصفة غري مرشوعة يف رشق وجنوب رشق آسيا، وانخفضت املساحة املزروعة بخشخاش األفيون  •  انخفض 
بصفة غري مرشوعة يف ميانمار من 500 55 هكتار يف عام 2015 إىل 000 41 هكتار يف عام 2017.

وجنوب  رشق  بلدان  من  العديد  يف  للقلق  مثرية  مستويات  إىل  ووصال  تزايدهما،  وتعاطيه  بامليثامفيتامني  االتجار   •  واصل 
رشق آسيا.

باملخدِّرات. وباإلضافة  املتصلة  الجرائم  اإلعدام عىل  التوسع يف توقيع عقوبة  آسيا يف  •  تنظر عدة واليات قضائية يف جنوب 
إىل ذلك، ورد ما يفيد بتغايض بعض املسؤولني الحكوميني الرفيعي املستوى عن عمليات القتل خارج نطاق القضاء باسم 

"الحرب عىل املخدِّرات".

أقراص  سيما  وال  آسيا،  جنوب  يف  بلدان  يف  املضبوطة  العقلية  واملؤثرات  املخدِّرة  العقاقري  من  املتزايدة  الكميات  د  •  تجسِّ
امليثامفيتامني )"اليابا"( يف بنغالديش، زيادًة يف مستويات االتجار باملخدِّرات يف املنطقة.
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•  نتيجة للزيادات الكبرية يف إنتاج األفيون يف أفغانستان يف عام 2017، الذي كاد أن يتضاعف مقارنة بالسنة السابقة، حيث 
وصل إىل 000 9 طن، تجاوز حجم االقتصاد غري املرشوع لألفيونات يف عام 2017 مستوى إجمالي الصادرات األفغانية 

املرشوعة من السلع والخدمات تجاوزاً كبرياً.

بالعقاقري  االتجار  تيسري  تساهم يف  األوسط  الرشق  تخيم عىل  التي  املسلحة  وال ن زاعات  االستقرار  انعدام  زالت مشاكل  •  ما 
املخدِّرة واملؤثرات العقلية يف تلك املنطقة دون اإلقليمية.

ل جنوب غرب آسيا أعلى معدل النتشار لفريوس نقص املناعة البرشية بني من يتعاطون املخدِّرات بالحقن، حيث بلغ  •  سجَّ
2.4 ضعف املتوسط العاملي.

ه  •  مشكلة املخدِّرات آخذة يف التنامي يف االتحاد األوروبي، مع وجود دالئل عىل ارتفاع معدالت توافر املخدِّرات، وهو ما ييرسِّ
ات لتسويق املخدِّرات غري املرشوعة وتوزيعها. جزئيًّا استخدام أسواق اإلنرتنت كمنصَّ

•  استهلك أكثر من ربع السكان من سنِّ 15 إىل 64 يف االتحاد األوروبي مخدِّرات غري مرشوعة مرة واحدة عىل األقل يف العمر. 

ا ألنهيدريد الخل الذي ُيضبط يف كل من أوروبا وغرب آسيا. أصبح االتحاد األوروبي مصدراً مهمًّ  •

أصبحت سوق امليثامفيتامني البلوري املتنامية والزيادة يف استهالكه من الشواغل الرئيسية يف أوقيانوسيا.  •

هناك عدة بلدان يف أوقيانوسيا لم تصبح بعُد أطرافاً يف االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّرات.  •
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أفريقيا ألف– 

رات الرئيسية التطوُّ  –1

يف أيلول/سبتمرب ٢٠١٨، أيَّدت املحكمة الدستورية لجنوب   –3٦٢
أفريقيا حكامً صادراً من محكمة أدىن بإلغاء بعض أحكام القانون 
واملواد  األدوية  وقانون  بها  واالتجار  رات  املخدِّ بشأن  الوطني 
يف  زراعته  أو  حيازته  أو  القنَّب  تعاطي  تجرم  التي  الصلة  ذات 
بدعوى  الشخيص،  الستهالكه  بالغ  شخص  بواسطة  خاص  مكان 
الخصوصية.  يف  للفرد  الدستوري  الحق  تنتهك  األحكام  تلك  أنَّ 
برملان  وكُلِّف  شهراً،   ٢4 ملدة  بحكمها  العمل  املحكمة  وعلَّقت 
جنوب أفريقيا بإعادة النظر خالل تلك الفرتة يف القانونني للسامح 
يف  شخيص  بشكل  وزراعته  القنَّب  باستهالك  البالغني  لألشخاص 

األماكن الخاصة.

ويتزايد استخدام أفريقيا كمنطقة عبور لتهريب الكوكايني.   –3٦3
ويف حني كان غرب أفريقيا ووسطها منطقتي العبور الرئيسيتني 
دون  أفريقيا  شامل  منطقة  استأثرت  الكوكايني،  لتهريب  فيها 
يف  الكوكايني  مضبوطات  جميع  من  املائة  يف  بـ ٦٩  اإلقليمية 
املضبوطة  الكوكايني  كميات  وتضاعفت   ،٢٠١٦ عام  يف   أفريقيا 

يف أفريقيا يف عام ٢٠١٦ مقارنة بالعام السابق.

خاضع  غري  اصطناعي  أفيوين  مؤثِّر  هو  والرتامادول   –3٦4
الشواغل  من  به  واالتجار  تعاطيه  بات  وقد  الدولية،  للمراقبة 
رات العاملي  املتنامية يف بعض أنحاء أفريقيا. وطبقاً لتقرير املخدِّ
رات  لعام 2018 الصادر عن مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ
وغربها  ووسطها  أفريقيا  شامل  منطقة  استأثرت   والجرمية، 
األفيونية  املؤثِّرات  مضبوطات  مجموع  من  املائة  يف  بـ ٨٧ 
تقريباً  كامل  بشكل  التطور  ذلك  ويُعزى  العامل،  يف  الصيدالنية 

إىل االتجار بالرتامادول.

القنَّب  زراعة  تتيح  رخص  إصدار  يف  ليسوتو  وبدأت   –3٦5 
القنَّب  زراعة  إنَّ  الوطنية  السلطات  وتقول  الطبية.  لألغراض 
باستخدامه  تسمح  التي  لألسواق  التصدير  فقط  تستهدف 
لألغراض  القنَّب  باستخدام  تسمح  لن  وإنها  الطبية  لألغراض 
بلد يف  أول  وليسوتو هي  ليسوتو.  أخرى يف  أو ألغراض  الطبية 

املنطقة يسمح بزراعة القنَّب لألغراض الطبية.

التعاون اإلقليمي  –2

والجرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب  أطلق   –3٦٦
غامبيا  ملساعدة   ٢٠١٧ األول/ديسمرب  كانون  يف   مرشوعاً 
وغينيا–بيساو والسنغال يف تعزيز قدراتها الوطنية عىل اكتشاف 
البلدان، والتحقيق  التي تؤثر عىل تلك  العابرة للحدود  الجرائم 
أجل  من  أسبوعني  ملدة  تدريبية  بدورة  املرشوع  بدأ  وقد  فيها. 
اكتشاف  عىل  تدريبهم  بهدف  غامبيا  يف  القانون  إنفاذ  موظفي 

مت دورات تدريبية إضافية  الجرائم العابرة للحدود ومنعها. وقُدِّ
ملوظفي إنفاذ القانون يف غينيا–بيساو والسنغال خالل عام ٢٠١٨.

رشق  جامعة  اعتمدت   ،٢٠١٧ األول/ديسمرب  كانون  ويف   –3٦٧
أفريقيا خطة عملها اإلقليمية الثانية للصناعات الصيدالنية للفرتة 
تعزيز  يف  الخطة  لهذه  الرئييس  الهدف  ويتمثل   .٢٠١٧–٢٠٢٧
من  الحد  أجل  من  الصيدالنية  للمستحرضات  اإلقليمي  اإلنتاج 
االعتامد عىل املستحرضات الصيدالنية املستوردة، التي متثل حاليًّا 
اإلقليمية  املنتجات  حافظة  وتوسيع  املعروض،  من  املائة  يف   ٧٠

لتغطية أكرث من ٩٠ يف املائة من الحاالت املرضية.

رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب  من  وبدعم   –3٦٨
والجرمية واالتحاد األورويب، اضطلعت الدول األعضاء يف الجامعة 
االقتصادية لدول غرب أفريقيا )اإلكواس( وأمانة الجامعة بعدة 
خطة  إطار  يف  عام ٢٠١٨  مدار  عىل  رات  املخدِّ ملراقبة  أنشطة 
رات  العمل اإلقليمية للجامعة ملكافحة االتجار غري املرشوع باملخدِّ
رات يف غرب أفريقيا،  والجرائم املنظمة ذات الصلة وتعاطي املخدِّ
كان من بينها إنشاء شبكة غرب أفريقيا للمجتمع املدين ملكافحة 
الجهود  بني  التنسيق  وتحسني  اإلدمان  مواد  استعامل  إساءة 
املبذولة ملنع التعاطي والوقاية منه وعالج املتعاطني وتنظيم عدة 
دراسات استقصائية عىل مستوى املدارس بشأن الصحة وتعاطي 
مواد اإلدمان يف كابو فريدي وكوت ديفوار وليربيا وإنشاء شبكة 
التي  رات  املخدِّ لتعاطي  الوبايئ  باالنتشار  املعنية  أفريقيا  غرب 
سوف تجمع بيانات من أجل إعداد تقرير إقليمي سيصدر وشيكا 

رات. عن تعاطي املخدِّ

ويف شباط/فرباير ٢٠١٨، تربع مركز قيادة قوات الواليات   –3٦٩
الدورية  زوارق  من  بزورقني  “أفريكوم”  أفريقيا  يف  املتحدة 
للقوات البحرية يف السنغال وخمسة زوارق للقوات البحرية يف 
لتهريب  التصدي  عىل  البلدين  قدرات  تعزيز  بغية  فريدي  كابو 
الزوارق  هذه  وتضاف  والدولية.  الوطنية  املياه  يف  رات  املخدِّ
“أفريكوم”  بها  تربعت  أن  سبق  التي  الخمسة  الزوارق   إىل 
لكابو فريدي يف كانون األول/ديسمرب ٢٠١٧. وإىل جانب زوارق 
مت الواليات املتحدة أيضاً تدريباً ومعدات  الدورية املذكورة، قدَّ

أخرى لتشغيل املركبات البحرية وصيانتها.

وبدعم من عدة بلدان أوروبية والواليات املتحدة وكندا،   –3٧٠
شارك عرشون بلداً من أفريقيا)٧٢(  يف مناورة “أوبنغام إكسربس” 
“أفريكوم”. وكان الهدف من  التي نظمتها  لعام ٢٠١٨،  البحرية 
آذار/ شهر  أواخر  يف  أيام  لثامنية  استمرت  التي  املناورة  تلك 
 مارس ٢٠١٨ هو تطوير قدرات وإمكانيات البلدان يف خليج غينيا 
البحار،  يف  غري املرشوعة  األنشطة  مواجهة  عىل  أفريقيا  وغرب 

رات. مبا يف ذلك تهريب املخدِّ

ويف املؤمتر الوزاري املعني باألمن البحري يف غرب املحيط   –3٧١
القمر  جزر  وقَّعت   ،٢٠١٨ نيسان/أبريل  يف  ُعقد  الذي  الهندي، 

تومي سان  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  توغو،  بنن،  أنغوال،   )٧٢(

غينيا–بيساو، غينيا،  غانا،  غامبيا،  غابون،  سرياليون،  السنغال،   وبرينسيب ي، 
كابو فريدي، الكامريون، كوت ديفوار، الكونغو، ليربيا، املغرب، ناميبيا، نيجرييا.
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وجيبويت وسيشيل ومدغشقر وموريشيوس عىل اتفاقات لتعزيز 
التعاون فيام بينها يف مجال األمن البحري يف غرب املحيط الهندي 
رات وصيد األسامك غري املرشوع واألنشطة  ملكافحة تهريب املخدِّ
األخرى غري املرشوعة. وستحسن هذه االتفاقات تبادل املعلومات 
التنسيق يف  األمنية وستعزز  القانون واألجهزة  إنفاذ  بني أجهزة 

العمليات املشرتكة التي تقوم بها تلك البلدان.

واعتمد وزراء الصحة يف بلدان االتحاد األفريقي يف أيار/  –3٧٢
التي  األفريقية  األدوية  وكالة  لتأسيس  معاهدة   ٢٠١٨ مايو 
بني  الطبية  للمنتجات  مشرتك  تنظيمي  إطار  توفري  إىل  تهدف 
وضع  يشمل  مبا  اإلقليمية،  واملنظامت  األفريقي  االتحاد  بلدان 
األخرى  الصيدالنية  واملستحرضات  األدوية  جودة  لضامن  نظم 
من أجل مكافحة العقاقري املزيفة يف املنطقة. وليك تبدأ الوكالة 
االتحاد  وحكومات  دول  رؤساء  ق  يصدِّ أن  ينبغي  عملها، 
املتوقع  األمر  وهو  تأسيسها،  معاهدة  عىل  رسميًّا  األفريقي 

حدوثه يف مطلع عام ٢٠١٩.

دراسية  حلقة  الهيئة  نظَّمت   ،٢٠١٨ أيلول/سبتمرب  ويف   –3٧3
تدريبية يف السنغال من أجل موظفي السلطات الوطنية املختصة 
برصد التجارة الدولية املرشوعة يف املواد الخاضعة للمراقبة يف 
الدراسية  الحلقة  وكانت  بالفرنسية.  الناطقة  األفريقية  البلدان 
متكني  إىل  يهدف  الذي  للتعلم  العاملي  الهيئة  من مرشوع  جزءاً 
أثناء  بها  تعهدت  التي  بااللتزامات  الوفاء  من  األعضاء  الدول 
رات  املخدِّ مشكلة  بشأن  العامة  للجمعية  االستثنائية  الدورة 
العاملية التي عقدت يف عام ٢٠١٦. وقد عززت الحلقة الدراسية 
رات، وبكيفية  معرفة املشاركني فيها بإطار املراقبة الدولية للمخدِّ
إعداد التقارير التقنية املطلوبة مبوجب االتفاقيات الدولية الثالث 
رات، وباألدوات اإللكرتونية املتاحة التي استحدثتها  ملراقبة املخدِّ
الهيئة وكيفية االستفادة منها، مبا يف ذلك النظام الدويل لالسترياد 
والتصدير )“I2ES”( ونظام اإلشعارات السابقة للتصدير باالتصال 
بحوادث  اإلخطار  ونظام  أونالين”(  )“بن  املبارش  الحاسويب 
ملرشوع  التابع  بالحوادث  اإلخطار  ونظام  )“بيكس”(  السالئف 
آيون )“آيونيكس”(. وحرض الحلقة الدراسية مشاركون من توغو 
الدميقراطية  الكونغو  وجمهورية  الوسطى  أفريقيا  وجمهورية 
والسنغال وغابون وغينيا والكامريون والكونغو ومايل وموريتانيا 
مت مدخالت أيضاً من مكتب األمم املتحدة املعني  والنيجر. وقدِّ
رات والجرمية ومنظمة الصحة العاملية والرابطة األفريقية  باملخدِّ

للرعاية امللطفة.

وُعقد االجتامع الثامن والعرشون لرؤساء األجهزة الوطنية   –3٧4
رات، أفريقيا، يف دار السالم بجمهورية  املعنية بإنفاذ قوانني املخدِّ
 .٢٠١٨ ٢١ أيلول/سبتمرب  إىل   ١٧ من  الفرتة  يف  املتحدة،  تن زانيا 
املواضيع  املشاركون  تناول  العاملة،  األفرقة  مناقشات  وخالل 
أفريقيا  يف  رات  باملخدِّ لالتجار  األخرية  )أ( االتجاهات  اآلتية: 
مجال  يف  الفضىل  املامرسات  )ب(  املنظمة؛  بالجرمية  والصالت 
إصالح السجون وبدائل اإلدانة أو العقاب؛ )ج( التدابري العملية 
رات؛ )د( التوعية  لتفعيل التعاون اإلقليمي عىل إنفاذ قوانني املخدِّ

رات يف البيئات التعليمية. باملسائل املتصلة باملخدِّ

 3–  الترشيعات والسياسات 
واإلجراءات الوطنية

قانون  بوتسوانا  برملان  أقرَّ   ،٢٠١٨ حزيران/يونيه  يف   –3٧5
واملؤثِّرات  رة  املخدِّ بالعقاقري  املرشوع  غري  االتجار  مكافحة 
مختلف  عىل  عقوبات  القانون  ويفرض   .٢٠١٨ لسنة  العقلية 
إلنشاء  قانونيًّا  أساساً  ويوفر  رات  باملخدِّ املتعلقة  الجرائم 
رات.  املخدِّ قانون  إنفاذ  وجهاز  املدمنني  تأهيل  إعادة  مراكز 
جمع  )أ(  اآلتية:  باملهام  رات  املخدِّ قانون  إنفاذ  جهاز  ويُعنى 
رة  املخدِّ للعقاقري  املرشوع  غري  باالستخدام  املتعلقة  املعلومات 
ونرشها؛  املعلومات  هذه  ومضاهاة  العقلية   واملؤثِّرات 
فيه  مشتبه  أو  مزعوم  انتهاك  بوقوع  شكوى  أية  تلقي  )ب( 
لتوجيهات مدير النيابات  للقانون والتحقيق فيها، والقيام وفقاً 
القانون؛  مبوجب  املجرمة  األفعال  مرتكبي  مبالحقة   العامة 
)ج( مخاطبة الوزارات واإلدارات الحكومية والهيئات العمومية 
التجارية  واملنشآت  النظامية  والهيئات  واملؤسسات  والرشكات 
األنشطة  منع  ووسائل  سبل  بشأن  إليها  املشورة  وتقديم 
رة واملؤثِّرات العقلية واقرتاح  املحظورة املتعلقة بالعقاقري املخدِّ
تدابري أو إجراءات أو طرائق عمل متوافقة مع سالمة أداء تلك 
الجهات لواجباتها يكون من شأنها، حسبام يرى الجهاز، أن تحد 
واملؤثِّرات  رة  املخدِّ بالعقاقري  املتعلقة  املحظورة  األنشطة  من 
بأخطار  الجمهور  توعية  بغية  املعلومات  )د( نرش  العقلية؛ 
رات وإساءة استعامل املؤثِّرات العقلية؛  وعواقب تعاطي املخدِّ
رات  املخدِّ تعاطي  ملكافحة  الشعبي  التأييد  وتعزيز  حشد  )ه( 

وإساءة استعامل املؤثرات العقلية.

نظَّمت   ،٢٠١٨ وشباط/فرباير  الثاين/يناير  كانون  ويف   –3٧٦
للتوعية  واسع  نطاق  عىل  وطنية  إعالمية  حملة  الكامريون 
رة  املخدِّ العقاقري  وسائر  القنَّب  زراعة  تشكلها  التي  باألخطار 
واستهالكها. وسعت الحملة إىل تحقيق التناغم بني الجهود العامة 
رات والتغلب عىل  املبذولة عىل املستوى الوطني ملكافحة املخدِّ
املحظورات االجتامعية أو الدينية التي تعيق التقدم يف معالجة 
رات. وقد نظَّمت الحملة وزارات الرتبية  املشاكل املتعلقة باملخدِّ
مع  بالتعاون  االجتامعية  والشؤون  والصحة  والشباب  والتعليم 

حكام األقاليم.

ونفَّذت الكامريون مبادرات للتنمية البديلة كوسيلة للحد   –3٧٧
وتركز  مرشوع.  غري  نحو  عىل  القنَّب  بزراعة  الشباب  قيام  من 
املبادرات عىل توسيع نطاق الربامج الوطنية الحالية التي تدعم 
اإلنتاج الزراعي من أجل إرشاك الشباب عن طريق توفري البذور 
لتشجيع  األخرى  والخدمات  التدريبية  والدورات  واملستلزمات 

العمل الحر يف القطاع الزراعي.

رات يف  وأصدرت لجنة التحقيق يف أنشطة االتجار باملخدِّ  –3٧٨
رات يف البلد يف متوز/يوليه  موريشيوس تقريرها عن حالة املخدِّ
األطراف  من  للعديد  عملها  خالل  اللجنة  واستمعت   .٢٠١٨
واملجتمع  الخاص  القطاع  ومن  الحكومة  داخل  من  املعنية 
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بها  واالتجار  رات  املخدِّ بتعاطي  املتعلقة  املسائل  حول  املدين 
رات يف موريشيوس  يف موريشيوس. ويلخص التقرير حالة املخدِّ
ألوجه  البلد  يف  السياسات  صانعي  فهم  تحسني  إىل  ويهدف 
مسائل،  عدة  اللجنة  وحددت  والربنامجية.  املؤسسية  القصور 
من بينها الحاجة لتأسيس جهة تنسيق مركزية داخل الحكومة 
رات، والتذبذب يف إدارة الربنامج الوطني  تُعنى بسياسات املخدِّ
للعالج اإلبدايل باملؤثِّرات األفيونية باستخدام امليثادون، وقدرة 
من  أعاملهم  مزاولة  يف  االستمرار  عىل  رات  باملخدِّ املتجرين 
مكافحة  وحدات  بني  التنسيق  وعدم  والتفكك  السجن،  داخل 

رات داخل الرشطة الوطنية والجامرك. املخدِّ

املجلس الوطني  اعتمد   ،٢٠١٧ الثاين/نوفمرب  ترشين  ويف   –3٧٩
للصحة يف نيجرييا يف اجتامعه الستني أربع وثائق سياساتية وهي: 
واسرتاتيجياتها  للمراقبة  الخاضعة  لألدوية  الوطنية  السياسة 
الكميات  لتحديد  الوطنية  التوجيهية  واملبادئ  التنفيذية، 
الوطنية  التوجيهية  واملبادئ  رة،  املخدِّ األدوية  من  املطلوبة 
والسالئف،  العقلية  املؤثِّرات  من  املطلوبة  االحتياجات  لتقدير 
وتهدف  رات.  للمخدِّ االرتهان  لعالج  الوطنية  الدنيا  واملعايري 
األدوية  توفر  لضامن  قانوين  إطار  إرساء  إىل  الوثائق  هذه 
والعلمية  الطبية  لألغراض  معقولة  بأسعار  للمراقبة  الخاضعة 
إرشادات  توفري  وإىل  ترسبها،  منع  مع  عليها  الحصول  وسهولة 
اإلجراءات  وإيضاح  رات،  للمخدِّ االرتهان  عالج  مرافق  لتقييم 
الالزمة للحصول عىل تقديرات دقيقة لالحتياجات الوطنية من 

املواد الخاضعة للمراقبة.

عىل  املحتوية  السعال  أرشبة  إنتاج  نيجرييا  وحظرت   –3٨٠
وأفادت   .٢٠١٨ يف أيار/مايو  وبيعها  واستريادها  الكوديني 
معدالت  ارتفاع  بسبب  رضوريًّا  كان  الحظر  بأنَّ  الصحة  وزارة 
باستخدام  ونصحت  البلد  يف  األرشبة  تلك  استعامل  إساءة 

الديكسرتوميثورفان بدالً منها.

والثالثني  الحادي  الوطني  أسبوعها  السنغال  ونظَّمت   –3٨١
حزيران/يونيه  شهر  يف نهاية  رات  املخدِّ ضد  والتعبئة  للتوعية 
إىل  األسبوع،  مدار  عىل  نظمت  التي  األنشطة،  وسعت   .٢٠١٨
ميكن  التي  والخطوات  رات  املخدِّ تعاطي  بخطر  السكان  توعية 
مراقبة  إىل  الرامية  الحكومة  مبادرات  لدعم  اتخاذها  لألفراد 
األسبوع  افتتاح  مراسم  األنشطة  تلك  بني  من  وكان  رات،  املخدِّ
التي ترأسها وزير الداخلية، وتنظيم مباريات كرة قدم ومسابقة 
شعرية ومناقشات موائد مستديرة للجمهور شاركت فيها أجهزة 
جامعات  نظمتها  أخرى  وأنشطة  الوطنية  رات  املخدِّ مراقبة 

املجتمع املدين.

وأطلقت زامبيا خطتها السابعة للتنمية الوطنية )للفرتة   –3٨٢
٢٠١٧–٢٠٢١( بغية تحقيق أهداف التنمية املستدامة. وتشتمل 
رات  املخدِّ بشأن  عريضة  قاعدة  ذات  سياسة  عىل  الخطة 
والعالج  الوقاية  تعزيز  إىل  تهدف  اإلدمان  ومواد  والكحوليات 
عىل  رات  املخدِّ ذلك استهالك  يف  مبا  اإلدمان،  مواد  تعاطي  من 

نحو غري مرشوع.

الزراعة واإلنتاج والصنع واالتجار  –٤

العقاقري املخدِّرة  )أ( 

رات،  لتهريب املخدِّ أفريقيا منطقة عبور رئيسية  ال تزال   –3٨3
رة.  وهي أيضاً سوق مقصد غري مرشوعة ومتنامية للعقاقري املخدِّ
وينترش االتجار بالكوكايني والهريوين والقنَّب، لكن أمناط االتجار 
بتلك العقاقري تختلف باختالفها. وما زال القنَّب يُزرع عىل نحو 
يكون  ما  وكثرياً  اإلقليمية،  دون  املناطق  جميع  يف  مرشوع  غري 
جزء  يُهرَّب  حيث  املحلية،  األسواق  تغذية  زراعته  من  الهدف 
قد  البلدان  بعض  كانت  وإن  الدولية،  األسواق  إىل  منه  بسيط 
أفادت بأن بعض كميات القنَّب املزروع لديها مخصصة للتصدير 
عىل  فيقترص  أفريقيا،  داخل  القنَّب  راتنج  إنتاج  أما  أوروبا.  إىل 

املغرب، وهو يُهرَّب عرب شامل أفريقيا وإسبانيا إىل سائر أوروبا.

والقنَّب هو أشيع العقاقري املخدرة التي تضبطها أجهزة   –3٨4
البلدان  بعض  به  ملا أفادت  وفقاً  أفريقيا  يف  القانون  إنفاذ 
من  كمية  أكرب  عن  املغرب  أبلغ   ،٢٠١٧ عام  ويف  املنطقة.  يف 
القنَّب  راتنج  من  طنًّا   ١١٧ )تجاوزت  القنَّب   مضبوطات 
كبرية  مبضبوطات  أفادت  كام  القنَّب(؛  عشبة  من  طنًّا  و٢٨3 
طنًّا من عشبة   ١٩١ )حوايل  نيجرييا  التالية:  البلدان  القنَّب  من 
القنَّب( والجزائر )أكرث من 5٢ طنًّا، كلها تقريباً من راتنج القنَّب( 
)أكرث  ومدغشقر  القنَّب(  عشبة  من  طنًّا   ١٧ من  )أكرث  وزامبيا 
من ١٠ أطنان من عشبة القنَّب( وكينيا )٨.٦ أطنان من عشبة 
القنَّب( والكامريون )٦ أطنان من عشبة القنَّب( وغانا )أكرث من 
4.٦ أطنان من عشبة القنَّب( وكوت ديفوار )أكرث من 3 أطنان 
االتجار  منظامت  بأنَّ  أيضاً  غانا  وأفادت  القنَّب(.  عشبة  من 
رات قد جلبت إليها أفراداً لهم خربة يف الزراعة من أجل  باملخدِّ
مرشوع.  غري  نحو  عىل  املزروع  القنَّب  ونوعية  كمية  تحسني 
وأفادت السلطات يف الجزائر بأنَّ أمناط تهريب القنَّب يف شامل 
أفريقيا تبدلت يف عام ٢٠١٧، حيث متر الدروب الجديدة اآلن 

عرب مايل وموريتانيا للوصول إىل األسواق املقصودة.

املنطقة  بالكوكايني، فإن استهالكه ضئيل يف  وفيام يتعلق   –3٨5
بوجه عام، حيث تُهرب معظم كمياته إىل أوروبا. ووفقاً للمكتب 
وما أفادت به بعض البلدان، فهناك تغري يف أمناط تهريب الكوكايني 
من أمريكا الجنوبية، مع استمرار انتقال دروب تهريبه من غرب 
أفريقيا إىل شاملها، وذلك قبل أن يتابع طريقه إىل أسواق املقصد.

ويف شباط/فرباير ٢٠١٨، أفادت السلطات املغربية بضبط   –3٨٦
كيلوغراما   54١ بلغت  الكوكايني  من  املعتاد  فوق  كمية ضخمة 
٢٠١٨، ضبط خفر  أيار/مايو  ويف  البيضاء.  الدار  مبيناء  حاوية  يف 
بلغت  استثنايئ  نحو  عىل  كبرية  كمية  الجزائر  يف   السواحل 
٧٠١ كيلوغرام من الكوكايني كانت مخبأة وسط شحنة من اللحم 
ميناء وهران. وهي كمية  املجمد يف سفينة حاويات يف  البقري 
السلطات  ضبطتها  التي  الكوكايني  كمية  بإجاميل  مقارنة  هائلة 
وفيام  كيلوغرامات.   ٦.٢٧ والبالغة   ٢٠١٧ عام  طيلة  الجزائرية 
يتعلق مبضبوطات الكوكايني األخرى يف عام ٢٠١٧، أبلغ املغرب 
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طن،   ٢.٨ إىل  وصل  حيث  املنطقة  يف  منها  إجاميل  كم  أكرب  عن 
وأبلغت أنغوال عن ضبط ما مجموعه ١53 كيلوغراماً من الكوكايني 
والكامريون  كيلوغراماً،   ١١.٧٨ كينيا  وضبطت  ضبطية؛   3١  يف 
من  أقل  ومدغشقر  كيلوغرامات،   ٨ وغانا  كيلوغرامات؛   5.٢
كيلوغرام واحد. ومن بني بلدان خليج غينيا، أبلغت نيجرييا عن 
أكرب مجموع للمضبوطات حيث ضبطت ٩٢ كيلوغراماً؛ وأبلغت 

زامبيا عن ضبط ١3 كيلوغراما.

إىل  املنطقة  أفغانستان عرب  الهريوين من  تهريب  واستمر   –3٨٧
أنَّ استهالكه بات مصدر  بالرغم من  العامل  أسواق املقصد حول 
الرغم  عىل  ويالحظ،  املنطقة.  يف  البلدان  بعض  يف  أكرب  قلق 
أقل  املنطقة  يف  بالهريوين  االتجار  أن  البيانات،  محدودية  من 
 ،٢٠١٧ عام  ففي  األخرى.  رات  املخدِّ ببعض  االتجار  من  انتشاراً 
مل يبلغ سوى عدد قليل من البلدان يف أفريقيا عن ضبط كميات 
كيلوغراماً(   ١١٢.٦( كينيا  هي:  البلدان  وهذه  الهريوين،   من 
 ونيجرييا )٨5.4 كيلوغراماً( واملغرب )١١.4٧ كيلوغراماً( والجزائر 
)٢.١ كيلوغرام( وكوت ديفوار )حوايل ١.٧ كيلوغرام( ومدغشقر 
)كيلوغرام واحد(. ويف جميع الحاالت املبلغ عنها تقريباً، أشارت 
الحكومات إىل أنَّ أفغانستان كانت هي مصدر الهريوين املضبوط.

وال يوجد سوى القليل من املعلومات أو البيانات األخرى   –3٨٨
الخاضعة  األخرى  املخدرة  العقاقري  أنواع  من  املضبوطات  عن 
نيجرييا ضبطت خالل  يف  السلطات  أن  ومنها  الدولية،  للمراقبة 
تحتوي  التي  السعال  أرشبة  من  أطنان   ١٠ حوايل   ٢٠١٧ عام 
من  كيلوغراماً   ٢٢١ مجموعه  ما  إىل  إضافة  الكوديني   عىل 

البيثيدين وامليثادون.

املؤثِّرات العقلية )ب( 

رغم أنَّ االتجار باملؤثِّرات العقلية ليس مصدر قلق بالغ   –3٨٩
فإن  املخدرة،  بالعقاقري  االتجار  درجة  بنفس  األفريقية  للبلدان 
وال سيام  البلدان،  بعض  العقلية يف  املؤثِّرات  إزاء  يتنامى  القلق 
األمفيتامينية  املنشطات  تعاطي  انتشار  بتزايد  يتعلق  فيام 
واملؤثرات العقلية األخرى يف بعض البلدان يف خليج غينيا، ومن 
تهريب  بأنَّ  البلدان  بعض  وأفادت  ونيجرييا.  الكامريون  بينها 
امليثيلني ديوكيس ميثامفيتامني يجري عن طريق شبكات تجلب 

ط األمفيتاميني من أوروبا. هذا املنشِّ

عن  قليالً  تزيد  كمية  ضبطها  عن  نيجرييا  وأبلغت   –3٩٠ 
وعن  األمفيتامينية يف عام ٢٠١٧  طات  املنشِّ من  كيلوغراماً   ٧٨٢
وأبلغت  طات.  املنشِّ هذه  يصنع  واحد  رسي  ملخترب  اكتشافها 
نيجرييا أيضاً عن ضبط ١.٨ طن تقريباً من املسكنات واملهدئات 
وحمض  امليثاكوالون  بينها  من  الدولية،  للمراقبة  الخاضعة 
الكامريون  يف  السلطات  وضبطت  الزبد.  غاما–هيدروكيس 
٧5 كيلوغراما من امليثامفيتامني يف شهر كانون الثاين/يناير ٢٠١٧ 
 وحده. وأبلغت السلطات يف الجزائر عن ضبط كميات تزيد عىل 
بينها  من  األمفيتامينية،  طات  املنشِّ من  قرص  مليون   ١.٢ 

وأبلغت  ميثامفيتامني.  ديوكيس  امليثيلني  من  قرص   ٢4٠٠٠ ٦
السلطات يف املغرب عن ضبط نحو ٠٠٠ 55٠ قرص مهرَّب من 

أوروبا من امليثيلني ديوكيس ميثامفيتامني.

وأبلغت كوت ديفوار عن ترسيب بعض البنزوديازيبينات   –3٩١
السلطات  ضبط  وعن   ،٢٠١٧ عام  خالل  املرشوعة  القنوات  من 
لكميات أقل من 3٠ غراما من الكلونازيبام و٩.٦5 كيلوغرامات 

من الديازيبام.

السالئف  )ج( 

املعلومات  يقدم  مل  بالتقرير،  املشمولة  الفرتة  خالل   –3٩٢
اإللزامية عن املضبوطات من املواد املدرجة يف الجدولني األول 
البلدان  من  قليل  عدد  سوى   ١٩٨٨ سنة  اتفاقية  من  والثاين 
واملغرب.  ومرص  والسودان  والجزائر  بنن  وهي:  األفريقية 
ويؤثر هذا تأثرياً كبرياً عىل إمكانية تحديد االتجاهات الجديدة 

الناشئة يف قارة أفريقيا.

القارة  بأنَّ  توحي  للهيئة  املتاحة  املعلومات  ولكن   –3٩3
بالسالئف.  االتجار  بعمليات  مستهدفة  تزال  ال  األفريقية 
األفريقية  البلدان  يف  وقعت  بالتقرير،  املشمولة  الفرتة  وخالل 
مقصد:  أو  عبور  كبلدان  بالسالئف  متعلقة  حوادث  اآلتية 
وكانت  ونيجرييا.  وموزامبيق  وزامبيا  أفريقيا  وجنوب  بنن 
ومستحرضات  الخام  اإليفيدرين  من  املضبوطة  املواد  معظم 
التوايل،  عىل  الثانية  وللسنة   ،٢٠١٨ عام  ويف  اإليفيدرين. 
أبلغت حكومة بنن عن ضبط مستحرضات إيفيدرين بكميات 
قد  كانت  التي  السنوية املرشوعة  االحتياجات  بكثري عن  تزيد 
املضبوطات  تلك  حجم  وبلغ  واحد(.  )كيلوغرام  بها  أفادت 
١5٠ كيلوغراماً  ٢٠١٦ وأكرث من  3٠٠ كيلوغرام يف عام  حوايل 

يف عام ٢٠١٧.

من  كميات  ضبط  عن  اإلبالغ  يف  نيجرييا  واستمرت   –3٩4
وعىل  أفريقيا.  يف  أخرى  بلدان  إىل  متجهة  كانت  اإليفيدرين 
تحديدا  الوجهات  تلك  بني  من  كان  السابقة،  السنوات  غرار 
أيضاً  املضبوطات  تلك  وتؤكد  وموزامبيق.  أفريقيا  جنوب 
تهريب  لعمليات  رئيسيا  مقصدا  تزال  ال  أفريقيا  جنوب  أنَّ 
اإليفيدرين. وأبلغت نيجرييا أيضاً عن ضبط عدد من السالئف 
األخرى يف مختربات لصنع امليثامفيتامني عىل نحو غري مرشوع 
بت من  قامت بتفكيكها يف عام ٢٠١٨. وورد أنَّ تلك املواد رُسِّ

املحلية. القنوات 

مراقبة  لحالة  شامل  استعراض  عىل  االطالع  وميكن   –3٩5
السالئف والكيمياويات التي يكرث استخدامها يف صنع العقاقري 
أفريقيا،  يف  مرشوعة  غري  بصفة  العقلية  واملؤثِّرات  رة  املخدِّ
والجرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب  أشار  وقد 
اتفاقية  من   ١٢ املادة  تنفيذ  عن   ٢٠١٨ لعام  الهيئة  تقرير   يف 

سنة ١٩٨٨.
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املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية )د( 

الرتامادول هو مؤثِّر أفيوين اصطناعي غري خاضع للمراقبة   –3٩٦
متناٍم، وال سيام يف شامل  قلق  بات يشكل مصدر  الدولية، وقد 
أفريقيا ووسطها وغربها. وقد أشار مكتب األمم املتحدة املعني 
رات العاملي لعام 2018، الذي  رات والجرمية يف تقرير املخدِّ باملخدِّ
يصدره، أنَّ تلك املناطق دون اإلقليمية يف أفريقيا باتت تستأثر 
اآلن بـ ٨٧ يف املائة من مضبوطات املؤثِّرات األفيونية الصيدالنية 
يف العامل، وأنَّ هذا االرتفاع األخري يُعزى بشكل كامل تقريباً إىل 

االتجار بالرتامادول.

رات  وطبقاً ملا أفاد به الجهاز الوطني إلنفاذ قانون املخدِّ  –3٩٧
يف نيجرييا، فقد ارتفع معدل تهريب الرتامادول يف نيجرييا ارتفاعاً 
السلطات عن ضبط أكرث من  العامني املاضيني. وأبلغت  حادًّا يف 
١٠٠ طن من هذا العقار يف الفرتة من كانون الثاين/يناير ٢٠١٧ 
آذار/مارس ٢٠١٨. ويف عام ٢٠١٧، ُضبط يف نيجرييا ٩٦ طنًّا  إىل 
مضبوطات  حجم  ويتجاوز   .٢٠١٦ عام  يف  أطنان  بثالثة  مقارنة 
الرتامادول يف نيجرييا اآلن حجم مضبوطات الكوكايني والهريوين 
كمية  تجاوزت  األمر،  واقع  ويف  مجتمعة.  وامليثامفيتامني 
الرتامادول املضبوط يف نيجرييا يف عام ٢٠١٧ إجاميل مضبوطاته 
يف جميع أنحاء أفريقيا يف عام ٢٠١٦ )أكرث من ٦4 طنًّا(. وأشارت 
السلطات أيضاً إىل االنتشار الواسع ألنواع من أقراص الرتامادول 

بجرعات غري معتمدة ترتاوح بني ١٢٠ مليغراماً و٢5٠ مليغراماً.

لترسيب  عمليات  وقوع  عن  ديفوار  كوت  وأبلغت   –3٩٨
الرتامادول من القنوات املرشوعة، يف عام ٢٠١٧، ضبطت خاللها 
منه.  كيلوغراما   ٢٦ يزيد عن  ما  القانون  بإنفاذ  املعنية  سلطاتها 
ويف غانا املجاورة، أفادت هيئة األغذية واألدوية بأنه قد تبني من 
خالل التفتيش عىل الصيدليات يف منطقة أشانتي أن الرتامادول 
اللوائح  يخالف  مبا  بدون وصفة طبية  نحو غري سليم  يباع عىل 
ذلك،  إىل  وإضافة  طبية.  وصفة  تقديم  تشرتط  التي  الوطنية 
لتعاطي أقراص من الرتامادول تحتوي عىل  شهدت غانا انتشاراً 
إىل ٢5٠ مليغراماً،  جرعات كبرية منه ترتاوح بني ١٢٠ مليغراماً 

مام يسهم يف زيادة إساءة استعامل هذا العقار يف سائر أنحائها.

وال تزال الحكومة املرصية تفيد بضبط كميات كبرية من   –3٩٩
الوطنية منذ عام ٢٠١3.  للمراقبة  الذي بات يخضع  الرتامادول، 
أقراص  شكل  يف  تضبط  الرتامادول  كميات  معظم  أن  ورد  وقد 
عىل  مضبوطاته  إجاميل  زاد  وقد  املرصية.  البحرية  املوانئ  يف 
 املستوى الوطني من ٢١٧ مليون قرص يف عام ٢٠١٦ إىل أكرث من 
األقراص  لبعض  تحليل  وأكد   .٢٠١٧ عام  يف  قرص  مليون   ٢3١
املضبوطة وجود مجموعة من الشوائب، مام يشري إىل أنها صنعت 
عىل نحو غري مرشوع. وقد أفادت مصلحة الطب الرشعي التابعة 
بتعاطي  مرتبطة  وفاة  حالة   43 بوقوع  مرص  يف  العدل  لوزارة 

الرتامادول يف عام ٢٠١٧.

حيث  املغرب،  يف  االنتشار  يف  آخذ  الرتامادول  زال  وما   –4٠٠
أبلغت سلطاته عن ضبط حوايل 4٠ مليون قرص يف عام ٢٠١٧.

رسميًّا  أبلغ  الذي  أفريقيا  يف  الوحيد  البلد  هي  وزامبيا   –4٠١
املضبوطة عىل  الكميات  زادت  وقد  القات،  من   عن مضبوطات 

٢٠٠ كيلوغرام يف عام ٢٠١٧.

مستحرضات  من  لرتاً   ٧٢٩ حوايل  بضبط  كينيا  وأفادت   –4٠٢
مختلفة من الكيتامني يف عام ٢٠١٧.

وأبلغت السلطات يف موريشيوس عن وجود ارتفاع ملحوظ   –4٠3
يف انتشار املؤثِّرات النفسانية الجديدة يف البلد. وكانت السلطات 
الوطنية قد أفادت بأن مجموع مضبوطاتها من تلك العقاقري بلغ 
حوايل ٠.3 كيلوغرام يف عام ٢٠١5 و٠.١ كيلوغرام يف عام ٢٠١٦. 
ويف عام ٢٠١٧، زاد حجم املضبوطات من هذه املواد إىل أكرث من 
املؤثِّرات  باتت  املتنامي،  االنتشار  لذلك  ونتيجة  كيلوغرام.   ٢.١
لتلقي  رات  باملخدِّ املرتبط  الرئييس  السبب  الجديدة  النفسانية 

العالج داخل مؤسسات الصحة العمومية يف موريشيوس.

التعاطي والعالج  –5

تعاطي  لحالة  الحقيقية  األبعاد  تحديد  الصعب  من   –4٠4
املنطقة،  يف  املتاحة  البيانات  نقص  بسبب  أفريقيا  يف  رات  املخدِّ
لكنها مل تتحسن بوجه عام حسب البيانات املتاحة. وقد أفادت 
بني  استعامال  العقاقري  أشيع  يزال  ال  القنَّب  بأنَّ  املنطقة  بلدان 
رات. وتوحي الدراسات الصادرة عن بعض البلدان  متعاطي املخدِّ

رات األخرى آخذة أيضاً يف االرتفاع. بأنَّ معدالت تعاطي املخدِّ

الجزائر  يف  السلطات  أصدرت   ،٢٠١٨ آذار/مارس  ويف   –4٠5
االبتدائية  املدارس  طالب  بني  اإلدمان  مواد  تعاطي  عن  تقريراً 
تم جمعها  بيانات  بناًء عىل  الجزائر  أنحاء  مختلف  والثانوية يف 
أنَّ  التقرير  وبنيَّ   .٢٠١٦ عام  يف  أُجريت  استقصائية  دراسة  من 
من  الطالب  أوساط  يف  اإلدمان  مواد  تعاطي  انتشار   معدالت 
هؤالء  من  املائة  يف   ٨ تعاطى  األعىل، حيث  فأكرث هي   ١٨ سن 
الطالب القنَّب يف االثنى عرش شهراً السابقة، وتعاطى 5 يف املائة 
منهم املؤثِّرات العقلية الخاضعة للمراقبة، و٢ يف املائة امليثيلني 
الكوكايني. وبني الطالب من  املائة  ديوكيس ميثامفيتامني، و١ يف 
أعىل  الذكور  بني  التعاطي  انتشار  معدل  كان   ،١٧ إىل   ١5 سن 
بكثري من معدل التعاطي بني الفتيات فيام يتعلق بجميع أنواع 
رات. فعىل سبيل املثال، كان معدل انتشار تعاطي القنَّب يف  املخدِّ
 االثنى عرش شهراً السابقة بني الذكور ٧.4٢ يف املائة، مقارنًة بنسبة 
تعاطي  انتشار  معدل  بلغ  وباملثل،  الفتيات.  بني  املائة  يف   ٠.٢3
امليثيلني ديوكيس ميثامفيتامني بني الذكور ٢.٢3 يف املائة مقارنة 
بنسبة ٠.٠٨ يف املائة بني الفتيات. وأشارت الدراسة أيضاً إىل أنَّ 
“الهروب من الواقع” كان السبب األكرث شيوعاً بني األسباب التي 

رات. أوردها الطالب لتعاطيهم املخدِّ

رات يف أواخر  وكشفت دراسة أجريت عن استهالك املخدِّ  –4٠٦
العاصمة  يف   ١٨ إىل   ١4 سن  من  املدارس  طالب  بني   ٢٠١٧ عام 
الكامريونية ياوندي عن أنَّ ٦.١١ يف املائة من الطالب يستهلكون 
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أن  عن  أيضاً  الدراسة  وكشفت  طبية.  غري  ألغراض  الرتامادول 
رات كبرية، إذ كان أكرث من  مستويات معرفة الطالب ببعض املخدِّ
٩5 يف املائة منهم عىل علم بالرتامادول والكوكايني. ولكن مستويات 
رات األخرى، مبا فيها القنَّب، كانت منخفضة حيث  معرفتهم باملخدِّ
بلغت 3٧.٨ يف املائة. وكشفت الدراسة أيضاً عن معارضة الغالبية 
معظم  ومعارضة  للطالب،  رات  املخدِّ لبيع  الطالب  من  العظمى 

رات بناًء عىل طبيعة العقوبة. الطالب ملعاقبة متعاطي املخدِّ

ويف أعقاب األزمة، التي نشبت بشأن تعاطي الهريوين يف   –4٠٧
أواخر عام ٢٠١٠، عملت كينيا عىل استحداث برنامج عالجي دوايئ 
اسرتاتيجية  خطة  إطار  يف  بالحقن  رات  املخدِّ متعاطي  أجل  من 
الربنامج خدمات من  األيدز. ووفر  ملواجهة  نطاقاً  أوسع  وطنية 
اآلن،  بالحقن حتى  رات  املخدِّ متعاطي  أجل ٨٠٠ ٢ شخص من 
بالحقن  رات  املخدِّ متعاطي  وصم  من  للحد  مبادرات  نفذ  كام 
الفرص  املهني وغري ذلك من  للتدريب والعمل  مع توفري فرص 
الربنامج  نطاق  توسيع  إىل  كينيا  وتسعى  العالج.  عقب  املناسبة 
القادمة،  ليعالج ما يصل إىل  ٠٠٠ ٩ شخص يف السنوات الثالث 
وتعتزم استعامل البوبرينورفني والنالرتيكسون يف العالج من أجل 

توسيع الخيارات العالجية املتاحة.

رات يف موريشيوس،  وطبقاً لتقرير املرصد الوطني للمخدِّ  –4٠٨
رات  املخدِّ متعاطي  عدد  فإن  آذار/مارس ٢٠١٨،  يف  الصادر 
أنَّ  إىل  التقرير  ويشري  تقريباً.  شخص   5 ٠٠٠ فيها  يبلغ  بالحقن 
هؤالء األشخاص ما زالوا ميثلون العامل الرئييس يف املعدل املرتفع 
النتشار العدوى بفريوس نقص املناعة البرشية والتهاب الكبد من 
النوع C يف موريشيوس، حيث تبلغ نسبة املصابني بينهم بالتهاب 
الكبد من النوع C أكرث من ٩5 يف املائة ونسبة املصابني بشكل 
 C متزامن بفريوس نقص املناعة البرشية والتهاب الكبد من النوع
44 يف املائة. ويشري التقرير أيضاً إىل أن عدد املشاركني يف برنامج 
٠٠٠ 4 شخص  بقليل  تجاوز  األفيونية  باملؤثِّرات  اإلبدايل  العالج 

حتى حزيران/يونيه ٢٠١٧.

تعاطي  من  الوقاية  جهاز  نرش   ،٢٠١٨ شباط/فرباير  ويف   –4٠٩
“الرصد  بعنوان  دراسة  سيشيل  يف  التأهيل  وإعادة  رات  املخدِّ
البيولوجي والسلويك ملتعاطي الهريوين يف سيشيل لعام 2017”. 
متعاطي  عدد  تحديد  هو  للدراسة  الرئييس  وكان الهدف 
األخرى  رات  واملخدِّ الهريوين  متعاطو  فيهم  مبن  الهريوين، 
بالحقن، بني السكان، وتحديد الخصائص الدميوغرافية ملتعاطي 
مختلفني  رقمني  الدراسة  نتائج  وقدمت  البلد.  يف  الهريوين 
رات بالحقن من خالل استخدام منهجيتني  لعدد متعاطي املخدِّ
املتعاطني  عدد  أنَّ  األوىل  الطريقة  قدرت  فقد  مختلفتني. 
تقريباً،  شخص  و٨٠٠ 4   4 ٠٠٠ بني  يرتاوح  بالحقن  رات  للمخدِّ
استعامل  معدالت  عىل  بناًء  الثانية،  الطريقة  قدرت  بينام 
 ٢ 5٦٠ هو  عددهم  أنَّ  رات،  باملخدِّ املتعلقة  العالج  خدمات 
 ٢٠١١ عام  يف  أجريت  سابقة  دراسة  وكانت  تقريباً.  شخصاً 
رات  باستخدام الطريقة الثانية قد قدرت عدد املتعاطني للمخدِّ
إىل   ٢٠١٧ عام  دراسة  وأشارت  شخصاً.   ٦٧١ ١ بنحو  بالحقن 
النظر  بغض  سيشيل،  يف  بالحقن  رات  املخدِّ متعاطي  عدد  أنَّ 

عن الطريقة املستخدمة يف تحديده، مرتفع )حوايل 3 يف املائة( 
بالنسبة إلجاميل عدد السكان البالغ ٨43 ٩5 نسمة.

ويف شباط/فرباير ٢٠١٨، افتُتحت عيادة للعالج بامليثادون   –4١٠
يف موانزا، يف منطقة البحريات بجمهورية تنزانيا املتحدة. وخالل 
 األشهر الستة األوىل من عملها، وفرت العيادة الخدمات ألكرث من 
العالج  برنامج  طُبق  وقد  رات.  املخدِّ متعاطي  من  شخص   ١٠٠
مستشفى  عيادة  يف  عام ٢٠١١،  يف  البلد  يف  مرة  ألول  بامليثادون 
موهيمبيليا الوطنية، ويف عام ٢٠١٨، كان هناك خمسة مرافق مامثلة 
يف البلد، وتلقى ما مجموعه ٠٠٠ ٦  مريض تقريباً العالج بامليثادون. 
رات وإنفاذ قوانينها بسبيلها  وإضافة لذلك، كانت هيئة مراقبة املخدِّ

إىل افتتاح عيادة أخرى للعالج بامليثادون يف العاصمة دودوما. 

القارة األمريكية باء– 

أمريكا الوسطى والكاريب ي

رات الرئيسية التطوُّ  –1

ال تزال العصابات اإلجرامية املنظَّمة العابرة للحدود الوطنية   –4١١
رات من  تستخدم أمريكا الوسطى والكاريب ي للشحن العابر للمخدِّ
رات الرئيسية يف الواليات املتحدة  أمريكا الجنوبية إىل أسواق املخدِّ
تهرَّب  التي  رات  املخدِّ أشيع  هام  والقنَّب  والكوكايني  وأوروبا. 
وقد أُبلغ  كذلك.  تعاطياً  وأكرثها  املنطقة،  عرب  كبرية   بكميات 
عن اتجاهات مامثلة بشأن مضبوطات عشبة القنَّب والكوكايني يف 
بعض البلدان، مام قد ييش باستخدام عشبة القنَّب لسداد بعض 

مدفوعات املتجرين بالكوكايني عىل طول سلسلة االتجار.

من  املائة  يف   ١١ بنسبة  الوسطى  أمريكا  واستأثرت   –4١٢
وُضبط   ،٢٠١٦ عام  يف  العامل  نطاق  عىل  الكوكايني  مضبوطات 

معظمها يف بنام.

أمريكا  يف  املضبوطة  الكوكايني  كميات  ازدادت  وعموماً،   –4١3
ومن  و٢٠١5.   ٢٠١٦ بالعامني  مقارنة   ٢٠١٧ عام  يف  الوسطى 
زراعة  حجم  يف  الحادة  بالزيادة  متصالً  ذلك  يكون  أن  املرجح 
كولومبيا،  يف  الكوكايني  وإنتاج  املرشوعة  غري  الكوكا  شجرية 

والطلب عىل الكوكايني يف أوروبا وأمريكا الشاملية.

التعاون اإلقليمي  –2

املعنية  اإلقليمية  اللجنة  أصدرت  يف آب/أغسطس ٢٠١٨،   –4١4
عن  تقريراً  )الكاريكوم(  الكاريبية  للجامعة  والتابعة   باملاريوانا 
انتهاج  خالل  من  الجامعة  تلك  بلدان  مستقبل   حامية 
وعنوانه  مسؤولة،  املاريوانا  بشأن  قانونية  اجتامعية  سياسات 
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بسبب   ٢٠١4 عام  يف  اللجنة  تلك  املنطقة  يف  الحكومات  رؤساء 
شعورهم بالقلق إزاء معدالت إيداع الشباب يف السجون بسبب 
باستعامل  العام  الصعيد  عىل  املتزايد  واالهتامم  القنَّب  تعاطي 
القنَّب لألغراض الطبية. ويتضمن التقرير املذكور إشارة إىل الخربات 
يف األغراض  القنَّب  الستعامل  الرقايب  التنظيم  مجال  يف  املكتسبة 
الطبية وغري الطبية يف البلدان املجاورة ويف بعض الواليات األمريكية. 
النهايئ  الهدف  يكون  بأن  التقرير  ذلك  يف  اللجنة  تلك  وأوصت 
للجامعة الكاريبية هو إنشاء إطار تنظيمي رقايب الستعامل القنَّب 
أيضاً  اللجنة  وأوصت  والتبغ.  بالكحوليات  الخاص  لإلطار   مامثل 
بأال تعترب الدول األعضاء يف الجامعة الكاريبية نفسها ملزمة بالتقيد 
الالزمة  القرارات  صنع  يف  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  باالتفاقيات 
للميض قُدماً يف إصالح ترشيعات القنَّب، وأن تعمل تلك الدول معاً 
عىل صوغ موقف إقليمي رسمي إزاء الحاجة إىل تعديل معاهدات 
األمم املتحدة القامئة التي تنظم استخدام القنَّب وإنتاجه. وتؤكد 
الهيئة مجدداً أنَّ اتفاقية سنة 1٩٦1 تقرص استعامل القنَّب عىل 
األغراض الطبية والعلمية حرصاً، كمبدأ أسايس يندرج يف صميم 
الخروج  ميكن  وال  رات  للمخدِّ الدولية  للمراقبة  القانوين  اإلطار 
عليه. ويقع عىل عاتق الدول األطراف يف االتفاقية التزام بتنفيذ 
ع الهيئة الدول عىل اعتامد  أحكام االتفاقية داخل إقليمها. وتشجِّ
رات من جرائم بسيطة  املخدِّ للتصدي ملا يرتكبه متعاطو  تدابري 
رات تتناسب مع بساطة جرامئهم، مبا يف ذلك، عند  متعلقة باملخدِّ
االقتضاء، بدائل للقبض عليهم وسجنهم، وتشري إىل أنَّ تلك التدابري 

رات. منصوص عليها يف االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ

من  مسؤوالً   ٢4 شارك   ،٢٠١٧ األول/ديسمرب  كانون  ويف   –4١5
إطار  يف  الهيئة  نظمتها  دراسية  حلقة  يف  وهندوراس  غواتيامال 
مرشوعها للتعلُّم. وُعقدت الحلقة الدراسية يف مدينة غواتيامال، 
االجتامع  يف  وساهم  غواتيامال.  يف  الخارجية  وزارة  واستضافتها 
مراقبة  وبرنامج  العاملية  الصحة  منظمة  من  ممثلون  أيضاً 
رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب  بني  املشرتك  الحاويات 
والجرمية ومنظمة الجامرك العاملية. ومرشوع التعلُّم املذكور هو 
التنظيم  الحكومات عىل  قدرة  لتعزيز  الهيئة  من  عاملية  مبادرة 
رة واملؤثِّرات العقلية  الرقايب للتجارة املرشوعة يف العقاقري املخدِّ
والسالئف الكيميائية ورصدها )انظر القسم واو من الفصل الثاين 

أعاله لالطالع عىل مزيد من التفاصيل(.

وقد دأبت بلدان أمريكا الوسطى والكاريب ي عىل التعاون   –4١٦
رات ويف ترويج  يف مجال مكافحة الجرمية املنظمة واالتجار باملخدِّ
رات، بدعم من مكتب األمم  نهج فعال لخفض الطلب عىل املخدِّ
رات والجرمية، من خالل عدد من املبادرات  املتحدة املعني باملخدِّ
الحاويات؛  مراقبة  برنامج  املبادرات  تلك  وتشمل  االسرتاتيجية. 
العامني  املدعني  وشبكة  املطارات؛  بني  التخاطب  ومرشوع 
ملكافحة الجرمية املنظَّمة؛ ومرشوع مكتب األمم املتحدة املعني 
والتعاون  الجنائية  التحقيقات  بشأن تعزيز  والجرمية  رات  باملخدِّ
يف مجال العدالة الجنائية عىل امتداد درب الكوكايني يف أمريكا 
القوية  األرس  وبرنامجي  أفريقيا؛  وغرب  والكاريب ي  الالتينية 

أجل خفض  من  املكتب  بهام  ينهض  اللذين  الوالديَّة،  واملهارات 
رات. الطلب عىل املخدِّ

منظومة  أمانة  وقَّعت   ،٢٠١٧ األول/ديسمرب  كانون  ويف   –4١٧
جهود  لدعم  اتفاقاً  األورويب  واالتحاد  الوسطى  أمريكا  تكامل 
الوطنية.  عرب  املنظمة  الجرمية  مكافحة  إىل  الرامية  املنطقة 
يورو  مليون   ٢٠ مبلغ  بتقديم  األورويب  االتحاد  وقد تعهَّد 
والتحقيقات  التحريات  مجال  يف  “التعاون  املعنون  للمرشوع 
الجنائية يف أمريكا الوسطى ملكافحة الجرمية عرب الوطنية واالتجار 
رات”. وستكون هذه املبادرة جزءاً من اإلطار األوسع نطاقاً  باملخدِّ
مساهامت  ستتلقى  كام  الوسطى،  ألمريكا  األمنية  لالسرتاتيجية 

من إسبانيا وأمانة منظومة تكامل أمريكا الوسطى.

ويف كانون الثاين/يناير وشباط/فرباير ٢٠١٨، نرشت فرقة   –4١٨
تقييم  عمليتي  عن  تقريرين  املالية  باإلجراءات  املعنية  العمل 
متبادل لكل من بنام وبربادوس. ويشتمل التقريران عىل تحليالت 
تنفيذ  البلدان يف  الذي أحرزه هذان  بالتقدم  وتوصيات متعلقة 
التدابري الرامية إىل مكافحة جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب 
رات. ويف  باملخدِّ االتجار  الصلة، مبا يف ذلك  األخطار ذات  وسائر 
والثالثني  السابع  االجتامع  بنام  استضافت   ،٢٠١٨ متوز/يوليه 

لفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية ألمريكا الالتينية.

 3–  الترشيعات والسياسات 
واإلجراءات الوطنية

يف  القضائية  التحقيقات  رشطة  أنشأت  كوستاريكا،  يف   –4١٩ 
ذلك،  عىل  وعالوة  املنظمة.  الجرمية  ملكافحة  قسامً   ٢٠١٧ عام 
تعزيز  املتحدة عىل  الواليات  مع  الوطني  الجنايئ  املخترب  تعاون 
٢٠١٧ مبوجب  عام  يف  املخترب  اعتامد  وجرى  التحقيقية.  قدراته 
معياري املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس ١٧٠٢٠ و١٧٠٢5 بشأن 

التحليل الكيميايئ وعلم السموم والكيمياء الحيوية.

خالل  من  الصحي،  التنظيم  وكالة  هندوراس  وأنشأت   –4٢٠
الجريدة  يف  نرش  الذي   PMC–032–2017 التنفيذي  املرسوم 
وماليًّا  تقنيًّا  مستقلة  والوكالة   .٢٠١٧ أيار/مايو  يف  الرسمية 
وإداريًّا عن وزارة الصحة، ويستضيفها املجلس الوزاري القطاعي 
تحرير  إىل  الوكالة  إنشاء  ويرمي  االجتامعي.  واإلدماج  للتنمية 
أنشطة التنظيم الرقايب الصحي من املركزية وتعزيزها. وستدعم 
يف  املجدولة  املواد  تحركات  ومراقبة  رصد  أنشطة  الوكالة  تلك 
هندوراس وتنهض فيها بدور السلطة الوطنية الجديدة املختصة 

رات. بشؤون االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ

ويف عام ٢٠١٧، أنشأت وزارة األمن الوطني يف ترينيداد   –4٢١
ضمن  املنظمة،  بالجرمية  املعنية  االستخبارات  وحدة  وتوباغو 
مكتب  الوحدة  واستوعبت  وتوباغو.  ترينيداد  رشطة  دائرة 
التابع  النارية  واألسلحة  رات  واملخدِّ املنظمة  الجرمية  مكافحة 
واالستخبارات  اإلجرامية  العصابات  مكافحة  ووحدة  للدائرة 
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تبادل  تحسني  هو  اإلصالح  هذا  من  والهدف  للدائرة.  التابعة 
املعلومات والتعاون يف تنفيذ العمليات بني املؤسسات الوطنية.

الزراعة واإلنتاج والصنع واالتجار  –٤

العقاقري املخدِّرة  )أ( 

ما فتئت بنام، التي تشرتك يف الحدود مع كولومبيا وتقع   –4٢٢
وكوكايني  والكوكايني  القنَّب  لتهريب  املستخدم  الدرب  عىل 
“الكراك” باتجاه الشامل من منطقة األنديز إىل أمريكا الشاملية 
الكوكايني  من  كميات  أكرب  سنوات  عدة  منذ  تضبط  وأوروبا، 
بأنَّها ضبطت ٦٦.٩ طنًّا من  الهيئة  بنام  أبلغت  املنطقة. وقد  يف 
الكوكايني يف عام ٢٠١٧، بزيادة قدرها ١٢.٧ يف املائة عىل الكمية 
يف   35.٩ قدرها  وبزيادة  طنًّا(،   5٩.3(  ٢٠١٦ عام  يف  عنها  املبلَّغ 
ومن  طنًّا(.   4٩.٢(  ٢٠١5 يف عام  عنها  املبلَّغ  الكمية  عىل  املائة 
حجم  يف  الحادة  باالرتفاعات  متصلة  الزيادة  هذه  أنَّ  املرجح 
زراعة الكوكا وإنتاج الكوكايني عىل نحو غري مرشوع يف كولومبيا 
الكوكايني  كميات  ازدياد  إىل  أدت  التي  و٢٠١٧   ٢٠١٦ عامي  يف 

املتجر بها عرب معظم بلدان أمريكا الوسطى والكاريب ي.

عىل  أيضاً  الواقعة  كوستاريكا،  يف  مامثل  اتجاه  ولوحظ   –4٢3
 ٢٠١٧ عام  يف  أفادت  حيث  الشامل،  صوب  التهريب  درب 
بضبط ثاين أكرب كمية من الكوكايني يف املنطقة، وبلغ حجم تلك 
املضبوطات نحو نصف الكمية املضبوطة يف بنام املجاورة. ويصل 
ه إىل  إىل كوستاريكا، عرب بنام، الكوكايني الكولومبي املنشأ املوجَّ
كوستاريكا  أفادت  وقد  وأوروبا.  املتحدة  والواليات  املكسيك 
يف   ٢٠.١ بنسبة   ٢٠١٧ عام  يف  من الكوكايني  مضبوطاتها  بزيادة 
املائة )٢٧.٩ طنًّا يف املجموع( عن عام ٢٠١٦ )٢3.٢ طنًّا(، وبنسبة 

٦3.٩ يف املائة عن عام ٢٠١5 )١٧ طنًّا(. 

نبتات خشخاش  عام ٢٠١٧ عدد  ازداد يف  غواتيامال،  ويف   –4٢4
غواتيامال  حكومة  فقد أبادت  املبادة.  والقنَّب   األفيون 
٢٧٨ ٠٠4 4١٧ نبتة من خشخاش األفيون، معظمها يف مقاطعة 
يف  أساساً  وذلك  القنَّب،  من  نبتة  و345 ٠33 ٦  سان ماركوس، 
مضبوطات  ازدياد  استمر  كام  وبيتني.  توتونيكابان  مقاطعتي 
بزيادة   ،٢٠١٧ عام  يف  طنًّا   ١3.٦ فبلغت  البلد،  يف  الكوكايني 
وبزيادة  طنًّا(   ١٢.٨(  ٢٠١٦ بعام  مقارنة  املائة  يف   ٦.5  قدرها 
أطنان(. وتتشكَّل   ٦.٢( بعام ٢٠١5  املائة مقارنة  قدرها ١٢١ يف 
رات من  الجامعات اإلجرامية املنظمة الضالعة يف االتجار باملخدِّ
أرُس يغلب عليها األصل الغواتياميل. ويشارك يف هذه الجامعات 

أيضاً مواطنون من إكوادور وكولومبيا واملكسيك. 

تزود  التي  والكاريب ي  الوسطى  أمريكا  بلدان  بني  ومن   –4٢5
رات والجرمية ببيانات  الهيئة ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ
عن مضبوطاتها، أفادت الجمهورية الدومينيكية وغواتيامال بأكرب 
الفرتة  مدى  عىل  مامثلة  باتجاهات  الهريوين،  من  مضبوطات 
٢٠١٦–٢٠١٨. وقد أفادت غواتيامال بضبط ٨3.4٠ كيلوغراماً من 

الهريوين يف عام ٢٠١5، و١43.43 كيلوغراماً يف عام ٢٠١٦، و4٧.٩4 
الدومينيكية  الجمهورية  ضبطت  بينام   ،٢٠١٧ يف عام  كيلوغراماً 
5١.٢٠ كيلوغراماً يف عام ٢٠١5، و٦٨.4٩ كيلوغراماً يف عام ٢٠١٦، 
و٢٧.5٧ كيلوغراماً يف عام ٢٠١٧. ويف عام ٢٠١٧، أبلغت الجمهورية 

الدومينيكية عن تفكيك مخترب رسي للفنتانيل يف مدينة سانتياغو.

التنازيل  االتجاه  انعكاس  عام ٢٠١٧  ويف هندوراس، شهد   –4٢٦
كيلوغراماً   ٧35 إىل  انخفضت  التي  املضبوطة،  الكوكايني  لكمية 
أي  التايل،  يف العام  طن   ٢.١ إىل  ارتفعت  ولكنها   ،٢٠١٦ عام  يف 
مستوى  دون  ولكن   ،٢٠١5 عام  يف  مستواها  من  قليالً   أعىل 
زادت  مامثل،  اتجاه  ويف  طنًّا.   ١١.٧ ُضبط  عندما   ،٢٠١4 عام 
 مضبوطات عشبة القنَّب زيادة حادة أيضاً يف عام ٢٠١٧ فبلغت 
التي ضبطت يف  املنخفضة  الكمية  بكثري من  أعىل  أي  أطنان،   5 
عام ٢٠١٦ )١55 كيلوغراماً(، ولكن أقل من مجموع املضبوطات 
يف عام ٢٠١4 )٢٩.٨ طنًّا(. ومن ناحية أخرى، ما انفكت مضبوطات 

كوكايني “الكراك” تتزايد منذ عام ٢٠١5.

جريانها  معظم  غرار  عىل  الهيئة،  نيكاراغوا  وأبلغت   –4٢٧
عام  يف  الكوكايني  من  مضبوطاتها  بزيادة  الوسطى،  أمريكا  يف 
 ٢٠١٧ )5.5 أطنان( مقارنة بعام ٢٠١٦ )4.5 أطنان( وعام ٢٠١5 
)4.5 أطنان(. بيد أنَّ مضبوطات عشبة القنَّب يف عام ٢٠١٧ كانت 

األدىن منذ عام ٢٠١3، حيث بلغت ١.٧ طن.

ويف أيلول/سبتمرب ٢٠١٨، نرش برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ   –4٢٨
 ¡Soy joven! عنوانه  السلفادور  يف  البرشية  التنمية  عن  تقريراً 
ويسلط  اآلن؟(.  أفعل  أن  عيلَّ  ماذا  )أنا شاب!   ¿Y ahora qué?
التقرير الضوء عىل التحديات التي يواجهها الشباب من سن ١5 
إىل ٢٩ يف ذلك البلد من حيث التعليم وسوق العمل واملشاركة 
العنف،  أثر  أيضاً  التقرير  ويحلل  االجتامعي.  واالندماج  العامة 
الذي يعدُّ املشكلة الرئيسية التي يواجهها املجتمع السلفادوري، 
عىل الشباب، مبا يشمل قدرة الشباب عىل الصمود إزاءه والوصمة 
الثقافية التي يتعرضون لها بسبب االرتباط بني الشباب والعصابات 
العنيفة، مام يؤثر عىل فرصهم يف العمل والتعليم. ويعرض التقرير 
رات يف مجتمعات الشباب واملدارس ويف محيط  آثار وجود املخدِّ
األرسة. ومن بني التهديدات الرئيسية التي يتعرض لها الشباب يف 
وبيع  املائة(  )4٢.٦ يف  السطو  كانت جرائم  املحلية،  مجتمعاتهم 
رات واالتجار بها )3٩.5 يف املائة( املخاطر األكرث ذكراً عىل  املخدِّ
ألسنة الشباب يف الدراسات االستقصائية التي استخدمت إلعداد 
إىل  تحتاج  التي  الخمس  الشباب  فئات  التقرير  وحدد  التقرير. 
دعم اجتامعي من خالل السياسات العامة، وهي: الشباب خارج 
منظومة التعليم والشباب املعرضون لخطر الترسب من التعليم؛ 
العمل؛ والشابات غري امللتحقات  الذين يطرقون سوق  والشباب 
باملدارس الاليت يتولني رعاية أرسهن؛ والشباب يف املناطق الريفية؛ 

والشباب املعرضون للخطر.

وقد أفاد مكتب النائب العام يف السلفادور بأن ذلك البلد   –4٢٩
سجل خالل الفرتة من كانون الثاين/يناير إىل أيلول/سبتمرب ٢٠١٨ 
التي متارسها  العنف  وفاة 3٦٠ ١ شخصاً ألسباب تتعلق بأعامل 
رات. عصابات الشباب وسجن ٦٦٧ ٢ شخصاً بسبب االتجار باملخدِّ
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يف  لها  املجاورة  البلدان  خالف  عىل  عادة،  بليز  وتُبلغ   –43٠
أمريكا الوسطى، عن مضبوطات من القنَّب أكرب من مضبوطات 
الكاري  ب  ي،  جزر  بعض  يف  أيضاً  لوحظ  اتجاه  وهذا   الكوكايني، 
مبا فيها سانت لوسيا. وأفادت بليز الهيئة، يف عام ٢٠١٨، بضبط 
أكرب  كمية  وهي   ،٢٠١٧ عام  يف  الكوكايني  من  كيلوغراماً   ٦4.5
 ٢٠١٦ عام  يف  ضبطت  التي  الكمية  من  املائة  يف   34٧  بنسبة 
يف  القنَّب  من  مضبوطاتها  حجم  وكان  كيلوغراماً(.   ١4.4( 
عام ٢٠١٧ )وهي ٩5٨.٢ كيلوغراماً( أعىل بنسبة ٦.٢ يف املائة مام 

كان عليه يف عام ٢٠١٦ )٩٠١.٩ كيلوغرام(.

باعتبارهام  ِذكراً  البلدان  أكرث  وكولومبيا  جامايكا  وكانت   –43١
من  والكاريب ي  الوسطى  أمريكا  بلدان  ملضبوطات   مصدراً 
عشبة القنَّب. وشملت املصادر األخرى، التي أبلغت عنها بلدان 
والسلفادور  وبريو  القوميات(  بوليفيا )دولة–املتعددة  املنطقة، 

وغواتيامال وكوستاريكا.

الثالث  املتحدة  األمم  مؤمتر  إىل  مقدمة  عمل  ورقة  ويف   –43٢
مبنع  املتعلق  العمل  برنامج  تنفيذ  يف  املحرز  التقدم  الستعراض 
من  الخفيفة  واألسلحة  الصغرية  باألسلحة  املرشوع  غري  االتجار 
حزيران/ يف  املعقود  عليه،  والقضاء  ومكافحته  جوانبه  جميع 

يونيه ٢٠١٨، أُبرز أثر انتشار األسلحة الصغرية يف جامايكا، وُذكر 
والواليات  املتحدة  واململكة  كندا  إىل  منها  تهرَّب  رات  املخدِّ أنَّ 
املتحدة، وأن األسلحة غالباً ما تهرَّب إليها من هايتي والواليات 
نشطة،  عصابة   ٢٧4 حوايل  أنَّ  ر  قدِّ الورقة،  ويف تلك  املتحدة. 
املائة  يف   ٨٠ عن نحو  مسؤولة  الوطنية،  للحدود  عابر  معظمها 
من الجرائم الكربى يف جامايكا. ووفقاً لإلحصاءات املستمدة من 
من  املائة  يف   ٨١.4 نسبته  ما  ارتكب  جامايكا،  يف  الدرك  قوات 
ناري، وكان معظم  باستخدام سالح  القتل يف عام ٢٠١٧  جرائم 

مرتكبي الجرائم العنيفة وضحاياها من الشبان.

أيضاً  متزايد  قلق  مصدر  النارية  باألسلحة  االتجار  وميثل   –433
وبربادوس  وبربودا  أي يف أنتيغوا  الكاريب ي،  رشق  منطقة  يف 
وسانت كيتس  غرينادين  وجزر  فنسنت  وسانت  ودومينيكا 
ونيفيس وسانت لوسيا وغرينادا. وورد أنَّ األسلحة النارية تدخل 
إىل بلدان املنطقة دون اإلقليمية من الواليات املتحدة وترينيداد 
ويف عام ٢٠١٧،  )جمهورية–البوليفارية(.  وفن زويال  وتوباغو 
العنيفة  وغري  العنيفة  والجرائم  القتل  جرائم  معدالت  ازدادت 
من  تنتج  القتل  جرائم  معظم  أنَّ  ويُعتقد  رات؛  باملخدِّ املتصلة 
املنظَّمة  اإلجرامية  الجامعات  بني  النفوذ  مناطق  عىل  الن زاعات 

رات. الضالعة يف االتجار باملخدِّ

املؤثِّرات العقلية )ب( 

من  تأثراً  أقل  والكاريب ي  الوسطى  أمريكا  منطقة  أنَّ  مع   –434
فإنَّ  بها،  واالتجار  األمفيتامينية  املنشطات  بصنع  أخرى  مناطق 
بعض بلدانها ظلت تبلغ بانتظام، خالل السنوات الخمس املاضية، 
حمض  إيثيالميد  ثنايئ  ومن  املواد  هذه  من  عن مضبوطات 
الليرسجيك. وتشمل بلدان املنشأ املذكورة يف تقارير البلدان كالًّ 

من الجمهورية الدومينيكية وغواتيامال وكولومبيا وهولندا، فضالً 
عن كوراساو.

الجمهورية  يف  السلطات  فكَّكت   ،٢٠١٧ عام  ويف   –435
الدومينيكية مخترباً رسيًّا إلنتاج “اإلكستايس” والكيتامني يف مدينة 

بويرتو بالتا.

ضبط  عن  كوستاريكا  أبلغت  أيضاً،   ٢٠١٧ عام  ويف   –43٦
ما مجموعه ٩٩١ 53 “جرعة” من “اإلكستايس”، وهي أكرب كمية 

“إكستايس” تبلِغ عن ضبطها خالل الفرتة ٢٠١٠–٢٠١٧.

السالئف )ج( 

تنفيذ  عن   ٢٠١٨ لعام  الهيئة  تقرير  يف  االطالع  ميكن   –43٧ 
املادة ١٢ من اتفاقية سنة ١٩٨٨ عىل استعراض شامل للحالة فيام 
يتصل مبراقبة السالئف والكيمياويات التي يكرث استخدامها يف صنع 

رات واملؤثِّرات العقلية بصفة غري مرشوعة يف املنطقة. املخدِّ

املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية )د( 

الصحي  التنظيم  وكالة  نرشت   ،٢٠١٧ آب/أغسطس  يف   –43٨
الوطنية.  للمراقبة  الخاضعة  باملواد  ثة  محدَّ قامئة  هندوراس  يف 
للمراقبة  خاضعة  غري  مادة   ١١ األوىل،  للمرة  القامئة،  وتشمل 

الدولية، من بينها الرتامادول.

 ٢٠١٧ عامي  يف  الكيتامني  من  مبضبوطات  بنام  وأفادت   –43٩
و٢٠١٦ كليهام.

التعاطي والعالج  –5

 ،٢٠١٧ حزيران/يونيه  يف  الدومينيكية،  الجمهورية  بدأت   –44٠
األفيونية، برشاكة مع مكتب  باملؤثِّرات  اإلبدايل  للعالج  برنامجاً 
رات والجرمية. وحتى أيلول/سبتمرب  األمم املتحدة املعني باملخدِّ

٢٠١٨، كان 45 من متعاطي الهريوين يستفيدون من الربنامج.

البهاما  جزر  حكومة  نرشت   ،٢٠١٧ آب/أغسطس  ويف   –44١
نتائج دراستها االستقصائية الوطنية لألرس املعيشية بشأن انتشار 
نت الدراسة االستقصائية البيانات املستمدة من  رات. وتضمَّ املخدِّ
أفراد ترتاوح سنهم بني ١٢ عاماً و٦5 عاماً عن تعاطيهم للمواد 
املرشوعة واملواد الخاضعة للمراقبة. وأظهرت النتائج أنَّ معدل 
انتشار تعاطي عشبة القنَّب ولو ملرة واحدة يف العمر كان ٢٠ يف 
املائة  باملعدلني ١4 يف  للنساء، مقارنة  للرجال و٧ يف املائة  املائة 
السن  وبلغ متوسط   .١٩٩١ عام  يف  التوايل،  عىل  املائة،  يف  و١3 
معدل  بلغ  كام  ١٧ عاماً.  القنَّب  عشبة  تعاطي  لبدء  عنه  املبلَّغ 
انتشار تعاطي الكوكايني ولو ملرة واحدة يف العمر ٢ يف املائة لدى 
الرجال و٠.4 يف املائة لدى النساء، هبوطاً من نسبتي ٦ يف املائة 
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و١ يف املائة عىل التوايل يف عام ١٩٩١. وبلغ متوسط السن لبدء 
تعاطي الكوكايني ٢5 عاماً.

الوطني  للمرصد   ٢٠١٧ لعام  السنوي  للتقرير  ووفقاً   –44٢
رات التابع لألمانة التنفيذية للجنة مكافحة اإلدمان واالتجار  للمخدِّ
رات يف غواتيامال، كانت عشبة القنَّب هي عقار  غري املرشوع باملخدِّ
التعاطي الرئييس الذي سعى ٢4.٢ يف املائة من األشخاص إىل العالج 
منه يف عام ٢٠١٧. وكانت الكحوليات هي مادة التعاطي الرئيسية 
لدى  واملستنشقات  العالج،  يلتمسون  ممن  املائة  يف   ٢٩.3  لدى 
املائة  لدى ١.٦ يف  “الكراك”  والكوكايني وكوكايني  املائة،  ٢.5 يف 

لكل منهام، واملؤثِّرات العقلية لدى ٠.٩٦ يف املائة.

رات العاملي 2018،)٧3( كان أعىل معدل  ووفقاً لتقرير املخدِّ  –443
رات يف أمريكا الوسطى والكاريب ي يف  انتشار سنوي لتعاطي املخدِّ
عام ٢٠١٦ هو معدل انتشار تعاطي القنَّب، بنسبة ٢.٨ يف املائة 
و٢.٢ يف املائة، عىل التوايل. وبعد القنَّب، كان أعىل معدل انتشار 
املائة(،  )٠.٧ يف  الكوكايني  انتشار  الوسطى هو معدل  أمريكا  يف 
املائة(،  يف   ٠.٢( الطبية  الوصفات  ومنشطات  واألمفيتامينات 
و“اإلكستايس” )٠.١ يف املائة(. ويف منطقة الكاريب ي، جاءت بعد 
القنَّب األمفيتامينات ومنشطات الوصفات الطبية )٠.٩ يف املائة(، 

والكوكايني )٠.٦ يف املائة(، و“اإلكستايس” )٠.١ يف املائة(.

أمريكا الشمالية

رات الرئيسية التطوُّ  –1

ل يف الترشيعات والسياسات املتعلقة بالقنَّب  استمرَّ التحوُّ  –444
يف جميع أنحاء أمريكا الشاملية يف عام ٢٠١٨. ففي كندا، دخل 
القانون C–45 بشأن  األول/أكتوبر ٢٠١٨  النفاذ يف ترشين  حيز 
إنتاجه  وتنظيم  ومراقبة  قانونيًّا  القنَّب  عىل  الحصول  إتاحة 
بالقيود  وتوزيعه وبيعه وحيازته. ومبقتىض هذا القانون، ورهناً 
التي تفرضها املقاطعات أو األقاليم، يُسمح ألي شخص يف الثامنة 
عرشة أو أكرب بحيازة ما قد يصل إىل 3٠ غراماً من القنَّب، وبرشاء 
القنَّب املجفَّف أو الطازج من تجار التجزئة املرخَّص لهم بذلك 
قد  ما  وبزراعة  االتحادي،  املستوى  أو  املقاطعات  مستوى  عىل 
لالستعامل  الواحد  املسكن  يف  القنَّب  من  نبتات  أربع  إىل  يصل 

الشخيص، وكذلك بصناعة منتجات القنَّب. 

ويف ترشين األول/أكتوبر ٢٠١٨ أيضاً، قضت املحكمة العليا   –445
غري  طبية  غري  ألغراض  القنَّب  استعامل  حظر  بأنَّ  املكسيك  يف 
دستوري وذلك بناًء عىل أنَّ األشخاص البالغني لهم “حق أسايس 

يف تطوير شخصيتهم بحرية” دومنا تدخل من جانب الدولة.

رات  رات والجرمية، تقرير املخدِّ )٧3( مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ

رات وعرضها عىل  العاملي ٢٠١٨، الكتيب ٢، ملحة عامة عن الطلب عىل املخدِّ
الصعيد العاملي — أحدث االتجاهات والقضايا الشاملة.

ويف الواليات املتحدة، أباحت واليتا كاليفورنيا وفريمونت   –44٦
مني  واليتا  وشهدت  الطبية،  غري  لألغراض  القنَّب  استعامل 
رات ترشيعية أيضاً يف هذا الصدد. ويف ترشين  وماساتشوستس تطوُّ
الثاين/نوفمرب ٢٠١٨، أثناء انتخابات الكونغرس يف الواليات املتحدة، 
صوَّت املقرتعون يف واليتي ميسوري ويوتا لصالح مبادرات اقرتاعية 
الطبي. ووافق املقرتعون يف والية  للقنَّب  تدعو إىل إنشاء برامج 
ميتشيغان عىل مقرتح يبيح ألي شخص يف الحادية والعرشين أو 
أكرب حيازة القنَّب وزراعته لالستعامل الشخيص، وترخيص اإلنتاج 
داكوتا  والية  يف  ولكْن  بالتجزئة.  وبيعه  ر  املخدِّ لهذا  التجاري 
كان  اقرتاعيًّا  مقرتحاً  الوالية  يف  الناخبني  جمهور  رفض  الشاملية، 

يرمي إىل إباحة استعامل القنَّب ألغراض غري طبية.

الصحة  وزارة  أصدرت   ،٢٠١٧ األول/ديسمرب  كانون  ويف   –44٧
للقنَّب،  الطبي  االستعامل  بشأن  توجيهية  مبادئ  املكسيكية 
أقل  تركيز  نسبة  عىل  تحتوي  التي  املستحرضات  مبوجبها  تُعترب 
من ١ يف املائة من مادة الترتاهيدروكانابينول مستحرضات ذات 
النطاق ومتثِّل مخاطر محدودة فيام  استعامالت عالجية واسعة 

يخص التعاطي واالرتهان ومشاكل الصحة العمومية.

بشأن  واملتابعة  واإلدماج  التنسيق  إىل  الحاجة  ضوء  ويف   –44٨
التصدي  إىل  الرامية  العمل  ومسارات  واالسرتاتيجيات  األهداف 
رات العاملية، اقرتحت وكالة التحقيقات الجنائية يف  ملشكلة املخدِّ
رات ويُلحق  املكسيك إنشاء مكتب وطني يعنى بسياسات املخدِّ
املعنية  السياسات  تنسيق  عن  املسؤول  العام  النائب  مبكتب 

رات يف البلد. باملخدِّ

ويف نفس الوقت، ال تزال مشكلة تعاطي جرعات مفرطة   –44٩
تشري  املتحدة، حيث  يف الواليات  تتفاقم  األفيونية  املؤثِّرات  من 
وفاة  حالة   ٠٠٠ ٧٠ من  أكرث  عن  اإلبالغ  إىل  األولية  البيانات 
رات هناك يف عام ٢٠١٧. ويف  بسبب الجرعات املفرطة من املخدِّ
تناول جرعات مفرطة،  بسبب  عام ٢٠١٦، تويف ٦3٢ ٦3 شخصاً 
ملراكز  ووفقاً   .٢٠١5 عام  عن  املائة  يف   ٢١.4 قدرها  بزيادة  أي 
بسبب  الوفيات  نسبة  بلغت  منها،  والوقاية  األمراض  مكافحة 
املؤثِّرات األفيونية ٦٦.4 يف املائة من مجموع تلك الوفيات، مع 
حدوث زيادات عرب مختلف الفئات العمرية والعنرصية والعرقية 
الواليات. وحدثت  من  كثري  الحرضية ويف  واملستويات  )اإلثنية( 
الزيادات الكربى يف الوفيات املتعلقة بالكوكايني )5٢.4 يف املائة( 
يُحتمل  والتي  املائة(،  )١٠٠ يف  االصطناعية  األفيونية  واملؤثِّرات 
أن يكون العامل املسبِّب فيها تعاطي عقاقري الفنتانيل ونظائره 

املصنوعة عىل نحو غري مرشوع.

وأسهمت حاالت الوفاة الناجمة عن تعاطي جرعات مفرطة   –45٠
من املؤثِّرات األفيونية يف انخفاض قدره ٠.٢١ سنة يف متوسط العمر 
املتوقَّع لجميع السكان يف الواليات املتحدة بني عامي ٢٠٠٠ و٢٠١5. 
وباإلضافة إىل ذلك، انخفض متوسط العمر املتوقَّع من ٧٨.٧ سنة 
إىل  يرجع جزئيًّا  عام ٢٠١٦، مام  إىل ٧٨.٦ سنة يف  عام ٢٠١5  يف 
الناجمة  الوفاة  وحاالت  الشباب  بني  الوفاة  حاالت  عدد  ازدياد 
عن اإلصابات غري املقصودة، مبا يف ذلك تعاطي جرعات مفرطة 
رات. وعىل نحو مامثل، انخفض متوسط العمر املتوقَّع  من املخدِّ
 عند الوالدة يف مقاطعة كولومبيا الربيطانية يف كندا، خالل الفرتة 



59 الفصل الثالث-  تحليل الوضع العاليم

جرعات  تعاطي  أسهم  سنة:   ٠.3٨ قدره  بإجاميل   ،٢٠١–٢٠١٦4
رات مبقدار ٠.١٢ سنة يف هذا االنخفاض.  مفرطة من املخدِّ

ويف عام ٢٠١٧، شهدت معدالت جرائم القتل يف املكسيك   –45١
يف  والجغرافيا  لإلحصاء  الوطني  للمعهد  ووفقاً  ملحوظة.  زيادة 
املكسيك، فإنَّ متوسط عدد جرائم القتل بني عامي ٢٠١٢ و٢٠١٦ 
بلغ نحو ٠٠٠ ٢٢ جرمية يف السنة؛ غري أنَّ عام ٢٠١٧ شهد تسجيل ما 
يربو عىل ٠٠٠ 3١ حالة وفاة ُعزيت إىل جرائم القتل يف البلد. وكانت 
الواليات التي شهدت أكرب عدد من جرائم القتل هي باخا كاليفورنيا 
عن  أُبلغ  وقد  املكسيك.  ووالية  وغرييرو  وغواناخواتو  وشيواوا 
أعىل معدالت للعنف يف تلك الواليات أيضاً، وُعزي ذلك جزئيًّا إىل 
رات أو  عمليات قامت بها منظامت إجرامية ضالعة يف إنتاج املخدِّ

رات. االتجار بها أو غري ذلك من األنشطة ذات الصلة باملخدِّ

التعاون اإلقليمي  –2

بإنفاذ  املتعلقة  ال يف املسائل  الفعَّ التعاون  ال يزال تعزيز   –45٢
غري  بصفة  بها  واالتجار  رات  املخدِّ صنع  ومكافحة  القانون 
كانون  مختلفة. ويف  إقليمية  آليات  ا من خالل  مرشوعة مستمرًّ
اجتمع ممثلو هيئات من كندا واملكسيك  األول/ديسمرب ٢٠١٧، 
االجتامع  يف  للمشاركة  املكسيك  مدينة  يف  املتحدة  والواليات 
رات. واستعرض  الثاين لحوار أمريكا الشاملية بشأن مكافحة املخدِّ
م املحرز منذ االجتامع السابق  مندوبون من البلدان الثالثة التقدُّ
من  املنطقة  عىل  يؤثِّر  ما  بشأن   ٢٠١٦ ترشين األول/أكتوبر  يف 
السياسات املتَّبعة واإلجراءات املتَّخذة بشأن املؤثِّرات األفيونية. 
االصطناعية،  رات  املخدِّ يف  الزيادة  أيضاً  املندوبون  وناقش 
وترسيب السالئف الكيميائية من مجال االستعامل املرشوع إىل 
مجال االستعامل غري املرشوع، واألنشطة الجارية بهدف الحد من 
حلول  بتحقيق  التزامهم  مجدداً  وأكَّدوا  رات،  املخدِّ عىل  الطلب 
رات واستهالكها واالتجار  الة للتحديات الناشئة عن إنتاج املخدِّ فعَّ
التعاون،  نطاق  توسيع  مواصلة  وبغية  الشاملية.  أمريكا  يف  بها 
عقدت املكسيك والواليات املتحدة يف عام ٢٠١٧ اجتامعني عىل 
مستوى مجلس الوزراء يف إطار الحوار االسرتاتيجي بشأن تعطيل 

أنشطة املنظامت اإلجرامية عرب الوطنية. 

املنطقة  يف  الثالثة  البلدان  بني  اإلقليمي  التعاون  ويشمل   –453
إنفاذ  مجاالت  يف  مشرتكة  عمليات  وتنفيذ  مببادرات  االضطالع 
القانون وتبادل املعلومات االستخبارية ومراقبة الحدود، وكذلك 

تنفيذ أنشطة برية وبحرية. 

 3–  الترشيعات والسياسات 
واإلجراءات الوطنية

د  املوحَّ االعتامدات  قانون  رصد  املتحدة،  الواليات  يف   –454
نحو   ،٢٠١٨ آذار/مارس  يف  النفاذ  حيز  دخل  الذي   ،٢٠١٨ لعام 
ألزمة  التصدي  أجل  من   ٢٠١٨ املالية  للسنة  دوالر  مليارات   4

التمويل  توفري  يشمل  مبا  التدابري،  مبختلف  األفيونية  املؤثِّرات 
رات، وعالج السجناء، ورصد عقاقري الوصفات  الالزم ملحاكم املخدِّ
ألجهزة  املوارد  وتوفري  املجدولة،  الكيميائية  واملنتجات  الطبية 
إنفاذ القانون يف الواليات التي تشهد معدالت عالية من حاالت 
ات لتلقي العالج األويل من تعاطي الهريوين وغريه  دخول املصحَّ
الجرعات  تعاطي  من  الوقاية  ولربامج  األفيونية،  املؤثِّرات  من 

املفرطة، وألنشطة بحثية متنوعة.

ويف آذار/مارس ٢٠١٨ أيضاً، أطلق رئيس الواليات املتحدة   –455
مبادرة بعنوان “وقف تعاطي املؤثِّرات األفيونية والحد من عرض 
رات والطلب عليها”. وتهدف إحدى الركائز الرئيسية لهذه  املخدِّ
التثقيف  رات من خالل  املبادرة إىل الحد من الطلب عىل املخدِّ
والتوعية ومنع اإلفراط يف وصفها طبيًّا، ودعم البحوث، وتنفيذ 
مكافحة  عىل  الرتكيز  إىل  املبادرة  وترمي  سالمة.  تكفل  خطَّة 
رات غري املرشوعة إىل البلد، ومكافحة بيع املؤثِّرات  تدفُّق املخدِّ
الحدود،  وتأمني  اإلنرتنت،  عرب  مرشوع  غري  نحو  عىل  األفيونية 
وتشديد  شديدة،  مخاطر  عىل  تنطوي  التي  الشحنات  وكشف 
العقوبات الجنائية عىل االتجار باملؤثِّرات األفيونية. وعالوة عىل 
الحصول عىل مضادات  إمكانية  توسيع  املبادرة عىل  تركز  ذلك، 
رات، مثل النالوكسون، وعىل خدمات  الجرعات املفرطة من املخدِّ

العالج والتعايف من اإلدمان القامئة عىل األدلة العلمية.

وأعلنت وزارة العدل يف الواليات املتحدة عن سلسلة من   –45٦
فريق مشرتك  إنشاء  تشمل   ٢٠١٨ الثاين/يناير  كانون  يف  التدابري 
الخفية  الشبكة  عرب  األفيونية  باملؤثِّرات  االتجار  مبكافحة  معني 
“داركنت”، يف إطار مبادرة يقودها مكتب التحقيقات االتحادي 
رات، وخصوصاً الفنتانيل وغريه  ترمي إىل استهداف االتجار باملخدِّ
ق  من املؤثِّرات األفيونية، عرب الشبكة الخفية. ومن املزمع أن ينسِّ
التحقيقات  ملكتب  التابعة  املكاتب  التي تبذلها  الجهود  الفريق 
العمل  فرق  بني  الجمع  بغية  العامل،  أنحاء  جميع  يف  االتحادي 
رات  املخدِّ مكافحة  إلدارة  التابعة  رات  باملخدِّ باالتجار  املعنية 
رات  وغريها من الجهات املعنية من أجل التصدي لالتجار باملخدِّ
وزير  أعلن   ،٢٠١٨ الثاين/يناير  كانون  يف  وكذلك  اإلنرتنت.  عرب 
العدل يف الواليات املتحدة، عن حملة تضطلع بها إدارة مكافحة 
رات ملدة 45 يوماً تركِّز عىل الصيدليات ومحرري الوصفات  املخدِّ
من  متناسبة  غري  أو  عادية  غري  مقادير  يرصفون  الذين  الطبية 
ومالحقتهم  رات  باملخدِّ املتَّجرين  مع  التحقيق  وعىل  رات  املخدِّ
قضائيًّا. وبعد شهر من ذلك، أُنشئت فرقة العمل التابعة لوزارة 
العدل واملعنية باملنع واملقاضاة بشأن الوصفات الطبية من أجل 
األفيونية  املؤثرات  من  الطبية  الوصفات  عقاقري  ألزمة  التصدي 
الجهات  مستوى  وعىل  التوزيع.  نظام  مستويات  مختلف  يف 
تدابري  جميع  العمل  فرقة  تستخدم  أن  املزمع  من  املصنعة، 
االتحادي  القانون  مبوجب  املتاحة  واملدنية  الجنائية  االنتصاف 
ملحاسبة الجهات املصنعة للمؤثِّرات األفيونية بشأن أيِّ مامرسات 
إىل  العمل  فرقة  تستند  أن  أيضاً  املزمع  ومن  قانوناً.  جائزة  غري 
املبادرات القامئة التابعة لوزارة العدل وأْن تعزِّزها بهدف التأكُّد 
منتجاتها  ق  تسوِّ األفيونية  للمؤثِّرات  املصنعة  الجهات  أنَّ  من 

بأمانة ووفقاً للقواعد التي وضعتها إدارة األغذية والعقاقري. 
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عدد  يف  العامون  عون  املدَّ أقام  ذلك،  إىل  وباإلضافة   –45٧
واملوزِّعة  املصنعة  الجهات  ضد  قضائية  دعاوى  الواليات  من 
من  الجهات  تلك  تفعله  ما  بسبب  الطبية  األفيونية  للمؤثرات 
تسويقية  حمالت  وإطالق  األفيونية  املؤثِّرات  مشكلة  تأجيج 
املحتوية  الدوائية  منتجاتها  فعالية  بشأن  خادع  محتوى  ذات 
املنتجات.  تلك  إدمان  مخاطر  وضآلة  أفيونية  مؤثِّرات  عىل 
وتشمل تدابري االنتصاف التي التمستها مختلف الواليات يف تلك 
الدعاوى التعويض عن األرضار ورد الحقوق واستصدار أوامر منع 
رشكة قامت  لذلك،  واستجابًة  مدنية.  عقوبات  وتوقيع   قضائية 

“Purdue Pharma” بحملة عالقات عامة واسعة النطاق شملت 
نرش إعالنات يف الصحف عىل صفحة كاملة تعرب فيها عن قلقها 
إزاء استرشاء حوادث الوفاة الناتجة عن تعاطي جرعات مفرطة 

رات والتي أسهمت فيها منتجاتها. من املخدِّ

رات  ويف شباط/فرباير ٢٠١٨، أدرجت إدارة مكافحة املخدِّ  –45٨
جميع نظائر الفنتانيل يف الجدول األول من قانون املواد الخاضعة 
للمراقبة لفرتة مؤقتة )حتى شباط/فرباير ٢٠٢٠( ميكن متديدها 

ملدة عام واحد.

رات قاعدة  وباإلضافة إىل ذلك، وضعت إدارة مكافحة املخدِّ  –45٩
نهائية، ترسي اعتباراً من ١5 آب/أغسطس ٢٠١٨، بشأن اللوائح 
التنظيمية لتعزيز إجراءات منع ترسيب املواد الخاضعة للمراقبة 
إلدارة  الرقايب  التنظيم  قواعد  عىل  أخرى  تحسينات  وإدخال 
حصص إنتاج وصنع واشرتاء املواد الخاضعة للمراقبة املدَرجة يف 
رات أن تحدَّ  الجدولني األول والثاين. ويحقُّ إلدارة مكافحة املخدِّ
من الكمية التي ميكن إنتاجها يف أي سنة من أي مؤثر أفيوين أو 
تلك  أن  رأت  إذا  أي رشكة  تنتجها  التي  األفيونية  املؤثرات  من 
هذه  فرض  من  والهدف  استعاملها.  إساءة  بهدف  ب  ترُسَّ املواد 
القيود املنقَّحة هو تشجيع الجهات املصنعة للمؤثِّرات األفيونية 
رات  عىل توخي املزيد من الحذر ومساعدة إدارة مكافحة املخدِّ
رات،  ات يف بيئة املخاطر املتأتية من املخدِّ عىل التجاوب مع التغريُّ
مع ضامن توافر هذه املواد لتلبية االحتياجات الطبية والعلمية 

والبحثية والصناعية.

الواليات  رئيس  وقَّع   ،٢٠١٨ األول/أكتوبر  ترشين  ويف   –4٦٠
تعاطي  اضطرابات  من  بالوقاية  الخاص  القانون  عىل  املتحدة 
مواد اإلدمان الذي يعزِّز التعايف من املؤثِّرات األفيونية وتقديم 
دعم  بقانون  املعروف  املحلية  واملجتمعات  للمرىض  العالج 
املرىض واملجتمعات املحلية. ومبوجب هذا القانون، سوف ترشف 
أجل  من  منح  برنامج  عىل  والبرشية  الصحية  الخدمات  إدارة 
التدريب  توفر  التي  الشامل”  التعايف  “مراكز  استخدام  توسيع 
العالج  جانب  إىل  واإلسكان  العقلية  الصحة  وخدمات  الوظيفي 
من اإلدمان. وإضافة إىل ذلك، يرمي القانون إىل تحسني التنسيق 
بني سلطات الجامرك وحامية الحدود، ودائرة الخدمات الربيدية 
يف الواليات املتحدة وغريها من الهيئات من أجل وقف شحنات 
رات غري املرشوعة ومنعها من دخول البلد. ويُعنى القانون  املخدِّ
بالتتبُّع الرسيع ملسارات املشاريع البحثية التي تضطلع بها  أيضاً 
رة  املعاهد الوطنية للصحة فيام يتعلق باستعامل العقاقري املخدِّ
غري املسبِّبة لإلدمان من أجل عالج األمل. وأخرياً يُعنى هذا القانون 

األفيونية  املؤثِّرات  ليشمل عالج  الصحية  الرعاية  نطاق  بتوسيع 
تعاطي  اضطرابات  عن  للكشف  الالزم  الدقيق  الفحص  وزيادة 
املؤثِّرات األفيونية. ويلزم القانون برامج املعونة الطبية الحكومية 
“ميديكيد” بتعليق، ال إنهاء، التغطية التأمينية الطبية للقارصين 

لدى إيداعهم يف املؤسسات اإلصالحية.

ووفقاً لألرقام الحكومية الصادرة يف أيلول/سبتمرب ٢٠١٨،   –4٦١
صلة  ذات  وفاة  حالة   4 ٠٠٠ قرابة  عام ٢٠١٧  يف  كندا  شهدت 
واضحة باملؤثِّرات األفيونية أي بزيادة مقابلة قدرها 33 يف املائة 
الفرتة  ويف   .)3 ٠٠5(  ٢٠١٦ عام  يف  الحاالت  هذه  بعدد  مقارنة 
من كانون الثاين/يناير إىل آذار/مارس ٢٠١٨، وقع ما ال يقل عن 
األفيونية، وكان  باملؤثِّرات   ٠٠٠ ١ حالة وفاة ذات صلة واضحة 
ما نسبته ٩4 يف املائة فيها حاالت عرضية )غري مقصودة(، واشتمل 
عىل  هذه  العرضية  الوفاة  حاالت  من  املائة  ٧3 يف  نسبته  ما 
تعاطي الفنتانيل أو نظائر الفنتانيل. وال تزال مقاطعة كولومبيا 
راً بأزمة املؤثِّرات األفيونية، حيث  الربيطانية أشد املقاطعات ترضُّ
العدد  عىل  زيادة  أي   ،٢٠١٧ عام  يف  وفاة  حالة   ١  3٩٩ شهدت 

ل يف عام ٢٠١٦، وهو ٩٧4 حالة وفاة.  املسجَّ

وبغية التصدي ألزمة املؤثِّرات األفيونية، أعلن وزير الصحة   –4٦٢
املامرسات  مواجهة  إىل  الرامية  التدابري  من  كندا عن سلسلة  يف 
األفيونية،  للمؤثِّرات  الصيدالنية  الصناعات  املتَّبعة يف  التسويقية 
مبا يف ذلك فرض قيود شديدة عىل معظم أشكال تسويق عقاقري 
تُوَضع  أن  وبانتظار  األفيونية.  املؤثرات  من  الطبية  الوصفات 
اللوائح التنظيمية الجديدة ذات الصلة رسميًّا قيد التطبيق، دعا 
الوزير الجهات املصنعة واملوزعة للمؤثِّرات األفيونية إىل التوقُّف 
فوراً عن أنشطة تسويق املؤثِّرات األفيونية يف كندا، وذلك عىل 
ص بشأن  أساس طوعي. كام أعلن الوزير عن إنشاء فريق مخصَّ
االمتثال واإلنفاذ لألنظمة التسويقية، تابع لوزارة الصحة يف كندا، 
مع دعمه مبوارد عملياتية تبلغ قيمتها قرابة 4 ماليني دوالر عىل 
نحو  عىل  الفريق  يرصد  أن  املزمع  ومن  سنوات.  خمس  مدى 
استباقي أنشطة تسويق املؤثِّرات األفيونية بهدف إنفاذ القواعد 
الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ  السليمة  غري  باإلعالنات  املتعلقة 
الجنائية  االتهامات  بتوجيه  التوصية  ذلك  يف  مبا  الصدد،  هذا  يف 
إمكانية  استكشاف  عىل  أيضاً  الحكومة  وتعكف  االقتضاء.  عند 
اإلدارية  الغرامات  ذلك  يف  مبا  جديدة،  إنفاذ  أدوات  استحداث 
التي ميكن أن تُفرض رسيعاً يف حالة املخالفات األقل خطورة. ويف 
قضائية  دعاوى  كندا  يف  املقاطعات  بعض  أقامت  نفسه،  الوقت 

ضد رشكات صيدالنية تصنع األفيونيات.

الوطنية  اللجنة  أعلنت   ،٢٠١٧ الثاين/نوفمرب  ترشين  ويف   –4٦3
ملكافحة اإلدمان يف املكسيك أنها سوف تبدأ إجراء بحوث بشأن 
استهالك املؤثِّرات النفسانية الجديدة. وُعقدت حلقة عمل أوىل 
سامت  توصيف  لتعزيز  الالزمة  االسرتاتيجيات  تحديد  بغية 
الكيميايئ  وتركيبها  الجديدة  النفسانية  واملؤثِّرات  رات  املخدِّ
من أجل تنفيذ نظام لإلنذار املبكِّر يف البلد. وعالوة عىل ذلك، 
تعاون مع  اتفاق  ٢٠١٨، عىل  اللجنة، يف حزيران/يونيه  وقَّعت 
املعهد الوطني للعلوم التطبيقية يف إطار الجهود الوقائية التي 

الشباب. تستهدف 
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كندا  يف  النفاذ  حيز  دخل  الذي  القنَّب،  قانون  ومبقتىض   –4٦4
تفرضها  التي  بالقيود  ورهناً   ،٢٠١٨ األول/أكتوبر  ترشين  يف 
أو  املقاطعات أو األقاليم، يجوز لألشخاص الذين بلغوا ١٨ عاماً 
أكرث حيازة كمية ال تزيد عىل 3٠ غراماً من القنَّب، وتقاسمها مع 
أشخاص بالغني آخرين، ورشاء القنَّب املجفَّف أو الطازج وزيت 
القنَّب من تجار التجزئة املرخَّص لهم بذلك عىل مستوى املقاطعة 
نبتات من  أربع  يزيد عىل  ما ال  االتحادي، وبزراعة  املستوى  أو 
وصنع  الشخيص،  االستعامل  لغرض  الواحد  املسكن  يف  القنَّب 
وتتوىل  املن زل.  يف  واملرشوبات،  األطعمة  مثل  القنَّب،  منتجات 
يجب  التي  الرشوط  وضع  عن  املسؤولية  االتحادية  الحكومة 
نطاق  عىل  املنطبقة  واملعايري  والقواعد  املنتجون،  بها  يلتزم  أن 
نُظم  املسؤولية عن وضع  واملقاطعات  األقاليم  الصناعة. وتتوىل 
لإلرشاف عىل التوزيع والبيع، وعن تنفيذ هذه النظم وتعهُّدها 
وإنفاذها. كام ميكن لألقاليم واملقاطعات أن تضيف تدابري خاصة 
بها بشأن السالمة، مثل زيادة الحد األدىن للسن، أو خفض الحد 
األقىص للحيازة الشخصية، أو فرض قيود عىل األماكن التي ميكن 
ة  للبالغني استهالك القنَّب فيها. وينصُّ قانون القنَّب أيضاً عىل عدَّ
تدابري ترمي إىل منع الشباب من الحصول عىل القنَّب، مبا يف ذلك 
وعىل  بالعالمات،  الوسم  أو  والتغليف  التعبئة  عىل  قيود  فرض 
والخدمة  العرض  نوافذ  طريق  عن  بيعه  وعىل  للقنَّب،  الرتويج 
الذاتية أو آالت البيع. وينص القانون عىل جرميتني جديدتني هام 
إعطاء القنَّب أو بيعه للشباب واستغالل الشباب يف ارتكاب جرمية 
الجرميتني  من  أيٍّ  الرتكاب  القصوى  والعقوبة  بالقنَّب؛  تتَّصل 
هي السجن ملدة ١4 عاماً. ويف ٢١ حزيران/يونيه ٢٠١٨، حظي 
ل أحكاماً يف  C–46 باملوافقة امللكية، وهو يعدِّ القانون  مرشوع 
بقيادة  الصلة  ذات  واإلجراءات  الجرائم  تتناول  الجنايئ  القانون 

رات. املركبات اآللية تحت تأثري املخدِّ

ويُعنى عدد من الرشكات باالستثامر يف البحوث املتعلقة   –4٦5
بة بالقنَّب يف كندا.  بإنتاج املرشوبات غري الكحولية والجعة املرشَّ
هذه  آثار  بشأن  علمية  دراسات  توجد  ال  أنَّه  يبدو  حني  ويف 
املنتجات  هذه  تصبح  أن  املتوقع  فمن  الصحة،  عىل  املرشوبات 

متاحة يف البلد فور تطبيق اللوائح التنظيمية ذات الصلة.

ويف أعقاب اعتامد قانون القنَّب، وافقت الحكومة الكندية   –4٦٦
عىل رصد قرابة ٠٠٠ ٧٠٠ دوالر عىل مدى ثالث سنوات للمركز 
املعني بعالج اإلدمان والصحة النفسية من أجل دراسة موضوع 
رات. وتهدف الدراسة إىل  قيادة املركبات اآللية تحت تأثري املخدِّ
الترتاهيدروكانابينول يف  زيادة مستويات  تأثري  كيفية  استكشاف 
الدم والسوائل الفموية عىل سائقي السيارات، مبا يف ذلك قدرة 
عىل  املنطوي  السلوك  ومستويات  املخاطر؛  توقُّع  عىل  السائقني 
املخاطَرة؛ وأوقات ردود الفعل؛ ومتوضع املركبة اآللية ورسعتها 
عىل الطرق؛ واالختالفات التي قد توجد بني السائقني تبعاً للسن 
تحت  والقيادة  الترتاهيدروكانابينول  ومستويات  الجنس؛  ونوع 
بحلول  الدراسة  هذه  تُنجز  أن  املزمع  ومن  رات.  املخدِّ تأثري 

حزيران/يونيه ٢٠٢٠.

وأعلنت وزارة الصحة يف كندا عن استثامر قرابة ٠٠٠ ١٧٠   –4٦٧
دوالر يف ثالث منظامت — مركز عالج اإلدمان والصحة النفسية، 

من   —  ”Nexus Health“ ومنظمة  الغربية،  أونتاريو  وجامعة 
أجل دعم املوظفني املسؤولني عن جهود التوعية املبارشة الرامية 
إىل تثقيف الجمهور العام الكندي بشأن قضايا الصحة والسالمة 
املتعلقة بالقنَّب. ومن املزمع أن تعمل تلك املنظامت عىل إعداد 
العمومية  الصحة  أخصائيي  لتثقيف  الالزمة  واملوارد  األدوات 
واملرشدين  املعلمني  )مثل  التعليم  املعنيني يف قطاع  واملسؤولني 
مي الخدمات  الرتبويني ومديري املدارس ومجالس املدارس( ومقدِّ
املجتمعية. ويف امليزانية االتحادية لعام ٢٠١٨، التزمت الحكومة 
لدعم  سنوات  خمس  مدى  عىل  دوالر  مليون   4٨ نحو  بتقديم 
املنظامت املجتمعية واملحلية يف تثقيف املجتمعات املحلية التي 
هذا  ويأيت  القنَّب.  بتعاطي  املرتبطة  املخاطر  بشأن  فيها  تعمل 
االلتزام باإلضافة إىل استثامر سبق اإلعالن عنه بقيمة 35 مليون 
تثقيف  أنشطة  دعم  أجل  من  خمس سنوات  مدى  عىل  دوالر 

الجمهور والتوعية العامة والرصد.

حزيران/ يف  العمومية  الصحة  قانون  تعديل  أعقاب  ويف   –4٦٨
شبائه  استعامل  خالله  من  املكسيك  أباحت  الذي   ،٢٠١٧ يونيه 
سياسات  بوضع  الصحة  وزارة  كُلِّفت  الطبية،  لألغراض  القنَّبني 
الطبية  لألغراض  القنَّب  استعامل  تنظيم  بهدف  وتنفيذها  عامة 
وإجراء البحوث بشأنه وإنتاجه عىل املستوى الوطني. ويف كانون 
األول/ديسمرب ٢٠١٧، أعلنت الحكومة عن مبادئ توجيهية تسمح 
باسترياد مشتقات قنَّب صيدالنية وزيوت وأقراص وأطعمة تحتوي 
عىل تركيز بنسبة أقل من ١ يف املائة من الترتاهيدروكانابينول، 
مع اشرتاط استصدار موافقة حكومية خاصة لحصول أي مريض 

عىل مواد محتوية عىل تركيزات بنسب أكرب. 

يف  العدل  وزير  أصدر   ،٢٠١٨ الثاين/يناير  كانون  ويف   –4٦٩
عني العامني يف البلد بشأن  الواليات املتحدة مذكرة إىل جميع املدَّ
أنَّ  عىل  املذكرة  وتنصُّ  بالقنَّب.  الصلة  ذات  الترشيعات  إنفاذ 
الشأن  بهذا  الوطني  املستوى  عىل  الصادرة  السابقة  التوجيهات 
باستخدام  العامني  عني  املدَّ إىل  تعليامت  وصدرت  أُلغيت،  قد 
القضائية  املالحقات  تحكم جميع  التي  سابقاً  املوضوعة  املبادئ 
قضائيًّا،  التي ستجري مالحقتها  القضايا  تحديد  االتحادية. وعند 
تُراعى خطورة الجرمية واألثر الرادع للمالحقة القضائية والتأثري 
يف  الوزير  وأشار  املحيل.  املجتمع  عىل  معيَّنة  لجرائم  الرتاكمي 
املذكرة أيضاً إىل أن كل من القانون االتحادي والكونغرس يعتربان 

القنَّب عقاراً خطرياً واألنشطة املتعلقة به جرائم خطرية.

املتحدة  الواليات  يف  الثامنة  الوالية  كاليفورنيا  وأصبحت   –4٧٠
)بعد أالسكا وكولورادو ومني وماساتشوستس ونيفادا وأوريغون 
القنَّب  بيع  رقابيًّا  وتنظم  قانوناً  تبيح  التي  وواشنطن()٧4( 
التنظيم الرقايب الذي ُوضع  لألغراض غري الطبية. ووفقاً ملخطط 
والعرشين  الحادية  تجاوزوا  الذين  للبالغني  يجوز  كاليفورنيا،  يف 
حيازة كمية ال تزيد عىل ٢٨ غراماً من القنَّب، وزراعة ما ال يزيد 
عىل ست نبتات من القنَّب يف منازلهم. ويجوز بيع القنَّب أيضاً 
القنَّب يف  بالتجزئة مرخَّص لها من مكتب مراقبة  يف منافذ بيع 
كاليفورنيا. واعتباراً من ١ متوز/يوليه ٢٠١٨، يجب أن تفي السلع 

)٧4( أُبيح استعامل القنَّب لألغراض غري الطبية يف مقاطعة كولومبيا، 

غري أنَّ بيعه تجاريًّا غري منظم وال يزال غري قانوين.
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املحتوية عىل القنَّب بعدد من املتطلبات الترشيعية والتنظيمية 
الفحوص  بإجراء  يتعلق  ما  ومنها  املكتب،  التي وضعها  الرقابية 
املختربية والتعبئة والتغليف والتوسيم بالعالمات. ووفقاً لتقرير 
صادر عن إدارة الرضائب والرسوم يف كاليفورنيا يف ١١ أيار/مايو 
يف  القنَّب  صناعة  من  املتأتية  الرضيبية  اإليرادات  بلغت   ،٢٠١٨
يف  مبا  دوالر،  مليون   ٦٠.٩ قدره  ما   ٢٠١٨ عام  من  األول  الربع 
ذلك الرضائب التي تحصلها الوالية عىل زراعة القنَّب واملكوس 
اإليرادات  املذكور  املبلغ  هذا  يشمل  وال  املبيعات.  ورضائب 

الرضيبية املحلية التي تجمعها املدن أو املقاطعات.

استعامل  تبيح  والية  أول  فريمونت  والية  وأصبحت   –4٧١
القنَّب يف األغراض غري الطبية من خالل قانون اعتمدته السلطة 
من  أوالً  املسألة  تلك  عىل  املوافقة  دون  الوالية  يف  الترشيعية 
يُسمح ألي شخص يف  عام. ومنذ متوز/يوليه ٢٠١٨،  اقرتاع  خالل 
واحدة  أوقية  إىل  تصل  كمية  بحيازة  أكرب  أو  والعرشين   الحادية 
مكتملة  غري  نبتات  وأربع  النمو  مكتملتي  ونبتتني  غراماً(   ٢٨.3(
ر  النمو من القنَّب. بيد أنَّ القانون ال ينشئ إطاراً إلنتاج هذا املخدِّ
وتوزيعه وبيعه. وكلِّفت اللجنة االستشارية بشأن املاريوانا، التابعة 
لحاكم الوالية، بإعداد دراسة عن تنفيذ مخطط إنشاء سوق قانونية 
الرقايب، ومن  للتنظيم  القنَّب ويخضع  الرضائب عىل  تُفرض فيها 

املزمع أن تُعرض هذه الدراسة يف كانون األول/ديسمرب ٢٠١٨.

أيار/مايو ٢٠١٨، نقضت السلطة الترشيعية يف والية  ويف   –4٧٢
مني قرار حاكم الوالية الذي اتخذه يف نيسان/أبريل ٢٠١٨ مبامرسة 
التنظيمي  الهيكل  قواعد  تنفيذ  قانون  ضد  )فيتو(  النقض  حق 
إنشاء  القانون  وييرسِّ  البالغني.  لدى  املاريوانا  الستعامل  الرقايب 
وإدارة سوق منظَّمة رقابيًّا للقنَّب يف والية مني، والتنظيم الرقايب 
لالستعامل الشخيص للقنَّب وزراعته من زليًّا لألغراض غري الطبية. 
ويف حني أنَّ الوالية قد أباحت يف كانون الثاين/يناير ٢٠١٧ حيازة 
النمو  مكتملة  نبتات  ثالث  وزراعة  غراماً(   ٧١( ونصف  أوقيتني 
من القنَّب لغرض االستعامل الشخيص، فقد ُعلِّق تنفيذ أجزاء من 

قانون الوالية ذات صلة مببيعات التجزئة والرضائب.

ويف أعقاب التصويت باملوافقة عىل إباحة استعامل القنَّب   –4٧3
أنشأت   ،٢٠١٦ الثاين/نوفمرب  ترشين  يف  الطبية  غري  لألغراض 
والية ماساتشوستس لجنة مراقبة القنَّب وكلَّفتها بصوغ مرشوع 
املعتمدة  الصيغة  دخلت  وقد  الصلة.  ذات  التنظيمية  اللوائح 
النفاذ يف آذار/ البالغني للقنَّب حيز  التنظيمية الستعامل  للوائح 
تسع  التنظيمية  للوائح  النهائية  الصيغة  وتشمل   .٢٠١٨ مارس 
فئات من الرتاخيص ملنشآت األعامل ذات الصلة بالقنَّب، وهي: 
جهات املزارعني، وتعاونيات املاريوانا الحرفية، ومنشآت األعامل 
الفحص  ومختربات  للمنتجات،  املصنعة  والجهات  الصغرى، 
املستقلة، ومتاجر التجزئة، والناقلون من األطراف الثالثة، وناقلو 

القنَّب العاملون املرخَّص لهم، ومرافق البحوث.

والية  يف  اب  النوَّ مجلس  صوَّت   ،٢٠١٨ شباط/فرباير  ويف   –4٧4 
إباحة  بشأن   ٦5٦ القانون  مرشوع  عىل  باملوافقة  هامبشري  نيو 
مرشوع  أنَّ  بيد  الطبية؛  غري  لألغراض  القنَّب  استعامل  وتنظيم 
القانون أُحيل إلجراء دراسة مؤقتة بشأن التأثري املحتمل للقانون 

يف الوالية. 

من  )ج(   4 املادة  أنَّ  جديد  من  تؤكد  أن  الهيئة  وتودُّ   –4٧5
رات الخاضعة للمراقبة  اتفاقية سنة 1٩٦1 تقرص استعامل املخدِّ
عىل األغراض الطبية والعلمية، وأنَّ التدابري التي تتيح االستعامل 

غري الطبي تتناىف مع أحكام تلك االتفاقية.

عن  استقصائية  دراسة  الكندية  اإلحصاء  هيئة  وأجرت   –4٧٦
منتجي القنَّب املرخَّص لهم يف البلد مبوجب لوائح تنظيم الحصول 
عىل القنَّب لألغراض الطبية يف الربع األخري من عام ٢٠١٧ وأوائل 
 عام ٢٠١٨. وبلغت اإليرادات املتأتية من بيع منتجات القنَّب نحو 
نحو  النفقات  بلغت  حني  يف   ،٢٠١٦ عام  يف  دوالر  مليون   ١٩٠ 
إعداد  لهم يف وقت  املرخَّص  املنتجون  وأبلغ  دوالر.  مليون   ٢3٠
التي  األرايض  مساحة  بأنَّ  منتجاً،   55 عددهم  والبالغ  الدراسة، 
استُخدمت للزراعة بالفعل يف عام ٢٠١٦ بلغت ٨.٧ هكتارات، وأنَّ 
قرابة عرشة أمثال هذه املساحة )٨5.٧ هكتاراً( متاحة لإلنتاج يف 
املستقبل. ويعتزم هؤالء املنتجون استثامر نحو ٦٠٠ مليون دوالر 
يف بُنى تنظيمية وأراٍض ومعدات ومخزونات جديدة يف عام ٢٠١٧، 
أي نحو ضعف رأس املال املستثمر مقارنة بنهاية عام ٢٠١٦. وحتى 
متوز/يوليه ٢٠١٨، كان هناك ١١4 منتجاً يحملون ترخيصاً من وزارة 
زيت  أو  الطازج  أو  املجفَّف  القنَّب  وبيع  إلنتاج  كندا  يف  الصحة 

لني.  القنَّب للجمهور، أو إنتاج وبيع املواد األولية لألشخاص املؤهَّ

أسعار  تتغريَّ  مل  الكندية،  اإلحصاء  هيئة  ذكرته  ملا  ووفقاً   –4٧٧
متوسط  وكان   .٢٠١٨ من عام  والثاين  األول  الربعني  يف  القنَّب 
بانخفاض  للغرام،  دوالرات   5.١٨ هو  الثاين  الربع  يف  السعر 
عام  ويف  للغرام(.  دوالرات   5.٢١( األول  الربع  عن  طفيف 
للغرام،  دوالرات   5.٢٠ القنَّب  سعر  متوسط  كان   ،٢٠١٨
سجَّل حيث   ٢٠١٢ عام  عن  املائة  يف   ٢5 قدره   بانخفاض 

٦.٩٨ دوالرات للغرام. وكانت أعىل أسعار للقنَّب يف األشهر الستة 
ترييتوريز،  )نورثوست  الثالثة  يف األقاليم   ٢٠١٨ عام  من  األوىل 

ويوكون، ونونافوت( ويف أونتاريو.

األغذية  إدارة  وافقت   ،٢٠١٨ حزيران/يونيه   ٢5 ويف   –4٧٨
طريق  عن  يؤخذ  محلول  عىل  املتحدة  الواليات  يف  والعقاقري 
املرضية  النوبات  لعالج   )CBD( الكانابيديول  عىل  يحتوي  الفم 
متالزمتي  هام  الرصع،  من  وشديدين  نادرين  بشكلني  املرتبطة 
فأعىل.  عامني  سن  من  للمرىض  و“لينوكس–غاستو”،  “درافيت” 
وهذا املحلول هو أول عقار توافق عليه اإلدارة يحتوي عىل مادة 

ة من القنَّب.  اة مستمدَّ رة منقَّ مخدِّ

الزراعة واإلنتاج والصنع واالتِّجار  –٤

العقاقري املخدِّرة )أ( 

خدمات  وكالة  ضبطت   ،٢٠١٨/٢٠١٧ املالية  السنة  يف   –4٧٩
القنَّب،  من  كيلوغرام   5٠٠ قرابة  مجموعه  ما  الكندية  الحدود 
الهريوين،  من  كيلوغراماً  و١٩٠  الكوكايني،  من  أطنان  و3 
و١5 كيلوغراماً من الفنتانيل. وخالل الفرتة نفسها، ضبطت وكالة 
الجامرك وحامية الحدود األمريكية أكرث من ٩٧٠ طنًّا من العقاقري 

رة، مبا يف ذلك أكرث من ٦٨٠ كيلوغراماً من الفنتانيل. املخدِّ
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ويف عام ٢٠١٧، أبلغت املكسيك عن ضبط 4٠٠ طن من   –4٨٠
عشبة القنَّب، و٦٠٠ 34 نبتة قنَّب، و3٢١ كيلوغراماً من الهريوين، 
ونحو ١٢ طنًّا من الكوكايني. ومتثِّل مضبوطات الكوكايني والقنَّب 
مقارنة  التوايل  عىل  املائة  يف  و5٦  املائة  يف   ٨ قدره  انخفاضاً 

بالكميات املضبوطة يف عام ٢٠١٦.

ويف املكسيك، أُبيد ٨3٠ ٢٨ هكتاراً من خشخاش األفيون   –4٨١
يف عام ٢٠١٧، أي بزيادة قدرها ٢٨ يف املائة مقارنة بعام ٢٠١٦ 
)43٧ ٢٢ هكتاراً(. ويف ما يخص القنَّب، أُبيد ١٩3.34 4 هكتاراً 
٢٠١٦ بعام  مقارنة  املائة  يف   ٢3 قدره  بانخفاض   ،٢٠١٧ عام   يف 

إبادة  عن  املتحدة  الواليات  وأبلغت  هكتاراً(.   5 4٧٧( 
5٦٩ ٩4٠ 4 هكتاراً من نبتة القنَّب يف 5١3 5 موقعاً يف عام ٢٠١٦. 
ويف حني ظلَّت الواليات املتحدة تفيد بأكرب كمية من مضبوطات 
عشبة القنَّب يف العامل يف عام ٢٠١٦، وتلتها املكسيك، فقد كانت 
كمية املضبوطات عند أدىن مستوى لها يف البلدين منذ عام ٢٠٠٠ 

وعام ١٩٩5 عىل التوايل.

املؤثِّرات العقلية )ب( 

يف  رسية  مختربات  يف  يُصنَّع  امليثامفيتامني  بأنَّ  أُبلغ   –4٨٢
املكسيك، وأنَّ السالئف الكيميائية تُهرَّب يف معظم األحيان عن 
طريق البحر. وأبلغت حكومة املكسيك عن اكتشاف ٩٢ مخترباً 
األمفيتامني  من  كيلوغرام   ١.٢ نحو  وضبط  املختربات  هذه   من 
 .٢٠١٧ عام  يف  امليثامفيتامني  من  أطنان   ١٠ عىل  يزيد   وما 
من  عدداً  البحرية  وزارة  فكَّكت   ،٢٠١٨ آب/أغسطس  ويف 
أنحاء  يف  األرض  تحت  املوجودة  واملخازن  الرسية  املختربات 
امليثامفيتامني  من  كميات  وضبطت  املكسيك،  من  مختلفة 

والسالئف الكيميائية تزن نحو ٧٦ طنًّا.

ويف عام ٢٠١٦، ُضبط أكرث من ٨٧ طنًّا من امليثامفيتامني يف   –4٨3
رات العاملي لعام  لتقرير املخدِّ أمريكا الشاملية بوجه عام. ووفقاً 
2018، أُبلغ عن زيادة يف توافر امليثامفيتامني يف املنطقة بني عامي 
٢٠١3 و٢٠١٦؛ ويف عام ٢٠١٦، أُبلغ بأنَّ امليثامفيتامني يشكل ثاين 
رات يف الواليات املتحدة بعد الهريوين.)٧5(  أكرب تهديد متعلق باملخدِّ

السالئف )ج( 

وردت من املكسيك بالدرجة الرئيسية التقارير عن ضبطيات   –4٨4
السالئف الكيميائية التي أبلغت عنها بلدان املنطقة. وأبلغت كندا 
ينطوي  منخفضة، معظمها  كميات  املتحدة عن ضبط  والواليات 
عىل مواد مدرجة يف الجدول الثاين من اتفاقية سنة ١٩٨٨. ويُبلَّغ 
م  حاليًّا بعدد متزايد من املواد الكيميائية غري املجدَولة، مام يقدِّ
أدلة إضافية عىل أنَّ الحصول عىل السالئف الكيميائية الخاضعة 
رات غري املرشوع قد أصبح أمراً  للمراقبة الدولية بهدف صنع املخدِّ

رات  رات والجرمية، تقرير املخدِّ )٧5( مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ

األفيونية  املؤثرات   — رات  املخدِّ أسواق  تحليل   ،3 الكتيب   ،2018 العاملي 
رات االصطناعية. والكوكايني والقنَّب واملخدِّ

أكرث صعوبة، وهو ما يدفع باملتَّجرين إىل اللجوء إىل مواد كيميائية 
بديلة أو تعويضية لتحل محل هذه السالئف. 

وميكن االطالع عىل تحليل تفصييل لحالة مراقبة السالئف   –4٨5
رات واملؤثِّرات  والكيمياويات التي يكرث استعاملها يف صنع املخدِّ
العقلية غري املرشوعة يف املنطقة يف تقرير الهيئة لعام ٢٠١٨ عن 

تنفيذ املادة ١٢ من اتفاقية سنة ١٩٨٨.

املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية )د( 

الكندية  الصحة  وزارة  أصدرت   ،٢٠١٨ حزيران/يونيه  يف   –4٨٦
وإيسومرياته  وأمالحه  الرتامادول  بإدراج  اقرتاحها  بشأن  إشعاراً 
رات واملواد الخاضعة  ومشتقاته يف الجدول األول من قانون املخدِّ
ق  ويُسوَّ رات.  املخدِّ ملراقبة  التنظيمية  اللوائح  وجدول  للمراقبة 
الرتامادول، وهو مسكِّن أفيوين يُستعمل لعالج اآلالم املتوسطة 
عليه  الحصول  ويُتاح   ،٢٠٠5 عام  منذ  كندا  يف  الشديدة،  إىل 
مبوجب وصفة طبية. وذكرت وزارة الصحة يف اإلشعار أنَّ إخضاع 
ترسيبه  منع  عىل  يساعد  سوف  الوطنية  للمراقبة  الرتامادول 
غري  باستعامله  املرتبطة  الصحية  املخاطر  من  السكان  وحامية 
املأذون به، مع الحفاظ يف الوقت نفسه عىل توافره الستعامله 
للصيادلة برصف  الطبي والعلمي املرشوع. وسوف يظل مأذوناً 

الرتامادول للمرىض الذين يحملون وصفات طبية مكتوبة. 

بعض  أبلغ   ،2018 لعام  العاملي  رات  املخدِّ لتقرير  ووفقاً   –4٨٧
استعامل  عن  املتحدة  الواليات  يف  األفيونية  املؤثِّرات  متعاطي 
منتجات الكراتوم )Mitragyna speciosa( ضمن أساليب التعامل 
يعرف  ما  أو  الجسم  من  رات  املخدِّ انسحاب  مشاكل  مع  الذايت 
باإلدارة الذاتية ألعراض االنسحاب. وُضبطت كمية قدرها قرابة 
أضعاف  ثالثة  مبا ميثِّل  عام ٢٠١٦،  الكراتوم خالل  5٠٠ طن من 
الكمية املضبوطة يف السنة السابقة، مام يشري إىل زيادة استعامله. 
ويف أيار/مايو ٢٠١٨، وجهت إدارة األغذية والعقاقري يف الواليات 
املتحدة تحذيرات إىل ثالث جهات تسويق وتوزيع بسبب بيعها 
عىل نحو غري مرشوع عقاقري غري معتمدة تحتوي عىل الكراتوم، 
وادِّعاء قدرة تلك العقاقري عىل املساعدة يف عالج إدمان املؤثِّرات 

األفيونية والتغلب عىل أعراض االنسحاب.

التعاطي والعالج  –5

يف أعقاب اعتامد قانون القنَّب يف كندا، أعلنت الحكومة عن   –4٨٨
سلسلة من التدابري الرامية إىل رصد مستوى استهالك القنَّب قبل 
وبعد التغيري الترشيعي الذي أباح قانونيًّا ونظَّم رقابيًّا استعامل 
القنَّب لألغراض غري الطبية. وتحقيقاً لهذه الغاية، أطلقت هيئة 
اإلحصاء الكندية الدراسة االستقصائية الوطنية بشأن القنَّب التي 
من املزمع أن تُجرى أربع مرات عىل مدى عام ٢٠١٨. واستناداً 
إىل البيانات التي ُجمعت خالل الربع الثاين من عام ٢٠١٨، أبلغ 
ما نسبته ١٦ يف املائة من األشخاص من سن ١5 فأكرث )4.٦ ماليني 
شخص( عن بعض حاالت استعامل منتجات القنَّب ألغراض طبية 
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أو غري طبية خالل األشهر الثالثة السابقة. وهذه النسبة مامثلة 
يف   ١4 زهاء  نسبته  ما  وأبلغ  األول.  الربع  يف  لة  املسجَّ لنظريتها 
بأنَّهم  قيادة  رخصة  يحملون  الذين  القنَّب  متعاطي  من  املائة 

قادوا سياراتهم يف غضون ساعتني من تعاطيهم القنَّب.

وأكَّد ممثل اللجنة الوطنية ملكافحة اإلدمان يف املكسيك،   –4٨٩
البلدان  للجنة  والستني  الثالثة  العادية  الدورة  أثناء  له  كلمة  يف 
الدول  ملنظمة  التابعة  رات  املخدِّ تعاطي  ملكافحة  األمريكية 
الطبية  غري  لألغراض  القنَّب  استعامل  إباحة  أنَّ  عىل  األمريكية، 
املجتمع  وعىل  األفراد  عىل  ضارة  آثار  عليها  يرتتَّب  أن  ميكن 
مت عروض إيضاحية بشأن اآلثار السلبية املتعلقة  بأجمعه. وقُدِّ
بالصحة العقلية والبدنية، واألخطار التي تهدد الصحة العمومية، 
تعاطي  ازداد  وقد  الصحية.  الرعاية  قدرات خدمات  يف  والتأثري 
رات غري املرشوعة بني األشخاص من سن ١٢ إىل ٦5 زيادة  املخدِّ
كبرية يف املكسيك، من ١.5 يف املائة يف عام ٢٠١١ إىل ٢.٧ يف املائة 
رات غري املرشوعة بني الفتيات  يف عام ٢٠١٦. وازداد تعاطي املخدِّ
من سن ١٢ إىل ١٧ بنسبة ١٧5 يف املائة. ووفقاً لوزارة الصحة، كان 
القنَّب هو العقار األكرث استعامالً يف تلك الفرتة، ويليه الكوكايني. 
ا، شأنه يف  األمفيتامينية مستقرًّ طات  املنشِّ استهالك  وظلَّ معدل 

ذلك شأن معدل تعاطي الهريوين ولو ملرة واحدة يف عمرهم.

االستقصائية  الدراسة  لنتائج  ووفقاً  ذلك،  مع  وباملقارنة   –4٩٠
رات والصحة يف الواليات  الوطنية لعام ٢٠١٦ بشأن تعاطي املخدِّ
املتحدة، كان زهاء ٢٨.٦ مليون شخص من سن ١٢ فأكرث )١٠.٦ يف 
رات غري املرشوعة يف ذلك  املائة من السكان( من متعاطي املخدِّ
أعىل من  عام ٢٠١٦  لة يف  املسجَّ النسبة  كانت  وباإلجامل،  العام. 
لة يف الفرتة بني عامي ٢٠٠٢ و٢٠١5. وبخصوص نوع  النسب املسجَّ
الرئييس الذي يُتعاطى  العقار  القنَّب هو  رات تحديداً، كان  املخدِّ
عىل نحو غري مرشوع، وتلته عقاقري الوصفات الطبية من املؤثرات 
األفيونية التي يُساء استعاملها. وعىل الرغم من ازدياد تعاطي القنَّب 
بني األشخاص البالغني من العمر ١٨ عاماً فأكرث، فقد انخفض معدل 
تعاطيه بني املراهقني من سن ١٢ إىل ١٧ يف عام ٢٠١٦ مقارنة بأكرث 
األعوام يف الفرتة بني عامي ٢٠٠٩ و٢٠١4، وجاء مامثالً للمستوى 
النسب  تشهد  مل  ذلك،  من  النقيض  عام ٢٠١5. وعىل  ل يف  املسجَّ
اً يُذكر منذ عام ٢٠٠٧  املئوية للسكان من سن ١٢ عاماً فأعىل تغريُّ
فيام يخص تعاطي الكوكايني، ومنذ عام ٢٠١4 فيام يخص الهريوين. 

ويف ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٧، نرش مجلس املستشارين   –4٩١
االقتصاديني، وهو جهاز تابع للمكتب التنفيذي لرئيس الواليات 
املتحدة، تقريراً بنيَّ فيه أنَّ تقديرات تكلفة أزمة املؤثِّرات األفيونية 
االقتصادية  التكلفة  أنَّ  املجلس  ر  وقدَّ الواقع.  من  أقل  البلد  يف 
5٠4 مليارات  كانت   ،٢٠١5 عام  يف  األفيونية،  املؤثِّرات  ألزمة 
اإلجاميل  املحيل  الناتج  من  املائة  يف   ٢.٨ نسبته  ما  أي  دوالر، 
متعلقة  اقتصادية  تقييامت  التقدير  هذا  وشمل  العام.  ذلك  يف 
التي ال تؤدي  الوفاة وتكاليف حاالت إساءة االستعامل  بحاالت 
الناجمة عن  الوفاة  اإلبالغ عن حاالت  الوفاة، وكذلك نقص  إىل 
عقاقري  الحسبان  يف  التقدير  أخذ  وقد  مفرطة؛  جرعات  تعاطي 
األفيونية  واملؤثِّرات  األفيونية  املؤثرات  من  الطبية  الوصفات 
هذا  وكان  الهريوين.  ذلك  مبا يف  غري مرشوع،  نحو  املنتجة عىل 
التقرير هو أول تقرير من هذا النوع يصدره املجلس وكان يرمي 

أجل  من  العامة  السياسات  لصناع  اقتصادي  تحليل  تقديم  إىل 
استعراض الخيارات السياساتية املمكنة وتقييمها. 

بأنَّ  منها  والوقاية  األمراض  مكافحة  مراكز  وأبلغت   –4٩٢
الفرتة بني متوز/يوليه ٢٠١٦ وأيلول/سبتمرب ٢٠١٧ شهدت زيادة 
الطوارئ  أقسام  فأكرث عىل  عاماً  األشخاص من سن ١١  تردد  يف 
املؤثِّرات  من  مفرطة  جرعات  تعاطي  بسبب  املستشفيات  يف 
األفيونية، بنسبة ٢٩.٧ يف املائة إجامالً، وبنسبة 34.5 يف املائة يف 
الواليات الست عرشة التي تشهد معدل انتشار مرتفعاً للوفيات 
داللة  ذات  زيادات  ولوحظت  مفرطة.  جرعات  تعاطي  بسبب 
ة يف واليات ويسكونسن )١٠٩ يف املائة(، وديالوير )١٠5 يف  هامَّ
املائة(، وكارولينا الشاملية )3١ يف املائة(. ولوحظ انخفاض بنسبة 
١5 يف املائة يف والية كنتايك. وشوهدت زيادات كبرية بني الرجال 

والنساء ويف جميع الفئات العمرية. 

أساليب  ثالثة  املتحدة  الواليات  يف  حاليًّا  وتوجد   –4٩3
املؤثِّرات  تعاطي  عن  الناشئة  لالضطرابات  معتمدة  عالجية 
والبوبرينورفني  امليثادون  وهي  بأدوية،  باالستعانة  األفيونية 
والنالرتيكسون. وبغية تشجيع ودعم استحداث خيارات عالجية 
عن تعاطي  الناشئة  االضطرابات  من  يعانون  الذين  لألشخاص 
املؤثِّرات األفيونية، أصدرت إدارة األغذية والعقاقري يف نيسان/

التي  السبل  عىل  تركِّز  توجيهية  مبادئ  مرشوع   ٢٠١٨ أبريل 
يف  االبتكارات  استكشاف  خاللها  من  األدوية  لرشكات  ميكن 

منتجات البوبرينورفني مبزيد من الكفاءة.

التنظيمية  لوائحها  رات  املخدِّ مكافحة  إدارة  لت  وعدَّ  –4٩4
فئات  يخص  فيام  رقابية  وتنظيمية  قانونية  تغيريات  ن  لتتضمَّ
أساس  وعىل  معيَّنة  رشوط  مبوجب  ميكنهم،  الذي  املامرسني 
رة مدرجة يف الجدول الثالث أو الرابع  مؤقت، رصف عقاقري مخدِّ
العالج  للمراقبة ألغراض  الخاضعة  املواد  الخامس من قانون  أو 
النفاذ  حيز  التغيريات  هذه  ودخلت  السمية.  إزالة  أو  الصياين 
من  للمامرسني  املمكن  وأصبح من  الثاين/يناير ٢٠١٨.  كانون  يف 
لني،  املمرِّضني ومساعدي األطباء أن يُعتربوا من املامرسني املؤهَّ
مام مينحهم صالحية لوصف البوبرينورفني ورصفه من مكاتبهم. 
رات لعام ٢٠٠٠، كان األطباء  وقبل سنِّ قانون عالج تعاطي املخدِّ
وكان  رات،  للمخدِّ املرتهنني  عالج  ميكنهم  الذين  هم  وحدهم 
بصفتهم  وكذلك  أطباء  بصفتهم  اإلدارة  لدى  لوا  يسجِّ أن  عليهم 
من  اإلعفاء  ز  حفَّ وقد  رات.  املخدِّ من  العالج  لربامج  ذين  منفِّ
التسجيل الثاين مزيداً من األطباء عىل تقديم الخدمات العالجية.

لت الحكومة الكندية لوائح تنظيمية  وعىل نحو مامثل، عدَّ  –4٩5
رات ولوائح تنظيمية للفئات الجديدة من املامرسني  ملراقبة املخدِّ
من أجل إزالة القيود املفروضة عىل وصف ثنايئ أسيتيل املورفني 
)هريوين بدرجة مناسبة للوصفات الطبية( وذلك للسامح لألطباء 
املمرِّضني  من  للمامرسني  والسامح  وإعطائه  العقار  هذا  بوصف 
خارج  األفيونية  املؤثِّرات  من  اإلبدايل  العالج  ألغراض  بإعطائه 
نطاق املستشفيات، يف إطار برنامج لتيسري العالج ببعض العقاقري 
يف حاالت خاصة تتوالَّه وزارة الصحة يف كندا. وألغى التعديُل أيضاً 
إلزاَم املامرسني بالحصول عىل استثناء من وزارة الصحة يف كندا 
يسمح لهم بوصف امليثادون أو بيعه أو توفريه أو إعطائه للمرىض. 
ودخلت هذه التعديالت التنظيمية حيز النفاذ يف أيار/مايو ٢٠١٨. 
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ويف كيبيك، يُتاح النالوكسون مجاناً من دون وصفة طبية   –4٩٦
الصحية.  الرعاية  م  تقدِّ التي  األماكن  بعض  ويف  الصيدليات  يف 
ة النالوكسون متاحة مجاناً يف الصيدليات يف نحو  وباملثل، فإنَّ ُعدَّ
١5 مدينة يف أونتاريو منذ آذار/مارس ٢٠١٨. وباإلضافة إىل ذلك، 
وبغية معالجة االفتقار إىل برامج العالج التي تركِّز عىل الشباب، 
اإلدمان  مواد  بتعاطي  املعني  الربيطانية  كولومبيا  مركز  أعدَّ 
م للشباب  مبادئ توجيهية جديدة تهدف إىل تحسني العالج املقدَّ

املرتهنني للمؤثِّرات األفيونية. 

وإدمانها  املواد  بتعاطي  املعني  الكندي  املركز  ر  قدَّ وقد   –4٩٧
الكندي لبحوث تعاطي مواد اإلدمان بجامعة فيكتوريا  واملعهد 
بقرابة  كندا  يف  األفيونية  املؤثِّرات  لتعاطي  اإلجاملية  التكلفة 
الكندية، يف  صت الحكومة  ٢.٦ مليار دوالر يف عام ٢٠١4. وخصَّ
ميزانيتها لعام ٢٠١٨، أكرث من ١٧5 مليون دوالر عىل مدى خمس 
سنوات للتصدي ألزمة املؤثِّرات األفيونية. ويشمل ذلك التمويل 
تخصيص مبلغ قدره ١١٠ ماليني دوالر لصندوق العالج يف حاالت 
حزيران/يونيه   ٢٨ ويف  التكاليف.  تقاسم  عىل  يقوم  الطوارئ 
٢٠١٨، وقَّعت الحكومة الكندية وحكومة مقاطعة نيوفاوندالند 
حاالت  يف  العالج  صندوق  إطار  يف  ثنايئ  اتفاق  عىل  والبرادور 
االرتهان  من  العالج  عىل  الحصول  إمكانية  لتحسني  الطوارئ 
والبرادور  نيوفاوندالند  مقاطعة  وتُعدُّ  املقاطعة.  رات يف  للمخدِّ

أول مقاطعة توقِّع اتفاقاً ثنائيًّا يف إطار ذلك الصندوق. 

ألربتا  مقاطعتي  يف  العمومية  الصحة  مسؤولو  وأعرب   –4٩٨
ومانيتوبا عن قلقهم بشأن الزيادة الكبرية يف تعاطي األمفيتامني 
عن  أبلغوا  الذين  األشخاص  عدد  تضاعف  وقد  وامليثامفيتامني. 
عامي  بني  مرات  ثالث  حوايل  البلوري  امليثامفيتامني  تعاطي 
الناجمة  املؤكدة  الوفيات  ألربتا، كام كان عدد  ٢٠١4 و٢٠١٨ يف 
عن الفنتانيل التي ُذكر فيها امليثامفيتامني كامدة إضافية يف عام 
عن  أبلَغوا  من  عدد  وزاد   .٢٠١5 عام  يف  نظريه  ضعف   ٢٠١٧
بني  يف املائة   4٨ بنسبة  السابقة  السنة  يف  األمفيتامني  تعاطي 
 الشباب و١٠4 يف املائة بني البالغني فيام بني الفرتتني ٢٠١4–٢٠١5
غرف  إىل  الشهرية  الزيارات  عدد  أيضاً  وازداد  و٢٠١٦–٢٠١٧. 
الطوارئ يف املقاطعة، من ١٠ زيارات يف كانون الثاين/يناير ٢٠١3 
زيادة  ميثِّل  مبا   ،٢٠١٧ األول/ديسمرب  كانون  يف  زيارة   ١٨٠ إىل 

قدرها ٧٠٠ ١ يف املائة.

واملواد  رات  املخدِّ قانون  عىل  أُدخل  تعديل  أعقاب  ويف   –4٩٩
الخاضعة للمراقبة يف كندا يف أيار/مايو ٢٠١٧، انخفض عدد الرشوط 
التي ينبغي أن تستوفيها الطلبات املقدمة بشأن “غرف استهالك 
رات” الخاضعة لإلرشاف أن تلبيها من ٢٦ رشطاً إىل 5 رشوط،  املخدِّ
وازداد عدد هذه الغرف يف البلد. وشهد عام ٢٠١٨ وحده املوافقة 
عىل ١٨ غرفة إضافية وبدء تشغيلها يف ألربتا وكولومبيا الربيطانية 
مستشفى  افتتح   ،٢٠١٨ نيسان/أبريل   ٢ ويف  وكيبيك.  وأونتاريو 
الستهالك  “غرفة  أول  ألربتا،  إدمنتون،  يف  املليك  ألكسندرا 
رات” خاضعة لإلرشاف داخل مستشفى يف أمريكا الشاملية.  املخدِّ

وخلصت نتائج دراسة تجريبية أُجريت بأسلوب االختبار   –5٠٠
“غرف  من  اثنتني  يف   ٢٠١٧ الثاين/نوفمرب  ترشين  يف  املوقعي 
رات” الخاضعة لإلرشاف يف فانكوفر إىل أنَّه من بني  استهالك املخدِّ

املحتوية  النسبة  أفيونية كانت  أنَّها مؤثِّرات  املشرتاة عىل  املواد 
املحتوية  النسبة  وكانت  فقط،  املائة  يف   ١٩ املتوقعة  املادة  عىل 
عىل الفنتانيل ٨٨ يف املائة. وأعلن وزير الصحة أنَّ وزارة الصحة 
رات يف هذه  يف كندا سوف تأذن مبزيد من خدمات فحص املخدِّ
الغرف. وسوف تستعني الربامج الجديدة بتكنولوجيات موقعية، 
وسوف تُقام رشاكات بني الوكاالت العاملة يف الصفوف األمامية 

رات يف مختربات خارجية.  واملختربات من أجل تحليل املخدِّ

للوقاية  اسرتاتيجيتها  إطار  يف  فيالدلفيا،  مدينة  وأعلنت   –5٠١
التابعة  العمل  فرقة  ذها  تنفِّ التي  املفرطة  الجرعات  تعاطي  من 
للتفاعل  أكرث  أو  افتتاح مركز واحد  اعتزامها  املدينة، عن  لعمدة 
استهالك  “غرف  باسم  أيضاً  يُعرف  ما  أو  املتعاطني،  مع  الشامل 
رات” الخاضعة لإلرشاف. وسوف تتوىل متويل هذه املرافق  املخدِّ
وتشييدها وإدارتها منظامت املجتمع املحيل يف فيالدلفيا. وأشار 
ل الوفيات الناتجة عن تعاطي الجرعات  عمدة فيالدلفيا إىل أنَّ معدَّ
املفرطة يف املدينة هو األسوأ بني املدن الكربى يف الواليات املتحدة، 
وأنَّ مواقع التفاعل الشامل مع املتعاطني تُعدُّ جزءاً من اسرتاتيجية 
أوسع نطاقاً للتصدي ألزمة املؤثِّرات األفيونية واإلجراءات املوىص 
بها من فرقة العمل التابعة لعمدة املدينة من أجل مكافحة مشكلة 
يف  أخرى  كربى  مدناً  بأنَّ  وأُبلغ  فيالدلفيا.  يف  األفيونية  املؤثِّرات 
الواليات املتحدة، مبا يف ذلك دنفر ونيويورك وسان فرانسيسكو 

وسياتل، تنظر أيضاً يف افتتاح مواقع من هذا القبيل.

وتودُّ الهيئة أن تذكِّر الحكومات بأنَّه ليك يكون تشغيل   –5٠٢
مواقع الحقن الخاضعة لإلرشاف متَّسقاً مع االتفاقيات الدولية 
معيَّنة.  أهداف  تحقيق  إىل  السعي  يجب  رات،  املخدِّ ملراقبة 
الحد من اآلثار  الهدف من هذه املواقع هو  وينبغي أن يكون 
العالج  خدمات  توفري  طريق  عن  رات،  املخدِّ لتعاطي  الضارة 
إعادة  تدابري  وتنفيذ  إليها  الفعالة  اإلحالة  أو  التأهيل  وإعادة 
اإلدماج يف املجتمع. وال ينبغي أن تحل مواقع الحقن الخاضعة 
رات، وخصوصاً  املخدِّ الطلب عىل  برامج خفض  محل  لإلرشاف 
املواقع  هذه  بأنَّ  االعرتاف  ومع  والعالجية.  الوقائية  األنشطة 
رات عن طريق العالج  قد تحدُّ من اآلثار السلبية لتعاطي املخدِّ
الواجب  االعتبار  إيالء  يجب  اإلدماج،  وإعادة  التأهيل  وإعادة 
رات وملنع االتِّجار  ملنع التشجيع غري املقصود عىل تعاطي املخدِّ

بها يف تلك املواقع وحولها.

التدابري  تعزيز سلسلة من  املكسيك عىل  وتعمل حكومة   –5٠3
للمراقبة  الخاضعة  للمواد  الرسيع  التوفري  ضامن  إىل  الرامية 
لتخفيف  الوطنية  االسرتاتيجية  إطار  ويف  األمل.  تخفيف  ألغراض 
األمل والرعاية امللطفة، أُنشئ فريق للعمل العاجل ليتوىل تيسري 
الحصول  للمرىض  تكفل  التي  الخاصة  الطبية  الوصفات  إصدار 
عىل األدوية الخاضعة للمراقبة. وعالوة عىل ذلك، أطلقت وزارة 
االتحادية  اللجنة  مع  باالشرتاك  املكسيك،  يف  االتحادية  الصحة 
للوقاية من املخاطر الصحية ومؤسسة الصحة املكسيكية ووزارة 
الصحة يف املكسيك، مرشوعاً لتيسري الحصول عىل املواد الخاضعة 
املتحدة  األمم  مكتب  مع  بالتعاون  الطبية،  لألغراض  للمراقبة 
رات والجرمية. ويهدف هذا املرشوع إىل املساهمة  املعني باملخدِّ
يف وضع خطة مستندة إىل األدلة العلمية لتعزيز الجهود املبذولة 



رات 66٢٠١8  تقرير الهيئ�ة الدولية لمراقبة المخدِّ

تحسني  أجل  من  الواليات  مستوى  وعىل  الوطني  املستوى  عىل 
توافر أدوية تخفيف األمل، وذلك عن طريق جمع املعلومات من 
كلٍّ من عيادات تخفيف األمل ووحدات الرعاية امللطفة وصيدليات 

املستشفيات والصيدليات الخاصة يف مدينة املكسيك. 

املتحدة  الواليات  يف  والعقاقري  األغذية  إدارة  وأنشأت   –5٠4
فرقة عمل جديدة معنية بحاالت نقص العقاقري، من أجل تنفيذ 
حلول طويلة األجل ملنع وقوع حاالت نقص يف املؤثِّرات األفيونية 
وغريها من األدوية املطلوبة يف املستشفيات يف الواليات املتحدة. 
بشأن  الكونغرس  إىل  م  املقدَّ لعام ٢٠١٧  السنوي  للتقرير  ووفقاً 
التقرير  تناولها  التي  العقاقري  شملت  العقاقري،  نقص  حاالت 
األمل(  تخفيف  )أدوية  بالحقن  تُعطى  التي  األفيونية  املسكنات 

والهيدرومورفون واملورفني والفنتانيل. 

ت إدارة األغذية والعقاقري  ويف كانون الثاين/يناير ٢٠١٨، أعدَّ  –5٠5
الصيغة النهائية ملرشوع مخطط تثقيفي بشأن اسرتاتيجية تقييم 
مي  مقدِّ عىل  متها  وعمَّ منها  والحد  األفيونية  املسكنات  مخاطر 
خدمات الرعاية الصحية الذين يشاركون يف عالج ورصد املرىض 
 ٢٠١٢ عام  اسرتاتيجية  اإلدارة  لت  وعدَّ األمل.  من  يعانون  الذين 
التي  املفعول  الفورية  األفيونية  املؤثِّرات  جميع  فيها  وأدرجت 
تُستخدم يف سياقات العالج الخارجي. ويهدف ذلك املخطط إىل 
فيام  اآلمنة  املامرسات  الصحية بشأن  الخدمات  مي  تثقيف مقدِّ
عىل  القامئة  اللوائح  بشأن  وكذلك  األفيونية،  باملؤثِّرات  يتعلق 
التوجيهية  واملبادئ  الواليات،  مستوى  وعىل  االتحادي  املستوى 
املهنية  املنظامت  عن  الصادرة  التوجيهية  واملبادئ  الوطنية 

والجمعيات الطبية بشأن عالج األمل ووصف املؤثِّرات األفيونية.

السلطات  التدابري املذكورة أعاله، واصلت  وباإلضافة إىل   –5٠٦
املعنية بالصحة العمومية وإنفاذ القانون بذل الجهود الرامية إىل 
هناك  تعد  مل  التي  الطبية  الوصفات  عقاقري  من  التخلُّص  تنظيم 
حاجة إليها من أجل منع ترسيبها وتعاطيها عىل نحو غري مرشوع. 
الوصفات  عقاقري  السرتداد  عرش  السادس  الوطني  اليوم  وخالل 
٢٧ ترشين  يف  رات  املخدِّ مكافحة  إدارة  نظمته  الذي  الطبية، 
قرابة 4٦٠ طنًّا من عقاقري  اإلدارة  األول/أكتوبر ٢٠١٨، جمعت 
غري  أو  الصالحية  واملنتهية  الخطورة  املحتملة  الطبية  الوصفات 
املستعملة أو غري املرغوب فيها، يف نحو ٠٠٠ ٦ من املواقع التي 
أُنشئت يف مختلف أنحاء الواليات املتحدة بالتعاون مع عدد من 
الرشكاء بلغ رقامً قياسيًّا عىل املستوى املحيل ومستوى الواليات 
جمع  وتكساس  كاليفورنيا  واليتا  وشهدت  االتحادي.  واملستوى 
أكرب كميات من العقاقري. ونُظِّمت مبادرات مشابهة يف كندا أيضاً.

أمريكا الجنوبية

رات الرئيسية التطوُّ  –1

ازداد صنع الكوكايني غري املرشوع يف أمريكا الجنوبية، مام   –5٠٧
عىل  القلق  تثري  دالئل  توجد  حيث  األوروبية،  السوق  عىل  أثر 

زيادة توافر الكوكايني وتعاطيه يف أوروبا. ففي كولومبيا، ارتفع 
غري  بصفة  الكوكايني  صنع  ومعدل  الكوكا  شجرية  زراعة  معدل 
عىل  املائة  يف  و3١  املائة  يف   ١٧ بنسبة   ٢٠١٧ عام  يف  مرشوعة 
التوايل، لتبلغا أعىل مستوى لهام عىل اإلطالق. ويف دولة بوليفيا 
املتعددة القوميات، ازدادت املساحة املزروعة بالكوكا بنسبة ٦ يف 
املائة يف عام ٢٠١٧ مقارنة بعام ٢٠١٦، وفقاً للدراسة االستقصائية 
والجرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب  بني  املشرتكة 

وحكومة بوليفيا بشأن زراعة الكوكا لعام ٢٠١٧. 

األنديز،  بلدان  من  الكوكايني  معظم  تهريب  واستمر   –5٠٨
يف  الرئيسية  االستهالكية  األسواق  إىل  كولومبيا،  من  وال سيام 
وكانت  املضبوطات.  لبيانات  وفقاً  وأوروبا،  الشاملية  أمريكا 
إىل  متجهة  الجنوبية  أمريكا  يف  املعرتضة  الكوكايني  شحنات 

الواليات املتحدة يف املقام األول.

ومن أجل التصدي لهذا التطور، اتفقت حكومتا كولومبيا   –5٠٩
خطة  وضع  عىل   ٢٠١٨ آذار/مارس  يف  املتحدة  والواليات 
5٠ يف  بنسبة  املرشوعة  غري  املحاصيل  زراعة  من  للحد  خمسية 
الكوكا  شجرية  زراعة  مبستوى  مقارنة   ،٢٠٢3 عام  بحلول  املائة 
الدفاع  الصدد، قدم وزير  غري املرشوعة يف عام ٢٠١٨. ويف هذا 
الكولومبي يف ١4 حزيران/يونيه ٢٠١٨ ورقة بيضاء بشأن إبادة 
 املحاصيل غري املرشوعة يف كولومبيا، تضمنت خطة خمسية للفرتة
االتجاه  للخطة يف عكس  الرئييس  الهدف  ويتمثل  ٢٠١٨–٢٠٢3؛ 
الصاعد لتلك املحاصيل الذي بدأ منذ عام ٢٠١3. وباإلضافة إىل 
ذلك، يُقصد من الخطة ضامن استمرار الجهود الحالية الهادفة إىل 
رات واعرتاض سبيل شحناتها، وتعزيز التعاون  القضاء عىل املخدِّ

مع الواليات املتحدة.

دولة  حكومة  شؤون  وزير  افتتح   ،٢٠١٨ أيار/مايو   4 ويف   –5١٠
القوميات مركز االستخبارات اإلقليمي ملكافحة  املتعددة  بوليفيا 
االتجار  مكافحة  إجراءات  تنسيق  إىل  يهدف  الذي  رات،  املخدِّ
رات مع البلدان الخمسة املجاورة، وهي األرجنتني وباراغواي  باملخدِّ
والربازيل وبريو وشييل. ومن املتوقع أن مُيكِّن املركز بلدان املنطقة 
من معالجة املعلومات املتعلقة بطرائق عمل املنظامت اإلجرامية 
وتكوينها وتشغيلها فيام يتصل بحركة النقل يف املوانئ واملطارات 

وعىل الطرق الربية، وتنفيذ جهود منسقة مشرتكة.

نحو  خطوات  وبريو  باراغواي  اتخذت   ،٢٠١٨ عام  ويف   –5١١
إباحة استعامل القنَّب ومشتقاته لألغراض الطبية.

التعاون اإلقليمي  –2

جهودها  الجنوبية  أمريكا  بلدان  عززت   ،٢٠١٧ عام  يف   –5١٢
واألقاليمي  واإلقليمي  الثنايئ  الصعيد  من  كلٍّ  عىل  التعاونية 
رات  املخدِّ تطرحها  التي  للتحديات  التصدي  تحسني  أجل  من 
املعلومات  تبادل  املنطقة  يف  البلدان  وواصلت  املرشوعة.  غري 
والتحاور  والعملياتية  التكنولوجية  الجوانب  بشأن  والخربات 
بشأن السياسات. وكان من األمور التي تطرقت إليها املناقشات 
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الجديدة،  النفسانية  باملؤثرات  املتعلقة  االتجاهات  املنطقة  يف 
والنُّهج  رات،  واملخدِّ املرأة  مبوضوع  املتعلقة  والسياسات 
ببناء  يتعلق  وفيام  البديلة.  والتنمية  الجديدة،  الترشيعية 
عمل  وحلقات  أحداثاً  حكوميون  مسؤولون  حرض  القدرات، 
تدريبية متخصصة حول مواضيع السالئف الكيميائية واملؤثرات 
املمتلكات،  ومصادرة  املبكر،  اإلنذار  ونظم  الجديدة  النفسانية 
إىل  الحكومات  سعت  ذلك،  إىل  وباإلضافة  املالية.  والجرائم 
تنسيق العمل عىل طول الحدود املشرتكة، مبا يف ذلك عن طريق 
املذكور  رات  املخدِّ ملكافحة  اإلقليمي  االستخبارات  مركز  إنشاء 

أعاله يف دولة بوليفيا املتعددة القوميات. 

أمريكا  بني  التعاون  برنامج  الثانية من  املرحلة  إطار  ويف   –5١3
املعني بسياسات مكافحة  الالتينية والكاريب ي واالتحاد األورويب 
السنوي  االجتامع  ُعقد  الثاين(،  “كوبوالد”  )برنامج  رات  املخدِّ
إىل   ١3 من  لشبونة  يف  رات  للمخدِّ الوطنية  للمراصد   الثاين 
١٧ ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٧، مبشاركة ممثلني للمراصد الوطنية 
الالتينية والكاريب ي. وبرنامج  أمريكا  بلداً يف  رات من 3٢  للمخدِّ
ذ بالتشارك بني جامعة دول أمريكا  كوبوالد هو برنامج تعاوين ينفَّ
الالتينية والكاريب ي واالتحاد األورويب، ويسعى إىل تحقيق أهدافه 
رات الوطنية  من خالل أربعة عنارص هي: )أ( تدعيم مراصد املخدِّ
من خالل تقديم املساعدة التقنية؛ )ب( تعزيز القدرات يف مجال 
العرض؛  خفض  مجال  يف  القدرات  تعزيز  )ج(  الطلب؛   خفض 
)د( دعم الحوار حول السياسات وتوطيد آلية التنسيق والتعاون 
أمريكا  دول  وجامعة  األورويب  االتحاد  بني  رات  املخدِّ بشأن 
سلطات  عن  ممثلون  االجتامع  وحرض  والكاريب ي.   الالتينية 
دول  و٦  الكاريب ي  من  بلداً  و١4  الالتينية  أمريكا  من  بلداً   ١٨
الوطنية  املراصد  دور  تحليل  بهدف  األورويب،  االتحاد  أعضاء يف 
املامرسات  العامة وتحسني نرش  السياسات  رات يف صوغ  للمخدِّ
املبكر  اإلنذار  تدريب عىل نظم  االجتامع عىل  الجيدة. واشتمل 

رات. وإعداد التقارير الوطنية عن املخدِّ

ويف إطار الجهود الرامية إىل تعزيز التعاون الدويل يف مجال   –5١4
رات، ُعقد يف بوينس آيرس من 3١ ترشين  مكافحة االتجار باملخدِّ
األول/أكتوبر إىل ١ ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٧ االجتامع الخامس 
من  بالوقاية  املعنية  وباراغواي  األرجنتني  بني  املشرتكة  للجنة 
رة واملؤثرات العقلية ومكافحة االتجار بها  تعاطي العقاقري املخدِّ
عىل نحو غري املرشوع. وركز جدول أعامل االجتامع عىل مراقبة 
عرض  خفض  إىل  الرامية  واالسرتاتيجيات  الكيميائية،  السالئف 
باالتجار  املتعلقة  املنظمة  الجرمية  ومكافحة  رة،  املخدِّ العقاقري 
وكان  الحدودية.  املناطق  يف  الصلة  ذات  والجرائم  رات  باملخدِّ
والعمليات  املشرتك  التدريب  تعزيز  نوقشت  التي  املسائل  من 

املشرتكة وتبادل املعلومات. 

ونظمت اللجنة الوطنية البريوفية للتنمية والحياة من دون   –5١5
رات والوكالة األملانية للتعاون الدويل املنتدى الثالث للحوار  مخدِّ
اإلقليمي حول التنمية البديلة، الذي عقد يف ليام من ٢٧ شباط/ 
فرباير إىل ١ آذار/مارس ٢٠١٨. وخالل املنتدى، تبادلت السلطات 
الوطنية من سبعة بلدان من أمريكا الالتينية والكاريب ي وممثلون 

رات ومكتب األمم  للجنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخدِّ
رات والجرمية الخربات والدروس املستفادة  املتحدة املعني باملخدِّ
يف تنفيذ برامج التنمية البديلة لكل منها، مع الرتكيز عىل سالسل 

القيمة وتسويق املنتجات.

ويف آذار/مارس ٢٠١٨، نفذ خرباء كولومبيون يف مجاالت   –5١٦
مصادرة املمتلكات ومكافحة غسل األموال والجرائم املالية حلقة 
إىل  القوميات هدفت  املتعددة  بوليفيا  عمل متخصصة يف دولة 
يف  املضبوطة  املوجودات  مصادرة  إجراءات  تنفيذ  وتعزيز  دعم 
يف  الفعال  اإلقليمي  التعاون  وعززت  رات،  باملخدِّ االتجار  قضايا 
هذا الشأن. وحرض حلقة العمل مسؤولون من وزارة الداخلية، 
الخاضعة  املواد  ومديرية  االجتامعي  الدفاع  مديرية  ذلك  مبا يف 
للرقابة ومديرية تسجيل املوجودات املصادرة ومراقبتها وإدارتها، 
والسلطة القضائية، ومكتب النائب العام، والقوة الخاصة ملكافحة 
رات، ووحدة التحقيقات املالية، فضالً عن مسؤولني  االتجار باملخدِّ

ِطيني من الربازيل وبريو وكولومبيا. من اإلنرتبول وملحقني رُشَ

الوطنية  الوكالة  ويف ١١ حزيران/يونيه ٢٠١٨، استضافت   –5١٧
املعني  الثاين  اإلقليمي  االجتامع  الربازيل  يف  الصحية  للمراقبة 
الذي  الغريب،  الكرة  نصف  يف  الجديدة  النفسانية  باملؤثرات 
حرضه خرباء يف ميادين الطب الرشعي والصحة العمومية وإنفاذ 
منظامت  من  املشاركون  وجاء  بلداً.   ٢٠ من  أكرث  من  القانون 
رات وإدمانها،  إقليمية ودولية، من بينها املرصد األورويب للمخدِّ
األمريكية  البلدان  ولجنة  العاملية،  الصحة  ومنظمة  واإلنرتبول، 
ومكتب  العاملية،  الجامرك  ومنظمة  رات،  املخدِّ تعاطي  ملكافحة 
االتصال اإلقليمي للمعلومات التابع ملنظمة الجامرك العاملية يف 
منطقة آسيا واملحيط الهادئ، وكان من بني املواضيع التي تناولوها 
االتجاهات املتعلقة باملؤثرات النفسانية الجديدة، وكشف مواد 
ونظم  الجديدة،  الترشيعية  والنُّهج  عليها،  والتعرف  اإلدمان 

اإلنذار املبكر. 

الفرتة  يف  القوميات  املتعددة  بوليفيا  دولة  يف  وُعقدت   –5١٨
التنسيق  من ١3 إىل ١5 حزيران/يونيه ٢٠١٨ حلقة عمل بشأن 
مسؤولون  أيضاً  فيها  شارك  الربية،  الحدود  ملراقبة  اإلقليمي 
من األرجنتني وباراغواي والربازيل وشييل. ونُظمت حلقة العمل 
يف إطار التعاون مع االتحاد األورويب ودعامً لالسرتاتيجية البوليفية 
مديرية  عمل  تعزيز  إىل  وهدفت  رات،  باملخدِّ االتجار  ملكافحة 
هي  التي  القوميات،  املتعددة  بوليفيا  لدولة  الوطنية  الحدود 
الوكالة املسؤولة عن التصدي للجرائم العابرة للحدود واالتجار 
تقديم  العمل  حلقة  نتائج  وشملت  الحدود.  عرب  رات  باملخدِّ
مقرتحات بالتعاون عىل إقامة نظام للتعاون العمليايت اإلقليمي، 
اإلجراءات  وتسهيل  الحدودية،  املعلومات  تبادل  وتحسني 
أعربت  ذلك،  عىل  وعالوة  الحدود.  مراقبة  مجال  يف  املشرتكة 
القوميات عن عزمها عىل تعزيز  املتعددة  بوليفيا  حكومة دولة 
الوطنية.  الحدود  مديرية  والهيكلية ألعامل  التنظيمية  الجوانب 
وقد أُنشئت مديرية الحدود الوطنية يف ٢٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧ 

وبدأت عملها يف 4 ترشين األول/أكتوبر ٢٠١٧. 
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الذي  الثاين،  كوبوالد  لربنامج  الثالث  السنوي  املؤمتر  ويف   –5١٩
األورويب وجامعة  االتحاد  من  أجرى مسؤولون  عقد يف صوفيا، 
يف  السياسات  بصنع  املعنيني  والكاريب ي  الالتينية  أمريكا  دول 
رات مناقشة حول موضوع املؤمتر، وهو “السياسات  مجال املخدِّ
رات: التقدم املحرز والتحديات يف  املتعلقة مبوضوع املرأة واملخدِّ
تنفيذ نهج جنساين ومتكني املرأة كمسألة جامعة”. وخالل املؤمتر 
املشاركون  بحث   ،٢٠١٨ حزيران/يونيه  و٢٠   ١٩ يف  عقد  الذي 
ال غنى  كعنرصين  املرأة  ومتكني  الجنساين  املنظور  إدراج  كيفية 
مسعى  وهو  وتنفيذها،  العامة  السياسات  تصميم  يف   عنهام 
املؤمتر  نظمت  وقد  رات.  املخدِّ تحديات يف مجال  يجابه  زال  ما 
املؤسسة الدولية واأليبريية–األمريكية لإلدارة والسياسات العامة، 
الوطنية  للخطة  اإلسبانية  الحكومية  املفوضية  مع  باالشرتاك 
ملناقشة  املنطقتني  بني  للتعاون  إطاراً  املؤمتر  ووفر  رات،  للمخدِّ
وإىل  رات  املخدِّ الجنساين يف سياسات  املنظور  إدراج  إىل  الحاجة 

االتفاق عىل إجراءات تعاونية يف هذا الشأن. 

بوليفيا  بني  املشرتكة  للجنة  السادس  االجتامع  وخالل   –5٢٠
رات،  املخدِّ مبكافحة  املعنية  وبريو  القوميات(  )دولة–املتعددة 
اتفقت  ليام يف يومي ٢٦ و٢٧ حزيران/يونيه ٢٠١٨،  املعقود يف 
مكافحة  إىل  الرامية  املشرتكة  اإلجراءات  تعزيز  الحكومتان عىل 
البلدين  بني  املشرتكة  الحدود  امتداد  عىل  رات  باملخدِّ االتجار 
يف  الضالعة  اإلجرامية  املنظامت  عن  املعلومات  تبادل  وتكثيف 
رات، مع الرتكيز عىل اإلجراءات التي تعالج حركة  االتجار باملخدِّ

النقل الجوي. 

 3–  الترشيعات والسياسات 
واإلجراءات الوطنية

اتخذت عدة بلدان يف املنطقة يف السنوات األخرية خطوات   –5٢١
الفرتة قيد  الطبية. وخالل  القنَّب لألغراض  إباحة استعامل  نحو 
باراغواي وبريو ترشيعات تسمح  اعتمدت حكومتا  االستعراض، 
باالستعامل الطبي للقنَّب؛ وسبق لحكومات األرجنتني وأوروغواي 
والربازيل وشييل وكولومبيا أن أباحت االستعامل الطبي للقنَّب 

من خالل ترشيعات أو قرارات قضائية. 

وقد نرشت وزارة الصحة البريوفية، يف إطار قرارها رقم   –5٢٢
مرشوع   ،٢٠١٨ ١4 أيار/مايو  خ  املؤرَّ  ،435–2018/MINSA
الذي   3٠٦٨١ رقم  القانون  تنفيذ  إىل  تهدف  تنظيمية  لوائح 
وطُرح  ومشتقاته.  للقنَّب  والعالجي  الطبي  االستعامل  ينظم 
ملدة  العام  الصعيد  عىل  للتشاور  التنظيمية  اللوائح   مرشوع 
بشأن  أحكاماً  املقرتحة  التنظيمية  اللوائح  وتتضمن  يوماً.   ٩٠
الخاصة  والبيع  واالسترياد  واإلنتاج  البحث  جوانب  تنظيم 
بالقنَّب ومشتقاته املوجهة لألغراض الطبية والعالجية وحدها، 
املذكورة  اللوائح  وتضع   .3٠٦٨١ رقم  القانون  ألحكام  وفقاً 
الرتاخيص،  وأنواع  املختصة؛  الرقابية  السلطات  بشأن  أحكاماً 

واالسترياد  واإلنتاج  العلمي  البحث  تراخيص  ذلك  يف  مبا 
ورشاء  الطبية،  الوصفات  وإصدار  منها؛  مزيج  أي  أو  والتجارة 
مشتقات القنَّب ومنتجاته النهائية وتخزينها وحفظها وتوزيعها 
للمرىض  وطني  سجل  إنشاء  إىل  اللوائح  تدعو  كام  ومراقبتها. 
الذين يستخدمون القنَّب ومشتقاته لألغراض الطبية والعالجية، 
واالعتبارية  الطبيعية  للشخصيات  وطنية  سجالت  عن  فضالً 
لها  املرخص  واملؤسسات  التجارة،  و/أو  باالسترياد  يتعلق  فيام 
العمومية  والكيانات  ومشتقاته،  بالقنَّب  متصلة  بحوث  بإجراء 
ذلك،  عىل  وعالوة  لإلنتاج.  واملعتمدة  املسجلة  واملختربات 
يحتوي مرشوع اللوائح التنظيمية عىل سلسلة من التدابري التي 
ينبغي أن تتخذها السلطات لرصد األنشطة والجوانب املتصلة 
واملناولة،  الغرس،  ذلك  يف  مبا  وأجزائها،  القنَّب  نبتات  بزراعة 
املشتقات،  واستخالص  الحصاد،  بعد  ما  وعمليات  والحصاد، 
وحتى  أمور.  جملة  يف  النهائية،  واملنتجات  والتعبئة،  والصنع، 
اآلراء  جمع  عملية  تجري  تزال  ال  كانت   ،٢٠١٨ أيلول/سبتمرب 

واملساهامت بهدف اعتامد لوائح تنظيمية موحدة.

رئيس جمهورية  أصدر   ،٢٠١٨ الثاين/يناير  كانون   ٩ ويف   –5٢3
إنتاج  يحكم  الذي  القانوين  اإلطار  لتنظيم  قانوناً  باراغواي 
والعلمية.  الطبية  لألغراض  واستعاملهام  ومشتقاته  القنَّب 
بشأن  والعلمي  الطبي  للبحث  الوطني  الربنامج  القانون  وأنشأ 
تعزيز  عىل  وينص  ومشتقاتها،  القنَّب  لنبتة  الطبي  االستعامل 
والعالجي  الطبي  االستعامل  بشأن  والعلمي  الطبي  البحث 
القانون،  ومبوجب  البرشية.  والعلل  األمراض  لعالج  للقنَّب 
رات يف باراغواي، مسؤولية  تتوىل األمانة الوطنية ملكافحة املخدِّ
وكذلك  وإنتاجه،  القنَّب  زراعة  أنشطة  جميع  عىل  اإلرشاف 
ملراقبة  الوطنية  الدائرة  تتوىل  بينام  وبذوره،  نبتاته  استرياد 
يف  التجارة  تراخيص  إصدار  والبذور  النباتات  وصحة  جودة 
منتجات القنَّب وتحديد البذور املناسبة لزراعة محاصيل القنَّب 
٦ آب/أغسطس  املؤرخ   ،٩3٠3 رقم  املرسوم  وينشئ  الطبي. 
إرشاف  تحت  الصحية،  األحوال  لرصد  الوطنية  الوكالة   ،٢٠١٨
وتنفيذ  إدارة  عن  املسؤولة  السلطة  باعتبارها  الصحة،  وزارة 
االستعامل  بشأن  والعلمي  الطبي  للبحث  الوطني  الربنامج 
املختربات  منح  ذلك  يف  مبا  ومشتقاتها،  القنَّب  لنبتة  الطبي 
الوطنية الخاصة ما ال يزيد عىل خمسة تراخيص إلنتاج القنَّب 
الوطني، ووضع رشوط طبية معتمدة  للقانون  وفقاً  وتصنيعه، 
املوجودة  الجغرافية  املناطق  وتحديد  القانون،  تنفيذ  ألغراض 
اإلنتاج  تراخيص  منح  فيها  التي يجوز  املركزية  املقاطعة  داخل 
القيد  متطلبات  املرسوم  يحدد  ذلك،  عىل  وعالوة  والتصنيع. 
القنَّب،  من  املشتقة  املنتجات  ملستخدمي  الوطني  السجل  يف 
يشمل  مبا  العالج،  الذين يتلقون  املرىض  عىل  قارصاً  ويجعله 

املشاركني يف برامج البحوث.

ويف كولومبيا، ينص اإلطار القانوين عىل إصدار أربعة أنواع   –5٢4
من تراخيص القنَّب الطبي ومشتقاته، تبعاً لنوع النشاط املتعلق 
كولومبيا  حكومة  كانت   ،٢٠١٨ متوز/يوليه   ١٩ وحتى  بالقنَّب. 
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قد أصدرت ما مجموعه ١٦٢ ترخيصاً. ومن بني هذه الرتاخيص، 
أصدرت وزارة العدل ٩ تراخيص الستخدام بذور القنَّب للزراعة، 
و45 ترخيصاً لزراعة نبتات القنَّب املؤثرة نفسانيًّا، و٦٠ ترخيصاً 
لزراعة نبتات القنَّب غري املؤثرة نفسانيًّا، وأصدرت وزارة الصحة 

4٨ ترخيصاً لصنع مشتقات القنَّب.

يشرتط   ،١٩١٧٢ رقم  للقانون  ووفقاً  أوروغواي،  ويف   –5٢5
الحصول  البلد  يف  وتسويقه  وحصاده  وزراعته  القنَّب  لغرس 
أيضاً  الذي هو  القنَّب،  تنظيم ومراقبة  ترخيص من معهد  عىل 
وجمع  وتجهيز  إلنتاج  الرتاخيص  إصدار  عن  املسؤولة  السلطة 
وعالوة  نفسيًّا.  املؤثر  والقنَّب  الصناعي  القنَّب  وبيع  وتوزيع 
سبل  ثالثة  توجد   ،١4/١٢٠ رقم  املرسوم  ومبوجب  ذلك،   عىل 
ال يجوز الجمع بينها للحصول عىل القنَّب املؤثر نفسيًّا ألغراض 
املنزلية؛  والزراعة  الصيدليات؛  من  الرشاء  وهي:  طبية،  غري 
أن  ميكن  ال  التنظيمية،  للوائح  ووفقاً  القنَّب.  أندية  وعضوية 
تُستخدم سوى طريقة واحدة من تلك الطرائق، والحد األقىص 
ومن  الشهر.  يف  غراماً   4٠ عند  مقرر  الشخيص  لالستخدام 
أسبوعيًّا  غرامات   ١٠ إىل  تصل  كمية  رشاء  للبالغني  يجوز  ثم 
لهم  يجوز  كام  هويتهم،  من  التأكد  بعد  الصيدليات  من 
لألرسة  مزهرة  أنثوية  قنَّب  نبتات  ست  إىل  يصل  ما  زراعة 
النبتات  تسجيل  رشيطة  الخاص،  الستهالكها  الواحدة  املنزلية 
السنوي  اإلنتاج  إجاميل  وأال يتجاوز  مسبقاً،  السلطات   لدى 
االلتحاق مبا يسمى  للبالغني  4٨٠ غراماً. وبدالً من ذلك، يجوز 
“أندية القنَّب”. ويجوز لهذه األندية، التي يجب أن تكون مسجلة 
لدى معهد تنظيم ومراقبة القنَّب، أن تزرع ما يصل إىل ٩٩ نبتة 
لكل ناد، وأن تضم ما بني ١5 و45 عضواً. ويُسمح ألعضاء األندية 
بينهم  فيام  واستعامله  وإنتاجه  القنَّب  زراعة  يف  يتشاركوا  بأن 
تحت إرشاف النادي، ولكن ال يجوز لألندية أن ترصف أكرث من 
ر لكل عضو يف السنة. وفيام يتعلق بأصناف  4٨٠ غراماً من املخدِّ
أوروغواي  قانون  يسمح  محتوياتها،  وحدود  القنَّب  منتجات 
للمواطنني واملقيمني الدامئني يف أوروغواي برشاء منتجات القنَّب 
ومحتوى  املائة،  ٩ يف  إىل  يصل  ترتاهيدروكانابينول  مبحتوى 
كانابيديول ال يقل عن 3 يف املائة. وحتى 4 ترشين األول/أكتوبر 
من  كمشرتين  أنفسهم  سجلوا  قد  شخصاً   4٢٨ ٧٠ كان   ،٢٠١٨
كزارعني  أنفسهم  سجلوا  قد  شخصاً   ٦  ٨١٩ وكان  الصيدليات، 

من زليني، وكانت هناك ١٠٧ أندية عاملة. 

باراغواي  حكومة  عرضت   ،٢٠١٨ حزيران/يونيه   ٢٦ ويف   –5٢٦
رات للفرتة ٢٠١٧–٢٠٢٢. وتتضمن  سياستها الوطنية بشأن املخدِّ
عمل  وخطة  واسرتاتيجية  سياساتية  توجيهية  مبادئ  السياسة 
للحد من الطلب والعرض، وكانت قد أُقرت باملرسوم رقم ٧٩٧٩، 

خ 3٠ ترشين األول/أكتوبر ٢٠١٧. املؤرَّ

إلدارة  الوطنية  األمانة  وقَّعت   ،٢٠١٨ أيار/مايو   ٢4 ويف   –5٢٧
لباراغواي عىل  العليا  واملحكمة  واملصادرة  املضبوطة  املمتلكات 
اتفاق تعاون لوضع إجراءات لتسلُّم املضبوطات وتحديد ماهيتها 
وتقييمها وجردها وتسجيلها وصيانتها وحفظها والتخلص منها. 

ويف ٢٨ أيار/مايو ٢٠١٨ عقدت األمانة الوطنية إلدارة املمتلكات 
األمم  مكتب  مع  بالتشارك  تدريبية  دورة  واملصادرة  املضبوطة 
الضبط  إجراءات  بشأن  والجرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة 
الدورة  وكان هدف  العام.  املدعي  مكتب  املتبعة يف  واملصادرة 
من  املستمدة  السلع  ضبط  جهود  من  املحرزة  النتائج  تحسني 

الجرمية املنظمة. 

النهايئ  االتفاق  تنفيذ  دعم  يف  رئييس  عنرص  إطار  ويف   –5٢٨
بشأن إنهاء الن زاع وبناء سالم مستقر ودائم يف كولومبيا، عمدت 
حكومة البلد يف شباط/فرباير ٢٠١٨ إىل تنظيم برنامجها الخاص 
وبذلك   ،3٦٢ رقم  املرسوم  بإصدار  البديلة،  املحاصيل  بزراعة 
أتاحت تدعيم اإلجراءات التي يتخذها الربنامج الوطني الشامل 
الربنامج قد  لالستبدال الطوعي للمحاصيل غري املرشوعة. وكان 
أنشئ باملرسوم رقم ٨٩٦ لسنة ٢٠١٧، الذي يضع األساس القانوين 
للحد من املحاصيل غري املرشوعة وييرسِّ التنسيق بني املؤسسات 
ويوفِّر الدعم املايل والتقني لصغار املزارعني. وتفيد السلطات بأن 
وبحلول   .٢٠١٧ عام  يف  بالربنامج  ملتحقة  كانت  أرسة   54  ٠٢٧
حزيران/يونيه ٢٠١٨، ازداد عدد األرس امللتحقة إىل ٦5٩ ٧٧ أرسة.

ويف متوز/يوليه ٢٠١٨، اعتمدت حكومة األرجنتني املرسوم   –5٢٩
يف  املشاركة  من  املسلحة  القوات  الذي ميكِّن   ،٢٠١٨/٦٨3 رقم 
عىل  ذ  التي تنفَّ األنشطة  مثل  ودعمها،  االسرتاتيجية  األنشطة 
مقربة من الحدود الدولية، مبا يف ذلك األنشطة املتعلقة باألهداف 
االسرتاتيجية للدفاع الوطني. وعىل وجه الخصوص، ميكِّن املرسوم 
رات  املخدِّ لعمليات مكافحة  الدعم  تقديم  املسلحة من  القوات 
وغري ذلك من املصالح األمنية داخل اإلقليم الوطني التي كانت 

مستبعدة منها سابقاً. 

بريو  حكومة  اعتمدت   ،٢٠١٨ حزيران/يونيه   ١٩ ويف   –53٠
 .١٢4١ رقم  الترشيعي  للمرسوم  ل  املعدِّ  3٠٧٩٦ رقم  القانون 
االتجار  مكافحة  إىل  الرامية  الجهود  تعزيز  إىل  القانون  ويهدف 
من  البريوفية  املسلحة  القوات  متكني  بخاصة  ومنها  رات،  باملخدِّ
ضامن  يف  واملتمثلة  دستوريًّا  املقررة  لوظيفتها  امتثاالً  القيام، 
اعرتاض  بعمليات  اإلقليمية،  وسالمتها  وسيادتها  بريو  استقالل 
رات يف املناطق التي  برية ومائية وجوية ألنشطة املتجرين باملخدِّ
أُعلنت فيها حالة الطوارئ. وينص القانون عىل أن يتعاون الجيش 
تقوم  التي  االعرتاض  عمليات  تنفيذ  الوطنية خالل  الرشطة  مع 
رات، بناء عىل طلب الرشطة  بها الرشطة ملكافحة االتجار باملخدِّ

وعندما تتجاوز الظروف قدراتها التشغيلية. 

خ  املؤرَّ  ،3٧٦ رقم  التنفيذي  املرسوم  خالل  ومن   –53١ 
للوقاية  التقنية  األمانة  إكوادور  حلَّت   ،٢٠١٨ نيسان/أبريل   ٢3
وتنسيق  تنظيم  عن  املسؤولية  ونُقلت  رات،  املخدِّ من  الشاملة 
وتوضيح وتيسري ورصد تنفيذ العمليات املشرتكة بني القطاعات 
ووزارة  الصحة  وزارة  إىل  واستهالكها  رات  باملخدِّ االتجار  ملنع 

الداخلية.
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واستهلت حكومة غيانا، بدعم من مرصف التنمية للبلدان   –53٢
ويهدف  فيها.  الجنائية  العدالة  نظام  لدعم  مرشوعاً  األمريكية، 
للمحاكمة  السابق  االحتجاز  حاالت  عدد  تقليل  إىل  املرشوع 
للمتهمني بارتكاب جرائم بسيطة وغري عنيفة، من خالل ترويج 

استخدام العدالة التصالحية والعقوبات البديلة.

الزراعة واإلنتاج والصنع واالتِّجار  –٤

العقاقري املخدِّرة )أ( 

أبلغت حكومة األرجنتني عن ضبط ١٧4.٩5 طنًّا من عشبة   –533
القنَّب ونحو 33٠ ٢٢ نبتة قنَّب يف عام ٢٠١٧. وأبلغت السلطات 
عن ضبط ما يقرب من ٩ كيلوغرامات من الهريوين و١5.٧٩ طنًّا 

من الكوكايني )األمالح وعجينة القاعدة( يف العام نفسه.

لدولة  الكوكا  بشأن  االستقصائية  الدراسة  يف  جاء  وكام   –534
حكومة  نرشتها  التي   ،٢٠١٧ لعام  القوميات  املتعددة  بوليفيا 
املعني  املتحدة  األمم  ومكتب  القوميات  املتعددة  بوليفيا  دولة 
املساحة  زادت   ،٢٠١٨ آب/أغسطس  يف  والجرمية  رات  باملخدِّ
املزروعة بشجرية الكوكا يف البلد من ١٠٠ ٢3 هكتار يف عام ٢٠١٦ 
إىل 5٠٠ ٢4 هكتار يف عام ٢٠١٧، وهو ما ميثل زيادة قدرها 4٠٠ ١ 
هكتار أو ٦ يف املائة. ووفقاً للدراسة االستقصائية، شكلت مناطق 
مقاطعة  وشامل  كوتشابامبا  دي  وتروبيكو  الباس  دي  يونغاس 
املساحة  حجم  من  التوايل،  عىل  املائة،  يف  و١  و34   ٦5 الباس 
املزروعة يف البلد يف عام ٢٠١٧. وأبلغت املنطقتان األوليان عن 
زيادة قدرها ٢٠٠ هكتار و٢٠٠ ١ هكتار، عىل التوايل، بينام أبلغت 
املنطقة الثالثة عن انخفاض قدره ٢٠ هكتاراً، مقارنة بعام ٢٠١٦.

ويف التقديرات التي قدمتها حكومة دولة بوليفيا املتعددة   –535
 ٢٠١٨ عام  يف  تُزرع  أن  املتوقع  من  كان  الهيئة،  إىل  القوميات 
مساحة قدرها ١٦٠ ١٧ هكتاراً بشجرية الكوكا لغرض االستعامل 
سنة  اتفاقية  عىل  الحكومة  أبدته  الذي  التحفُّظ  أحكام  مبوجب 
١٩٦١. وقد نص القانون العام بشأن الكوكا )القانون رقم ٩٠٦( 
هكتار   ٠٠٠ ٢٢ إىل  تصل  أن  ميكن  مساحة  تخصيص  جواز  عىل 
لزراعة شجرية الكوكا لألغراض املتوخاة يف ذلك التحفظ. وتعرب 
السنوي  تقريرها  يف  عنه  أعربت  الذي  قلقها  عن  مجدداً  الهيئة 
لعام ٢٠١٧)٧٦(  إزاء قرار حكومة دولة بوليفيا املتعددة القوميات 
لألغراض  الكوكا  أوراق  لزراعة  بها  املسموح  املساحة  تزيد  بأن 
البالغة  املساحة  ضعف  من  يقرب  ما  إىل  التحفظ  يف   املبينة 
٠٠٠ ١٢ هكتار التي كانت قد ُحددت مبوجب القانون رقم ١٠٠٨.

ويف كانون الثاين/يناير ٢٠١٨، أبلغت حكومة دولة بوليفيا   –53٦
رات غري  املتعددة القوميات عن 533 عملية حرق أو إتالف ملخدِّ
االتجار  الخاصة ملكافحة  القوة  مرشوعة ضبطتها يف عام ٢٠١٧ 
٢٠١٧، ضبط هذان  عام  العام. ويف  االدعاء  ودائرة  رات  باملخدِّ

)٧٦( E/INCB/2017/1، الفقرة 533.

رات،  املخدِّ من  كيلوغراماً   3٦  3٢١ ما مجموعه  معاً  الجهازان 
التايل: ٧45 ١3 كيلوغراماً من عجينة قاعدة  النحو  موزعة عىل 
الكوكايني، هيدروكلوريد  من  كيلوغراماً  و٨٨4 3   الكوكايني، 
 ٢٠١٨ متوز/يوليه   ٢3 ويف  القنَّب.  من  كيلوغراماً  و٦٩٢ ١٨ 
التقرير  والجرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  قدم مكتب 
مضبوطات  حرق  أو  إتالف  بشأن   ٢٠١٨ لعام  السنوي  نصف 
القوميات.  املتعددة  بوليفيا  دولة  يف  املرشوعة  غري  رات  املخدِّ
نفذت   ٢٠١٨ عام  من  األول  النصف  بأنه خالل  التقرير  ويفيد 
رات ودائرة االدعاء العام  القوة الخاصة ملكافحة االتجار باملخدِّ
٢٨٧ عملية لحرق أو إتالف مواد خاضعة للمراقبة، متثل زيادة 
حني   ،٢٠١٧ عام  من  نفسها  بالفرتة  مقارنة  املائة  يف   ٨ بنسبة 

نفِّذت ٢٦٦ عملية من ذلك القبيل.

وأفادت حكومة دولة بوليفيا املتعددة القوميات أيضاً بأنَّ   –53٧
مضبوطات أوراق الكوكا زادت بنسبة 5 يف املائة، من 353 طنًّا يف 
عام ٢٠١٦ إىل 3٧٠ طنًّا يف عام ٢٠١٧. وكانت املقاطعة التي ضبط 
فيها معظم أوراق الكوكا هي الباس، التي شهدت ٦٧ يف املائة من 
مجموع املضبوطات، تليها كوتشابامبا التي شهدت ٢٠ يف املائة. 

ويف ٢3 آذار/مارس ٢٠١٨، أبلغت حكومة الربازيل عن ضبط   –53٨
ما يقرب من طنني من الكوكايني يف ميناء سانتوس، مخبأة داخل 
النب والصويا والسكر موجهة للتصدير. ووفقاً  ثالث حاويات من 
للسلطات، كانت تلك أكرب ضبطية كوكايني يف تاريخ امليناء، وسادس 
وكان سانتوس   .٢٠١٨ عام  يف  سانتوس  ميناء  يف  كبرية  ضبطية 
ثاين أكرث املوانئ حركة يف أمريكا الجنوبية يف عام ٢٠١٧، حسبام 

أفادت به اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكاريب ي. 

العسكرية  األمازون  قيادة  قدمتها  التي  لألرقام  ووفقاً   –53٩
الربازيلية  املسلحة  القوات  ضبطت  الربازييل،  للجيش   التابعة 
من  الفرتة  يف  املرشوعة  غري  رات  املخدِّ من  كيلوغراماً   ٦٧ ٦4
 كانون الثاين/يناير إىل أيار/مايو ٢٠١٨ يف منطقة األمازون، يف إطار 
١٧٠ عملية. وقد أجريت العمليات بالتشارك مع أجهزة حكومية 
بوليفيا  وهي  األمازون،  ملنطقة  املتاخمة  الخمس  للدول  تابعة 
)جمهورية– وفن زويال  وغيانا  وبريو  القوميات(  )دولة–املتعددة 

البوليفارية( وكولومبيا.

الفرتة  يف  التالية  املضبوطات  عن  شييل  حكومة  وأبلغت   –54٠
 :٢٠١٨ متوز/يوليه   ٢٠ إىل   ٢٠١٧ الثاين/نوفمرب  ترشين   ١  من 
٨4٢ ٦ كيلوغراماً من هيدروكلوريد الكوكايني، و33٩ ٦ كيلوغراماً 
القنَّب، من  كيلوغراماً  و٨3٠ ١4  الحرة،  الكوكايني  قاعدة   من 

“اإلكستايس”،  أقراص  من  قرصاً   4 قنَّب، و٨٧٢  نبتة  و٠٠١ ١3٢ 
املادة  من  وحدة  و٧٩٢ ١  “اإلكستايس”،  من  غراماً  و53٠ ٢ 
الليرسجيك،  إيثيالميد حمض  ثنايئ  من  وحدة  و٦٢٨   NBOMe
حمض  من  لرتات  و3.٧  الهيدروكلوريك  حمض  من  لرتاً  و5.٢١ 
الكربيتيك. وأفادت السلطات يف شييل بأنَّ كميات عجينة قاعدة 
متوز/يوليه  و١٨  الثاين/يناير  ١ كانون  بني  املضبوطة  الكوكايني 
من  نفسها  بالفرتة  مقارنة  املائة  يف   ١٠٢.3 بنسبة  زادت   ٢٠١٨ 

عام ٢٠١٧، أي من ٠4٧ 4 كيلوغراماً إىل ١٨٧ ٨ كيلوغراماً.
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الكوكا  شجرية  زراعة  حجم  ازداد   ،٢٠١٦ بعام  ومقارنة   –54١
وإنتاج الكوكايني عىل نحو غري مرشوع يف كولومبيا يف عام ٢٠١٧ 
بنسبة ١٧ يف املائة و3١ يف املائة، عىل التوايل. وكام ورد يف تقرير 
رات العاملي 2018، الصادر عن مكتب األمم املتحدة املعني  املخدِّ
رات والجرمية، استأثرت كولومبيا يف عام ٢٠١٦ مبا يقرب  باملخدِّ
بالكوكا يف جميع  املزروعة  الكلية  املائة من املساحة  من ٦٩ يف 
لشجرية  املرشوعة  غري  الزراعة  مساحة  وتتزايد  العامل.  أنحاء 
الكوكا تزايداً مستمراً منذ عام ٢٠١3، من ٠٠٠ 4٨ هكتار يف عام 
املائة  ٢٠١3 إىل ٠٠٠ ١٧١ هكتار يف عام ٢٠١٧. وتركزت ٦4 يف 
ونوريت  وبوتومايو  أنتيوكيا  مقاطعات  يف  اإلضافية  املساحة  من 
دي سانتاندير وكوكا. وظلت نارينيو املقاطعة التي توجد بها أكرب 
الدفاع  وزارة  به  أفادت  ملا  ووفقاً  الكوكا.  زراعات  من  مساحة 

الوطني يف كولومبيا، أبيد ٠٠٠ 5٢ هكتار يف عام ٢٠١٧. 

وعىل الرغم من زيادة الجهود الرامية إىل إبادة محاصيل   –54٢
الكوكا يف كولومبيا يف عام ٢٠١٧، فيبدو أنَّ ازدياد إنتاج الكوكايني 
 ٢٠١٦ عام  يف  مرتيًّا  طنًّا   ٠ ١53 من  ذلك،  مع  بالتزامن  البلد  يف 
توافر  يف  زيادة  إىل  أدى   ،٢٠١٧ عام  يف  مرتيًّا  طنًّا   ١ 3٧٩ إىل 
الواليات املتحدة. ويف آذار/مارس ٢٠١٨،  الكوكايني وتعاطيه يف 
اتفقت حكومتا البلدين عىل وضع خطة لخفض الزراعة واإلنتاج 
عىل   ،٢٠١٨ لعام  املقدرة  باملستويات  مقارنة  النصف،  مبقدار 
مدى السنوات الخمس املقبلة. وبالنسبة لعام ٢٠١٨، استهدفت 
من  هكتار   ٠٠٠ ٧٠ إبادة  واليتها  املنتهية  الكولومبية  السلطات 
شجرية الكوكا يدويًّا، عىل أن يعاد النظر يف ذلك يف عام ٢٠١٩. 
وتفيد وزارة الدفاع الوطني الكولومبية بأنه حتى حزيران/يونيه 
املرشوعة  غري  املحاصيل  عن  طواعية  استعيض  قد  كان   ٢٠١٨
األمم  مكتب  تحقق  هكتار،   4٠٠٠ ٢ يف  مرشوعة  مبحاصيل 
يف  املحاصيل  استبدال  من  والجرمية  رات  باملخدِّ املعني   املتحدة 

٠٠٠ ١4 هكتار منها. 

كولومبيا  الكوكايني يف  زادت مضبوطات  عام ٢٠١٧،  ويف   –543
حزيران/يونيه   ٢٦ ويف   .٢٠١٦ بعام  مقارنة  املائة  يف   ٢٠ بنسبة 
بعد  أنه  واليته  املنتهية  كولومبيا  رئيس جمهورية  أعلن   ،٢٠١٨
سلسلة من االختبارات التجريبية أذنت وزارة الصحة والحامية 
االجتامعية ووزارة البيئة والتنمية املستدامة باستخدام الطائرات 
يقل  تركيز  مبستوى  الغليفوسيت  مادة  لرش  بعد  عن  ة  املسريَّ
بنسبة 5٠ يف املائة عن املستوى الذي كان يستخدم سابقاً؛ وكان 
منذ  بالغليفوسيت  الكوكا  ملحاصيل  الجوي  الرش  تعليق  تم  قد 
تحليق  فإنَّ  الرئايس  للبيان  ووفقاً   .٢٠١5 األول/أكتوبر  ترشين 
املامرسة  يشابه  منخفض  علو  عىل  بعد  عن  ة  املسريَّ الطائرات 
الحالية التي تقوم فيها أطقم اإلبادة األرضية برش مبيد األعشاب 

الغليفوسيت من خزانات محمولة عىل الظهر.

عن  الكولومبية  الوطني  الدفاع  وزارة  وأبلغت   –544
وآذار/ كانون الثاين/يناير  بني  الكوكايني  من  طنًّا   ٧٨.٦ ضبط 

البالغة  الكمية  من  املائة  يف   3١ بنسبة  أقل  أي   ،٢٠١٨ مارس 
 .٢٠١٧ عام  من  نفسها  الفرتة  يف  ُضبطت  التي  طنًّا   ١١3.5 
من  املائة،  يف   ٢5 بنسبة  القنَّب  مضبوطات   وانخفضت 

 ٧٨.٩ طنًّا يف الفرتة من كانون الثاين/يناير إىل آذار/مارس ٢٠١٧ إىل
مضبوطات  وزادت   .٢٠١٨ عام  من  نفسها  الفرتة  يف  طنًّا   5٩.4
من  الفرتة  يف  كيلوغرام   ١٠٠ من  املائة،  يف   3٠ بنسبة  الهريوين 
يف  كيلوغراماً   ١3٠ إىل   ٢٠١٧ آذار/مارس  إىل  كانون الثاين/يناير 

الفرتة نفسها من عام ٢٠١٨.

يف  رات  املخدِّ مرصد  من  املستمدة  للبيانات  ووفقاً   –545
الكوكايني،  من  طنًّا   435 ضبط   ٢٠١٧ عام  يف  تم   كولومبيا، 
القنَّب،  من  طنًّا  و٢4٠  الكوكايني،  قاعدة  عجينة  من  طنًّا  و5٢ 
تفكيك  تم  ذلك،  عن  وفضالً  الهريوين.  من  كيلوغراماً   و5٢١ 

3٢١ مخترباً لبلورة الكوكايني.

الوطنية  السلطات  قدمتها  التي  املعلومات  وأشارت   –54٦
و3٨١  القنَّب  عشبة  من  كيلوغراماً   ١4  ٧١3 أنَّ  إىل  إكوادور  يف 
كيلوغراماً من الهريوين و٧١3 ٨١ كيلوغراماً من أمالح الكوكايني 
ُضبطت يف إكوادور يف عام ٢٠١٧. وأفادت حكومة إكوادور بأنَّ 
١٠٠ يف املائة من هذه املضبوطات كانت قد نشأت يف كولومبيا. 
املائة( وشييل  هة إىل إكوادور )٨5 يف  القنَّب موجَّ وكانت عشبة 
)١٠ يف املائة( وبريو )5 يف املائة(. وكان ما مجموعه ٨٠ يف املائة 
ومقارنة  املتحدة.  الواليات  إىل  هاً  موجَّ املضبوط  الهريوين   من 
املائة يف  الهريوين بنسبة ١٧١ يف  بعام ٢٠١٦، زادت مضبوطات 
عام ٢٠١٧، يف حني زادت مضبوطات القنَّب بنسبة ١٨ يف املائة. 

بصفة  املنتج  للقنَّب  الرئييس  املصدر  باراغواي  تزال  وال   –54٧
الوطنية  لألمانة  ووفقاً  الجنوبية.  أمريكا  يف  مرشوعة  غري 
غري  بصفة  املنتج  القنَّب  فإن  باراغواي  يف  رات  املخدِّ ملكافحة 
ويوجد  الربازيل،  إىل  منه  املائة  يف   ٨٠ نسبة  تهرَّب  مرشوعة 
وبوليفيا  وأوروغواي  األرجنتني  إىل  رات  للمخدِّ مستمر  تدفق 
)دولة–املتعددة القوميات( وشييل. وأفادت حكومة أوروغواي 
املائة من عشبة  ١٠٠ يف  يقرب من  ما  كان   ٢٠١٧ عام  بأنه يف 
ا  برًّ تهريبه  باراغواي وتم  نشأ يف  البلد قد  املضبوطة يف  القنَّب 
املائة(.  يف   4٦( والربازيل  املائة(  يف   53( األرجنتني  عن طريق 
أراضيها  بأنَّ  أيضاً  القوميات  املتعددة  بوليفيا  دولة   وأفادت 
ال تزال تستخدم يف تهريب القنَّب الناشئ يف باراغواي. وأبلغت 
إبادة  عن  باراغواي  يف  رات  املخدِّ ملكافحة  الوطنية   األمانة 
 ،٢٠١٧ عام  يف  القنَّب  محاصيل  من  هكتاراً   ١ 45٦ 
١ هكتاراً يف عام ٢٠١5،  ١ هكتاراً يف عام ٢٠١٦، و٩٩5   و٢٩٨ 
 وعن زيادة يف مضبوطات القنَّب، من ٢٧٦.3٧٩ طنًّا يف عام ٢٠١٦ 

إىل ٠٧٠.٩ ١ طنًّا يف عام ٢٠١٧.

الداخلية  وزارة  أعلنت   ،٢٠١٨ شباط/فرباير   ٢ ويف   –54٨
شجرية  من  هكتار   ٠٠٠ ٢٦ من  يقرب  ما  إبادة  عن  بريو  يف 
هكتار   ٢3 ٠٠٠ حوايل  أبيد  قد  وكان  املرشوعة،  غري  الكوكا 
الثاين/ كانون  يف  هكتار   3 ٠٠٠ وحوايل   ٢٠١٧ عام  يف 

مساحة  لتخفيض  السنوية  الخطة  سياق  ويف   .٢٠١٨ يناير 
يف انتهت  التي   ،٢٠١٧ لعام  املرشوعة  غري  الكوكا   زراعة 
ملكافحة  الخاص  املرشوع  أفاد   ،٢٠١٨ الثاين/يناير  كانون   3١
)مرشوع  واالغا  ألتو  يف  منها  والحد  املرشوعة  غري  املحاصيل 



رات 72٢٠١8  تقرير الهيئ�ة الدولية لمراقبة المخدِّ

 ٢٠١٧ لعام  هدفه  حقق  بأنه  الوطنية  للرشطة  التابع  “كورا”( 
إنتاج  ما يعادل  أي  الكوكا،  من شجرية  هكتاراً   ٢5  ٧٨4 بإتالف 
العمليات،  وخالل  الكوكايني.  من  طنًّا   ٢3٨ بحوايل  تقدر   كمية 

تم تدمري ١١3 من مختربات عجينة قاعدة الكوكايني. 

وأبلغ مرشوع “كورا” عن إبادة ١١5 ١4 هكتاراً إضافيًّا من   –54٩
شجرية الكوكا غري املرشوعة بني ١ شباط/فرباير و٢4 حزيران/يونيه 
٢٠١٨. ووفقاً للمعلومات التي قدمتها وزارة الداخلية يف بريو، 
 أُبيد ٢٩٨ 5 هكتاراً يف توكاتيش، و٠5٦ ١ هكتاراً يف بويرتو إنكا،

أباد.  بادري  يف  و٠١5 ١ هكتاراً  أوكسابامبا،  يف  و٧45 ٦ هكتاراً 
رات يف تلك  وباإلضافة إىل ذلك، تم تدمري 3٢ مخترباً رسيًّا للمخدِّ
إطار  يف  هذه  اإلبادة  جهود  جميع  ونفِّذت  نفسها.  املقاطعات 
املرشوعة  غري  الكوكا  زراعة  مساحة  لتقليص  السنوية  الخطة 

رات. لعام ٢٠١٨، ضمن االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة املخدِّ

بأنَّ  القوميات  املتعددة  بوليفيا  دولة  حكومة  وأفادت   –55٠
وأنَّ  بريو،  الناشئ يف  الكوكايني  لعبور  تستخدم  تزال  ال  أراضيها 
املناطق النائية التي يصعب الوصول إليها يف رشق البلد تستخدم 

إلنشاء املختربات الرسية لبَلَْورة الكوكايني.

تم   ٢٠١٧ عام  يف  أنه  عن  أوروغواي  حكومة  وأبلغت   –55١
من  نبتة  و٩٢٦ ١  القنَّب  عشبة  من  كيلوغراماً   ٨٩ ١4 ضبط 
القنَّب، فضالً عن ١44 كيلوغراماً من الكوكايني و3٢ كيلوغراماً 
بأنَّ  أيضاً  الحكومة  وأفادت  الكوكايني.  قاعدة  عجينة  من 
نشأ  قد  كان   ٢٠١٧ يف عام  أوروغواي  يف  املضبوط  الكوكايني 
وأنه  وكولومبيا،  وبريو  القوميات(  )دولة–املتعددة  بوليفيا  يف 
أساساً  موجهاً  وكان  والربازيل،  األرجنتني  عرب  البلد  عىل  دخل 
أسرتاليا  إىل  أقل،  وبدرجة  املائة(،  يف   ٨5.٦٧( أوروغواي   إىل 
ذلك،  عىل  وعالوة  املائة(.  يف   ٢.5٨( والصني  املائة(  يف   3.4٨(
املرشوعة  غري  رات  املخدِّ جميع  بأنَّ تهريب  الحكومة  أفادت 
والربيد  املائة(  يف   ٨5( الرب  طريق  عن  األول  املقام  يف   جرى 
يف  املضبوطة  الهريوين  كميات  كل  وكانت  املائة(.  يف   ١5(

أوروغواي يف عام ٢٠١٧ قد نشأت يف هولندا.

املؤثِّرات العقلية )ب( 

االصطناعية  رات  املخدِّ إنتاج  يتم  ال  الجنوبية،  أمريكا  يف   –55٢
محليًّا يف العادة، بل تُهرَّب إىل املنطقة من أنحاء أخرى من العامل. 
رات االصطناعية  ووفقاً للبيانات عن املضبوطات فإنَّ معظم املخدِّ

التي يُعرث عليها يف أمريكا الجنوبية ينشأ يف أوروبا.

تحذيرات  الجنوبية  أمريكا  يف  الحكومات  أصدرت  وقد   –553
رات التي تباع عىل أنها ثنايئ إيثيالميد حمض  للجمهور من املخدِّ
الليرسجيك، لكنها قد ال تحتوي دامئاً عىل املؤثِّر النفساين املتوقع، 
وبذلك متثل خطراً إضافيًّا عىل املتعاطني. ويف كولومبيا، تم اإلبالغ 
جديدة،  نفسانية  مؤثرات  باستهالك  مرتبطة  وفيات  ثالث  عن 
لتقارير من املعهد الوطني للطب الرشعي. ويف 3٠ كانون  وفقاً 

نتائج  الكولومبية  العدل  وزارة  نرشت   ٢٠١٧ األول/ديسمرب 
رات التي تباع  تحاليل أجرتها مختربات جنائية لعينات من املخدِّ
يف أربع مدن كولومبية، وتبنيَّ أنَّ سبعة مؤثرات نفسانية جديدة 
بيعت عىل أنها ثنايئ إيثيالميد حمض الليرسجيك. ونتيجة لذلك، 
كولومبيا  يف  رات  املخدِّ ملرصد  التابع  املبكر  اإلنذار  نظام  أصدر 

تحذيراً بهذا الصدد.

العايل  االنتشار  معدل  للمنطقة  الخاصة  السامت  ومن   –554
نسبيًّا لتعاطي املهلوسات، كام يتضح من الدراسات االستقصائية 
التي أجريت عىل عامة السكان وطالب الجامعات. وقد أظهرت 
طالب  بني  أجريت  رات  املخدِّ تعاطي  عن  استقصائية  دراسة 
القوميات(  )دولة–املتعددة  وبوليفيا  إكوادور  يف  الجامعات 
وبريو وكولومبيا يف ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٧ ارتفاعاً يف معدل 
الليرسجيك  حمض  إيثيالميد  ثنايئ  الستعامل  السنوي  االنتشار 
نفسانية  مؤثرات  الجنوبية  أمريكا  البلدان. وظهرت يف  تلك  يف 
إيثيالميد  ثنايئ  أسواق  يف  مهلوسة  تأثريات  ذات   جديدة 
حمض الليرسجيك واملادة 4–برومو–٢.5–دميثوكيس فينيثيالمني 

 .)2C–B(

أوروغواي  يف  امليثامفيتامينات  مضبوطات  جميع  وكانت   –555
بت عرب فرنسا. وأفيد بأنه  يف عام ٢٠١٧ قد نشأت يف هولندا وُهرِّ
رات االصطناعية عن طريق  يف أوروغواي يتم الحصول عىل املخدِّ
طريق  عن  رات  املخدِّ يرسلون  أوروبا،  يف  من منتجني  اإلنرتنت 

خدمات تسليم الربيد.

السالئف  )ج( 

املتعددة  بوليفيا  دولة  من حكومة  رسمية  لبيانات  وفقاً   –55٦
القوميات، سجلت مقاطعتا سانتا كروس وكوتشابامبا أعىل نسبتني 
من مضبوطات عجينة قاعدة الكوكايني عىل الصعيد الوطني يف 
عام ٢٠١٧، حيث شكلتا 43 يف املائة و٢٨ يف املائة، عىل التوايل، من 
مجموع املضبوطات، تليهام مقاطعة الباس )٨ يف املائة(. وحدثت 
أعىل نسبة من مضبوطات هيدروكلوريد الكوكايني يف سانتا كروز 

)4٦ يف املائة( وبيني )٢٨ يف املائة(.

يف  الوطنية  الرشطة  أبلغت   ،٢٠١٨ متوز/يوليه  ويف   –55٧
الخاضعة  الكيميائية  املواد  من  طنًّا   4٠ ضبط  عن  كولومبيا 
من  طنًّا   5٠ إنتاج  يف  لالستخدام  ة  معدَّ كانت  للمراقبة 
مقاطعتي  يف  الضبط  عملية  وجرت  الكوكايني.  هيدروكلوريد 
الشاملة  البلد  اسرتاتيجية  إطار  يف  ونُفذت  وكاكيتا،  بوتومايو 

رات. باملخدِّ االتجار  ملكافحة 

تنفيذ  عن   ٢٠١٨ لعام  الهيئة  تقرير  يف  االطالع  وميكن   –55٨
شامل  استعراض  عىل   ١٩٨٨ سنة  اتفاقية  من   ١٢  املادة 
استخدامها  يكرث  التي  والكيمياويات  السالئف  مراقبة   لحالة 
يف  مرشوعة  غري  بصفة  العقلية  واملؤثِّرات  رات  املخدِّ صنع  يف 

الجنوبية.  أمريكا 
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يف كانون األول/ديسمرب ٢٠١٧، طلبت حكومة األرجنتني   –55٩
أسيتاميد  أسيتو  واأللفا–فينيل  الهيدريوديك،  حمض  جدَولة 
 ،)PMK( كيتون  ميثيل  البيبريونيل  وغليسيدات   ،)APAA(
الطلب  هذا  فإنَّ  الحكومة  أشارت  وكام   .١٩٨٨ اتفاقية  مبوجب 
هذه  عىل  فعالية  أكرث  ضوابط  وضع  إىل  للحاجة  استجابة  جاء 
املواد، بالنظر إىل أنها، يف رأيها، تُستخدم عىل نطاق واسع يف صنع 
تقنيًّا  رات االصطناعية. وقد أجرت الهيئة استعراضاً  بعض املخدِّ
رات للنظر فيها يف دورتها  للطلب ورفعت توصيتها إىل لجنة املخدِّ

الثانية والستني، يف آذار/مارس ٢٠١٩. 

جنائية  مختربات  أجرتها  التي  التحليالت  وأكدت   –5٦٠
من  الوطنية  الرشطة  عليها  لت  تحصَّ لعينات  كولومبيا  يف 
جديدين،  نفسانيني  مؤثرين  اكتشاف  رات  املخدِّ  مضبوطات 
إسكالني  واألليل  إسكالني.  واألليل   AMB–FUBINACA هام 
الناجمة  للتأثريات  مشابهة  تأثريات  له  جديد  نفساين  مؤثر  هو 
اآلثار  فيها  مبا  “اإلكستايس”،  مثل  إدمان  مواد  عن استهالك 

التخميدية عىل الجهاز العصبي املركزي. 

ومن أجل التصدي ملشكلة املؤثرات النفسانية الجديدة،   –5٦١
دون  من  والحياة  للتنمية  البريوفية  الوطنية  اللجنة  طلبت 
املؤثرات  بشأن  املبكر  لإلنذار  وطني  نظام  تصميم  رات  مخدِّ
النفسانية الجديدة. ومن املتوقع أن يُصِدر هذا النظام تنبيهات 
يف  الجديدة  النفسانية  واملؤثرات  املستجدة  رات  املخدِّ بشأن 
املؤثِّرات  املبكر بشأن  اإلنذار  نظام  يُبلِغ عنها دوريًّا  بريو، وأن 
املعني  املتحدة  األمم  ملكتب  التابع  الجديدة  النفسانية 

رات والجرمية. باملخدِّ

التعاطي والعالج  –5

إكوادور  حكومة  عرضت   ،٢٠١٨ الثاين/يناير  كانون  يف   –5٦٢
رات. وتركِّز الخطة عىل وقاية  خطتها الوطنية للوقاية من املخدِّ
األطفال واملراهقني، ولها أربعة أهداف: )أ( الوقاية من تعاطي 
واملتعددة  الشاملة  الرعاية  توفري  )ب(  واستهالكها؛  رات  املخدِّ
رات اإلشكايل؛ )ج( خفض  القطاعات ملن ميارسون استهالك املخدِّ
إنتاج  منع  )د(  املحيل؛  االستهالك  إىل  املوجهة  رات  املخدِّ عرض 
من  أكرث  مبشاركة  الخطة  ُوضعت  وقد  املرشوع.  غري  رات  املخدِّ
5٠٠ ١ جهة فاعلة اجتامعية، وتضمنت توقيع أكرث من 3٠٠ اتفاق 
مع مؤسسات تعليمية ومراكز عالج خاصة ومعاهد فنية وثقافية 
ووسائل إعالم وأندية واتحادات رياضية ومدارس لتعليم قيادة 
السيارات وجهات أخرى. وتنطوي الخطة عىل مشاركة الرشطة 
رات  وغريها من األجهزة، وتهدف إىل تعزيز الضوابط ملنع املخدِّ
رات  من الوصول إىل مراكز التخزين التي ينشئها املتجرون باملخدِّ
يف البلدات القريبة من املوانئ البحرية واملناطق الساحلية. ومن 
أجل املساهمة يف الخطة، وضعت الرشطة الوطنية اسرتاتيجيات 

ُوضعت  وقد  البلد.  حدود  عرب  رات  املخدِّ دخول  ملنع  مختلفة 
الخطة عىل أساس نهج وقايئ بوصفها اسرتاتيجية اجتامعية تهدف 
الرشطة  فيها  تشارك  أن  يُتوقع  الضعيفة،  الفئات  مساعدة  إىل 
مشاركة نشطة، باإلضافة إىل مسؤوليتها عن التصدي للمنظامت 
رات لالستهالك املحيل وتنظِّم شحنات  د املخدِّ اإلجرامية التي تورِّ

رات املوجهة إىل األسواق الدولية. املخدِّ

 ٢٠١٨ يف 3٠ أيار/مايو  غيانا  يف  الصحة  وزارة  وأطلقت   –5٦3
ويهدف  اإلدمان.  مواد  استعامل  إساءة  من  للوقاية  برنامجاً 
استعاملها،  وإساءة  رات  املخدِّ تعاطي  من  الحد  إىل  الربنامج 
وإساءة  التعاطي  لهذا  الضارة  باآلثار  التوعية  عن طريق 
باملدارس  الدراسة  الذين يف سن  السكان  أوساط  االستعامل يف 

وغريهم من الشباب. 

وعقد فريق الخرباء املعني بخفض الطلب والتابع للجنة   –5٦4
رات اجتامعه التاسع عرش  البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخدِّ
يف سنتياغو يومي ٢4 و٢5 متوز/يوليه ٢٠١٨ للنظر يف التوصيات 
رات. وخالل االجتامع،  املتعلقة بالوقاية والعالج من تعاطي املخدِّ
رات  املخدِّ الطلب عىل  الوطنيون يف مجال خفض  الخرباء  ناقش 
تنفيذ سياسات محددة، مع الرتكيز عىل عالج الصدمات ووقاية 
املراهقني املعرضني للخطر والذين يعانون من جوانب الضعف 

االجتامعي، وعىل مؤرشات نتائج العالج. 

تلقوا  شخصاً   ٧٨٦ ١ بأنَّ  أوروغواي  حكومة  وأفادت   –5٦5
تعاطي  عن  الناشئة  االضطرابات  من  العالج   ٢٠١٧ عام  يف 
تعاطي  من  العالج  تلقوا  شخصاً   ١ 44٦ منهم  رات،  املخدِّ
الناشئة  االضطرابات  من  األخرى  العالجات  وكانت  الكوكايني. 
رات متعلقة بالقنَّب )3١٦ شخصاً(، ويف حاالت  من تعاطي املخدِّ
الليرسجيك.  حمض  إيثيالميد  وثنايئ  األمل  مسكنات  بكثري،  أقل 
وأفيد بأنه يف عام ٢٠١٧ كان ٧5 يف املائة ممن يتلقون العالج 
املائة  يف   ١٨ وكان  مرة،  ألول  يتلقونه  رات  املخدِّ تعاطي  من 

منهم فقط من اإلناث.

وخالل النصف األول من عام ٢٠١٨، أطلق مرشوع دعم   –5٦٦
دول  جامعة  يف  املرشوعة  غري  رات  املخدِّ عىل  الطلب  خفض 
األنديز )مرشوع “بريديم”(، التابع ملكتب األمم املتحدة املعني 
طابع  ذو  أحدهام  ختاميني،  نشاطني  والجرمية،  رات  باملخدِّ
أنشطة  إقامة  بهدف  القرارات،  بصناع  يتعلق  واآلخر  تقني 
ترمي إىل ضامن استدامة املرشوع يف املستقبل. ونتيجة لذلك، 
القوية”  “العائالت  الوقاية املسمى  برنامج  املسؤولون يف  اتفق 
رات وإعادة  والشبكة الدولية ملراكز موارد عالج مدمني املخدِّ
تأهيلهم عىل مواصلة تدريب املهنيني يف سياق تطوير األنشطة 
الرغم  وعىل  األنديز.  بلدان  يف  الطلب  خفض  عىل  تركِّز  التي 
فقد   ٢٠١٨ حزيران/يونيه  يف  انتهى  “بريديم”  مرشوع  أن  من 
وبريو  القوميات(  )دولة–املتعددة  وبوليفيا  إكوادور  التزمت 
القيادة  زمام  إكوادور  تويل  مع  أنشطته،  مبواصلة  وكولومبيا 

ابتداء من متوز/يوليه ٢٠١٨.
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آسيا جيم– 

رشق وجنوب رشق آسيا

رات الرئيسية التطوُّ  –1

املثلث  يف  مرشوعة  غري  بصفة  األفيون  إنتاج  أنَّ  يبدو   –5٦٧
الذهبي تراجع أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير، كام تراجع تهريبه 
رشق  وجنوب  رشق  من  أخرى  أجزاء  إىل  الذهبي  املثلث  من 
املزروعة  املساحة  أنَّ إجاميل  بالذكر بوجه خاص  آسيا. ويجدر 
من  انخفض  ميامنار  يف  مرشوعة  غري  بصفة  األفيون  بخشخاش 
5٠٠ 55 هكتار يف عام ٢٠١5 إىل ٠٠٠ 4١ هكتار يف عام ٢٠١٧، 
كمية  أيضاً  انخفاض كبري منذ عام ٢٠١٢. وانخفضت  وهو أول 
يف  واملضبوطة  الذهبي  املثلث  يف  الناشئة  واملورفني  الهريوين 
بانخفاض  مقرونة  مجملها،  يف  التطورات  هذه  وتدل  املنطقة. 
للتعاطي، عىل  ر  الهريوين كمخدِّ أسعار األفيون وتراجع شعبية 

تراجع هيمنة األفيون يف املنطقة.

يف  املضبوطة  املسبوقة  غري  امليثامفيتامني  كمية  وتشري   –5٦٨
و٢٠١٨   ٢٠١٧ عامي  يف  آسيا  رشق  وجنوب  رشق  بلدان  بعض 
رات واالتجار بها بصفة غري  إىل املزيد من التوسع يف صنع املخدِّ
عت الجامعات اإلجرامية املنظمة  مرشوعة يف املنطقة. وقد وسَّ
واالتجار  امليثامفيتامني  صنع  عىل  سيطرتها  نطاق  الوطنية  عرب 
به بصفة غري مرشوعة، مستغلة انعدام األمن املستمر يف بعض 
ن خطوط النقل داخل املنطقة. وهذا الوضع مثري  البلدان وتحسُّ
امليثامفيتامني  شعبية  إىل  بالنظر  خاصة  بصفة  والقلق  لالنزعاج 

الكبرية بالفعل واملتنامية كعقار للتعاطي.

إىل  األفيون  تعاطي  من  املنطقة  داخل  التحول  ويفرض   –5٦٩
تحديات  امليثامفيتامني،  وبخاصة  االصطناعية،  رات  املخدِّ تعاطي 
خطرية أمام فعالية سياسات ومامرسات إنفاذ القوانني، كام يثري 
السهولة  أدت  وقد  العمومية.  بالصحة  تتعلق  كبرية  مخاوف 
مقرونة  غري املرشوعة،  الصنع  مرافق  مواقع  تغيري  يف  النسبية 
بازدياد تنوع دروب التهريب )الذي تسنى نتيجة الزدياد تكامل 
املنطقة( إىل زيادة الحاجة إىل التعاون املتعدد األطراف واملراقبة 
الفعالة للحدود. وباملثل، يتطلب األمر بذل جهد أكرب عىل املستوى 
رات االصطناعية ورصدها  اإلقليمي لتقييم معدالت تعاطي املخدِّ

بصورة منهجية، بهدف تيسري توفري برامج العالج املناسبة.

التعاون اإلقليمي  –2

األجهزة  لرؤساء  واألربعون  الحادي  االجتامع  ُعقد   –5٧٠
واملحيط  آسيا  يف  رات  املخدِّ قوانني  بإنفاذ  املعنية  الوطنية 
الهادئ يف بانكوك يف الفرتة من ٢٧ إىل 3٠ ترشين الثاين/نوفمرب 
واألمن  القانون  إنفاذ  أجهزة  من  مسؤولون  وأجرى   .٢٠١٧

تقييامً آلخر  الصلة  الدولية ذات  املنظامت  العام وممثلون عن 
رات، وناقشوا تدابري التصدي االسرتاتيجية  تطورات حالة املخدِّ
تنفيذ  يف  املحرز  التقدم  يف  ونظروا  الصلة،  ذات  والعملياتية 
االستثنائية  للدورة  الختامية  الوثيقة  يف  الواردة  التوصيات 
يف  املعقودة  العاملية،  رات  املخدِّ مشكلة  بشأن  العامة  للجمعية 

عام ٢٠١٦.

دول  بني  االقتصادي  التكامل  توثيق  وترية  تسارع  ومع   –5٧١
رابطة أمم جنوب رشق آسيا )آسيان(، تعمل الجامعات اإلجرامية 
املنظمة العابرة للحدود الوطنية عىل زيادة توسيع أنشطتها غري 
النقل  وخطوط  التحتية  البنية  ن  تحسُّ من  مستفيدة  املرشوعة، 
وُعقد  االخرتاق.  السهلة  الحدود  استغالل  مع  املنطقة،  داخل 
ومكتب  تايلند  حكومة  بني  مشرتك  بتنظيم   ،٢٠١٨ أيار/مايو   يف 
رات والجرمية، مؤمتر رفيع املستوى  األمم املتحدة املعني باملخدِّ
عملية  حلول  ووضع  الحدود  عرب  الرئيسية  التحديات  ملناقشة 
كبار  من   ٢٠٠ حوايل  حرضه  الحدود،  إدارة  قدرات  لتعزيز 

املسؤولني الحكوميني ومن ممثيل منظامت دولية مختلفة.

والتقى يف ميامنار يف أيار/مايو ٢٠١٨ كبار مسؤويل سياسات   –5٧٢
الكربى  امليكونغ  منطقة  يف  الواقعة  الستة  البلدان  يف  رات  املخدِّ
الشعبية  الدميقراطية  الو  وجمهورية  )تايلند  اإلقليمية  دون 
من  ممثلني  جانب  إىل  وميامنار(،  وكمبوديا  نام  وفييت  والصني 
رات والجرمية، ملناقشة آخر  مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ
رات غري املرشوعة، ومراجعة تنفيذ أحدث  تطورات حالة املخدِّ
اسرتاتيجية  خطة  عىل  والتفاوض  امليكونغ،  ملنطقة  اسرتاتيجية 
أولوياتها  لتوضيخ  العليا  لإلدارات  منصة  املؤمتر  ووفَّر  جديدة. 
التنفيذ  إجراءات  تنسيق  يف  أساسيًّا  دوراً  وأدَّى  واهتامماتها، 
برامج  إىل  املعايري  ترجمة  ويف  القانون  إنفاذ  لعمليات  املوحدة 
رات عىل صعيد املجتمعات املحلية لدى  عالج من تعاطي املخدِّ

الدول املشاركة.

وُعقد يف ١٩ و٢٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨ االجتامع األول   –5٧3
بشأن  الدولية آلسيان  الربملانية  للجمعية  االستشاري  للمجلس 
الدول  الخطرة يف سنغافورة. وتبادل مندوبون من  رات  املخدِّ
)إندونيسيا  املذكورة  الربملانية  الجمعية  يف  األعضاء  العرش 
الدميقراطية  الو  وجمهورية  وتايلند  السالم  دار  وبروين 
وكمبوديا  نام  وفييت  والفلبني  وسنغافورة  الشعبية 
وناقشوا  بلدانهم،  أوضاع  عن  املعلومات  وميامنار(  وماليزيا 
املنطقة  بجعل  آسيان  التزام  دعم  إىل  الرامية  االسرتاتيجيات 

رات. املخدِّ من  خالية 

عمل  حلقة   ٢٠١٨ متوز/يوليه  يف  بانكوك  يف  وُعقدت   –5٧4
رات  املخدِّ قوانني  بإنفاذ  املكلفني  للموظفني  “آسيان+ثالثة” 
األخرى.  رات  واملخدِّ األمفيتامينية  املنشطات  مكافحة  بشأن 
وشارك يف حلقة العمل نحو 3٠ موظفاً من دول “آسيان+ثالثة” 
تنمية  إىل  الحلقة  وهدفت  رات،  املخدِّ قوانني  بإنفاذ  املكلفني 
مهاراتهم وإتاحة الفرصة لهم لتبادل خرباتهم يف مجال مكافحة 

رات. تهريب املخدِّ
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وُعقدت يف شيانغ راي، تايلند، يف الفرتة من ٢٨ إىل 3٠ آب/  –5٧5
الرصد  لربنامج  العارشة  اإلقليمية  العمل  حلقة   ٢٠١٨ أغسطس 
واالتجاهات  واإلبالغ  التحليل  االصطناعية:  رات  للمخدِّ العاملي 
وناقش  آسيا.  رشق  وجنوب  رشق  ملنطقة  “سامرت”(  )برنامج 
آسيا  رشق  جنوب  يف  بلدان  و١٠  الصني  من  القادمون  الخرباء 
رات بهدف تعزيز النُّهج  جدوى وضع مؤرشات للطلب عىل املخدِّ
رات يف املنطقة. وحرض حلقة  املنتظمة لتقييم ورصد تعاطي املخدِّ
الرويس وأسرتاليا وجمهورية  االتحاد  أيضاً مشاركون من  العمل 
كوريا والواليات املتحدة واليابان. وكانت حلقة العمل املحاولة 
يف  ية  الكمِّ البيانات  نقص  ملعالجة  اإلقليمي  الصعيد  عىل  األوىل 
رات بني  معظم بلدان رشق وجنوب رشق آسيا عن تعاطي املخدِّ

عموم السكان.

وُعقد يف بيجني يف الفرتة من 4 إىل ٨ أيلول/سبتمرب ٢٠١٨   –5٧٦
االجتامع السنوي العارش للشبكة اآلسيوية لعلوم األدلة الجنائية 
أساليب  جديدة،  “تكنولوجيات  موضوع  حول  الشبكة  وندوة 
جديدة، تحديات جديدة”. وحرض هذا الحدث علامء مختصون 
وأتاح  آسيا،  بلدان يف  وباحثون من  وأكادمييون  الجنائية  باألدلة 
الفرصة للمشاركني للتواصل وتبادل املعارف واالطالع عىل آخر 

ما وصلت إليه أساليب التحليل الجنايئ.

 3–  الترشيعات والسياسات 
واإلجراءات الوطنية

– اتسمت الفرتة قيد االستعراض بوجود مبادرات ترشيعية  5٧٧
للجرائم  الدول  تصدي  معالجة  إىل  تهدف  هامة   وسياساتية 

رات. املتصلة باملخدِّ

تصدي  تدابري  جميع  أن  البداية  منذ  يالحظ  أن  ويجب   –5٧٨
سيادة  إىل  تستند  أن  بد  ال  رات  باملخدِّ املتصلة  للجرائم  الدول 
القانون واحرتام حقوق اإلنسان، وكذلك مبدأ التناسب. والهيئة 
نطاق  خارج  إجراءات  اتخاذ  عن  املستمرة  باإلفادات  علم  عىل 
باألنشطة  يتعلق  فيام  وكمبوديا  والفلبني  إندونيسيا  يف   القضاء 

رات. و/أو الجرائم التي يُزعم أنها ذات صلة باملخدِّ

الدولية  الجنائية  للمحكمة  العامة  املدعية  وقد أصدرت   –5٧٩
تحقيق  بفتح  قرارها  فيه  أعلنت  بياناً   ٢٠١٨ شباط/فرباير  يف 
املحكمة  اختصاص  تدخل ضمن  بأنَّ جرائم  االدعاءات  أويل يف 
“الحرب  يُسمى  ما  سياق  يف  الفلبني  أرايض  عىل  ارتُكبت 
للبيان،  ووفقاً  الفلبني.  حكومة  بدأتها  التي  رات”  املخدِّ عىل 
لتحديد  املتاحة  املعلومات  تحليل  إىل  األويل  التحقيق   يرمي 
 ما إذا كانت هناك أسباب كافية للُميض قُُدماً يف إجراء تحقيق 
للمحكمة  األسايس  روما  نظام  وضعها  التي  باملعايري  عمالً 

الدولية.)٧٧(  الجنائية 

)٧٧( األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد ٢١٨٧، الرقم 3٨544.

دولة  تتخذه  تدبري  أي  أنَّ  جديد  من  الهيئة  وتؤكد   –5٨٠
سيادة  إىل  وال يستند  رات  باملخدِّ املتصلة  للجرائم  للتصدي 
انتهاكاً  ميثل  التناسب  ومبدأ  اإلنسان  حقوق  واحرتام  القانون 
حقوق  وملبادئ  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  لالتفاقيات  رصيحاً 
أم  رسميًّا  التدبري  ذلك  أكان  سواء  دوليًّا،  بها  املعرتف  اإلنسان 

أقرته جهات فاعلة تابعة للدولة.

عن   ٢٠١٨ شباط/فرباير  يف  ميامنار  حكومة  وأعلنت   –5٨١
رات ُوضعت بالتشارك مع  سياسة وطنية جديدة ملكافحة املخدِّ
رات والجرمية، وهي تعتمد،  مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ
عىل الصعيد الوطني، اإلطار الوارد يف الوثيقة الختامية للدورة 
العاملية  رات  املخدِّ مشكلة  بشأن  العامة  للجمعية  االستثنائية 
للسياسة  املميِّزة  السامت  ومن   .٢٠١٦ عام  يف  عقدت  التي 
عىل  األول  املقام  يف  يعتمد  نهج  من  الً  تحوُّ متثل  أنها  الجديدة 
يركز  إىل نهج  رات  املخدِّ لتعاطي  للتصدي  العقابية  التدابري 
الجديدة عىل خمسة  السياسة  العمومية. وتشتمل  الصحة  عىل 
مجاالت تركيز هي التالية: )أ( خفض العرض، والتنمية البديلة؛ 
الدويل؛  )ج( التعاون  األرضار؛  من  والحد  الطلب،  خفض  )ب( 

)د( البحث والتحليل؛ )ه( االمتثال ملعايري حقوق اإلنسان.

ل إىل نهج قائم عىل الصحة إزاء تعاطي  للتحوُّ وتجسيداً   –5٨٢
شباط/فرباير  يف  أيضاً  ميامنار  لت  عدَّ لها،  واالرتهان  رات  املخدِّ
العقلية  واملؤثِّرات  رة  املخدِّ بالعقاقري  الخاص  قانونها   ٢٠١٨
يف  القيام  مع  رات  املخدِّ مسألة  معالجة  بهدف  لعام ١٩٩3، 
العالج  وتوفري  الصحية  الرعاية  هياكل  بدعم  نفسه  الوقت 
برامج  مثل  املستدامة  املشاريع  ومتويل  رات،  املخدِّ ملتعاطي 

الرتبية املدنية، وإيجاد فرص عمل للضحايا.

تايلند عدة تعديالت  رات يف  املخدِّ قانون  وأُدخلت عىل   –5٨3
وتتعلق   .٢٠١٧ يف كانون الثاين/يناير  املفعول  سارية  أصبحت 
حيازة  عىل  العقوبات  بخفض  األول  املقام  يف  التغيريات 
إليها  النظر  وميكن  وإنتاجها،  وتصديرها  واستريادها  رات  املخدِّ
ك يف اتجاه إصدار أحكام أكرث تناسباً. ومن الجدير  عىل أنها تحرُّ
رات من  ل العقوبة عىل بيع املخدِّ ح يعدِّ بالذكر أنَّ القانون املنقَّ
عقوبة اإلعدام اإللزامية إىل عقوبة السجن املؤبد ودفع غرامة 

أو اإلعدام. 

وأصدرت حكومة الصني ونفَّذت يف أيار/مايو ٢٠١٨ قواعد   –5٨4
رات  املخدِّ واختبار  رات  املخدِّ تركيز  مستويات  بشأن  جديدة 
دماء  يف  رات  املخدِّ مستويات  عتبات  القواعد  وتحدد  للسائقني. 

السائقني أو لُعابهم، وأساليب االختبار ذات الصلة.

آذار/مارس ٢٠١٨ خطة  الصني، يف  كونغ،  ونرشت هونغ   –5٨5
مدتها ثالث سنوات )٢٠١٨–٢٠٢٠( بشأن خدمات العالج وإعادة 
رات. وترسم الخطة االتجاه االسرتاتيجي  التأهيل من تعاطي املخدِّ
رات يف هونغ  لخدمات العالج وإعادة التأهيل من تعاطي املخدِّ
كونغ، الصني، وتركز عىل التحديات األساسية التي تنطوي عليها 
النفسانية  باملؤثِّرات  االتجار  ردع  وبهدف  رات.  املخدِّ حالة 
الجديدة وتعاطيها، أضافت الحكومة يف متوز/يوليه ٢٠١٨ خمسة 
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 MDME–CHMICAو MPAو EPH( مؤثرات نفسانية جديدة 
قانون  من   ١ الجدول  إىل   )U–47700و  5F–APINCAو
رات الخطرة، ومادتني )ANPP وNPP( إىل الجدول ٢ من  املخدِّ
بتهمة  يحاكَم  شخص  أي  وسيكون  الكيمياويات.  مراقبة  قانون 
السجن  أقصاها  لعقوبة  عرضة  صنعها  أو  املواد  بهذه  االتجار 

املؤبد وغرامة قدرها 5 ماليني دوالر من دوالرات هونغ كونغ.

مؤثراً   3٢ الصني  وضعت   ،٢٠١٨ آب/أغسطس   ٢٩ ويف   –5٨٦
املؤثرات  وتضمنت  الوطنية.  املراقبة  تحت  جديداً  نفسانيًّا 
الكاثينونات  من  مادة   ٢٠ حديثاً  املجدولة  الجديدة  النفسانية 
االصطناعية، و٨ مواد اصطناعية من شبائه القنَّبني، ومواد أخرى، 
 4-FIBF املادتان  هام  الفنتانيل  نظائر  من  اثنان  ذلك  يف   مبا 

وTHF–F اللتان أُخضعتا مؤخراً للمراقبة الدولية.

عىل   ٢٠١٧ آذار/مارس  يف  منغوليا  حكومة  قت  وصدَّ  –5٨٧
العقلية  رة واملؤثِّرات  العقاقري املخدِّ برنامج وطني ملكافحة بيع 
غري املرشوع، بهدف تحسني سياسة الدولة والبيئة القانونية فيام 
رات غري املرشوع، وتوفري إدارة منسقة  يتعلق مبكافحة بيع املخدِّ
بني الوكاالت الحكومية، وتقديم خدمات تعليمية وصحية شاملة، 
رات وظروفها، وتدريب  وتحديد أسباب الجرائم املتعلقة باملخدِّ

املوظفني املناسبني، واألخذ بالتكنولوجيات العرصية.

الزراعة واإلنتاج والصنع واالتِّجار  –٤

العقاقري املخدِّرة )أ( 

العامل  ثاين أكرب مناطق  يف حني ظلت ميامنار تحتوي عىل   –5٨٨
انخفض  فقد  مرشوعة،  غري  بصفة  األفيون  بخشخاش  املزروعة 
عام  يف  هكتار   55  5٠٠ من  البلد  يف  املزروعة  املساحة  إجاميل 
٢٠١5 إىل ٠٠٠ 4١ هكتار يف عام ٢٠١٧. وقد لوحظت االنخفاضات 
شان.  وجنوب  شان  واليَتَي رشق  يف  األول  املقام  يف  الزراعة   يف 
ل يف واليَتَي شامل شان وكاشني سوى انخفاضات طفيفة  ومل تُسجَّ
االستقرار  عدم  الستمرار  نظراً  وذلك  هكتار،   ٦٠٠ مجموعها 

والن زاع الدائر بني امليليشيات اإلثنية القوية.

يف   ١4 بنسبة  ميامنار  يف  األفيون  إنتاج  إجاميل  وانخفض   –5٨٩
املائة خالل الفرتة ٢٠١5–٢٠١٧، من ٦4٧ طنًّا يف عام ٢٠١5 إىل 
العاملي  اإلنتاج  من  املائة  يف   5 وشكَّل   ،٢٠١٧ عام  يف  طنًّا   55٠
التقديري لألفيون يف ذلك العام. وال تزال والية جنوب شان أكرب 
منتج لألفيون يف ميامنار، بفضل االستقرار النسبي لحجم زراعته 
فيها وتزايد غلة محاصيله؛ وهي توفِّر ما يقرب من نصف إجاميل 

الكمية التقديرية لألفيون املنتج يف البلد.

رات والجرمية،  ووفقاً ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ  –5٩٠
والصني؛  تايلند  إىل  ميامنار  يف  املنتجة  األفيونيات  معظم   تُهرَّب 
أوقيانوسيا  إىل  يُهرَّب  الذي  للهريوين  َمصدراً  البلد  يزال  وال 

الهريوين  كميات  مجموع  انخفض  وقد  أسرتاليا(.  إىل  )ومعظمه 
واملورفني املضبوطَة يف رشق وجنوب رشق آسيا بنسبة ٦ يف املائة 

يف عام ٢٠١٦، فوصل إىل نحو ١١ طنًّا.

األفيون،  االنخفاض يف زراعة خشخاش  أنَّ حاالت  ويبدو   –5٩١
انخفاض  جانب  إىل  املضبوطة،  األفيونيات  كمية  وتناقص 
للتعاطي،  ر  كمخدِّ الهريوين  شعبية  وانخفاض  األفيون   أسعار 
خالل  املنطقة  يف  األفيون  هيمنة  انحسار  إىل  مجتمعة  تشري 

العامني املاضيني.

بخشخاش  املزروعة  اإلجاملية  املساحة  رت  قُدِّ أن  وبعد   –5٩٢
األفيون بأقل من 3٠٠ هكتار، مل تعد السلطات يف تايلند تنظر 
تظل  تايلند  أن  بيد  كبري.  تهديد  أنها  عىل  الزراعة  هذه  إىل 
واحدة من بلدان العبور الرئيسية يف املنطقة لالتجار بالهريوين. 
الفرتة  املضبوطة خالل  اإلجاملية  الهريوين  تراوحت كمية  وقد 
٢٠١4–٢٠١٦ بني ٢٠٠ كيلوغرام و4٠٠ كيلوغرام، وارتفعت إىل 
ما يقرب من ٦٠٠ كيلوغرام يف عام ٢٠١٧، وذلك أساساً بسبب 
اكتشفت  كيلوغراماً( من شحنة   ١٦5( نسبيًّا  كبرية  كمية  ضبط 

يف املنطقة الشاملية.

وال يزال صنع الكوكايني واالتجار به بصفة غري مرشوعة   –5٩3
تهريب  ويتم  األخرى،  باملواد  مقارنة  املنطقة،  يف  محدوَدين 
السنوي  الحجم  ويتقلب  الجنوبية.  أمريكا  من  الكوكايني  غالبية 
يتجاوز  كيلوغراماً، ومل  تايلند حول 5٠  الكوكايني يف  ملضبوطات 
يف  السلطات  أشارت  األخرى،  الناحية  ومن  قط.  كيلوغراماً   ٧٠
الصني إىل أن كميات متزايدة من الكوكايني، ينقل معظمها سائباً 
من أمريكا الجنوبية عرب املناطق الساحلية الجنوبية الرشقية من 
ر  القارة، كانت تهرَّب إىل البلد يف عام ٢٠١٧، ثم ينقل هذا املخدِّ

إىل مناطق أخرى، مثل أوقيانوسيا، ويباع فيها.

املؤثِّرات العقلية )ب( 

رشق  أنَّ  إىل  العاملية  الضبطيات  بيانات  أحدث  تشري   –5٩4
املنطقتني  ال تزاالن  الشاملية  وأمريكا  آسيا  رشق  وجنوب 
امليثامفيتامني  ه معظم  بامليثامفيتامني. ويوجَّ الرئيسيتني لالتجار 
أبلغت  املنطقتني. وقد  بلدان يف هاتني  إىل  املناطق  بني  ب  املهرَّ
الفلبني  بينها  من  آسيا،  رشق  وجنوب  رشق  يف  عديدة  بلدان 
امليثامفيتامني  وميامنار واليابان، عن زيادة كبرية يف مضبوطات 

البلوري خالل العامني املاضيني.

امليثامفيتامني  لضبطيات  الكاملة  البيانات  أنَّ  ومع   –5٩5 
لعام ٢٠١٧ مل تكن متاحة يف وقت كتابة هذا التقرير فإنَّ عدداً من 
التي حطمت  امليثامفيتامني  مضبوطات  حول  اإلعالمية  التقارير 
األرقام القياسية يف إندونيسيا وتايلند وماليزيا تدعو إىل االنزعاج. 
أشيع  أنَّ  يبدو  ولكن  املستخدمة،  التهريب  أساليب  وتتباين 
امليثامفيتامني  وأقراص  البلوري  امليثامفيتامني  تعبئة  أسلوب هو 

داخل عبوات الشاي لتهريبها إىل مقاصدها النهائية.
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ضبطيات  من  عدد  عن   ٢٠١٧ عام  يف  تايلند  وأبلغت   –5٩٦
التي تحتوي عىل  الكبرية. وقد أصبحت الشحنات  امليثامفيتامني 
يف  وُصودرت  شائعاً،  أمراً  امليثامفيتامني  أقراص  من  ماليني  عدة 
الربع األخري من العام شحنتان تحتوي كل منهام عىل ١٠ ماليني 
يف  املضبوطة  امليثامفيتامني  أقراص  كمية  إجاميل  ووصل  قرص. 
الكمية  يقارب ضعف  ما  أي  قرص،  مليون   ٢4٠ إىل   ٢٠١٧ عام 
مضبوطات  تضاعفت  كام  السابق.  العام  يف  التي ضبطت 
يف  أطنان   ٧.٦ إىل  فقفزت  مرات،  ثالث  البلوري   امليثامفيتامني 
عام ٢٠١٧. وكان معظم امليثامفيتامني البلوري يهرَّب إىل تايلند 
وعزت  مختلفة.  قنوات  خالل  من  ميامنار،  مع  حدودها  عرب 
السلطات هذه الزيادات الكبرية إىل عدد من األسباب، من بينها 
الجديدة  التسويق  واسرتاتيجيات  املنطقة،  داخل  اإلنتاج  ازدياد 
التي تنتهجها الجامعات اإلجرامية املنظمة، وارتفاع الطلب من 

مناطق أخرى أبرزها أوقيانوسيا.

وتستغل الجامعات اإلجرامية املنظَّمة نقاط ضعف الخط   –5٩٧
الساحيل الطويل إلندونيسيا، فتهرِّب عن طريق البحر الجزء األكرب 
العمليات  حالت  وقد  البلد.  إىل  يُجلَب  الذي  امليثامفيتامني  من 
املشرتكة بني قوات الرشطة وسالح البحرية والسلطات الوطنية 
املختصة يف عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ دون تهريب كميات ضخمة من 
امليثامفيتامني يف شحنتني رئيسيتني )احتوت كل منهام عىل أكرث 

من طن من امليثامفيتامني(.

رات والجرمية،  ووفقاً ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ  –5٩٨
رات  املخدِّ لصنع  الرسية  للمرافق  اإلجاميل  العدد  ازداد 
إىل  آسيا  رشق  وجنوب  رشق  يف  تفكيكها  تم  التي  االصطناعية 
صنع  ويدل   .٢٠١5–٢٠١٢ الفرتة  خالل  الضعف  من  يقرب  ما 
امليثامفيتامني يف معظم هذه املرافق عىل استمرار منو القدرة عىل 
امليثامفيتامني داخل املنطقة. وأبلغت السلطات يف ماليزيا  صنع 
والفلبني يف عام ٢٠١٧ عن اكتشاف ٩ مختربات رسية ومختربين 

رسيني لصنع امليثامفيتامني، عىل التوايل.

ويبدو أنَّ معدالت صنع “اإلكستايس” واالتجار به بصفة   –5٩٩
غري مرشوعة مستقرة مقارنة بامليثامفيتامني. وعىل مدى السنوات 
)الصني  البلدان  من  قليل  عدد  سوى  يُبلغ  مل  املاضية،  القليلة 
وماليزيا يف املقام األول( عن الصنع غري املرشوع ل ـ “اإلكستايس”. 
وأشارت السلطات يف تايلند إىل أنَّ حدوث ارتفاع نسبي يف سعر 
األثرياء.  عىل  مقترصاً  تعاطيها  جعل  بالتجزئة  املادة  تلك   بيع 
وقد ُضبط حوايل ٠٠٠ ٨4 قرص “إكستايس” يف عام ٢٠١٧، أي أقل 

بقليل مام ُضبط يف العام السابق.

السالئف )ج( 

التي  ال يزال إجاميل كمية اإليفيدرين والسودوإيفيدرين   –٦٠٠
يُبلغ عن ضبطها يف رشق وجنوب رشق آسيا أقل بكثري من كمية 

امليثامفيتامني املضبوطة. ويشري هذا األمر، إىل جانب محدودية 
امليثامفيتامني األخرى، إىل  التقارير عن مضبوطات سالئف  عدد 
وجود فجوة معرفية كبرية بشأن صنع امليثامفيتامني بصفة غري 

مرشوعة داخل املنطقة.

وجنوب  رشق  يف  املضبوطة  اإليفيدرين  كمية  تزال  وال   –٦٠١
رشق آسيا متثل نسبة كبرية من مضبوطات اإليفيدرين العاملية، 
اإلقليمي.  املجموع  من  حصة  أكرب  الصني  مضبوطات  وتشكل 
اإليفيدرين  صنع  يف  توسع  عن  الصني  يف  السلطات  وقد أبلغت 
مخترباً   ٢٧ وفكَّكت  اليانغتيس،  نهر  شامل  مرشوعة  غري  بصفة 
ومخزناً رسيًّا لإليفيدرين يف عام ٢٠١٦. ويف غضون ذلك، واصلت 
امليثامفيتامني  مختربات  تفكيك  الفلبني  يف  القانون  إنفاذ  أجهزة 
غري املرشوعة، وملست تحوالً من الصنع الواسع النطاق إىل الصنع 
مختلفة  مراحل  إىل  الصنع  عمليات  وتقسيم  النطاق،  املحدود 
أبلغت ماليزيا عن ضبطها لكمية  تجرى يف مواقع مختلفة. كام 

كبرية من اإليفيدرين يف عام ٢٠١٧. 

نصف  من  أكرث  املنطقة  بلدان  مضبوطات  وشكلت   –٦٠٢
الفرتة  يف  عامليًّا  التي ُضبطت  السودوإيفيدرين  مستحرضات 
الضخمة  الكميات  بسبب  األول  املقام  يف  وذلك   ،٢٠١٢–٢٠١٦
تايلند وميامنار، حيث مثلت مضبوطات هذين  التي ُضبطت يف 
البلدين معاً قرابة ٩٠ يف املائة من مستحرضات السودوإيفيدرين 
البلدان  معظم  أن  غري  آسيا.  رشق  وجنوب  رشق  يف  املضبوطة 
املستحرضات  مصادر  عن  مفصلة  معلومات  مل تقدم  املنطقة  يف 

وأساليب ترسيبها. 

مراقبة  حالة  عن  إجاملية  ملحة  عىل  االطِّالع  وميكن   –٦٠3
رات  السالئف والكيمياويات التي يكرث استخدامها يف صنع املخدِّ
يف تقرير  املنطقة  يف  مرشوعة  غري  بصفة  النفسانية  واملؤثِّرات 

الهيئة لعام ٢٠١٨ عن تنفيذ املادة ١٢ من اتفاقية سنة ١٩٨٨.

املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية )د( 

عن  اإلبالغ  آسيا  وجنوب رشق  يف رشق  البلدان  تواصل   –٦٠4
منها. ويف  كبرية  نفسانية جديدة وضبط كميات  مؤثرات  ظهور 
نفسانيًّا  مؤثراً   34 عىل  الصني  يف  السلطات  تعرفت   ،٢٠١٧ عام 
عدها  البالغ  الجديدة  النفسانية  املؤثرات  إىل  إضافة   جديداً، 
٢3٠ مؤثراً التي ُضبطت يف أجزاء مختلفة من البلد يف ذلك العام، 
الرتفيه.  أماكن  يف  الشباب  األول  املقام  يف  يتعاطاها  كان  والتي 
أيضاً  نام  فييت  يف  الحدود  لحرس  املتاحة  املعلومات  وأشارت 
االصطناعية  رات  املخدِّ زيادة مبقدار سبعة أضعاف يف كمية  إىل 
املضبوطة عىل الحدود بني فييت نام وجمهورية الو الدميقراطية 

الشعبية يف عام ٢٠١٧.

ويستعمل سكان املناطق الريفية يف جنوب رشق آسيا منذ   –٦٠5
أمد بعيد الكراتوم )Mitragyna speciosa(، الذي هو نبات أصيل 
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الخفيفة،  تقليدي لالعتالالت  تايلند وماليزيا وميامنار، كعالج  يف 
وللتغلب عىل اإلجهاد، وكرشاب يف التجمعات االجتامعية. وقد 
منت شعبيته كثرياً خالل العامني املاضيني باعتباره مؤثراً نفسانيًّا 
التجارية  االدعاءات  لبعض  نتيجة  نباتيًّا جديداً، وقد يكون ذلك 
وأعراض  األفيونية  املؤثِّرات  إدمان  معالجة  عىل  قدرته  بشأن 
اإلجاميل  ارتفع  وقد  االنسحاب(.  )أعراض  تعاطيها  عن  التوقف 
العاملي ملضبوطات الكراتوم إىل أكرث من 4٠٠ طن يف عام ٢٠١٦، 
الجديدة.  النباتية  النفسانية  املؤثرات  جميع  بذلك  متجاوزاً 
إىل  آسيا  رشق  جنوب  يف  أجريت  حديثة)٧٨(  دراسة  وأشارت 
التعاطي  عن  االمتناع  أعراض  من  للتخفيف  الكراتوم  استعامل 
لدى املرتهنني للمؤثِّرات األفيونية يف املناطق الريفية، واستهالكه 
لدى  النشوة  إلحداث  مغشوشة  كراتوم  كوكتيالت  شكل  عىل 
الهيئة  ع  تشجِّ الصدد،  هذا  ويف  الحرضية.  املناطق  يف  الشباب 
جميع الحكومات عىل اتخاذ تدابري عملية ملنع تعاطي املؤثِّرات 

النفسانية الجديدة وتاليف عواقبه عىل األفراد واملجتمع.

كعقار  واسع  نطاق  عىل  يستخدم  الكيتامني  أنَّ  ومع   –٦٠٦
تخدير يف املامرسات الطبية والبيطرية فإنَّ العديد من البلدان 
الوطنية،  املراقبة  تحت  وضعته  آسيا  رشق  وجنوب  رشق  يف 
استعامله  إساءة  إمكانية  إىل  أساساً  ذلك  يف  السبب  ويرجع 
باملناطق  ومقارنة  الحفالت.  يف  يتُعاطى  ر  كمخدِّ شعبيته  وإىل 
األخرى، ال تزال املستويات العالية لتعاطي الكيتامني، والكميات 
الكبرية املضبوطة منه، تشكل مصدر قلق كبري لكثري من بلدان 
من  العاملية  الكيتامني  مضبوطات  ارتفعت  وقد  املنطقة.  هذه 
١٠ أطنان يف عام ٢٠١٢ إىل ٢٢ طنًّا يف عام ٢٠١5 نتيجة للزيادات 
حدوث  وأدَّى  املنطقة.  هذه  يف  املضبوطة  الكميات  يف  الكبرية 
انخفاض كبري يف مضبوطاته التي أفادت بها السلطات الصينية، 
يف  أطنان   ١٠ حوايل  إىل   ٢٠١5 عام  يف  طنًّا   ٢٠ من  يقرب   مام 
حوايل  إىل  العاملية  مضبوطاته  إجاميل  انخفاض  إىل   ،٢٠١٦  عام 

١3 طنًّا يف عام ٢٠١٦.

التعاطي والعالج  –5

والجرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب  ر  قدَّ  –٦٠٧
 ٢٠١٦ يف عام  العامل  يف  األمفيتامينات  تعاطوا  من   عدد 
من  السكان  من  املائة  يف   ٠.٧( شخص  34.٢ مليون   بنحو 
بشأن  املنهجية  التقديرات  غياب  وبرغم   .)٦4 إىل   ١5 سن 
وجنوب  رشق  يف  السكان  عموم  بني  األمفيتامينات  تعاطي 
رشق آسيا فإن بلدان عديدة تعترب تعاطي امليثامفيتامني خطراً 
البلوري،  امليثامفيتامني  التحديد، بات تعاطي  كبرياً. وعىل وجه 
أقراص  املوجود يف  نقاوة من نظريه  ما يكون أعىل  الذي عادًة 
املنطقة  يف  البلدان  ملعظم  رئيسيًّا  قلق  مصدر  امليثامفيتامني، 

خالل السنوات القليلة املاضية.

 Darshan Singh and others, “Changing trends in the use of  )٧٨(

kratom (Mitragyna speciosa) in Southeast Asia”, Human Psychopharma-
.cology: Clinical and Experimental, vol. 32, No. 2 (May 2017)

ووفقاً للمعلومات املتوفرة ملكتب األمم املتحدة املعني   –٦٠٨
تعاطي  يف  انخفاض  عن  الخرباء  أبلغ  والجرمية،  رات  باملخدِّ
آسيا،  رشق  وجنوب  رشق  بلدان  يف   ٢٠١٦ عام  يف   الهريوين 
عن  فضالً  كوريا،  وجمهورية  وتايلند  ذلك إندونيسيا  يف   مبا 

هونغ كونغ، الصني.

األمفيتامينية  املنشطات  تعاطي  من  العالج  نسبة  وتزيد   –٦٠٩
يف آسيا وأوقيانوسيا عنها يف املناطق األخرى. وقد أفادت خمسة 
بلدان من أصل البلدان واألقاليم السبعة يف املنطقة التي قدمت 
رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب  إىل  تلك املعلومات 
األمفيتامينات  تعاطي  من  العالج  يتلقون  من  بأنَّ  والجرمية 
يشكلون أكرب رشيحة من األشخاص الذين يعالجون من تعاطي 
رات. والحظت بعض البلدان، مثل إندونيسيا والفلبني، فضالً  املخدِّ
عن هونغ كونغ بالصني، زيادة يف عدد األشخاص الذين يتلقون 
متعاطو  شكَّل  ماليزيا،  ويف  امليثامفيتامني.  تعاطي  من  العالج 
امليثامفيتامني البلوري نسبة ٨٠ يف املائة من متعاطي املنشطات 

األمفيتامينية الذين كانوا يتلقون العالج يف عام ٢٠١5. 

وأبلغت السلطات يف الصني عن وجود حوايل ٢.5 مليون   –٦١٠
رات مسجل يف البلد يف نهاية عام ٢٠١٧، وهو ما  متعاطي مخدِّ
يعادل ٠.١٨ يف املائة من مجموع السكان. ويف حني ارتفع العدد 
املائة فقط  رات املسجلني بنسبة ١.٩ يف  اإلجاميل ملتعاطي املخدِّ
رات  مقارنة بالعام السابق، انخفض عدد املتعاطني الجدد للمخدِّ
رات مستمر يف  بنسبة الثلث تقريباً، مبا يشري إىل أنَّ تعاطي املخدِّ
النمو رغم انخفاض معدل الزيادة. ومثَّل األشخاص من سن ١٨ إىل 
35 غالبية املتعاطني، يليهم األشخاص من سن 3٦ إىل 5٩ )43 يف 
رات  املائة(. وبخالف الوضع السائد قبل بضع سنوات، غدت املخدِّ
االصطناعية أشيع املواد املتعاطاة )٦٠ يف املائة(، متقدمة بذلك 
رات  عىل املؤثرات األفيونية )3٨ يف املائة(. وأضحت أنواع املخدِّ

املتعاطاة أكرث تنوعاً يف عام ٢٠١٧. 

حوايل  عىل   ٢٠١٧ عام  يف  قُبض  سنغافورة،  ويف   –٦١١ 
رات، وهو عدد أقل بقليل عن  ٠٠٠ 3 شخص من متعاطي املخدِّ
رات  املخدِّ متعاطي  غالبية  عمر  وكان  السابق.  العام  يف  نظريه 
الجدد دون الثالثني، وشكَّل متعاطو امليثامفيتامني ٦4 يف املائة من 
رات يف عام ٢٠١٧. األشخاص املقبوض عليهم بتهمة تعاطي املخدِّ

حوايل عىل  القبض  إىل  ماليزيا  يف  السلطات  وأشارت   –٦١٢ 
سن  من  غالبيتهم  عام ٢٠١٧،  يف  رات  للمخدِّ متعاٍط   ٠٠٠ ٢٦
التي  رات  املخدِّ أشيع  وكانت  املائة(.  يف   ٧٠ )حوايل   3٩ إىل   ١٩
الهريوين  يليه  املائة(،  يف   4٠( البلوري  امليثامفيتامني  يتعاطونها 
املائة(.  يف   ٢٠( امليثامفيتامني  وأقراص  املائة(،  يف   3٩( واملورفني 
ولوحظت زيادة كبرية نسبيًّا يف تعاطي أقراص امليثامفيتامني، عىل 

خالف االتجاهات املستقرة يف تعاطي املواد األخرى. 

املعني  املتحدة  األمم  مكتب  أجراها  دراسة  رت  وقدَّ  –٦١3
األمم  وبرنامج  العاملية  الصحة  ومنظمة  والجرمية  رات  باملخدِّ
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البرشية/األيدز  املناعة  نقص  بفريوس  املعني  املشرتك  املتحدة 
والبنك الدويل أنَّ 3.٢ ماليني شخص يف رشق وجنوب رشق آسيا 
يف   3٠ ما يعادل  وهو   ،٢٠١٦ عام  يف  بالحقن  رات  مخدِّ تعاطوا 
بيد  بالحقن.  رات  املخدِّ يتعاطون  الذين  العامل  سكان  من  املائة 
رات بالحقن يف املنطقة منخفض  أن معدل انتشار تعاطي املخدِّ
املائة(.  يف   ٠.٢٢( العاملي  املتوسط  ودون  املائة(،  يف   ٠.٢( نسبيًّا 
ومع أنَّ انتشار فريوس نقص املناعة البرشية بني الذين يتعاطون 
رات بالحقن يف رشق وجنوب رشق آسيا )٩.٦ يف املائة( يقل  املخدِّ
عن املتوسط العاملي )١١.٨ يف املائة( فإنَّ ٢4 يف املائة من مجموع 
رات بالحقن املصابني بفريوس نقص املناعة  الذين يتعاطون املخدِّ

البرشية يف العامل يقيمون يف هذه املنطقة. 

ويف أعقاب الجهود املبذولة يف عدة بلدان يف املنطقة لتبني   –٦١4
رات،  املخدِّ تعاطي  مشكلة  مع  للتعامل  مجتمعي  عالجي  نهج 
رات يف بروين دار السالم يف شباط/ تسلم مكتب مكافحة املخدِّ

وإعادة  للعالج   Rumah Al–Islah مركز  إدارة  فرباير ٢٠١٨ 
التأهيل من دائرة السجون. وهو املركز الوحيد املعتمد يف البلد 
للعالج وإعادة التأهيل الذي يركز عىل إحداث تغريات سلوكية 

باتِّباع برنامج عالجي مجتمعي.

جنوب آسيا

رات الرئيسية التطوُّ  –1

مراقبة  تحديات  من  العديد  يواجه  آسيا  جنوب  زال  ما   –٦١5
بني  الجغرايف  موقعه  بسبب  جهة  من  تتفاقم  التي  رات  املخدِّ
املنطقتني الرئيسيتني إلنتاج األفيونيات واالتجار بها عىل نحو غري 
مرشوع، وهي منطقة املثلث الذهبي يف جنوب رشق آسيا )بني 
ومنطقة  وميامنار(،  الشعبية  الدميقراطية  الو  وجمهورية  تايلند 
أفغانستان  يشمل  )الذي  آسيا  غرب  جنوب  يف  الذهبي  الهالل 
وإيران )جمهورية–اإلسالمية( وباكستان(. ويف ظل هذه الخلفية، 
غري  بصورة  املنتجة  األفيونيات  ملهريب  هدفاً  آسيا  جنوب  يظل 
مرشوعة من أفغانستان إىل أوروبا وأمريكا الشاملية عرب الدرب 
والدروب  البلقان  درب  من  النقيض  وعىل  “البديل”.  الجنويب 
الجنوبية، يتجاوز الدرب الجنويب البديل بلدان الخليج ومير عرب 
جنوب آسيا إىل أمريكا الشاملية )باألخص كندا(، أحياناً عرب رشق 
أفريقيا، عن طريق الجو. وباإلضافة إىل ذلك، فإنَّ الدول الساحلية 
يف جنوب آسيا عرضة ألنشطة التهريب البحرية ألنها تطل عىل 

دروب التهريب عرب املحيط الهندي.

طات األمفيتامينية مواد  وتظل األفيونيات والقنَّب واملنشِّ  –٦١٦
التعاطي الرئيسية املثرية للقلق يف املنطقة بالنظر إىل املستويات 
القياسية من مضبوطات عشبة القنَّب يف بنغالديش والهند خالل 
امليثامفيتامني  أقراص  عام ٢٠١٧. وقد تضاعفت املضبوطات من 

مرة  ثالثني  “اليابا”(  باسم  آسيا  جنوب  بلدان  يف  )املعروفة 
من  املضبوطات  كميات  وتتزايد   ،٢٠١١ عام  منذ  بنغالديش  يف 
األفيونيات املنتجة بصورة غري مرشوعة يف جميع أنحاء املنطقة. 
وال يزال ترسيب املواد الخاضعة للمراقبة، وخصوصاً اإليفيدرين 
غري  القنوات  إىل  املرشوعة  القنوات  من  والسودوإيفيدرين 
الصيدالنية  املستحرضات  وال يزال تهريب  ا.  مستمرًّ املرشوعة 
وال سيام أرشبة  عقلية،  ومؤثرات  رة  مخدِّ عقاقري  عىل  املحتوية 
السعال املحتوية عىل الكوديني، يشكل تحدياً كبرياً يف بنغالديش 
وبوتان والهند، وهذا ينطبق عىل املؤثرات األفيونية االصطناعية، 
أنحاء  جميع  يف  كبرية  بكميات  يوجد  الذي  الرتامادول،  مثل 
راً يف بعض بلدان  املنطقة. وقد متت جدولته باعتباره عقاراً مخدِّ

املنطقة يف عام ٢٠١٨.

وهناك أيضاً أدلة متزايدة عىل استخدام طريقة مستجدة   –٦١٧
اإلنرتنت  استخدام  عىل  تنطوي  املنطقة  يف  رات  باملخدِّ لالتجار 
الربيد  خدمات  استخدام  مع  والسالئف،  رات  للمخدِّ كسوق 
أو توصيل الرسائل لتسليمها. وقد ضبطت سلطات ملديف والهند 
خاضعة  مواد  عىل  تحتوي  التي  الطرود  من  نسبيًّا  كبرياً  عدداً 
للمراقبة. ومع ذلك، ال يُعرف الكثري عن نطاق اللوائح املنطبقة 
عىل صيدليات اإلنرتنت ومنصات التعامالت التجارية اإللكرتونية 
توفري  طريق  )عن  والبائعني  املشرتين  بني  كوسيط  تعمل  التي 
إمكانية الحصول عىل مختلف املواد التي ميكن إساءة استعاملها( 
أو عن الدور الذي يؤديه مقدمو خدمات الربيد الرسيع يف نقل 

املواد الخاضعة للمراقبة وغري املجدولة عرب الحدود.

القانون يف عدة بلدان باإلعدام  ويف جنوب آسيا، يعاقب   –٦١٨
أحكام  تصدر  ما  نادراً  ولكن  رات،  باملخدِّ املتصلة  الجرائم  عىل 
باإلعدام، وأفيد بأنها مل تطبق قط عىل هذا النوع من الجرائم. 
املشمولة  الفرتة  خالل  قضائية،  واليات  عدة  أعلنت  ومع ذلك، 
عىل  الصادرة  اإلعدام  أحكام  تنفيذ  بدء  عىل  عزمها  بالتقرير، 
ورد  ذلك،  إىل  وباإلضافة  رات.  باملخدِّ تتعلق  جرائم   مرتكبي 
ما يفيد بعمليات قتل خارج نطاق القضاء عىل يد موظفي إنفاذ 
القانون يف بنغالديش ألشخاص يُزعم تورطهم يف جرائم متعلقة 
حقيقية،  أنها  تأكد  إذا  هذه،  القتل  عمليات  ومتثل  رات.  باملخدِّ

انتهاكاً للقانون الدويل.

التعاون اإلقليمي  –2

تواصل بلدان املنطقة التعاون يف املسائل املتعلقة مبراقبة   –٦١٩
ركَّز  وقد  اإلقليمية.  من املبادرات  عدد  خالل  من  رات  املخدِّ
املعنية  الوطنية  األجهزة  لرؤساء  واألربعون  الحادي  االجتامع 
الذي عقد يف  الهادئ،  رات يف آسيا واملحيط  املخدِّ قوانني  بإنفاذ 
 ،٢٠١٧ الثاين/نوفمرب  3٠ ترشين  إىل   ٢٧ من  الفرتة  يف  بانكوك 
رات  عىل جملة مسائل من بينها دور اإلنرتنت يف االتجار باملخدِّ

وتعاطيها، الذي ميثل مسألة تثري القلق يف املنطقة.
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ويف آذار/مارس ٢٠١٨، انتهت مجموعة من كبار مسؤويل   –٦٢٠
أجهزة إنفاذ القانون واملسؤولني الوزاريني من بنغالديش وبوتان 
ورسي النكا وملديف ونيبال والهند من إعداد وثائق اتفاق عىل 
إنشاء مركز إقليمي لالستخبارات والتنسيق يف جنوب آسيا، مقره 
الحكومات  عىل  املركز  لعمل  القانوين  وُعرض اإلطار  كولومبو. 
مجاالت  أحد  رات  باملخدِّ االتجار  وسيكون  إلقراره.  املشاركة 
عرب  املنظمة  الجرمية  مكافحة  عىل  الحدود  عرب  للتعاون  الرتكيز 

الوطنية من خالل املركز.

االجتامع   ٢٠١٨ أيار/مايو   ٢3 يف  كامتاندو  يف  وانعقد   –٦٢١
الخامس للفريق الفرعي املعني مبنع االتجار غري املرشوع بالعقاقري 
التابع ملبادرة  رة واملؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية،  املخدِّ
القطاعات.  املتعدد  واالقتصادي  التقني  للتعاون  البنغال  خليج 
يف  مبا  املبادرة،  يف  األعضاء  السبع  الدول  من  مندوبون  وناقش 
ذلك الدول الخمس لجنوب آسيا )بنغالديش وبوتان ورسي النكا 
ونيبال والهند(، جملة أمور، من بينها إمكانية ربط املبادرة مبركز 

االستخبارات والتنسيق اإلقليمي.

الفرتة  يف  هانوي  يف  العارشة  التعايف  ندوة  وعقدت   –٦٢٢ 
الربنامج  واستضافها   ،٢٠١٨ األول/أكتوبر  ترشين   ١٢ إىل   ٨ من 
للتنمية  كولومبو  لخطة  التابع  رات  باملخدِّ املعني  االستشاري 
الهادئ.  واملحيط  آسيا  يف  التعاونية  واالجتامعية  االقتصادية 
بينهم صناع سياسات وخرباء  الندوة ١٧4 مشاركاً، من  وضمت 
رات وأفراد أرسهم  وأشخاص يف طور التعايف من االرتهان للمخدِّ
أجل  من  بلداً   ٢٦ من  أخرى  معنية  وجهات  خدمات  ومقدمو 

رات. تبادل الخربات بشأن عالج إدمان املخدِّ

 3–  الترشيعات والسياسات 
واإلجراءات الوطنية

املشمولة  الفرتة  خالل  املنطقة،  يف  الحكومات  واصلت   –٦٢3
التي  التدابري  من  وغريها  الترشيعية  التدابري  اتخاذ  بالتقرير، 
وقد  الوطنية.  القانونية  نظمها  مبوجب  املواد  مراقبة  عىل  تؤثر 
غري  اصطناعي  أفيوين  مؤثر  وهو  الرتامادول،  الهند  وضعت 
يف  الوطنية  املراقبة  تحت  الدويل،  الصعيد  عىل  للمراقبة  خاضع 
ومستورديه  الرتامادول  مصنعي  ومنحت   ،٢٠١٨ نيسان/أبريل 
مخزوناتهم  من  للتخلص  يوماً   ١٢٠ فرتة  املرخصني  ومصدريه 
الراهنة. وُوضعت تسع مواد أخرى، وهي 4–ميثيل إيثكاثينون، 
واملثيوبروبامني،  اإليثيل،  وفينيدات  والبنتيدرون،  واإلثيلون، 
واملادة MDMB–CHMICA، واملادة 5F–APINACA، واملادة 
XLR–11، والقات، تحت املراقبة الوطنية يف شباط/فرباير ٢٠١٨.

بإساءة  الخاص  قانونها  بوتان  لت  عدَّ  ،٢٠١٨ عام  ويف   –٦٢4
اإلدمان  ومواد  العقلية  واملؤثرات  رة  املخدِّ العقاقري   استعامل 
 لسنة ٢٠١5. ونتجت عن ذلك التعديل تغيريات، من بينها قيام 
من  لكل  رات  باملخدِّ االتجار  تهمة  )أ( توجيه  ييل:  مبا  بوتان 

يحوز أكرث من 5٠ غراماً من القنَّب )ما مل توجد ظروف مخففة، 
هذه  تخضع  وبذلك  للحائز(،  جنائية  سوابق  وجود  عدم  مثل 
للمؤثرات  عام  تعريف  )ب( استخدام  أشد؛  لجزاءات  الحيازة 
املواد  القانون  هذا  نطاق  يف  تدخل  ليك  الجديدة،  النفسانية 
املشابهة من حيث الطبيعة أو األثر أو الفئة أو الخصائص للمواد 
 املدرجة بالفعل يف الجداول من األول إىل السادس من القانون؛ 
بينها  من  القانون،  مبوجب  جديدة  مادة   3٠ جدولة  )ج( 
الربملان  من  الجداول  تعديل هذه  )د( نقل صالحية  الرتامادول؛ 
رات مع احتفاظ الربملان بالحق يف االطالع  إىل هيئة مراقبة املخدِّ
عىل التغيريات يف نطاق املراقبة الوطنية؛ وقد دخل التعديل حيز 

النفاذ يف ٨ كانون الثاين/يناير ٢٠١٨.

رات يف بوتان  وعالوة عىل ذلك، نرشت هيئة مراقبة املخدِّ  –٦٢5
العالجية  والتدخالت  اإلحالة  إجراءات  تحدد  وأنظمة  قواعد 
مواد  بتعاطي  املتهمني  لألشخاص  اإلجباري  بالعالج  املرتبطة 
ذلك  يف  مبا  واملتابعة،  الالحقة  الرعاية  تدخالت  ومتثل  اإلدمان. 
رئيسية  مقومات  رات،  املخدِّ تعاطي  عن  الكشف  اختبارات 
هذه  دخلت  وقد  الجديد.  اإلطار  يف  العالج  إمتام  يف  للنجاح 

القواعد واألنظمة حيز النفاذ يف ٢ متوز/يوليه ٢٠١٨.

وعىل إثر قرار املحكمة العليا يف والية كالكوتا يف ترشين   –٦٢٦
للسعال  رشاب  وهو   — بات الفينسيديل	  ،٢٠١٧ الثاين/نوفمرب 
الشائعة،  الزكام  أعراض  لعالج  املستخدم  الكوديني  عىل  يحتوي 
بوتان  يف  أقل  وبدرجة  بنغالديش،  يف  يُتعاطى  أنه  ومعروف 
نطاق  يف  تندرج  التي  رة  املخدِّ العقاقري  من  يعترب  ونيبال — 
رة واملؤثرات العقلية لسنة ١٩٨5 يف الهند.  قانون العقاقري املخدِّ
ونتيجة لذلك، ميكن أن يحاكم األشخاص املتورطون يف استعامله 
غري الطبي أو توزيعه غري املرشوع بتهمة ارتكاب جرمية متصلة 
للوالية  بالنسبة  قضائية  سابقة  الحكم  هذا  وميثل  رات.  باملخدِّ
التي صدر فيها، وميكن أن تعتربه املحاكم يف الواليات األخرى يف 
الهند  املستقبل سابقة يُعتد بها، ولكن ليست له قوة ملزمة يف 
ككل. وعقاقري الفينسيديل وما شابهها من املستحرضات محظورة 

يف عدة بلدان يف املنطقة، بسبب إمكانية إساءة استعاملها.

الجرائم  عىل  اإلعدام  عقوبة  تعترب  حيث   — الهند  ويف   –٦٢٧
مبوجب  املعاودين  املجرمني  ملعاقبة  خياراً  رات  باملخدِّ املتصلة 
العقلية  واملؤثرات  رة  املخدِّ العقاقري  قانون  من  ألف   3١ املادة 
أُفيد   — قط  بالفعل  العقوبة  تنفذ هذه  مل  ولكن  لسنة ١٩٨5، 
بأنَّ والية البنجاب قدمت اقرتاحاً رسميًّا لتعديل القانون بهدف 
رات  توسيع نطاق عقوبة اإلعدام لتشمل مرتكبي جرائم املخدِّ
عن  التوقف  عزمها  النكا  رسي  أعلنت  وباملثل،  مرة.  ألول 
املؤبد عىل معتادي االتجار  السجن  تخفيف أحكام اإلعدام إىل 
هذا  عن  رسي النكا  جمهورية  رئيس  أعلن  وقد  رات.  باملخدِّ
اإلعدام  عقوبة  إللغاء  املؤيد  املوقف  مع  يتناقض  الذي  القرار 
بحكم الواقع الذي كانت الحكومة تتخذه طوال األعوام األربعني 
يف  النكا  رسي  يف  صادر  باإلعدام  حكم  آخر  نُفذ  وقد  املاضية. 
بالتقارير التي تفيد بأنَّ  أيضاً  عام ١٩٧٦. وأحاطت الهيئة علامً 
بنغالديش تعتزم معاودة إنفاذ أحكام اإلعدام املتعلقة بجرائم 
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 ،١٩٩٠ عام  منذ  قوانينها  عليها  تنص  عقوبة  وهي  رات،  املخدِّ
يف  العليا  املحكمة  قضت  أن  منذ  اختيارية  تعترب  باتت  ولكنها 
عام ٢٠١5 بعدم دستورية تطبيقها اإللزامي. ويف ترشين األول/

أكتوبر ٢٠١٨، مددت بنغالديش تطبيق عقوبة اإلعدام إىل جرائم 
امليثامفيتامني  من  غرام   ٢٠٠ من  بأكرث  تتعلق  التي  رات  املخدِّ
البلد،  يف  واسع  نطاق  عىل  استخدامه  يساء  الذي  )“اليابا”(، 
الرتبة  من  مخدراً  عقاراً  بوصفها  املادة  هذه  تصنيف  وأعادت 
العقوبات هو من اختصاص  أنَّ تحديد  الرغم من  وعىل  ألف. 
عىل  التي أبقت  الدول  جميع  تشجع  الهيئة  تزال  ال  الدول، 
تخفيف  عىل  رات  باملخدِّ املتصلة  الجرائم  عىل  اإلعدام  عقوبة 
األحكام التي سبق أن صدرت والنظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام 

رات. عىل الجرائم املتصلة باملخدِّ

عىل  “الحرب  بنغالديش  أعلنت   ،٢٠١٨ أيار/مايو  ويف   –٦٢٨
رات”، مام أسفر، حسبام ورد، عن قتل املئات من األشخاص  املخدِّ
املوظفني  أيدي  رات عىل  باملخدِّ االتجار  املشتبه يف ضلوعهم يف 
ملرتكبي  مبترسة  محاكامت  وتقام  القوانني.  بإنفاذ  املكلفني 
يتم  املتنقلة”  رات  املخدِّ “محاكم  خالل  من  رات  املخدِّ جرائم 
فيها توجيه االتهام للمشتبه فيهم وتجري محاكمتهم عىل الفور، 
وتعمل هذه املحاكم منذ عدة سنوات، وتقارب معدالت اإلدانة 
 فيها ١٠٠ يف املائة )يف عام ٢٠١٦، عىل سبيل املثال، كانت هناك 
عمليات  فإنَّ  ذلك،  ومع  واحدة(.  براءة  وحالة  إدانة   ٦ 5٩١
ورد  التي  فيهم  املشتبه  ضد  املوجهة  رات  املخدِّ قوانني  إنفاذ 
أنها أسفرت عن قتل أعداد كبرية منهم هي تطور غري مسبوق 
السنوي  تقريرها  يف  فعلت  كام  الهيئة،  وتشدد  البلد.  ذلك  يف 
القضاء  نطاق  خارج  املتخذة  عىل أنَّ التدابري  لعام ٢017،)7٩( 
واضح  انتهاك  هي  رات  باملخدِّ املتصلة  للجرائم  للتصدي 
التصدي  توجب  التي  رات،  املخدِّ ملراقبة  الدولية  لالتفاقيات 
الجنائية  العدالة  تدابري  خالل  من  رات  باملخدِّ املتصلة  للجرائم 
الرسمية، مبا يف ذلك املعايري املعرتف بها دوليا لألصول القانونية 

الواجبة لعدالة املحاكمة.

الزراعة واإلنتاج والصنع واالتِّجار  –٤

العقاقري املخدِّرة )أ( 

ال تزال زراعة املحاصيل غري املرشوعة مشكلة تثري القلق   –٦٢٩
بزراعة  يتعلق  فيام  آسيا، وخصوصاً  البلدان يف جنوب  بعض  يف 
هذه  تتعايش  حيث  الهند،  يف  املرشوعة  غري  األفيون  خشخاش 
األفيون  زراعة خشخاش  فيها  تجري  كبرية  مساحة  مع  الزراعة 
املرشوعة، ويف نيبال، ومتثل زراعة القنَّب غري املرشوعة مشكلة 

تثري القلق يف بنغالديش ورسي النكا والهند. 

الذي يزرع بصفة غري  الوحيد  النبايت  ر  والقنَّب هو املخدِّ  –٦3٠
بالقنَّب  املزروعة  املساحة  رت  وقد قُدِّ النكا،  رسي  يف  مرشوعة 

)٧٩( E/INCB/2017/1، الفقرة ٢5٦.

التقديرات  هذه  تتغري  ومل  هكتار.   5٠٠ بحوايل   ٢٠١٦ عام  يف 
معلومات  تتوفر  ومل   ،٢٠١–٢٠١٦4 الثالث  السنوات  فرتة  خالل 
عن  ذلك  يف  مبا  الحكومة،  التي بذلتها  اإلبادة  جهود   بشأن 
يف إعداد  بكرثة  القنَّب  يُستخدم  نفسه،  الوقت  ويف   .٢٠١٧ عام 
األدوية األيورفيدية التقليدية يف رسي النكا. وقد أعلنت وزارة 
الصحة يف رسي النكا اعتزامها الرشوع يف زراعة القنَّب لألغراض 
أمريكا الشاملية.  إىل  للتصدير  جزئيًّا  موجهاً  وسيكون  الطبية، 
ومن املزمع البدء يف هذه الزراعة يف أواخر عام ٢٠١٨، مبساحة 
أن تغلَّ ٢5 طنًّا من  محدودة قدرها حوايل 4٠ هكتاراً، يفرتض 

عشبة القنَّب سنويًّا.

الهند  يف  القانون  إنفاذ  أجهزة  كثفت   ،٢٠١٧ عام  وخالل   –٦3١
جهودها املبذولة إلبادة القنَّب املزروع بصفة مرشوعة يف البلد. 
القنَّب املزروعة بصفة غري  أُبيدت نبتات  العام وحده،  ويف ذاك 
مرشوعة يف أكرث من 4٠٠ 3 هكتار يف الهند، وهي أكرب مساحة 
خضعت لإلبادة يف الفرتة ٢٠١3–٢٠١٧. ومع ذلك، ال تزال زراعة 
بنغالديش  وأبادت  البلد.  يف  تحدياً  تشكل  املرشوعة  القنَّب غري 
٩٨٩ ٦٩ نبتة من نبتات القنَّب املزروعة بصفة غري مرشوعة يف 
عام ٢٠١٧، وهو أكرب عدد من تلك النبتات يباد يف األعوام السبعة 
األخرية يف البلد، وما يقرب من ضعف عدد النبتات التي أبيدت 

يف عام ٢٠١3.

آسيا؛  جنوب  يف  املضبوطة  رات  املخدِّ أكرث  القنَّب  ويظل   –٦3٢
حيث  من  املضبوطة  رات  أكرث املخدِّ هي  القنَّب  عشبة  وكانت 
واستأثرت الهند   .٢٠١٧ عام  يف  املنطقة  أنحاء  جميع  يف  الكمية 
وحدها بـ ٦ يف املائة من مضبوطات عشبة القنَّب )“الغانجا”( يف 
عام ٢٠١٦ يف العامل )حوايل 3٠٠ طن(، وأبلغت عن ضبط كميات 
٢٠ يف  بنسبة  زيادة  ما ميثل  وهو  طنًّا،   353(  ٢٠١٧ عام  أكرب يف 
املسجلة يف عام ٢٠١٧ هي  بعام ٢٠١٦(. واألرقام  مقارنة  املائة 

األعىل يف الهند خالل الفرتة ٢٠١3–٢٠١٨.

)“تشارا”(  القنَّب  راتنج  مضبوطات  ظلت  املقابل،  ويف   –٦33
طنني  بني  تراوحت  إذ  السنني،  مر  عىل  الهند  يف  نسبيا  مستقرة 
كبرية،  كميات  وهي   ،٢٠١–٢٠١٧3 الفرتة  خالل  و4 أطنان 
بأنَّ  يفيد  ما  ورد  وقد   .٢٠١٧ عام  يف  أطنان   3.٢ كام ُضبطت 
راتنج القنَّب يُهرَّب من نيبال إىل الهند، وداخل الهند، من مواقع 
الزراعة غري املرشوعة يف جنوب كشمري إىل أجزاء أخرى من البلد.

كمية  أكرب  ثاين  بنغالديش  بالحجم، سجلت  يتعلق  وفيام   –٦34
طنًّا   ٧٠ قاربت  حيث  يف املنطقة،  القنَّب  عشبة  مضبوطات  من 
يف عام ٢٠١٧. وعىل الرغم من أنَّ املضبوطات من عشبة القنَّب 
الكمية  كانت  فقد  العقد،  بداية  منذ  أطنان   ١٠ عن  مل تنخفض 
 .٢٠١٠ عام  منذ  اإلطالق  عىل  األكرب   ٢٠١٧ عام  يف   املضبوطة 
وعقب زيادة مطردة منذ عام ٢٠١4، كانت الكمية التي ضبطت 
يف عام ٢٠١٧ أكرث من ثالثة أضعاف الكمية التي ضبطت يف تلك 
السنة )١٧ طنًّا يف عام ٢٠١4، و4٢ طنًّا يف عام ٢٠١5، و4٧ طنًّا 
إىل  القنَّب  تُهرَّب عشبة  الحاالت،  معظم  ويف   .)٢٠١٦ عام  يف 

بنغالديش من جارتيها نيبال والهند.
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يف  القنَّب  عشبة  من  أطنان   5 نحو  النكا  وضبطت رسي   –٦35
بعام  مقارنة  املائة  يف   ٢٠ بنسبة  زيادة  ذلك  وميثل   .٢٠١٧ عام 
مام جعل  القنَّب،  عشبة  من  أطنان   4.١ ُضبطت  عندما   ،٢٠١٦
رة املضبوطة من حيث الكمية  العقاقري املخدِّ القنَّب أكرث  عشبة 
يف البلد يف الفرتة ٢٠١٢–٢٠١٧. بيد أنه، باستثناء عام ٢٠١٧، ما 
برحت مضبوطات عشبة القنَّب تنخفض انخفاضاً مطرداً منذ عام 
٢٠١3، عندما ُضبط ٨١.٩ طنًّا، وهو ما ميثل رقامً قياسيًّا. وتفيد 
التقارير بأنَّ عشبة القنَّب املستخدمة يف رسي النكا تزرع محليًّا أو 
تُهرَّب من والية كرياال يف الهند. وفيام يتعلق براتنج القنَّب، تشري 
ل ضبط  األرقام يف رسي النكا إىل انعكاس االتجاه السائد، إذ ُسجِّ
كميات محدودة ولكن متزايدة خالل السنوات الخمس املاضية 
 )من أقل من 5٠٠ غرام يف عام ٢٠١٢ إىل أكرث من 4٠ كيلوغراماً 
انخفاض طفيف يف  لوحظ، يف عام ٢٠١٧،  بينام  يف عام ٢٠١٦(، 

مضبوطاته يف رسي النكا، إذ ضبطت الرشطة 3٨ كيلوغراماً.

أكرث  نيبال  يف  القنَّب  عشبة  كانت  أيضاً،   ٢٠١٧ عام  ويف   –٦3٦
رات املضبوطة من حيث الكمية، حيث بلغ حجم مضبوطاتها  املخدِّ
وتشري  طن.   ١.3 قدرها  بكمية  القنَّب،  راتنج  يليها  أطنان،   3.٧
حتى  املتاحة  البيانات  إىل  )استناًدا   ٢٠١٨ بعام  الخاصة  األرقام 
الصدد  كبري يف هذا  تغري  إىل عدم حدوث  أيلول/سبتمرب ٢٠١٨( 
مقارنًة بعام ٢٠١٧. ويف بوتان، التي كانت عشبة القنَّب هي أكرث 
رات املضبوطة فيها من حيث الكمية يف عام ٢٠١٧ )دون  املخدِّ
املحتوية  الصيدالنية  املستحرضات  وكبسوالت  أقراص  احتساب 
الكمية اإلجاملية املضبوطة  للمراقبة(، كانت  عىل مواد خاضعة 
يف  كيلوغراماً   ١٦٦.4 مجموعها  بلغ  حيث  نسبياً،  قليلة   منها 
عام ٢٠١٧ و١٨4.٨4 كيلوغراماً حتى نهاية ترشين األول/أكتوبر 
أجرتهام  منفردتني  ضبطيتني  أكرب  انطوت  ملديف،  ويف   .٢٠١٨
القنَّب  من  كميات  عىل   ٢٠١٨ عام  يف  الجمركية  السلطات 

والهريوين )تبلغ أقل من 5.5 كيلوغرامات لكل منهام(.

األفيون  خشخاش  زراعة  تستمر  حيث  الهند،  وباستثناء   –٦3٧
بشأن  بيانات  منذ عام ٢٠٠٩  املرشوعة وغري املرشوعة، ال توجد 
الزراعة أو جهود اإلبادة يف بلدان جنوب آسيا. ومن الجدير بالذكر 
أنَّ املساحة املزروعة بخشخاش األفيون بصفة غري مرشوعة التي 
املزروعة  املنطقة  مساحة  تتجاوز   ٢٠١٧ عام  يف  يف الهند  أبيدت 
أبادت  فقد  الزراعي:  املوسم  نفس  خالل  مرشوعة  بطريقة 
السلطات مساحة مزروعة بخشخاش األفيون غري املرشوع تغطي 
السنوات  اإلطالق خالل  األكرب عىل  أكرث من ٠٠٠ 3 هكتار، وهي 
بصفة مرشوعة  األفيون  ُزرع خشخاش  املاضية، يف حني  الخمس 
يف مساحة قدرها 3٢٢.5 ٢ هكتاراً من األرايض مرخصة للزراعة 
عام ٢٠١٦  أبيد يف  املقابل،  ويف  رات.  للمخدِّ املركزي  املكتب  من 
غري  بصفة  املزروع  األفيون  من خشخاش  من ٦٠٠ ٢ هكتار  أكرث 
مرشوعة. وحتى نهاية آب/أغسطس ٢٠١٨، أبيد خشخاش األفيون 
املزروع بصفة غري مرشوعة يف منطقة تغطي أكرث من ٢٠٠ 3 هكتار.

عن  يقل  ال  فيام  كبرية  زيادة  باألفيونيات  االتجار  وشهد   –٦3٨
نصف بلدان املنطقة من عام ٢٠١٦ إىل عام ٢٠١٧. فعىل سبيل 
بصفة غري مرشوعة  املنتج  الهريوين  استمرت مضبوطات  املثال، 
 ٢٠١٦ عام  يف  طن   ١.٧ من   ،٢٠١٧ عام  يف  الهند  يف  يف االرتفاع 

إىل ٢.١ طن يف عام ٢٠١٧؛ وقد تزايدت باطراد منذ عام ٢٠١4. 
رات، فإنَّ ما يقرب من نصف جميع  ووفقاً ملكتب مراقبة املخدِّ
جنوب  يف  بلدان  يف  نشأت  الهند  يف  الهريوين  من  املضبوطات 
 غرب آسيا. واستمرت مضبوطات األفيون يف البلد يف الزيادة منذ 
عام ٢٠١5، مع ضبط ٢.5 طن يف عام ٢٠١٧ وحده. وقد تم تخطي 
الرقم يف منتصف عام ٢٠١٨، بضبط أكرث من 4 أطنان من  هذا 
الهند  ٢٠١٧، ضبطت  عام  ويف  3٠ حزيران/يونيه.  األفيون حتى 
وتزيد  منشؤها غري معروف،  كان  املورفني،  من  كيلوغراماً   44٩
الكمية عىل كم املضبوطات يف عام ٢٠١٦ )٢٨ كيلوغراماً(  هذه 
الفرتة خالل  تضبط  كمية  أكرب  أنها  كام  ضعفاً،   ١5 من   بأكرث 
 ،٢٠١٨ أيلول/سبتمرب  يف  أنه  بالذكر  ومن الجدير   .٢٠١–٢٠١٧3
رات يف إندور،  داهمت السلطات يف الهند مخترباً رسيًّا لصنع املخدِّ
وهي مدينة يف وسط غرب الهند، وضبطت ٩ كيلوغرامات من 
الفنتانيل. وكانت تلك أول حالة مبلغ عنها لتفكيك مخترب رسي 

لصنع الفنتانيل يف املنطقة. 

املنشأ  األفغانية  لألفيونيات  عبور  بلد  أيضاً  هي  والهند   –٦3٩
من  وتهرَّب  الهريوين،  وخصوصاً  مرشوعة،  غري  بصفة  املنتجة 
)ال سيام  الشاملية  وأمريكا  أوروبا  باتجاه  باكستان  عرب  خاللها 
كندا(. والدرب الذي يستخدمه املتجرون لتهريب األفيونيات عرب 
الذي  الجنويب”،  جنوب آسيا هو جزء بديل مام يسمى “الدرب 
مير عادة عرب باكستان )أو جمهورية إيران اإلسالمية(، وميتد، عرب 
املقصد.  بلدان  إىل  ثم  أفريقيا  رشق  إىل  وصوالً  الخليج،  بلدان 
ويستخدم  الخليج،  بلدان  “البديل”  الجنويب  الدرب  ويتجاوز 
الكندية عن  السوق  إىل  مبارشة  األفيونيات  لشحن  آسيا  جنوب 

طريق الجو، أو عرب أفريقيا إىل أوروبا.

يف  الهريوين  من  كيلوغرام   4٠١ بنغالديش  وضبطت   –٦4٠
السنوات  يف  ُضبطت  الهريوين  من  كمية  أكرب  وهي   ،٢٠١٧ عام 
الثامين األخرية، عقب زيادة سنوية هامة ُسجلت منذ عام ٢٠١4 
)3٠ كيلوغراماً يف عام ٢٠١4، و١١٠ كيلوغرامات يف عام ٢٠١5، 
األفيونيات  كميات  وكانت  يف عام ٢٠١٦(.  كيلوغراماً  و٢٦٧ 
األخرى املنتجة بصورة غري مرشوعة خالل الفرتة نفسها صغرية 
جداً. وانخفضت املضبوطات من املؤثرات األفيونية الصيدالنية، 
من  )أكرث  العقد  بداية  يف  خطرية  يف مشاكل  تسببت   التي 
كمية صغرية  عام ٢٠١٠(، حيث ضبطت  أطنان ضبطت يف   4.١

فقط يف عام ٢٠١٧.

النكا  رسي  يف  باألفيونيات  لالتجار  العامة  الصورة  ا  أمَّ  –٦4١ 
من  كيلوغراماً   3١5 ُضبط  عام ٢٠١٧،  ففي  وضوحاً.  أقل  فهي 
الهريوين تقريباً )مقابل ٢٠٧ كيلوغرامات يف عام ٢٠١٦(، وُضبط 
 أقل من كيلوغرام من األفيون )مقابل ١5 كيلوغراماً يف عام ٢٠١٦(. 
بإجراء  السابقة  السنوات  يف  متت  التي  الضبطيات  تسمح  وال 
التي  التقلبات  إىل  بالنظر  معني،  اتجاه  بخصوص  قاطع  تقييم 
تطرأ من سنة إىل أخرى. ويف الوقت نفسه، ضبط مكتب رشطة 
من  ١٠3.٩ كيلوغرامات  وحده   ٢٠١٨ يف متوز/يوليه  رات  املخدِّ
أجراها  التي  رات  املخدِّ ضبطيات  أكرب  من  واحدة  يف  الهريوين 
إىل  تُهرَّب  األفيونيات  معظم  بأنَّ  التقارير  وتفيد  اآلن.  حتى 

رسي النكا من باكستان والهند.
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الكوديني  عىل  املحتوية  السعال  أرشبة  ضبط  ويتواصل   –٦4٢
التي تُباع بأسامء تجارية مختلفة )مثل الفينسيديل والكوريكس( 
التقارير  وتفيد  والهند،  وبوتان  بنغالديش  يف  كبرية  بكميات 
وبنغالديش.  الهند  بني  الحدود  امتداد  عىل  أساساً  بأنها تُهرَّب 
وتُنتج هذه املستحرضات الصيدالنية يف معظمها يف الهند، وكثرياً 
ا يف الشاحنات والقطارات وتُهرَّب بعدئذ عرب الحدود  ما تُنقل برًّ
أفاد   ،٢٠١٨ عام  من  األوىل  الستة  ويف األشهر  إىل بنغالديش. 
من  زجاجة   ٠٠٠ ٩١ بضبط  الهند  يف  رات  املخدِّ مكافحة  مكتب 

رشاب السعال.

يف  واضحة  ذروة  بالكوكايني  االتجار  حجم  بلوغ  وبعد   –٦43
يف  الكوكايني  مضبوطات  أصبحت   ،٢٠١٦ عام  يف  آسيا  جنوب 
أقل  كميات  عىل  وانطوت  شيوعاً  أقل   ٢٠١٧ عام  يف  املنطقة 
بكثري. ففي رسي النكا، عىل سبيل املثال، ُضبط ٢٢١ كيلوغراماً 
من الكوكايني يف عام ٢٠١٧، أي أقل بكثري من حجم املضبوطات 
يف عام ٢٠١٦، وهو ١.٦ طن، ويبدو أنَّ ذلك العام كان استثناء، 
من  كثرياً  أقل  السابقة  السنوات  يف  املضبوطات  إذ كانت 
 ،٢٠١5 عام  يف  )5.٧ كيلوغرامات  كيلوغرامات   ١٠  مستوى 
و٢٦ غراماً يف عام ٢٠١4، ومل توجد أيُّ مضبوطات يف عام ٢٠١3، 
و٧.5 كيلوغرامات يف عام ٢٠١٢(. وبالنسبة لعام ٢٠١٦، أفيد بأن 
إىل رسي النكا  الكوكايني  منه  يدخل  الذي  الرئييس  العبور  بلد 

كان جمهورية فن زويال البوليفارية.

الهند  يف  املضبوطة  الكوكايني  كمية  تفاوتت  وباملثل،   –٦44
 )٢٠١4 عام  )يف  ١5 كيلوغراماً  بني   ٢٠١–٢٠١٧3 الفرتة   خالل 
واضح  اتجاه  وجود  عدم  مع   ،)٢٠١5 عام  )يف  كيلوغراماً  و١١3 
الكوكايني  من  كيلوغراماً   ٦٩ ُضبط   ،٢٠١٧ عام  ويف  وملموس. 
عن  يبلغ  مل  بنغالديش،  ويف  يف املطارات.  معظمها  الهند،  يف 
ضئيلة  وذلك بكميات   ،٢٠١5 عام  منذ  إالَّ  الكوكايني  مضبوطات 
نسبيًّا ترتاوح بني ٠.٦ كيلوغرام )يف عام ٢٠١٦( و5.٧ كيلوغرامات 
من  كيلوغرامات   5 ضبطت   ٢٠١٧ عام  ويف  )يف عام ٢٠١5(. 

الكوكايني. وُضبطت كمية مامثلة يف نيبال يف نفس العام.

ويبدو أنه كان هناك يف السنوات األخرية تزايد ملحوظ   –٦45
رات عن طريق البحر يف منطقة املحيط الهندي.  يف تهريب املخدِّ
البحر  يف  للهريوين  كبرية  ضبطيات  عدة  جرت  الهند،  ففي 
١.5 طن  وحوايل  الثاين/يناير  كانون  يف  أطنان   ٦( يف عام ٢٠١٧ 
يف متوز/يوليه(. ويف عام ٢٠١٨، اعرتضت السلطات الرسيالنكية 
عدة سفن قادمة من الهند تحمل شحنات كبرية من الرتامادول، 
ا يف عام ٢٠١٦، فقد ورد أنَّ الرشطة يف رسي النكا اكتشفت  أمَّ
٩٠٠ كيلوغرام من الكوكايني عىل منت سفينة متجهة إىل الهند، 
املسجلة  الكوكايني  ضبطيات  أكرب  من  واحدة  ميثل  ما  وهو 
يف جنوب آسيا حتى اآلن. وقد سلط االجتامع الحادي واألربعون 
رات يف آسيا  لرؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني املخدِّ
التعاون بني رؤساء  الهادئ الضوء عىل رضورة توثيق  واملحيط 
رات التابعة لبلدان  أجهزة خفر السواحل وقوات مكافحة املخدِّ

املناطق الساحلية املطلة عىل املحيط الهندي.

املؤثِّرات العقلية )ب( 

طات األمفيتامينية مصدر قلق كبري بالنسبة  ال تزال املنشِّ  –٦4٦
لبعض البلدان يف املنطقة، وال سيام بنغالديش التي تُضبط فيها 
الرغم  عىل  متزايدة،  بكميات  )امليثامفيتامني(  “اليابا”  أقراص 
قابلة  غري  كانت  ككل  املنطقة  يف  االتجاهات  أن  اتضح  أنه  من 
للتنبؤ بها خالل السنوات القليلة املاضية. وعىل الصعيد العاملي، 
اإلقليمي،  الصعيد  عىل  ولكن  مسبوقة؛  غري  كميات  ضبطت 
االصطناعية  رات  املخدِّ ألسواق  املتوقع  التطور  مل يتحقق 

الجديدة يف جنوب آسيا.

طات األمفيتامينية  ويف أعقاب تضاعف املضبوطات من املنشِّ  –٦4٧
يف  كيلوغراماً   ١٦٦ من  ارتفعت  حيث  مرات،  عرش  الهند   يف 
يف  يضبط  مل   ،٢٠١٦ عام  يف  كيلوغراماً   ١  ٦٨٧ إىل   ٢٠١5  عام 
عام ٢٠١٧ إالَّ ٩5 كيلوغراماً يف عدد مامثل من الضبطيات. ويبدو 
أنَّ املؤرشات لعام ٢٠١٨ تبنيِّ استمرار هذا االتجاه غري الحاسم: 
من  ٢53 كيلوغراماً  ضبط  قد  كان   ،٢٠١٨ آب/أغسطس  فحتى 
منشأ  بلد  كانت  الهند  بأنَّ  أيضاً  وأفيد  األمفيتامينية.  طات  املنشِّ
أو عبور للميثامفيتامني املضبوط يف إسبانيا وسنغافورة، وكذلك 

هونغ كونغ، الصني، خالل الفرتة ٢٠١٢–٢٠١٦.

يف  املضبوطة  رات  املخدِّ أكرث  ثاين  امليثامفيتامني  وكان   –٦4٨
بلغت  حيث  القنَّب،  بعد عشبة   ،٢٠١٧ عام  يف  بنغالديش 
مضبوطاته 3.٦ أطنان، وهو أعىل مقدار لها يف السنوات الثامين 
املاضية يف بنغالديش، وميثل أكرث من عرشة أضعاف الكمية التي 
أفادت  ضبطت يف عام ٢٠١٦ )355 كيلوغراماً(. ويف عام ٢٠١٦، 
مليون  قرابة 3٠  بضبط  بنغالديش  يف  رات  املخدِّ مكافحة  إدارة 
منذ  زيادة سنوية  “اليابا”، مشرية إىل حدوث  أقراص  قرص من 
رت الزيادة بثالثني ضعفاً تقريباً بني عامي ٢٠١١  عام ٢٠١١ )قُدِّ
و٢٠١٧(. وورد أنَّ أقراص “اليابا”، التي هي مركب امليثامفيتامني 
رات يف بنغالديش، تدخل  والكافيني املرتبط بأزمة تعاطي املخدِّ

إىل البلد قادمًة من ميامنار.

وخصوصاً  االصطناعية،  رات  املخدِّ كانت  ملديف،  ويف   –٦4٩
مضبوطات  أكرث  من  و“اإلكستايس”،  وامليثامفيتامني  األمفيتامني 
بالتقرير،  املشمولة  الفرتة  خالل  تواتراً  رات  املخدِّ من  الجامرك 
العادة وترتاوح بني بضعة غرامات  وإن كانت كمياتها صغرية يف 
وأقل بقليل من 3٠٠ غرام. ويف رسي النكا، كانت كميات املؤثرات 
ا كذلك. ويف  العقلية التي ضبطت يف عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ صغرية جدًّ
عام ٢٠١٦، أبلغت رسي النكا عن ضبط ٠.5 كيلوغرام من املواد 
نوع  املهلوسات من  كيلوغرام من  “اإلكستايس”، و١.٢3  نوع  من 
ثنايئ إيثيالميد حمض الليرسجيك. ومل ترد أيُّ تقارير عن مضبوطات 

األمفيتامني أو امليثامفيتامني يف البلد يف عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧.

وضبطت الهند كمية إجاملية قدرها ١٧٠ كيلوغراماً من   –٦5٠
امليفيدرون يف عام ٢٠١٧؛ وُعرث عىل ١١٠ كيلوغرامات من هذه 
رسي  مرفق  يف  األخرى،  املواد  من  مجموعة  جانب  إىل  املادة، 
أيضاً،  ملديف  يف  امليفيدرون  عىل  وُعرث  رات.  املخدِّ لصنع  واحد 
الربيد يف  عرب  مرسلة  منه يف طرود  33٠ كيلوغراماً  ُضبط  حيث 
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الهند.  يف  امليثاكوالون  مضبوطات  استمرت  كام  ضبطيات.  أربع 
كيلوغراماً   ١٢4 الهند  يف  السلطات  ضبطت   ،٢٠١٧ عام  ففي 
من امليثاكوالون، مام ميثل انخفاضاً كبرياً مقارنة بالكميات الهائلة 
غري املسبوقة التي بلغت ٢4.١ طنًّا والتي ُضبطت خالل تفكيك 

مخترب رسي يف عام ٢٠١٦. 

بأدوية  اتجار  عمليات  عىل حدوث  يدل  ما  أيضاً  وهناك   –٦5١
آسيا،  جنوب  يف  عقلية  عىل مؤثرات  املحتوية  الطبية  الوصفات 
وال سيام املهدئات مثل الديازيبام )ضبطت كميات كبرية يف الهند 
بني عامي ٢٠١٠ و٢٠١5، كان بعضها يف مخترب رسي فُكِّك يف عام 
٢٠١٦(، واأللربازوالم )ُضبطت عدة مئات األلوف من األقراص يف 
الهند يف عام ٢٠١٧(، والكلونازيبام واللورازيبام والبن زوديازيبينات. 
وورد ما يفيد بأنَّ من السبل الرئيسية للحصول عىل هذه املواد 

يف الهند الصيدليات غري املرشوعة القامئة عىل اإلنرتنت.

التي  رات  املخدِّ ضبطيات  من  العظمى  الغالبية  وتتعلق   –٦5٢
بالربيد،  مرسلة  بطرود  يف ملديف  الجامرك  موظفو  بها  يضطلع 
رات  باملخدِّ املتجرون  يستخدمها  عمل  طريقة  هذه  أنَّ  ويبدو 
عىل  كذلك  الهند  يف  العثور  وميكن  حداثتها.  رغم  متزايد  بقدر 
أمثلة لالتجاه نحو طلب املواد عىل اإلنرتنت واستخدام خدمات 
أشارت  حيث  تسليمها،  أجل  من  الربيد  خدمات  أو  التوصيل 
املستجدة  الوسائل  إحدى  هي  املامرسة  هذه  أنَّ  إىل  السلطات 
فيها لالتجار باملؤثرات العقلية، وال سيام امليثاكوالون، والكيتامني 
)املجدول عىل الصعيد الوطني(، والسالئف الكيميائية، والعقاقري 
رة، مثل الكوكايني أو الهريوين أو القنَّب. فعىل سبيل املثال،  املخدِّ
يف شباط/فرباير ٢٠١٨، ضبطت السلطات يف الهند ٢٠٠ قرص من 
طرد  يف  مخبأة  البن زوديازيبني،  فئة  من  عقار  وهو  النيرتازيبام، 

قادم من الواليات املتحدة.

رشاء  صوب  العاملي  االتجاه  املنطقة  إىل  بالفعل  وامتد   –٦53
للشبكة  التجارية  املنصات  اإلنرتنت، ال سيام عىل  رات عرب  املخدِّ
وحددت  املشفرة.  العمالت  باستخدام  )داركنت(  الخفية 
رات  املخدِّ تجارة  عن  مؤخراً  أجريت  التي  الدراسات،  إحدى 
بعض  هوية  العامل،  صعيد  عىل  اإلنرتنت  عىل  املرشوعة  غري 
رات باالتصال الحاسويب املبارش عرب الشبكة الخفية،  بائعي املخدِّ
أنهم ميارسون نشاطهم من جنوب آسيا. واستبانت  يبدو  الذين 
رات  للمخدِّ من ٠٠٠ ١ قامئة  أكرث  الخصوص،  وجه  الدراسة، عىل 
املشفرة  الهند منشورة عرب 5٠ منصة من منصات األسواق  من 
اثنتني  الهند  السلطات يف  اإلنرتنت. ويف عام ٢٠١٧، فكَّكت  عىل 
رات غري املرشوعة عرب اإلنرتنت،  من الصيدليات التي تبيع املخدِّ
عقلية،  مؤثرات  عىل  يحتوي  قرص   ١3٠٠٠ ٠ قرابة  وضبطت 

وقُبض عىل ١5 شخصاً يف هذه العملية.

السالئف )ج( 

ترُسب  الكيميائية  السالئف  من  كميات  ظلت  الهند،  يف   –٦54
من القنوات املرشوعة إىل القنوات غري املرشوعة يف عام ٢٠١٧. 

وكانت هذه السالئف تهرَّب يف معظم األحيان إىل ماليزيا وميامنار 
وبعض البلدان يف الجنوب األفريقي. ويُستخدم أنهيدريد الخل، 
وهو إحدى سالئف الهريوين الرئيسية، عىل نطاق واسع لألغراض 
الهند.  يف  النسيج  وصناعات  الصيدالنية  الصناعات  يف  املرشوعة 
وبعد ذروة غري مسبوقة يف ضبطيات أنهيدريد الخل يف عام ٢٠١٦ 
)٢.٧ طن(، ضبطت سلطات الهند حوايل ٢5 كيلوغراماً من هذه 

املادة يف عام ٢٠١٧.

اإليفيدرين  تهريب  نحو  اتجاه  بوجود  يفيد  ما  وورد   –٦55
وتوجه  ميامنار،  إىل  الهند  من  الحدود  عرب  والسودوإيفيدرين 
 ،٢٠١٧ عام  ويف  الهند.  إىل  امليثامفيتامني  تهريب  نحو  معاكس 
اإليفيدرين  من  أطنان   3 نحو  الهند  يف  السلطات  ضبطت 
املختربات  يف  كيلوغرام   5٠٠ قرابة  منها  والسودوإيفيدرين، 
املرشوع.  األمفيتامينية غري  طات  املنشِّ لصنع  املستخدمة   الرسية 
بأنها  الهند  يف  أفادت السلطات   ،٢٠١٨ آب/أغسطس  وحتى 

ضبطت ١٢٧ كيلوغراماً من اإليفيدرين.

قيوداً  بنغالديش  حكومة  فرضت   ،٢٠١٧ عام  ومنذ   –٦5٦
البلد.  يف  السودوإيفيدرين  مستحرضات  توزيع  عىل  صارمة 
“اليابا”  لصنع  الرئيسية  السليفة  املادة  هو  والسودوإيفيدرين 

غري املرشوع ويصدر غالبا من الهند إىل بنغالديش. 

وميكن االطالع عىل استعراض شامل لحالة مراقبة السالئف   –٦5٧
رة  املخدِّ العقاقري  صنع  يف  استخدامها  يكرث  التي  والكيمياويات 
تقرير  آسيا يف  بصفة غري مرشوعة يف جنوب  العقلية  واملؤثرات 

الهيئة لعام ٢٠١٨ عن تنفيذ املادة ١٢ من اتفاقية سنة ١٩٨٨.

املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية )د( 

املجدولة  الجديدة  النفسانية  املؤثرات  عدد  تزايد  رغم   –٦5٨
عىل الصعيدين الدويل والوطني، انخفضت يف املنطقة املضبوطات 
املبلغ عنها من املواد التي ما زالت تقع يف فئة املؤثرات النفسانية 
الجديدة. بيد أنَّ بعض البلدان واصلت اإلبالغ عن مضبوطات من 

عدد من املؤثرات النفسانية الجديدة غري املحددة. 

السنوات  متقطعة خالل  بصورة  إالَّ  الكيتامني  يُضبط  ومل   –٦5٩
القليلة املاضية يف جنوب آسيا، وكثرياً ما أُشري إىل الهند بوصفها بلد 
املنشأ ملضبوطات الكيتامني يف عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨. ويف عام ٢٠١٧، 
ضبطت السلطات الهندية ما مجموعه ١٦١ كيلوغراماً من هذه 
املادة. ومن الجدير بالذكر أنه يف إطار “عملية فيتامني” املنفذة 
الهند، قامت السلطات، يف  عىل الصعيد الوطني يف جميع أنحاء 
حزيران/يونيه ٢٠١٨، بتفكيك أربعة مرافق للصنع غري املرشوع 
طنَّني  جانب  إىل  منه،  كيلوغرامات   3٠٨ وضبطت   للكيتامني، 
من املواد الخام كان من املمكن استخدامهام، حسبام ورد، لصنع 

٢5٠ كيلوغراماً منه.

وباإلضافة إىل انتشار تعاطي الرتامادول يف بلدان يف غرب   –٦٦٠
أفريقيا وشامل أفريقيا والرشق األوسط، ميثل تعاطي الرتامادول 
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ملكتب  ووفقاً  أيضاً.  آسيا  جنوب  بلدان  يف  كبري  قلق  مصدر 
رات والجرمية، فإنَّ معظم الرتامادول  األمم املتحدة املعني باملخدِّ
حتى  الخمس  يف السنوات  العامل  أنحاء  جميع  يف   املضبوط 

عام ٢٠١٦ نشأ يف الهند، وبدرجة أقل يف الصني.

وباإلضافة إىل ذلك، ُضبطت كميات كبرية من الرتامادول   –٦٦١
يف األعوام ٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨ يف جميع أنحاء املنطقة. وُضبط 
يف الهند أكرث من ٦٦ مليون قرص مغلف و٢.٢ طن من األقراص 
غري املغلفة، باإلضافة إىل ٦٧٠ كيلوغراماً من مسحوق الرتامادول، 
إىل جانب معدات صنع األقراص، وذلك يف إطار إحدى العمليات 
هيئة  كشفت  ويف رسي النكا،   .٢٠١٨ أيار/مايو  يف  أُجريت  التي 
الرقابة الوطنية عىل األدوية ٢٨ حالة هامة لالستعامل غري الطبي 
للمستحرضات الصيدالنية )ترتاوح بني بيع أو حيازة ٦ كبسوالت 
باستعامل  تتصل  ٢3 حالة  بينها  وكان من  و٠٠٠ ٧٠ كبسولة( 
بالربيغابالني(.  تتصل  األخرى  الخمس  )الحاالت   الرتامادول 
 ،٢٠١٨ وأيلول/سبتمرب  نيسان/أبريل  يف  عنهام  أُبلغ  حالتني،  ويف 
ضبطت السلطات الجمركية يف رسي النكا ٠٠٠ ٢٠٠ قرص وأكرث 
من ١5 مليون قرص من الرتامادول، عىل التوايل، كانت قد ُشحنت 

بحراً من الهند. 

ويف عام ٢٠١٧، ُضبطت يف بوتان 3١٦ ١3٠ كبسولة تحتوي   –٦٦٢
“سبازمو  التجاري  االسم  تحت  املسوقة  الرتامادول  مادة  عىل 
 .)”SP+“ أو  ”spasmo proxyvon plus“( بالس”  بروكسيفون 
وضبطت   ،٢٠١٨ عام  يف  رات  املخدِّ ضبطيات  واستمرت 
السلطات يف بوتان حتى نهاية ترشين األول/أكتوبر ٢٠١٨ قرابة 
رات إىل البلد. ٠٠٠ ٧٠ كبسولة، مام يعكس استمرار تدفق املخدِّ

التعاطي والعالج  –5

يف  رات  املخدِّ تعاطي  انتشار  عن  شاملة  بيانات  توجد  ال   –٦٦3
عام ٢٠١٧.  أو  لعام ٢٠١٦  آسيا  املنطقة يف جنوب  أنحاء  جميع 
املرتبطة  الوصمة  أن  إىل  املنطقة  يف  البلدان  أشارت  ما  وكثرياً 
رات تشكِّل عقبة تحول دون جمع بيانات موثوقة،  بتعاطي املخدِّ
عىل  املترضرين  السكان  قدرة  من  الحد  يف  حاسم  عامل  وأنها 

الحصول عىل الرعاية الصحية والعالج.

رات األكرث تعاطياً  واستناداً إىل املعلومات املتاحة، فإنَّ املخدِّ  –٦٦4
غالباً  القنَّب  أنَّ  رغم  آخر،  إىل  من بلد  تختلف  آسيا  جنوب   يف 
ما يحتل الصدارة، ال سيام يف رسي النكا والهند. غري أنَّ اإلحصاءات 
رات الوطنية يف بنغالديش  التي تحتفظ بها إدارة مكافحة املخدِّ
فيام يتعلق باملرىض الذين يتلقون العالج يف مراكز العالج الوطنية 
أظهرت أنه يف عام ٢٠١٦، وللمرة األوىل منذ ثالث سنوات، احتل 
أساساً،  منها  العالج  يقدم  التي  رات  املخدِّ بني  الصدارة  الهريوين 
تعاطي  للعالج من  املرىض  ثلث  قليال عن  يزيد  ما  حيث يخضع 
الهريوين يف املقام األول، ونحو ثلث املرىض يتعالجون من تعاطي 
القنَّب.  تعاطي  من  يتعالجون  املرىض  ُخمس  من  وأقل  “اليابا”، 
وتفاوتت األرقام يف الفرتة ٢٠١٢–٢٠١٦ يف بنغالديش، مع تسجيل 

اتجاه واحد وواضح فيام يتعلق بتعاطي “اليابا”: ففي عام ٢٠١٢، 
األول  العالج يف املقام  يتلقون  املرىض  املائة من  قرابة ٦ يف   كان 
أضعاف  خمسة  ازدادت  نسبة  وهي  امليثامفيتامني،  تعاطي  من 

بحلول عام ٢٠١٦.

وال يزال االستعامل غري الطبي للعقاقري الصيدالنية املحتوية   –٦٦5
يف  تقريباً  البلدان  يف جميع  منترشاً  للمراقبة  خاضعة  مواد  عىل 
جنوب آسيا. وتشمل املستحرضات املستخدمة يف هذا الصدد أرشبة 
السعال املحتوية عىل الكوديني التي تباع بأسامء تجارية مختلفة، 
بنغالديش  )يف  والفينسيديل  )يف بوتان والهند(  الكوريكس  مثل 
والهند(؛ واملؤثرات األفيونية االصطناعية، مثل الرتامادول )الذي 
تم تحديده يف الغالبية العظمى من حاالت التعاطي يف رسي النكا، 
إىل جانب الربيغابالني، وهو دواء ذو خصائص مضادة للتشنجات، 
يُستخدم لعالج الرصع واآلالم العصبية والقلق، ويوجد بكرثة يف 
بوتان والهند(؛ واألقراص األيورفيدية التي تحتوي عىل األفيون؛ 
والكلونازيبام  والديازيبام  األلربازوالم  قبيل  من  واملهدئات 

واللورازيبام والبن زوديازيبني. 

من  تقديرية  نسبة  أقل  آسيا  جنوب  منطقة  يف  وتوجد   –٦٦٦
يتعلق  العامل. وفيام  أنحاء  بالحقن يف جميع  رات  املخدِّ متعاطي 
البرشية  املناعة  نقص  فريوس  انتشار  ملنع  األساسية  بالتدخالت 
رات بالحقن، يوجد  والتهاب الكبد من النوع C بني متعاطي املخدِّ
يف جنوب آسيا أوسع نطاق تغطية يف جميع أنحاء العامل للعالج 
من  املائة  يف   ٨٠ من  أكرث  يُعالج  إذ  األفيونية:  باملؤثرات  البديل 
البديل  العالج  باستخدام  املنطقة  بالحقن يف  رات  املخدِّ متعاطي 
نقص  لفريوس  املنتظمة  كام أنَّ االختبارات  األفيونية.  باملؤثرات 
املناعة البرشية وبرامج توزيع اإلبر واملحاقن متاحة ولكن بدرجة 
رات  أقل بكثري. وقد ورد أنَّ نحو ١٠ يف املائة من متعاطي املخدِّ

بالحقن مصابون بفريوس نقص املناعة البرشية.

الهند  يف  كبري  قلق  مصدر  رات  املخدِّ تعاطي  وأصبح   –٦٦٧
تشري  حيث  البنجاب،  والية  يف  وخاصة  األخرية،  السنوات  يف 
ر أنَّ  التقديرات إىل أنَّ ٠٠٠ ٢3٠ شخص مرتهنون لألفيونات وقُدِّ
األفيونات  يتعاطون  كانوا  حوايل ٠٠٠ ٨٦٠ شخص يف عام ٢٠١5 
االجتامعية  العدالة  وزارة  من  بتكليف  أجريت  دراسة  حسب 
البنجاب.  يف  الصحة  وزارة  من  وبدعم  البنجاب  يف  والتمكني 
وتشري البيانات أيضاً إىل أنَّ حوايل 4 يف املائة من الرجال من سن 
١٨ إىل 35 مرتهنون لألفيونات. وقد ورد أنَّ غالبية هؤالء الرجال 
يتعاطون  منهم  و33 يف املائة  الهريوين  يتعاطون  املائة(  يف   53(
األفيون وحوايل ١4 يف املائة منهم يتعاطون مجموعة متنوعة من 
املؤثرات األفيونية الصيدالنية. وتشري بعض التقديرات إىل أنَّ أكرث 
من ثلثي جميع األرس املعيشية يف والية البنجاب يوجد بها فرد 

رات.  واحد عىل األقل مرتهن للمخدِّ

غري  وتسع  حكومية  جهات  أربع  تقدم  النكا،  رسي  ويف   –٦٦٨
والعقار  التأهيل.  وإعادة  والعالج  الرعاية  خدمات  حكومية 
الجهات  جميع  لدى  تعاطيه  من  املرىض  يعالج  الذي  الرئييس 
الهريوين  والعاملة يف رسي النكا هو  الخدمات  التي تقدم هذه 
من  املائة  )٦٩ يف  يليه القنَّب  املرىض(،  املائة من جميع  )٩٢ يف 
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أكرث  تعاطي  حاالت  من  معترب  مستوى  إىل  يشري  مام  املرىض(، 
من عقار واحد.

ويف ملديف، خصصت منظمة “جريين” غري الحكومية، التي   –٦٦٩
مقرها ماليه، خط اتصال مبارش عىل مدار الساعة يف عام ٢٠١٨ 
عىل  الحصول  إىل  يسعون  الذين  رات  للمخدِّ املرتهنني  ملساعدة 
التي متارس نشاطها  املنظمة،  العالجية. وأجرت هذه  الخدمات 
منذ عام ٢٠٠5، دراسة استقصائية للتقييم الرسيع لحالة تعاطي 
رات  املخدِّ تعاطي  عن  وطنية  استقصائية  ودراسة  رات  املخدِّ
التوايل،  عىل   ،٢٠١١–٢٠١٢ والفرتة   ٢٠٠٦ عام  يف  ملديف،   يف 
ملكافحة  الوطنية  الهيئة  مع  وثيق  عىل نحو  تتعاون  وهي 
وأرسهم،  رات  املخدِّ متعاطي  إىل  املشورة  تقديم  يف  رات  املخدِّ

فضالً عن التدريب والزيارات املن زلية يف جميع الجزر.

غرب آسيا

رات الرئيسية التطوُّ  –1

خشخاش  زراعة  يف  الكبرية  الزيادات  من  الرغم  عىل   –٦٧٠
األخرية، ال سيام  السنوات  أفغانستان خالل  السنوية يف  األفيون 
خالل الفرتة ٢٠١5–٢٠١٧، يبدو أنَّ إمدادات الهريوين الواردة من 
أفغانستان إىل أسواق املقصد يف أوروبا وخارجها ظلت مستقرة. 
والجرمية، ميكن  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  ملكتب  ووفقاً 
أن يرجع ذلك إىل جهود املهربني الرامية إىل الحفاظ عىل سالسة 
باستخدام  يُصنع  الهريوين  كان  رمبا  أو  واستقرارها،  اإلمدادات 

أفيون مأخوذ من محاصيل سنوات أخرى.

وعىل الرغم من انخفاض مستوى زراعة خشخاش األفيون   –٦٧١
يف أفغانستان بنسبة ٢٠ يف املائة، بقي مستوى تلك الزراعة عالياً 
يف عام ٢٠١٨. وقد ُعزي هذا االنخفاض أساساً إىل الجفاف الذي 
حدث يف البلد وإىل تراجع أسعار رشاء األفيون الجاف من املزارع 
بنسبة  انخفاضاً  أيضاً  املحتمل  األفيون  إنتاج  وشهد   مبارشة. 
ر بحوايل 4٠٠ ٦ طن يف عام ٢٠١٨، مقارنة   ٢٩ يف املائة، حيث قُدِّ

بـ ٠٠٠ ٩ طن يف عام ٢٠١٧.

عرب  مير  الذي  البلقان”،  “درب  يُدعى  ما  يزال  وال   –٦٧٢
جمهورية إيران اإلسالمية وتركيا وبلدان البلقان صوب أسواق 
الرئييس  الدرب  هو  والوسطى،  الغربية  أوروبا  يف  املقصد 
للبلدان  ويُعزى  أفغانستان.  يف  الناشئة  األفيونيات  لتهريب 
مضبوطات  من  املائة  يف   3٧ حوايل  البلقان  درب  عىل  الواقعة 
الهريوين العاملية. ويف الوقت نفسه، استمر يف عام ٢٠١٧ تهريب 
البلقان مير من جمهورية  األفغانية عرب فرٍع لدرب  األفيونيات 
إيران اإلسالمية إىل بلدان جنوب القوقاز ثم يستمر إىل أوكرانيا 

عرب البحر األسود وصوال إىل أوروبا الرشقية.

يف  الشاميل”  “الدرب  يُدعى  ما  استخدام  أيضاً  واستمر   –٦٧3
الرويس  االتحاد  يف  األسواق  إىل  األفغانية  األفيونيات  تهريب 

أنَّ  بيد  الوسطى.)٨٠(   آسيا  بدول  مروراً  وليتوانيا،  وبيالروس 
االستقرار  إىل  اتجاهاً  شهدت  الوسطى  آسيا  يف  البلدان  معظم 
أراضيها. وميتد  األفيونيات عرب  تهريب  التناقص يف معدالت  أو 
ما يُدعى “الدرب الجنويب”، الذي مير عربه نحو ٩ يف املائة من 
بة إىل أوروبا، من أفغانستان إىل باكستان، من  األفيونيات املهرَّ
الخليج  بلدان  عرب  املطاف  نهاية  يف  املواد  هذه  تهريب  أجل 
ورشق أفريقيا إىل األسواق يف أوروبا. وعالوة عىل ذلك، يستمر 
يف  أخرى  وبلدان  الهند  إىل  أفغانستان  من  رات  املخدِّ تهريب 
يف  األسواق  وهي  النهائية،  وجهتها  إىل  وصوالً  آسيا،  جنوب 

أوروبا وأمريكا الشاملية. 

ومع الزيادات الكبرية يف إنتاج األفيون حتى عام ٢٠١٧،   –٦٧4
للمواد األفيونية مستوى  تجاوزت قيمة االقتصاد غري املرشوع 
إجاميل الصادرات املرشوعة من السلع والخدمات يف أفغانستان 
والقوى  طالبان  حركة  استفادة  واستمرت  كبرياً.  تجاوزاً 
املحليني  والزعامء  املتمردة  والجامعات  للحكومة  املناهضة 
األقوياء من اقتصاد األفيون غري املرشوع، وليس ذلك فحسب، 
بل صار كثري من املجتمعات املحلية يف أفغانستان، التي تزاول 
تجارة  يف  تشارك  أو  حقوله  يف  تعمل  أو  الخشخاش  زراعة 
خشخاش  زراعة  عىل  اعتامداً  أشد  املرشوعة،  غري  رات  املخدِّ

لكسب عيشها.  األفيون 

أفغانستان.  يف  القنَّب  راتنج  إنتاج  يف  زيادة  حدثت  وقد   –٦٧5
َد البلد بوصفه مصدر مضبوطات راتنج القنَّب يف ١٩ يف املائة  وُحدِّ
الفرتة  املضبوطات يف  أبلغت عن مصادر هذه  التي  البلدان  من 
القوقاز  وجنوب  الوسطى  آسيا  بلدان  وبخاصة   ،٢٠١٢–٢٠١٦
زيادات  أيضاً  تشهد  أفغانستان  ظلت  عام ٢٠١٧،  ويف  وأوروبا. 
مختربات رسية  عالوة عىل كشف  امليثامفيتامني،  مضبوطات  يف 

جديدة لصنع هذه املادة عىل أراضيها.

االسرتاتيجية  وضع  أفغانستان  بدأت   ،٢٠١٨ عام  ويف   –٦٧٦
إىل  والرامية  قيادتها،  التي تتوىل  رات،  املخدِّ ملكافحة  الجديدة 
ي  ق وقائم عىل النتائج يف التصدِّ اتباع نهج مشرتك وشامل وُمنسَّ
رات من خالل تعزيز الجهود اإلقليمية، واعتمدت  ملشكلة املخدِّ
أنها  الهيئة مجدداً  رات. وتؤكد  ترشيعات جديدة ملكافحة املخدِّ
بالجهود  وتقر  أفغانستان  تواجهها  التي  التحديات  عظم  تدرك 
األولوية  منح  من  بد  فال  ومع هذا  تبذلها حكومًة وشعباً،  التي 
رات غري املرشوعة يف البلد يف إطار الجهود  لتقليص اقتصاد املخدِّ
التصدي  بأنَّ  وتقر  البلد،  املستدامة يف  التنمية  لتحقيق  املبذولة 
واإلقليمية  والوطنية  املحلية  الجهود  خالل  من  التحدي  لهذا 

والدولية ميثل مسؤولية عاملية مشرتكة. 

املسلحة  والن زاعات  االستقرار  عدم  مشاكل  زالت  وما   –٦٧٧
رة  بالعقاقري املخدِّ التي تخيم عىل الرشق األوسط تيرس االتجار 
أصبح  وقد  اإلقليمية.  دون  املنطقة  يف  العقلية  واملؤثرات 
“الكابتاغون” املزيف عقاراً مفضالً يف مناطق الحرب يف الرشق 

يف  إليها  املشار  اإلقليمية  دون  الوسطى  آسيا  منطقة  تتألف   )٨٠(

وطاجيكستان  وتركامنستان  أوزبكستان  التالية:  البلدان  من  التقرير  هذا 
وقريغيزستان وكازاخستان.
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اإلرهابية  للجامعات  دخل  مصدر  ميثِّل  أن  وميكن  األوسط، 
القنَّب عىل  راتنج  لبنان مصدراً ملضبوطات  يزال  واملتمردة. وال 
أنَّ  باطراد. وهناك دالئل عىل  يتزايد  إنتاجه  العامل، وظل  نطاق 
غري  رات  املخدِّ زراعة  يف  متزايدة  أهمية  يكتسب  أيضاً  العراق 
وزراعة خشخاش  الهريوين  صنع  يشمل  مبا  وإنتاجها،  املرشوعة 
رات  األفيون ونبتة القنَّب. وباإلضافة إىل ذلك، شهد االتجار باملخدِّ
وتعاطيها يف منطقة البرصة بالعراق، املتاخمة إليران )جمهورية–

اإلسالمية( والكويت، زيادات كبريًة يف السنوات األخرية. وما زال 
لالتجار  عمليات  أيضاً  يرصد  األوسط  الرشق  بلدان  من  العديد 
غري  اصطناعي  أفيوين  مؤثر  وهو  وتعاطيه،  الرتامادول  بعقار 
خاضع للمراقبة الدولية وال يرصف إال بوصفة طبية، ومثة دالئل 
عىل أنَّ الجامعات اإلرهابية رمبا تكون ضالعة أيضاً يف االتجار به 

يف تلك املنطقة دون اإلقليمية.

وأفاد معظم بلدان آسيا الوسطى بظهور عدد متزايد من   –٦٧٨
دون  املنطقة  يف  البلدان  وتتخذ  الجديدة.  النفسانية  املؤثرات 
املشكلة،  لهذه  للتصدي  ومؤسسية  ترشيعية  تدابري  اإلقليمية 
أنحاء  جميع  يف  ومتفاوتة  مجزأة  تزال  ال  الجهود  تلك  أنَّ  غري 
املنطقة دون اإلقليمية، مبا يرتك ثغرات يف آليات املراقبة يستغلها 
املتَّجرون. وتواجه بعض البلدان يف املنطقة دون اإلقليمية زيادة 
يف تعاطي شبائه القنَّبني االصطناعية، التي أخذت تحل تدريجيًّا 
رات الرئيسية املفضلة لدى  محل الهريوين واألفيون بوصفها املخدِّ

املتعاطني، ال سيام يف أوساط الشباب. 

التعاون اإلقليمي  –2

 ٢٠١٧ األول/أكتوبر  ترشين   3١ يف  أستانا  مدينة  يف  ُعِقَد   –٦٧٩
التعاون  بشأن  التفاهم  مذكرة  الستعراض  العارش  االجتامع 
رات، وهو اجتامع للوزراء  دون اإلقليمي يف مجال مراقبة املخدِّ
)أوزبكستان  الخمس  الوسطى  آسيا  دول  من  املسؤولني  وكبار 
فضالً  وكازاخستان(،  وقريغيزستان  وطاجيكستان  وتركامنستان 
وقد  للتنمية.  خان  آغا  وشبكة  وأذربيجان  الرويس  االتحاد  عن 
يشكله  ما  عىل  يشدد  إعالن  لالجتامع،  ختامية  كوثيقة  اعتُمد، 
سيام  ال  خطر،  من  وتعاطيها  املرشوعة  غري  املواد  يف  االتجار 
عىل األطفال والشباب، ويالِحظ بقلق أنَّ زيادة معدالت زراعة 
رات وإنتاجها بصفة غري مرشوعة يف أفغانستان متثِّل تهديداً  املخدِّ
التعاون واتخاذ  تعزيز  اإلقليمية وتتطلب  للمنطقة دون  مبارشاً 
دت أطراف مذكرة التفاهم عىل الدور املهم  تدابري شاملة. وشدَّ
آسيا  يف  والتنسيق  للمعلومات  اإلقليمي  املركز  يؤديه  الذي 
رات،  املخدِّ مراقبة  عىل  اإلقليمي  التعاون  تعزيز  يف   الوسطى 
واالضطالع  االستخباراتية  املعلومات  تبادل  تيسري  ذلك  يف  مبا 

رات. بأنشطة عملياتية مشرتكة للتصدي لالتجار باملخدِّ

ونظََّمت حكومة أوزبكستان املؤمتر الدويل املعني باألمن   –٦٨٠
والتنمية املستدامة يف آسيا الوسطى، تحت رعاية األمم املتحدة 
للدبلوماسية  اإلقليمي  املتحدة  األمم  مركز  مع  وبالتعاون 
املعني  املتحدة  األمم  ومكتب  الوسطى  آسيا  ملنطقة  الوقائية 

بأوزبكستان  سمرقند  يف  املؤمتر  وُعقد  والجرمية،  رات  باملخدِّ
يومي ١٠ و١١ ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٧. وضم املؤمتر ممثلني 
ومنظمة  األورويب  واالتحاد  املتحدة  لألمم  املستوى  رفيعي 
ورابطة  للتعاون  شنغهاي  ومنظمة  أوروبا  يف  والتعاون  األمن 
واالتحاد  وأفغانستان  الوسطى  آسيا  ودول  املستقلة  الدول 
وإيران  واليابان  املتحدة  والواليات  والهند  والصني  الرويس 
كوريا،  وجمهورية  وتركيا  وباكستان  )جمهورية–اإلسالمية( 
اإلعالم.  لوسائط  وممثلني  عامة  وشخصيات  علامء  عن  فضالً 
واعتمد املؤمتر بياناً يشجع رؤساء دول آسيا الوسطى عىل عقد 
املفتوح  الحوار  مواصلة  أجل  من  منتظمة  تشاورية  اجتامعات 
رات  باملخدِّ االتجار  فيها  مبا  املعارصة،  اإلقليمية  القضايا  حول 
زيادة  إىل  ودعا  ملعالجتها  للكل  مقبولة  نُُهج  ووضع  وتعاطيها، 
والجرمية  رات  املخدِّ ومكتب  الوسطى  آسيا  دول  بني  التعاون 

رات. واإلنرتبول عىل مكافحة االتجار باملخدِّ

مجلس  اجتامع  اعتمد   ،٢٠١٧ األول/ديسمرب  كانون  ويف   –٦٨١
املركز اإلقليمي للمعلومات والتنسيق يف آسيا الوسطى اسرتاتيجية 
بتيسري  عام ٢٠١٧،  يف  املركز  وقام   .٢٠١٨–٢٠٢٢ للفرتة  املركز 
رات،  املخدِّ ملكافحة  عمليات  بينها  من  مشرتكة،  عمليات  عدة 
مثل  األجل  وطويلة  األطراف  متعددة  إقليمية  دون  وعمليات 
دون  عملية  وهي   ،)Operation Reflex( رفلكس”  “عملية 
 إقليمية ملكافحة املؤثرات النفسانية الجديدة، و“عملية البديل”
)Operation Substitute(، التي هي عملية دون إقليمية تهدف 
اكتملت  ذلك،  إىل  وباإلضافة  بالسالئف.  االتجار  مكافحة  إىل 
بنجاح عملية مشرتكة متعددة األطراف ملراقبة الحاويات، أدت 
ضالعتني  وطنيتني  عرب  إجراميتني  جامعتني  أنشطة  اعرتاض  إىل 
يف توزيع العقاقري االصطناعية عرب اإلنرتنت، وأُلقي القبض عىل 
عدٍد من األشخاص، وُضِبطَت مواد غري مرشوعة مختلفة، مثل 

رات االصطناعية. الهريوين واألفيون وراتنج القنَّب واملخدِّ

ونفَّذت الدول األعضاء يف منظمة معاهدة األمن الجامعي،   –٦٨٢
وطاجيكستان  وبيالروس  وأرمينيا  الرويس  االتحاد  وهي: 
النطاق  واسعتَي  مشرتكتني  عمليتني  وكازاخستان،  وقريغيزستان 
رات وجرائم غسل األموال  يف عام ٢٠١٧ ملكافحة االتجار باملخدِّ
املرتبط به. ونتيجة لهاتني العمليتني دون اإلقليميتني، ُضِبَط أكرث 
من ٢٠ طنًّا من املواد الخاضعة للمراقبة، منها ١٦ طنًّا من األفيون 
األسلحة  من  كبري  عدد  عن  فضالً  القنَّب،  راتنج  من  طن  و5.١ 

النارية والذخرية.

ويف أيار/مايو ٢٠١٨، عقدت أمانة منظمة شنغهاي للتعاون   –٦٨3
يف  رات  املخدِّ مكافحة  أجهزة  مسؤويل  لكبار  بيجني  يف  اجتامعاً 
الدول األعضاء يف املنظمة. وشاركت يف االجتامع الدول األعضاء 
رات  املخدِّ مراقبة  حالة  املشاركون  وناقش  جميعها،   الثامين 
يف املنطقة دون اإلقليمية وسبل تبسيط التدابري العملية الرامية 

رات. إىل التعاون عىل مكافحة املخدِّ

ويف ٨ آذار/مارس ٢٠١٨، اعتمد مجلس األمن القرار ٢4٠5   –٦٨4
د فيه املجلس والية بعثة األمم املتحدة لتقديم  )٢٠١٨(، الذي مدَّ

http://undocs.org/ar/S/RES/2405(2018)
http://undocs.org/ar/S/RES/2405(2018)
http://undocs.org/ar/S/RES/2405(2018)
http://undocs.org/ar/S/RES/2405(2018)
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وأعرب   .٢٠١٩ آذار/مارس   ١٧ حتى  أفغانستان  إىل  املساعدة 
الخطرية  الزيادة  إزاء  العميق  قلقه  عن  القرار  ذلك  يف  املجلس 
بصفة  بها  واالتجار  فيها  والتجارة  وإنتاجها  رات  املخدِّ زراعة  يف 
غري مرشوعة يف أفغانستان، والتي تسهم إسهاماً كبرياً يف املوارد 
تعود  أن  وميكن  بها  املرتبطة  والجهات  طالبان  لحركة  املالية 
ع حكومة  بالنفع أيضاً عىل تنظيم القاعدة وداعش وأتباعها، وشجَّ
والرشكاء  الدويل  املجتمع  من  بدعم  تكثف،  أن  عىل  أفغانستان 
متوازن  نهج  من خالل  التصدي،  إىل  الرامية  الجهود  اإلقليميني، 
املسؤولية  ملبدأ  وفقاً  بها،  واالتجار  رات  املخدِّ إلنتاج  ومتكامل، 

العامة واملشرتكة. 

 3–  الترشيعات والسياسات 
واإلجراءات الوطنية

يف عام ٢٠١٧، اعتمدت اململكة العربية السعودية الئحة   –٦٨5
مت  الكيميائية وإدارتها، قسَّ املواد  تنظيمية بشأن نظام استرياد 
املواد  تلك  إخضاع  بهدف  قوائم،  سبع  إىل  الكيميائية  املواد 

للمراقبة وفقاً للصكوك الدولية.

من خالل  رات  املخدِّ مراقبة  نظام  تعزيز  زيادة  وبهدف   –٦٨٦
للدورة  الختامية  الوثيقة  مع  يتوافق  ومتوازن  متكامل  نهج 
العاملية  رات  املخدِّ مشكلة  بشأن  العامة  للجمعية  االستثنائية 
جديدة  وثيقة  تركيا  اعتمدت   ،٢٠١٦ عام  يف  ُعقدت  التي 
رات للفرتة  السرتاتيجية وطنية وخطة عمل بشأن مكافحة املخدِّ
٢٠١٨–٢٠٢3. وتتناول االسرتاتيجية مجاالت مثل توفري خدمات 
رات، وإعادة  العالج من االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّ
تعاطي  ورصد  املجتمع،  يف  إدماجهم  وإعادة  املتعاطني  تأهيل 
رات، فضالً عن طائفة واسعة من التدابري املتصلة بالعدالة  املخدِّ

القانون. وإنفاذ 

ألغت  ترشيعات  قريغيزستان  اعتمدت   ،٢٠١٧ عام  ويف   –٦٨٧
اإلرشاف  وعزَّزت  رات،  باملخدِّ املتعلقة  البسيطة  الجرائم  بعض 
القضايئ عىل التحقيقات، ونقلت نظام العدالة الجنائية من العمل 
بنموذج “التمحيص” إىل منوذج قائم بدرجة أكرب عىل “املُغارمة”، 
وعزَّزت أنشطة إعادة اإلدماج يف املجتمع املعنية بإصالح املجرمني 
من خالل إنشاء خدمة جديدة ذات توجه اجتامعي لإلفراج عن 
السجناء مع وضعهم تحت املراقبة من أجل إدارة بدائل الحبس 

واإلرشاف عىل تطبيقها.

الوزارات،  بني  عامل مشرتك  فريق  أفغانستان  وأُنشئ يف   –٦٨٨
رات، من أجل وضع اسرتاتيجية  تحت قيادة وزارة مكافحة املخدِّ
رات تُعنى بتعزيز التعاون اإلقليمي كأحد  جديدة ملكافحة املخدِّ
مقوماتها. وبالتوازي مع تلك املبادرة، قام مكتب األمم املتحدة 
حكومة  مع  الوثيق  بالتنسيق  والجرمية،  رات  باملخدِّ املعني 
أفغانستان، بإعداد وثيقة بعنوان “إجراءات اسرتاتيجية للتصدي 

التصدي  تدابري  تعزيز  أجل  من  العاملية”،  األفيونيات  ملخاطر 
اإلقليمية واألقاليمية الرامية إىل مكافحة زراعة خشخاش األفيون 
رات  وإنتاجه غري املرشوعني، والتصدي لالرتباط القائم بني املخدِّ

والجرمية واإلرهاب.

آب/ يف  اإلسالمية  إيران  جمهورية  برملان  واعتمد   –٦٨٩
رات،  املخدِّ مكافحة  قانون  عىل  تعديالت   ٢٠١٧ أغسطس 
من  األول/أكتوبر  ترشين  يف  األوصياء  مجلس  عليها  ووافق 
السجن  بعقوبة  باالستعاضة  التعديالت  وقضت  نفسها.  السنة 
مة  ملدة ٢5 إىل 3٠ سنة والغرامة عن عقوبة بعض األفعال املجرَّ
باإلعدام  سابقاً  عليها  يُعاقَب  كان  التي  رات  باملخدِّ املتصلة 
لكمية  األدىن  الحد  التعديالت  ورفعت  املؤبد.  السجن  أو 
حيازة  وهي  اإلعدام،  عقوبة  فرض  إىل  تؤدي  التي  رات  املخدِّ
5٠ كيلوغراماً من األفيون أو كيلوغرامني من الهريوين، مقارنة 
غراماً   3٠ أو  األفيون  من  5 كيلوغرامات  البالغ  السابق  بالحد 
من الهريوين. وأُبقي عىل عقوبة اإلعدام عىل الجرائم الخطرية 
أو  باألسلحة  املتعلقة  الجرائم  ذلك  يف  مبا  رات،  باملخدِّ املتصلة 
أشخاصاً  الجناة  أرشك  إذا  أو  املنظمة،  اإلجرامية  الجامعات 
تكرار  عن  فضالً  الجرائم،  ارتكاب  يف  عقليني  مرىض  أو  اً  قرُصَّ
رئيس  أصدر  وقد  رجعي،  بأثر  التعديالت  وتنطبق  الجرائم. 
أمراً   ٢٠١٨ الثاين/يناير  كانون  يف  البلد  يف  القضائية  السلطة 
باإلعدام،  عليهم  املحكوم  عىل  العقوبات  تخفيف  يتيح  قضائيًّا 

يقدمونها. التامسات  بناًء عىل 

واعتمدت حكومة أفغانستان يف شباط/فرباير ٢٠١٨ قانوناً   –٦٩٠
رات، استهل عملية مقررة منذ أمد طويل  جديداً ملكافحة املخدِّ
رات يف البلد. وتهدف  إلعادة هيكلة البنية التحتية ملراقبة املخدِّ
رات،  العملية إىل إيالء أولوية أعىل للمسائل املتعلقة مبراقبة املخدِّ
من خالل ربطها مبكتب رئيس الجمهورية عىل نحو أوثق بهدف 
الجرائم  ألنَّ  أيضاً،  بساطة  أكرث  القانون  وهذا  التنسيق.  تحسني 
املنصوص عليها يف قانون العقوبات األفغاين املُعتَمد حديثا تزيل 

أيَّ ازدواجية.

األفغاين  العقوبات  قانون  دخل   ،٢٠١٨ شباط/فرباير  ويف   –٦٩١
ليحل  التنفيذ،  حيز   ،٢٠١٧ آذار/مارس  يف  اعتُمد  الذي  الجديد، 
األمم املتحدة  بعثة  وتفيد   .١٩٧٦ لعام  العقوبات  قانون  محل 
لتقديم املساعدة إىل أفغانستان بأنه أصبح لدى أفغانستان، للمرة 
الدولية  التعاهدية  لاللتزامات  ميتثل  شامل  جنايئ  قانون  األوىل، 
الحديثة  الفضىل  املامرسات  ويتضمن  الجنائية  العدالة  مجال  يف 
رات  املخدِّ املعني  األمم املتحدة  مكتب  وكان  الجرمية.  علم  يف 
والجرمية وبعثة تقديم املساعدة إىل أفغانستان من بني الوكاالت 
قانون  صياغة  يف  أفغانستان  إىل  املساعدة  قدمت  التي  الدولية 
امتثال  تحسني  إىل  الجديد  القانون  ويرمي  الجديد.  العقوبات 
الجنائية،  والعدالة  اإلنسان  لحقوق  الدولية  للمعايري  أفغانستان 
واتفاقية  الفساد  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  وكذلك ألحكام 
األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالتها 
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روما  نظام  مقتضيات  أيضاً  الجديد  القانون  ويتضمن  الثالثة. 
الحرب  تتناول جرائم  التي  الدولية،  الجنائية  للمحكمة  األسايس 
والجرائم ضد اإلنسانية واإلبادة الجامعية، وينص عىل مسؤولية 
القائد عن ترصفات مرؤوسيه إذا ما قرص يف منعهم من ارتكاب 

تلك الجرائم أو معاقبتهم عليها.

رات والجرمية،  وأطلق مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ  –٦٩٢
ووزارة  الحيوانية  والرثوة  والري  الزراعة  وزارة  مع  باالشرتاك 
الدولية  الشؤون  ومكتب  األفغانيتني،  رات  املخدِّ مكافحة 
التابع للواليات املتحدة، ومنظامت  القوانني  رات وإنفاذ  للمخدِّ
جديداً  برنامجاً  التنفيذية،  الوزارات  من  وعدد  حكومية،  غري 
خالل  من  البديلة  التنمية  برامج  )تعزيز  البديلة  للتنمية 
 .٢٠١٧ الثاين/نوفمرب  ترشين  يف  املرشوعة(  العيش  سبل  توفري 
ويهدف  أفغانستان،  يف  مقاطعة   ١3 يف  املرشوع  تنفيذ  ويجري 
سنوات،  أربع  خالل  معيشية  أرسة   5٠٠٠ ٠ إىل  الوصول  إىل 
املستدامة  واإليرادات  املستدام  اإلنتاج  زيادة  عىل  الرتكيز  مع 

األفغان. للمزارعني 

ستة  أوزبكستان  يف  أُنشئَت   ،٢٠١٨ حزيران/يونيه  ويف   –٦٩3
رات.  أفرقة متنقلة مشرتكة بني الوكاالت ملكافحة االتجار باملخدِّ
وتتألف هذه األفرقة من موظفني من وزارة الداخلية وإدارة أمن 
الدولة واللجنة الحكومية للجامرك. وسلََّم مكتب األمم املتحدة 
مركبة   3٠ الوطنية  السلطات  إىل  والجرمية  رات  باملخدِّ املعني 
وحظيت  املتنقلة.  األفرقة  لدعم  مختلفة  متخصصة  ومعدات 
الجمهوري  القرار  من خالل  مستوى  أعىل  عىل  بالدعم  املبادرة 

الصادر يف حزيران/يونيه ٢٠١٧ بشأن تنفيذ أنشطتها.

الدستورية  املحكمة  قضت   ،٢٠١٨ متوز/يوليه   3٠ ويف   –٦٩4
االستهالك  إدارية عىل  عقوبة  فرض  دستورية  بعدم  يف جورجيا 
غري الطبي للقنَّب، ألنَّ ذلك من شأنه أن ينتهك حق الشخص يف 
القنَّب  استهالك  أنَّ  املحكمة رأت مع هذا  الحر”. ولكن  “النمو 
مبا يف  أخرى”،  ألطراف  “تهديداً  ميثل  كان  إذا  قانوين  غري  يكون 
النقل  ووسائل  معيَّنة  عامة  وأماكن  املدارس  يف  االستهالك  ذلك 
التنسيق  . ويعمل مجلس  العام، أو بالقرب من األطفال والُقرصَّ
يرأسه  الذي  رات،  املخدِّ تعاطي  ملكافحة  الوكاالت  بني  املشرتك 
لتنفيذ  الالزمة  الترشيعية  التعديالت  صياغة  عىل  العدل،  وزير 

قرار املحكمة الدستورية الجورجية.

أذربيجان  اعتمدت   ،٢٠١٧ األول/أكتوبر  ترشين  ويف   –٦٩5
تعديالت لترشيعها الجنايئ ألغت العقوبات الجنائية عىل الجرائم 
رات  للمخدِّ املرتهنون  يرتكبها  التي  رات  باملخدِّ املتصلة  البسيطة 
من غري أصحاب السوابق الذين هم عىل استعداد لتلقي العالج. 
الثاين/نوفمرب  ترشين  يف  أذربيجان  راجعت  ذلك،  عن  وفضالً 
 ٢٠١٧ قانونها اإلداري، من أجل تشديد الجزاءات املفروضة عىل 

االتجار بالسالئف.

الزراعة واإلنتاج والصنع واالتِّجار  –٤

العقاقري املخدِّرة )أ( 

أسواق  إىل  أفغانستان  من  الهريوين  إمدادات  أنَّ  يبدو   –٦٩٦
نهاية  حتى  األخرية  السنوات  خالل  مستقرة  ظلت   املقصد 
عام ٢٠١٦، عىل الرغم من التقلبات الكبرية يف الكميات السنوية 
لزراعة خشخاش األفيون يف أفغانستان. وميكن مالحظة ذلك عىل 
أساس مضبوطات الهريوين عىل امتداد دروب التهريب الرئيسية، 
فضالً عن أسعار الهريوين وتعاطيه يف أسواق املقصد خالل تلك 
رات والجرمية  الفرتة. ويفيد مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ
بأنه ميكن أن يكون قد جرى، من أجل ضامن استقرار اإلمدادات، 
سنوات  محاصيل  من  املأخوذ  األفيون  باستخدام  الهريوين  صنع 
والسرتاتيجيات  األفيون  من  مخزونات  لوجود  تبعاً  مختلفة، 
السوق. وقد أظهرت أحدث البيانات عن األسعار )حتى حزيران/
يونيه ٢٠١٨( حدوث انخفاض كبري يف أسعار األفيون يف أفغانستان 
 .٢٠١٧ عام  يف  كبرياً  ازدياداً  البلد  يف  األفيون  إنتاج  ازدياد   مع 
ويف املقابل، ظلت أسعار الهريوين يف أفغانستان مستقرة إىل حد 
بعيد يف عام ٢٠١٧ ويف النصف األول من عام ٢٠١٨. ويشري ذلك 
إىل أنَّ زيادة إنتاج األفيون مل تسفر حتى اآلن عن زيادات كبرية 

يف صنع الهريوين يف البلد.

يف  الناشئة  األفيونيات  لتهريب  الرئييس  الدرب  يزال  وال   –٦٩٧
أفغانستان هو درب البلقان، الذي مرت عربه نسبة 3٧ يف املائة 
عرب  مير  والذي   ،٢٠١٦ عام  يف  العاملية  الهريوين  مضبوطات  من 
أسواق  إىل  البلقان  وبلدان  وتركيا  اإلسالمية  إيران  جمهورية 
املقصد يف أوروبا الغربية والوسطى. وتعتقد السلطات يف تركيا 
بزيادة  مصحوبة  الهريوين،  مضبوطات  يف  الكبرية  الزيادة  أنَّ 
كميات  بأن  توحي  رمبا  أراضيها،  يف  الخل  أنهيدريد  مضبوطات 
رات األوروبية خالل  أكرب من الهريوين كانت تدخل أسواق املخدِّ
الهريوين  الفرتة ٢٠١٧–٢٠١٨. وقد ضبطت تركيا ١٧.٧ طنًّا من 
يف عام ٢٠١٧ و5.5 أطنان يف عام ٢٠١٦. وُضبَط نحو ٩.5 أطنان 
 .٢٠١٨ وحزيران/يونيه  الثاين/يناير  كانون  بني  الهريوين  من 
عام ٢٠١٧،  األفيون يف  من  كيلوغراماً   ٩33 أيضاً  تركيا   وضبطت 
يف  الرتكية،  السلطات  وأفادت   .٢٠١٦ عام  يف  كيلوغراماً  و33٧ 
عام ٢٠١٧، وأوائل عام ٢٠١٨، بازدياد استخدام شاحنات تحمل 
يف  اإلسالمية  إيران  جمهورية  من  قادمة  إيرانية  أرقام  لوحات 
تهريب كميات كبرية من الهريوين إىل تركيا يف طريقها إىل أسواق 
تحليلها  من  تركيا،  خلصت  ذلك  عن  وفضالً  أوروبا.  يف  املقصد 
إىل  أراضيها كان موجهاً  املضبوط يف  األفيون  أنَّ  إىل  للضبطيات، 

األسواق غري املرشوعة يف أسرتاليا وكندا والواليات املتحدة.

عرب  مرَّ  قد  أوروبا  يف  املضبوط  الهريوين  بعض  وكان   –٦٩٨
باكستان، وهرِّب منها مبارشة عن طريق الجو أو البحر إىل أوروبا. 
إىل  باكستان  من  األفيونيات  تهريب  يجري  نفسه،  الوقت  ويف 
جمهورية إيران اإلسالمية بغرض تهريبها إىل األسواق األوروبية 
كميات  العظمى من  الغالبية  وكانت  البلقان.  درب  امتداد  عىل 
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قد  اإلسالمية  إيران  جمهورية  يف  املضبوطة  والهريوين  املورفني 
من  طنًّا   ٢4.4 باكستان  وقد ضبطت  باكستان.  من  إليها  دخلت 
الهريوين يف عام ٢٠١٧، مقابل ٢3.١ طنًّا من املضبوطات يف عام 
طنًّا   ٦4.٦ من  األفيون  مضبوطات  يف  انخفاضا  وشهدت   ،٢٠١٦
مضبوطات  وشهدت   .٢٠١٧ عام  يف  طنًّا   4٠ إىل   ٢٠١٦ عام  يف 
 ٢٠١٧ عام  يف  اإلسالمية  إيران  جمهورية  يف  والهريوين  األفيون 
طنًّا   43٦.٦ )ُضبط   ٢٠١٦ عام  مبستويات  مقارنة  طفيفًة  زيادًة 
 من األفيون يف عام ٢٠١٧ مقابل 4٧5 طنًّا يف عام ٢٠١٦؛ وُضبط 
٢3.٧ طنًّا من الهريوين يف عام ٢٠١٧ مقابل ٢١ طنًّا يف عام ٢٠١٦(.

ويف الوقت نفسه، استمر يف عام ٢٠١٧ تهريب األفيونيات   –٦٩٩
األفغانية عرب فرٍع لدرب البلقان مير من جمهورية إيران اإلسالمية 
إىل بلدان جنوب القوقاز وبعد ذلك إىل أوكرانيا عرب البحر األسود 

يف اتجاه أوروبا الرشقية.

لتهريب  الجوية  الدروب  استخدام  يف  زيادة  وحدثت   –٧٠٠
حكومة  أنشأت  ذلك،  عىل  وردًّا  أفغانستان.  من  الهريوين 
مطار  يف  املطارات  يف  رات  املخدِّ اعرتاض  وحدة   أفغانستان 
حمد كرزاي الدويل. وأفادت الوحدة بإلقاء القبض يف عام ٢٠١٧ 
مجموع  بلغ  حيث  الدولية،  البلد  مطارات  يف  باً  مهرِّ  ١٩١ عىل 
بني تقريباً  مضبوطات الهريوين ١4٠ كيلوغراماً. وكان جميع املهرِّ

يف طريقهم إىل نيودلهي.

واستمر استخدام دول آسيا الوسطى الواقعة عىل امتداد   –٧٠١
الدرب الشاميل لتهريب الهريوين من أفغانستان إىل األسواق يف 
وأفادت  وليتوانيا.  بيالروس  إىل  أقل  وبدرجة  الرويس،  االتحاد 
عدة  يف  الوسطى  آسيا  بلدان  من  مهرَّب  هريوين  بضبط  الصني 

حاالت منفردة.

االتحاد  إىل  الوسطى  آسيا  الهريوين من  تهريب  يزال  وال   –٧٠٢
الرويس يجري بصفة رئيسية عرب الطرق الربية والسكك الحديدية 
ا. ومن املمكن أن تؤدي زيادة التكامل االقتصادي عن طريق  وجوًّ
خطر  زيادة  إىل  اآلسيوية  األوروبية  للمنطقة  الجمريك  االتحاد 
وقريغيزستان  وبيالروس  الرويس  االتحاد  بني  رات  املخدِّ تهريب 
الجمركية وتخفيف  اإلجراءات  تبسيط  وكازاخستان. فمن شأن 
تدابري املراقبة الحدودية أن يتيحا زيادة حركة السلع والخدمات، 
االتجار  مجال  يف  إضافية  مخاطر  أيضاً  يسبِّبا  أن  ميكن  ولكن 

رات يف تلك املنطقة دون اإلقليمية. باملخدِّ

ا  إمَّ الوسطى  بلدان آسيا  تفيد معظم  الوقت نفسه،  ويف   –٧٠3
باستقرار مستويات تهريب األفيونيات عرب أراضيها أو انخفاضها، 
األفيونيات  مضبوطات  العام يف  الرتاجع  اإلفادات  ويدعم هذه 
غري  األخرية.  السنوات  يف  الهريوين  تعاطي  معدل  وانخفاض 
الدرب  عرب  التدفق  أنَّ  يعني  هذا  كان  إذا  ما  واضحاً  ليس  أنه 
عن  محدودة  بيانات  سوى  توجد  ال  ألنه  تراجع،  قد  الشاميل 
اليومي، وتقديرات  الهريوين وأسعاره واستهالكه  نقاء  متوسط 
كافية  غري  وتقييامت  األفيونيات،  متعاطي  لعدد  كافية  غري 

ألساليب االتجار.

يف  الوسطى  آسيا  يف  األفيونيات  مضبوطات  وترتكز   –٧٠4
حدودها  تعرب  رات  املخدِّ معظم  أنَّ  يُفرتَض  التي  طاجيكستان، 
الدرب الشاميل، متجهة إىل األسواق يف  أفغانستان عرب  آتية من 
متوسط  أعىل  وكان  أوروبا.  يف  أخرى  وأماكن  الرويس  االتحاد 
يف   ٢٠١–٢٠١٧3 الفرتة  يف  السنوية  الهريوين  ملضبوطات 
كازاخستان )3٩١ كيلوغراماً(، تليها طاجيكستان )33٨ كيلوغراماً( 
أوزبكستان  سجلت  بينام  كيلوغراماً(،   وقريغيزستان )٢٢٩ 
أقل،  متوسطات  )3 كيلوغرامات(  وتركامنستان  كيلوغراماً(   ٩٩(
فرع  يفضلون  رات  املخدِّ مهرِّيب  أنَّ  إىل  ذلك  يشري  أن  وميكن 
رات الذي مير عرب طاجيكستان وقريغيزستان  درب تهريب املخدِّ
يف  السنوية  الهريوين  مضبوطات  انخفضت  وقد  وكازاخستان. 
املنطقة دون اإلقليمية بنسبة 34 يف املائة يف عام ٢٠١٧ مقارنة 
حوايل  عند  مستقرة  األفيون  مضبوطات  وظلت   .٢٠١٦  بعام 

٢.3 طن يف آسيا الوسطى بني عامي ٢٠١3 و٢٠١٧.

آسيا  يف  محدود  األفيون  وإنتاج خشخاش  زراعة  وحجم   –٧٠5
الوسطى، إذ ينشأ أكرث من ٩٩ يف املائة من األفيونيات يف املنطقة 
دون اإلقليمية يف أفغانستان. وقد أفادت أجهزة إنفاذ القانون يف 
املنطقة دون  إنتاج يف  الوسطى بعدم وجود مرافق  بلدان آسيا 
األفيونيات  جميع  وأنَّ  هريوين،  إىل  األفيون  لتحويل  اإلقليمية 

التي تعرب آسيا الوسطى تجهَّز يف أفغانستان أو يف مكان آخر.

يُنسب  األفغانية،  األفيونيات  لتهريب  آخر  درب  ومثة   –٧٠٦
وهو  أوروبا،  إىل  بة  املهرَّ األفيونيات  من  املائة  يف   ٩ حوايل  إليه 
باكستان من أجل  أفغانستان إىل  الذي ميتد من  الجنويب  الدرب 
ا أو بحراً عرب بلدان الخليج ورشق أفريقيا  تهريب هذه املواد جوًّ
رات غري  املخدِّ تَُهرَّب  نفسه،  الوقت  أوروبا. ويف  األسواق يف  إىل 
املرشوعة من أفغانستان إىل الهند وبلدان أخرى يف جنوب آسيا، 
وتكون وجهتها النهائية هي األسواق يف أوروبا وأمريكا الشاملية.

رات  املخدِّ مكافحة  وزارة  أصدرت   ،٢٠١٨ أيار/مايو  ويف   –٧٠٧
رات والجرمية  يف أفغانستان ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ
التقرير املخصص للتنمية املستدامة والسالم واألمن من الدراسة 
االستقصائية عن األفيون يف أفغانستان لعام 2017. ووفقاً لذلك 
عام  يف  املحتمل  األفيون  إنتاج  يف  كبرية  زيادة  حدثت  التقرير، 
كمية  إىل  اإلنتاج  ذلك  فوصل  املائة،  يف   ٨٧ نحو  بلغت   ،٢٠١٧
غري  األفيون  اقتصاد  منو  إىل  وأدت  طن،   ٠٠٠ ٩ قدرها  قياسية 
األفيون  القتصاد  اإلجاملية  القيمة  مجموع  ر  قُدِّ وقد  املرشوع. 
دوالر،  و٦.٦ مليارات  دوالر  مليارات   4.١ بني  مبا   ٢٠١٧ عام  يف 
اإلجاميل  املحيل  الناتج  من  املائة  يف   3٢ إىل   ٢٠ ما يعادل  وهو 
املزرعة  من  الرشاء  بسعر  األفيون  إنتاج  قيمة  وبلغت  للبلد، 
بكثري من  األفيون)٨١( أعىل  اقتصاد  مليار دوالر. وكان حجم   ١.4

السوق  قيمة  مجموع  هي  األفيون  القتصاد  )اإلجاملية(  القيمة   )٨١(

استرياد  قيمة  ذلك  يف  مبا  ر،  تَُصدَّ أنها  يُعتَقد  التي  األفيونيات  وقيمة   املحلية 
املعني  املتحدة  األمم  مكتب  منشور  )انظر  الخل  أنهيدريد  السليفة  املادة 
املعنون  أفغانستان  يف  رات  املخدِّ مكافحة  ووزارة  والجرمية  رات  باملخدِّ
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عام  يف  والخدمات  السلع  من  املرشوعة  البلد  صادرات  قيمة 
٢٠١٦. وتبنيَّ أنَّ عدم االستقرار السيايس واالفتقار إىل السيطرة 
الحكومية وسوء الحالة األمنية هي املحركات الرئيسية للزراعة 
املناهضة  والجامعات  طالبان  حركة  أنَّ  ويُعتَقد  املرشوعة.  غري 
القوية  املحلية  والزعامات  املتمردة  والجامعات   للحكومة 
قيمة  تُفرض عىل  التي  األفيون”  زالت تستفيد من “رضائب  ما 
مجموعها  بلغ  وقد  املزرعة،  من  الرشاء  بسعر  األفيون  إنتاج 
نفسه،  الوقت  ويف   .٢٠١٧ عام  يف  دوالر  ٧4 مليون  التقديري 
أصبح خشخاش األفيون عنرصاً كبرياً يف كسب العيش، ليس فقط 
يف  املحلية  املجتمعات  من  العديد  ألهايل  أيضاً  بل  للمزارعني 
أفغانستان الذين ميارسون زراعة الخشخاش أو يعملون يف حقوله 

رات غري املرشوعة. أو يقومون بدور يف تجارة املخدِّ

يرى التقرير املذكور أعاله أن الحد من زراعة املحاصيل غري   –٧٠٨
املرشوعة يتطلب تحقيق أهداف إمنائية أوسع نطاقاً، مثل وجود 
الفعالة،  الحوكمة  أجل  من  وقوية  راسخة  حكومية  مؤسسات 
وآليات للحامية املجتمعية تؤدي وظيفتها. ويخلص التقرير إىل أنَّ 
التصدي ملشكلة األفيونيات يف أفغانستان يظل مسؤولية مشرتكة 
اتباع نهج عاملي يستهدف جميع مراحل سلسلة توريد  تتطلب 

األفيونيات، من املصدر إىل املقصد.

عام  يف  شهدت  بأنها  السعودية  العربية  اململكة  وأفادت   –٧٠٩
الربيد  طريق  عن  املرشوعة  غري  املواد  تهريب  يف  زيادة   ٢٠١٧
التفتيش  إجراءات  ضعف  إىل  االتجاه  هذا  وتعزو  الرسيع، 
والتحقق يف بلدان املصدر. وفضالً عن ذلك، أفادت اململكة عن 
املسافرين.  أجسام  داخل  رات  املخدِّ تهريب  يف  االتجاه  استمرار 
أراضيها،  عرب  الهريوين  تهريب  يف  زيادة  أيضاً  اململكة  وشهدت 
 ٢٠١٧ عام  يف  املادة  هذه  من  كيلوغرامات   ١٠٦ ُضبطَت  حيث 

و٦٠ كيلوغراماً يف عام ٢٠١٦.

لنبتات  النطاق  ضيقة  زراعة  الوسطى  آسيا  يف  وتوجد   –٧١٠
الربي.  القنَّب  فيها  ينمو  القنَّب غري املرشوعة، ومساحات كبرية 
جزء  ويُهرَّب  األول،  املقام  يف  املحيل  لالستهالك  القنَّب  ويُنتَج 
أصغر إىل األسواق يف أوروبا واالتحاد الرويس. وقد ضبطت أجهزة 
إنفاذ القانون يف آسيا الوسطى أكرث من 3٦ طنًّا من القنَّب وأكرث 
يتوافر  أنه ال  القنَّب يف عام ٢٠١٧. ومبا  راتنج  من 4 أطنان من 
القنَّب  وراتنج  القنَّب  معلومات محدودة عن مضبوطات  سوى 
لتهريب  الكامل  للنطاق  تقدير دقيق  األفغانيني فال ميكن إجراء 
هاتني املادتني عىل الدرب الشاميل. وكانت طاجيكستان مسؤولة 
عن 55 يف املائة من إجاميل مضبوطات راتنج القنَّب يف املنطقة 
العام  يف  كام   ،٢٠١٧ عام  ويف   )٢٠١٧.)٨٢ عام  يف  اإلقليمية  دون 
السابق، كانت نسبة مضبوطات القنَّب وراتنج القنَّب من الحجم 
وقريغيزستان  طاجيكستان  يف  رات  املخدِّ ملضبوطات  اإلجاميل 
رات  وكازاخستان هي األعىل، بينام كانت معظم مضبوطات املخدِّ

يف أوزبكستان وتركامنستان من األفيونيات.

هو  مام  طاجيكستان  يف  كثرياً  أقل  القنَّب  لراتنج  املحيل  اإلنتاج   )٨٢(

عليه يف قريغيزستان وكازاخستان.

ويف منطقة جنوب القوقاز، التي تضم أذربيجان وأرمينيا   –٧١١
وجورجيا، استمر ازدياد مضبوطات القنَّب خالل الفرتة ٢٠١3–

٢٠١٧، بينام استمر انخفاض مضبوطات راتنج القنَّب خالل الفرتة 
نفسها. وكان استخالص هذين االتجاهني ناتجاً يف املقام األول عن 

رات التي أفادت بها أذربيجان. إحصاءات مضبوطات املخدِّ

ويشهد إنتاج راتنج القنَّب يف أفغانستان تصاعداً. وقد أشارت   –٧١٢
رات والجرمية إىل  تقارير وردت ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ
أفغانستان بوصفها مصدر راتنج القنَّب املضبوط يف ١٩ يف املائة من 
 البلدان التي أبلغت عن مصادر مضبوطات راتنج القنَّب يف الفرتة

القوقاز  وجنوب  الوسطى  آسيا  يف  وبخاصة   ،٢٠١٢–٢٠١٦
وأوروبا. وفيام يتعلق بعام ٢٠١٦، أبلغت أفغانستان عن تضاعف 
البلد،  هذا  كان  وبذلك  طنًّا،   35٢ إىل  القنَّب  راتنج  مضبوطات 
من  إجاملية  كمية  أكرب  صاحب  اإلطالق،  عىل  األوىل  للمرة 
األول/ديسمرب ٢٠١٧  القنَّب عامليًّا. ويف كانون  راتنج  مضبوطات 
شامل  حلف  ملنظمة  التابعة  الخاصة  العمليات  قيادة  أصدرت 
األطليس بياناً صحفيًّا أفاد بضبط 34 طنًّا من راتنج القنَّب الخام 
و3٠٠ كيلوغرام من راتنج القنَّب املجهَّز يف أفغانستان أثناء غارة 
للرشطة  التابعة  الوطنية  املكافحة  وحدة  مع  باالشرتاك  َذت  نُفِّ
كانت  األطليس،  شامل  حلف  ملنظمة  ووفقاً  األفغانية.  الوطنية 
تلك الغارات تهدف إىل حرمان حركة طالبان من مصادر دخلها؛ 
وكان من شأن كميات راتنج القنَّب املصادرة أن تحقق إيرادات 

محتملة لطالبان مقدارها 5.٦ ماليني دوالر.

وال يزال لبنان أيضاً أحد مصادر مضبوطات راتنج القنَّب   –٧١3
التي  البلدان  من  املائة  يف   ٧ دت  َحدَّ حيث  العامل،  نطاق  عىل 
يف  املضبوط  القنَّب  راتنج  مصدر  بوصفه  لبناَن  باإلبالغ  قامت 
األوسط  الرشق  يف  األمد  الطويل  الن زاع  أسهم  وقد  أراضيها. 
بأنَّ  املزارعون  وأفاد  لبنان.  يف  اإلنتاج  يف  الزيادة  استمرار  يف 
تجارتهم منت بنسبة 5٠ يف املائة منذ عام ٢٠١٢، ألنَّ السلطات 
الحدود.  تأمني  عىل  جهودها  تركيز  إىل  اضطرت  اللبنانية 
يف  القنَّب  راتنج  من  طنًّا   ١5 اللبنانية  السلطات  وضبطت 
حزيران/يونيه ٢٠١٨، كان يُعتَزم تهريبها من لبنان إىل ليبيا ثم 
املتاحة  الرسمية  البيانات  بالقنَّب، تشري  يتعلق  إىل مرص. وفيام 
من  لبنان،  يف  القنَّب  مضبوطات  يف  جزيئ  انخفاض  إىل   للهيئة 

٧.٦ أطنان يف عام ٢٠١٦ إىل ٦.3 أطنان يف عام ٢٠١٧. 

اإلفادات  من  مزيداً  بالتقرير  املشمولة  الفرتة  وشهدت   –٧١4
رات غري  عن االتجار غري املرشوع، واألهم من ذلك، إنتاج املخدِّ
املرشوعة، يف العراق، مبا يزيد من تأكيد املؤرشات السابقة الدالَّة 
رات غري املرشوعة يف البلد.  عىل حدوث تحول نحو إنتاج املخدِّ
وكانت هناك تقارير عن زراعة غري مرشوعة لخشخاش األفيون 
ونبتات القنَّب يف البلد. كام كانت هناك دالئل عىل إنتاج الهريوين 
يف  املالحظة  بالزيادة  الدالئل  هذه  ى  وتتقوَّ العراق،  شامل   يف 
والكميات  تركيا  اتجاه  يف  املنقول  الهريوين  مضبوطات  كمية 
الحدودية  املنطقة  يف  ُضِبطَت  التي  الخل  أنهيدريد  من  الكبرية 

الغربية من تركيا وكانت ُوجهتها العراق.
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البرصة  منطقة  يف  وتعاطيها  رات  باملخدِّ االتجار  وازداد   –٧١5
والكويت،  )جمهورية–اإلسالمية(  إليران  املتاخمة  بالعراق، 
ازدياداً كبرياً يف السنوات األخرية. ومنذ أواخر عام ٢٠١4 زاد عدد 
رات وتعاطيها يف  األشخاص املقبوض عليهم بسبب االتجار باملخدِّ
بالفرتة ٢٠١١–٢٠١4.  مقارنة  الضعف  يقرب من  ما  إىل  البرصة 
رات يف الحاويات يف املوانئ ويف  وتُضبَط كميات كبرية من املخدِّ

املعابر الحدودية يف البرصة. 

إىل  القنَّب  تهريب  يف  كبرية  زيادات  الكويت  وشهدت   –٧١٦
أراضيها أو عربها، كام يتضح من ضبط 4 أطنان من القنَّب يف عام 
٢٠١٧، مقابل ضبط ١.٢ طن يف عام ٢٠١٦. ولوحظ االتجاه نفسه 
يف البحرين، حيث ُضبط 3٢4 كيلوغراماً من القنَّب يف عام ٢٠١٧، 
عام ٢٠١٦. وشهدت  البلد يف  ُضبطت يف  كيلوغراماً  مقابل ١34 
البلد  َضبط  إذ  القنَّب،  براتنج  االتجار  يف  كبرية  زيادات  تركيا 
٨١ طنًّا منه يف عام ٢٠١٧، مقابل 3٦ طنًّا يف عام ٢٠١٦. ويف الوقت 
أي  عام ٢٠١٧،  القنَّب يف  من  أقل  كميات  تركيا  َضبطت   نفسه، 
٩4 طنًّا، بينام كانت قد َضبطت ١١٠ أطنان يف عام ٢٠١٦. وشهدت 
 ،)”skunk“( ”تركيا زيادة كبرية يف تهريب املادة املسامة “سكنك
وأدَّت  للغاية،  املفعول  قوي  القنَّب  أشكال  من  شكل  التي هي 
املادة يف عام ٢٠١٧،  تلك  أطنان من  الزيادة إىل ضبط 5.٦  تلك 
وهي زيادة مبقدار أربعة أضعاف مقارنة بالعام السابق. وكانت 
أوروبا  يف  ناشئة  تركيا  يف  املضبوطة  “سكنك”  املادة   كميات 
)ويف املقام األول هولندا(، وتم تهريبها من وسط أوروبا وجنوب 

رشق أوروبا، ال سيام اليونان.

رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  ملكتب  ووفقاً   –٧١٧
آسيا  غرب  يف  املضبوطة  الكوكايني  كمية  فإنَّ  والجرمية، 
املضبوط  الكوكايني  معظم  أنَّ  ويبدو   .٢٠١٦ عام  يف  تضاعفت 
هناك  وكانت  عربها.  أو  الربازيل  من  انطلق  املنطقة  يف 
الفرتة يف  الكوكايني  لتهريب  الكربى  الحاالت  بعض   أيضاً 

٢٠١٧–٢٠١٨. ففي كانون الثاين/يناير ٢٠١٨ ضبط موظفو الجامرك 
يف مطار حمد الدويل يف الدوحة ٧.٢5 كيلوغرامات من الكوكايني 
الالتينية.  أمريكا  من  مبارشة  جوية  رحلة  يف  قادم  مسافر  مع 
وتشري التقارير املتعلقة بضبطية أخرى للكوكايني يف املطار الدويل 
يف بايل بإندونيسيا يف آذار/مارس ٢٠١٨ إىل أنَّ مطار حمد الدويل 
من  ذلك العقار  لتهريب  عبور  كنقطة  يُستخدم  كان  الدوحة  يف 
كثرياً  استُخدَمت  املتحدة  العربية  اإلمارات  أنَّ  كام  كولومبيا. 
يف  بلدان  وُذكَرت  املنطقة،  يف  الكوكايني  لتهريب  عبور  كنقطة 
الرئيسية.  املقصد  جهات  باعتبارها  إرسائيل،  بينها  من  آسيا، 
وشهدت اململكة العربية السعودية انخفاضاً جزئيًّا يف مضبوطات 
إىل   ٢٠١٦ عام  يف  ٨4٢ كيلوغراماً  من  أراضيها،  يف   الكوكايني 

5٢٠ كيلوغراماً يف عام ٢٠١٧. 

الكوكايني  مضبوطات  يف  كبرية  زيادة  تركيا  وشهدت   –٧١٨
 ٢٠١٧ عام  يف  الكوكايني  من  ١.5 طن  ُضبط  حيث  أراضيها،  يف 
مطار  بأنَّ  تركيا  وأفادت   .٢٠١٦ عام  يف  كيلوغراماً   ٨45 مقابل 
القادم  الكوكايني  استُخدم كثرياً يف تهريب  أتاتورك يف إسطنبول 
وفن زويال  الربازيل  مثل  الجنوبية،  أمريكا  بلدان  من  مبارشة 
مثل  أفريقية،  بلدان  عرب  أو  وكولومبيا،  )جمهورية–البوليفارية( 

جنوب أفريقيا ونيجرييا. وباملثل، شهدت باكستان زيادة كبرية يف 
 مضبوطات الكوكايني، تعادل 4١5 كيلوغراماً يف عام ٢٠١٧ مقابل 

٢3١ كيلوغراماً يف عام ٢٠١٦. 

يف  األفيون  بخشخاش  املزروعة  الكلية  املساحة  رت  وقُدِّ  –٧١٩
متثل  وهي  هكتار،   ٢٦3 ٠٠٠ مبقدار   ٢٠١٨ عام  يف  أفغانستان 
استُخدم عندما   ،٢٠١٧ عام  عن  املائة  يف   ٢٠ بنسبة   انخفاضاً 

للدراسة  ووفقاً  األفيون.  خشخاش  لزراعة  هكتار   3٠٠٠ ٢٨
أن  ميكن   ،2018 لعام  أفغانستان  يف  األفيون  عن  االستقصائية 
يعزى ذلك االنخفاض إىل الجفاف الشديد الذي أصاب أفغانستان، 
البلد. وتشري الدراسة  ال سيام يف املناطق الشاملية والغربية من 
االستقصائية إىل أنه يف أعقاب هبوط يف أسعار الرشاء من املزارع 
انخفاض   ٢٠١٨ عام  يف  حدث   ٢٠١٧ عام  يف  الجاف  لألفيون 
منذ  لها  مستوى  أدىن  إىل  وصلت  التي  األسعار،  هذه  يف   كبري 
ر أن إنتاج األفيون املحتمل كان  عام ٢٠٠4. وفضالً عن ذلك، قُدِّ
حوايل 4٠٠ ٦ طن يف عام ٢٠١٨، مقابل ٠٠٠ ٩ طن يف عام ٢٠١٧، 

مبا ميثل انخفاضاً بنسبة ٢٩ يف املائة.

واستمرت غالبية أنشطة زراعة خشخاش األفيون )٦٩ يف   –٧٢٠
املائة( تحدث يف املنطقة الجنوبية من البلد، تليها املنطقة الغربية 
بـ ٨ يف  الرشقية والشاملية  املنطقتان  املائة(. واستأثرت  )١٢ يف 
املائة و٧ يف املائة من املساحة املزروعة، عىل التوايل. وعىل الرغم 
من االنخفاض الذي حدث يف عام ٢٠١٨، ظلت املساحة املزروعة 
ا يف عام ٢٠١٨، وكانت  بخشخاش األفيون عند مستويات عالية جدًّ
يف الواقع عند ثاين أعىل مستوى لها منذ عام ١٩٩4، عندما بدأت 

مراقبة زراعة املحاصيل غري املرشوعة.

املؤثرات العقلية )ب( 

رات االصطناعية  وفقاً للمنشور املعنون “تقييم حالة املخدِّ  –٧٢١
يف آسيا الوسطى لعام ٢٠١٧” الذي نرشه مكتب األمم املتحدة 
املنشطات  مضبوطات  ظلت  والجرمية،  رات  باملخدِّ املعني 
نسبيًّا  منخفضة  مستويات  عند  الوسطى  آسيا  يف  األمفيتامينية 
رات األخرى. ويبدو أنَّ “اإلكستايس” هو  مقارنة مبضبوطات املخدِّ
األكرث انتشاراً من بني املنشطات األمفيتامينية التي تذكر يف بيانات 
السنني  مر  عىل  متفرقة  تقارير  وردت  وقد  واالتجار،  التعاطي 
املنطقة  بلدان  أنَّ  ويبدو  به.  واالتجار  امليثامفيتامني  صنع  عن 
لصنع  مرشوعة  غري  محلية  أنشطة  بها  توجد  ال  اإلقليمية  دون 
املنشطات األمفيتامينية، ويبدو أيضاً أنَّها املنطقة دون اإلقليمية 
التي تُستخَدم أساساً كنقطة عبور لتهريب هذه املنشطات، وذلك 
)أملانيا  أوروبية  بلدان  ومن  اإلسالمية  إيران  من جمهورية  مثالً 
املنشطات  تهريب  يجري  كام  آسيا.  إىل  الخصوص(  وجه  عىل 
مثل  الوسطى،  آسيا  وبلدان  الرويس  االتحاد  بني  األمفيتامينية 
املتعلقة  البيانات  جمع  فإنَّ  وأخرياً  وكازاخستان.  أوزبكستان 
شامالً  ليس  اإلقليمية  دون  املنطقة  يف  األمفيتامينية  باملنشطات 
وتباين  التحليلية  القدرات  محدودية  بسبب  متفرقاً،  يزال  وال 

رات يف املنطقة دون اإلقليمية. أولويات مراقبة املخدِّ
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وعىل عكس االتجاه املُبلَغ عنه يف السنة السابقة، شهدت   –٧٢٢
جمهورية إيران اإلسالمية زيادة بنسبة 3٠ يف املائة يف مضبوطات 
امليثامفيتامني يف عام ٢٠١٧، حيث بلغ مجموع هذه املضبوطات 
تشهد  أرمينيا  وظلت   .٢٠١٦ عام  يف  طن   ١.٧ مقابل  طن،   ٢.3
إليها  بت  ُهرِّ بأنها  أُبلغ  التي  امليثامفيتامني،  تزايداً يف مضبوطات 

من جمهورية إيران اإلسالمية أساساً. 

األوسط،  الرشق  يف  والن زاعات  االستقرار  عدم  يزال  وال   –٧٢3
باإلضافة إىل االفتقار إىل قدرات املكافحة الفعالة، عوامل تسهم 
املنطقة دون  املزيف يف هذه  “الكابتاغون”)٨3(  بعقار  االتجار  يف 
األوساط  تقارير من  بينها  تقارير مختلفة، من  وتفيد  اإلقليمية. 
العلمية، بأنَّ “الكابتاغون” أصبح عقاراً مفضالً يف مناطق الحرب 
يف الرشق األوسط، بالنظر إىل استخدامه يف أحوال القتال. وعالوة 
أقراص  زيادة يف صنع  إىل  املراقبة والرصد  أدى عدم  عىل ذلك، 
“الكابتاغون” يف بلدان معيَّنة يف الرشق األوسط، وميكن أن يشكل 
ذلك الصنع مصدراً لإليرادات للجامعات اإلرهابية واملتمردة يف 

املنطقة دون اإلقليمية. 

االتجار  عن  الرسمية  البيانات  أنَّ  من  الرغم  وعىل   –٧٢4
التغطية  تزال شحيحة، فقد كان هناك بعض  بـ “الكابتاغون” ال 
اإلعالمية لضبطيات بارزة معيَّنة. ففي حادثتني منفصلتني وقعتا 
السلطات  أحبطت   ٢٠١٨ وآذار/مارس  الثاين/يناير  كانون  يف 
العربية السعودية محاولتني لتهريب أقراص  الجمركية باململكة 
“الكابتاغون” إىل البلد. وُضبط خالل هاتني العمليتني ما مجموعه 
٦.3 ماليني قرص من هذه املادة عىل الحدود مع األردن. وللمرة 
وكانت  “الكابتاغون”،  لصنع  رسيًّا  مخترباً  األردن  فكَّك  األوىل، 
يف  األسواق  إىل  موجهة  املَُصنَّعة  املادة  من  املائة  يف   ٩5 نسبة 
بأنَّ  أيضاً  السعودية  العربية  اململكة  وأفادت  املجاورة.  البلدان 
وأنه  الهند،  يف  ناشئاً  كان  عام ٢٠١٧  يف  املضبوط  “الكابتاغون” 
السعودية  العربية  اململكة  وشهدت  إليها.  متجهاً  مرص  عرب  مرَّ 
عام  ويف  أراضيها.  إىل  امليثامفيتامني  تهريب  يف  زيادة  أيضاً 
من  قرص  مليون   45 املتحدة  العربية  اإلمارات  ضبطت   ٢٠١٧
“الكابتاغون”. وأفادت تركيا بأنها ما زالت تُستخَدم كبلد عبور 
الرشق  يف  تسويقه  أو  صنعه  يتم  الذي  “الكابتاغون”  لتهريب 
ذلك  يف  مبا  السورية،  العربية  الجمهورية  يف  سيام  ال  األوسط، 
من جانب الجامعات اإلرهابية واملتمردة. وضبط موظفو إنفاذ 
القانون العراقيون يف منطقة البرصة بالعراق، القريبة من الحدود 
الثاين/ ترشين  يف  “الكابتاغون”  من  كيساً   5٩٩ نحو  الكويتية، 

نوفمرب ٢٠١٧، فيام يعتقد أنه واحدة من أكرب عمليات التهريب 
يف السنوات األخرية.

ملستحرض  الرسمي  التجاري  االسم  األصل  يف  “الكابتاغون”  كان   )٨3(

اصطناعي.  منشط  هي  التي  الفينيثيلني،  مادة  عىل  يحتوي   صيدالين 
حاليًّا  آسيا  غرب  عموم  يف  املضبوطات  يف  عليه  يُعرث  الذي  “الكابتاغون”  ا   أمَّ
أو  لتشكيل حبوب  يُضغط  مغشوش  عقار  فهو  التقرير  هذا  إليه يف  واملشار 
أقراص تشبه الكابتاغون يف مظهرها ولكنها مختلفة يف تركيبها عن مستحرض 
“الكابتاغون” الصيدالين السابق. والعنرص الفعال يف “الكابتاغون” املغشوش 
هو األمفيتامني، الذي يُخفَّف عادة مبواد متعددة تستخدم يف غش العقاقري، 

مثل الكافيني وغريه من املواد.

وواصلت مضبوطات امليثامفيتامني تزايدها يف أفغانستان،   –٧٢5
 .٢٠١٧ عام  يف  امليثامفيتامني  من  كيلوغراماً   ١٢١ ُضبط  حيث 
امليثامفيتامني  وفضالً عن ذلك، تم تفكيك ثالثة مختربات لصنع 
من  قرصاً   ٢  3٢٢ أيضاً  أفغانستان  وضبطت   .٢٠١٧ عام   يف 
امليثيلني ديوكيس ميثامفيتامني يف عام ٢٠١٧. وأفادت طاجيكستان 
امليثامفيتامني  مسحوق  من  كيلوغرامات   ٧.5 ضبطت  بأنها 
منذ  البلد  املادة يف  لهذه  أيُّ ضبطيات  ل  تَُسجَّ )مل  عام ٢٠١٧   يف 

بت إليها من أفغانستان. عام ٢٠١٢(، ويعتقد أنها ُهرِّ

السالئف  )ج( 

الصني  مع  الوسطى  آسيا  لبلدان  املشرتكة  الحدود  إن   –٧٢٦
بوجه  عرضة  اإلقليمية  دون  املنطقة  هذه  جعلت  وأفغانستان 
من  الالزمة  الكبرية  الكميات  وبسبب  السالئف.  لتهريب  خاص 
التي  األخرية  السنوات  يف  سيام  ال  األفيون،  لتجهيز  السالئف 
يتعني  أفغانستان،  قياسية يف  الزراعة إىل مستويات  فيها  وصلت 
شحن السالئف بكميات كبرية. ونظراً لتعذر نقل شحنات كبرية 
فيتعني  العديدة،  الجبلية  الحدودية  املناطق  عرب  السالئف  من 
تهريبها بدالً من ذلك عرب الطرق الربية والسكك الحديدية القامئة، 
عن  املتاحة  املعلومات  أنَّ  بيد  كبرية.  بأحجام  شحنها  أجل  من 
لتقدير حجم هذا  الوسطى غري كافية  السالئف يف آسيا  تهريب 

التهريب، نظراً لعدم كشف أيِّ عمليات نقل يف العقد املايض.

ضبط  وأذربيجان  الوسطى  آسيا  بلدان  واصلت  وقد   –٧٢٧
السالئف  هذه  كل  تكن  ومل  أراضيها،  يف  السالئف  من  كميات 
أو  تُستخَدم  كانت  بل  املرشوعة  غري  رات  املخدِّ لصنع  موجهة 
تُستوَرد ألغراض أخرى من دون الحصول عىل اإلذن املناسب. 
برمنغنات  من  كيلوغرامات   5.5 أذربيجان  ضبطت  وقد 
معظمها   ،٢٠١٧ عام  يف  منفصلة  ضبطيات  مثاين  يف  البوتاسيوم 
مهرَّب من جمهورية إيران اإلسالمية. وكانت السالئف معبأة يف 
أكياس بالستيكية أو موضوعة يف زجاجات. ويف عام ٢٠١٧ أيضاً، 
ضبطت  بينام  السالئف،  من  لرتات   5.4٨ كازاخستان  ضبطت 
الهيدروكلوريك  حمض  من  ١.١ طن  من  أكرث   قريغيزستان 
أجرت  نفسه  العام  ويف  الكربيتيك.  حمض  من  طن  و١.٧ 
مجموعها  الكربيتيك،  لحمض  ضبطيات   ١٠  طاجيكستان 
٨٧٦ كيلوغراماً، كانت موجودة يف محالت إنتاج وموجهة إلعادة 
رات  املخدِّ لصنع  وليس  بالحمض  السيارات  بطاريات  تزويد 
األسيتون  من  لرتاً   ٢3 أوزبكستان  وضبطت  املرشوع.   غري 

و3.٦ كيلوغرامات من برمنغنات البوتاسيوم يف عام ٢٠١٧.

د  رات يف أفغانستان تشدِّ وما زالت رشطة مكافحة املخدِّ  –٧٢٨
عىل أنَّ السالئف تُهرَّب أساساً عرب إيران )جمهورية–اإلسالمية( 
أساليب  بتطوير  أيضاً  يقومون  املهربني  بأنَّ  وأفادت  وباكستان. 
السلع  بني  إخفائها  مثل  أفغانستان،  إىل  السالئف  لنقل  جديدة 
)زيوت  أخرى  مرشوعة  كيميائية  مواد  بني  أو  االستهالكية 
تركيا  أبلغت  نفسه،  الوقت  ويف  التجمد(.  ومضادات  املحركات 
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عن زيادة كبرية يف مضبوطات أنهيدريد الخل، وهو مادة سليفة 
رئيسية إلنتاج الهريوين، حيث بلغ مجموع هذه املضبوطات أكرث 
من ٠٠٠ ٢3 لرت يف عام ٢٠١٧، مقابل 5٨٨ ١ لرتاً يف عام ٢٠١٦. ويف 
الفرتة بني كانون الثاين/يناير وحزيران/يونيه ٢٠١٨، ُضبط أكرث من 
٠٠٠ 34 لرت من أنهيدريد الخل، مبا يشري إىل زيادة حادة أخرى 
يف تهريب هذه السليفة. وأفادت السلطات الرتكية بأنَّ أنهيدريد 
الخل املضبوط يف البلد ينشأ معظمه يف أوروبا الوسطى والغربية 
)معظمه من أملانيا وهولندا( وكان يعرب تركيا يف طريقه إىل إيران 

)جمهورية–اإلسالمية( والعراق.

أفغانستان، حيث  يف  السالئف  مضبوطات  تزايد  واستمر   –٧٢٩
الصلبة  الكيميائية  السالئف  من  كيلوغراماً   53 ٠4٦ البلد  ضبط 
و٢٧٢ ٧٧ لرتاً من السالئف الكيميائية السائلة يف عام ٢٠١٧. ونتج 
عن العمليات أيضاً تفكيك 5٠ مخترباً لصنع الهريوين. وميكن أن 
عام ٢٠١٧  الهريوين يف  أسعار  آخر الستقرار  تفسرياً  يكون هذا 
مستوى  سجلت  األفيون  خشخاش  زراعة  أنَّ  من  الرغم  عىل 
قياسيًّا يف أفغانستان. وميكن االطالع عىل استعراض شامل لحالة 
 مراقبة السالئف يف املنطقة يف تقرير الهيئة لعام ٢٠١٨ عن تنفيذ 

املادة ١٢ من اتفاقية سنة ١٩٨٨.

املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية )د( 

ال تزال املعلومات املتاحة عن االتجار باملؤثرات النفسانية   –٧3٠
نسبيًّا،  آسيا محدودة  بلدان غرب  وتعاطيها يف معظم  الجديدة 

بسبب االفتقار إىل قدرات الرصد والتحليل يف بلدان املنطقة. 

رات  املخدِّ حالة  “تقييم  املعنون  املنشور  م  ويقدِّ  –٧3١
مكتب  نرشه  الذي   ،”٢٠١٧ لعام  الوسطى  آسيا  يف  االصطناعية 
من  بعضاً   ،٢٠١٧ األول/ديسمرب  كانون  يف  والجرمية  رات  املخدِّ
آسيا  يف  االصطناعية  رات  املخدِّ عن  املتاحة  املعلومات  أحدث 
أفادت  وقد  الجديدة.  النفسانية  املؤثرات  ذلك  يف  مبا  الوسطى، 
اإلقليمية عن ظهور عدد  املنطقة دون  تقريباً يف  البلدان  جميع 
هذه  أنَّ  إىل  يشري  مبا  الجديدة،  النفسانية  املؤثرات  من  متزايد 

املنطقة دون اإلقليمية مرتبطة باالتجار الدويل يف هذه املواد. 

أوزبكستان  سلطات  أبلغت  و٢٠١٦،   ٢٠١3 عامي  وبني   –٧3٢
وطاجيكستان وقريغيزستان وكازاخستان عامَّ مجموعه 5٨ مادة 
املائة  يف   43 من  أكرث  وكان  الجديدة.  النفسانية  املؤثرات  من 
الكاثينونات  من  عنها  املبلغ  الجديدة  النفسانية  املؤثرات  من 
املائة  يف   3٨ االصطناعية  القنَّبني  شبائه  ومثلت  االصطناعية، 
النفسانية  املؤثرات  مجموع  من  املائة  يف   ١٠ والفينيثيالمينات 
الجديدة املبلغ عنها. وأبلغت بلدان املنطقة دون اإلقليمية مرة 
واحدة فقط عن الكيتامني واملواد الفينسيكليدينية والرتيبتامينات 
النفسانية  املؤثرات  من  وغريها  واألمينوإندينات  والبيبريازينات 
واحد  جديد  نفساين  مؤثر  عن  اإلبالغ  جرى  وبينام  الجديدة. 
فقط يف املنطقة دون اإلقليمية )من جانب طاجيكستان( يف عام 
 ٢٠١3، وعن مؤثر نفساين جديد آخر )من جانب كازاخستان( يف 
عام ٢٠١4، زاد عدد املؤثرات النفسانية الجديدة املبلغ عنها إىل 

3١ يف عام ٢٠١5 وإىل 4٨ يف عام ٢٠١٦. ومُتيل هذا االتجاه أساساً 
الديناميات الجارية يف كازاخستان، التي أبلغت عن زيادة املؤثرات 
النفسانية الجديدة من مادة واحدة يف عام ٢٠١4 إىل ٢١ مادة يف 
أيضاً  أوزبكستان  عام ٢٠١٦. والحظت  مادة يف  و3٨  عام ٢٠١5 
زيادة يف املؤثرات النفسانية الجديدة، من 3 مواد ُمبلغ عنها يف 
عام ٢٠١5 إىل ٨ مواد ُمبلغ عنها يف عام ٢٠١٦. وأبلغت قريغيزستان 
نفسانية جديدة يف عام ٢٠١5.  األوىل عن ظهور مؤثرات  للمرة 
املؤثرات  من  أقل  أو  مادتني  ظهور  عن  طاجيكستان  وأبلغت 

النفسانية الجديدة سنويًّا منذ عام ٢٠١3.

وتقع منطقة آسيا الوسطى دون اإلقليمية عىل الحدود مع   –٧33
رات االصطناعية، مثل االتحاد  بلدان ذات أسواق دينامية للمخدِّ
الرويس والصني وإيران )جمهورية–اإلسالمية(، وهو ما قد يشجع 
منو السوق يف املنطقة دون اإلقليمية. وعىل سبيل املثال، أبلغت 
كازاخستان خالل عامي ٢٠١3 و٢٠١4 عن مضبوطات من شبائه 
القنَّبني االصطناعية جرى تهريبها بالربيد، ويُعتَقد أنها نشأت يف 
نفسانية  ملؤثرات  مضبوطات  عن  الرويس  االتحاد  وأبلغ  الصني. 
جديدة جرى تهريبها من أوزبكستان وكازاخستان أو كان يعتزم 
تهريبها إليهام. وعىل الرغم من أنَّ بلدان املنطقة دون اإلقليمية 
قدرات  تحسني  عىل  وتعمل  ترشيعية  وتدابري  خطوات  تتخذ 
النفسانية  للمؤثرات  التصدي  أجل  من  لديها  الجنايئ  االستدالل 
الجديدة، فإنَّ هذه الجهود ال تزال متفاوتة يف أنحاء املنطقة دون 
اإلقليمية كلها. ويدعو هذا التطور إىل اعتامد نهج إقليمي شامل 
املعلومات  وتبادل  التعاون  تعزيز  املسألة من خالل  بشأن هذه 
عىل الصعيد اإلقليمي بسبل مختلفة، مبا يف ذلك إمكانية إنشاء 

آلية دون إقليمية لإلنذار املبكر.

للمراقبة:  التالية  املواد  األردن  أخضع   ،٢٠١٧ عام  ويف   –٧34 
والربيغابالني  بينتيلون،  وN–إيثيل   ،AB–FUBINACA
ومستحرضاته. وأخضعت اململكة العربية السعودية الكارفنتانيل 
يف  الوطنية  للمراقبة  الربيغابالني  أرمينيا  وأخضعت  للمراقبة. 
من  مادة   ١3٨ تركيا  أخضعت   ٢٠١٧ أيار/مايو  ويف   .٢٠١٧ عام 
مثبِّطات الجهاز العصبي املركزي للمراقبة الوطنية بسبب زيادة 
ويف  الجديدة،  النفسانية  املؤثرات  هذه  عدد  يف  مؤخراً  حدثت 
آب/أغسطس من السنة نفسها أُخضعت 3١ مادة جديدة أخرى 

للمراقبة يف البلد.

وظلت عدة بلدان يف منطقة الرشق األوسط ترصد عمليات   –٧35
أفيوين  مؤثِّر  استعامله، وهو  بالرتامادول، وحاالت إلساءة  اتجار 
اصطناعي غري خاضع للمراقبة الدولية. ففي شباط/فرباير ٢٠١٨ 
أحبطت سلطات إنفاذ القانون يف اململكة العربية السعودية عملية 
ترشين  ويف  الرتامادول.  من  قرص   35  ٦٠٠ تهريب  إىل  هدفت 
الثاين/نوفمرب ٢٠١٧ ضبطت السلطات اإليطالية ٢4 مليون قرص 
من الرتامادول يف ميناء جويا تورو يف كاالبريا تبلغ قيمتها حوايل 
ويُشتبه  الهند،  من  ليبيا  إىل  طريقها  يف  وكانت  يورو  5٠ مليون 
أفريقيا  ملقاتليه يف شامل  بيعها  يعتزم  كان  تنظيم داعش  أنَّ  يف 
الرتامادول  تعاطي  يف  زيادة  أيضاً  وُرصَدت  األوسط.  والرشق 
واالتجار به يف العراق، وبخاصة يف منطقة البرصة. وتوجد أيضاً 
تقارير عن تهريب الرتامادول، الذي قد يكون مغشوشاً إلحداث 
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رات أخرى، إىل قطاع غزة، يف  تأثري نفساين أقوى، إىل جانب مخدِّ
دولة فلسطني، عرب األنفاق املحفورة عىل طول الحدود املرصية، 
األمر الذي أدى إىل انتشار تعاطي تلك املادة وإدمانها عىل نطاق 
أنَّ  عن  قطر  إبالغ  من  الرغم  وعىل  الشباب.  أوساط  يف  واسع 
رات  انخفاضاً حدث يف عام ٢٠١٧ يف املستوى العام لتهريب املخدِّ
إليها أو عرب أراضيها، رمبا بسبب الحصار املفروض عىل البلد من 
قارباً  اعرتضت  فقد  اإلقليمية،  دون  املنطقة  بلدان  بعض  جانب 
قادماً من اإلمارات العربية املتحدة حامالً ١.٨ مليون قرص من 
الرتامادول  تهريب  تقارير عديدة عن  وكانت هناك  الرتامادول. 
وتعاطيه يف الجمهورية العربية السورية، وعن وجود صيدليات 
غري خاضعة للتنظيم يف بعض أنحاء البلد تسهم يف انتشار تعاطي 

هذه املادة عىل نطاق واسع.

التعاطي والعالج  –5

ال يزال معظم بلدان املنطقة يواجه مشاكل تتعلق بتوافر   –٧3٦
املوارد املطلوبة إلجراء دراسات استقصائية شاملة ومنتظمة عن 
مدى  تقييم  الصعب  من  يجعل  الذي  األمر  رات،  املخدِّ تعاطي 

رات واتجاهاته يف املنطقة.  تعاطي املخدِّ

املنفردة  الُقطْرية  التقارير  من  القليل  سوى  م  يقدِّ وال   –٧3٧
املعلومات  تلك  وحتى  رات،  املخدِّ تعاطي  حالة  عن  معلومات 
تكون محدودة. وقد أُبلَِغ عن ازدياد تعاطي امليثامفيتامني البلوري 
يف العراق يف عام ٢٠١٧. وأفادت كازاخستان بوجود اتجاه متزايد 
إلحالة األشخاص، ويف املقام األول الشباب الذين تقل سنهم عن 
القنَّبني  شبائه  تعاطيهم  بسبب  الطبي  العالج  إىل  عاماً،  ثالثني 
االصطناعية، ال سيام يف املدن الكبرية. وشهدت أوزبكستان ازدياداً 
واملستحرضات  االصطناعية  القنَّبني  شبائه  استهالك  حاالت  يف 
أفيوين(،  )مسكِّن  والنالبوفني  الرتامادول،  مثل  الصيدالنية، 
والرتوبيكاميد  بنزوديازيبيني(،  غري  م  منوِّ )دواء  والزوبيكلون 
العني  فحص  عىل  ويساعد  العني  حدقة  لتوسيع  يستخدم  )دواء 
ولكن ميكن تعاطيه بالحقن كعقار ترويحي(، والباكلوفني )دواء 
يستخدم يف عالج التشنج(، والربيغابالني، يف عام ٢٠١٧ بني الرجال 
السعودية  العربية  اململكة  وأبلغت   .3٩ إىل  عاماً   ٢5 سن  من 
عن حدوث زيادة يف انتشار وتعاطي امليثامفيتامني والربيغابالني 

والقنَّب يف البلد يف عام ٢٠١٧.

يف  الصحة  وزارة  َرت  قدَّ اإلعالم،  وسائط  لتقارير  ووفقاً   –٧3٨
يرتاوح  كان  البلد  يف  رات  املخدِّ متعاطيات  عدد  أنَّ  أفغانستان 
 بني ٠٠٠ ٩٠٠ ومليون، من إجاميل السكان اإلناث البالغ عددهن 
كان  عامَّ  أضعاف  بثالثة  يزيد  انتشار  معدل  وهو  مليوناً،   ١4.4
بأنهن  أنفسهن  رات  عليه يف عام ٢٠١٠. وتفيد متعاطيات املخدِّ
رصن مدمنات للمواد غري املرشوعة بسبب تأثري أزواجهن عليهن. 
رات  املخدِّ تعاطي  سلوكيات  مامرسة  إىل  النساء  هؤالء  وتعود 
العالج/ مراكز  يف  العالج  تلقِّي  بعد  بأرسهن  شملهن  ملِّ  عند 

استهالك  أسباب  أحد  ويتمثل  أفغانستان.  يف  التأهيل  إعادة 
وصفة  غري  من  كدواء يرصف  يستعمل  أنَّه  يف  وإدمانه  األفيون 
مامرسة  الصغرية، وهي  اإلصابات  أو  األمل  عالج  أجل  من  طبية 

ظلت مستمرة عىل مدى قرون يف البلد. ويف بعض األحيان يُعطى 
األفيون لألطفال أيضاً كمهدئ.

رات والجرمية  والحظ مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ  –٧3٩
أنَّ أعىل معدل النتشار فريوس نقص املناعة البرشية بني متعاطي 
رات بالحقن يوجد يف جنوب غرب آسيا، التي يبلغ املعدل  املخدِّ
فيها ٢.4 أضعاف املتوسط العاملي. ويضم جنوب غرب آسيا، إىل 
املائة  جانب أوروبا الرشقية وجنوب رشق أوروبا، نسبة 4٩ يف 
رات بالحقن املصابني بفريوس  من العدد اإلجاميل ملتعاطي املخدِّ

نقص املناعة البرشية يف جميع أنحاء العامل.

ويف ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٧، صدرت يف دولة فلسطني   –٧4٠
رات )العقاقري املرصوفة  دراسة تقييمية عن إساءة استعامل املخدِّ
بغري وصفة طبية(، تحديثاً للبيانات التي تعود إىل ١١ عاماً مضت 
رات. وفضالً عن ذلك، يدعم مكتب األمم املتحدة  عن تعاطي املخدِّ
يف  فلسطني  دولة  يف  الصحة  وزارة  والجرمية  رات  باملخدِّ املعني 
رات ورعايتهم  استحداث منظومة شاملة لعالج املرتهنني للمخدِّ
فلسطني.  دولة  يف  للتأهيل  الوطني  املركز  إنشاء  تيسري   ويف 
السنوات  يف  االنتشار  يف  رات  املخدِّ تعاطي  مشكلة  أخذت  وقد 
بني  األول، ال سيام  املقام  والنساء يف  الشباب  أوساط  األخرية يف 

رات الحاليني.  أفراد أرس متعاطي املخدِّ

وأشارت تقديرات ذلك التقييم إىل أنَّ حوايل ١.٨ يف املائة   –٧4١
من السكان الذكور من سن ١5 عاماً فأكرث هم من فئة متعاطي 
رات املعرضني بشدة للمخاطر. وكان معظم هؤالء املتعاطني  املخدِّ
املعرضني بشدة للمخاطر يعيشون يف األنحاء الشاملية والجنوبية 
الرتامادول  وكان  غزة.  قطاع  يف  وكذلك  الغربية،  الضفة  من 
البنزوديازيبينات  تليه  التعاطي يف قطاع غزة،  عقاقري  أشيع  هو 
وامليثامفيتامني. ويف عينة املتعاطني املعرضني بشدة للمخاطر التي 
استُخدمت يف الدراسة، أبلغ ٩٧ يف املائة من املجيبني يف قطاع غزة 
عن االستعامل غري الطبي للرتامادول، بينام كانت األمفيتامينات 
ومضادات  القنَّب  يليها  الغربية،  الضفة  يف  استهالكاً  املواد  أكرث 
والبنزوديازيبينات.  الربيغابالني(  األول  )يف املقام  التشنج 
عددهم  البالغ  للمخاطر  بشدة  املعرضني  املتعاطني  بني   ومن 
بالحقن،  رات  املخدِّ يتعاطون   ١٨٨ ١ كان  شخص،   ٢٦ 5٠٠ 
رات قبل بلوغ الثامنة عرشة.  وبدأ ٨١ يف املائة منهم تعاطي املخدِّ
كان  للمخاطر،  بشدة  املعرضني  رات  املخدِّ متعاطي  بني  ومن 
رات بالحقن. ويف غزة، كان معظم  املائة يتعاطون املخدِّ 4.٢ يف 
رات املعرضني بشدة للمخاطر يتعاطون الكوكايني  متعاطي املخدِّ
يُتعاطى  الذي  الرئييس  العقار  هو  الهريوين  كان  بينام  بالحقن، 
بالحقن يف األنحاء الجنوبية والوسطى من الضفة الغربية. وتبنيَّ 
أيضاً وجود انتشار كبري لتعاطي القنَّب وراتنج القنَّب، فضالً عن 
تعاطي مضادات االكتئاب واملسكنات بجرعات عالية )امليثادون 
والبنزوديازيبينات،  والباربيتيورات  والفينسيكليدين  واملورفني 

إلخ( يف الضفة الغربية والقدس الرشقية.

والجرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب  وأفاد   –٧4٢
وأرمينيا وجورجيا،  أذربيجان  الوسطى، وكذلك  آسيا  بلدان  بأنَّ 
توجد فيها معدالت عالية النتشار تعاطي األفيونيات )الهريوين 
من  السكان  من  املائة  يف   ٠.٩( السابقة  السنة  يف   واألفيون( 
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سن ١5 إىل ٦4( بني متعاطي املؤثرات األفيونية، يف حني أنَّ إساءة 
أكرث  الرتامادول،  مثل  الصيدالنية،  األفيونية  املؤثرات  استعامل 
الذين  يتبني من عدد األشخاص  األوسط، كام  الرشق  يف  انتشاراً 
يتلقون العالج من تعاطي الرتامادول ومن عدد الوفيات الناجمة 
عن تعاطي جرعات مفرطة من الرتامادول. وهناك أيضاً قلق إزاء 
امليثامفيتامني،  تعاطي  تبلغ عن  التي  البلدان  املتزايد من  العدد 
وقد  آسيا.  غرب  يف  األفيونية  املؤثرات  متعاطي  بني  سيام  ال 
الهريوين يف  أبلغت عدة بلدان يف املنطقة عن زيادة يف تعاطي 
وإيران  والعراق  املتحدة  العربية  اإلمارات  وبخاصة   ،٢٠١٦ عام 
الزيادة  هذه  تُعزى  أن  وميكن  وقطر،  )جمهورية–اإلسالمية( 
البلدان.  هذه  إىل  أفغانستان  من  الهريوين  تهريب  يف  زيادة  إىل 
ويف بعض البلدان األخرى، ومن بينها األردن وإرسائيل واململكة 
العربية السعودية، استقر معدل تعاطي الهريوين، وكان تعاطي 
إىل البيانات  املنشطات أكرث انتشاراً. ويف الوقت نفسه، واستناداً 
بعد  الوسطى  آسيا  بلدان  يتأثر معظم  مل  عام ٢٠١٦،  املتاحة يف 

بالزيادة يف معدالت صنع الهريوين األفغاين.

االصطناعية  رات  املخدِّ تعاطي  ليس  عامة،  وبصفة   –٧43
العوامل  بسبب  وذلك أساساً  الوسطى،  آسيا  يف  االنتشار  واسع 
بسبب  شيوعاً  أكرث  يصبح  أخذ  التعاطي  هذا  لكن  االقتصادية، 
ن األوضاع  نقص الهريوين )أي زيادة الطلب عىل العرض( وتحسُّ
االقتصادية يف املنطقة دون اإلقليمية. وعىل الرغم من الحاجة إىل 
ن الظروف االقتصادية،  إجراء تقييم شامل لهذه املسألة فإنَّ تحسُّ
دون  املنطقة  يف  متطورة  مرشوعة  كيميائية  صناعات  ووجود 
اإلقليمية، وتوافر نبتة اإليفيدرا املحتوية عىل اإليفيدرين، الذي 
هو إحدى سالئف امليثامفيتامني وينمو يف املناطق الربية يف جميع 
ز الصنع غري  أنحاء منطقة آسيا الوسطى، كلها عوامل ميكن أن تحفِّ

املرشوع للميثامفيتامني يف هذه املنطقة دون اإلقليمية. 

أوروبا دال– 

رات الرئيسية التطوُّ  –1

رات يف أوروبا بقدر متزايد بالتطورات  تتأثر مشكلة املخدِّ  –٧44
ويف  للمنطقة  املتاخمة  البلدان  يف  رات  املخدِّ مراقبة  حالة  يف 
منطقة  أوروبا  متثل  العاملي،  السياق  ففي  العامل.  أنحاء  جميع 
منتجة للقنَّب )معظمه لالستهالك املحيل( والعقاقري االصطناعية 
)لالستهالك املحيل وكذلك للتهريب إىل أنحاء أخرى من العامل(. 
أنحاء  يف  تنشأ  التي  رات  للمخدِّ رئيسيًة  سوقاً  املنطقة  تزال  وال 
أخرى من العامل وتُهرَّب منها، مبا يف ذلك أمريكا الجنوبية وغرب 

آسيا وشامل أفريقيا.

الجديدة  النفسانية  املؤثِّرات  تزال طائفة واسعة من  وال   –٧45
الزمان  التي ظهرت يف السوق األوروبية قبل أكرث من عقد من 
د من الصني يف املقام األول. غري أنه كانت هناك أيضاً تقارير  تورَّ
عن صنع هذه املواد وتجهيزها يف شكل أقراص داخل املنطقة. 

نفسانيًّا  مؤثراً   ٦٧٠ من  أكرث  رصد  يجري  كان   ،٢٠١٧ عام  ويف 
جديداً يف إطار نظام اإلنذار املبكر التابع لالتحاد األورويب. وبغية 
التصدي ملا تشكله املؤثِّرات النفسانية الجديدة من أخطار عىل 
ومجلس  األورويب  الربملان  أَقرَّ  املجتمع،  وعىل  العمومية  الصحة 
املواد  أدرج هذه  االتحاد األورويب يف عام ٢٠١٧ ترشيعاً جديداً 
مستوى  عىل  رات”  ملصطلح  “املخدِّ الرسمي  التعريف  ضمن 

ط إجراءات التصدي لهذه املواد. االتحاد األورويب وبسَّ

رات غري املرشوعة مؤرشاً مهامًّ عىل  وتُشكِّل مضبوطات املخدِّ  –٧4٦
رات  للمركز األورويب لرصد املخدِّ رات. فوفقاً  حجم أسواق املخدِّ
يف  رات  املخدِّ ضبطيات  عدد  كان  األورويب(،  )املرصد  واإلدمان 
وشكل  ضبطية.  مليون  من  أكرث   ٢٠١٦ عام  يف  األورويب  االتحاد 
القنَّب نسبة ٧١ يف املائة من جميع الضبطيات من حيث العدد، 
يليه الكوكايني )٩ يف املائة( واألمفيتامينات )5 يف املائة( والهريوين 
رات أخرى )٨ يف  )4 يف املائة( و“اإلكستايس” )3 يف املائة( ومخدِّ
املائة(. وكانت معظم الضبطيات املبلَّغ عنها تتعلق بكميات صغرية 

رات. رات ُضبطت مع متعاطي املخدِّ من املخدِّ

واستمر يف السنوات األخرية تزايد أهمية أسواق اإلنرتنت   –٧4٧
أنَّ  ر  ويقدَّ املرشوعة.  غري  رات  املخدِّ وتوزيع  لتسويق  ات  كمنصَّ
من  عاملية  سوق   ١٠٠ من  أكرث  يف  املشرتيات  جميع  ثلثي  نحو 
ومكتب  األورويب  املرصد  دها  حدَّ التي  الخفية  الشبكة  أسواق 
وقام  رات.  باملخدِّ تتعلق  كانت  )اليوروبول(  األورويب  الرشطة 
األعضاء  الدول  يف  العاملون  املرشوعة  غري  رات  املخدِّ دو  مورِّ
وهولندا،  املتحدة  واململكة  أملانيا  سيام  ال  األورويب،  االتحاد   يف 
رات املبيعة عىل نطاق  بتوريد ما يقرب من نصف جميع املخدِّ
العامل يف ١٦ سوقاً مختارة من أسواق الشبكة الخفية ُرصدت يف 

الفرتة من عام ٢٠١١ إىل عام ٢٠١5.

الفرتة من عام ٢٠١٦ إىل عام ٢٠١٨، أصبحت بلدان  ويف   –٧4٨
يضبط  الذي  الخل  ألنهيدريد  رئيسيًّا  مصدراً  األورويب  االتحاد 
داخل املنطقة ويف غرب آسيا. وقد يكون توافر أنهيدريد الخل 
العوامل  أحد  األوروبية  السوداء  السوق  يف  أوسع  نطاق  عىل 
ل  التي يُحوَّ املرشوعة،  غري  الهريوين  مختربات  لظهور  كة  املحرِّ
فيها املورفني إىل هريوين، والتي اكتُشفت يف عدة دول أعضاء يف 

االتحاد األورويب.

رات،  املخدِّ تعاطي  أمناط  يف  املستمرة  التطورات  وأدَّت   –٧4٩
إىل  رات،  للمخدِّ املرتَهنني  لألشخاص  العالج  توفري  إىل  والحاجة 
أوروبا.  يف  الوطنية  الصحية  النُّظُم  عىل  الواقع  العبء  زيادة 
وحده  األورويب  االتحاد  يف  شخص  مليون  من  أكرث  أنَّ  ر  ويقدَّ
رات كل سنة. ووفقاً  ون العالج من املشاكل املتعلقة باملخدِّ يتلقَّ
األورويب  االتحاد  بلدان  نصف  من  أكرث  أبلغ  األورويب،  للمرصد 
العام  لإلنفاق  شاملة  تقديرات  عن  األخرية  العرش  السنوات  يف 
االرتهان  من  العالج  تكاليف  ذلك  يف  مبا  رات،  باملخدِّ املتعلق 
رات  باملخدِّ املتعلق  العام  اإلنفاق  أن مجموع  ر  رات. وقُدِّ للمخدِّ
يرتاوح بني ٠.٠١ يف املائة و٠.5 يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل، 
وشكلت النفقات الصحية ما يرتاوح بني ١5 يف املائة و53 يف املائة 

من ذلك املجموع.
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مكافحة  يف  الوسطى  آسيا  بلدان  األورويب  االتحاد  دعم   –٧5٠
“إجراءات  عنوانه  إقليمي  عرب  برنامج  خالل  من  رات  املخدِّ
ومن  املنظمة”  والجرمية  رات  املخدِّ ملكافحة  األورويب  االتحاد 
رات يف آسيا الوسطى.  خالل برنامج العمل الخاص مبكافحة املخدِّ
لهذا  دعمه  األورويب  املرصد  واصل  و٢٠١٨   ٢٠١٧ عامي  ويف 
الربنامج، الذي يتمثل هدفه العام يف أن تتبع بلدان آسيا الوسطى 
وقريغيزستان  وطاجيكستان  وتركامنستان  )أوزبكستان  الخمسة 
االتحاد  يف  املتبعة  الجيدة  املامرسات  تدريجيًّا  وكازاخستان( 
رات، من أجل  األورويب وعىل الصعيد الدويل بشأن سياسة املخدِّ
رات. ويشمل املستفيدون من  اإلسهام يف الحدِّ من مشاكل املخدِّ
وموظفي  رات  املخدِّ مراقبة  وخرباء  السياسات  صناع  الربنامج 

املؤسسات اإلصالحية واملستشفيات وعامة الجمهور.

ويف ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٧، وقَّعت حكومتا بيالروس   –٧5١
املعلومات  لتبادل  آلية  إنشاء  بشأن  تفاهم  مذكِّرة   وجورجيا 
وحركتها  العقلية  واملؤثِّرات  رات  باملخدِّ االتِّجار  منع  أجل   من 

غري املرشوعة.

آذار/  ٢ إىل  شباط/فرباير   ٢٦ من  تبيلييس  يف  وُعقدت   –٧5٢
مارس ٢٠١٨ حلقة عمل بشأن أفرقة التحقيق املشرتكة وعمليات 
القانون  إنفاذ  لسلطات  ممثلون  فيها  تبادل  املراقَب،  التسليم 
وأفغانستان  وأرمينيا  أذربيجان  يف  العامة  والنيابة  والجامرك 
وجورجيا  مولدوفا  وجمهورية  وبلغاريا  وباكستان  وأوكرانيا 
مكافحة  مجال  تجاربهم يف  وكازاخستان  وقريغيزستان  ورومانيا 
رات وناقشوا تدابري لتعزيز التعاون يف املستقبل يف  االتِّجار باملخدِّ

رات. مسائل مكافحة املخدِّ

االجتامع  بلغاريا  استضافت   ،٢٠١٨ حزيران/يونيه  ويف   –٧53
بشأن  والتعاون  التنسيق  آللية  املستوى  الرفيع  العرشين 
رات، التابعة لالتحاد األورويب وجامعة دول أمريكا الالتينية  املخدِّ
عىل  خاصة  بصفة  الرتكيز  جرى  املناقشات،  وخالل  والكاريبي. 
رات عرب الشبكة الخفية.  التدابري املشرتكة ملكافحة االتِّجار باملخدِّ
وتنفيذ  وضع  إىل  الرامية  التدابري  حول  مناقشات  أُجريت  كام 

رات غري املرشوعة. برامج تهدف إىل الحدِّ من الطلب عىل املخدِّ

 3–  الترشيعات والسياسات 
واإلجراءات الوطنية

بالتقرير  املشمولة  الفرتة  خالل  األورويب  املرصد  أصدر   –٧54
عدة منشورات وتقارير تقنية ودراسات استقصائية وملحات عامة 
رات،  تناولت طائفة واسعة من املواضيع املتصلة مبكافحة املخدِّ
رات،  املخدِّ ملشاكل  التصدي  بشأن  أورويب  إرشادي  دليل  منها 
وتقرير عن تدابري الوقاية البيئية األوروبية للحدِّ من السلوكيات 
غري الصحية واملحفوفة باملخاطر يف تعاطي مواد اإلدمان، ودراسة 

وإحاطة  أوروبا،  يف  رات  باملخدِّ املرتبطة  القتل  لجرائم  تحليلية 
بشأن السياسات املتعلقة بالقنَّب وقيادة السيارات، وتقرير عن 

رات والشبكة الخفية عىل الصحة واألمن. تزايد خطر املخدِّ

األورويب  املرصد  أصدر   ،٢٠١٧ األول/أكتوبر  ترشين  ويف   –٧55
الوطنية بشأن  الجديدة يف االسرتاتيجيات  التطورات  عن  تقريراً 
مع  بالتشاور  أُعدَّ  الذي  التقرير،  م  ويقدِّ أوروبا.  يف  رات  املخدِّ
رات  خرباء ويستند إىل تحليل للسياسات الوطنية الخاصة باملخدِّ
وإىل املؤلفات العلمية، ملحًة عامًة عن التطورات األخرية يف أهم 
رات،  األدوات املستخدمة إلدارة السياسات الوطنية الخاصة باملخدِّ
مثل االسرتاتيجيات وآليات التنسيق والتقييامت. ومام يشري إليه 
التقرير حدوث تغريُّ تدريجي يف االسرتاتيجيات الوطنية الخاصة 
يتجاوز  لالسرتاتيجيات  أوسع  نطاق  اعتامد  صوب  رات  باملخدِّ
املواد الخاضعة للمراقبة ليشمل مواد أخرى، وبدرجة أقل أنواعاً 

أخرى من اإلدمان.

مؤسسات  أقرَّت   ،٢٠١٧ الثاين/نوفمرب  ترشين   ١5 ويف   –٧5٦
للعمليات  كبري  بتعزيز  يسمح  ترشيعاً  املعنية  األورويب  االتحاد 
البيانات  جمع  إجراءات  وترسيع  تبسيط  خالل  من  القامئة، 
وتقييمها، مع اإلبقاء عىل النهج الحايل الثاليث الخطوات للتصدي 
للمؤثِّرات النفسانية الجديدة )أي اإلنذار املبكر وتقييم املخاطر 
وتدابري املراقبة(. ومبقتىض الترشيع الجديد سيكون أمام السلطات 
الوطنية ستة أشهر لوضع أي مادة تحت املراقبة داخل إقليمها 
األورويب  والربملان  األورويب  االتحاد  مجلس  قرار  نفاذ  بدأ  متى 
الثاين/ ترشين   ٢3 من  اعتباراً  الترشيع  وسيرسي  املادة.  بشأن 

نوفمرب ٢٠١٨.

النفسانية  املؤثرات  إستونيا  أضافت   ،٢٠١٧ عام  ويف   –٧5٧
الجديدة األحد عرش التالية إىل الجدول األول من قامئتها الوطنية 
والنيفوكسيبام؛  امليكلونازيبام؛  العقلية:  واملؤثِّرات  رات  للمخدِّ
1–naphthalenyl)1–pentyl–1H–indazol–3–و واإليفينيدين؛ 

وامليتيزوالم؛  الفلوروإيثيل؛  و4–فينيدات   ،yl(–methanone
إيثيل  وثنايئ  ١–بروبيونيل–ليرسجيك؛  حمض  إيثالميد  وثنايئ 
إيثيالميد  وثنايئ   ،CUMYL–4CN–BINACAو األميالمني؛ 
حمض ٦–إيثيل–٦–نور–ليرسجيك )ETH–LAD(، و4–فينيدات 

.)4F–MPH( الفلوروميثيل

ويف كانون األول/ديسمرب ٢٠١٧، اعتُمدت يف الجبل األسود   –٧5٨
اسرتاتيجية وطنية جديدة بشأن تقييم مخاطر الجرمية الخطرية 
األولوية  مجاالت  دت  ُحدِّ السياسات،  صعيد  وعىل  واملنظَّمة. 
الديني؛  والتطرف  اإلرهاب   :٢٠١٨–٢٠١٩ للفرتة  التالية  الستة 
رات؛ والهجرة غري املرشوعة؛ واألفعال اإلجرامية  واالتِّجار باملخدِّ
املنظَّمة؛  الجرمية  جامعات  بني  الرصاعات  عن  الناشئة  الخطرية 
كبرية؛  فائدة  وبأسعار  املرصفية  النظم  خارج  األموال  وإقراض 

والفساد العايل املستوى.

ويف نيسان/أبريل ٢٠١٨، اعتمدت حكومة االتحاد الرويس   –٧5٩
رات واملؤثِّرات  قراراً يفرض ضوابط أشد رصامة عىل حركة املخدِّ
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متوافقة  التنظيمية  اإلجراءات  جعل  بغية  وسالئفها،  العقلية 
التي  األغراض  من  وكان  الصلة.  ذات  الدولية  الترشيعات  مع 
تداول  عىل  رصامة  أشد  ضوابط  فرض  القرار  أجلها  من  اعتُمد 
فينيل  ثنايئ  السليفة  ونقل  ١–فينيل–٢–نيرتوبروبني  السليفة 
األسيتونيرتيل من الجدول الثالث من الفهرس الرابع إىل الجدول 
للمراقبة يف  الخاضعة  السالئف  لقامئة  الرابع  الفهرس  الثاين من 

االتحاد الرويس.

األورويب  االتحاد  مجلس  قرر   ،٢٠١٨ أيار/مايو  ويف   –٧٦٠
هام  الجديدة،  االصطناعية  القنَّبني  شبائه  من  اثنتني   وضع 
تحت   ،CUMYL–CN–BINACAو  ADB–CHMINACA
وكانت  األورويب.  االتحاد  يف  األعضاء  الـ  ٢٨  الدول  يف  املراقبة 
رات األورويب منذ عامي  هاتان املادتان متوافرتني يف سوق املخدِّ

٢٠١4 و٢٠١5، عىل التوايل، عىل األقل.

والشؤون  العدل  مجلس  اعتمد   ،٢٠١٨ آذار/مارس  ويف   –٧٦١
للجزاءات  بدائل  بشأن  األورويب  املجلس  استنتاجات  الداخلية 
رات، وذلك  املخدِّ يتعاطون  الذين  الجناة  املفروضة عىل  القرسية 
من أجل منع الجرمية والحد من حاالت معاودة اإلجرام وتعزيز 
كفاءة نظام العدالة الجنائية وتقليل املخاطر االجتامعية إىل الحد 
األدىن. وتشمل هذه التدابرُي البديلُة التوعية وتعليق التحقيق أو 
 املالحقة القضائية وتعليق تنفيذ العقوبة، مع توفري العالج وإعادة 

التأهيل والتعايف والرعاية الالحقة وإعادة اإلدماج يف املجتمع. 

استخدام  قانون  نفاذ  أملانيا  يف  بدأ   ،٢٠١٧ عام  ويف   –٧٦٢
القامئة  الصيدالنية  املنتجات  استرياد  ينظِّم  الذي  القنَّب كدواء، 
ووصفها  محليًّا  وإنتاجها  العشبي،  القنَّب  فيها  مبا  القنَّب،  عىل 
الجديدة  النفسانية  املؤثِّرات  تُنظَّم  حيث  هولندا،  ويف  كدواء. 
من خالل إدخال تعديالت عىل جداول قانون األفيون، أُدرجت 
الجدول  يف   ٢٠١٧ عام  يف   )4–FA( 4–فلوروأمفيتامني  املادة 
رات، بسبب تقارير تفيد بحدوث وفيات مرتبطة  األول للمخدِّ
املادة،  رات هذه  املخدِّ لجنة  أدرجت  املادة. وقد  تلك  بتعاطي 
الجدول  يف   ،٢٠١٨ آذار/مارس   ١4 املؤرخ   ١٢/٦١ مبقررها 
 ٢٠١٧ األول/أكتوبر  ترشين  ويف   .١٩٧١ سنة  اتفاقية  من  الثاين 
رات،  املخدِّ مبراقبة  الخاصة  لوائحها  لكسمربغ  حكومة  لت  عدَّ
رة  املخدِّ العقاقري  قوائم  إىل  نفسانية  مؤثرات  عدة  بإضافة 
واملؤثِّرات العقلية. وعالوًة عىل ذلك، أقرَّت حكومة لكسمربغ 
 يف عام ٢٠١٨ مرشوع قانون يسمح باالستخدام الطبي للقنَّب.
ويف عام ٢٠١٧ بدأ يف فرنسا نفاذ ترشيع جديد يسمح مبراقبة 
شبائه القنَّبني االصطناعية. ويف تشيكيا، أُضيف٦٠ مؤثراً نفسانيًّا 
جديداً إىل قامئة املواد الخاضعة للمراقبة. ويف عام ٢٠١٨ أُضيف 
للمراقبة  الخاضعة  املواد  قوائم  إىل  جديداً  نفسانيًّا  مؤثراً   43 

يف السويد. 

ومكَّن املرسوم املليك بشأن املواد الخاضعة للمراقبة الذي   –٧٦3
بدأ نفاذه يف بلجيكا يف ٢٦ أيلول/سبتمرب ٢٠١٧ من تصنيف املواد 

وكان  للمجموعات.  عامة  تعريفات  حسب  للمراقبة  الخاضعة 
مام نصَّ عليه املرسوم استحداث إعفاء من رشط الحصول عىل 
ة،  إذن لتصدير املؤثِّرات العقلية يف حالة الرضورة اإلنسانية املُلحَّ
مكتفياً باشرتاط توجيه إشعار الحق إىل الوكالة االتحادية لألدوية 

واملنتجات الصحية.

وهناك عدة بلدان يف أوروبا تُقيِّم سياساتها واسرتاتيجياتها   –٧٦4
ومن  للمؤرشات  املستمر  الرصد  خالل  من  رات  باملخدِّ املتعلقة 
كرواتيا  أجرت   ٢٠١٧ عام  ويف  دة.  محدَّ بحثية  مشاريع   خالل 
للفرتة  رات  املخدِّ تعاطي  ملكافحة  الوطنية  السرتاتيجيتها  تقييامً 
وضع  عىل  الحكومة  التقييم  نتائج  وساعدت   .٢٠١٢–٢٠١٧

رات للفرتة التي تيل عام ٢٠١٧.  اسرتاتيجية جديدة بشأن املخدِّ

الوطنية  اسرتاتيجيتها  أيرلندا  أطلقت   ،٢٠١٧ عام  ويف   –٧٦5
واملساعدة عىل التعايف:  الرضر  من  “الحد  املعنونة  رات،  للمخدِّ
رات  املخدِّ لتعاطي  للتصدي  صحي  ه  توجُّ ذات  تدابري 
أهداف  وتشمل   .”٢٠٢5–٢٠١٧ للفرتة  أيرلندا  يف  والكحوليات 
وتقليل  والرفاه،  الصحة  وحامية  تعزيز  االسرتاتيجية  هذه 
األدىن،  الحد  إىل  اإلدمان  مواد  تعاطي  عن  الناجمة  األرضار 
وتعزيز تدابري إعادة التأهيل والتعايف، وتقييد إمكانية الحصول 
وإجراءات  سياسات  واستحداث  املرشوعة،  غري  رات  املخدِّ عىل 

شاملة قامئة عىل شواهد علمية. 

رات  املخدِّ بشأن  املتحدة  اململكة  اسرتاتيجية  وتهدف   –٧٦٦ 
من  الحدِّ  إىل   ،٢٠١٧ متوز/يوليه  يف  أُطلقت  التي   ،٢٠١٧ لعام 
الضارة  العقاقري  من  وغريها  املرشوعة  غري  رات  املخدِّ تعاطي 
 ٢٠١٨ عام  ويف  االرتهان.  من  األشخاص  تعايف  معدالت  وزيادة 
لجدَولة  مراجعة  إجراء  عن  املتحدة  اململكة  حكومة  أعلنت 
واملنتجات  للقنَّب  والعالجية  الطبية  الفوائد  ستشمل  القنَّب، 
بني  يوازن  تقييم  بإجراء  القنَّب، وستسمح  القامئة عىل  الدوائية 
املراجعة  تشمل  ولن  العمومية.  الصحة  واحتياجات  األرضار 
العقوبات  من  أيًّا  أو  باء،  الطبقة  من  ر  كمخدِّ القنَّب  تصنيف 

املفروضة عىل الجرائم املتعلقة بالقنَّب. 

َمْنَفذ   5٠٠ من  أكرث  يف  عالنية  القنَّب  يباع  هولندا،  ويف   –٧٦٧
البالغ  البلد  بلديات  ربع  حوايل  يف  تعمل  “مقاهي”،  تسمى 
املنافذ  تلك  يف  القنَّب  ببيع  يُسمح  وبينام  بلدية.  عددها  3٨٠ 
“املقاهي”.  تلك  إىل  القنَّب  بتوريد  يُسمح  ال  معينة،  برشوط 
وقد أدى ذلك إىل خلق سوق غري مرشوعة يف إنتاج القنَّب ويف 
توزيعه بالجملة. ويف ترشين األول/أكتوبر ٢٠١٧ أعلنت حكومة 
هولندا عن اعتزامها السامَح بإجراء تجربة بشأن توريد القنَّب 
عىل  يزيد  ال  عدد  يف  املوجودة  “املقاهي”  إىل  مرشوعة  بصفة 
دت وزارة العدل واألمن  ١٠ بلديات. ويف آذار/مارس ٢٠١٨ زوَّ
ووزارة الصحة والرعاية االجتامعية والرياضة الربملان الهولندي 
أخرى،  أمور  جملة  ضمن  التي ستتطلب،  التجربة،  بتفاصيل 
رات،  املخدِّ مبراقبة  املتعلقة  الترشيعات  عىل  تعديالت  إدخال 
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وتحديد البلديات وزارعي القنَّب، وإنشاء اتحاد بحثي من أجل 
تسهيل إنتاج القنَّب وتوريده إىل “املقاهي” ملدة أربع سنوات. 
وبعد االنتهاء من التجربة، سيعاود العمل باللوائح التي تحكم 
مراقبة القنَّب حاليًّا. وتفيد السلطات بأن من املتوقع أن تسمح 
التجربة بإجراء تقييم ألثر تزويد “املقاهي” بالقنَّب عىل الصحة 

العمومية والجرمية والسالمة العمومية يف البلديات املعنية. 

بصيغتها   ،1٩٦1 سنة  اتفاقية  أنَّ  مجدداً  الهيئة  وتؤكد   –٧٦٨
يف  األطراف  تتخذ  أن  منها عىل   4 املادة  يف  تنصُّ  لة،  املعدَّ
وتنفيذ  إلنفاذ  الالزمة  واإلدارية  الترشيعية  التدابري  االتفاقية 
رات وصنعها  أحكام االتفاقية، كل يف إقليمها، ولقرص إنتاج املخدِّ
واستعاملها  وتجارتها  وبيعها  وتوزيعها  واستريادها  وتصديرها 

وحيازتها عىل األغراض الطبية والعلمية دون سواها. 

الزراعة واإلنتاج والصنع واالتجار  –٤

العقاقري املخدِّرة )أ( 

رات تعاطياً يف أوروبا. ويشكل  ال يزال القنَّب أكرث املخدِّ  –٧٦٩
تجارة  سوق  من  املائة(  )3٨ يف  األكرب  الحصة  ر  املخدِّ هذا 
رت قيمتها  رات غري املرشوعة يف االتحاد األورويب، التي قُدِّ املخدِّ
داخل  العشبي  القنَّب  ويُزرع  يورو.  مليار  بـ ٢4   ٢٠١3 عام  يف 
ب إىل أوروبا من بلدان  أوروبا، ومعظمه داخل املباين، كام يُهرَّ
ولكن  املغرب  من  معظمه  فيهرَّب  القنَّب  راتنج  ا  أمَّ أخرى. 

يتزايد إنتاجه يف أوروبا نفسها. 

 ٧٦3 ٠٠٠ عن  األورويب  االتحاد  يف  أُبلغ   ،٢٠١٦ عام  ويف   –٧٧٠
العشبي  للقنَّب  القنَّب، منها ٠٠٠ 4٢٠ ضبطية  ضبطية ملنتجات 
لنبتات  ضبطية  و٠٠٠ ٢٢  القنَّب  لراتنج  ضبطية  و٠٠٠ 3١٧ 
دخول  نقطة  هي  التي  إسبانيا،  ظلَّت   ٢٠١٦ عام  ويف  القنَّب. 
رئيسية لراتنج القنَّب املنتج يف املغرب، تستأثر مبعظم ضبطيات 
راتنج القنَّب يف االتحاد األورويب. وكانت البلدان األوروبية التي 
عام  يف  القنَّب  راتنج  من  واحد  من طن  أكرث  عن ضبط  أبلغت 
وإيطاليا  طنًّا(،   5٧.4( وفرنسا  طنًّا(،   334.٩( إسبانيا  هي   ٢٠١٧
أطنان(،  واليونان )3.٦  طنًّا(،   ١4.٨( والربتغال  طنًّا(،   ١٨.٧(
 واململكة املتحدة )٦.3 أطنان(، والسويد )3.٢ أطنان(، وليتوانيا

واالتحاد  طن(،   ١.٢( وبولندا  طن(،   ٢.٠( والرنويج  طن(،   ٢.١(
الرويس )١.١ طن(. ومل تكن بيانات املضبوطات لعام ٢٠١٧ متاحة 
األوروبية  البلدان  ببعض  يتعلق  فيام  التقرير  هذا  كتابة  وقت 
التي أبلغت مراراً عن مضبوطات تزيد عىل طن واحد من راتنج 

القنَّب، وال سيام الدامنرك وهولندا. 

داخل  زراعته  إىل  القنَّب  نبتات  ضبطيات  تشري  ورمبا   –٧٧١
البلدان. ويف عام ٢٠١٧ أُبلغ عن ضبط وإبادة نبتات قنَّب مزروعة 
بصفة غري مرشوعة خارج املباين و/أو داخلها يف معظم البلدان يف 

املنطقة، مبا يف ذلك عدد من الدول األعضاء يف االتحاد األورويب، 
والبوسنة  وأوكرانيا  وأندورا  وألبانيا  الرويس  االتحاد  يف  وكذلك 

والهرسك والجبل األسود. 

ويف سلوفاكيا، ازدادت زراعة القنَّب غري املرشوعة خارج   –٧٧٢
بنسبة  بها،  واالتجار  محليًّا  استهالكها  بغرض  وداخلها،   املباين 
السويد،  ويف  التقرير.  بهذا  املشمولة  السنة  خالل  املائة  يف   4٠
شهدت الزراعة غري املرشوعة انخفاضاً كبرياً منذ بلوغها ذروة يف 
عام ٢٠١4. وقد يكون هذا االنخفاض ناتجاً عن جهود املكافحة 
التي اتخذتها سلطات إنفاذ القانون وعن زيادة يف تهريب منتجات 

القنَّب املشرتاة عرب اإلنرتنت إىل البلد. 

رات  وبرز الجبل األسود كنقطة دخول وبلد عبور للمخدِّ  –٧٧3
التي تهرَّب إىل أسواق أوروبا الغربية. وعىل الرغم من وجود سوق 
يف  القنَّب  تعاطي  زيادة طفيفة يف  عن  أُبلغ  فقد  محلية صغرية 
الجبل األسود يف عام ٢٠١٧ بسبب تهريبه من ألبانيا املجاورة — 
التي هي منِتج رئييس للقنَّب يف أوروبا الرشقية — وأيضاً بسبب 
وجود إنتاج محيل ضيِّق النطاق. ويف عام ٢٠١٧ بلغت مضبوطات 
طن.   ٢.٦5 قدره  مبجموع  جديداً،  قياسيا  رقامً  البلد  يف  القنَّب 

وكان معظم املضبوطات لقنَّب عشبي ناشئ يف ألبانيا.

رة  ويف بيالروس، ارتفعت الكمية اإلجاملية للعقاقري املخدِّ  –٧٧4
واملؤثِّرات العقلية التي ضبطتها سلطات الجامرك يف عام ٢٠١٧ 
مبقدار ٦٠ ضعفاً مقارنة بعام ٢٠١٦، وفقاً لرئيس لجنة الجامرك 

الحكومية. 

القنَّب  وراتنج  العشبي  القنَّب  مفعول  قوة  وازدادت   –٧٧5
عموماً يف بلدان االتحاد األورويب منذ عام ٢٠٠٦. ويف حني استقر 
محتوى القنَّب العشبي من الترتاهيدروكانابينول عند نحو ٩ إىل 
القنَّب  راتنج  محتوى  استمر   ،٢٠١3 عام  حوايل  يف  املائة  يف   ١٢
 ١4 بني  ما  إىل  فوصل  االزدياد،  يف  الترتاهيدروكانابينول   من 
السوق  يف  رين  املخدِّ سعر  وكان   .٢٠١٦ عام  يف  املائة  يف  و٢١ 
يورو  تقريباً، يف نطاق ٨ إىل ١٢   السوداء يف عام ٢٠١٦ متساوياً 

و٩ إىل ١3 يورو للغرام، عىل التوايل. 

ونظراً التساع نطاق توافر الهريوين، الذي يأيت أساساً من   –٧٧٦
يف  األفيونية  للمؤثرات  املرشوع  غري  الصنع  اقترص  أفغانستان، 
أوروبا حتى وقت قريب عىل منتجات خشخاش األفيون املصنوعة 
ة  عدَّ اكتشاف  ويدل  الرشقية.  أوروبا  بلدان  بعض  يف  محليا 
مختربات لتحوِيل املورفني إىل هريوين يف إسبانيا وتشيكيا وهولندا 
يف السنوات األخرية عىل أنَّ بعض الهريوين يُصنع اآلن يف أوروبا. 
األورويب  االتحاد  يف  املضبوط  للهريوين  اإلجاميل  الحجم   وبلغ 
4.3 أطنان يف عام ٢٠١٦، و4.5 أطنان يف عام ٢٠١5. ويف عام ٢٠١٧ 
من  كيلوغرام  تزيد عىل ١٠٠  الهريوين  أبلغ عن مضبوطات من 
وبلغاريا  كيلوغراماً(   ٨45( املتحدة  اململكة  من  كل  الهريوين 
 5٢4( وإسبانيا  كيلوغرامات(   ٦١٠( وإيطاليا  كيلوغراماً(   ٦٩٨(
كيلوغراماً(   ٢٩٨( وأملانيا  كيلوغراماً(   35٩( واليونان  كيلوغراماً( 
ضبط  عن  بلغاريا  أبلغت  كام  كيلوغرامات(.   ١١٠( وأوكرانيا 
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كميات كبرية من املورفني )٢٢١ كيلوغراماً(. ووفقاً للسلطات يف 
عبور جديدة  نقطة  أصبحت  قد  موزامبيق  تكون  رمبا  الربتغال، 

للهريوين الذي يهرَّب إىل الربتغال. 

السوق  يف  املتاحة  األخرى  األفيونية  املؤثرات  وتشمل   –٧٧٧
وامليثادون،  الدوايئ،  واملورفني  األفيون،  أوروبا  املرشوعة يف  غري 
املرتبطة  واملواد  والفنتانيل،  والرتامادول،  والبوبرينورفني، 
ب من مصادر  بالفنتانيل. ورمبا كان بعض املؤثرات األفيونية يرسَّ
بصفة  يُصنع  اآلخر  كان بعضها  رمبا  صيدالنية مرشوعة، يف حني 
غري مرشوعة. ويف عام ٢٠١٧ أبلغت إستونيا والربتغال ورومانيا 
عن  أخرى،  بلدان  ضمن  والرنويج،  وفنلندا  والسويد  وسلوفاكيا 
مضبوطات من املواد املرسبة و/أو املصنوعة بصفة غري مرشوعة، 

من نوعي املنشأ هذين كليهام. 

ووفقاً للمرصد األورويب، رمبا كان الزدياد صنع الكوكايني   –٧٧٨
فبينام  األورويب.  االتحاد  يف  السوق  أثر عىل  الجنوبية  أمريكا  يف 
فإنَّ  مستقرة  األورويب  االتحاد  بلدان  يف  الكوكايني  أسعار  ظلَّت 
أكرث  منذ  لها  مستوًى  أعىل  عند  حاليًّا  هي  ر  املخدِّ نقاء  درجة 
“الكراك”  توافر كوكايني  ازدياد  أيضاً  القلق  يثري  من عقد؛ ومامَّ 
وتعاطيه. وتدل عمليات تحليل مياه الرصف عىل حدوث زيادة 
يف استهالك الكوكايني يف بعض األماكن يف أوروبا عىل مدى الفرتة 

٢٠١١–٢٠١٧، ال سيام يف عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧.

ويُنقل الكوكايني إىل أوروبا بوسائل مختلفة، منها رحالت   –٧٧٩
والطائرات  الربيدية  الجوي والشحنات  الجوية والشحن  الركاب 
مجموع  بلغ  وقد  البحرية.  والحاويات  واليخوت   الخاصة 
يات الكوكايني التي ُضبطت يف عام ٢٠١٦ يف االتحاد األورويب  كمِّ
إسبانيا  تجاوزت  طنًّا(   3٠( بلجيكا  ألنَّ  ونظراً  طنًّا.   ٧٠.٩ 
مضبوطات  من  كمية  أكرب  صاحب  البلد  بصفتها  طنًّا(   ١5.٦(
االتحاد األورويب يف عام ٢٠١٦، فرمبا تكون أهمية  الكوكايني يف 
الجزيرة  شبه  عرب  أوروبا  إىل  املتجهة  الكوكايني  تهريب  دروب 
أوروبية  دول  يف  موانئ  لصالح  قليالً  تراجعت  قد  األيبريية 
 أخرى. ويف عام ٢٠١٧ كانت البلدان التي أبلغت عن مضبوطات 
بلجيكا  الكوكايني هي   ال تقل عن طن واحد من هيدروكلوريد 
)44.٨ طنًّا( وإسبانيا )4١ طنًّا( وفرنسا )١٧.5 طنًّا( وأملانيا )٨.٢ 
أطنان(   4.١( وإيطاليا  أطنان(   5.٧( املتحدة  واململكة   أطنان( 
ببلدان  الخاصة  املضبوطات  بيانات  أنَّ  غري  والربتغال)٢.٧ طن(. 
أوروبية عدة، منها هولندا، مل تكن متاحًة وقت كتابة هذا التقرير. 

املؤثِّرات العقلية )ب( 

طة االصطناعية  األمفيتامني وامليثامفيتامني من العقاقري املنشِّ  –٧٨٠
أجل  من  األورويب  االتحاد  يف  مرشوعة  غري  بصفة  تصنع  التي 
السوق املحلية غري املرشوعة، رغم أنَّ بعض األمفيتامني املوجود 
ه أيضاً إىل أسواق يف الرشق األوسط ورشق آسيا  يف املنطقة يوجَّ
عن  البالغات  معظم  عن  وترد  وأوقيانوسيا.  رشقها  وجنوب 
عمليات صنع األمفيتامني من بلجيكا وبولندا وهولندا، وبدرجة 

أقل، من أملانيا وبلدان البلطيق. ويف عام ٢٠١٦ بلغ حجم مضبوطات 
األورويب  االتحاد  األعضاء يف  الدول  عنها  أبلغت  التي  األمفيتامني 
5.٧ أطنان. وعىل وجه العموم، كانت كمية األمفيتامني املضبوطة 
ما بني  تراوحت  إذ  األورويب مستقرة منذ عام ٢٠١٠،  االتحاد  يف 
5 و٦ أطنان يف السنة. وكانت أملانيا )٦٦٩ ١ كيلوغراماً( واململكة 
وبولندا  كيلوغراماً(   ٨٩٢( والسويد  كيلوغراماً(   ١  35٦(  املتحدة 
والرنويج  كيلوغراماً(   43٩( وفرنسا  كيلوغراماً(   5٨٢( 
الرويس  واالتحاد  كيلوغرام(   4٠٠( وبلغاريا  كيلوغراماً(   4٢٧( 
وبلجيكا  كيلوغرامات(   ٢٠3( وفنلندا  كيلوغراماً(   3٩3( 
)١٢٨ كيلوغراماً( من بني البلدان األوروبية التي أبلغت عن ضبط 

كميَّات من األمفيتامني تزيد عىل ١٠٠ كيلوغرام يف عام ٢٠١٧.

ورغم أنَّ توافر امليثامفيتامني قد ازداد يف االتحاد األورويب   –٧٨١
خالل العقد األخري، فهو ال يزال أقلَّ بكثري من توافر األمفيتامني. 
للميثامفيتامني يف املنطقة يف  الصنع غري املرشوع  ويجري معظم 
تشيكيا، وإىل حد ما، يف املناطق الحدودية للبلدان املجاورة لها. ويف 
عام ٢٠١٦ كان يف تشيكيا ٢٦١ مخترباً من املختربات غري املرشوعة 
عن  أُبلغ  التي  مخترباً   ٢٩١ عددها  البالغ  امليثامفيتامني  لصنع 
تفكيكها يف االتحاد األورويب. وكانت السليفة الكيميائية التي يغلب 
استخدامها يف تلك املختربات هي السودوإيفيدرين، الذي يُستخرج 
عربها.  أو  بولندا  من  األول  املقام  يف  تُهرَّب  دوائية  منتجات  من 
يف  محصورة  كانت  امليثامفيتامني  صنع  عمليات  معظم  أنَّ  ومع 
املختربات الصغرية فقد أُبلغ أيضاً عن عمليات صنع واسعة النطاق 
هة إىل بلدان أخرى يف املنطقة. ويف عام ٢٠١٦  لذلك العقار موجَّ
 بلغت مضبوطات امليثامفيتامني املبلَّغ عنها داخل االتحاد األورويب 
امليثامفيتامني  من  مضبوطات  عن  أبلغ  عام ٢٠١٧  ويف  طن.   ٠.5
تزيد عىل 5٠ كيلوغراماً كل من االتحاد الرويس )١3١ ١ كيلوغراماً( 
وتشيكيا  كيلوغراماً(   ١١4( وأملانيا  كيلوغراماً(   ١٢3(  وفرنسا 
)٩3 كيلوغراماً( والرنويج )٧٦ كيلوغراماً( وإيطاليا )5٧ كيلوغراماً( 

وفنلندا )5٦ كيلوغراماً( وسلوفاكيا )5١ كيلوغراماً(.

ويف تشيكيا، ظلَّ معدل الصنع غري املرشوع للميثامفيتامني   –٧٨٢
ا، حيث كُِشف يف عام ٢٠١٧ عن ٢٦4 مخترباً للميثامفيتامني،  مستقرًّ
منها ١٩ مخترباً من الحجم الكبري املتوسط، وميكن لهذه املختربات 
أن تنتج ما بني ٠.5 كيلوغرام و5٠ كيلوغراماً من العقاقري يف كل 
 دورة صنع منطية. ويف عام ٢٠١٧ فكَّكت السلطات يف سلوفاكيا 
ما مجموعه ١١ مخترباً لصنع امليثامفيتامني، كانت ٨ منها مختربات 
هذا العقار  إلنتاج  معظمها  يف  مخصصة  الحجم،  صغرية  منزلية 
من املستحرضات الصيدالنية التي تحتوي عىل السودوإيفيدرين، 
وقادرة  الحجم  متوسطة  فكانت  املتبقية  الثالثة  املختربات  ا  أمَّ
عىل إنتاج ما يصل إىل ١٠ كيلوغرامات من العقاقري يف كل دورة 
مرشوعة  غري  مختربات  خمسة  فُكِّكت   ٢٠١٧ عام  ويف  صنع. 
إسبانيا.  يف  وواحد  أملانيا  يف  واثنان  بولندا  يف   للميثامفيتامني 
كام فُكِّك يف ليتوانيا مخترب رسي واحد كان يُنتَج فيه امليثامفيتامني 

من املادة ١–فنيل–٢–بروبانون.

الواضح األخري لسوق “اإلكستايس”  االنتعاش  د  – وقد تجسَّ ٧٨3
إنتاج  مواقع  عدد  ازدياد  يف  األورويب  االتحاد  يف  املرشوعة  غري 
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املادة  من  محتواه  وازدياد  مضبوطاته  وازدياد  العقار  هذا 
ميثيلني ديوكيس ميثامفيتامني )MDMA( بصفتها املكون الفعال 
االتحاد  يف  األعضاء  الدول  أبلغت   ٢٠١٦ عام  ويف  أقراصه.  يف 
ميثامفيتامني  ديوكيس  للميثيلني  ضبطية   ٢4  ٠٠٠ عن  األورويب 
)٢٩5 كيلوغراماً من املادة(، إىل جانب 5.3 ماليني قرص يحتوي 
من  ١.٢ طن  أسرتاليا عن ضبط  أبلغت  ذلك،  إىل  وإضافة  عليه. 
امليثيلني ديوكيس ميثامفيتامني  الناشئ يف أوروبا. ويف عام ٢٠١٦ 
فُكِّك ١١ مخترباً غري مرشوع لصنعه يف االتحاد األورويب )١٠ يف 
الذي  العدد  ضعف  من  أكرث  وهذا  بلجيكا(،  يف  وواحد  هولندا 
فُكِّك يف عام ٢٠١5. ويف عام ٢٠١٧ كُِشف عن ثالثة مختربات غري 
مرشوعة لصنع امليثيلني ديوكيس ميثامفيتامني يف السويد، وواحد 

يف بلجيكا، وواحد يف بولندا.

مضبوطات  عن  أبلغت  التي  األوروبية  البلدان  بني  ومن   –٧٨4
عام  يف  األمفيتامينية  املنشطات  غري  اصطناعية  عقاقري  من 
واململكة  وليتوانيا  إستونيا وسلوفاكيا ولكسمربغ  أبلغت   ،٢٠١٧
الليرسجيك  حامض  إيثيالميد  ثنايئ  من  مضبوطات  عن  املتحدة 
)LSD(؛ وأبلغت إستونيا ولكسمربغ والرنويج وبلدان أخرى عن 
ووفقاً   .)GHB( الزبد  غاما–هيدروكيس  حمض  من  مضبوطات 
إيثيالميد  ثنايئ  العقار  ضبطيات  تضاعفت  األورويب،  للمرصد 
االتحاد  يف  تقريباً  ضبطية(   ١  ٨٠٠ )حوايل  الليرسجيك  حامض 
كمية  أن  من  الرغم  عىل   ،٢٠١٠–٢٠١٦ الفرتة  خالل  األورويب 

العقار املضبوطة كانت متقلبة.

املعنونة  دراستها  يف  هولندا،  يف  الرشطة  ألكادميية  ووفقاً   –٧٨5
 The Netherlands and Synthetic Drugs: An Inconvenient
املتأتية من  اإليرادات  بلغت  عام ٢٠١٨،  نرُشت يف  التي   ،Truth
سوق العقاقري االصطناعية غري املرشوعة يف هولندا ١٨.٩ مليار يورو 
منها  املقدرة مستبعد  اإليرادات  عام ٢٠١٧. وهذه  األقل يف  عىل 
اإليرادات املتأتية من صنع األمفيتامينات وعقار امليثيلني ديوكيس 
واإليرادات  الخارج،  مواطنني هولنديني يف  ِقبل  من  ميثامفيتامني 

املتأتية من إنتاج عقاقري أخرى غري العقاقري االصطناعية.

السالئف  )ج( 

ما فتئت بلدان أوروبا، لعدة سنوات، تضبط مواد خاضعة   –٧٨٦
العقاقري  الدولية ومواد غري مجدولة تستخدم يف صنع  للمراقبة 
االصطناعية يف املنطقة بصفة غري مرشوعة، ال سيام األمفيتامني 
ذلك  وشمل  ميثامفيتامني.  ديوكيس  وامليثيلني  وامليثامفيتامني 
فينيل–٢– ديوكيس  4،3–ميثيلني  غليسيديك  حمض  مشتقات 

الصنع  يف  استخدامها  ميكن  التي   ،3,4–MDP–2و بروبانون 
واإليفيدرينات؛  ميثامفيتامني  ديوكيس  للميثيلني  املرشوع  غري 
مشتقات  ذلك  يف  مبا   ،)P–2–P( ١–فينيل–٢–بروبانون  واملادة 
حمض غليسيديك ميثيل هذه املادة؛ واملادتني ألفا–فينيل أسيتو 
 ،)APAA( واأللفا فينيل أسيتو أسيتاميد )APAAN( أسيتونيرتيل
غري  بصفة  األمفيتامينات  صنع  يف  استخدامهام  ميكن  اللتني 

مرشوعة. وعىل سبيل املثال، أبلغت ألبانيا يف عام ٢٠١٧ عن ضبط 
كمية كبرية )١.3 طن( من األلفا–فينيل أسيتو أسيتونيرتيل.

لبلدان  املتجرين  استهداف  يتزايد   ،٢٠١٦ عام  ومنذ   –٧٨٧
االتحاد األورويب باحثني عن مصادر جديدة ألنهيدريد الخل. وقد 
استمرت محاوالت ترسيب هذه املادة حتى أواسط عام ٢٠١٧، 
عندما بدأ عدد محاوالت الترسيب املكتشفة يف االنخفاض، وإن 
مل تختف تلك املحاوالت متاماً. وعىل النقيض من هذا االنخفاض 
يف محاوالت الترسيب، استمر طوال عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ االتِّجار 
ب سابقاً، كام يتضح من عدد ضبطيات تلك  بأنهيدريد الخل املرسَّ
املادة التي يشتبه يف أنها أوروبية املنشأ، داخل املنطقة وخارجها. 
منها  تهريبه  ثم  املنطقة  يف  الخل  أنهيدريد  ترسيب  أنَّ  ويبدو 
الحقاً رمبا يكون قد تيرسَّ بسبب اختالف النُّهج التي تتبعها الدول 
األعضاء يف االتحاد األورويب يف تنفيذ أحكام معينة من ترشيعات 

االتحاد األورويب الخاصة مبراقبة السالئف. 

مراقبة  لحالة  شامل  استعراض  عىل  االطالع  وميكن   –٧٨٨
رات  السالئف والكيمياويات التي يكرث استخدامها يف صنع املخدِّ
واملؤثِّرات العقلية بصفة غري مرشوعة يف املنطقة يف تقرير الهيئة 

لعام ٢٠١٨ عن تنفيذ املادة ١٢ من اتفاقية سنة ١٩٨٨.

املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية )د( 

املؤثرات  سيَّام  ال  الجديدة،  النفسانية  املؤثِّرات  واصلت   –٧٨٩
القنَّبني  وشبائه  للغاية  املفعول  القوية  االصطناعية  األفيونية 

االصطناعية، التسبب يف مشاكل صحة عمومية يف أوروبا.

نفسانيًّا  مؤثِّراً   5١ عن  مرة  ألول  كُشف   ،٢٠١٧ عام  ويف   –٧٩٠
كل  واحدة  جديدة  مادة  نحو  أي  األوروبية:  السوق  يف  جديداً 
السابقة،  الخمس  بالسنوات  مقارنة  أقل  الرقم  وهذا  أسبوع. 
الكشف  حاالت  بلغت  عندما  و٢٠١5   ٢٠١4 عامي  ال سيام 
حاالت  يف  االنخفاض  هذا  وأسباب  سنويًّا.   ١٠٠ نحو  الجديدة 
الكشف الجديدة ليست واضحة، ولكْن ميكن أن تشمل الجهود 
الصعيدين  الجديدة عىل  النفسانية  املؤثرات  الرامية إىل جدولة 
الصني،  حكومة  اتخذتها  التي  التدابري  وكذلك  والوطني،   الدويل 
ال سيَّام عمليات إنفاذ القانون التي استهدفت املختربات التي تنتج 

املؤثِّرات النفسانية الجديدة يف ذلك البلد.

من  مجموعة  أكرب  االصطناعية  القنَّبني  شبائه  وظلت   –٧٩١
األورويب:  املرصد  التي يرصدها  الجديدة  النفسانية  املؤثِّرات 
ففي عام ٢٠١٧ أُبلغ املرصد عن عرشة أنواع من شبائه القنَّبني 
هي  االصطناعية  القنَّبني  شبائه  وكانت  الجديدة.  االصطناعية 
تواتر،  بأكرب  تضبط  التي  الجديدة  النفسانية  املؤثِّرات  أيضاً 
قدره  مجموع  من  ضبطية(  ألف   3٢( املائة  يف   45 شكلت   إذ 
٠٠٠ ٧١ ضبطية للمؤثِّرات النفسانية االصطناعية الجديدة املبلَّغ 
عنها يف تركيا والرنويج واالتحاد األورويب يف عام ٢٠١٦. وكانت 
خارج  من  أوروبا  إىل  تهرَّب  هذه  االصطناعية  القنَّبني  شبائه 
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املنطقة ثم تُخلط مع مواد نباتية مجففة وتُعبأ يف مرافق تجهيز 
الخمس  االصطناعية  القنَّبني  املنطقة. وكانت شبائه  موجودة يف 
MDMB– التي شاع ضبطها بأكرب قدر يف عام ٢٠١٦ هي املواد
 ،UR–144و AB–CHMINACA5 وF–AKB–48و CHMICA
آذار/ يف  رات  املخدِّ لجنة  قامت  التي   ،AMB–FUBINACAو

مارس ٢٠١٧ أو آذار/مارس ٢٠١٨ بإدراجها كلها ماعدا األخرية يف 
الجدول الثاين من اتفاقية سنة ١٩٧١.

النفسانية  املؤثِّرات  من  مجموعة  أكرب  ثاين  وكانت   –٧٩٢
الكاثينونات  هي  األورويب  املرصد  رصدها  التي  الجديدة 
من   ١٢ عن  األوىل  للمرة  كُشف   ،٢٠١٧ عام  ويف  االصطناعية. 
للمؤثرات  اإلجاميل  العدد  ليصل  االصطناعية،  الكاثينونات 
 .١3٠ إىل  األوروبية  السوق  يف  وجدت  التي  الجديدة  النفسانية 
وبلغت ضبطيات الكاثينونات االصطناعية يف عام ٢٠١٦ أكرث من 
٠٠٠ ٢3 ضبطية، مشكِّلة 33 يف املائة من إجاميل عدد ضبطيات 
انخفاض  وهذا  العام؛  ذلك  يف  الجديدة  النفسانية  املؤثِّرات 
املضبوطة  الكاثينونات  وكانت  السابقة.  بالسنة  مقارنة  طفيف 
املواد  هي   ٢٠١٦ عام  يف  قدر  بأكرب  ضبطها  شاع  التي  الخمسة 
 ،3–CMCو  ،4–CMCو  ،)α–PVP( ألفا–بريوليدينوفالريوفينون 
 و4–ميثيل–N،N–ثنايئ ميثيل كاثينون، وMMC–3؛ وقد ُوضعت
املادة α–PVP تحت املراقبة الدولية وأُدرجت يف الجدول الثاين 

من اتفاقية سنة ١٩٧١ يف آذار/مارس ٢٠١٦.

رات غري املرشوعة  ويف عام ٢٠١٧، كُشف يف سوق املخدِّ  –٧٩3
بينها  من  جديداً،  اصطناعيًّا  أفيونيًّا  مؤثراً   ١3 عن   األوروبية 
١٠ من مشتقات الفنتانيل. وعىل الرغم من أنَّ مشتقات الفنتانيل 
السوق  تلك  يف  كبرياً  دوراً  الحارض  الوقت  يف  تؤدي  ال  الجديدة 
فإنَّ قوتها العالية وتوافرها يف السوق بأشكال متنوعة من بينها 
البخاخات األنفية أو يف خالئط مع عقاقري أخرى، مثل الهريوين أو 
الكوكايني أو األدوية املزيفة، يجعالنها تشكل خطراً صحيًّا شديداً، 
الصحية  الرعاية  موظفي  عىل  بل  فحسب،  املتعاطني  عىل  ال 

وموظفي أجهزة إنفاذ القانون أيضاً.

ويف عام ٢٠١٦، تضاعف عدد ضبطيات املؤثرات األفيونية   –٧٩4
االصطناعية الجديدة ثالثة أضعاف مقارنة بعام ٢٠١5، وشكَّلت 
٢.3 يف املائة من مجموع املؤثِّرات النفسانية الجديدة املضبوطة 
أرباع  ثالثة  حوايل  الفنتانيل  مشتقات  وشكَّلت  العام.  ذلك  يف 
ضبطيات املؤثرات األفيونية االصطناعية الجديدة يف عام ٢٠١٦ 

البالغ عددها ٦٠٠ ١ ضبطية تقريباً.

لالتحاد  التابع  املبكر  اإلنذار  نظام  أُبلغ  ومنذ عام ٢٠١5،   –٧٩5
األورويب عن ١4 عقاراً من البن زوديازيبينات الجديدة. وميثِّل تزايد 
رات  املخدِّ والجديدة يف سوق  التقليدية  البن زوديازيبينات  توافر 
الصالت  أوروبا شاغالً بسبب  البلدان يف  غري املرشوعة يف بعض 
جرعات  تعاطي  عن  الناجمة  والوفيات  تعاطيها  بني  املحتملة 

مفرطة من املؤثرات األفيونية.

وبنهاية عام ٢٠١٧، كان املرصد األورويب يراقب ٢3 مادة   –٧٩٦
بن زوديازيبينية جديدة، كُشف عن ثالثة منها ألول مرة يف أوروبا 
 يف ذلك العام. وبينام انخفض عدد ضبطيات البن زوديازيبينات يف 

عام ٢٠١٦ مقارنة بعام ٢٠١5، ازدادت كمية املواد املضبوطة ازدياداً 
كبرياً. وشملت املؤثِّرات النفسانية الجديدة األخرى املضبوطة يف 
والفينيثيالمني  سيكلوهيكسيالمني  األريل  مواد  فئات   ٢٠١٦ عام 

والرتيبتامني والبيبرييدين والبريوليدين واألريل ألكيالمني.

ومام ميكن أن يزيد من تأكيد صحة التقارير الواردة عن   –٧٩٧
يف  الكشف  أوروبا  يف  الجديدة  النفسانية  املؤثِّرات  صنع  ازدياد 
أو  بصنع  تقوم  كانت  مختربات  وجود  عن   ٢٠١٧ عام  السويد 
تجهيز الفلونيرتازوالم، وهو مادة مشتقة من البن زوديازيبني وغري 
مراقبة دوليًّا، والسيكلوبروبيل فنتانيل، وهو ُمسكِّن أفيوين غري 

مراقب دوليًّا.

التعاطي والعالج  –5

يف  شخص  مليون   ٩٢ من  أكرث  أنَّ  إىل  التقديرات  تشري   –٧٩٨
 ،٦4 إىل   ١5 من سن  السكان  ربع  من  أكرث  أو  األورويب،  االتحاد 
رات غري املرشوعة مرة واحدة عىل األقل يف العمر.  جربوا املخدِّ
الذكور  أعىل بني  األورويب  االتحاد  رات يف  املخدِّ تعاطي  وانتشار 
تعاطي  ويشمل  مليوناً(.   3٦.3( اإلناث  بني  منه  مليوناً(   5٦.٠(
رات يف أوروبا مجموعة واسعة من املواد؛ كام يشيع تعاطي  املخدِّ
لتعاطي  الفردية  األمناط  ومتتد  واحد.  آن  يف  متعددة  عقاقري 
رات من التجريب إىل أمناط التعاطي األكرث انتظاماً ورضراً. املخدِّ

 Preventing“ املعنون  األورويب  املرصد  لتقرير  ووفقاً   –٧٩٩
overdose deaths in Europe”، الذي نرُش يف عام ٢٠١٧ ضمن 
سلسلة Perspectives on Drugs، تُويف يف عام ٢٠١٦ ما ال يقل 
األورويب  االتحاد  وبلدان  والرنويج  تركيا  يف  شخص   ٩  ٠٠٠ عن 
الشواهد  وتدل  رات.  املخدِّ من  مفرطة  جرعات  لتناول  نتيجة 
األرسة،  وأفراد  لألقران  والتدريبية  التعليمية  التدخالت  أنَّ  عىل 
تساعد  أن  ميكن  املن زيل،  النالوكسون  مشاريع  بتنفيذ  مستكملة 

عىل تقليل نسب الوفيات املرتبطة بالجرعات املفرطة.

األورويب  االتحاد  يف  القنَّب  تعاطي  انتشار  معدل  ويبلغ   –٨٠٠
نحو خمسة أضعاف معدل تعاطي املواد األخرى: فقد جرَّب نحو 
يف   ٢٦.3 نسبته  ما  أو   ،٦4 إىل   ١5 من سن  مليون شخص   ٨٧.٦
عىل  واحدة  مرة  القنَّب  تعاطي  العمرية،  الفئة  تلك  من  املائة 
األقل يف العمر. وتشري التقديرات إىل أنَّ حوايل واحد يف املائة من 
البالغني يف أوروبا يتعاطون القنَّب يوميًّا أو عىل نحو شبه يومي 
)٢٠ يوماً أو أكرث يف الشهر السابق(. وميثِّل الذكور من سن 35 إىل 
القنَّب. وتشري أحدث دراسة  نحو ثالثة أرباع متعاطي  ٦4 عاماً 
إىل  األورويب  املرصد  أجراها  رات  املخدِّ تعاطي  عن  استقصائية 
وجود اتجاه مستقر أو متزايد يف تعاطي القنَّب يف السنة السابقة 

بني األشخاص من سن ١5 إىل 34.

وال يزال الهريوين أشيع املؤثرات األفيونية غري املرشوعة   –٨٠١
تعاطياً يف أوروبا. وتشمل املؤثرات األفيونية األخرى املتعاطاة يف 
املنطقة امليثادون والبوبرينورفني والفنتانيل والكوديني واملورفني 
الذين  من  املائة  يف   ٨٠ ذكر  وقد  واألوكسيكودون.   والرتامادول 



103 الفصل الثالث-  تحليل الوضع العاليم

استهلوا يف االتحاد األورويب العالج ألول مرة من أحد املؤثرات 
العقار كان  أنَّ ذلك  الرئييس  املتعاطى  العقار  باعتباره  األفيونية 
يف   5( والبوبرينورفني  املائة(  يف   ٨( امليثادون  يليه  الهريوين، 
 املائة( والفنتانيل )٠.3 يف املائة( ومؤثرات أفيونية أخرى )حوايل 
٧ يف املائة(. ويبلغ متوسط سن بدء تعاطي الهريوين يف االتحاد 
الذين  الهريوين  متعاطي  سن  متوسط  ويبلغ  سنة،   ٢3 األورويب 

رات 34 سنة. يلتمسون العالج ألول مرة من االرتهان للمخدِّ

سكان  من  املائة  يف   5.١ حوايل  أنَّ  إىل  التقديرات  وتشري   –٨٠٢
الدول األعضاء يف االتحاد األورويب من سن ١5 إىل ٦4 جربوا تعاطي 
الكوكايني يف مرحلة ما من عمرهم. وقد أُبلغ عن أعىل معدالت 
النتشار تعاطي الكوكايني بني الشباب يف العام السابق من جانب 
اململكة املتحدة )4.٠ يف املائة( والدامنرك )3.٩ يف املائة( وهولندا 
املائة(.  يف   ٢.٩( وأيرلندا  املائة(  يف   3.٠( وإسبانيا  املائة(  يف   3.٧(
ويف عام ٢٠١٧، أفاد كل من ألبانيا وسلوفاكيا وسويرسا وكرواتيا 

وليتوانيا بحدوث بعض الزيادة يف تعاطي الكوكايني.

 ،٢٠٠٠ عام  حوايل  منذ  أنه،  إىل  املتاحة  البيانات  وتشري   –٨٠3
بلدان  األمفيتامني يف  تعاطي  نسبي يف حالة  استقرار  كان هناك 
سن  من  شخص  مليون   ١١.٩ أنَّ  إىل  التقديرات  وتشري  أوروبا. 
الفئة  تلك  املائة من  أي 3.٦ يف  األورويب،  االتحاد  إىل ٦4 يف   ١5
بوا تعاطي األمفيتامينات يف مرحلة ما من عمرهم.   العمرية، جرَّ
ويف عام ٢٠١٧ أُبلغ يف أوروبا عن انخفاض يف تعاطي األمفيتامني 
ا يف الرنويج فقد  يف كلٍّ من إيطاليا وبلغاريا واململكة املتحدة. أمَّ

ازداد تعاطي األمفيتامني.

يف  منخفضاً  كان  الذي  امليثامفيتامني،  تعاطي  معدل  ا  أمَّ  –٨٠4
فقد  وسلوفاكيا،  تشيكيا  يف  تقليديًّا  ويرتكز  عامة  بصفة  أوروبا 
أيضاً يف مناطق أملانيا املتاخمة لتشيكيا ويف  أصبح اآلن موجوداً 

إسبانيا وقربص وبلدان شامل أوروبا، مبا فيها السويد وفنلندا.

رات الذين  وأفاد نحو ٠٠٠ 35 شخص من متعاطي املخدِّ  –٨٠5
االتحاد  يف  رات  للمخدِّ االرتهان  من  صاً  متخصِّ عالجاً  استهلوا 
األورويب يف عام ٢٠١٦ بأنَّ األمفيتامينات كانت عقاقري التعاطي 
الرئيسية لديهم؛ وكان حوايل ٠٠٠ ١5 منهم زبائن للعالج للمرة 
األوىل. ويف أملانيا وبولندا وفنلندا والتفيا، مثَّل متعاطو األمفيتامني 
الجدد  امللتحقني  املائة من جميع  ١5 يف  أكرث من  رئييس  كعقار 
البالغ  العقاقري،  متعاطي  من  املائة  يف   ٩٠ قرابة  وكان  بالعالج. 
صاً يف االتحاد  عددهم ٢٠٠ ٩ شخص، الذين استهلوا عالجاً متخصِّ
باعتباره  امليثامفيتامني  تعاطي  عن  أبلغوا  والذين  األورويب 
ارهم املتعاطى الرئييس، هم من مواطني تشيكيا أو سلوفاكيا. عقَّ

متعاطي  بني  األمفيتامني  تعاطي  بدء  متوسط سن  ويبلغ   –٨٠٦
ا متوسط سن متعاطي  رات يف االتحاد األورويب ٢٠ عاماً؛ أمَّ املخدِّ
رات  للمخدِّ االرتهان  من  العالج  يستهلون  الذين  األمفيتامينات 
الطويل  بالتعاطي  املرتبطة  واملشاكل  عاماً.   ٢٩ فهو  مرة  ألول 
األمد واملزمن لألمفيتامني وتعاطيه بالحقن هي أوضح ما تكون 
ا املشاكل املرتبطة بامليثامفيتامني فهي  يف بلدان شامل أوروبا؛ أمَّ

ملحوظة بدرجة أكرب يف تشيكيا وسلوفاكيا.

وحتى وقت قريب، كان معدل انتشار تعاطي “اإلكستايس”   –٨٠٧
البلدان  بلغها يف كثري من  التي  الذروة  تراجع عن مستويات  يف 
 من أوائل القرن العرشين إىل منتصفه. وتشري التقديرات إىل أنَّ 
4.١ يف املائة )١3.5 مليوناً( من األشخاص من سن ١5 إىل ٦4 يف 
بوا “اإلكستايس” يف مرحلة ما من عمرهم.  االتحاد األورويب جرَّ
من  األشخاص  بني  مستوياته  أعىل  “اإلكستايس”  استهالك  ويبلغ 
سن ١5 إىل 34؛ وقد تعاطى “اإلكستايس” يف العام السابق نحو 
العمرية،  الفئة  تلك  يف  الذين  من  املائة(  يف   ١.٨( مليون   ٢.٢
يف  نفسها  الفئة  يف  “اإلكستايس”  تعاطي  انتشار  معدل  وتراوح 
العام السابق بني ٠.٢ يف املائة يف الربتغال ورومانيا و٧.4 يف املائة 
يف هولندا. ومن الجدير بالذكر أنَّ تعاطي “اإلكستايس” نادراً ما 

رات. ص من االرتهان للمخدِّ يُذكر كسبب الستهالل عالج متخصِّ

املؤثِّرات  بتوافر  املتعلقة  البيانات  أنَّ  من  الرغم  وعىل   –٨٠٨
ن تدريجيًّا  النفسانية الجديدة يف االتحاد األورويب آخذة يف التحسُّ
فإنَّ تقدير الطلب عىل هذه املواد ما زال يشكِّل تحدياً للمنطقة. 
ومنذ عام ٢٠١١، قامت ١3 دولة أوروبية بتزويد املرصد األورويب 
أن  بيد  الجديدة؛  النفسانية  املؤثِّرات  لتعاطي  وطنية  بتقديرات 
إمكانية  من  يحدُّ  مختلفة  استقصائية  وأسئلة  أساليب  استخدام 

مقارنة نتائج االستقصاءات.

تقرير  يف  وإدمانها،  رات  للمخدِّ الفرنيس  املرصد  وأشار   –٨٠٩
النفسانية  املؤثِّرات  متعاطي  بشأن   ٢٠١٨ آذار/مارس  يف  صدر 
وأسواقها، إىل أنَّ اعتياد تعاطي املؤثِّرات النفسانية الجديدة خالل 
السكان،  من  معينة  فئات  يف  محصوراً  كان   ٢٠١٦–٢٠١٧ الفرتة 
مثل طالب املدارس الثانوية من سن ١5 إىل ١٧ والبالغني الذين 
يتعاطون القنَّب بانتظام. ووفقاً للتقرير، يشمل تعاطي املؤثِّرات 
االصطناعية،  القنَّبني  شبائه  استنشاق  أيضاً  الجديدة  النفسانية 
التي يُعلن عنها باسم “سوائل إلكرتونية”. وكان متعاطو املؤثِّرات 
املواد عرب  رون أنَّ رشاء تلك  الجديدة يف فرنسا يتصوَّ النفسانية 
عىل  ر  التصوُّ هذا  زهم  يحفِّ أن  وميكن  جودتها؛  يضمن  اإلنرتنت 

مواصلة تعاطي تلك املواد. 

يف  الجديدة  النفسانية  املؤثِّرات  تعاطي  معدل  أنَّ  ومع   –٨١٠
االتحاد األورويب منخفض إجامالً فإنَّ تعاطيها من جانب متعاطي 
رات املعرضني بشدة للمخاطر يثري شواغل خاصة. وقد أبلغ  املخدِّ
ضمن  االصطناعية  القنَّبني  شبائه  تدخني  عن  البلدان  من  عدد 
شة، مثل املرشدين والسجناء. وعىل سبيل املثال،  املجتمعات املهمَّ
توصلت دراسة استقصائية أجريت يف سجون اململكة املتحدة يف 
البالغ عددهم   السجون  نزالء  املائة من  أنَّ 33 يف   عام ٢٠١٦ إىل 

شبائه  تعاطوا  بأنهم  أفادوا  االستقصاء  شملهم  الذين  نزيالً   ٦٢5
الشهر  خالل  “سبايس”(  باسم  تعرف  )التي  االصطناعية  القنَّبني 
السابق، بينام أفاد ١4 يف املائة منهم بأنهم تعاطوا القنَّب خالل الشهر 
السابق. غري أنَّ تعاطي املؤثِّرات النفسانية الجديدة ال يتسبَّب يف 

رات يف أوروبا.  نسبة كبرية من حاالت العالج من املخدِّ

يف  الوطنية  اإلحصاءات  ملكتب  اإلحصائية  للنرشة  ووفقاً   –٨١١
عام  أُبلغ يف  الصادرة يف آب/ أغسطس ٢٠١٨،  املتحدة،  اململكة 
عن  ناتج  بتسمم  مرتبطة  باعتبارها  وفاة  حالة   ٦١ عن   ٢٠١٧
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تعاطي املؤثِّرات النفسانية الجديدة يف إنكلرتا وويلز؛ وهذا ميثل 
تراجعاً ملحوظاً عن حاالت الوفاة البالغة  ١٢3 حالة التي أُبلغ عنها 
يف عام ٢٠١٦ إثر إجازة الحكومة يف عام ٢٠١٦ قانوَن املؤثِّرات 
وتوريد  وإنتاج  استرياد  عىل  شامالً  فرض حظراً  الذي  النفسانية 

معظم املؤثِّرات النفسانية التي مل تكن مشمولة بالقوانني. 

حامض  إيثيالميد  ثنايئ  عقار  تعاطي  انتشار  ل  معدَّ وكان   –٨١٢
الليرسجيك )LSD( والِفطْر املهلوس )املحتوي عىل السيلوسيبني( 
ا عىل وجه اإلجامل يف أوروبا لسنوات عديدة.  منخفضاً ومستقرًّ
والرنويج  وليتوانيا  وكرواتيا  الربتغال  كانت   ،٢٠١٧ عام  ويف 
ثنايئ  عقار  تعاطي  عن  أبلغت  التي  البلدان  بني  من  واليونان 

إيثيالميد حامض الليرسجيك أو الفطريات املهلوسة. 

رات  املخدِّ تعاطي  معظم  يرتبط  األورويب،  االتحاد  ويف   –٨١3 
أيضاً يف عدد قليل من  أُبلغ  أنه  باملؤثِّرات األفيونية، مع  بالحقن 
الكوكايني  أو  األمفيتامينات  مثل  طات  منشِّ تعاطي  عن  البلدان 
 بالحقن. ومنذ عام ٢٠١١ أبلغ عن حاالت تعاٍط للهريوين بالحقن 
تقديرات  منها  تتوفر  كانت  التي  الـ  ١٦  البلدان  بني  من  بلداً   ١3 
الذين استهلوا  األشخاص  بني  ومن  بالحقن.  رات  املخدِّ لتعاطي 
العالج ألول مرة وأفادوا بأنَّ الهريوين كان العقار الرئييس املتعاطى 
رات يف عام  لديهم عند بدئهم العالج املتخصص من االرتهان للمخدِّ
٢٠١٦، أفاد ٢٧ يف املائة بأنَّ الحقن كان طريقة التعاطي الرئيسية، 
مقابل 43 يف املائة يف عام ٢٠٠٦. وفيام يتعلق بالعقاقري األخرى، 
البوبرينورفني  تعاطي  عن  أخرى،  بلدان  ضمن  فنلندا،  أبلغت 
االصطناعية  الكاثينونات  تعاطي  عن  هنغاريا  وأبلغت  بالحقن، 
بالحقن، وفرنسا عن تعاطي الكوكايني بالحقن، والتفيا عن تعاطي 

األمفيتامني بالحقن، وتشيكيا عن تعاطي امليثامفيتامني بالحقن.

أوقيانوسيا هاء– 

رات الرئيسية التطوُّ  –1

واالتجار  رات  املخدِّ لصنع  عرضة  أوقيانوسيا  تزال  ال   –٨١4
أوقيانوسيا عن ضبط  بلدان  أبلغت  وقد  والسالئف.  رات  باملخدِّ
رات مختلفة، ومنها امليثامفيتامني البلوري  كميات كبرية من مخدِّ
الذي أصبحت زيادة القدرة التصنيعية والسوق املتنامية له مصدر 
رات يف  قلق كبري يف املنطقة. وأظهر الربنامج الوطني لرصد املخدِّ
مياه املجاري أنَّ أسرتاليا أصبحت مستهلكاً رئيسيًّا للميثامفيتامني 
والكوكايني و“اإلكستايس”. وال تزال السوق غري املرشوعة املربحة 
املنظمة  اإلجرامية  الجامعات  تجتذب  يف أسرتاليا  رات  للمخدِّ

العابرة للحدود الوطنية. 

من  كبرية  كميات  ضبط  عن  أُبلغ  األخرية،  السنوات  ويف   –٨١5
ل االنتشار السنوي  الكوكايني يف عدد من البلدان يف املنطقة. ومعدَّ
ل  معدَّ ويبلغ  مرتفع؛  أوقيانوسيا  يف  الكوكايني  لتعاطي  العام 
االنتشار يف أسرتاليا يف عام ٢٠١٦ لدى السكان من سن ١4 فأكرث 

٢.5 يف املائة. كام تجاوز وزن الكوكايني املضبوط يف أسرتاليا الوزن 
التقديري  الحجم  لتلبية  الالزم  العقار  لهذا  التقديري  اإلجاميل 
للطلب الوطني عليه لغرض التعاطي. وتدل الكمية الكبرية من 
انترش  الكوكايني  أنَّ تعاطي  التي تضبط يف تونغا عىل  الكوكايني 

فيها، عالوة عىل كونها تُستخدم كنقطة عبور.

رات  ويشكل االفتقار إىل البيانات املتعلقة باالتجار باملخدِّ  –٨١٦
وتعاطيها يف املنطقة، عدا أسرتاليا ونيوزيلندا، إىل جانب أنَّ العديد 
رات،  من البلدان مل تصبح بعد أطرافاً يف معاهدات مراقبة املخدِّ
مصدر قلق كبري للهيئة. وقد أجرت الهيئة اجتامعات ثنائية مع 
حكومتي بابوا غينيا الجديدة وجزر سليامن لتناول هذه القضايا، 
وتابعت األمر مع حكومات جميع الدول غري األطراف يف واحدة 
املنطقة.  يف  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  االتفاقيات  من  أكرث  أو 
بابوا غينيا الجديدة  الهيئة بأنَّ سلطات  أُبلغت  ويف هذا الصدد، 
ستبدأ يف أيلول/سبتمرب ٢٠١٨ يف اتخاذ اإلجراءات الوطنية الالزمة 

لالنضامم إىل اتفاقية سنة ١٩٨٨.

التعاون اإلقليمي  –2

عقدت منظمة الجامرك يف أوقيانوسيا)٨4( مؤمترها السنوي   –٨١٧
العرشين حول موضوع “تعزيز العالقات اإلقليمية لدعم األمان 
والرخاء يف منطقة املحيط الهادئ”، يف ملبورن بأسرتاليا يف الفرتة 
وقَّعت  االجتامع،  وخالل   .٢٠١٨ حزيران/يونيه   ١4 إىل   ١١ من 
البالغ عددها ٢3 دولة عىل  الدول األعضاء  إدارات جامرك من 
تبادل  تيسري  أجل  من  الجمريك  التعاون  بشأن  تفاهم  مذكرة 
األعضاء  وأيَّد  املعنية.  الحدودية  األمنية  األجهزة  املعلومات بني 
إعادة إنشاء الفريق العامل املعني باملعلومات، وانتقال مرشوع 
بتطويره  تقوم  الذي  الصغرية  الزوارق  ملتابعة  الجوالة  التطبيقة 
وأقرَّ   .٢٠١٨ متوز/يوليه  من  اعتباراً  منه   3 املرحلة  إىل  أسرتاليا 
التوقيع عىل إعالن الرشاكة بني رؤساء الرشطة يف  األعضاء أيضاً 
املحيط  منطقة  يف  الهجرة  تنمية  وجامعة  الهادئ  املحيط  جزر 

الهادئ ومنظمة الجامرك يف أوقيانوسيا يف آذار/مارس ٢٠١٨.

رات االصطناعية:  للمخدِّ العاملي  الرصد  برنامج  إطار  ويف   –٨١٨
التابع ملكتب  التحليل واإلبالغ واالتجاهات )برنامج “سامرت”( 
عمل  حلقتا  نُظمت  والجرمية،  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم 
ت حلقتا  تقنيتان وطنيتان لحكومتي جزر سليامن وفانواتو. وضمَّ
العمل ممثلني عن مختلف السلطات الوطنية ومنظامت املجتمع 
رات. وتألفت حلقتا  املدين الوطنية املعنية بالتصدي ملشكلة املخدِّ
العمل من جلسات للتدريب واملناقشة حول تعزيز جمع البيانات 
رات غري املرشوعة يف البلدين. وقد أقيمت حلقتا العمل  عن املخدِّ

منظمة  يف  أعضاء  التالية  واألقاليم  البلدان  يف  الجامرك  إدارات   )٨4(  
الجامرك يف أوقيانوسيا: أسرتاليا، بابوا غينيا الجديدة، باالو، بولينيزيا الفرنسية، 
مارشال،  جزر  كوك،  جزر  سليامن،  جزر  تيمور–ليشتي،  تونغا،   توفالو، 
غوام،  األمريكية،  ساموا  ساموا،  الشاملية،  ماريانا  جزر  وفوتونا،  واليس  جزر 
)واليات–املوحدة(،  ميكرونيزيا  كرييباس،  الجديدة،  كاليدونيا  فيجي،  فانواتو، 

ناورو، نيوزيلندا، نيوي.
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يف بورت فيال يومي ٢٦ و٢٧ متوز/يوليه ٢٠١٨ ويف هونيارا يومي 
العاملي  برنامج “سامرت”  إطار  و٢ آب/أغسطس ٢٠١٨. ويف   ١
والجرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب  قدم  أيضاً، 
االجتامع  اإلسهام يف  فيجي، ال سيام عن طريق  لحكومة  الدعم 
رات، الذي ُعقد يف سوفا يف  الثالث للجنة الوطنية املعنية باملخدِّ

3٠ متوز/يوليه ٢٠١٨.

مارشال  وجزر  باالو  وقَّعت   ،٢٠١٨ نيسان/أبريل  ويف   –٨١٩
الوحدة  لتأسيس  اتفاق  عىل  )واليات–املوحدة(  وميكرونيزيا 
اإلقليمية امليكرونيزية ملكافحة الجرمية العابرة للحدود الوطنية. 
وضع  مبهمة  البلدان  هذه  من  كل  يف  العامون  النواب  وكُلِّف 
الوحدة.  يقوي هذه  أن  ُملزم ميكن  إطار عمل  وإنشاء وترسيخ 
الواليات  يف  املساعدة  تبادل  الوحدة  تعزز  أن  املتوقع  ومن 
القضائية الوطنية لكل بلد عن طريق العمل عىل تعزيز التعاون 
رات  اإلقليمي يف مجاالت مختلفة منها منع جرائم االتجار باملخدِّ
رات والتحقيق فيها واملالحقة القضائية ملرتكبيها،  وتهريب املخدِّ
والكشف عن الجرائم السيربانية ومنعها، وتبادل املعلومات عن 

اتجاهات النشاط اإلجرامي عىل الصعيدين الوطني واإلقليمي.

قوات  مع  بالتعاون  ناورو،  يف  الرشطة  قوات  مت  وقدَّ  –٨٢٠
حرس الحدود األسرتالية والرشطة االتحادية األسرتالية، يف الفرتة 
ومراقبة  الرشطة  لقوات  تدريباً   ،٢٠١٧ متوز/يوليه   ٦ إىل   4 من 
رات  الحدود وموظفي الرعاية الصحية بشأن الكشف عن املخدِّ
عىل  التعرُّف  ُعدد  استخدام  التدريب عىل  وركز  املرشوعة.  غري 
تناول  املواد. كام  للتعرف عىل مجموعة مختلفة من  رات  املخدِّ
التدريب مبادئ الكشف والتفتيش، مثل إجراءات فحص الحقائب 
والبضائع، والسالمة أثناء فحص املواد، وإجراءات ما بعد الكشف. 
إىل  تفتقر  لكنها  رات،  املخدِّ من  كميات  مؤخراً  ناورو  وضبطت 

رات واختبارها.  القدرات التقنية الالزمة للكشف عن املخدِّ

وُعقد يف سوفا يف ١١ آب/أغسطس ٢٠١٧ االجتامع الدوري   –٨٢١
الهادئ. وناقش وزراء  الثاين لوزراء خارجية منتدى جزر املحيط 
الخارجية طائفًة واسعًة من القضايا التي تؤثر عىل البيئة السياسية 
واألمنية يف منطقة املحيط الهادئ، مبا يف ذلك تزايد الجرائم املنظمة 
ل وقوع هذه الجرائم يف املنطقة،  عرب الوطنية. ويشكل تزايد معدَّ

رات، مصدر قلق. مبا يف ذلك ازدياد االتجار باملخدِّ

 3–  الترشيعات والسياسات 
واإلجراءات الوطنية

مل يصبح العديد من البلدان يف أوقيانوسيا أطرافاً بعُد يف   –٨٢٢
ا  خاصًّ قلقاً  ذلك  ويثري  رات،)٨5(  للمخدِّ الدولية  املراقبة  اتفاقيات 

)٨5( مل تنضم توفالو وكرييباس إىل أيٍّ من االتفاقيات الثالث للمراقبة   
رات؛ كام أن جزر كوك وساموا وفانواتو وناورو ونيوي ليست  الدولية للمخدِّ
أطرافاً يف اتفاقية سنة ١٩٦١ أو اتفاقية سنة ١٩٧١؛ وليست جزر سليامن طرفاً 
يف اتفاقية سنة ١٩٧١ أو اتفاقية سنة ١٩٨٨؛ وليست بابوا غينيا الجديدة وباالو 

طرفني يف اتفاقية سنة ١٩٨٨.

تعرُّض  من  يزيد  ألنه  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة  لدى 
كنقاط  ولالستخدام  والسالئف،  رات  باملخدِّ لالتجار  تلك البلدان 
رات من مناطق أخرى. وتناشد الهيئة جميع  عبور لتهريب املخدِّ
الدول التي مل تصبح بعد أطرافاً يف واحدة أو أكرث من اتفاقيات 
االتفاقيات دون  تلك  إىل  أن تنضم  رات  للمخدِّ الدولية  املراقبة 
ر اإلعراب عن استعدادها ورغبتها يف تقديم الدعم  إبطاء، وتكرِّ

لهذه الدول يف هذا املسعى بأيِّ طريقة ممكنة. 

صكًّا   ،٢٠١٨ شباط/فرباير  يف  أسرتاليا،  استحدثت  وقد   –٨٢3
رات )القنَّب(  قانونيًّا هو تعديل الالئحة التنظيمية لقانون املخدِّ
التنظيمية  الالئحة  تعديل  هو  الصك  من  والغرض   .٢٠١٨ لعام 
رات من أجل السامح بتصدير منتجات  لعام ٢٠١٦ لقانون املخدِّ
والقنَّب  الطبية  القنَّب  منتجات  بتوريد  والسامح  الطبية  القنَّب 
مبوجب  التصنيع  ترصيح  لحامل  مبارشة  القنَّب  وراتنج  الخام 
الحقاً  توريدها  أجل  من   ١٩٨٩ لعام  العالجية  السلع  قانون 

للمرىض األسرتاليني أو للتصدير. 

إساءة  قانون  تعديل  أجل  من  قانون  مرشوع  م  وقدِّ  –٨٢4
رات )القنَّب الطبي( إىل برملان نيوزيلندا يف كانون  استعامل املخدِّ
قانون  القانون إىل تعديل  األول/ديسمرب ٢٠١٧. ويرمي مرشوع 
إمكانية  لعام ١٩٧5 من أجل تحسني  رات  املخدِّ استعامل  إساءة 
الحصول عىل القنَّب الطبي للمصابني بأمراض ميؤوس من شفائها 
وملن يعانون آالماً مزمنة، وذلك بهدف تسهيل الحصول بتكلفة 
ووفقاً  الجودة.  مبعايري  التي تفي  القنَّب  منتجات  عىل  ميسورة 
لوائح  القانون كذلك صالحية وضع  للتعديل، سيتضمن مرشوع 
تنظيمية، ليك يتسنى وضع معايري للجودة ملنتجات القنَّب الطبية 
كامدة  الكانابيديول  جدَولة  وإلغاء  الطبية  بالوصفات  املتاحة 
خاضعة للمراقبة. وسيوفر مرشوع القانون استثناًء ودفاعاً قانونيًّا 
املدة  تقل  الذين  األشخاص  قبل  من  واستخدامه  القنَّب  لحيازة 
ومن  شهراً.  عرش  اثني  عن  الحياة  قيد  عىل  لبقائهم  املتوقعة 

املتوقع أن تدخل التغيريات حيز النفاذ يف عام ٢٠١٩. 

الزراعة واإلنتاج والصنع واالتِّجار  –٤

العقاقري املخدِّرة )أ( 

زادت كمية عشبة القنَّب التي ُضبطت يف عام ٢٠١٦ )آخر   –٨٢5
سنة تتوافر عنها بيانات( بنسبة ٦ يف املائة يف أوقيانوسيا مقارنة 
بعام ٢٠١5. ومثَّلت مضبوطات عشبة القنَّب يف أوقيانوسيا ٠.٢ يف 
املائة من إجاميل املضبوطات العاملية. ويُزرع داخل املنطقة معظم 
القنَّب الذي يُهرَّب إىل الدول الجزرية يف املحيط الهادئ. غري أنه يف 
أسرتاليا، التي هي سوق القنَّب الرئيسية يف املنطقة، كُشف خالل 
املشمولة بالتقرير عن الفرتة ٢٠١٦/٢٠١5 عن  االثني عرش شهراً 

واردات غري مرشوعة من القنَّب قادمة من بلدان مختلفة. 

 53٨.٨ املضبوطة  القنَّب  كمية  بلغت  نيوزيلندا،  ويف   –٨٢٦
البالغة  الكمية  تضاهي  وهي   ،٢٠١٧ عام  يف   كيلوغراماً 
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5٢4.٢ كيلوغراماً التي ُضبطَت يف عام ٢٠١٦. بيد أنَّ عدد نبتات 
القنَّب املضبوطة انخفض من 35٨ ٧٨ يف عام ٢٠١٦ إىل 4٨١ 4٠ 
يف عام ٢٠١٧. كام انخفض عدد نبتات القنَّب املزروعة يف الهواء 
الطلق التي أبيدت انخفاضاً كبرياً، من ٧٢5 ١٠4 نبتة يف عام ٢٠١٦ 
إىل 55٩ ١٩ نبتة يف عام ٢٠١٧. وزاد عدد نبتات القنَّب املزروعة 
يف   ٩٠ ١٨3 من  طفيفة،  زيادة  أبيدت  التي  مغلقة  أماكن   يف 
عام ٢٠١٦ إىل ٩٩٢ ١٩ يف عام ٢٠١٧. وشهدت كمية عشبة القنَّب 
التي ُضبطت يف أسرتاليا زيادة كبرية، من ١٧4 ١١ كيلوغراماً يف 

عام ٢٠١٦ إىل ٢٠٠ ١٩ كيلوغرام يف عام ٢٠١٧. 

الكوكايني  كمية  أنَّ  املتاحة  البيانات  أحدث  من  ويتبني   –٨٢٧
بني  املائة  يف   ٧5 من  بأكرث  ازدادت  أوقيانوسيا  يف  املضبوطة 
يف املنطقة،  قيايس  مستوى  إىل  فوصلت  و٢٠١٦،   ٢٠١5 عامي 
شحنات  كميات  مجموع  من  املائة  يف   ٩٨ أسرتاليا  وشكلت 
األسرتالية  االتحادية  الرشطة  أبلغت  كام  املُعرتَضة.  الكوكايني 
عن أكرب كميات من الكوكايني يف منطقة املحيط الهادئ ضبطت 
عرش  خالل االثني  البلد  يف  أجريت  مختلفة  عمليات  من خالل 
ومتثلت   .٢٠١٧/٢٠١٦ الفرتة  عن  بالتقرير  املشمولة  شهراً 
اعرُتضت  ر  املخدِّ هذا  من  ١.٢٨ طن  يف  أخرى  كربى  ضبطية 
أمورغوس”  “عملية  طريق  عن   ٢٠١٨ الثاين/يناير  كانون  يف 
بأنَّ  أسرتاليا  وأبلغت  النيوزيلندية.  مع الرشطة  بالتعاون 
إىل لتصل  يف عام ٢٠١٧  تضاعفت  املضبوطة  الكوكايني   كمية 

١4٠ 4 كيلوغراماً مقارنة بـ ١5٩ ٢ كيلوغراماً يف عام ٢٠١٦. 

الكوكايني  من  كيلوغراماً  الرشطة 5٨  تونغا، ضبطت  ويف   –٨٢٨ 
مبساعدة   ،٢٠١٨ يف حزيران/يونيه  هاآباي  جزر  مجموعة  يف 
وتعداد سكانها  تونغا  بحجم  البلد. ومقارنة  البحرية يف  القوات 
)الذي بلغ ٠٠٨ ١٠٩ نسامت يف عام ٢٠١٨(، كانت هذه ضبطية 
ا من حيث حجم املضبوطات. وريئ أنَّ الوجهة النهائية  ضخمة جدًّ
للكوكايني كانت نيوزيلندا أو أسرتاليا. غري أنَّ الضبطية رمبا تشري 

أيضاً إىل وجود تعاٍط لهذا العقار عىل الصعيد املحيل.

ثالثة  املضبوطة  الكوكايني  كمية  تضاعفت  نيوزيلندا،  ويف   –٨٢٩
أضعاف، من 3٦ كيلوغراماً يف عام ٢٠١٦ إىل ١٠٨ كيلوغرامات يف 
يف  الجمركية  والسلطات  الرشطة  به  أفادت  ملا  وفقاً   ،٢٠١٧ عام 
البلد. وأيدت ذلك البيانات املقدمة من دائرة الجامرك النيوزيلندية 
يف  كبرية  زيادة  حدوث  إىل  أشارت  التي  رات،  املخدِّ اعرتاض  عن 
مضبوطات الكوكايني يف عام ٢٠١٧ مقارنة بالسنوات السابقة. كام 
زاد عدد الضبطيات من ١3٢ يف عام ٢٠١٦ إىل ١٩٩ يف عام ٢٠١٧. 
وتشري الزيادة األقل كثرياً يف عدد الضبطيات مقارنة بالكمية التي 
رات يحاولون  ُضبطت يف عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ إىل أنَّ املتجرين باملخدِّ
تهريب كمية أكرب من الكوكايني يف املرة الواحدة. وشهدت “عملية 
واحدة  ضبطية  والجامرك  الرشطة  قوات  بني  املشرتكة  هرقل” 
قدرها 4٦ كيلوغراماً من الكوكايني يف ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٧، 

وهي أكرب ضبطية عىل اإلطالق يف تاريخ نيوزيلندا.

ووفقاً للرشطة االتحادية األسرتالية، جرى اعرتاض ١٩٦.٩   –٨3٠
هذه  وكانت  الفرتة ٢٠١٧/٢٠١٦،  يف  الهريوين  من  كيلوغراماً 
 ٢٠١٦/٢٠١5 الفرتة  يف  املضبوطة  الكمية  من  كثرياً  أقل  الكمية 

)٢٨٢.١ كيلوغراماً(. وكان قد تم يف إطار “عملية أوكييس” خالل 
الفرتة ٢٠١٧/٢٠١٦ اعرتاض حوايل 3٠ كيلوغراماً من الهريوين يف 
جمهورية فيجي كانت موجهة إىل أسرتاليا. وظل رشق وجنوب 
الرغم  أوقيانوسيا، عىل  للهريوين يف  الرئييس  املصدر  آسيا  رشق 
االتجار  يف  انخفاض  حدوث  عىل  مؤرشات  هناك  كانت  أنه  من 
يف  املضبوطة  الهريوين  كمية  وشهدت  املنطقة.  يف  بالهريوين 
إىل   ٢٠١٦ عام  يف  غراماً  من 4٩.٢٧  كبرية،  زيادة   نيوزيلندا 

٨٢٩ غراماً يف عام ٢٠١٧.

املؤثِّرات العقلية )ب( 

أوقيانوسيا  يف  امليثامفيتامني  مضبوطات  تزايد  يشري  رمبا   –٨3١
متاح  وامليثامفيتامني  املنطقة.  يف  له  متنامية  سوق  وجود  إىل 
يف أوقيانوسيا يف شكل أقراص ويف شكل بلوري عىل السواء؛ بيد 
بقدر متزايد،  البلوري أخذ يشكل مصدر قلق  امليثامفيتامني  أنَّ 
بالنظر إىل السوق املتنامية للامدة وإىل حدوث زيادة يف الكمية 

املستهلكة والقدرة التصنيعية واملضبوطات يف املنطقة.

وأبلغت الرشطة االتحادية األسرتالية عن ضبط 3.5 أطنان   –٨3٢
من امليثامفيتامني خالل األشهر االثني عرش للفرتة ٢٠١٧/٢٠١٦، 
شهراً  عرش  االثني  يف  املضبوطة  الكمية  من  أقل  كمية  وهي 
فرق  لجهود  نتيجة  الضبطيات  وجاءت  أطنان(.   3.٩( السابقة 
حرس  قوات  مع  بالتعاون  املنفذة  املختلفة  والعمليات  العمل 
الرشطة  استهدفت  املثال،  سبيل  فعىل  األسرتالية.  الحدود 
رات يف الصني  االتحادية األسرتالية واملكتب الوطني ملكافحة املخدِّ
فضبطتا  “بليز”،  العمل  فرقة  خالل  من  العصابات  إحدى   معاً 
٦4 لرتاً من امليثامفيتامني السائل الذي كان قد ُهرِّب من الصني. 
ويف كانون األول/ديسمرب ٢٠١٧، ُضبطت يف أسرتاليا كمية قياسية 
مشرتكة  تحريات  من خالل  طن،   ١.٢ قدرها  امليثامفيتامني  من 
األسرتالية  االتحادية  الرشطة  فيها  تعاونت  متعددة  وكاالت  بني 
ات حرس الحدود األسرتالية واللجنة األسرتالية لالستخبارات  وقوَّ

الجنائية ومكاتب إقليمية أخرى. 

نيوزيلندا  يف  املضبوطة  امليثامفيتامني  كمية  وانخفضت   –٨33
 4٧٧.5 إىل  عام ٢٠١٦  يف  كيلوغراماً   ٩٢٧.3 من  النصف،  مبقدار 
من  السائل  الشكل  كمية  أنَّ  غري   .٢٠١٧ عام  يف  كيلوغراماً 
امليثامفيتامني املضبوطة يف عام ٢٠١٧ كانت ١٦٠.٦ لرتاً، وهي أعىل 
بكثري من الكمية التي ُضبطت يف العام السابق وقدرها 3١ لرتاً. 
دوالر   5٠٠ إىل   ٢٠١٧ عام  يف  امليثامفيتامني  سعر  وانخفض 
عام  يف  للغرام  نيوزيلندي  من  ٦٠٠ دوالر  للغرام،  نيوزيلندي 
٢٠١٦، األمر الذي يشري إىل توافر كبري للميثامفيتامني، عىل الرغم 
االستقصائية  الدراسات  توصلت  وقد  املضبوطات.  انخفاض  من 
امليثامفيتامني  إمدادات  إىل أنَّ تزايد  نيوزيلندا  يف  السنوية 
القياسية  امليثامفيتامني  كميات  مع  متوافقان  األسعار  وانخفاض 
تونغا  يف  الرشطة  واعرتضت  املاضيني.  العامني  يف  ُضبطت  التي 
٢٩٧ غراماً من امليثامفيتامني يف نيسان/أبريل ٢٠١٨، وتشري هذه 
البلد  أنَّ  إىل  تونغا  يف  األخرية  الضبطيات  من  وغريها  الضبطية 
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احتامل  إىل  وتشري  رات،  باملخدِّ للمتجرين  هدفاً  يصبح  أخذ 
رات بني سكانه.  انتشار تعاطي املخدِّ

التي  األمفيتامينية  املنشطات  زادت كميات  أسرتاليا،  ويف   –٨34
ضبطتها الرشطة االتحادية زيادة طفيفة، فوصلت إىل ٧.3 أطنان يف 
الفرتة ٢٠١٧/٢٠١٦، مقارنة ب ـ  ٧.٢ أطنان يف الفرتة ٢٠١٦/٢٠١5. 
مجموع  من  املائة(  يف   4٧( حصة  أكرب  امليثامفيتامني  وشكَّل 
هذا  وكان   .٢٠١٧/٢٠١٦ الفرتة  يف  املواد  من هذه  املضبوطات 
الكبرية يف مضبوطات  إىل الزيادة  األول  املقام  يف  راجعاً  التنامي 
بالعام  مقارنة  طن(   ١.3( الفرتة ٢٠١٧/٢٠١٦  يف  “اإلكستايس” 

السابق )٠.٢ طن(.

من  نيوزيلندا  يف  املضبوطة  “اإلكستايس”  كمية  وازدادت   –٨35
١١.4 كيلوغراماً يف عام ٢٠١٦ إىل 3٩.5 كيلوغراماً يف عام ٢٠١٧. 
املقابل، ُضبط ١.١٨ كيلوغرام من األمفيتامني يف عام ٢٠١٧،  ويف 
ومثَّل ذلك انخفاضاً كبرياً مقارنة بعام ٢٠١٦ )٢٧.3 كيلوغراماً(. كام 
 ُضبطت يف عام ٢٠١٧ كميات أقل من محاكيات “اإلكستايس”، مثل
األلفا–بريوليدينوفالريوفينون )α–PVP(، مقارنة بالسنوات السابقة؛ 

غري أنه ُضبطت كميٌة كبريٌة من الكاثينون N–إيثيل بنتيلون.

السالئف  )ج( 

الفرتة  يف  أسرتاليا  يف  املضبوطة  السالئف  كمية  كانت   –٨3٦
الكمية  عن  كبرية  زيادة  متثل  ٢.3 طن، وهي  ٢٠١٧/٢٠١٦ هي 
البالغة ٠.3 طن املضبوطة يف االثني عرش شهراً السابقة. كام أبلغت 
اإليفيدرين،  من  كبرية  كمية  ضبط  عن  األسرتالية  الحدود   قوة 
مبا يف ذلك ضبطية واحدة يف ترشين األول/أكتوبر ٢٠١٧ قدرها 
3.٩ أطنان كان معتزماً أن تُستخدم يف صنع امليثامفيتامني. ويشري 

ذلك إىل استمرار الطلب القوي عىل امليثامفيتامني يف البلد.

)وغالبيتها  امليثامفيتامني  سالئف  كميات  وانخفضت   –٨3٧
إيفيدرين( التي ضبطتها سلطات الجامرك والرشطة يف نيوزيلندا، 
يف  كيلوغراماً   ٧٢3.٨ إىل   ٢٠١٦ عام  يف  كيلوغراماً   ١  ٢3٧.٩ من 
عام ٢٠١٧. وكانت هذه أدىن كمية تُضبط منذ عام ٢٠١٢ )4٩٨ 
كيلوغراماً(، حني كان السودوإيفيدرين أكرث السالئف املستوردة 
الصنع  التام  امليثامفيتامني  كمية  ظلت  املقابل،  ويف  شيوعاً. 
التي  االستخبارية  املعلومات  يدعم  الذي  األمر  عالية؛  املضبوطة 
دين واملستعملني يختارون استرياد املنتج النهايئ. مفادها أنَّ املورِّ

املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية )د( 

كبرية  كمية  بأنَّ  األسرتالية  االتحادية  الرشطة  تفيد   –٨3٨ 
 )GBL( الغاما–بوتريوالكتون  املهدئات، شملت  )١.3٢ طن( من 
فرتة  خالل  ُضبطت   ،)GHB( الزبد  غاما–هيدروكيس  وحمض 
من  أكرث  الكمية  هذه  وبلغت   .٢٠١٧/٢٠١٦ شهراً  عرش  االثني 
 3٦4.٢( السابق  يف العام  التي ُضبطت  الكمية  أضعاف  ثالثة 
كمية  بالتقرير  املشمولة  الفرتة  خالل  ُضبطت  كام  كيلوغراماً(. 

كبرية )٢.5٢ طن( من منشطات أخرى، من بينها نظائر الكاثينون، 
والفينتريمني،  فينيدات،  وامليثيل  والقات،  األمفيتامني،  ونظائر 

واإليثيل فينيدات، وامليثيوبروبامني. 

ويف نيوزيلندا، ُضبطت يف عام ٢٠١٧، عىل الحدود وداخل   –٨3٩
بنتيلون،  N–إيثيل  املادة  من  كبرية  كميات  السواء،  عىل  البلد 
باعتبارها شكالً  املادة  كاثينون اصطناعي. وتباع هذه  التي هي 
الشكل واملظهر، وتباع  من أشكال “اإلكستايس”، وهي متاثله يف 
وانخفضت  السواء.  عىل  بلوري  ويف شكل  مسحوق  شكل  يف 
مضبوطات البن زوديازيبينات من ٦١٩ ٢3 قرصاً يف عام ٢٠١٦ إىل 
3٠٩ ١٨ أقراص يف عام ٢٠١٧. ويُعتقد أنَّ تعاطي البن زوديازيبينات 
عنه  يبلغ  الذي  التنازيل  االتجاه  من  عىل الرغم  االنتشار،  واسع 
يف نيوزيلندا. وظلت مضبوطات امليثيل فينيدات مستقرة؛ حيث 

ضبط ٨١٧ ٢ قرصاً يف عام ٢٠١٧ و٧٠٠ ٢ قرص يف عام ٢٠١٦. 

التعاطي والعالج  –5

رات تعاطياً يف العامل،  ظل القنَّب يف عام ٢٠١٦ أكرث املخدِّ  –٨4٠
حيث بلغ عدد من تعاطوه خالل العام السابق من بني السكان 
من سن ١5 إىل ٦4 عاماً ١٩٢.٢ مليوناً. وأوقيانوسيا من املناطق 
ل  معدَّ يبلغ  حيث  القنَّب،  لتعاطي  الت  معدَّ أعىل  ذات  الثالث 
يف   ١3.٢( أفريقيا  ووسط  بعد غرب  املائة،  يف  فيها ١١  انتشاره 

املائة( وأمريكا الشاملية )١٢.٩ يف املائة(.

عامة  بني  القنَّب  لتعاطي  السنوي  االنتشار  ل  معدَّ ويبلغ   –٨4١
 445 ٠٠٠ بالبلد  أنَّ  ويُقدر  ١١.٦ يف املائة،  نيوزيلندا  يف  السكان 
ل االنتشار السنوي بني الشباب يف البلد أعىل،  من املتعاطني. ومعدَّ
رات  ويبلغ ٢٢.٢ يف املائة. وقد ازداد عدد الوفيات املرتبطة باملخدِّ
عام  حالة يف  إىل ٢54  عام ٢٠١3  من ١٧٨ حالة يف  نيوزيلندا  يف 
الذي قد يشمل  القنَّب،  ٢٠١5، نتيجة لحدوث زيادة يف تعاطي 
القنَّب االصطناعي. بيد أنَّ تعاطي األمفيتامني هو السبب األول 

رات.  للوفيات الناجمة عن الجرعات املفرطة من املخدِّ

األول/أكتوبر  ترشين  يف  ُجمعت  التي  للبيانات  ووفقاً   –٨4٢
وكانون األول/ديسمرب ٢٠١٧، والتي تشمل أكرث من نصف سكان 
رات تعاطياً بني املواد التي  البلد، ال يزال امليثامفيتامني أكرث املخدِّ
رات يف مياه املجاري  قيست يف إطار الربنامج الوطني لرصد املخدِّ
)وهي املنشطات األمفيتامينية والكوكايني واملؤثِّرات األفيونية( 
يف جميع مناطق أسرتاليا. وقد تضاعف منذ آب/أغسطس ٢٠١٦ 
يف  وازداد  العاصمة،  يف  الكوكايني  لتعاطي  التقديري  املتوسط 
التقديري  االستهالك  وكان  أمثال.  ثالثة  إىل  اإلقليمية  الجهات 
يكون  ورمبا  أقل،  “اإلكستايس”  فيها  مبا  األخرى  للمنشطات 
قليالً خالل  انخفض  أسرتاليا قد  للهريوين يف  االستهالك اإلجاميل 
 .٢٠١٧ األول/ديسمرب  إىل كانون   ٢٠١٧ آب/أغسطس  من  الفرتة 
امليفيدرون  السابقة، كُشف عن وجود  االستنتاجات  وعىل غرار 
وامليثيلون يف عدد من األماكن، ولكن بكميات ضئيلة. غري أنَّ عدد 
حاالت الكشف عن امليفيدرون زاد إىل أكرث من الضعف يف الفرتة 

بني آب/أغسطس ٢٠١٧ وكانون األول/ديسمرب ٢٠١٧.
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 Drug Use Monitoring in“ املعنون  املنشور  ويف   –٨43
 Australia: 2015 and 2016 report on drug use among
الجرمية،  لعلم  األسرتايل  املعهد  عن  الصادر   ،”police detainees
رات لدى ٨٩٦ ١ محتجزاً يف أسرتاليا  أُجري تحليل لتعاطي املخدِّ
االثني عرش شهراً ٢٠١٦/٢٠١5، إىل جانب تعاطيه لدى  يف فرتة 
املحتجزين البالغ عددهم 55١ ١ محتجزاً الذين تم تقييمهم من 
بأنَّ  التقرير  ويفيد   .٢٠١4/٢٠١3 الفرتة  يف  الدراسة  نفس  أجل 
نسبة نزالء السجون يف أسرتاليا الذين جاءت نتائج اختبار تعاطي 
املائة يف  يف   34 من  كثرياً،  ازدادت  إيجابية  لديهم  امليثامفيتامني 
الفرتة ٢٠١4/٢٠١3 إىل 4٨ يف املائة يف الفرتة ٢٠١٦/٢٠١5، بحيث 
رات تعاطياً. وكان عدد املحتجزين  أصبح امليثامفيتامني أكرث املخدِّ
إيجابية  لديهم  القنَّب  تعاطي  اختبار  جاءت نتائج   الذين 
٨3١ محتجزاً )44 يف املائة( يف الفرتة ٢٠١٦/٢٠١5، بينام جاءت 
إيجابية لدى ٧٠٨ محتجزين )4٦ يف املائة( يف الفرتة ٢٠١3/٢٠١4. 
وكان هناك ١١٦ محتجزاً )٦ يف املائة( جاءت نتائج اختبار تعاطي 
جاءت  بينام   ،٢٠١٦/٢٠١5 الفرتة  يف  إيجابية  لديهم  الهريوين 
الفرتة ٢٠١4/٢٠١3؛  يف  املائة(  يف   ٨( ١١٧ محتجزاً  لدى  إيجابية 
وجاءت نتائج اختبار تعاطي الكوكايني إيجابية لدى ٢٠ محتجزاً 
يف   ٢( محتجزاً   3١ ولدى   ،٢٠١٦/٢٠١5 الفرتة  يف  املائة(  يف   ١(
املائة( يف الفرتة ٢٠١4/٢٠١3. وبشأن “اإلكستايس”، أظهر االختبار 
ازدياداً من ١.3 يف املائة يف الفرتة ٢٠١4/٢٠١3 إىل ٢.3 يف املائة يف 
الفرتة ٢٠١٦/٢٠١5. ويف الفرتة ٢٠١٦/٢٠١5، بلغت نسبة اإلبالغ 
فيام  األخرية  الثالثني  األيام  خالل  رات  املخدِّ تعاطي  عن  الذايت 
يف  و٧٨  املائة  يف   ٧3 والكوكايني  وامليثامفيتامني  الهريوين  يخص 
املائة و٦5 يف املائة، عىل التوايل، من العدد اإلجاميل للمحتجزين 
الذين جاءت نتائج اختبار تعاطي هذه العقاقري لديهم إيجابية. 
وتشري هذه األرقام إىل أنَّ اإلبالغ الذايت عن تعاطي هذه العقاقري 

كان منقوصاً بنسبة ٢٢ إىل 35 يف املائة من املحتجزين. 

تقريره  يف  والرفاه،  للصحة  األسرتايل  املعهد  وأشار   –٨44
 Alcohol and Other Drug Treatment Services in“ املعنون
Australia 2016–17”، إىل أنَّ األمفيتامينات )أي امليثامفيتامني 
غري  الثالثة  رات  املخدِّ هي  والهريوين  والقنَّب  واألمفيتامني(، 
الذين  املرىض  يخص  فيام  شاغالً  متثل  التي  الرئيسية  املرشوعة 
الفرتة  يف  أسرتاليا  يف  رات  املخدِّ تعاطي  من  العالج  التمسوا 
٢٠١٧/٢٠١٦، بنسبة ٢٦ يف املائة و٢٢ يف املائة و5 يف املائة، عىل 
من  العالج  يلتمسون  الذين  األشخاص  نسبة  وارتفعت  التوايل. 
تعاطي األمفيتامينات من ٢3 يف املائة يف الفرتة ٢٠١٦/٢٠١5 إىل 
األمفيتامينات  أنَّ  الفرتة ٢٠١٧/٢٠١٦، مبا يعني  املائة يف  ٢٦ يف 
املثرية  رات  املخدِّ ألكرث  الثانية  املرتبة  يف  القنَّب  محل  حلت 
هو  املشورة  تقديم  وكان  الكحوليات.  بعد  شيوعاً  للقلق 
والدعم  فقط،  التقييم  يليه  شيوعاً،  م  املقدَّ العالج  أنواع  أكرث 
الناجمة  الوفيات  ل  معدَّ وكان  فقط.  الحاالت  معالجة  وإدارة 
إىل  فوصل   ،٢٠٠٧ عام  منذ  تزايد  أسرتاليا يف  رات يف  املخدِّ  عن 
يسجل  رقم  أعىل  وهو   ،٢٠١٦ عام  يف  وفاة  حاالت   ٨٠٨ ١
ناجمة  الوفيات  وكانت  املايض.  القرن  تسعينيات  أواخر  منذ 
للبن زوديازيبينات  الطبي  غري  االستخدام  عن  األول  املقام  يف 

واألوكسيكودون؛ كام كانت الوفيات الناجمة عن تعاطي املواد 
األخرى الخاضعة للمراقبة يف تزايد كذلك. 

قد  كانوا  الذين  األشخاص  نسبة  ارتفعت  نيوزيلندا،  ويف   –٨45
لدى  املحتجزين  بني  من  السابق  العام  يف  امليثامفيتامني  تعاطوا 
الرشطة من ٢٦ يف املائة يف عام ٢٠١٠ إىل 3٨ يف املائة يف عام ٢٠١٦. 
املادة حسبام ورد  توافر هذه  ازدياد  إىل  يُعزى ذلك  أن  وميكن 
به، مع االنخفاض يف أسعارها. غري أنَّ تعاطي القنَّب خالل العام 
عام  يف  املائة  يف   ٧٦ من  انخفض  املحتجزين  جانب  من  السابق 
البالغة يف  نتيجة للصعوبة  املائة يف عام ٢٠١٦،  ٢٠١١ إىل ٦٨ يف 
للغاية  الحصول عىل القنَّب يعتربون الحصول عىل القنَّب صعباً 
ونتيجة لفعالية عمليات إبادة محاصيل القنَّب التي تنفذها قوات 
“اإلكستايس”  تعاطوا  الذين  نسبة  انخفضت  وباملثل،  الرشطة. 
يف   ١4 إىل   ٢٠١١ عام  يف  املائة  يف   ٢٨ من  السابقة  السنة  خالل 
تعاطي  الذين جربوا  السجناء  املائة يف عام ٢٠١٦. وكانت نسبة 
املؤثِّرات األفيونية يف مرحلة ما من عمرهم ١٧ يف املائة يف عام 
٢٠١٦، دون تغيري عن السنوات السابقة. غري أنَّ نسبة املحتجزين 
بوا تعاطي الكوكايني يف مرحلة ما من عمرهم ارتفعت  الذين جرَّ
 ،٢٠١٦ عام  يف  املائة  يف   ٢٦ إىل   ٢٠١٠ عام  يف  املائة  يف  من ١٧ 
عىل الرغم من أنه أُبلغ عن صعوبة رشاء الكوكايني. وانخفضت 
القنَّبني االصطناعية خالل  الذين تعاطوا شبائه  نسبة املحتجزين 
إىل   ٢٠١3 عام  يف  املائة  4٧ يف  من  السابقة  شهراً  عرش   االثني 
الذين  املحتجزين  نسبة  وانخفضت   ،٢٠١٦ عام  يف  املائة  يف   ٢٠
رات ألول مرة من 3٢ يف املائة  بوا تعاطي أحد املخدِّ كانوا قد جرَّ
املائة  وذكر ١٩ يف  عام ٢٠١٦،  املائة يف  إىل ١٧ يف   يف عام ٢٠١3 
وذكر  هو امليثامفيتامني،  الذي جربوه  الجديد  العقار  أنَّ 
شبائه  أنه  املائة  يف   ١3 وذكر  “اإلكستايس”،  أنه   ١4 يف املائة 

القنَّبني االصطناعية، وذكر ٩ يف املائة أنه الكوكايني.

للفرتة  السنوية  الصحية  االستقصائية  الدراسة  وأظهرت   –٨4٦
السكان من سن  املائة من  ١.٠ يف  أنَّ  نيوزيلندا  ٢٠١٧/٢٠١٦ يف 
١٦ إىل ٦4 يتعاطون األمفيتامني، وهي نسبة أدىن قليالً من النسبة 
التي خلصت إليها نتيجة الدراسة االستقصائية للفرتة ٢٠١٦/٢٠١5 
ا خالل  )١.١ يف املائة(. وبوجه عام، كان مستوى التعاطي مستقرًّ
كان  االستقصائية،  للدراسة  ووفقاً  السابقة.  الست   السنوات 
١١.٦ يف املائة من السكان من سن ١5 فأكرث قد تعاطوا القنَّب. 
منذ  آخر  إىل  عام  من  زيادة  القنَّب  تعاطي  اتجاه  وأظهر 
الفرتة ٢٠١٢/٢٠١١ )٨.٠ يف املائة(، باستثناء الفرتة ٢٠١4/٢٠١5. 

أعىل  ثاين  فيها  ل  سجِّ التي  املنطقة  هي  وأوقيانوسيا   –٨4٧
ل لتعاطي األمفيتامينات خالل العام السابق لدى األشخاص  معدَّ
يف  عالياً  “اإلكستايس”  تعاطي  ل  معدَّ وظلَّ   .٦4 إىل   ١5 من سن 
الت التقديرية النتشار تعاطي “اإلكستايس” يف  أوقيانوسيا، واملعدَّ
عدد  ويف  يف العامل.  الت  املعدَّ من أعىل  املنطقة  يف  السابق  العام 
من املناطق التجريبية التي أجريت فيها فحوص ملياه املجاري يف 
للامدة  املتوقع  الفحوص مستويات أعىل من  نيوزيلندا، أظهرت 
ميثيلني ديوكيس ميثامفيتامني؛ مبا يوضح أنَّ تعاطي “اإلكستايس” 

ال يزال منترشاً يف البلد.
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تود الهيئة، بعد أن استعرضت تنفيذ االتفاقيات الدولية   –٨4٨

املتحدة  واألمم  الحكومات  إىل  تقدم  أن  رات،  املخدِّ ملراقبة 

الرئيسية  وتوصياتها  استنتاجاتها  واإلقليمية،  الدولية  واملنظامت 

الواردة أدناه.

استعمال القنَّب وشبائه القنَّبني لألغراض 

الطبية والعلمية و“الرتفيهية”

 ١٩٦١ سنة  اتفاقية  مبوجب  للمراقبة  القنَّب  يخضع   –٨4٩

بالصحة  مرضة  عواقب  إىل  ويفيض  االرتهان،  إىل  يؤدي  ألنه 

شبائه  استعامل  ميكن  املذكورة،  االتفاقية  ومبوجب  العمومية. 

االستعامل  ذلك  يخضع  أن  برشط  الطبية  األغراض  يف  القنَّبني 

تدابري  ذ  تُنفَّ وأن  االً  وفعَّ مأمونا  يكون  وأن  الطبي  لإلرشاف 

البلدان  الهيئة أن بعض  املراقبة املتوخاة يف االتفاقية. وتالحظ 

شبائه  عىل  املحتوية  الطبية  املنتجات  من  عدداً  رخَّصت  قد 

ومشتقاته  القنَّب  أن  غري  معينة،  لعالج حاالت  كأدوية  القنَّبني 

ل لألمراض. وباإلضافة إىل ذلك،  ال يستعمالن كخيار عالجي أوَّ

طريق  عن  الطبية  لألغراض  القنَّب  استعامل  أن  الهيئة  تالحظ 

دة  التدخني ليس أسلوباً مقبوالً طبيًّا للحصول عىل جرعات موحَّ

معياريًّا من القنَّب أو مشتقاته.

وبرامج االستعامل العالجي لشبائه القنَّبني التي تعاين من   –٨5٠

ضعف التنظيم الرقايب وسوء اإلدارة ميكن أن تفيض إىل آثار ضارة 

بالصحة العمومية. ويضاف إىل ذلك أن تلك الربامج، وما يقرتن 

بها من تصورات حول انخفاض مخاطر استعامل القنَّب، ميكن أن 

للقنَّب، مبا يخالف  الطبي  إباحة االستعامل غري  أيضاً يف  تساهم 

رات. املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ

التوصية 1: تؤكد الهيئة مجدداً ما ييل:

)أ(  ينبغي للحكومات التي تود وضع برامج للسامح 
باالستعامل الطبي لشبائه القنَّبني يف حاالت خاصة 
علمية  أدلة  إال يف حال وجود  ذلك  إىل  تعمد  أال 
عىل فعاليتها وسالمتها، وينبغي لها أيضاً أن تحرص 
القنَّبني  شبائه  يف  املستحرضات  هذه  استعامل 
وصفاتها  ترصد  أن  ينبغي  كام  املعتمدة،  الطبية 
الطبية وأوجه استعاملها من أجل التقليل إىل أدىن 

حد من مخاطر ترسيبها وإساءة استعاملها؛

تلك  أال تفيض  الحكومات عىل  تحرص  أن  )ب(  ينبغي 
الربامج بحكم الواقع إىل إباحة استعامل القنَّب يف 

األغراض غري الطبية؛

)ج(  ينبغي فرض قواعد للتنظيم الرقايب عىل استعامل 
عليه  واإلرشاف  الطبية  لألغراض  القنَّبني  شبائه 
معاهدات  يف  املحددة  باملتطلبات  يفي  بأسلوب 
نزاهة  عىل  املحافظة  ويجب  رات.  املخدِّ مراقبة 
الصيدالنية،  للمستحرضات  الرقايب  التنظيم  عملية 
شبائه  استعامل  عدم  ضامن  خالل  من  وخصوصاً 
القنَّبني يف املامرسات الطبية إال حيثام ثبت بالدليل 
العلمي أن فعاليتها تساوي أو تفوق فعالية املنتجات 

الدوائية األخرى مع التثبت من سالمتها؛

شبائه  باستعامل  تسمح  التي  للحكومات  )د(  ينبغي 
القنَّبني كأدوية أن ترصد وتقيِّم فعاليتها العالجية 

وكذلك أي تأثري غري املقصود لربامجها.

البلدان  بعض  شهدتها  التي  التطورات،  أن  يالحظ  ومام   –٨5١
أو  الطبية  األغراض غري  القنَّب يف  استعامل  أباحت  التي  القليلة 
دون  املستوى  تتسامح يف ترشيعاتها عىل  أو أخذت  به  سمحت 

الفصل الرابع
توصيات إلى الحكومات واألمم المتحدة

وسائر المنظمات الدولية والوطني�ة المعني�ة
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العاملي  الطابع  من  تضعف  إمنا  االستعامل،  هذا  بشأن  الوطني 
رات  املخدِّ ملراقبة  الثالث  الدولية  للمعاهدات  االنضامم  لنطاق 
األعضاء  الدول  أكدته  الذي  بتنفيذها،  االلتزام  قوة  من  وتوهن 
مشكلة  بشأن  العامة  للجمعية  االستثنائية  الدورة  أثناء  مجددا 

رات العاملية، املعقودة يف عام ٢٠١٦. املخدِّ

وتؤكد الهيئة مجددا أن اتفاقيتي سنة ١٩٦١ وسنة ١٩٨٨   –٨5٢
تقرصان استعامل القنَّب عىل األغراض الطبية والعلمية وحدها.

من  تحد  أن  أعاله  إليها  املشار  التطورات  شأن  ومن   –٨53
إدراك املخاطر املقرتنة باستعامل القنَّب يف األغراض غري الطبية، 
ح أن تفيض إىل زيادة آثاره الضارة عىل الصحة العمومية،  ويُرجَّ
بالقنَّب  املتعلقة  اآللية  املركبات  حوادث  معدالت  ارتفاع  مثل 
للقنَّب  االرتهان  معدالت  وازدياد  عنها،  الناجمة  واإلصابات 
وتعاطيه، واضطرابات الصحة البدنية والعقلية، والعواقب الطبية 

والنفسانية–االجتامعية السيئة يف أوساط الشباب.

إىل حرص  ترمي  التي  التعاهدية  األهداف  ضوء  يف   :2 التوصية 
رة واملؤثرات العقلية يف األغراض الطبية  استعامل العقاقري املخدِّ
والعلمية والتي تنشد كذلك تعزيز الصحة والرفاه، تؤكد الهيئة 
تقرص  رات  املخدِّ ملراقبة  الثالث  الدولية  املعاهدات  أن  مجدداً 
والعلمية حرصاً. وتناشد  الطبية  األغراض  القنَّب عىل  استعامل 
أو  القنَّب  باستعامل  فيها  ُسمح  التي  البلدان  حكومات  الهيئة 
الخطوات  تتخذ  بأن  طبية  غري  “ترفيهية”  ألغراض  مشتقاته 
للمعاهدات  لالمتثال  أراضيها  جميع  عودة  لضامن  الالزمة 

رات واللتزاماتها مبقتىض تلك املعاهدات. الدولية ملراقبة املخدِّ

القنَّب  استعامل  عن  تفصيلية  معلومات  عىل  ولالطالع   –٨54
انظر  و“الرتفيهية”،  والعلمية  الطبية  لألغراض  القنَّبني  وشبائه 

الفصل األول من هذا التقرير.

 خمسون عاماً من العمل عىل تعزيز االتساق 
يف تطبيق املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّرات

يوافق عام ٢٠١٨ االحتفال بالذكرى الخمسني إلنشاء الهيئة   –٨55
األمم  اتفاقيات  اليوم  أصبحت  وقد  رات.  املخدِّ ملراقبة  الدولية 
الدولية  الصكوك  أكرث  رات من بني  املخدِّ الثالث ملراقبة  املتحدة 
املوجودة تصديقاً عليها. وعىل غرار املعاهدات الدولية األخرى، 
الختيار  التقديرية  الصالحية  للحكومات  االتفاقيات  هذه  ترتك 
السياسات والتدابري الترشيعية واإلدارية الالزمة لتنفيذها، ضمن 

الحدود املنصوص عليها يف االتفاقيات.

التزاماتها  تحرتم  أن  الدول  بجميع  الهيئة  تهيب   :3 التوصية 
املعاهدات  هذه  بأن  وتذكِّرها  االتفاقيات،  مبوجب  القانونية 
نية،  بحسن  تطبيقها  األطراف  جميع  عىل  ويجب  إلزامية 

ع بأحكام القوانني الداخلية يف تسويغ عدم  وبأنه ال ميكن التذرُّ
املعاهدة  ذلك  عىل  تنص  مل  ما  معاهدة،  أي  مبقتضيات  الوفاء 
املعنية، وبأن ذلك ينطبق عىل الهدف العام املنشود من االتفاقيات 
رة  رات الذي يقرص استعامل العقاقري املخدِّ الدولية ملراقبة املخدِّ

واملؤثرات العقلية عىل األغراض الطبية والعلمية.

معها  التعاون  عىل  الحكومات  جميع  الهيئة  تحث   :4 التوصية 
الدولية  لالتفاقيات  الدول  امتثال  رصد  وهي  واليتها،  أداء  يف 
رات. وسوف تواصل الهيئة العمل مع جميع الدول  ملراقبة املخدِّ
رات من أجل  عىل تيسري تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ
لصالح  وإمكاناتها  وأحكامها  ألهدافها  الكامل  التحقيق  ضامن 

صحة البرش ورفاههم.

 االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّرات 
وحقوق اإلنسان

رات  إن الهدف األسايس لالتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ  –٨5٦
هو صون صحة البرش ورفاههم، مبا يف ذلك التمتع الكامل بحقوق 
الدول عىل نحو  التي تتخذها  اإلنسان. ومن ثم فإن اإلجراءات 
رات ال تتسق  ينتهك حقوق اإلنسان باسم سياسات مراقبة املخدِّ
رات، ومنها التصدي بإجراءات  مع االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ
خارج نطاق القضاء ملا تشتبه فيه السلطات من جرائم ذات صلة 
رات، وهو أمر ال ميكن تسويغه مبقتىض االتفاقيات الدولية  باملخدِّ

رات. ملراقبة املخدِّ

تعالج  أن  الدول  جميع  مناشدتها  الهيئة  تكرر   :5 التوصية 
رات من خالل تدابري العدالة الجنائية  الجرائم ذات الصلة باملخدِّ
الدويل  والعهد  اإلنسان  لحقوق  العاملي  لإلعالن  وفقاً  الرسمية، 
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، وبااللتزام باملعايري املعرتف 

بها دوليًّا لألصول القانونية الواجبة لعدالة املحاكمة.

رات،  وعند التصدي ملا يشتبه فيه من جرائم متصلة باملخدِّ  –٨5٧
ينبغي للدول أيضاً أن تراعي التناسب مع خطورة الجرمية فيام 
فيهم.  املشتبه  الجناة  وملعاملة  لها  للتصدي  تدابري  من  تتخذه 
ويعني مبدأ التناسب أن الجرائم األقل خطورة نسبيًّا ال تستلزم 
من الدول توقيع جزاءات أو عقوبات جنائية عىل مرتكبيها، مبا يف 

ذلك الحبس.

بدائل  تطبيق  يف  تنظر  أن  األطراف  للدول  ينبغي   :6 التوصية 
العالج  تدابري  ذلك  يف  مبا  والحبس،  والعقوبة  لإلدانة  مختلفة 
اإلدماج يف  وإعادة  التأهيل  وإعادة  الالحقة  والرعاية  والتعليم 
رات. املجتمع، التي تنص عليها االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ

تقريرها  يف  الواردة   8 التوصية  تأكيد  الهيئة  تكرر   :7 التوصية 
السنوي لعام ٢017، أي أن يظل مبدأ التناسب مبدأً توجيهيًّا يف 
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رات. ومع أن تحديد الجزاءات املنطبقة  املسائل املتصلة باملخدِّ
يف  األطراف  الدول  صالحيات  من  يظل  رات  املخدِّ جرائم  عىل 
االتفاقيات، فإن الهيئة تكرر اإلعراب عن موقفها بشأن مسألة 
التي  الدول  ع  وتشجِّ الجرائم،  هذه  عىل  اإلعدام  عقوبة   توقيع 
رات  ما زالت تطبق عقوبة اإلعدام عىل الجرائم املتصلة باملخدِّ

أن تنظر يف إلغاء هذه العقوبة عىل هذه الفئة من الجرائم.

الوقاية والعالج

أحكام  تنفيذ  بعد  فيها  يكتمل  مل  التي  املجاالت  من   –٨5٨
والعالج.  الوقاية  توفري  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  االتفاقيات 
واألحكام يف هذا الخصوص ال تفرض اتباع نهج محدد، وإمنا ترتك 
ألوضاعها.  مالءمة  أكرث  هي  التي  النهج  تقرير  صالحية  للدول 
رات ما زال  وعدم توافر بيانات وبائية وافية بشأن تعاطي املخدِّ
إىل  تستند  رات  املخدِّ بشأن  عامة  سياسات  وضع  تعرقل  عقبة 
وقائية  تدخالت  وتنفيذ  وتنظيم  إعداد  أجل  العلمية من  األدلة 
االستفادة  مع حسن  وفعالة  محددة  ألهداف  موجهة  وعالجية 
العامل من  الكثري من مناطق  ال. ويعاين  فعَّ املوارد عىل نحو  من 
الخدمات  كفاية  عدم  ومن  الوقائية  املبادرات  أو قصور  انعدام 
العالجية مع عدم وجود آليات كافية ملكافحة الوصم واملساعدة 

عىل إعادة اإلدماج يف املجتمع.

التوصية 8: ينبغي للدول أن تبحث املامرسات الفضىل املتبعة 
يف هذا الشأن وأن تضع اسرتاتيجيات فعالة للوقاية من تعاطي 
تستند  بأساليب  االرتهان  مشكلة  ملعالجة  وآليات  رات  املخدِّ
الالحقة  التأهيل والرعاية  العالج وإعادة  العلمية يف  األدلة  إىل 
ع الحكومات  وإعادة اإلدماج يف املجتمع. ويف هذا الصدد، تُشجَّ
السنوي  الهيئة  تقرير  من  األول  الفصل  إىل  الرجوع  عىل 
عن  الناشئة  باالضطرابات  املصابني  “عالج  املعنون  لعام ٢017، 
رات وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم يف املجتمع:  تعاطي املخدِّ

رات”. العنارص األساسية لخفض الطلب عىل املخدِّ

التوافر

العقلية  واملؤثرات  رة  املخدِّ العقاقري  توافر  عدم  زال  ما   –٨5٩
الخاضعة للمراقبة لتلبية أغراض االستعامل الطبي املرشوع مشكلًة 
ًة يف مجال الصحة العمومية يف العديد من مناطق العامل اليوم،  ملحَّ
وكثرياً ما يُعزى هذا الوضع خطأً إىل املتطلبات املحددة يف إطار 
رات. ومام يعوق القدرة عىل الحصول عىل  املراقبة الدولية للمخدِّ
األدوية الخاضعة للمراقبة ويحد من توافرها يف العديد من الدول 
النقص يف قدرات وتدريب املوظفني الوطنيني، وضعف نظم الرعاية 
الصحية وقلة مواردها، وانعدام الدراية بكيفية تقييم احتياجات 

السكان تقييامً دقيقاً، والقصور الترشيعي، والنقص الشديد يف عدد 
املهنيني الصحيني وضعف تدريبهم.

العقاقري  توفري  أن تعمل عىل  الحكومات  التوصية 9: يجب عىل 
ألغراض  عليها  الحصول  وتيسري  العقلية  واملؤثرات  رة  املخدِّ
الخدمات  إىل  الوصول  ُسبل  الطبي من خالل تحسني  االستعامل 
الصحية وتطبيق ضوابط إدارية فعالة تنظم أنشطة إنتاَج وصنَع 
يف  يُؤخذ  أن  عىل  واملؤثرات،  العقاقري  تلك  وتصديَر  واسترياَد 
االعتبار أنه يتعني عىل الدول نفسها أن تقيِّم احتياجاتها الداخلية 
تقييامً مالمئاً وأن تبلِّغ الهيئة بها. ومن شأن هذه األطر التنظيمية 
الرقابية الفعالة أن تتيح تلبية احتياجات السكان الطبية املرشوعة.

نحو عاجل  تتدارك عىل  أن  للحكومات من  بدَّ  التوصية 10: ال 
الرعاية  ميدان  يف  واملوارد  القدرات  عىل  الضاغطة  الصعوبات 
بعدة  األمل،  معالجة  طرائق  إدارة  مجال  يف  وبخاصة  الصحية، 
ُسبل، منها زيادة توافر مهنيي الرعاية الصحية وتعزيز الدراية 
والصيادلة  واملمرضون  األطباء  فيهم  )مبن  العمل  بهذا  لديهم 
الطبيني  املامرسني  تدريب  وينبغي  الرقايب(.  التنظيم  ومسؤولو 
تدريباً وافياً عىل كيفية وصف تلك األدوية ملن يحتاجونها فعالً 
مع الحرص عىل متكينهم من وصفها دون الخوف من التعرض 

للعقاب أو املالحقة القضائية.

املعلومات  من  املزيد  التقرير  هذا  ملحق  يف  ويرد   –٨٦٠
والتوصيات بشأن توافر املواد الخاضعة للمراقبة لألغراض الطبية.

العقاقري املخدِّرة

األفيون  إنتاج  أجل  من  األفيون  خشخاش  زراعة  إنَّ   –٨٦١
والخامات األفيونية مسألة ذات أهمية دولية كربى يف مجاالت 
بالتحديات  االعرتاف  العمومية. ومع  رات والصحة  املخدِّ مراقبة 
الحصول عىل املسكنات  إمكانية  القامئة يف  الفوارق  الناشئة عن 
لصنع  عامليًّا  املتوفرة  األفيونية  الخامات  كمية  فإن  األفيونية، 
طرائق  إدارة  ذلك  يف  مبا  الطبية،  لألغراض  رة  املخدِّ العقاقري 
عىل  الطلب  لتلبية  الالزمة  االحتياجات  تفوق  األمل،  معالجة 
املستويات الراهنة واملتوقعة، وذلك وفقاً للتقديرات الحكومية، 

مع استمرار تزايد اإلنتاج واملخزونات عىل حد سواء.

تراكم  متنع  بأن  األطراف  جميع  الهيئة  تويص   :11 التوصية 
مخزونات قش الخشخاش التي تفيض عن الكميات الالزمة لسري 

العمل الطبيعي، مع مراعاة األحوال السائدة يف األسواق. 

عدداً  دت  اتفاقية سنة 1٩٦1 حدَّ بأن  الهيئة  تذكِّر  التوصية 12: 
األفيون املرشوعة  اإللزامية ملراقبة زراعة خشخاش  التدابري  من 
اقتصار  ضامن  أجل  من  املرشوع  األفيونية  الخامات  وإنتاج 
الهيئة  فإن  ولذلك  والعلمية.  الطبية  األغراض  عىل  استعاملهام 
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الزراعة املرشوعة لخشخاش  التي تدرس إمكانية  البلدان،  تحث 
فيها، عىل  الرشوع  تعتزم  أو  والعلمية  الطبية  لألغراض  األفيون 
مراعاة أهمية مبدأ عدم االنتشار يف هذا امليدان. وقد أكد املجلس 
رات هذا الهدف يف قراراتهام  االقتصادي واالجتامعي ولجنة املخدِّ
ذات الصلة بقضايا عرض األفيونيات والطلب عليها، التي حثت 
جميع الحكومات عىل التعاون من أجل منع انتشار مصادر إنتاج 
التي  البلدان  جميع  حكومات  أيضاً  وحثت  األفيونية،   الخامات 
من  املرشوع  اإلنتاج  ألغراض  األفيون  خشخاش  فيها  يُزرع  ال 
الخامات األفيونية عىل االمتناع عن االنخراط يف الزراعة التجارية 

لخشخاش األفيون، استلهاماً لروح املسؤولية الجامعية.

وتودُّ الهيئة أن تذكِّر جميع الدول األطراف بتعريف القنَّب   –٨٦٢
ونبتة القنَّب، حسبام يرد يف اتفاقية سنة ١٩٦١، وتودُّ أيضاً أن تذكِّر 
جميع الدول األطراف بأن القنَّب وراتنج القنَّب وخالصات القنَّب 
وصبغاته تخضع كلها للمراقبة الدولية بحكم إدراجها يف الجدول 
األول من اتفاقية سنة ١٩٦١. وباإلضافة إىل ذلك فإن القنَّب وراتنج 
القنَّب مدرجان معاً يف الجدول الرابع من االتفاقية ذاتها. كام تخضع 
اتفاقية  مبوجب  للمراقبة  القنَّب  لنبتة  واملثمرة  املزهرة   القمم 

سنة ١٩٦١، برصف النظر عام إذا كانت مجففة أم مل تكن.

للدول  يجوز   ،١٩٦١ سنة  اتفاقية  من   ٢٨ للامدة  ووفقاً   –٨٦3
والعلمية  الطبية  لألغراض  القنَّب  بزراعة  تسمح  أن  األطراف 
الزراعة  بهذه  تسمح  التي  األطراف  تلتزم  أن  عىل  بها،  املأذون 
لالتفاقية،  وفقاً  الشأن  هذا  يف  املحددة  الرقابية  التدابري  باتخاذ 
الزراعية  املناطق  تعيني  عن  مسؤولة  تكون  هيئة  إنشاء  ومنها 
وحيازتها  املحاصيل  تلك  رشاء  وعن  الزراعة،  تراخيص  وإصدار 
الفعلية يف أقرب وقت ممكن، وأن تكون صاحبة الحق الحرصي 
يف استرياد املحاصيل وتصديرها واالتجار فيها بالجملة واالحتفاظ 

مبخزوناتها عدا عن تلك املخزونات التي يحتفظ بها الصانعون.

زراعة   ١٩٦١ سنة  اتفاقية  تقرص  ذلك،  إىل  وباإلضافة   –٨٦4
القنَّب  ألياف  الصناعية عىل أغراض استخالص  القنَّب لألغراض 
القنَّب ألغراض صناعية  نبتة  زراعة  اعتبار  ينبغي  وبذوره. وال 
 ٢٨ املادة  من   ٢ الفقرة  يف  رصاحة  املبيَّنة  األغراض  تلك  غري 

زراعة مرشوعة.

مراعاة  ضامن  عىل  األطراف  الدول  الهيئة  تحث   :13 التوصية 
الصناعية  لألغراض  القنَّب  زراعة  عند  الذكر  سالفة  املقتضيات 
بخالف  أخرى  أغراض  يف  استغالله  وعدم  الوطني  إقليمها  يف 

األغراض املحددة رصاحة يف اتفاقية سنة 1٩٦1.

املؤثرات العقلية

من  املرشوعة  املحلية  القنوات  من  الترسيب  يزال  ال   –٨٦5
غري  أغراض  يف  املستعملة  العقلية  للمؤثرات  الرئيسية  املصادر 

من  الهيئة  إىل  الواردة  التقارير  عدد  فإن  هذا،  ومع  مرشوعة؛ 
ناحية  ومن  محدود.  الصدد  هذا  يف  جهودها  عن  الحكومات 
عن  بيانات  تقدم  التي  البلدان  عدد  تزايد  يتواصل  أخرى، 

العقلية. استهالك املؤثرات 

تزويدها  عىل  الحكومات  جميع  الهيئة  تشجع   :14 التوصية 
املؤثرات  ترسيب  عن  مناسبة  مواعيد  ويف  منتظمة  بتقارير 

العقلية أو محاوالت ترسيبها من التجارة املرشوعة.

ب الهيئة بتزايد عدد البلدان التي تقدم بيانات  التوصية 15: ترحِّ
عن استهالك املؤثرات العقلية، وتدعو املزيد من الحكومات إىل 
رات ٦/54، حيث إنَّ لهذه  القيام بذلك، عمالً بقرار لجنة املخدِّ
املؤثِّرات  توافر  تقييم مدى  أهمية جوهرية يف حسن  البيانات 
كافية  توافر كميات  والعلمية وضامن  الطبية  لألغراض  العقلية 

منها لتلبية االحتياجات الطبية.

األدوات اإللكرتونية والتدريب

تالحظ الهيئة التحديات التي تواجه بعض الحكومات يف   –٨٦٦
مواصلة السري يف تنفيذ النظام الدويل ألذون االسترياد والتصدير 
دون  تحول  التي  عنها  املبلَّغ  العقبات  بوجود  وتسلِّم   ،)I2ES(
توسيع املشاركة يف هذا النظام )انظر الفصل الثاين، القسم واو، 

من هذا التقرير(.

استخدام  عىل  الحكومات  جميع  الهيئة  ع  تشجِّ  :16 التوصية 
النظام “I2ES”، املتاح مجاناً. كام تشجع باألخص مستعميل هذا 
النظام حالياً عىل دعوة رشكائهم التجاريني إىل التسجل يف النظام 

والبدء يف استخدامه يف أقرب فرصة ممكنة.

 السالئف — ثالثون عاماً من مراقبة 
املواد الكيميائية

الثالثني  بالذكرى  االحتفال  البارزة   ٢٠١٨ عام  معامل  من   –٨٦٧
الثالثون  السنوات  شهدت  وقد  ١٩٨٨؛  سنة  اتفاقية  العتامد 
كرثة  فإن  ذلك،  ومع  الصدد.  هذا  يف  هامة  نتائج  تحقيق  تلك 
املواد الكيميائية غري املجدولة والبديلة والتعويضية والسالئف 
يف  والتعاون  رات  املخدِّ مراقبة  عىل  تحديات  تفرض  األولية 
أنَّ  بالذكر بخاصة  الدويل. ومام يجدر  الصعيد  الشأن عىل  هذا 
االتفاقية،  من   ١٢ املادة  عليه  تنص  ما  نحو  عىل  ترسيبها،  منع 
بشأن  القضائية  واملالحقة  والتحقيق  التحري  عمليات  وإجراء 
بالنظر  الدويل،  املستوى  عىل  ممكنة  مهام  ليست  بها  االتجار 
أن  والواقع  الدولية.  للمراقبة  املواد  تلك  خضوع  عدم  إىل 
من  كبري  بعدد  املجدولة  السالئف  عن  االستعاضة  إمكانية 
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ليس  عديدة  مواد  منها  الدولية،  للمراقبة  الخاضعة  غري  املواد 
املراقبة  التحايل عىل  بقصد  استعامالت مرشوعة ومصممة  لها 
تلك املواد  لجدولة  السعي  عىل  قوي  حافز  هي  إمنا  فحسب، 
ووضع آليات رقابية إضافية. غري أنَّ جدَولة عدد متزايد دوماً 
من املواد الكيميائية مسألة لها تبعات عملية كثرية ليس أقلها 

االنخراط يف سباق مستمر “للحاق بها”.

مناقشة  إلجراء  رضورة  مثة  أن  الهيئة  ترتئي   :17 التوصية 
مشكلة  ملعالجة  املتاحة  بشأن الخيارات  نطاقاً  أوسع  سياساتية 
رة” غري املجدَولة عىل  انتشار املواد الكيميائية والسالئف “املحوَّ
ل  تكمِّ أن  السياساتية  املناقشة  لهذه  وينبغي  الدويل.  الصعيد 
أثبتت جدواها وأمثرت  التي  السالئف  مراقبة  ع مفاهيم  وتوسِّ
النتائج  تلك  تحقيق  تواصل  أن  وميكنها  قبل  من  إيجابية  نتائج 
اإليجابية يف معالجة معظم الحاالت املتعلقة بالسالئف الخاضعة 

للمراقبة الدولية.

العمل  مواصلة  عىل  الدويل  املجتمع  الهيئة  تحثُّ   :18 التوصية 
رة  عىل منع استعامل السالئف املجدولة يف صنع العقاقري املخدِّ
باستخدام  وذلك  مرشوع،  غري  نحو  عىل  العقلية  واملؤثرات 
“بيكس”  ونظام  أونالين”  “بن  نظام  مثل  املتاحة،  األدوات 
من  واالستفادة  “كوهيجن”،  ومرشوع  “بريزم”  ومرشوع 
اإلنجازات التي تحققت يف مجال مراقبة السالئف خالل الثالثني 

عاماً املاضية.

والسالئف  رة”  “املحوَّ السالئف  يخص  فيام   :19 التوصية 
الهيئة  تدعو  الجديدة،  النفسانية  واملؤثرات  املجدَولة  غري 
من  االستفادة  إىل  والدولية  اإلقليمية  واملنظامت  الحكومات 
ي  التصدِّ يف  السالئف  ملراقبة  املوجودة  واملبادرات  اآلليات 
للمؤثرات النفسانية الجديدة، بغية استطالع واستبانة الخيارات 
هذه  النتشار  العاجل  للتصدي  الالزمة  والعملياتية  القانونية 
املواد الكيميائية ومواد اإلدمان ومنع وصولها إىل األسواق غري 

املرشوعة واملستعملني النهائيني.

التوصية 20: ينبغي أن تركز الجهود املبذولة عىل متكني السلطات 
املواد  هذه  إمدادات  وصول  من تعطيل  العامل  أنحاء  جميع  يف 
رات غري املرشوعة دون  الكيميائية غري املجدَولة إىل صناع املخدِّ
تحميل أجهزة التنظيم الرقايب أعباء غري رضورية. وتحقيقاً لهذه 
للتعامل  استكشاف سبل ووسائل  األعضاء  للدول  الغاية، ميكن 
القضائية  املالحقة  ودعم  املتقاربة،  الكيميائية  املواد  فئات  مع 
العملية  الناحية  من  أيضا  املجدي  ومن  الصلة.  ذات  للجرائم 
التي  املواد  تضم  الكيميائية  السالئف  من  مستقلة  فئة  إيجاد 
ليست لها اآلن استعامالت مرشوعة معرتف بها. وتشجع الهيئة 
العمل  املتاحة وعىل  الخيارات  النظر يف جميع  الحكومات عىل 
معها يف إطار نظام املراقبة الدولية للسالئف بغية التصدي مبزيد 

من الفعالية للتحديات الراهنة.

املؤثرات األفيونية االصطناعية غري الطبية 
واملواد ذات الصلة بالفنتانيل

الراهن صنع املؤثرات  التحديات املتزايدة يف الوقت  من   –٨٦٨
األفيونية االصطناعية غري الطبية وتعاطيها واالتجار بها بصفة غري 
مرشوعة. وتستخدم املتاجر اإللكرتونية اإلنرتنت والشبكة الخفية 
ومواقع التواصل االجتامعي لعرض نظائر الفنتانيل للبيع. ويجري 
تهريب الشحنات ضمن مليارات الرسائل والطرود الرسيعة التي 
الربيد  خدمات  بواسطة  سنة  كل  العامل  أنحاء  جميع  يف  تُشحن 
خطورة  الهيئة  أدركت  وقد  الرسيع.  التوصيل  وخدمات  الدويل 
هذه املشكلة وبادرت إىل تنفيذ أنشطة يف إطار مرشوعها الجديد 
املؤثرات  لتوزيع  للتصدي  العملياتية  للرشاكات  النطاق  العاملي 
وتركز   .)OPIOIDS )مرشوع  املرشوعني  غري  وبيعها  األفيونية 
واملنظامت  الحكومات  بني  الرشاكات  إقامة  عىل  األنشطة  تلك 
مبيعات  واعرتاض  ملنع  الة  فعَّ كوسيلة  الخاص  والقطاع  الدولية 

املؤثرات األفيونية االصطناعية غري الطبية وتوزيعها.

التوصية 21: ينبغي للحكومات أن تعمل مع الهيئة عىل توسيع 
استبانة  أجل  من  املعنية  الصناعات  دوائر  مع  الرشاكات  إطار 
االصطناعية غري  األفيونية  املؤثرات  وتوزيع  وبيع  أنشطة صنع 
الطبية واملكاسب املالية التي تُستمد من االتجار بها، والتصدي 
ع نطاق النُُّهج  لتلك األنشطة بفعالية. وينبغي للرشاكات أن توسِّ
الناجحة، وأن تعمل عىل إعداد مبادئ توجيهية مناسبة للقطاع 
وعمليات  سلوك  قواعد  ومدونات  تدريب  وأنشطة  املعني 
رصد مستمر عىل نطاق مجموعة أوسع من املناطق الجغرافية 

والقطاعات.

عمليات  من  املستمدة  التفصيلية  البيانات  إن   :22 التوصية 
رات  املخدِّ وضبطيات  بها  املشتبه  والشحنات  اإللكرتونية  البيع 
للمراقبة  الخاضعة  املواد غري  أو مخترباتها غري املرشوعة بشأن 
توفر معلومات استخبارية قيمة عندما تتبادلها الجهات املعنية 
أن  للحكومات  املناسبة. وينبغي  اإلجراءات  اتخاذ  القادرة عىل 
تعنيِّ جهات وصل لدى السلطات الوطنية املعنية لقوات الرشطة 
والشؤون  الرقايب  التنظيم  وهيئات  الربيد  ودوائر  والجامرك 
الصحية واالستدالل الجنايئ وهيئات علم السموم التي تستطيع 
تبادل املعلومات بشأن صنع أو بيع أو توزيع املؤثرات األفيونية 
لإلخطار  “آيونيكس”  نظام  باستعامل  الطبية  غري  االصطناعية 

بالحوادث التابع ملرشوع “آيون”.

تحسني تقديم املعلومات إىل الهيئة الدولية 
ملراقبة املخدِّرات

بانتظام  الشاملة واملوثوقة  البيانات اإلحصائية  إن تقديم   –٨٦٩
الهيئة مقوم حيوي لضامن سالمة سري عمل  الحكومات إىل  من 



رات ٢٠١8  114  تقرير الهيئ�ة الدولية لمراقبة المخدِّ

فيينا، ١٦ ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٨

 )توقيع(
فريوج سومياي، الرئيس

 )توقيع(
برنار لوروا، املقرِّر

 )توقيع(
أندريس فينغريوت، األمني

رات كله وتحليل االتجاهات العاملية.  النظام الدويل ملراقبة املخدِّ
أساسية  معلومات  أيضاً  توفِّر  النوعية  الجيدة  البيانات  أن  كام 
رضورية للكشف عن عمليات ترسيب املواد الخاضعة للمراقبة 
املعلومات  تلك  يف  النقص  يعكس  وقد  مرشوعة.  غري  ألغراض 
يف  ثغرات  وجود  مثل  املعاهدات،  أحكام  تنفيذ  يف  مشاكل 
أو  اإلدارية  التنظيمية  اللوائح  يف  قصور  أو  الوطنية  الترشيعات 

نقص يف تدريب موظفي السلطات الوطنية املختصة.

التوصية 23: ينبغي للحكومات أن تعزز آلياتها الوطنية املعنية 
برصد زراعة املواد الخاضعة للمراقبة وإنتاجها وصنعها والتجارة 
تحسني  عرب  جزئيًّا  ذلك  تحقيق  وميكن  مرشوع.  نحو  عىل  فيها 
موظفي  وتدريب  وتطويرها،  الوطنية  البيانات  جمع  نظم 
السلطات الوطنية املختصة، والتأكد من وفاء الرشكات املرخَّص 
باالشرتاطات  الدولية  للمراقبة  الخاضعة  املواد  يف  بالتجارة  لها 

القانونية املرتبطة برتاخيصها.

التوصية 24: تحثُّ الهيئة جميع الحكومات املعنية عىل استبانة 
أسباب جوانب القصور يف تقديم تقارير منتظمة تتضمن بيانات 
رة  املخدِّ العقاقري  تقديرات  بشأن  وموثوقة  شاملة  إحصائية 
واملؤثرات العقلية وما يتعلق بذلك من معلومات عن التجارة 
واالستهالك عىل الصعيد الدويل، وتدعوها إىل االستفادة الكاملة 
الهيئة من وسائل وأدوات ومبادئ توجيهية، مبا يف  توفره  مام 
وهي   ،)I2ES( والتصدير  االسترياد  ألذون  الدويل  النظام  ذلك 
متاحة مجاناً عىل موقع الهيئة الشبيك وتتضمن مواد للتدريب 
ودليل تقدير االحتياجات من املواد الخاضعة للمراقبة الدولية، 

بلغات األمم املتحدة الرسمية الست.

بلدان ومناطق محددة

غري  نحو  عىل  األفيون  إنتاج  يف  الكبرية  للزيادات  نتيجة   –٨٧٠
مرشوع يف أفغانستان، تجاوز حجم االقتصاد غري املرشوع القائم 

عىل األفيون يف عام ٢٠١٧ قيمة إجاميل صادرات البلد املرشوعة 
قلق  الهيئة  يساور  زال  وما  كبرياً.  تجاوزاً  والخدمات  السلع  من 
السكان  ورفاه  صحة  عىل  وتأثريها  التطورات  هذه  تجاه  بالغ 

داخل أفغانستان وخارج حدودها.

اتفاقية  من  راً  مكرَّ  14 املادة  أحكام  إىل  استناداً   :25 التوصية 
انتباه  تسرتعي  أن  الهيئة  تود  لة،  املعدَّ بصيغتها   1٩٦1 سنة 
حالة  إىل  املتخصصة  ووكاالتها  املختصة  املتحدة  األمم  هيئات 
املزيد  تقدم  أن  بها  وتهيب  أفغانستان،  يف  رات  املخدِّ مراقبة 
ضمن  وجامعية،  فردية  بصفة  واملالية  التقنية  املساعدة  من 
مراقبة  لتحديات  التصدي  بغية  إليها،  املسندة  الواليات  إطار 
رات يف هذا البلد، وفقاً ألحكام اتفاقية سنة 1٩٦1 بصيغتها  املخدِّ
لة. وقد تشمل هذه املساعدة العديد من التدابري، ومنها،  املعدَّ
عىل سبيل املثال ال الحرص، بناء القدرات الترشيعية واملؤسسية 
وتقديم  البديلة  الرزق  كسب  سبل  توفري  عىل  العمل  ودعم 
الصعيدين  عىل  التعاون  وتعزيز  مبارشة  مالية  مساعدات 

اإلقليمي والدويل.

القصور  إىل  وتكراراً  مراراً  االنتباه  الهيئة  وجهت  وقد   –٨٧١
مناطق  عدة  يف  ومنتظم  منهجي  نحو  عىل  البيانات  جمع  يف 
رات،  املخدِّ تعاطي  بانتشار  يتعلق  فيام  وبخاصة  العامل،  من 
واتجاهات التعاطي وأمناطه وبشأن العالج املتاح أو الرضوري، 
صعيد  عىل  للتحديات  للتصدي  فعالة  تدابري  وضع  يعوق  مام 
يف  بلداناً  هناك  أن  الخصوص،  وجه  عىل  ويالحظ،  البلدان. 
الوسطى  وأمريكا  آسيا  وغرب  آسيا  وجنوب  أوقيانوسيا 
مناسب ملدى  تقييم  إجراء  قادرة عىل  وأفريقيا غري  والكاريبي 
رات وطبيعة تلك املشاكل يف نطاق  انتشار مشاكل تعاطي املخدِّ

القضائية. والياتها 

التوصية 26: تهيب الهيئة بالحكومات أن تلبي الحاجة إىل توفري 
أجل  من  رات  املخدِّ تعاطي  عن  املوثوقة  البيانات  من  املزيد 
إىل  تستند  والعالج  للوقاية  وخدمات  وبرامج  سياسات  إعداد 

األدلة العلمية ومصممة لتلبية احتياجات السكان.
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رات لعام ٢٠١٨، مع بيان الدول  ترد أدناه قامئة باملجموعات اإلقليمية ودون اإلقليمية املستخَدمة يف تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ
املنتمية إىل كل من هذه املجموعات.

أفريقيا

سان تومي وبرينسيب ي إثيوبيا 

السنغال إريرتيا 

السودان أنغوال 

سرياليون أوغندا 

سيشيل إسواتيني(٨٦) 

الصومال بنن 

غابون بوتسوانا 

غامبيا بوركينا فاسو 

غانا بوروندي 

غينيا تشاد 

غينيا االستوائية توغو 

غينيا–بيساو تونس 

كابو فريدي الجزائر 

الكامريون جزر القمر 

كوت ديفوار جمهورية أفريقيا الوسطى 

الكونغو جمهورية الكونغو الدميقراطية 

كينيا جمهورية تن زانيا املتحدة 

ليربيا جنوب أفريقيا 

ليبيا جنوب السودان 

ليسوتو جيبويت 

مايل رواندا 

مدغشقر زامبيا 

مرص زمبابوي 

المرفق األول
 المجموعات اإلقليمية ودون اإلقليمية المستخَدمة 

رات لعام 2018 في تقرير الهيئ�ة الدولية لمراقبة المخدَّ

)٨٦(  منذ ١٩ نيسان/أبريل ٢٠١٨، حلَّ االسم "إسواتيني" محل االسم "سوازيلند" باعتباره االسم املخترص املستخدم يف األمم املتحدة.
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موزامبيق املغرب 
ناميبيا مالوي 
النيجر موريتانيا 
نيجرييا موريشيوس 

أمريكا الوسطى والكاريبي

سانت كيتس ونيفيس أنتيغوا وبربودا  
سانت لوسيا بربادوس 

السلفادور بليز 
غرينادا بنام 

غواتيامال ترينيداد وتوباغو 
كوبا جامايكا 

كوستاريكا جزر البهاما 
نيكاراغوا الجمهورية الدومينيكية 

هايتي دومينيكا 

هندوراس سانت فنسنت وجزر غرينادين 

أمريكا الشمالية

الواليات املتحدة األمريكية كندا 
املكسيك

أمريكا الجنوبية

بريو األرجنتني 
سورينام إكوادور 

شييل أوروغواي 
غيانا باراغواي 

فنزويال )جمهورية–البوليفارية( الربازيل 
كولومبيا دة القوميات(  بوليفيا )دولة–املتعدِّ

رشق آسيا وجنوبها الرشقي

الصني إندونيسيا 
الفلبني بروين دار السالم 

فييت نام تايلند 
كمبوديا تيمور–ليشتي 
ماليزيا جمهورية كوريا 
منغوليا جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 
ميامنار جمهورية الو الدميقراطية الشعبية 
اليابان سنغافورة 
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جنوب آسيا

ملديف بنغالديش 
نيبال بوتان 
الهند رسي النكا 

غرب آسيا

جورجيا أذربيجان 
دولة فلسطني األردن 
طاجيكستان أرمينيا 

العراق إرسائيل 
ُعامن أفغانستان 
قطر اإلمارات العربية املتحدة 

قريغيزستان أوزبكستان 
كازاخستان إيران )جمهورية–اإلسالمية( 

الكويت باكستان 
لبنان البحرين 

اململكة العربية السعودية تركامنستان 
اليمن تركيا 

الجمهورية العربية السورية 

أوروبا

أوروبا الرشقية

بيالروس االتحاد الرويس 
جمهورية مولدوفا أوكرانيا 

جنوب رشق أوروبا

ً جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ألبانيا 
رومانيا بلغاريا 
رصبيا البوسنة والهرسك 

كرواتيا الجبل األسود 

أوروبا الغربية والوسطى

آيسلندا إسبانيا 
إيطاليا إستونيا 

الربتغال أملانيا 
بلجيكا أندورا 
بولندا أيرلندا 
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لكسمربغ تشيكيا 
ليتوانيا الدامنرك 

ليختنشتاين سان مارينو 
مالطة سلوفاكيا 

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشاملية سلوفينيا 
موناكو السويد 
الرنويج سويرسا 
النمسا فرنسا 

هنغاريا فنلندا 
هولندا قربص 
اليونان الكريس الرسويل 

التفيا

أوقيانوسيا

ساموا أسرتاليا 
فانواتو بابوا غينيا الجديدة 
فيجي باالو 

كرييباس توفالو 
دة( ميكرونيزيا )واليات–املوحَّ تونغا 

ناورو جزر سليامن 
نيوزيلندا جزر كوك 

نيوي جزر مارشال 
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سيفيل أتاسوي

الكيمياء  أستاذة  تركيا.  مواطني  من   .١٩4٩ عام  يف  ولدت 
اإلدمان  معهد  عميد  نائبة  الرشعي؛  الطب  وعلوم  الحيوية 
وعلوم الطب الرشعي، ومديرة املعهد؛ رئيسة إدارة علوم الطب 
الرشعي؛ مديرة مركز منع العنف والجرمية بجامعة أوسكودار، 
الرشعي، جامعة إسطنبول  الطب   إسطنبول. مديرة معهد علوم 
وزارة  السموم،  وعلم  رات  املخدِّ إدارة  مديرة   .)١٩٨٨–٢٠١٠(
العدل الرتكية )١٩٨٠–١٩٩3(. شاهدٌة خبريٌة أمام املحاكم املدنية 

والجنائية )منذ عام ١٩٨٠(.

حائزة عىل الدرجات العلمية التالية: بكالوريوس علوم يف الكيمياء 
)١٩٧٢(؛ ماجستري علوم يف الكيمياء الحيوية )١٩٧٦(؛ دكتوراه يف 

الكيمياء الحيوية )١٩٧٩(، جامعة إسطنبول. 

والتحقيقات  اإلجرام  وعلم  الحيوية  الكيمياء  مجال  يف  محارِضة 
عىل  مرشفة  ١٩٨٢(؛  )منذ عام  الجرمية  مرسح  يف  تجرى  التي 
أكرث من 5٠ رسالة ماجستري ودكتوراه يف مجال الكيمياء الحيوية 
منها  علميًّا؛  بحثاً   ١3٠ من  أكرث  ألَّفت  الرشعي.  الطب  وعلوم 
رات،  املخدِّ وكيمياء  رات،  املخدِّ اختبارات  مجاالت  يف  بحوث 
والتي  رات  باملخدِّ تتعلق  التي  والجرائم  رات،  املخدِّ وأسواق 
السموم  وعلم  رات،  املخدِّ تعاطي  ومنع  إدمانها،  بسبب  تُرتكب 
الجرمية،  مرسح  يف  تجرى  التي  والتحقيقات  والجنايئ،  الرسيري 

وتحاليل الحمض الخلوي الصبغي.

يف  املعلومات  وكالة  يف  همفري  ه.  هيوبرت  هيئة  زميلة 
الواليات املتحدة األمريكية )١٩٩5–١٩٩٦(؛ عاملة زائرة يف كلية 
كاليفورنيا،  الرشعي، جامعة  الطب  بإدارة علوم  العامة  الصحة 
كاليفورنيا،  بجامعة  رات،  املخدِّ تعاطي  بحوث  ومركز  بريكيل، 
الوراثية، جامعة ستاندفورد؛ قسم  العلوم  لوس أنجلوس؛ قسم 
الدراسات  معهد  إميوري؛  جامعة  البرشية،  الوراثية  العلوم 
فريجينيا؛  االتحادي،  التحقيقات  مكتب  كاليفورنيا؛  يف  الجنائية 
الواليات  أنجلوس،  لوس  األمن،  إدارة  الجنائية،  املختربات 
ويزبادن؛   ،)BKA( االتحادي  الجنائية  الرشطة  مكتب  املتحدة؛ 

الحيوية  للكيمياء  ميونيخ  معهد  لودفيغ–ماكسيميليان،  جامعة 
الوراثية  العلوم  مركز  الرشعي؛  الطب  ومعهد  الفيزيائية 
الرشعي، جامعة مونسرت،  الطب  برمين؛ معهد  البرشية، جامعة 
مكتب  فيينا؛  املتحدة،  لألمم  التابع  رات  املخدِّ مخترب  أملانيا؛ 

نيودلهي.  املركزي،  التحقيقات 

رئيس  مكتب  رات،  املخدِّ تعاطي  ملنع  الخاصة  اللجنة  يف  عضو 
 Turkish Journal سة ملجلة رة مؤسِّ الوزراء )منذ عام ٢٠١4(. محرِّ
التحرير  مجلس  يف  عضو   .)١٩٩3–١٩٨٢(  of Legal Medicine
العلمي ملجلة International Criminal Justice Review. رئيسة 
يف  الرشعي؛ عضو رشيف  الطب  لعلوم  الرتكية  للجمعية  سة  مؤسِّ
أكادميية البحر املتوسط لعلوم الطب الرشعي. عضو يف الجمعية 
الدولية لعلم السموم يف الطب الرشعي؛ ورابطة الهند واملحيط 
الهادئ للقانون والطب والعلوم؛ والرابطة الدولية لالختصاصيني 
يف علم السموم يف الطب الرشعي؛ واألكادميية األمريكية لعلوم 
الطب الرشعي؛ والجمعية األمريكية ملديري املختربات الجنائية؛ 

والجمعية األمريكية للعلوم الجنائية.

عام  ومنذ   ٢٠٠–٢٠١٠5( رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة  عضو 
املالية واإلدارية )٢٠٠٦ و٢٠١٨( ورئيسة  اللجنة  ٢٠١٧(. وعضو 
اللجنة )٢٠١٧(. عضو اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات )٢٠٠٧(. 
النائبة الثانية لرئيس اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات ثم رئيسة 
اللجنة )٢٠٠٦(. مقررة الهيئة )٢٠٠٧(. النائبة األوىل لرئيس الهيئة 

)٢٠٠٨(. رئيسة الهيئة )٢٠٠٩(.

كورنيليس دي جونشريي

منصب  حاليًّا  يشغل  هولندا.  مواطني  من   .١٩54 عام  يف  ولد 
الحيوية، ونائب رئيس  رئيس منتدى هولندا لتطوير املضادات 
يف  األدوية  اخرتاع  براءات  مجمع  لخرباء  االستشاري  الفريق 
لدى  الصيدالنية  السياسات  مجال  يف  استشاري  وخبري  جنيف، 

العاملية. الصحة  منظمة 

المرفق الثاني
 األعضاء الحاليون في الهيئ�ة الدولية 

رات لمراقبة المخدَّ
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حائز عىل الدرجات العلمية التالية: دكتوراه يف الصيدلة، ماجستري 
أمسرتدام،  وجامعة  غرونينغن  جامعة  الصيدلة،  علوم  مجال  يف 
هولندا )١٩٧5–١٩٨١(؛ ماجستري يف إدارة األعامل، جامعة سان 
كوستاريكا؛  خوزيه،  األمريكية/سان  املتحدة  الواليات  دييغو، 
)طالب  الصيدلة  يف  االستثنايئ  ق  التفوُّ درجة  علوم.  بكالوريوس 

رشيف( يف جامعة غرونينغن، هولندا )١٩٧٢–١٩٧5(.

سبق له أن شغل منصب مدير إدارة األدوية األساسية واملنتجات 
الصحية مبنظمة الصحة العاملية يف جنيف )٢٠١٢–٢٠١٦(، حيث 
عالوة  للمراقبة،  الخاضعة  األدوية  إتاحة  عىل  عمله  اشتمل 
التابعة  األدوية  باالعتامد عىل  املعنية  الخرباء  عىل عضوية لجنة 
كييف  العاملية يف  الصحة  العاملية؛ ممثل منظمة  الصحة  ملنظمة 
الصحة  ملنظمة  اإلقليمي  املستشار  )٢٠١١–٢٠١٢(؛  بأوكرانيا 
مكتب  والصحية،  الصيدالنية  التكنولوجيا  يف مجال  العاملية 
منسق  )١٩٩٦–٢٠١٠(؛  كوبنهاغن  أوروبا،  يف  اإلقليمي  املنظمة 
للبلدان  الصحة  منظمة  األساسية،  للعقاقري  الوطني  الربنامج 
)١٩٩4–١٩٩٦(؛  الربازيل  العاملية،  الصحة  األمريكية/منظمة 
صيديل، منسق مشاريع العقاقري األساسية، منظمة الصحة للبلدان 
)١٩٨٨–١٩٩3(؛  كوستاريكا  العاملية،  الصحة  األمريكية/منظمة 
للبلدان األمريكية/منظمة الصحة  خبري صيدالين، منظمة الصحة 
العاملية، بنام )١٩٨٦–١٩٨٨(؛ خبري توريدات صيدالنية يف اليمن، 
الدويل، هولندا )١٩٨٢–١٩٨5(؛  التعاون  إدارة  الخارجية،  وزارة 
هولندا أمسرتدام،  يف  املحلية  والصيدليات  املستشفيات   هيئة 

.)١٩٨١–١٩٨٢(

العاملية  الصحة  مبنظمة  الخاصة  أوروبا  موظفي  رابطة  رئيس 
)٢٠٠٦–٢٠١٠(؛ عضو لجنة استعراض املبادئ التوجيهية ملنظمة 
الصحة العاملية )٢٠٠٧–٢٠١١(؛ عضو الجمعية امللكية الهولندية 
للصيدلة؛ ألََّف وحده أو مبشاركة آخرين العديَد من املنشورات 

يف مجاالت العلوم الصيدالنية والصحية.

 .)٢٠١٧ عام  )منذ  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة  عضو 
بالتقديرات  املعنية  الدامئة  اللجنة  عضو   .)٢٠١٧( الهيئة  ر   مقرِّ

)٢٠١٧–٢٠١٨(. عضو اللجنة املالية واإلدارية )٢٠١٧–٢٠١٨(.

واي هاو

ولد يف عام ١٩5٧. من مواطني الصني. أستاذ الطب النفيس ونائب 
مدير معهد الصحة العقلية بجامعة الجنوب األوسط، يف مدينة 
تشانغشا، الصني. مدير املركز املتعاون مع منظمة الصحة العاملية 
اإلدمان  مواد  وتعاطي  النفسية–االجتامعية  بالعوامل  واملعني 
التابعة  التوعية  للجنة  رئيساً  الحايل  الوقت  يف  يعمل  والصحة. 
لجمعية آسيا واملحيط الهادئ لبحوث الكحول واإلدمان، ورئيساً 
رات وعالجه، والرابطة  للرابطة الصينية للوقاية من تعاطي املخدِّ

الصينية لطب اإلدمان.

أنهوي  جامعة  من  الطب  يف  بكالوريوس  شهادة  عىل  حاصل 
الطبية؛ وشهادة ماجستري ودكتوراه يف الطب النفيس، من جامعة 

هونان الطبية.

توىلَّ سابقا مناصب اختصايص علمي يف إدارة تعاطي مواد اإلدمان 
طبي  وموظف  )١٩٩٩–٢٠٠٠(؛  جنيف  العاملية،  الصحة  مبنظمة 
الصحة  مبنظمة  اإلدمان  مواد  ومعاقرة  النفسية  الصحة  بإدارة 
ورئيس  )٢٠٠4–٢٠٠5(؛  الهادئ  املحيط  غرب  إقليم  العاملية، 
حاليًّا  وهو   .)٢٠٠٨–٢٠١١( النفسانيني  لألطباء  الصينية  الرابطة 
رات  للمخدِّ باالرتهان  املعني  االستشاري  الخرباء  فريق  يف  عضو 
ومشاكل الكحول، التابع ملنظمة الصحة العاملية )منذ عام ٢٠٠٦(؛ 
وعضو يف الفريق العامل املعني بتصنيف مواد اإلدمان ألغراض 
ملنظمة  التابع  لألمراض،  الدويل  للتصنيف  عرش  الحادي  التنقيح 

الصحة العاملية )منذ عام ٢٠١١(.

الوطني  املستوى  عىل  مختلفة  هيئات  من  لبحوثه  دعام  تلقَّى 
)وزارة الصحة، وزارة العلم والتكنولوجيا، املؤسسة الوطنية للعلوم 
الطبيعية(، وعىل املستوى الدويل )منظمة الصحة العاملية، املعهد 
رات واملعهد الوطني لشؤون تعاطي  الوطني لشؤون تعاطي املخدِّ
ق  منسِّ األمريكية(.  املتحدة  بالواليات  عليه  واإلدمان  الكحول 
العاملية  العمل املشرتكة بني منظمة الصحة  لسلسلة من حلقات 
والصني بشأن السلوك املسبب لإلدمان. عضو يف لجنة الخرباء التابعة 
للمرشوع الوطني لخدمات الصحة العقلية يف املجتمعات املحلية يف 
الصني. خبري استشاري إلعداد وتنفيذ وتقييم قانون الصحة العقلية 

رات يف الصني. الصيني، وإلعداد قانون وأنظمة مكافحة املخدِّ

نرش أكرث من 4٠٠ مقالة أكادميية و٦٠ كتابا عن االرتهان للكحول 
التي  املجالت  يف  املنشورة  األخرية  بحوثه  بني  ومن  رات.  واملخدِّ
 ”Longitudinal surveys of :يراجعها األقران يف هذا املجال ما ييل
 prevalence rates and use patterns of illicit drugs at selected
 high–prevalence areas in China from 1993 to 2000“,
 Addiction )2004(; ”Drug policy in China: progress and
 challenges“, Lancet )2014(; ”Alcohol and the sustainable
 development goals“, Lancet )2016(; ”Transition of
 China’s drug policy: problems in practice“ Addiction
 )2015(; ”Improving drug addiction treatment in China“,
 Addiction )2007(; ”Stigmatization of people with drug
 dependence in China: a community–based study in
 Hunan province“, Drug Alcohol Dependence )2013(; and
 ”Drinking and drinking patterns and health status in the
 general population of five areas of China“, Alcohol &

.Alcoholism )2004(

عضو   .)٢٠١5 عام  )منذ  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة  عضو 
الدامئة  اللجنة  عضو   .)٢٠١–٢٠١٦5( واإلدارية  املالية  اللجنة 
املعنية بالتقديرات )منذ عام ٢٠١5(. نائب رئيس اللجنة الدامئة 
الدامئة  اللجنة  لرئيس  الثاين  النائب   .)٢٠١٦( بالتقديرات  املعنية 
لرئيس  األول  النائب   .)٢٠١٨( ورئيسها  بالتقديرات   املعنية 

الهيئة )٢٠١٧(.
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ديفيد تي. جونسون

املتحدة. رئيس رشكة  الواليات  ولد يف عام ١٩54. من مواطني 
شهادة  عىل  حائز  متقاعد.  دبلومايس  ل.ل.س؛  جونسون  سوان 
البكالوريوس يف االقتصاد من جامعة إميوري؛ خريج كلية الدفاع 

الوطني يف كندا.

 .)١٩٧٧–٢٠١١( املتحدة  للواليات  الخارجي  السلك  يف  موظف 
وإنفاذ  رات  للمخدِّ الدولية  الشؤون  مكتب  يف  مساعد  أمني 
القوانني، وزارة الخارجية األمريكية )٢٠٠٧–٢٠١١(. نائب رئيس 
 )٢٠٠5–٢٠٠3( املؤقت  باألعامل  والقائم   )٢٠٠–٢٠٠٧5( البعثة 
األفغانية  الشؤون  ق  منسِّ لندن.  يف  املتحدة  الواليات  سفارة  يف 
لدى  املتحدة  الواليات  سفري   .)٢٠٠3–٢٠٠٢( املتحدة  بالواليات 
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا )١٩٩٨–٢٠٠١(. نائب السكرتري 
الصحفي يف البيت األبيض واملتحدث باسم مجلس األمن القومي 
 )١٩٩5( الخارجية  وزارة  باسم  املتحدث  نائب   .)١٩٩–١٩٩٧5(
ومدير املكتب الصحفي لوزارة الخارجية )١٩٩3–١٩٩5(. القنصل 
فانكوفر )١٩٩٠–١٩٩3(. معاون مدقق  املتحدة،  للواليات  العام 
الُعملة  الصندوق االستئامين الوطني لدى مكتب مراقب شؤون 

بوزارة الخزانة بالواليات املتحدة )١٩٧٦–١٩٧٧(.

عضو   .)٢٠١٢ عام  )منذ  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة  عضو 
املالية  اللجنة  رئيس  عام ٢٠١٢(.  )منذ  واإلدارية  املالية  اللجنة 

واإلدارية )٢٠١4 و٢٠١٨(.

غالينا كورشاغينا

ولدت يف عام ١٩53. من مواطني االتحاد الرويس. أستاذة ونائبة 
)منذ  رات  املخدِّ بإدمان  املتعلقة  للبحوث  الوطني  املركز   مدير 

عام ٢٠١٠(.

الرويس )١٩٧٦(؛  لنينغراد لطب األطفال، االتحاد  خريجة معهد 
الرسيرية  البحوث  إىل  العلمية  آراؤها  تستند   .)٢٠٠١( طبيبة 
والوبائية التي تتناول اتباع وسائل جديدة يف النظر إىل التصدي 

رات يف زمن يشهد تغريات متالحقة. لتعاطي املخدِّ

مستشفى  يف  أطفال  طبيبة  بصفتها  مناصب  عدة  سابقاً  تولت 
داخلية  مدرسة  يف  وطبيبة  لنينغراد؛  منطقة  املركزي،  غاتشينا 
)١٩٧٦–١٩٧٩(. رئيسة شعبة التنظيم والسياسات يف مستوصف 
يف  محارضة  )١٩٨١–١٩٨٩(؛  بلنينغراد  اإلقليمي  رات  املخدِّ
أكادميية لنينغراد الطبية اإلقليمية )١٩٨١–١٩٨٩(؛ رئيسة األطباء 
رات يف مدينة سانت بطرسربغ )١٩٨٩–١٩٩4(؛  مبستوصف املخدِّ
 )٢٠٠٠–٢٠٠١( أستاذة  ثم   )١٩٩١–١٩٩٦( مساِعدة  محارِضة 
الحكومي  للمعهد  التابعة  االجتامعية  التكنولوجيات  إدارة  يف 
ثم   ،)١٩٩–٢٠٠٠4( مساِعدة  محارِضة  واالقتصاد؛  للخدمات 
يف   )٢٠٠٢–٢٠٠٨( أستاذة  ثم   )٢٠٠١–٢٠٠٢( مساعدة  أستاذة 
الطبية  رات، أكادميية سانت بطرسربغ  قسم بحوث إدمان املخدِّ

الطبية  األبحاث  قسم  ورئيسة  األساتذة  كبرية  العليا؛  للدراسات 
يف  الرتبوية  الحكومية  هرتزن  جامعة  الصحية،  الحياة  وأمناط 
النزاعات، كلية  روسيا )٢٠٠٠–٢٠٠٨(؛ أستاذة يف قسم دراسات 

الفلسفة، جامعة سانت بطرسربغ الحكومية )٢٠٠4–٢٠٠٨(.

عضو يف العديد من الرابطات والجمعيات ومنها: رابطة األطباء 
االتحاد  رات يف  املخدِّ إدمان  مجال  واالختصاصيني يف  النفسانيني 
للبحوث  برون  كيتيل  وجمعية  بطرسربغ؛  وسانت  الرويس 
االجتامعية والوبائية املتعلقة بالكحول؛ واملجلس الدويل املعني 
اإلدمان.  لطب  الدولية  والجمعية  واإلدمان؛  الكحول  مبشاكل 
رئيسة قسم علم االجتامع الخاص بالجوانب العلمية يف البحوث 
باألبعاد  املتعلقة  البحوث  ملجلس  التابع  والبيولوجية،  الطبية 
االجتامعية للعلم وتنظيم البحث العلمي، مركز سانت بطرسربغ 

العلمي يف أكادميية العلوم الروسية )٢٠٠٢–٢٠٠٨(.

لها أكرث من ١٠٠ مؤلَّف منشور، مبا يف ذلك ما يزيد عىل ٧٠ مؤلَّفاً 
ة  نرش يف االتحاد الرويس، وساهمت بفصول يف دراسات ويف عدَّ
الصحة  مجال حامية  ق يف  التفوُّ جائزة  حائزة عىل  عملية.  أدلَّة 
السوفياتية  االشرتاكية  الجمهوريات  اتحاد  يف  الصحة  وزارة  من 
العاملية  األعامل  دوائر  تحالف  يف  استشارية  خبرية   .)١٩٨٧(
واملالريا  والسل  البرشية/األيدز  املناعة  نقص  فريوس  لشؤون 

)منذ عام ٢٠٠٦(.

رات، فريق بومبيدو التابع ملجلس  خبرية يف وبائيات إدمان املخدِّ
أوروبا )١٩٩4–٢٠٠3(؛ شاركت بصفتها باحثًة رئيسيًة يف مرشوع 
مكافحة الكوكايني الخاص مبنظمة الصحة العاملية )١٩٩3–١٩٩4(؛ 
وشاركت بصفتها منسقًة رئيسيًة يف مرشوع املدن الصحية الخاص 
مبنظمة الصحة العاملية يف سانت بطرسربغ )١٩٩٢–١٩٩٨(؛ وخطة 
إىل مركز  استناداً  الكحول،  العاملية ملكافحة  الصحة  عمل منظمة 
عالج اإلدمان يف سانت بطرسربغ )١٩٩٢–١٩٩٨(. ساهمت بصفتها 
بة مشاركة يف برنامجي منظَّمة الصحة العاملية “مساعدة الناس  مدرِّ
عىل التغيري” )منذ عام ١٩٩٢( و“مهارات من أجل التغيري” )منذ عام 
العاملية )١٩٩٢–٢٠٠٨(.  ١٩٩5(؛ مستشارة مؤقَّتة ملنظَّمة الصحة 

رات )٢٠٠٢–٢٠٠٨(. شاركت يف اجتامعات لجنة املخدِّ

ومنذ   ٢٠١5–٢٠١٠( رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة   عضو 
 )٢٠١٨( بالتقديرات  املعنية  الدامئة  اللجنة  عضو   .)٢٠١٧ عام 
لرئيس  األوىل  النائبة   .)٢٠١٧ ثم   ٢٠١١–٢٠١٢( رئيسها  ونائبة 

الهيئة )٢٠١3(.

برنار لوروا

للمدعي  فخري  نائب  فرنسا.  مواطني  من   .١٩4٨ عام  يف  ولد 
العام، ومدير املعهد الدويل لبحوث مكافحة األدوية املزيفة.

شهادات يف القانون من جامعة كان )Caen(؛ ومعهد زاربروكن 
خريج  العارشة.  باريس  وجامعة  أملانيا؛  األوروبية،  للدراسات 

مدرسة القضاة الوطنية الفرنسية )١٩٧٩(. 



رات 122٢٠١8  تقرير الهيئ�ة الدولية لمراقبة المخدِّ

توىل سابقا منصب نائب املدعي العام مبحكمة استئناف فرساي، 
٢٠١٠–٢٠١3. مستشار قانوين أقدم مبكتب األمم املتحدة املعني 
رات والجرمية( )١٩٩٠–٢٠١٠(.  رات والجرمية )مكتب املخدِّ باملخدِّ
والقانونية  والترشيعية  الدولية  الشؤون  عن  مسؤول  مستشار 
رات )١٩٨٨– لدى املكتب الوطني الفرنيس لتنسيق شؤون املخدِّ

رات مبحكمة إفري  ١٩٩٠(. قايض تحقيق متخصص يف قضايا املخدِّ
التابع  القانونية،  املساعدة  برنامج  رئيس   .)١٩٧٩–١٩٨٨( العليا 
للخرباء  الالمركزي  الفريق  ق  ومنسِّ والجرمية؛  رات  املخدِّ ملكتب 
قائد   .)١٩٩٠–٢٠١٠( وبانكوك  وطشقند  بوغوتا  يف  القانونيني، 
يف  أفغانستان  حكومة  ساعد  الذي  القانونية،  املساعدة  فريق 
رات الجديد لعام ٢٠٠4. شارك  عملية صياغة قانون مكافحة املخدِّ
عقوبة  استحدث  الذي  للقانون  التحضريية  الدراسة  تأليف  يف 
يف  شارك   .)١٩٨١( فرنسا  يف  للسجن  كبديل  املجتمعية  الخدمة 
تأسيس منظمة “استقبال إيسون” )“Essonne Accueil”(، وهي 
رات  املخدِّ ملدمني  عالجية  خدمات  توفر  حكومية  غري  منظمة 
بشأن  الختامية  املفاوضات  يف  الفرنيس  الوفد  عضو   .)١٩٨٢(
رات  باملخدِّ املرشوع  غري  االتجار  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية 
املعني  الدرايس  الفريق  رئيس   .١٩٨٨ لسنة  العقلية  واملؤثِّرات 
 .)١٩٨٩( أوروبا  ملجلس  التابع  أوروبا،  يف  بالكوكايني  باالتِّجار 
مؤلف التقرير الذي أفىض إىل إنشاء أول لجنة أوروبية للتنسيق 
الفريق  رئيس   .)١٩٨٩( رات  املخدِّ مكافحة  أجل  من  السيايس 
)مبادرة  والجرمية  رات  املخدِّ ومكتب  الدويل  البنك  بني  املشرتك 
“ستار” السرتداد املوجودات املرسوقة(، الذي نظم عملية تجميد 
املوجودات التي رسقها الدكتاتور السابق جان–كلود دوفالييه يف 

هايتي، ثم اسرتدادها يف سويرسا )٢٠٠٨(.

االتجار  مكافحة  بشأن  الحياة  مدى  التعلم  برنامج  منظِّم 
القضائية  الهيئة  إىل أعضاء  املوجه  عليها،  واإلدمان  رات  باملخدِّ
الفرنسية )١٩٨4–١٩٩4(.  الوطنية  القضاة  الفرنسية، يف مدرسة 
الفنية  العليا يف مجال الخربة  النفيس  محارض يف دراسات الطب 
الطب  كلية  لدى  االستداليل،  الجنايئ  التحليل  يف  واملسؤولية 
العمل  باريس )١٩٨3–١٩٩٠(. محارض يف مجال  بجامعة جنوب 
االجتامعي، جامعة باريس ١3 )١٩٨4–١٩٨٨(. محارض يف منهاج 
والقانون  األمن  مجال  يف  املاجستري  دورات  من  الثانية  السنة 

الدويل العام، جامعة جان موالن ليون 3 )٢٠٠5–٢٠١3(.

عضو املجلس التنفيذي للقسم الدويل للرابطة الوطنية ألخصائيي 
رات )٢٠٠٦(. عضو خارجي يف مجلس إدارة املركز  محكمة املخدِّ
لجنة  عضو   .)٢٠١3( عليها  واإلدمان  رات  املخدِّ لرصد  الفرنيس 

تقرير رينو )٢٠١3(. األوسمة: فارس جوقة الرشف.

 ”Le travail au profit ييل:  ما  املختارة  منشوراته  من 
 de la communauté, substitut aux courtes peines
 d’emprisonnement“, Revue de science criminelle et de
 droit comparé, No. 1 )Sirey, 1983(; Drogues et drogués,
 École nationale de la magistrature, studies and research
 )1983(; Étude comparative des législations et des pratiques
 judiciaires européennes face à la drogue )Commission

 of the European Communities, 1991(; Ecstasy, Inserm
 Collective Expertise series )Editions Inserm, 1997(;
 The International Drug Control System, in cooperation
 with Cherif Bassiouni and J.F. Thony, in International
 Criminal Law: Sources, Subjects and Contents )Martinus
 Nijhoff Publishers, 2007(; Routledge Handbook of
 Transnational Criminal Law, Neil Boister and Robert

.Curie, eds. )Routledge, 2014(

 .)٢٠١5 عام  )منذ  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة   عضو 
املعنية  الدامئة  اللجنة  عضو  و٢٠١٨(.   ٢٠١5( الهيئة  مقرر 

بالتقديرات )٢٠١٦(.

راؤول مارتن دل كامبو سانشيز

للجنة  العام  املدير  املكسيك.  مواطني  من   .١٩٧5 عام  يف  ولد 
األول/ كانون   – )أيار/مايو ٢٠١3  اإلدمان  ملكافحة   الوطنية 

ديسمرب ٢٠١٦(.

التالية: بكالوريوس يف علم النفس؛  حائز عىل الدرجات العلمية 
املستقلة،  أخواسكالينتس  جامعة  من  الرشفية  االمتياز  درجة 
١٩٩٨. ماجستري يف علم النفس الصحي، كلية علم النفس، جامعة 
املكسيك الوطنية املستقلة، مع التخصص يف فرع اإلدمان، ٢٠٠٢. 
رات وما يتعلق به من أزمات، مركز  التخصص يف االرتهان للمخدِّ

رات، املعهد الصحي لوالية املكسيك، ٢٠١٠. عالج مدمني املخدِّ

املرصد  اإلدمان،  مبكافحة  املعنية  الوطنية  الربامج  تنسيق  مدير 
ملكافحة  الوطنية  اللجنة  رات،  واملخدِّ والكحول  للتبغ  املكسييك 
اإلدمان،  املكسييك ملكافحة  املعهد  اإلدمان )٢٠١٢–٢٠١3(؛ مدير 
والية املكسيك )٢٠٠٧–٢٠١١(؛ رئيس إدارة رصد املؤرشات، اللجنة 
الوطنية ملكافحة اإلدمان )٢٠٠3–٢٠٠٧(؛ رئيس وحدة الطب النفيس 
رات، بلدية  رات(، مركز عالج مدمني املخدِّ )عالج متعاطي املخدِّ
رات  املخدِّ ملدمني  ُمِقيم  معالج  )١٩٩٩–٢٠٠٠(؛  أخواسكالينتس 
واملرىض النفسانيني، مركز عالج املدمنني وإعادة تأهيلهم ومركز 
أخواسكالينتس لعالج األمراض النفسية والعصبية )١٩٩٩–٢٠٠٠(؛ 
التقني،  للفريق  والدعم  االجتامعية  الخدمات  بتقديم  ع   متطوِّ

مراكز دمج الشباب، أخواسكالينتس )١٩٩٧–٢٠٠٠(.

يف  املنشورات  من  العديَد  آخرين  مبشاركة  أو  وحده  ألََّف 
رات وإجراء  رات وعالج مدمني املخدِّ مجاالت منع تعاطي املخدِّ
يتعلَّق بذلك من مواضيع، منها  الصدد وما  استقصاءات يف هذا 
 National Survey on Drug Use Among Students, ييل:  ما 
2014 )املعهد الوطني للطب النفيس INPRFM، اللجنة الوطنية 
يدعم  املكسيكية، ٢٠١5(؛ “هل  الصحة  اإلدمان، وزارة  ملكافحة 
ملكافحة  الوطنية  )اللجنة  للقنَّب؟”  الطبي  االستخداَم  العلُم 
الوطني ملنع اإلدمان ومراقبته، ٢٠١4(؛ “العالج  اإلدمان، املركز 
 Centros’ املدمنني  عالج  مراكز  تستخدمه  الذي  النموذجي 
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األولية”  الصحية  الرعاية  بخدمات  وعالقته   ’Nueva Vida
و“عالج اإلدمان استناداً إىل مناذج تخص والية املكسيك: حاالت 
منوذج  خالل  من  ومجابهتها  املخاطر  عوامل  دراسة  بشأن 
املجلَّد   ،Actualidades en adicciones 2012  ،”Chimalli
الكحول  “هل  ٢٠١٢(؛  اإلدمان،  ملكافحة  الوطنية  )اللجنة  الثاين 
مشكلة تخص الشباب واملراهقني وحدهم؟” يف املنشور املعنون 
)اللجنة  الرابع  املجلَّد   ،Actualidades en adicciones 2012
 Alcohol in primary care“ اإلدمان، ٢٠١٢(؛ الوطنية ملكافحة 
 Alcohol use“ املعنون  املنشور  يف   ،”mental health clinics
والرابطات  واألكادمييات  للكليات  العاملية  )املنظمة   ”disorder
٢٠١٠(؛  األرَُس،  العامني/أطباء  لألطباء  الوطنية   األكادميية 
 State of Mexico Survey on Alcohol, Tobacco and Drug Use
 ،)INPRFM( املعهد الوطني للطب النفيس( among Students

.)٢٠٠٩ ،)IMCA( املعهد املكسييك لعالج اإلدمان

عضو   .)٢٠١٦ عام  )منذ  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة  عضو 
اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات )منذ عام ٢٠١٧(.

ريتشارد ب. ماتيك

رات  ولد يف عام ١٩55. من مواطني أسرتاليا. أستاذ دراسات املخدِّ
رات والكحول يف كلية  والكحول يف املركز الوطني لبحوث املخدِّ
بجامعة  الدماغ  علوم  أستاذ  ويلز؛  ساوث  نيو  بجامعة  الطب 
للبحوث  الوطني  باملجلس  البحوث  نيو ساوث ويلز؛ كبري زمالء 
الصحية والطبية، التابع لحكومة أسرتاليا )٢٠١3–٢٠١٧(، طبيب 

ل. نفساين رسيري مسجَّ

األوىل  الرشف  مرتبة  مع  النفس(  )علم  العلوم  يف  بكالوريوس 
النفس  علم  يف  ماجستري  ١٩٨٢؛  ويلز،  ساوث  نيو  جامعة  من 
من  دكتوراه  ١٩٨٩؛  ويلز،  ساوث  نيو  جامعة  من  )الرسيري( 
جامعة نيو ساوث ويلز، ١٩٨٨؛ شهادة يف الترشيح العصبي، من 

قسم الترشيح بجامعة نيو ساوث ويلز، ١٩٩٢.

رات والكحول  مدير البحوث باملركز الوطني األسرتايل لبحوث املخدِّ
)١٩٩5–٢٠٠١(؛ املدير التنفيذي للمركز الوطني األسرتايل لبحوث 
رات والكحول، التابع لكلية الطب بجامعة نيو ساوث ويلز  املخدِّ
األسرتالية  االستشارية  الخرباء  لجنة  يف  عضو   .)٢٠٠١–٢٠٠٩(
رات غري املرشوعة )٢٠٠٢–٢٠٠4(؛ وفريق  الوطنية املعنية باملخدِّ
الخرباء االستشاري الوطني األسرتايل املعني بعّقار النالرتيكسون 
املستديم االنبعاث )٢٠٠٢–٢٠٠4(؛ ولجنة الرصد يف مركز الَحقن 
نيو  لحكومة  الوزاري  للديوان  التابع  الطبي،  لإلرشاف  الخاضع 
بالعقاقري  املعنية  العاملة  والفرقة  )٢٠٠3–٢٠٠4(؛  ويلز  ساوث 
نة لألداء واملظهر، التابعة للمجلس الوزاري األسرتايل املعني  املحسِّ
رات )٢٠٠3–٢٠٠5(؛ ولجنة الخرباء االستشارية  باسرتاتيجية املخدِّ
األسرتالية  الحكومية  لإلدارة  التابعة  والصحة،  بالقنَّب  املعنية 
نيو  خرباء  وفريق  )٢٠٠5–٢٠٠٦(؛  والشيخوخة  الصحة  لشؤون 
التابع  والكحول،  رات  باملخدِّ املعني  االستشاري  ويلز  ساوث 

لوزير الصحة بحكومة نيو ساوث ويلز )٢٠٠4–٢٠١3(؛ واملجلس 
إىل  املشورة  يسدي  الذي  رات،  باملخدِّ املعني  األسرتايل  الوطني 
التوجيهية  املبادئ  إعداد  وفريق  )٢٠٠4–٢٠١٠(؛  الوزراء  رئيس 
األفيونية  للمؤثِّرات  لالرتهان  العقاقريي  العالج  بشأن  التقنية 
رات والجرمية  املشرتك بني منظمة الصحة العاملية ومكتب املخدِّ
األطفال  لشؤون  األسرتايل  البحثي  والتحالف  )٢٠٠4–٢٠٠٨(؛ 

والشباب )٢٠٠5–٢٠١5(.

 Drug“ ملجلة  التنفيذي  واملجلس  التحرير  مجلس  يف  عمل 
محرر  نائب  وبصفة   ،)٢٠٠5–١٩٩4(  ”and Alcohol Review
عمل  كام   .)٢٠٠5–٢٠٠٠( تنفيذي  ومحرر   )١٩٩–٢٠٠٠5(
يراجعها  التي  الدولية   ”Addiction“ مساعداً ملجلة  محرراً 
“كوكرين”  مؤسسة  فريق  يف  ومحرراً   ،)٢٠٠5–١٩٩5( األقران 
ألَّف   .)٢٠٠3–١٩٩٨( والكحول  رات  املخدِّ لشؤون  االستعرايض 
تعاطي  بشأن  محررة  مجلدات  يف  وفصل  3٠٠ كتاب  من  أكرث 
أقران  مراجعة  وأجرى  وعالجهام،  واإلدمان،  اإلدمانية،  املواد 
املواضيع.  هذه  تناولت  أكادميية  مجالت  يف  نرُشت  ملقاالت 
 Buprenorphine maintenance“ :ومن أحدث مقاالته ما ييل
 versus placebo or methadone maintenance for opioid
 Young adult sequelae of adolescent“  ،”dependence
 The Pain and Opioids IN Treatment“ و ”cannabis use
 study: characteristics of a cohort using opioids to

.”manage chronic non–cancer pain

أسرتاليا؛  لحكومة  الصحة  وزارة  من  وبحثيًّا  أكادمييًّا  دعامً  تلقَّى 
الوطني  والصندوق  ويلز؛  ساوث  نيو  لحكومة  الصحة  ووزارة 
التثقيف  ومؤسسة  رات؛  املخدِّ قوانني  إنفاذ  لبحوث  األسرتايل 
والجرمية؛  رات  املخدِّ ومكتب  الكحول؛  بشأن  التأهيل  وإعادة 
رات؛  املخدِّ تعاطي  لشؤون  الوطني  املتحدة  الواليات  ومعهد 
الصحية  للبحوث  الوطني  واملجلس  األسرتايل؛  البحوث  ومجلس 

والطبية، التابع للحكومة األسرتالية.

عضو   .)٢٠١5 عام  )منذ  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة  عضو 
اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات )٢٠١5–٢٠١٦(.

لويس ألربتو أوتاروال بنياراندا

ولد يف عام ١٩٦٧. من مواطني بريو. محاٍم. درجة جامعية عليا 
الكاثوليكية  الجامعة  من  العامة  واإلدارة  العامة  السياسات  يف 

البابوية يف بريو.

رات  املدير التنفيذي للجنة الوطنية للتنمية والحياة من دون مخدِّ
تعاطي  ملكافحة  األمريكية  البلدان  لجنة  رئيس   .)٢٠١–٢٠١٦4(
)ترشين الثاين/ األمريكية  الدول  ملنظمة  التابعة  رات،  املخدِّ

نوفمرب ٢٠١5 – أيلول/سبتمرب ٢٠١٦(. وزير الدفاع )٢٠١٢(، نائب 
وزير الداخلية )٢٠١١(، نائب وزير الدفاع )٢٠٠3(، ممثل دولة 
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اإلنسان )٢٠٠١(،  لحقوق  األمريكية  البلدان  محكمة  أمام  بريو 
أستاذ القانون الدستوري وحقوق اإلنسان.

 Compendio التالية:  األعامَل  آخرين،  مبشاركة  أو  وحده،  أَلَّف 
 sobre Tráfico Ilícito de Drogas y Desarrollo Alternativo
 )2015(; La Constitución Explicada )2011(; La Constitución
 de 1993: Estudio y Reforma a Quince Años de su Vigencia
 )2009(; Modernización Democrática de las Fuerzas
 Armadas )2002(; Parlamento y Ciudadanía )2001(; La

.Constitución de 1993: Análisis Comparado )1999(

تقديم خدمات مرموقة  إزاء  الرفيع  االستحقاق  حاز عىل وسام 
عىل  أيضاً  وحصل  االتحادي(.  الجمهورية  رئيس  مينحه  )نوط 

جائزة أياكوشو )أرفع األوسمة التي مينحها الجيش يف بريو(.

ي  “التصدِّ املعنونة  العمل  حلقة  أثناء  إيضاحية  عروٍض  م  ُمقدِّ
 Deutsche رات اآلخذ يف التطور”، املؤسسة األملانية ي املخدِّ لتحدِّ
 ،Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit )GIZ(
املجلس  أمام  البديلة  التنمية  بشأن  م عروٍض  ُمقدِّ لندن )٢٠١5(؛ 
يف  بريو  وفد  رئيس  )٢٠١5(؛  نيويورك  واالجتامعي،  االقتصادي 
وكولومبيا  بريو  بني  املشرتكة  رات  املخدِّ للجنة  السابع  االجتامع 
لرؤساء  والعرشين  الرابع  االجتامع  يف  بريو  وفد  رئيس  )٢٠١4(؛ 
رات يف أمريكا  الوكاالت الوطنية املختصة بإنفاذ قوانني مراقبة املخدِّ
الالتينية والكاريب ي )٢٠١4(؛ متحدث أثناء الندوة األمريكية الالتينية 
رئيس  )٢٠١4(؛  مونتفيديو  والفساد،  الدميقراطية  بشأن  الثانية 
رات املشرتكة بني بريو  املخدِّ للجنة  الثامن   وفد بريو يف االجتامع 
والربازيل )٢٠١4(؛ متحدث أثناء الندوة األمريكية الالتينية بشأن 
كولومبيا  إندياز،  دي  كارتاجينا  الدميقراطية،  والحوكمة  الشباب 
)٢٠١٢(؛ متحدث أثناء الندوة األمريكية الالتينية بشأن الشباب 

والعنف وثقافة السالم، أنتيغوا، غواتيامال )٢٠٠٩(.

عضو   .)٢٠١٧ عام  )منذ  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة  عضو 
اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات )منذ عام ٢٠١٧(.

جاغجيت بافاديا

ولدت يف عام ١٩54. من مواطني الهند. خريجة مبرتبة الرشف يف 
األدب اإلنكليزي )١٩٧4( من جامعة دكا، بكالوريوس يف القانون 
من جامعة دلهي )١٩٨٨(، شهادة ماجستري يف اإلدارة العمومية 
أطروحة  أنجزت   .)١٩٩٦( العمومية  لإلدارة  الهندي  املعهد  من 
واملؤثِّرات  رات  املخدِّ قانون  مبقتىض  املمتلكات  “مصادرة  عن 

العقلية لعام ١٩٨5”، لغرض إكامل شهادة املاجستري.

مدى  الهندية عىل  الجباية  دائرة  يف  رفيعة  مناصب  عدة  تولَّت 
رات  35 سنة يف حكومة الهند، منها: وظيفة مفوض شؤون املخدِّ
)٢٠٠٦–٢٠١٢(؛  رات  املخدِّ لشؤون  الهندي  املركزي  باملكتب 
موظفي  وكبرية  )٢٠٠١–٢٠٠5(؛  القانونية  الشؤون  ومفوضة 
)١٩٩٦–٢٠٠١(؛  الكهرباء  مشاريع  متويل  مبؤسسة  الرقابة 

ومستشارة لشؤون تدريب موظفي الجامرك يف ملديف، منتدبة 
من أمانة الكومنولث )١٩٩4–١٩٩5(؛ ونائبة مدير مكتب مراقبة 
عام  تقاعدها، يف  عند  تشغل  وكانت  )١٩٩٠–١٩٩4(؛  رات  املخدِّ
٢٠١4، منصب كبرية مفويض الجامرك بالدائرة املركزية لرضائب 

اإلنتاج والخدمات، يف مدينة ناغبور.

تلقَّت شهادة تقدير رئاسية لسجل خدمتها املتميز بدرجة خاصة، 
الرسمية  الجريدة  يف  نرُشت   ،)٢٠٠5( الجمهورية  يوم  مبناسبة 
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رات، فيينا )٢٠٠٧–٢٠١٢(؛  عضو يف الوفد الهندي إىل لجنة املخدِّ
اللذين   ،)٢٠١٠( و53/١٢   )٢٠٠٨(  ١5/5١ القرارين  قدمت 
هامش  عىل  جانبيًّا  حدثاً  ونظمت  رات،  املخدِّ لجنة  اعتمدتهام 
دورة اللجنة التي عقدت يف عام ٢٠١١، َعرضت فيه املسائل التي 
البلدان  إىل  الخشخاش  لبذور  املرشوع  غري  النقل  عليها  ينطوي 
املنتجة واملستوردة واملصدرة. حرضت اجتامعات فرقتي العمل 
 ،)٢٠٠٦–٢٠١٢( كوهيجن  ومرشوع  بريزم  مبرشوع  الخاصتني 
ونظَّمت  قت  ونسَّ املختصة،  الوطنية  السلطة  ممثلة  بصفتها 
االجتامع املتعلق مبرشوع بريزم ومرشوع كوهيجن يف نيودلهي 
املعنية  الوطنية  األجهزة  رؤساء  اجتامع  يف  شاركت   .)٢٠٠٨(
رات )هونليا(، آسيا واملحيط الهادئ، املعقود  بإنفاذ قوانني املخدِّ
واملحيط  آسيا  هونليا،  اجتامع  ونظمت   ،)٢٠٠٦( بانكوك  يف 
فريق  يف  عضو   .)٢٠١١( الهند،  أغرا،  مدينة  يف  املعقود  الهادئ، 
رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  للهيئة  التابع  االستشاري  الخرباء 
االستشاري  الفريق  يف  وعضو   ،)٢٠٠٦( املواد  بجدولة  واملعني 
من  الصادرة  التوجيهية  للمبادئ  النهائية  الصيغة  بوضع  املعني 
طوعية  مدونة  صوغ  بشأن  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة 
رة الدورة الحادية  للمامرسات يف الصناعة الكيميائية )٢٠٠٨(. مقرِّ
رات  واألربعني للجنة الفرعية املعنية باالتِّجار غري املرشوع باملخدِّ
يف  املعقودة  واألوسط،  األدىن  الرشقني  يف  الصلة  ذات  واملسائل 
ن )٢٠٠٦(؛ ورئيسة الدورة الثانية واألربعني للجنة الفرعية،  عامَّ
فريق  اجتامع  نظَّمت  )٢٠٠٧(؛  الهند  أغرا،  مدينة  يف  املعقودة 
باريس،  ميثاق  ملبادرة  التابع  بالسالئف،  املعني  العامل  الخرباء 
الدوليني  املؤمترين  يف  وشاركت   ،)٢٠١١( نيودلهي  يف  املعقود 
وكالة  استضافتهام  اللذين  رات،  املخدِّ قوانني  بإنفاذ  املعنيني 
إسطنبول  يف  وُعقدا  رات،  املخدِّ قوانني  إلنفاذ  املتحدة  الواليات 

)٢٠٠٨( وكانكون، املكسيك )٢٠١١(. 

 .)٢٠١5 عام  )منذ  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة  عضو 
 ٢٠١5( بالتقديرات  املعنية  الدامئة  اللجنة  لرئيس  الثانية  النائبة 
 و٢٠١٧(. نائبة رئيس اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات )٢٠١٨(. 
عضو اللجنة املالية واإلدارية )٢٠١٦–٢٠١٧(. النائبة األوىل لرئيس 

الهيئة )٢٠١٦(.

فريوج سومياي

ولد يف عام ١٩53. من مواطني تايلند. متقاعد من منصب األمني 
العامة  الصحة  العام املساعد إلدارة األغذية والعقاقري يف وزارة 
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تايلند، وخبري يف علم األدوية الرسيري متخصص يف وبائيات  يف 
رات. أستاذ يف جامعة ماهيدول )منذ عام ٢٠٠١(.  املخدِّ

ماي،  تشيانغ  الكيمياء )١٩٧٦( من جامعة  بكالوريوس علوم يف 
مانيال  جامعة  من   )١٩٧٩( الصيدلة  يف  بكالوريوس  ودرجة 
الرسيري )١٩٨3( من  األدوية  املركزية. درجة ماجستري يف علم 
جامعة تشواللونغكورن. تلقى متريناً عىل دراسة االنتشار الوبايئ 
لندن )١٩٨٩(. دكتوراه يف  رات بجامعة سانت جورج يف  للمخدِّ
السياسات واإلدارة الصحية )٢٠٠٩( من املعهد الوطني لإلدارة. 
عضو يف رابطة الصيدلة يف تايلند. عضو يف جمعية علم األدوية 
يف  السموم  علم  جمعية  يف  عضو  تايلند.  يف  العالجي  والطب 
رات  تايلند. ألَّف تسعة كتب يف مجال الوقاية من تعاطي املخدِّ
 Drugging Drinks: Handbook for ما ييل:  منها  ومكافحتها، 
 Predatory Drugs Prevention and Déjà vu: A Complete
 Handbook for Clandestine Chemistry, Pharmacology
 Food and كاتب عمود يف مجلة .and Epidemiology of LSD
الوزراء يف  رئيس  جائزة  نال   .Drug Administration Journal

رات والوقاية منها )٢٠٠5(. مجال التوعية بشأن املخدِّ

عضو   .)٢٠١٠ عام  )منذ  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة  عضو 
اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات )٢٠١٠–٢٠١٦( ورئيسها )٢٠١٢ 
و٢٠١4 و٢٠١٦(. رئيس اللجنة املالية واإلدارية )٢٠١١ و٢٠١3(. 
النائب الثاين لرئيس الهيئة )٢٠١٢ و٢٠١4 و٢٠١٦(. رئيس الهيئة 

)منذ عام ٢٠١٧(.

فرانسيسكو إي. تومي

املتحدة.  والواليات  كولومبيا  مواطني  من   .١٩43 عام  يف  ولد 
يف  أقدم  عضو  االقتصاد.  يف  ودكتوراه  اآلداب  يف  بكالوريوس 
يف  مراسل  وعضو  االقتصادية،  للعلوم  الكولومبية  األكادميية 

األكادميية امللكية للعلوم األخالقية والسياسية )إسبانيا(. 

أستاذ  تكساس،  جامعة  يف  زائر  وأستاذ  تينكر  وسام  عىل  حائز 
أنديز  لوس  دي  أونيفرسيداد  وجامعة  روساريو  جامعة  يف 
عمل  تشيكو.  مبدينة  كاليفورنيا  والية  وجامعة  )بوغوتا(، 
مرصف  ويف  الدويل  البنك  يف  األبحاث  إدارة  يف  ١5 سنة  ملدة 
األبحاث  مركز  ومدير  مؤسس  األمريكية.  للبلدان  التنمية 
روساريو جامعة  يف  والجرمية  رات  باملخدِّ املعني   والرصد 

منسق  ٢٠٠٧(؛  األول/ديسمرب  كانون   –  ٢٠٠4 )آب/أغسطس 
وعائدات  األموال  غسل  ملكافحة  العاملي  الربنامج  يف  األبحاث 
العاملي،  رات  املخدِّ تقرير  منسق  اإلرهاب؛  ومتويل  الجرمية 
والجرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب  عن  الصادر 
مجال  يف  باحث  ٢٠٠٠(؛  أيلول/سبتمرب   –  ١٩٩٩ )آب/أغسطس 
رات غري املرشوعة يف ستة بلدان، معهد  الدراسة املقارنة للمخدِّ
األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتامعية، جنيف )حزيران/يونيه 
مركز  يف  باحث  زميل  ١٩٩٢(؛  كانون األول/ديسمرب   –  ١٩٩١

متوز/  –  ١٩٩٦ )آب/أغسطس  للباحثني  الدويل  ويلسون  وودرو 
يوليه ١٩٩٧(؛ منسق أبحاث لدى برنامج األبحاث الخاص بالتأثري 
برنامج  األنديز،  بلدان  يف  املرشوعة  غري  رات  للمخدِّ االقتصادي 
 –  ١٩٩3 الثاين/نوفمرب  )ترشين  بوغوتا  اإلمنايئ،  املتحدة  األمم 

كانون الثاين/يناير ١٩٩٦(.

غري  رات  املخدِّ عن  كتاب  تأليف  يف  وشارك  كتب  ثالثة  ألَّف 
مجلدات،  ثالثة  حرر  األنديز.  ومنطقة  كولومبيا  يف  املرشوعة 
كتب  يف  وفصالً  أكادميية  مجالت  يف  مقالًة   ٧٠ من  أكرث  وألَّف 
كتابني  تأليف  يف  وشارك  كتاباً  ألَّف  كام  املواضيع.  تلك  تتناول 
ونرش 5٠ مقاالً وفصالً يف كتب تتناول مواضيع التنمية االقتصادية 
عىل  تركيُزه  يَنصبُّ  قبلام  وذلك  الدولية؛  والتجارة  والتصنيع 

رات. مواضيع املخدِّ

والكاريب ي،  الالتينية  أمريكا  يف  املنظمة  الجرمية  مرصد  يف  عضو 
مجلس  ويف   ،)٢٠٠٨ عام  )منذ  إبريت  فريدريخ  ملؤسسة  التابع 
الخطة العاملية بشأن الجرمية املنظمة، التابع للمنتدى االقتصادي 

العاملي )٢٠١٢–٢٠١4(.

ر  مقرِّ  .)٢٠١٢ عام  )منذ  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة  عضو 
 ٢٠١5–٢٠١4( واإلدارية  املالية  اللجنة  عضو   .)٢٠١٢( الهيئة 
و٢٠١٨(. عضو اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات )٢٠١3 و٢٠١٦ 

ومنذ عام ٢٠١٧(.

جالل توفيق

الوطني  املركز  املغرب. رئيس  ولد يف عام ١٩٦3. من مواطني 
مدير  رات؛  املخدِّ إدمان  مجال  يف  والبحث  والعالج  للوقاية 
رات واإلدمان باملغرب؛ مدير مستشفى  الوطني للمخدِّ املرصد 
يف  النفسية  األمراض  أستاذ  العقلية؛  لألمراض  الجامعي  الرازي 

كلية الطب بالرباط.

دكتوراه يف الطب، كلية الطب بالرباط )١٩٨٩(؛ دبلوم التخصص 
بالرباط )منذ  الطب  ُمحارِض يف كلية  النفيس )١٩٩4(؛  الطب  يف 
عام ١٩٩5(. حصل عىل تدريب متخصص يف باريس يف مستشفى 
 ،)١٩٩٠–١٩٩١( مارموتان  ومركز  العقلية  لألمراض  آن  سانت 
ومراقب  أبحاث  زميل  بصفة  هوبكن ز  جونز  ويف جامعة 
رات  الوطني لشؤون تعاطي املخدِّ  للتجارب الرسيرية يف املعهد 
)١٩٩5(؛  بيتسربغ  جامعة  يف  بحوثاً  أجرى   .)١٩٩5–١٩٩4(
وحصل عىل شهادات يف بحوث العقاقري الرسيرية من معهد فيينا 

للبحوث الرسيرية )٢٠٠١ و٢٠٠٢(. 

من  الحد  برنامج  رئيس  بصفة  املغرب  يف  مناصب  حاليًّا  يشغل 
رات؛  الرضر، يف املركز الوطني ملنع وعالج وبحوث تعاطي املخدِّ
مبستشفى  املقيمني  األطباء  وتدريب  التعليم  شؤون  ومنسق 
الرازي؛ ومدير برنامج الدبلوم الوطني يف مجال العالج والوقاية 
برنامج  ومدير  بالرباط؛  الطب  بكلية  رات  املخدِّ تعاطي  من 
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الطب  بكلية  لألطفال  النفيس  الطب  مجال  يف  الوطني  الدبلوم 
التابعة  رات،  املخدِّ بتعاطي  املعنية  اللجنة  يف  وعضو  بالرباط؛ 

لوزارة الصحة.

عىل الصعيد الدويل، ممثل املغرب يف شبكة البحر املتوسط )فريق 
بومبيدو/مجلس أوروبا(؛ مراسل دائم سابق لفريق بومبيدو )التابع 
رات  املخدِّ تعاطي  من  الوقاية  بشأن  املغرب  يف  أوروبا(  ملجلس 
والبحوث املتعلقة بذلك، وعضو سابق يف الفريق املرجعي لألمم 
رات  املخدِّ البرشية وتعاطي  املناعة  املتحدة بشأن فريوس نقص 
بالحقن. عضو مؤسس وعضو يف اللجنة التوجيهية لرابطة الرشق 
الرازي  مركز  مدير  الرضر؛  من  للحد  أفريقيا  وشامل  األوسط 
للمعارف يف شامل أفريقيا، التابع لرابطة الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا للحد من الرضر؛ عضو شبكة مينتور االستشارية العلمية 
مسؤول  الشباب(؛  أوساط  يف  رات  املخدِّ تعاطي  )منع  الدولية 
املتحدة  األمم  مكتب  لدى  الوقاية  سابق يف شؤون  اتصال/خبري 

أفريقيا(؛  لشامل  املحلية  )الشبكة  والجرمية  رات  باملخدِّ املعني 
عضو مؤسس يف شبكة البحر املتوسط )الفريق االستشاري املعني 
التابعة ملجلس  رات(،  الخاصة بتعاطي املخدِّ باأليدز والسياسات 
املتحدة بشأن فريوس  املرجعي لألمم  الفريق  أوروبا، وعضو يف 

رات بالحقن. نقص املناعة البرشية وتعاطي املخدِّ

العاملية  الصحة  منظمة  مكتب  لدى  استشارية  بأدوار  اضطلع 
املعني  املتحدة  األمم  ومكتب  املتوسط،  البحر  لرشق  اإلقليمي 
وبزماالت  أخرى،  دولية  ومؤسسات  والجرمية،  رات  باملخدِّ
بالواليات  رات  املخدِّ تعاطي  لشؤون  الوطني  املعهد  بحثية لدى 
وتعاطي  النفيس  الطب  مجال  عديدة يف  مؤلفات  نرش  املتحدة. 

رات. الكحول واملخدِّ

 .)٢٠١5 عام  )منذ  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة   عضو 
اللجنة  عضو   .)٢٠١5( بالتقديرات  املعنية  الدامئة  اللجنة  عضو 

املالية واإلدارية )٢٠١٦(. النائب األول لرئيس الهيئة )٢٠١٨(.



شبه  مستقلة  رقابية  هيئة  هي  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة 
قضائية، أنشئت تعاهديًّا من أجل رصد تنفيذ املعاهدات الدولية 
إطار  يف  لها  سالفة  منظامت  هناك  وكانت  رات.  املخدِّ ملراقبة 
رات، يرجع تاريخها إىل عهد  املعاهدات السابقة بشأن مراقبة املخدِّ

عصبة األمم.

تركيبتها

االقتصادي  املجلس  ينتخبهم  ثالثة عرش عضوا  الهيئة من  تتألف 
واالجتامعي ويعملون بصفتهم الشخصية ال كممثلني لحكوماتهم. 
علم  أو  الطب  ميدان  يف  الخربة  ذوي  من  أعضاء  ثالثة  ويُنتخب 
العقاقري أو املستحرضات الصيدالنية من قامئة أشخاص ترشحهم 
منظمة الصحة العاملية، وعرشة أعضاء من قامئة أشخاص ترشحهم 
الحكومات. وأعضاء الهيئة هم أشخاص يحظون بثقة الجميع ملا 
يتحلون به من كفاءة وحياد ونزاهة. ويتخذ املجلس االقتصادي 
لضامن  الالزمة  الرتتيبات  كل  الهيئة،  مع  بالتشاور  واالجتامعي، 
تساعدها  أمانة  وللهيئة  وظائفها.  أداء  يف  التام  التقني  استقاللها 
عىل القيام مبهامها الوظيفية ذات الصلة باملعاهدات. وأمانة الهيئة 
رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  ملكتب  تابع  إداري  كيان  هي 
م تقاريرها عن املسائل الفنية إالَّ إىل الهيئة.  والجرمية، لكنها ال تقدِّ
املعني  املتحدة  األمم  مكتب  مع  وثيقاً  تعاوناً  الهيئة  وتتعاون 
املجلس  اعتمدها  التي  الرتتيبات  إطار  يف  والجرمية  رات  باملخدِّ
معنية  أخرى  دولية  هيئات  مع  تتعاون  كام   .48/1991 قراره  يف 
رات التابعة  رات، ال تقترص عىل املجلس ولجنة املخدِّ مبراقبة املخدِّ
له، بل تشمل أيضاً وكاالت األمم املتحدة املتخصصة ذات الصلة، 
وخصوصاً منظمة الصحة العاملية. وهي تتعاون أيضاً مع هيئات 
الدولية للرشطة  املنظمة  املتحدة، وبخاصة  خارج منظومة األمم 

الجنائية )اإلنرتبول( واملنظمة العاملية للجامرك.

وظائفها

الوحيدة  االتفاقية  التالية:  املعاهدات  يف  الهيئة  وظائف  أرسيت 
بربوتوكول سنة 1972؛  املعدلة  بصيغتها  لسنة 1961  رات  للمخدِّ
املتحدة  األمم  واتفاقية  1971؛  لسنة  العقلية  املؤثِّرات  واتفاقية 
رات واملؤثِّرات العقلية لسنة  ملكافحة االتجار غري املرشوع يف املخدِّ

1988. وعىل وجه العموم، تقوم الهيئة مبا ييل:

رات وتجارتها واستعاملها  فيام يتعلق بصنع املخدِّ )أ(   
إىل  الحكومات،  مع  بالتعاون  الهيئة،  تسعى  مرشوعة،  بطريقة 

الطبية  لالستعامالت  العقاقري  من  كافية  إمدادات  توافر  ضامن 
املصادر  من  للعقاقري  ترسيب  حدوث  عدم  وضامن  والعلمية، 
املرشوعة إىل قنوات غري مرشوعة. وتقوم الهيئة أيضاً برصد املراقبة 
التي متارسها الحكومات عىل املواد الكيميائية املستخدمة يف صنع 
رات بطريقة غري مرشوعة، وتساعدها عىل منع ترسيب تلك  املخدِّ

املواد إىل االتجار غري املرشوع؛

بها  واالتجار  رات  املخدِّ بصنع  يتعلق  فيام  )ب(   
واستعاملها بطريقة غري مرشوعة، تحدد الهيئة مواطن الضعف يف 
نظم املراقبة الوطنية والدولية، وتسهم يف تصحيح تلك األوضاع. 
املستخدمة  الكيميائية  املواد  تقييم  أيضاً مسؤولية  الهيئة  وتتوىل 
رات بطريقة غري مرشوعة، بغية تقرير ما إذا كان  يف صنع املخدِّ

ينبغي إخضاعها للمراقبة الدولية.

وتقوم الهيئة، اضطالعاً مبسؤولياتها، مبا ييل:

تقييم  ونظام  رات  للمخدِّ تقديرات  نظام  تدير  )أ(   
املتعلقة  املرشوعة  األنشطة  وترصد  العقلية،  للمؤثِّرات  طوعي 
بهدف  إحصائية،  بيانات  لتقديم  نظام  خالل  من  بالعقاقري 
بني  توازن  منها  أمور،  جملة  تحقيق  عىل  الحكومات  مساعدة 

العرض والطلب؛

الحكومات  تتخذها  التي  التدابري  وتشجع  ترصد  )ب(   
رات  املخدِّ صنع  يف  استخدامها  يكرث  التي  املواد  ترسيب  ملنع 
واملؤثِّرات العقلية بطريقة غري مرشوعة، وتقيِّم تلك املواد لتقرير 
ما إذا كان يلزم إجراء تغيريات يف نطاق مراقبة املواد املدرجة يف 

الجدولني األول والثاين من اتفاقية سنة 1988؛

أو  الحكومات  من  املقدمة  املعلومات  تحلِّل  )ج(   
من  غريها  أو  املتخصصة  وكاالتها  أو  املتحدة  األمم  هيئات 
املنظامت الدولية املختصة، للتأكد من تنفيذ الحكومات ألحكام 
وتويص  وافياً،  تنفيذاً  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  املعاهدات 

املناسبة؛ العالجية  بالتدابري 

تقيم حواراً مستمرًّا مع الحكومات ملساعدتها عىل  )د(   
رات،  املخدِّ ملراقبة  الدولية  املعاهدات  مبقتىض  بالتزاماتها  التقيد 
تحقيقاً مالية  أو  تقنية  مساعدة  بتقديم  االقتضاء  عند   وتويص 

لهذه الغاية.

ومن واجبات الهيئة أن تطلب إيضاحات يف حال حدوث ما يبدو 
العالجية  التدابري  تقرتح  وأن  املعاهدات،  ألحكام  انتهاكات  أنه 
املناسبة عىل الحكومات التي ال تطبق أحكام املعاهدات تطبيقاً 
ا أو التي تواجه صعوبات يف تطبيقها، وأن تساعد الحكومات  تامًّ
عند االقتضاء عىل تذليل تلك الصعوبات. ويجوز للهيئة أن تنبه 

رات  نُبْذة عن الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ



رات واملجلَس االقتصادي واالجتامعي  األطراَف املعنية ولجنَة املخدِّ
إذا الحظت عدم اتخاذ التدابري الالزمة لعالج وضع خطري. وكمالذ 
استرياد  األطراَف بوقف  أن تويص  الهيئَة  املعاهداُت  أخري، تخوِّل 
العقاقري من أيِّ بلد مقرصِّ أو تصدير العقاقري إليه أو كليهام. ويف 

كل األحوال، تعمل الهيئة بالتعاون الوثيق مع الحكومات.

مبوجب  بالتزاماتها  الوفاء  عىل  الوطنية  اإلدارات  الهيئة  وتساعد 
تدارس  حلقات  تنظيم  الهيئة  تقرتح  الغاية،  ولهذه  االتفاقيات. 
رات  وبرامج تدريبية إقليمية للمسؤولني اإلداريني عن مراقبة املخدِّ

وتشارك يف تلك الحلقات والربامج.

تقاريرها

رات بأن تعد الهيئة تقريراً  تقيض املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ
ألوضاع  تحليالً  السنوي  التقرير  ويتضمن  أعاملها.  عن  سنويًّا 
رات يف جميع أنحاء العامل، يك تظل الحكومات عىل  مراقبة املخدِّ
أهداَف  للخطر  تعرِّض  قد  التي  واملحتملة  القامئة  باألوضاع  علم 
انتباه  الهيئة  وتلفت  رات.  املخدِّ ملراقبة  الدولية  املعاهدات 
الحكومات إىل الثغرات ومواطن الضعف يف املراقبة الوطنية ويف 
التقيد بأحكام املعاهدات، كام تقدم اقرتاحات وتوصيات لتحسني 
األوضاع عىل الصعيدين الوطني والدويل. ويستند التقرير السنوي 
كيانات  وإىل  الهيئة  إىل  الحكومات  تقدمها  التي  املعلومات  إىل 
األمم املتحدة وسائر منظامتها. وتُستخَدم فيه معلومات مقدمة 
من خالل منظامت دولية أخرى، مثل اإلنرتبول واملنظمة العاملية 

للجامرك، وكذلك من خالل منظامت إقليمية.

تتضمن  مفصلة،  تقنية  بتقارير  السنوي  الهيئة  تقرير  ويستكمل 
رات واملؤثِّرات العقلية  بيانات عن الحركة املرشوعة يف تداول املخدِّ
من  البيانات  لتلك  تحليل  مع  والعلمية،  الطبية  لألغراض  الالزمة 
جانب الهيئة. وتلك البيانات الزمة لحسن سري نظام مراقبة الحركة 
رات واملؤثِّرات العقلية، مبا يف ذلك منع ترسيبها  املرشوعة للمخدِّ
إىل قنوات غري مرشوعة. وعالوة عىل ذلك، تقيض أحكام املادة ١٢ 
رات تقريراً  من اتفاقية سنة ١٩٨٨ بأن تقدم الهيئة إىل لجنة املخدِّ
عرضاً  يقدم  الذي  التقرير،  وذلك  املادة.  تلك  تنفيذ  عن  سنويًّا 
استخدامها  يكرث  التي  الكيميائية  واملواد  السالئف  رصد  لنتائج 
رات واملؤثِّرات العقلية، يُنرش أيضاً  يف الصنع غري املرشوع للمخدِّ

كملحق للتقرير السنوي.

ص الفصل األول من التقرير السنوي ملسألة  ومنذ عام ١٩٩٢، يُخصَّ
رات تبدي بشأنها الهيئة استنتاجاتها  محددة تتعلق مبراقبة املخدِّ
املتعلقة  والقرارات  املناقشات  يف  اإلسهام  أجل  من  وتوصياتها 
واإلقليمي  الوطني  الصعيد  عىل  رات  املخدِّ مراقبة  بسياسات 
التقارير  يف  عولجت  التي  باملواضيع  بيان  ييل  وفيام  والدويل. 

السنوية السابقة:

غري  لألغراض  العقاقري  استخدام  عىل  املرشوعية  ١٩٩٢:  إضفاء 
الطبية

أهمية تخفيض الطلب  :١٩٩3

رات تقييم فعالية املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ   :١٩٩4

إعطاء املزيد من األولوية ملكافحة غسل األموال  :١٩٩5

رات ونظام العدالة الجنائية تعاطي املخدِّ  :١٩٩٦

رات  املخدِّ برتويج  تتسم  بيئة  يف  رات  املخدِّ تعاطي  ١٩٩٧:  منع 
غري املرشوعة

رات يف املايض والحارض واملستقبل ١٩٩٨:  املراقبة الدولية للمخدِّ

التحرر من األمل واملعاناة  :١٩٩٩

٢٠٠٠:  فرط استهالك العقاقري املخدرة الخاضعة للمراقبة الدولية

٢٠٠١:  العوملة والتكنولوجيات الجديدة: تحديان يواجهان إنفاذ 
القوانني يف القرن الحادي والعرشين

العقاقري غري املرشوعة والتنمية االقتصادية  :٢٠٠٢

رات والجرمية والعنف: األثر عىل املستوى الجزيئ ٢٠٠3:  املخدِّ

تخطي  والطلب:  العرض  خفض  اسرتاتيجيات  ٢٠٠4:  تكامل 
مفهوم النهج املتوازن

التنمية البديلة ومصادر الرزق املرشوعة  :٢٠٠5

للتنظيم  الخاضعة  غري  والسوق  دوليًّا  املراقبة  ٢٠٠٦:  العقاقري 
الرقايب

رات مبدأ التناسب والجرائم املتصلة باملخدِّ  :٢٠٠٧

رات: التاريخ واإلنجازات  ٢٠٠٨:  االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ
والتحديات

رات الوقاية األولية من تعاطي املخدِّ  :٢٠٠٩

رات والفساد املخدِّ  :٢٠١٠

رات غري املرشوعة ٢٠١١:  التامسك والتفكُّك االجتامعيان واملخدِّ

رات املسؤولية املشرتكة عن املراقبة الدولية للمخدِّ  :٢٠١٢

رات العواقب االقتصادية لتعاطي املخدِّ  :٢٠١3

ي ملشكلة  التصدِّ نهج شامل ومتكامل ومتوازن يف  ٢٠١4:  اتباع 
رات العاملية املخدِّ

يف  والفرص  التحديات  ورفاهه:  اإلنسان  صحة  ٢٠١5:  حامية 
رات مجال املراقبة الدولية للمخدِّ

رات لدى املرأة تعاطي املخدِّ  :٢٠١٦

رات  ٢٠١٧:  عالج املصابني باالضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّ
عنارص  املجتمع:  يف  إدماجهم  وإعادة  تأهيلهم  وإعادة 

رات أساسية لخفض الطلب عىل املخدِّ



رات  وعنواُن الفصل األول من تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ
و’الرتفيهية’  والعلمية  الطبية  “االستعامالت  هو:   ٢٠١٨ لعام 

للقنَّب وشبائه القنَّبني: املخاطر واملنافع”.

رات  م الفصل الثاين تحليالً لسري عمل النظام الدويل ملراقبة املخدِّ ويقدِّ
يستند، يف املقام األول، إىل معلومات تُطالب الحكومات بتقدميها 
رات.  املخدِّ ملراقبة  الدولية  للمعاهدات  وفقاً  الهيئة،  إىل  مبارشة 
وينصبُّ الرتكيز فيه عىل املراقبة العاملية لجميع األنشطة املرشوعة 
للكيمياويات  وكذلك  العقلية  واملؤثِّرات  رات  باملخدِّ الصلة  ذات 

رات عىل نحو غري مرشوع. املستخدمة يف صنع تلك املخدِّ

مجال  يف  التطورات  أهم  لبعض  عرضاً  الثالث  الفصل  ويقدم 
رات واالتجار بها، والتدابري التي اتخذتها الحكومات  تعاطي املخدِّ
ي  التصدِّ رات من خالل  املخدِّ الدولية ملراقبة  املعاهدات  لتنفيذ 

املشاكل. لتلك 

هتها  وجَّ التي  الرئيسية  للتوصيات  عرضاً  الرابع  الفصل  م  ويقدِّ
رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  الحكومات ومكتب  إىل  الهيئة 
الدولية  املنظامت  وسائر  العاملية  الصحة  ومنظمة  والجرمية 

املعنية. واإلقليمية 





منظومة األمم املتحدة وجهازا مراقبة املخدِّرات وأمانتهما

الجمعية العامة

املكتب)أ(/أمانة الهيئة)ب(

املجلس االقتصادي 
واالجتماعي

 الهيئة الدولية 
ملراقبة املخدِّرات

لجنة املخدِّرات

املفتاح:
ارتباط )إداري أو بنيوي( مبارش

عالقة إبالغ وتعاون ومشورة

رات والجريمة. مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ )أ( 

م تقارير عن املسائل الفنية إىل الهيئة فقط. رات تقدِّ أمانة الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ )ب( 

*1808361*
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رات   الهيئ�ة الدولية لمراقبة المخدِّ

الهيئُة الدولية ملراقبة املخدِّرات )الهيئة( هي الهيئُة الرقابية املستقلَّة التي تُعنى برصد تنفيذ املعاهدات 

للمخدِّرات  الوحيدة  االتفاقية  بمقتىض   1968 عام  يف  الهيئُة  أُنشئت  وقد  املخدِّرات.  ملراقبة   الدولية 

لسنة 1961. وقد كانت هناك منظَّمات سالفة لها أُنشئت بموجب املعاهدات السابقة ملراقبة املخدِّرات 

ويرجع تاريخها إىل عهد عصبة األمم.

املجلس  إىل  املخدِّرات،  لجنة  طريق  عن  تحيله،  سنويًّا  تقريراً  أنشطتها،  إىل  الهيئُة، استناداً  وتنرش 

حالة  عن  شاملًة  استقصائيًة  دراسًة  التقريُر  ويُقدِّم  املتحدة.  لألمم  التابع  واالجتماعي  االقتصادي 

االتجاهات  الهيئُة، بوصفها هيئًة محايدًة، تحديَد  العالم. وتحاول  أنحاء  املخدِّرات يف مختلف  مراقبة 

الخطرية والتنبُّؤ بها، وتقرتح التدابري التي يلزم اتِّخاذها بشأنها.
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