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  رسالة من رئيس اهليئة
 ٢٠١٧لعام (اهليئة) رات هليئة الدولية ملراقبة املخدِّمن االتقرير السنوي  يدرس

رات يف العامل، مع التركيز على العالج وإعادة التأهيل، ويقدم حالة مراقبة املخدِّ
توصيات ملساعدة الدول على اختاذ تدابري فعالة للتصدي للتحديات املتعلقة 

  ات مع االمتثال التام للمعايري والقواعد الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان.رباملخدِّ
فقد حنتفل بالذكرى السنوية السبعني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، إذ حنن و

الروابط بني حقوق  إللقاء نظرة أوثق علىانتهزت اهليئة الفرصة يف هذا التقرير 
والبحث يف التبعات اليت تنطوي  ،املخدِّراتالعامة بشأن اإلنسان والسياسات 

  ملخدِّرات.ا راقبةلالستجابة ملالتدابري الوطنية  عليها
وإعادة تأهيلهم  ملخدِّراتاطي اعالج املصابني باضطرابات ناشئة عن تع قضايا ويتناول الفصل املواضيعي هذا العام

ناشئة عن طرابات الاالضفخدِّرات. وإعادة إدماجهم يف املجتمع باعتبارها عناصر أساسية خلفض الطلب على امل
ملخدِّرات ابتعاطي  ةملقترناوصمة العار  وال تزال. املعرضة للوصممن أكثر االضطرابات  هي تعاطي مواد اإلدمان

  املجتمع. اج يفأحد أهم العوائق أمام عالج االرهتان للمخدِّرات وعقبة رئيسية أمام إعادة اإلدم
رات وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم يف املجتمع من الناشئة عن تعاطي املخدِّ  وُيعد عالج املصابني باالضطرابات

التوصيات الرئيسية الواردة يف الوثيقة اخلتامية لدورة اجلمعية العامة االستثنائية بشأن مشكلة املخدِّرات  ضمن
 تقريرنا نويبيِّ )١(ها على حنو فعال".العاملية املعنونة "التزامنا املشترك بالتصدي ملشكلة املخدِّرات العاملية ومواجهت

النظر إىل من ذلك أنه ينبغي األهم لكن العالج من االرهتان للمخدِّرات فعال للغاية من حيث التكلفة، و هذا أنَّ
من "حق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة اجلسمية والعقلية ميكن  هذا العالج باعتباره جزءًا

  إنه أحد عناصر احلق يف الصحة.من مث، فو )٢(بلوغه"
د الوصم يف تبدي ميسه لصحةاأحد عناصر احلق يف هو العالج من االرهتان للمخدِّرات أنَّ اإلقرار ب كما أنَّ
دماج يف إعادة اإل دونو ما يشكالن عائقًا حيول دون احلصول على العالج اللذين كثريًا اجلائر، والتمييز

وتوجيه املقدمة  التوصيات نظر يفواملجتمع املدين إىل ال العامة السياسات مقرريواملجتمع. وتدعو اهليئة القادة 
 إلمهال.الفئات اليت كثريًا ما تعاين من ااالحتياجات للعالج لدى  االنتباه خصوصًا إىل

                                                            

 .٣٠/١-مرفق قرار اجلمعية العامة دإ )١( 

 ) من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.١( ١٢على النحو املبني يف املادة   )٢( 
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 مثل صة،خلاا الفئات حتياجاتا تلبية، عند وكذلك ،تقييم عند اليًّوكُ  شامًالًا هنج أن تطبِّق الدولب اهليئة وهتيب
 واملهاجرين، العقلية، الصحة باضطرابات واملصابني السجون، يف املودعني واألشخاص واألطفال، النساء

  .الفئات من وغريهم باجلنس، املشتغلني واألشخاص العرقية، واألقليات والالجئني،
 مقابل رهاتواف نقص مها ونية،فياأل باملؤثرات تتعلقان متباينتني وبائيتني ظاهرتني احاليًّ  الدويل املجتمع ويواجه
 صاألشخا باليني حصول ةإمكاني فإنَّ  الراهن، الوقت ويف. األفيونية للمؤثِّرات طبية وصفات إصدار يف اإلفراط

 جعال يف ُتستعمل ما ثريًاك مادة وهو املورفني مثل ،خمدِّرة عقاقري على حمتوية أدوية على العامل أحناء مجيع يف
ة معانا الدخل توسطةوامل الدخل املنخفضة البلدان يف يعيشون ويعاين أولئك الذين. منعدمة  أو حمدودة األمل،
 ختفيف يف التكافؤ عدم فجوة سدِّ على الدول اهليئة وحتثُّ املواد، تلك على احلصول على القدرة عدم من شديدة
  .العاملي الصعيد على اآلالم
 مفرطة جرعات يتعاط ظاهرة تفشِّي من وكندا ألمريكيةا املتحدة الواليات تعاين ،ذلك من النقيض وعلى
 ويلالط األفيونية ثِّراتاملؤ بتعاطي املرتبطة املخاطر فهم إىل احلكومات مجيع هنا ندعو إنناو. املواد هذه من

  . ودرئها األجل
 لالختصاصيني يبالتدر ريتوفإىل  ملحة حاجة هناك أنَّ  جمدَّدًا اهليئة تؤكد املزدوجة، التحديات هلذه وللتصدي
 والتأكد العقاقري صفو يف رشيدة ممارسات اتباع ضمان أجل من املسؤولة والسلطات الصحية الرعاية يف العاملني

  .العملي التنفيذ وضعم العامة للجمعية الثالثني االستثنائية الدورة يف املعتمدة العملية التوصيات وضع من
 جياتاستراتي واعتماد راتاملخدِّ تعاطي عن الناشئة االضطرابات عالج تدابري زيادة أمهية مدى على اهليئة وتشدِّد
 وتوافرها للمراقبة ضعةاخلا املواد على احلصول سبل حتسني هبدف الوطين الصعيد على الرقايب والتنظيم للوقاية

  .جتاهاال هذا يف يةدول اءاتبإجر أيضًا تقترن عندما فعالية أكثر تكون إمنا الوطنية اجلهود وهذه. الطبية لألغراض
 للمراقبة اخلاضعة املواد استعمال يف النقص ومنها اإلقليمية، التطورات على الضوء الثالث الفصل ويسلِّط

 ،أخرى مناطق يف ونيةاألفي املؤثرات من مفرطة جرعات تعاطي ظاهرة تفشِّيو املناطق، بعض يف الطبية لألغراض
 الطبية غراضاأل غري يف للمراقبة اخلاضعة املواد باستعمال املتعلقة تلك ذلك يف مبا والتنظيمية، التشريعية والتغيريات

 ةومنطق أفغانستان يف عةمشرو غري بطريقة املخدِّرات حماصيل زراعة مثل املعينة احلاالت وكذلك بلدان؛ بضعة يف
 تالبيانا مجع يف حسيناتالت بعض الحظنا وقد. واهليئة الدويل املجتمع ألوساط كبري قلق مصدر وكالمها األنديز،

 يشمل كما. الصدد هذا يف الكثري عمل يلزم زال ما أنه مع البلدان، بعض يف راتاملخدِّ  تعاطي يف االجتاهات عن
  . ملالعا أحناء مجيع يف اجلديدة النفسانية املؤثِّرات بشأن والتطوُّرات االجتاهات الفصل
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من شأهنا أن تسهم يف حتقيق أهداف التنمية أنَّ اهليئة  ىتوصيات تر زاء تقرير هذا العاممنا يف مجيع أجقدَّلقد 
املتعلق بالصحة اجليدة والرفاه. وتشمل هذه التوصيات االستثمار يف البىن  ٣املستدامة، وخصوصًا اهلدف 

دة لغرض التنظيمية املتعددة املستويات وتوفريها لتقدمي اخلدمات العالجية، وضمان التنسيق بني القطاعات املتعد
خفض العرض والطلب. وتعتقد اهليئة أنَّ اتِّباع القادة ومقرِّري السياسات واملجتمع كله للمبادئ الواردة يف 
الفصل األول من التقرير السنوي، وإيالءهم اهتمامًا خاصًّا الحتياجات األشخاص إىل العالج سوف يكون هلما 

  من اإلمهال.تأثري كبري على صحة الفئات اليت كثريًا ما تعاين 
بيانًا تفصيليًّا ألحدث االجتاهات والتطورات يف التجارة الدولية املشروعة  ٢٠١٧كما تقدِّم اهليئة يف تقرير عام 

يف الكيمياويات السليفة اخلاضعة للمراقبة الدولية، وكذلك يف بدائلها األخرى غري املجدولة، ويف االجتار بتلك 
ام عن السالئف الضوء على االزدياد يف هتريب أهنيدريد اخلل، وهو من املواد. كذلك يسلِّط تقرير هذا الع

الكيمياويات الرئيسية اليت ُتستعمل يف صنع اهلريوين غري املشروع، والتدابري املتخذة يف اآلونة األخرية للسيطرة 
ات األفيونية يف على تدفق سالئف الفنتانيل، وهي مادة اقترنت بتفشِّي ظاهرة تعاطي جرعات مفرطة من املؤثِّر

  أمريكا الشمالية.
نسعى صوب مواصلة اإلسهام بنشاط يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة وبلوغ األهداف املنشودة املعتمدة  إننا

يف الدورة االستثنائية الثالثني للجمعية العامة. وحتقيقًا هلذه الغاية، سوف نواصل االعتماد على احلوار النشط 
  دعمها.  مع مجيع الدول وعلى

وجيب أن َتتَِّبع السياساُت العامة بشأن املخدِّرات هنجًا يسعى إىل االرتقاء بصحة اإلنسان وُحسن حاله. وتتيح 
  .االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّرات جماًال واسعًا أمام املجتمع الدويل لكي حيقق هذا اهلدف

يل على املزيد من التعاون والعمل. وميكننا، معًا، أن نقترب أكثر وآمل أن تشجِّع تقاريرنا الدول واملجتمع الدو
فأكثر من حتسني أحوال األفراد يف مجيع أحناء العامل وأن نسهم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول 

  .٢٠٣٠ عام
  

 سومياي فريوج
  رئيس

  املخدِّرات ملراقبة الدولية اهليئة
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 حفيةنشرة ُص

االستثمار بقدر أكرب يف خدمات العالج من تعاطي املخدِّرات، حيث ال تزال الغالبية يئة تدعو إىل اهل
 متعاطي املخدِّرات غري قادرة على احلصول على العالج العظمى من

 

  :أهنا ٢٠١٧ لعام السنوي تقريرها يف املخدِّرات ملراقبة الدولية اهليئة ذكرت
  املتوفرة اخلدمات بكثري تتجاوز التأهيل وإعادة العالج إىل احلاجةأنَّ  تربز  •
  الوقاية على التركيز جمرد من بدًال التأهيل وإعادة العالج على أكثر التشديد على احلكومات حتثُّ  •
 الحتياجات خاص اهتمام إيالء مع التأهيل، وإعادة العالج خدمات يف االستثمار إىل احلكومات تدعو  •

  حمددة سكانية فئات
  املخدِّرات تعاطي عن ناشئة باضطرابات للمصابني العالجية اخلدمات بتقدمي مهابالتزا الدول رتذكِّ  •
 املاثل التحدِّي مواجهة تدابري أولويات ترتيب إلعادة معًا العمل إىل وأفغانستان الدويل املجتمع تدعو  •

  البلد ذلك يف املخدِّرات يف
 عن الناشئة الدول التزامات مع يتعارض بيةط غري ألغراض القنَّب تعاطي إباحة أنَّ على جمددًا دتؤكِّ  •

  املخدِّرات ملراقبة الدولية املعاهدات
 العالج إىل املحتاجني من أفراد ستة كل بني من فقط واحدًاأنَّ  من حاليًّا املنشور السنوي اهليئة تقرير روحيذِّ
 فإنَّ  العالج، تاحُي عندما ىتوح. العالج بربامج االلتحاق يستطيع العامل صعيد على للمخدِّرات االرهتان من

  .الدولية للمعايري وفقًا مقدَُّي ال وقد رديئة تكون ما غالبًا نوعيته
 وال. الوضع هذا ُيفاقم العامل أحناء خمتلف يف بالعار الوصم من املخدِّرات يتعاطون الذين األفراد معاناة إنَّ

 على أيضًا يؤثر وإمنا العالج، على صولاحل لسبل الشأن اخلطرية العرقلة على الوصم هذا إلصاق يقتصر
  .املجتمع يف اإلدماج إلعادة املتاحة اإلمكانات
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  اخلاصة االحتياجات الغالب يف تراعي ال العالج خدمات
 االضطرابات من يعانون الذين األشخاص لعالج اجلهود من املزيد بذل إىل احلكومات السنوي التقرير يدعو
 سكانية لفئات خاص اهتمام إيالء مع املجتمع، يف إدماجهم وإعادة تأهيلهم وإعادة راتاملخدِّ تعاطي عن الناشئة
 املهاجرين مثل اجتماعيًّا املهمَّشون األفراد أو النساء منها السكان، من خمتلفة فئات أنَّ إىل التقرير ويشري. حمددة

  . اخلاصة احتياجاهتم االعتبار يف تأخذ عالج خدمات على احلصول ُسبل هلم تتوفر ال ما غالبًا والالجئني،
 من يعانون ملن احلماية احلكومات توفر أن املهم من" أنَّ ،اهليئة رئيس ،سومياي فريوج الدكتور وأوضح

 الدولية االتفاقيات مبوجب مةملَز الدول مجيعو. حبقوقهم وتنهض املخدِّرات تعاطي عن الناشئة االضطرابات
 يف ذلك من املتضررين واستبانة اإلدمان مواد تعاطي ملنع عمليًّا املمكنة التدابري يعمج باتِّخاذ املخدِّرات ملراقبة
  ."اجتماعيًّا إدماجهم وإعادة تأهيلهم وإعادة رعايتهم ومتابعة وتثقيفهم وعالجهم مبكِّر، وقت

 

  الصحة يف احلق عناصر أحد هو للمخدِّرات االرهتان من العالج
 أحد هو للمخدِّرات االرهتان من العالج على احلصولأنَّ  اعتبار على اهليئة تشدِّد العام، هلذا السنوي التقرير يف

  . الصحة يف احلق عناصر
 بدء دون احليلولة هو األول :متمايزين ولكن متداخلني هنجني على املخدِّرات على الطلب خفض ويشتمل
 املخدِّرات تعاطي عن الناشئة ضطراباتاال من يعانون الذين األشخاص عالج والثاين املخدِّرات، تعاطي الناس
 استراتيجيات العتماد الواجب االعتبار إيالء إىل احلكومات اهليئة تدعو السياق، هذا ويف. تأهيلهم وإعادة
  . التأهيل وإعادة العالج على وكذلك الوقاية على زتركِّ املخدِّرات لتعاطي للتصدي

 

  اإلنسان قوقحل العاملي لإلعالن السبعون السنوية الذكرى
االحتفال بعدد من الذكريات السنوية، منها الذكرى السنوية السبعون العتماد اإلعالن  ٢٠١٨يشهد عام 

، والذكرى السنوية اخلامسة والعشرون إلعالن وبرنامج عمل فيينا ١٩٤٨العاملي حلقوق اإلنسان يف عام 
والذكرى السنوية الثالثون العتماد اتفاقية األمم  ،١٩٩٣اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف عام 

  .١٩٨٨املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية لسنة 
 
 وقواعد ملعايري بالكامل املخدِّرات مراقبة تدابري امتثال ضمان إىل البلدان جمددًا اهليئة تدعو السياق، هذا ويف

 املخدِّرات جرائم مرتكيب وحقوق الصحة، يف احلق وضمان محاية ذلك ويشمل. ةالدولي اإلنسان حقوق
 اإلعدام عقوبة إلغاء ذلك يف مبا املخدِّرات، رائمجل التصدي عند التدابري تناسب وكفالة املزعومني، ومتعاطيها

 القضاء نطاق خارج التصدي لتدابري الشديدة إدانتها جمدَّدًا اهليئة وتؤكِّد. باملخدِّرات املتصلة اجلرائم بشأن
  .باملخدِّرات املتصلة اإلجرام ألعمال
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  العاملي الصعيد على اآلالم ختفيف يف التكافؤ عدم فجوة تدارك
 لفجوة التصدي إىل امللحة احلاجة على الصحية، اخلدمات على احلصول ُسبل ضمان إطار يف ،أيضًا اهليئة دتشدِّ
 على احلصول ُسبل يف العاملي الصعيد على الثغرات وتدارك العاملي صعيدال على اآلالم ختفيف يف التكافؤ عدم

 غري حنو على يؤثر التفاوت وهذا. والعلمية الطبية لألغراض للمراقبة اخلاضعة العقلية واملؤثرات املخدِّرة العقاقري
 ُسبل يف التكافؤ ينعدم يثح العامل أحناء خمتلف يف الدخل املتوسطة والبلدان الدخل املنخفضة البلدان على متناسب
  .العقلية واملؤثِّرات املخدِّرات إىل الوصول
 إزالة خالل من التوازن يف اخللل هذا لتدارك عاجلة إجراءات باختاذ الدول قيام وجوب على اهليئة دوتشدِّ
 إذكاء خالل من كله ذلك من واألهم األدوية، على احلصول دون حتول اليت والسياساتية القانونية العوائق
 أيضا ذلك ويشمل. الصلة ذات القطرية والسلطات الصحية الرعاية جمال يف املهنيني لدى القدرات وبناء الوعي
 ُتفرض اليت هلا موجب ال اليت القيود اأمَّ. للمخدِّرات االرهتان من للعالج الالزمة األدوية على احلصول ضمان
  .الصحة يف احلق يف اةاملتوخَّ املبادئ مع تتناقض قبةللمرا اخلاضعة األدوية باستعمال العالج تقدمي على

 
  الدولية لاللتزامات انتهاك طبية هي غرييف أغراض  القنب باستعمال اخلاصة التشريعات

 أحكام مع يتعارض استعمال هذاأنَّ  جمددًا اهليئة تؤكد طبية، غري أغراضيف  القنَّب استعمال إباحة خيصُّ فيما
 الطبية األغراض على للمراقبة اخلاضعة املواد استعمال قصر ذلك أنَّ. املخدِّرات راقبةمل الدولية االتفاقيات
  . استثناء أيُّ يقبل وال املخدِّرات ملراقبة الدولية للمعاهدات أساسي مبدأ هو سواها دون والعلمية

 
  ألفغانستان الدويل التأييد استدامة
 مراقبة حالة مواجهة يف ألفغانستان دعمه خيص فيما األولويات ترتيب إعادة إىل الدويل املجتمَع أيضًا اهليئُة تدعو

 دون من الدوام البلد استقرار حتقيق إىل الرامية لجهودل ولن يكتب. للقلق تدعو اليت البلد ذلك يف املخدِّرات
 مراقبة مسألة نَّ أ الدويل للمجتمع جمددًا اهليئة وتؤكد. فيها املشروع غري املخدِّرات القتصاد الفعالة املكافحة
 هلذا للتصدي بفعالية ودولية وإقليمية ووطنية حملية جهود ُتبَذل مل وما. جماالت لعدة شاملة مسألة هي املخدِّرات
  .هلا التصدي عن منأى يف التنمية ومعوقات واإلرهاب والتمرد الفقر ظواهر ظلت فسوف التحدي،
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   وقائع صحيفة
  

  اإلنسان وحقوق راتاملخدِّ مراقبة: خاص تركيز جمال
من الذكريات السنوية البارزة، وهي الذكرى السنوية السبعون العتماد اإلعالن العاملي  ًاعدد ٢٠١٨يشهد عام 

، والذكرى السنوية اخلامسة والعشرون إلعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها ١٩٤٨حلقوق اإلنسان يف عام 
، والذكرى السنوية الثالثون العتماد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ١٩٩٣ املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف عام

 . ١٩٨٨االجتار غري املشروع يف املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية لسنة 

وتواصل اهليئة التشديد على أمهية احترام حقوق اإلنسان يف تدابري مكافحة املخدِّرات اليت تضطلع هبا الدول 
احلاجة إىل محاية وضمان احلق يف الصحة، وحقوق مرتكيب جرائم  اخلصوصئة على وجه األطراف. وتربز اهلي

املخدِّرات ومتعاطيها املزعومني يف مجيع مراحل اإلجراءات اجلنائية، واحلاجة إىل التناسب فيما تتخذه الدول من 
ملخدِّرات. ويف مجيع احلاالت ودون تدابري للتصدي جلرائم املخدِّرات، وإلغاء عقوبة اإلعدام على اجلرائم املتصلة با

استثناء، ُتعْد إجراءات التصدي خارج نطاق القضاء ألعمال اإلجرام املتصلة باملخدِّرات غري مقبولة مبوجب 
 االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّرات وأطر حقوق اإلنسان.

ر يف تشريعاهتا وممارساهتا الوطنية ويف ضوء الذكريات السنوية املذكورة أعاله، ينبغي للبلدان أن متعن النظ
للتصدي لالتِّجار باملخدِّرات وتعاطيها، وأن تضمن تنفيذ تلك التدابري مع االمتثال التام ملعايري وقواعد حقوق 

  اإلنسان الدولية.
 

   العاملي الصعيد على بالعار للوصم ُعرضة اَملرضيَّة احلاالت أكثر أحد: اإلدمان مواد استعمال اضطرابات
أنَّ  بيد. املخدِّرات يتعاطون ممن ضئيًال جزءًاإالَّ  املخدِّرات تعاطي عن الناشئة االضطرابات تصيب ال

 يف املخدِّرات عن النامجة أسباب اإلعاقة من األكرب النصيبب تستأثر املخدِّرات تعاطي عن الناشئة االضطرابات
 تعاطيها، عن النامجة االضطرابات من يعانون املخدِّرات نيتعاطو ممن فقط املائة يف ١٠أنَّ  معو. العامل أحناء مجيع
 تعاطي بسبب املفقودة الصحية العمر سنوات من سنة مليون ٢٨ يساوي ما نصف من أكثر عددهم يبلغ

  ). ًامليون ١٧( املخدِّرات
 تعاطي عن ةالناشئ االضطرابات من يعانون الذين ملساعدة العالج استراتيجيات من عددًا أيضًا التقرير وحيدد

  . ومنتجة صحية حبياة الستمتاعا أجل من منه احلد أو التعاطي خفض يف املخدِّرات
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  للجميع شامل حنو على إليه الوصول سبل وإتاحة للمخدِّرات االرهتان من العالج توفري
 واألشخاص السجون يف املودعني واألشخاص واألطفال النساء مثل حمددة، سكانية فئاتأنَّ  إىل االنتباه اهليئة تلفت
 باجلنس، املشتغلني واألشخاص العرقية واألقليات والالجئني واملهاجرين العقلية الصحة اضطرابات من يعانون الذين
 هلم تكون مث من املخدِّرات، تعاطي عن الناشئة واالضطرابات املخدِّرات بتعاطي يتعلق فيما فريدة حتديات تواجه

  . حمددة جلةمعا جوهن تتطلب خاصة احتياجات
. الصحة يف احلق عناصر أحد يعترب أن ينبغي للمخدِّرات االرهتان من العالج على احلصولأنَّ  اهليئة وتعتقد
 مناسبة، نوعية منو ،التكلفة ميسور كوني أن جيب إذ: العالج توفري عند املبادئ من عدد استيفاء وجيب

 وال. األشخاص استقاللية حيترم وأن اطوعيًّ العالج نيكو أن ينبغي ذلك، على وعالوة. معينة معايري ويستويف
 استثنائية ظروف يفإالَّ  املعين، الشخص من صرحية موافقة دون جيري أن أي ا،إجباريًّ العالج يكون أن ينبغي
  .اجدًّ وحمددة

  
  املستويات ةمتعدد تنظيمية بنية خالل من العالج خدمات تقدِّم أن الدولب هتيب اهليئة
 واملستشارين واملمرضني تخصصنياألطباء امل مثل( البشرية املوارد من جهازًا نتكوِّ أن احلكوماتب ةاهليئ هتيب

 تعاطي عن الناشئة االضطرابات من عالجال لتوفري ومدربني مهرة موظفني تشمل) وغريهم العالج وممتهين
 احلكومية غري املنظمات مع العمل يف الدول تتعاون أن جدًّا الضروري ومن. األدلة إىل باالستناد املخدِّرات
 الوصم حدة من والتخفيف نطاقها وتوسيع العالج خدمات توافر لتحسني املدين املجتمع من والشركاء
  .والتمييز
 ذلك، إىل وباإلضافة. إليها حيتاجون ملن فعالة عالج خدمات على احلصول تسهيل تضمن أن الدول اهليئة وتناشد

 االضطرابات أنواع جلميع فعالة عالجات إلجياد جديدة تدخالت بشأن حبوث اءإجر مواصلة أيضًا الالزم من
  .املخدِّرات تعاطي عن الناشئة
 املصابني عالج جمال يف املهنيني وتدريب املمارسات أفضل يف الدول بني فيما التشارك على اهليئة عوتشجِّ

 بأنشطة االضطالع على القادرة الدول تلك دَشوتنا تأهيلهم، وإعادة املخدِّرات تعاطي عن الناشئة باالضطرابات
  .بذلك القيام على التقنية املساعدة
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   الدولية للمراقبة خاضعة مواد على حمتوية طبية مستحضرات حيملون الذين املسافرين بشأن الوطنية املتطلبات
 ظروف من يعانون الذين ملسافرونا يضطر أالَّ لضمان خاصة تدابري على راتاملخدِّ  ملراقبة الدولية االتفاقيات تنص
 خالل من وذلك اخلارج إىل سافروا إذا العالج عن االنقطاع إىل للمراقبة خاضعة أدويةب العالج تتطلب صحية
 لغرض العقلية واملؤثرات املخدِّرة العقاقري من ضئيلة كميات على حتتوي مستحضرات حبمل هلم السماح

  . الشخصي الطيب االستعمال
 اخلاضعة املواد من الواردات على املطبقة التنظيمية لوائحها واسع نطاق على تعمم أن إىل احلكومات ةاهليئ وتدعو
 وسلطات املختصة الوطنية السلطات وإىل املحتملني، املسافرين إىل الشخصي الطيب االستعمال غرضل للمراقبة
 تتيحها وأن السياحية، الرحالت ديمتعهِّ وكذلك احلدود، مراقبة وسلطات واهلجرة واجلمارك القانون إنفاذ
  .الشبكي موقعها على منتظم بشكل ونشرها بتحديثها تقوم اليت للهيئة
  . بلداهنم زيارة عند عليهم التضييق أو املسافرين هؤالء تعطيل عدم إىل احلكومات اهليئة تدعو كما

  
  عالجال غراضأل القنَّبني شبائه استعمال

استعمال شبائه القنَّبني لألغراض الطبية. وهذا االستعمال مسموح به مبوجب يأذن عدد متزايد من احلكومات ب
، عند استيفاء عدد من الشروط. ويف حني توجد ١٩٧٢، بصيغتها املعدَّلة بربوتوكول سنة ١٩٦١اتفاقية سنة 

جد وضوح بعض مشتقات شبائه القنَّبني ميكن أن ُتستعمل يف عالج حاالت صحية معينة، ال يوأنَّ مؤشرات على 
حول تركيبة األدوية (العنصر الفعال واجلرعة)، أو شكل جرعات املستحضرات الدوائية، أو أفضل طريقة لتناوهلا، 

  .أو آثارها اجلانبية
حتديد جدوى العقار جيب أن يأخذ يف االعتبار التوازن بني املخاطر والفوائد. أنَّ وتود اهليئة أن تذكِّر احلكومات ب

  .ة واألمان شرطان أساسيان جيب إثباهتما قبل أن يتسىن ترخيص العقار وتسويقهوالفعالية العالجي
وتوصي اهليئة احلكومات اليت تنظر يف استعمال شبائه القنَّبني لألغراض الطبية بأن متحِّص نتائج الدراسات العلمية 

  .والتجارب لضمان إصدار وصفات طبية بناًء على معرفة طبية وإشراف طيب متخصِّصني
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  انتهاك لاللتزامات الدولية يف أغراض غري طبية هيالتشريعات اخلاصة باستعمال القنَّب 
بصيغتها  ١٩٦١أغراض غري طبية ختالف اتفاقية سنة يف يَّ تدابري تسمح باستعمال القنب تكرِّر اهليئة تأكيدها أنَّ أ

قصر  ذلك أنَّ ). ٣(أ) من املادة  ١(الفقرة  ١٩٨٨)، واتفاقية سنة ٣٦واملادة  ٤املعدَّلة (الفقرة (ج) من املادة 
من املبادئ اليت تنصُّ استعمال املواد اخلاضعة للمراقبة على األغراض الطبية والعلمية دون سواها هو مبدأ أساسي 

  ء.املخدِّرات وال يقبل أيُّ استثناالدولية ملراقبة  عليها املعاهدات
  

  الصعيد العاملي سدُّ فجوة عدم التكافؤ يف ختفيف اآلالم على
ظلت اهليئة، استنادًا إىل الوالية املنوطة هبا، ومنذ إنشائها وصدور أول تقرير خاص منها عن هذا املوضوع يف 
مثانينات القرن املاضي، تسترعي انتباه الدول األطراف إىل أمهية ضمان توافر العقاقري اخلاضعة للمراقبة الدولية 

لضوء جمددًا على التفاوت الكبري يف توافر العقاقري املخدِّرة واملؤثرات العقلية يف لألغراض الطبية. وتسلِّط اهليئة ا
  .خمتلف أحناء العامل

وتشجِّع اهليئة البلدان على ضمان سبل وافية للحصول على كميات كافية من املسكنات األفيونية يف البلدان ذات 
أمهية ضمان االستعمال الطيب الرشيد للمسكِّنات مستويات االستهالك املنخفضة. وتواصل اهليئة التشديد على 

األفيونية. بيد أنه على الرغم من التركيز على احلاجة إىل توافر العقاقري اخلاضعة للمراقبة توافرًا كافيًا لألغراض 
ى من املهم أيضًا أن تكفل الدول األطراف ترشيد إصدار الوصفات الطبية. وينطوي هذا عل الطبية والعلمية، فإنَّ

التأكد من تلقي املهنيني يف جمال الرعاية الصحية التدريَب الكايف وحصوهلم على الوسائل الالزمة للتصدي لفجوة 
عدم التكافؤ يف ختفيف اآلالم على الصعيد العاملي، ومن أن تكون السلطات قادرة متامًا على إدارة نظمها الرقابية 

  .افرها ومنع تسريبها ودرء خماطر تعاطيها املحتمللضمان سبل الوصول إىل املسّكنات األفيونية وتو
  

  خماطر تعاطي املؤثِّرات األفيونية واستهالك املسكِّنات األفيونية ألمد طويل
تزايد االستهالك العاملي للمسكنات األفيونية يف العقود األخرية: فقد ازداد استهالك الفينتانيل ازديادًا كبريًا، 

ل املرتفع. وهذه الزيادة ال تتعلق بزيادة متناسبة يف معدل اإلصابة اَملَرضية بالسرطان، وخصوصًا يف البلدان ذات الدخ
بل بالزيادة يف إصدار وصفات املسكنات األفيونية القوية لعالج اآلالم املزمنة غري السرطانية. وتتأتى هذه الزيادة من 

  .اسة يف الترويج التسويقي، وعدم كفاية الرقابةأمناط التعاطي يف عدد قليل من البلدان، وسوء وصف األدوية، والشر
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وتواصل اهليئة التشديد على أمهية ضمان االستعمال الطيب الرشيد للمسكِّنات األفيونية. ومع ذلك، فإىل جانب 
التشديد على كفاية تواُفر العقاقري اخلاضعة للمراقبة لألغراض الطبية والعلمية، فمن املهم أيضًا أن تكفل الدول 

  .طراف إصدار الوصفات الطبية على حنو رشيد وإجياد تدابري ملنع التسريباأل
كما أنَّ الزيادة يف تعاطي املؤثرات األفيونية املوصوفة طبيًّا، وما يترتب على ذلك التعاطي من زيادة يف الوفيات 

بغي جلميع احلكومات أن النامجة عن تعاطي جرعات مفرطة، كانت مقتصرة حىت اآلن على بلدان معينة. إالَّ أنه ين
تكون، خالل عملها على ضمان سبل احلصول عليها لألغراض الطبية والعلمية، على وعي باملخاطر املقترنة بتعاطي 

  .العقاقري املوصوفة طبيًّا
وتشجِّع اهليئة احلكومات على اعتماد التدابري الالزمة والعمل مع سلطات الصحة العامة والصيادلة ومصنِّعي 

رات الصيدالنية وموزِّعيها واألطباء ومجعيات محاية املستهلك وأجهزة إنفاذ القانون على الترويج لترشيد املستحض
إصدار الوصفات الطبية لألدوية املحتوية على خمدِّرات ومؤثِّرات عقلية خاضعة للمراقبة الدولية، وتثقيف اجلمهور 

  .بشأن استعماهلا املناسب
  

   ة من املؤثِّرات األفيونيةتفشِّي ظاهرة اجلرعات املفرط
ال يزال بعض البلدان، وخصوصًا الواليات املتحدة وكندا، تواجه وباء تفشِّي شبائه األفيون القاتل، الذي يستثريه 

  .نتانيالتيبشكل ملحوظ تزايد وجود العقاقري اليت ُتباع يف الشوارع مغشوشة بالف
أن تعمل على ضمان إتاحة املواد اخلاضعة للمراقبة وينبغي جلميع احلكومات أن تكون على وعي باملخاطر و

لألغراض الطبية والعلمية. ومن املهم أيضًا يف هذا السياق منع سوء وصف األدوية، والشراسة يف الترويج التسويقي 
  .للمنتجات الصيدالنية

  
عاهدات خمالف ملمر أ خارج نطاق القانون هو لجرائم املتصلة باملخدِّراتل التصدِّيعلى أنَّ  تشدِّد اهليئة

  مراقبة املخدِّرات
ُتذكِّر اهليئة احلكومات بأنَّ اإلجراءات اخلارجة عن نطاق القضاء املتخذة للتصدي للجرائم املتصلة باملخدِّرات، 
اليت يزعم أهنا ُتتخذ سعيًا إىل حتقيق أهداف مراقبة املخدِّرات، تتعارض جوهريًّا مع أحكام وأهداف االتفاقيات 

الثالث ملراقبة املخدِّرات، وكذلك قواعد حقوق اإلنسان امللزمة جلميع البلدان. وينبغي أن ُتتخذ مجيع الدولية 
  .إجراءات مراقبة املخدِّرات يف إطار االحترام التام لسيادة القانون واإلجراءات القانونية الواجبة
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  إعادة ترتيب األولويات فيما خيص دعم أفغانستان
ملراقبة املخدِّرات يف أفغانستان. وتوجه اهليئة مرة أخرى انتباه املجتمع الدويل إىل إزاء احلالة العامة يساور اهليئة القلق 

التحديات اليت تواجهها أفغانستان، وتشدد على أنَّ اجلهود الرامية إىل حتقيق استقرار البلد لن ُتحرز جناحًا على 
وع فيها. وإن مراقبة املخدِّرات هي مهمة املدى الطويل من دون التصدي الفعال أيضًا القتصاد املخدِّرات غري املشر

شاملة لعدة جماالت: وما مل ُتبَذل جهود حملية ووطنية وإقليمية ودولية بفعالية للتصدي هلذا التحدي، فسوف تظل 
 .ظواهر الفقر والتمرد واإلرهاب ومعوقات التنمية يف منأى عن التصدي هلا

 

  السالئف عن اهليئة تقرير
  يلالفينتان سالئف جدولة

، إخضاع اثنتني من سالئف الفينتانيل للمراقبة ٢٠١٧بناء على توصية اهليئة، قررت جلنة املخدِّرات، يف آذار/مارس 
) ANPPفينيتيل بيبرييدين (- N- أنيلينو- ٤، ومها: املادة ١٩٨٨الدولية وإدراجهما يف اجلدول األول من اتفاقية سنة 

ران نافذين بالنسبة للدول األطراف يف تشرين هذان املقرَّ ). وأصبحNPPبيبرييدون (- ٤- فينيتيل- Nواملادة 
أصل ظاهرة تعاطي جرعات مفرطة من املؤثرات األفيونية،  اونظائره تالفينتانيال ت. وقد كان٢٠١٧األول/أكتوبر 

 اليت تعاين منها أمريكا الشمالية يف السنوات األخرية.

 

  اخلل بأهنيدريد االجتار يف اجلديدة التطورات
 بأهنيدريد االجتار يف كبرية زيادة حدثت قدو. اهلريوين صنع يف ُتستعمل رئيسية كيمياوية مادة هو اخلل دريدأهني
 على العمليات واشتملت عقدين، خالل له معدل أعلى إىل االجتار عمليات عدد ووصل العامل، أحناء مجيع يف اخلل

. اهلريوين على املحتمل املشروع غري السنوي عامليال الطلب أضعاف ثالثة من أكثر لصنع استعماهلا ميكن كميات
 طريقة على الضوء سلط مما املتفرقة، العمليات بني ربطال على احلكومات بني فيما اهليئة رتهيسَّ الذي التعاون وساعد
 املنصات خالل من اخلل أهنيدريد على الطلب ازدياد أيضًا ولوحظ. اجلارية التحقيقات يف وساهم املتجرين عمل

  .اإلنترنت عرب التجارية
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  الداخلي التسريب على التركيز زيادة – الكوكايني
 املواد أنَّ  هذا ويعين. ألصليةا بلداهنا يف املشروع غري الكوكايني صنع يف استعماهلا املقصود الكيمياويات معظم بطُض
 تقرير إنَّف ذلك، على وبناء. لدويلا ملراقبةوا الرصد نظام فعالية يثبت مما الدولية، التجارة من بتسرَّ ال املشروعة غري
. الوطنية حدودها لداخ الرقابة عمليات لتعزيز إضافية إجراءات اختاذ على احلكومات حيث السالئف عن اهليئة

 وعلى الكوكايني، ئفسال من وهي ،مشروع غري حنو على البوتاسيوم برمنغنات مادة صنع على إثباتية أدلة وتوجد
  .معروف غري األنشطة هذه نطاق كان وإن بديلة، ياتكيمياو استعمال

 

  مشروعة غري بصفة األمفيتامينية املنشطات ُصنع
 أسيتو فينيل- ألفا مادة استعمال على إثباتية أدلة األوىل للمرة "بريزم" مشروع إطار يف الدولية العمليات قدمت

 املشروع غري الصنع يف ،٢٠١٤ عام يف اهليئة نم توصية على بناء الدولية للمراقبة خضعت مادة وهي أسيتونيتريل،
  . األوسط الشرق يف )٣(مزيفة" كبتاغون" أقراص يف عليه عثر الذي لألمفيتامني

 ليةالدو للمراقبة ختضع ال اليت السليفة الكيمياويات لبعض كبري نطاق على املشروع غري الصنع على أيضًا أدلة ومثة
  . البلدان عضب يف الوطنية للمراقبة خاضعة ولكنها
 ىعل املواد تلك صنع لىع اجلديدة النفسانية املؤثرات صنع يف تستعمل اليت السليفة الكيمياويات مضبوطات وتؤكد
 تلك مع ملتتعا اليت الكيانات ترخيص إجراءات باستعراض احلكومات قيام ضرورة علىو مشروع، غري حنو

  .لنهائيا املستعِمل عن لإلعالن فعال نظام ووضع الكيماويات،
 

  باإلنترنت رةامليسَّ السالئف جتارة
 يف مبا الكيماويات، لتسريب اإلنترنت استخدام منع يف اخلاص القطاع مع التعاون إىل احلكومات اهليئة تدعو
 بغية ،نتباإلنتر الصلة ذات اتاخلدم قدميمل الرقايب التنظيم أو الذايت الرقايب التنظيم لتشجيع تدابري باختاذ ذلك

  .االجتار مكافحة
 

                                                            

ط اصـطناعي. كان الكبتاغون أصًال العالمة التجارية املسجلة ملستحضر صيدالين حيتوي على الفينيثيلني، الذي هو منشـ )٣( 
و عقـار مغشـوش ر السـنوي هـو"الكبتاغون" الذي يعثر عليه يف املضبوطات يف عموم غرب آسيا اليـوم واملشـار إليـه يف التقريـ

العنصـر األصـلي. و يضغط لتشكيل حبوب أو أقراص تشبه الكبتـاغون يف مظهرهـا ولكنهـا خمتلفـة عـن املستحضـر الصـيدالين
 ش العقاقري.غاألمفيتامني الذي ُيخفَّف عادة مبواد متعددة تستخدم يف الفعال يف "الكبتاغون" املغشوش هو 
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  اإلقليمي الصعيد على البارزة السمات
  أفريقيا

يف حني ال تزال أفريقيا منطقة عبور رئيسية لتهريب املخدِّرات، يتزايد تعاطي خمتلف  :ازدياد تعاطي املخدِّرات
املؤثرات أنواع املخدِّرات، مبا يف ذلك الكوكايني واملؤثرات األفيونية واملنشطات األمفيتامينية والترامادول و

  . النفسانية اجلديدة الناشئة
 غري حنو على وتعاطيه فيه واالجتار لقنَّبا إنتاج األفريقية املنطقة يف الرئيسية الشواغل من :فيه واالجتار القنَّب تعاطي
 غري القنب راتنج إنتاج فإنَّ  اإلقليمية دون املناطق مجيع يف مشروعة غري بصفة ُتزرع القنب نبتة أنَّ معو. مشروع
  .أفريقيا مشال بلدان من قليل عدد على مقتصرًا يزال  ال املشروع
 هلا كان أفريقيا غرب بلدان أنَّ معو. للكوكايني عبور كمنطقة أفريقيا أمهية تتزايد :للمتجرين ةمهمَّ عبور منطقة
 لعبور متزايد حنو على مُتستخد باتت أفريقيا مشال بلدان فإنَّ السابقة، السنوات يف الكوكايني هتريب يف رئيسي دور
 أمريكا من مباشر حنو على أفريقيا إىل الكوكايني ويصل. أوروبا إىل هواملوجَّ اجلنوبية أمريكا يف الناشئ لكوكاينيا

 يف الناشئة األفيونيات ومتر. أوروبا عرب أقل، بدرجة أو أفريقيا، وغرب الساحل منطقة عرب مباشر غري أو اجلنوبية
  .أخرى ومناطق الشمالية وأمريكا أوروبا إىل بهرَّتُ  مث قياأفري عرب أفغانستان
 اخلاصة خدماهتا حسَّنت أفريقية بلدان عدةأنَّ  من الرغم على: للمخدِّرات االرهتان من العالج خدمات حتسُّن
 الالزمة راتوالقد املوارد لديها تتوفر ال البلدان معظم يف الصحية الرعاية نظم فإنَّ للمخدِّرات، االرهتان مبعاجلة
  . املخدِّرات من والعالج الوقاية خدمات من يكفي ما إلتاحة أو وأمناطه، املخدِّرات تعاطي مدى الستبانة

 

  األمريكية القارة
  والكاريبـي الوسطى أمريكا
 الواليات إىل الداخل الكوكايني من املائة يف ٧٦ برُِّه ،٢٠١٦ عام يف :املنطقة يف بالكوكايني االجتار تفاقم
 إعادة موضع هي الدومينيكية اجلمهورية وكانت. واملكسيك الوسطى أمريكا عرب اجلنوبية أمريكا من ،املتحدة
 ضبط حيث ،٢٠١٥ عام منذ مستقرة املضبوطة الكميات وظلت. الكارييب يف الكوكايني لتهريب الرئيسي الشحن
  .املنطقة أحناء مجيع يف اطنًّ  ٨٠ من أكثر
 ذلك يف مبا الوطنية، للحدود العابرة اجلرائم مكافحة على بينها فيما التعاون بتعزيز ةاملنطق يف احلكومات قيام

 جهود لتحسني الثالثية الوطنية العمل فرقة وهندوراس وغواتيماال السلفادور لتشكَّ وقد. باملخدِّرات االجتار
  .املجال هذا يف بينها فيما التعاون
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 جترمي إللغاء املحتملة اآلثار الستعراض جلنة ونيفيس كيتس سانت أنشأت :الكارييب يف ببالقنَّ  املتعلق اإلصالح
  . بللقنَّ التجاري اإلنتاج بشأن تنظيمية تغيريات احاليًّ  جتري جامايكا، ويف. بالقنَّ

 تعاطي انتشار معدل بشأن املعلومات يف كبرية ثغرات هناك تزال ال :املنطقة يف البيانات يف الكبرية الثغرات
 مستوى على تدابري ووضع املشكلة مدى تقرير املنطقة يف احلكومات على الصعب من جيعل مما رات،دِّ املخ

 واستخدام وحتديثها، التعاطي انتشار معدل بشأن دراسات بإصدار احلكومات اهليئة وتوصي. العامة السياسات
  .خدِّراتامل على الطلب خفض بشأن األهداف حمددة وبرامج عامة سياسات وضع يف النتائج

 

   الشمالية أمريكا
يعزى االرتفاع احلاد يف الوفيات املتصلة باملؤثرات األفيونية إىل تزايد وجود تفشِّي وباء املؤثِّرات األفيونية القاتل: 

جتاوز عدد حاالت الوفاة النامجة عن تعاطي  ٢٠١٦العقاقري اليت ُتباع يف الشوارع مغشوشة بالفنتانيالت. ففي عام 
 حالة وفاة. ٦٤ ٠٠٠رطة من املخدِّرات يف الواليات املتحدة جرعات مف

عدم التناسب يف عدد الوفيات النامجة عن تعاطي جرعات مفرطة بني السكان املنتمني إىل األمم األوىل يف كندا: 
ل بنسبة يف مقاطعة كولومبيا الربيطانية يف كندا، ارتفع عدد الوفيات النامجة عن تعاطي جرعات مفرطة من الفينتاني

. والسكان املنتمون إىل األمم األوىل أكثر عرضة خبمسة أضعاف حلالة ٢٠١٦و  ٢٠١٥يف املائة بني عامي  ١٩٤
يف املائة من مجيع الوفيات النامجة عن جرعات مفرطة يف تلك املقاطعة  ١٠تعاطي جرعة مفرطة. وحيدث ما نسبته 

  .بني السكان املنتمني إىل األمم األوىل
يف كندا  يف األغراض غري الطبيةمن املتوقع تشريع إباحة استعمال القنب  :ةغري طبيألغراض القنَّب  تشريع إباحة

ملواد اخلاضعة ا، مما قد يكون له أثر كبري على التزاماهتا التعاهدية. وتكرِّر اهليئة تأكيدها أنَّ استعمال ٢٠١٨يف عام 
بصيغتها  ١٩٦١عارض مع مبدأ أساسي من مبادئ اتفاقية سنة يت يف األغراض غري الطبية للمراقبة، ومنها القنَّب،

  .استثناءات ال جييز أيَّوهو مبدأ املعدَّلة، 
تشري البحوث إىل وجود ارتباط بني  تعاطي القنَّب على حنو غري مشروع واالضطرابات النامجة عن هذا التعاطي:

. وقد ةلواليات القضائية اليت تتيح برامج القنَّب الطبيالزيادة يف تعاطي القنَّب واالضطرابات الناشئة عن تعاطيه يف ا
حذَّر املعهد الوطين لشؤون تعاطي املخدِّرات يف الواليات املتحدة من أنَّ تيسري احلصول على ذلك املخدِّر بعد إقرار 

شخص  مليون ١,١على مستوى الواليات ميكن أن يؤدي إىل تعاطي  يف األغراض الطبيةقوانني استعمال القنَّب 
  .ألف شخص إضايف من اضطرابات مرتبطة بتعاطي القنَّب ٥٠٠إضايف للقنَّب على حنو غري مشروع، وإىل معاناة 

حدثت زيادة يف عدد األطفال الذين تعرضوا  الزيادة يف التعرُّض الطارئ للمارجيوانا، خصوصًا بني األطفال:
الواليات يف الواليات املتحدة األمريكية. فقد أبلغ  للقنَّب على حنو طارئ منذ إباحة القنَّب الترفيهي يف بعض

عددًا متزايدًا من االتصاالت بشأن التعرض  ٢٠١٦مركز السموم يف والية واشنطن بأنه تلقى خالل عام 
تتعلق  ٤٩مكاملة هاتفية متصلة بالقنَّب، منها  ٢٨٠للقنَّب والتسمم الناتج عن ذلك، إذ وردت إىل املركز 

  .سنوات ٦بأطفال أقل من 
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ونظائره، وكذلك  الفنتانيلبلطه يظل ازدياد توافر اهلريوين واتساع نطاق توافره، وغشِّه خب اتساع خطر اهلريوين:
ن املنطقة. بعض بلدا امة يفاستمرار تعاطي عقاقري الوصفات الطبية، من التحديات الرئيسية يف جمال الصحة الع

اجلرعات  عن تعاطي لنامجةاساسية اليت تسهم يف ظاهرة الوفيات وزادت مضبوطات الفنتانيل، وهو من املواد األ
. ويأيت معظم ٢٠١٦عام  كيلوغرام يف ٢٠٠إىل ما يقرب من  ٢٠١٣املفرطة، من أقل من كيلوغرام واحد يف عام 

ج يون وإنتاشخاش األفراعة خزاهلريوين املتاح يف الواليات املتحدة من املكسيك وكولومبيا، مع استمرار تزايد 
تان ن أفغانستان وباكسهلريوين منية وااهلريوين يف املكسيك. وعادة ما تكون كندا يف هناية طرق االجتار باملواد األفيو

  .واهلند، إذ تشري املضبوطات إىل أصول املواد يف جنوب غرب آسيوية
  

  أمريكا اجلنوبية
لتابعة للجيش االثورية  سلحةة القوات املوقَّعت حكومة كولومبيا على اتفاق سالم مع منظمالسالم يف كولومبيا: 

ليت شهدت ري املشروعة اومن املتوقع أن يكون لذلك تأثري على زراعة املحاصيل غ .(FARC-EP) الشعيب الكولوميب
 .٢٠١٦و ٢٠١٥زيادة كبرية بني عامي 

 النصف على يربو امب كولومبيا يف الكوكا شجريات زراعة ادتدزا :ازدياد يف املشروعة غري الكوكا ةشجري زراعة
 تنفيذ ولرصد). ٢٠١٥ عام يف هكتار ٩٦ ٠٠٠ كانت أن بعد( ٢٠١٦ عام يف هكتار ١٤٦ ٠٠٠ إىل لتصل

 تنمية بشأن الوطنية واالستراتيجية املشروعة غري املخدِّرات حماصيل خفض بشأن لكولومبيا الوطنية العامة السياسة
 )٤(املتحدة األمم مع السنوات متعدد تارخيية أمهية ذا مشروعًا اكولومبي حكومة استهلت وأثرها، واألرياف األراضي

 أن ىتوخَّ وُي السالم، بناء يف اجلارية البلد جهود من حاسم جزء املبادرة هذهو. دوالر مليون ٣١٥ بنحو قيمته تقدر
  . املشروعة غري الكوكا شجريات زراعة من كبري بقدر حتد

 عام يف القوميات املتعددة فيابولي دولة حكومة اعتمدت :الكوكا شجرية اعةزر زيادة جييز تشريعًا بوليفيا اعتماد
 وهي تقليدية،ال األغراض يف الكوكا الستخدام هكتار ٢٢ ٠٠٠ إىل تصل مساحة بزراعة يسمح تشريعًا ٢٠١٧
   .٢٠١٣ عام يف البوليفية احلكومة لتقييم وفقا التقليدي االستهالك لتلبية الالزمة تلك تتجاوز مساحة
 مع يتعارض ما هوو ٢٠١٧ يوليه/متوز يف الصيدليات يف طبية غري ألغراض بالقنَّ بيع يف أوروغواي بدء

 بشأن أوروغواي حكومة مع ًاحوار احاليًّ اهليئة وجتري. املعدلة بصيغتها ،١٩٦١ سنة اتفاقية مبوجب البلد التزامات
 شاركت اليت ١٩٦١ لسنة راتللمخدِّ  الوحيدة االتفاقية كامأح مع يتفق ال أنه مرارًا اهليئة أكدت الذي التدبري، هذا
  .كطرف أوروغواي فيها
 

                                                            

 مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية. )٤( 
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 الرقايب بالتنظيم تسمح تدابري وكولومبيا وبريو وباراغواي األرجنتني اعتمدت: القنَّبني لشبائه الطيب االستعمال
  . الطبية لألغراض القنَّبني شبائه على حتتوي اليت للمنتجات
 باإلضافة ،أدى مما االزدياد، يف املنطقة يف القنَّب توافر مستويات استمرَّت :املخاطر اتتصوُّر مستوى خفض
 يف الطيب غري واالستعمال الدول بعض يف للقنَّب الطيب االستعمال تنظم اليت التشريعية واملبادرات السياسات إىل
 أكثر القنَّب يزال وال. الناس لدى بالقنَّ لتعاطي املرافقة املخاطر تصوُّر مستوى خفض إىل أخرى، دول
  .املنطقة يف تعاطيًا وأشيعها توافرًا راتاملخدِّ

 

  آسيا
  شرقها وجنوب آسيا شرق

 

 عن النامجة الشديدة األخطار أحد يشكِّل مشروع غري حنو على وتعاطيه به واالجتار مليثامفيتامنيا صنع
 تعاطي مستويات وتصاعد قبُل من أكثر التهريب دروب وتنوُّع املصدر بلدان عدد تزاُيد ليشكِّ: املخدِّرات
  .املنطقة يف والطلب العرض فضخب املعنية هوداجل تواجه خطرية حتديات امليثامفيتامني

 أيَّ  املشروع غري األفيون إنتاج رُيظِه ال :القلق يثري يزال ال مشروعة غري بصفة به واالجتار األفيون إنتاج
  . يبالذه املثلث يف التراجع على دالئل
 اجلديدة العقلية ملؤثراتا يف املتزايد التنوع يستدعي :ااستعماهل وتزايد اجلديدة النفسانية املؤثِّرات ظهور

 نطاق وتوسيع االجتاهات رصد حتسني إىل االنتباه من مزيد توجيه املنطقة بلدان من النطاق الواسع واستعماهلا
  .العالجية اخلدمات تقدمي

 

   آسيا جنوب
يف اهلند، ازدادت كمية املنشطات األمفيتامينية املضبوطة مبقدار عشرة  طات املخدِّرات يف املنطقة:ارتفاع مضبو

طنًّا من امليثاكوالون يف اهلند. ويف عام  ٢٣,٥، ُضبط ٢٠١٦أضعاف مقارنة بالعام السابق. ويف تشرين الثاين/نوفمرب 
امليثامفيتامني اليت ضبطت يف البلد على أبلغت بنغالديش أيضًا عن واحدة من أكرب كميات أقراص  ٢٠١٦

اإلطالق. وعالوة على ذلك، ظلت املنطقة عرضة خصوصًا لالجتار باملواد األفيونية، مبا يف ذلك اهلريوين. وازدادت 
  .٢٠١٦كمية اهلريوين املهرَّبة إىل سري النكا إىل ما يقرب من مخسة أضعاف يف عام 
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يشكل ازدياد صنع امليثامفيتامني  فسانية اجلديدة من دواعي القلق الرئيسية:امليثامفيتامني وظهور املؤثرات الن
بصفة غري مشروعة، واالجتار به وتعاطيه، وكذلك ظهور مؤثرات نفسانية جديدة، حتديات خطرية تتعلق مبراقبة 

  .املخدِّرات وتعاطيها
ارًا وتعاطيًا يف املنطقة. وقد أبلغت أجهزة القنَّب من أشيع مواد التعاطي زراعًة واجتاالجتار بالقنَّب وتعاطيه: 

 ٢٠١٣طن من القنَّب يف املتوسط سنويًّا بني عامي  ١٠٠إنفاذ القانون يف اهلند عن مضبوطات قدرها 
  .يزال االجتار بالقنَّب من نيبال إىل اهلند مصدرًا رئيسيًّا للقلق  . وال٢٠١٥و
  

  غرب آسيا
أفغانستان يبلغان مستويات قياسية: بلغ إنتاج األفيون رقمًا قياسيًّا عند إنتاج األفيون وزراعة خشخاش األفيون يف 

، وفقًا للدراسة االستقصائية عن األفيون يف ٢٠١٦يف املائة مقارنة بعام  ٨٧طن متري، مبا ميثل زيادة بنسبة  ٩ ٠٠٠
فحة املخدِّرات يف ، اليت نشرها مكتب املخدِّرات واجلرمية باالشتراك مع وزارة مكا٢٠١٧أفغانستان لعام 

. كما ازدادت مبقدار خطري أيضًا املساحة اخلاضعة لزراعة خشخاش ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥أفغانستان، يف 
  .٢٠١٧هكتار يف عام  ٣٢٨ ٠٠٠يف املائة، فبلغت رقمًا قياسيًّا عند  ٦٣األفيون، بنسبة ُتقدَّر تقريبًا بنحو 

تشري واألوسط تؤدي إىل زيادة كبرية يف االجتار باملخدِّرات وتعاطيها: التقلبات السريعة يف الشرقني األدىن 
التقارير عن عمليات املدامهة واالعتقال اخلاصة باملخدِّرات يف العراق إىل تفاقم مشكلة املخدِّرات يف البلد، ورمبا إىل 

ب بصفة غري مشروعة. وهناك دالئل حتول حنو إنتاج املخدِّرات املحلي غري املشروع. ويف لبنان، ُينَتج راتنج القنَّ 
على ازدياد يف االجتار بالكوكايني يف األردن واإلمارات العربية املتحدة واجلمهورية العربية السورية ولبنان واململكة 

  .يف اليمن يشهد البلد تزايدًا يف االجتار باملخدِّرات الرتاعالعربية السعودية. ومع استمرار 
أسفر انعدام االستقرار والصراع يف الشرق األوسط، وكذلك نقص بتاغون" املغشوش: ااستمرار تزايد وجود "الك

الضوابط الرقابية، عن زيادة الصنع غري املشروع "للكابتاغون" الذي حيتوي عادة على األمفيتامني. وقد ضبطت عدة 
  .٢٠١٧وعام  ٢٠١٦شحنات كبرية من "الكابتاغون" يف املنطقة أو أثناء العبور إليها يف أواخر عام 
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  أوروبا
االجتار باملخدِّرات حيقق أعلى إيرادات يف االحتاد األورويب: وفقًا للمركز األورويب لرصد املخدِّرات وإدماهنا 

بليون يورو كل  ٢٤سوق املخدِّرات غري املشروعة يف االحتاد األورويب وحده حتقق أرباحًا تبلغ حوايل  فإنَّ
اإلجرامية النشطة يف االحتاد األورويب ضالعة يف أنشطة لصنع املخدِّرات غري  عام. وأكثر من ثلث اجلماعات

  .املشروعة واالجتار هبا وبيعها
يف املائة تقريبًا من األشخاص البالغني يف االحتاد األورويب القنَّب بصفة يومية أو شبه  ١تعاطي ما نسبته 

ان يف االحتاد األورويب جربوا تعاطي املخدِّرات غري تشري التقديرات إىل أنَّ أكثر من ربع عموم السكيومية: 
املشروعة مرة واحدة على األقل يف حياهتم. ويبلغ تعاطي القنَّب يف االحتاد األورويب حوايل مخسة أضعاف 
تعاطي املخدِّرات األخرى. واستمر التزايد يف توافر وتعاطي منتجات "اإلكستاسي" القوية املفعول واملؤثِّرات 

 ١٥ية االصطناعية. وتشري التقديرات إىل أنَّ أكثر من ربع عموم السكان الذين تتراوح أعمارهم بني األفيون
جربوا تعاطي املخدِّرات غري املشروعة  -مليون شخص  ٩٣أكثر من  أي –عامًا يف االحتاد األورويب  ٦٤و

  .مرة واحدة على األقل يف حياهتم
وفقًا ألحدث الدراسات  شارًا من حيث التعاطي يف املنطقة:الكوكايني هو املخدِّر الثاين األكثر انت

االخنفاض يف معدل تعاطي الكوكايني يف االحتاد األورويب الذي أشارت إليه التقارير يف أنَّ االستقصائية، لوحظ 
  .السنوات املاضية قد توقف

يف صنع "اإلكستاسي" تقوم بلجيكا وهولندا بدور رئيسي  سوق املخدِّرات االصطناعية األكثر دينامية:
واألمفيتامني. واستمر صنع امليثامفيتامني يف بولندا وتشيكيا وسلوفاكيا، وإن كان صنع امليثامفيتامني غري 
املشروع قد بدأ يظهر أيضًا يف بلغاريا وسلوفاكيا وهولندا، وقد يظهر أيضًا يف بلدان أخرى يف االحتاد األورويب 

  .يف املستقبل
: يف حني بلغ عدد املؤثرات يف سوق التعاطي ال تظلُّ موجودة دائمًا انية اجلديدةمجيع املؤثرات النفس

يف السوق يف مجيع موجودة كلها  تظلُّ ، فإهنا ال ٢٠١٦نوعًا يف هناية عام  ٦٢٠النفسانية اجلديدة املستبانة 
ظلت من مشتقات الفينتانيل،  املؤثِّرات األفيونية االصطناعية اجلديدة القوية املفعول، وأكثرها األوقات. ولكنَّ

  .٢٠١٢  منذ عام تتزايد
نية من مناطق إنتاجها هترب املؤثرات األفيو على ممر هتريب املخدِّرات يف شرق أوروبا: هيمنة "درب البلقان"

  .األصلي إىل بلدان وسط أوروبا وغرهبا عرب درب البلقان
، للسنة الثالثة على التوايل، ال سيما تلك ألورويبتصاعد الوفيات النامجة عن تعاطي جرعات مفرطة يف االحتاد ا

    املتصلة بتعاطي اهلريوين وغريه من املؤثرات األفيونية.
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  أوقيانوسيا
 جيعل باملخدِّرات االجتار يزال ال: اهلادئ املحيط يف اجلزرية واألقاليم للبلدان باملخدِّرات املتجرين استهداف
 واملوارد املخدِّرات ملراقبة الدولية االتفاقيات إىل االنضمام ضعف سببب لألخطار خاص حنو على رضةُع املنطقة

 واحدة يف أطرافًا بعدُ  تصبح مل )٥(ةاملنطق يف كثرية بلدانًاأنَّ  كما. والسالئف املخدِّرات لرصد املخصصة املحدودة
  . املخدِّرات ملراقبة الثالث الدولية االتفاقيات من أكثر أو

 منطقة عرب وامليثامفيتامني وينواهلري الكوكايني مثل خمدِّرات ُتهرَّب :البحر عرض يف ذةنفَّامل الكبرية الضبطيات
  .التجارية السياحية الرحالت وسفن كاليخوت الترفيهية السفن منت على اهلادئ املحيط جزر

دود املضبوطة على احل ية اجلديدةازدادت كمية املؤثرات النفسان تزايد الضبطيات املنفَّذة على احلدود األسترالية:
كيلوغرامات  ٢٠٤,٧ إىل ٢٠١٤/٢٠١٥كيلوغرامًا خالل الفترة  ٥٢,٧األسترالية إىل أربعة أضعاف تقريبًا، من 

 .٢٠١٥/٢٠١٦خالل الفترة 

ئ مع نطقة املحيط اهلاداوية يف مازداد معدل االجتار بامليثامفيتامني وسالئفه الكيمي تزايد ضبطيات امليثامفيتامني:
  البلدان واألقاليم اجلزرية يف املحيط اهلادئ إىل معابر ومقاصد هنائية. حتول 

  

                                                            

، ومثانيـة بلـدان غـري أطـراف يف اتفاقيـة سـنة ١٩٦١هناك سبعة بلدان يف منطقة أوقيانوسيا غـري أطـراف يف اتفاقيـة سـنة  )٥( 
 .١٩٨٨ف يف اتفاقية سنة ، ومخسة بلدان غري أطرا١٩٧١
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 مشاريع اهليئة وأنشطتها 

  
 النظام الدويل ألذون االسترياد والتصدير

النظام الدويل ألذون االسترياد والتصدير هو نظام فعَّال وكفؤ لالسترياد والتصدير: استحدثت اهليئة النظام 
) لتمكني احلكومات من اإلسراع يف معامالت التجارة املشروعة يف I2ESرياد والتصدير (الدويل ألذون االست

 املواد اخلاضعة للمراقبة، وضمان توافر املواد اخلاضعة للمراقبة وتيسر احلصول عليها لألغراض الطبية. 

ل أذون استرياد متاح جلميع احلكومات جمانًا، وهو يعمل كمنصة مأمونة وآمنة للبلدان لتباد I2ESونظام 
وتصدير املواد اخلاضعة للمراقبة ومساعدة السلطات الوطنية املختصة على إدارة أعبائها املتزايدة يف العمل. 

واملقررات ذات الصلة اليت  ١٩٧١واتفاقية سنة  ١٩٦١ويتيح النظام االمتثال الفعال ألحكام اتفاقية سنة 
 يف هذه املواد. اختذهتا جلنة املخدِّرات بشأن التجارة الدولية

 والشروع يف استخدامه.  I2ESوتدعو اهليئة مجيع احلكومات إىل التسجيل يف نظام 

 

 الدورات التدريبية للسلطات الوطنية املختصة، ومشروع اهليئة للتعلم

 مشروع اهليئة للتعلم هو مبادرة من اهليئة لتعزيز قدرة احلكومات على تنظيم ورصد التجارة املشروعة بالعقاقري
 املخدرة واملؤثرات العقلية والسالئف الكيمياوية من خالل تدريب السلطات الوطنية املختصة يف هذا املجال. 

من أهداف التنمية املستدامة بشأن  ٣ويسهم مشروع التعلم يف جهود احلكومات الرامية إىل حتقيق اهلدف 
 أمناط العيش الصحية والرفاه.

التدريب للحكومات يف مناطق أفريقيا وجنوب شرق  ٢٠١٦بدايته يف عام وقد وفر مشروع اهليئة للتعلم منذ 
آسيا وأوقيانوسيا وأوروبا وأمريكا الوسطى والكارييب. وهناك حاجة إىل مزيد من الدعم ملواصلة هذا النشاط 

  وتوسيع نطاقه. 
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 االرتقاء مبستوى منصة النظام الدويل ملراقبة املخدِّرات

املخدِّرات التابع للهيئة هو نظام إلدارة املعلومات، يوفِّر للهيئة أدوات للتحليل اآليل  النظام الدويل ملراقبة
وتسهيالت لإلبالغ تستعني هبا يف تنفيذ مهام الوالية املسندة إليها خبصوص رصد االمتثال للمعاهدات الدولية 

على هامش الدورة الثامنة واألربعني ، وُأطلق رمسيًّا ٢٠٠٤ملراقبة املخدِّرات. وقد بدأ تشغيل النظام يف عام 
. والنظام أداة حيوية ملعاجلة البيانات املقدمة إىل اهليئة من البلدان ٢٠٠٥للجنة املخدِّرات يف آذار/مارس 

واألقاليم على مدار العام. وهو ميكِّن اهليئة من االضطالع بعدة أمور، منها رصد استعمال املواد اخلاضعة 
ية، وحتديد النطاق املحتمل لزيادة أو نقص هذا االستعمال، وتقدمي املشورة للحكومات للمراقبة لألغراض الطب

 أو تنبيهها عند االقتضاء. 

عاما، حيتاج اآلن إىل جتديد شامل. وتتطلع اهليئة إىل الدول لكي تقدم الدعم  ١٤والنظام، الذي يعمل منذ 
الدول يف جهودها الرامية إىل مراقبة املخدِّرات من  الالزم يف هذا الصدد حبيث يتسىن للهيئة أن تواصل مساعدة

 خالل األدوات اإللكترونية.

  
 املؤثِّرات النفسانية اجلديدة

مادة بواسطة نظام اإلخطار  ٧٦، ُأبلغ عن ٢٠١٧يف عام  :مرتفعًا ال يزال توافر املؤثِّرات النفسانية اجلديدة
 باحلوادث التابع ملشروع "آيون" ("آيونيكس"). 

صل اهليئة تزويد احلكومات بأداة لتبادل املعلومات آنيًّا عن احلوادث اليت هلا صلة مبؤثرات نفسانية جديدة وتوا
من خالل مشروع العمليات الدولية ملكافحة تعاطي املؤثِّرات النفسانية، وهي شبكة عاملية من جهات الوصل 

 بلدًا وإقليمًا. ١٢٥من 

  
 صيدليات اإلنترنت

جيري أحيانًا بيع األدوية باالتصال  اخلاضعة للمراقبة الدولية اليت ُتباع على اإلنترنت: األدوية والعقاقري
بعض صيدليات اإلنترنت تعمل بغري ترخيص أو تسجيل، وتصرف  احلاسويب املباشر بصفة غري قانونية إذ إنَّ

  فة طبية. املستحضرات الصيدالنية املحتوية على عقاقري خمدِّرة ومؤثِّرات عقلية دون طلب وص
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ويف كثري من األحيان تتكوَّن صيدليات اإلنترنت غري القانونية من مواقع بوابات إلكترونية تعلن عن عقاقري 
وتؤدي وظيفة صلة وصل مبواقع أخرى ميكن فيها للزبائن أن يطلبوا شراء تلك العقاقري بالفعل ويسددوا مثنها. 

ة، وال سيما األوكسيكودون واهليدروكودون ومن أشيع العقاقري املبيعة على اإلنترنت العقاقري املخدِّر
زوديازيبينات والديكستروبروبوكسيفني ومؤثِّرات أفيونية أخرى، وكذلك مؤثِّرات عقلية، وخصوصًا البين

واملنشطات والباربيتورات. كما متارس أيضًا عرب اإلنترنت جتارة املواد الكيمياوية اليت يكثر استخدامها يف صنع 
 ة واملؤثِّرات العقلية على حنو غري مشروع. العقاقري املخدِّر

وقد أصدرت اهليئة املبادئ التوجيهية للحكومات بشأن منع بيع املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية غري املشروع 
عرب اإلنترنت ملساعدة احلكومات يف سعيها إىل التصدِّي للتحدي الذي تشكِّله الصيدليات غري القانونية العاملة 

 رنت. على اإلنت

 

ات. وقد ُأنشئت اهليئُة الدوليُة ملراقبة املخدِّرات هي اهليئُة الرقابيُة املستقلَُّة اليت ُتعىن برصد تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّر
وقد كانت هناك منظَّمات سالفة هلا ُأنشئت مبوجب  .١٩٦١رات لسنة مبقتضى االتفاقية الوحيدة للمخدِّ ١٩٦٨اهليئُة يف عام 

 .املعاهدات السابقة ملراقبة املخدِّرات ويرجع تارخيها إىل عهد عصبة األمم
ع وتنشر اهليئُة، استنادًا إىل أنشطتها، تقريرًا سنويًّا حتيله، عن طريق جلنة املخدِّرات، إىل املجلس االقتصادي واالجتماعي التاب

يف خمتلف أحناء العامل. وحتاول اهليئُة، بوصفها  لألمم املتحدة. وُيقدِّم التقريُر دراسًة استقصائيًة شاملًة عن حالة مراقبة املخدِّرات
 .هيئًة حمايدًة، حتديَد االجتاهات اخلطرية والتنبُّؤ هبا، ومن مثَّ تقترح التدابري اليت يلزم اتِّخاذها بشأهنا


