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    رسالة من الرئيس 

وهي يف . ٢٠١٩لعام  الســنوي تقريرها املخدِّرات ملراقبة الدولية اهليئة أصــدرت
املستمر إىل دعم احلكومات يف ضمان توافر العقاقري اخلاضعة للمراقبة  إطار سعيها

ـــــروعة ـــــريبها إىل القنوات غري املش ـــــتخدامات الطبية والعلمية مع منع تس ، لالس
.  ناالزمالدويل للعديد من التحديات على مدار عقود من تصــــــدت مع املجتمع 

  مؤثرات ظهور مع العمومية الصحة جمال يف تربز أخذت جديدة حتديات أن غري
 وقد. جمدولة غري وسالئف طبية غري اصطناعية أفيونية ومؤثرات جديدة نفسانية
  املخدِّرات، ملراقبة الثالث الدولية االتفاقيات إىل تقريبا العامل دول كل انضـــمت
فاقيات تلك بتنفيذ التزامها جديد من احلكومات وأكدت ناء االت لدورة أث   ا
  .٢٠١٩ لعام املخدِّرات للجنة الوزاري اإلعالن ويف ٢٠١٩ عام يف املعقودة العامة للجمعية االستثنائية
  توصــيات ويقدم الشــباب، على التركيز مع العامل، يف املخدِّرات مراقبة حالة العام هلذا الســنوي التقرير ويفحص
  والقواعد للمعايري التام االمتثال مع باملخدِّرات املتعلقة املشــــاكل ملعاجلة فعالة تدابري اختاذ على الدول ملســــاعدة
  .اإلنسان حلقوق الدولية
  التفاوت أوجه لكن العاملي، الصعيد على زاد قد للمراقبة اخلاضعة األدوية توافر حجم إمجايل أن إىل التقرير ويشري

.  وأسرهم للمرضى بالنسبة خطرية صحية عواقب من ذلك على يترتب ما مع للعيان واضحة تزال ال توزيعها يف
  البلدان، بعض يف األفيونية املؤثرات وصــــف يف اإلفراط مشــــكلة الشــــأن هذا يف القائمة التحديات بني ومن
  املســكِّنات يشــمل مبا اآلالم، ختفيف أدوية على احلصــول إمكانية ضــيق من األخرى البلدان من الكثري تعاين  بينما

  التقرير ويتضمن. العقلية األمراض لعالج الالزمة األدوية وكذلك اإلبدايل، العالج يف املستخدمة واألدوية األفيونية
  اليت األدوية توفري ضــرورة املثال، ســبيل على يتناول، فهو. االختالالت هذه ملعاجلة توصــيات العام هلذا الســنوي
  وأســرهم؛ واملرضــى الصــحيني املهنيني لدى الوعي وإذكاء ميســورة؛ بتكلفة للمراقبة خاضــعة مواد على حتتوي
.  سليم غري حنو على املواد تلك استخدام إىل تؤدي  قد اليت الصيدالنية للمستحضرات الترويج أنشطة مجاح وكبح
سر ضمان إىل الرامية اجلهود تعزيز وجيب ضعة املواد من يكفي ما على احلصول ي   لألغراض الدولية للمراقبة اخلا
  .والعلمية الطبية

  مواد تعاطي من وعالجهم الشباب وقاية خدمات حتسني وعنوانه للشباب، مكرس العام هلذا املواضيعي والفصل
  أكدت ولقد. املخدِّرات تعاطي من الشباب لوقاية الراهن الوقت يف مناسبة برامج وجود إىل نشري وفيه اإلدمان،

  منذ املحَرز التقدم وبفضــل الوقائية، التدابري أمهية على ١٩٦١ لســنة للمخدِّرات الوحيدة االتفاقية من ٣٨املادة 
  وحتســـنت املخدِّرات ملشـــكلة فهمنا زاد ،هلا االرهتان وعالج املخدِّرات تعاطي من الوقاية جمال يف احلني ذلك

  القنَّب يزال ال الدولية، للمراقبة اخلاضعة املواد بني ومن. للشباب مناسبة وقائية تدخالت وتنفيذ وضع على قدراتنا
 من أخرى أجزاء يف التطور هلذا خاصا اهتماما أولينا وقد. السواء على والبالغني املراهقني أوساط يف األشيع العقار
  االجتاه يف بدأت اليت القليلة البلدان بعض يف األحوال إزاء قلق من يســــاورنا ما على الضــــوء وســــلطنا التقرير
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  أحكام مع يتعارض مبا طبية غري ألغراض القنَّب، وحتديدًا للمراقبة، اخلاضــــعة املواد باســــتعمال الســــماح  حنو
  .املعاهدات تلك مبوجب البلدان تلك والتزامات املخدِّرات مراقبة معاهدات
 يف األدلة على القائمة االســتراتيجيات أنســب إجياد على األعضــاء الدول مســاعدة إىل األول الفصــل ويهدف
  .التأهيل وإعادة والعالج الوقاية جماالت
  به تســــلم ما وهو رفاهه، وضــــمان اإلنســــان صــــحة على للمحافظة هام جوهري مقوم املخدِّرات ومراقبة

 ارتباط جوانب إىل الثالث الفصل يناقشها اليت العاملية القضايا من قضيتان تطرقت وقد. ديباجاهتا يف االتفاقيات
  .املستدامة التنمية بأهداف ارتباطها أوجه وكذلك اإلنسان، حبقوق املخدِّرات مراقبة معاهدات

، بضــمان متتع اجلميع بأمناط عيش صــحية ٢٠٣٠ولقد تعهَّد املجتمع الدويل، من خالل خطة التنمية املســتدامة لعام 
ا أحد وإتاحة إمكانية وصــول اجلميع )، وإقامة جمتمعات مســاملة ال ُيهمَّش فيه٣وبالرفاهية يف مجيع األعمار (اهلدف 

)، وجعل املدن واملســتوطنات البشــرية شــاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصــمود ومســتدامة ١٦إىل العدالة (اهلدف 
بالدول، يف هذا الصدد، أن تكافح االتِّجار باملخدِّرات وما يتصل به من عنف، مع ضمان أن  ). وُأهيَب١١(اهلدف 

للجرائم املتصـــلة باملخدِّرات متســـقة مع مبدأ التناســـب وتنهض على احترام حقوق اإلنســـان تكون تدابري التصـــدي 
  وكرامته، مبا يتماشى مع االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّرات ومبدأ سيادة القانون.

ملخدِّرات. ويتواصــل اإلبالغ عن وقوع انتهاكات جســيمة حلقوق اإلنســان يف ســياق الســياســات الوطنية ملراقبة ا
توصــيات بشــأن تطبيق تدابري العدالة اجلنائية املناهضــة للجرائم املتصــلة  ٢٠١٩ويتضــمن تقرير اهليئة الســنوي لعام 

عدم التعرض  طار من االحترام الواجب حلقوق اإلنســـــــان، ذلك أن احلق يف احلياة، واحلق يف  باملخدِّرات يف إ
الإنســـــــانية أو املهينة، واحلق يف عدم التعرض لالســــــترقاق للتعذيب وغريه من ضــــــروب املعاملة أو العقوبة ال

االســتعباد، واحلق يف عدم اخلضــوع للقوانني اجلزائية بأثر رجعي هي حقوق غري قابلة للتقييد. وتوفر االتفاقيات   أو
اإلدمــاج للــدول إمكــانيــة تطبيق تــدابري بــديلــة لإلدانــة والعقوبــة واحلبس، منهــا التعليم وإعــادة التــأهيــل وإعــادة 

ــــــدة أن نتذكر أن انتهاك التدابري، اليت تتخذها الدول ملراقبة املخدِّرات، ملعايري حقوق   يف املجتمع. ومن املهم بش
  اإلنسان املعترف هبا دوليًّا هو انتهاك أيضًا لالتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّرات.

  متثل املخدِّرات مراقبة معاهدات تزال وال ات،املخدِّر جمال يف ومعقدة عديدة حتديات الدويل املجتمع ويواجه
  الكامل التنفيذ على احلكومات مبســاعدة ًاراســخ التزامًا ملتزمة واهليئة. التحديات لتلك للتصــدي األســاس حجر

  العمل من احلكومات تتمكن حىت احلكومات تعاون على اهليئة تعتمد بذلك، وللقيام. املخدِّرات مراقبة ملعاهدات
  الســــنوي اهليئة تقرير بدقة تدرس ســــوف احلكومات أن من ثقة على وإنين. اهلدف هذا حتقيق أجل من معًا
  املخدِّرات مراقبة ملعاهدات العاملية األهداف وحتقيق فيه الواردة التوصــــيات تنفيذ على وســــتعمل ،٢٠١٩ لعام

  .ورفاهه اإلنسان صحة محاية يف املتمثلة
  

 كورنيليس يب. دي يوخنريي
  رئيس
    املخدِّرات ملراقبة الدولية اهليئة
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  احترام حقوق اإلنسان عند تنفيذ سياسات مراقبة املخدِّرات
، مجيع الدول األطراف بضـــــرورة تفســـــري أحكام االتفاقيات الدولية ٢٠١٩تذكِّر اهليئُة، يف تقريرها الســـــنوي لعام 

أنه ما من دولة معفاة من مراعاة قواعد حقوق الثالث ملراقبة املخدِّرات ضــمن اإلطار الدويل حلقوق اإلنســان، ذلك 
اإلنســـان ومبادئها عند تفســـري اتفاقيات مراقبة املخدِّرات وتنفيذها، مبا يف ذلك محاية احلريات األســـاســـية واحلقوق 

  املتعلقة مبراعاة األصول القانونية الواجبة، وهي احلريات واحلقوق املنبثقة من الكرامة املتأصلة يف كل إنسان.
صًا إعمال ويد شر وإجيايب، وخصو سان على حنو مبا عم االمتثال التفاقيات مراقبة املخدِّرات إعمال حقوق اإلن

حقه العاملي يف الصــــحة، الذي يشــــمل احلصــــول على العالج. وقد تبني من التجربة أن ســــياســــات مكافحة 
ــــــتدامة من غريها من املخدِّرات، اليت حتمي مجيع مبادئ ومعايري حقوق اإلنســـــــان، أشـــــــد فعالية وأكثر  اس

السياسات. واتباع هنج قائم على حقوق اإلنسان للتصدي النتشار تعاطي املخدِّرات اإلشكايل أمر يتطلب على 
وجه التحديد اختاذ تدابري عدالة جنائية متناســبة إزاء اجلرائم املتصــلة باملخدِّرات. وال ميكن تربير التصــدي لتلك 

على  ٢٠١٩ء بأي حال من األحوال. وتؤكد اهليئة يف تقريرها الســنوي لعام اجلرائم بتدابري خارج نطاق القضــا
 أن معايري حقوق اإلنسان ينبغي أن تكون جزءًا ال يتجزأ من االستراتيجيات والسياسات املتصلة باملخدِّرات.

  
املعدَّلة، ، بصيغتها ١٩٦١مكرَّرًا من اتفاقية سنة  ١٤اهليئة تواصل مشاوراهتا مبوجب املادة 

   أفغانستان لدعم
على الرغم من االخنفاض امللحوظ يف إمجايل املســــاحة املزروعة خبشــــخاش األفيون بصــــورة غري مشــــروعة ويف 

بســــبب اجلفاف احلاد، فإن احلجم املقدر القتصــــاد  ٢٠١٨احلجم املقدر إلنتاج األفيون يف أفغانســــتان يف عام 
سلع واخلدمات. وستواصل اهليئة  األفيونيات ال يزال كبريا حىت أنه يتجاوز صادرات البلد املشروعة من ال قيمة 

، بصــيغتها املعدَّلة، ١٩٦١مكرَّرًا من اتفاقية ســنة  ١٤مشــاوراهتا مع حكومة أفغانســتان بغية تيســري تنفيذ املادة 
تصــدي من خالل التواصــل مع أجهزة األمم املتحدة املختصــة ووكاالهتا املتخصــصــة ملســاعدة أفغانســتان يف ال

  للتحديات اليت تواجهها يف جمال مراقبة املخدِّرات.
، ضـــرورة منح األولوية الختاذ تدابري للتصـــدي القتصـــاد ٢٠١٩وتؤكد اهليئة جمددًا، يف تقريرها الســـنوي لعام 

املخدِّرات غري املشـــروع يف أفغانســـتان يف إطار اجلهود الشـــاملة الرامية إىل بناء الســـالم وإرســـاء األمن وحتقيق 
لتنمية املستدامة يف البلد. كما هتيب اهليئة باملجتمع الدويل، يف سياق املسؤولية العاملية واملشتركة، أن يشارك يف ا

وانب، على كل من الصـــعيد املحلي والوطين اجلهذه العملية من خالل بذل جهود شـــاملة ومتضـــافرة ومتعددة 
 واإلقليمي والدويل، من أجل توفري املساعدة الالزمة.
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  اهليئة تربز أمهية العمل على حتسني خدمات وقاية الشباب وعالجهم من تعاطي مواد اإلدمان
على تعاطي املؤثرات النفســـانية يف أوســـاط الشـــباب  ٢٠١٩يركز الفصـــل األول من تقرير اهليئة الســـنوي لعام 

ج القائمة على األدلة عامًا) وعلى حتســـــني اســـــتراتيجيات الوقاية والعال ٢٤و ١٥(الذين تتراوح أعمارهم بني 
هلذه الفئة العمرية املعرَّضـــة للخطر. ويدعو التقرير احلكومات إىل تنفيذ ســـياســـات وخدمات وطنية قائمة على 

 األدلة حتمي األطفال واملراهقني من املؤثرات النفسانية.
 

  أمهية التركيز على تعاطي املؤثرات النفسانية يف أوساط الشباب (الذين تتراوح أعمارهم 
   عامًا) ٢٤و ١٥بني 
  أشـــد وأهنا البالغني على عواقبه عن ختتلف الشـــباب على النفســـانية املؤثرات تعاطي عواقب أن اهليئة تؤكد

  تأثريها بسببلك املواد لت األجل الطويلة ضراراأل من للمعاناة خباصة عرضة هم الذين الشباب، لدى وضوحا
 . والوجداين واالجتماعي الفيزيولوجي منوهم على

  مواد تعاطي بدء وقت كان كلما أنه إىل البحوث تشري حيث الشأن، هذا يف الشواغل أهم من التعاطي بدء وسن
  بصــحة النهوض أن اهليئة وتؤكد. البلوغ مرحلة يف عنه نامجة باضــطرابات اإلصــابة احتمال زاد مبكرًا اإلدمان
 .واملجتمع لالقتصاد املدى بعيدة فوائد حتقيق وإىل ككل العمومية الصحة حتسُّن إىل سيؤديان ومحايتها املراهقني

  القياسية، مؤشراهتا وفق منوهم مراحل اكتمال نمينعا قد هلا واالرهتان اإلدمان ملواد الشباب تعاطي فإن املقابل، ويف
 .املستقبل يف ومصريه املرء حياة مسار على سلبية انعكاسات إىل املراهقة فترة خالل النمو ابتسار يؤدي  وقد
 

   أسباب تعاطي املؤثرِّات النفسانية وأبعاده الوبائية يف أوساط الشباب
 هذا عن النامجة باالضــطرابات إصــابتهم وإىل اإلدمان مواد تعاطي إىل الشــباب تســوق اليت املســارات تتســم
 يف يبدأون عندما واملراهقني األطفال على املواد تلك مبخاطر ترتبط كثرية عوامل وهناك. بالتعقُّد التعاطي
 . الوعي ونقص والتوافر االجتماعي والقبول اخلاطئة والتصورات الشخصية طبيعة العوامل تلك ومن تعاطيها،

النتائج الرئيســية لتحليل ظاهرة تعاطي مواد اإلدمان يف أوســاط الشــباب.  ٢٠١٨تقرير املخدِّرات العاملي ويعرض 
وقــد وجــد أن أعلى معـــدالت لتعـــاطي املخـــدِّرات تتبـــدى يف أوســــــــاط الشــــــبـــاب ممن تتراوح أعمـــارهم 

 بلدًا،  ١٣٠عامًا، وأن القنَّب أحد املخدِّرات الشــائعة التعاطي. واســتنادًا إىل البيانات املســتمدة من   ٢٥و  ١٨ بني
يف املائة من   ٥,٦قد أثَّر على  القنَّبيقدِّر مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية (املكتب) أن تعاطي 

. وختتلف املعدالت حســــب ٢٠١٦يف عام  -مليون شــــاب  ١٣,٨ -عامًا  ١٦-١٥الشــــباب من الفئة العمرية 
  يف املائة). ١١,٦رة األمريكية (يف املائة)، وتليها القا ١٣,٩املنطقة، وهي أعلى يف أوروبا (
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  فهم التدرج من تعاطي مواد اإلدمان إىل مرحلة اإلصابة باالضطرابات الناشئة عن تعاطيها
أنه بغض النظر عن العوامل االجتماعية والنفســــية اليت  ٢٠١٨تقرير املخدِّرات العاملي تظهر البيانات املقدمة يف 

 كان هلا دور يف البداية، فإن تعاطي املخدِّرات يبدو مدفوعًا بالرغبة يف االستمتاع مبفعول العقار.

 طور يف وهي الشــباب ألدمغة الفيزيولوجية واخلواص اجلســم داخل النفســانية املؤثرات مفعول خلواص ونظرًا
ـــــكل عرضـــــة نونيكو فإهنم النمو، .  عنه الناجتة ولالضـــــطرابات للمخدِّرات االعتيادي للتعاطي خاص بش
 ُأجريت اليت البحوث، أثبتت فقد اإلدمان، مواد تعاطي بدء يف الظرفية العوامل دور أمهية من الرغم وعلى
  أكرب تأثري هلا واجلينية، والعصبية الفيزيولوجية العوامل سيما ال والشخصية، الفردية العوامل أن الشأن، هذا يف
 .اإلدمان مواد تعاطي إىل التحول يف
 

 عالقة الكحول والتبغ بتعاطي املؤثرات النفسانية
ُيِربز تقرير اهليئة أن تعاطي األطفال واملراهقني للكحول والتبغ يرتبط ارتباطًا وثيقًا ببدء تعاطي املؤثرات النفسانية، 
فكثريًا ما يكون تعاطيهما سابقًا على البدء يف تعاطي القنَّب وغريه من املواد اخلاضعة للمراقبة. وكشفت دراسات 

لوغ أنه كلما كان ســــــن البدء يف تعاطي الكحول والتبغ والقنَّب أصــــــغر طوالنية تتبعت األطفال حىت مرحلة الب
 عامًا، زاد احتمال تعاطي األفيونيات والكوكايني يف مرحلة البلوغ. ١٩و ١٦خالل الفترة ما بني سن 

 تعاطي عن اإلجيابية تصوراهتم بسبب والقنَّب والتبغ الكحول تعاطي يف يبدأون املراهقني أن على البحوث وتدل
  التدخالت وتعاجل. به املرتبطة باملخاطر وعيهم وقلة املعياري، طابعه أو له االجتماعي والقبول املواد تلك

 اخلاطئة التصـــورات تلك تغري اليت التدخالت وتقترن. املراهقني لدى اخلاطئة التصـــورات تلك الفعالة الوقائية
 برامج وتنفيذ تصــميم لدى النفســانية املؤثرات هذه بني الصــلة تناول من بد ال ولذلك،. إجيابية نتائج بتحقيق
 .الشباب تستهدف اليت والعالج الوقاية

 
  أساليب الوقاية القائمة على األدلة واملصمَّمة من أجل األطفال واملراهقني

صمَّمة  ستحداث تدخالت وقائية م سلوكهم، هناك حاجة إىل ا شباب والتأثري يف  صًا بغية الوصول إىل ال خصي
 عامًا. ٢٤و ١٥للشباب الذين تتراوح أعمارهم بني 

.  اإلدمان مواد تعاطي من الشباب لوقاية األدلة على قائمة متعددة ُنهج استخدام إىل السنوي اهليئة تقرير ويدعو
 املكتب عن الصـــادرة املخدِّرات تعاطي من للوقاية الدولية املعايري الشـــأن هذا يف اإلرشـــادية األدلة أهم ومن

 أن وينبغي. األدلة على القائمة التدخل اســـتراتيجيات عن مهمًّا حمتوى تتضـــمن اليت العاملية، الصـــحة ومنظمة
. املختلفة البيئات من العديد يف للخطر معرَّضـــــون واملراهقني األطفال ألن املدرســـــية الربامَج النُّهج تتجاوز
 أمهات أو آباء كنف يف يعيشون الذين لألطفال اإلمنائية االحتياجات لتلبية كافية املدرسية الربامج تكون  ال  وقد
 .  باملدارس امللتحقني غري لألطفال أومواد اإلدمان  متعاطي من أوصياء أو



 راتاهليئة الدولية ملراقبة املخدِّ
 ٢٠١٩تقرير 

  حظر
  جيب مراعاة ما يلي:

  ، اخلميسال ُتنشر هذه الوثيقة أو ُتذاع قبل يوم 
  ٠٠/١١، الساعة ٢٠٢٠ فرباير/شباط ٢٧

 (بتوقيت وسط أوروبا)

Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria 
UNIS  Tel.: (+43-1) 26060-3325 Web address: www.unis.unvienna.org 
INCB  Tel.: (+43-1) 26060-4163 Web address: www.incb.org 

 
 

 

 

 وثيقة غري رمسية — للعلم فقط

6 

  ســن قبل واملراهقني األطفال اســتهداف نبغيفي املدرســية، الربامج فعالية على قوية أدلة وجود من الرغم وعلى
ـــاليب تشـــمل أن ينبغي ولذلك. طويل بوقت األول التعاطي ـــرة األدلة على القائمة والتدخل الوقاية أس  األس
 املتكاملة الوقاية تقنيات واســـتعمال. واالجتماعية واإللكترونية التقليدية التواصـــل ووســـائط املحلي واملجتمع
 بوضوح حتد ولوائح قوانني هناك كانت وإن حىت املخدِّرات، تعاطي جتاه الشباب مواقف على للتأثري ضروري

 .النفسانية املؤثرات على احلصول إمكانية من
 

   استعمال هنج قائمة على األدلة لعالج الشباب الذين يتعاطون مواد اإلدمان
شباب من اإلدمان مواد متعاطي لدى إن شري. البالغني احتياجات عن ختتلف العالج من حمددة احتياجات ال  وت

 ُنهج اتباع هو املراهقني من املخدِّرات متعاطي لعالج ســبيل خري أن إىل الشــأن هذا يف املتوفرة العلمية األدلة
 تســاعد جوانب تشــمل أن العالجية للخدمات وينبغي. العمرية الفئة هلذه خصــيصــًا مصــممة األوجه متعددة
 .وحتفيزية وسلوكية اجتماعية-نفسية ُنُهجًا تشمل وأن منوهم، مراحل أهداف حتقيق على واملراهقني األطفال
 وطنية نظم وإرســاء اإلدمان مواد تعاطي عالج على للمهنيني الفعال التدريب أمهية الســنوي اهليئة تقرير وُيِربز
 لتشمل املدارس نطاق تتجاوز أن العالج خلدمات وينبغي. املجال هذا يف للعاملني معتمدة مهنية شهادات متنح
 .  يرتادوهنا اليت الرياضية واملرافق بل املحلية، وجمتمعاهتم الشباب أسر
 

   دور احلكومات
ستثمار إىل احلكومات اهليئة تدعو شاملة الوبائية والتقارير للبيانات نظم توفري يف اال صد ال   املتغرية االجتاهات لر
 وإطار املخدِّرات ملراقبة وطنية اســـتراتيجية وضـــع وينبغي. الشـــباب أوســـاط يف النفســـانية املؤثرات تعاطي يف

 . فعالية الطرائق بأكثر ووقايتهم الشباب لعالج استراتيجيات تنفيذ وينبغي. العمومية الصحة على للمحافظة
 الناس وعامة السياسات صناع لدى األحيان من كثري يف النطاق واسعْي واهتمامًا وعيًا هناك أن التقرير ويذكر
 باستراتيجيات الوعي يف نقصًا هناك ولكن. الشباب أوساط يف استعماهلا وإساءة اإلدمان مواد تعاطي مبشاكل
 . حاليًّا املتاحة األدلة على القائمة والعالج الوقاية
 وأن الســابقة التقارير من غريه ونتائج نتائجه من احلكومات تســتفيد أن أمهية على الســنوي اهليئة تقرير ويؤكد
 . الشخصية واملعتقدات التجارب على االعتماد من بدًال املتاحة واألدلة البحوث أفضل إىل تستند سياسات تضع

ن أن للحكومات وينبغي  واألحرى. املنعزلة النُّهج عن تنأى وأن وتطورها، الوطنية املهنيني تدريب برامج حتســِّ
 على القائمة األدوات يدعموا وأن العلمية البيانات إىل باالستناد املعرفة تنمية على يعملوا أن السياسات بصناع
 .  القرار وصنع التخطيط عمليات يف املهنيني تساعد اليت االعتماد ونظم األدلة
شاء وينبغي   احتياجات لتلبية اخلدمات تلك وتكييف األولية والعالج الوقاية خبدماتمعنية  واضحة وصل جهات إن
  لتعليم برامج توفري ذلك يف مبا املخدِّرات، تعاطي من الوقاية ممارســات جلميع خاص اهتمام إيالء وينبغي. الشــباب
 . املجتمع يف إدماجهم وإعادة تأهيلهم إعادة وكذلك وعالجهم، ووقايتهم مبكرًا واستبانتهم املتعاطني
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  تقرير اهليئة عن السالئف
   ١٩٨٨يصدق على اتفاقية سنة  ١٩٠الالطرف  -االنضمام شبه العاملي للمعاهدات 

ـــنة  ١٩٠الطرف ال ٢٠١٩أصـــبحت باالو يف عام  . وحتظى االتفاقية بانضـــمام يكاد يكون ١٩٨٨يف اتفاقية س
عامليًّا، حيث مل يصـــدق عليها بعد ســـوى عدد قليل من البلدان، معظمها يف أفريقيا وأوقيانوســـيا. وحتث اهليئة 

 يف االتفاقيات على اختاذ خطوات لالنضمام إليها على سبيل األولوية. البلدان اليت مل تصبح بعد طرفًا
 

   الضوابط الدولية على السالئف  حتٍد جيابهتواتر ظهور مواد كيميائية بديلة غري جمدولة 
يتزايد باطراد ظهور مواد كيميائية غري جمدولة تستخدم بدائل لسالئف املخدِّرات املجدولة يف مجيع أحناء العامل، 

ــــــتخدامها بدًال من الســــــالئف املجدولة يكاد يكون غري حمدود. ك ما أن تنوع املواد الكيميائية اليت ميكن اس
لدى املتجرين  وال كار  طأ من وترية االبت حدة أب مادة على  كل  لة على أســـــــاس  جلدو يات ا تزال خطى عمل

دامات مشــــروعة معروفة باملخدِّرات، ويف الوقت نفســــه توجد أصــــناف عديدة من تلك املواد ليس هلا اســــتخ
يسهل رصدها يف إطار التجارة املشروعة. وحتث اهليئة احلكومات على مواصلة املناقشة السياساتية األوسع  وال

هذه التحديات وإرســاء إطار عاملي للتصــدي ملجاهبة بشــأن اخليارات املتاحة  ٢٠١٩نطاقًا اليت اســُتهلت يف عام 
 فعالية.للمواد غري املجدولة على حنو أكثر 

وبغية التصدي النتشار السالئف املحوَّرة اليت ال توجد هلا استخدامات مشروعة معروفة، ومنها بدائل لسليفيت 
ــانيــل املجــدولتني مؤخرا،  )، NPPبيبرييــدون (-٤-فينيتيــل-N) وANPPفينيتيــل بيبرييــدين (-N-أنيلينو-٤الفنت

ة يف صنع املخدِّرات على حنو غري مشروع، استحدثت واالستخدام الواسع النطاق للسالئف األولية غري املجدول
دول كثرية ضــــــوابط عامة ختضــــــع مبوجبها جمموعات كاملة من املواد للمراقبة الوطنية. وقامت اهليئة بتكييف 
وحتديث قائمتها املحدودة للمواد الكيميائية غري املجدولة اخلاضــعة ملراقبة دولية خاصــة من أجل تقدمي مســاعدة 

 احلكومية والتعاون الطوعي مع األوساط الصناعية يف هذا الصدد. أفضل للجهود
 

   السالئف املحوَّرة املوصى بإدراجها يف اجلداول الدولية
)، MAPAأسيتوأسيتات (-فينيل-ألفاأجرت اهليئة، يف إطار ممارستها لواليتها، دراسة تقييمية بشأن مادة امليثيل 

وهي من الســـالئف األولية لألمفيتامني وامليثامفيتامني، وأوصـــت بإخضـــاعها للمراقبة الدولية. وقد ظهرت أدلة 
فينيل أسيتو أسيتاميد -ألفاعلى استخدامها يف أنشطة الصنع غري املشروع بعد أن أخضعت للمراقبة الدولية مادة 

)APAA شروعة ملادة امليثيل . و٢٠١٩)، ذات التركيب الكيميائي القريب، يف عام ستخدامات م ال ُتعرف أي ا
أســـيتوأســـيتات عدا اســـتعماالت حمدودة لألغراض البحثية والتحليلية، وميكن أن تصـــنَّف على أهنا -فينيل-ألفا

، ٢٠٢٠ســليفة حموَّرة معدَّة خصــيصــًا لاللتفاف على الضــوابط القائمة فيما خيص الســالئف. ويف آذار/مارس 
ـــتصـــوت جلنة املخدِّرات على إخضـــاع هذه املادة الكيميائية للمراقبة الدولية، من خالل إدراجها يف اجلدول  س

 .١٩٨٨األول من اتفاقية سنة 
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   تزايد النطاق العاملي لصنع املنشطات األمفيتامينية غري املشروع
مناطق ، انتشرت أنشطة الصنع غري املشروع للمنشطات األمفيتامينية وامتدت إىل ٢٠١٩-٢٠١٨خالل الفترة 

وبلدان مل تكن هلا صلة هبا من قبل. ومشل ذلك العثور على أدلة تثبت وجود أنشطة غري مشروعة واسعة النطاق 
لتركيب األمفيتامني، املكوِّن الفعَّال يف أقراص "الكابتاغون"، من سالئف أولية غري ُمَجدَولة يف الشرق األوسط؛ 

ان من نباتات اإليفيدرا الربية؛ والصنع غري املشروع للميثامفيتامني والصنع غري املشروع للميثامفيتامني يف أفغانست
) واإليفيدرين على الســــواء. P-2-Pبروبانون (-٢-فينيل-١يف أوروبا باســــتخدام األســــاليب القائمة على مادة 

تكون اجلماعات اإلجرامية املنظمة يف املكســـــيك قد حتولت أيضـــــًا إىل اســـــتخدام طريقة جديدة لتركيب   وقد
 امليثامفيتامني من مواد كيميائية غري جمدولة.

 
   منع تسريب املواد الكيميائية اخلاضعة للمراقبة الدولية واالتِّجار هبا

سابقة للتصدير باالتصال  ستخدام نظام اإلشعارات ال شر ("بن أونالين") ونظام اإلخطار بفضل ا احلاسويب املبا
حبوادث الســالئف (نظام "بيكس")، شــهدت البلدان تراجعا يف عمليات تســريب الســالئف من التجارة الدولية 

حكومة تلقِّي إشعارات سابقة للتصدير قبل شحن الصادرات إىل أراضيها، وتسجلت  ١١٣املشروعة. وطلبت 
بن أونالين" إلبالغ بعضــها بعضــًا على حنو اســتباقي بالشــحنات املقترحة من حكومة الســتخدام نظام " ١٦٤

التسريب  بلدًا وإقليمًا نظام "بيكس". وال يزال ١٢٠السالئف املجدولة، كما يستخدم املسؤولون من أكثر من 
حني أن  من التجارة الدولية هو املصـــدر الرئيســـي لســـالئف الكوكايني، مبا يف ذلك برمنغنات البوتاســـيوم، يف

سية، قد كشفت عن  سليفة اهلريوين الرئي شأن االجتار مبادة أهنيدريد اخلل، وهي  رهتا اهليئة ب سَّ التحقيقات، اليت ي
 احتمال وجود شبكة لألنشطة اإلجرامية أكرب بكثري مما كان ُيعتقد يف السابق.

 
تكمال فرص جديدة الس -املعدات املستخدمة يف صنع املخدِّرات على حنو غري مشروع 

   التحقيقات املتصلة باملخدِّرات
ــتقصــائية عاملية أجرهتا اهليئة رؤى متعمقة جديدة بشــأن نظم رصــد التجارة يف معدات تركيب  ــة اس توفر دراس
ــــــتخداماهتا. وميكن أن توفر البيانات املجموعة خيوطا هامة تقود املحققني إىل  املخدِّرات غري املشــــــروعة واس

، وضعت اهليئة مبادئ ٢٠١٩املخدِّرات واالتِّجار هبا بطريقة غري مشروعة. ويف عام الكشف عن عمليات صنع 
توجيهية للتحري عن تســـريب املعدات اليت ميكن اســـتخدامها يف صـــنع املخدِّرات غري املشـــروع عمال بأحكام 

 .١٩٨٨من اتفاقية سنة  ١٣املادة 
 

  حتسني عمليات اإلبالغ وتنفيذ األطر القانونية 
 املواد ومصدر مضبوطاهتا بتفاصيل يتعلق فيما سيما وال احلكومات، تقدمها اليت التقارير حتسني إىل حاجة هناك

 للســـالئف املشـــروعة احلركة يف الســـائدة لالجتاهات أوىف حتليل إجراء ميكن حىت تســـريبها ونقطة املضـــبوطة
 املتعلقة املشــاكل ملعاجلة االهتمام من مزيد إيالء ويلزم القانونية، األطر تنفيذ لتحســني جمال ومثة. هبا واالتِّجار
 .بالسالئف املتصلة اجلرائم يف باإلثبات
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  ٢٠١٩النقاط البارزة على الصعيد اإلقليمي يف تقرير اهليئة السنوي لعام 

   أفريقيا
  أفريقيا غرب يف بلدان عدة أبلغت: وغرهبا أفريقيا لشــمال رئيســيًّا حتديًا يشــكل بالكوكايني االتِّجار يزال ال
 األمم وترى. أوروبا قاصـــدًا والوســـطى اجلنوبية أمريكا من الوارد الكوكايني من قياســـية كميات ضـــبط عن

 .أفريقيا غرب بلدان بعض يف االستقرار زعزعة يف يسهم التهريب أن املتحدة

شكلة أفريقيا من كثرية أجزاء تواجه صنوع بالترامادول تتعلق متزايدة م صورة امل شروعة غري ب :  وتعاطيه م
 مشروعة غري بصورة املصنوع الترامادول من كبرية مضبوطات عن اإلبالغ أفريقيا ووسط مشال بلدان تواصل

 .الدولية للمراقبة خاضع غري اصطناعي أفيوين مؤثر وهو املعيارية، املقادير بكثري تتجاوز وجبرعات

يقدم : الوطين الصــعيد على املخدِّرات تعاطي عن اإلطالق على هلا اســتقصــائية دراســة أول تصــدر نيجرييا
يف املائة  ١٤,٤تقرير الدراســة االســتقصــائية أول صــورة حلالة تعاطي املخدِّرات يف نيجرييا. وقد خلص إىل أن 

يف  ١٠,٨لسابق؛ وأن عامًا قد تعاطوا املخدِّرات يف العام ا ٦٤و ١٥من األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني 
 املائة تعاطوا القنَّب يف العام السابق.

  اخلاضــــعة املواد توافر عن أو املخدِّرات تعاطي عن بيانات بانتظام جتمع ال أفريقيا منطقة يف البلدان معظم
 .بذلك للقيام وعمليات نظمًا ُترسي أن ويلزم الطيب، لالستخدام للمراقبة

  
    القارة األمريكية

  يأمريكا الوسطى والكاريب
جلت  حيث مت هتريب أكثر  ،الســــــلفادور يف املنطقة يف الكوكايني من اإلطالق على ضــــــبطية أكرب ســــــُ

 كيلوغرامًا عن طريق البحر من كولومبيا وإكوادور، باجتاه أمريكا الشمالية. ١٣ ٧٧٩من 

  العقلية األمراض لعالج العقلية واملؤثِّرات اآلالم لتخفيف األفيونية للمؤثِّرات الطيب االســــتهالك يزال ال
 من مزيدًا البلدان بعض تواجه حيث الوســطى، أمريكا يف البلدان معظم يف منخفضــًا العصــبية واالضــطرابات

 . أصًال املنخفضة لديها التوافر مستويات يف التراجع

وفقًا لتقرير  :املنطقة بلدان مجيع يف التنامي يف آخذة القنَّب، ســـيما ال املخدِّرات، تعاطي معدالت أن يبدو
، ُأبلغ عن أعلى معدل لتعاطي ٢٠١٩جلنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخدِّرات يف القارة األمريكية لعام 

يف  ٨يف املائة، وتلتها بربادوس، حوايل  ١٥,٥يف جامايكا،  ٢٠١٨القنَّب يف أوســـــاط عامة الســـــكان يف عام 
نت أدىن األرقام هي اليت أبلغت عنها بنما واجلمهورية الدومينيكية، حيث كان معدل التعاطي يف املائة. وكا

 يف املائة. ١العام السابق أقل من 
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  أمريكا أحناء مجيع يف رئيسية مشكلة ميثل التأهيل وإعادة والعالج للوقاية فعالة برامج وتنفيذ تصميم يزال ال
 يف املخدِّرات تعاطي أمناط عن املتوفرة املعلومات ونوعية كم فيه شــهد الذي الوقت ويف. يوالكاريب الوســطى
نًا املنطقة  ُنشرت اليت املخدِّرات تعاطي بشأن الوطنية االستقصائية الدراسات عدد من يتضح كما كبريًا، حتسُّ

 تعاطي واجتاهات أمناط حول البحوث من مزيد إجراء إىل حاجة هناك فإن املاضـــــية، القليلة الســـــنوات يف
 . املحلية باالحتياجات تفي عالج مبادرات تصميم أجل من استخدامها وإساءة املخدِّرات

 املواد توافر عن أو املخدِّرات تعاطي عن بيانات بانتظام جتمع ال يوالكاريب الوسطى أمريكا يف البلدان معظم
 .بذلك للقيام وعمليات نظمًا ترسي أن ويلزم الطيب، لالستخدام للمراقبة اخلاضعة

  
   أمريكا الشمالية

تشـكل  .املحلية واملجتمعات واألسـر باألرواح تعصـف الشـمالية أمريكا يف األفيونية املؤثرات أزمة تزال ال
الوفيات النامجة عن اجلرعات املفرطة من املخدِّرات شــــــاغال خطريا يف جمال الصــــــحة العمومية، حيث ظلت 

 ٢٠١٨معدالت الوفيات املرتبطة باملؤثرات األفيونية االصـــــطناعية ترتفع يف الواليات املتحدة األمريكية يف عام 
ــا مجــة عن اجلرعــات املفرطــة من املخــدِّرات. على الرغم من اخنفــاض طفيف يف العــدد اإلمجــايل للوفيــات الن

 ٢٠١٩واخنفضـــت الوفيات املرتبطة باملؤثرات األفيونية شـــبه االصـــطناعية، مثل األوكســـيكودون. وشـــهد عام 
زيادة يف اجلهود الرامية إىل معاجلة مشكلة تلويث املخدِّرات غري املشروعة باملؤثِّرات األفيونية االصطناعية، مثل 

ا هبا، مبا يشــــــمل احلد من أثر تلك الظاهرة على معدل الوفيات النامجة عن اجلرعات املفرطة، الفنتانيل، وخلطه
ــــــل مع املجتمعات املحلية وتوزيع أدوية عالج اجلرعات املفرطة، مثل  ــــــيع نطاق التواص وذلك من خالل توس

ســالمة العامة يف املنطقة األدوية اليت حتتوي على النالوكســون. ومن األهداف املهمة لربامج الصــحة العمومية وال
ضــبط املواد الفنتانيلية (الفنتانيليات) املصــنوعة بصــورة غري مشــروعة وتعزيز القدرة على تقدمي وتوفري خدمات 

 العالج، مبا يف ذلك أساليب العالج من إدمان املؤثرات األفيونية املدعومة باألدوية املساعدة.

  وامليثامفيتامني باهلريوين االتِّجار ملخاطر التصدي إىل الرامية ةاجلماعي واجلهود اإلقليمي التعاون نطاق توسع
  واالتِّجار امليثامفيتامني صنع معدالت يف احلادة والزيادة الكوكايني صنع معدالت الرتفاع كان .والفنتانيليات

شمالية، أمريكا يف سلبية آثار به ضحة زيادة مع ال   املتحدة الواليات وتركز. كندا يف امليثامفيتامني تعاطي يف وا
 إنفاذ لعمليات اإلقليمي التنسيق جهود وترمي. وتعاطيه الكوكايني توافر يف املتمثلة الناشئة األزمة على جهودها
 االفتراضية والعمالت اهلوية املجهولة الشبكات واستخدام اإلنترنت عرب باملخدِّرات االتِّجار مكافحة إىل القانون

 .اإلنترنت عرب املشروعة غري املخدِّرات مبيعات يف

سة املخدِّرات وتوسيع نطاق  ٢٠٢٤-٢٠١٩خطة التنمية الوطنية املكسيكية للفترة  سيا تتضمن إصالح 
سات ووضع للمخدِّرات املرهتنني لعالج موارد ُتخصَّص سوف .العالج من إدمان املخدِّرات  على قائمة سيا

 إنتاج أنشطة ردع وكذلك منها، واحلد باملخدِّرات املتصلة األضرار من والوقاية العمومية الصحة على املحافظة
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  اإلدمان، ملكافحة اجلديدة البلد اســـتراتيجية وتركز. مشـــروعة غري بصـــورة وتوزيعها هبا واالتِّجار املخدِّرات
  وجترميهم اإلدمان ادمو متعاطي وصـــم وجتنُّب واملراهقني األطفال محاية على ،"الســـالم أجل من معًا" املعنونة
 . اإلنسان حقوق ومنظور جنسانية زاوية من املسألة إىل النظر ذلك ويشمل. ضدهم والتمييز

ـــع أقرت والية إيلينوي يف الواليات املتحدة قانون  .الشـــمالية أمريكا يف جترميه وإلغاء القنَّب إباحة يف التوس
واســـتخدامه لألغراض غري الطبية. وعلى الصـــعيد االحتادي، عدل تنظيم القنَّب وضـــرائبه للســـماح ببيع القنَّب 

قانوَن املواد اخلاضعة للمراقبة لرفع منتجات القنَّب الصناعي، الذي عرَّفه بأنه  ٢٠١٨قانوُن حتسني الزراعة لسنة 
ألول يف املـائـة، من اجلـدول ا ٠,٣تتراهيــدروكـانـابينول على -٩-دلتــاالقنَّـب الـذي ال يزيـد فيــه تركيز مـادة 

ليخضــــعها للوائح التنظيمية لوزارة الزراعة من أجل تنظيم إنتاج وبيع منتجات القنَّب الصــــاحلة لألكل. وتؤكد 
اهليئة جمددا أن التدابري اليت تسمح باالستعمال غري الطيب ألي مادة خاضعة للمراقبة، مبا يف ذلك القنَّب، تتعارض 

، ١٩٦١(ج) من اتفاقية ســــــنة  ٤لدول األطراف. وتقصــــــر املادة مع االلتزامات القانونية اليت تقع على عاتق ا
، بوضـــوح إنتاج العقاقري املخدِّرة وصـــنعها وتصـــديرها واســـتريادها ١٩٧٢بصـــيغتها املعدَّلة بربوتوكول ســـنة 

‘ ١’  (أ)  ١وتوزيعها واالتِّجار هبا واســتعماهلا وحيازهتا على األغراض الطبية والعلمية دون ســواها، وُتلِزم الفقرة 
ــــــنة  ٣من املادة  الدول بتجرمي األفعال التالية يف حال ارتكاهبا عمدًا: "إنتاج أي خمدِّرات  ١٩٨٨من اتفاقية س

، أو عرضها للبيع، أو توزيعها، أو بيعها، أو تسليمها مؤثِّرات عقلية، أو صنعها، أو استخراجها، أو حتضريها أو
سمسرة فيها، أو إر ستريادها، أوبأي وجه كان، أو ال ساهلا بطريق العبور، أو نقلها، أو ا صديرها  ساهلا، أو إر ت

 ".١٩٧١بصيغتها املعدَّلة أو اتفاقية سنة  ١٩٦١أو اتفاقية سنة  ١٩٦١خالفًا ألحكام اتفاقية سنة 
  

   أمريكا اجلنوبية
 األمن زعزعة يف مشــروعة غري بصــورة وتعاطيها هبا واالتِّجار املخدِّرات بإنتاج املرتبطة املشــاكل اســتمرت
، اليت نشــــرها مكتب األمم املتحدة ٢٠١٩وفقًا للدراســــة العاملية جلرائم القتل لعام : املنطقة يف العنف وتوليد

ستخدام األسلحة النارية يف جرائم القتل يف القارة األمريكية يفوق بكثري  املعين باملخدِّرات واجلرمية، فإن معدل ا
ــــــتخدامها يف مناطق أخرى من العامل. ويف الربازيل وفن البوليفارية) وكولومبيا، -يةزويال (مجهورمعدالت اس

 جلرائم.لتلك اتتجاوز معدالت جرائم القتل متوسط املعدل اإلقليمي العام 

بوجه عام من  اجلنوبية أمريكا يف الكوكا بشــجريةلى حنو غري مشــروع ع املزروعة املســاحة باطراد تزايدت
ــــــبوق، وهو  ٢٠١٣هكتار يف عام  ١٢٠ ٦٠٠ ــــــي غري مس . ٢٠١٧هكتار، يف عام ألف  ٢٤٥إىل رقم قياس

تقدير املســاحة اإلمجالية، اليت كانت مزروعة بشــجرية الكوكا على حنو غري مشــروع يف  ٢٠١٩وتعذر يف عام 
 ، بسبب نقص البيانات عن زراعة شجرية الكوكا على حنو غري مشروع يف بريو.٢٠١٨املنطقة يف عام 

على الرغم من االخنفاض املبلَّغ عنه بنســـــبة : اكولومبي يف الكوكايني هليدروكلوريد املحتمل الصـــــنع زيادة
، ٢٠١٨يف املائة يف املســــــاحة املزروعة بشــــــجرية الكوكا على حنو غري مشــــــروع يف كولومبيا يف عام   ١,٢
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طنًّا.  ١ ١٢٠يف املائة، ليصــل إىل  ٥,٩احلجم املحتمل لصــنع هيدروكلوريد الكوكايني يف البلد زاد بنســبة  فإن
ـــــروع يف ويف دولة بوليفيا امل ـــــجرية الكوكا على حنو غري مش ـــــاحة املزروعة بش تعددة القوميات، تراجعت املس

 يف املائة. ٦بنسبة  ٢٠١٨  عام
 

  آسيا
   شرق وجنوب شرق آسيا

  غري حنو على وتعاطيها هبا واالتِّجار امليثامفيتامني، وخصوصًا االصطناعية، املخدِّرات صنع يف التوسع يزال ال
شواغل من مشروع سية ال سيا شرق وجنوب شرق بلدان معظم يف الرئي   للحدود الفعالة اإلدارة اكتسبت. آ
  الصـــناعة ألنشـــطة الكبري للحضـــور بالنظر الظاهرة، هذه مكافحة يف خاصـــة أمهية الكيميائية الســـالئف ومراقبة

 .البلدان بني فيما الترابط حتسني مواصلة يف ساهم الذي التحتية للبنية املطرد والتحسن املنطقة يف الكيميائية

  البســيطة اجلرائم مع متناســبة عقوبات وتقرير املخدِّرات، بشــأن ســياســاهتا مبراجعة احلكومات بعض تقوم
  ماليزيا حكومة عدلت. املخدِّرات لتعاطي التصــدي يف الصــحة على قائم هنج واتباع باملخدِّرات، املتصــلة
 منطقة حكومات واعتمدت. باملخدِّرات االتِّجار جبرائم املدانني على اإللزامية اإلعدام عقوبة فرض إللغاء قانونًا

 املخدِّرات حالة ملعاجلة جديدة إقليمية دون عمل خطة واجلرمية باملخدِّرات املعين املتحدة األمم ومكتب امليكونغ
 .املنطقة يف

  للتصــدي املنطقة بلدان من عدد يف القضــاء نطاق خارج إجراءات تنفيذ عن املســتمرة باألنباء علم على واهليئة
شطة صلة ذات لألن ضاء، نطاق عن اخلارجة اإلجراءات بأنَّ احلكومات مجيع اهليئة وُتذكِّر .باملخدِّرات ال   الق

  وأهداف أحكام مع جوهريًّا تتعارض املخدِّرات، مراقبة أهداف حتقيق إىل ســــــعيًا ُتتخذ أهنا ُيزعم اليت
 .البلدان جلميع امللزمة اإلنســان حقوق صــكوك مع وكذلك املخدِّرات، ملراقبة الثالث الدولية االتفاقيات
ـــــيادة التام االحترام من إطار يف املخدِّرات مراقبة إجراءات مجيع ُتتخذ أن وينبغي  ومراعاة القانون لس
 .الواجبة القانونية األصول
  متعاطي احتجاز إىل اللجوء عدم على اهليئة وتشجع. القسري للعالج برامج تنفيذ باستمرار علم على واهليئة

  الطوعي للعالج خدمات تقدمي إىل املنطقة يف احلكومات وتدعو قسري، حنو على تأهيلهم وإعادة املخدِّرات
  .املرضى حلقوق الواجب االحترام إيالء مع األدلة، على القائم

  األدلة على قائمة وبروتوكوالت املخدِّرات تعاطي انتشار عن شاملة بيانات إىل تفتقر البلدان معظم تزال ال
  وإعادة متعاطيها وعالج املخدِّرات على الطلب خلفض املوارد من املزيد ختصــيص ينبغي. تعاطيها من للعالج
 الصـــحية، الرعاية نظام عن العبء ختفيف يف واملســـاعدة احلياة، نوعية حتســـني أجل من املجتمع يف إدماجهم
 .املخدِّرات متعاطي وصم من والتخلص
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   جنوب آسيا
، أصدرت بنغالديش قانونًا ٢٠١٨يف كانون األول/ديسمرب : باملخدِّرات املتصلة اجلرائم على اإلعدام عقوبة

ع نطاق عقوبة اإلعدام ليشــــــمل حيازة  ، ٢٠١٩غرام من امليثامفيتامني. ويف حزيران/يونيه  ٢٠٠جديدًا يوســــــِّ
وقَّعت ســري النكا أوامر بتنفيذ حكم اإلعدام على أربعة أشــخاص ُأدينوا بارتكاب جرائم متصــلة باملخدِّرات. 

ــــــري النكــا مــددت أمر اإليقــاف املؤقــت مرتني، أوًال حىت غري أن امل ــا يف س  كــانون األول/ ٩حكمــة العلي
سمرب شجِّع اهليئة تزال وال .٢٠٢٠آذار/مارس  ٢٠، مث حىت ٢٠١٩  دي   عقوبة على تبقي اليت الدول، مجيع ت
 .اجلرائم تلك على اإلعدام عقوبة إلغاء يف تنظر أن على باملخدِّرات، املتصلة اجلرائم على اإلعدام

شــهدت جنوب آســيا زيادة يف مضــبوطات اهلريوين، وال ســيما يف ســري النكا، حيث : الرئيســية املضــبوطات
. واستمرت مضبوطات امليثامفيتامني يف االزدياد ٢٠١٨كيلوغرامًا يف عام  ٧٣٢بلغت كمية اهلريوين املضبوطة 

ــــــية قدرها  ــــــهدت اهلند أيضــــــًا ٢٠١٨مليون قرص يف عام  ٥٣يف بنغالديش، حيث بلغت كمية قياس . وش
لترًا من  ٨ ٩٣٧طن من السودوإيفيدرين و ١,٨طات قياسية من السالئف، حيث صودرت كمية قدرها مضبو

 .٢٠١٩وأيار/مايو  ٢٠١٨أهنيدريد اخلل يف ضبطيتني منفردتني يف تشرين األول/أكتوبر 

 دراسات واهلند النكا سري من كل أجرت: املخدِّرات تعاطي انتشار معدالت بشأن االستقصائية الدراسات
  وتشــجِّع املبادرات، هذه على اهليئة وتثين. فيهما املخدِّرات تعاطي انتشــار معدل تقدير هبدف اســتقصــائية

 دراســـات وإجراء منه، والعالج املخدِّرات تعاطي من للوقاية املوارد من يكفي ما ختصـــيص على البلدان
   .األدلة على قائمة العمومية للصحة سياسات اعتماد يف هبا ُيسترشد لكي التعاطي انتشار معدالت بشأن

  اخلاضعة املواد توافر عن أو املخدِّرات تعاطي عن بيانات بانتظام جتمع ال آسيا جنوب منطقة يف البلدان معظم
 .بذلك للقيام وعمليات نظمًا ترسي أن ويلزم الطيب، لالستخدام للمراقبة

  
 غرب آسيا
كانت أفغانســتان بلد املنشــأ جلميع األفيونيات املضــبوطة يف أوروبا وآســيا : متعددة حتديات تواجه أفغانســتان

الوسطى وأفريقيا تقريبًا، وكانت هي املسؤولة عن الغالبية العظمى من عمليات زراعة خشخاش األفيون وإنتاج 
لراتنج  . وأفغانســـتان هي أيضـــًا أحد املصـــادر الرئيســـية٢٠١٨األفيون على حنو غري مشـــروع يف العامل يف عام 

 القنَّب يف مجيع أحناء العامل، وهي ال تزال تشهد زيادة يف االتِّجار باملخدِّرات االصطناعية على أراضيها.

 البلقان، لدرب جديدة فروع عدة األخرية الســنوات يف برزت: للتهريب البلقان لدرب جديدة فروع ظهور
سي الدرب وهو شئة األفيونيات لتهريب الرئي ستان يف النا  العربية اجلمهورية تعرب فروع ومنها أوروبا، إىل أفغان

 .القوقاز جنوب وبلدان والعراق السورية

  بعض يف االقتصــادية الفرص وانعدام والفقر، املحســومة، غري زاعاتوالن الســياســي االســتقرار عدم ســاهم
  األوســط الشــرق بلدان بعض متثل ال: "الكابتاغون"و بالترامادول االتِّجار تزايد يف األوســط الشــرق أحناء
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. العقار هلذا مصدرًا متزايد حنو على أيضًا أصبحت ولكنها فحسب املزيفة" الكابتاغون" ألقراص املقصد أسواق
ضًا خطري حنو على تعاين اإلقليمية دون املنطقة زالت وما شاكل من أي ساءة بالترامادول االتِّجار م ستعمال وإ  ا
 .الدولية للمراقبة اخلاضع غري االصطناعي األفيوين املؤثِّر ذلك

 اخلاضعة املواد توافر عن أو املخدِّرات تعاطي عن بيانات بانتظام جتمع ال آسيا غرب منطقة يف البلدان معظم
 .بذلك للقيام وعمليات نظمًا ترسي أن ويلزم الطيب، لالستخدام للمراقبة

  
  أوروبا
 أوروبا أحناء مجيع يف وتعاطيه النقاء العايل الكوكايني توافر تزايد

ـــــية من الكوكايني يف عدَّة بلدان أوروبية يف عامْي  على وجود اجتاه  ٢٠١٩و ٢٠١٨تدل املضـــــبوطات القياس
متصاعد يف هتريب الكوكايني، وترتب على ذلك زيادة توافر الكوكايني العايل النقاء يف مجيع أحناء أوروبا. ومن 

نشـــطات، ال يزال الكوكايني أشـــيع املخدِّرات غري املشـــروعة تعاطيًا، وإن كان تعاطيه أكثر انتشـــارًا يف بني امل
، ٢٠١٧جنوب وغرب أوروبا، يف حني أفاد املرصـــــد األورويب للمخدِّرات وإدماهنا، اســـــتنادًا إىل بيانات عام 

لك الكوكايني واألمفيتامينات والكاثينونات بوجود أدلة متزايدة على زيادة حمتملة يف َحْقن املنشـــطات، مبا يف ذ
االصـــطناعية. ويشـــمل هذا االجتاه بلدان شـــرق أوروبا اليت كان املتَّجرون يســـتهدفوهنا بدرجة أقل يف املاضـــي. 
ويبدو أن أقاليم ما وراء البحار التابعة للبلدان األوروبية ُتســـــتخدم كنقاط عبور لتهريب الكوكايني إىل أوروبا، 

 م استخدام أسواق املخدِّرات على اإلنترنت أيضًا يف مبيعات الكوكايني املنخفضة القيمة.مع تزايد زخ
 
 املؤثر بصفته اهلريوين حمل الفنتانيل وحل أوروبا؛ يفملضبوطة واملتعاطاة ا املخدِّرات أشيع القنَّب زال ما

 األوروبية البلدان بعض يف املفضل األفيوين
األوروبيني البالغني، الذين تعاطوا املخدِّرات غري املشــــروعة مرة واحدة على األقل يف العمر، بنحو تقدر نســــبة 

يف املائة، وقد تعاطى معظمهم القنَّب. وظل معدل انتشـــــــار تعاطي القنَّب أعلى خبمس مرات من معدل  ٢٩
شار تعاطي أي عقار آخر يف أوروبا. وزادت مضبوطات عشبة القنَّب بواقع ا  ٢٠١٦لضعف تقريبًا من عام انت

. وقد تزايدت أيضـــا بشـــكل ملحوظ املضـــبوطات من املؤثرات األفيونية، من غري اهلريوين، يف ٢٠١٧إىل عام 
، وعلى الرغم من ذلك، فإن اهلريوين ال يزال يشـــــكل معظم الكمية اإلمجالية من املؤثرات األفيونية ٢٠١٧  عام

بدال من اهلريوين، املؤثر األفيوين الرئيسي الذي الُتمس عالج متخصص  املضبوطة. ويف إستونيا، أصبح الفنتانيل،
يف املائة من جمموع األشــخاص، الذين يلتمســون العالج من مشــاكل صــحية ذات صــلة  ٢٢من تعاطيه. وذكر 

ــــــية لديهم باملؤثرات األفيونية يف االحتاد األورويب، مؤثِّرات أفيونية غري اهلريوين باعتبارها عقاقري التعاطي الرئ يس
ية، واألوكســــــيكودون  لدول بة ا خاضــــــع للمراق مادول، وهو مؤثر أفيوين غري  ها الكوديني واملورفني والترا (من

 والفنتانيل وامليثادون والبوبرينورفني).
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 الطيب القنَّب لتنظيم ُنُهجًا تستكشف األوروبية البلدان
َع  بالفعل برامج للقنَّب الطيب تتماشــى مع التزاماهتا مبوجب يســتكشــف عدد متزايد من البلدان األوروبية أو َوضــَ

. وتبدت يف عدد قليل من البلدان مؤشــرات على ١٩٧٢بصــيغتها املعدَّلة بربوتوكول ســنة  ١٩٦١اتفاقية ســنة 
اختاذ خطوات صــــوب إباحة االســــتعمال غري الطيب للقنَّب تضــــمنت إباحة زراعة القنَّب وتوزيعه وتعاطيه هلذه 

، بصــيغتها ١٩٦١وتذكِّر اهليئة مجيع األطراف يف اتفاقية ســنة  ال ســيما يف هولندا ولكســمربغ.األغراض، و
(ج) من تلك االتفاقية تقصــــــر إنتاج املخدِّرات وصــــــنعها  ٤، بأنَّ املادة ١٩٧٢املعدَّلة بربوتوكول ســــــنة 

الطبية والعلمية دون وتصـــــديرها واســـــتريادها وتوزيعها واالتِّجار هبا واســـــتعماهلا وحيازهتا على األغراض 
ســـواها، وأنَّ أي تدابري تســـمح باســـتعمال القنَّب لألغراض غري الطبية تنتهك االلتزامات القانونية الواقعة 

 على الدول األطراف يف االتفاقية.
  

   أوقيانوسيا
  والصحة األمن هتدد حتديات ويثري متزايد، قلق مصدر اهلادئ املحيط جزر منطقة عرب املخدِّرات هتريب يشكل
 يف املخدِّرات ملراقبة الثالث الدولية املعاهدات إىل االنضــمام معدل اخنفاض ضــوء يف املنطقة بلدان لدى العمومية
  باملخدِّرات االتِّجار ألنشــطة عرضــًة جزرها باتت املنطقة لتلك الفريد اجلغرايف والطابع اهلادئ املحيط جزر منطقة
 يف وهي اهلادئ املحيط جزر يف املخدِّرات من كبرية كميات ضبط إىل وإضافًة. باملخدِّرات املتصلة املنظمة واجلرمية
  ومن أصـــغر لكميات املحلية الضـــبطيات من يبدو أقل، بدرجة وإن نيوزيلندا إىل وكذلك أســـتراليا، إىل طريقها

 .اهلادئ املحيط يف اجلزرية الدول بعض يف تتنامى املخدِّرات تعاطي مستويات أن اإلقليمية املشاهدات

 الوطنية واإلجراءات والسياسات التشريعات صعيد على التطورات

رحبت اهليئة بانضــــــمام باالو إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتِّجار غري املشــــــروع يف املخدِّرات واملؤثرات 
 .١٩٨٨العقلية لسنة 

) حيز النفاذ يف ٢٠١٨/٥٤( ٢٠١٨املخدِّرات (بشأن القنَّب الطيب) لسنة تعديل قانون إساءة استعمال  ودخل
. ونتيجة ذلك، حصـــل األشـــخاص املصـــابون بأمراض عضـــال على ٢٠١٨نيوزيلندا يف كانون األول/ديســـمرب 

اقبة الكانابيديول من املر ياســتثناء بشــأن حيازة القنَّب وتعاطيه ومحاية قانونية من املالحقة يف هذا الشــأن، وُأعف
الوطنية. واعتمد إقليم العاصمة األسترالية تشريعًا بشأن االستخدام غري الطيب للقنَّب، وُأعلن عن إجراء استفتاء 
يف نيوزيلندا بشــــأن إباحة اســــتعمال القنَّب وتنظيمه. وجتري اهليئة حوارًا مســــتمرًّا مع الدول األطراف هبدف 

ــــــتخدام العقاقري املخدِّرة واملؤثرات العقلية على التنفيذ الكامل التفاقيات مراقبة املخدِّرات،  اليت تقصــــــر اس
 األغراض الطبية والعلمية دون سواها.
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 املنطقة يف املخدِّرات مضبوطات تزايد
يتواصــــــل ضــــــبط كميات كبرية من املخدِّرات، على رأســــــها الكوكايني وامليثامفيتامني، يف الدول اجلزرية يف 

كيلوغرام من الكوكايني على منت أحد اليخوت يف  ٥٠٠ت كمية قياسية تبلغ املنطقة. فعلى سبيل املثال، ُضبط
، نتيجة لتحريات مشـــــتركة مع الســـــلطات األســـــترالية. ٢٠١٨هونيارا، جزر ســـــليمان، يف أيلول/ســـــبتمرب 

كيلوغرامات من امليثامفيتامني يف تونغا، يف شحنة قادمة من  ٦,٧، ُضبطت كمية تزن ٢٠١٩نيسان/أبريل  ويف
بط حنو  ٢٠١٩يات املتحدة، ويف نيســـــان/أبريل الوال كيلوغرامات من امليثامفيتامني أثناء عملية  ٣أيضـــــًا، ضـــــُ

أخرى ملكافحة املخدِّرات. كما ُأبلغ عن عدد من الضــبطيات لكميات أصــغر حجمًا من امليثامفيتامني يف تونغا 
 لبلد.خالل العام املاضي، مما يشري إىل احتمال تعاطي امليثامفيتامني يف ا

  تعاطي عن بيانات بانتظام جتمع ال ونيوزيلندا، أســــتراليا باســــتثناء أوقيانوســــيا، منطقة يف البلدان معظم
 .بذلك للقيام وعمليات نظمًا ترسي أن ويلزم الطيب، لالستخدام للمراقبة اخلاضعة املواد توافر عن أو املخدِّرات

  
   )I2ESالنظام الدويل ألذون االسترياد والتصدير (

 هو )I2ES( والتصدير االسترياد ألذون الدويل النظام
 األمم مكتب مع بالتعاون اهليئة، اســتحدثتها إلكترونية أداة

ــاملخــدِّرات املعين املتحــدة ــة، ب ــل واجلرمي ــات لتعجي  عملي
 بني الدولية للمراقبة اخلاضـــــعة باملواد املشـــــروعة التجارة
 . واألقاليم البلدان

  ألذون الدويل التبادل تســهِّل حدســية بينية جهةاوو االســتخدام ســهلة واجهة ولديه باملجان يعمل I2ES ونظام
 عن احلقيقي الوقت يف معلومات أيضًا النظام ويقدم. واملصادقات التصدير تأكيد وإجراءات والتصدير االسترياد
 إىل النظام يهدف عام، وبوجه. والفعلية الســــابقة للواردات التراكمية القيمة ذلك يف مبا الوطنية، التقديرات
 وتقليل االتصـــاالت تكاليف ريتوف طريق عن املختصـــة الوطنية الســـلطات كاهل على اإلداري العبء ختفيف
 .الدولية التجارة يف البشرية احلسابية األخطاء احتماالت من واحلد هلا الالزم الوقت

  اهليئة قرار من تستفيد أن اآلن احلكومات بوسع بات الدويل، الصعيد على بالكامل الورقية غري للمعامالت وتشجيعا
 . النظام خالل من املعاَلجة والتصدير االسترياد أذون على الرمسي والتوقيع اخلتم شروط من اإلعفاء يتيح الذي

سنوات يف شوهد الذي العقلية واملؤثرات املخدِّرة بالعقاقري االتِّجار حجم تزايد إىل وبالنظر شجع األخرية، ال  ت
 املشــروعة التجارة من املخدِّرات تســريب خطر من احلد إىل الرامية اجلهود إطار يف النظام اســتخدام على اهليئة
 .االستعمال وإساءة املشروعة غري القنوات إىل

حكومة قد تســــــجلت الســــــتخدام النظام، وإن ظل عدد  ٦٦، كانت ٢٠١٩تشــــــرين الثاين/نوفمرب  ١وحىت 
ستعملني الفعليني منخفضًا.  ستعمال إىل احلكومات اهليئة وتدعوامل ستخد يف التوسع ألن فعليا I2ES نظام ا  امها

 . احلكومات جلميع فائدته من يزيد سوف

  I2ES
https://www.incb.org/incb/en/ 
tools/i2es/index.html 
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   املختصة عن طريق مشروع اهليئة للتعلُّم الوطنيةتدريب موظفي السلطات 
وفرت احللقات الدراســـية التدريبية اإلقليمية الثماين، اليت 

وتشــــرين  ٢٠١٦ُعقدت يف الفترة ما بني نيســــان/أبريل 
 ،مشــــــروع اهليئــة للتعلُّميف إطــار  ٢٠١٩الثــاين نوفمرب 

بلدًا وإقليمًا يقطنها  ٨٨مسؤوًال من  ٢٣٧لـــــــالتدريب 
ـــية  ـــكان العامل. وُعقدت حلقة دراس أكثر من نصـــف س
ية يف  ــــــ بالروس قة  ناط لدان ال ئدة الب فا ية ل ية إقليم تدريب

، ومشلت حلقة ٢٠١٩موسكو يف كانون األول/ديسمرب 
عمل للتوعية بأمهية تيســري احلصــول على املواد اخلاضــعة 

حلقات لمية. وقد ُعقدت للمراقبة لألغراض الطبية والع
 يف كينيا وتايلند وإكوادور. عمل سابقة بشأن التوافر

ــــــتحدثت اهليئة ثالث  لكي  منائط للتعلُّم اإللكتروينواس
ــــــلطات الوطنية املختصــــــة لبناء قدرة  تســــــتخدمها الس
عة  ياجاهتا من املواد اخلاضــــــ احلكومات على تقدير احت
للمراقبة الدولية تقديرًا صـــحيحًا. وميكن احلصـــول على 

نا  تايلهذه النمائط جما ها على الربيد اإللكتروين ال : بطلب
incb.learning@un.org.  

 
      
  

  مشروع اهليئة للتعلم
http://www.incb.org/incb/en/ 
learning.html 

  توافر حلقات العمل  
http://www.incb.org/incb/en/ project-
learning/availability- workshops.html 

  
  اإللكتروين لتعلمامنائط   

http://www.incb.org/incb/en/  
project-learning/e-learning- 
modules_main.html 

   



 راتاهليئة الدولية ملراقبة املخدِّ
 ٢٠١٩تقرير 

  حظر
  جيب مراعاة ما يلي:

  ، اخلميسال ُتنشر هذه الوثيقة أو ُتذاع قبل يوم 
  ٠٠/١١، الساعة ٢٠٢٠ فرباير/شباط ٢٧

 (بتوقيت وسط أوروبا)

Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria 
UNIS  Tel.: (+43-1) 26060-3325 Web address: www.unis.unvienna.org 
INCB  Tel.: (+43-1) 26060-4163 Web address: www.incb.org 
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خدِّرات. وقد ُأنشئت اهليئُة يف اهليئُة الدولية ملراقبة املخدِّرات (اهليئة) هي اهليئُة الرقابية املستقلَّة اليت ُتعىن برصد تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة امل
. وقد كانت هناك منظَّمات سالفة هلا ُأنشئت مبوجب املعاهدات السابقة ملراقبة ١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة مبقتضى  ١٩٦٨عام 

 .املخدِّرات ويرجع تارخيها إىل عهد عصبة األمم
  

قتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة. وتنشر اهليئُة، استنادًا إىل أنشطتها، تقريرًا سنويًّا حتيله، عن طريق جلنة املخدِّرات، إىل املجلس اال
ًة، حتديَد االجتاهات ويقدِّم التقريُر دراسًة استقصائيًة شاملًة عن حالة مراقبة املخدِّرات يف خمتلف أحناء العامل. وحتاول اهليئُة، بوصفها هيئًة حمايد

 .تقترح التدابري اليت يلزم اتِّخاذها بشأهناواخلطرية والتنبُّؤ هبا، 

 

 

 

 


