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رسالة من الرئيس
لم يكن عاام  2020مثال أي عاام آخر في التاارخ الحاييا  .فقاي تركات جااححاة مرض فيروس كوروناا

(كوفيي )19-آثا ار مجتمعية واقتصاايية ميمرة ،وحصاي حياة كثير من البشار ،وتساببت في معاناة ال
ل يتناول
حص اار لها .وختض اامن هذا التقرخر الس اانوي للهيئة اليولية لمراقبة المخي ار لعام  2020تحلي ا

كيف أثر الجاححة على س ا ا ا االس ا ا ا االة اإلمياي العالمية الخاص ا ا ا ااة باأليوخة ،وزاي الطلب على األيوخة

الخااعا ا ا ا ا اعاة للمراقباة اللزماة في علج المرعا ا ا ا ا ااى المصا ا ا ا ا ااابين بكوفياي ،19-وعطلات تقاييم العلج
والخيما الصاحية ذا الصالة إلى األشاخا

الذين يعانون من مشااكل الصاحة العقلية واعاطرابا

تعاايي المخاي ار  .وفي هاذه الفترة التي بااتات فيهاا المواري مسا ا ا ا ا ااتن فاة ،يجاب أال ُيهمال المصا ا ا ا ا ااابون
باع ا ا ااطرابا تعايي المخي ار  .وتيعو الهيئة اليولية لمراقبة المخي ار (الهيئة) الحكوما إلى كفالة

استمرار حصولهم على خيما الوقاية والعلج وإعاية التأهيل.

وقي أظهر الجاححة أن التعاون والتضاامن اليوليين عارورخان لصاون صاحة الناس ورفاههم في جميح أنحال عالمنا المترابط .وَثُب َت ما إلمكانية تبايل

أذون االسا ااتيراي والتصا اايير اإللمترونية من خلل نظام الهيئة اليولي ألذون االسا ااتيراي والتصا اايير ( )I2ESمن قيمة ال تقير بثمن أثنال فت ار اإلغلق

التي تعين فيها العمل من المن ل .وقي شرعت الهيئة ،استنايا إلى اليروس التي استخلصتها في العام الماعي ،وبالتعاون مح اليول األعضال ومنظمة
الصا ا ا ااحة العالمية وغيرها من المنظما اليولية ،في تحيي المبايه التوجيهية النموذجية بشا ا ا ااأن التوفير اليولي لميوخة الخاعا ا ا ااعة للمراقبة من أجل

الرعاية الطبية في حاال الطواره.

لقي تركت هذه الجاححة أث ار غير متناساب على رفاه كبار السان .غير أن هذه الفئة من الساكان تأثر أيضاا بوبال مخفي من تعايي المخي ار  ،يتناول
الفصال المواعايعي من التقرخر السانوي للهيئة ،على غرار فصالي التقرخرخن الساابقين اللذين رك ا على المرأة والشابا  .فقي أصاب الناس يعيشاون لفت ار

أيول ،ومن التحييا المرتبطة بحياة أيول زخاية التعرض لخطر تعايي المخي ار واالرتهان لها .وت ايي تعايي المخي ار والوفيا المتصاالة بها في

أوساط كبار السن ،كما ت ايي عيي كبار السن الذين خضعوا لعلج من مشاكل تعايي المخي ار  .وتوصي الهيئة بتحسين المعرفة بهذا الوبال المخفي،

وبأن تتاح ألفراي هذه الفئة السكانية ،الذين غالبا ما يتعرعون لإلهمال ،الخيما اللزمة لصحتهم ورفاههم.

وخت امن إص ا اايار تقرخر الهيئة الس ا اانوي لعام  2020مح الذكرى الس ا اانوخة الس ا ااتين للتفاقية الوحيية للمخي ار لس ا اانة  1961والذكرى الس ا اانوخة
الخمس ااين التفاقية الماث ار العقلية لس اانة  .1971وقي نشا ا ر الهيئة تقرخ ار خاصا ا ا يس ااتعرض إنجا از هاتين االتفاقيتين وخبرز التحييا التي

يواجهها المجتمح اليولي.

وفي تش ا ا ارخن الثاني/نوفمبر  ،2020اجتمعت الهيئة مح اليول األعضا ا ااال للحتفال بالذكرى السا ا اانوخة الثلثين لبيل نفاذ اتفاقية األمم المتحية لمكافحة

االتجار غير المش ا ااروع في المخي ار والماث ار العقلية لس ا اانة  ،1988واس ا ااتمش ا اافا معا الس ا اابل الممكنة للتص ا اايي للظهور الس ا ارخح للس ا االحح المحورة
والسلحح الميمياحية المستخيمة في الصنح غير المشروع للمخي ار  .وختناول تقرخر الهيئة عن السلحح لعام  2020هذا التحيي وهذه اإلنجا از .

وال ي ال القلق يسا اورنا في الهيئة بشااأن تيهور حالة مراقبة المخي ار في أفنانسااتان .ونحن نواصاال العمل مح حكومة أفنانسااتان ليعم

جهويهاا الرامياة إلى معاالجاة هاذا األمر .وعمل باالمااية  14مكر ار من االتفااقياة الوحياية للمخاي ار لسا ا ا ا ا ا اناة  1961بص ا ا ا ا ا ااينتهاا المعايلاة

ببروتوكول س ا ا اانة  ،1972نيعو الوكاال اإلقليمية واليولية وش ا ا ااركال أفنانس ا ا ااتان إلى تقييم المس ا ا اااعية التقنية و/أو المالية ليعم جهوي
مراقبة المخي ار في البلي .وخحيي تقرخرنا المجاال التي تتطلب يعما عاجل ،على النحو المس ا ا ا ا ااتبان مح حكومة أفنانس ا ا ا ا ااتان .ف ذا لم
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تعالج مشاكلة زراعة المخي ار وإنتاجها واالتجار بها وتعاييها واعاطرابا

تعاييها بصاورة شااملة ،ف ن الجهوي اإلنماحية األوساح نطاقا

المتعلقة بالتنمية المستيامة والرخال والسلم في أفنانستان لن تمون فعالة على األرج .

وال ت ال الهيئة تشااعر بالقلق إزال التطو ار التش ارخعية في عيي من البليان فيما يتعلق باالسااتعمال غير الطبي للقنب ،وهي تجري حوا ار وثيقا مح اليول

األعضال بغية يعمها في تنفيذ أحكام االتفاقيا اليولية الثلث لمراقبة المخي ار وحماية صحة الناس ورفاههم.

وتواصا ا اال الهيئة يعوة الحكوما إلى تنفيذ االتفاقيا اليولية لمراقبة المخي ار مح االحترام المامل لمعايير وقواعي حقوق اإلنسا ا ااان .وخنبني التصا ا اايي

للتجار بالمخي ار والعنح المتص ا اال بها من خلل تيابير ش ا اااملة ومتوازنة ،وخجب أن تمون تيابير التص ا اايي لمفعال اإلجرامية المتص ا االة بالمخي ار

متناسبة وتحترم حقوق اإلنسان وسياية القانون.

الايولياة لمراقباة المخاي ار من خلل تعااونهاا الوثيق معهاا وبناال قايراتهاا ،بماا في ذلا

وتلت م الهيئاة بايعم الحكوماا في تنفياذ االتفااقياا
من خلل مش ا ا ااروع الهيئة ا
للتعلم وبرنامج الهيئة العالمي للعتراض السا ا ا ارخح للمواي الخطرة (برنامج )غرخيس)) .ونحن نح الحكوما

على التنفيذ المامل للتوص ا ا ا ا اايا الوارية في تقارخر عام  2020لص ا ا ا ا ااال مجتمعاتها المحلية .كما نقر بعمل منظما المجتمح الميني
ونشجعها على أخذ هذه التوصيا

في االعتبار عني التخطيط ألنشطتها.

إن اآلثاار التي تركتهاا جااححاة كوفياي 19-على صا ا ا ا ا احاة النااس العقلياة لم تظهر بعاي باأكملهاا ،فيجاب تع خ خايماا الوقااياة والعلج القااحماة على األيلاة

لوقح ال خاية في االعاطرابا الناجمة عن تعايي المخي ار وفي مشااكل الصاحة العقلية .تل هي المسااولية المشاتركة التي تقح على عاتقنا جميعا.
وإن إعاية البنال على نحو أفضاال بعي التحييا غير المساابوقة في عام  2020وعاامان إحراز تقيم نحو تحقيق أهياف التنمية المسااتيامة يتطلبان من

المجتمح اليولي العمل على نحو أكثر جيية وذكال.

كورنيليس بي .دي يونخيري
رحيس
الهيئة اليولية لمراقبة المخي ار
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وباء مخفي :تعاطي المخدرات في أوساط كبار السن
الهيئة تسلط الضوء على وباء عالمي مخفي :تعاطي المخدرات في أوساط كبار السن
تبرز الهيئة في تقرخرها لعام  ،2020أن ش ا ا اايخوخة س ا ا ااكان العالم اليوم تش ا ا ااكل تحيي ا جييي ا ،وهو زخاية تعرض كبار الس ا ا اان
لتعايي المخي ار واالرتهان لها .وخشا ااكل المسا اانون مجموعة سا ااكانية مخيية من متعايي مواي اإليمان بتحييا واحتياجا
علجية محيية .وثمة حاجة ملحة إلى يعم موسح ومتمامل للمساعية على عكس هذا االتجاه الذي ينذر بالخطر.

سكان العالم يشيخون بسرعة
سكان العالم يشيخون بشكل مت ايي ،وهذا االتجاه آخذ في التسارع .فوفق ا لبيانا
بلغ عيي من يتجاوز سا ا اانهم  65في العالم  703مليين شا ا ااخ  .ومن المتوقح أن يتضا ا اااعح هذا العيي بحلول عام 2050

صايرة عن األمم المتحية ،في عام ،2019

ليصا ا اال إلى  1,5مليار نسا ا اامة .وفي عام  ،2050سا ا اايمثل من ت خي أعمارهم عن  65عام ا نسا ا اابة  16في الماحة من مجموع
سكان العالم ،أي ما يعايل واحيا من كل ستة أشخا على وج األرض.
وكان تحول اتجاه الس ااكان نحو الش اايخوخة قي بيأ في األص اال في البليان المرتفعة اليخل ،ولمن هذا االتجاه أص ااب واع ااحا

اآلن في البليان ذا اليخل األينى أيض ا ا .ووفقا لبيانا منظمة الصااحة العالمية ،في فرنسااا اسااتنرق األمر  150عام ا قبل
أن ترتفح نسا ا ا ا ا اابة سا ا ا ا ا ااكانها الذين ت خي أعمارهم عن  60عاما من  10في الماحة إلى  20في الماحة .ومن المتوقح أن يحيث
التحول نفسا في الب ارزخل والصاين والهني في غضاون  20عاما فقط .وتشايي الهيئة على أن من الضاروري التصايي لمشااكل
وتحييا

تعايي المخي ار

في أوساط كبار السن اليوم للحي من االتجاه المقلق لتعايي المخي ار

في هذه الفئة العمرخة.

زيادة تعاطي مواد اإلدمان في أوساط كبار السن مع نقص في البيانات في معظم البلدان
يبين المتيب الرابح من تقرخر المخي ار

العالمي لعام  2018الذي أص ا ا اايره مكتب األمم المتحية المعني بالمخي ار

بعنوان )المخي ار والساان :المخي ار والمساااحل المرتبطة بها في أوساااط الشاابا

والمساانين) أن تعايي المخي ار

كبار الساان ت ايي على ميى العقي الماعااي بمعيل أساارع من معيل في أوساااط الفئا
من الواليا

والجرخمة

في أوساااط

األصاانر ساانا .وتشااير البيانا

الوارية

المتحية وأوروبا إلى أن هذه ال خاية في تعايي مواي اإليمان حيثت أس ا ا اااس ا ا ااا في البليان المرتفعة اليخل وخمكن

أن تمون نتيجاة لشا ا ا ا ا ا اايخوخاة )جيال يفرة اإلنجاا ) (جيال يفرة اإلنجاا
المواليي) .ولمن هنات ثن ار

فترة شا ا ااهي ارتفاعا في معيال
ذا اليخل األينى .ففي الماعاي ،كانت الي ارساا

هم الاذين ولايوا ماا بين عاامي  1946و ،1964وهي

كثيرة في البيانا

الوباحية لمبار السا ا اان ،وال سا ا اايما في البليان

االساتقصااحية ترك في بياناتها بشاكل رحيساي على الشابا

وأفراي الفئا

المعرعا ا ا ااة للخطر الذين تتراوح أعمارهم بين  15و 65عاما .وكان العلمال يميلون إلى تجاهل مسا ا ا ااألة تعايي مواي اإليمان
لايى األش ا ا ا ا ا ا اخاا الاذين ت خاي أعماارهم عن  65عااما ا .وتاكاي الهيئاة أن نايرة البيااناا والمعلوماا قاي أي إلى عايم اهتماام

الحكوما

بهذه المسألة عني وعح سياساتها وبرامجها.
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تعريف متعاطي المخدرات من كبار السن
تعتبر معظم اليول الص ا اانالية الش ا ااخ

كبير الس ا اان عنيما يبلغ  65عاما ،وتربط هذا التعرخف بالتقاعي وتلقي اس ا ااتحقاقا
الذين يتعايون المخي ار

ص حية لمشاخا
الضامان االجتماعي .وتشاير الهيئة في تقرخرها إلى أن الحالة ال ا

المحلي قي تمونان أكثر أهمية في تحييي من ينبني اعتباره كبير الس ا اان .وقي عرفت بعر الي ارس ا ااا

بمن تفوق أعمارهم األربعين من متعايي المخي ار  .وفي الهني ،شا اامل اسا ااتعراض العا ااطرابا

كبار الس ا ا ا اان من تفوق أعمارهم الخمس ا ا ا ااين ،وقي ص ا ا ا اانفت النروخج األش ا ا ا ااخا
األفيونيا

في أوروبا كبار الس ا اان

تعايي المحول في أوسا اااط

الذين تفوق أعمارهم  45وختلقون العلج من

على أنهم من كبار السان .وتحذر الهيئة من أن عيم توافق اآلرال هذا بشاأن تعرخف الشاخ

المسان الذي يعاني

من مشا ا ا اااكل تعايي مواي اإليمان ل تأثير كبير على كييية عمل الممارسا ا ا ااين الصا ا ا ااحيين ومقيمي الخيما

مرعا ا ا اااهم .وتشا ا ا ااير تقيي ار

ميرجة في ي ارسا ا ا ااة وري

وثقافة المجتمح

الصا ا ا ااحية مح

في التقرخر السا ا ا اانوي لعام  2020إلى أن عملية التقيم في العمر في

أوساااط من يعانون من مشاااكل ناجمة عن تعايي مواي اإليمان تتسااارع بمية ال تقل عن  15عام ا .وقي يساابب ذل للشا با
المتضررخن مشاكل صحية بينية عاية ما يصا بها أشخا أكبر منهم سن ا بكثير.

زيادة ملحوظة في تعاطي المخدرات في أوساط كبار السن على مدى العقد الماضي
يقول تقرخر الهيئة السا اانوي إن تعايي المخي ار
لمعظم المخي ار

والمهيحا

في أوسا اااط كبار السا اان في الواليا

على ميى العقي الماع ا ا ا ااي .وتبين الي ارس ا ا ا ااا

والبن وييازخبينا

والمسااكنا

في الواليا

المتحية قي زاي ثلثة أعا ااعاف بالنسا اابة

المتحية أن نس ا ا ا اابة اس ا ا ا ااتخيام مس ا ا ا ااكنا

أعلى ليى هذه الفئة العمرخة من ليى عامة السااكان .وعني مقارنة تعايي المخي ار

ليى األشا ا ا ااخا الذين تبلغ أعمارهم  65عام ا فما فوق في الواليا
تعاايي القناب ارتفح من  1,2في المااحاة في عاام  2012إلى  5,1في المااحاة في عاام  .2019وتشا ا ا ا ا ا ااير التقايي ار

بمعيل انتشا ااار تعايي المخي ار

األلم

المتحية خلل العام الماعا ا ا ااي ،نجي أن معيل انتشا ا ا ااار

في الهني ونيجيرخا إلى اسا ااتعمال واسا ااح النطاق للماث ار

المتعلقاة

األفيونية الصا ااييالنية غير الطبية

وش ا ار السااعال ليى األشااخا الذين تتراوح أعمارهم بين  45و 64عام ا ،وانتشااار أوسااح للسااتعمال غير الطبي للمهيحا
في نيجيرخا في أوساااط األشااخا الذين تتراوح أعمارهم بين  60و 64عام ا .وقي بينت ي ارسااة أجرخت في اليابان أن إصاايار
الوصا اافا

الطبية المتضا اامنة مواي منومة ومضا اااية للقلق مرتفح بشا ااكل غير متناسا ااب في أوسا اااط كبار السا اان ،وفي الواليا
الطبية لمشخا

الذين ت خي أعمارهم عن  65سنة رغم أنهم ال يشكلون

المتحية ،تُصير  30في الماحة من جميح الوصفا
سا ا ا ااوى  10في الماحة من عامة السا ا ا ااكان .وتحذر الهيئة من أن مختلح المشا ا ا اااكل الصا ا ا ااحية ،وبروز مجموعة من الحاال
الصحية على نحو مبكر ،وزخاية معيل الوفيا

ترتبط ب خاية تعايي المخي ار

في أوساط كبار السن.

أسباب تعاطي المخدرات في أوساط كبار السن
عموما ،يمكن تقسايم كبار السان الذين يعانون من مشااكل تتعلق بتعايي المخي ار

إلى مجموعتين :الذين تعايوها )أول مرة

مبك ار) ،وهم الاذين لاييهم مااض يوخال حاافال بتعاايي مواي اإليماان والاذين يسا ا ا ا ا ا ااتمرون في تعااييهاا مح تقايمهم في العمر
والذين تعايوها )أول مرة متأخرخن) ،وهم الذين تحولت لييهم إلى عاية جييية عني تقيمهم في الساان .وأساابا نشااأة االرتهان
للمخي ار

في مرحلة الحقة من الحياة معقية وتتش ا ااكل من خلل تجار الحياة .وخمكن أن تنش ا ااأ مش ا اااكل تعايي المخي ار

مح مرور الوقت من خلل اإلفراط في وصاح أيوخة األلم أو إساالة اساتخيام األيوخة الموصاوفة ،وكثي ار ما تنجم عن مشااكل
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إيارة األلم المتصا االة باألمراض الم منة أو الجراحة .كما تلعب اعا ااطرابا
يو ار في االرتهان التيرخجي للمخي ار

في وقت الحق من الحياة.

الصا ااحة العقلية المسا ااتمرة ،مثل االكتئا

والقلق،

عدم اهتمام الحكومات بهذه المشكلة
ياكي تقرخر الهيئة السا ا اانوي لعام  2020أن هنات نقص ا ا ا ا عام ا في اهتمام الحكوما
السن .وختجسي ذل في العيي المحيوي من برامج الوقاية والعلج من المخي ار المخصصة لهذه الفئة العمرخة.

بتعايي مواي اإليمان في أوسا ا اااط كبار

وفي الوقت نفسا ا  ،تشا ااير البيانا

إلى أن تعايي المخي ار

ازياي عيي كبار السن الذين يلتمسون العلج من المخي ار .

والوفيا

المتصا االة بها قي ازياي

في أوسا اااط كبار السا اان ،كما

كبار السن الذين يتعاطون المخدرات يواجهون تحديات خاصة
ليى كبار السان الذين يتعايون المخي ار

مجموعة مختلفة من الخصااح

وخواجهون تحييا

خاصاة .وخشاكل تعيي األيوخة

المتناولة ،أي تناول خمس ا ااة أيوخة أو أكثر في اليوم ،س ا اوال كانت أيوخة تُص ا اارف بوص ا اافة يبية أو بيونها ،أم كانت عقاقير

غير مشاروعة ،مشاكلة متنامية في أوسااط كبار السان في جميح أنحال العالم .وساول االساتخيام هذا يجعل كبار السان خاصاة

عرعااة للمشاااكل الصااحية ،مثل مشاااكل الجهاز التنفسااي ،واألمراض التنمسااية ،وأمراض المبي ،والسااكري ،والمشاااكل الم منة

المتعلقة بالص ا ا ااحة العقلية .ومن التياليا

األخرى حوايث الس ا ا ااقوط وحوايث الطرق وص ا ا ااعوبة أيال أنش ا ا ااطة الحياة اليومية

فض ا ا ا ا اال عن الع لة واالكتئا  .وفي كثير من المجتمعا  ،يمكن أن يايي الوص ا ا ا ا اام والعار والمش ا ا ا ا اااكل المالية والخوف من

إيلق اآلخرخن األحكام عليهم إلى الع لة االجتمالية والوحية .وأخي ار ،ف ن كبار السا ا ا ا ا اان الذين يسا ا ا ا ا ااتخيمون مواي اإليمان،
وال سيما أولئ الذين يخلطون األيوخة ،هم أكثر عرعة لخطر الوفاة بالجرعا المفرية واالنتحار والمرض.

هناك حاجة إلى مزيد من البحوث وجمع البيانات لتشخيص حاالت كبار السن بدقة
يش ا ا اايي تقرخر الهيئة الس ا ا اانوي لعام  2020على ع ا ا اارورة معالجة ثلثة مجاال
الس ا ا اان :زخاية البحوث وجمح البيانا

المخي ار

لمكافحة تعايي المخي ار

في أوس ا ا اااط كبار

الموس ا ا ااح ،ومكافحة الوص ا ا اام ،والرعاية المرالية للس ا ا اان .ولتحس ا ا ااين تش ا ا ااخي

تعايي

في أوساااط كبار الساان ،من الضااروري إجرال قياس ورصااي سااليمين لصااحتهم ورفاههم .وقي أشااير إلى تعايي مواي

اإليمان في أوس ا ا ا اااط كبار الس ا ا ا اان باعتباره )وبال ص ا ا ا ااامتا) .وتاكي الهيئة من جييي على أهمية اكتش ا ا ا اااف العيي المخفي من

متعايي المخي ار

من كبار الس ا ا ا اان والوفيا

وتوصي الهيئة بما يلي:

المتص ا ا ا االة بها ،حتى يتس ا ا ا اانى إعياي علجا

مرالية للس ا ا ا اان ورعاية متماملة.

• استخيام نظم الرصي القاحمة إلى أقصى حي لتحسين فهم الطلب على العلج
•

توس ا ا اايح نطاق نظم الرص ا ا ااي لتش ا ا اامل األيوخة التي تص ا ا اارف بوص ا ا اافة يبية وبيونها للحي من الوص ا ا اافا

واستصيار الوصفا

المتعيية المت امنة

الطبية المتعيية

• إلنال الحي األقصى الشاحح المتمثل في بلوغ سن  65عاما من نظم الرصي العامة لتشمل كبار السن
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أن تنظر البليان في استخيام تمنولوجيا

•

الرعاية المبتمرة والجييية .فعلى سبيل المثال ،يمكن أن يقيم ممارسو التطبيب

عن بعي ومقيمو الرعاية الصااحية عبر اإلنترنت الخيما

المجتمعا
•

الرخيية

المتعلقة بتعايي مواي اإليمان لمبار الساان الذين يعيشااون في
تعايي المخي ار

ليى كبار السا ا ا ا ا ا اان ،ومن التميي بين

تيرخب الموظفين الطبيين ليتمكنوا من التعرف بيقة على حاال

• توفير التيرخب على معالجة الوص اام ،وإزالة الحواج أو مش اااعر الحرج التي تنتا

األيبال ليى اس ااتقص ااال تعايي مواي

األعراض المماثلة ألمراض أخرى وتقييم الرعاية التي تراعي سنهم
اإليمان ليى كبار السن ،والتي ترتبط بالثقافة والعايا

الساحية في المجتمح المحلي.

نهج وتوصيات العالج للحكومات
ياكي تقرخر الهيئة الساانوي أن ينبني االعتراف باسااتخيام مواي اإليمان في أوساااط كبار الساان بوصااف تحيي ا صااحي ا عالمي ا.
وحينها فقط يمكن الحي من تعايي مواي اإليمان ليى هذه الفئة العمرخة ومعالجت ومعالجة الوص ا ا ا ا ا اام المتص ا ا ا ا ا اال ب  .وهنات
حاجة إلى اليعوة وإلى تيابير عملية لتبييي القوالب النمطية والتصا ا اايي للوصا ا اام .وخنبني تشا ا ااجيح الشا ا ااخصا ا اايا

العامة على

التحيث علن ا عن هذا الموعا ا ااوع ،وإش ا ا ارات كبار السا ا اان في صا ا ااياغة رسا ا اااحل لمكافحة الوصا ا اام في مجتمعاتهم وإيجاي النهج

واللهجة السليمين.

ومن الضا ا ااروري وعا ا ااح برامج تيرخبية وتطوخر مهني مسا ا ااتمر .وخنبني أن تمون برامج العلج متماملة وأن تشا ا اامل كل من

الصا ااحة البينية والصا ااحة العقلية واالرتهان للمخي ار
من المخي ار

ليعم كبار السا اان على الميى الطوخل .وخنبني أن تمون برامج العلج

المرالية للسن موجهة نحو تع خ القيرة الوظييية لمبار السن ورفاههم ،وأن تشمل هذه البرامج أفراي عاحلتهم،

ألن معظم كبار السا ا ا ا اان يفضا ا ا ا االون تلقي الرعاية في منازلهم وليس من يور الرعاية .وخاكي تقرخر الهيئة السا ا ا ا اانوي أن برامج
العلج التي تشا ا اامل الرعاية المتماملة والتي تسا ا ااتهيف كبار السا ا اان ياخل بيوتهم يمكن أن تحقق وفو ار

وأن تقلل ما ال ل وم ل من المعاناة.

كبيرة في التماليف،

جائحة فيروس كورونا (كوفيد )19-تشكل تحديا أمام توافر المواد الخاضعة للمراقبة الدولية لألغراض

الطبية والعلمية.

منذ شا ا ااباط/فبراير  ، 2020أثر عمليا

اإلغلق ،بما فيها إغلق الحيوي ،وتيابير التباعي االجتماعي التي اعتميتها معظم

البليان للحي من انتشا ا ااار فيروس كوفيي 19-على سا ا االسا ا االة اإلمياي العالمية الخاصا ا ااة باأليوخة .ونظ ار لتعطل تصا ا اانيح المواي
األولية األس ا ا اااس ا ا ااية اللزمة إلنتاج المكونا

الص ا ا ااييالنية الفعالة في بعر البليان الص ا ا اانالية الرحيس ا ا ااية ،وكذل التحييا

اللوجستية ،فقي تأثر سلسلة اإلمياي العالمية سلب ا.
وأي

ال خااية المبيرة في الطلاب على األيوخاة اللزماة لعلج مرعا ا ا ا ا ا ااى كوفياي 19-إلى م خاي من االنخفااض في توافر بعر

األيوخة المحتوخة على مواي خاع ا ا ااعة للمراقبة .وأحايت الهيئة علما باألنبال المتعلقة بنق

في بعر البليان .وكان ذل ميفوع ا إلى حي كبير بال خايا
للمرعى الذين أيخلوا إلى وحيا العناية المرك ة مصابين بكوفيي.19-

أيوخة مثل الفنتانيل والمييازوالم

المبيرة في الحاجة إلى توفير وس ا ا اايلة لتخييف األلم والتس ا ا ااكين
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وفي عا ا ا ا ا ا ااول انخفااض العرض وزخااية الطلاب ،اتخاذ

بعر البلايان عايي ا من التايابير الطاارحاة .ومن ذلا زخااية المخ وناا

في بعر

الوينية ،واللجول إلى عقاقير بييلة ،وفرض حظر ماقت على تص ا ا ا اايير بعر األيوخة ،مما أيى بيوره إلى نق

األيوخة التي تحتوي على مواي خاععة للمراقبة في بليان أخرى.
ومنذ آذار/مارس  ،2020تلقت الهيئة عيي ا من الطلبا

من الحكوما

ل خاية تقييراتها وتقييماتها للحتياجا

المشا ا ا ا ا ا ااروعة

من المواي الخاععة للمراقبة ،كما َتسجل عيي أكبر من البليان في نظام إصيار األذون اإللمترونية للستيراي والتصيير بيالا
من إصيار النس الورقية منها.

األشخاص الذين يعانون من اضطرابات الصحة العقلية واضطرابات تعاطي المخدرات معرضون للخطر
تلفت الهيئة االنتباه بوج خا
العقلية واعطرابا

تعايي المخي ار  .وقي وجي

الخيما  ،بما في ذل خيما

مقلق للناية ،إذ إن يول فت ار
األشا ااخا

إلى انقطاع العلجا

والخيما

المقيمة إلى األشااخا

الذين يعانون من مشاااكل الصااحة

منظمة الصحة العالمية أن أكثر من  40بلي ا قي تعرض النقطاع في هذه

الطواره المنقذة للحياة .وانقطاع الخيما

األسا اااسا ااية نتيجة النتشا ااار جاححة كوفيي 19-أمر

التباعي االجتماعي وما يرتبط ب من ع لة اجتمالية يضا ا ااعان عا ا اانويا عاييية أكبر على

الذين يعانون من مشا اااكل صا ااحة عقلية واعا ااطرابا

يعانون من تل الحاال .

تعايي المخي ار  ،مما قي ي خي من عيي األشا ااخا

وقي تسااببت القيوي المفروعااة على التنقل للحي من انتشااار كوفيي 19-في تعطيل كبير لوصااول متعايي المخي ار
إلى خيما

الناجمة عن تعايي المخي ار

العلج من المخي ار  .ولم ياي ذل إلى زخاية وتفاقم االعا ا ااطرابا

الذين

الطوعي

فحسا ا ااب ،بل

أثر أيض ا ا ا ااا على الص ا ا ا ااحة العامة لمتعايي المخي ار  .فقي أفيي بأن متعايي الهيروخن الذين لم يتمكنوا من الحص ا ا ا ااول على

ع لج إبايالي للماث ار

في إمايايا

األفيونياة عاانوا من أعراض ش ا ا ا ا ا ا اايياية النقطااعهم عن تعااييهاا .وأيى النق

المخاي ار

أيضااا إلى اسااتخيام وساااحل تعايي بييلة ،مثل حقن المخي ار  ،مما يايي إلى مخاير إعااافية متمثلة في انتشااار األمراض

المنقولة باليم ،مثل فيروس نق

المناعة البشرخة/األييز والتها

وقي أثر التيابير التي اتخذتها الحكوما

اآلثار انخفاض توافر المخي ار

عمل المتجرخن بالمخي ار .

المبي الوباحي .C

لمكافحة انتش ااار كوفيي 19-على أسا اواق المخي ار

وزخاية أسا ا ا ااعارها .وعلوة على ذل  ،تأثر قي ار

سا ا ا االطا

غير المش ااروعة .وتش اامل تل

إنفاذ القانون وتنير أسا ا ا اااليب

المخاي ار  ،انخفر نقاال إمايايا

وربماا أيى نق الهيروخن إلى االسا ا ا ا ا ا ااتعااع ا ا ا ا ا ا ااة عنا بمواي خطرة أخرى .ونتيجاة لنق
المخي ار المحلية حي يض اايف المتجرون شا اواحب تُض ا ات
اخم المميا من أجل االس ااتمرار في تلبية الطلب المرتفح باس ااتمرار.

وتس ااتخيم تل الشا اواحب أيضا ا ا ل خاية النق ال المتص ااور بطرخقة اص ااطنالية وأكثر تل الشا اواحب ش اايوعا هو الفنتانيل ونظاحره
المتعيية ،والتي يمكن أن تحقق زخاية ال يستهان بها في حاال

وقي تراجح اس ا ااتهلت المخي ار

القيوي على التجمعا

تناول جرعا

مفرية ومعيال

الوفيا .

التي يرتبط تعاييها عاية بأماكن الحياة الليلية والحفل  ،مثل )اإلكس ا ااتاس ا ااي) ،وذل بس ا اابب

وإغلق أماكنها بهيف السيطرة على الجاححة.

وخبيو أن أسا اواق شا اابكة اإلنترنت المفتوحة والشا اابكة الخيية ،ووسا اااحل التواصا اال االجتماعي ،وتطبيقا

المامنة ،ومنتييا
ُ

اإلنترنت تايي يو ار أكثر برو از في الحص ا ا ا ا ااول على المخي ار
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عملياا

االتجاها

التسا ا ا ا ا ا االيم في المناازل ،وانخفااض التعاامال وجهاا لوجا  ،وانخفااض االعتمااي على النقاي بوص ا ا ا ا ا ا افا وسا ا ا ا ا ا اايلاة يفح هي
الساحية في المعامل

الفريية.

أهمية مواصلة تقديم خدمات الوقاية والعالج
يساور الهيئة القلق إزال ما وري من تقارخر تفيي بتوقح خيما
بينها جاححة كوفيي .19-وتح
واالعطرابا
الممارسا

الهيئة الحكوما

علج متعايي المخي ار في أنحال كثيرة من العالم ،ألسبا

على عمان استمرار تقييم خيما

الناجمة عن تعايي مواي اإليمان باعتبارها من الخيما
القاحمة ووعح استراتيجيا

العلج من اعطرابا

األساسية .وتوصي الهيئة الحكوما

فعالة لضمان استمرار عمل خيما

من

الصحة النفسية
بالنظر في أفضل

الوقاية والعلج وإعاية التأهيل والرعاية اللحقة

وإعاية اإليماج االجتماعي القاحمة على األيلة.

المراقبة الفعالة للمخدرات بوصفها وسيلة لتعزيز السالم واألمن
أي

السا ااياسا ااا

المتبعة في بعر البليان ،بذرخعة )الحر على المخي ار ) ،إلى ريوي فعل غير متناسا اابة ومبالتنة في القمح

يون احترام األصاول القانونية وساياية القانون .وقي أساهمت هذه التيابير في زخاية العنح وما يتصال ب من معيال

وفيا .

وتُبرز الهيئاة في تقرخرهاا لعاام  2020أن على الايول أن تنفاذ نهجا ا ش ا ا ا ا ا ا اااملا ومتمااملا ومتوازنا ا في االسا ا ا ا ا ا ااتجااباا
بالمخي ار  .وخنبني أن تمون النهج مبنية على أسا ااس التناسا ااب عني تحييي العقوبا  ،والمسا اااولية المشا ااتركة ،واحترام حقوق
اإلنسا ا ااان والحرخا

المتعلقاة

وسا ا ااياية القانون من أجل تحقيق أهياف التنمية المسا ا ااتيامة ،وال سا ا اايما الهيف ( 16التشا ا ااجيح على إقامة

مجتمعا مس ااالمة ال ُيهمي فيها أحي من أجل تحقيق التنمية المس ااتيامة ،وإتاحة إمكانية وص ااول الجميح إلى العيالة ،وبنال
ماس اسااا فعالة وخاعااعة للمساااللة وشاااملة للجميح على جميح المسااتوخا ) .وتشااجح اليول على معالجة الصاال القاحمة
بين الجراحم المتصلة بالمخي ار

األخرى ،تماشيا مح االتفاقيا

وغيرها من أشكال الجرخمة المنظمة ،بما في ذل غسل األموال والفساي واألنشطة اإلجرامية

اليولية لمراقبة المخي ار  ،واالتفاقيا

المتعلقة بالجرخمة ومكافحة اإلرها .

ال بالمادتين  14و 14مكر اًر من االتفاقية الوحيدة للمخدرات
استمرار التشاور مع الحكومة األفغانية عم ً
لسنة  1961بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972
في سا ا ااياق المشا ا اااو ار التي أجرتها الهيئة مح حكومة أفنانسا ا ااتان بموجب المايتين  14و 14مكر ار من االتفاقية الوحيية للمخي ار

لسا اانة  1961المعيلة ببروتوكول سا اانة  ،1972شا ااارت وفي من أفنانسا ااتان في اليورة  127للهيئة في شا ااباط/فبراير  .2020ونتيجة
لتل المشاو ار  ،تم استبانة عية مجاال

المتحية والوكاال

محيية في حاجة إلى مساعية مالية و/أو تقنية من المجتمح اليولي ،بما في أجه ة األمم

المتخص اص ااة وغيرها من الجها

المانحة والش ااركال .وخري وص ااح عام لتل المجاال

في التقرخر الس اانوي لعام

 ،2020والهيئة على أهبة االسا ا ااتعياي لمواصا ا االة تيسا ا ااير تقييم اليعم إلى أفنانسا ا ااتان من خلل العمل المسا ا ااتمر مح األمم المتحية
والوكاال

األخرى ،ومح أعضااال المجتمح اليولي عموما .وتشاايي الهيئة على أن الجهوي الرامية إلى تحقيق االسااتقرار في هذا البلي

لن تمون مستيامة يون التصيي بفعالية القتصاي المخي ار غير المشروع في .
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ضرورة االنضمام العالمي إلى المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات
على الرغم من أن االتفاقيا

اليولية الثلث لمراقبة المخي ار

تعي من الصااكوت اليولية التي حظيت بالتصااييق على أوسااح

نطاق ،ال ي ال هنات عيي محيوي من البليان ،وال سا ا اايما في أفرخسيا وآسا ا اايا وأوقيانوسا ا اايا ،لم تنضا ا اام بعي إلى هذه الصا ا ااكوت.

وتواصا اال الهيئة العمل مح تل اليول بهيف يعمها في الجهوي التي تبذلها للنضا اامام إلى هذه الصا ااكوت المهمة يون إبطال

وع اامان إيماج االتفاقيا
االنضمام إلى االتفاقيا

إيماجا ش ااامل في قوانينها الوينية .وتش ااجح الهيئة البليان التي لم تتخذ بعي خطوا

الثلث لمراقبة المخي ار

على أن تفعل ذل .

إيجابية نحو

تعاطي الميثامفيتامين والمؤثرات األفيونية والوفيات الناجمة عن الجرعات المفرطة
ترى الهيئة تواصاال مشااكلة اسااتخيام الميثامفيتامين والماث ار األفيونية االصااطنالية وما يتصاال بها من وفيا
المفرياة .ففي العاام المااعا ا ا ا ا ا ااي ،ازياي عايي الوفياا

بساابب الجرعا

النااجماة عن تعاايي المخاي ار غير المشا ا ا ا ا ا ااروعاة  -وخااصا ا ا ا ا ا ااة الفنتاانيال

والميثامفيتامين  -في أمرخكا الش ا ا اامالية وفي بعر المنايق األخرى من العالم .وخش ا ا ااير التقرخر إلى أن هذه األزمة زاي
بساابب جاححة كوفيي 19-التي من المتوقح أن تسااهم في زخاية أعياي من يعانون من اعااطرابا

الناجمة عن تعايي مواي اإليمان ،إلى جانب زخايا

في االكتئا

والقلق والصا ا ا اايما

تفاقما

الصااحة العقلية واالعااطرابا

والح ن .وتشا ا ا ااجح الهيئة الحكوما

أخرى على أن تتعاون مح موظفي الصااحة العامة والصاايايلة واأليبال والصااانعين والموزعين ورابطا

مرة

حماية المسااتهل وأجه ة

إنفاذ القانون في العمل على تولية الجمهور بالمخاير المقترنة باالسا ا ااتعمال غير السا ا االيم لعقاقير الوصا ا اافا

الطبية والماث ار

األفيونياة االصا ا ا ا ا ا ااطناالياة والميثاامفيتاامين المنتجاة على نحو غير مشا ا ا ا ا ا ااروع ،واتخااذ تايابير للحاي من تعااييهاا وخطر تعااييهاا

بجرعا

مفرية.

االستعمال غير الطبي َّ
للقنب
ال ي ال القلق يسا اااور الهيئة بشا ااأن الخطوا

المتخذة أو الم مح اتخاذها في بعر الواليا

القنب في غير األغراض الطبية والعلمية .وفي حوار وثيق مح اليول ،أكي

القضا اااحية من أجل إباحة اسا ااتعمال

الهيئة من جييي على األحكام األس ا اااس ا ااية للتفاقية

الوحيية للمخي ار لس اانة  1961بص ااينتها المعيلة واتفاقية الماث ار العقلية لس اانة  1971واتفاقية مكافحة االتجار غير المش ااروع
في المخي ار والماث ار العقلية لس ا اانة  .1988وش ا اايي

الهيئة على ع ا اارورة اتخاذ تيابير تش ا ارخعية وإيارخة لقص ا اار إنتاج القنب

وصنع وتصييره واستيرايه وتوزخع واالتجار ب واستعمال وحيازت على األغراض الطبية والعلمية يون سواها.

ُّ
النهج الجماعية في التعامل مع مصطلحات المخدرات
غير أوج التقيم المحرز في العلوم والنهج المجتمعية المتطورة في مجال مراقبة المخي ار

المص ااطلحا

المس ااتخيمة فيما

التي تسا ا ا ا ا ا ااتخيمها اليول

يتعلق بالمخي ار منذ بيل نفاذ اتفاقيا مراقبة المخي ار  .وتحيط الهيئة علم ا بأن المصا ا ا ا ا ا ااطلحا
األعض ا ااال والمنظما الحكومية ا ليولية واألوس ا اااط األكاييمية والمجتمح الميني ،وخاص ا ااة من منظور الوقاية والعلج وإعاية

التأهيل ،قي تنير بمرور الوقت.

وتشا ا اايي الهيئة على أهمية قرار لجنة المخي ار

خيما

الصااحة والرعاية والخيما

 11/61المعنون )التشا ا ااجيح على مناهضا ا ااة الوصا ا اام من أجل عا ا اامان توافر

االجتمالية لمتعايي المخي ار  ،ووصااولهم إلى تل الخيما
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يسااعي توخي الحذر في اساتخيام المصاطلحا

اإلنسان حماية تامة.

في الوقاية من وصام تعايي المخي ار

واالرتهان لها ،وتشاجيح حماية حقوق

وتح الهيئة في تقرخرها الس ا ا ا ا ا اانوي الحكوما على أن تيرس باس ا ا ا ا ا ااتمرار مص ا ا ا ا ا ااطلحاتها المتعلقة بالمخي ار وتل التي قي تمون لهاا

اس ااتعماال غامض ااة أو آثار وص اامية محتملة ،وقي يكون لها أثر على قيرة المجتمح اليولي على التعاون الفعال على مواجهة مش ااكلة

المخاي ار العاالمياة والتص ا ا ا ا ا اايي لهاا معاا .وتاكاي الهيئاة أن التعااون الايولي في مجاال مكاافحاة الم اخي ار يتطلاب فهماا جماالياا للتحايياا

المشتركة ،فضل عن مصطلحا مشتركة تستخيم لوصح مختلح جوانب مشكلة المخي ار العالمية.

تقرير السالئف لعام 2020
جدولة مادة سليفة أولية لألمفيتامين والميثامفيتامين
بنال على توصا ااية الهيئة ،قرر لجنة المخي ار في آذار/مارس  2020إيراج الميثيل ألفا-فينيل-أسا اايتوأسا اايتا

( ،)MAPAوهي

سليفة أولية لممفيتامين والميثامفيتامين ،في الجيول األول من اتفاقية سنة  .1988وعلى غرار المايتين الميمياحيتين ذواتي الصلة،

س ا يتونيترخل ( )APAANوألفا-فينيل أس اايتو أس اايتاميي ( ،)APAAاللتين كانتا قي أخض ااعتا للمراقبة بالفعل،
وهما ألفا-فينيل أس اايتو أ ا
ف ن ماية الميثيل ألفا-فينيل-أس ا اايتوأس ا اايتا

( )MAPAليس لها اس ا ااتخياما

مش ا ااروعة معروفة وخمكن تص ا اانيفها على أنها س ا االيفة

)محورة) .وفي تش ارخن الثاني/نوفمبر  ،2020أصااب هذا القرار ساااري المفعول ليى اليول األيراف ،وزاي عيي الساالحح الخاعااعة

للمراقبة اليولية إلى  .30وقي س ا ا اانت عية حكوما
الوينية لمراقبة السلحح.

وينية لتنفيذ هذا القرار واتخذ

بالفعل تشا ا ا ارخعا

تيابير مختلفة لتع خ نظمها

ضبطيات السالئف الخاضعة للمراقبة الدولية أقل من كميات المخدرات المضبوطة
ظلت عا اابطيا

الساانوا

السا االحح بالنسا اابة لمعظم المخي ار

مسا ااتقرة أو حتى آخذة في االنخفاض .وهذا يفاقم االتجاه الملح في

السااابقة ،الذي يقل في كم الساالحح المضاابوية عن كم المخي ار

المضاابوية ،ال ساايما الميثامفيتامين ،بما يشااير

إلى تحول إلى بياحل محتملة عن المواي الميمياحية التقلييية الخاع ااعة للمراقبة .وفي الوقت نفسا ا  ،هنات إش ااا ار

زخاية قيرة سا ا االطا

واعية على

إنفاذ القانون في جميح أنحال العالم على تحييي ومصا ا ااايرة هذه المواي .واليليل على ذل عا ا اابطيا

ساليفة محورة للميثامفيتامين وعاعت ماخ ار تحت المراقبة اليولية في فييت نام ،وعابطيا
في غر آسيا ،فضل عن سلحح بييلة للفنتانيل في المكسي .

من

من عوامل أساتلة بييلة في بليان

المواد الكيميائية البديلة تنتشر على نطاق واسع – الحاجة إلى إجراء عالمي مشترك
إن اس ا ااتخيام المواي الميمياحية غير المجيولة والس ا االحح المحورة والس ا االحح األولية كبياحل للس ا االحح الخاع ا ااعة للمراقبة في جميح
فئا

المخي ار ياكي الحاجة إلى إجرال عالمي مشااترت .وهنات أيوا متاحة ،وخمكن أن يساااعي اسااتخيامها على نطاق أوسااح من

جانب الحكوما

في اكتشا اااف هذه المواي وتسا ارخح تبايل المعلوما

االسا ااتخبارخة الهامة .ومح ذل  ،يجب أن يكون التنفيذ عالميا.

وقي قامت الهيئة بعية مباي ار  ،منها تحليل نقيي للنهج الممكنة لمعالجة انتش ا ا ا ااار هذه المواي ،والش ا ا ا ااروع في مش ا ا ا اااو ار مح اليول

األعضال لبنال توافق في اآلرال بشأن الموعوع.
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إحراز بعض التقدم في معالجة ا التجار الميسر عبر اإلنترنت-لكن هناك حاجة لعمل المزيد
اتخذ الحكوما

خطوا لمعالجة مس ااألة التياول التجاري للس االحح والمعيا

بالمخي ار في منصا ا ا ااا التعامل التجاري بين الشا ا ا ااركا على اإلنترنت .وتعيي
الش ا ااركا

إلى تعييل

بعر منصااا التعامل

المس ااتخيمة في األنش ااطة غير المش ااروعة المتعلقة

الانهج المتبعة بيلا من مباي ار للتولية تشا ا ا اامل

في القوانين تل م بالتس ا ااجيل من أجل إيراج الس ا االحح الميمياحية في التعامل

التجارخة .غير أن اس ا ااتمرار

التجارخة في إيراج بعر الساالحح الخاعااعة للمراقبة اليولية وبعر الساالحح التي ال تخضااح للمراقبة

ولمن ليس لها استخيام مشروع أو قليلة االستخيام ،يشير إلى الحاجة إلى م خي من العمل في هذا المجال.

تأثير كوفيد 19-على األنشطة المشروعة وغير المشروعة المتصلة بالسالئف
وخع ى األثر على االتجار إلى حي كبير إلى
لجاححة كوفيي 19-العالمية تأثير ماقت على التجارة المش ا ا ا ااروعة بالس ا ا ا االححُ .
التعطيل العام لحركة الش ا ااحن اليولية .وهنات جانبان يثيران القلق مح آثار ياحمة ،هما :أوال ،التص ا اانيح حس ا ااب الطلب للمواي
الميمياحية الوسيطة للمكونا

الصييالنية النشطة والتي قي تصب سلحح فورخة للمخي ار

الحكومية الرامية إلى تفايي حيوث اختلال
التي تواج صعوبا

أو للماث ار

العقلية نتيجة للجهوي

في سالسالة اإلمياي في المساتقبل ،وثانيا ،اساتهياف المتجرخن لشاركا

اقتصايية ناجمة عن الجاححة.

التصانيح

وإزال تفشا ااي جاححة كوفيي ،19-كان من الضا ااروري تبني أسا اااليب مبتمرة للعمل لضا اامان اسا ااتم ارره بفعالية وكفالة في التصا اايي للمواي

الميمياحية المستخيمة في صنح المخي ار بصورة غير مشروعة .وخثني رحيس الهيئة في تصييره لتقرخر الهيئة عن السلحح على ريوي
الحكوما الرامية لض اامان عيم حيوث أعطال واس ااعة النطاق تعرقل إميايا الس االحح الموجهة ألغراض مش ااروعة .وتص ااي الهيئة

لمزمة بتقييم المسا ا اااعية للحكوما بتقنيا

)افت ارعا ا ااية) أو أسا ا اااليب )هجينة) ،مما حول األزمة إلى فرصا ا ااة للعمل بطرخقة أكثر حذقا.

والح رحيس الهيئة أن التمنولوجيا سا ا ا ا ااوف تلعب يو ار أكبر في يفح عجلة العمل في المسا ا ا ا ااتقبل  -وهو ما يحيث بالفعل في عا ا ا ا ااول

اسااتعمال منصااة االتصاااال اإللمترونية لنظام )بيكس) والتوسااح في التيرخب باسااتخيام اإلنترنت في إيار البرنامج العالمي للعتراض
السرخح للمواي الخطرة (برنامج )غرخيس)) ومبايرة مشروع الهيئة ا
للتعلم.

االتجاهات العالمية :تأثر التحليل بقصور اإلبالغ
قي يكون إبلغ الحكوما للهيئة في عام  2019تأثر بجاححة كوفيي ،19-ولمن إجرال تحليل أوفى ويقيق التجاها السالحح العالمية

س اايتطلب إبلغا أكثر تفص اايل ،وال س اايما عن ظروف المض اابويا والمنش ااأ المش ااتب في أو نقاط تسا ارخب المواي المعنية .وفي الوقت
نفس ا ا ا  ،أس ا ا اافر التحس ا ا ااينا النولية والممية في تبايل المعلوما

االس ا ا ااتخبارخة عن نتاحج ملموس ا ا ااة من خلل تحييي الص ا ا اال بين

مضبويا الحكوما مما يرسم صورة لعمل جماعا االتجار المتواصل على ميى عية سنوا .

استخدام الحكومات الكامل ألحكام المادة  12من اتفاقية سنة 1988
تقح معظم حاال

التسارخب من قنوا

الياخلية سايسااعي على إحباط محاوال

التجارة المشاروعة على المساتوى المحلي حاليا ،ومن ثم ف خاية التركي على الضاوابط

المتجرخن اساتهياف مصانعي المواي الميمياحية والصاييالنية المشاروعة للحصاول على

مواي كيمياحية ألغراض غير مشاروعة .وهذا أمر مهم على وج الخصاو

لمنح المتجرخن من االتصاال بالصاناع الشارعيين

من أجل الحص ا ااول على س ا االحح أولية أو مواي كيمياحية وس ا اايطة مخلقة حس ا ااب الطلب لمخي ار
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واألمفيتامينا  .وعيم فهم يبيعة األس اواق الياخلية المحتملة لمثل هذه المواي المخلقة حسااب الطلب ،مح عيم وجوي ع اوابط
ياخلية تحكمها رغم أنها مجيولة يوليا ،من شأنهما أن يقوعا النرض من جيولتها.

النقاط البارزة على الصعيد اإلقليمي في تقرير الهيئة السنوي لعام 2020
أفريقيا
بات عدد متزايد من البلدان في أفريقيا يسممممآل ابن بزراعة القنب لألغراض الطبية أو يخطط للسمممماذ بذل  .ومنها بليان
تعت م تص ا اايير القنب فقط ،لمنها ال تس ا اام باس ا ااتخيام يبيا محليا ،بينما يس ا اام البعر اآلخر باس ا ااتخيام القنب لمغراض

الطبية محليا.

تواجه أجزاء كثيرة من أفريقيا مشمكلة متواصملة تتعلب بالترامادول المصمنوص بصمورة غير مشمروعة وتعاطيه .تواصال بليان

شاامال ووسااط أفرخسيا اإلبلغ عن مضاابويا
غير خاعح للمراقبة اليولية.

من الترامايول المصاانوع بصااورة غير مشااروعة ،وهو ماثر أفيوني اصااطناعي

ال يجمع العديد من البلدان في أفريقيا بانتظام بيانات عن تعايي المخي ار أو عن توافر المواي الخاعااعة للمراقبة للسااتخيام

الطبي ،وخل مها أن ترسي نظم ا وعمليا

لتحسين معالجة تحييا

المخي ار التي تواج كل منها.

القارة األمريكية
أمريكا الوسطى والكاريبي
ال يزال الفسمممماد والعنف وعدم االسممممتقرار االجتماعي والسممممياسممممي مسا ا اااحل خطيرة في أمرخكا الوسا ا ااطى والمارخبي .وال ت ال جرخمة

االتجار بالمخي ار وغيرها من أنواع الجرخمة عبر الوينية ،التي تنخرط فيها عصا ا ااابا الش ا ا اوارع المعروفة باسا ا اام )ماراس) ،سا ا ااببا
للفساي والعنح وعيم االستقرار االجتماعي والسياسي في األماكن المحرومة عمن هذه المنطقة.
التدابير التقييدية التي نفذتها حكومات المنطقة للتصمممممدي لجائحة كوفيد 19-أسمممممفرت عن انخفاض االتجار بالمخدرات.

زاي

مض ا ا اابويا

 .2018وقاي أي

الموكايين في عية بليان في المنطقة ،بما فيها كوس ا ا ااتارخكا ونيكاراغوا وبنما ،في عام  2019مقارنة بعام

التايابير التقييايياة التي نفاذت اه ا الحكوماا

انخفاض كبير أو تعطيل للتجار بالمخي ار

على الحايوي في عاام  2020للتص ا ا ا ا ا ا اايي لجااححاة كوفياي 19-إلى

جوا وبرا .لمن محاوال

نقل الموكايين بح ار عبر المنطقة استمر .

رصمد المخدرات االصمطناعية والمؤثرات النفسمانية الجديدة .باتت المخي ار

االصااطنالية والماث ار

انتشا اار في أمرخكا اللتينية والمارخبي في العقي الماعا ااي تسا ااتيعي اليوم نفس مسا ااتوخا

القنب والموكايين وغيرهما من المخي ار

النفسااانية الجييية التي

الرصا ااي والمراقبة التي تطبق على

الخاعا ا ا ا ااعة للمراقبة اليولية ،كما يتض ا ا ا ا ا من عا ا ا ا اابط ما مجموع  16,9ينا من

وخ عم أن تل المضبويا
األمفيتامين في غواتيماال في عام ُ .2019
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أمريكا الشمالية
ال تزال الجرعمات المفرطمة والوفيمات النماجممة عن تعماطي المخمدرات تغمذي أزممة مخمدرات إقليميمة .ازياي

الوفياا

والميثامفيتامين وتعاييها .وقي أثر جاححة كوفيي 19-على قيرة أمرخكا الش ا ا ا ا ا اامالية على مواجهة التحييا

المتعلقة بتعايي

عن تعااايي المخااي ار

غير المشا ا ا ا ا ا ااروعااة في أمرخكااا الش ا ا ا ا ا ا اماااليااة في عااام  ،2020مح ت ايااي االتجااار بااالفنتااانياال والموكااايين

المخي ار  ،وتوفير العلج لمتعاييها ،بما في ذل الحص ا ا ا ا ااول على األيوخة لعلج اع ا ا ا ا ااطرابا

وخس ااتمر خطر الماث ار

األفيونية في مس ااتوخا

الجاححة إلى تفاقم تعرض متعايي المخي ار

المخي ار

النااجماة

وباحية ،مح زخاية س اامية المخي ار

تعايي الماث ار

األفيونية.

المص اانوعة بص ااورة غير مش ااروعة .وأي

للنتاحج الص ا ا ااحية الس ا ا االبية ،مح ارتفاع مس ا ا ااتوخا

ونوعيتها ويرجة تلوثها وقوتها وتملفتها.

القلق بش ا ا ااأن المعروض من

تدابير إباحة القنب ومبادرات إلغاء تجريمه في أمريكا الشممالية تسمتمر في التطور وفي تشمكيل مالمآل السموق اإلقليمية للقنب.
اعتمااي

الحكومااا

المحليااة والوينيااة في هااذه المنطقااة تاايابير إلباااحااة وإلنااال تجرخم تعااايي القنااب لمغراض غير الطبيااة .وقااي

صا ا ااير تيابير إعا ا ااافية إللنال تجرخم المخي ار تتعلق بمواي غير مشا ا ااروعة أخرى ،مثل السا ا اايلوسا ا اايبين ،في أورخنون والعاصا ا اامة

واشا اانطن ،الواليا

المتحية .وفي المكسا ااي  ،في نهاية عام  ،2020واصا اال الموننرس النظر في مشا ااروع تشا ارخح يسا ااتهيف تعييل

القواعي المتعلقة بالقنب في البلي لتسم للبالنين باستهلك ألغراض غير يبية.

سمممممياسمممممات المكسمممممي ونهجها المتعلقة بمراقبة المخدرات أكثر تركي از على الصمممممحة العامة .اسا ا ا ااتمر مراقبة المخي ار في
المكسا ا ا ا ا ا ايا في عااام  2020في التحول من خلل تنفيااذ خطتهااا اإلنماااحيااة الوينيااة للفترة  ،2024-2019ومن خلل اعتماااي

س ا ااياس ا ااا

جييية مص ا ااممة بحي

تتبح نهجا وقاحيا وس ا ارخح االس ا ااتجابة الحتياجا

السجون والنسال والمراهقين ،وساحر الفئا

الفئا

الس ا ااكانية الض ا ااعيفة ،وال س ا اايما ن الل

المتأثرة أكثر من غيرها بتعايي المخي ار وما يرتبط ب من حاال

صحية.

أمريكا الجنوبية
أثرت جائحة كوفيد 19-على دروب التهريب وعلى طرائب عمليات االتجار الصممغرىو وكذل على عرض المواد الخاضممعة
للمراقبمة والطلمب عليهما في أمريكما الجنوبيمة .مح فرض القيوي المتعلقاة بجااححاة كوفياي 19-في المنطقاة ،أثبتات التنظيماا

اإلجرامية مرة أخرى قيرتها على التميف مح الظروف الجييية .وفي حين أصا ا ااب الحصا ا ااول على المواي الخاعا ا ااعة للمراقبة
أكثر تقيييا وازياي

أسااعار المخي ار

مثل الموكايين بساارعة ،ف ن شاابكا

إنتااج باييلاة إلبقاال أعماالهاا التجاارخاة على قياي الحيااة .وكاانات الجمااعاا

توقح تياليا

اإلغلق والتنلب عليها.

االتجار غير المشااروع تبح

اإلجرامياة المنظماة ذا

عن يرو وتقنيا

المواري األكبر أقاير على

زاد إجمالي الكمية الممكن صممممممممنعها من الكوكايين في كولومبيا بنسممممممممبة  1,5في المائة في عام  2019على الرغم من تراجع

المسممماحة المزروعة بشمممجيرة الكوكا .يمكن تفس ا ااير هذه ال خاية بالتحس ا ااينا

حجم محصول أوراق الموكا ،وإلى ارتفاع مستوى أيال مواقح صنح الموكايين.

التي أُيخلت على تقنيا

ال راعة ،مما أيى إلى زخاية

هنماك نقص في البيمانمات الرسمممممممممميمة عن منماطب ز ارعمة الكوكما غير المشمممممممممروعمة في بيرو منمذ عمام  .2017هاذا االفتقاار إلى

معلوما

محيثة يضا ا ااعح التقييم الشا ا ااامل للتجاها

السا ا اااحية في زراعة الموكا في منطقة األنيي  .وتعرب الهيئة عن قلقها إزاء
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عدم قياس المسممماحة المزروعة بشمممجيرة الكوكا على نحو غير مشمممروص في بيرو في عامي  2018و2019و وتحث البلد على
استكمال وتقديم الدراسات المتعلقة بالسنوات غير المشمولة بالدراسة.

ثمة تزايد في صمممممنع المخدرات االصمممممطناعية ووجودها في أمريكا الجنوبيةو وال سممممميما في شممممميلي .من المتوقح أن تايي

األزمة االقتص ا ااايية التي تس ا ااببت فيها جاححة كوفيي 19-إلى تحوخل أنماط تعايي المخي ار

وأكثر تسا ا ا ااببا في اإليمان .والح المرصا ا ا ااي الشا ا ا اايلي المعني بالمخي ار

واالتجار بها نحو مواي أرخ

احتمال حيوث زخاية في السا ا ا ااوق غير المشا ا ا ااروعة

للمخي ار االصا ا ا ااطنالية التي هي أرخ صا ا ا اانع ا وأسا ا ا ااهل نقلا وتوزخع ا .وخأتي ذل في وقت أصا ا ا ااب في وجوي المخي ار
االصطنالية ،مثل )اإلكستاسي) ،أكثر وعوحا في المنطقة.
تنظيم اسمممممتعمال القنب لألغراض الطبية والعلمية .إن الهيئة على علم بعية مباي ار

في المنطقة تس ا ا ااعى لتنظيم اس ا ا ااتعمال

القنب لمغراض الطبية والعلمية .وتكرر الهيئة تأكيد ما تراه من أن اتفاقية سممنة  1961بصمميغتها المعدلة تسمممآل بزراعة

َّ
القنب وإنتاجه واسمتعماله في األغراض الطبيةو غير أن هذه األنشمطة يجب أن تنفذ بطريقة تتسمب مع المادتين  23و28
من تل االتفاقية.

تشممممممم مهمد أوروغواي زيمادة في عمدد متعماطي َّ
القنمب المنتظمين ومتعماطيمه بكثرةو ويعتبر أكثر من ثلمث هؤالء المتعماطين

وخسا ا ا اام لما مجموع 53 399
مرتهنين له  .وفقا للتقارخر الوينية ،ارتفح متوسا ا ا ااط عمر بيل تعايي القنب إلى  20سا ا ا اانةُ ،
شاخصاا بالحصاول على القنب بوسااحل مصارح بها .ومح ذل  ،لوح في تقرخر المخي ار العالمي لعام  2020أن المتعايين

الذين يحصاالون على القنب بوساااحل مصاارح بها يمثلون نساابة صاانيرة من متعايي القنب في البلي .وتعرب الهيئة عن قلقها

إزاء زيادة اسممممتهالك ا َّ
لقنب حسممممبما أبلغت عنه حكومة أوروغوايو وتود أن تكرر تأكيدها على أن تدابير أو لوائآل إباحة
تعاطي أي مواد خاضعة للمراقبةو ومنها َّ
القنبو ألغراض غير طبيةو ال تتسب مع التزامات الدول األطراف.

في البرازيلو أصممدرت وزارة الصممحة القرار  2020/03الذي يسمممآل لدور العالج بتوفير العالج للمراهقين ممن يعانون من

اضمممممممطرابات تعاطي المخدرات .ووفق ا لي ارسا ا ا ا ااة وينية أجرخت في عام  ،2017ف ن  95في الماحة من يور العلج هذه تتبح
ُنهجا ا غير قااحماة على األيلاة في علج المرعا ا ا ا ا ا ااى .وفي ح خران/يونيا  ،2019أقر الحكوماة قاانوناا من أجال جعال إيخاال
متعايي المخي ار
تعايي المخي ار

إلى المستشييا

إل اميا .وبموجب القانون الجييي ،يمكن أن يعالج المرعى الذين يعانون من اعطرابا

يون موافقة المرخر في حاال

معينة .وتشمجع الهيئة على عدم اسمتخدام العالج اإللزامي إلعادة تأهيل

المرضمممى الذين يعانون من اضمممطرابات تعاطي المخدرات .وتهيب الهيئة بحكومة البرازيل أن تنفذ خدمات عالجية طوعية
قائمة على األدلة مع إيالء االحترام الواجب لحقوق اإلنسان المكفولة للمرضى.

آسيا
شرق آسيا وجنوب شرقها
اسممتمرار الزيادة في صممنع المخدرات االصممطناعية واالتجار بها واسممتعمالها على نحو غير مشممروصل وزيادة النقاء .تعر الهيئة

عن قلقها إزال اسا ا ا ااتمرار ت ايي صا ا ا اانح المخي ار االصا ا ا ااطنالية واالتجار بها واسا ا ا ااتعمالها على نحو غير مشا ا ا ااروع ،وخصا ا ا ااوصا ا ا ااا

الميثامفيتامين الذي ما فتئت األش ا ااكال التي ُتص ا اانح من ت ياي نقال في ش ا اارق آس ا اايا وجنو شا ا ارقها .وقي كانت لمش ا ااكلة المخي ار
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عواقب خطيرة في بليان المنطقة من حي الص ا ااحة وحقوق اإلنس ا ااان واألمن واالقتص ا اااي .وتحث الهيئة بلدان المنطقة على اتخاذ
المزيد من اإلجراءات على الصعيدين المحلي واإلقليمي لمعالجة هذا الوضع الذي ينذر بالخطر.

وخبيو أن القرار الذي اتخذت الصا ا ا ااين في عام  2019بجيولة جميح المواي المرتبطة بالفنتانيل باعتبارها فئة شا ا ا اااملة تضا ا ا اام

عا ا ابطت من هذه المواي على
ص ا اانفا كيمياحيا واحيا قي أيى إلى انخفاض حاي في الممية الم عوم أنها ص ا ااينية المنش ا ااأ التي ُ

الص ااعيي العالمي .ولذل  ،يبيو أن المتجرخن انتقلوا إلى اس ااتخيام س االحح الفنتانيل كوس اايلة لتص اانيح هذه المواي .وثمة حاجة

إلى م خي من التعاون للتصا اايي بفعالية لهذا التحيي الذي ينطوي علي االتجار .وتشمممل األمور التي ال تزال تحظى بأهمية

خماصمممممممممة في همذه المنطقمة التعماون اإل قليميو ووجود آليمات نماجعمة للتنظيم الرقمابيو والفعماليمة في إدارة الحمدود ومراقبتهماو
وتوافر قدرات التحليل الجنائي فيما يتعلب بالسمممممممممالئف وغيره ا من المواد الكيميائية التي يكثر اسمممممممممتخدامها في صمممممممممنع

المخدرات غير المشروعة.

ما زال كثير من البلدان يفتقر إلى بيانات شماملة عن انتشمار تعاطي المخدرات وإلى برامج مسمتندة إلى أدلة علمية للعالج

من االرتهان للمخدرات .في سااياق جاححة كوفيي ،19-ينبني على وج الخصااو

إيلل االهتمام وتمرخس المواري من أجل

مواصا ا ا ا ا ا االة الجهوي الوقاحية والعلجية ،حتى يمكن المحافظة على التقيم المحرز ومنح وقوع أي زخاية إعا ا ا ا ا ا ااافية في مواين

ععح سكان المنطقة.

يجب أن تمتثل إجراءات مراقبة المخدرات لسيادة القانون ومعايير حقوق اإلنسان
أعربت الهيئة م ار ار عن قلقها إزال ما ُيرتمب من انتهاكا جساايمة تمس بحقوق اإلنسااان ،وخصااوصااا األعمال التي ُترتمب خارج إيار
القضا ا ااال ب عم السا ا ااعي إلى تحقيق أهياف مراقبة المخي ار  .وهذه االنتهاكا تشا ا ا اتاكل تعييا على معايير حقوق اإلنسا ا ااان المعترف بها
يولياا ،وتتعاارض مح الت اماا الحكوماا

بمقتض ا ا ا ا ا ااى االتفااقياا

الايولياة الثلث لمراقباة المخاي ار  .و مت ِّر
ذكر الهيئمة جميع الحكوممات بمأن

اإلجراءات الخارجة عن نطاق القضماءو التي تتخذ بزعم السمعي إلى تحقيب أهداف مراقبة المخدراتو تتعارض مع التزاماتها الناشمئة

عن االتفماقيمات المدوليمة الثالث لمراقبمة المخمدرات .وينبغي اتخماذ جميع إجراءات مراقبمة المخمدرات الراميمة لالمتثمال لهمذه االلت ازممات في

إطار االحترام التام لسيادة القانون ومراعاة األصول القانونية الواجبة.

جنوب آسيا
من التحديات الرئيسمية التي تواجهها منطقة جنوب آسميا فيما يتعلب بالمخدرات زيادة االتجار بالهيروين والميثامفيتامين.

خلل الفترة المشاامولة بالتقرخر ،أُفيي بحيوث تحول من االتجار بالعقاقير المخيرة إلى االتجار بالمخي ار

في ذل المنش ا ا ا ا ااطا

األمفيتامينية والس ا ا ا ا االحح الميمياحية .وال ي ال الميثامفيتامين أهم المخي ار

بليان المنطقة .ففي عام  ، 2020استمر في بننلييي عبط كميا

كبيرة من أق ار

االصااطنالية ،بما

المثيرة للقلق في العييي من

)اليابا) ،وهي م خج من الميثامفيتامين

والمافيين .واسا ا ااتمر االتجار بالهيروخن من أفنانسا ا ااتان ب ار ثم عبر اليرو البحرخة .وأُفيي أيضا ا ااا بحيوث زخاية في اسا ا ااتخيام
خيما

التوصيل السرخح ،وكذل الصييليا

التي تعمل عبر الشبكة الخيية واإلنترنت.
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زيادة ضبطيات الهيروين .أبلنت سري النما وملييف والهني عن زخاية في عيي الضبطيا  .وازياي

كمية الهيروخن

المضبوية ألن المتجرخن بالمخي ار استخيموا الير الجنوبي الذي يبيأ من أفنانستان مرو ار ب يران وباكستان ثم يمضي عن
يرخق البحر أو الجو إما مباشرة إلى أوروبا أو عبر جنو آسيا و/أو أفرخسيا و/أو يول الخليج .وتمت هذه الضبطيا
متن قوار في إيار عمليا
سلطا

على

بحرخة ُناتفذ معظمها باالشترات بين وكاال إنفاذ القانون في سري النما وملييف والهني .وعبطت

إنفاذ القانون في الهني كمية ت خي على  3 212كيلوغراما من الهيروخن في عام  ،2019معظمها في بحر العر

األخرى المثيرة للقلق في الفترة المشمولة بالتقرخر زخاية شهيها

وخليج البننال ،على يول الير الجنوبي .ومن االتجاها
تهرخب الهيروخن من ميانمار إلى الهني .وأوقفت السلطا
الترامايول ،بعي أن اكتشفت ت وخر شهايا

الهنيية شحنا

من الصاي ار  ،شملت  20,8مليون قر

من

االستيراي الخاصة بها.

زيادة في تعاطي المستنشقات بين أطفال الشوارص.
يعيش في جنوب آسممممميا ما يقرب من  20في المائة من سمممممكان العالم الذين تتراوذ أعمارهم بين  15و 64عاماو لكن المنطقة
تسممممتأثر بأكثر من ثلث العدد المقدر لمتعاطي المؤثرات األفيونية في العالم أجمع .وشا ا ااهي

بليان جنو آسا ا اايا أيضا ا ااا زخاية في

تبين الي ارسا ااة االسا ااتقصا اااحية الوينية لعام  2019بشا ااأن تعايي مواي اإليمان في
تعايي المسا ااتنشا ااقا بين أيفال الش ا اوارع .وكما تا
الهني ،فالمساتنشاقا هي الفئة الوحيية من مواي اإليمان التي كان معيل انتشاار تعاييها في أوسااط األيفال والمراهقين ( 1,17في

الماحة) أعلى من نظيره ليى البالنين ( 0,58في الماحة) .وأُفيي بمش ا ا اااكل مماثلة في بننلييي ونيبال .وفي بوتان ،يت ايي اس ا ا ااتخيام

المذيبا  ،وخصوصا بين تلميذ الميارس.

يظل أحد العناصممر المحورية في تصممميم برامج وقائية وعالجية فعالة في جميع أنحاء جنوب آسمميا هو جمع البيانات المتصمملة

بالمخدرات من جانب الوكاالت المركزية .ورغم التحسن الممي والنوعي المبير في المعلوما

المتوفرة عن أنماط تعايي المخي ار

في المنطقة ،إال أن هنات حاجة إلى إجرال م خي من البحوث حول أنماط االس ااتهلت واتجاهات من أجل تص ااميم مباي ار علجية

تلبي االحتياجا

المحلية .وتؤكد الهيئة من جديد الحاجة إلى بناء القدرات في مجال عالج المصممممابين باضممممطرابات ناجمة عن

تعاطي المخدرات وإعادة تأهيلهم في هذه المنطقة.

غرب آسيا
ظل اإلنتاج غير المشمروص لألفيون في أفغانسمتان مرتفعا في عام  .2020انخفضات المسااحة الم روعة بخشاخاأل األفيون
في أفنانس ا ااتان للعام الثاني على التوالي في عام  ،2019حي

تراجعت بنس ا اابة  47في الماحة تقرخبا ،من  263 000هكتار

في عام  2018إلى  163 000هكتار في عام  .2019غير أن التقيي ار تش ا ااير إلى أن إنتاج األفيون في عام  2019ظل
على المس ااتوى نفسا ا الذي كان علي تقرخب ا في عام  ،2018ربما بس اابب زخاية ت
النلل .وقي اس ااتأثر أفنانس ااتان بحوالي 84
في الماحة من إنتاج األفيون العالمي على ميى السا ا اانوا
واريا

الخمس الماعا ا ااية ،ولم تظهر حتى اآلن ماش ا ا ا ار

على انخفاض

الهيروخن األفناني المنش ا ااأ إلى األسا ا اواق االس ا ااتهلكية في العالم .وتلح الهيئة بقلق أن اس ا ااتمرار زراعة خش ا ااخاأل

األفيون وإنتاج األفيون على نط اق واس ا ااح في أفنانس ا ااتان ،إلى جانب محيويية جهوي القض ا ااال علي  ،يفض ا اايان إلى اس ا ااتمرار
تقوخر الجهوي التي تبذلها أفنانستان وشركاؤها لتع خ السلم واألمن والتنمية المستيامة في البلي.
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جائحة كوفيد 19-أثرت على أنماط تعاطي المخدرات .نتج عن التيابير التي اسا ا ا ا ا ا ااتُحيثت الحتوال جاححة كوفيي 19-نق
في المخي ار في الساوق غير المشاروعة في المنطقة ،وربما أي إلى زخاية اساتهلت المواي الضاارة المنتجة محليا والعقاقير
الصييالنية ،وغير ذل من المواي المضرة في أوساط من يعانون من اعطرابا

ناجمة عن تعايي المخي ار .

أوروبا
جائحة كوفيد 19-زادت استخدام اإلنترنت والشبكة الخفية لشراء المخدرات بصورة غير قانونية.
يبيو أن القيوي المفروعا ا ااة على السا ا اافر وغيرها من تيابير التباعي االجتماعي التي ُوعا ا ااعت لمب جاححة كوفيي 19-أي

نق

إلى

في بعر المخي ار وارتفاع أساعارها في الساوق غير المشاروعة ،خاصاة على مساتوى البيح بالتج حة .وخعكس نمو تجارة

المخاي ار عبر اإلنترنات من خلل االتصا ا ا ا ا ا اااال

األوعاااع وعاامان عيم توقح اإلميايا

والمعلوما

س تخبارخة الوارية من سالطا
اال ا

المشا ا ا ا ا ا اافرة الخطوا

التي اتخاذتهاا الجمااعاا

على مسااتوى الجملة ،مما يشااكل تحييا

للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).

اإلجرامياة المنظماة للتميف مح

إعااافية لميانا

إنفاذ القانون ،وفقا للتقارخر

إنفاذ القانون والمرك األوروبي لرصاي المخي ار واإليمان ووكالة االتحاي األوروبي

خمدممات العالج المبتكرة :تسا ا ا ا ا ا ااببات جااححاة كوفياي 19-في التقليال من توافر خايماا

العلج وتقاييمهاا ،ولمن هاذا النق

الخيما ُع اتوض ج حيا عن يرخق التطبيب عن بعي وباالسااتعانة بنماذج مبتمرة أخرى لمواصاالة تقييم الخيما
تعايي المخي ار في جميح أنحال المنطقة.

في

العلجية من

صمنع المخدرات االصمطناعية يتزايد في منطقة شمرق أوروباو كما يتبين من تفكي عمليات من النطاقين الصمغير والكبير

على السمواء .ثمة اتجاه مقلق هو االكتشااف المت ايي لصانح المخي ار

االصاطنالية غير المشاروعة في بليان شارق أوروبا،

مقارنة ببليان شمال أوروبا وغربها المعروفة بأنها من بليان المنشأ للمنشطا

مختلح النطاقا

في االتحاي الروسي وأوكرانيا وبيلروس.

األمفيتامينية .فقي تم تفمي عمليا

سرخة من

َّ
القنب والكوكايين أكثر المخدرات تعاطياً في أوروبال معدالت حقن المخدرات في منطقة شرق أوروبا هي األعلى في العالم.
ُقاتير أن أكثر من ربح سا ااكان االتحاي األوروبي ،أي أكثر من  92مليون شا ااخ

تتراوح أعمارهم بين  15و 64عاما ،جربوا المخي ار

غير المشااروعة خلل حياتهم ،وفقا لتقرخر المخي ار األوروبي لعام  .2018وخظل القنب أكثر المخي ار غير المشااروعة اسااتعماال في
وخقير أن معيل انتشاااره الساانوي بلغ  5,4في الماحة في العام نفس ا  .وخحتل الموكايين المرتبة الثانية بين أكثر المخي ار غير
المنطقةُ ،

المش ااروعة تعاييا في أوروبا ،فقي بلغ معيل انتش ااار تعايي الموكايين في الس اانة الس ااابقة في غر أوروبا ووس ااطها  1,4في الماحة في

عام  .2018وظلت منطقة شارق أوروبا المنطقة يون اإلقليمية التي تساتأثر بأعلى معيل انتشاار عالمي لتعايي المخي ار بالحقن بين
األشخا

الذين تتراوح أعمارهم بين  15و 64عاما ،بحوالي  5,5أععاف المتوسط العالمي.

تتخذ عدة بلدان في أوروبا خطوات نحو إباحة اسمتعمال القنب ألغراض غير طبية .تقوم عدة بلدان باسمتكشماف أو وضمع

برامج للقنمب غير الطبي .أصا ا ا ا ا ا اابحات هولنايا أول بلاي أوروبي يبي زراعة وبيح القناب لمغراض غير الطبياة في  10بلاييا

في )مقاهي) مختارة ،وإن كان ذل على أسا اااس ماقت لفترة تجرخبية ميتها أربح سا اانوا  .وخشا ااترط في القنب أن يكون موريا
من منتجين هولناييين مرخ

لهم من الحكوماة ،مح توقح توافر أول محصا ا ا ا ا ا ااول في عاام  .2021ومن بين البلايان األخرى

التي تسااتمشااح إعاافال الطابح القانوني على القنب لمغ ارض غير الطبية لمساامبرغ التي واصاالت العمل على وعااح مشااروع
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قانون لهذا النرض ،وساوخسا ار التي صايقت على إجرال ي ارساة يوخلة األجل لي ارساة اآلثار المحتملة لهذا التيبيرُّ .
تود الهيئة
أن ِّر
َّ
بأن المادة ( 4ج) من تل االتفاقية تقصمممممممر إنتاج
تذكر جميع األطراف في اتفاقية سمممممممنة  1961بصممممممميغتها
المعدلة َّ
االتجار بها واسمتعمالها وحيازتها على األغراض الطبية والعلمية دون
المخدرات وصمنعها وتصمديرها واسمتيرادها وتوزيعها و رِّ
أن أي تدابير تسمممممممآل باسممممممتعمال َّ
القنب لألغراض غير الطبية ت ُّ
عد إخالال بااللتزامات القانونية التي تقع على
سمممم مواهاو و َّ

الدول األطراف.

أوقيانوسيا
ال يزال تهريب المخدرات عبر البلدان واألقاليم الجزرية في المحيط الهادئ مسممممممتمرال والطلب المحلي على الميثامفيتامين
كبيرة عبر البلايان واألقااليم الج رخاة في المحيط الهاايه في يرخقهاا

والكوكمايين في ت ازيمد .ال ت ال المخاي ار تُهر بكمياا
إلى أسا ا ا ا ا ا ااتراليا ونيوزخلنيا .وثمة أيضا ا ا ا ا ا ااا ت ايي في تهرخب الميثامفيتامين .والطلب المحلي على الميثامفيتامين والموكايين في
البلايان الج رخاة في المحيط الهاايه في ت اياي .وماا ازلات البيااناا

البليان واألقاليم الج رخة في المحيط الهايه شب معيومة.

المتعلقاة بمايى تعاايي المخاي ار

والطلاب على العلج في

لم توقع جميع المدول الجزريمة في المحيط الهمادئ على االتفماقيمات المدوليمة الثالث لمراقبمة المخمدرات .إن غيااا

هااذا اإليااار

القاانوني الايولي ،المقترن بتناامي الطلاب المحلي على المخاي ار ومحايويياة القاي ار الوينياة واإلقليمياة للبلايان واألقااليم الج رخاة في

المحيط الهايه يجعل هذه البليان واألقاليم أكثر عرعااة للتجار بالمخي ار وصاانعها على نحو غير مشااروع وما يتصاال بذل من
جراحم ،من بينهاا غسا ا ا ا ا ا اال األموال والفسا ا ا ا ا ا اااي .وتحا

االتفاقيا

على االنضمام إليها بأسرع ما يمكن.

الهيئاة جميح الايول الج رخاة في المحيط الهاايه التي ليسا ا ا ا ا ا اات أي ارفاا بعاي في

إقليم العاصممممة األسمممترالية :دخل حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير  2020تشمممريع يسممممآل بزراعة نبتة َّ
القنب للتعاطي الشمممخصمممي
ألغراض غير طبية .ال ي ال تعايي القنب ألغراض غير يبية يشا ا ا ا ا ااكل جرخمة جناحية بموجب القانون االتحايي األسا ا ا ا ا ااترالي .وتذ اتكر
الهيئاة باأن التطو ار التي تس ا ا ا ا ا اام بااس ا ا ا ا ا ااتعماال القناب ألغراض غير يبياة مخاالفاة ألحكاام االتفااقياا

الايولياة لمراقباة المخاي ار  .وفي

نيوزيلنداو رفض الناخبون في اسممممممممتفتاء مشممممممممروص قانون مقترذ إلباحة َّ
القنب ومراقبته .ويخلت الخطة المتعلقة بالقنب الطبي في
نيوزخلنيا حي النفاذ في  1نيسان/أبرخل  ،2020مما يتي منتجا القنب الطبية للمرعى بوصفة يبية.

جائحة كوفيد 19-تؤثر على أنماط تعاطي المخدرات  .قيمت تحليل

كوفيي 19-على اس ااتهلت المخي ار

لمياه الص ا ا ا اارف الص ا ا ا ااحي معلوما

ليى نحو  56في الماحة من س ااكان أس ااتراليا .وس ااجلت مس ااتوخا

الميثامفيتامين والهيروخن خارج عواصا اام الواليا بينما ُسا اجلت مسا ااتوخا
استهلت القنب عموما وانخفر تعايي )اإلكستاسي).
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مبادرات الهيئة لدعم الدول األعضاء
يدعم مشروص الهيئة للتعلم الدول األعضاء لضمان توافر المواد الخاضعة للمراقبة في مواجهة جائحة

كوفيد19-

في الفترة ما بين كانون األول/ييسا ا ا اامبر  2019وتش ا ا ا ارخن الثاني/نوفمبر  ،2020عقي مشا ا ا ااروع الهيئة للتعلم نشا ا ا ااايا تيرخبيا

يين على اإلنترنت اساتفاي منها  19بلي ا في أربح منايق :أمرخكا الوساطى والمارخبي ( ،)8وشارق
بالحضاور الشاخصاي ونشاا َ
أوروبا ( ،)1وأمرخكا الجنوبية ( ،)3وغر آس ا ا ا اايا ( .)7وقي ُنظمت اليو ار التيرخبية عن بعي لمواص ا ا ا االة يعم الحكوما من
خلل بنال القي ار

مح الترك ي بشكل خا

على توافر المواي الخاععة للمراقبة التي أثر جاححة كوفيي 19-على توافرها.

وفي الفترة المشا ا ا ا ا اامولة بالتقرخر ،تلقى ألول مرة مسا ا ا ا ا اااولون حكوميون من أذربيجان ،وأرمينيا ،وأوزبكسا ا ا ا ا ااتان ،وبلي  ،وبنما،
وتركمانساتان ،وياجيكساتان ،وغيانا ،وقيرغي ساتان ،وكازاخساتان التيرخب من خلل مشاروع الهيئة للتعالم من أجل تع خ فهم
االتفاقيا

اليولية الثلث لمراقبة المخي ار

واالمتثال لها.

ومنذ آذار/مارس  ،2020أصابحت نماحط الهيئة للتعلم اإللمتروني متاحة باإلسابانية فضال عن اإلنملي خة .وبالرغم من زخاية

الطلب على نماحط تيرخب المشروع منذ تفشي كوفيي ،19-أثر القيوي على القيرة على إجرال التيرخب وجها لوج  .وفي أقل

من عام ،تسااجل  812مساااوال حكوميا من  101بلي وإقليم في نماحط التعلم اإللمتروني .وخمكن للساالطا
الحصول على هذه النماحط مجانا بطلبها على البرخي اإللمتروني التالي.incb.learning@un.org :

الوينية المختصااة

جائحة كوفيد 19-تبرز دور النظام الدولي ألذون االستيراد والتصدير
أبرز جاححة كوفيي 19-يور النظام اليولي ألذون االس ا ااتيراي والتص ا اايير ( )I2ESفي النظام اليولي لمراقبة المخي ار  .وقي
شا ا ا ا ا ا اارعت بلايان كثيرة في اتخااذ إجرالا يارحة للتعجيال بعملياة اإلذن بالتجاارة المشا ا ا ا ا ا ااروعة في العقااقير المخ اتايرة والماث ار
العقلية من أجل االستجابة للطلب المت ايي الناجم عن الجاححة.
الوينية المختص ا ااة تبايل المعلوما

المتعلقة

وأنش ا ااأ

الهيئة منتيى مامنا في منص ا ااة نظام  I2ESحتى يتس ا اانى للس ا االطا

شااه ار المنتهية في  1تش ارخن الثاني/نوفمبر  ،2020تسااجلت  23حكومة في النظام ،ليرتفح إجمالي عيي الحكوما

المسااجلة

ونظام  I2ESهو نظام إلمتروني قاحم على الشا اابكة العالمية (الوخب) اسا ااتحيثت الهيئة والمكتب المعني بالمخي ار

والجرخمة،

بالتيابير الخاصة التي تتخذها كل منها لضمان توافر المواي الخاععة للمراقبة أثنال جاححة كوفيي .19-وخلل فترة الا ا ا ا ا ا 12

في إلى  87حكومة.

بيعم مالي وتقني من اليول األعض ا ااال ،من أجل تع خ التجارة اإللمترونية (اللورقية) في المواي الخاع ا ااعة للمراقبة اليولية

من خلل تساهيل التبايل اإللمتروني ألذون االساتيراي والتصايير .وخسااعي النظام السالطا
في إيخال البيانا

وتوفير الوقت وتماليف االتصاال .
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يدعم برنامج "غريدس" التابع للهيئة تبادال سريعا للمعلومات واإلنذارات فيما بين البلدان المشاركةو
ويقدم حلوال عملية لوقف االتجار بالمواد الخطرة غير المجدولة

ييعم البرنامج العالمي للعتراض الس ا ارخح للمواي الخطرة (برنامج )غرخيس)) التبايل الس ا ارخح للمعلوما

واإلنذا ار بين ش ا اابكا جها

الوص اال ،في إيار مبايرتي مش ااروع )آيون) ومش ااروع الشا اراكا العملياتية للتص اايي لتوزخح الماث ار األفيونية وبيعها غير المش ااروعين
)أوبيوخيس) التابعين للهيئة .وهو يسا ا ا ا ااهل اإلجرالا التنفيذية الثناحية والمتعيية األيراف التي تسا ا ا ا اااعي في التحسيقا  ،وخ وي الوكاال

المشاركة بحلول عملية لوقح االتجار بالمواي غير المجيولة.

وفي عام  ،2020جرى تعميم  11إنذا ار عالميا س ا ارخا وإشا ااعا ار خاص ا اا على شا اابكا جها الوصا اال التابعة لبرنامج )غرخيس) ،بما في
إخطار ُعمم في أيار/مايو  2020بشا ا ااأن ظهور ماية األي وتونيتازخن وت ايي حاال اإلبلغ عنها ،وهي ماثر أفيوني اصا ا ااطناعي
ذل
ٌ
قوي وأحي نظاحر اإلتونيتازخن غير الخاعا ااعة للمراقبة اليولية .وقي وعا ااعت ماية األي وتونيتازخن في جيول ماقت في الواليا

المتحية

اعتبا ار من آ /أغسطس  2020ثم استهلت المفوعية األوروبية عملية حظرها عبر االتحاي األوروبي في أيلول/سبتمبر واستعرعت
واألربعين الذي عقي في تشا ا ا ا ارخن

لجنة الخبرال المعنية باالعتماي على األيوخة ،التابعة لمنظمة الص ا ا ا ااحة العالمية ،في اجتماعها الثال
األول/أكتوبر  ،2020تل الماية من أجل تقرخر إيراجها تحت المراقبة اليولية.

وواص اال برنامج )غرخيس) ت وخي الموظفين في جميح أنحال العالم بوص اال الوص ااول إلى أيوا المعلوما
وتاايرخبهم على اس ا ا ا ا ا ااتخاايامهااا يوال فترة جاااححااة كوفيااي 19-الجااارخااة ،من خلل تمنولوجيااا

االس ااتخبارخة التابعة للهيئة

التعلم عن بعااي .وفي الفترة من  1كااانون

الثاني/يناير إلى  1تشا ارخن األول/أكتوبر ُ ،2020عقي  50يورة تيرخبية حضا اارها  1 108موظفين يمثلون  104حكوما ومنظما
يولية في إيار هذا البرنامج بشا ا ااأن مواعا ا اايح شا ا ااملت تبايل المعلوما باسا ا ااتخيام نظام آيونيكس ،وتطوخر المعلوما االسا ا ااتخبارخة،
والتولية بالمواي النفسانية الجييية ،والمناولة اآلمنة للماث ار األفيونية وي ارحق منعها.

وفي عام  ،2020عقي برنامج )غرخيس) عية اجتماعا

ومناساابا ألفرقة خبرال جمعت سااجل أساامال النطاقا المتخص اصااة على

شا اابكة اإلنترنت وأمنال تل السا ااجل  ،وشا ااركا محركا البح على اإلنترنت ،وشا ااركا وسا اااحل التواصا اال االجتماعي ،ومشا اانلي

القطاع الخا

لخيما البرخي العايي والسا ارخح ،وخيما التوصا اايل السا ارخح ،بهيف التعاون مح حكوما اليول األعضا ااال لمنح وقوع

الصااناعا المشااروعة عرعااة السااتنلل المتجرخن بالفنتانيل وغيرها من المواي الخطرة .وفي إيار هذا البرنامج ،أصااير الهيئة قاحمة
ع ا ا ا ا اامت  144ماية من المواي الفنتانيلية التي ااتجر بها أو ع ا ا ا ا اابطت أو عثر عليها في مبيعا

اإلنترنت غير المش ا ا ا ا ااروعة ،أو التي

السمية أو تقارخر الحوايث ذا الصلة .وتشجح الهيئة الحكوما والشركال في الصناعة على االمتناع عن
صنعت ووجي في تقارخر ا
تصنيح أي من المواي الميرجة في تل القاحمة ،أو تسوخقها أو استيرايها أو تصييرها أو توزخعها.

وفي إيار برنامج )غرخيس) ،تيس ا اار الهيئة اس ا ااتخيام موظفي إنفاذ القانون والهيئا

التنظيمية لنظام )آيونيكس) من أجل ع ا اامان تبايل

المعلوما اآلنية المتعلقة باالتجار بالمواي الخطرة ومنصااة االتصااال الخاصااة بعمليا

جمح المعلوما

االسااتخبارخة التي تنسااق الهيئة

شاااونها .وخقيم التقرخر الساانوي معلوما عن عمليتين نسااقتهما الهيئة وهما )عملية فاساات فورووري) و)عملية ترانس) ،اللتان رك تا على
االتجار بالفنتانيل ونظاحر الفنتانيل والميتامين غير الطبي والترامايول.
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تواصل الهيئة دعم الحكومات في التصدي للصنع غير المشروص للمخدرات من خالل مشروص "بريزم"
ومشروص "كوهيجن"ل وعدد قياسي من الضبطيات المترابطة ألنهيدريد الخل

في الفترة المشامولة بتقرخر عام ُ ،2020عممت  10إنذا ار خاصاة بشاأن الصانح واالتجار غير المشاروعين على الحكوما

المشااركة

في مشاروع )برخ م) ومشاروع )كوهيجن) التابعين للهيئة ،واللذين يجمعان بين جها وصال تنفيذية من أكثر من  140حكومة في جميح
أنحال العالم من أجل التص ا اايي لتسا ا ارخب المواي الميمياحية المس ا ااتخيمة في الص ا اانح غير المش ا ااروع للمخي ار االص ا ااطنالية ()برخ م))،

والهيروخن والموكايين ()كوهيجن)) .وشا ااملت المسا اااحل التي أبرزتها اإلنذا ار ما يلي :صا اانح الميثامفيتامين على نحو غير مشا ااروع في
أفنانس ا ااتان االتجاها الس ا اااحية في الس ا االحح في مجال الص ا اانح غير المش ا ااروع للفنتانيل االتجاها

الس ا اااحية في زخاية كفالة ص ا اانح

الميثامفيتامين القاحم في صنع على ماية -1فينيل-2-بروبانون الشحنا المشبوهة المحتوخة على مواي كيمياحية متجهة إلى ميانمار
أنشطة توعوخة عن بيح معيا تستخيم في الصنح غير المشروع للمخي ار عبر منصا التجارة اإللمترونية.

وفي عام  ،2020أسا ا ا ا اافر التعاون بين الهيئة واليوروبول وسا ا ا ا االطا
المش ااح عن ص اال

مش ااتب فيها بين س اات ع اابطيا

بلنارخا وتركيا وجمهورخة إيران اإلسا ا ا ا االمية وهولنيا عن

ألنهييرخي الخل الذي يص اانح في أوروبا وغر آس اايا منذ عام .2017

وتمثل القضااايا الساات ،التي تشاامل قرابة  22 000لتر من أنهييرخي الخل ،أكبر عيي ُكشااح عن حتى اآلن من الضاابطيا
المترابطة للس االحح اس ااتنايا إلى المعلوما االس ااتخبارخة التي أُبلغ عنها من خلل تنبي ص اااير في إيار مش ااروع )كوهيجن)

ونظام )بيكس).
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تقرير الهيئة الخاص إلحياء الذكرى السنوية الستين لالتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة  1961والذكرى

السنوية الخمسين التفاقية المؤثرات العقلية لسنة  .1971يوجز التقرير إنجازات المجتمع الدولي ويبرز

التحديات التي يتعين التصدي لها.

انضمام شبه عالمي وتسريب شبه منعدم للمخدرات أو المؤثرات العقلية من التجارة الدولية المشروعة
تمكن النظام اليولي لمراقبة المخي ار  ،الذي أنش ا ااأت اتفاقيتا س ا اانة  1961وس ا اانة  ،1971من تحقيق المراقبة اليولية على إنتاج

المخي ار والماث ار العقلية وتجارتها واس ا ااتهلكها على نحو مش ا ااروع .واليوم ،ص ا ااار جميح اليول األعض ا ااال تقرخبا أيراف ا في
االتفااقياا

الثلث لمراقباة المخاي ار  ،وهي تمثال نحو  99في المااحة من سا ا ا ا ا ا اكاان العاالم .وعلوة على ذل  ،لم يحايث عملياا أي

تس ا ا ا ارخب للمخي ار المص ا ا ا اانعة والمتاجر بها يوليا على نحو مش ا ا ا ااروع إلى األس ا ا ا اواق غير المش ا ا ا ااروعة ،رغم أن عيي المخي ار

الخاع ا ا ا ااعة للنظام اليولي لمراقبة المخي ار ازياي زخاية كبيرة على ميى العقوي الماع ا ا ا ااية .وفي جميح أنحال العالم ،تم قص ا ا ا اار

ال راعة المشاروعة للنباتا

المخيرة وكذل إنتاج العقاقير المخيرة المشاروعة وتوزخعها واالتجار بها بنجاح على المميا

المقيرة لمغراض الطبية والعلمية.

اللزمة

التحدي الذي تواجهه الدول في تحقيب نهج متوازن إزاء مراقبة المخدرات
تيرت الهيئة أن أحي التحييا

الرحيس ا ا ااية التي تواج اليول عني تنفيذ الت اماتها بموجب االتفاقيا

هو تحقيق توازن مناس ا ا ااب

بين عا ا اامان توافر العقاقير اللزمة يبيا ومنح إسا ا ااالة اسا ا ااتعمالها وإنتاجها على نحو غير مشا ا ااروع واالتجار بها .ومح ذل ،

تش ا اايي الهيئة على أن المعاهيا قي أرس ا اات ،منذ إنش ا اااحهاُ ،نهجا متماملة ومتوازنة في هذا الش ا ااأن ،وأنها أص ا اابحت تتص ا ااير
جهوي المراقبة اليولية للمخي ار في العقوي األخيرة.

الفجوة العالمية المستعصية في استهالك األدوية الخاضعة للمراقبة المستخدمة في العالج
تقير الهيئة أن  92في الماحة من المورفين يسا ااتهلم  17في الماحة فقط من سا ااكان العالم في البليان المرتفعة اليخل .وعلى

النسير من ذل  ،ف ن سابل الوصاول إلى وسااحل مناسابة لتخييف اآلالم ليى  75في الماحة من ساكان العالم  -ال سايما في
البليان المنخفض ا ا ااة والمتوس ا ا ااطة اليخل  -إما محيوية أو معيومة .وال خاية في اس ا ا ااتخيام الماث ار
المرتبطة بأزمة اإلفراط في االساتهلت والجرعا

التملفة في البليان المنخفضة والمتوسطة اليخل.
وتش ااير التقيي ار إلى أن أربعة من كل خمس ااة أش ااخا

األفيونية االص ا ا ااطنالية،

المفرية في بعر البليان ،لم تقابلها زخاية في اساتعمال المورفين الميساور

في البليان المنخفض ااة والمتوس ااطة اليخل ممن يحتاجون إلى علج عقلي أو

عص اابي أو علج من تعايي المخي ار ال يتلقون  .وعلى الرغم من ت ايي أعياي األش ااخا

المص ااابين بالص اارع واع ااطرابا القلق في

جميح أنحال العالم ،أبلنت معظم البليان عن تراجح توافر بعر الماث ار العقلية األسا اااسا ااية المسا ااتخيمة في معالجة تل الحاال منذ

عام  .2012واتس ا ااح التفاو بين البليان التي س ا ااجلت أعلى معيال الس ا ااتهلت الماث ار العقلية وأيناها بين عامي  2012و.2016

وقي وجي الهيئة أن خيما العلج بمسا ا ا ا ا اااعية األيوخة من االرتهان للمواي األفيونية إما غير متاحة أو غير متاحة بالقير المافي في
جميح البليان التي يوجي فيها انتشار كبير لتعايي المخي ار بالحقن.
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مبادرات الوقاية من تعاطي المخدرات غير كافية في كثير من البلدان
تعاني منايق كثيرة في العالم من نق

من آليا

في المباي ار الوقاحية أو انعيامها .وهنات عا ااعح في توفير العلج ،وال يوجي ما يكفي

مكافحة الوصام وتع خ إعاية اإليماج االجتماعي .وختفاقم الوصام بسابب اتباع نهج قانون جناحي غير متناساب وغير

عروري في كثير من األحيان في التعامل مح متعايي المخي ار  .وهاذا ال يتفق مح مبيأ التناسب.

يجب أن تكون تدابير مكافحة المخدرات متناسبة وأن تحترم حقوق اإلنسان
يش ا ا ااير التقرخر الس ا ا اانوي إلى أن بعر اليول األيراف قي نفذ

تيابير مرتبطة بعس ا ا ااكرة إنفاذ القانون ،واالس ا ا ااتخفاف بحقوق

اإلنسااان ،واإلفراط في السااجن ،والحرمان من العلج المناسااب يبيا ،واتباع ُنهج الإنسااانية أو غير متناساابة في إيار تيابير
التصا اايي الوينية لمكافحة المخي ار  .وتذكر الهيئة أن هذه السا ااياسا ااا قي ترتبت عليها آثار سا االبية ،حي أي إلى وصا اام

األشااخا

المتأثرخن بتعايي المخي ار

ستارها لم تحيث بسبب اتفاقيا

وتهميشااهم .وإن انتهاكا

مراقبة المخي ار

حقوق اإلنسااان المرتمبة باساام مكافحة المخي ار

بل على الرغم منها.

وتشايي الهيئة على أن التيابير المتبعة خارج نطاق القانون للتصايي للجراحم المتصالة بالمخي ار
االتفاقيا

اليولية لمراقبة المخي ار  ،التي تشا ا ااترط التصا ا اايي للجراحم الم تصا ا االة بالمخي ار

المتسقة مح أحكام اإلعلن العالمي لحقوق اإلنسان والعهي اليولي الخا

أو تحت

ال يمكن تساوخنها في إيار

بتيابير العيالة الجناحية الرسا ا اامية

بالحقوق المينية والسياسية ،التي تقضي بضرورة

االلت ام بالمعايير المعترف بها يوليًّا لمص ا ا ا ااول القانونية الواجبة .وتلح الهيئة أيض ا ا ا ااا أن هنات يوال ما زالت تطبق عقوبة
اإلعيام على الجراحم المتصلة بالمخي ار .

وخذ اتكر التقرخر بأن حقوق اإلنس ا ا ا ا ا ااان غير قابلة للتص ا ا ا ا ا اارف وال يمكن التفرخط فيها أبي ا ،وخاكي من جييي أن إذا كانت تيابير
مراقبة المخي ار التي تتخذها اليول تنته معايير حقوق اإلنس ا ااان المعترف بها يوليًّا ،ف نها تنته أيض ا ا ا االتفاقيا اليولية
لمراقبة المخي ار .

وتلح الهيئة التطور اإليجابي المتمثل في اعتماي العييي من اليول بياحل لإليانة والعقا

بالمخي ار  ،واعترافها بأن االرتهان للمخي ار

في الجراحم البس ا ا ا اايطة المتص ا ا ا االة

هو حالة انتماسية م منة يمكن الوقاية منها وعلجها.

الحاجة إلى زيادة التركيز على أنشطة المخدرات غير المشروعة على الصعيد الوطني
تش اايي الهيئة على وجو زخاية تركي جهوي مكافحة المخي ار

على اإلنتاج والص اانح والتوزخح بص ااورة غير مش ااروعة ،وعلى

مخاير التس ارخب على الصااعيي المحلي .وال ت ال ال راعة غير المشااروعة لخشااخاأل األفيون وشااجيرة الموكا وكذل عمليا

االتجار بالمخي ار

تش ااكل تهيييا للس ااتقرار الس ااياس ااي واالقتص ااايي واالجتماعي في عيي من البليان .كما أن الفس اااي يعوق

بشا ااكل خطير جهوي مراقبة المخي ار في هذه البليان .وال ي ال منح تس ا ارخب السا االحح الخاعا ااعة للمراقبة التي تُسا ااتعمل في
إنتاج الهيروخن والموكايين يش ا ااكل تحييا خطيرا .وال ت ال زراعة القنب غير المش ا ااروعة مس ا ااتمرة وخجب التص ا اايي لها أيض ا ااا.
وعلوة على ذل  ،هنات زخاية في تعايي المخي ار

االص ا ا ا ا ااطنالية ،التي ال يكون لها في كثير من األحيان أي اس ا ا ا ا ااتخيام

مشااروع ولمن يمكن إنتاجها بسااهولة في أي بلي .وتسااتخيم اإلنترنت ووساااحل التواصاال االجتماعي لتسااوخق المخي ار
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بشا ااكل غير مشا ااروع ،بما في ذل الفنتانيل القوي ،على منصا ااا
إعافية بحاجة إلى معالجة ولم تمن في الحسبان في االتفاقيا

الشا اابكة الخيية باسا ااتخيام العمل

وقت إنشاحها.

الرقمية .وهذه تحييا

ال تزال المؤثرات النفسانية الجديدة تشكل خط ار على الصحة العامة
النفس ا ا ااانية الجييية في س ا ا ااوق المخي ار

إن اس ا ا ااتمرار ظهور العييي من الماث ار

العالمية يش ا ا ااكل خط ار كبي ار على الص ا ا ااحة

العامة ،كما يش ا ا ااكل تحييا أمام تنفيذ تيابير المراقبة .وكثي ار ما يرتبط تعايي الماث ار

تايي إلى حاال

ووفيا

يخول المسا ا ا ااتشا ا ا ااييا

ناجمة عن جرعا

النفس ا ا ااانية الجييية بمش ا ا اااكل ص ا ا ااحية

مفرية .وأبيى اختصا ا ا اااصا ا ا اايو الميميال الذين ييعمون

المتجرخن غير الشا ا ا اارعيين إبياع ا مت ايي ا وهم يرتقون على سا ا ا االم مها ار
صنح مواي كيمياحية وسلحح خاععة للمراقبة بواسطة مواي يسهل شراؤها.

التركيب الميمياحي .فقي أصا ا ا اابحوا اآلن قايرخن على

االستخدام الطبي للقنب المسموذ به بموجب االتفاقياتل يجب على الحكومات ضمان وجود تدابير

للترخيص والمراقبة والرصد

يلح التقرخر السا ا ا اانوي أن االسا ا ا ااتعمال الطبي للقنب ليس مسا ا ا ااموح ا ب بمقتضا ا ا ااى المعاهيا

امتثلت اليول للمقتضا ا ا اايا
الترخي

اليولية لمراقبة المخي ار إال إذا

التعاهيية المصا ا ا ااممة بقصا ا ا ااي منح تسا ا ا ارخب المخي ار السا ا ا ااتعمالها لنير األغراض الطبية ،بما فيها

والمراقبة .وخنبني للحكوما

التي تنشا ا ا ا ا برامج تس ا ا ا اام باالس ا ا ا ااتعمال الطبي للقنبينا

وتسيمها ،وأن ترصي نطاق تسرخب القنبينا

أن ترص ا ا ا ااي آثار تل البرامج

من أجل االستعمال غير الطبي ،وال سيما تسرخبها من أجل أن يتعاياها الشبا .

الهيئة تحذر من أن إباحة القنب ألغراض غير طبية يقوض االتفاقيات
إن التطو ار
أخذ

التي ش ا ا ااهيتها بعر البليان القليلة التي أباحت اس ا ا ااتعمال القنب في األغراض غير الطبية أو س ا ا اامحت ب أو

تتسا ا ا ااام في تشا ا ا ا رخعاتها على المسا ا ا ااتوى يون الويني مح هذا االسا ا ا ااتعمال إنما تضا ا ا ااعح من الطابح العالمي لنطاق

االنض ا ا ا اامام للتفاقيا

اليولية الثلث لمراقبة المخي ار  .وس ا ا ا ااوف يكون ألي زخاية في االس ا ا ا ااتعمال غير الطبي للقنب تأثير

سلبي على الصحة العامة.

النظام الدولي لمراقبة المخدرات مقوم أساسي لحماية صحة الناس ورفاههم في جميع أنحاء العالم
تاكي الهيئة أن تحقيق أهياف االتفاقيا

اليولية لمراقبة المخي ار

يتطلب من البليان أن تضح صحة الناس ورفاههم في صلب

سياسا المخي ار  .وخنبني للحكوما أن تطبق ُنهجا شاملة ومتماملة ومتوازنة في سياسة مراقبة المخي ار  ،وأن تع ز معايير
حقوق اإلنسان ،وأن تعطي األولوخة للوقاية والعلج وإعاية التأهيل .وعلوة على ذل  ،يل م اتخاذ تيابير إعافية للتصيي للتنيار

الحاصل في يبيعة مشكلة المخي ار

العالمية وحجمها .وخنبني أن يكون الحي من العواقب السلبية لتعايي المخي ار

تركي  ،كما ينبني تع خ التعاون اليولي استنايا إلى مبيأ المساولية العامة والمشتركة.
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موعح

الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات

ت
ت
مخي ار  .وقي أُنشئت الهيئ ُة في عام
الهيئ ُة اليولية لمراقبة
المخي ار (الهيئة) هي الهيئ ُة الرقابية المستقلة التي تُعنى برصي تنفيذ المعاهيا اليولية لمراقبة ال ا
ا
ت
ت
المخي ار وخرجح
للمخي ار لسنة  .1961وقي كانت هنات منظما سالفة لها أُنشئت بموجب المعاهيا السابقة لمراقبة
 1968بمقتضى االتفاقية الوحيية
ا
ا
تارخخها إلى عهي عصبة األمم.
ت
ت
خر
وتنشر الهيئ ُة ،استنايا إلى أنشطتها ،تقرخ ار سنوخًّا تحيل  ،عن يرخق لجنة
المخي ار  ،إلى المجلس االقتصايي واالجتماعي التابح لممم المتحية .ا
ا
وخقيم التقر ُ
ت
تحييي االتجاها الخطيرة والتنباا بها ،وتقترح
محايية،
المخي ار في مختلح أنحال العالم .وتحاول الهيئةُ ،بوصفها هيئ اة
يراس اة استقصاحي اة شامل اة عن حالة مراقبة
ا
َ
ا
التيابير التي يل م تاتاخاذها بشأنها.
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