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تصدير

يعد ضمان توافر املواد اخلاضعة للمراقبة لألغراض الطبية والعلمية هدفا شامال لالتفاقية الوحيدة للمخدرات 
لسنة 1961 بصيغتها املعدلة، واتفاقية املؤثرات العقلية لسنة 1971. ومع ذلك، يظل توافر املواد اخلاضعة للمراقبة 
ر احلصول عليها لألغراض الطبية والعلمية غير عادل، حيث تتفاوت مستويات االستهالك املشروع  الدولية وتيسُّ
للمخدرات واملؤثرات العقلية تفاوتا كبيرا داخل املناطق وفيما بينها. وحتقيق التوازن في هذا املجال هو عنصر من 
عناصر احلق في الصحة والهدف الثالث من أهداف التنمية املستدامة املتعلق بالصحة والرفاه. ولهذا السبب تصدر 
الهيئة ملحقا خاصا لهذا التقرير، أي لتقريرها السنوي لعام 2022، حتت عنوان “حتى ال ُيترك أي مريض خلف 
الركب: التقدم املحرز في ضمان ُسبل احلصول على كميات كافية من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية لألغراض 
الطبية والعملية”. ويستند امللحق إلى التقارير املكملة اخلمسة التي أصدرتها الهيئة في الفترة من 1989 إلى 
بلغت بها الهيئة من جانب الدول األعضاء واملجتمع 

ُ
2018، ويستعرض احلالة الراهنة استنادا إلى املعلومات التي أ

املدني. كما أنه يرتبط مببادرة رئيس الدورة اخلامسة والستني للجنة املخدرات بشأن التوسع في تنفيذ االلتزامات 
ر احلصول  املتصلة بالسياسة الدولية املتعلقة باملخدرات في مجال حتسني توافر املواد اخلاضعة للمراقبة وتيسُّ

عليها لألغراض الطبية والعلمية. 

ويؤكد ملحق عام 2022 استمرار التفاوت في استهالك املسكنات األفيونية لعالج األلم واستهالك املؤثرات العقلية 
لعالج مختلف حاالت الصحة العقلية واحلاالت العصبية. ويحدد التقرير العقبات األساسية التي حتول دون ضمان 
توافر كميات كافية، ويقدم مجموعة من التوصيات في طائفة واسعة من املجاالت، منها تدريب املهنيني الصحيني، 
والتوعية، واالحتفاظ باملعارف، والتدابير اإلدارية واملتعلقة بامليزانية، والتشريعات واللوائح، واستخدام أوجه التقدم 
التكنولوجي. فعلى سبيل املثال، نشجع البلدان املنتجة الرئيسية على النظر في خفض أسعار األدوية بالنسبة للبلدان 
املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل وتزويد تلك البلدان بخيار شراء املورفني امليسور التكلفة بدال من املسكنات 
شجع احلكومات أيضا على تطبيق تدابير محددة تهدف إلى حتسني فرص 

ُ
األفيونية االصطناعية األكثر تكلفة. وت

احلصول على األدوية املحتوية على عقاقير مخدرة ومؤثرات عقلية أثناء حاالت الطوارئ، مبا في ذلك أثناء النزاعات 
واجلوائح والكوارث املتصلة باملناخ. وسوف نواصل دعم احلكومات في جهودها الرامية إلى حتسني توافر هذه 
األدوية الهامة، وسنبقى على اتصال وثيق بالسلطات الوطنية أثناء حاالت الطوارئ لضمان عدم انقطاع التجارة في 

األدوية الهامة املحتوية على مواد خاضعة للمراقبة. 

وفي كل عام، يركز الفصل األول من تقريرنا السنوي على مسألة محددة كمساهمة في املناقشات بشأن السياسات 
املتعلقة باملخدرات على الصعيدين الوطني والدولي. ويتضمن الفصل األول من هذا التقرير حتليل الهيئة لالجتاه 
نحو تقنني استعمال القنب. ولهذا األمر أهمية خاصة نظرا إلى أن عددا متزايدا من الدول اعتمد في السنوات 

األخيرة سياسات تسمح باستعمال القنب لألغراض غير الطبية وغير العلمية. 

ويقدم الفصل األول وصفا للتحديات الراهنة التي تواجه الدول واملجتمع، ويلخص التطورات املتعلقة باستعمال 
القنب ومراقبته، ويعرض مختلف النماذج التي استخدمت لتبرير استعمال القنب لألغراض غير الطبية. وقد قمنا 
ُهج السياساتية من املنظور القانوني التفاقيات مراقبة املخدرات، والحظنا أن نهوجا مثل إلغاء 

ُ
بتحليل مختلف الن

التجرمي وإلغاء العقاب ميكن اعتبارها متسقة مع االتفاقيات طاملا استوفت شروطا معينة. فاالتفاقيات تتضمن 
مبدأ التناسب، الذي ينص على بدائل للعقوبة على جرائم معينة. وفي املقابل، فإن تقنني عرض القنب واستعماله 

لألغراض غير الطبية وغير العلمية يتعارض مع أحكام االتفاقيات. 

وتوصلت الهيئة إلى عدة استنتاجات، منها أن النظام املستند إلى االتفاقية يتيح للدول مرونة كبيرة حلماية الشباب، 
وحتسني الصحة العامة، وجتنب السجن غير الضروري، والتصدي لألسواق غير املشروعة وما يتصل بها من جرائم 
منظمة. ولوضع برامج أفضل للتثقيف والوقاية والعالج، ومكافحة اجلرمية املنظمة من خالل الوقاية االجتماعية 
الفعالة وإنفاذ القانون قيمة محورية في إطار هذا النهج. ويالحظ أن التقنني لم يتمكن من ثني الشباب عن تعاطي 
القنب، وأن األسواق غير املشروعة ال تزال قائمة، بل وازدهرت في بعض احلاالت. ولم تتمكن السلطات القضائية 
التي قننت استعمال القنب من حتقيق األهداف التي سعت إليها من خالل التقنني لألغراض الترفيهية. ومما يثير 
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القلق بوجه خاص تسويق وبيع املنتجات القائمة على القنب بطريقة تروق للشباب، فضال عن تراجع التصورات 
عن األضرار املرتبطة بالقنب على الرغم من شدة مفعول منتجات القنب املتاحة في السوق وما يتصل بذلك من 

شواغل صحية. 

وميثل االجتاه نحو تقنني استعمال القنب ألغراض غير طبية حتديا كبيرا للدول األطراف في اتفاقيات مراقبة 
املخدرات. وال تزال الهيئة ملتزمة بالوفاء بواليتها املتمثلة في مساعدة احلكومات على تنفيذ االتفاقيات، وال تزال 
في حوار مع الدول لتعزيز تنفيذ االتفاقيات من أجل حتقيق األهداف املتمثلة في حماية صحة البشرية ورفاهها.

ويستعرض الفصل الثاني من التقرير سير عمل النظام الدولي ملراقبة املخدرات، الذي يعتمد على قيام احلكومات 
بإبالغ الهيئة باملعلومات على نحو دقيق وفي الوقت املناسب. وفي هذا الصدد، من املهم أن تعزز احلكومات آلياتها 
َحث احلكومات على حتسني جمع البيانات عن 

ُ
من أجل رصد زراعة املواد اخلاضعة للمراقبة وإنتاجها وجتارتها. وت

أمناط تعاطي املخدرات، وهو أمر بالغ األهمية بوجه خاص في أفريقيا وأوقيانوسيا، حيث يوجد نقص واضح في 
بيانات تعاطي املخدرات في العديد من البلدان. وتشجع الهيئة الدول املانحة على إدراج الدعم الرامي إلى حتقيق 

هذه الغاية كعنصر من عناصر املساعدة الثنائية. 

ويلفت التقرير االنتباه أيضا إلى ظهور مؤثرات أفيونية اصطناعية قوية املفعول غير متصلة بالفنتانيل ترتبط 
بعدد متزايد من الوفيات الناجمة عن تعاطي جرعات مفرطة، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة تعاطي املؤثرات األفيونية 
بجرعات مفرطة التي ترتبط بشكل رئيسي باستعمال الفنتانيل املصنع بصورة غير مشروعة. وتدعم الهيئة الدول 
األعضاء في معاجلة هذه املشكلة من خالل أنشطة برنامجها العاملي لالعتراض السريع للمواد اخلطرة التابع للهيئة 
)برنامج “غريدس”(، مبا في ذلك الدعم املقدم من شبكة املوظفني التقنيني اإلقليميني، وأدوات مثل نظام اإلخطار 
ا بني السلطات الوطنية. كما نقوم ببناء  باحلوادث التابع ملشروع آيون )IONICS(، الذي ييسر تبادل املعلومات آنيًّ
قدرة احلكومات على العمل مع القطاع اخلاص ملنع استغالل الصناعة املشروعة، مبا يشمل اخلدمات القائمة على 

اإلنترنت واخلدمات اللوجستية والبريدية السريعة، من أجل االجتار باملؤثرات األفيونية االصطناعية اخلطرة. 

رة غير املجدولة املستخدمة في  وتشجع احلكومات على تكثيف جهودها للتصدي النتشار السالئف الكيميائية املحوَّ
صنع املخدرات غير املشروع، من خالل التبادل الطوعي للمعلومات عن الصادرات املخطط لها، باستخدام املوارد 
واألدوات التي تتيحها الهيئة للدول األعضاء، ومن خالل تنفيذ التوصيات الواردة في تقريرنا لعام 2022 بشأن 
تنفيذ املادة 12 من اتفاقية سنة 1988. وتقوم الهيئة بالتوعية بأهمية حتسني تنفيذ املادة 13 من اتفاقية سنة 1988 
دعى احلكومات إلى االستفادة من املواد واألدوات اإلرشادية التي 

ُ
كأداة تكميلية للتصدي للصنع غير املشروع. وت

استحدثتها الهيئة ملنع تسريب املعدات واملواد املستخدمة في االجتار باملخدرات واالجتار بتلك املعدات واملواد، 
والتحقيق في ذلك.

ويساور الهيئة القلق بوجه خاص بشأن الطفرة التي شهدها إنتاج الكوكايني غير املشروع واالجتار به. وتعرض 
الهيئة في التقرير حتليلها للتطورات األخيرة التي أدت إلى زيادة توافر الكوكايني بدرجات نقاء أعلى، وهو ما يشكل 
خطرا متزايدا على الصحة العامة، باعتبار ذلك قضية عاملية. وتشجع الهيئة احلكومات على التصدي لهذا التحدي 
على نحو متسق على الصعيد الدولي باستهداف كل عنصر من عناصر سلسلة اإلمداد وتعطيل التدفقات املالية 
غير املشروعة ذات الصلة. وتواصل الهيئة دعم الدول األعضاء في التصدي لهذه املشكلة، وخصوصا مبنع االجتار 

بالسالئف الكيميائية املستخدمة في الصنع غير املشروع للكوكايني.

وال تزال الهيئة تشعر بالقلق واجلزع إزاء استمرار زراعة خشخاش األفيون وإنتاج األفيون على نطاق واسع في 
أفغانستان على الرغم من احلظر الذي أعلنته السلطات بحكم الواقع. وهناك حاجة ملحة إلى حتسني الوقاية 
والعالج في البلد جلميع األشخاص الذين يتعاطون املخدرات، وال سيما النساء، ونهيب باملجتمع الدولي مواصلة 
دعم اجلهود في مجال مكافحة املخدرات في أفغانستان حلماية الصحة العامة. ويجب أن ينظر إلى ذلك باعتباره 
عنصرا هاما من عناصر املساعدة اإلمنائية املقدمة إلى البلد، الذي تفاقمت فيه التحديات السياسية واالجتماعية 

واالقتصادية بسبب حاالت الطوارئ البيئية واإلنسانية. 

دد في التقرير على احلاجة إلى ضمان عدم متييز التشريعات والسياسات واملمارسات الوطنية ضد األشخاص 
ُ

وش
الذين يتعاطون املخدرات، باعتبار ذلك قضية عاملية. وتشجع التوصيات الدول على وضع سياسات قائمة على 
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طور بإسهام ومشاركة األشخاص الذين يتعاطون املخدرات، وتكون مالئمة ثقافيا ومتاحة للجميع ومتكيفة 
ُ
األدلة، ت

مع الواقع الثقافي واالجتماعي واالقتصادي. 

ر الهيئة احلكومات بضرورة ضمان إمكانية حصول األشخاص الذين 
ِّ
ذك

ُ
دد على مسألة الصحة العقلية. وت

ُ
كما ش

يعانون من األمراض العقلية على العالج املناسب واألدوية الالزمة للتخفيف من املعاناة ومتكينهم من املشاركة 
الكاملة في املجتمع دون وصم أو متييز. وأكد على أهمية إدراج العالج والدعم في مجال الصحة العقلية في النظم 
الصحية الوطنية، وضمان استمرار إمكانية احلصول على هذه اخلدمات، مبا في ذلك أثناء حاالت الطوارئ، من 

أجل اتباع نهج شامل إزاء املشكلة. 

رت احلكومات 
ِّ
ك
ُ
ِظر في مسؤوليات بلدان العبور املتعلقة بالتجارة املشروعة في املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية، وذ

ُ
ون

بالتزاماتها مبقتضى اتفاقيات مراقبة املخدرات وقرارات اجلمعية العامة واملجلس االقتصادي واالجتماعي وجلنة 
املخدرات بشأن ضمان التجارة املأمونة واآلمنة في املواد العابرة، واحلاجة إلى وضع آليات ملنع التسريب أثناء العبور.

ويعرض الفصل الرابع من التقرير استنتاجات الهيئة وتوصياتها املقدمة إلى احلكومات واألمم املتحدة وغيرها من 
املنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية. ونشجع منظمات املجتمع املدني أيضا على أخذ تلك االستنتاجات والتوصيات 

في االعتبار عند التخطيط لعملها. 

وال تزال الهيئة ملتزمة بدعم احلكومات في التنفيذ الكامل لالتفاقيات الثالث ملراقبة املخدرات، مبا في ذلك من 
خالل تنفيذ توصياتها، وفي إحراز تقدم نحو حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وال سيما الهدف 3 املتعلق بالصحة 
والرفاه والهدف 16 املتعلق بالسالم والعدل واملؤسسات القوية. وحتقيقا لهذه الغاية، تواصل الهيئة إجراء حوارات 
وثيقة مع الدول األعضاء، وتدعم احلكومات من خالل مبادرات مثل مشروع الهيئة للتعلم وبرنامج “غريدس”، 
ومختلف النظم التابعة للهيئة التي تيسر تبادل املعلومات بني البلدان واألقاليم. وفي الوقت الذي يسعى فيه املجتمع 
الدولي إلى اإلسراع بوتيرة التقدم املحرز بشأن خطة التنمية املستدامة لعام 2030، في أعقاب جائحة مرض فيروس 
كورونا )كوفيد-19( وحاالت الطوارئ اإلنسانية القائمة، يعد التنفيذ الكامل التفاقيات مراقبة املخدرات أمرا أساسيا 

في اجلهود الرامية إلى حماية صحة البشرية ورفاهها. 

 جاغجيت بافاديا
 رئيسة
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نها على اإلعراب عن أي رأي كان من جانب األمانة  ال تنطوي التسميات املستخَدمة في هذا املنشور وال طريقة عرض املادة التي يتضمَّ
العامة لألمم املتحدة بشأن املركز القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو للسلطات القائمة فيها أو بشأن تعيني حدودها أو تخومها.

ا عند جمع البيانات ذات الصلة. ستخَدم رسميًّ
ُ
وُيشار إلى البلدان واملناطق باألسماء التي كانت ت

وجميع اإلشارات الواردة إلى الدوالر مقصود بها دوالرات الواليات املتحدة األمريكية ما لم يرد غير ذلك.

واسُتخدمت في هذا التقرير املختصرات التالية:

رابطة أمم جنوب شرق آسياآسيان
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1

األول- الفصل 

القنب استعمال  تقنني  نحو  االجتاه   حتليل 
طبية غير  ألغراض 

الدول  من  متزايد  اتبع عدد  املاضي،  العقد  مدى  على   -1
سياسات تهدف إلى ترخيص وتنظيم استعمال املخدرات، وال سيما 
القنب، ألغراض غير طبية وغير علمية. وعادة ما يطلق على إباحة 
وتنظيم إنتاج املخدرات وتصنيعها وتوزيعها واالجتار بها واستعمالها 
وحيازتها ألغراض غير األغراض الطبية أو العلمية “التقنني” أو، 
في بعض احلاالت، “السوق املنظمة”. وقد أولت الهيئة الدولية 
ملراقبة املخدرات )الهيئة(، في تقريرها السنوي لعام 2018، اهتماما 
خاصا ملخاطر وفوائد تعاطي القنب والقنبينات ألغراض طبية)1(. 
ويركز هذا الفصل على االجتاه الرامي إلى تقنني استعمال القنب 

ألغراض غير طبية.

القارة  في  الزمن  من  عقد  قبل  التقنني  هذا  بدأ  وقد   -2
األمريكية وبدأ يظهر اآلن في أوروبا ومناطق أخرى. وفي حني أن 
آسيا وأفريقيا لم تتأثرا بعد به على نطاق واسع، فالتطورات األخيرة 
التي عرفتها جنوب أفريقيا وتايلند قد تكون مبثابة إشارات تنبؤ 
بتغييرات قادمة. وال يزال عدد الدول التي قننت تعاطي املخدرات 
بشكل رسمي ضئيال مقارنة بالعدد اإلجمالي للدول في جميع أنحاء 
العالم، ولكن من املفهوم أن عددا من احلكومات تنظر في اتباع هذا 

املسار في املستقبل القريب.

الراهنة  التحديات  ألف-  القنب: 
والمجتمع للدول  بالنسبة 

متثل مسألة كيفية التعامل مع القنب واملواد املتصلة به،   -3
وتزايد استهالكها واملعروض منها، وما يتصل بذلك من عواقب 
املناقشة  كبيرا في  للجدل شغلت حيزا  ومشاكل، مسألة مثيرة 

املتعلقة باملراقبة الدولية للمخدرات في السنوات األخيرة.

)E/INCB/2018/1 )1، الفصل األول.

ولطاملا كان القنب أكثر املخدرات غير املشروعة تعاطيا في   -4
العالم. ففي عام 2020، بلغ عدد األشخاص الذين يتعاطونه 209 
ماليني شخص، أي ما ميثل 4 في املائة من سكان العالم)2(. وعلى 
مدى العقد املاضي، اتبعت زراعة القنب منحى تصاعديا، وتزايد 
عدد األشخاص الذين يتعاطونه بنسبة 23 في املائة. وتختلف نسبة 
انتشار تعاطي القنب تفاوتا كبيرا حسب املناطق، وهي تبلغ أعلى 

مستوياتها في أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا وغرب أفريقيا.

وتؤثر زراعة القنب وإنتاجه واالجتار به وتعاطيه بصورة   -5
غير مشروعة على جميع املناطق. وقد حتول إنتاج القنب، الذي كان 
موجها في األصل إلى األسواق الداخلية ويرتكز في بعض البلدان 
النامية، إلى شكل أكثر عاملية من أشكال اإلنتاج، كما هو احلال اآلن 
في كل بلد تقريبا)3(. ومع أن نطاق إنتاج القنب غير املشروع واسع 
ويستحيل تقديره بدقة ألن هذه املادة تنتج بصورة غير مشروعة في 
كل املناطق، فقد أبلغ عن الزراعة إما من خالل مؤشرات مباشرة 
)مثل زراعة النبتات أو القضاء على مواقع اإلنتاج( أو مؤشرات غير 
مباشرة )مثل ضبط النبتات واإلبالغ عن منشأ القنب املضبوط( 
من جانب ما ال يقل عن 154 بلدا في الفترة 2010-2020)4(. وإذا 
ما أدرجت كذلك املعلومات النوعية املتعلقة باالجتاهات السائدة 
فيما يتعلق بزراعة القنب في األماكن املغلقة وفي الهواء الطلق، 
فإن هذا العدد سيرتفع إلى أكثر من 190 بلدا وإقليما. وقد ارتفعت 
مضبوطات القنب وراتنج القنب في عام 2020 لتصل إلى 707 4 
أطنان و190 2 طنا على التوالي )بزيادة قدرها 15 و29 في املائة 

مقارنة بعام 2019، على التوالي(.

املخدرات:  الكتيب 3، اجتاهات سوق  العاملي 2022،  املخدرات  )2( تقرير 

القنب واملؤثرات األفيونية )منشورات األمم املتحدة، 2022(.

 Tom Decorte and Gary R. Potter, The Global Cannabis Cultivation )3(

Research Consortium (GCCRC): A Transnational Online Survey of Canna-
bis Growers, EMCDDA Insights Series, vol. No. 26 (Luxembourg, Publi-

.cations Office of the European Union, 2022)

)4( تقرير املخدرات العاملي 2022، الكتيب 3.
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تقنيات  وحسنت  لإلنتاج،  جديدة  أساليب  رت  طوِّ وقد   -6
االستخراج والعزل. ففي عامي 2019 و2020، أبلغ عدد متزايد 
من البلدان عن تنامي زراعة القنب في األماكن املغلقة، التي يبدو 

أنها جتاوزت الزراعة في الهواء الطلق على املستوى العاملي)5(.

وكانت هناك زيادة مطردة خالل السنوات األخيرة في   -7
للقنب،  النفساني  التأثير  ذي  الرئيسي  املكون  محتوى  متوسط 
وهو مادة دلتا-9-تتراهيدروكانابينول، في منتجات القنب. ففي 
أوروبا، زاد محتوى القنب من مادة دلتا-9-تتراهيدروكانابينول بني 
عامي 2010 و2019 بنسبة 40 في املائة وتضاعف بالنسبة لراتنج 
القنب ثالث مرات تقريبا)6(. وفي الواليات املتحدة األمريكية، 
ارتفع متوسط محتوى القنب من مادة دلتا-9-تتراهيدروكانابينول 
في املائة  في   16,16 إلى   1995 عام  في  املائة  في   3,96  من 
عام 2018، فيما ارتفع بالنسبة ملركزات القنب من 13,23 في 
 .)7(2018 عام  في  املائة  في   60,95 إلى   1995 عام  في  املائة 
وظهرت أشكال جديدة من منتجات القنب ذات محتوى عاٍل من 
مادة دلتا-9-تتراهيدروكانابينول، وهي املنتجات الصاحلة لألكل 
ومنتجات التدخني اإللكتروني وغيرها من املنتجات، وهي تسوق 
أ في بعض احلاالت بطرق تروق لألطفال واملراهقني. والقنب  وتعبَّ
متاح بسهولة في أجزاء كثيرة من العالم ومقبول اجتماعيا بدرجة 
متزايدة في بعض املناطق. ويرتبط ذلك بتناقص الوعي مبخاطر 

تعاطي القنب.

وتستعمل القنبينات االصطناعية، التي تكون عموما أكثر   -8
قوة من حيث املفعول من نظيراتها الطبيعية، كبديل للقنب. وألن 
املدى  على  االصطناعية  القنبينات  تخلفها  التي  الضارة  اآلثار 
القصير والطويل ال تزال غير معروفة على نطاق واسع، فقد تكون 

الستعمالها مخاطر وأضرار)8(.

وميثل تزايد توافر ومفعول منتجات القنب املتاحة في األسواق   -9
غير املشروعة خطرا متناميا على الصحة. فقد ازداد الطلب على 
عالج االضطرابات املرتبطة بتعاطي القنب بدرجة كبيرة. ففي الفترة 
املمتدة ما بني عامي 2000 و2018، ارتفعت حاالت القبول في البرامج 
العالجية بسبب االرتهان للقنبينات واألعراض االنسحابية املتعلقة 
بها بأكثر من ثمانية أضعاف على مستوى العالم، وتضاعفت حاالت 
القبول في البرامج العالجية بسبب االضطرابات الذهانية املرتبطة 
بالقنب أكثر من أربع مرات في جميع أنحاء العالم. وفي أفريقيا، 

)5( املرجع نفسه، العنوان الفرعي “يبدو أن الزيادة في زراعة القنب في 

األماكن املغلقة تفوق الزيادة في زراعته في الهواء الطلق”.

 Jakob Manthey and others, “Public health monitoring of cannabis )6(

 use in Europe: prevalence of use, cannabis potency, and treatment rates”,
.The Lancet Regional Health-Europe, vol. 10 (2021)

  “Marijuana’s impact on California: 2020 – cannabis-related ER  )7(

 visits and admissions sky-rocket after medical and recreational marijuana
.laws”, Missouri Medicine, vol. 118, No. 1 (January/February 2021)

Koby Cohen and Aviv M. Weinstein, “Synthetic and non-  )8( 

 synthetic cannabinoid drugs and their adverse effects: a review from
 public health prospective”, Frontiers in Public Health, vol. 6, art. No.162

.(June 2018)

يشكل القنب سببا ملعظم الطلبات املقدمة من أجل العالج من تعاطي 
املخدرات، وهي نسبة أعلى بكثير منها في أي منطقة أخرى.

وقد وافق عدد متزايد من البلدان على استعمال القنب   -10
ألغراض طبية وسمح بزراعة وتصنيع القنب واملواد املتصلة به 
هذه  فذت 

ُ
ن احلاالت،  بعض  وفي  أراضيه.  في  طبية  ألغراض 

البرامج، رمبا بسبب حداثتها، دون إيالء االعتبار الواجب لألحكام 
التي تنظم زراعة القنب ألغراض طبية مبوجب االتفاقية الوحيدة 
للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها املعدلة ببروتوكول سنة 1972. 
مواءمة  بشأن  احلكومات  مع  متواصال  حوارا  الهيئة  واستهلت 
معايير اإلبالغ والرصد فيما يتعلق مبا يحدث على أراضيها من 
زراعة وإنتاج وتصنيع وجتارة واستهالك القنب واملواد املتصلة به 

لألغراض الطبية والعلمية.

وفي الوقت نفسه، في أماكن كثيرة، هناك مفاهيم خاطئة   -11
القنب  وميكن لزراعة  الطبية.  لألغراض  القنب  تعاطي  بشأن 
القنب ألغراض  املنزلي ملستحضرات خالصة  واإلنتاج  املنزلية 
و/أو مواد  أعشاب  مبيدات  على  يحتويا  أن  الذاتي  التطبيب 
سامة أخرى. وبالنظر إلى أن كمية القنبينات غير معروفة، فإن 
حتديد اجلرعة ليس ممكنا. ولذلك قد تكون زراعة القنب وإنتاج 

مستخلصات القنب في املنزل ألغراض التطبيب الذاتي خطيرة.

واملصالح  التوسع  السريعة  القنب  صناعة  سعت  وقد   -12
التجارية األخرى إلى رفع الضوابط املفروضة على تعاطي القنب 
بهدف حتقيق ربح جتاري. وقد أسهم ذلك في تطبيع تعاطي القنب 
والتقليل من شأنه، وبالتالي في تقليص الضرر املتصور املرتبط 

باستهالك القنب. 

باإلنتاج  املرتبطة  اإلجرامية  املنظمات  استفادت  وقد   -13
واالجتار على نطاق واسع وبصورة غير مشروعة من تزايد الطلب 

على القنب.

وقد نوقش تصنيف القنب واملواد املتصلة به في إطار   -14
لعدة  السياسي  املستوى  على  املخدرات  ملراقبة  الدولي  النظام 
سنوات. ودعت بعض جماعات املجتمع املدني وبعض احلكومات 
إلى إعادة جدولة القنب واملواد املتصلة به مبوجب االتفاقيات 
الدولية ملراقبة املخدرات أو حتى إخراجه بالكامل من نطاق املراقبة 
الدولية، األمر الذي من شأنه أن يرقى فعليا إلى مستوى تقنني 
القنب، على أن يترك لكل بلد أمر تقرير الضوابط والقيود التي 

ستطبق على احلصول عليه وتعاطيه. 

ويرى العديد من احلكومات واملجتمع الدولي أن جميع   -15
وكثير من احلكومات غير  هامة.  تشكل حتديات  املسائل  هذه 
متأكدة من أن الضوابط القائمة في بلدانها ال تزال ذات أهمية، 
وهي جتد صعوبة في تنفيذ السياسات ذات الصلة، وتبحث في 
 بعض احلاالت عن حلول بديلة، أي تقنني استعمال القنب ألغراض

غير طبية.
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وميثل هذا االجتاه حتديا متزايدا بالنسبة للمجتمع الدولي،   -16
وال سيما الدول األطراف في االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات، 
التي تقضي، رهنا بأحكام تلك االتفاقيات، بأن يكون أي شكل من 
أشكال استعمال املخدرات مقصورا على األغراض الطبية والعلمية، 
وأن يعامل أي استعمال يتعارض مع أحكام االتفاقيات على أنه 

“جرائم يعاقب عليها”.

والتشريعية  السياساتية  باء-  التطورات 
ومكافحته القنب  بتعاطي  المتصلة 

مراقبة  سياسات  تغيرت  املاضية،  العقود  مدى  على   -17
املخدرات تغيرا كبيرا، فيما يتعلق باملخدرات بوجه عام، وفيما 
يتعلق بالقنب بشكل خاص. وفي حني أن السياسات العامة املتعلقة 
باملخدرات كانت تركز في املقام األول على احلظر وإنفاذ القانون 
بهدف تقليص عرض املخدرات من أجل منع تعاطيها، فقد بدأت 
تعترف  املاضي  القرن  من  والتسعينيات  الثمانينيات  في  الدول 
بتعاطي املخدرات واالرتهان لها باعتبارها مسألة تتصل بالصحة 
أساسا. وأولي مزيد من االهتمام خلفض الطلب على املخدرات من 
 خالل الوقاية والعالج وإعادة التأهيل، وفقا للمادة 38 من اتفاقية
سنة 1961 بصيغتها املعدلة. وفي العديد من البلدان، استكملت 
برامج خفض الطلب على املخدرات بتدابير للتخفيف من اآلثار 

الصحية واالجتماعية الضارة الناجمة عن تعاطي املخدرات.

وفي الوقت نفسه، غيرت عدة دول سياساتها فيما يتعلق   -18
باملقاضاة بسبب األفعال املتصلة باالستعمال الشخصي غير الطبي 
للمخدرات اخلاضعة للمراقبة الدولية: فقد اختار عدد متزايد من 
الدول عدم جترمي استعمال املخدرات ألغراض غير طبية أو عدم 
املعاقبة عليه في ظل ظروف معينة)9(. وبينما حتظر هذه التدابير 
من حيث املبدأ االستعمال ألغراض غير طبية، فإنها أعادت تصنيف 
ألغراض  كميات صغيرة  حيازة  وال سيما  البسيطة،  املخالفات 
االستعمال الشخصي، من “إجرامية” إلى “غير إجرامية” من خالل 
إجراءات تشريعية )“إلغاء التجرمي”( وامتنعت عن املعاقبة بسبب 
هذه املخالفات البسيطة، مع استبدال العقوبة واإلدانة بتدابير 
بديلة، وهي تدابير التثقيف والوقاية والعالج. وأبرز مثال على 
هذا النهج هو اإلصالح الذي أجري في البرتغال في عام 2001)10(. 
ومتتنع دول أخرى عن فرض جزاءات جنائية، حيث إنها تعتمد 
آليات من قبيل توسيع نطاق السلطة التقديرية لالدعاء، والسماح 
مع  أو “التسامح”  الشرطة،  تطبقها  التي  التحويل  مبمارسات 
السلوك غير القانوني )“إلغاء العقاب”(. ومفهوم “إلغاء العقاب”، 
الناطقة باإلسبانية  الذي غالبا ما يستخدم، خاصة في الدول 
والفرنسية، كمرادف ملفهوم “إلغاء التجرمي” يصف احلالة التي 

Peter Roudik and others, Decriminalization of Narcotics (Wash-  )9(

لرصد  األوروبي  واملركز   ،ington D.C., Law Library of Congress, 2016)
 ، “Penalties for drug law offences in Europe at a glance”. املخدرات واإلدمان

.www.emcdda.europa.eu/ :متاح على الرابط التالي

Drug Policy Profiles: Por- ،10( املركز األوروبي لرصد املخدرات واإلدمان(

tugal )لكسمبرغ، منشورات مكتب االحتاد األوروبي، 2011(.

يسجل فيها انخفاض في استخدام اجلزاءات اجلنائية ضد فعل 
إجرامي، األمر الذي ال يتطلب إدخال تغييرات على القانون، مثلما 

يحدث في حالة إلغاء التجرمي)11(.

تعاريف)أ( العقاب:  وإلغاء  التجرمي  وإلغاء  التقنني 

ف مفاهيم “التقنني” أو  على الرغم من أن االتفاقيات نفسها ال تعرِّ

شائعة  املصطلحات  هذه  فإن  العقاب”،  “إلغاء  أو  التجرمي”  “إلغاء 
سياق  في  اآلخرين  املصلحة  وأصحاب  احلكومات  لدى  االستخدام 

للمخدرات.  الدولية  باملراقبة  املتعلق  اخلطاب 

املفروضة  اجلنائية  اجلزاءات  تلغي  التي  السياسات  عادة  سمى 
ُ
وت

املتصلة  البسيطة  واملخالفات  للمخدرات  الشخصي  االستعمال  على 

إلى  يشير  املصطلح  وهذا  التجرمي”.  “إلغاء  باسم  باملخدرات 

إلى  “جنائية”  من  ما  تصنيف جرمية  من خاللها  يعاد  التي  العملية 

تشريعية.  إجراءات  بواسطة  “غير جنائية” 

وُيستخدم مصطلح “إلغاء العقاب” بتواتر أقل. وهو يشير أيضا إلى 
مبواد  متعلق  ن  معيَّ سلوك  على  املفروضة  اجلنائية  اجلزاءات  إلغاء 

 خاضعة للمراقبة. ومقارنة مبصطلح “إلغاء التجرمي”، يصف مفهوم

“إلغاء العقاب” حالة يظل فيها السلوك املعني جرمية جنائية ولكن يجري 
يتطلب ال  وهو  القائمة،  اجلنائية  اجلزاءات  استخدام  تخفيض   فيها 

تبعا لذلك إدخال تغييرات على القانون، خالفا إللغاء التجرمي. وبناء 
إلغاء العقاب اعتماد آليات مثل ممارسات  على ذلك قد يشمل نهج 

وتوسيع  املشروطة،  واألحكام  الشرطة،  تطبقها  التي  التحويل 
للمالحقة كبديل  العامني،  للمدعني  التقديرية  الصالحيات   نطاق 

اجلنائية. وكثيرا ما اعتبر “إلغاء العقاب” مرادفا لـ“إلغاء التجرمي”، 
الهيئة  أن  إال  والفرنسية،  باإلسبانية  الناطقة  الدول  في  سيما  وال 

ترى أن االثنني مفهومان متمايزان. 

القانونية  واألطر  السياسات  عن  املفهومني  هذين  متييز  وينبغي 
اخلاضعة  املواد  وتوريد  استعمال  صراحة  جتيز  التي  الوطنية 
أي  تطبق  وال  علمية،  وغير  طبية  غير  ألغراض  الدولية  للمراقبة 
على  ذلك،  غير  أو  مدنية  أو  إدارية  أو  جنائية  كانت  سواء  عقوبة، 
إلى ذلك عادة  أو حيازتها. ويشار  نة  ملادة معيَّ االستعمال الشخصي 

باسم “التقنني” أو، في بعض البلدان، “السوق املنظمة”.

 ،)E/INCB/2021/1(  2021 لعام  للهيئة  السنوي  التقرير  انظر  )أ( 

الفقرات 382-370.

وفي السنوات ال 20 املاضية، بدأ عدد متزايد من البلدان   -19
من جميع أنحاء العالم في استعمال القنب ومستخلصات القنب 
ألغراض  القنب  تعاطي  عديدة  دول  ونظمت  طبية،  ألغراض 
زيادة  القنب  من  العاملي  اإلنتاج  شهد  ذلك،  على  وبناء  طبية. 
 كبيرة، لينتقل من 468,3 طنا في عام 2019 إلى 650,8 طنا في
عام 2020)12(. وصنفت اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدلة نبتة 
كمواد تسبب  ب 

َّ
القن ب وخالصات وصبغات 

َّ
القن وراتنج  القنب 

األول(.  االستعمال )اجلدول  إلساءة  وقابلة  الشديد  اإلدمان 

)E/INCB/2021/1 )11، الفقرة 378.

)12( املرجع نفسه، الفقرة 148.

http://www.emcdda.europa.eu/
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وعالوة على ذلك، اعتبر في األصل أن نبتة القنب وراتنج القنب 
قابالن إلساءة االستعمال وميكن أن يحدثا آثارا ضارة على نحو 
خاص، ونادرا ما يتم تعاطيهما )اجلدول الرابع(. وفي عام 2018، 
واملواد  ب 

َّ
للقن  

ً
دقيقا  

ً
استعراضا العاملية  الصحة  منظمة  أجرت 

ميكن  املواد  هذه  أن  مفاده  استنتاج  إلى  وتوصلت  به  املتصلة 
أن تكون ذات قيمة عالجية. وبناء على توصية منظمة الصحة 
العاملية، قررت جلنة املخدرات في كانون األول/ديسمبر 2020 
إزالة القنب وراتنج القنب من اجلدول الرابع التفاقية سنة 1961 
 بصيغتها املعدلة على أن يظال في اجلدول األول. وتسمح اتفاقية
القنب  بزراعة  األطراف  للدول  منها(   28 )املادة   1961 سنة 
وتقتضي  معينة)13(.  في ظل ظروف  طبية  واستعماله ألغراض 
ب من أجل 

َّ
االتفاقية أن تقوم الدول بترخيص ومراقبة إنتاج القن

استعماله ألغراض طبية، وأن تنشئ وكالة وطنية تعنى بالقنب، وأن 
ب لألغراض الطبية، وأن 

َّ
توفر تقديرات للمتطلبات الوطنية من القن

 لألدلة املتعلقة بسالمتها 
ً
بينات الدوائية وفقا

َّ
تضمن استعمال القن

تدابير  باحترام  يتعلق  وفعاليتها وفي ظل إشراف طبي. وفيما 
الرقابة املحددة املفروضة على القنب، فإن برامج القنب الطبي 
هذه متتثل لالتفاقيات؛ غير أن “برامج القنب الطبي” تدار في 
بعض الدول دون املراقبة الالزمة التي تتطلبها االتفاقيات أو املعايير 
التي توصي بها منظمة الصحة العاملية فيما يتعلق بالتصنيع اجليد 

واملبادئ التوجيهية اجليدة املتعلقة بالوصف)14(.

وفي السنوات ال 10 املاضية، قننت بعض الدول بشكل رسمي   -20
استعمال القنب ألغراض غير طبية. وقد امتد هذا االجتاه، الذي 
نشأ ألول مرة في القارة األمريكية، إلى أوروبا. وفي أفريقيا وآسيا، 

ال تتبع معظم احلكومات هذا النهج حاليا.

وكانت أوروغواي أول دولة تقنن تعاطي القنب ألغراض غير   -21
طبية وذلك في عام 2013)15(.

ووفرت كندا إمكانية احلصول على القنب بطرق قانونية   -22
ونظمت إنتاجه وحيازته وتوزيعه وبيعه من خالل قانون القنب في 

تشرين األول/أكتوبر 2018)16(.

)13( خصصت الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات، في تقريرها السنوي لعام 

القنب  استعمال  برامج  على  املنطبقة  الرقابة  لتدابير  فرعيا  فصال   ،2014
الفقرات  ،E/INCB/2014/1(  1961 سنة  باتفاقية  عمال  طبية   ألغراض 

.)227-218

)E/INCB/2018/1 )14، الفصل األول.

)15( مت توقيع مشروع قانون تنظيم القنب ليصبح قانونا في كانون األول/

ديسمبر 2013 )القانون رقم 19-172( لتقنني إنتاج القنب ومشتقاته وتوزيعها 
وبيعها واستهالكها ألغراض غير طبية في البلد. وفي أيار/مايو 2014، أصدرت 
احلكومة اللوائح املصاحبة لهذا القانون )املرسوم رقم 014/120 املؤرخ 6 أيار/

مايو 2014(.

Canada, An Act respecting cannabis and to amend the Con-  )16(

 trolled Drugs and Substances Act, the Criminal Code and other Acts,
Statutes of Canada, chap. 16 (2018), also known as Bill C-45; in combina-
tion with Bill C-46, An Act to Amend the Criminal Code (offences relat-
 ing to conveyances) and to make consequential amendments to other

.Acts, Statutes of Canada, chap. 21 (2018)

وفي عام 2012، اشترعت واليتان في الواليات املتحدة -   -23
كولورادو وواشنطن - قوانني لتنظيم استعمال القنب ألغراض غير 
طبية، بعد إجراء اقتراعات بهذا الشأن. وابتداء من السبعينيات 
من القرن العشرين، قامت عدة دول بتحرير قوانينها املتعلقة 
اجلنائية  العقوبات  أو إلغاء  تقليص  إلى  أدى  مما  بالقنب، 
من  وابتداء  القنب.  من  صغيرة  كميات  حيازة  على  املفروضة 
التسعينيات من القرن املاضي، اعتمد العديد من الواليات في 
الواليات املتحدة قوانني سمحت باستعمال القنب غير اخلاضع 
ملقاييس موحدة ألغراض طبية)17(. واعتبارا من 1 تشرين الثاني/

نوفمبر 2022، اعتمدت 19 والية ومقاطعة كولومبيا وإقليمان)18( 
املهم  ومن  ترفيهية.  ألغراض  القنب  استعمال  بشأن  قوانني 
املتحدة)19(،  للواليات  االحتادي  القانون  مبوجب  أنه  مالحظة 
األول، اجلدول  في  املدرجة  املواد  من  مادة  القنب   ال يزال 
وهي مواد يعتبر أنها تنطوي على إمكانية عالية لالرتهان لها 
القنب  حيازة  يجعل  لها، مما  مقبول  استعمال طبي  وال يوجد 

وتوزيعه مخالفة احتادية.

وفي املكسيك، قضت املحكمة العليا في عام 2018 بأن   -24
القانون الذي يحظر استعمال القنب ألغراض ترفيهية في املكسيك 
غير دستوري)20(. وخلصت املحكمة إلى أن للبالغني حقا أساسيا 
في التنمية الشخصية يبيح لهم تقرير أنشطتهم الترفيهية دون 
تدخل من الدولة. وفي أيار/مايو 2022، قضت محكمة العدل العليا 
في املكسيك بأن قانون الصحة العامة في املكسيك، الذي يجيز 
حيازة ما ال يزيد عن 5 غرامات من القنب لالستهالك الشخصي، 
باطل. وذكرت املحكمة العليا أن املالحقة اجلنائية لشخص يتعاطى 
املخدرات هي عقوبة على احليازة وليس لها ما يبررها ألن هذه 

احليازة تقع في نطاق اخلصوصية الشخصية. 

وفي عام 2015، عدلت جامايكا قانونها املتعلق باملخدرات   -25
االستعمال  على  اجلنائية  العقوبات  إلغاء  أجل  من  اخلطيرة 
الشخصي ملا يصل إلى 57 غراما من القنب وحيازتها وحيازة أي 
كمية ألغراض دينية باعتبارها “قربانا في إطار االلتزام بالعقيدة 

الراستافارية”)21(.

في عام 2022، كانت “نظم القنب الطبي” هذه قائمة في 37 والية   )17(

باإلضافة إلى مقاطعة كولومبيا وبورتوريكو وغوام وجزر فيرجن التابعة للواليات 
املتحدة. انظر “State-by-state recreational marijuana laws” )قوانني املاريوانا 
https://:التالي الرابط  متاحة على  والية على حدة(،  بكل  الترفيهية اخلاصة 

.marijuana.procon.org/legal-recreational-marijuana-states-and-dc/ 

أالسكا   ،)2012( كولورادو   ،)2012( واشنطن  الزمني:  بالترتيب   )18(

كاليفورنيا )2016(،   ،)2015( كولومبيا  مقاطعة   ،)2014( أوريغون   ،)2014(
 ،)2018( ميتشيغان   ،)2016( ماساتشوستس   ،)2016( ماين   ،)2016( نيفادا 
جزر ماريانا الشمالية )2018(، إلينوي )2019(، غوام )2019(، مونتانا )2020(، 
فيرمونت )2020(، أريزونا )2020(، نيو جيرسي )2020(، نيو مكسيكو )2021(، 

كونيتيكت )2021(، نيويورك )2021(، فيرجينيا )2021(، رود آيالند )2022(.

 United States, Controlled Substances Act, Public Law No. )19(

.91-513 (27 October 1970)

 Peter Orsi, “Mexico court sets precedent on legal, recreational  )20(

.pot use” AP News, 1 November 2018

جامايكا، صحيفة وقائع أعدتها وزارة العدل بشأن قانون املخدرات   )21(

اخلطيرة )املعدل( لعام 2015.

https://marijuana.procon.org/legal-recreational-marijuana-states-and-dc/
https://marijuana.procon.org/legal-recreational-marijuana-states-and-dc/
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بلد يسمح بزراعة وحيازة أوروبا، تعد مالطة أول  وفي   -26
 كميات صغيرة من القنب لالستعمال الشخصي. وفي كانون األول/
ديسمبر 2021، اعتمد برملان مالطة قانونا بشأن القنب)22( يسمح 
لألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما بأن يزرعوا في 
منازلهم ما يصل إلى أربع نبتات لكل أسرة. ولم تنفذ بعد بعض 

عناصر ذلك القانون.

واتخذت دول أخرى في أوروبا خطوات وتدابير من أجل  -27
تقنني تعاطي القنب، مبا في ذلك ما يلي:

في حزيران/يونيه 2022، أعلنت حكومة لكسمبرغ تفاصيل  )أ(   
مشروع قانون يسمح للبالغني بزراعة ما يصل إلى أربع نبتات من 
القنب في املنزل ألغراض “ترفيهية”. وسُيسَمح أيضا باالستهالك 

غير الطبي في املنزل؛

األول/ تشرين  في  احلكومة،  قدمت  أملانيا،  في  )ب(    
أكتوبر 2022، مخططا لقانون سوف ينظم التوزيع املراقب للقنب 

على البالغني ألغراض غير طبية في متاجر مرخصة؛

العليا في املحكمة  إيطاليا، وفقا حلكم صادر عن  في  )ج(    
عام 2020، ال تشكل زراعة كمية صغيرة جدا من القنب في املنزل 
لالستعمال الشخصي جرمية. وفي عام 2021، ُجمعت توقيعات من 
أجل إجراء استفتاء عن طريق االقتراع في البلد من شأنه أن يقنن 
الزراعة الشخصية للقنب وغيره من النباتات ذات التأثير النفسي 
السيلوسيبني. وفي شباط/فبراير 2022، رفضت املحكمة  مثل 
الدستورية هذا االقتراح ألن أجزاء منه من شأنها أن تنتهك القانون 

الدولي وتنتهك التزامات دولية متعددة)23(؛

في هولندا، جتري حاليا  “جتربة القنب” التي تسمح بإنتاج  )د(   
القنب الترفيهي من أجل تزويد “املقاهي” في عدد محدود من 
البلديات. وميكن أن تؤدي هذه التجربة إلى اعتماد تدابير لتحل 
محل برنامج “املقهى” الطويل األمد في هولندا الذي نشأ في 
السبعينيات من القرن املاضي وسمح ببيع واستهالك كمية صغيرة 
من القنب في “املقاهي”. وفي متوز/يوليه 2022، أعلنت احلكومة 
أنها لن تكون قادرة على استخالص استنتاجات من “جتربة القنب” 
اخلاضعة للتنظيم في عام 2024، حسبما كان مخططا في البداية، 
بحلول إعداد حتليالتهم  على  قادرين  يكونوا  لن  الباحثني   وأن 

عام 2024؛

ل القانون االحتادي املتعلق باملخدرات  في سويسرا، عدِّ )هـ(   
واملؤثرات العقلية في عام 2020 بهدف السماح باملشاريع التجريبية 
التي سيباع فيها القنب من أجل استهالكه ألغراض غير طبية. وقد 
بدأ هذا املشروع في عام 2022 في العديد من املدن الكبيرة )مثل 
بازل وزيوريخ(. وسوف يعد البرملان تنقيحا لهذا القانون بغية إنشاء 

 Malta, Authority on the Responsible Use of Cannabis Act, Act  )22(

.No. 241 (18 December 2021)

 Max Daly, “Legal weed referendum blocked by judges in Italy on )23(

.technicality”, World News, 17 February 2022

سوق منظمة للقنب، أخذا في االعتبار نتائج املشاريع التجريبية 
اجلارية بشأن استعمال القنب ألغراض غير طبية. 

وفي قارات أخرى، يجري االضطالع مببادرات مماثلة.  -28

في  الدستورية  املحكمة  قضت  أفريقيا،  جنوب  ففي   -29 
عام 2018 بأنه يجوز للبالغني، لغرض استهالكهم الشخصي، تعاطي 
القنب وحيازته وزراعته في أي مكان خاص. وأعلنت املحكمة أن 
أحكام القانون املتعلق باملخدرات واالجتار بها لعام 1992، التي 
كانت جترم في السابق أي شكل من أشكال زراعة القنب وحيازته 
واستهالكه، غير دستورية. وال يزال أي شكل من أشكال تعاطي 
القنب أو حيازته أو زراعته ألغراض ترفيهية ال يتم على انفراد 

يشكل مخالفة مبوجب قانون املخدرات.

التصنيف القنب من  أزيل   ،2022 تايلند، في عام  وفي   -30
ن استعماله 

ِّ
في إطار الفئة 5 من قانون املخدرات اجلديد وقن

 باستثناء خالصات القنب أو القنب الليفي )hemp( التي متثل مادة
دلتا-9-تتراهيدروكانابينول أكثر من 0,2 في املائة منها)24(. ولم 

يوضح البرملان بعد اإلطار التنظيمي الدقيق إلنتاج القنب وبيعه.

وعلى الصعيد العاملي، يعكف عدد متزايد من البلدان على  -31
إعداد أطر قانونية مماثلة جتيز توريد واستعمال القنب ألغراض 

غير طبية وتنظمهما.

وهناك تنوع كبير في اللوائح التنظيمية الالزمة ملواجهة  -32
مشكلة القنب، نتيجة الختالف كيفيات تفسير وتطبيق االتفاقيات 
تعتبر  العالم  أنحاء  جميع  في  الدول  معظم  وال تزال  الدولية. 
تعاطي القنب غير مشروع وتظل ملتزمة بحظر إنتاجه واستهالكه 
ألغراض غير طبية/علمية. بيد أن عددا متزايدا من احلكومات 
يتبع استراتيجيات جديدة مثل إلغاء جترمي حيازة كميات صغيرة 
من املخدرات، واستعمال القنب أو منتجاته ألغراض طبية، وعدم 
مقاضاة مرتكبي املخالفات البسيطة املتعلقة بالقنب، وأخيرا، تقنني 

استعمال القنب ألغراض غير طبية)25(.

للتقنني املنطقي  األساس 

لقد مت الترويج ألول مرة لتقنني تعاطي القنب ألغراض غير  -33
طبية في الواليات القضائية التي سبق أن استحدثت برامج “القنب 
الطبي”. وكانت بعض برامج “القنب الطبي” هذه سيئة التنظيم، حيث 
تستخدم املستوصفات إلنشاء سوق قانونية فعلية للقنب الستعماله 
ألغراض غير طبية، ويوفر القنب من خالل هذه املستوصفات ألي 
شخص يستوفي املعايير الواسعة املستخدمة لتعريف “االستعمال 

Nishimura and Asahi, “New classification of narcotics under cat- (24)

.egory 5 of the Narcotics Code”, Lexology, 3 March 2022

املختلفة  للنهج   )2022( احلالي  الوضع  توضح  التي  اخلريطة  انظر   (25)

https://worldpopu-  املتبعة في جميع أنحاء العالم. متاحة على الرابط التالي:
.lationreview.com/country-rankings/countries-where-weed-is-illegal

https://worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-where-weed-is-illegal
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-where-weed-is-illegal
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ألغراض طبية” )في كولورادو وأوريغون وواشنطن( )26(. وقد أدخل 
هذا النهج فكرة القنب باعتباره نباتا “غير مؤذ" و"مفيدا”، مع إغفال 
األدلة العلمية على أضراره الصحية، وساهم في تغيير التصور 
 العام لتعاطي القنب، مما مهد الطريق التخاذ مزيد من اخلطوات

نحو التقنني.

هذه  التخاذ  مختلفة  أسبابا  التقنني  أنصار  وطرح   -34
اخلطوة. وهم يشتركون جميعا في افتراض أن النظام احلالي 
ملراقبة املخدرات قد فشل ويجب استبداله ألنه ليس قادرا على 
 التصدي بفعالية ملشاكل املخدرات على الصعيدين العاملي واملحلي.
وهم يعتقدون أن النهج الصارمة القائمة على احلظر لم تردع 
تعاطي املخدرات وكانت لها أيضا عواقب غير مقصودة وتسببت 

في مشاكل جانبية.

ووفقا للحكومات التي قننت القنب الترفيهي، فاألهداف   -35
الرئيسية لقوانينها هي منع الشباب من احلصول على القنب، 

وحماية الصحة العامة، واحلد من األنشطة غير املشروعة)27(.

وهم يجادلون بالقول إن التقنني من شأنه أن يحمي الصحة   -36
العامة بشكل أفضل ويسمَح بوضع متطلبات صارمة لسالمة املنتج 
التي يسببها املفعول  امللوثات وجتنب األضرار  وجودته، وتقليل 
الشديد. كما يقولون بأن التقنني من شأنه أن ييسر تدابير الوقاية، 
مما يسهل على األشخاص الذين يتعاطون املخدرات التحدث عن 
املشاكل املتعلقة بالقنب وطلب الدعم والعالج. ومن خالل حتويل 
التوزيع إلى قنوات مشروعة، فهم يهدفون إلى احلد من توافر املواد 

واحلد من إمكانية حصول الشباب عليها واستهالكهم لها.

ويرى بعض املدافعني أن هناك حقا من حقوق اإلنسان في   -37
استهالك املخدرات التي يحتمل أن تكون ضارة. وهم يزعمون أنه 
ال ينبغي للدولة أن تتدخل فيما يزعمون أنه حريات مدنية. وهم 
ال يرون مبررا حلظر القنب بالنظر إلى أن التبغ والكحول مسموح 
بهما. وفي بعض البلدان، يعتقد املدافعون عن القنب أن التقاليد 

الثقافية أو الدينية تبرر استعماله ألغراض غير طبية.

وعالوة على ذلك، يجادل أنصار التقنني بالقول إن من شأنه   -38
أن يوقف جترمي تعاطي املخدرات ويقلل من وصم األشخاص الذين 
يتعاطونها، وال سيما الشباب. ومن شأن ذلك أن مينع ما لبعض 
تدابير إنفاذ القانون والتدابير القضائية من أثر غير متناسب محتمل 
على الفئات الضعيفة، مبا في ذلك النساء ومجموعات األقليات 
والسكان املحرومون اقتصاديا، وأن يحد من أوجه عدم املساواة 
في املعاملة في إطار نظام العدالة اجلنائية. وهم يقولون أيضا 
إنه سيمكن من جتنب السجن غير الضروري واكتظاظ السجون 
وسيقلل من األعباء التي تقع على عاتق نظام العدالة اجلنائية 
وسيقلص التكاليف املرتبطة باحلظر وسيعيد ترتيب األولويات فيما 

E/INCB/2018/1 (26)، الفقرة 57.

 Canada, Cannabis Act, (Bill C-45), in combina-،27( على سبيل املثال(

 tion with Bill C-46, An Act to Amend the Criminal Code; and Uruguay,
Ley No. 19.172, Regulación y control de cannabis, Diario Oficial, 7 Janu-

.ary 2014

يتعلق مبوارد إنفاذ القانون. وال تأخذ هذه احلجة في احلسبان 
أن إزالة فئة واحدة من املخالفات ال تعالج بصورة مجدية مشاكل 
أكبر قائمة داخل العديد من نظم العدالة اجلنائية الوطنية تتصل 
 باستمرار وجود متييز مؤسسي منهجي، يلزم اتخاذ تدابير ملعاجلة

أسبابه اجلذرية.

وتدعي احلكومات التي تقترح التقنني أو سمحت به أن من   -39
شأنه أن يقلص سوق املخدرات غير املشروعة وما يتصل بها من 
جرائم وعنف أو حتى أن يقضي عليها، ويخلق سلسلة توريد آمنة 

ويقوض املنظمات اإلجرامية.

وباإلضافة إلى ذلك، تأمل غالبية احلكومات في توليد   -40
إيرادات ضريبية كبيرة وخلق فرص عمل جديدة في إطار االقتصاد 
القانوني. وغالبا ما تثير املصالح التجارية اخلاصة، املرتبطة أحيانا 
بالشركات الكبرى، هذه النقطة في إطار دعمها للتقنني الذي يتوقع 
 أن يولد أرباحا من هذه السوق القانونية اجلديدة التي يفترض

أنها مربحة.

استعمال  لتقنين  مختلفة  جيم-  نماذج 
طبية غير  ألغراض  القنب 

تترجم مختلف املبررات املوصوفة أعاله إلى أطر قانونية   -41
مختلفة تسمح باستعمال القنب ألغراض غير طبية. وفي بعض 
البلدان، بدأ التقنني بواسطة احلكومة، وفي بلدان أخرى عن طريق 
مبادرات االقتراع، وفي بلدان أخرى مت ذلك من خالل قرارات 
املحاكم. وتتبع الدول نهجا متباينة في تنظيمها القانوني، وال سيما 
القنب، وعتبات احليازة، والشروط  يتعلق باألهلية لشراء  فيما 
والقيود املفروضة على الزراعة املنزلية واإلنتاج الصناعي، وحدود 
اإلنتاج، والقواعد الالزمة لضمان جودة املنتج، وقنوات التوزيع 
املسموح بها، مبا في ذلك نوع وعدد منافذ البيع، وتقسيم املناطق 
وقواعد  واملبيعات،  املنتجات  على  الضرائب  وفرض  التجارية، 
الدعاية والالفتات، وأنظمة التتبع اخلاصة برصد القنب من مرحلة 

معاجلة البذور إلى البيع.

إلى  واللوائح  العامة  السياسة  أهداف  اختالف  ويؤدي   -42
املعنية  الدول  إطار  ففي  املتباينة.  التقنني  مناذج  من  مجموعة 
في  احلال  هو  كما  هناك،  يكون  قد  التقنني،  اعتمدت  التي 
هو  كما  أو،  بأسره  للبلد  عموما  ملزم  واحد  أوروغواي، منوذج 
احلال في كندا، منوذج أساسي يحدده القانون االحتادي وحتكمه 
ميكنها التي  االحتادية  الكيانات  تضيفها  التي   االختالفات 

أن تصمم قواعد معينة في والياتها القضائية، أو مجموعة متنوعة من 
األنواع، عندما تنفذ كل والية من واليات البلد حلها القانوني املحدد، 
كما هو احلال في الواليات القضائية املعنية في الواليات املتحدة)28(.

في  بالقنب  املتعلقة  اللوائح  عن  مفصلة  معلومات  على  للحصول   )28(

الواردة في تقرير  أوروغواي وكندا والواليات املتحدة، انظر اجلداول املوجزة 
املخدرات العاملي 2022، الكتيب 3، اجلداول 7-5.
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ويكمن أحد االختالفات الهامة بني مختلف أنواع التقنني   -43
في دور الدولة ودرجة املراقبة املفروضة داخل اإلطار التنظيمي لكل 
منها، بدءا من النماذج اخلاضعة للتنظيم الصارم التي تؤدي فيها 
الدولة دورا مركزيا في العملية برمتها إلى النماذج األقل تنظيما 
التي تركز بقوة على قوى السوق التي تخلق وتشكل قطاعا اقتصاديا 
قانونيا جديدا. وبني هذه األشكال، يوجد أيضا العديد من النماذج 

“املختلطة”.

منوذج  هو  التنظيم  حيث  من  صرامة  األكثر  والنموذج   -44
بأكملها  وتوزيعه  القنب  إنتاج  سلسلة  تظل  حيث  أوروغواي، 
ومشتقاته  القنب  زراعة  ذلك  في  مبا  الدولة،  سيطرة  حتت 
 وإنتاجها واقتناؤها وتسويقها واستيرادها وتصديرها وتوزيعها.
هذه  جميع  ممارسة  أجل  من  تراخيص  على  احلصول  ويلزم 
أو زراعة  لشراء  ترخيص  إلى  يحتاجون  فالبالغون  األنشطة: 
القنب في املنزل، ونوادي القنب يجب أن تكون مسجلة لدى معهد 
تنظيم ومراقبة القنب)29(، والشركات حتتاج إلى ترخيص إلنتاج 
 النبات وتوريده إلى الصيدليات، والصيدليات حتتاج إلى ترخيص

لبيع املخدر.

التقنني  منوذج  إطار  في  أدنى  بدرجة  الدولة  وتسيطر   -45
الكندي: فاإلنتاج التجاري يتطلب ترخيصا احتاديا من أجل املعاجلة، 
ولكن التوزيع هو مسؤولية تتوالها حكومات املقاطعات واألقاليم. 
وفي معظم املقاطعات، يشبه نظام الترخيص للبيع بالتجزئة مثيله 

اخلاص بتنظيم بيع اخلمور.

وميكن العثور على أكبر مجموعة متنوعة من النماذج في   -46
الواليات املتحدة، مبا في ذلك مناذج األعمال الليبرالية للغاية 

واألقل خضوعا للسيطرة والنماذج غير الربحية املنظمة بإحكام.

وفي جميع مخططات التقنني، يقتصر احلصول على القنب   -47
على البالغني ويحظر على املراهقني. ويحدد احلد األقصى للسن 
في 21 عاما في الواليات املتحدة، و18 عاما في أوروغواي ومالطة، 
و19 عاما في معظم مقاطعات كندا)30(. وفي جميع الدول التي 
اعتمدت التقنني، حتدد حماية الشباب كهدف رئيسي. وقد اعتمد 
العديد من البلدان واألقاليم لوائح تنظم التجارة في هذه املواد 
بهدف حماية الشباب. فعلى سبيل املثال، حتظر الدعاية وأشكال 
التعبئة والتغليف التي قد تكون جذابة بالنسبة لألطفال)31(، ويجب 
أن تكون التعبئة والتغليف مصممة حلماية األطفال وأن حتمل 
ملصقات التحذير املطلوبة. وفي بعض الدول، حتظر جميع أشكال 
الدعاية والترويج والرعاية املباشرة وغير املباشرة ملنتجات القنب 

.www.ircca.gub.uy :29( متاح على الرابط التالي(

عند للسن  األدنى  احلد  الفيدرالي  القنب  قانون  يحدد  كندا،  في   (30) 

18 عاما، لكن جميع املقاطعات رفعت حد السن املصرح به للحصول على القنب 
في مقاطعاتها إلى19 عاما، وهو في كيبيك 21 عاما.

 Cannabis Regulatory ،(31) أمثلة في الواليات املتحدة: والية نيوجيرسي

 www.nj.gov/cannabis/:متاح على الرابط ،Commission, “Recreational use”
/adult-personal، ووالية ماين،Cannabis Legalization Act, subchap. 7 ، متاح 

.https://legislature.maine.gov/:على الرابط

ذات التأثير النفساني)32(. وعادة ما ال يسمح بتعاطي القنب في 
األماكن العامة أو بالقرب من املدارس وغيرها من األماكن التي 
يوجد فيها األطفال. وأقرت كندا مخالفات جديدة تتعلق بإشراك 
الشباب في األنشطة املتصلة بالقنب وتوزيع القنب على الشباب 

أو بيعه لهم.

وقد بذل العديد من الدول التي اعتمدت التقنني جهودا   -48
كبيرة لتعزيز برامج الوقاية، التي تستهدف الشباب واملراهقني 
الصحي  النظام  يتخذ  أوروغواي،  ففي  اخلصوص.  وجه  على 
الوطني املتكامل تدابير ترمي إلى التثقيف، والتوعية، والوقاية 
املشورة،  وتقدمي  ينطوي على مشاكل،  الذي  القنب  تعاطي  من 
والتوجيه، والعالج. وفي كندا، تنفذ برامج لتعزيز الوعي العام 

باملخاطر الصحية املرتبطة بتعاطي القنب.

وتختلف األطر القانونية والتنظيمية التي تنظم إنتاج وتوزيع   -49
القنب ومنتجات القنب اختالفا كبيرا في البلدان التي اعتمدت 
التقنني. ففي أوروغواي، يجب على املزارعني التجاريني احلصول 
ومعاجلة  إنتاج  ميكنهم  حتى  حتديدا  الدولة  من  اعتماد  على 
 أصناف موحدة من النبات ذات محتوى منخفض نسبيا من مادة
دلتا-9-تتراهيدروكانابينول. وحتصل الصيدليات املرخصة على 
الدواء من هؤالء املزارعني وتبيعه بشكل حصري للبالغني املسجلني 

املقيمني في أوروغواي.

احتادي  ترخيص  على  احلصول  يلزم  كندا،  وفي   -50
للمعاجلة من أجل إنتاج منتجات القنب وتعبئتها ووسمها. وفيما 
وإقليم مسؤولية  تتولى كل مقاطعة  وتوزيعه،  القنب  ببيع  يتعلق 
وضع وتنفيذ وصيانة وإنفاذ اللوائح اخلاصة بها، مبا في ذلك 
واألسعار  وملكيتها  بالتجزئة  البيع  متاجر  بعدد  منها  ما يتعلق 
املطبقة والضرائب املفروضة. وتختلف مناذج البيع من مقاطعة 
إلى أخرى، حيث يباع القنب عن طريق جتار التجزئة املرخص 
لهم )القطاع اخلاص( ومتاجر التجزئة في املقاطعات )القطاع 
العام( وعبر اإلنترنت. وقد أنشأت بعض املقاطعات احتكارات 
بالتجزئة، والبيع  التوزيع  مستوى  على  احلكومة   تديرها 
في حني أن البعض اآلخر لديه موزعون وجتار جتزئة من القطاع 

اخلاص)33(.

القنب  نوادي  بالتجزئة خارج  البيع  وفي مالطة، يحظر   -51
املسجلة.

وفي الواليات املتحدة، تسمح معظم قوانني الواليات التي   -52
اعتمدت التقنني بإنتاج القنب وبيعه بالتجزئة من قبل الشركات 
الربحية املرخصة)34(. وفي بعض الواليات في الواليات املتحدة، 
أو تقييدها  التجارية  األنشطة  تنظيم  املحلية  للحكومات  ميكن 

.Ley No. 19.172 ،(32) على سبيل املثال، أوروغواي

(33) تقرير املخدرات العاملي 2022.

ستثنى من ذلك واليتا فيرمونت وكونيتيكت ومقاطعة كولومبيا التي 
ُ
ت  (34)

استغالله  ال جتيز  ولكنها  املنزل  في  للبالغني  القنب  وزراعة  بحيازة  تسمح 
جتاريا.

http://www.ircca.gub.uy
http://www.nj.gov/cannabis/adult-personal/
http://www.nj.gov/cannabis/adult-personal/
https://legislature.maine.gov/
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أو حتى حظرها. وبناء على ذلك، ال تسمح غالبية املدن واملقاطعات 
في كاليفورنيا ببيع القنب بالتجزئة: فقد حظرت املتاجر التي 
تبيع القنب ألغراض ترفيهية في 80 في املائة من بلدياتها البالغ 
حظر  فرض  ماساتشوستس،  والية  وفي  بلدية.   482 عددها 
 على متاجر بيع القنب بالتجزئة في أكثر من 110 مدن وبلدات
من أصل 351 مدينة وبلدة)35(. وفي نيوجيرسي، حظرت نحو 400 
بلدية )أكثر من 70 في املائة من املجموع( فتح شركات للقنب داخل 

والياتها القضائية)36(.

وتتفاوت العتبة القانونية للحيازة الشخصية للقنب تفاوتا   -53
كبيرا. ففي حني أن هذه الكمية تبلغ 30 غراما من القنب املجفف 
)أو ما يعادلها( في جميع مقاطعات كندا، تتراوح هذه الكمية في 
واليات الواليات املتحدة بني أوقية واحدة )28,5 غراما( و3 أوقيات، 
بينما حددت كميات متباينة بالنسبة للمركزات. وفي أوروغواي، 
 ميكن لألفراد شراء ما يصل إلى 10 غرامات في األسبوع )أو
40 غراما في الشهر(. وفي مالطة، يسمح للبالغني بحمل ما يصل 

إلى سبعة غرامات من القنب)37(.

وتسمح جميع نظم التقنني تقريبا بزراعة القنب في املنازل   -54
ضمن حدود معينة. ففي أوروغواي، ميكن لألفراد احلصول على 
إذن لزراعة ما يصل إلى ست من إناث نبتات القنب املزهرة لكل 
أسرة من أجل استهالكها اخلاص. ويجب أال يتجاوز إجمالي اإلنتاج 
املنزلي السنوي 480 غراما. ويسمح قانون القنب الكندي لكل أسرة 
بأن تزرع ما يصل إلى أربع من نبتات القنب، ألغراض االستهالك 
الشخصي وانطالقا من بذور أو شتالت مرخصة)38(. وتسمح مالطة 
بزراعة ما يصل إلى أربع نبتات لكل أسرة في املنزل ما دامت غير 
مرئية للعموم. وفي الواليات املتحدة، تسمح غالبية الواليات التي 
اعتمدت التقنني بزراعة ست نبتات، ثالث منها ميكن أن تكون 
مزهرة، للشخص الواحد )ما يصل إلى 12 نبتة لكل أسرة()39(. وفي 
العديد من الواليات القضائية، ينبغي أن تتم الزراعة داخل منطقة 

مغلقة غير مرئية للعموم.

وفي مالطة وأوروغواي، يسمح القانون بوجود رابطات   -55
كندا  لدى  وليس  القنب”()40(.  )“نوادي  واملستهلكني  للمنتجني 
املتحدة أحكام  الواليات  التقنني في  التي اعتمدت  أو الواليات 

قانونية تتعلق بنوادي القنب. 

 Massachusetts Cannabis Control Commission, Municipal  )35(

.Zoning Tracker

 ،Infogram, “Will your town allow NJ legal weed dispensaries?” (36)

 https://infogram.com/municipal-marijua-:التالي الرابط  على  حمتا 
.na-laws-1hd12yxnppelw6k

 Malta, Authority on the Responsible Use of Cannabis Act, Act  (37)

.No. 241

(38) في مقاطعتي مانيتوبا وكيبيك، ال يسمح بالزراعة املنزلية.

(39) ال تسمح واليتا واشنطن ونيوجيرسي بالزراعة املنزلية.

 Malta, Authority on the Responsible Use of Cannabis Act, Act  (40)

.No. 241

وتنظم بعض البلدان التي اعتمدت التقنني محتوى وجودة   -56
منتجات القنب القانونية. ففي أوروغواي، حتدد احلكومة مفعول 
القنب الذي يباع في الصيدليات، وهي ال تسمح إال بعدد قليل من 
األصناف املوحدة من هذا النبات، وكلها ذات مفعول محدود، حيث 
متثل مادة دلتا-9-تتراهيدروكانابينول أقل من 10 في املائة منها. 
وفي بعض الواليات القضائية في الواليات املتحدة، يجب اختبار 
جميع املنتجات الترفيهية من أجل التأكد من مفعولها وسالمتها 
قبل الشروع في بيعها. وهناك اختالف كبير في تنظيم استعمال 
املنتجات الصاحلة لألكل في شكل صلب أو سائل، حيث يتراوح بني 
احلظر الكامل من خالل القيود وعدم فرض أي قيود. وفي كندا، 
أصبح بيع منتجات القنب الصاحلة لألكل ومركزاته قانونيا في 
تشرين األول/أكتوبر 2019 فقط. وفي الواليات املتحدة، يسمح على 
نطاق واسع باملنتجات الصاحلة لألكل، ولكن في الغالب يشترط أن 

يكون لها محتوى محدود من مادة دلتا-9-تتراهيدروكانابينول)41(.

وفي معظم الدول التي اعتمدت التقنني، باستثناء أوروغواي   -57
ومالطة، تفرض ضرائب على بيع القنب الترفيهي ومنتجات القنب 
بالتجزئة. وتختلف هذه الضرائب اختالفا كبيرا من والية قضائية 
إلى أخرى. ففي الواليات املتحدة، تتراوح الضرائب بني 3 و37 في 
املائة. وباإلضافة إلى ذلك، فتراخيص بدء النشاط لها تكلفة وميكن 

فرض رسوم ترخيص.

وباختصار، ميكن القول إن النماذج تتعدد بتعدد الواليات   -58
القضائية التي قننت استعمال القنبي ألغراض غير طبية.

ضوء  في  مختلفة  سياساتية  دال-  نُهج 
المخدرات مراقبة  اتفاقيات 

يجب تقييم مختلف النهج السياساتية املتعلقة مبكافحة   -59
القانوني التفاقيات مراقبة  املنظور  القنب بطريقة متباينة من 

املخدرات.

نهج وكذلك  التجرمي”،  “إلغاء  نهج  اعتبار  وميكن   -60 
احترامهما  حيث  من  االتفاقيات  مع  متسقني  العقاب”  “إلغاء 
لاللتزام بقصر استعمال املخدرات على األغراض الطبية والعلمية 
بشرط أن يظل ضمن حدود معينة حتددها االتفاقيات)42(. وتعترف 
االتفاقيات الثالث ملراقبة املخدرات بعدد محدود من االستثناءات 
من االلتزام التعاهدي باعتبار تعاطي املخدرات ألغراض غير طبية 

“جرمية تستوجب العقاب”:

تسمح االتفاقيات بتطبيق عقوبات بديلة على االستعمال  )أ(   
واألفعال  والعقاب.  اإلدانة  من  بدال  للمخدرات  الشخصي 
اإلجرامية املتصلة باملخدرات، مبا فيها التي تنطوي منها على 

(41) في غالبية الواليات التي اعتمدت التقنني في الواليات املتحدة، يجب 

من  ملليغرامات   10 أو   5 من  أكثر  على  لألكل  الصاحلة  املنتجات  أال حتتوي 
التتراهيدروكانابينول لكل خدمة. وال توجد لدى نيو مكسيكو ونيويورك قيود 

صريحة.

E/INCB/2021/1 (42)، الفقرات 382-370.

https://infogram.com/municipal-marijuana-laws-1hd12yxnppelw6k
https://infogram.com/municipal-marijuana-laws-1hd12yxnppelw6k
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أو زراعتها، عندما  أو شرائها  حيازة املخدرات غير املشروعة 
يرتكبها أشخاص يتعاطون املخدرات، ال تتطلب فرض اإلدانة 
على  جميعها  الثالث)43(  االتفاقيات  وتنص  تلقائيا.  والعقاب 
السلطة التقديرية لألطراف في السماح لهؤالء األفراد، كبديل 
لإلدانة والعقاب، باخلضوع لتدابير العالج والتثقيف والرعاية 
الالحقة وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج االجتماعي. وبالتالي، 
ال يوجد التزام نابع من االتفاقيات بسجن األشخاص متعاطي 

املخدرات الذين يرتكبون مخالفات بسيطة؛

العقاب في  وعالوة على ذلك، من املمكن االمتناع عن  )ب(   
احلاالت البسيطة مبوجب مبدأ التناسب)44(. وتتطلب االتفاقيات 
اتخاذ تدابير تصد “كافية” ومتناسبة، مع التمييز بني اجلرائم 
املتصلة باالجتار باملخدرات واجلرائم املتصلة بحيازة املخدرات 
األشخاص  يرتكبها  التي  اجلرائم  وبني  الشخصي،  لالستعمال 
الذين يتعاطون املخدرات واجلرائم التي يرتكبها اآلخرون. ويجب 

أن تراعي اجلزاءات اخلطورة النسبية للجرمية)45(؛

باإلضافة إلى ذلك، فاتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدلة  )ج(   
يتعلق مبقاضاة  فيما  التقديرية  السلطة  من  لقدر  املجال  تتيح 
مرتكبي األفعال التي تستوجب العقاب، حيث تنص الفقرة 4 من 
املادة 36 على أن املقاضاة بسبب اجلرائم تتم “وفقا للقوانني املحلية 

في الدول األطراف املعنية”.

ودأبت الهيئة على توضيح أنه، في إطار هذه احلدود،   -61
فالتدابير الرامية إلى إلغاء التجرمي وإلغاء العقاب فيما يخص 
لكميات صغيرة من  الشخصية  واحليازة  الشخصي  االستعمال 

املخدرات تتسق مع أحكام اتفاقيات مراقبة املخدرات.

يجيز  الذي  التقنني  فمفهوم  ذلك،  من  النقيض  وعلى   -62
وينظم توريد واستعمال املخدرات ألغراض غير طبية يتناقض مع 

االلتزامات املنصوص عليها في اتفاقيات مراقبة املخدرات.

واتفاقية املخدرات لسنة 1961 بصيغتها املعدلة ببروتوكول   -63
سنة 1972، واتفاقية املؤثرات العقلية لسنة 1971، واتفاقية مكافحة 
االجتار غير املشروع في املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 1988 

تفرض االلتزامات التالية على الدول األطراف:

عمال باملادة 4 )ج( من اتفاقية سنة 1961 والفقرة 2 من  )أ(   
املادة 5 من اتفاقية سنة 1971، يتعني على الدول األطراف أن تقصر 
حصرا على األغراض الطبية والعلمية دون سواها إنتاج املخدرات 
وصنعها وتصديرها واستيرادها وتوزيعها واالجتار بها واستعمالها 

وحيازتها، رهنا بأحكام هاتني االتفاقيتني؛

36؛  املادة  من  )ب(   1 الفقرة  املعدلة،  بصيغتها   1961 سنة  اتفاقية   (43)

اتفاقية سنة 1971، الفقرة 1 )ب( من املادة 22؛ اتفاقية سنة 1988، الفقرة 4 
)ج( و)د( من املادة 3.

2007 لعام  السنوي  تقريرها  في  التناسب  مبدأ  الهيئة  تناولت   (44) 

.)E/INCB/2007/1(

(45) اتفاقية سنة 1988، الفقرة 4 )أ( من املادة 3.

تقتضي املادة 36 من اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدلة  )ب(   
بأن تقوم كل دولة طرف، مع مراعاة حدود أحكامها الدستورية، 
بكفالة “جعل زراعة املخدرات، وإنتاجها، وصنعها، واستخراجها، 
وتوزيعها،  للبيع،  وعرضها  وتقدميها،  وحيازتها،  وحتضيرها، 
 ألحكام 

ً
وشرائها، وبيعها ... ونقلها، واستيرادها، وتصديرها خالفا
”؛

ً
كبت عمدا

ُ
هذه االتفاقية ... جرائم يعاقب عليها إن ارت

عمال بالفقرة 1 )أ( '1' من املادة 3 من اتفاقية سنة 1988،  )ج(   
فإن كل دولة طرف ملزمة باتخاذ “ما يلزم من تدابير لتجرمي 
األفعال التالية في إطار قانونها املحلي: إنتاج أي مخدرات ...، 
أو صنعها، أو استخراجها، أو حتضيرها، أو عرضها، أو عرضها 
للبيع، أو توزيعها، أو بيعها ... أو استيرادها، أو تصديرها خالفا 

ألحكام اتفاقية سنة 1961”.

تسمح  أعاله  املوصوفة  التقنني  مناذج  جميع  أن  ومبا   -64
صراحة باستعمال القنب ألغراض غير طبية، فإنها غير متسقة 
مع االلتزامات القانونية املنوطة بالدول األطراف في االتفاقيات 

الدولية ملراقبة املخدرات.

وتقدم احلكومات حججا قانونية مختلفة من أجل تبرير   -65
التقنني. وتتمثل إحدى هذه احلجج في أن التقنني قد يكون ممتثال 
لالتفاقيات ألنه يسعى إلى حتقيق الهدف العام لالتفاقيات، وهو 
حقوق  مبادئ  واحترام  ورفاهها  البشرية  صحة  على  احلفاظ 
اإلنسان، مثل احلق في احلرية واخلصوصية واالستقالل الشخصي، 
على النحو املنصوص عليه في الصكوك الدولية العديدة حلقوق 

اإلنسان، التي لها األسبقية على اتفاقيات مراقبة املخدرات.

ويكتسي إيالء االحترام الواجب حلقوق اإلنسان العاملية   -66
لالتفاقيات  الفعال  التنفيذ  في  فائقة  أهمية  القانون  وسيادة 
الدولية ملراقبة املخدرات. بيد أنه ال يوجد تضارب في املعايير 
بني االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات وغيرها من الصكوك 
الدولية حلقوق اإلنسان. فاالتفاقيات، من خالل ضمانها توافر 
املواد اخلاضعة للمراقبة وإمكانية احلصول عليها لألغراض الطبية 
والعلمية ومنعها إساءة استعمال املخدرات، تهدف إلى حماية احلق 
في احلياة والصحة. واالتفاقيات الثالث، بوصفها قانونا خاصا، 
حتدد بشكل أكبر الطريقة التي يجب أن تراعى بها حقوق اإلنسان 
املجتمع  رأي  االتفاقيات  وتعكس  املخدرات.  مراقبة  مجال  في 
 الدولي الذي يفيد بأن أجنع طريقة لتعزيز حقوق اإلنسان في

ميدان مراقبة املخدرات هي قصر تعاطي املخدرات على األغراض 
الطبية والعلمية.

وثمة حجة قانونية أخرى لتبرير التقنني وهي أن اتفاقيات   -67
مراقبة املخدرات توفر قدرا من املرونة التي تتيح مجاال للوائح 
تتجاوز  للمراقبة  اخلاضعة  للمواد  باستعماالت  تسمح  التي 
 1961 سنة  اتفاقية  من  املادة 4 )ج(  في  عليها  املنصوص  تلك 
بصيغتها املعدلة والفقرة 2 من املادة 5 من اتفاقية سنة 1971. 
 وفي هذا الصدد، يشار إلى الفقرة 1 من املادة 36 من اتفاقية
 سنة 1961 بصيغتها املعدلة والفقرة 2 من املادة 3 من اتفاقية
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سنة 1988. ويتضمن كال احلكمني بنودا وقائية تشير إلى الدستور 
والتشريعات املحلية للدول األطراف)46(.

وصحيح أن القصد من هذه البنود الوقائية هو إيالء االعتبار   -68
للدستور والتشريعات املحلية لكل دولة طرف وإتاحة قدر من املرونة 
في حاالت محددة تنص عليها االتفاقيات)47(. بيد أنه من املهم مالحظة 
أنه ال املادة 4 )ج( من اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدلة وال الفقرة 2 
من املادة 5 من اتفاقية سنة 1971، وكالهما يقصر تعاطي املخدرات 
على األغراض الطبية والعلمية، يخضعان لبند وقائي. وحتى إذا 
كان أحد األطراف، تطبيقا لبند وقائي، ممنوعا بحكم دستوره من 
االلتزام بتنفيذ تدابير ترد في الفقرة 1 أو 2 من املادة 36 من اتفاقية 
سنة 1961 بصيغتها املعدلة أو الفقرة 2 من املادة 3 من اتفاقية سنة 
1988)48(، فيجب عليه مع ذلك أن يحترم االلتزام الناجم عن املادة 4 
)ج( من اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدلة والفقرة 2 من املادة 5 
من اتفاقية سنة 1971. وفي غياب بند وقائي، ال توفر االتفاقيات أي 
 مرونة إلجازة وتنظيم حيازة القنب وإنتاجه وبيعه وتوزيعه ألغراض

غير طبية.

ويجادل البعض بأن مبدأ املالذ األخير سيسمح بتقنني   -69
في  الوارد  املبدأ،  وينص هذا  غير طبية.  االستعمال ألغراض 
بعض الدساتير الوطنية، على أن اجلزاءات اجلنائية ينبغي أن 
تكون املالذ األخير للرد على سلوك غير قانوني، إال أنه ال يؤيد 
على املخدرات  تعاطي  بقصر  التعاهدي  بااللتزام  الوفاء   عدم 

األغراض والعلمية.

مشكلة  تنشأ  قد  االحتادي،  الهيكل  ذات  الدول  وفي   -70
خاصة فيما يتعلق مبا إذا كان يجوز مساءلة احلكومة االحتادية 
في  االتفاقيات  ينتهك  الذي  التقنني  احتادي  كيان  اعتمد  إذا 
الكيان  إجبار  سلطة  ال متلك  االحتادية  احلكومة  أن  حني 
 االحتادي على الوفاء بااللتزامات التعاهدية. وتالحظ الهيئة أن

املادة 4 )أ( من اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدلة تلزم الدول 
األطراف بالعمل على “إنفاذ وتنفيذ أحكام هذه االتفاقية، كل 
في إقليمها”. وباإلضافة إلى ذلك، تنص املادة 29 من اتفاقية 
فيينا لقانون املعاهدات)49( على أنه “تكون املعاهدة ملزمة لكل 
طرف فيها بشأن كامل إقليمه، ما لم يتبّين من املعاهدة أو يثبت 
بطريقة أخرى قصد مغاير لذلك”. وال ميكن التذرع بالتوزيع 
لعدم  الدولة كمبرر  للسلطات بني مختلف مستويات  الداخلي 
تنفيذ معاهدة ما)50(. ويوضح شرح االتفاقية الوحيدة للمخدرات 

مراعاة حدود  )“مع   1961 اتفاقية سنة  من   36 املادة  من   1 الفقرة   )46(

أحكامها الدستورية، …”( والفقرة 2 من املادة 3 من اتفاقية سنة 1988 )“مع 

مراعاة مبادئه الدستورية واملفاهيم األساسية لنظامه القانوني، …”(.

ملراقبة  الدولية  للهيئة  السنوي  التقرير  في  املفاهيم  هذه  رحت 
ُ

ش  (47)

املخدرات لعام E/INCB/2021/1( 2021، الفقرات 382-370(. 

األمم  )منشورات   1961 لسنة  للمخدرات  الوحيدة  االتفاقية  شرح   (48)

املتحدة، رقم املبيع E.73.XI.1(، املادة 36، وشروح على اتفاقية األمم املتحدة 
 1998 لسنة  العقلية  واملؤثرات  املخدرات  في  املشروع  غير  االجتار  ملكافحة 

)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع A.98.XI.5(، املادة 3.

 .United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232 (49)

(50) اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، املادة 27.

لسنة 1961 أن اإلجابة على مسألة ما إذا كانت الدولة االحتادية 
املادة  من   1 الفقرة  املفروضة مبوجب  االلتزامات  من  معفية 
اجلنائية  التشريعات  من سن  تتمكن  لم  إذا  االتفاقية  من   36
الالزمة بسبب افتقارها إلى السلطة مبوجب دستورها االحتادي 
أن  الشرح  ويالحظ في  بالنفي.  تكون  أن  ينبغي  بذلك  للقيام 
انعدام السلطة مبوجب دستور احتادي لن يعفي أي طرف من 
االلتزام باتخاذ التدابير الالزمة إذا كانت الواليات أو املقاطعات 
الدولة االحتادية املعنية تتمتع بالصالحيات  التي تتألف منها 

الالزمة)51(.

بأن   ،2009 لعام  السنوي  تقريرها  في  الهيئة،  وسلمت   -71
“االنضمام إلى املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات ال بد أن يفضي 
إلى اعتماد الدول األطراف استراتيجيات وتدابير وطنية تكفل 
االمتثال الكامل للمعاهدات. وتنطبق االلتزامات املنصوص عليها 
في املعاهدات على كامل إقليم الدولة الطرف، مبا في ذلك والياتها 

و/أو مقاطعاتها االحتادية”)52(.

ال يعفيها  احتادي  هيكل  لديها  الدولة  فكون  ولذلك،   -72
من االلتزامات الدولية التي وافقت على االلتزام بها، مبا فيها 
املخدرات.  ملراقبة  الدولية  االتفاقيات  عن  الناشئة  االلتزامات 
والطريقة التي تنتظم بها الدولة من أجل تنفيذ االلتزامات الدولية 
وال يزال  الداخلي.  القانون  يحكمها  مسألة  إقليمها هي  داخل 
االتفاقيات  في  الواردة  لاللتزامات  االحتادية  السلطات  تنفيذ 
 الدولية ملراقبة املخدرات في أقاليم الدول التي قننت القنب ميثل

مشكلة داخلية.

القنب تقنين  هاء- أثر 

من الصعب تقييم التغييرات الناجمة عن التقنني)53(. ولتقييم   -73
هذه التغييرات، من املهم مقارنة بيانات ما قبل وما بعد تنفيذ التقنني 
ومقارنة البيانات الواردة من الواليات القضائية التي اعتمدت التقنني 
وكذلك تلك التي لم تعتمده. ومع ذلك، فمجرد مقارنة بسيطة ملرحلة 
ما قبل وما بعد التقنني لن تثبت بالضرورة وجود عالقة سببية قوية 
بني القانون وتنفيذه والنتائج اإلحصائية. فقد تكون بعض الزيادات 
ناجتة عن تغييرات في اإلبالغ أو القياس أو عن عوامل مختلفة متاما. 
فعلى سبيل املثال، من الواضح أن هناك استعدادا أكبر من جانب 
األفراد لإلبالغ عن تعاطي القنب إذا لم يكن هذا التعاطي غير قانوني 
- وبالتالي فارتفاع نسبة التعاطي املبلغ عنه بعد التقنني ال يشير 
بالضرورة إلى ارتفاع نسبة االنتشار الفعلي. وباملثل، قد تكون الزيادات 
في عدد زيارات أقسام الطوارئ وحاالت القبول في املستشفيات 
واالستشفاء راجعة إلى زيادة وعي األطباء، الذين يرجح أكثر أنهم 
سيقومون، بعد تغيير السياسة العامة، بفحص وتأكيد التسمم احلاد 

بالقنب باستخدام حتليل البول.

 429 الصفحتان   ،1961 لسنة  للمخدرات  الوحيدة  االتفاقية  شرح   (51)

و430.

E/INCB/2009/1 (52)، الفقرة 283.

(53) تقرير املخدرات العاملي 2022، الكتيب 3، العنوان الفرعي “حتفظات 

لدى تقييم أثر تقنني القنب”. 
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ويتوقف أثر التقنني إلى حد كبير على السياق املحدد   -74
للبلد الذي قنن القنب، أي على الظروف املوجودة مسبقا قبل 
اعتماد التقنني في ذلك البلد، مثل درجة تطور سوق القنب القانونية 
أو وجود سوق غير قانونية هامة واملستوى السابق للتعاطي غير 
املشروع. كما يعتمد على املجموعة املحددة من اللوائح اخلاصة 
بنموذج التقنني الفردي وتنفيذه السياسي، مبا في ذلك الدرجات 
املتفاوتة من التسامح والتقييد. ولذلك، ليس من السهل مقارنة 
نتائج التقنني في بلد ما بالبلدان األخرى، كما ال ميكن إسقاط 

مؤشرات النتائج على بلدان أخرى.

وفي العديد من الدول، يكون الوقت الذي انقضى منذ دخول   -75
هذه القوانني حيز النفاذ قصيرا جدا بحيث ال ميكنه توفير بيانات 
صحيحة واحلكم على اآلثار الكاملة للتقنني. فالنتائج ال تظهر فور 
اشتراع أو تنفيذ القوانني واللوائح ذات الصلة. وقد تؤدي التغيرات 
في السلوك وتطورات األسواق وقوة املنشآت التجارية اخلاصة 
إلى نتائج مختلفة بعد 15 أو 25 عاما من اعتماد القوانني املتعلقة 

بالقنب املستعمل ألغراض ترفيهية)54(.

وتتباين البيانات األساسية للتقييم تباينا كبيرا في مختلف   -76
الواليات القضائية املعنية. فقد أنشأت بعض الدول التي اعتمدت 
التقنني آليات لرصد وتقييم نتائج التقنني وأثره. ففي أوروغواي، 
على سبيل املثال، وضعت مؤشرات لهذا الغرض، وال سيما فيما 
باجلرمية  يتعلق  فيما  وكذلك  للقنب،  الشباب  بتعاطي  يتعلق 
املنظمة واالجتار باملخدرات. ويجري مرصد أوروغواي للمخدرات 
بانتظام دراسات وينشرها من أجل حتديد حجم تعاطي املخدرات 
في أوروغواي، من خالل تقدير مدى انتشار تعاطي املخدرات 
واجتاهاته، واستكشاف اجلوانب األخرى املتصلة باالستهالك)55(. 
بيد أنه لن يتضح إال في السنوات القادمة إلى أي مدى ميكن ربط 
التغيرات في االستهالك واالنتشار بتقنني القنب في أوروغواي، 
عندما تتاح معلومات إضافية عن نتائج التدابير املتصلة بالصحة 

العامة والسالمة العامة)56(.

وقد وضعت حكومة كندا نظاما ألنشطة الرصد واملراقبة   -77
من أجل تقييم نتائج قانون القنب واللوائح ذات الصلة. واتخذت 
الدراسة االستقصائية الكندية للقنب التي أجرتها وزارة الصحة 
الكندية عام 2017 كنقطة مرجعية، ويراجع الوضع سنويا من أجل 
توفير معلومات حول ما هو مستهدف من شواغل صحية واجتماعية 
وأخرى تتعلق بالسالمة العامة. وجتمع هيئة اإلحصاء الكندية 
بيانات كل ثالثة أشهر بغية إجناز هذه الدراسة االستقصائية، 

 Wayne Hall and Michael Lynskey, “Assessing the public health  (54)

 impacts of legalizing recreational cannabis use: the US experience” World
 Psychiatry, vol. 19, No. 2 (June 2020), pp. 179–186.

Uruguay, Instituto de Regulación y Control del Cannabis, Mer-  (55)

 cado regulado del cannabis, “Informe No. 13 de monitoreo del mercado
”regulado del cannabis al 31 de diciembre de 2021. متاح على الرابط التالي: 

 .www.ircca.gub.uy/mercado-regulado-del-cannabis/

 Juan E. Fernández Romar and Evangelina Curbelo Arroqui, “El (56)

 proceso de normalización del cannabis en Uruguay”, in Drogas: Sujeto,
 Sociedad y Cultura, Claudio Rojas Jara, ed. (Talca, Chile, Nueva Mirada

 .Ediciones, 2019), p. 52

التي تدرس أمناط التعاطي، وكميات القنب املستهلكة، وسوق القنب، 
مثل مصادر القنب وأسعاره، فضال عن قضايا السالمة العامة، مثل 

ضعف القدرة على قيادة السيارات)57(.

لتقييم  الالزمة  البيانات  تتسم  املتحدة،  الواليات  وفي   -78
تأثير التقنني بالندرة ألن العديد من الواليات القضائية تتحرك 
حتتية  بنية  إنشاء  دون  القنب  تعاطي  تقنني  أجل  من  بسرعة 
التغييرات)58(.  تأثير  تقييم  أجل  من  الالزمة  للبيانات  كافية 
 وال يشترط سوى عدد قليل من الواليات القضائية رصد وتقييم

آثار التقنني)59(. وباإلضافة إلى ذلك، اعتمدت الواليات في الواليات 
املتحدة لوائح متباينة تنطوي على درجات متفاوتة من الصرامة. 
الواليات  على  كبير  إلى حد  التحليل  يركز  أن  يجب  وبالتالي، 
 القضائية التي كانت األولى من حيث تنفيذ اللوائح غير الطبية،

قبل عام 2018. ففي هذه الواليات، تتوافر بالفعل بيانات وإحصاءات 
 موثوقة  بينما تفتقر الواليات التي اعتمدت التقنني الحقا إلى خبرة

وبيانات موثوقة.

التقنني  تأثير  الدراسات حول  من  متزايد  وهناك عدد   -79
ولكنها في بعض األحيان تبلغ عن نتائج واستنتاجات تتعارض متاما 
فيما بينها. وغالبا ما تعزى هذه النتائج املتضاربة إلى البيانات 
واألساليب املستخدمة وتواريخ التنفيذ والسياسات التي اعتمدت. 
وفي بعض األحيان، تكون األدبيات املعتمدة مستوحاة من جماعات 

الدعوة املؤيدة أو املعارضة للتقنني.

وبالنظر إلى هذه الصورة املتعددة األوجه واملعقدة، يكاد   -80
يستحيل اإلدالء ببيانات واستنتاجات عامة بشأن أثر التقنني.

القنب استهالك  على  التقنني  أثر 

احتمال  هو  القنب  لتقنني  املحتملة  اآلثار  أهم  أحد  إن   -81
زيادة االستعمال، مع إمكانية تسجيل عواقب سلبية على األفراد 
تأثيره  إلى  بالتقنني  القلق املحيط  الكثير من  واملجتمع. ويعزى 
املحتمل على الشباب، حيث يخشى الكثيرون من أن توسيع نطاق 
البالغني، قد  احلصول عليه، حتى لو كان مقتصرا قانونا على 
آثار  التعاطي بني املراهقني، مع ما لذلك من  انتشار  يزيد من 
أو السلوكيات التعليمية  أو النتائج  املعرفي  التطور  على   سلبية 

األخرى)60(.

كندا،”Canadian cannabis survey 2021: summary“. متاح على   (57)

 .www.canada.ca/en/ :الرابط التالي

Monitoring and Evaluat- ،(58) املركز األوروبي لرصد املخدرات واإلدمان

التقرير   ،ing Changes in Cannabis Policies: Insights from the Americas
التقني )لكسمبرغ، منشورات مكتب االحتاد األوروبي، 2020(، الصفحة 5.

على سبيل املثال، ألزمت كولورادو، مبوجب القانون اعتبارا من عام   (59)

لزم والية 
ُ
2015، وزارة الصحة بأن ترصد اآلثار الصحية للقوانني كل عامني؛ وت

واآلثار  السياسات  بتقييم  العامة  للسياسات  واشنطن  والية  معهد  واشنطن 
املتعلقة بالصحة واألمن، وكذلك اآلثار االقتصادية، ضمن أمور أخرى، اعتبارا 

من عام 2015 وحتى عام 2032. 

E/INCB/2018/1 (60)، الفصل األول.

http://www.ircca.gub.uy/mercado-regulado-del-cannabis/
http://www.canada.ca/en/
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وفي جميع الواليات القضائية التي اعتمدت التقنني، ميكن   -82
مالحظة زيادة في تعاطي القنب بني عموم السكان. ففي معظم 
هذه الواليات القضائية، كان تعاطي القنب أعلى مما هو عليه في 
بلدان أخرى قبل التقنني. فعلى سبيل املثال، في الواليات املتحدة، 
كانت نسبة االنتشار بني عامة السكان أعلى بكثير في الواليات التي 
قننت تعاطي القنب مقارنة باملتوسط العام للواليات املتحدة، قبل 
التقنني وبعده. وفي عام 2011، وقبل أي تقنني، بلغ متوسط نسب 
تعاطي القنب بني الواليات العشر األولى التي قننت القنب 15 في 
املائة)61( مقارنة باملعدل الوطني البالغ 11,5 في املائة)62(. ومع ذلك، 
وبعد التقنني، زادت نسبة االنتشار على نحو أسرع بشكل واضح في 

الواليات القضائية التي اعتمدت التقنني مقارنة بغيرها.

وتظهر الدراسة االستقصائية الوطنية املتعلقة باملخدرات   -83
والصحة للفترة 2019-2020 أن نسبة االنتشار بني جميع الفئات 
العمرية أعلى بكثير في الدول التي اعتمدت التقنني مقارنة بالدول 
التي لم تعتمده. ويقارن اجلدوالن 1 و2 نسب تعاطي القنب في 
العام السابق والشهر السابق في مختلف الفئات العمرية في عامي 
2019 و2020 في الواليات التي قننت تعاطي القنب قبل عام 2020 
)11 والية( وفي الواليات التي لم تقننه بعد )أو لم تقم بتقنينه إال 

في عام 2020 أو 2021()63(.

في  القنب  تعاطي  نسب  1 تقديرات  اجلدول 
الفئة  املتحدة، حسب  الواليات  في  السابق  العام 

املئوية( )بالنسبة   2020-2019 العمرية، 

 جميع األعمار 
 12 عاما
فما فوق

17–12 
عاما

25–18 
عاما

 26 عاما 
فما فوق

 املتوسط في
الواليات املتحدة بأكملها

17,7311,6634,9815,76

 املتوسط في الواليات
 التي لم تقنن

تعاطي القنب )40(

16,4611,3334,1114,28

 املتوسط في
 الواليات التي قننت
تعاطي القنب )11(

24,5514,4543,5722,73

 Substance Abuse and Mental Health Services Administration, :املصدر
 Center for Behavioral Health Statistics and Quality, National Survey on

.Drug Use and Health, 2019 and quarters 1 and 4 of 2020

(61) هذه الواليات هي كولورادو )تقنني القنب في عام 2012(، وواشنطن 

ونيفادا   ،)2016( وكاليفورنيا   ،)2014( وأالسكا   ،)2014( وأوريغون   ،)2012(
 ،)2018( وفيرمونت   ،)2016( وماساتشوستس   ،)2016( وماين   ،)2016(

وميتشيغان )2019(.

Angela Dills and others, “The effect of State marijuana legaliza- (62)

 tions: 2021 update”, Policy Analysis, No. 908, (Washington D.C., Cato
.Institute, 2021)

 United States, Substance Abuse and Mental Health Services  (63)

 Administration, “2019–2020 National Survey on Drug Use and Health:
model-based prevalence estimates (50 States and the District of Colum-

.www.samhsa.gov/data/ :متاح على الرابط التالي .bia)”

في  القنب  تعاطي  نسب  2 تقديرات  اجلدول 
الفئة  املتحدة، حسب  الواليات  في  السابق  الشهر 

املئوية( )بالنسبة   2020-2019 العمرية، 

 جميع األعمار 
 12 عاما
فما فوق

17–12 
عاما

25–18 
عاما

 26 عاما 
فما فوق

 املتوسط في
الواليات املتحدة بأكملها

11,666,6323,0215,76

 املتوسط في الواليات
 التي لم تقنن

تعاطي القنب )40(

10,686,2622,1814,28

 املتوسط في
 الواليات التي قننت
تعاطي القنب )11(

16,938,8630,0115,81

 Substance Abuse and Mental Health Services Administration, :املصدر
 Center for Behavioral Health Statistics and Quality, National Survey on

.Drug Use and Health, 2019 and quarters 1 and 4 of 2020

ويبني اجلدوالن 1 و2 أن املراهقني يستهلكون القنب بشكل   -84
أكبر بكثير في الواليات التي قننت تعاطي القنب مما يستهلكونه في 
الواليات التي لم تقنن تعاطي القنب وبشكل أكبر مقارنة باملتوسط 

في الواليات املتحدة على الصعيد الوطني.

وتتباين نتائج الدراسات املتعلقة بالتغيرات في االنتشار   -85
املبلغ عنه ذاتيا بعد اعتماد قوانني تقنن القنب. فقد وجدت جميع 
الدراسات أن احتمال ارتفاع نسب تعاطي القنب كان أكبر بني إجمالي 
السكان البالغني مقارنة بجيل الشباب. وفيما يتعلق باالستهالك بني 
الشباب، تشير بعض الدراسات إلى أن نسبة انتشار التعاطي بني 
الشباب رمبا تكون قد ازدادت، في حني تشير دراسات أخرى إلى أن 
نسبة االنتشار لم تتغير أو رمبا تكون قد انخفضت بعد التقنني)64(.

فعلى سبيل املثال، وجدت الدراسات االستقصائية املنجزة   -86
في واليتي كولورادو وواشنطن أدلة مختلطة فيما يتعلق بأثر تقنني 
القنب على تعاطي املراهقني له. فقد كشفت بعض الدراسات عن 
زيادة في تعاطي القنب بني الطالب بعد تقنينه في والية واشنطن 
ولكنها كشفت انخفاضا بني املراهقني في كولورادو)65(،)66(،)67(،)68(. 
وفي أربع من الواليات الست التي تتوافر لديها بيانات لفترة ما بعد 
التقنني )أالسكا وكولورادو وماين وماساتشوستس(، ورد أن تعاطي 

Monitoring and Evaluat- ،(64) املركز األوروبي لرصد املخدرات واإلدمان

ing Changes in Cannabis Policies، الصفحة 19.
 Magdalena Cerdá and others, “Association of State recreational  (65)

 marijuana laws with adolescent marijuana use”, JAMA Pediatrics, vol. 171,
.No. 2 (February 2017), pp. 142–149

 Maria Melchior and others, “Does liberalisation of cannabis  (66)

policy influence levels of use in adolescents and young adults? A system-
.(atic review and meta-analysis”, BMJ Open, vol. 9. No. 7 (July 2019

 Mallie J. Paschall, Grisel García-Ramírez and Joel W. Grube J,  (67)

“Recreational cannabis legalization and use among California adoles-
 cents: findings from a State-wide survey”, Journal of Studies on Alcohol

.and Drugs, vol. 82. No. 1 (January 2021), pp. 103–111
 Rosanna Smart and Rosalie Liccardo Pacula, “Early evidence of )68)

the impact of cannabis legalization on cannabis use, cannabis use disor-
der, and the use of other sub stances: findings from state policy evalua-
 tions”, American Journal of Drug and Alcohol Abuse, vol. 45, No. 6

.(October 2019), pp. 644–663

https://www.samhsa.gov/data/report/2019-2020-nsduh-state-prevalence-estimates


الفصل األول- حتليل االجتاه نحو تقنني استعمال القنب ألغراض غير طبية  13 

املراهقني انخفض في السنوات التي سبقت التقنني مباشرة ثم، 
بعد التقنني، عادت نسبة التعاطي تقريبا إلى معدالتها السابقة)69(. 
ولم يبلغ عن أي تغييرات في تعاطي القنب بني الشباب في دراستني 
استقصائيتني أجريتا في والية واشنطن في العام السابق والعام 

املوالي لتقنني استعمال القنب ألغراض الترفيه.

وشهدت كندا، التي كانت لديها نسب انتشار مرتفعة منذ   -87
فترة طويلة، طفرة في االستهالك غير القانوني حتسبا لإلعالن 
عن التقنني)70(. ومع اشتراع قانون القنب، كان هناك اندفاع كبير 
طريق  عن  الطلب  تلبية  معها  تعذر  لدرجة  املستوصفات  نحو 
دوالر  مليون   43 ما قيمته  الكنديون  واشترى  القانوني.  اإلنتاج 
كندي من القنب في األسبوعني األولني، مما أدى إلى عدم متكن 
املنتجني املرخص لهم من زراعة ما يكفي من النبتات لتلبية الطلب 
القانوني)71(. وارتفعت نسب تعاطي القنب املبلغ عنها في األشهر 
الثالثة املاضية من 14,0 في املائة في عام 2018 إلى 17,5 في املائة 
في عام 2019 و20,0 في املائة في أواخر عام 2020، وكانت الزيادة 
ملحوظة بشكل خاص بني اإلناث والبالغني الذين تبلغ أعمارهم 
25 عاما فما فوق، وفي بعض املقاطعات. وقاربت نسبة انتشار 
تعاطي القنب في األشهر الثالثة املاضية بني األشخاص الذين 
تتراوح أعمارهم بني 20 و24 عاما ضعف ما كانت عليه بني مجموع 
السكان)72(. وفي عام 2021، ظهرت أول عالمة على انخفاض 
التعاطي في العام السابق والشهر السابق، حيث انخفض التعاطي 
في العام السابق من 27 في املائة إلى 25 في املائة )ولكن التعاطي 

اليومي لم ينخفض( )انظر اجلدولني 3 و4(.

إجمالي بني  ذاتيا  عنه  املبلغ  القنب  3 تعاطي   اجلدول 
مئوية( )نسبة  كندا  في  السكان 

وتيرة التعاطي

 الفصل
 الرابع 

من 2018

 الفصل
 األول 

من 2019

 الفصل
 الرابع 

2021من 2020

 التعاطي خالل
العام السابق

22252725

 التعاطي خالل
األشهر الثالثة السابقة

 غير15,0417,520
محدد

 التعاطي خالل
الثالثني يوما السابقة

15171717

 Statistics Canada, Prevalence of cannabis use in the past three :املصدر
 .(months (release date on 21 April 2021) (available at www.150.statcan.gc.ca
 Canada, Public Health Infobase, “Cannabis use for non-medical purposes
among Canadians (aged 16+)” (available at https://health-infobase.canada.

.(ca/cannabis/

.“Dills and others, “The effect of State marijuana legalizations (69)

University of Waterloo, “Surge in cannabis use among youth pre- (70)

.ceded legalization in Canada”, ScienceDaily, 25 March 2019

 Canadian Press, “Canadians bought $43M worth of cannabis in (71)

.the first 2 weeks after legalization”, CBC News, 22 December 2018

 Michelle Rotermann, “Looking back from 2020, how cannabis (72)

 use and related behaviours changed in Canada”, Health Reports, vol. 31,
.No. 2 (April 2021)

في  السابقة  ال 12  األشهر  القنب خالل  4 تعاطي  اجلدول 
املئوية( )النسبة   2020-2018 العمرية،  الفئة  كندا، حسب 

2018201920202021الفئة العمرية

22252725إجماال

1636444473-19 عاما

2044515249-24 عاما

2519212422 عاما فما فوق

املصدر: كندا، ”Canadian Cannabis Survey 2021: summary“، متاح على الرابط 
.www.canada.ca/en/ :التالي

بني جميع  القنب  تعاطي  عن  موثوقة  بيانات  توجد  وال   -88
الفئة  كندا ألن  18 عاما في  تقل أعمارهم عن  الذين  الشباب 
العمرية 16-19 عاما ال تشمل سوى قسم من هؤالء املراهقني. 
ومبا أن أحد األهداف الرئيسية إلصالح قانون القنب هو حماية 
القاصرين، فسيكون من األهمية مبكان معرفة ما إذا كان املراهقون 
قد أوقفوا أو قلصوا استهالكهم للقنب بعد تقنينه. ومع ذلك، تظهر 
اإلحصاءات اخلاصة بأولئك الذين تتراوح أعمارهم بني 16 و19 
عاما نسبة انتشار مرتفعة للغاية، زادت من عام 2018 إلى عام 
2020 ولم تنخفض إال في عام 2021، حيث تقلصت إلى مستوى 
عام 2018. ومن املتوقع أن توفر السنوات املقبلة أدلة على ما إذا 
للتقنني أن يقلص بشكل واضح من إمكانية حصول  كان ميكن 

الشباب على القنب)73(.

وفي أوروغواي، ال يزال من الصعب تقييم تأثير التقنني   -89
بعد اشتراعه  كان بطيئا جدا   172-19 القانون رقم  تنفيذ  ألن 
في عام 2013. وفي عام 2022، متكن أكثر من 400 69 شخص 
من الوصول إلى سوق القنب املنظمة في أوروغواي، إما كأفراد 
مسجلني لديهم ترخيص لشراء القنب من الصيدليات أو كأفراد 
مرخص لهم بزراعة القنب في املنزل أو كأعضاء في نوادي القنب 
املرخصة. وميثل هذا العدد حوالي ثلث العدد املقدر لألشخاص 
الذين يتعاطون القنب في الشهر السابق، ولكنه مع ذلك ميثل 
حصة صغيرة نسبيا من مجموع األشخاص الذين يتعاطون القنب 
في البلد. وكشفت الدراسة األخيرة، وهي الدراسة االستقصائية 
السكان،  عامة  بني  املخدرات  بتعاطي  املتعلقة  الثامنة  الوطنية 
في  القنب  تعاطي  في  زيادة  عن   ،2020 عام  في  نشرت  التي 
بني املائة  في   30 من  بأكثر  السكان  عامة  بني  السابق   الشهر 
عامي 2014 )عندما بدأ تنفيذ اإلصالح( و2018، في حني زاد 
املائة خالل  50 في  بأكثر من  السابق  العام  القنب في  تعاطي 
الفترة نفسها. ويبدو أن عدد مستهلكي القنب الشباب قد ازداد 
أيضا بشكل كبير بعد دخول القانون حيز النفاذ. وقد أظهرت 
دراسة استقصائية حول تعاطي املخدرات بني طالب املدارس 
في أنه،  عاما  و17   13 بني  أعمارهم  تتراوح  الذين   الثانوية 

 Rebecca J. Haines-Saah and Benedikt Fischer in (73) األرقام التي اقتبستها

 “Youth cannabis use and legalization in Canada: reconsidering the fears,
 myths and facts three years in”, Journal of the Canadian Academy of Child
الفترة  ال تشمل   ،(and Adolescent Psychiatry, vol. 30, No. 3 (August 2021
 Summary of results for the Canadian” ،التي تلت سريان التقنني )انظر كندا
Student Tobacco, Alcohol and Drugs Survey 2018–19“. متاح على الرابط 

.(www.canada.ca/en/health-canada.html :التالي

http://www.150.statcan.gc.ca
https://health-infobase.canada.ca/cannabis/
https://health-infobase.canada.ca/cannabis/
http://www.canada.ca/en/
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/canadian-student-tobacco-alcohol-drugs-survey/2018-2019-summary.html
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عام 2018، تعاطى ما يقرب من 20 في املائة من املراهقني القنب 
في العام السابق، بينما تعاطاه حوالي 11 في املائة في الشهر 
العام  في  القنب  تعاطي  النتشار  نسبة  أعلى  وسجلت  السابق. 
 السابق في تلك الفئة العمرية اإلجمالية بني األشخاص الذين تبلغ

أعمارهم 17 عاما )34,1 في املائة()74(.

العامة الصحة  على  التقنني  أثر 

مبا أن التقنني ييسر احلصول على القنب، فإنه قد يزيد   -90
من الوتيرة والكمية الفرديتني الستهالك القنب. وقد يؤدي ذلك إلى 
العديد من اآلثار الطبية والصحية الضارة وقد يزيد بالتالي من 
عدد الزيارات ألقسام الطوارئ وحاالت القبول من أجل العالج)75(.

وفي جميع الواليات القضائية التي اعتمدت التقنني، ارتفع   -91
معدل حدوث مشاكل صحية تتصل بالقنب بعد استعمال القنب 
ألغراض غير طبية. وكثيرا ما انضافت هذه التطورات إلى الزيادات 
السابقة التي حدثت بعد اعتماد تعاطي القنب الطبي. وحيثما أدى 
التقنني إلى إتاحة إمكانية احلصول على منتجات القنب األكثر 
ضررا مثل املواد الصاحلة لألكل، أمكن مالحظة زيادة حادة في 

الضرر الصحي العام للقنب.

أقسام  زيارات  زادت  كولورادو،  في  املثال،  سبيل  فعلى   -92
الطوارئ وحاالت االستشفاء بسبب تعاطي القنب بشكل مفرط، مبا 
في ذلك عالج االضطرابات املرتبطة بتعاطي القنب واالرتهان له، 
بشكل كبير بعد اعتماد التقنني ولكنها استقرت بشكل عام منذ عام 
2018. وسجلت أكبر نسبة منو بني األشخاص الذين تلقوا تشخيصا 
يتعلق بالفصام أو اضطراب ذهاني آخر، أو التفكير االنتحاري، 
أو إيذاء النفس املتعمد، أو اضطرابات املزاج)76(. ويتواصل ارتفاع 
املكاملات التي تسجلها مراكز مكافحة السموم بسبب التعرض للقنب 
في كولورادو، حيث بلغ عددها اإلجمالي 318 مكاملة في عام 2020 
مقابل 125 مكاملة في عام 2013، بزيادة قدرها 154 في املائة)77(. 
وفي كاليفورنيا، وبعد افتتاح سوق للبيع بالتجزئة، زاد عدد الزيارات 
ألقسام الطوارئ وحاالت القبول املتعلقة بأي نوع من أنواع تعاطي 

القنب بنسبة 56 في املائة من عام 2016 إلى عام 2019)78(.

 Uruguay, Observatorio Uruguayo de Drogas, VIII Encuesta  )74(

 Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media,
.2020

 WHO, The Health and Social Effects of Nonmedical Cannabis Use, (75)

.2016

Hall and Lynskey, “Assessing the public health impacts of legal- (76)

.“izing recreational cannabis use

 Rocky Mountain High Intensity Drug Trafficking Area (HIDTA), (77)

 The Legalization of Cannabis in Colorado: The Impact, vol. 8 (September
.2021). https://www.rmhidta.org/strategic

 Marijuana’s impact on California: 2020 – cannabis-related ER”  (78)

 visits and admissions sky-rocket after medical and recreational marijuana
.(laws”, Missouri Medicine, vol. 118, No. 1 (January/February 2021

وفي كندا، ووفقا لبرنامج املستشفيات الكندية لإلبالغ عن   -93
اإلصابات والوقاية منها، كانت هناك زيادة سنوية بلغ متوسطها 30 
في املائة في احلاالت املتصلة بالقنب خالل الفترة 2018-2015)79(.

من  املائة  في   16 حوالي  لدى  ظهرت  أوروغواي،  وفي   -94
األشخاص الذين يتعاطون القنب عالمات تدل على وجود مشاكل 
في االستعمال على النحو املحدد في التنقيح العاشر للتصنيف 
الدولي لألمراض )ICD-10(. وفي مرافق العالج في البالد، كان 
7,8 في املائة )في عام 2017( و8,9 في املائة )في عام 2018( 
من جميع األشخاص الذين يلتمسون املساعدة في تلك املرافق 
يطلبون املساعدة بسبب مشاكل تتعلق بالقنب. وقد ازداد الطلب 
على املساعدة املتعلقة باإلدمان بني األشخاص الذين يتعاطون 
القنب منذ تقنينه، ولكن مشكلة تعاطي الكوكايني تؤدي دورا أكبر 

بكثير في نظام الدعم في أوروغواي.

وخالل العقدين املاضيني، وفي معظم الدول التي زاد فيها   -95
استهالك القنب، انخفضت املخاطر املتصورة لدى السكان نتيجة 
للتقليل من شأن تعاطي القنب)80(. ففي أوروغواي، على سبيل املثال، 
انخفض الوعي مبخاطر القنب بني الطالب الذين تتراوح أعمارهم 
بني 13 و17 عاما، منذ تقنينه، في حني زاد بشكل حاد بالنسبة 
للتبغ)81(،)82(. وفي معظم الواليات التي قننت القنب في الواليات 
املتحدة، انخفض الضرر املتصور إلى أقل من املستوى املتوسط 
على الصعيد الوطني. وأبلغ عن انخفاضات كبيرة في املخاطر 
املتصورة بني طالب الصفني الثامن والعاشر في والية واشنطن 
مقارنة بالواليات التي لم تعتمد التقنني. ومع ذلك، لم يبلغ عن أي 
فرق كبير في تصور املخاطر أو التعاطي لدى طالب الصف الثاني 
عشر في واشنطن أو أي صف من الصفوف في كولورادو)83(. وفي 
كندا، ووفقا لوزارة الصحة الكندية، زادت املخاطر املتصورة، خاصة 
بني األشخاص الذين يتعاطون القنب بانتظام، حيث وصلت نسبتهم 
إلى ما يقرب من 90 في املائة من األشخاص في عام 2021)84(، 
وهو ما يعزى على األرجح إلى البرامج التي بدأتها وزارة الصحة 
الكندية من أجل تثقيف اجلمهور وزيادة الوعي بالقنب كجزء من 

برنامجها اخلاص بتعاطي املخدرات وحاالت اإلدمان.

 André S. Champagne and others, “Surveillance from the high  (79)

 ground: sentinel surveillance of injuries and poisonings associated with
 cannabis”, Health Promotion and Chronic Disease Prevention in Canada,

.vol. 40, Nos. 5 and 6 (June 2020), pp. 184–192
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القنب: ملحة عامة”.

Fernández Romar and Curbelo Arroqui, “El proceso de normal- (81)

.ización del cannabis en Uruguay”, p. 52

 Stefan Deter, “Uruguay: Cannabis vom Staat – der regulierte  (82)

.Genuss”, Amerika21, 13 August 2018

 William C. Kerr and others, “Changes in marijuana use across  (83)

 the 2012 Washington State recreational legalization: Is retrospective
 assessment of use before legalization more accurate?”, Journal of Studies

.on Alcohol and Drugs, vol. 79, No. 3 (May 2018), pp. 495–502

 Canada, Public Health Infobase, “Cannabis use for non-medical (84)

.purposes among Canadians (aged 16+)”

https://www.rmhidta.org/strategic
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وقد يغير التقنني املوقف السائد إزاء املخدرات األخرى   -96
بقدر ما قد يكون تعاطي القنب بديال عن مؤثرات نفسانية أخرى 
أو مكمال لها. وهناك عدد قليل نسبيا من الدراسات التي تدرس 
تأثير تقنني القنب على تعاطي مواد أخرى أو السلوكيات املرتبطة 
الواليات  في  الدولة  على مستوى  التقديرات  وتشير  بذلك)85(. 
املتحدة إلى عدم وجود عالقة واضحة بني تقنني القنب وتعاطي 
الكوكايني)86(. وميكن للمرء أن يتساءل عما إذا كان تقنني القنب 
 ميكن أن يؤدي ببعض املستهلكني إلى التحول من شرب الكحول

إلى تعاطي القنب إذا اعتبروه مادة أكثر أمانا. وفي الواليات املتحدة، 
ال تظهر البيانات املتعلقة باالجتاهات الوطنية أي عالقة واضحة 
بني تقنني القنب وتعاطي الكحول: فقد زادت نسبة تعاطي الكحول 
وماساتشوستس  واشنطن  السائد في  الوطني  باالجتاه  مقارنة 
وماين كولورادو  في  انخفضت  ولكنها  وأوريغون،   وكاليفورنيا 

وأالسكا ونيفادا)87(.

الطرق على  السالمة  على  التقنني  أثر 

مت التحقيق في تأثير تقنني القنب على حركة املرور على   -97
الطرق في بحث تناول انتشار القيادة حتت تأثير القنب قبل التقنني 
وبعده والعالقة بني تعاطي القنب ومخاطر حدوث اصطدامات. 
وقد أسفرت الدراسات التي أجريت عن آثار تقنني القنب على 
حوادث املرور عن نتائج متباينة. ولم يجد الباحثون الذين قاموا 
بتحليل التغيرات في العدد السنوي للوفيات الناجمة عما أبلغ عنه 
في نظام اإلبالغ عن حتليل الوفيات)88( من حوادث السيارات في 
واشنطن وكولورادو والواليات املجاورة أي فرق ذي داللة إحصائية 
بني تلك الواليات والواليات التي لم تعتمد التقنني من حيث عدد 
للقنب)89(.  تعاطيهم  ثبت  سائقني  تشمل  التي  املميتة  احلوادث 
ملادة تناولهم  ثبتت  الذين  السائقون  زاد  واشنطن،  والية   وفي 
دلتا-9-تتراهيدروكانابينول بنسبة 28 في املائة بني عامي 2013 
و2016، ولكن تغيرات مماثلة لوحظت في معدالت الوفيات الناجمة 
عن حوادث املرور املرتبطة بالقنب والكحول والوفيات اإلجمالية في 
الواليات التي لم تعتمد التقنني. ووجدت دراسات أحدث أدلة على 
زيادة أكبر وذات داللة من الناحية اإلحصائية في معدالت احلوادث 

Monitoring and Evaluat- ،(85) املركز األوروبي لرصد املخدرات واإلدمان

ing Changes in Cannabis Policies، الصفحة 30.

.Dills and others, “The effect of State marijuana legalizations” (86)

 United States, Substance Abuse and Mental Health Services  (87)

على  متاح   .Administration, National Survey on Drug Use and Health
www.samhsa.gov/data/data-we-collect/nsduh-national-sur- التالي:  طالراطب 

.vey-drug-use-and-health

Monitoring and Evalu- ،88( المركز األوروبي لرصد المخدرات واإلدمان)

,ating Changes in Cannabis Policies، الصفحة 28.
Eric L. Sevigny, “The effects of medical marijuana laws on canna- )89)

 bis-involved driving”, Accident Analysis and Prevention, vol. 118, pp.
57–65, and Jayson D. Aydelotte and others, “Crash fatality rates after rec-
 reational cannabis legalization in Washington and Colorado”, American

.Journal of Public Health, vol. 107, No. 8 (August 2017), pp. 1329–1331

املميتة في واشنطن وكولورادو بعد افتتاح مستوصفات القنب)90(. 
وفي كولورادو، في عام 2020، قاربت النسبة املئوية للسائقني 
الذين ثبت تعاطيهم للقنب بني جميع الوفيات الناجمة عن حوادث 
املرور ضعف ما كانت عليه في عام 2013)91(. وفي تقرير آخر، 
قارن املؤلفون معدالت مطالبات التأمني على السيارات املتعلقة 
باالصطدام )وليس بالضرورة بالوفيات( في كولورادو وواشنطن 
وأوريغون مع تلك املوجودة في الواليات املجاورة التي لم تعتمد 
التقنني )نبراسكا ويوتا ووايومنغ ومونتانا وأيداهو ونيفادا( من 
2012 إلى 2016 ووجدوا أن وتيرة املطالبات املتعلقة باالصطدام 
زادت بشكل كبير بعد تنفيذ التقنني. وبعد تقنني القنب في كولورادو، 
كانت هناك زيادات في حاالت االستشفاء بسبب حوادث السيارات 

واإلصابات املرتبطة بتعاطي القنب)92(.

وفي كندا، يؤكد استعراض لألدلة أن االستهالك احلاد   -98
للقنب تنتج عنه زيادة صغيرة إلى معتدلة، ولكنها زيادة مهمة مع 
ذلك، في خطر حدوث اصطدامات)93(. والبيانات املتعلقة باجتاهات 
القيادة حتت تأثير القنب قبل تقنينه في كندا وبعده محدودة. 
في  تقنينه  بعد  القنب  تأثير  القيادة حتت  في  زيادة  ولوحظت 
الدراسات االستقصائية الوطنية املتعلقة باإلبالغ الذاتي وبيانات 

االستشفاء الواردة من كولومبيا البريطانية.

غير  القنب  سوق  على  التقنني  أثر 
االقتصاد وعلى  املشروعة 

يتمثل أحد األهداف الرئيسية جلميع الدول التي تعتمد   -99
التقنني في القضاء على سوق املخدرات غير املشروعة وما يتصل 
بها من جرائم منظمة. ولكن، لفترة طويلة بعد دخول القانون حيز 
النفاذ، ظلت سوق العرض غير املشروع قائمة في جميع الواليات 
القضائية التي اعتمدت التشريع، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة، 
حيث تراوحت حصتها بني حوالي 40 في املائة في كندا وما يقرب 

من 50 في املائة في أوروغواي و75 في املائة في كاليفورنيا)94(.

 Tyler J. Lane and Wayne Hall, “Traffic fatalities within US states (90)

 that have legalized recreational cannabis sales and their neighbours”,
.Addiction, vol. 114, No. 5 (May 2019), pp. 847–856

 Rocky Mountain High Intensity Drug Trafficking Area (HIDTA), (91)

.The Legalization of Cannabis in Colorado

 Jonathan M. Davis and others, “Public health effects of medical (92)

marijuana legalization in Colorado”, American Journal of Preventive Med-
 icine, vol. 50, No. 3 (March 2016), pp. 373–379. Francesca N. Delling and
others, “Does cannabis legalisation change healthcare utilisation? A pop-
 ulation-based study using the healthcare cost and utilisation project in

.Colorado, USA”, BMJ Open, vol. 9, No. 5 (2019)

 Mark Asbridge, “Cannabis-impaired driving”, in Public Safety  )93)

 and Cannabis: Taking Stock of Knowledge since Legalization – A Virtual
 Cannabis Policy Research Symposium Report (Ottawa, Canadian Centre

.on Substance Use and Addiction, 2022)
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القنب: ملحة عامة” العنوان الفرعي “سوق القنب”.

https://www.samhsa.gov/data/data-we-collect/nsduh-national-survey-drug-use-and-health
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منظمة،  إنشاء سوق  من  الرغم  وعلى  أوروغواي،  وفي   -100
ال يزال الطلب على ما هو معروض بشكل غير قانوني مستمرا)95(. 
ورغم عدم السماح للشباب ممن هم دون السن القانونية بشراء 
القنب القانوني إال أنهم يستمرون في تعاطيه. والبالغون الذين 
ال يرغبون في التسجيل والسياح الذين ال يستطيعون الوصول 
إلى السوق القانونية يشترونه في السوق غير املشروعة. ويشتري 
األجانب القنب بقدر ما يشتريه سكان أوروغواي، وفقا للمراقبني. 
وال ميكن لسلطات الدولة أن تتأكد بشكل فعال من القيود الكمية 
التي يفرضها القانون على الزراعة واالستهالك)96(. وباإلضافة إلى 
ذلك، ال تزال كميات كبيرة من القنب تستورد بصورة غير مشروعة 

من باراغواي)97(.

وفي كندا، انخفض العرض غير املشروع تدريجيا، ولكنه   -101
ال يزال موجودا في مستوى منخفض. ففي عام 2019، أفاد أقل من 
ربع األشخاص الذين أبلغوا عن تعاطيهم القنب في العام السابق 
بأن واجهات املتاجر القانونية تعد مصدرا معتادا للحصول على 
القنب. وفي عام 2020، أشار 37 في املائة إلى أنهم يحصلون 
دائما على القنب من مصدر قانوني أو مرخص له، وارتفعت هذه 
النسبة إلى 53 في املائة في عام 2021)98(. وهذا يدل على أن حصة 
القنب املعروض بشكل قانوني في السوق آخذة في االزدياد)99(، 
ولكن سوقا غير مشروعة واسعة النطاق ال تزال مزدهرة. ويتنامى 
نشاط املوردين غير املشروعني على منصات اإلنترنت)100(. وال تزال 
جاذبية السوق غير القانونية كبيرة ألن األفراد املستبعدين من 
األسواق القانونية بسبب سنهم قد يشعرون بأنهم مضطرون إلى 
احلصول على منتجات من السوق غير املشروعة)101(. وباإلضافة 
إلى ذلك، قد يختار األشخاص الذين يتعاطون القنب االستمرار 
في احلصول على القنب من السوق غير املشروعة بسبب توافر 
أسعار أرخص وأنواع أكثر تنوعا ومفعول أقوى. ونسبة الشباب بني 

مستهلكي القنب أعلى بكثير منها مقارنة بالكحول والتبغ.

وفي الواليات املتحدة، ورغم أن الواليات التي اعتمدت   -102
التقنني كانت تهدف إلى القضاء على اقتصاد القنب غير املشروع 
السوق غير  أو احلد منهما، فإن  املتصلة به  املنظمة  واجلرمية 
كامل  تقييم  إجراء  الصعب  ومن  مزدهرة.  ال تزال  املشروعة 

.Deter, “Uruguay: Cannabis vom Staat – der regulierte Genuss” (95)

Guillermo Garat, “Cuatro años de marihuana regulada en Uru- (96)

 guay: aproximación al monitoreo y evalución”. (Montevideo, Friedrich
.(Ebert Stiftung Uruguay, 2017

E/INCB/2018/1 (97)، الفقرتان 547 و551.

 Canada, Public Health Infobase, “Cannabis use for non-medical (98)

.purposes among Canadians (aged 16+)”
 David Hammond, “Analysis of drivers of the illicit cannabis  (99)

 market”, in Public Safety and Cannabis: Taking Stock of Knowledge since
.Legalization

 David Décary-Hétu, “Online illicit trade in Canada: three years (100)

 after the Legalization of recreational herbal cannabis”; and Neil Boyd and
 Simon Fraser, “Canada’s legalization of cannabis, 2018: a consideration of
 the impacts on law enforcement”, in Public Safety and Cannabis: Taking

.Stock of Knowledge since Legalization
Roman Zwicky and others, Cannabis Research in Times of Legal- (101)

 ization: What’s on the Agenda (Ottawa, Canadian Centre on Substance
.Use and Addiction, 2021)

حلجم السوق غير املشروعة ألن جميع أنشطتها “سرية” وغير 
معروفة جيدا. وفي كولورادو، أثبتت إدارة إنفاذ قوانني املخدرات 
أن املنظمات الراسخة في مجال االجتار باملخدرات قادرة على 
توليد ماليني الدوالرات من خالل األنشطة غير املشروعة املتصلة 

بالقنب)102(.

وعموما، هناك نقص في األدلة املنهجية املتعلقة بآثار تقنني   -103
القنب على اجلرمية املنظمة في جميع الواليات القضائية التي 
قننته، مما يجعل استخالص استنتاجات وتطوير ممارسات قائمة 

على األدلة أمرا صعبا)103(،)104(.

وقد أدى التقنني إلى ظهور سوق قانونية جديدة للقنب   -104
في الواليات القضائية التي قننته، مما استرعى اهتمام الشركات 

الكبيرة، التي ترى إمكانات النمو وفرص االستثمار فيها)105(.

وفي كندا، مهد القانون املتعلق بالقنب، على الرغم من   -105
ضوابطه التنظيمية، الطريق لكي تصبح كندا مكانا مؤاتيا ألصحاب 
املشاريع واملستثمرين في مجال القنب الذين يتطلعون إلى القيام 
بأعمال جتارية على الصعيد الدولي)106(. واليوم، تضع شركات 
القنب الكندية أعينها على أسواق القنب الطبي والقنب “املخصص 
للبالغني” التي بدأت تظهر في جميع أنحاء العالم. وهي نشيطة في 
أوروبا وآسيا وأفريقيا، وخاصة في أمريكا الالتينية، وتسعى إلى 
غزو تلك األسواق. وهي حتاكي استراتيجيات التسويق اخلاصة 
بصناعتي التبغ والكحول من أجل تضخيم استهالك القنب وإنشاء 
إمبراطورية لشركات قنب تبلغ قيمتها باليني الدوالرات، مدفوعة 

باعتبارات جتارية.

وفي الواليات املتحدة، من الصعب تقييم تأثير التقنني   -106
على مستوى الواليات ألن هذه األسواق محظورة مبوجب القانون 
االحتادي. وباإلضافة إلى ذلك، يعتمد حجم هذه األسواق ونطاقها 
القضائية  للواليات  املحددة  السوق  لوائح  على  كبير  حد  إلى 
التي تعتمد التقنني، وهي تتباين على نحو كبير فيما بينها)107(. 

 Rocky Mountain High Intensity Drug Trafficking Area  (102)

 (HIDTA), The Legalization of Cannabis in Colorado; and Sam Tabachnik,
“Black market marijuana grows are popping up faster than law enforce-
 ment can take them down. But is legalization the cause?” Denver Post, 20

.June 2021

 Canadian Centre on Substance Use and Addiction, Public Safety )103)

 and Cannabis: Taking Stock of Knowledge since Legalization (Ottawa,
.)2022

 Martin Bouchard and Simon Fraser, “Knowledge synthesis on  (104)

 changes in organized crime groups’ operations since cannabis legalization
 in Canada”, in Public Safety and Cannabis: Taking Stock of Knowledge since

.Legalization

تقنني  “أثر   1 اجلدول   ،3 الكتيب   ،2022 العاملي  املخدرات  تقرير   (105)

القنب: ملحة عامة” العنوان الفرعي “املصالح التجارية”.

 Dawn Marie Paley, “Canada’s cannabis colonialism, Toward  (106)

.Freedom”, 8 October 2019

Hall and Lynskey, “Assessing the public health impacts of legal- (107)

.“izing recreational cannabis use
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وتقرر الواليات والبلديات الشروط التي تنظم السوق القانونية، أي 
اجلهة التي حتصل على ترخيص إلنتاج القنب وبيعه، وما إذا كانت 
الشركات اخلاصة الكبرى مقبولة، وما إذا كان هناك “برنامج 
للعدالة االجتماعية”. كما ميكنها حتديد عدد وكثافة املستوصفات 
ومقدار الضرائب والرسوم. ونظرا ألن غالبية الواليات القضائية 
في الواليات املتحدة قد قننت القنب الطبي أو الترفيهي، فإن اإلنتاج 
القانوني للقنب لم يعد يجري على نطاق ضيق وسري ولكنه يعد 
أحد أسرع الصناعات منوا في الواليات املتحدة، على الرغم من 
أن هذا املخدر يخضع للرقابة مبوجب القانون االحتادي. فعلى 
 سبيل املثال، جتاوزت مبيعات القنب بالتجزئة بليون دوالر في
وفي  .2017 عام  في  واشنطن  وفي  كولورادو  في   2016  عام 

عام 2021، حقق قطاع القنب القانوني مبيعات بقيمة 25 بليون دوالر، 
بزيادة قدرها 43 في املائة مقارنة بعام 2020)108(. ويدخل العديد 
من الشركات العاملة في مجال توريد التبغ والكحول في سلسلة 
توريد القنب، سعيا منها إلى احتكار سوق القنب وتوسيعها، وزيادة 
عدد األشخاص الذين يتعاطون القنب وحتقيق االنتظام في تعاطيه، 

من أجل حتقيق أقصى قدر من الربح)109(.

بالكامل  القانوني  القنب  سوق  يخضع  أوروغواي،  وفي   -107
لسيطرة الدولة. وجميع املستهلكني الذين يحصلون على القنب 
القانوني مسجلون، وهناك عدد محدود من املنتجني واملوردين، 
الذين يتعني عليهم احلصول على ترخيص، وتسيطر احلكومة على 
الكمية املنتجة واملستهلكة من القنب، فضال عن حتكمها في سعر 
التجزئة. وبالتالي، فسوق القنب القانوني في أوروغواي مقيدة إلى 
حد ما مقارنة بالواليات القضائية األخرى التي اعتمدت التقنني.

وبالنسبة لبعض الواليات القضائية التي اعتمدت التقنني،   -108
كان أحد األهداف املهمة للتقنني يتمثل في توليد دخل ضريبي. 
وفي الواقع، زادت اإليرادات الضريبية التي جمعت من سوق القنب 
القانوني عاما بعد عام)110(. وتتراوح اإليرادات السنوية ما بني 1,5 
بليون دوالر كندي في كندا و4,4 باليني دوالر في كاليفورنيا)111(. 
ومع ذلك، تبني أن اإليرادات الضريبية املحققة أدنى مما كان متوقعا 
وتشكل، في جميع الواليات التي اعتمدت التقنني، أقل من 1 في 
املائة من ميزانية الوالية املعنية)112(. وقد استثمرت بعض الواليات 
القضائية جزءا من اإليرادات في الوقاية من تعاطي املخدرات 

وعالج االضطرابات املرتبطة بتعاطيها.

ويخلق فرض ضرائب على بيع القنب بالتجزئة على أساس   -109
الوزن حافزا لدى منتجي القنب وجتار التجزئة لزيادة محتوى كل 

 Will Yakowicz, “U.S. House of Representatives passes Federal  (108)

.Cannabis Legalization Bill MORE Act”, Forbes 1 April 2022

(109) املرجع نفسه.

Monitoring and Evaluat- ،(110) املركز األوروبي لرصد املخدرات واإلدمان

ing Changes in Cannabis Policies، الصفحة 19.

(111) تقرير املخدرات العاملي 2022.

(112) إيرادات ضريبة القنب كنسبة مئوية من ميزانيات الواليات: أالسكا، 

0,20 في املائة؛ كاليفورنيا، 0,47 في املائة؛ أوريغون، 0,13 في املائة؛ واشنطن، 
0,33 في املائة؛ كولورادو، 0,90 في املائة.

غرام من هذا املنتج من مادة دلتا-9-تتراهيدروكانابينول بهدف 
تقليص التكاليف وزيادة األرباح)113(.

وفي اخلتام، فاألدلة املتاحة لتقييم أثر التقنني على املجتمع   -110
واألفراد محدودة. ويتباين هذا التأثير إلى حد كبير وفقا لنماذج 

التقنني املختلفة.

وغالبا ما تكون العالقة السببية بني التقنني والتغيرات   -111
اإلحصائية في الوالية القضائية املعنية غير واضحة. ومع ذلك، 
ميكن للمرء أن يقول، بشكل عام، إن التقنني لم يحقق األهداف التي 
يسعى إليها مؤيدوه. وميكن مالحظة أن التقنني لم ينجح في التغلب 
على املشاكل التي تتصل باملخدرات والتي صودفت في الواليات 
القضائية التي اعتمدت التقنني وفي جميع أنحاء العالم. وفي تلك 
الواليات القضائية، ال يزال استهالك القنب أعلى منه في واليات 
قضائية أخرى، ويبدو أن انتشار التعاطي يتزايد بسرعة أكبر مقارنة 
بالواليات القضائية التي لم تعتمد التقنني، مع ما يترتب على ذلك 
التقنني من ثني  من عواقب ملحوظة على الصحة. ولم يتمكن 
الشباب عن استهالك القنب. وقد انخفضت األسواق غير املشروعة 
جزئيا، ولكنها ال تزال قائمة ومزدهرة في بعض البلدان. وقد حلت 
 القنب املتنامية التي 

ُ
محل اجلرمية املنظمة على نطاق واسع صناعة

تهدف إلى حتقيق الربح عن طريق زيادة املبيعات دون إيالء أي 
اعتبار للصحة العامة.

واو- استنتاجات

إن تقنني استعمال القنب ألغراض غير طبية ال يتسق مع   -112
االلتزام الوارد في اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدلة بالقيام، 
رات وصنعها   مبراعاة أحكام تلك االتفاقية، بقصر إنتاج املخدِّ

ً
رهنا

جار بها واستعمالها وحيازتها 
ِّ
وتصديرها واستيرادها وتوزيعها واالت

على األغراض الطبية والعلمية دون سواها. وهناك قدر من املرونة 
في االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات، وخصوصا في تعريف 
األحكام اجلنائية، ولكن تلك املرونة ال تنص على استثناءات من 
اتفاقية سنة 1961 بصيغتها  الوارد في املادة 4 )ج( من  القيد 

املعدلة.

وفي حني ميكن تقدمي حجج بشأن جناح تنفيذ االتفاقيات،   -113
فإن النظام القائم على االتفاقيات يوفر هامشا كبيرا من املرونة 
ويسمح للدول ببلوغ األهداف التي تسعى إلى حتقيقها في نطاقه. 
فالغرض من االتفاقيات هو حماية الشباب، وحتسني الصحة العامة، 
وجتنب التجرمي غير الضروري، وتقييد السوق غير املشروعة وما 

يتصل بها من جرائم منظمة.

وبدال من تقنني استعمال املخدرات ألغراض غير طبية،   -114
ميكن للحكومات أن تستخدم أوجه املرونة الواردة في االتفاقيات 
بفعالية أكبر. وينبغي لها، من أجل حماية الصحة العامة والشباب، 
أن تضع برامج أفضل للتثقيف والوقاية والعالج. وينبغي لها أن 

Hall and Lynskey, “Assessing the public health impacts of legal- (113)

.izing recreational cannabis use”
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تكافح اجلرمية املنظمة من خالل اتباع إجراءات فعالة في مجال 
الوقاية االجتماعية وإنفاذ القانون. ويجوز للحكومات أن تختار 
اجلزاءات البديلة لإلدانة والعقوبة واملنصوص عليها في االتفاقيات 
والسجن  التجرمي  عن  الناجم  الوصم  جتنب  أجل  من  الثالث 
على  يقع  الذي  العبء  تخفف  أن  أيضا  وميكنها  منه.  أو احلد 
 عاتق نظم العدالة اجلنائية لديها من خالل تطبيق جزاءات بديلة

ومبدأ التناسب.

ومن الصعب تقييم تأثير مبادرات التقنني اجلارية على   -115
املجتمع واألفراد. ففي العديد من الدول، يكون الوقت الذي انقضى 
منذ دخول هذه القوانني حيز النفاذ قصيرا جدا بحيث ال ميكن 
تقدمي بيانات صحيحة واحلكم على اآلثار الكاملة للتقنني. فالنتائج 
ال تظهر فور اشتراع أو تنفيذ القوانني واللوائح ذات الصلة. وقد 
تؤدي التغيرات في السلوك والتطورات التي تعرفها األسواق وقوة 
املنشآت التجارية اخلاصة إلى نتائج مختلفة سنوات عديدة بعد 
اعتماد القوانني املتعلقة بالقنب املستعمل ألغراض ترفيهية. ويعتمد 
التقنني إلى حد كبير على الظروف املوجودة مسبقا في  تأثير 
البالد، ومجموعة اللوائح التي تختارها كل حكومة وطريقة تنفيذها 

والتحكم فيها.

العامة  الصحة  على  التقنني  تأثير  قياس  الصعب  ومن   -116
والسالمة العامة واالقتصاد وهو يختلف باختالف مناذج التقنني 
املعتمدة. وبإيجاز، وباالستناد إلى فترة التنفيذ القصيرة نسبيا، 
ميكن مالحظة أن التقنني لم ينجح حتى اآلن في التصدي للمشاكل 
األكثر إحلاحا، مثل زيادة معدالت االستهالك، وجترمي األشخاص 
الذين يتعاطون املخدرات، ومنو السوق غير املشروعة، وتوسع 
اجلرمية املنظمة. ففي الواليات القضائية التي قننت القنب، ال يزال 
االستهالك أعلى مما هو عليه في الواليات القضائية التي لم تقم 
بذلك، ويبدو أن نسبة االنتشار تزداد بسرعة أكبر مما هي عليه 
في املجتمعات املحلية التي لم تقننه، مع ما يترتب على ذلك من 
عواقب صحية واجتماعية ملحوظة. فالتقنني لم يتمكن من ثني 
الشباب عن استهالك القنب. وقد انخفضت األسواق غير املشروعة 
جزئيا، ولكنها ال تزال قائمة ومزدهرة في بعض البلدان. وقد حلت 
 القنب املتنامية التي تهدف 

ُ
جزئيا محل اجلرمية املنظمة صناعة

إلى حتقيق الربح عن طريق زيادة املبيعات. وعموما، ميكن للمرء 
أن يؤكد أن الواليات القضائية التي اعتمدت التقنني لم تصل إلى 

األهداف التي سعت إلى حتقيقها من خالله.

وفي جميع الدول، مبا فيها الدول التي قننت استعمال   -117
القنب ألغراض غير طبية، ينبغي للحكومات أن تدعم التدابير 
الرامية إلى إبالغ سكانها باألضرار املرتبطة بتعاطي املخدرات 
والتصدي النخفاض الضرر املتصور الناجم عن تعاطي القنب، 
من خالل اتخاذ تدابير وقائية فعالة، مبا في ذلك حمالت تثقيف 

اجلمهور وتوعيته.

ويثير التقنني شواغل فيما يتعلق بالصحة العامة، وال سيما   -118
عندما يتم اإلعالن عن منتجات القنب بطريقة تروق لألطفال 
أو جتتذب الشباب. وتثير أيضا شدة مفعول منتجات القنب مثل 

املركزات واملواد الصاحلة لألكل شواغل تتعلق بالصحة العامة.

وفي بعض الواليات القضائية، يبدو أن اجلهات املنظمة   -119
تفضل النماذج التجارية التي تعتمد على البيع بالتجزئة والتي حتقق 
دخال ضريبيا هاما، بينما ال تولي اهتماما كافيا ملا لذلك من آثار 
م تسويق إنتاج القنب 

َّ
على الصحة العامة. وفي بعض األحيان، ينظ

وبيعه على نحو ينشئ حوافز قائمة على السوق تؤدي إلى مستويات 
أعلى من االستهالك.

رَصد بعناية العواقب القصيرة األجل والطويلة 
ُ
وينبغي أن ت  -120

األجل للتقنني عن طريق جمع بيانات عن اآلثار املترتبة على التقنني 
بالنسبة الصحة العامة.

القنب  باستعمال  السماح  نحو  املتزايد  االجتاه  ويشكل   -121
ألغراض غير طبية وغير علمية حتديا كبيرا للمجتمع الدولي، 
ال سيما بالنسبة للدول األطراف في االتفاقيات الدولية ملراقبة 
املخدرات، وخصوصا فيما يتعلق بااللتزام الوارد في املادة 4 )ج( 
من اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدلة، التي وقعت عليها الدول 
املوقعة وصدقت عليها. وينطبق مبدأ العقد شريعة املتعاقدين أيضا 
في ميدان معاهدات مراقبة املخدرات. ويجب على األطراف املوقعة 
على االتفاقيات الثالث ملراقبة املخدرات معاجلة الشد الواضح بني 

هذا احلكم واالجتاه نحو التقنني.

وتتمثل والية الهيئة في مساعدة احلكومات على تنفيذ   -122
التدابير  “اتخاذ  وتيسير  املخدرات  ملراقبة  الدولية  االتفاقيات 
من  5 )الفقرة  االتفاقية”  هذه  أهداف  لبلوع  الفعالة   الوطنية 
وستواصل  املعدلة(.  بصيغتها   1961 سنة  اتفاقية  من   9 املادة 
الهيئة احلوار الذي جتريه مع الدول بشأن حتديد السبل الكفيلة 
بتعزيز أهداف االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات في نطاق 
هج متوازنة 

ُ
املرونة التي توفرها هذه االتفاقيات من خالل اعتماد ن

والنهوض اإلنسان  حقوق  احترام  أسس  على  تقوم   ومتناسبة 
بالصحة العامة.
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الثاني- الفصل 

املخدرات ملراقبة  الدولي  النظام  عمل  سير 

المعاهدات  تطبيق  في  االتساق  ألف-  تعزيز 
المخدرات لمراقبة  الدولية 

يتألف اإلطار القانوني الدولي ملراقبة املخدرات من االتفاقية   -123
لة ببروتوكول سنة  الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها املعدَّ
1972، واتفاقية املؤثرات العقلية لسنة 1971، واتفاقية األمم املتحدة 
العقلية رات 

ِّ
واملؤث املخدرات  املشروع في  جار غير 

ِّ
االت  ملكافحة 
لسنة 1988.

وجاء وضع املجتمع الدولي لهذا اإلطار نتيجة لتوافق واسع   -124
 بأنه ال بد من اعتماد نهج مشتركة 

ً
النطاق في اآلراء يجسد إدراكا

وإجراءات متضافرة للتصدي للتحديات املشتركة وتعزيز أهداف 
االتفاقيات املتمثلة في حماية صحة البشرية ورفاهها.

ومنذ اعتماد تلك الصكوك، أعاد املجتمع الدولي التأكيد   -125
عليها في مناسبات عديدة. فقد أشير إليها، على سبيل املثال، في 
الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة 
املخدرات العاملية، املعقودة في عام 2016، بأنها “حجر الزاوية في 

النظام الدولي ملراقبة املخدرات”)114(.

وتلتزم الدول، عند انضمامها إلى االتفاقيات الدولية ملراقبة   -126
التدابير التشريعية والتنظيمية والسياساتية  املخدرات، باتخاذ 
ضمن القانونية  اللتزاماتها  الكامل  التنفيذ  لضمان   الالزمة 

نظمها الوطنية.

(114) مرفق قرار اجلمعية العامة دا-1/30.

وبصفة عامة، تشمل هذه االلتزامات ما يلي:  -127

قصر إنتاج املخدرات وصنعها وتصديرها واستيرادها  )أ(   
األغراض  على  وحيازتها  واستعمالها  فيها  والتجارة  وتوزيعها 

الطبية والعلمية، مع مراعاة أحكام االتفاقيات؛

اعتماد تدابير ملراقبة التجارة املشروعة في املخدرات  )ب(   
واملؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية املستخدمة في صنعها 
غير املشروع، مبا في ذلك عن طريق إنشاء نظم رقابية وتزويد 

الهيئة بتقديرات وتقييمات وبيانات إحصائية بشأنها؛

اتخاذ خطوات لتيسير توافر املواد اخلاضعة للمراقبة  )ج(   
إلى  املواد  هذه  تسريب  منع  مع  املشروعة  الطبية  لألغراض 

قنوات غير مشروعة؛

وضع استراتيجيات للوقاية من تعاطي املخدرات وآليات  )د(   
وإعادة  املتعاطني  املخدرات من خالل عالج  للتصدي إلدمان 

تأهيلهم ورعايتهم الالحقة وإعادة إدماجهم االجتماعي؛

اعتماد أحكام قانونية للتصدي بطريقة متباينة ملختلف  )هـ(   
املخالفات  ذلك  في  مبا  باملخدرات،  املتصل  السلوك  أشكال 
واجلرائم  املخدرات  متعاطو  يرتكبها  التي  واجلرائم  البسيطة 
األكثر خطورة مثل إنتاج املخدرات واالجتار بها على نطاق واسع 
بصورة غير مشروعة، على نحو متناسب وبطريقة إنسانية تستند 
إلى احترام حقوق اإلنسان، مبا في ذلك مراعاة األصول القانونية 

الواجبة وافتراض البراءة وسيادة القانون.

وفي غياب اتفاقات قانونية محددة بني األطراف، ميكن   -128
املطلوبني  لتسليم  قانوني  كأساس  أيضا  االتفاقيات  استخدام 

واملساعدة القانونية املتبادلة بني األطراف.

http://undocs.org/A/RES/S-30/1
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كما أن املادة 9 من اتفاقية سنة 1961، بصيغتها املعدلة،   -129
حتدد الوظائف الرئيسية للهيئة:

تسعى الهيئة، بالتعاون مع احلكومات، وبدون املساس بأحكام 
هذه االتفاقية، إلى قصر زراعة املخدرات وإنتاجها وصناعتها 
األغراض  تتطلبها  التي  الكافية  الكمية  على  واستعمالها 
الطبية والعلمية، وإلى ضمان توفرها لهذه األغراض، وإلى 
غير  بطريقة  وصناعتها  أو إنتاجها  املخدرات  زراعة  منع 
مشروعة، أو االجتار غير املشروع فيها أو استعمالها بصورة 

غير مشروعة.

لزم اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدلة الهيئة بتعزيز 
ُ
وت  -130

التعاون مع احلكومات وتوفير آلية ملواصلة احلوار بشأن تقدمي 
املساعدة وتيسير التدابير الوطنية الفعالة لتحقيق أهداف االتفاقية.

ملراقبة  الثالث  الدولية  االتفاقيات  جميع  فإن  وأخيرا،   -131
املخدرات تكلف الهيئة بدور مساعدة الدول األطراف على تنفيذ 
التزاماتها القانونية مبقتضى االتفاقيات ورصد اتساق التدابير 
القانونية والتنظيمية والسياساتية وتدابير اإلنفاذ الوطنية املتعلقة 
مبراقبة املخدرات مع االلتزامات القانونية الدولية الواقعة على 

عاتق الدول األطراف في االتفاقيات.

املعاهدات  إلى  االنضمام  1-  حالة 
املخدرات ملراقبة  الدولية 

على  تغيرات  أي  االستعراض  قيد  الفترة  في  تطرأ  لم   -132
حالة االنضمام إلى االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات. وتعد 
 اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدلة، واتفاقية سنة 1971، واتفاقية
سنة 1988 من بني الصكوك الدولية التي حظيت بالتصديق على 

أوسع نطاق، حيث حتظى بانضمام شبه عاملي.

 186 كانت   ،2022 الثاني/نوفمبر  تشرين   1 وحتى   -133
املعدلة  بصيغتها   1961 سنة  اتفاقية  على  صدقت  قد  دولة 
أو انضمت إليها. ومن بني الدول الـ10 التي لم تنضم بعد إليها 
وغينيا  السودان  )جنوب  أفريقيا  في  دولتان  املعدلة،  بصيغتها 
االستوائية(، ودولة واحدة في آسيا )تيمور-ليشتي(، وسبع دول 
 في أوقيانوسيا )توفالو وجزر كوك وساموا وفانواتو وكيريباس
وناورو ونيوي(. وظلت تشاد الدولة الطرف الوحيدة في اتفاقية 

سنة 1961 بصيغتها غير املعدلة.

وظل عدد الدول التي صدقت على اتفاقية سنة 1971   -134
أو انضمت إليها عند 184 دولة. ولم تصبح بعد ثالث عشرة دولة 
أطرافا في االتفاقية: ثالث دول في أفريقيا )جنوب السودان وغينيا 
االستوائية وليبريا(، ودولة واحدة في القارة األمريكية )هايتي(، 
ودولة واحدة في آسيا )تيمور-ليشتي(، وثماني دول في أوقيانوسيا 
 )توفالو وجزر سليمان وجزر كوك وساموا وفانواتو وكيريباس

وناورو ونيوي(.

ولم يتغير عدد األطراف في اتفاقية سنة 1988، وهي   -135
أكثر اتفاقية ُصدق عليها من االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة 
املخدرات، وهو 191 طرفا )190 دولة واالحتاد األوروبي(. والدول 
االستوائية  )غينيا  أفريقيا  في  هي:  إليها  بعد  تنضم  لم  التي 
والصومال وجنوب السودان( وفي أوقيانوسيا )بابوا غينيا اجلديدة 

وتوفالو وجزر سليمان وكيريباس(.

وإذ تسلم الهيئة بأن اتخاذ إجراءات متضافرة بروح من   -136
املجتمع  لنجاح جهود  أساسي  أمر  واملشتركة  العامة  املسؤولية 
الدولي في مجال مراقبة املخدرات، فإنها تكرر دعوتها إلى جميع 
الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في واحدة أو أكثر من االتفاقيات 
الدولية ملراقبة املخدرات أن تفعل ذلك في أقرب فرصة ممكنة، وأن 
تتخذ جميع اإلجراءات التشريعية والسياساتية الالزمة لضمان 

التنفيذ الشامل لالتفاقيات على الصعيد الوطني.

املواد  في جدولة  2-  التغييرات 
الدولية للمراقبة  اخلاضعة 

املخدرة العقاقير 

قررت جلنة املخدرات في مقرريها 1/65 و2/65، في دورتها   -137
اخلامسة والستني املعقودة من 14 إلى 18 آذار/مارس 2022، إدراج 
مادتني جديدتني هما البرورفني وامليتونيتازين في اجلدول األول 
بالفقرة 3 من  

ً
لة. وعمال املعدَّ اتفاقية سنة 1961 بصيغتها   من 

املادة 7 من تلك االتفاقية، وجه األمني العام في 27 أيار/مايو 2022 
 بقرار اللجنة إلى جميع احلكومات وإلى منظمة الصحة 

ً
إشعارا

 فيما يخص كل طرف 
ً
العاملية والهيئة، وبذلك أصبح قرارها نافذا

عند تلقيه ذلك اإلشعار. ومتلك مادة البرورفني، كمادة أفيونية 
قوية، القدرة على إحداث تأثيرات أفيونية منطية أخرى مثل تثبيط 
التنفس والتخدر. وقد ارتبطت بعدد من الوفيات في طائفة من 
البلدان. ومادة امليتونيتازين هي مادة ناهضة ملستقبالت املؤثرات 
 أخرى من آثار 

ً
األفيونية حتدث آثار تسكني لأللم كما حتدث آثارا

املؤثرات األفيونية النمطية األخرى، مبا فيها التخدر وتثبيط التنفس 
والغثيان والتقيؤ، وفعاليتها أقوى من الهيدرومورفون والفنتانيل. 
وكانت جلنة اخلبراء املعنية باالعتماد على األدوية والتابعة ملنظمة 
الصحة العاملية قد أوصت بإدراج كلتا املادتني في اجلدول األول من 
 إلى أدلة على احتمال 

ً
اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدلة، استنادا

تعاطيهما وإدمانهما وخطرهما على الصحة العامة.

العقلية املؤثرات 

قررت جلنة املخدرات، في دورتها اخلامسة والستني أيضا،   -138
مبوجب مقررها 3/65، أن تدرج اليوتيلون في اجلدول الثاني من 
اخلاضعة  للمواد  اإلجمالي  العدد  ليصل   ،1971 سنة  اتفاقية 

للمراقبة مبوجب تلك االتفاقية إلى 167 مادة.
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 متاما في 23 تشرين الثاني/
ً
وأصبح قرار اجلدولة نافذا  -139

 على تاريخ اإلبالغ الذي 
ً
نوفمبر 2022، أي بعد انقضاء 180 يوما

يقوم به األمني العام.

السالئف الكيميائية

األمريكية  املتحدة  الواليات  حكومة  من  الهيئة  تلقت   -140
اقتراحا بإدراج ثالث سالئف للفنتانيل واملواد املتصلة به حتت 
ونورفنتانيل.   1-boc-4-APو  4-AP وهي  الدولية،  املراقبة 
املقررات  املخدرات  جلنة  اعتمدت  الهيئة،  توصية  على  وبناء 
4/65 و5/65 و6/65 التي قررت مبوجبها أن تدرج في اجلدول 
الذكر. السالفة  الثالث  املواد   1988 سنة  اتفاقية  من   األول 
الثاني/ تشرين   23 في  النفاذ  حيز  ذاك  اللجنة  قرار   ودخل 

نوفمبر 2022.

الهيئة إلى  معلومات  احلكومات  3- تقدمي 

املخدرة العقاقير  عن  اإلحصائية  )أ( التقارير    
الكيميائية والسالئف  العقلية  واملؤثرات 

 لواليتها، تقريرها السنوي وتقريرها 
ً
تنشر الهيئة، وفقا  -141

 
ً
املتعلق بتنفيذ املادة 12 من اتفاقية سنة 1988. وتنشر الهيئة أيضا
تقارير فنية تزود احلكومات بتحليالت للمعلومات اإلحصائية عن 
صنع املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية واستهالكها واستخدامها 
ومخزوناتها والتجارة فيها، إلى جانب حتليل لتقديرات االحتياجات 

من تلك املواد.

وتستند تقارير الهيئة ومنشوراتها الفنية إلى املعلومات   -142
التي يتعني على األطراف في املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات 
 بقرارات املجلس االقتصادي 

ً
تقدميها. وعالوة على ذلك، وعمال

 بغية 
ً
واالجتماعي وجلنة املخدرات، تقدم احلكومات معلومات طوعا

تيسير إجراء تقييم دقيق وشامل لسير عمل النظام الدولي ملراقبة 
املخدرات والسالئف.

وميكن للهيئة، بفضل البيانات وسائر املعلومات التي تردها   -143
من احلكومات، رصد األنشطة املشروعة املتعلقة بالعقاقير املخدرة 
االمتثال  مدى  وتقييم  الكيميائية  والسالئف  العقلية  واملؤثرات 
للمعاهدات وسير عمل النظام الدولي ملراقبة املخدرات والسالئف 
 إلى حتليالتها، توصيات ترمي إلى 

ً
. وتقدم الهيئة، استنادا

ً
عموما

حتسني عمل هذا النظام بهدف ضمان توافر العقاقير املخدرة 
واملؤثرات العقلية الالزمة لالحتياجات الطبية والعلمية والصناعية، 
وفي ذات الوقت، منع تسريبها من القنوات املشروعة إلى القنوات 

غير املشروعة.

العقاقير املخدرة

من  املائة  في   74 أي  حكومة،   121 ما مجموعه  قدم   -144
االستمارات  بيانات،  قدمت  التي  احلكومات  عدد  مجموع 
 اإلحصائية املطلوبة في أوانها، أي قبل انقضاء املوعد النهائي
العدد  من  أكثر  العدد  ذلك  وكان   ،2022 حزيران/يونيه   30
 املقابل له في عام 2021 )99 حكومة(. وحتى 1 تشرين الثاني/
ً
 نوفمبر 2022، لم تكن 47 حكومة )22 في املائة( - أي 41 بلدا
و6 أقاليم - قد قدمت تقاريرها اإلحصائية السنوية عن عام 
2021. وُيتوقع أن تقدم عدة بلدان وأقاليم أخرى بياناتها خالل 
تقدم  لم  التي  واألقاليم  البلدان  أغلبية  وتقع  املقبلة.  األشهر 
تقاريرها في أفريقيا والقارة األمريكية )مبا في ذلك منطقة 
البحر الكاريبي( تليها آسيا وأوقيانوسيا؛ ولم يقدم بلد أوروبي 
واحد منوذج اإلحصاء السنوي. وبعض من تلك البلدان في حالة 
نزاع أو حالة ما بعد انتهاء النزاع، وهو ما يشكل، باإلضافة إلى 
النقص العام في املوارد البشرية واملالية، عقبات إضافية أمام 

جهود مراقبة املخدرات.

ووردت إحصاءات سنوية من معظم البلدان التي يجري فيها   -145
إنتاج كميات كبيرة من العقاقير املخدرة أو صنعها أو استيرادها 
أو تصديرها أو استهالكها، وإن كانت بكميات متفاوتة. واإلبالغ 
الدقيق الكامل وفي الوقت املطلوب مؤشر مهم على فعالية نظم 
مراقبة املخدرات وكفاءتها، كما أن توافر بيانات جيدة أمر حيوي 
الضطالع الهيئة على نحو دقيق مبهمة الرصد املسندة إليها مبوجب 
املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات. وتشعر الهيئة بالقلق إزاء 
نوعية بعض البيانات، ال سيما إذا كانت واردة من البلدان املنتجة 
عة الرئيسية، ألنها تشير إلى أوجه قصور في اآلليات الوطنية 

ِّ
واملصن

املعنية بتنظيم ورصد املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية. وحتث 
الهيئة احلكومات على مواصلة تعزيز آلياتها الوطنية املعنية برصد 
 زراعة املواد اخلاضعة للمراقبة وإنتاجها وصنعها والتجارة فيها. 
البيانات  ا، من خالل حتسني نظم جمع  وقد يتأتى ذلك، جزئيًّ
الوطنية وتطويرها، وتدريب موظفي السلطات الوطنية املختصة، 
وضمان التعاون الوثيق مع الشركات املرخص لها بالتعامل في املواد 

اخلاضعة للمراقبة الدولية.

وحتى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، كانت قد وردت   -146
فصلية  إحصائية  تقارير  أربعة  من  املتألفة  الكاملة  املجموعة 
عن الواردات والصادرات من العقاقير املخدرة عن عام 2021 
(، أو نحو

ً
 و18 إقليما

ً
 )االستمارة A( من 165 حكومة )147 بلدا

تلك  تقدمي  إليها  لب 
ُ
ط 213 حكومة  من مجموع  املائة  في   78

 إلى ذلك، قدمت 15 حكومة )أي نحو 7 في 
ً
املعلومات. وإضافة

املائة( تقريرا فصليا واحدا على األقل. ولم يقدم ما مجموعه 
عن فصلية  إحصائيات  أي  املائة(  في   15 نحو  )أي   

ً
بلدا  33 

عام 2021.

وتلقت الهيئة، حتى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، تقارير   -147
األطراف  وغير  األطراف  )من  دولة   166 إحصائية سنوية من 
على حد سواء( وأقاليم تناولت إنتاج العقاقير املخدرة وصنعها 
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واستهالكها والكميات املخزونة واملضبوطة منها، وهي تغطي السنة 
التقوميية 2021 )االستمارة C(، أو ما ميثل نحو 78 في املائة 
من اإلحصاءات املطلوبة. وكان ذلك العدد أعلى قليال من عدد 
 التقارير التي تلقتها الهيئة عن عام 2020 بحلول 1 تشرين الثاني/
واملستهلكة  عة 

ِّ
املصن البلدان  معظم  قدمت  وقد   .2021 نوفمبر 

رة إحصاءات. واملصدِّ

العقلية املؤثرات 

عن  املقدمة  السنوية  اإلحصائية  التقارير  عدد  كان   -148
وفقا للمادة 16   ،)P )االستمارة   2021 لعام  العقلية  املؤثرات 
املقدمة  التقارير  بعدد  مقارنة  أكثر   ،1971 سنة  اتفاقية  من 
 في السنة السابقة. وحتى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، كان

160 بلدا و17 إقليما قد قدم تقارير إحصائية سنوية لعام 2021. 
 ومن بني الدول األطراف في اتفاقية سنة 1971 البالغ عددها
املائة،  في  أو 83   ،

ً
طرفا دولة   152 قدمت   ،

ً
طرفا دولة   184

تقاريرها اإلحصائية السنوية؛ ومن أصل تلك الدول األطراف 
الـ152، قدمت 105 دول أطراف، أو 69 في املائة، تقاريرها بحلول 
املوعد النهائي املحدد في 30 حزيران/يونيه. وواصل عدد صغير 
 من الدول األطراف تقدمي اإلحصاءات عن طريق بلدان شريكة.
وعالوة على ذلك، تلقت الهيئة إحصاءات سنوية من ثماني دول 
على وطنية  بيانات  تقدم  ولكنها  االتفاقية  في  أطرافا   ليست 

أساس طوعي.

 جميع التقارير اإلحصائية 
ً
كما قدمت 116 حكومة طوعا  -149

الفصلية األربعة عن عام 2021 بشأن واردات وصادرات املواد 
 بطلب 

ً
املدرجة في اجلدول الثاني من اتفاقية سنة 1971، عمال

وقدمت  ،7/1981 قراره  في  واالجتماعي  االقتصادي   املجلس 
عام  عن  األقل  على  واحدا  فصليا  تقريرا  أخرى  حكومة   29
التقارير  لتقدمي  اجليد  املعدل  بارتياح  الهيئة  وتالحظ   .2021
 ،2021 عام  عن  العقلية  املؤثرات  بشأن  السنوية  اإلحصائية 
 وعدد الدول واألقاليم غير األطراف التي قدمت تقريرا سنويا،
كورونا  فيروس  مرض  بجائحة  املتعلقة  القيود  من  بالرغم 

)كوفيد-19(.

وتراعي الهيئة القيود املتصلة باجلائحة في جميع أنحاء   -150
العالم، ولكنها تالحظ بقلق النسبة املرتفعة للدول األطراف التي 
 
ً
 وإقليما

ً
لم تقدم االستمارة P، إذ لم يقدم ما مجموعه 20 بلدا

 P لعام 2021. وباملثل، لم تقدم النموذج P في أفريقيا االستمارة
لعام 2021 ثمانية بلدان وأقاليم في أمريكا الوسطى والكاريبي، 
وخمسة بلدان في أوقيانوسيا، وثالثة بلدان في آسيا، وبلد واحد 
في أوروبا. وقدمت جميع البلدان في أمريكا الشمالية وأمريكا 

اجلنوبية االستمارة P لعام 2021.

عن  بيانات  قدمت  التي  بالبلدان   
ً
علما الهيئة  وحتيط   -151

العقلية فيها لصنع مستحضرات معفاة من  املؤثرات  استعمال 

 ،1971 اتفاقية سنة  من   3 باملادة   
ً
املراقبة عمال تدابير  بعض 

فقد أبلغ 11 بلدا عن استخدامها 40 مادة لهذه األغراض في 
عام 2021. وتستذكر الهيئة التوصية 13 الواردة في تقريرها 
السنوي لعام 2019)115(، التي أهابت فيها باحلكومات أن تكفل 
تنفيذ جميع جوانب املادة 3 من اتفاقية سنة 1971 على الوجه 
الصحيح إذا كانت ترغب في إعفاء أحد املستحضرات من بعض 

تدابير املراقبة.

وطلب املجلس االقتصادي واالجتماعي إلى احلكومات، في   -152
قراريه 15/1985 و30/1987، أن تزود الهيئة بتفاصيل )على شكل 
بيانات مصنفة حسب بلد املنشأ وبلد املقصد( عن جتارة املواد 
املدرجة في اجلدولني الثالث والرابع من اتفاقية سنة 1971 ضمن 
تقاريرها اإلحصائية السنوية عن املؤثرات العقلية. وحتى 1 تشرين 
الثاني/نوفمبر 2021، كانت قد وردت تفاصيل كاملة عن تلك التجارة 
من 162 حكومة )92 في املائة من مجموع احلكومات التي قدمت 
االستمارة P عن عام 2021(. وقدمت 15 حكومة أخرى استمارات 
فارغة أو استمارات حتتوي على بيانات غير كاملة عن تلك التجارة 

لعام 2021.

 من البلدان قد قدم 
ً
وتالحظ الهيئة مع التقدير أن عددا  -153

 
ً
 بالفعل بيانات عن استهالك املؤثرات العقلية، وذلك عمال

ً
طوعا

بقرار جلنة املخدرات 6/54.

 بيانات عن استهالك 
ً
 وإقليما

ً
وقدم ما مجموعه 95 بلدا  -154

الهيئة وتعرب  عام 2021.  عن  أو كلها  العقلية  املؤثرات   بعض 
وتهيب  تعاون،  من  املعنية  احلكومات  أبدته  ملا  تقديرها  عن 
بجميع احلكومات أن تقدم سنويا بيانات عن استهالك املؤثرات 
البيانات  تلك  ألن   ،6/54 املخدرات  بقرار جلنة  العقلية، عمال 
 ضرورية لتحسني تقييم مدى توافر املؤثرات العقلية لألغراض

الطبية والعلمية.

املتعلقة  بالتقارير  التقدير  مع   
ً
علما الهيئة  وحتيط   -155

مبضبوطات املؤثرات العقلية التي قدمتها حكومات تشاد واجلزائر 
وليتوانيا وميامنار والنرويج والهند. وتقر الهيئة باجلهود التي 
وتكرر  املواد  تلك  اعتراض  املعنية في مجال  تبذلها احلكومات 
دعوتها جلميع احلكومات أن تبلغها بانتظام، عمال بقرار جلنة 
طلب عبر 

ُ
املخدرات 11/50، عن مضبوطات املؤثرات العقلية التي ت

سلم بالبريد.
ُ
اإلنترنت وت

الكيميائية السالئف 

مبوجب أحكام املادة 12 من اتفاقية سنة 1988، يتعني على   -156
األطراف تقدمي معلومات عن املواد التي يكثر استعمالها في صنع 
العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية بصورة غير مشروعة. وتساعد 
D، الهيئة على رصد  قدم في االستمارة 

ُ
ت تلك املعلومات، التي 

واستبانة االجتاهات في مجال االجتار بالسالئف وصنع املخدرات 

E/INCB/2019/1 (115)، الفقرة 806.



الفصل األول- حتليل االجتاه نحو تقنني استعمال القنب ألغراض غير طبية  23 

غير املشروع. كما متكنها من تقدمي توصيات إلى احلكومات مبا 
قد يلزم اتخاذه من إجراءات وسياسات تصحيحية.

عدد  بلغ   ،2022 الثاني/نوفمبر  تشرين   1 وحتى   -157
عام 2021  عن   D االستمارة  قدمت  التي  األطراف  الدول 
املائة  في   65 ما يزيد على  أي  دولة طرفا،   127 ما مجموعه 
من الدول األطراف في اتفاقية سنة 1988. ومن إجمالي عدد 
D االستمارة  باستخدام  بيانات  قدمت  التي  األطراف   الدول 
لعام 2021، أبلغت 65 دولة باملعلومات اإللزامية عن مضبوطات 
اتفاقية  من  والثاني  األول  اجلدولني  في  املدرجة  املواد 
بلغ سوى 57 دولة طرفا عن مضبوطات مواد 

ُ
سنة 1988، ولم ت

غير مجدولة، رغم أن انتشار هذه املواد الكيميائية أصبح أحد 
أكبر التحديات املعاصرة في مجال املراقبة الدولية للسالئف. 
أغلبية  م  تقدِّ لم  السابقة،  السنوات  في  احلال  كان  وكما 
 احلكومات تفاصيل عن األساليب املتبعة في التسريب والصنع

غير املشروع.

 بقرار املجلس االقتصادي واالجتماعي 20/1995، 
ً
وعمال  -158

ا معلومات عن   وسرًّ
ً
 أن تقدم طوعا

ً
ُيطلب إلى احلكومات أيضا

جتارتها املشروعة في املواد املدرجة في اجلدولني األول والثاني 
من اتفاقية سنة 1988. وحتى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، 
كانت 117 دولة طرفا قد قدمت إلى الهيئة تلك املعلومات عن 
عام 2021، وقدمت 106 دول بيانات عن االستخدامات املشروعة 
لواحدة أو أكثر من املواد املدرجة في اجلدولني األول والثاني من 

اتفاقية سنة 1988، و/أو عن احتياجاتها منها.

السالئف  مبضبوطات  املتعلقة  البيانات  ستكمل 
ُ
وت  -159

D الكيميائية التي ترد سنويا من احلكومات من خالل االستمارة 
بحوادث  اإلخطار  نظام  طريق  عن  تقدم  محددة  مبعلومات 
ملراقبة  الدولية  الهيئة  منصة  وهو  بيكس(،  )نظام  السالئف 
الوقت احلقيقي عن احلوادث  املعلومات في  لتبادل  املخدرات 
املتصلة باملواد الكيميائية مثل املضبوطات والشحنات املعترضة 
أثناء مرورها العابر وعمليات التسريب واملختبرات املكتشفة التي 
تستخدم في صنع املواد الكيميائية بصورة غير مشروعة ومعدات 
“بيكس”  لنظام  التكميلي  التركيز  ازداد  وقد  املختبرات.  تلك 
احلوادث  عن  املعلومات  تبادل  على  املاضية  السنة  مدى  على 
املتعلقة باملعدات املستخدمة في صنع املخدرات غير املشروع، 
 1988 اتفاقية سنة  13 من  املادة  تنفيذ  تعزيز  وذلك من أجل 
انظر “بيكس”،  التفاصيل عن نظام   )للحصول على مزيد من 

الفقرات 400-403 أدناه(.

وترد في تقرير الهيئة لعام 2022 عن تنفيذ املادة 12 من   -160
ل  اتفاقية سنة 1988 بيانات الضبطيات املبلغ عنها وحتليل مفصَّ
بالسالئف  االجتار  واملستجدات في مجال  االجتاهات  ألحدث 
اخلاضعة للمراقبة الدولية، فضال عن االجتار باملواد غير املدرجة 

في اجلدولني األول والثاني من اتفاقية سنة 1988.

وتقييمات املخدرة  العقاقير  )ب( تقديرات    
السالئف من  املشروعة  واالحتياجات  العقلية   املؤثرات 

سنويا الكيميائية 

املخدرة العقاقير 

تشكل تقديرات االحتياجات املشروعة السنوية من العقاقير   -161
املخدرة وتقييمات االحتياجات املشروعة السنوية من املؤثرات 
العقلية ركيزتني أساسيتني للنظام الدولي ملراقبة املخدرات. فهما 
البلدان املصدرة واملستوردة على حد سواء من ضمان  متكنان 
بقاء التجارة في هذه املواد ضمن احلدود التي تضعها حكومات 
البلدان املستوردة ومنع تسريب املواد اخلاضعة للمراقبة من التجارة 
. وفيما يتعلق بالعقاقير املخدرة، فإن تقديرات 

ً
الدولية منعا فعاال

االحتياجات املشروعة منها ملزمة مبقتضى اتفاقية سنة 1961 
بصيغتها املعدلة، ويتعني أن تعتمد الهيئة ما تقدمه احلكومات من 
 حلساب احلدود التي 

ً
تقديرات قبل اتخاذ تلك التقديرات أساسا

فرض على الصنع واالستيراد. وحتى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 
ُ
ت

، أي نسبة 80 في املائة من 
ً
 وإقليما

ً
2022، كانت حكومات 172 بلدا

لب إليها ذلك، قد قدمت تقديرات سنوية الحتياجاتها 
ُ
تلك التي ط

من العقاقير املخدرة لعام 2023. ولضمان أن تتمكن احلكومات من 
استيراد العقاقير املخدرة لألغراض الطبية والعلمية، تضع الهيئة 
تقديرات للبلدان غير القادرة على وضعها. وفي عام 2022، استند 
ما مجموعه 31 بلدا، في جميع مناطق العالم، إلى التقديرات التي 

وضعتها لها الهيئة.

واحلكومات ملزمة باالمتثال للقيود املفروضة في املادتني   -162
21 و31 من اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدلة على الواردات 
21 تنص، في جملة  فاملادة  املخدرة.  العقاقير  والصادرات من 
أمور، على أن مجموع كميات أي مخدر يصنعها ويستوردها أي 
بلد أو إقليم في أي سنة ال يجوز أن يتعدى حاصل جمع ما يلي: 
)أ( الكمية املستهلكة في األغراض الطبية والعلمية؛ )ب( الكمية 
املستعملة، ضمن حدود التقديرات ذات الصلة، في صنع عقاقير 
أو مستحضرات أو مواد أخرى؛ )ج( الكمية املصدرة؛ )د( الكمية 
املضافة إلى املخزون لرفعه إلى املستوى املحدد في التقديرات ذات 
الصلة؛ )ه( الكمية التي ُيحَصل عليها، ضمن حدود التقديرات 
لِزم املادة 31 جميع 

ُ
ذات الصلة، الستعمالها في أغراض خاصة. وت

البلدان املصدرة بتقييد حجم صادراتها من العقاقير املخدرة إلى 
أي بلد أو إقليم بحيث ال يتجاوز الكميات املندرجة ضمن حدود 
مجموع التقديرات اخلاصة بالبلد أو اإلقليم املستوِرد، مع إضافة 

الكميات التي يراد إعادة تصديرها.

وما زالت احلكومات تنفذ نظام الواردات والصادرات دون   -163
بروز حتديات كبيرة. وفي عام 2022، مت االتصال مبا مجموعه 12 
 بشأن وجود فائض محتمل في الواردات أو الصادرات جرى 

ً
بلدا

التعرف عليه فيما يتعلق بالتجارة الدولية في العقاقير املخدرة التي 
نفذت خالل عام 2021. وحتى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، كان 
بلدان اثنان من تلك البلدان قد قدما ردا. وال تزال الهيئة تتابع هذا 

األمر مع البلدان التي لم ترد.
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وتوصي الهيئة بأن تواصل احلكومات تعزيز قدرة السلطات   -164
والعلمية  الطبية  احتياجاتها  تقدير  على  املختصة  الوطنية 
للعقاقير املخدرة تقديرا وافيا، بوسائل منها استخدام منائط 
التعلم اإللكتروني املتاحة عامليا، وتوصي أيضا بأن تعزز احلكومات 
اآلليات املحلية جلمع البيانات، لكي يتسنى لها تقدمي تقديرات 
جتسد االحتياجات الوطنية من العقاقير املخدرة املستخدمة في 

األغراض الطبية.

العقلية املؤثرات 

واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  بقرارْي   
ً
عمال  -165

تزويدها احلكومات  من  الهيئة  تطلب  و44/1991،   7/1981 
من السنوية  والعلمية  الطبية  الحتياجاتها   بتقديرات 
 املؤثرات العقلية املدرجة في اجلداول الثاني والثالث والرابع من اتفاقية
الواردة، بالتقديرات  واألقاليم  الدول  غ جميع 

َّ
بل

ُ
وت  .1971  سنة 

املصدرة  البلدان  في  املختصة  السلطات  مساعدة  أجل  من 
وحتى العقلية.  املؤثرات  صادرات  على  املوافقة   عند 
البلدان كانت حكومات جميع   ،2022 الثاني/نوفمبر  تشرين   1 
الحتياجاتها  األقل  على   

ً
واحدا  

ً
تقديرا قدمت  قد  واألقاليم 

 الطبية السنوية من املؤثرات العقلية، باستثناء جنوب السودان
في به  اخلاصة  التقديرات  وضع  الهيئة  تولت   )الذي 

عام 2011(.

ث تقديرات  وتوصي الهيئة احلكومات بأن تستعرض وحتدِّ  -166
الطبية  لألغراض  العقلية  املؤثرات  من  السنوية  احتياجاتها 
والعلمية مرة كل ثالث سنوات على األقل. بيد أن هناك 42 حكومة 
لم تقدم أي تنقيح الحتياجاتها املشروعة من املؤثرات العقلية منذ 
ثالث سنوات أو أكثر. ومن ثم، فإن التقديرات املتاحة بشأن تلك 
البلدان واألقاليم رمبا لم تعد مطابقة الحتياجاتها الطبية والعلمية 

الفعلية من تلك املواد.

وقد يتأخر استيراد املؤثرات العقلية الالزمة لألغراض   -167
الطبية أو العلمية عندما تكون التقديرات أدنى من االحتياجات 
املشروعة الفعلية. أما عندما تكون التقديرات أعلى بكثير من 
االحتياجات املشروعة فقد يزيد ذلك من احتمال تسريب املؤثرات 

العقلية إلى قنوات غير مشروعة.

تقدير  نظام  ال يزال  السابقة،  السنوات  في  وكما   -168
يعمل بصورة جيدة،  العقلية  املؤثرات  السنوية من  االحتياجات 
 ،2021 عام  وفي  به.  يتقيد  واألقاليم  البلدان  معظم  أن  كما 
 أذون استيراد ملواد لم تضع لها من قبُل 

ً
أصدرت سلطات 18 بلدا

ولم يحدد بكثير.  تقديراتها  أو لكميات جتاوزت  تقديرات،   أي 
أي بلد جتاوزت كميات صادراته من املؤثرات العقلية التقديرات 

ذات الصلة.

الكيميائية السالئف 

طلبت جلنة املخدرات، في قرارها 3/49، املعنون “تدعيم   -169
نظم مراقبة الكيمياويات السليفة املستخدمة في الصنع غير املشروع 
للعقاقير االصطناعية”، إلى الدول األعضاء أن تقدم إلى الهيئة 
تقديرات الحتياجاتها السنوية املشروعة الستيراد أربع من سالئف 
والسودوإيفيدرين، اإليفيدرين،  وهي  األمفيتامينية،   املنشطات 
 ،)3,4-MDP-2-P( فينيل-2-بروبانون  ديوكسي  و4،3-ميثيلني 
بقدر  كذلك،  إليها  تقدم  وأن   ،)P-2-P( و1-فينيل-2-بروبانون 
اإلمكان، تقديرات الحتياجاتها من املستحضرات املحتوية على 
تلك املواد والتي ميكن استخدامها أو استخالصها بسهولة بوسائل 
ميسورة االستعمال. وتساعد التقديرات احلكومات على تقييم مدى 
مشروعية الشحنات وعلى الكشف عن أي كميات زائدة في الواردات 

املقترحة من تلك املواد.

أساس  الهيئة على  إلى  قدم 
ُ
ت التقديرات  تلك  أن  ورغم   -170

طوعي، فإن عدد احلكومات التي قدمت تقديراتها الحتياجاتها 
السنوية فيما يتعلق بواحدة على األقل من السالئف الكيميائية 
املذكورة قد بلغ 183 حكومة حتى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2022. 
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أعادت أكثر من 95 حكومة تأكيد 
ثتها. احتياجاتها السنوية املشروعة من مادة واحدة على األقل أو حدَّ

وتقدم احلكومات تقديرات االحتياجات املشروعة السنوية   -171
من السالئف على االستمارة D، وميكنها حتديثها في أي وقت طوال 
السنة بتقدمي املعلومات الالزمة إلى الهيئة باستخدام أي وسيلة 
اتصال رسمية. وقد أدرجت مبادئ توجيهية محدثة بشأن تقدير 
االحتياجات املشروعة السنوية في الوثيقة املعنونة “املسائل التي 
ميكن للحكومات أن تنظر فيها لدى حتديد احتياجاتها السنوية 
املشروعة من واردات اإليفيدرين والسودوإيفيدرين”، املتاحة على 
نشر بانتظام على ذلك املوقع الشبكي 

ُ
موقع الهيئة الشبكي. وت

جداول حتتوي على أحدث االحتياجات السنوية املشروعة، بصيغتها 
 
ً
التي حدثتها البلدان واألقاليم أو أعادت تأكيدها. وهي متاحة أيضا

عبر نظام “بن أونالين” للمستخِدمني املسجلني فيه.

التسريب  ملنع  املبذولة  4-  اجلهود 
الدولية التجارة  قنوات  من 

يتيح نظام تدابير املراقبة املنصوص عليه في اتفاقية سنة   -172
1961 بصيغتها املعدلة رصد التجارة الدولية في العقاقير املخدرة 
 لتنفيذ 

ً
ملنع تسريب تلك العقاقير إلى قنوات غير مشروعة. ونتيجة

 تدابيَر املراقبة املنصوص عليها في اتفاقية سنة 
ً
جميع الدول تقريبا

1971 وقرارات املجلس االقتصادي واالجتماعي ذات الصلة، تبني 
في السنوات األخيرة وقوع حالة واحدة فقط لتسريب مؤثرات عقلية 
من التجارة الدولية إلى قنوات غير مشروعة. وإضافة إلى ذلك، 
لِزم اتفاقية سنة 1988 األطراف فيها بأن متنع تسريب السالئف 

ُ
ت

الكيميائية من قنوات التجارة الدولية لغرض استخدامها في صنع 
العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية بصورة غير مشروعة. وقد وضعت 
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اتفاقية لهذا اجلانب من  االمتثال  لرصد   مختلفة 
ً
نظما  الهيئة 

حتقيق على  احلكومات  بني  التعاون  ولتيسير   1988  سنة 
تلك الغاية.

والتصدير االستيراد  أذون  على  احلصول  اشتراط 

أذون  على  احلصول  الشتراط  العاملي  التطبيق  يشكل   -173
 1961 اتفاقية سنة  في  عليه  املنصوص  والتصدير،  لالستيراد 
واتفاقية سنة 1971، عنصرا رئيسيا في منع  املعدلة  بصيغتها 
تسريب املخدرات إلى السوق غير املشروعة. وُيشترط احلصول 
اخلاضعة  املواد  من  بأي  املتعلقة  للمعامالت  األذون  هذه  على 
للمراقبة مبقتضى اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدلة أو املواد 

املدرجة في اجلدولني األول والثاني التفاقية سنة 1971.

املختصة  الوطنية  السلطات  االتفاقيتان  هاتان  لِزم 
ُ
وت  -174

هذه  باستيراد  املتعلقة  للمعامالت  استيراد  أذون  صِدر 
ُ
ت بأن 

املواد إلى بلدانها. ويجب على السلطات الوطنية املختصة في 
البلدان املصدرة أن تتحقق من صحة أذون االستيراد تلك قبل 
 إصدار أذون التصدير الالزمة للسماح للشحنات املحتوية على
تلك املواد مبغادرة بلدانها. وترد في الفقرات 464-474 معلومات 
للتجارة اإللكترونية  والتصدير  االستيراد  أذون  استخدام   عن 
اخلاضعة العقلية  واملؤثرات  املخدرة  العقاقير   في 

للمراقبة الدولية.

أذون  على  احلصول   1971 سنة  اتفاقية  تشترط  وال   -175
في  املدرجة  العقلية  املؤثرات  في  للتجارة  وتصدير  استيراد 
جدوليها الثالث والرابع. إال أن اتساع نطاق تسريب هذه املواد 
من قنوات التجارة الدولية املشروعة أثناء سبعينيات وثمانينيات 
يطلب  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  جعل  املاضي  القرن 
 إلى احلكومات، في قراراته 15/1985 و30/1987 و38/1993،

أن توسع نطاق نظام أذون االستيراد والتصدير ليشمل تلك املؤثرات 
.
ً
العقلية أيضا

 بقرارات املجلس االقتصادي واالجتماعي املذكورة 
ً
وعمال  -176

، استحدث معظم البلدان واألقاليم بالفعل شرط احلصول على 
ً
آنفا

أذون استيراد وتصدير للمؤثرات العقلية املدرجة في اجلدولني 
الثاني/ تشرين   1 وحتى   .1971 سنة  التفاقية  والرابع   الثالث 
نوفمبر 2022، كانت 205 بلدان وأقاليم قد أتاحت للهيئة معلومات 
محددة يتبني منها أن جميع البلدان واألقاليم املستوردة واملصدرة 
الرئيسية تشترط اآلن استصدار أذون استيراد وتصدير جلميع 
 املؤثرات العقلية املدرجة في اجلدولني الثالث والرابع التفاقية
 
ً
سنة 1971. وستوفر الهيئة جلميع احلكومات، عند الطلب، جدوال
يبني متطلبات منح أذون االستيراد اخلاصة باملواد املدرجة في 
االقتصادي  املجلس  بقرارات   

ً
عمال والرابع  الثالث  اجلدولني 

 في احليز 
ً
ر هذا اجلدول أيضا

َ
واالجتماعي ذات الصلة. وُينش

اآلمن من موقع الهيئة الشبكي، الذي ال ُيسمح بالوصول إليه إال 
 بذلك، لكي يتسنى 

ً
للمسؤولني احلكوميني املأذون لهم خصيصا

إطالع السلطات الوطنية املختصة في البلدان املصدرة، في أقرب 
وقت ممكن، على أي تغييرات فيما تفرضه البلدان املستوردة من 

شروط خاصة بأذون االستيراد.

التي  املتبقية  القليلة  الدول  حكومات  الهيئة  وحتث   -177
ال تشترط تشريعاتها و/أو لوائحها الوطنية بعد احلصول على 
أذون استيراد وتصدير جلميع املؤثرات العقلية، بصرف النظر عما 
 في اتفاقية سنة 1971، على 

ً
إذا كانت تلك الدول أم لم تكن أطرافا

أن توسع نطاق هذه التدابير الرقابية لتشمل جميع املواد املدرجة 
في اجلدولني الثالث والرابع من اتفاقية سنة 1971 في أقرب وقت 

ممكن، وأن تبلغ الهيئة بذلك.

وال تفرض اتفاقية سنة 1988 أي شروط بشأن احلصول   -178
على أذون استيراد وتصدير للتجارة في املواد املدرجة في جدوليها 
األول والثاني. بيد أنه عمال بالفقرة 9 )أ( من املادة 12 من اتفاقية 
سنة 1988، يتعني على احلكومات إنشاء نظام ملراقبة التجارة 
 لكشف الصفقات 

ً
الدولية في تلك املواد واالحتفاظ به تسهيال

املشبوهة. ويتعني على حكومات البلدان واألقاليم املصدرة أيضا 
أن تقدم إخطارا مسبقا إلى سلطات احلكومة املستوردة بالشحنات 
املزمعة، عندما يطلب إليها ذلك من خالل اإلجراء املنصوص عليه 
في الفقرة 10 )أ( من املادة 12 من اتفاقية سنة 1988. ولكي تتمكن 
تلك احلكومات من القيام بذلك ولكي تتمكن حكومات البلدان 
املقترحة،  الشحنة  التحقق من شرعية  املستوردة من  واألقاليم 
يجب على احلكومات أن تطبق نظاما ما ملراقبة صادرات وواردات 
السالئف لكي تكون ممتثلة امتثاال فعاال اللتزاماتها مبوجب اتفاقية 
سنة 1988 وتسهم في منع تسريب املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية. 
)لالطالع على مزيد من املعلومات عن نظم املراقبة واإلخطارات 
السابقة للتصدير املتعلقة بالسالئف الكيميائية، انظر الفقرات 

182-186 أدناه(.

في  الدولية  التجارة  بيانات  في  التناقضات 
العقلية واملؤثرات  املخدرة  العقاقير 

في  املختصة  السلطات  لدى  بانتظام  التحري  يجري   -179
البلدان املعنية بشأن التناقضات في التقارير احلكومية املتعلقة 
 
ً
بالتجارة الدولية في العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية، ضمانا
لعدم حدوث أي تسريب لها من التجارة الدولية املشروعة. وقد 
 تكشف تلك التحريات عن أوجه قصور في تنفيذ تدابير املراقبة،

مبا في ذلك عدم امتثال الشركات لألحكام الوطنية املتعلقة مبراقبة 
املخدرات.

حترياٌت  2022 حزيران/يونيه  منذ  اسُتهلت  وقد   -180 
املتعلقة  التقارير  في  وردت  تناقضات  بشأن   

ً
بلدا  55 لدى 

الثاني/ تشرين   1 وحتى   .2021 لعام  املخدرة  العقاقير   بتجارة 
وأشارت   .

ً
بلدا  34 من  ردود  وردت  قد  كانت   ،2022 نوفمبر 

 تلك الردود إلى أن التناقضات نتجت عن أخطاء كتابية وتقنية
في إعداد التقارير، أو عن اإلبالغ عن صادرات أو واردات من 



26  تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات 2022

مستحضرات مدرجة في اجلدول الثالث من اتفاقية سنة 1961 
بصيغتها املعدلة دون اإلشارة إلى ذلك في االستمارة املعنية، أو عن 
 عن بلدان عبور باعتبارها من الشركاء التجاريني. وفي 

ً
اإلبالغ سهوا

بعض احلاالت أكدت البلدان الكميات التي أبلغت عنها، األمر الذي 
أفضى إلى استهالل حتريات ملتابعة املسألة مع الشركاء التجاريني 
 لتلك البلدان. وتشجع الهيئة البلدان التي لم تردَّ بعد على أن حتقق
التي  بالنتائج  تبلغها  وأن  التناقضات على وجه االستعجال  في 

توصلت إليها. 

وفيما يتعلق بالتجارة الدولية في املؤثرات العقلية، اسُتهلت   -181
كذلك حتريات لدى 44 حكومة تتعلق باملشاغل املتعلقة بنوعية 

البيانات اخلاصة بعام 2021، قدمت 34 منها ردودا.

لتصدير السابقة   اإلشعارات 
الكيميائية السالئف 

لِزم اتفاقية سنة 1988 األطراف فيها بأن متنع تسريب 
ُ
ت  -182

في  استخدامها  لغرض  الدولية  التجارة  قنوات  من  السالئف 
صنع العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية بصورة غير مشروعة. 
 ألحكام املادة 12 من اتفاقية سنة 1988، التي اسُتكملت 

ً
ووفقا

بعدة قرارات للجمعية العامة واملجلس االقتصادي واالجتماعي 
وجلنة املخدرات، اعتمدت حكومات عديدة ونفذت تدابير ساهمت 
في تعزيز فعالية رصد حركة املواد املدرجة في اجلدولني األول 
تلك  تلك االتفاقية، وفي احلد من حاالت تسريب  والثاني من 
املواد من التجارة الدولية املشروعة. وجتمع الهيئة تفاصيل عن 
وواردات على صادرات  احلكومات  تطبقها  التي  املراقبة   نظم 
على صفحتها  املختصة  الوطنية  للسلطات  وتتيحها  املواد  تلك 

الشبكية اآلمنة.

 ملنع تسريب السالئف، جتيز الفقرة 10 )أ( من املادة 
ً
وتوخيا  -183

12 من اتفاقية سنة 1988 حلكومات البلدان املستوردة أن تلزم البلدان 
املصدرة بإبالغها عن أي سالئف تعتزم تصديرها إلى أراضيها.

،2021 لعام  السنوي  الهيئة  تقرير  صدور  ومنذ   -184 
عمليات  أي  عن  مسبقا  إبالغها  رسميا  زامبيا  حكومة  طلبت 
تصدير مزمعة لسالئف إلى أراضيها، مما زاد عدد احلكومات 
وجتدد 117 حكومة.  إلى  احلكم  هذا  إلى  استندت   التي 

الهيئة دعوتها جلميع احلكومات التي لم تطلب رسميا تلك اإلشعارات 
إلى الالزمة لالستناد  اتخاذ اخلطوات  للتصدير على   السابقة 

الفقرة 10 )أ( من املادة 12 من اتفاقية سنة 1988.

وُييسر التواصل اآلني بني احلكومات املستوردة واألخرى   -185
املصدرة فيما يتعلق بالتجارة الدولية في السالئف الكيميائية ومنع 
تسريبها إلى قنوات غير مشروعة بواسطة أداة الهيئة الشبكية 
الثاني/ تشرين   1 “بن أونالين”. وحتى  نظام  أال وهي   اآلمنة، 
“بن  بلدا وإقليما قد سجل في نظام  نوفمبر 2022، كان 168 
 دعوتها لتلك احلكومات التي لم تسجل 

ُ
أونالين”. وتكرر الهيئة

بعد في نظام “ِبن أونالين” أن ترشح جهة اتصال واحدة على 
األقل لهذا الغرض في أقرب وقت ممكن، وتهيب بجميع احلكومات 
“ِبن أونالين” بصورة نشطة ومنهجية. والهيئة  استخدام نظام 

مستعدة ملساعدة احلكومات في هذا الصدد.

أيضا  الهيئة  أطلقت  بالتقرير،  املشمولة  الفترة  وخالل   -186
نظام “بن أونالين الطوعي” )PEN Online Light(، وهو نظام 
مماثل لنظام بن أونالين مخصص للتبادل الطوعي للمعلومات 
عن الصادرات املزمعة من السالئف الكيميائية غير اخلاضعة 
للمراقبة الدولية. وتشجع الهيئة احلكومات على استخدام ذلك 

النظام لتصدير تلك املواد من أراضيها.

واملعدات  املواد   :1988 سنة  اتفاقية  من   13 املادة 
املشروع  غير  املخدرات  صنع  في  املستخدمة 

اتفاقية  من   13 املادة  استخدام  ترويج  الهيئة  تواصل   -187
سنة 1988 كأداة تكميلية قيمة في التصدي لصنع املخدرات غير 
املشروع، وتشدد على احلاجة إلى مواصلة البحث عن نهج جديدة 

ومبتكرة بهدف حتسني تنفيذ تلك املادة.

أنشطة  بعدة  الهيئة  اضطلعت  الغاية،  لهذه  وحتقيقا   -188
للتوعية ولتوجيه اجلهود واإلجراءات الدولية املتعلقة بالسياسات 
غير  املخدرات  لصنع  الضرورية  املعدات  تسريب  منع  بهدف 
اتفاقية من   13 للمادة  العملي  االستخدام  وتعزيز   املشروع، 
سنة 1988 والتعاون في هذا الصدد. وفي آذار/مارس 2022، 
بشأن  السياسات  مقرري  وإرشاد  لتوعية  وثيقة  الهيئة  نشرت 
 املعدات املستخدمة في صنع املخدرات غير املشروع وبشأن تنفيذ
قائمة  الهيئة  نشرت  كما   .1988 سنة  اتفاقية  من   13 املادة 
حتديد  على  احلكومات  مساعدة  بهدف  املعدات  لتلك  رصد 
املعدات ذات األولوية التخاذ إجراءات ممكنة بشأنها. وأتاحت 
 جلسة مشاورات عقدت مع الدول األعضاء، في تشرين األول/
 أكتوبر 2022، للحكومات منبرا لتبادل اآلراء واخلبرات واملمارسات
للتصدي  املقبلة  واخلطوات  العملية  احللول  ومناقشة  اجليدة 
املخدرات لصنع  الضرورية  املعدات  واستخدام   لتسريب 

غير املشروع.

ورقة  أول   
ً
أيضا الهيئة  أصدرت  املناسبة،  تلك  وفي   -189

تقنية عن املعدات املستخدمة في صنع املخدرات غير املشروع 
الورقة  وتتضمن   .1988 سنة  اتفاقية  من   13 املادة  وتنفيذ 
حتليال حلالة تلك املعدات واإلجراءات التي اتخذتها احلكومات 
الرئيسية، والتطورات  لالجتاهات  وحتليال  بشأنها،   والهيئة 
فضال عن استنتاجات وتوصيات لدعم احلكومات في جهودها 
اتفاقية من   13 للمادة  العملي  االستخدام  زيادة  إلى   الرامية 
سنة 1988. وجميع املوارد ذات الصلة متاحة على صفحة الهيئة 
الشبكية املكرسة للمواد واملعدات، باإلضافة إلى استعراض تفاعلي 
ألدوات الهيئة ومواردها املتصلة باملعدات املستخدمة في صنع 

املخدرات غير املشروع.
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للمراقبة  الخاضعة  المواد  توافر  باء-  ضمان 
والعلمية الطبية  لألغراض  الدولية 

ر املواد 
ُ
تضطلع الهيئة، وفقا لواليتها املتمثلة في ضمان تواف  -190

اخلاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية، بأنشطة 
شتى تتعلق بالعقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية. ويشمل ذلك رصد 
اإلجراءات التي تتخذها احلكومات واملنظمات الدولية والهيئات 
األخرى دعما لتوافر املواد اخلاضعة للمراقبة واستخدامها الرشيد 
في األغراض الطبية والعلمية، وتقدمي الدعم واإلرشاد التقنيني، من 
خالل أمانة الهيئة، إلى احلكومات في تنفيذها ألحكام املعاهدات 

الدولية ملراقبة املخدرات.

بني  التباين  استمرار  للهيئة  املتاحة  البيانات  وتؤكد   -191
ويتركز  األلم.  لعالج  األفيونية  املسكنات  استهالك  املناطق في 
الشمالية  وأمريكا  أوروبا  غرب  في  االستهالك  هذا  معظم 
وأستراليا ونيوزيلندا. وال يكون مستوى االستهالك في مناطق 
الطبية  االحتياجات  لتلبية  األحيان  من  كثير  في  كاف  أخرى 
للسكان. وال يعزى عدم التوازن على الصعيد اإلقليمي إلى نقص 
 في املواد اخلام األفيونية. فقد تبني أن العرض أكثر من كاف

لتلبية الطلب الذي أبلغت به احلكومات الهيئة، وإن كان من الواضح 
أن عددا كبيرا من البلدان قد ال جتسد بدقة في تقاريرها عن 
الطلب االحتياجات الطبية الفعلية للسكان، ومن ثم فإن التباين هو 
تباين في التوافر. ويتضمن تقرير خاص بشأن التوافر، أصدرته 

الهيئة كملحق لهذا التقرير، حتليال أكثر تفصيال للوضع. 

املواد فرادى  استهالك  بني  جريت 
ُ
أ مقارنة  وتوضح   -192 

العقدين  الفنتانيل خالل  )انظر الشكلني األول والثاني( هيمنة 
 املاضيني. بيد أنه بعد أن بلغ االستهالك العاملي للفنتانيل ذروته في
لألغراض  محددة  يومية  جرعة   285 959 عند   ،2018 عام 
اإلحصائية )جرعة يومية إحصائية/جرعة(، انخفض إلى 074 235 
جرعة في عام 2019، وظل مستقرا نسبيا، مع ارتفاع طفيف في عام 
2020 إلى 235 393 جرعة. وفي عام 2021، واصل ذلك االستهالك 
انخفاضه إلى 017 224 جرعة يومية إحصائية. وما فتئ استهالك 
منذ وحل  أدنى،  مستوى  عند  كان  وإن  يتزايد،   األوكسيكودون 
األفيونية  املؤثرات  أكثر  كثاني  املورفني  محل   2009 عام 
استهالكا )بعد الفنتانيل(. وعلى غرار الفنتانيل، بلغ استهالك 
 2018 عام  في  اإلطالق  على  له  مستوى  أعلى  األوكسيكودون 
 )726 45 جرعة يومية إحصائية(. ثم انخفض ذلك االستهالك
إلى 821 44 جرعة يومية إحصائية في عام 2019، ثم إلى 099 42 
جرعة في عام 2020، ولكنه زاد قليال في عام 2021، إلى 972 44 
جرعة. ومن ناحية أخرى، ظل االجتاه السائد في تعاطي املورفني 
 مستقرا نسبيا بني عام 2004 )644 25 جرعة يومية إحصائية(
هذا  ظل   ،2020 عام  وفي  جرعات(.   22 004(  2019 وعام 
إحصائية، يومية  938 25 جرعة  عند  نسبيا   التعاطي مستقرا 
ارتفع في عام 2021 إلى 605 27 جرعات. وبعد انخفاض  ثم 
استهالك الهيدروكودون باطراد منذ عام 2014، زاد من 161 14 
إلى 415 20 جرعة في  جرعة يومية إحصائية في عام 2018 
 عام 2019، ولكنه انخفض مرة أخرى إلى 366 18 جرعة في عام 2020.

وفي عام 2021، واصل ذلك االستهالك انخفاضه إلى 857 15 
جرعة يومية إحصائية. وانخفض استهالك الكوديني إلدارة األلم 
 4 591 إلى   2018 عام  إحصائية في  يومية  720 5 جرعة  من 
 جرعة في عام 2019، ثم ارتفع إلى 231 5 جرعة في عام 2020،
وانخفض   .2021 عام  في  134 6 جرعة  إلى  ارتفاعه  وواصل 
استهالك الهيدرومورفون من 834 11 جرعة يومية إحصائية في 
 عام 2018 إلى 713 7 جرعة في عام 2019، وهو أدنى مستوى له منذ
 ،2020 عام  في  جرعة   8 528 إلى  ارتفع  ولكنه   ،2008 عام 
.2021 عام  في  جرعة   8  315 إلى  مجددا   لينخفض 
العاملي  التعاطي  واستأثرت الواليات املتحدة مبا يقرب من كل 
بلغ في أكثر من بلد واحد عن استهالك 

ُ
للهيدروكودون، بينما أ

العقاقير األخرى املبينة في الشكلني.

والهيدروكودون  والفنتانيل  الكوديني  األول استهالك  الشكل 
عنه معبرا  واألوكسيكودون،  واملورفني   والهيدرومورفون 

اإلحصائية)أ(، اليومية  اجلرعات   بإجمالي 
2021–2002

)أ( إجمالي استهالك مخدر ما هو مجموع اجلرعات اليومية املحددة لألغراض 

اإلحصائية لكل البلدان املبلغة عن استهالكه.

الرئيسية  لالجتاهات  اإلقليمي  التحليل  من  ويتضح   -193
)الكوديني  الرئيسية  األفيونية  املسكنات  استهالك  في 
لفنتانيل  وا والديهيدروكوديني  والديكستروبروبوكسيفني 
واملورفني  والكيتوبيميدون  والهيدرومورفون  والهيدروكودون 
را عنه  واألوكسيكودون والبيثيدين والتيليدين والترمييبيريدين(، ُمعبَّ
باجلرعات اليومية اإلحصائية لكل مليون من السكان في اليوم، أن أعلى 
 استهالك لهذه العقاقير يشاَهد في البلدان املتقدمة النمو الواقعة في

أوروبا وأمريكا الشمالية.
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عاملي  تفاوت  وجود  استمرار  اإلقليمي  التحليل  ويؤكد   -194
اليومية  اجلرعة  حسب 

ُ
وت األفيونية.  املسكنات  استهالك  في 

اإلحصائية اإلقليمية على أساس مجموع سكان البلدان املبِلغة 
األفيونية املسكنات  من  اإلجمالية  والكميات  االستهالك   عن 
غ عن استهالكها. وفي عام 2021، أسفر هذا احلساب عن 

َّ
املبل

متوسطات إقليمية قدرها 035 17 جرعة يومية إحصائية لدى 
أوروبا،  ووسط  غرب  لدى  جرعة  و721 8  الشمالية،  أمريكا 
 و146 7 جرعة لدى أوقيانوسيا. وال تزال أمريكا الشمالية هي

املنطقة األعلى استهالكا للمؤثرات األفيونية إلدارة األلم في العالم 
)انظر الشكلني الثالث والرابع(.

وكان واضحا وجود اجتاه تصاعدي عام في استهالك   -195
عام 2018،  حتى  أوروبا  شرق  جنوب  في  األفيونية  املؤثرات 
 عندما وصل إلى 415 1 جرعة يومية إحصائية، لكنه استقر عند
السنوات األخيرة )006 1 جرعات في 000 1 جرعة في   نحو 
عام 2021(. وما انفك االستهالك يتزايد في أمريكا اجلنوبية منذ 
عام 2017، عندما أبلغت البلدان عن استهالك 537 جرعة يومية 
إحصائية، وبلغ أعلى مستوى له على اإلطالق عند 006 1 جرعات 
في عام 2021. ولوحظ في غرب آسيا اجتاه مماثل، حيث بلغ 
يومية  له على اإلطالق )743 جرعة  أعلى مستوى  االستهالك 
إحصائية( في عام 2020؛ بيد أنه لم يبق عند هذا املستوى في 
عام 2021، ولكنه انخفض إلى 509 جرعات. وفي شرق أوروبا، 
بلغ استهالك املؤثرات األفيونية أعلى مستوياته على اإلطالق في 
عام 2019، حيث بلغ مجموعه 601 جرعة يومية إحصائية، ولكنه 
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)أ( إجمالي استهالك مخدر ما هو مجموع اجلرعات اليومية املحددة لألغراض 

اإلحصائية لكل البلدان املبلغة عن استهالكه.

األفيونية املؤثرات  الثالث استهالك   الشكل 
عنه معبرا  املناطق،  في جميع  األلم   إلدارة 

اإلحصائية  اليومية   باجلرعات 
2021-2002 اليوم،  في  السكان  من  مليون  لكل 

في  األلم  إلدارة  األفيونية  املؤثرات  الرابع استهالك  الشكل 
لكل اإلحصائية  اليومية  باجلرعات  عنه  معبرا  املناطق،   جميع 

2021-2002 اليوم،  في  السكان  من   مليون 
لوغاريتمي( شبه  )مقياس 

والهيدروكودون  والفنتانيل  الكوديني  الثاني استهالك  الشكل 
عنه معبرا  واألوكسيكودون،  واملورفني   والهيدرومورفون 

اإلحصائية)أ(،  اليومية  اجلرعات  بإجمالي 
لوغاريتمي( شبه  )مقياس   2021–2002



الفصل األول- حتليل االجتاه نحو تقنني استعمال القنب ألغراض غير طبية  29 

انخفض في عام 2021 إلى 344 جرعة. وترى الهيئة أن مستويات 
استهالك املسكنات األفيونية بكميات تتراوح بني 100 و200 جرعة 
يومية إحصائية هي مستويات ناقصة، وأن استهالكها بكميات أقل 
من 100 جرعة هي مستويات شديدة النقص. وفي هذا السياق، 
فإن القيم الوسطية املبلغ عنها ملستويات االستهالك في عام 2021 
في شرق وجنوب شرق آسيا )198 جرعة يومية إحصائية(، وأفريقيا 
)63 جرعة(، وجنوب آسيا )26 جرعة(، هي مستويات تثير القلق 

بوجه خاص.

نات 
ِّ
ويبني الشكالن اخلامس والسادس استهالك املسك  -196

املادة  حسب  اإلحصائية  اليومية  اجلرعات  بإجمالي  األفيونية 
واملنطقة. وُيبِرز هذا التحليل مرة أخرى هيمنة الفنتانيل في معظم 
مناطق العالم. ويبلغ استهالك األوكسيكودون أعلى مستوى له في 
أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا وغرب ووسط أوروبا وغرب آسيا، 
واستهالك  أيضا.  أخرى  مناطق  في  ستهلك 

ُ
ت املادة  كانت  وإن 

استهالك  أما حصة  األمريكية.  القارة  كبير في  الهيدروكودون 
أفريقيا باستثناء  املناطق،  معظم  في  بروزا  أقل  فهي   املورفني 

وأمريكا اجلنوبية.

وتؤكد الهيئة مجددا وجود حاجة ملحة إلى توافر املسكنات   -197
ر احلصول عليها وحتسني عمليات وصفها طبيا  األفيونية وتيسُّ
في  نقص  عن  أبلغت  التي  البلدان  في  وبخاصة  واستخدامها، 
مستويات االستهالك أو نقص شديد فيها، وتدعو إلى رسم سياسات 
عمومية محددة األهداف تدعمها احلكومات والنظم الصحية 
واألخصائيون الصحيون واملجتمع املدني وصناعة املستحضرات 

الصيدالنية واملجتمع الدولي.

العقاقير  إنتاج  في  واالجتاهات  1-  األمناط 
وصنعها  العقلية  واملؤثرات  املخدرة 

ومخزوناتها واستعمالها  واستهالكها 

املخدرة العقاقير 

في عام 2021، ظل أثر جائحة كوفيد-19 واضحا على   -198
حاولت  حيث  للمراقبة،  اخلاضعة  املواد  في  الدولية  التجارة 
البلدان تخزين كميات من بعض املواد بسبب املخاوف املتعلقة 
 بعمل سلسلة اإلمداد العاملية لألدوية. وتؤكد اإلحصاءات املوحدة
عن العقاقير املخدرة لبعض البلدان في عام 2021 حدوث زيادة 
في استهالك بعض املواد وصنعها ومخزوناتها )وعلى وجه التحديد 
نظائر الفنتانيل(، ناجتة أساسا عن الزيادات الكبيرة في احلاجة 
إلى توفير تخفيف األلم والتخدير للمرضى املصابني بكوفيد-19 

لني إلى وحداتالعناية املركزة.
َ
امُلدخ

للمسكنات  العام  لالستهالك  اإلقليمي  التحليل  ويؤكد   -199
األفيونية لعالج األلم استمرار التفاوتات بني املناطق في استهالك 
هذه العقاقير. فاالستهالك كله تقريبا يتركز في البلدان املتقدمة 
النمو في أوروبا وأمريكا الشمالية، في حني أن مستوى االستهالك 
في املناطق األخرى غير كاف في كثير من األحيان لتلبية االحتياجات 

الطبية للسكان.

وال يعزى عدم التوازن اإلقليمي إلى نقص املواد اخلام   -200
انخفاض  في  إنتاجه  ظل  الذي  األفيون،  فباستثناء  األفيونية. 
ز قش 

َّ
لعدة سنوات، ظل االستخدام العام لقش اخلشخاش ومرك

ين من األصناف الغنية باملورفني واألصناف  اخلشخاش املستمدَّ
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 الشكل اخلامس استهالك الكوديني والفنتانيل
 والهيدروكودون واملورفني واألوكسيكودون والبيثيدين

وغيرها من املؤثرات األفيونية، جميع املناطق، معبرا 
عنه بإجمالي اجلرعات اليومية اإلحصائية، 2021

والفنتانيل  الكوديني  السادس استهالك  الشكل 
والبيثيدين  واألوكسيكودون  واملورفني  والهيدروكودون 

معبرا  مختارة،  مناطق  األفيونية،  املؤثرات  من  وغيرها 
2021 اإلحصائية،  اليومية  اجلرعات  بإجمالي  عنه 

غرب ووسط أوروبا
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املورفني الهيدروكودون
مؤثرات أفيونية أخرى
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وزادت   ،2021 عام  في  عاليا  على حد سواء  بالتيبائني  الغنية 
املخزونات، وهو ما يشير إلى أن العرض أكثر من كاف لتلبية الطلب، 
رغم أن الطلب الذي أعرب عنه عدد من البلدان قد ال يجسد 

احتياجات السكان الطبية الفعلية.

البلدان املنخفضة  الرئيسية في كثير من  ومن املشاكل   -201
الدخل محدودية إمكانية احلصول على املسكنات األفيونية، من 
قبيل املورفني، بأسعار ميسورة. وفي عام 2021، بلغ إجمالي كمية 
املورفني املتوفرة، مبا في ذلك الكميات املصنوعة واملخزونات 
االفتتاحية، 372 طنا. ومن مجموع تلك الكمية املتاحة، اسُتخدم 
نحو 190 طنا، اسُتهلك منها 36,5 طنا، أو 9,9 في املائة، مباشرة 
الثالث  اجلدول  في  مدرجة  أو كمستحضرات  اآلالم  لتخفيف 
 من اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدلة، واسُتخدم 153,5 طنا
أساسا(  )الكوديني  أخرى  املائة( في صنع عقاقير  في   41,5(
لة. وأفيد  أو مواد ال تشملها اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدَّ
بأن الكمية املتبقية، وهي 135,8 طنا، بقيت ضمن املخزون في 

نهاية العام.

81,1 في املائة من  وفي عام 2021، اقتصر استهالك   -202
سكان العالم، في البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة 
الدخل أساسا، على 14,3 في املائة من إجمالي كمية املورفني 
التي استعملت في معاجلة األلم وتخفيف املعاناة. وظل استهالك 
الكمية املتبقية، ونسبتها 85,7 في املائة، من املورفني املستعمل 
في تلك األغراض، باستثناء مستحضرات اجلدول الثالث، يتركز 
في عدد صغير من البلدان، الواقعة أساسا في أوروبا وأمريكا 
الشمالية )انظر الشكل السابع(. وزادت حصة املورفني املستخدم 
في االستهالك املباشر في السنوات العشرين املاضية، من 10,5 
 .2021 املائة في عام  17,2 في  إلى   2002 املائة في عام  في 
بيد أن التفاوت في استهالك العقاقير املخدرة ألغراض الرعاية 
امللطفة ال يزال أحد دواعي القلق، وال سيما فيما يتعلق بتوافر 
املسكنات األفيونية، من قبيل املورفني، وبإمكانية احلصول عليها 

بأسعار ميسورة.

وزاد الصنع العاملي لألوكسيكودون بعد عام 2002، ليصل   -203
إلى مستوى قياسي بلغ 138,1 طنا في عام 2013. ومنذ ذلك 
احلني، انخفض الصنع تدريجيا، وصوال إلى 80,3 طنا في عام 
2021. ورمبا يرجع ذلك إلى ارتباط املادة بالوفيات الناجمة عن 
اجلرعات املفرطة فيما يتعلق بإساءة استعمال العقاقير املوصوفة 
طبيا، وال سيما في أمريكا الشمالية، ما أدى إلى استحداث تدابير 

مراقبة أشد ومن ثم انخفاض االستهالك.

وفي حني أن صنع الهيدرومورفون، وهو مؤثر أفيوني قوي   -204
آخر، انخفض، فإن استهالك املادة ظل مستقرا، حيث اسُتهلكت أكبر 
كميات في الواليات املتحدة وكندا، حسب ترتيب الكميات املستهلكة. 
وانخفض االستهالك العاملي للهيروين انخفاضا طفيفا، من 658,5 
كيلوغراما في عام 2020 إلى 633 كيلوغراما في عام 2021. وظلت 
سويسرا، حيث يوصف الهيروين للمرتهنني لألفيونيات على املدى 
الطويل، البلد املستهلك الرئيسي في عام 2021، حيث بلغ استهالكها 
 من املادة 376,7 كيلوغراما )55 في املائة من االستهالك العاملي(.

ومن البلدان األخرى التي أبلغت عن استهالك الهيروين لألغراض 
لبريطانيا  املتحدة  واململكة  وكندا  أملانيا  الطبية في عام 2021 

العظمى وأيرلندا الشمالية وهولندا.

ومن بني املؤثرات األفيونية االصطناعية، كان الفنتانيل،   -205
بعد األوكسيكودون، هو املؤثر األفيوني األكثر ارتباطا بالوفيات 
األخيرة. وظل  السنوات  تناول جرعة مفرطة في  الناجمة عن 
)انظر  انخفاضه  بعد  عام 2021  في  نسبيا  مستقرا  صنعه 
في بسرعة  للفنتانيل  العاملي  الصنع  وزاد  الثامن(.   الشكل 
 الفترة 1999-2010، حيث وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4,3 أطنان في
عام 2010. ومنذ ذلك احلني، اتبع الصنع اجتاها تنازليا، مع بعض 
بلغ عن صنع طنني في عام 2021. وقد يكون 

ُ
التقلبات، حيث أ

االجتاه التنازلي مرتبطا باستمرار املخاوف بشأن الوفيات الناجمة 
عزى إلى إساءة استعمال الفنتانيل 

ُ
عن تناول جرعات مفرطة التي ت
أو املواد التي من نوع الفنتانيل.

نظائر  من  ثالثة  وتعاطي  واستهالك  صنع  وزاد   -206
في  والسوفنتانيل،  والرمييفنتانيل  األلفنتانيل  هي  الفنتانيل، 
ستخَدم 

ُ
ت 2021 بسبب استمرار جائحة كوفيد-19. وهي  عام 

س لدى املرضى املزودين بالتهوية 
ُّ
للتسكني وإبطاء نشاط التنف

 امليكانيكية في وحدات العناية املركزة ولتوفير غطاء تسكيني
للمناورات املؤملة.

بلغ 
ُ
وأ للديكستروبروبوكسيفني،  أي صنع  عن  غ 

َّ
يبل ولم   -207

عن صنع كمية صغيرة فقط من الكيتوبيميدون في عام 2021. 
واستمر صنع ثنائي الفينوكسيالت بكميات أقل بكثير مما كان 
عليه في املاضي. وفي عام 2021، زاد الصنع العاملي للتيليدين 

بالنسبة  االستهالك  توزيع  السابع املورفني:  الشكل 
2021 العالم،  سكان  من  املناطق  حلصة 

مالحظة: النسب املئوية الواردة بني قوسني تشير إلى حصة سكان البلدان املبِلغة 
في العالم أجمع من مجموع سكان العالم. 
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 ،2020 27,4 طنا في عام  52,2 طنا، بعد انخفاضه إلى  إلى 
العشرون  السنوات  به  اتسمت  الذي  املتقلب  النمط  ليستمر 
إلى حد ما عند  الترمييبيريدين مستقرا  املاضية. وظل صنع 
إلى الصنع  انخفض   ،2021 وفي عام  كيلوغرام.   200  نحو 

151,5 كيلوغراما. وكانت الهند البلد الوحيد الذي أبلغ عن صنع 
واصل االجتاه التنازلي في صنع البيثيدين، 

َ
الترمييبيريدين. وت

حيث انخفض إلى 4 أطنان في عام 2021.

وما فتئت زراعة وإنتاج واستخدام القنب بصفة مشروعة   -208
من  مزيد  بدأ  عندما   ،2000 عام  منذ  كبيرا  تزايدا  تتزايد 
القنب ومستخلصاته استخدام  املناطق في   البلدان من جميع 
لألغراض الطبية، وكذلك ألغراض البحث العلمي. ولذلك ففي 
السنوات العشرين املاضية، شهد اإلنتاج العاملي من القنب زيادة، 
عن  أخرى  زيادة  وهي   ،2021 عام  في  طنا   764,3 بلغ  حيث 
 كميته املسجلة في عام 2020، وقدرها 650,8 طنا. وملا كانت
الزراعة املشروعة لنبتة القنب لألغراض الطبية والعلمية قد 
 زادت زيادة كبيرة في السنوات األخيرة وألن قياسات حجم الغلة
بعض  استيضاح  اآلن  يجري  دة،  موحَّ ليست  الصنع  وعمليات 
البيانات من احلكومات املعنية، من أجل ضمان االتساق )انظر 

الشكل التاسع(.

أبلغت دولة بوليفيا املتعددة القوميات عن إنتاج 575 24   -209
طنا من الكوكايني من الزراعة املشروعة لشجيرة الكوكا في عام 
2021، في حني أن بيرو أبلغت عن إنتاج 170 1 طنا. وبيرو هي 
العاملية منذ الكوكا لألسواق  ر ورقة  الذي يصدِّ الوحيد   البلد 
املتحدة،  الواليات  إلى  الصادرات  معظم  وكانت   .2000 عام 
واستمر   .2021 عام  في  طنا   90,1 استيراد  عن  أبلغت  التي 
التقلب الذي اتسم به صنع الكوكايني العاملي على نحو مشروع، 

وفي 20 عاما.  أكثر من  ما كان سائدا على مدى   على غرار 
عام 2021، زاد الصنع إلى 420,7 كيلوغراما، وانحصر بالكامل 

تقريبا في بيرو )95,8 في املائة من الصنع العاملي(.

العقلية املؤثرات 

بت معدالت تقدمي البلدان 
َّ
بني عامْي 2017 و2021، تقل  -210

واألقاليم لالستمارة P )التقرير اإلحصائي السنوي عن املؤثرات 
لها  مستوى  أدنى  من  الدولية(  للمراقبة  اخلاضعة  العقلية 
وهو لها  مستوى  أعلى  إلى  عام 2017  في  استمارة   153  وهو 
185 استمارة في عام 2018. وفيما يخص عام 2021، قدم 177 
البلدان  عدد  ب 

َّ
تقل كما  سنوية.  إحصائية  تقارير  وإقليما  بلدا 

ب عدد 
ُّ
بيانات االستهالك، إلى جانب تقل التي تقدم  واألقاليم 

التقارير اإلحصائية الواردة، مع تقدمي 100 بلد وإقليم بيانات 
م لعام  االستهالك لعام 2018، وهو أكبر عدد على اإلطالق يقدَّ
 واحد. وبالنسبة لعام 2021، قدم 94 بلدا وإقليما بيانات االستهالك
بيانات  تقدمي  معدل  زيادة  شأن  ومن  العاشر(.  الشكل  )انظر 
بنظرة أشمل  الهيئة  يزود  أن  واألقاليم  البلدان  االستهالك من 
إلى الطلب الفعلي على املؤثرات العقلية. وسيساعد ذلك الهيئة 
على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن كيفية وضع أساليب لتقييم 
لألغراض العقلية  املؤثرات  الستخدام  املناسبة   املستويات 

الطبية والعلمية.

الدولية  للمراقبة  العقلية اخلاضعة  املؤثرات  وبلغ صنع   -211
في عام 2021 ما مجموعه 959,7 طنا. ومن هذه الكمية، شكلت 
املهدئات 740,2 طنا، واملنشطات 171,2 طنا، واملهلوسات واملسكنات 
واملواد األخرى 48,2 طنا. وفيما يتعلق مبواد محددة، وكما يتضح 

واالستهالك  الصنع  الثامن الفنتانيل:  الشكل 
2021–2002 العاملي)أ(،  الصعيد  على  واملخزونات 

واالستهالك  الصنع  التاسع القنب:  الشكل 
2021–2002 العاملي)أ(،  الصعيد  على  واملخزونات 
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من الشكل احلادي عشر، شكلت 10 مؤثرات عقلية ما يقرب من 
ثالثة أرباع إجمالي الصنع العاملي من حيث الوزن اإلجمالي في 
عام 2021. وشكلت جميع املؤثرات العقلية األخرى مجتمعة نحو 

ربع إجمالي الصنع في عام 2021.

للمراقبة  اخلاضع  العقلي  املؤثر  الفينوباربيتال  وكان   -212
الدولية األكثر صنعا في عام 2021 بواقع 263 طنا. وكان امليثيل 
فينيدات ثاني أكثر املؤثرات العقلية صنعا، بواقع 71,3 طنا، يليه 
والبنتوباربيتال طنا(،  والديازيبام )59  )69 طنا(،   امليبروبامات 
والباربيتال  طنا(،   41,7( والديكسامفيتامني  طنا(،   56,3(
)34 طنا(،  والفينترمني  والزولبيدمي )38,2 طنا(،  )41,5 طنا(، 

وحمض غاما-هيدروكسي الزبد )32,8 طنا(.

العقلية  للمؤثرات  الرئيسيني  عني 
ِّ
باملصن يتعلق  وفيما   -213

اخلاضعة للمراقبة الدولية، يبني الشكل الثاني عشر أن خمسة 
بلدان كانت مسؤولة عن أكثر من 80 في املائة من كل الصنع 
املائة، أو 231,5 طنا(،  الهند )24 في   :2021 العاملي في عام 
املتحدة والواليات  طن(،  أو 200,6  املائة،  في   21(  والصني 
املائة،  في   11( وإيطاليا  أو 173 طنا(،  املائة،  في   18(
طنا(. أو 64,9  املائة،  في   7( وأملانيا  أطنان(   أو 106,9 
وكانت جميع البلدان واألقاليم األخرى مجتمعة مسؤولة عن 19 
غ سويسرا، 

ِّ
في املائة )182,9 طنا( من الصنع العاملي. ولم تبل

عني، عن أي صنع حلمض 
ِّ
ف كأحد أكبر امُلصن

َّ
التي عادة ما تصن

غاما-هيدروكسي الزبد في عام 2021، وبذلك فإنها ساهمت 
في العقلية  للمؤثرات  العاملي  الصنع  في  بكثير  أقل   بحصة 

ذلك العام.

وفيما يتعلق بالتجارة الدولية، كانت سبعة بنزوديازيبينات   -214
)انظر عام 2021  في  تداوال  العقلية  املؤثرات  أكثر  بني   من 
اجلدول 5 أدناه(. وكان الفينوباربيتال أكثر الباربتيورات اخلاضعة 
للمراقبة الدولية تداوال، في حني أن امليثيل فينيدات كان املنشط 
األكثر تداوال. وكان الزولبيدمي املهدئ األكثر تداوال من بني املواد 
 التي ال تنتمي إلى الباربيتورات أو البنزوديازيبينات. وأبلغ أكثر من
وامليدازوالم  الديازيبام  من  واردات  عن  وإقليما  بلدا   150

والفينوباربيتال في عام 2021.
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ومعدل  P االستمارة  تقدمي  العاشر معدل   الشكل 
البلدان من  االستهالك  بيانات   تقدمي 

2021–2017 واألقاليم، 

املؤثرات إجمالي صنع  عشر حصص  الثاني   الشكل 
الدولية للمراقبة  اخلاضعة   العقلية 

2021 اإلجمالي،  بالوزن 

العقلية  املؤثرات  عشر حصص صنع  احلادي  الشكل 
الدولية للمراقبة  اخلاضعة   الرئيسية 

2021 اإلجمالي،  بالوزن 
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 اجلدول 5 املؤثرات العقلية اخلاضعة للمراقبة
الدولية األكثر تداوال، 2021

املادة
 إجمالي الواردات
)بالكيلوغرامات(

 عدد البلدان
واألقاليم املستوردة

352,08167 64الديازيبام

861,40159 17امليدازوالم

318,93154 188الفينوباربيتال

184,83144 12الكلونازيبام

953,37140 9األلبرازوالم

200,04139 9اللورازيبام

150,55122 36الزولبيدمي

733,36118 63امليثيل فينيدات

862,03115 12البرومازيبام

605,53100 7الكلوبازام

95 بلدا  العقلية، قدم  وفيما يتعلق باستهالك املؤثرات   -215
وإقليما بيانات بشأن استهالك مادة واحدة على األقل في عام 
2021، ما ميثل تراجعا عن عدد البلدان واألقاليم التي قدمت تلك 
البيانات في عام 2020، وهو 96 بلدا وإقليما. وتفاوتت معدالت 
اإلبالغ على الصعيد اإلقليمي تفاوتا كبيرا؛ حيث كانت البيانات 
عن االستهالك في عام 2021 مقدمة من 13 بلدا وإقليما في 
أفريقيا )21 في املائة من العدد اإلجمالي للبلدان واألقاليم في 
 املنطقة(، و24 بلدا وإقليما في القارة األمريكية )52 في املائة(،
بلدا وإقليما  املائة(، و31  بلدا وإقليما في آسيا )35 في  و19 
أوقيانوسيا في  وأقاليم  بلدان  و8  املائة(،  في   74( أوروبا   في 

)32 في املائة(.

فبعد  ملحوظا.  تقلبا  للديازيبام  العاملي  الصنع  وشهد   -216
انخفاض قياسي بلغ 34 طنا في عام 2020، بسبب انخفاض اإلنتاج 
في الصني أساسا، وصل صنع الديازيبام إلى مستوى قياسي بلغ 
عني الرئيسيني، كان 

ِّ
59 طنا في عام 2021. وفيما يتعلق باملصن

ما نسبته 99,9 في املائة من إمدادات الديازيبام في عام 2021 
مصنوعا في إيطاليا )نحو 30 طنا(، والهند )14,5 طنا(، والصني 
في طفيف  انخفاض  وبعد  )2 طنان(.  والبرازيل  طنا(،   12( 
عني إلى 45 طنا، أي ما يعادل 

ِّ
عام 2020، وصلت مخزونات املصن

غ عنها لعام 2019، وكانت موجودة 
َّ
تقريبا الكمية اإلجمالية املبل

لدى نحو 50 بلدا في عام 2021.

الديازيبام  تتاجر في  التي  البلدان واألقاليم  وظل عدد   -217
مستقرا نسبيا خالل الفترة 2017-2021، حيث أبلغ ما متوسطه 
161 بلدا وإقليما عن واردات كل عام. وبعد زيادة مستمرة في 
بلغ 

ُ
التجارة العاملية في هذه املادة من عام 2015 إلى عام 2019، أ

عن حجم قدره 52,3 طنا في جميع أنحاء العالم في عام 2020، 
 بعام 2019. وفي

ً
 وهو ما ميثل انخفاضا بنسبة 15 في املائة مقارنة

عام 2021، زاد إجمالي حجم التجارة زيادة كبيرة، حيث وصل 
إلى أكثر من 64,3 طنا. وبالنظر إلى أن 167 بلدا وإقليما أبلغ 

عن واردات من الديازيبام في عام 2021، فإن الديازيبام ظل 
البنزوديازيبني األكثر تداوال في العالم.

 ،2021 عام  في  السابقة،  السنوات  من  النقيض  وعلى   -218
كان امليدازوالم ثاني أكثر البنزوديازيبينات صنعا. وزاد الصنع 
2020- الفترة  في  سنويا  أطنان   6 قدره  متوسط  من  العاملي 
ومنذ   .2021 عام  في  25 طنا  بلغ  قياسي  إلى مستوى   2011
إمدادات  من  املائة  في   98 من  أكثر  صنع  جرى   ،2016 عام 
والبرازيل  وإيطاليا  إسرائيل  بلدان، هي  أربعة  في  امليدازوالم 
والهند. وفي عام 2021، زادت جميع هذه البلدان األربعة من 
حجم صنعها بدرجة كبيرة، حيث بلغت الزيادة ضعفني وثالثة 
تعزى  أن  وميكن  التوالي.  على  والبرازيل،  الهند  في  أضعاف 
ن للمرضى 

ِّ
تلك الزيادات الكبيرة إلى إعطاء امليدازوالم كمسك

املركزة، العناية  وحدات  إلى  لني 
َ
امُلدخ بكوفيد-19   املصابني 

وكذلك إلى إدراجه في قائمة منظمة الصحة العاملية النموذجية 
للعقاقير األساسية.

عن  أبلغت  التي  واألقاليم  البلدان  عدد  أن  حني  وفي   -219
زاد  احلجم  فإن  نسبيا،  مستقرا  ظل  امليدازوالم  من  واردات 
زيادة كبيرة، حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات 
بلغ عن واردات بكميات 

ُ
وقدره نحو 18 طنا في عام 2021. وأ

 تتجاوز الطن الواحد من جانب أملانيا )جزئيا إلعادة التصدير(،
وإسبانيا  التصدير(،  )إلعادة  وسويسرا  املتحدة  والواليات 
)جزئيا إلعادة التصدير(، وسلوفاكيا )جزئيا إلعادة التصدير(، 
التنازلي بالترتيب  التصدير(،  إلعادة  )جزئيا   وفرنسا 

للكمية املستوردة.

وفي عام 2021، تلقت الهيئة بيانات من 92 بلدا وإقليما   -220
أبلغت عن استهالك واحد على األقل من البنزوديازيبينات، وهو 
ل انخفاضا طفيفا عن العام السابق، عندما قدم 93 بلدا 

َّ
ما مث

وإقليما بيانات االستهالك. ويبني الشكل الثالث عشر التوزيع 
اإلقليمي للبلدان واألقاليم التي أبلغت عن استهالك هذه املواد 

في الفترة 2021-2017.

ومن عام 2014 إلى عام 2019، كان الديازيبام هو املادة   -221
بلغ عنه. وفي عامْي 

ُ
أ التي سجلت ثاني أعلى معدل استهالك 

2020 و2021، كان الديازيبام ثالث أكثر املواد استهالكا، مبتوسط 
لكل  ألف نسمة  لكل  يومية إحصائية  2,19 جرعة  عاملي قدره 
بلد في كال العامني. وأبلغت إسبانيا والبرتغال واجلبل األسود 
والبوسنة والهرسك )بالترتيب التنازلي حسب الكمية املستهلكة( 
عن أعلى معدالت استهالك، حيث بلغ االستهالك لدى كل منها 
ً
 أكثر من 10 جرعات يومية إحصائية لكل ألف نسمة. ومقارنة
 بعام 2020، شهدت سيراليون أكبر زيادة في استهالك الديازيبام في
 عام 2021 )400 في املائة(، تلتها كينيا )330 في املائة( ثم أوروغواي
وألبانيا املائة(،  في   110( وإسبانيا  املائة(،  في   170( 

)110 في املائة(، وتركيا )100 في املائة(.

امليدازوالم  من  العاملي  االستهالك  إجمالي  وبلغ   -222
قدرها بزيادة  نسمة،  ألف  لكل  إحصائية  يومية  جرعة   46,7 



34  تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات 2022

ً
املائة مقارنة بعام 2020 وقدرها 52 في   

ً
املائة مقارنة  19 في 

الهيئة  إلى  بيانات  وإقليما  82 بلدا  قدم  وإجماال،   .2019 بعام 
في عام 2021. وكانت أعلى معدالت االستهالك هي تلك التي 
ألف  لكل  إحصائية  يومية  البرازيل )6,5 جرعات  عنها  أبلغت 
)2,6 جرعة(،  وأوروغواي  جرعة(،   2,6( وإسرائيل  نسمة(، 
والبرتغال جرعة(،   2,5( وشيلي  جرعة(،   2,5(  وسانت مارتن 
 ،2020  بعام 

ً
ومقارنة )2,2 جرعة(.  والسلفادور  جرعة(،   2,3(

شهدت رومانيا أكبر زيادة في استهالك امليدازوالم في عام 2021 
 )بأكثر من 500 في املائة(، تليها دولة بوليفيا املتعددة القوميات
ولبنان املائة(،  في   300 من  )أكثر  وماليزيا  املائة(،  في   330( 

)180 في املائة(، والسلفادور )170 في املائة(.

ومن حيث الوزن اإلجمالي، كان الفينوباربيتال أكثر املؤثرات   -223
العقلية اخلاضعة للمراقبة الدولية صنعا منذ عام 2012. وفي عام 
غ عنه 262,9 طنا، بعد الكمية 

َّ
2021، بلغ إجمالي صنع املادة املبل

غ عنها في عام 2020، وقدرها 324,3 طنا. وأبلغت الصني، وهي 
َّ
املبل

ع للفينوباربيتال، عن صنع 89,2 طنا في عام 2021، 
ِّ
 أكبر ُمصن

ً
عادة

ب هذا االنخفاض  انخفاضا من 174,2 طنا في عام 2020. وسبَّ
ع الرئيسي 

ِّ
التراجع الكبير في إجمالي الصنع. وكانت الهند الـُمصن

للمادة في عام 2021، بواقع 108,9 أطنان، أي أكثر بدرجة طفيفة من 
الكمية التي أبلغ عنها ذلك البلد في عام 2020، وهي 104,3 أطنان.

الفينوباربيتال،  وأبلغ 154 بلدا وإقليما عن واردات من   -224
اخلاضعة  العقلية  املؤثرات  أكثر  أحد  املادة  هذه  ما يجعل 
التي  واألقاليم  البلدان  عدد  وشهد  تداوال.  الدولية  للمراقبة 
 أبلغت عن واردات انخفاضا طفيفا، بعد أن كان 154 بلدا وإقليما

في عام 2020، بحيث إنه استمر في االنخفاض من مستواه املرتفع 
في عام 2019 البالغ 162 بلدا وإقليما. وفيما يخص عام 2021، 
زاد احلجم اإلجمالي للواردات العاملية ليبلغ 188,3 طنا، مقارنة 

بحجمها في عام 2020، وهو 162,8 طنا.

وانخفض عدد البلدان واألقاليم التي تقدم بيانات عن   -225
استهالك الفينوباربيتال من 85 بلدا وإقليما في عام 2020 إلى 71 
بلدا وإقليما في عام 2021، حيث إن العديد من البلدان التي تقدم 
 بيانات عن االستهالك لم تقدم تقارير إحصائية لعام 2021. 

ً
عادة

ويبني الشكل الرابع عشر مقارنة إقليمية لعدد البلدان واألقاليم 
التي قدمت بيانات عن االستهالك. وتقع في القارة األمريكية 
وأوروبا البلدان األكثر اتساقا من حيث تقدمي بيانات عن استهالك 
الفينوباربيتال من عام 2017 إلى عام 2021. ويقع في أفريقيا 
وأوقيانوسيا أقل عدد من البلدان واألقاليم التي تقدم هذه البيانات. 
وأبلغ عدد أكبر قليال من البلدان في آسيا عن بيانات االستهالك، 

وإن انخفض هذا العدد في عام 2021.

بلغ  بيانات،  قدمت  التي  واألقاليم  البلدان  بني  ومن   -226
0,94 جرعة  الفينوباربيتال  من  عنه  غ 

َّ
املبل االستهالك  متوسط 

يومية إحصائية لكل ألف نسمة في عام 2021، بعد أن كان 0,79 
جرعة في عام 2020، و0,59 جرعة في عام 2019. وأبلغت بوركينا 
 فاسو مرة أخرى عن أعلى مستوى لالستهالك في عام 2021
)10,77 جرعات يومية إحصائية لكل ألف نسمة(، وإن ظل أدنى 
 بعام 2020 )11,81 جرعة(. وعلى الصعيد اإلقليمي، 

ً
قليال مقارنة

عن  أبلغت  التي  البلدان  بني  االستهالك  معدل  متوسط  بلغ 
 االستهالك في أفريقيا 1,73 جرعة يومية إحصائية لكل ألف نسمة.
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وجود لها  التي  عشر البنزوديازيبينات  الثالث   الشكل 
واألقاليم البلدان  عدد  املشروعة:  السوق  في   هام 

2021-2017 املنطقة،  االستهالك، حسب  عن  أبلغت  التي 

البلدان عدد  عشر الفينوباربيتال:  الرابع   الشكل 
االستهالك، عن  أبلغت  التي   واألقاليم 

2021-2017 املنطقة،  حسب 
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أما بالنسبة للمناطق األخرى، فقد بلغ متوسط معدل االستهالك 
1,06 جرعة يومية إحصائية لكل ألف نسمة في القارة األمريكية، 
و0,22 جرعة في آسيا، و0,96 جرعة في أوروبا، و0,44 جرعة في 

أوقيانوسيا.

وكان امليثيل فينيدات ثاني أكثر املؤثرات العقلية صنعا   -227
 .2021 عام  في  صنعا  العقلية  املنشطات  وأكثر  عام  بشكل 
أبلغ تداوال، حيث  العقلية  املؤثرات  أكثر  بني  من  كان  أنه   كما 
118 بلدا عن واردات منه في ذلك العام. وبدأ الصنع العاملي 
للميثيل فينيدات في االرتفاع في عام 2012، وبلغ 74 طنا في 
القرن  تسعينات  منذ  يالَحظ  مستوى  وهو أعلى   ،2016 عام 
للمادة  العاملي  الصنع  اتسم   ،2017 عام  من  وبدءا  العشرين. 
.2019 عام  في  طنا   57,2 إلى  انخفض  تنازلي، حيث   باجتاه 
عام 2021،  في  طنا   71,3 وبلغ  الصنع  إجمالي  تعافى  ثم 
الشكل )انظر   2017 عام  منذ  يالَحظ  مستوى  أعلى   وهو 

اخلامس عشر(.

وحقق إجمالي واردات امليثيل فينيدات ارتفاعا تاريخيا بلغ   -228
63,7 طنا في عام 2021 )انظر الشكل اخلامس عشر(. وأصبحت 
استوردت  حيث   ،2021 عام  في  للمادة  مستورد  أكبر  الصني 
ما مجموعه 20,7 طنا. وقبل عام 2021، كانت الصني تستورد على 
األكثر بضع مئات من الكيلوغرامات من امليثيل فينيدات كل عام. 
وكان املستوردون الرئيسيون اآلخرون هم سويسرا )5,6 أطنان(، 
وأملانيا )5,4 أطنان(، وكندا )5,3 أطنان(، وإسبانيا )4,3 أطنان(. 

وفيما يتعلق باستهالك امليثيل فينيدات، ارتفع عدد البلدان   -229
واألقاليم التي أبلغت عن استهالك املادة من 62 بلدا وإقليما في 
عام 2020 إلى 67 بلدا وإقليما في عام 2021. وظل الفرق بني 
أعلى وأدنى معدالت االستهالك كبيرا، وهو ما يرجع أساسا إلى 
ارتفاع معدل االستهالك نسبيا في آيسلندا، حيث زاد بشكل كبير، 
من 34,22 جرعة يومية إحصائية لكل ألف نسمة في عام 2020 

إلى 53,33 جرعة في عام 2021.

غ عنها لعام 2021، ارتفع استهالك 
َّ
 باألرقام املبل

ً
ومقارنة  -230

)إسبانيا  األوروبية  البلدان  من  العديد  في  فينيدات  امليثيل 
وإستونيا وأملانيا وآيسلندا والبرتغال وبلجيكا والدامنرك والسويد 
جمهورية  وفي  وهولندا(،  املتحدة  واململكة  وفنلندا  وسويسرا 
كوريا والصني وكندا ونيوزيلندا في عام 2021. وظلت معدالت 
االستهالك في أمريكا الشمالية مستقرة نسبيا مقارنة مع األعوام 
 السابقة، فقد أبلغت كندا عن أعلى معدل استهالك للفرد الواحد
إحصائية،  يومية  جرعة  أعلى  سجلت  حيث   ،2021 عام  في 
7,34 جرعة مسجلة  املتحدة  الواليات  تليها   ،10,01  وهي 

يومية إحصائية.

ويرد حتليل كامل لألمناط واالجتاهات في صنع املؤثرات   -231
ومخزوناتها  فيها  والتجارة  الدولية  للمراقبة  اخلاضعة  العقلية 

العقلية املؤثرات  عن  الفني  الهيئة  تقرير  في   واستهالكها 
لعام 2022)116(.

األفيونية اخلامات   2-  عرض 
عليها والطلب 

تدرس الهيئة بصفة منتظمة، من أجل أداء املهام املسندة   -232
إليها مبقتضى اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدلة وقرارات املجلس 
االقتصادي االجتماعي وجلنة املخدرات ذات الصلة، املسائل التي 
االحتياجات  لتلبية  عليها  والطلب  األفيونيات  عرض  في  تؤثر 
املشروعة، وتسعى إلى ضمان حتقيق توازن دائم بني ذاك العرض 

وذلك الطلب.

احلكومات  من  املقدمة  البيانات  حتليل  الهيئة  وتتولى   -233
تلك  من  املصنوعة  واألفيونيات  األفيونية  اخلامات  بشأن 
األفيونية  اخلامات  عرض  حالة  على  التعرف  بغية  اخلامات 
العاملي. وعالوة على ذلك، حتلل  والطلب عليها على الصعيد 
الهيئة املعلومات املتعلقة باستخدام تلك اخلامات، والتقديرات 
املتعلقة بحجم استهالكها في االستخدامات املشروعة، وحجم 
مخزوناتها، على الصعيد العاملي. ويرد في تقرير الهيئة التقني 
عن املخدرات لسنة 2022 حتليل مفصل للحالة الراهنة فيما 

يخص عرض اخلامات األفيونية والطلب عليها)117(.

بأصناف  املزروعة  املجتمعة  اإلجمالية  املساحة  وظلت   -234
والكوديني  والتيبائني  باملورفني  الغنية  األفيون  خشخاش 

.E/INCB/2022/3 (116)

.E/INCB/2022/2 (117)

والواردات  الصنع  فينيدات:  عشر امليثيل  اخلامس  الشكل 
2021–2017 العاملي،  الصعيد  على  واملخزونات 
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واألوريبافني عند مستوى مماثل ملا كان عليه في عام 2020، 
 ،2021 عام  في  تقريبا  املائة  في   2 بنسبة  انخفضت  حيث 
انخفاض  فيها  يالَحظ  التي  التوالي  على  الثانية  السنة  وهي 
منذ النمو  من  سنوات  عدة  بعد  املزروعة،  املساحة   في 
 عام 2017. وحدثت انخفاضات في املساحة اإلجمالية املزروعة
املائة(  في   3( باملورفني  الغنية  األفيون  خشخاش  بأصناف 
املائة(، في   21( واألوريبافني  املائة(  في   7 (  والتيبائني 
الغني  األفيون  بخشخاش  املزروعة  املساحة  أن  حني  في 
26 في املائة. وتراجع إنتاج اخلامات  بالكوديني زادت بنسبة 
 األفيونية الغنية باملورفني واخلامات األفيونية الغنية بالتيبائني

على حد سواء.

املورفني

انخفض إجمالي املساحة املحصودة فعليا من خشخاش   -235
األفيون الغني باملورفني من 957 59 هكتارا في عام 2020 إلى 
 بعام 2020، شهدت معظم 

ً
057 58 هكتارا في عام 2021. ومقارنة

البلدان املنتجة انخفاضا في إجمالي مساحاتها املحصودة في 
دان عن زيادات كبيرة. وانخفضت املساحة 

َ
عام 2021، وإن أبلغ َبل

املحصودة بنسبة 33 في املائة في فرنسا، وبنسبة 50 في املائة في 
سلوفاكيا، وبنسبة نحو 80 في املائة في كل من إسبانيا وهنغاريا. 
وشهدت أستراليا زيادة طفيفة، في حني أن تركيا والهند شهدتا 
زيادات ملحوظة. والهند هي البلد الوحيد املدرج في هذا التحليل 
من بني البلدان املنتجة لألفيون. وكانت أستراليا وإسبانيا البلدين 

الوحيدين اللذين زرعا خشخاش األفيون الغني بالكوديني في 
عام 2021، حيث انخفضت املساحة املزروعة مبقدار النصف 
ً
في أستراليا وزادت ثالثة أضعاف تقريبا في إسبانيا مقارنة
 

بعام 2020.

وانخفض اإلنتاج العاملي من اخلامات األفيونية الغنية   -236
باملورفني في البلدان املنتجة الرئيسية من 421 طنا من معاِدل 
)انظر   2021 329 طنا في عام  إلى   2020 املورفني في عام 
الشكل السادس عشر(. وظلت إسبانيا املنتج الرئيسي في عام 
2021 )100 طن(، تليها أستراليا )96 طنا(، وتركيا )69 طنا(، 
وفرنسا )37 طنا(، والهند )27 طنا(. واستأثرت هذه البلدان 

اخلمسة بكل اإلنتاج العاملي تقريبا في عام 2021.

من  العاملية  املخزونات  بلغت   ،2021 عام  نهاية  وفي   -237
اخلامات األفيونية الغنية باملورفني، التي تشمل قش اخلشخاش 
مبعاِدل  طنا   888 نحو  واألفيون،  اخلشخاش  قش  ز 

َّ
ومرك

 املورفني، مما ميثل زيادة بنسبة 16 في املائة على كميتها في
كافية  املخزونات  واعُتبرت هذه  767 طنا.  البالغة   2020 عام 
عني ملدة 31 شهرا )348 

ِّ
لتلبية الطلب العاملي املتوقع من املصن

في الطلب  مستوى  عن  املسبقة  البيانات  أساس  على   طنا(، 
لديه  الذي  البلد  تركيا  ظلت   ،2021 وفي عام   .2022 عام 
باملورفني الغنية  األفيونية  اخلامات  من  مخزونات   أكبر 
)303 أطنان(، وتلتها إسبانيا )176 طنا(، وفرنسا )138 طنا(، 
وأستراليا )103 أطنان(، والهند )78 طنا، كلها في شكل أفيون(، 
واليابان )43 طنا، منها 2 طنان في شكل أفيون(، وهنغاريا )19 طنا(، 
أطنان(.  8( واململكة املتحدة  املتحدة )13 طنا(،   والواليات 
التسعة  البلدان  هذه  ملخزونات  اإلجمالي  احلجم  ل 

َّ
وشك

مجتمعة نحو 99 في املائة من املخزونات العاملية من اخلامات 
ظا 

َ
املتبقية محتف املخزونات  وكانت  باملورفني.  الغنية  األفيونية 

للخامات مستوردة  بلدان  وفي  أخرى  منتجة  بلدان  في   بها 
األفيونية.

وفي نهاية عام 2021، كان حجم املخزونات العاملية من   -238
األفيونيات املنَتجة من اخلامات األفيونية الغنية باملورفني، في 
شكل كوديني ومورفني أساسا، قد وصل إلى 458 طنا مبعاِدل 
املورفني، مما يكفي لتلبية الطلب العاملي على تلك األفيونيات 

ملدة 14 شهرا مبستوى طلب عام 2022 )392 طنا(.

تكفي  احلكومات،  من  املقدمة  البيانات  إلى  واستنادا   -239
املخزونات اإلجمالية من األفيونيات واخلامات األفيونية متاما 
لألغراض  املورفني  من  املنَتجة  األفيونيات  على  الطلب  لتلبية 

الطبية والعلمية ملدة تزيد عن عام.

من  العاملي  اإلنتاج  جتاوز  و2016،   2009 عامْي  وبني   -240
اخلامات األفيونية الغنية باملورفني الطلب العاملي عليها. ونتيجة 
لذلك، زادت املخزونات خالل تلك الفترة، مع بعض التقلبات. 
وفي عامْي 2017 و2018، كان اإلنتاج العاملي أقل من الطلب 
العاملية. بيد أن  العاملي، وأدى ذلك إلى تراجع في املخزونات 
 اإلنتاج بني عامْي 2019 و2021 كان مرة أخرى أعلى من الطلب،
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انخفض  عام 2021،  وفي  املخزونات.  زادت  لذلك  ونتيجة 
العاملي انخفض  الطلب  انخفاضا طفيفا، ولكن  العاملي  اإلنتاج 
طنا  888 نحو  إلى  املخزونات  منت  ولذا  كبيرة،   بدرجة 

مبعاِدل املورفني.

التيبائني

الغني  األفيون  املزروعة بخشخاش  املساحة  انخفضت   -241
بالتيبائني في البلدان املنتجة الرئيسية من 148 7 هكتارا في 
عام 2020 إلى 579 6 هكتارا في عام 2021. وزادت املساحة 
من أستراليا،  في  املائة  في  بنسبة 30  املحصودة   الفعلية 
817 3 هكتارا في عام 2020 إلى 989 4 هكتارا في عام 2021. 
وزادت املساحة املزروعة باملثل في فرنسا، بنحو 000 1 هكتار، 
وهو ما ميثل زيادة أعلى بكثير من حيث النسبة املئوية، حيث 
 قفزت من 92 هكتارا فقط في عام 2020 إلى 075 1 هكتارا في
من إسبانيا  في  املزروعة  وتراجعت املساحة   .2021  عام 

695 2 هكتارا في عام 2020 إلى 20 هكتارا فقط في عام 2021، 
ولم حتصد هنغاريا أي مساحات من خشخاش األفيون الغني 
بالتيبائني في عام 2021، بعد حصاد هكتارين في عام 2020.

وفي عام 2021، بلغ حجم اإلنتاج العاملي من اخلامات   -242
األفيونية الغنية بالتيبائني 164 طنا مبعادل التيبائني، بعد أن 
كان 182 طنا في عام 2020 )انظر الشكل السابع عشر(. وظلت 
أستراليا أكبر منتج في عام 2021، حيث استحوذت على 93 في 
املائة من اإلجمالي العاملي، تليها فرنسا )5 في املائة(، والهند 

)2 في املائة( التي استخرجت التيبائني من األفيون، وإسبانيا 
)نحو 1 في املائة(.

الغنية  وازداد حجم املخزونات من اخلامات األفيونية   -243
ز قش اخلشخاش واألفيون( 

َّ
بالتيبائني )قش اخلشخاش ومرك

من 320 طنا مبعاِدل التيبائني في نهاية عام 2020 إلى 373 طنا 
لتلبية  كافية  املخزونات  واعُتبرت هذه  عام 2021.  نهاية  في 
عني في جميع أنحاء العالم ملدة تقارب 

ِّ
الطلب املتوقع من املصن

25 شهرا، على أساس مستوى الطلب في عام 2022 )176 طنا(.

املنَتجة  األفيونيات  من  العاملية  املخزونات  حجم  وزاد   -244
من  صغيرة  وكمية  والتيبائني  )األوكسيكودون  التيبائني  من 
األوكسيمورفون( من 194 طنا في عام 2020 إلى 218 طنا في 
نهاية عام 2021. وكانت تلك املخزونات كافية لتلبية الطلب العاملي 
على األفيونيات املنَتجة من التيبائني لألغراض الطبية والعلمية 

لنحو 20 شهرا مبستويات الطلب في عام 2022 )130 طنا(.

الغنية  األفيونية  اخلامات  من  العاملي  اإلنتاج  وتراجع   -245
في طنا   164 إلى   2020 عام  في  طنا   182 من   بالتيبائني 
عام 2021، في حني أن الطلب زاد من 118 طنا في عام 2020 
إلى 122 طنا في عام 2021. ومع ذلك، زادت الكمية املحتفظ 
 بها في املخزون، من 320 طنا في عام 2020 إلى 371 طنا في

عام 2021.

تكفي  احلكومات،  من  املقدمة  البيانات  إلى  واستنادا   -246
املخزونات اإلجمالية من األفيونيات واخلامات األفيونية متاما 
لتلبية الطلب على األفيونيات املنَتجة من التيبائني لألغراض الطبية 

والعلمية ملدة تزيد عن عام.

وعلى الرغم من أن احلسابات تشير إلى أن عرض اخلامات   -247
األفيونية الغنية باملورفني والغنية بالتيبائني على حد سواء، يكفي 
لتلبية الطلب لألغراض الطبية والعلمية كما أعربت عنه البلدان، 
فإن الهيئة تشدد على وجود تباينات كبيرة بني البلدان في توافر 
ر حاجتها الطبية  العقاقير املخدرة، نظرا ألن بلدانا كثيرة ال تقدِّ
إلى املسكنات األفيونية تقديرا دقيقا أو ال حتصل إال على كمية 

محدودة منها. 

ومن ثم، واتساقا مع أحكام وأهداف اتفاقية سنة 1961   -248
ر الهيئة احلكومات بأهمية ضمان التوافر 

ِّ
ذك

ُ
بصيغتها املعدلة، ت

الدولي  واملجتمع  البلدان  وتدعو  العاملي،  الصعيد  الكافي على 
إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ملعاجلة التوزيع غير العادل لألدوية 
اخلاضعة للمراقبة وعدم تيسر احلصول عليها على نحو عادل 

لألغراض الطبية والعلمية.

النوسكابني

أمكن  وإن  الدولية،  للمراقبة  النوسكابني  يخضع  ال   -249
استخالص كمية كبيرة من القلويدات اخلاضعة للمراقبة الدولية 

0

100

200

300

400

500

600

2018 2019 2020 2021 2022a 2023a

Tons of thebaine equivalent

Year
Stocks as at 31 December 
of previous year

Production in
current year

Demand for opiate raw materials

األفيونية  اخلامات  من  عشر العرض  السابع  الشكل 
2023–2018 عليها،  والطلب  بالتيبائني  الغنية 

)أ( تستند بيانات عامْي 2022 و2023 إلى التقديرات املقدمة من احلكومات.

السنة

)أ()أ(

 المخزونات حتى 13 كانون
األول/ديسمبر من العام السابق

اإلنتاج في
العام الجاري

أطنان من معادل التيبائين

الطلب على الخامات األفيونية



38  تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات 2022

مراقبة  وألغراض  بالنوسكابني.  الغني  األفيون  خشخاش  من 
إنتاج القلويدات اخلاضعة للمراقبة الدولية، تطلب الهيئة إلى 
البلدان التي تزرع خشخاش األفيون الغني بالنوسكابني أن تقدم 
معلومات بطريقة متسقة ومنتظمة عن زراعة هذا الصنف، وعن 
 استعماله املقصود، وعن أي استخالص لقلويد املورفني منه وأي

استعمال له.

وقد أبلغت إسبانيا وأستراليا وفرنسا عن زراعة خشخاش   -250
األفيون الغني بالنوسكابني لغرض إنتاج األفيونيات في عام 2021، 
بعد عدة سنوات كانت فيها فرنسا البلد الوحيد الذي أبلغ عن 
زراعة هذا الصنف من خشخاش األفيون. وفي عام 2021، زرعت 
أستراليا 357 هكتارا من هذا الصنف، وحصدت 317 هكتارا منه، 
وزرعت فرنسا 194 3 هكتارا وحصدت 093 3 هكتارا، على نحو 
غ أي من 

ِّ
مشابه للعام السابق، وحصدت إسبانيا 387 هكتارا. ولم يبل

هذه البلدان الثالثة عن أي استخراج لقلويد املورفني من خشخاش 
األفيون الغني بالنوسكابني الذي زرعه في عام 2021.

للمعاهدات العام  االمتثال  جيم- مدى 

باالمتثال  يتعلق  فيما  1-  املستجدات 
مختارة بلدان  في  للمعاهدات  العام 

يشمل نطاق املجاالت التي تتناولها االتفاقيات الدولية   -251
العقاقير  إنتاج  لرصد  التنظيمية  اجلوانب  املخدرات  ملراقبة 
املخدرة واملؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية وصنعها واالجتار 
الدولية  للمراقبة  بها بصفة مشروعة؛ وتوافر املواد اخلاضعة 
تدابير  الدول  اعتماد  ومتطلبات  والعلمية؛  الطبية  لألغراض 
تشريعية وسياساتية ملكافحة االجتار باملخدرات وتسريبها واتخاذ 
املخدرات  تعاطي  ملنع  العملي  للتطبيق  القابلة  التدابير  جميع 
وللقيام في وقت مبكر باستبانة املتضررين من تعاطي املخدرات 
وإدماجهم لهم  الالحقة  الرعاية  وتوفير  وتثقيفهم   وعالجهم 

في املجتمع.

منح الدول األطراف، في تنفيذ التزاماتها التعاهدية 
ُ
وت  -252

مبقتضى االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات، قدرا كبيرا من 
السلطة التقديرية في اختيار التدابير السياساتية والتشريعية 
واإلدارية التي تراها أنسب لظروفها وأولوياتها. بيد أن بعض املبادئ 
القانونية األساسية املنصوص عليها في االتفاقيات الدولية ملراقبة 
رات تبقى قائمة، مبا في ذلك اقتصار استعمال العقاقير  املخدِّ
املخدرة واملؤثرات العقلية على األغراض الطبية والعلمية دون 
سواها، واحترام حقوق اإلنسان وكرامة البشر، وتوفير كميات من 
املواد اخلاضعة للمراقبة تكفي لتلبية االحتياجات الطبية املشروعة، 
العدالة اجلنائية  التناسب في صياغة سياسات  والتقيد مببدأ 

املتعلقة باملخدرات.

وتقوم الهيئة، في إطار اضطالعها بواليتها بصفتها الهيئة   -253
املعنية برصد املعاهدات واملسؤولة عن استعراض تنفيذ االتفاقيات 

التي  التطورات  باستعراض  املخدرات،  ملراقبة  الثالث  الدولية 
جتري في الدول األطراف، بهدف تعزيز حوار مستمر بغية تقدمي 
املساعدة وتيسير تنفيذ إجراءات وطنية فعالة من أجل بلوغ أهداف 

االتفاقيات. 

ويستند تقييم الهيئة حلالة تنفيذ الدول التزاماتها القانونية   -254
مبقتضى االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات إلى ما جتريه من 
حوارات وعمليات تبادل للمعلومات باستمرار مع احلكومات، مبا 
يشمل التراسل املكثف، وعقد االجتماعات مع ممثلي احلكومات، 
طرية، واملشاركة في مبادرات الهيئة وتقدمي 

ُ
وإيفاد البعثات الق

التقارير اإلحصائية إليها.

ويتضمن هذا الفصل مجموعة مختارة من تقييمات الهيئة   -255
حلالة مراقبة املخدرات في بلدان مختارة.

)أ( كندا

في الفترة قيد االستعراض، واصلت الهيئة رصد حالة   -256
القنب  ببيع  يتعلق  فيما  وال سيما  كندا،  في  املخدرات  مراقبة 
ألغراض غير طبية، وكذلك أزمة املؤثرات األفيونية، التي ما زالت 

تتسبب في خسائر فادحة في األرواح البشرية.

وفي هذا السياق، حتيط الهيئة علما باإلعفاء املمنوح إلى   -257
مقاطعة كولومبيا البريطانية، وفقا للمادة الفرعية 56 )1( من 
قانون املخدرات واملواد اخلاضعة للمراقبة في كندا، التي تسمح 
للحكومة باإلذن بأنشطة محددة تنطوي على مواد خاضعة للمراقبة 

أو سالئف كيميائية تكون غير قانونية لوال ذلك.

ووفقا لإلعفاء، الذي سيكون ساريا من 31 كانون الثاني/  -258
ه إلى البالغني  وجَّ

ُ
يناير 2023 إلى 31 كانون الثاني/ يناير 2026، ال ت

في املقاطعة تهم جنائية تتعلق باحليازة الشخصية والتعاطي فيما 
يخص كميات تراكمية تصل إلى 2,5 غرام من املؤثرات األفيونية )مبا 
في ذلك الهيروين واملورفني والفنتانيل(؛ والكوكايني )مبا في ذلك 
“الكراك” ومسحوق الكوكايني(؛ وامليثامفيتامني؛ وامليثيلني ديوكسي 

 .)MDMA( ميثامفيتامني

د األفراد الذين ُيعثر بحوزتهم على املواد املعفاة ضمن  ويزوَّ  -259
الكميات احلدية مبعلومات عن اخلدمات الصحية واالجتماعية 
املحلية املتاحة. وميكن أيضا تزويد األفراد باملساعدة للتواصل مع 
تلك اخلدمات الصحية واالجتماعية عند الطلب. وال يشمل اإلعفاء 
الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني 12 و17 عاما، وهم يخضعون 

لقانون العدالة اجلنائية للشباب في كندا.

ويظل من غير القانوني حيازة أي كمية من املخدرات املعفاة   -260
في املدارس االبتدائية والثانوية ومرافق رعاية األطفال وبالقرب 
منها، وكذلك في املطارات. وال ميكن استيراد املخدرات املعفاة 
أو تصديرها أو إنتاجها أو إعطاؤها أو صرفها أو توريدها أو بيعها 
أو إرسالها أو تسليمها وال ُيسمح بتعاطيها أثناء تشغيل مركبة آلية 



الفصل األول- حتليل االجتاه نحو تقنني استعمال القنب ألغراض غير طبية  39 

أو مركب مائي. وال يغير اإلعفاء قواعد احلدود في البلد، وال تزال 
القوانني القائمة املتعلقة باملخدرات سارية في جميع املقاطعات 

واألقاليم الكندية األخرى. 

واملواد  املخدرات  قانون  تطبيق  من  اإلعفاء  َم  ُصمِّ وقد   -261
اخلاضعة للمراقبة كأداة إضافية ملساعدة املقاطعة على معاجلة 
األضرار الناجمة عن تعاطي املخدرات، واحلد من الوصم، ومنع 
الوفيات الناجمة عن تناول جرعات مفرطة. والغرض املعلن هو 
إنقاذ األرواح من أجل التصدي ألزمة اجلرعات املفرطة في البلد. 
وبالنظر إلى أن هذا هو اإلعفاء األول من نوعه في كندا فيما 
يخص مقاطعة بأكملها، فإن وزارة الصحة الكندية ستجري رصدا 
منتظما لألهداف واألدلة املتعلقة بالكميات احلدية الفعالة واآلمنة 

من املخدرات املعفاة. 

وبينما تواصل الهيئة دراسة طرائق اإلعفاء، فإن القلق   -262
يساورها بوجه خاص من أن الكمية احلدية البالغة 2,5 غرام من 
الفنتانيل قد تكون غير متناسبة مع أهداف الصحة العامة املعلنة 
لإلعفاء فيما يتعلق باحليازة والتعاطي الفرديني بسبب املفعول 
البالغ القوة للعقار وخصائصه املميتة حتى ولو بجرعات صغيرة. 

وقبل تنفيذ اإلعفاء، ستشارك مقاطعة كولومبيا البريطانية   -263
في تدريب املوظفني املحليني املكلفني بإنفاذ القوانني وفي حملة 
تثقيف وتوعية. وقد بعثت الوزيرة االحتادية للصحة العقلية واإلدمان 
والوزيرة املعاونة للصحة برسالة شروط إلى املقاطعة حتدد فيها 
التدابير الضرورية التي تشمل حتسني فرص احلصول على اخلدمات 
القانون؛  إنفاذ  مجال  في  والتوجيه  التدريب  وتوفير  الصحية؛ 
والتواصل املجدي مع الشعوب األصلية؛ وإجراء مشاورات مستمرة 
مع األشخاص الذين يتعاطون املخدرات واملوظفني املكلفني بإنفاذ 
القوانني واملجتمعات املحلية املصنفة عنصريا وغير ذلك من اجلهات 
الرئيسية صاحبة املصلحة؛ وقيادة احلمالت الفعالة لتوعية اجلمهور 
والتواصل معه؛ وإجراء رصد وتقييم شاملني. وستقوم وزارة الصحة 
الكندية برصد مدى التزام املقاطعة بهذه الشروط اخلاصة باإلعفاء. 

وستواصل الهيئة، في إطار واليتها، رصدها عن كثب تنفيذ   -264
اإلعفاء من قانون املخدرات واملواد اخلاضعة للمراقبة على النحو 
الهيئة تعاونها  ر  البريطانية. وتقدِّ املطبق في مقاطعة كولومبيا 
اإليجابي وحوارها الوثيق مع حكومة كندا بشأن املسائل املتعلقة 

بالتنفيذ الكامل والفعال التفاقيات مراقبة املخدرات. 

)ب( أملانيا

حتيط الهيئة علما بالتغييرات املزمعة في سياسات مراقبة   -265
املخدرات في أملانيا، التي ُيتوقع أن يبدأ مبوجبها تنظيم القنب 
لالستخدام الشخصي وغير الطبي. وبعد ظهور نتائج االنتخابات 
االحتادية األملانية لعام 2021، بدئ في تطوير السياسات املتعلقة 
بإلغاء جترمي املخدرات وتعاطي القنب وحيازته ألغراض غير طبية، 
مبا يتماشى مع اتفاق احلكومة االئتالفية االحتادية احلالية. ومن 

املتوقع أن تسن أملانيا لوائح لألخذ بنظام خاضع للمراقبة إلمداد 
البالغني بالقنب لالستعمال غير الطبي عبر منافذ مرخصة.

وفي حني أن أهداف تغير النهج في أملانيا قد تكون مراقبة   -266
القّصر،  القنب، ومنع توزيع مواد ملوثة، وضمان حماية  نوعية 
ينبغي حتليل هذه اخلطط التشريعية بالنظر إلى التزام أملانيا 
باتفاقيات مراقبة املخدرات وشواغل الصحة العامة، مثل احتمال 
زيادة استهالك القنب بني الشباب واحتمال زيادة االجتار بالقنب. 

وتؤكد الهيئة من جديد أن التدابير الرامية إلى السماح   -267
)ج(  الفقرة  مع  ال تتسق  غير طبية  القنب ألغراض  باستخدام 
من املادة 4 من اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدلة، التي تقضي 
بأن تتخذ الدول األطراف التدابير التشريعية واإلدارية الالزمة 
لقصر استعمال املخدرات على األغراض الطبية والعلمية دون 
 سواها، رهنا مبراعاة أحكام االتفاقية. وتقضي الفقرة 1 )أ( '1' من
مخدرات  أي  إنتاج  بتجرمي   1988 سنة  اتفاقية  من   3 املادة 
أو حتضيرها،  أو استخراجها،  أو صنعها،  عقلية،  أو مؤثرات 
للبيع، أو توزيعها، أو بيعها، أو تسليمها  أو عرضها، أو عرضها 
بأي وجه كان، أو السمسرة فيها، أو إرسالها، أو إرسالها بطريق 
 العبور، أو نقلها، أو استيرادها، أو تصديرها خالفا ألحكام اتفاقية
وتقضي   .1971 سنة  أو اتفاقية  املعدلة  بصيغتها   1961  سنة 
بتجرمي   1988 سنة  اتفاقية  من   3 املادة  من   '2' )أ(   1 الفقرة 
 زراعة نبتة القنب لغرض إنتاج املخدرات خالفا ألحكام اتفاقية

سنة 1961 بصيغتها املعدلة.

وأوفدت الهيئة في أيلول/سبتمبر 2018 بعثة إلى أملانيا   -268
الستعراض حالة مراقبة املخدرات في هذا البلد وجهود احلكومة 
الرامية إلى تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات. ووفقا 
للمعلومات التي قدمتها احلكومة منذ بعثة الهيئة، تتخذ أملانيا 
تدابير لتعزيز نظامها العالجي القائم، مبا في ذلك استخدام العالج 
اإلبدالي بامليثادون، للتصدي لتعاطي املخدرات بني مجموعات 
السكان املهاجرين واألشخاص املوجودين في مرافق االحتجاز. 
وتالحظ الهيئة، على وجه اخلصوص، جتريب تدابير لتحسني 
الثقافة الصحية لدى األشخاص الذين يأتون من خلفيات مهاجرة 
لتعزيز فرص حصولهم على خدمات الرعاية الوقائية والطبية 
وخدمات الرعاية الطويلة األجل، مبا في ذلك بوابة املعلومات 
املعنونة “الهجرة والصحة”، املتاحة بعدة لغات، وتتناول موضوع 

املخدرات واإلدمان.

ومنذ بعثة الهيئة إلى أملانيا، من أجل معاجلة انتشار املؤثرات   -269
َل القانون الوطني للمؤثرات النفسانية  النفسانية اجلديدة، ُعدِّ
اجلديدة في متوز/يوليه وتشرين الثاني/نوفمبر 2021، ما أدى إلى 
األخذ بضوابط على املؤثرات النفسانية اجلديدة اإلضافية التي 

ظهرت في األسواق غير املشروعة في أملانيا واالحتاد األوروبي.

وستواصل الهيئة رصد املشهد املتطور ملراقبة املخدرات في   -270
أملانيا، في إطار واليتها، مبا في ذلك اجلانب املتعلق بتعاطي القنب 
ألغراض غير طبية. وتعرب الهيئة عن تقديرها للحوار اجلاري 
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مع أملانيا، وتتطلع إلى مواصلة ذلك احلوار بشأن االمتثال الفعال 
لالتفاقيات.

)ج( مالطة

تواصل الهيئة رصد التطورات املتعلقة مبراقبة املخدرات   -271
في مالطة، وتالحظ بقلق اعتماد قانون الهيئة املعنية باالستخدام 
املسؤول للقنب في 18 كانون األول/ديسمبر 2021. ويجيز القانون 
تعاطي البالغني للقنب ألغراض غير طبية، ويتمثل هدفه املعلن 
في تعزيز الوقاية، وتيسير سبل احلصول على العالج، واحلد من 
الضرر، والتثقيف، وحتسني احترام حقوق اإلنسان اخلاصة باألفراد 

الذين يتعاطون املخدرات.

ومبوجب التعديالت التشريعية املتعلقة بالقنب لعام 2021   -272
سُتنشأ في مالطة الهيئة املعنية باالستخدام املسؤول للقنب، التي 
املتعلقة  الوطنية  بالسياسة  تتعلق  وتوصيات  مقترحات  ستقدم 
باستخدام القنب ألغراض عدا الطبية والعلمية. وينص قانون 
مالطة املنقح على إمكانية قيام األفراد بزراعة ما يصل إلى أربع 
نبتات كحد أقصى في املنازل لالستخدام الشخصي، وعلى إمكانية 
م بالقانون ميكن أن يحصل الفرد منه على القنب 

َّ
إنشاء مصدر منظ

بة، على أن تديره رابطات 
َ
وبذور القنب بكميات محدودة ومراق

ل لدى الهيئة املعنية باالستخدام املسؤول للقنب.  غير ربحية وُيسجَّ
ويسمح اإلطار املنقح للشخص الذي يزيد عمره عن 18 عاما بحيازة 

القنب بكمية ال تزيد على 7 غرامات. 

املخدرات مجددا موقفها  ملراقبة  الدولية  الهيئة  وتؤكد   -273
القنب  باستخدام  السماح  إلى  الرامية  التدابير  بأن  القائل 
 ألغراض غير طبية ال تتسق مع الفقرة )ج( من املادة 4 من اتفاقية
الدول  تتخذ  بأن  تقضي  التي  املعدلة،  بصيغتها   1961 سنة 
األطراف التدابير التشريعية واإلدارية الالزمة لقصر استعمال 
رهنا  سواها،  دون  والعلمية  الطبية  األغراض  على  املخدرات 
من  '1' )أ(   1 الفقرة  وتقضي  االتفاقية.  تلك  أحكام   مبراعاة 
مخدرات  أي  إنتاج  بتجرمي  سنة 1988  اتفاقية  من   3 املادة 
أو حتضيرها،  أو استخراجها،  أو صنعها،  عقلية،  أو مؤثرات 
للبيع، أو توزيعها، أو بيعها، أو تسليمها  أو عرضها، أو عرضها 
بأي وجه كان، أو السمسرة فيها، أو إرسالها، أو إرسالها بطريق 
 العبور، أو نقلها، أو استيرادها، أو تصديرها خالفا ألحكام اتفاقية
وتقضي  .1971 سنة  أو اتفاقية  املعدلة  بصيغتها   1961  سنة 
بتجرمي   1988 سنة  اتفاقية  من   3 املادة  من   '2' )أ(   1 الفقرة 
 زراعة نبتة القنب لغرض إنتاج املخدرات خالفا ألحكام اتفاقية

سنة 1961 بصيغتها املعدلة. 

وتعتزم الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات أن ترصد عن كثب   -274
تنفيذ اإلطار القانوني ملالطة الذي ينظم استعمال القنب، وكذلك 
باالستخدام  املعنية  اجلديدة  الهيئة  بها  ستعالج  التي  اآلليات 
املسؤول للقنب احتمال زيادة تعاطي القنب، مبا في ذلك تعاون 
ر  تلك الهيئة مع الكيانات احلكومية األخرى ملنع التعاطي. وتقدِّ
مع حكومة  اإليجابي  تعاونها  املخدرات  ملراقبة  الدولية  الهيئة 

مالطة، وتتطلع إلى مواصلة احلوار الوثيق بشأن املسائل املتصلة 
مبراقبة املخدرات. 

)د( ميامنار

للتطورات في ميامنار  الهيئة رصدها عن كثب  تواصل   -275
فيما يتعلق بسياسة مراقبة املخدرات واألنشطة املتصلة مبراقبة 
املخدرات، التي استجدت على خلفية عدم االستقرار السياسي 
الناجم عن إطاحة اجليش بحكومة البلد املنتخبة دميقراطيا في 
شباط/فبراير 2021. وقد أعاق هذا التطور قدرة الهيئة على العمل 
مع القيادة السياسية في ميامنار للنهوض بأهداف االتفاقيات 

الدولية ملراقبة املخدرات.

االستقصائية عن  الدراسة  نتائج  بقلق  الهيئة  وتالحظ   -276
املعني  املكتب  أصدرها  التي   2021 لعام  ميامنار  في  األفيون 
باملخدرات واجلرمية في نيسان/أبريل 2022، والتي تشير إلى 
حدوث زيادة في زراعة األفيون ألول مرة بعد االجتاه التنازلي 
الذي بدأ في عام 2014. وأظهرت الدراسة االستقصائية التي 
أجراها املكتب، والتي جتسد الوضع في ميامنار قبل شباط/
املائة في املساحة املزروعة  2 في  2021، زيادة بنسبة  فبراير 
املائة.  في   4 بنسبة  املحصول  في  وزيادة  األفيون  بخشخاش 
املخدرات  عن  تقريرا  املكتب  أصدر   ،2022 أيار/مايو  وفي 
االصطناعية غير املشروعة في شرق وجنوب شرق آسيا يبني 
2021 عام  في  قياسية  مستويات  بلغا  واالجتار  اإلنتاج   أن 
استغلت  املسلحة  واجلماعات  املنظمة  اجلرمية  عصابات  وأن 
اجلائحة وانعدام االستقرار السياسي، في مناطق منها املناطق 
وستواصل  املخدرات.  إنتاج  لتوسيع  ميامنار،  في  احلدودية 
إلى  ميامنار،  في  األفيون  خشخاش  زراعة  رصد  الهيئة 
بامليثامفيتامني االجتار  زيادة  على  تدل  التي  املؤشرات   جانب 

في املنطقة. 

وتعرب الهيئة عن قلقها من أن األزمة اإلنسانية واحلالة   -277
األمنية غير املستقرة في ميامنار، الناجمتني عن األعمال العدائية 
رتا سلبا على اخلدمات الصحية األساسية، مبا 

َّ
اجلارية، قد أث

في ذلك اخلدمات املقدمة للمشردين واملتضررين من األزمات. 
وفي 7 آذار/مارس 2022، أصدرت منظمة الصحة العاملية نداء 
إلى  استنادا  ميامنار  أجل  من  الصحة  مجال  في  طارئا  عامليا 
 االنخفاض احلاد في نطاق اخلدمات الصحية األساسية املتاحة

في البلد.

بأنه  احلكومات  جميع  الهيئة  ر 
ِّ
ذك

ُ
ت السياق،  هذا  وفي   -278

طة  ميكنها، في حاالت الطوارئ، أن تنفذ إجراءات رقابية مبسَّ
فيما يتعلق بتصدير األدوية املحتوية على مواد خاضعة للمراقبة 
ونقلها وتوفيرها، على النحو املنصوص عليه في املبادئ التوجيهية 
للمراقبة  اخلاضعة  لألدوية  الدولي  التوفير  بشأن  النموذجية 
وضعتها  التي  الطوارئ،  حاالت  في  الطبية  الرعاية  أجل  من 
املوقع على  وتتاح  الهيئة  مع  بالتعاون  العاملية  الصحة   منظمة 

الشبكي للهيئة. 
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وستواصل الهيئة، في إطار الوالية املسندة إليها مبوجب   -279
االتفاقيات الدولية املتعلقة باملخدرات، رصد الوضع في ميامنار 

فيما يتعلق باألزمة اإلنسانية وحالة مراقبة املخدرات في البلد. 

)هـ( هولندا

تالحظ الهيئة مع التقدير حوارها الفعال مع حكومة هولندا   -280
واملوقف االستباقي للسلطات الوطنية في تقدمي البيانات املطلوبة 
ثة  مبوجب املعاهدات إلى الهيئة، وكذلك في توفير معلومات محدَّ

عن سياسات مراقبة املخدرات في البلد. 

وتالحظ الهيئة أن هولندا اعتمدت تشريعا جديدا دخل   -281
حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2022 لتعزيز مراقبة السالئف 
الكيميائية. ومن خالل ذلك التشريع، ُمنح وزير الصحة والرعاية 
جلدولة  سلطات  واألمن  العدل  ووزير  والرياضة  االجتماعية 
السالئف الكيميائية التي ال ميكن استخدامها إال في صنع مواد 
غير مشروعة وليس لها تطبيقات قانونية معروفة، كخطوة أخرى 

في كبح صنع املخدرات االصطناعية. 

كما واصلت الهيئة الرصد الوثيق للتطورات املتعلقة بتنفيذ   -282
“جتربة سلسلة توريد القنب اخلاضعة للمراقبة”، التي بدأتها 
حكومة هولندا في عام 2020، من خالل اعتماد قانون جتربة سلسلة 
توريد القنب اخلاضعة للمراقبة )قانون التجربة( واألمر املجلسي 
والالئحة الوزارية املصاحبني له. وفي إطار “جتربة القنب”، أذنت 
احلكومة بزراعة القنب وتوريده باجلملة ألغراض غير طبية إلى 
“املقاهي” في ما يصل إلى 10 بلديات لفترة جتريبية مدتها أربع 
سنوات، يعقبها تقييم لآلثار على الصحة العامة وعلى النظام العام. 
بلغت الهيئة بأن ثمانية منتجني 

ُ
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أ

للقنب قد اختيروا للمشاركة في “جتربة القنب” وأنهم بدأوا في 
إنشاء مرافقهم إلنتاج القنب. ووفقا لتصميم “التجربة”، ستختار 

احلكومة 10 مزارعني في املرحلة التحضيرية.

وتود الهيئة أن تؤكد من جديد أن قانون جتربة سلسلة   -283
في  النفاذ  حيز  دخل  الذي  للمراقبة  اخلاضعة  القنب  توريد 
من   4 املادة  من  )ج(  الفقرة  مع  ال يتسق   2020 1 متوز/يوليه 
اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدلة، التي تقضي بأن تتخذ الدول 
األطراف التدابير التشريعية واإلدارية الالزمة لقصر استعمال 
العقاقير املخدرة على األغراض الطبية والعلمية دون سواها، 
وكذلك الفقرة 1 )أ( من املادة 3 من اتفاقية سنة 1988 التي 
إنتاج أي مخدرات أو مؤثرات  التالية:  تقتضي جترمي األفعال 
أو عرضها،  أو حتضيرها،  أو استخراجها،  أو صنعها،  عقلية، 
وجه  بأي  أو تسليمها  أو بيعها،  أو توزيعها،  للبيع،  أو عرضها 
كان، أو السمسرة فيها، أو إرسالها، أو إرسالها بطريق العبور، 
اتفاقية  ألحكام  خالفا  أو تصديرها  أو استيرادها،  أو نقلها، 
أو اتفاقية  املعدلة  بصيغتها  سنة 1961  أو اتفاقية  سنة1961 
إنتاج املخدرات  القنب لغرض  نبتة  1971، وكذلك زراعة  سنة 
1961 سنة  أو اتفاقية   1961 سنة  اتفاقية  ألحكام   خالفا 

لة. بصيغتها املعدَّ

وحتيط الهيئة علما أيضا باجلهود املتواصلة التي تبذلها   -284
حكومة هولندا للتصدي للجرمية املنظمة وآثارها السلبية على 
املجتمع، بوسائل منها املبادرات الرامية إلى منع ضلوع الشباب 
في األنشطة اإلجرامية، واملبادرات اإلقليمية الرامية إلى التصدي 
لتحديات اجلرمية اخلاصة بكل منطقة، ومكافحة التدفقات املالية 
غير املشروعة، ومنع تعاطي املخدرات، والتدابير الرامية إلى تعزيز 

العدالة اجلنائية وسيادة القانون. 

)و( الفلبني

واصلت الهيئة التحاور مع حكومة الفلبني بشأن سياسات   -285
مكافحة املخدرات في هذا البلد، مبا يشمل مسائل االستهداف 
املزعوم، خارج نطاق القضاء، لألشخاص املشتبه بهم في ممارسة 
نشاط متصل باملخدرات في سياق “حملة مكافحة املخدرات” التي 
تضطلع بها احلكومة. وواصلت الهيئة أيضا املناقشات املتعلقة 
بالبعثة التي تعتزم الهيئة إيفادها إلى الفلبني الستعراض تنفيذها 

لالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدرات.

وترحب الهيئة باجلهود التي بذلتها حكومة الفلبني حتى   -286
اآلن لتحسني آلياتها املتعلقة بالتحقيق واملساءلة، ولتعزيز سيادة 
القانون وحقوق اإلنسان في سياق القضايا املتصلة باملخدرات. 
وحتيط الهيئة علما بعمل فريق االستعراض التابع لوزارة العدل 
بشأن احلاالت التي تنطوي على وفيات في سياق عمليات إنفاذ 
فذت في سياق إجراءات إنفاذ القانون 

ُ
القانون التي ُيزعم أنها ن

ملكافحة املخدرات. وأبلغت احلكومة الهيئة بأن فريق االستعراض 
يواصل استعراضه للحاالت، مما أدى إلى تراكم احلاالت وتقدمي 
شكاوى جنائية إلى مكتب التحقيقات الوطني. وشددت احلكومة 
أيضا على أنه إلى جانب إجراء استعراض قضائي لعمليات إنفاذ 
قوانني املخدرات التي حدثت فيها خسائر في األرواح، واصل فريق 
االستعراض أيضا دراسة ضرورة إعادة فتح التحقيقات وتوجيه 
التهم املناسبة إلى املسؤولني من موظفي إنفاذ القوانني. وفي الوقت 
جريت حتى اآلن 

ُ
نفسه، تالحظ الهيئة بقلق أن التحقيقات التي أ

قد أفضت إلى نتائج تتعلق باملسؤولية اإلدارية، وأن هناك معلومات 
محدودة على ما يبدو عن حاالت مؤكدة أدت إلى املسؤولية اجلنائية 
ألفراد ثبت أنهم ارتكبوا انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان وأعمال 
إيذاء بدني أثناء عمليات إنفاذ القانون، وستواصل الهيئة، إلى جانب 
أصحاب املصلحة اآلخرين في األمم املتحدة وفي حدود واليتها، 

رصد التطورات املتعلقة بهذا األمر.

األمم  تبذلها  التي  اجلارية  باجلهود  الهيئة  وترحب   -287
املتحدة وحكومة الفلبني وشركاؤهما في تنفيذ البرنامج املشترك 
 20 وفي  اإلنسان.  حقوق  بشأن  املتحدة  واألمم  الفلبني  بني 
كانون األول/ديسمبر 2021، وافقت اللجنة التوجيهية للبرنامج 
املشترك املؤلفة من شركاء من احلكومة واملجتمع املدني ووكاالت 
 األمم املتحدة املشاركة على خريطة طريق لتنفيذ قرار مجلس
حقوق اإلنسان 33/45 املؤرخ 7 تشرين األول/أكتوبر 2020، الذي 
حدد مجاالت محددة لبناء القدرات والتعاون التقني من أجل تعزيز 

وحماية حقوق اإلنسان في الفلبني.
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وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، طلبت حكومة الفلبني   -288
من املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية تأجيل حتقيقه في 
الفلبني  أراضي  املرتكبة على  اإلنسانية  املزعومة ضد  اجلرائم 
بني 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 و16 آذار/مارس 2019 في 
سياق ما ُيسمى “احلرب على املخدرات” التي تشنها احلكومة 
الفلبينية، على أساس أن السلطات الوطنية حتقق في جرائم قتل 
مزعومة أو سبق أن حققت فيها. وأدى ذلك إلى تعليق املدعي العام 
للمحكمة اجلنائية الدولية ألنشطة التحقيق التي يضطلع بها، أثناء 
النظر في طلب الفلبني. بيد أنه في 24 حزيران/يونيه 2022، قدم 
املدعي العام طلبا إلى الدائرة التمهيدية األولى للمحكمة اجلنائية 
الدولية يلتمس فيه اإلذن ملكتبه باستئناف حتقيقاته، بحجة أن 
ستأنف في أسرع وقت ممكن نظرا 

ُ
حتقيقات املحكمة ينبغي أن ت

ألن املعلومات التي قدمتها حكومة الفلبني ال تشير إلى أن البلد 
 يسعى إلى إثبات املسؤولية اجلنائية ولكنه يعتمد بدال من ذلك على

املسؤولية اإلدارية.

وتواصل الهيئة التشديد على أن أي إجراءات خارجة عن   -289
تخذ سعيا إلى حتقيق أهداف تتعلق 

ُ
نطاق القضاء، ُيزعم أنها ت

مبراقبة املخدرات، تتعارض جوهريا مع أحكام وأهداف اتفاقيات 
مراقبة املخدرات، إضافة إلى قواعد حقوق اإلنسان امللزمة جلميع 
البلدان؛ وأن جميع إجراءات مراقبة املخدرات على مستوى الدولة 
تخذ في إطار االحترام التام لسيادة القانون ومراعاة 

ُ
ينبغي أن ت

اإلجراءات القانونية الواجبة؛ وأنه ينبغي التحقيق في االنتهاكات 
محايد  بشكل  القوانني  بإنفاذ  املكلفون  املوظفون  يرتكبها  التي 

ومستقل ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم حسب االقتضاء.

أفريقيا )ز( جنوب 

واصلت الهيئة التحاور مع حكومة جنوب أفريقيا بشأن   -290
سياسات هذا البلد في مجال مراقبة املخدرات تنفيذا للمعاهدات 
التشريعية  التطورات  وخصوصا  املخدرات،  ملراقبة  الدولية 

والسياساتية األخيرة املتعلقة مبراقبة القنب في البلد.

الدستورية  املحكمة  قضت   ،2018 أيلول/سبتمبر  وفي   -291
جلنوب أفريقيا بأن تعاطي القنب قانوني لألغراض الشخصية 
والطبية على حد سواء. وأيدت املحكمة الدستورية في حكمها 
أمرا بالبطالن الدستوري أصدرته املحكمة العليا جلنوب أفريقيا، 
عدم  مبوجبه  علن 

ُ
وأ تاون،  كيب  الغربية،  كيب  مقاطعة  شعبة 

دستورية تشريع يجرم تعاطي القنب وحيازته وشراءه وزراعته. 
وقد نشأت هذه املسألة عن ثالث دعاوى قضائية مختلفة أقيمت 
أمام املحكمة العليا، حيث ضمت املحكمة العليا الدعاوى الثالث 
ونظرت فيها كقضية واحدة نظرا الستنادها إلى نفس األساس، 
وهو أن بعض مواد القانون رقم 140 لسنة 1992 املتعلق مبكافحة 
101 رقم  والقانون  املخدرات(  )قانون  بها  واالجتار   املخدرات 
لسنة 1965 املتعلق باألدوية واملواد ذات الصلة )قانون األدوية( 
باطلة دستوريا. وحتظر األحكام املعنية من القانونني املذكورين 
أو توريده  أو صنعه  أو حيازته  أو تعاطيه  القنب  اقتناء  أعاله 
ألغراض غير طبية، ولكن املحكمة العليا أعلنت أن هذه األحكام 

 14 املادة  تكفله  الذي  اخلصوصية”  في  “احلق  مع  ال تتسق 
 من الدستور، ولكن حصرا ما يتعلق منها بحظر تعاطي القنب

أو حيازته أو شراءه أو زراعته من قبل شخص بالغ في مسكن خاص 
من أجل استهالكه الشخصي.

وفي 6 آب/أغسطس 2020، وافق مجلس وزراء جنوب   -292
ألغراض  القنب  استعمال  قانون  مشروع  تقدمي  على  أفريقيا 
خصوصية إلى البرملان ملناقشته، وهو ما من شأنه تفعيل حكم 
َق العمل بذلك احلكم 

ِّ
املحكمة الدستورية املذكور أعاله. وقد ُعل

ملدة 24 شهرا للسماح للبرملان بتعديل التشريع ملعاجلة األحكام التي 
اعُتبرت غير دستورية. وينظم مشروع القانون تعاطي القنب وحيازته 
وزراعة نبتات القنب من قبل البالغني لالستعمال الشخصي. وخضع 
مشروع القانون ملشاورات عامة، وأحيل للمداوالت على الصعيد 

املحلي مع اللجان البرملانية واإلدارات احلكومية املعنية. 

وفي سياق هذه التطورات التشريعية، نقحت حكومة جنوب   -293
أفريقيا اإلطار القائم إلصدار التصاريح والتراخيص بشأن القنب 
واملنتجات املحتوية على القنب لألغراض الطبية، األمر الذي أتاح 
إمكانيات تسويق االستعماالت الطبية والصناعية للقنب جتاريا. 
إلى  تهدف  للقنب  وطنية  رئيسية  خطة  احلكومة  وضعت  وقد 
توفير إطار واسع من أجل تنمية صناعة القنب ومنوها في جنوب 
أفريقيا وحتقيق النمو االقتصادي وخلق فرص العمل والتخفيف 
 من حدة الفقر من خالل تطوير القنب صناعيا وتسويقه جتاريا.

وفي وقت إعداد هذا التقرير، كانت احلكومة تضع اللمسات األخيرة 
على اخلطة الرئيسية من خالل إجراء مناقشات مع القطاع اخلاص 

ودوائر العمل وأوساط املجتمع املحلي.

 4 املادة  من  )ج(  الفقرة  أن  جديد  من  الهيئة  وتؤكد   -294
تتخذ بأن  تقضي  املعدلة  بصيغتها   1961 سنة  اتفاقية   من 
لقصر  الالزمة  واإلدارية  التشريعية  التدابير  األطراف  الدول 
دون والعلمية  الطبية  األغراض  على  املخدرات   استعمال 
سواها. وفيما يتعلق باستعمال القنب ألغراض طبية، تود الهيئة 
أن توجه انتباه الدول األطراف إلى مقتضيات املعاهدات الدولية 
 ملراقبة املخدرات فيما يتعلق مبراقبة القنب لألغراض الطبية،
أجل  من  وطنية  أجهزة  )إنشاء  و28  املادتان 23  ذلك  في  مبا 
واعتماد عنها،  الناجتة  املحاصيل  وإدارة  الزراعة   مراقبة 
على  بها  واالجتار  القنب  أوراق  استعمال  إساءة  ملنع  تدابير 
على  احلصول  تشترط  )التي   31 مشروع(،واملادة  غير  نحو 
و20 و19  و13  و12  و2   1 واملواد  تصدير/استيراد(،   إجازات 
سنة 1961 اتفاقية  من  الهيئة(  إلى  إلزامية  تقارير   )تقدمي 

لة. بصيغتها املعدَّ

)ح( أوكرانيا

واصلت الهيئة رصد التطورات املتصلة مبراقبة املخدرات   -295
في أوكرانيا، وأحاطت علما باعتماد االستراتيجية الوطنية ملكافحة 
املخدرات للفترة 2021-2030، مبا في ذلك خطة عمل ُصممت 
بحيث تركز على الناس وتتبع نهجا موجها نحو حقوق اإلنسان. 
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وتأسف الهيئة ألن االستراتيجية حال دون تنفيذها اندالُع النزاع 
املسلح وما جنم عنه من حالة طوارئ إنسانية تؤثر على السكان 

املدنيني في أوكرانيا. 

آذار/  8 في  أرسلت  أوكرانيا  بأن  علما  الهيئة  وحتيط   -296 
مارس 2022 إشعارا للوديع بشأن اتفاقية سنة 1988 إلى األمني 
العام لألمم املتحدة. وفي ذلك اإلشعار، ذكرت أوكرانيا أنها “غير 
قادرة على ضمان التنفيذ الكامل اللتزاماتها ]مبوجب االتفاقية 

املذكورة أعاله[” بسبب األزمة املستمرة في البلد.

وتود الهيئة، عمال بالوالية املسندة إليها بشأن مساعدة   -297
الدول على صون صحة البشرية ورفاهها بوسائل منها دعم توافر 
املواد اخلاضعة للمراقبة لالستخدام الطبي الرشيد، أن تعرب عن 
بالغ قلقها إزاء استهداف مرافق الرعاية الصحية وُبناها التحتية 
العاملية.  الصحة  منظمة  به  ما أفادت  نحو  على  أوكرانيا،  في 
فوفقا ملنظمة الصحة العاملية، أبلغ عن 550 هجوما على مرافق 
 الرعاية الصحية في الفترة ما بني 24 شباط/فبراير و29 أيلول/

سبتمبر 2022. ومنذ شباط/ فبراير 2022، دعت الهيئة إلى اتخاذ 
أوكرانيا دون عوائق على  دولية عاجلة لضمان حصول  تدابير 
األدوية، مبا في ذلك األدوية التي حتتوي على عقاقير مخدرة 

ومؤثرات عقلية خاضعة للمراقبة الدولية. 

ر احلكومات بأن بإمكانها استخدام إجراءات رقابية 
َّ
ذك

ُ
وت  -298

مبسطة لتصدير ونقل وتوفير املنتجات الدوائية املحتوية على مواد 
خاضعة للمراقبة. ويتطلب تطور ضرورات احلالة في أوكرانيا أن 
يبذل املجتمع الدولي كل ما في وسعه لزيادة الوعي باحلاجة إلى 
عالج األلم والرعاية امللطفة، وكذلك عالج حاالت الصحة العقلية.

ويقدم منشور الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام 2021   -299
املعنون “الدروس املستفادة من البلدان ومنظمات املعونة اإلنسانية 
في تيسير اإلمداد باملواد اخلاضعة للمراقبة في الوقت املناسب 
أثناء حاالت الطوارئ” ممارسات جيدة ذات صلة بأوكرانيا بشأن 
األدوية  توافر  تيسير  العاملي  للمجتمع  بها  ميكن  التي  الكيفية 

اخلاضعة للمراقبة خالل حاالت الطوارئ. 

باملخدرات  املعني  املكتب  مبنشور  علما  الهيئة  وحتيط   -300
واجلرمية الذي تناول النزاع في أوكرانيا وأدلة رئيسية على الطلب 
على املخدرات وعرضها، ونشر في آب/أغسطس 2022. وهو يقدم 
معلومات عن اآلثار املهمة املترتبة على االجتار باملخدرات داخل 
أوكرانيا وحولها وعن توفير خدمات مبتكرة وقائمة على األدلة بشأن 
 إلى األزمة اإلنسانية التي تؤثر على جميع السكان، 

ً
املخدرات. وإضافة

َر النزاع سلبا على توافر خدمات العالج والوقاية وإمكانية الوصول 
َّ
ث
َ
أ

إليها في أوكرانيا لفائدة من يتعاطى املخدرات عن طريق احلقن. 

وستواصل الهيئة رصد آثار النزاع املسلح وحالة الطوارئ   -301
الصحية في أوكرانيا، مع مواصلة احلوار مع الدول األعضاء، 
لة. وتدعو  متشيا مع املادة 9 من اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدَّ
الهيئة، في إطار املهام واملسؤوليات املنوطة بها مبقتضى املعاهدة، 
إلى وقف جميع الهجمات على القطاع الصحي في أوكرانيا وتقدمي 

املساعدات العاجلة للسكان املدنيني في هذا البلد للمساعدة في 
تخفيف األلم واملعاناة اإلنسانية الناجمني عن النزاع. 

طرية
ُ

الق 2- البعثات 

في الظروف العادية، توفد الهيئة كل سنة مجموعة من   -302
طرية أداة أساسية 

ُ
طرية. وترى الهيئة أن إيفاد البعثات الق

ُ
البعثات الق

تسترشد بها لدى حتليل مدى تنفيذ الدول األطراف التزاماتها 
مبوجب مختلف جوانب اتفاقيات املراقبة الدولية للمخدرات.

وتتمكن الهيئة، من خالل تفاعالتها امليدانية مع أصحاب   -303
املصلحة الوطنيني املعنيني، ومن بينهم املشرعون وصانعو السياسات 
وممثلو السلطات التنظيمية ومسؤولو اجلمارك واملوظفون املكلفون 
بإنفاذ القانون واملمارسون الطبيون ومن يشاركون في جهود الوقاية 
والعالج وممثلو جماعات املجتمع املدني، من تكوين فكرة عامة 
شاملة عن األطر القائمة ملراقبة املخدرات واستبانة املجاالت التي 
عقد املناقشات مع 

ُ
حتتاج للتحسني وكذلك أفضل املمارسات. وت

أصحاب املصلحة الوطنيني في إطار من السرية، تشجيعا للحوار 
عقد االجتماعات مع جماعات املجتمع املدني 

ُ
الصريح املفتوح. وت

في جلسات مغلقة وبدون حضور ممثلي احلكومة.

جمع 
ُ
وتعتمد الهيئة، باالستناد إلى حتليلها للمعلومات التي ت  -304

طرية، مجموعة من التوصيات لتحسني االمتثال 
ُ
أثناء البعثة الق

لالتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات، التي حتال مع مراعاة السرية 
إلى احلكومة املعنية للنظر فيها وتنفيذها.

ونظرا إلى جائحة كوفيد-19، علقت الهيئة إيفاد بعثاتها   -305
طرية إلى أن تسمح حالة الصحة العامة في العالم بذلك. وبناًء 

ُ
الق

طرية خالل الفترة قيد االستعراض. 
ُ
د أي بعثات ق

َ
وف

ُ
على ذلك، لم ت

طرية باعتبارها أداة أساسية 
ُ
وتواصل الهيئة النظر في البعثات الق

لتيسير حوارها مع الدول، وتتطلع إلى استئنافها في أقرب فرصة.

الصادرة  للتوصيات  احلكومات  تنفيذ  3-  تقييم 
طرية 

ُ
الق بعثاتها  أعقاب  في  الهيئة  عن 

تتابع الهيئة في كل عام التطورات اجلارية في البلدان التي   -306
استضافت بعثات لها قبل ثالث سنوات، وتطلب إلى احلكومات 
خذت لتنفيذ 

ُّ
املعنية إبالغها بأيِّ إجراءات تشريعية أو سياساتية ات

التوصيات التي أصدرتها الهيئة عقب البعثة، وكذلك بأي تطورات 
أخرى شهدها البلد منذ إيفاد البعثة. 

وفي عام 2022، دعت الهيئة حكومات البلدان واألقاليم   -307
التي أوفدت إليها بعثات في عام 2019، وهي األردن وأوزبكستان 
الشعبية  كوريا  وجمهورية  األسود  واجلبل  وتوباغو  وترينيداد 
وكوسوفو)118(  ديفوار  وكوت  وشيلي  النكا  وسري  الدميقراطية 

األمن  قرار مجلس  الوارد في  باملعنى  إلى كوسوفو  إشارة  أي  فهم 
ُ
ت  (118)

 .(1999) 1244

http://undocs.org/ar/S/RES/1244%20(1999)
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ومدغشقر وموريتانيا والنرويج والنمسا ونيوزيلندا، إلى اإلبالغ 
عن التطورات املتعلقة باملخدرات في بلدانها، مبا في ذلك التدابير 

خذت تعزيزا لتوصيات الهيئة.
ُّ
التي رمبا تكون قد ات

األردن  حلكومات  تقديرها  عن  تعرب  أن  الهيئة  وتود   -308
املعلومات  لتقدميها  ونيوزيلندا  والنمسا  والنرويج  وموريشيوس 
املطلوبة، وتهيب مجددا بحكومات أوزبكستان وترينيداد وتوباغو 
ديفوار  وكوت  وشيلي  الدميقراطية  الشعبية  كوريا  وجمهورية 
وكوسوفو)118( ومدغشقر أن تقدم املعلومات املطلوبة في أقرب 

فرصة ممكنة.

)أ( النمسا

أوفدت الهيئة في حزيران/يونيه 2019 بعثة إلى النمسا   -309
وللحصول  البلد  هذا  في  املخدرات  مراقبة  حالة  الستعراض 
على معلومات عن سياساتها وجتاربها العملية في مجال تنفيذ 
املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات. وأثنت الهيئة على حكومة 
النمسا العتمادها نهجا متوازنا إزاء مراقبة املخدرات يركز على 
التدخالت املتعلقة بالعالج والوقاية لصالح تعزيز الصحة العامة. 

سياسة  بشأن  االحتادي  التنسيق  بإطار  الهيئة  م 
ِّ
وتسل  -310

املخدرات في النمسا وبالتبادل اجلاري للمعلومات بني أصحاب 
املقاطعات  مستوى  على  املخدرات  مبراقبة  املعنيني  املصلحة 
تعميق  على  النمسا  الهيئة  وشجعت  االحتادي.  املستوى  وعلى 
التنسيق بني املستوى االحتادي ومستوى املقاطعات في ممارسات 
العالج  برامج  آثار  لتتبع  تدابير  وعلى اتخاذ  والعالج  الوقاية 
بأن الهيئة  النمسا  أبلغت  الصدد،  هذا  وفي  بدقة.   والوقاية 
جميع املقاطعات االحتادية ترشح منسقني في مجال املخدرات 
على  العالج  تدابير  ويدعمون  السياسات  وينسقون  يخططون 

مستوى املقاطعات.

ومنذ البعثة، وضعت النمسا عدة برامج وقائية جديدة.   -311
فعلى سبيل املثال، في عام 2020، شهدت مقاطعة النمسا العليا 
إطالق موقع شبكي )www.stepcheck.at( لتوفير معلومات حول 
الكشف والتدخل املبكرين في أماكن العمل واملدارس. وبدأت 
وحدات الوقاية من اإلدمان في البلد في استخدام منهج الوقاية 
األوروبي التابع للمركز األوروبي لرصد املخدرات واإلدمان، ومن 
األوروبي.  االحتاد  معايير  مع  املواءمة  مزيد من  إجراء  املقرر 
رت خدمات عبر اإلنترنت، مبا في  وِّ

ُ
وبسبب جائحة كوفيد-19، ط

ذلك ندوات شبكية عن الوقاية.

على  احلفاظ  إلى  الرامية  النمسا  بجهود  الهيئة  وتقر   -312
التباعد متطلبات  زادت  وقد  اجلائحة.  أثناء  العالج   توفير 
العالقات  على  واحلفاظ  التواصل  صعوبة  من  البدني 
 العالجية. بيد أن نظم العالج في النمسا ثبتت مرونتها، حيث 
لألطباء، الشخصية  الزيارات  بعض  محل  بعد  عن   التطبيب 
إلى  مباشرة  املرسلة  اإللكترونية  الوصفات  بنظام  خذ 

ُ
وأ

الصيدليات.

ووفقا للمعلومات التي قدمتها حكومة النمسا منذ بعثة   -313
التابع  بالسالئف  املعني  االختصاص  مركز  يستخدم  الهيئة، 
لدائرة االستخبارات اجلنائية في البلد بانتظام نظام اإلخطار 
بحوادث السالئف )بيكس( لإلبالغ عن مضبوطات السالئف. 
اإلخطار  نظام  في  الواردة  الرسائل  أيضا  النمسا  وتراعي 
وضع عند  “آيونيكس”(  )نظام  آيون  ملشروع  التابع   باحلوادث 

استراتيجياتها الوطنية. 

وتالحظ الهيئة اإلطار التنظيمي حلكومة النمسا فيما   -314
يتعلق ببيع واستخدام منتجات الكانابيديول )CBD(، خاصة أن 
هذه املادة ال تخضع لقانون املخدرات واملؤثرات العقلية في البلد. 
ستثنى من القانون القمم املزهرة واملثمرة لبعض أصناف القنب 

ُ
وت

النباتات  أنواع  ملختلف  العام  الفهرس  في  املحدد  النحو  )على 
 EC/2002/55 الزراعية عمال باملادة 17 من توجيه مجلس أوروبا
املؤرخ 13 حزيران/يونيه 2002، أو في قائمة األصناف النمساوية 
وفقا للمادة 65 من قانون البذور لعام 1997( إذا لم يكن املحتوى 
من التتراهيدروكانابينول )THC( يتجاوز 0,3 في املائة. وأثارت 
الهيئة، في تفاعالتها مع احلكومة، مخاوف من أن اللوائح التنظيمية 
احلالية املتعلقة ببيع منتجات الكانابيديول في األماكن العامة، 
حتت اسم القنب أو مظهره، قد تزيد من جاذبية تعاطي القنب، 
 وكذلك جاذبية تعاطي املواد غير املشروعة بشكل عام، وخاصة

بني الشباب.

لسياسة  األولوية  إلعطائها  النمسا  على  الهيئة  وتثني   -315
قدمتها  التي  للمعلومات  ووفقا  العقاب.  على  العالج  تفضيل 
احلكومة، توفر النمسا العالج والرعاية املناسبني جلميع نزالء 
السجون. وتتخصص بعض السجون النمساوية في العالج من 
العالجية  التدخالت  أساس  على  تدابير  اتخاذ  مع  املخدرات، 
املثال.  على سبيل  أو النفسية،  أو الطبية  أو التربوية  النفسية 
املحددة  االحتياجات  تلبية  النمسا على  الهيئة حكومة  وتشجع 
ملتعاطي املخدرات فيما يتعلق باللغات األجنبية من أجل العالج 

في املرافق اإلصالحية.

اء مع حكومة النمسا، وتقر بتنفيذ 
ّ
وتقدر الهيئة احلوار البن  -316

هذا البلد املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات تنفيذا فعاال.

)ب( األردن

بعثة  الهيئة  أوفدت   ،2019 األول/أكتوبر  تشرين  في   -317
الدولية  لالتفاقيات  احلكومة  تنفيذ  ملناقشة  األردن  إلى 
السياسات  صعيد  على  التطورات  ودراسة  املخدرات،  ملراقبة 
البلد  هذا  إلى  السابقة  الهيئة  بعثة  منذ  باملخدرات  املتعلقة 
يتعلق فيما  تواجهه  التي  التحديات  وتقييم   ،2009 عام   في 

مبكافحة املخدرات. 

ومنذ إيفاد البعثة، وضع األردن، من خالل جلنته الوطنية   -318
ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية، مشروع استراتيجية وطنية 
شاملة ملكافحة املخدرات. وفي وقت إعداد هذا التقرير، كان مشروع 

http://www.stepcheck.at
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دم إلى رئيس الوزراء للموافقة 
ُ
االستراتيجية الوطنية قد ُوضع وق

عليه. ويركز مشروع االستراتيجية على خفض العرض والطلب، 
وعالج اإلدمان، وإعادة اإلدماج االجتماعي، وبناء املؤسسات.

وتشجع الهيئة حكومة األردن على صياغة استراتيجية   -319
وطنية تتضمن مكونا تقييميا لتقييم النتائج، والتواصل مع املجتمع 
املدني بهدف تعزيز فهم احلكومة حلالة مكافحة املخدرات وأي 

حتديات تتعلق بالتنفيذ.

وبينما ترحب الهيئة بالتقدم املحرز في تنفيذ توصياتها،   -320
فإنها تشجع حكومة األردن على إجراء دراسات وطنية عن مدى 
انتشار تعاطي املخدرات، بغية وضع برامج علمية قائمة على 
األدلة للوقاية والعالج وإعادة التأهيل. ولعل حكومة األردن تود أن 
تنظر في زيادة عدد مراكز العالج من املخدرات في البلد وضمان 
سهولة وصول املجتمعات املحلية الرئيسية إليها. وتشجع الهيئة 
احلكومة على وضع برامج لبناء القدرات والتدريب لفائدة املهنيني 
العاملني في مجاالت العالج من اضطرابات تعاطي املخدرات 
وتقدمي املساعدة التقنية إلى أجهزة إنفاذ القانون ملنع تسريب 

املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية. 

 األردن على االستفادة الكاملة 
َ
كما تشجع الهيئة حكومة  -321

واملنتظمة من مختلف األدوات واملنصات اإللكترونية التي تتيحها 
الهيئة بشأن أمور منها التجارة املشروعة في املواد اخلاضعة 
 احلكومة 

ُ
للمراقبة واحلوادث املتصلة بالسالئف. كما تشجع الهيئة

على مواصلة تعاونها مع املنظمات الدولية، مبا فيها املكتب املعني 
باملخدرات واجلرمية ومنظمة اجلمارك العاملية.

تنفيذ  في  الفعال  األردن  حكومة  بتعاون  الهيئة  وتقر   -322
التوصيات املنبثقة عن بعثة الهيئة وفي الوفاء بالتزامات هذا 

البلد مبقتضى اتفاقيات مراقبة املخدرات. 

)ج( موريشيوس

أوفدت الهيئة في متوز/يوليه 2018 بعثة إلى موريشيوس   -323
الستعراض حالة مراقبة املخدرات في هذا البلد وملناقشة جتربة 
احلكومة في تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات. وأبلغت 
البعثة  الهيئة، في تقريرها السنوي لعام 2021، عن نتائج تلك 
والتقدم الذي أحرزته حكومة موريشيوس في تنفيذ التوصيات 

املنبثقة عن تلك البعثة.

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قدمت حكومة موريشيوس   -324
معلومات إضافية وصفت فيها اجلهود اإلضافية الرامية إلى تعزيز 

نظام مراقبة املخدرات في البلد وفقا لتوصيات الهيئة. 

وأجرت األمانة الوطنية للمخدرات في موريشيوس دراسة   -325
استقصائية وطنية عن تعاطي املخدرات في أيلول/سبتمبر 2021 
بهدف حتديد املعلومات األساسية الالزمة لتصميم وتنفيذ خدمات 
فعالة وقائمة على األدلة للوقاية والعالج وإعادة التأهيل تكون 

موجهة نحو خفض الطلب على املخدرات ومنع االعتالل والوفيات 
بسبب تعاطي املخدرات في البلد.

والهيروين  القنب  أن  االستقصائية  الدراسة  وكشفت   -326
واملخدرات االصطناعية هي أكثر املواد استعماال في البلد. ويتعاطى 
عدد قليل من متعاطي املخدرات أنواعا أخرى من املخدرات، وإن 
كانت املخدرات املستعملة أكثر تنوعا بني الرجال منها بني النساء. 
وأفاد غالبية املشاركني من متعاطي املخدرات بأنهم تعاطوا القنب 
و/أو املخدرات االصطناعية مرتني أو ثالث مرات في اليوم أو أكثر 
في األسبوع السابق. وأبلغ متعاطو املخدرات الذين شملتهم الدراسة 
االستقصائية أيضا عن تعاطيهم عقاقير غير محقونة )غير القنب( 
مرتني إلى ثالث مرات في اليوم أو أكثر في األسبوع السابق. وكان 
معظم متعاطي املخدرات من الذكور يتعاطون مخدرات غير القنب 
مرتني إلى ثالث مرات في اليوم أو أكثر، في حني أن معظم اإلناث 
متعاطيات املخدرات يتعاطني مخدرات أخرى غير القنب مرة واحدة 

في اليوم أو أكثر. 

وخلص معّدو الدراسة االستقصائية إلى ضرورة وضع   -327
بتعاطي  املتصل  األقران  لضغط  للتصدي  البلد  في  تدخالت 
املصممة  التأهيل  وإعادة  العالج  خدمات  ولتطوير  املخدرات 
التعليم  بتعزيز  أيضا  وصي 

ُ
وأ املخدرات.  ملتعاطيات  خصيصا 

والسياسة العامة من أجل ضمان استجابة فعالة وقائمة على 
املتصلة  للجرائم  اجلنائية  العدالة  مجال  في  اإلنسان  حقوق 
باملخدرات مع زيادة التركيز على احلد من الضرر بدال من التركيز 
على العقاب. وتود الهيئة أن تشدد على أهمية إجراء دراسات 
وبائية شاملة ومنتظمة في هذا البلد للمساعدة في قياس نطاق 
سياسات  وضع  في  بها  ولالسترشاد  املخدرات  تعاطي  ومدى 

املخدرات القائمة على األدلة.

)د( نيوزيلندا

أوفدت الهيئة في أيلول/سبتمبر 2019 بعثة إلى نيوزيلندا   -328
ثة عن التطورات التشريعية والتنظيمية  للحصول على معلومات محدَّ
والسياساتية التي أدخلتها احلكومة في مجال مراقبة املخدرات منذ 

أن أوفدت البعثة السابقة إلى هذا البلد في عام 1996. 

وتقرُّ الهيئة بقيام السلطات الوطنية املختصة في نيوزيلندا   -329
باإلبالغ في الوقت املناسب وبدقة عن البيانات اإللزامية، حسبما 
تقتضيه االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات وحسبما هو مطلوب 
االقتصادي  املجلس  عن  الصادرة  الصلة  ذات  القرارات  في 
الهيئة أيضا املشاركة  واالجتماعي وجلنة املخدرات. وتالحظ 

النشيطة للحكومة في أنشطة ومشاريع الهيئة. 

االعتراض  نيوزيلندا جلهود  حكومة  على  الهيئة  وتثني   -330
لكبح  لها  التابعان  والشرطة  اجلمارك  جهازا  يبذلها  التي 
ذلك  ويشمل  داخله،  بها  واالجتار  البلد  إلى  املخدرات  تهريب 
الشراكات التي أقيمت بني سلطات إنفاذ القانون في نيوزيلندا 
وبلدان أخرى، وال سيما في منطقة أوقيانوسيا، ملكافحة االجتار 
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باملخدرات في مصدرها قبل عبورها إلى نيوزيلندا. وتالحظ 
استعمال  إساءة  قانون  على  دخل 

ُ
أ الذي  التعديل  أيضا  الهيئة 

لشرطة  والذي يسمح   ،2019 اعُتمد في عام  الذي  املخدرات 
كانت  ما إذا  لتحديد  التقديرية  سلطتها  باستخدام  نيوزيلندا 
مالحقة فرد ارتكب جرمية مشمولة بالقانون تصب في املصلحة 
 العامة أو ما إذا كان هناك ما يبرر اتباع نهج قائم على الصحة

بدال من ذلك.

والحظ وفد الهيئة، أثناء بعثته، وجود نظام قوي لعالج   -331
دمج في النظام الصحي 

ُ
األشخاص الذين يتعاطون املخدرات، أ

الوطني، إلى جانب برنامج جتريبي للمحاكم املعنية باملخدرات 
لفرض العالج بدال من السجن فيما يتعلق باألشخاص املرتهنني 
والحظت  املخدرات.  تعاطي  بجرائم  واملتهمني  للمخدرات 
ومعاجلة  الستبانة  احلكومة  تبذلها  التي  اجلهود  أيضا  الهيئة 
املخدرات  من  العالج  على  في احلصول  املساواة  مسألة عدم 
السكانية في  الفئات  يتعاطاها بني مختلف  تأهيل من  وإعادة 
 نيوزيلندا، وال سيما في أوساط الشعوب األصلية وغيرها من

جماعات األقليات.

وتود الهيئة أن تشجع حكومة نيوزيلندا على إجراء دراسة   -332
وبائية جديدة عن تعاطي املخدرات في هذا البلد مع التركيز على 
تعاطي املخدرات بني األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، 
ك 

َ
وعلى توسيع نطاق الدراسة االستقصائية لتشمل أي مخدر مستهل

من أجل زيادة تكييف مبادرات البلد املتعلقة بالوقاية من تعاطي 
املخدرات وعالج من يتعاطاها على أساس بيانات وبائية جتسد 

طبيعة تعاطي املخدرات ونطاقه.

وحتيط الهيئة علما بالدعم املتواصل الذي تقدمه حكومة   -333
نيوزيلندا إلى بلدان املحيط الهادئ في جهودها الرامية إلى كبح 
تشجع  أن  وتود  بها،  واالجتار  املشروعة  غير  املخدرات  عرض 
احلكومة على مواصلة توسيع نطاق تلك املساعدة بوسائل منها 
الثالث  الدولية  املعاهدات  إلى  لتيسير االنضمام  تدابير  اتخاذ 
ملراقبة املخدرات فيما بني بلدان املحيط الهادئ التي لم تصبح 

بعد أطرافا في تلك املعاهدات.

)هـ( النرويج

في أيار/مايو 2019، أوفدت الهيئة بعثة إلى النرويج لدراسة   -334
التدابير  ذلك  البلد، مبا في  املخدرات في هذا  حالة مكافحة 
التشريعية والسياساتية األخيرة ومدى وفاء هذا البلد بالتزاماته 

مبوجب املعاهدات الدولية الثالث ملراقبة املخدرات.

وتالحظ الهيئة الدور املهم الذي تضطلع به وزارة الصحة   -335
اإلدارات  مختلف  عبر  اجلهود  تنسيق  في  الرعاية  وخدمات 
والوزارات، والتزام احلكومة بضمان تقدمي خدمات أفضل ملتعاطي 
ُهج جتاه اضطرابات تعاطي املخدرات 

ُ
املخدرات، إلى جانب اعتماد ن

تستند إلى مبادئ الصحة العامة، مع التركيز على العالج وإعادة 
التأهيل بدال من اإلدانة والعقاب.

وأثناء البعثة، ناقش وفد الهيئة أحدث البيانات بشأن تعاطي   -336
املخدرات في النرويج، مبا في ذلك االنخفاض النسبي في معدالت 
االنتشار عموما، وانخفاض مستويات انتشار فيروس نقص املناعة 
البشرية بني متعاطي املخدرات، وارتفاع معدالت الوفيات الناجمة 
الوقاية والعالج  الهيئة برامج  عن اجلرعات املفرطة. وتالحظ 
ذة على مستوى 

َّ
املوضوعة في هذا البلد، مبا في ذلك تلك املنف

البلديات، مثل غرفة تعاطي املخدرات في أوسلو. وتقر الهيئة أيضا 
باجلهود التي تبذلها احلكومة ملنع تعاطي املخدرات باستخدام نهج 
كلي، يركز على املناطق السكنية، وفرص العمل وبيئاته، وظروف 
الطفولة واألنشطة الترفيهية، والتفاوتات االجتماعية في مجال 
الصحة، والتدابير الرامية إلى منع التهميش، واجلهود الرامية إلى 

منع الطالب من االنقطاع عن الدراسة.

احلكومة  بني  الفعال  بالتعاون  تشيد  أن  الهيئة  وتود   -337
واملجتمع املدني، وال سيما إشراك احلكومة أوساط األشخاص 
الذين يتعاطون املخدرات في صوغ السياسات وفي رصد مبادراتها 

املتصلة باملخدرات. 

وتوباغو )و( ترينيداد 

أوفدت الهيئة في أيلول/سبتمبر 2019 بعثة إلى ترينيداد   -338
وتوباغو الستعراض حالة مراقبة املخدرات في هذا البلد ومناقشة 

تنفيذ احلكومة املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات. 

ومنذ إيفاد البعثة، أقرت ترينيداد وتوباغو قانون مراقبة   -339
القنب، املنشئ لهيئة ترخيص القنب التي تنظم تراخيص زراعة 
الطبية.  وتصديره لألغراض  واستيراده  وبيعه  وتوزيعه  القنب 
وفيما يتعلق بضمان االمتثال للمعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات، 
عينت حكومة ترينيداد وتوباغو جلنة مختارة مشتركة الستعراض 
 ذلك التشريع قبل إقراره. وتشجع الهيئة حكومة ترينيداد وتوباغو
الطبية  لألغراض  القنب  استعمال  بني  بوضوح  التمييز  على 
التشريعي  إطارها  في  الطبية  غير  لألغراض  واستعماله 
قانون  على  املدخلة  التعديالت  ذلك  في  مبا  والسياساتي، 
الدولية للمعاهدات  االمتثال  لضمان  اخلطيرة،   املخدرات 

ملراقبة املخدرات.

والهيئة، إذ ترحب بالتقدم العام املحرز في تنفيذ توصياتها،   -340
تشجع في الوقت نفسه حكومة ترينيداد وتوباغو على النظر في 
دراسة تشريعاتها القائمة املتعلقة مبراقبة السالئف الكيميائية 
والنظر في تدعيم اإلطار التشريعي ذي الصلة بغية تبسيط تدابير 
الوحدة  بأن  الهيئة  وتوباغو  ترينيداد  حكومة  وأبلغت  املراقبة. 
القانونية التابعة لوزارة األمن الوطني تعمل على استعراض قانون 

السالئف الكيميائية. 

وتقر الهيئة باجلهود التي يبذلها املجلس الوطني للمخدرات   -341
في ترينيداد وتوباغو إلدراج األجهزة ذات الصلة في إطاره املؤسسي 
فيما يتعلق باألنشطة الرئيسية ملكافحة املخدرات مثل خفض الطلب 
والعرض. وتواصل حكومة ترينيداد وتوباغو إشراك قطاع عريض 
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معاجلة  إلى  الرامية  الوطنية  جهودها  في  املعنية  اجلهات  من 
املسائل املرتبطة باستعمال العقاقير املخدرة، وفي هذا الصدد، 
أقرت السياسة الوطنية للمخدرات واخلطة التشغيلية للفترة 2021-
2025. ومنذ إيفاد البعثة، عززت حكومة ترينيداد وتوباغو قدرة 
َعب وزارة األمن الوطني، مبا في ذلك دائرة الشرطة وقوة الدفاع، 

ُ
ش

على مراقبة املخدرات، من خالل إعادة الهيكلة، واقتناء املعدات، 
وتقدمي التدريب، وزيادة التعاون مع البلدان الشريكة.

ووفقا للمعلومات التي قدمتها احلكومة منذ إيفاد بعثة   -342
الهيئة، أنشأت ترينيداد وتوباغو نظاما لإلنذار املبكر إلسداء املشورة 
ملقرري السياسات بشأن التهديدات الناشئة لألمن الوطني، مبا في 
ذلك املؤثرات النفسانية اجلديدة. وأنشئ فريق عامل مشترك 
بني الوكاالت لتبادل املعلومات عن مضبوطات املخدرات اجلديدة، 
والتصدي للتهديدات، وتقييم املخاطر، وإصدار اإلنذارات. وتتوقع 
حكومة ترينيداد وتوباغو أن يزيد نظام اإلنذار املبكر من تبادل 
املعلومات عن كيفية تسريب املواد اخلاضعة للمراقبة إلى السوق 
غير املشروعة. وتشجع الهيئة حكومة ترينيداد وتوباغو أيضا على 
إجراء دراسة استقصائية وطنية عن تعاطي املخدرات وانتشارها، 
نظرا لعدم وجود بيانات شاملة عن حالة تعاطي املخدرات في 
البلد. وتدرك الهيئة أن وزارة األمن الوطني في ترينيداد وتوباغو، 
إيفاد  بعد  شرعت،  الرئيسيني،  املصلحة  أصحاب  جانب  إلى 
ر الهيئة هذا  البعثة، في إجراء دراسة وطنية لالستهالك. وتقدِّ
تنفيذ في  وتوباغو  ترينيداد  جانب حكومة  من  الفعال   التعاون 

توصيات البعثة.

الهيئة  اتخذتها  اليت  دال-  اإلجراءات 
المعاهدات  تنفيذ  ضمان  أجل  من 

المخدرات لمراقبة  الدولية 

 
ً
عمال الهيئة  اتخذتها  التي  1-  اإلجراءات 
االتفاقية  من   

ً
مكررا و14   14 باملادتني 

بصيغتها   1961 لسنة  رات  للمخدِّ الوحيدة 
 19 واملادة   1972 سنة  ببروتوكول  املعدلة 
1971 لسنة  العقلية  رات 

ِّ
املؤث اتفاقية  من 

متنح االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدرات الهيئة دور   -343
تعزيز تنفيذ الدول األطراف لالتفاقيات ودور رصد مدى اتساق 
التدابير القانونية والتنظيمية والسياساتية وتدابير اإلنفاذ الوطنية 
ملراقبة املخدرات مع االلتزامات القانونية الدولية امللقاة على عاتق 

الدول األطراف مبقتضى تلك االتفاقيات.

وفي احلاالت التي تكون فيها لدى الهيئة أسباب موضوعية   -344
لالعتقاد بأن أهداف املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات تتعرض 
خلطر جسيم بسبب عدم امتثال دولة طرف ما اللتزاماتها مبوجب 
تلك املعاهدات، تشرع الهيئة بإجراء حوار رسمي مع الدول املعنية 
وضمانه.  اللتزاماتها  الطرف  الدولة  تلك  امتثال  تيسير  بغية 

 من اتفاقية سنة 1961 بصيغتها 
ً
وتنظم املادتان 14 و14 مكررا

 املعدلة، واملادة 19 من اتفاقية سنة 1971، واملادة 22 من اتفاقية
سنة 1988 اإلجراءات التي تتخذها الهيئة في تلك احلاالت.

 1961 سنة  اتفاقية  من   14 املادة  الهيئة  قت  بَّ
َ
ط وقد   -345

على  سنة 1971  اتفاقية  من   19 و/أو املادة  املعدلة  بصيغتها 
عدد محدود من الدول، وانخرطت في حوار سري وثيق معها 
 بهدف حتقيق االمتثال لاللتزامات القانونية الدولية لكل طرف

مبوجب االتفاقيات.

ووفقا ملا تقتضيه األحكام ذات الصلة من االتفاقيات،   -346
ال يجوز الكشف علنا عن اسم الدولة املعنية ما لم تقرر الهيئة 
توجيه انتباه األطراف أو املجلس االقتصادي واالجتماعي أو جلنة 
تلك  حكومة  ال تقدم  عندما  الدولة  تلك  حالة  إلى  املخدرات 
الدولة تفسيرات مرضية عندما يطلب منها ذلك، أو ال تعتمد 
 أي تدابير عالجية طلب منها اعتمادها. أو عندما تكون هناك
على تعاوني  عمل  إلى  معاجلتها  حتتاج  خطيرة   حالة 

الصعيد الدولي.

 
ً
عمال األفغانية  احلكومة  مع  2-  التشاور 

االتفاقية  من   
ً
مكررا و14   14 باملادتني 

بصيغتها   1961 لسنة  رات  للمخدِّ الوحيدة 
1972 سنة  ببروتوكول  املعدلة 

إلى  إلى أن أفغانستان أصبحت  الهيئة  بعد أن خلصت   -347
ض  حد بعيد أكبر منتج غير مشروع لألفيون في العالم مما يعرِّ
ي، قررت  أهداف اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدلة خلطر جدِّ
في دورتها الثامنة والستني، املعقودة في أيار/مايو 2000، تطبيق 
 املادة 14 من تلك االتفاقية فيما يتعلق بأفغانستان وقررت، مبوجب
الفقرة 1 )أ( من تلك املادة، أن تقترح على السلطات األفغانية بدء 

مشاورات وطلب توضيحات.

 ،14 املادة  مبوجب  املتبعة  التدابير  إلى  وباإلضافة   -348
،2018 مايو  أيار/  املعقودة في   122 دورتها  الهيئة، في   طبقت 

املادة 14 مكررا من اتفاقية عام 1961 بصيغتها املعدلة وذلك بعد أن 
تلقت موافقة صريحة من حكومة أفغانستان. والغرض من تطبيق 
املادة 14 مكررا هو دعوة األجهزة املعنية والوكاالت املتخصصة 
في منظومة األمم املتحدة إلى تقدمي املساعدة التقنية واملالية إلى 
حكومة أفغانستان دعما جلهودها الرامية إلى الوفاء بالتزاماتها 

مبوجب اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدلة.

الهيئة  بني  مباشر  اتصال  وجود  عدم  من  الرغم  وعلى   -349
املشمولة  الفترة  خالل  أفغانستان  في  الواقع  األمر  وسلطات 
بالتقرير، واصلت الهيئة التماس تقدمي دعم إنساني للسكان األفغان 
في تفاعالتها مع شركائها املؤسسيني، مبا في ذلك املكتب املعني 
باملخدرات واجلرمية، ومنظمة الصحة العاملية، واإلنتربول، وجلنة 

املخدرات، واملجلس االقتصادي واالجتماعي.



48  تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات 2022

أفغانستان في  )أ( احلالة 

أفغانستان  واجهت  بالتقرير،  املشمولة  الفترة  خالل   -350
 
ً
وتدهورا إنسانية حادة،  حتديات متعددة، شملت حالة طوارئ 

ا، ومسائل تتعلق بالشرعية السياسية واحلكم في أعقاب  اقتصاديًّ
استيالء طالبان على البلد في آب/ أغسطس 2021. وقد فاقم 
 تلك التحديات تعليُق العمل بدستور أفغانستان املصدق عليه في
عام 2004 والتحجيم الشديد حلقوق اإلنسان للسكان املدنيني، 

وال سيما حقوق النساء والفتيات.

وعلى الرغم من أن الوضع األمني أصبح مستقرا نسبيا   -351
عندما انخفضت أعمال العنف في أعقاب استيالء طالبان على 
السلطة في عام 2021، مما مكن من إيصال املساعدات اإلنسانية 
إلى الشعب األفغاني، إال أن األوضاع ازدادت هشاشة في األشهر 
القليلة املاضية. فقد كثف تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق 
والشام-خراسان )داعش-خراسان( واجلماعات املسلحة املعارضة 
اجلماعات  أنشطة  وتوسعت  هجماتها،  الواقع  األمر  لسلطات 

املسلحة املعارضة لطالبان في األشهر األخيرة)119(.

وتزايد وقوع حوادث أمنية متنوعة، مبا فيها إطالق صواريخ   -352
من األراضي األفغانية، والعبور غير القانوني للحدود، واشتباكات 
على طول احلدود األفغانية مع قوات األمن في أوزبكستان وإيران 
)جمهورية-اإلسالمية( وباكستان وتركمانستان وطاجيكستان)120(.

حكومة  أفغانستان  في  الواقع  األمر  سلطات  وشكلت   -353
“مؤقتة” من الذكور فقط، وأعلنت عن تعيينات في جميع الهياكل 
التي  النداءات  من  الرغم  وعلى  البلد.  في  واألمنية  احلكومية 
وجهها املجتمع الدولي، مبا في ذلك بعثة األمم املتحدة لتقدمي 
املساعدة إلى أفغانستان، من أجل إقامة هيكل حكم شامل يجسد 
التكوين العرقي والسياسي املتنوع ألفغانستان ويسمح أيضا للمرأة 
باملشاركة في السياسة، فإن جميع حكام املقاطعات ال 34 الذين 
ُعينوا كانوا من الرجال ومعظمهم من مجموعة عرقية واحدة. 
وكان جميع املسؤولني املعينني أعضاء في طالبان أو منتسبني إليها، 
 لنظام اجلزاءات مبوجب قرار مجلس

ً
 وكان عدد منهم خاضعا

األمن 1988 )2011(.

العدل  وزير  دعا   ،2021 األول/ديسمبر  كانون   12 وفي   -354
باحلكومة  االعتراف  إلى  الدولي  املجتمع  الواقع  األمر  بحكم 
األفغانية بحكم األمر الواقع وادعى أن “اإلمارة اإلسالمية” قد 
استوفت املعايير الدولية لذلك)121(. وذكرت املمثلة اخلاصة لألمني 
املساعدة  لتقدمي  املتحدة  بعثة األمم  ورئيسة  العام ألفغانستان 
آذار/  2 في  األمن  مجلس  أمام  خطابها  في  أفغانستان،   إلى 

مارس 2022، أنه ال ميكن مساعدة الشعب األفغاني حقا دون العمل 
مع سلطات األمر الواقع، ولو أنه ال بد من اإلقرار باستمرار حالة 
راسخة من انعدام الثقة بني طالبان ومعظم مكونات املجتمع الدولي، 

وحتى مع البلدان اإلقليمية وجيران أفغانستان.

.A/76/862-S/2022/485 (119)

(120) املرجع نفسه، الفقرة 19.

A/76/667-S/2022/64 (121)، الفقرة 12.

وفي 25 آذار/مارس 2022، قدمت املمثلة اخلاصة لألمني   -355
العام ألفغانستان ورئيسة بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إلى 
أفغانستان إحاطة إلى أعضاء مجلس األمن بشأن القضايا املتعلقة 
باحلق في التعليم جلميع األشخاص، مبن فيهم النساء والفتيات، 
قلقه  عن  املجلس  أعرب  اإلحاطة،  ختام  وفي  أفغانستان.  في 
العميق إزاء القرار الذي اتخذته طالبان في 23 آذار/مارس 2022 
بحرمان النساء والفتيات من احلصول على التعليم، ودعا طالبان 
إلى أن حتترم احلق في التعليم وأن تتقيد بالتزاماتها بإعادة فتح 
املدارس جلميع الطالبات دون مزيد من التأخير. وهكذا، أصبحت 
أفغانستان البلد الوحيد في العالم الذي يفرض حاليا حظرا على 

التعليم على أساس نوع اجلنس.

وفي 20 متوز/يوليه 2022، أصدرت بعثة األمم املتحدة   -356
لتقدمي املساعدة إلى أفغانستان تقريرا يصف حالة حقوق اإلنسان 
طالبان  استيالء  تلت  التي  ال 10  األشهر  خالل  أفغانستان  في 
على السلطة. وأشارت بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إلى 
أفغانستان في تقريرها إلى أن سلطات األمر الواقع قد اتخذت 
 إلى حماية وتعزيز حقوق 

ً
بعض اخلطوات التي تهدف ظاهريا

اإلنسان، مثل العفو عن املسؤولني احلكوميني السابقني وأفراد 
قوات األمن، واملرسوم املتعلق بحقوق املرأة املؤرخ 3 كانون األول/
بالسجناء،  املتعلقة  السلوك  قواعد  ومدونة   ،2022  ديسمبر 
إال أن طالبان ال تزال مسؤولة عن طائفة واسعة من انتهاكات حقوق 
اإلنسان )وال سيما االنتقاص من حقوق املرأة وحرية التعبير وحرية 
التجمع(، فضال عن عمليات القتل خارج نطاق القضاء واالحتجاز 

التعسفي والتعذيب.

ويالحظ املجلس بقلق بالغ أن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   -357
املعيشية في  املائة من األسر  يتوقع احتمال أن تنحدر 97 في 
أفغانستان إلى ما دون خط الفقر بحلول منتصف عام 2022 إذا لم 
تعالج األزمة السياسية واالقتصادية في البلد على وجه السرعة. 
ففي حزيران/يونيه 2022، كان 24,4 مليون شخص، أو 59 في 
املائة من سكان أفغانستان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية )مقارنة 
 في بداية عام 2021( بسبب تظافر آثار النزاع 

ً
مع 18,4 مليونا

والتحديات البيئية )مثل اجلفاف املتكرر( والتدهور االقتصادي)122(.

ولقد توقف تقدمي املساعدة اإلمنائية، إال أن املجتمع الدولي   -358
الشعب  إلى  اإلنسانية  املساعدات  إيصال  مناقشة سبل  واصل 
األفغاني. وتعهد املانحون بتقدمي بعض التمويل ولوحظ إحراز 
تقدم في تقدمي املساعدات التي متس احلاجة إليها فيما يتعلق 
باألغذية والتعليم والرعاية الصحية واملرافق الصحية والنظافة 

الصحية.

وفي مؤمتر صحفي عقد في 17 آب/أغسطس 2021،   -359
صرح املتحدث باسم طالبان بأن أفغانستان لن تكون بلدا منتجا 
لألفيون. وباإلشارة إلى املرسوم الذي يحظر زراعة خشخاش 
طالبان  استيالء  بعد   2000 عام  في  صدر  والذي  األفيون 
أخرى  مرة  ستخفض  طالبان  أن  ذكر  مرة،  ألول  السلطة  على 
نيسان/  3 في  أشهر،  وبعد ثمانية  الصفر.  إلى  األفيون   إنتاج 

A/76/862-S/2022/485 (122)، الفقرة 52.

http://undocs.org/S/RES/1988(2011)
http://undocs.org/A/76/862
http://undocs.org/A/76/667
http://undocs.org/A/76/862
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أعلنت  مرسوما  الواقع  األمر  سلطات  أصدرت   ،2022 أبريل 
وعلى  األفيون  خشخاش  زراعة  على  صارم”  “حظر  عن  فيه 
استخدام “جميع أنواع املخدرات غير املشروعة” واالجتار بها. 
وذكر متحدث أن “جميع أنواع املخدرات غير املشروعة” تشمل 
القنب.  وراتنج  وامليثامفيتامني  والهيروين  الكحولية  املشروبات 
وطلب نائب رئيس الوزراء بحكم األمر الواقع، لدى إعالنه عن 
ذلك املرسوم، من املجتمع الدولي التعاون مع سلطات األمر الواقع 
 في عالج األشخاص الذين يتعاطون املخدرات وإيجاد سبل عيش

بديلة للمزارعني.

إيران )جمهورية-اإلسالمية(  ورحب مسؤولون كبار في   -360
والصني والواليات املتحدة، فضال عن منظمة التعاون اإلسالمي، 
باحلظر املفروض على زراعة خشخاش األفيون في أفغانستان. 
بيد أن بعضهم الحظ أن إنفاذ احلظر سيكون هو ما يعول عليه 
وأن زراعة محاصيل بديلة وبرامج إعادة تأهيل األشخاص الذين 
يتعاطون املخدرات ينبغي أن تكون جزءا من املساعدة التي يقدمها 

املجتمع الدولي إلى هذا البلد.

وبعد أيام من اإلعالن عن حظر زراعة خشخاش األفيون في   -361
نيسان/أبريل 2022، الحظ مزارعو خشخاش األفيون في املقاطعات 
اجلنوبية، وهي منطقة إمداد رئيسية في أفغانستان، أن أسعار 
املحاصيل قد تضاعفت. وعالوة على ذلك، اشتدت عمليات تهريب 
بالتقرير )انظر  الفترة املشمولة  األفيونيات من أفغانستان في 

الفقرات 792-796 أدناه(.

املتحدة األمم  )ب( إجراءات 

في تشرين األول/أكتوبر 2021، أنشأ برنامج األمم املتحدة   -362
اإلمنائي الصندوق االستئماني اخلاص من أجل أفغانستان بغية 
املساعدة في تلبية االحتياجات اإلنسانية األساسية، واستكماال 
جلهود االستجابة اإلنسانية الفورية اجلارية من خالل إدارة مركزية 
ألموال املانحني لبرامج األمم املتحدة املشتركة. وفي إطار الصندوق 
االستئماني اخلاص من أجل أفغانستان، بدأ برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العاملية 
في تنفيذ مشاريع في جميع مقاطعات أفغانستان البالغ عددها 34 
مقاطعة، ساعدت أكثر من 300 2 من املرافق الصحية على مواصلة 
العمل ودفع مرتبات نحو 000 26 عامل صحي، مبن فيهم 300 7 
امرأة، فضال عن كفالة شراء األدوية والكواشف املختبرية وغيرها 

من املنتجات الصحية.

اجلمعية  وافقت   ،2021 األول/ديسمبر  كانون   6 وفي   -363
العامة على قرار جلنة وثائق التفويض بتأجيل القرار بشأن متثيل 
أفغانستان في األمم املتحدة، مما يعني أن سفير أفغانستان احلالي 

سيظل في منصبه في الوقت احلالي.

وفي 22 كانون األول/ديسمبر 2021، اتخذ مجلس األمن   -364
اإلنسانية  املساعدة  أن  فيه  قرر  الذي   ،)2021(  2615 القرار 
اإلنسانية  االحتياجات  تدعم  التي  األنشطة  من  وغيرها 

 األساسية في أفغانستان ال تشكل انتهاكا للفقرة 1 )أ( من قرار
املجلس 2255 )2015( الذي كان قد أضاف جتميد األموال وغيرها 
من األصول املالية أو املوارد االقتصادية إلى نظام جزاءات األمم 

املتحدة الذي استحدثه قرار املجلس 1988 )2011(.

األمن مجلس  اتخذ   ،2022 آذار/مارس   17 وفي   -365 
القرار 2626 )2022( الذي قرر فيه متديد والية بعثة األمم املتحدة 
لتقدمي املساعدة إلى أفغانستان حتى 17 آذار/مارس 2023، وقرر 
كذلك أن تواصل البعثة وممثلة األمني العام اخلاصة ألفغانستان 
االضطالع بواليتهما بالتشاور الوثيق مع جميع اجلهات الفاعلة 
ذلك  في  مبا  املعنيني،  املصلحة  وأصحاب  األفغانية  السياسية 
السلطات املعنية حسب احلاجة، دعما لشعب أفغانستان بطريقة 

تتسق مع السيادة والقيادة وامللكية األفغانية.

وعقد مؤمتر رفيع املستوى للجهات املانحة في 31 آذار/  -366
مارس 2022، أسفر عن تقدمي تعهدات بقيمة 2,4 بليون دوالر؛ بيد 
أن العديد من تلك التعهدات، وفقا للبعثة، هي مزيج من التزامات 
متويلية سابقة وحالية ومستقبلية لفائدة أفغانستان وفائدة الالجئني 
األفغان في البلدان املجاورة. وحتى 23 أيار/مايو 2022، لم يتم 

متويل سوى 30 في املائة من خطة االستجابة اإلنسانية)123(.

للمعاهدات احلكومات  امتثال  3- دعم 

م
ُّ
للتعل الهيئة  )أ( مشروع 

م هو مبادرة الهيئة الرامية إلى تعزيز 
ُّ
مشروع الهيئة للتعل  -367

قدرة احلكومات على تقدير احتياجاتها من املواد اخلاضعة للمراقبة 
الدولية ألغراض طبية وعلمية، امتثاال لالتفاقيات الدولية الثالث 
ملراقبة املخدرات. ويدعم البرنامج منذ إطالقه في عام 2016 الدول 
األعضاء وسلطاتها الوطنية املختصة في تنفيذ التوصيات الواردة 
العامة بشأن  الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية للجمعية  في 
مشكلة املخدرات العاملية، املعقودة في عام 2016، وفي تقريري 
الهيئة لعامي 2015 و2018 عن توافر العقاقير اخلاضعة للمراقبة 

الدولية)124(.

التوافر  ضمان  هو  م 
ُّ
للتعل الهيئة  مشروع  من  والهدف   -368

لألغراض  الالزمة  العقلية  واملؤثرات  املخدرة  للعقاقير  الكافي 
الطبية والعلمية، مع منع إساءة استعمالها وتسريبها إلى قنوات 
م إلى  قدَّ

ُ
غير مشروعة. وال غنى في حتقيق هذا الهدف عن أن ت

الهيئة تقارير وطنية عن االحتياجات املقدرة من املواد اخلاضعة 
لالحتياجات  وتقديرات  عنها،  إحصائية  وبيانات  للمراقبة، 
وفي دقيقة  تكون  الكيميائية،  السالئف  من  املشروعة   السنوية 

مواعيدها املقررة.

)S/2022/485 )123، الفقرة 53.

.E/INCB/2018/Supp.1و E/INCB/2015/1/Supp.1 )124(

http://undocs.org/S/RES/2615(2021)
http://undocs.org/S/RES/2255(2015)
http://undocs.org/S/RES/1988(2011)
http://undocs.org/S/RES/2626(2022)
http://undocs.org/S/2022/485
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الدول  إلى  الدعم  م 
ُّ
للتعل الهيئة  مشروع  أنشطة  وتوفر   -369

األعضاء في التنفيذ واالمتثال الكاملني لالتفاقيات الدولية ملراقبة 
املخدرات من خالل التدريب والتوعية. وتشمل أنشطة بناء القدرات 
تنظيم حلقات دراسية تدريبية، وحلقات عمل بشأن التوافر، ومنائط 
إلكترونية، ومشاورات ثنائية على الصعيد اإلقليمي، كما تشمل منذ 
منتصف عام 2020، بسبب جائحة كوفيد-19، تنظيم دورات تدريبية 

عبر اإلنترنت.

فمنذ أن أوقفت اجلائحة األنشطة باحلضور الشخصي   -370
في عام 2020، بدأ تنظيم حلقات دراسية تدريبية عبر اإلنترنت 
لضمان استمرار تقدمي التدريب إلى السلطات الوطنية. وحتى 
1 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، شارك 158 مسؤوال حكوميا من 
 وإقليما في تلك األنشطة. وفي عام 2021، نظمت الهيئة 

ً
33 بلدا

حلقات دراسية تدريبية عبر اإلنترنت ل 30 مسؤوال من 10 بلدان 
في أفريقيا وأمريكا الوسطى والكاريبي وأمريكا اجلنوبية.

األول/ديسمبر  كانون   10 إلى   6 من  الفترة  وفي   -371
اإلسبانية،  باللغة  اإلنترنت،  عبر  دراسية  حلقة  نظمت   ،2021
بوليفيا في  املختصة  الوطنية  السلطات  من  مسؤولني   لفائدة 
)دولة-املتعددة القوميات( وفنزويال )جمهورية-البوليفارية( وكوبا 
األربعة  البلدان  فيها  تتلقى  مرة  أول  تلك  وكانت  ونيكاراغوا. 
. وحضر تلك الدورات 17 مسؤوال، منهم 10 نساء )أي

ً
 تدريبا

59 في املائة(. وفي الفترة من 25 إلى 29 نيسان/أبريل 2022، 
لفائدة  اإلنكليزية،  باللغة  اإلنترنت،  عبر  دراسية  حلقة  ظمت 

ُ
ن

مسؤولني من السلطات الوطنية املختصة في إثيوبيا وإسواتيني 
وبوروندي وزامبيا وغانا ومالوي. وأربعة من تلك البلدان )إسواتيني 
وزامبيا وغانا ومالوي( لم تكن قد تلقت أي تدريب في السابق، في 
حني سبق للبلدين اآلخرين )إثيوبيا وبوروندي( أن تلقيا تدريبا في 
نيسان/أبريل 2016. وشارك في تلك الدورات ثالثة عشر مسؤوال، 

منهم 8 نساء )أو 67 في املائة(.

عن  الكشف  دون  الدراسية  احللقات  املشاركون  ويقّيم   -372
ن التقييمات أن املحتوى يلبي توقعات املشاركني وأن  هويتهم. وتبيِّ
احللقات الدراسية ذات جدوى كبيرة وأن املواد التعليمية ذات جودة 

عالية.

لدعم  إلكترونية  منائط  خمس  الهيئة  أعدت  وقد   -373
احلكومات في املجاالت الرئيسية املتعلقة بامتثالها للمعاهدات. 
التالية: النظم  على  اإللكترونية  النمائط  تلك  من  ثالث   وتركز 

)أ( نظام تقدير االحتياجات الطبية والعلمية املشروعة السنوية من 
العقاقير املخدرة؛ )ب( نظام تقييم االحتياجات الطبية والعلمية 
تقديرات  نظام  )ج(  العقلية؛  املؤثرات  من  السنوية  املشروعة 
املنشطات  واردات سالئف  املشروعة من  السنوية  االحتياجات 
األمفيتامينية. وتسلط إحدى تلك النمائط اإللكترونية الضوء على 
اإلطار الدولي ملراقبة املخدرات والدور الذي تضطلع به الهيئة. 
 وتدعم النميطة اإللكترونية اخلامسة، التي أعدت وأطلقت في
توافر  إلى ضمان  الرامية  2022، احلكومات في جهودها  عام 
العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية على نحو كاف. وتوفر جميع 

النمائط اإللكترونية تدريبا تفاعليا يحدد املشاركون وتيرته.

 مع التزام الهيئة واألمم املتحدة بتعددية اللغات، 
ً
واتساقا  -374

أتيحت النمائط اإللكترونية املدرجة في مشروع الهيئة للتعلم بعدة 
لغات. فالنمائط اإللكترونية األربع األولى املذكورة أعاله متاحة 
بالفعل باللغات اإلسبانية واإلنكليزية والبرتغالية والفرنسية، ويجري 
حاليا ترجمة النميطة اإللكترونية اخلامسة. وفي هذا الصدد، تود 
الهيئة أن تعرب عن تقديرها للجنة البلدان األمريكية ملكافحة 
تعاطي املخدرات ملا قدمته من دعم في ترجمة النمائط اإللكترونية 
إلى اإلسبانية والبرتغالية والفرنسية. وجتري حاليا ترجمة تلك 

النمائط اإللكترونية إلى اللغة الروسية.

 1 259 كان   ،2022 الثاني/نوفمبر  تشرين   1 وحتى   -375
 من 145 بلدا وإقليما قد سجلوا للتدريب على النمائط 

ً
مسؤوال

نسبة  وزادت  للتعلم.  الهيئة  مشروع  في  املدرجة  اإللكترونية 
املائة(. في   54( النصف  على  فيها  املسجالت   املشاركات 
للنمائط  املشارك  بإمتام  تعترف  اإلنترنت  عبر  شهادة  وتصدر 
اإللكترونية بنجاح؛ وحتى اآلن، جرى إصدار 231 1 شهادة رقمية. 
ع الهيئة جميع احلكومات على تسجيل مسؤولي سلطاتها  وتشجِّ
الوطنية املختصة لالستفادة من النمائط اإللكترونية وعلى تقدمي 
تعقيبات واقتراحات بشأن املجاالت التي تتطلب استحداث املزيد 

من التدريب.

م، في إطار أنشطته املتعلقة ببناء 
ُّ
ويعمل مشروع الهيئة للتعل  -376

القدرات، مع املنظمات الشريكة الرئيسية، مثل مفوضية االحتاد 
األفريقي وجلنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخدرات واملكتب 

ومنظمة الصحة العاملية.

وملساعدة السلطات الوطنية املختصة على أداء مهامها،   -377
أعدت الهيئة وأمانتها مجموعة من املواد التدريبية، وهي متاحة 
م. 

ُّ
على صفحة مخصصة في املوقع الشبكي ملشروع الهيئة للتعل

وتوفر تلك الصفحة وصالت ملصادر مختلفة للمعلومات، ومواد 
تدريبية، ومبادئ توجيهية وأدوات واستمارات تدعم تقدمي التقارير 

إلى الهيئة.

 
ً
أيضا للتعلم  الهيئة  ملشروع  الشبكي  املوقع  ويتضمن   -378
يتكرر  التي  األسئلة  عن  وافية  خالصة  في  تتمثل  تعلم  أداة 
الثالث الدولية  االتفاقيات  ألحكام  االمتثال  بشأن   طرحها 

ملراقبة املخدرات وبشأن التحكم الرقابي ورصد التجارة املشروعة 
الكيميائية.  والسالئف  العقلية  واملؤثرات  املخدرة  العقاقير  في 
في  األداة  تلك  استخدام  املخدرات  مراقبة  ملسؤولي  وميكن 
 البحث عن معلومات تتعلق، على سبيل املثال، بتقدمي االستمارات

بدقة ومراعاة اجلداول الزمنية. كما يتاح في إطار أداة اخلالصة 
الشبكي واملوقع  االستمارات.  جميع  إلى  الوصول   الوافية 
واإلنكليزية اإلسبانية  باللغات  متاح  للتعلم  الهيئة   ملشروع 

والروسية والفرنسية.

نشر 
ُ
وإلطالع أصحاب املصلحة على أحدث التطورات، ت  -379

م بانتظام على املوقع الشبكي 
ُّ
رسائل إخبارية ملشروع الهيئة للتعل

للمشروع، وتعمم على السلطات الوطنية املختصة بناء على طلبها. 
وتدعو الهيئة املسؤولني الوطنيني عن مراقبة املخدرات املهتمني 
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إلى  يعّدها  التي  م 
ُّ
التعل وأدوات  م 

ُّ
للتعل الهيئة  مشروع  بأنشطة 

االشتراك في الرسالة اإلخبارية بإرسال رسالة بريد إلكتروني إلى 
.incb.learning@un.org :العنوان التالي

أموال  بالكامل من  للتعلم  الهيئة  أنشطة مشروع  ومتول   -380
خارجة عن امليزانية. وتعرب الهيئة عن امتنانها للمساهمات التي 
تلقتها، منذ استهالل املشروع في عام 2016، من حكومات االحتاد 
الروسي وأستراليا وبلجيكا وتايلند وفرنسا والواليات املتحدة. 
وتدعو الهيئة احلكومات إلى النظر في دعم املشروع بنشاط من 
خالل املشاركة في أنشطته وتوفير املوارد الالزمة لضمان استمراره 

وتوسيع نطاقه.

والتصدير االستيراد  ألذون  الدولي  )ب( النظام 

النظام الدولي ألذون االستيراد والتصدير )نظام I2ES( هو   -381
نظام إلكتروني قائم على اإلنترنت وضعه املكتب املعني باملخدرات 
واجلرمية، بدعم مالي وتقني من الدول األعضاء، وتديره الهيئة 
بهدف إتاحة التجارة السريعة غير الورقية في املواد اخلاضعة 
للمراقبة الدولية. ويتيح نظام I2ES، الذي أطلق عام 2015 عمال 
 6/55 القرارين  وال سيما  املخدرات  قرارات جلنة  بالعديد من 
و7/56، إصدار وتبادل أذون االستيراد والتصدير بشكل آمن بني 
البلدان، مما يقلل من وقت جتهيز األذون وخطر التسريب بسبب 
أذون مزورة. ويتمثل النظام التفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدلة 
قر بأهميته في الوثيقة اخلتامية للدورة 

ُ
واتفاقية سنة 1971، وقد أ

االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة املخدرات العاملية التي 
عقدت في عام 2016.

وتعمل أمانة الهيئة باستمرار على تقدمي املساعدة إلى   -382
احلكومات في إدراج نظام I2ES ضمن نظمها الوطنية ملراقبة 
املخدرات وتنفيذه. ويجري الترويج لنظام I2ES بانتظام خالل 
حلقات دراسية شبكية وغيرها من حلقات العمل التدريبية كجزء 
من مبادرة الهيئة للتعلم. وميكن االطالع على املواد التقنية املتعلقة 
مبنصة النظام ووظائفها على املوقع الشبكي للهيئة. وتنظم أمانة 
الهيئة أيضا حلقات دراسية شبكية للحكومات املهتمة لتبيان كيفية 
تشغيل النظام. وخالل عام 2022، عقدت حلقات دراسية شبكية 
ونيوزيلندا.  وفرنسا  وآيسلندا  أنغوال  لفائدة   I2ES نظام  بشأن 

وعقدت حلقة دراسية شبكية أخرى لفائدة بولينيزيا الفرنسية.

املساعدة من  تطلب  أن  الهيئة احلكومات على  وتشجع   -383
أمانتها في تطبيق نظام I2ES ودمجه في أنظمتها الوطنية بوسائل 
منها توفير اإلرشادات بشأن اخلطوات األولى والتدريب األولي، إن 

لم تكن قد قامت بذلك بعد.

جلنة  اعتمدته  الذي  الوحيد  النظام  هو   I2ES ونظام   -384
املخدرات من أجل إصدار أذون االستيراد والتصدير وتبادلها 
واتفاقية املعدلة  بصيغتها   1961 سنة  اتفاقية  بأحكام   عمال 

سنة 1971. ويتناول القسم ألف من الفصل الثالث من هذا التقرير 
التطورات األخيرة املتعلقة باستخدام أذون االستيراد والتصدير 

بشأن الهيئة  آراء  ذلك  في  مبا  البلدان،  بني  فيما   اإللكترونية 
تلك التطورات.

الثاني/ تشرين   1 في  املنتهية  شهرا  ال 12  فترة  وفي   -385 
 ،I2ES نوفمبر 2022، سجلت خمس حكومات الستخدام نظام
إلى  إداري نشط  لديها حساب  التي  ليصل مجموع احلكومات 
75 حكومة. ويتزايد ببطء عدد احلكومات التي تستخدم نظام 
I2ES بنشاط، ويتزايد تواتر استخدام احلكومات ملنصة النظام. 
فخالل فترة ال 12 شهرا املنتهية في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، 
استيراد ترخيص   5 257 ما مجموعه   

ً
بلدا  15 لت سلطات   حمَّ

 و930 إذن تصدير على نظام I2ES. وفي فترة ال 12 شهرا املنتهية في
 ما مجموعه 

ً
لت سلطات 13 بلدا 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، حمَّ

761 3 إذن استيراد و133 إذن تصدير عليه.

املختصة  الوطنية  السلطات  بعض  أن  الهيئة  والحظت   -386
تشريعية  عقبات  تواجه   I2ES نظام  استخدام  في  الراغبة 
وتنظيمية على الصعيد الوطني، منها تلك املتعلقة بكيفية املوافقة 
تلك  إرسال  وسبل  والتصدير  االستيراد  أذون  مستندات  على 
املستندات أو تبادلها. فبعض البلدان، مثل بولندا، تشترط إصدار 
أذون استيراد وتصدير املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية بشكلها 
أطرها  بعد  تعدل  لم  التي  احلكومات  الهيئة  وتشجع  الورقي. 
التشريعية أو التنظيمية على أن تفعل ذلك للسماح لسلطاتها 
الوطنية نظمها  ضمن   I2ES نظام  بدمج  املختصة   الوطنية 

ملراقبة املخدرات.

والحظت الهيئة أيضا أن نقص بعض السمات والقيود   -387
بعض  على  النظام صعبا  تنفيذ  يجعل   I2ES نظام  في  التقنية 
احلكومات. ويشمل ذلك عدم وجود وصالت بينية متعددة اللغات 
وعدم دعم وظيفة اإلبالغ عن املواد اخلاضعة للمراقبة الوطنية، 
ووظيفة اإلبالغ اإلحصائي املتقدمة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن من 
شأن تعزيز التكامل بني نظام I2ES ونظم الهيئة األخرى وبعض 
النظم القائمة على املستوى الوطني أن يتيح تبادل البيانات على 
نحو أسهل وأسرع وأكثر دقة بني احلكومات والهيئة. وتود الهيئة 
أن تؤكد للدول األعضاء احلاجة إلى الدعم املستمر، وال سيما 
وظائف نطاق  لتوسيع  امليزانية،  عن  خارجة  موارد  شكل   في 

نظام I2ES، فضال عن احلاجة إلى توفير التدريب والدعم ملساعدة 
البلدان في جهودها الرامية إلى اعتماد النظام وتنفيذه.

لالعتراض  العاملي  )ج(  البرنامج 
اخلطرة للمواد  السريع 

العاملي  للبرنامج  التابعة  االتصال  تشكل شبكات جهات   -388
البنية  غريدس(  )برنامج  اخلطرة  للمواد  السريع  لالعتراض 
واإلنذارات  للمعلومات  السريع  التبادل  من  التي متكن  التحتية 
ر اإلجراءات التنفيذية للمساعدة  واملعلومات االستخبارية، وتيسِّ
التي  املنظمة  اإلجرامية  اجلماعات  وتفكيك  التحقيقات  في 
الثاني/ تشرين   1 وحتى  املجدولة.  غير  اخلطرة  باملواد  تتاجر 
ملشروع  تابعة  اتصال  جهة   2 255 هناك  كانت   ،2022 نوفمبر 
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 ل 187 حكومة ومنظمة دولية، و238 2 
ً
 تابعا

ً
أيون متثل 572 جهازا

 جهة اتصال تابعة ملشروع “أوبيويدس” للمؤثرات األفيونية متثل
 ل 183 حكومة ومنظمة دولية.

ً
 تابعا

ً
559 جهازا

ازداد باستمرار  لتوسيع شبكة جهات االتصال،  ونتيجة   -389
غ عنها في الوقت احلقيقي من خالل نظام 

َّ
عدد احلوادث التي ُيبل

التابع ملشروع أيون )نظام أيونيكس(؛ وفي  اإلخطار باحلوادث 
عام 2022، جتاوز العدد 000 46 حادث. ونتيجة لذلك، متكنت 
احلكومات من إجراء حتقيقات وحتليالت أدت بدورها إلى ضبط 
مواد خطرة وإلقاء القبض على متجرين ومالحقات قضائية وتعطيل 
لشبكات اجتار دولية. وتشجع الهيئة حكومات كل من أذربيجان 
وإريتريا وأندورا وأوغندا وبوروندي وبيالروس وتركمانستان وتشاد 
وتوغو وتونغا وجزر القمر وجمهورية أفريقيا الوسطى واجلمهورية 
العربية السورية وجمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وجمهورية 
مولدوفا وجنوب السودان وجيبوتي وسان تومي وبرينسيبي وسان 
مارينو وسيشيل وصربيا وطاجيكستان وغابون وغينيا االستوائية 
وغينيا-بيساو وقيرغيزستان وكابو فيردي وكازاخستان والكرسي 
ومنغوليا  ومدغشقر  وليسوتو  وليختنشتاين  والكونغو  الرسولي 
وموريتانيا وناورو ونيبال ونيوي واليمن على تعيني جهات اتصال 
لدى هيئات إنفاذ القانون ولدى الهيئات التنظيمية على السواء من 

أجل تبادل االتصاالت باستخدام نظام أيونيكس.

وباالستفادة من شبكة جهات اتصال مشروع آيون وشبكة   -390
جهات اتصال مشروع أوبيويدس لدى هيئات إنفاذ القانون والهيئات 
“عملية  باسم  )تعرف  عملية  تنفيذ  الهيئة  نسقت  التنظيمية، 
GAPZ”( لتحديد مصادر ووجهات االجتار العاملية الناشئة ووجهات 
شحنات اجلابابنتني والبريجابالني والزيالزين والزوبيكلون، وهي 
مواد مرتبطة بحاالت اجلرعات الزائدة من املؤثرات األفيونية 
البلدان. وقد شارك في  املبلغ عنها في عدد من  االصطناعية 
العملية 122 موظفا من هيئات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية 
 ومنظمة وطنية مثل مجلس التعاون لدول 

ً
 وطنيا

ً
 ل 75 جهازا

ً
تابعا

اخلليج العربية، واإلنتربول، ومنظمة اجلمارك في أوقيانوسيا، 
واالحتاد البريدي العاملي، ومنظمة اجلمارك العاملية. وتبادل موظفو 
نظام  اتصاالت عبر  التنظيمية  الهيئات  وموظفو  القانون  إنفاذ 
أيونيكس بشأن أكثر من 80 شحنة ضبطت أو أوقفت نهائيا. وحدد 
ستة عشر بلدا وإقليما كمصادر أو وجهات مقصودة للشحنات 
املضبوطة أو املوقوفة بصورة نهائية، التي شملت مجتمعة أكثر من 
 000 677 قرص وكبسولة من اجلابابنتني والبريجابالني والزوبيكلون

و11,2 كيلوغراما من تلك املواد في شكل مسحوق.

وتتمثل إحدى ركائز برنامج غريدس في نهجه الفريد إزاء   -391
الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، فهو يساعد احلكومات 
الشركات  الطوعي مع  التعاون  تعزيز  إلى  الرامية  في جهودها 
ملنع استغالل املتجرين للخدمات املشروعة. وينصب تركيز عمل 
البرنامج على أربعة مجاالت رئيسية: صنع املواد اخلطرة وتسويقها 
املنتهية في ال 12 شهرا  فترة  منها. وخالل  املال   ونقلها وكسب 
1 أيلول/سبتمبر 2022، عقدت خمسة اجتماعات ألفرقة خبراء 
الشركاء  كبار  بني  جمعت  صلة،  ذات  أخرى  أحداث  ونظمت 
العامليني من القطاع اخلاص من عدد من القطاعات ذات الصلة، 

مبا فيها منصات التجارة اإللكترونية، وشركات وسائل التواصل 
وخدمات  واملخدرات،  الكيميائية  املواد  ومصنعو  االجتماعي، 
البريد والنقل السريع والبريد السريع. وأسفرت تلك األحداث 
عن نتائج عملياتية، حيث حددت الهيئة عددا كبيرا من بائعي 
املؤثرات األفيونية االصطناعية اخلطرة، واستطاعت، من خالل 
جهات االتصال التابعة لهيئات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية، 
إزالتها من منصات التجارة اإللكترونية، مما حدَّ من توافر الفنتانيل 

واملواد اخلطرة ذات الصلة.

وفي الفترة بني 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 و1 أيلول/  -392
سبتمبر 2022، ُعممت ثمانية إنذارات عاملية وإشعارات خاصة 
على جهات اتصال مشروع أيون وجهات اتصال أوبيويدس من 
أجل العمل الطوعي للنظراء في هيئات إنفاذ القانون والهيئات 
التنظيمية والقطاع اخلاص. وركز عدد من اإلنذارات على املؤثرات 
األفيونية اخلطرة الناشئة التي ليس لها استخدام مشروع معروف، 
ومنها البروتونيتازين واإليتونيتازيبني واإليتوديسنيتازين. وأدرج 
 عدد من تلك املؤثرات األفيونية االصطناعية في قوائم 

ً
الحقا

لتستعرضها منظمة الصحة العاملية واحتمال وضعها في جداول 
املراقبة الدولية في تشرين األول/أكتوبر 2022. وتدعو الهيئة جميع 
السلطات احلكومية املعنية وتدعو، من خاللها، الشركاء الصناعيني 
إلى االمتناع على أساس طوعي عن أي صنع أو تسويق أو استيراد 
أو تصدير أو توزيع للمواد املدرجة في قوائمها اخلاصة باملواد 
ذات الصلة بالفنتانيل واملؤثرات األفيونية غير الفنتانيلية التي ليس 
لها استخدامات مشروعة معروفة خارج نطاق األغراض البحثية 

والتحليلية املحدودة.

وقد نظمت دورات تدريبية باحلضور الشخصي باستخدام   -393
برنامج غريدس، ثم استكملت بدورات باستخدام تكنولوجيات 
التعلم عن بعد. ففي الفترة بني 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 
و1 أيلول/سبتمبر 2022، عقدت 24 دورة حول مواضيع شملت 
التوعية باملؤثرات النفسانية اجلديدة واملؤثرات األفيونية الناشئة، 
وتبادل املعلومات باستخدام نظام أيونيكس، واستخالص املعلومات 
االستخبارية وحتديد األهداف باستخدام أداة غريدس للمعلومات 
والفنتانيل،  األفيونية  للمؤثرات  اآلمنة  واملناولة  االستخبارية، 
ومعدات احلماية الشخصية، واالختبار التقديري للتعرف على 
في  وشارك  منعها.  ووسائل  االصطناعية  األفيونية  املؤثرات 
موظفي  من  موظفا   455 ما مجموعه  التدريبية  الدورات  تلك 
التفتيش  وموظفي  التنظيمية  والهيئات  القوانني  إنفاذ  هيئات 
البريدي، ميثلون 30 حكومة وثالث منظمات دولية، وُمنحوا أيضا 
اإللكتروني  للتعلم  الفردي  التدريب  بيئة  منصة  استخدام  حق 
املتحدة.  الست لألمم  الرسمية  باللغات  تعمل  التي   ،)ELITE(
وتشيد الهيئة بالتعاون اجلاري مع شركائها الدوليني، وال سيما 
االحتاد البريدي العاملي، الذي أدى اتفاقه املبرم في عام 2018 
للتعاون مع الهيئة إلى زيادة كبيرة في وعي مشغلي البريد في 
 جميع أنحاء العالم بشأن املناولة اآلمنة للطرود التي حتتوي على

مواد خطرة.

آب/  5 إلى   1 من  فيينا  في  غريدس  برنامج  وعقد   -394
بشأن  العمليات  ملوظفي  األول  العاملي  املؤمتر   2022 أغسطس 
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واملواد  االصطناعية  األفيونية  واملؤثرات  الفنتانيالت  اعتراض 
 اخلطرة ذات الصلة. وجمع احلدث أكثر من 140 مشاركا من

83 حكومة، إلى جانب موظفني تقنيني إقليميني من برنامج غريدس 
وموظفي إنفاذ قانون ومنظمات دولية وشركاء من القطاع اخلاص، 
شاركوا في التوعية وبناء القدرات في مجال التصدي لالجتار 
 بالفنتانيل وغيره من املواد األفيونية االصطناعية واملواد اخلطرة

ذات الصلة.

أيلول/  9 إلى   6 فيينا من  في  برنامج غريدس،  وعقد   -395
بشأن  اخلامس  السنوي  العملياتي  االجتماع   ،2022 سبتمبر 
مكافحة االجتار بالعقاقير االصطناعية واملواد الكيميائية اخلطرة 
اجلوي،  والشحن  السريع  والبريد  البريد  خدمات  خالل  من 
الذي ضم أكثر من 60 موظفا من 30 حكومة ومنظمة دولية. 
واستبان املشاركون أحدث أساليب العمل لالجتار باملواد األفيونية 
دراسات  وتبادلوا  النفسانية اجلديدة،  واملؤثرات  االصطناعية 
احلاالت اإلفرادية، وشاركوا في اجتماعات متعددة األطراف 
ضفي الطابع 

ُ
لتعزيز التعاون عبر احلدود. وخالل هذه الفعالية، أ

الهيئة  التقني بني  التعاون  التفاهم بشأن  الرسمي على مذكرة 
واإلجراءات  اجلرمية  مكافحة  تدابير  بتنفيذ  املعنية  والوكالة 
الهيئة اجتماع  الكاريبية، واستضافت  للجماعة  التابعة  األمنية 

فريق األمن البريدي التابع لالحتاد البريدي العاملي.

واستضاف برنامج غريدس ورشة العمل األقاليمية املتعلقة   -396
بالشراكات بني القطاعني العام واخلاص ملنع االجتار باملواد اخلطرة، 
التي عقدت في شرم الشيخ مبصر من 11 إلى 15 أيلول/سبتمبر 
2022. وحضر هذا احلدث أكثر من 120 ممثال من 30 حكومة 
وعدة منظمات دولية ومنظمات جتارة إلكترونية. وتبادل املشاركون 
أفضل املمارسات وأمثلة على حاالت متعلقة باستغالل وكاالت 
القطاع اخلاص لالجتار باملؤثرات األفيونية االصطناعية واملواد 
اخلطرة ذات الصلة بهدف تعزيز التعاون العملياتي الدولي عبر 
احلدود ملنع إساءة استخدام اخلدمات املشروعة املتصلة باإلنترنت 

في املستقبل.

"كوهيجن" ومشروع  “بريزم”  مشروع  )د( 

مشروع بريزم ومشروع كوهيجن مبادرتان دوليتان للهيئة   -397
توفران منصتني للتعاون الدولي للتصدي لتسريب سالئف املخدرات 
الكوكايني  وسالئف  بريزم(  يتعلق مبشروع  )فيما  االصطناعية 
والهيروين )فيما يتعلق مبشروع كوهيجن(. وقد يسر مشروع بريزم، 
الذي استهل في عام 2003، ومشروع كوهيجن، الذي استهل في 
عام 2006، تنظيم اجلهود الدولية لتبادل املعلومات االستخبارية 
وعمليات إنفاذ القانون للتصدي لالجتاهات الدولية الناشئة في 
االجتار بالسالئف. ويعمل كل مشروع من خالل شبكة جهات اتصال 
وطنية تضطلع مبسؤولية إبالغ السلطات الوطنية املعنية باملعلومات 
الواردة إلى منصة املشروع التخاذ إجراءات بشأنها في الوقت 
احلقيقي. ويعتمد املشروعان معا على جهات اتصال تعمل لدى 

أكثر من 150 حكومة.

من  الهيئة  أصدرت  بالتقرير،  املشمولة  الفترة  وخالل   -398
وأساليب  سالئف  بشأن  إنذارات  ستة  بريزم  مشروع  خالل 
عمل جديدة أبلغت عنها احلكومات. تناول اثنان من اإلنذارات 
سليفتني من سالئف محورة جديدة ملنشطات أمفيتامينية: إستر 
اإليثيل حلمض غليسيديك امليثيل MDP-2-P-3,4 )4،3-ميثيلني 
ديوكسي فينيل-2-بروبانون إيثيل غليسيدات( وبروبانيديوات ثنائي 
اإليثيل )الفينيالسيتيل( )DEPAPD(. وتناولت اإلنذارات األخرى 
السمات واخلصائص املشتركة لشحنات السالئف املحورة التي 
ووجهت مؤخرا، فضال عن التحقيقات في قضية تتعلق باستخدام 
اإلنترنت لالجتار بالسالئف، برزت أثناء عملية “أكرونيم”. وقد 
في شباط/ الهيئة  أجرتها  التي  “أكرونيم”،  عملية  استكشفت 
فبراير 2021، السمات واجلوانب اجلديدة لالجتار بالسالئف 
باستخدام اإلنترنت )وحتديدا الشبكة الظاهرة(. وأعقب تلك 
العملية وضع “حزم استخبارية” تستند إلى منشورات مشبوهة 
على اإلنترنت، إلطالع البلدان املتضررة عليها. وأدت إحدى تلك 
احلزم االستخبارية، التي أعدتها السلطات الهندية، إلى ضبط 
كميات من اإليفيدرين والكيتامني في الهند وضبط كميات من 
الهند شبكة لالجتار  شفت في 

ُ
امليثامفيتامني في أستراليا. وك

باملخدرات تتجر بعدة مواد خاضعة للمراقبة الدولية ولها صالت 
مُبتِجر في أمريكا الشمالية.

وعقد اجتماع تنفيذي، في إطار مشروع كوهيجن، ملكافحة   -399
االجتار بأنهيدريد اخلل في فيينا في أيلول/سبتمبر 2022. ويسر 
ذلك االجتماع تبادل معلومات فيما بني البلدان املعنية في أوروبا 

بشأن ضبط السلطات التركية لكمية من أنهيدريد اخلل.

السالئف بحوادث  اإلخطار  )ه( نظام 

“بيكس”( هو  )نظام  السالئف  بحوادث  اإلخطار  نظام   -400
منصة إلكترونية أنشأتها الهيئة في عام 2012 لتتبادل السلطات 
املتعلقة  املشبوهة  والشحنات  املعلومات عن احلوادث  املختصة 
هذا  خضع  وقد  احلقيقي.  الوقت  في  واملعدات  بالسالئف 
 2021 األول/أكتوبر  تشرين  في  كبرى  حتديث  لعملية  النظام 
عملية  عززت  وقد  والتحليل.  للتحقيق  كأداة  فعاليته  لتحسني 
التحديث قدرات البحث في املنصة، بحيث يستطيع مستعملوها 
معينة تتعلق مبواد  التي  وبسهولة احلاالت  بسرعة  يحددوا   أن 
وبلدان منشأ وعبور ومقصد محددة، على سبيل املثال. وتتميز 
ن 

ِّ
ميك منفصل  قسم  بوجود  بيكس  نظام  من  املحدثة  النسخة 

املستخدمة  املتخصصة  املعدات  تفاصيل  تبادل  من  املستعملني 
التي  اجلهود  ويدعم  للمخدرات، مما  املشروع  غير  الصنع  في 
13 من  املادة  استخدام  لتشجيع احلكومات على  الهيئة  تبذلها 
املشروع  غير  الصنع  ملنع  تكميلية  كأداة  سنة 1988  اتفاقية 
للمخدرات. وفيما يتعلق بكل من السالئف واملعدات، تتيح نسخة 
املضبوطات  عن  فقط  ليس  املعلومات  تبادل  املحدثة  النظام 
التعاون  ييسر  املشبوهة، مما  الشحنات  عن  أيضا  بل  الفعلية، 
وبلدان مقصدها في الشحنات  تلك  بلدان عبور   العملياتي مع 

الوقت احلقيقي.
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وحتى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، تبادل عبر نظام بيكس   -401
نحو 600 مستخدم مسجل من 124 بلدا وإقليما معلومات عما يزيد 
عن 700 3 حادث تتعلق بنحو 300 مادة، مما يشير إلى االستخدام 
الواسع النطاق ملواد كيميائية غير مجدولة في الصنع غير املشروع 
للمخدرات)125(. وفي الفترة املشمولة بالتقرير، جرى تبادل للمعلومات 
 
ً
عبر نظام بيكس عن أكثر من 250 حادث فريد من خالل 740 بالغا

بشأن املواد املعنية )منها 72 بالغا بشأن مواد مدرجة في اجلدول 
 بشأن مواد مدرجة في اجلدول الثاني، و168 

ً
األول، و84 بالغا

 بشأن مواد مدرجة في القائمة املحدودة للمواد غير املجدولة 
ً
بالغا

اخلاضعة ملراقبة دولية خاصة، و102 بالغ بشأن مواد غير مجدولة 
 بشأن مرققات(. كما 

ً
وغير مدرجة في تلك القائمة، و18 بالغا

 جرى تبادل للمعلومات من خالل نظام بيكس عن 9 حاالت متعلقة
مبعدات مختبرات.

وتشجع الهيئة احلكومات على االستفادة من نظام بيكس   -402
في تبادل املعلومات عن احلوادث املتصلة بالسالئف ومعدات 

والثاني من  األول  مادة في اجلدولني  اآلن سوى 33  يدرج حتى  لم   (125)

اتفاقية سنة 1988.

في  إليها  ُيستند  التي  الالزمة  التفاصيل  إدراج  مع  املختبرات 
اتخاذ اإلجراءات حتى يتسنى ملنصة النظام أن تواصل تقدمي 
مساعدة فعالة إلى سلطات إنفاذ القانون في التحقيقات التي 
بهدف منع تسريب السالئف واملعدات املستخدمة في  جتريها 
عن  املعلومات  تبادل  أن  كما  للمخدرات.  املشروع  غير  الصنع 
مكتشفة  محورة  وسالئف  كيميائية  بسالئف  املتعلقة  احلوادث 
)انظر الصلة  ذات  اإلنذارات  إعداد  من  الهيئة  ن 

ّ
ميك  

ً
 حديثا

في  املعنية  االتصال  جهات  على  لتعميمها  أعاله(   401 الفقرة 
مشروعي بريزم وكوهيجن، وحتديث القائمة املحدودة للمواد غير 
 املجدولة اخلاضعة ملراقبة دولية خاصة بتضمينها املواد الكيميائية

البديلة والتعويضية.

األنشطة  التفاصيل عن  وميكن االطالع على مزيد من   -403
التنفيذية للهيئة بشأن السالئف في تقرير الهيئة لعام 2022 عن 

تنفيذ املادة 12 من اتفاقية سنة 1988.
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الثالث- الفصل 

العاملي الوضع  حتليل 

العاملية ألف- القضايا 

تشكله  الذي  املتزايد  1-  التهديد 
الكوكايني  إنتاج  في  الكبيرة  الزيادة 

مشروعة غير  بصورة  به  واالجتار 

قلة من األنشطة اإلجرامية عبر الوطنية تتسم مبثل هذه   -404
الدرجة العالية من التخصص والكفاءة القصوى في كل مرحلة من 
مراحل اإلنتاج والتوزيع، مثل صنع الكوكايني واالجتار به بصورة 
غير مشروعة. ونقطة االنطالق بالنسبة للكوكايني هي شجيرة 
الكوكا، التي ال تزرع على نطاق واسع إال في ثالثة بلدان هي: 
بوليفيا )دولة-املتعددة القوميات( وبيرو وكولومبيا. وعلى الرغم من 
أن زراعة شجيرة الكوكا محلية، فإن الشبكات العاملية لتوزيع املنتج 
النهائي توسعت مؤخرا إلى درجة أصبح فيها االجتار بالكوكايني 

بكميات غير مسبوقة وفي بلدان لم تتأثر من قبل بهذا النشاط.

واجلرمية،  باملخدرات  املعني  املكتب  لتقديرات  ووفقا   -405
زادت الزراعة العاملية غير املشروعة لشجيرة الكوكا من 500 156 
هكتار في عام 2015 إلى 200 234 هكتار في عام 2020. وفي 
عام 2020، ظلت كولومبيا هي البلد الذي يستأثر بأكبر مساحة 
هكتار(؛   143 000( املشروعة  غير  الكوكا  شجيرات  لزراعة 
القوميات املتعددة  بوليفيا  ودولة  هكتار(   61 800( بيرو   تليها 

)400 29 هكتار()126(.

وعلى الرغم من أن املساحة اإلجمالية املزروعة بشجيرات   -406
إلى  2015 عام  من  تقريبا  املائة  في   50 بنسبة  زادت   الكوكا 
عام 2020، فإن الكوكايني املصنوع من أوراق الكوكا املحصودة زاد 

(126) تقرير املخدرات العاملي 2022، الكتيب 4، اجتاهات سوق املخدرات: 

)منشورات  اجلديدة  النفسانية  واملؤثرات  األمفيتامينية  واملنشطات  الكوكايني 
األمم املتحدة، 2022(، البيانات الواردة بشأن دولة بوليفيا املتعددة القوميات 

وكولومبيا بيرو.

بأكثر من الضعف، حيث ارتفع من 977 طنا إلى 982 1 طنا)127( - 
وهو أعلى مستوى مسجل على اإلطالق، مما يشير إلى زيادة في 
الغلة وفي كفاءة صنع الكوكايني. وتتركز غالبية صنع الكوكايني 
أيضا في بوليفيا )دولة-املتعددة القوميات( وكولومبيا وبيرو، ولكن 
هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن عجينة الكوكا )أو قاعدة الكوكايني( 
ل إلى هيدروكلوريد الكوكايني في  ب خارج تلك البلدان وحتوَّ هرَّ

ُ
ت

بلدان في أمريكا الوسطى وبلدان أخرى في أمريكا اجلنوبية)128(. 
وقد لوحظ أن تنقية قاعدة الكوكايني إلى هيدروكلوريد الكوكايني 

آخذة في التزايد في بلدان أوروبا أيضا)129(.

وتشير التقديرات إلى أن معدل االنتشار السنوي لتعاطي   -407
 الكوكايني بلغ 0,4 في املائة من السكان البالغني في العالم في
عام 2020، وهو ما ميثل زيادة طفيفة منذ عام 2010؛ ومع ذلك، 
ونتيجة للنمو السكاني خالل الفترة نفسها، ارتفع عدد األشخاص 
الذين تعاطوا الكوكايني إلى 21,5 مليون شخص في عام 2020، 
بزيادة قدرها 32 في املائة عن الرقم املسجل في عام 2010. وبرزت 
تباينات إقليمية واسعة، تراوحت بني 2,7 في املائة في أوقيانوسيا، 
ونسبة تقل قليال عن 2 في املائة في أمريكا الشمالية، و1,6 في 
املائة في أمريكا اجلنوبية، و1,4 في املائة في غرب ووسط أوروبا. 
أما معدل االنتشار السنوي لتعاطي الكوكايني في شرق وجنوب 
شرق أوروبا وفي أفريقيا وآسيا، فهو أقل من معدل االنتشار العاملي 

البالغ 0,4 في املائة)130(.

املزروعة  املساحة  العاملي:  “الوضع  الفرعي  العنوان  نفسه،  املرجع   (127)

.”
ً
 قياسيا

ً
بشجيرات الكوكا ظلت مستقرة، وصنع الكوكايني سجل ارتفاعا

E/INCB/2018/4 (128)، الفقرة 172.

(129) تقرير املخدرات العاملي 2021، الكتيب 4، اجتاهات سوق املخدرات: 

الكوكايني واملنشطات األمفيتامينية )منشورات األمم املتحدة، 2021(.

الفرعي  العنوان  الرابع،  الكتيب   ،2022 العاملي  املخدرات  تقرير   (130)

“تعاطي الكوكايني على الصعيد العاملي”، والشكل 13.
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وُينقل الكوكايني من مختبرات غير مشروعة في أمريكا   -408
اجلنوبية إلى املستهلكني في جميع أنحاء العالم عبر دروب محددة 
الدرب املتجه من  الرئيسية هي  جيدا إلى حد كبير. والدروب 
كولومبيا على طول ساحل املحيط الهادئ إلى أمريكا الوسطى 
و/أو املكسيك، ومنها إلى الواليات املتحدة؛ والدرب عبر املحيط 
األطلسي، املتجه من منطقة األنديز دون اإلقليمية إلى موانئ في 
أوروبا ملواصلة التهريب إلى بلدان أخرى؛ والدرب الذي مير عبر 
البرازيل إلى أوروبا، إما عبر املحيط األطلسي أو غرب أفريقيا. 
وتصل كميات مماثلة من الكوكايني، أغلبها ناشئ من كولومبيا، إلى 
أستراليا عن طريق تدفقات لشحنات بحرية وجوية، واملكسيك هي 

بلد االنطالق الرئيسي لتلك الشحنات.

زادت  كوفيد-19،  جائحة  تفشي  من  الرغم  وعلى   -409
املضبوطات العاملية من الكوكايني )غير املعدلة حسب درجة النقاء( 
زيادة هائلة منذ عام 2015، حيث بلغت مستوى قياسي مرتفع 
قدره 424 1 طنا)131( في عام 2020. وتستأثر أمريكا اجلنوبية 
يليها  املائة(؛  )61 في  العالم  الكوكايني في  بغالبية مضبوطات 
غرب ووسط أوروبا )15 في املائة(، اللذان تفوقا على أمريكا 
الشمالية )12 في املائة(، وهي أكبر سوق استهالكية في العالم، 
وأمريكا الوسطى )10 في املائة(. وخارج األسواق غير املشروعة 
الرئيسية، أبلغ أيضا عن مضبوطات قياسية من الكوكايني في 
آسيا في السنوات األخيرة. وفي عام 2019، وللسنة الثانية على 
بلغت التي  آسيا،  في  الكوكايني  مضبوطات  جتاوزت   التوالي، 
19 طنا، تلك املوجودة في أفريقيا، التي ظلت لسنوات عديدة 
تستأثر بأكبر كمية من املضبوطات خارج القارة األمريكية وأوروبا.

وعلى الرغم من عدم توافر بيانات شاملة عن مضبوطات   -410
الكوكايني حاليا، فإن املضبوطات في عام 2021 على ما يبدو 
في  بلدان  استمرت عدة  فقد  التصاعدي.  االجتاه  اتبعت هذا 
أمريكا اجلنوبية في تسجيل مضبوطات كبيرة من الكوكايني في 
عام 2021، حيث ضبطت جمهورية فنزويال البوليفارية أكثر من 45 
طنا من املادة، وهي أكبر كمية مضبوطة منذ 15 عاما؛ وضبطت 
دولة بوليفيا املتعددة القوميات ما يقرب من 20 طنا، بزيادة قدرها 
26 في املائة عن عام 2020. وفي أمريكا الوسطى، ضبطت بنما 
117 طنا من الكوكايني في عام 2021، وضبطت كوستاريكا 44 طنا 
من املادة )أكبر كمية ضبطت منذ ثالثة عقود(، وأفادت اجلمهورية 
الدومينيكية بأنها ضبطت كمية قياسية بلغت 19 طنا. ويعتقد بعض 
اخلبراء الوطنيني في أمريكا الوسطى أن الزيادة في مضبوطات 
الكوكايني تعزى إلى قيام املتجرين بنقل املخزونات املتراكمة بعد 
رض من قيود على التنقل بسبب جائحة كوفيد-19، حيث 

ُ
ما ف

ففت تلك القيود في عام 2021. وضبطت إدارة اجلمارك وحماية 
ُ
خ

احلدود في الواليات املتحدة وحدها أكثر من 44 طنا من الكوكايني 
في عام 2021، مقارنة ب 26 طنا في عام 2020. وميكن لهذا االجتاه 
التصاعدي الذي تشهده املنطقة أن يستمر، فقد ضبطت إكوادور 
 في ثالث عمليات فقط خالل الفترة من كانون 

ً
أكثر من 15 طنا

الثاني/يناير حتى متوز/يوليه 2022.

(131) تشمل مضبوطات من هيدروكلوريد الكوكايني وعجينة وقاعدة الكوكا 

وكوكايني “الكراك”.

وتشير األرقام األولية الواردة من عدد محدود من البلدان   -411
أوروبا زادت  الكوكايني املضبوطة في  إلى أن كميات  األوروبية 
املبلغ  الكوكايني  كمية  كانت  - حيث   2021 أخرى في عام  مرة 
 عن ضبطها )240 طنا( أكبر من الكمية القياسية املضبوطة في
من  شحنات  أكبر  على  وعثر  طنا(.   215 )حوالي   2020 عام 
الكوكايني في حاويات على منت سفن شحن. واملوانئ الرئيسية 
لالجتار بالكوكايني عبر املحيط األطلسي تقع في بلجيكا )أنتويرب( 
فذت مؤخرا أيضا ضبطيات من الكوكايني 

ُ
وهولندا )روتردام(، وإن ن

في أماكن أخرى من أوروبا، مما يشير إلى محاوالت املتجرين 
استهداف األماكن التي قد ال تكون فيها تدابير االعتراض صارمة 

بنفس القدر.

تصنع  مبختبرات  تتعلق  حاالت  عن  هولندا  وأبلغت   -412
هيدروكلوريد الكوكايني من قاعدة الكوكايني املهربة أو تستخرجه 
 416 الفقرة  أيضا  )انظر  تهريبه  بغرض  فيها  أدمج  مواد  من 
أدناه(. إال أنه في عام 2021، انخفض عدد مواقع صنع الكوكايني 
 املكتشفة في هولندا بنسبة 63 في املائة مقارنة بالرقم املسجل في
عام 2020، ورمبا كان ذلك نتيجة ألنشطة إنفاذ القانون الناجحة 
التي تستهدف الشبكات اإلجرامية الضالعة في إنشاء وتشغيل 

مرافق تصنيع واسعة النطاق، خالل عامي 2020 و2021.

وفي آسيا، أبلغت الهند عن مضبوطات من الكوكايني بلغت   -413
364 كيلوغراما في عام 2021. وفي السنوات الثالث السابقة، 
بلغ متوسط هذه املضبوطات حوالي 40 كيلوغراما فقط. ويعزى 
املستوى القياسي للمضبوطات في عام 2021 إلى ضبطية واحدة 
الكوكايني اكتشفت في حاوية وردت  شملت 300 كيلوغرام من 
 أصال من بنما ومرت عبر أنتويرب ببلجيكا وكولومبو. وفي آذار/

مارس 2022، عثرت إدارة اجلمارك السريالنكية في ميناء كولومبو 
على 350 كيلوغراما من الكوكايني في حاوية وصلت من بنما عبر 
بلجيكا ودبي باإلمارات العربية املتحدة؛ وكانت الشحنة متجهة 

إلى الهند.

لشحنات  عبور  كمنطقة  تستخدم  التي  أفريقيا،  وفي   -414
عن  أبلغ  أوروبا،  إلى  اجلنوبية  أمريكا  من  املرسلة  الكوكايني 
حدة  هدأت  بعدما  الكوكايني  من  األطنان  متعددة  مضبوطات 
جائحة كوفيد-19. وفي نيسان/أبريل 2022، ضبطت السلطات 
اإلقليمية املياه  في  سفينة  منت  على  الكوكايني  من  أطنان   6 

لكابو فيردي؛ وفي الشهر نفسه، ضبطت سلطات كوت ديفوار أكثر 
من طنني من املادة في أبيدجان وسان بيدرو.

وقد أسهمت عدة عوامل في الزيادة املشهودة في صنع   -415
الكوكايني واالجتار به في السنوات األخيرة. وفيما يتعلق بالصنع، 
هد حتول كبير في املشهد اإلجرامي في كولومبيا وحدثت جتزئة 

ُ
ش

في إمدادات الكوكايني. ففي عام 2006، مت تسريح املنظمة شبه 
العسكرية املسماة القوات املتحدة للدفاع عن النفس في كولومبيا 
(AUC(، وفي عام 2016 مت توقيع اتفاق سالم بني حكومة كولومبيا 
وجماعة املتمردين املسلحة املعروفة باسم القوات املسلحة الثورية 
الكولومبية-اجليش الشعبي )FARC-EP(. وقد أشارت الدراسات 
إلى أن حل القوات املتحدة للدفاع عن النفس في كولومبيا وتوقيع 
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اتفاق السالم في عام 2016 أديا إلى إنشاء جماعات منشقة وتقسيم 
األدوار في سلسلة التوريد، مثل معاجلة أوراق الكوكا، والتعبئة 
والتغليف واإلخفاء، والنقل وغسل األموال. ودخلت اجلماعات 
املنشقة أيضا في حتالفات جديدة مع مشغلي االجتار باملخدرات 
في أوروبا، مما أدى إلى إيجاد دروب جديدة وأكثر مباشرة تؤدي 

إلى مراكز التوزيع في أوروبا.

وفيما يتعلق باالجتار الذي يشمل األسواق غير املشروعة   -416
الرئيسية، ما زالت غالبية الكوكايني يتجر بها في شكل هيدروكلوريد 
بلغ 

ُ
أ الكوكايني  قاعدة  من  هناك مضبوطات  أن  إال  الكوكايني، 

وفي  األمريكية  القارة  في  البلدان،  من  متزايد  عدد  في  عنها 
أوروبا على السواء، حيث استبينت مختبرات للكوكايني. وعادة 
ما تكون مختبرات الكوكايني الكائنة خارج املناطق التي تزرع فيها 
شجيرة الكوكا مختبرات حتويل، حيث حتول قاعدة الكوكايني إلى 
هيدروكلوريد الكوكايني، أو مختبرات “استخراج”، حيث يستخلص 

الكوكايني من مواد أدمج فيها لغرض تهريبه.

نقاء  مستوى  زيادة  في  يتمثل  آخر  رئيسي  تطور  وثمة   -417
بنسبة النقاء  مستوى  ارتفع  أوروبا،  ففي  املضبوط.   الكوكايني 

40 في املائة في العقد املاضي، وبلغ ذروته في عام 2020. ويعزى 
ذلك جزئيا إلى انخفاض الغش في بلدان املصدر. وإضافة إلى ذلك، 
يتأثر نقاء الكوكايني مبستوى امللوثات القلوية التي تستخرج معه. 
وتعد برمنغنات البوتاسيوم، وهي مادة مدرجة في اجلدول األول 
من اتفاقية سنة 1988، هي العامل املؤكسد الرئيسي املستخدم 
 إلزالة هذه امللوثات، وقد أكد حتليل التصنيف اجلنائي أن أكثر من
99 في املائة من العينات التي مت حتليلها كانت شديدة األكسدة. 
ولعدة سنوات، أبلغ عن ضبط أكبر كميات من برمنغنات البوتاسيوم 
في البلدان التي تزرع فيها شجيرة الكوكا بصورة غير مشروعة. 
بلغت  الكوكايني،  من  العاملية  املضبوطات  مع  احلال  كان  وكما 
املضبوطات العاملية من برمنجنات البوتاسيوم في عام 2021 ضعف 

الرقم املسجل في عام 2020 تقريبا.

وإضافة إلى استخدام برمنغنات البوتاسيوم كعامل أكسدة   -418
رئيسي، شرع املتجرون في استخدام مواد كيميائية أخرى تعزز كفاءة 
صنع الكوكايني غير املشروع، مثل ميتابيسلفيت الصوديوم وكلوريد 
الكالسيوم. وفي املاضي، لم يبلغ عن مضبوطات ميتابيسلفيت 
كولومبيا  واستأثرت  أمريكا اجلنوبية،  بلدان  إال في  الصوديوم 
باجلزء األكبر من هذه املضبوطات. إال أن البالغات بدأت تتوافد 
أيضا عن مضبوطات من هذه املادة في بلدان في أوروبا، وخصوصا 
في البلدان املرتبطة مبختبرات صنع الكوكايني )باستخدام قاعدة 
مضبوطات  عن  بانتظام  بالغات  وردت  وقد  املهربة(.  الكوكا 
ميتابيسلفيت الصوديوم من إسبانيا منذ عام 2014 وهولندا منذ 

عام 2016.

 ما كان االجتار بالكوكايني الواسع 
ً
وعلى مر السنني، غالبا  -419

مضبوطات  لت 
َّ
شك فقد  البحرية.  الدروب  على  يعتمد  النطاق 

الكوكايني على تلك الدروب 89 في املائة من مضبوطات الكوكايني 
العاملية في عام 2021، بعد االنخفاض بنسبة 78 في املائة الذي 
شهدته في عام 2020 بسبب تزايد تهريب الكوكايني بطائرات 

خاصة من أمريكا الالتينية، في محاولة على ما يبدو للتغلب على 
العوائق الناجتة عن قيود كوفيد-19.

وقد أدت هذه التطورات إلى تنوع سلسلة توريد الكوكايني،   -420
وخصوصا فيما يتعلق بأوروبا، مما جعل سلسلة التوريد أكثر كفاءة 
وأدى إلى وجود إمدادات أكثر ومنتج أنقى وأسعار أقل، مما أسهم 

في زيادة التوافر.

ويرتبط صنع الكوكايني واالجتار به، وكذلك املخدرات   -421
األخرى، بأنشطة إجرامية أو غير قانونية أخرى. ووفقا لتقديرات 
املكتب املعني باملخدرات واجلرمية، دفع املزارعون الكولومبيون 
حوالي 33 مليون دوالر مما يسمى ب “الضرائب” للجماعات املسلحة 
غير القانونية في عام 2019. وُيخزن الكوكايني املصنوع في بيرو 
وكولومبيا في إكوادور املجاورة، قبل أن ينقل إلى بلدان في أوروبا 
وإلى الواليات املتحدة، ورمبا أدى ذلك إلى زيادة العنف في أوساط 
السكان املحليني. وأسهم أيضا االجتار بالكوكايني في استغالل 
النساء، حيث يستخدمن كمزارعات لشجيرات الكوكا، أو جامعات 
ألوراق الكوكا، أو “ناقالت” للمخدرات، إضافة إلى استخدامهن 
النساء، فإن  لغالبية  إلى السجون. وبالنسبة  لتهريب املخدرات 
املشاركة في هذا النشاط املتعلق باملخدرات ليست مسألة اختيار.

ويساور الهيئة القلق إزاء الزيادة الكبيرة في زراعة شجيرات   -422
حتث  وهي  واستهالكه،  به  واالجتار  الكوكايني  وصنع  الكوكا 
احلكومات على التعامل مع املسائل التي تخصها عن طريق معاجلة 
األسباب الكامنة وراءها. وعلى الرغم من أن احلد من نطاق الزراعة 
غير املشروعة في البلدان الثالثة التي تزرع فيها شجيرة الكوكا 
شكل حتديا، فإن منع السالئف املطلوبة من الوصول إلى مختبرات 
الكوكايني يعد خطوة حاسمة في كبح صنع الكوكايني. وفيما يتعلق 
بسالئف الكوكايني اخلاضعة للمراقبة الدولية، وخصوصا برمنغنات 
البوتاسيوم، ينبغي أن تطبق احلكومات ضوابط محلية على النحو 
املتوخى في الفقرة 8 من املادة 12 من اتفاقية سنة 1988 للتصدي 
لتسريبها من قنوات التوزيع املحلية. وفيما يتعلق باملواد الكيميائية 
الصوديوم  ميتابيسلفيت  مثل  الدولية،  للمراقبة  التي ال تخضع 
وكلوريد الكالسيوم، وكالهما مدرج في القائمة املحدودة للمواد 
غير املجدولة اخلاضعة ملراقبة دولية خاصة الصادرة عن الهيئة)132(، 
ع احلكومات على االستفادة من مختلف أدوات الهيئة ووثائقها شجَّ

ُ
 ت

اإلرشادية التي تتضمن توصيات للعمل على الصعيدين الوطني 
والدولي)133(.

 على حتليل تدفقات االجتار في 
ً
وتشجع احلكومات أيضا  -423

البضائع املعبأة في حاويات على طول الدروب البحرية؛ ووضع 
بارامترات للمخاطر من أجل استهداف الشحنات املشبوهة؛ وبناء 
املقصد اجلديدة  األمامية في موانئ  قدرات ضباط اخلطوط 
والناشئة بغرض استبانة الشحنات املشبوهة واستهدافها. وتشجع 
احلكومات أيضا على العمل مع الشركاء من القطاع اخلاص في 

املجلس  بقرار  عمال   ،1998 عام  في  القائمة  تلك  الهيئة  أنشأت   (132)

االقتصادي واالجتماعي 29/1996. وهي متاحة كجزء من حزمة املعلومات التي 
أعدتها الهيئة عن مراقبة السالئف، ويجري حتديثها بانتظام.

E/INCB/2021/4 (133)، الفقرة 228.
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سالسل التوريد على طول دروب االجتار بالكوكايني الراسخة، مبا 
في ذلك مع شركات الشحن ووكالء الشحن، ملنع إساءة استخدام 

البضائع املعبأة في حاويات في هذا االجتار.

واملطلوب في نهاية املطاف هو اتخاذ تدابير منسقة على   -424
املستوى الدولي تستهدف كل عنصر من عناصر سلسلة توريد 
باإلضافة   - والتوزيع  واالجتار  والصنع  الزراعة   - الكوكايني 
إلى تعطيل التدفقات املالية ذات الصلة. وتود الهيئة أن تشجع 
احلكومات على تركيز االهتمام على كل عنصر من هذه العناصر، 

بغية تعطيل عمليات الصنع واالجتار املتنامية للكوكايني.

املستجدة:  اخلطرة  املواد  من  التالي  2-  اجليل 
بالفنتانيل املتصلة  غير  األفيونية  املؤثرات 

بإساءة  املتعلقة  السنوي  االنتشار  معدل  بيانات  تشير   -425
إلى أن هذا  العاملي  املؤثرات األفيونية على الصعيد  استعمال 
التعاطي تضاعف تقريبا خالل العقد املاضي وأن األسواق غير 
املشروعة لهذه املخدرات آخذة في التوسع. وعلى الرغم من أن 
التقديرات العاملية للوفيات الناجمة عن جرعات مفرطة ليست 
متاحة بعد لعام 2021، فإن هناك أدلة على أن املؤثرات األفيونية 
االصطناعية ساهمت في ارتفاع عدد الوفيات املبلغ عنها في 
أمريكا الشمالية؛ وفي الواليات املتحدة وحدها، ارتفع عدد الوفيات 
 التي تعزى إلى تعاطي مؤثرات أفيونية اصطناعية من 000 70 في
ووفقا   .2021 عام  في   80 000 من  أكثر  إلى   2020 عام 
ترتبط  واإلدمان،  املخدرات  لرصد  األوروبي  املركز  لتقديرات 
أوروبا  في  املميتة  املفرطة  اجلرعات  من  املائة  في   74 نسبة 
مبؤثرات أفيونية. وعالوة على ذلك، منذ عام 2009، اكُتشف 
في اكتشفوا  منهم  ستة  جديدا،  اصطناعيا  أفيونيا  مؤثرا   73 

عام 2021 وحده.

عن  الناجمة  الوفيات  في  الزيادة  أن  من  الرغم  وعلى   -426
جرعات مفرطة عزيت أساسا إلى تعاطي الفنتانيل املصنع بصورة 
غير مشروعة، فإن عددا متزايدا من الوفيات يتعلق على ما يبدو 
مون  مبواد أخرى غير طبية متصلة بالفنتانيل، إذ إن املتجرين يقيِّ
األفيونية اجلديدة بطرح نظائر غير خاضعة  املؤثرات  جدوى 
للمراقبة الدولية في أسواق املخدرات غير املشروعة. ووضعت 
الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات ألول مرة قائمة باملواد ذات الصلة 
عرف لها استخدامات مشروعة في عام 2018، 

ُ
بالفنتانيل التي ال ت

بهدف إعالم احلكومات، وإعالم الشركاء من القطاع اخلاص من 
خاللها، بالتهديد الذي تشكله هذه املواد، ودعتهم إلى االمتناع 

طوعا عن تسويق هذه املواد وبيعها وتوزيعها. 

مشروع  خالل  من  الهيئة،  شرعت   ،2019 عام  وفي   -427
“أوبيويدس” العاملي للشراكات العملياتية العتراض توزيع املؤثرات 
األفيونية وبيعها على نحو غير مشروع )مشروع “أوبيويدس”( 
التابع لها، في رصد اإلنترنت بحثا عن ظهور مؤثرات أفيونية 
جديدة على منصات إلكترونية مختلفة، مثل مجموعات املناقشة 
ووسائل التواصل االجتماعي واملواقع الكيميائية البحثية ومنصات 

لتوفير  التجارية، وذلك  املنشآت  التجارة اإللكترونية فيما بني 
وحتى للهيئة.  التابعة  الوصل  جلهات  للتنفيذ  قابلة   معلومات 
“أوبيويدس”  نوفمبر 2022، ساعد مشروع  الثاني/  تشرين   1
جهات الوصل املعنية بإنفاذ القانون واإلنفاذ الرقابي والشركاء 
األمنيني املوثوق بهم في القطاع اخلاص على تبادل املعلومات 

املتعلقة بأكثر من1,400 بائع مشبوه عبر اإلنترنت.

وفي أيار/مايو 2020، ومن خالل مشروع “أوبيويدس”،   -428
استبينت زيادة في النشاط عبر اإلنترنت وفي عدد احلوادث 
التي يجري اإلعالم بها عن طريق نظام اإلخطار باحلوادث التابع 
ملشروع آيون )IONICS( املتصلة باإليزوتونيتازين، وُعمم إشعار 
على جهات الوصل املعنية بإنفاذ القانون واإلنفاذ الرقابي ملشروع 
“أوبيويدس”. وفي حزيران/يونيه 2020، أصدرت إدارة مكافحة 
املخدرات في الواليات املتحدة أمرا مؤقتا جلدولة املادة مبوجب 
 ،2020 أيلول/سبتمبر  وفي  للمراقبة.  اخلاضعة  املواد  قانون 
استهلت املفوضية األوروبية عملية إلخضاع املادة للمراقبة في 
االحتاد األوروبي. وفي تشرين األول/أكتوبر 2020، قامت جلنة 
الصحة  ملنظمة  التابعة  األدوية  باالعتماد على  املعنية  اخلبراء 
العاملية باستعراض املادة وأوصت بإدراجها في اجلدول األول 
من اتفاقية سنة 1961. وفي نيسان/أبريل 2021، اعتمدت جلنة 
املخدرات املقرر 1/64، الذي قررت مبوجبه إدراج األيزوتونيتازين 

في اجلدول األول من اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدلة. 

وفي أيلول/سبتمبر 2021، عقدت الهيئة في فيينا اجتماعا   -429
ثانيا لفريق خبراء دولي الستعراض الفنتانيالت اجلديدة والنظر 
في تزايد إساءة استعمال املؤثرات األفيونية االصطناعية غير 
عرف لها استخدامات مشروعة. وبعد 

ُ
املتصلة بالفنتانيل التي ال ت

أفيونيا غير  55 مؤثرا  بها  الهيئة قائمة  الفعالية، عممت  هذه 
متصل بالفنتانيل على جميع احلكومات، وعلى الشركاء من القطاع 
اخلاص من خاللها، بغرض إذكاء الوعي وتعزيز اجلهود الرامية 

إلى مكافحة االجتار بهذه املواد.

غير  األفيونية  املؤثرات  وُسمية  مفعول  زالت شدة  وما   -430
املتصلة بالفنتانيل غير معروفة إلى حد كبير، حيث إن التقييمات 
العلمية لم تواكب ظهور هذه املواد اجلديدة. وهناك دالئل على 
أن شدة املفعول والسمية، في بعض احلاالت، أعلى بكثير من 
تلك املوجودة في مؤثرات أفيونية معروفة أخرى، مما يتسبب 
وفيات مبعدالت  تعاطي جرعات مفرطة عارضة وحدوث  في 
متزايدة. واملؤثرات األفيونية غير املتصلة بالفنتانيل على ما يبدو 
تصنع حسب الطلب؛ ويجري تسويقها وبيعها عبر اإلنترنت ثم 
شحنها عبر اخلدمات البريدية الدولية أو خدمات البريد السريع 
أو الشحن اجلوي، باستخدام طريقة عمل مماثلة لتلك املتبعة مع 

املواد املتصلة بالفنتانيل.

وعلى الرغم من النجاحات املحققة في استبانة ظهور   -431
املؤثرات األفيونية غير املتصلة بالفنتانيل، هناك حاجة متزايدة 
إلى قيام الشركاء من القطاعني العام واخلاص بتبادل املعلومات 
املتزايدة  للمشاكل  للتصدي  عملية  خطوات  واتخاذ  العملياتية 
 ،2022 الثاني/يناير  كانون  وفي  املواد.  بهذه  باالجتار  املتصلة 
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أصدرت الهيئة إشعارا خاصا في إطار مشروع “أوبيويدس” التابع 
أفيوني اصطناعي ناشئ  البروتونيتازين، وهو مؤثر  لها بشأن 
ال تعرف له استخدامات مشروعة. وقدم اإلشعار موجزا موجها 
واإلنفاذ  القانون  بإنفاذ  املعنية  الوصل  جهات  تستخدمه  لكي 
الرقابي والشركاء من القطاع اخلاص باالستناد إلى اتصاالت 
 ،)IONICS( آنية مع نظام اإلخطار باحلوادث التابع ملشروع آيون
وملفات االستدالل اجلنائي احلكومية، وصور املضبوطات، ورصد 

منتديات املناقشة عبر اإلنترنت، وحتليل السوق. 

ومنذ كانون الثاني/يناير 2022، عممت سبعة إشعارات   -432
على جهات الوصل املعنية بإنفاذ القانون واإلنفاذ الرقابي ومن 
خالل احلكومات على الشركاء املوثوق بهم من القطاع اخلاص، 
بغرض احلصول على معلومات واحتمال اتخاذ إجراءات بشأن 
موجزات  اإلشعارات  وتشمل  االصطناعية.  األفيونية  املؤثرات 
 )etonitazepipne( موجهة بشأن البروتونيتازين واإليتونيتازيبينب

واإليتونيتازيبني )etonitazepyne( واإليتوديسنيتازين. 

وقد أدمجت املعلومات املستمدة من اإلشعارات اخلاصة   -433
السريع  لالعتراض  العاملي  البرنامج  عن  الصادرة  والتنبيهات 
للمواد اخلطرة )برنامج غريدس( التابع للهيئة في برامج تدريب 
دولية ووطنية لزيادة الوعي باملؤثرات األفيونية والتعامل اآلمن مع 
املؤثرات األفيونية، من بينها برامج تدريبية ملوظفي إنفاذ القانون 
واإلنفاذ الرقابي في اخلطوط األمامية وموظفي األمن البريدي، 
نظمت في إطار مشروع “أوبيويدس” ومن خالل اتفاقات تعاونية 
مع االحتاد البريدي العاملي. وعممت هذه املعلومات أيضا من 
خالل منصات التدريب التابعة للهيئة املخصصة جلهات الوصل، 
ملوظفي  العاملي  املؤمتر  مثل  عاملية  فعاليات  شرت خالل 

ُ
ن كما 

األفيونية  واملؤثرات  الفنتانيالت  باعتراض  املعني  العمليات 
االصطناعية واملواد اخلطرة ذات الصلة، الذي عقدته الهيئة في 

فيينا في آب/أغسطس 2022.

إلى  املستندة  العملياتية  الهيئة  مشاريع  أثبتت  وقد   -434
اإلجراءات  دعم  في  القيمة  أنها عظيمة  استخبارية  معلومات 
يتخذها طوعا شركاء  التي  التوقيت  الفعالة احلسنة  السريعة 
دوليون وحكومات والقطاع اخلاص من أجل منع تسويق املواد 
املشاريع  وتوزيعها. وقد وفرت هذه  وبيعها  املستجدة  اخلطرة 
القانون  إنفاذ  موظفي  متكن  وعملياتية  استراتيجية  معلومات 
واإلنفاذ الرقابي من اتخاذ إجراءات على الصعيد الوطني لوقف 
تدفق املؤثرات األفيونية اخلطرة املستجدة التي لم تخضع بعد 

للمراقبة الدولية.

وعلى صعيد السياسات، أسهم مشروع “أوبيويدس” التابع   -435
للهيئة في قاعدة معلومات املناقشات املتعلقة باملراقبة الدولية 
للمخدرات. وفي تشرين األول/أكتوبر 2022، استعرضت جلنة 
الصحة  ملنظمة  التابعة  األدوية  باالعتماد على  املعنية  اخلبراء 
العاملية البروتونيتازين واإليتونيتازيبني واإليتوديسنيتازين، لتقرير 
ما إذا كان ينبغي توصية جلنة املخدرات بجدولتهم. وكانت هذه 
املؤثرات األفيونية غير املتصلة بالفنتانيل موضوع إشعارات خاصة 

أصدرها مشروع “أوبيويدس” في أوائل عام 2022.

واخلاص  العام  القطاعني  بني  3-  الشراكات 
واملواد  املخدرات  مجال سالئف  في 

اخلطرة واملواد  املجدولة  غير  الكيميائية 

تطرح االجتاهات السريعة التغير املشهودة في االجتار،   -436
وال سيما استخدام السالئف املحورة الناشئة حديثا أو غيرها 
من املواد الكيميائية غير اخلاضعة للمراقبة الدولية في صنع 
املخدرات بصورة غير مشروعة، إلى جانب الطرائق والدروب 
اجلديدة للتسريب، حتديا عامليا وتستلزم اتخاذ تدابير استباقية 
سريعة من جانب السلطات، وما من إطار تنظيمي وحده يستطيع 
أن يوفر مثل هذه التدابير. وقد ثبت أن املشاركة الفعالة مع القطاع 
اخلاص عنصر مكمل عظيم القيمة لألطر التنظيمية، بالنظر إلى 
 ما يتحلى به الشركاء في الصناعة من مرونة للتكيف بسرعة مع

الظروف املتغيرة.

ودوائر  السلطات  بني  الوثيق  التعاون  مفهوم  ويشكل   -437
الصناعة، وال سيما مع الصانعني واملستوردين واملصدرين وجتار 
املشبوهة  والصفقات  الطلبيات  الستبانة  والتجزئة،  اجلملة 
الدولية، جزءا ال يتجزأ من أحكام  التجارة  عن طريق مراقبة 
اتفاقية سنة 1988، وال سيما الفقرة 9 )أ( من املادة 12 منها. 
وهذا التعاون ميكن أن يكون إلزاميا، حيث تخضع اإلجراءات 
نشأ 

ُ
ت حيث  أو طوعيا،  الترخيص،  عملية  من  كجزء  للتنظيم 

شراكات ذات منفعة متبادلة بني القطاعني العام واخلاص، مثال. 
العام  القطاعني  بني  الشراكات  أثبتت هذه  السنني،  مر  وعلى 
للتحديات  التصدي  على  قدرتها  وأظهرت  جدارتها،  واخلاص 
عنصر  حاليا  وهي  للسالئف،  الدولية  املراقبة  مجال  في 
لتسريب  للتصدي  ومستدامة  وموثوقة  فعالة  آلية  في  رئيسي 
املجدولة غير  الكيميائية  واملواد  للمراقبة   السالئف اخلاضعة 
واألسواق املختبرات  إلى  الوصول  من  ومنعها   واملواد اخلطرة 

غير املشروعة.

وثمة عوامل حاسمة األهمية لنجاح هذه اآلليات، تتمثل   -438
وتبادل  املشبوهة  والصفقات  والطلبيات  الطلبات  استبانة  في 
الشرعيني  الشركاء  بني  فيما  بها في حينها  املتعلقة  املعلومات 
في دوائر الصناعة والسلطات الوطنية املختصة. وعالوة على 
ذلك، بالنظر إلى أن التسريب ميكن أن يحدث، بل يحدث فعال، 
في أي مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، شجعت الهيئة على 
توسيع نطاق آليات التعاون الطوعي هذه لتشمل مختلف قطاعات 
الكيميائية  التحويلية  الصناعات  مثل  الصناعات،  ومستويات 
والصيدالنية والقطاعات التي تعمل بأي صورة في توريد املواد، 
مبا في ذلك الفاعلون الشرعيون القانونيون العاملون في مجال 
التجارية،  التجارة اإللكترونية واملعامالت فيما بني املؤسسات 
وشركات التسويق ووسائل التواصل االجتماعي ومقدمو اخلدمات 
املالية عبر اإلنترنت وشركات الشحن )البريد السريع وخدمات 
التوصيل السريع وما إلى ذلك(. وينبغي توسيع نطاق هذا التعاون 
منتجاتها  استخدام  يساء  قد  التي  الصناعات  جميع  ليشمل 
 أو خدماتها فيما يتصل بصنع املخدرات بصورة غير مشروعة،
معينة أنواعا  أو توزع  تصنع  التي  الصناعات  ذلك  في   مبا 

من املعدات. 
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وتتوافر على املوقع الشبكي اآلمن للهيئة ملحة عامة مفصلة   -439
عن فئات الصناعات التي قد تضلع عن غير قصد في صنع وجتارة 
وتوزيع مواد كيميائية مستخدمة في صنع املخدرات بصورة غير 
مشروعة. وفي هذا السياق، شجعت الهيئة احلكومات على رسم 
خريطة ملشهد صناعاتها الوطنية بهدف توعية الصناعات املعنية، 

وقدمت لها إرشادات في هذا الصدد. 

وأكدت دراسة استقصائية أجرتها الهيئة في عام 2021 أن   -440
طبيعة التعاون بني احلكومات والقطاع اخلاص وشكل ذلك التعاون 
ونطاقه ميكن أن يختلفوا اختالفا كبيرا فيما بني البلدان )واملناطق(، 
تبعا للسياق الوطني. ويتوافر على املوقع الشبكي اآلمن للهيئة موجز 
للنتائج الرئيسية للدراسة االستقصائية، إلى جانب أمثلة قدمتها 
احلكومات عن مختلف املمارسات الوطنية ودراسات احلالة التي 
توضح سبل إقامة وتوطيد التعاون مع الصناعة الكيميائية في 

سياقات وطنية مختلفة. 

إضافة  أحدث  أعاله  املذكورة  اإلرشادية  املواد  وتشكل   -441
في  احلكومات  لدعم  املخصصة  الهيئة  أدوات  مجموعة  إلى 
جهودها الرامية إلى تعزيز مشاركتها مع دوائر الصناعة. ومنذ 
عام 1998، وضعت الهيئة القائمة املحدودة للمواد غير املجدولة 
 بقرار املجلس االقتصادي 

ً
اخلاضعة ملراقبة دولية خاصة، عمال

كيميائية  مواد  على  القائمة  وحتتوي   .29/1996 واالجتماعي 
معروفة أنها استخدمت في صنع املخدرات بصورة غير مشروعة 
ولكنها ال تخضع للمراقبة الدولية. والهدف من هذه القائمة وما 
مياثلها من قوائم رقابية وطنية أو إقليمية هو تزويد احلكومات 
والصناعات على حد سواء بأداة مرنة للتصدي بشكل استباقي 
ملشكلة املواد الناشئة حديثا املستخدمة في صنع املخدرات بصورة 
غير مشروعة ومنع تسريب تلك املواد. وفي عام 2013، ُوسعت 
 تلك القائمة للمواد غير املجدولة لتشمل، إضافة إلى فرادى املواد،
املواد  من  وغيرها  الشائعة  املشتقات  تغطي  عامة  تعاريف 
إحدى  إلى  حتويلها  ميكن  التي  الصلة  الوثيقة  الكيميائية 
الضوء  ُسلط   ،2019 عام  ومنذ  للمراقبة؛  اخلاضعة  السالئف 
على املواد الكيميائية التي ال ُيعرف لها أي استخدام مشروع. 
وتعميمها املجدولة  غير  املواد  قائمة  حتديث  بانتظام   ويجري 

على احلكومات. 

أما املواد اإلرشادية التي وضعتها الهيئة، وال سيما املبادئ   -442
التوجيهية بشأن صوغ مدونة طوعية تخص املمارسات في الصناعة 
الكيميائية، التي نشرت في عام 2009 واستكملت في عام 2015 
مبذكرات عملية لتنفيذ املبادئ التوجيهية ومنوذج ملذكرة تفاهم بني 
احلكومات والقطاع اخلاص، فقد نفذت عمليا من خالل “التوأمة”، 
وهي مفهوم يقوم مبوجبه النظراء من القطاعني العام واخلاص في 
البلدان التي حتظى بترتيبات تعاون راسخة مع دوائر الصناعة، 
مبساعدة حكومات البلدان األخرى املهتمة بإقامة هذا التعاون 
وتوطيده. وقد أسفرت هذه “التوأمة” عن نتائج ملموسة، مبا في 
ذلك توقيع مذكرة تفاهم بني القطاعني العام واخلاص في جمهورية 
تنزانيا املتحدة في عام 2021 واعتماد مدونة ممارسات طوعية في 

ذلك البلد في عام 2022. 

وثمة مجال آخر دعمت فيه الهيئة احلكومات وهو التصدي   -443
الستخدام اإلنترنت )الشبكة الظاهرة( لتيسير االجتار بالسالئف. 
وعلى وجه التحديد، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، في إطار 
عملية “أكرونيم” )Operation Acronym( التابعة للهيئة، أدى تبادل 
املعلومات الذي تطوعت به منصات للتداول التجاري عبر اإلنترنت 
إلى مساعدة احلكومات املعنية على استبانة حاالت تنطوي على 
جتارة غير مشروعة في عدة مواد غير مجدولة خاضعة للمراقبة 
الدولية وتوزيعها، وعلى ضبط الشحنات املعنية في بلدان في آسيا 

وأوقيانوسيا.

ويشجع البرنامج العاملي لالعتراض السريع للمواد اخلطرة   -444
)برنامج “غريدس”( التابع للهيئة على إقامة شراكات بني القطاعني 
العام واخلاص في سياق منع االجتار باملؤثرات النفسانية اجلديدة 
واملؤثرات األفيونية االصطناعية غير الطبية. وال تقتصر الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص في إطار برنامج “غريدس” على مجرد 
تشجيع احلكومات على العمل بشكل أوثق مع الشركاء من القطاع 
اخلاص؛ فهي تركز على املجاالت الرئيسية األربعة األكثر عرضة 
لالستغالل وهي: صنع املواد اخلطرة وتسويقها ونقلها وكسب املال 
منها. ومن خالل تقدمي حتليل ألساليب االجتار وأمناطه واجتاهاته 
إلى احلكومات وشركائها من القطاع اخلاص واملنظمات الدولية 
د األنشطة الطوعية التي يضطلع بها الشركاء ذوو الصلة  حدَّ

ُ
املعنية، ت

من القطاعني العام واخلاص ملنع استغالل الصناعات املشروعة 
وأعمالها التجارية بواسطة املشتغلني باالجتار مبواد خطرة.

ظم أكثر من 20 اجتماعا ألفرقة خبراء 
ُ
ومنذ عام 2018، ن  -445

شملت املجاالت الرئيسية األربعة من خالل برنامج “غريدس”، 
للحكومات  موجهة  عملية  توصية   220 على  ما يربو  واعتمدت 
واملنظمات الدولية والشركاء من القطاع اخلاص بشأن سبل منع 
استغالل الصناعات املشروعة والتصدي له. ومن خالل اجتماعات 
أفرقة اخلبراء وتبادل املعلومات بشأن محاوالت إساءة استخدام 
الصناعات املشروعة، وصل برنامج “غريدس” إلى صانعي املواد 
الكيميائية البحثية، وأسواق التجارة اإللكترونية، ووسائل التواصل 
البريدية،  واخلدمات  النطاقات،  أسماء  ومسجلي  االجتماعي، 
وخدمات التوصيل السريع، ووكالء الشحن، ووكالء الشحن اجلوي، 
ومقدمي خدمات املحفظة اإللكترونية، ومقدمي خدمات املوجودات 
االفتراضية. وقد أسفرت هذه األنشطة عن نتائج عملياتية، مثل 
إزالة عدد كبير من بائعي املواد اخلطرة من منصات كبرى للتجارة 
اإللكترونية، وعززت وعي مشغلي البريد وشركات التوصيل السريع 
استخدامات  لها  ليس  التي  االصطناعية  األفيونية  باملؤثرات 

مشروعة، مما قلل من توافر املواد اخلطرة.

وتود الهيئة أن تشجع احلكومات على مواصلة جهودها   -446
بغية  بالصناعة  صلة  ذات  مبادرات  وتنفيذ  وضع  إلى  الرامية 
التصدي لتسريب املواد الكيميائية واملواد الكيميائية غير املجدولة 
واملواد اخلطرة ومنعها من الوصول إلى املختبرات واألسواق غير 
املشروعة. وتود الهيئة أيضا أن تشجع احلكومات على االستفادة من 
األدوات واملوارد املتاحة للسلطات الوطنية املختصة، على موقعها 

الشبكي اآلمن.



الفصل األول- حتليل االجتاه نحو تقنني استعمال القنب ألغراض غير طبية  61 

املؤثرات  وتوافر  العقلية  4-  الصحة 
الدولية  للمراقبة  اخلاضعة  العقلية 

عليها احلصول  وتيسر 

وفقا لتعريف منظمة الصحة العاملية، الصحة العقلية هي   -447
حالة من العافية التي يحقق فيها الفرد قدراته، وميكن أن يتغلب 
على اإلجهادات العادية في احلياة، وميكن أن يعمل بإنتاجية مثمرة، 
ويكون قادرا على املساهمة في مجتمعه)134(. ومن األمثلة على 
مشاكل الصحة العقلية االكتئاب واضطراب القلق واضطراب النوم 

واالضطراب الثنائي القطب واضطراب تعاطي مواد اإلدمان. 

وقبل خمسني عاما مضت، أقر العالم بأنه ال غنى عن   -448
استعمال املؤثرات العقلية لألغراض الطبية والعلمية، وأنه ينبغي أال 
يقيد احلصول على هذه املواد بقيود ال مبرر لها، ووسعت اتفاقية 
املؤثرات العقلية لسنة 1971، ألول مرة في التاريخ، نطاق الرقابة 
الدولية على صنع هذه املواد والتجارة فيها، وبعضها )البوبرينورفني 
والديازيبام واللورازيبام وميدازوالم والفينوباربيتال( مدرج في قائمة 

منظمة الصحة العاملية النموذجية لألدوية األساسية. 

املستدامة التنمية  إطار خطة  في  األخيرة،  اآلونة  وفي   -449 
علن عن الهدف 3، املتعلق 

ُ
لعام 2030 التي اعتمدتها اجلمعية العامة، أ

بضمان متتع اجلميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية في جميع 
األعمار، والذي تنبثق منه غايات هي تخفيض الوفيات املبكرة الناجمة 
عن األمراض غير املعدية مبقدار الثلث من خالل الوقاية والعالج 
وتعزيز الصحة والسالمة العقلية )الغاية 3-4( وتعزيز الوقاية من 
إساءة استعمال املواد املخدرة وعالجها )الغاية 3-5(. وعلى الرغم 
من أن إدراج الصحة العقلية في أهداف التنمية املستدامة ساعد 
على زيادة الوعي العاملي بهذه القضية في السنوات األخيرة، فإن 
االستثمارات في توفير اخلدمات الضرورية لم ترق إلى مستوى طلب 

السكان املتضررين من مشاكل الصحة العقلية.

وعلى الرغم من االعتراف العاملي بعدم إمكانية االستغناء   -450
عن املؤثرات العقلية، فإن ماليني البشر ما زالوا يعانون. ووفقا 
ملنظمة الصحة العاملية، يعيش ما ال يقل عن ثالثة أرباع سكان 
العالم الذين يعانون من اضطرابات عقلية وعصبية واضطرابات 
تعاطي مواد اإلدمان في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث 
تكون خدمات الصحة العقلية شحيحة وكثيرا ما يصعب احلصول 
عليها، وفي أغلب األحيان يكون توافر األدوية املوصوفة لعالج 
حاالتهم غير كاف وال يحصلون عليها بشكل كاف. وال يتلقى ما بني 
76 و85 في املائة ممن يعانون من اضطرابات عقلية حادة الذين 
يعيشون في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل عالجا الضطراباتهم، 
مبا في ذلك املصابون بالصرع، حيث يعيش نحو 80 في املائة من 
املصابني بهذا املرض في هذه البلدان. وإضافة إلى ذلك، أثر 
العدد الهائل من األزمات اإلنسانية، الناجمة عن نزاعات مسلحة 
أو تغير املناخ أو حاالت طوارئ صحية عامة، تأثيرا كبيرا على 
الصحة العقلية للناس في جميع أنحاء العالم. وقد تضررت بشكل 
العاملون في مجال الصحة  الفئات، مبا في ذلك  خاص بعض 

والبينات  املفاهيم  العقلية:  الصحة  تعزيز  العاملية،  الصحة  منظمة   (134)

املستجدة واملمارسة - التقرير املختصر )جنيف، 2004(، الصفحة 16.

وغيرهم من العاملني في اخلطوط األمامية، وكبار السن، والنساء، 
واألطفال، واألشخاص الذين يعانون من اضطرابات ناجمة عن 
تعاطي املخدرات، وأولئك الذين يعانون من مشاكل صحية عقلية 

موجودة من قبل. 

ولسنوات اعتبر عدم توافر املؤثرات العقلية وعدم إمكانية   -451
احلصول عليها في معظم أنحاء العالم مصدر قلق كبير بالنسبة 
للمجتمع الدولي. وفي الوقت نفسه، هناك قلق متزايد في أوساط 
سلطات الصحة العامة في العديد من البلدان بشأن اإلفراط في 
وصف األدوية ذات التأثير العقلي والتطبيب الذاتي باستخدامها.

التوافر  إلى معاجلة عدم  الرامية  وفي معرض اجلهود   -452
توافر  يتسم رصد  األدوية،  أو اإلفراط في وصف  كاف  بشكل 
أجل  من  حاسمة  بأهمية  الطبية  لألغراض  العقلية  املؤثرات 
أهمية  املهنيني  إلى  التدريب  ولتقدمي  موثوقة،  معلومات  توفير 
حاسمة في مساعدة احلكومات على الوفاء بالتزاماتها مبوجب 
اتفاقية سنة 1971. وفي الوقت الراهن، ما زال تقييم االستهالك 
بيانات  توجد  فال  حتديا.  يشكل  والوطني  واإلقليمي  العاملي 
وطنية شاملة، وال أساليب راسخة لتقييم مستويات االستخدام 
الهيئة احلكومات  ع  ولذلك، تشجِّ الطلب.  إلى  استنادا  املالئمة 
م احتياجاتها الطبية السنوية، وأن تقيس االستهالك  على أن تقيِّ
الوطني من املؤثرات العقلية، وأن توافي الهيئة بالتقييمات املتعلقة 
باحتياجاتها الطبية والعلمية وببيانات االستهالك السنوية، مبا 
يتماشى مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن املجلس االقتصادي 
الهيئة  البيانات  هذه  ومتكن  املخدرات.  وجلنة  واالجتماعي 
من حتليل مستويات استهالك املؤثرات العقلية على نحو دقيق 
والعمل على توفير تلك املواد بكميات كافية في املناطق األكثر 
 احتياجا، أو للتنبيه إلى وجود إفراط محتمل في وصف األدوية في

مناطق أخرى. 

احلصول  تيسر  يكفل  وناجح  ناجع  رقابي  نظام  وأي   -453
كافية  بكميات  عقلية  مؤثرات  على  حتتوي  التي  األدوية  على 
التزام احلكومات.  بأسره، فضال عن  املجتمع  يستلزم مشاركة 
ويرد أيضا حتليل للعقبات املتنوعة التي حتول دون توافر تلك 
بهذا  ملحق  في  العاملي،  بالوضع  املتعلقة  واملعلومات  األدوية 
التقرير السنوي عنوانه “حتى ال ُيترك أي مريض خلف الركب: 
التقدم املحرز في ضمان ُسبل احلصول على كميات كافية من 
 املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعملية”،
تصميم  على  احلكومات  ملساعدة  توصيات  أيضا  يتضمن  وهو 

سياسات شاملة. 

ويعد حتسني الرعاية في مجال الصحة العقلية لتشمل   -454
اجلميع أمرا ضروريا لتحقيق الهدف 3 من أهداف التنمية املستدامة 
ع اجلميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية في  بشأن ضمان متتُّ
جميع األعمار. ونود تذكير احلكومات بأن تضمن تيسير حصول 
أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية عقلية على العالج املناسب 
واألدوية الالزمة للتخفيف من معاناتهم، ومتكينهم تبعا لذلك من 
املشاركة الكاملة في املجتمع دون وصم أو متييز. وتود الهيئة أن 
تشدد على أهمية إدراج خدمات العالج والدعم في مجال الصحة 
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العقلية في نظم الرعاية الصحية الوطنية وضمان استمرار تقدمي 
تلك اخلدمات للسكان، مبا في ذلك أثناء حاالت الطوارئ.

التمييز جتاه األشخاص  وعدم  املساواة  5-  تعزيز 
إلى  الوصول  وفي  املخدرات  يتعاطون  الذين 

التأهيل وإعادة  والعالج  الوقاية  برامج 

يعد احترام حقوق اإلنسان شرطا أساسيا لتنفيذ الدول   -455
األطراف لالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدرات على نحو 
يتسق مع التزاماتها الدولية. ويجب على الدول، لدى تصميم وتنفيذ 
السياسات الوطنية ملكافحة املخدرات، أن تعتمد نهوجا تتسق متاما 
مع معايير حقوق اإلنسان املعترف بها دوليا، مبا في ذلك املساواة 

في املعاملة واحلماية من التمييز.

في  التمييز  وعدم  القانون  أمام  املساواة  تعزيز  ويعد   -456
مجال مكافحة املخدرات أمرا أساسيا لإلعمال الكامل للحق في 
ع  الصحة والهدف 3 من أهداف التنمية املستدامة )ضمان متتُّ
اجلميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار(، 
وكذلك الغاية 3-16 من أهداف التنمية املستدامة )تعزيز سيادة 
القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص 

وصول اجلميع إلى العدالة(.

وأشارت الهيئة إلى أن األشخاص الذين يتعاطون املخدرات   -457
ما زالوا عرضة للتمييز والوصم. ومتاشيا مع قرار جلنة املخدرات 
11/61، تهيب الهيئة بالدول األطراف أن تكفل أال متيز تشريعاتها 
وسياساتها وممارساتها التنفيذية على الصعيد الوطني متييزا 
جائرا على أساس تعاطي املخدرات أو االرتهان لها، وال سيما في 
نظام العدالة اجلنائية، وأنها توفر احلماية من التمييز من جانب 

أطراف ثالثة.

وتقتضي االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات من الدول   -458
األطراف أن تولي اهتماما خاصا للوقاية من االضطرابات الناجمة 
عن تعاطي املخدرات وعالج من يعانون منها وإعادة تأهيلهم وإدماجهم 
في املجتمع من جديد، واتخاذ جميع التدابير املمكنة عمليا لتحقيق 
ذلك. وتشجع الهيئة احلكومات على اتخاذ تدابير استباقية لضمان 
املساواة في الوصول إلى اخلدمات لدى تصميم وتنفيذ أنشطة 
الوقاية والعالج وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج في املجتمع لهؤالء 
األشخاص. وفي هذا الصدد، تشجع الهيئة أيضا احلكومات على 
االطالع على املعايير الدولية للوقاية من تعاطي املخدرات )الطبعة 
ثة( التي وضعها املكتب باالشتراك مع منظمة الصحة  الثانية املحدَّ

العاملية من أجل توجيه اجلهود التي يبذلونها في مجال الوقاية.

وكما ذكرت الهيئة مرارا، ينبغي أن تكون خدمات الوقاية   -459
والعالج وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج في املجتمع لألشخاص 
املصابني باضطرابات ناجمة عن تعاطي املخدرات قائمة على األدلة، 
طور بإسهام ومشاركة ممن يتعاطون املخدرات، وأن تكون مالئمة 

ُ
وأن ت

ثقافيا، ومتاحة للجميع، وتدار على نحو خال من التمييز والوصم، 
ومتكيفة مع الواقع الثقافي واالجتماعي واالقتصادي. 

الوقاية  ومن أجل ضمان تيسر احلصول على خدمات   -460
والعالج املذكورة، يتطلب إعمال مبدأ عدم التمييز من احلكومات 
أن تتخذ كافة اإلجراءات العملية من أجل أن توفر للفئات الضعيفة 
أو املهمشة اخلدمات التي تناسب احتياجاتها. وفي سياق هذه 
الوقاية وهذا العالج، تشير الهيئة إلى أن اختبار تعاطي املخدرات 
اإللزامي ينبغي أال يسفر عن أعمال متييز فيما يتعلق باحلقوق 

األخرى، مثل السكن أو املنافع العامة.

وتالحظ الهيئة أنه في بعض البلدان، على سبيل املثال،   -461
ال يتسنى احلصول على العالج من االرتهان للمخدرات إال بعد أن 
ُيسجل الشخص نفسه كشخص يتعاطى املخدرات، وأن هذا التسجيل 
تصحبه قيود متنوعة على ممارسة احلقوق املدنية واملستقبل الوظيفي 
والقدرة على السفر والتمتع بحقوق أخرى، وأن احتمال التعرض لتلك 
القيود وما يصاحبها من وصم كثيرا ما يثني األشخاص عن التماس 
هذا العالج. وتشجع الهيئة احلكومات على إلغاء السياسات التي 

تسهم في وصم تعاطي املخدرات واالرتهان لها.

بأنه في  الهيئة  تعترف  بالعدالة اجلنائية،  يتعلق  وفيما   -462
واألطفال  النساء  مثل  مهمشة،  فئات  ما زالت  كثيرة،  بلدان 
الشعوب ومجتمعات  واألقليات  والالجئني   واملهاجرين 
العقابية  التدابير  من  غيرها  من  أكثر  تتضرر  األصلية، 
بالدول  الهيئة  وتهيب  باملخدرات.  املتصل  للسلوك  املفرطة 
األطراف في االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات أن تستفيد 
االتفاقيات،  تلك  في  عليها  املنصوص  املتاحة،  اإلمكانية  من 
باجلرائم يتعلق  فيما  أو العقوبة  لإلدانة  بديلة  تدابير   لتطبيق 
أشخاص اجلرائم  تلك  ارتكب  إذا  وخصوصا   البسيطة، 

يتعاطون املخدرات.

االتفاقيات  في  األطراف  الدول  جميع  الهيئة  وتشجع   -463
الالزمة،  التدابير  اتخاذ جميع  املخدرات على  ملراقبة  الدولية 
املخدرات ملراقبة  وطنية  سياسات  وتنفيذ  وضع   لدى 
االعتبار  إيالء  لضمان  املخدرات،  تعاطي  من  وللوقاية 
 الواجب لضرورة وضع سياسات شاملة للجميع توفر احلماية

من الوصم وعدم املساواة في املعاملة. 

والتصدير  االستيراد  أذون  6-  استخدام 
واملؤثرات  املخدرات  في  للتجارة  اإللكترونية 

الدولية للمراقبة  اخلاضعة  العقلية 

ملراقبة  الدولي  للنظام  األساسية  الركائز  إحدى  تتمثل   -464
للتجارة  والتصدير  االستيراد  أذون  استخدام  في  املخدرات 
باملخدرات واملؤثرات العقلية اخلاضعة للمراقبة الدولية. ويكفل 
هذا النظام قدرة السلطات الوطنية املختصة ودوائر اجلمارك 
ملنع  السليمة  بالرقابة  االضطالع  على  السلطات  من  وغيرها 
التسريب من قنوات التجارة املشروعة إلى قنوات غير مشروعة. 
ويرد اإلطار في املادة 31 من اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدلة 
واملادة 12 من اتفاقية سنة 1971، وقد تطور عمال بعدة قرارات 

اتخذها املجلس االقتصادي واالجتماعي وجلنة املخدرات.
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املعدلة  بصيغتها   1961 سنة  اتفاقية  دخلت  وعندما   -465
50 عاما،  النفاذ، قبل ما يقرب من  1971 حيز  واتفاقية سنة 
استخدمت احلكومات الوسيلة املعقولة الوحيدة املتاحة إلصدار 
نة بزخرف الضفيرة  أذون االستيراد والتصدير: وهي األوراق املؤمَّ
املطبوع أو بطريقة أخرى، واملوثقة باستخدام أختام وتوقيعات. 
البريد السريع  رَسل بعد ذلك عن طريق 

ُ
ت الوثائق  وكانت تلك 

باستخدام اخلدمة البريدية الوطنية أو خدمات بريدية أخرى 
إلى السلطات النظيرة املختصة. وقد يستغرق األمر أسابيع قبل 
أن تتسلم السلطات النظيرة وثيقة استيراد أو تصدير. وكانت 
هذه هي املمارسة الوحيدة املتبعة إلى أن بدأت الثورة الرقمية 

في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن احلادي والعشرين.

واعترافا من الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات بأن تبادل   -466
ومرهق  بطيء  البريدية  اخلدمات  باستخدام  الورقية  الوثائق 
وعرضة للتزوير، فقد اقترحت وضع نظام إلكتروني دولي يكمل 
النظم الوطنية ويزيد من تيسير التجارة املشروعة في املخدرات 
واملؤثرات العقلية. وطلبت جلنة املخدرات، في قرارها 6/55، إلى 
املكتب املعني باملخدرات واجلرمية أن ينشئ نظاما إلكترونيا دوليا 
ألذون استيراد وتصدير املخدرات واملؤثرات العقلية اخلاضعة 
للمراقبة الدولية. وأدى ذلك إلى إنشاء النظام الدولي ألذون 
تتيح  اإلنترنت  عبر  أداة  وهو   ،)I2ES( والتصدير  االستيراد 
للحكومات املسجلة أن تستخدم النظام لتبادل أذون االستيراد 
والتصدير للتجارة في املخدرات واملؤثرات العقلية بشكل آمن 
فت الهيئة الدولية ملراقبة 

ِّ
ل
ُ
مع املستخدمني املسجلني اآلخرين. وك

املخدرات بإدارة النظام. ومنذ تدشني النظام في عام 2015، دأب 
عدد متزايد من احلكومات على استخدامه. 

هذه  استخدام  تطور  على  الفرعي  القسم  هذا  ويركز   -467
األذون اإللكترونية لالستيراد والتصدير من جانب حكومات غير 
ر هذا 

َ
ث
َ
مسجلة في النظام الدولي ألذون االستيراد والتصدير، وأ

النشاط على تنفيذ أحكام اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدلة 
واتفاقية سنة 1971؛ وهو يقدم توجيهات من الهيئة بشأن السبل 
تنفيذ  عن  التفاصيل  من  املزيد  ويرد  قدما.  للمضي  املمكنة 
الفرع دال من والتصدير في  الدولي ألذون االستيراد   النظام 

الفصل الثاني من هذا املنشور )انظر الفقرات 387-381(.

ومع بداية جائحة كوفيد-19، في أوائل عام 2020، اضطرت   -468
سلطات وطنية مختصة عديدة إلى التعامل مع عمليات اإلغالق 
الشامل والعمل عن ُبْعد وغير ذلك من األحوال التي هددت بتعطيل 
بعض  جلأت  التحديات،  تلك  على  وللتغلب  اليومية.  األشغال 
احلكومات إلى استخدام أذون االستيراد والتصدير اإللكترونية 
للتجارة في املخدرات واملؤثرات العقلية. وعلى الرغم من أن النظام 
فذ بسرعة في بعض البلدان، 

ُ
الدولي ألذون االستيراد والتصدير ن

فقد لوحظ وجود مجموعة متنوعة من الطرائق األخرى، منها 
استخدام وثائق رقمية ذات توقيعات افتراضية جلميع املعامالت، 
ونظم وطنية قائمة بذاتها، ونهج هجينة )تستخدم وثائق رقمية 
وورقية على السواء(. وعلى الرغم من أن حلوال عديدة أريد بها 

في البداية أن تكون مؤقتة، فإن بعضها أصبح دائما.

ومن شأن تباين النهوج والطرائق املستخدمة في أذون   -469
االستيراد والتصدير اإللكترونية ألغراض التجارة في املخدرات 
واملؤثرات العقلية أن يزيد من خطر اخلطأ أو سوء التواصل بني 
السلطات الوطنية ملراقبة املخدرات. وهذا ميكن أن يؤدي إلى 
حاالت تسريب حني تنخرط السلطات الوطنية في التجارة في 
مواد خاضعة للمراقبة الدولية، أو أن يؤدي إلى إعاقة التجارة 
ر، مثال، على دراية  املشروعة إذا لم تكن السلطات في البلد املصدِّ
بالطريقة اجلديدة املستخدمة في البلد املستورد. وميكن أن تكون 
الوثائق الرقمية ذات التوقيعات االفتراضية عرضة للخطر إذا 
ن بشكل صحيح. وقد حتيل النظم الوطنية اإللكترونية  لم تؤمَّ
ألذون االستيراد والتصدير الوثائق بطريقة ال تتوافق مع النظم 
املوجودة في بلدان أخرى. وقد تفتقر بعض السلطات إلى القدرة 
على التحقق من صحة وثيقة رقمية ما أو قد تستخدم طريقة 
جديدة أخرى إلصدار إذن إلكتروني. وهذه الثغرات في تنفيذ 
نظم أذون االستيراد والتصدير اإللكترونية للتجارة في املخدرات 
واملؤثرات العقلية ميكن أن تستغلها اجلماعات اإلجرامية أو أن 
تؤخر التجارة املشروعة، على سبيل املثال، إذا لم تعترف سلطات 
حكومات  عدة  والتمست  منهما.  كل  بنظم  املعنيني  البلدين 
املساعدة واإلرشاد من الهيئة من أجل توفيق االختالفات في 
الطرائق املستخدمة في أذون االستيراد والتصدير اإللكترونية 
للتجارة في املخدرات واملؤثرات العقلية وفهم اآلثار املترتبة على 
 استخدام تلك األذون اإللكترونية في سياق املعاهدات الدولية

ملراقبة املخدرات.

وعلى مدى السنتني املاضيتني، أبلغت احلكومات الهيئة   -470
بآرائها بشأن استخدام أذون االستيراد والتصدير اإللكترونية 
للتجارة في املخدرات واملؤثرات العقلية، وقدمت معلومات عن 
تنفيذها للنظام الدولي ألذون االستيراد والتصدير وغيره من نظم 
األذون اإللكترونية، وأعربت عن قلقها إزاء التطورات املستجدة 
في هذا املجال. ومن أجل تعزيز التعاون مع احلكومات وفيما بينها 
لتحقيق أهداف االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات ومعاجلة 
توصيات  الهيئة  أعدت  احلكومات،  بها  غت 

َ
بل

َ
أ التي  الشواغل 

بشأن استخدام أذون االستيراد والتصدير اإللكترونية للتجارة 
في املخدرات واملؤثرات العقلية اخلاضعة للمراقبة الدولية. وترد 

تلك التوصيات في الفقرات أدناه.

وال حتدد اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدلة واتفاقية   -471
سنة 1971 طريقة معينة إلصدار وتبادل أذون االستيراد والتصدير 
ألغراض التجارة في املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية. ويجب على 
احلكومات أن تكفل أن تكون وثائق أذونها، بغض النظر عن كيفية 
إصدارها، متوافقة مع املادة 31 من اتفاقية سنة 1961 واملادة 12 

من اتفاقية سنة 1971.

أذون  تستخدم  أن  تود  التي  احلكومات  املجلس  ويوصي   -472
االستيراد والتصدير اإللكترونية للتجارة في املواد اخلاضعة للمراقبة 
الدولية بأن تعتمد النظام الدولي ألذون االستيراد والتصدير. وهذا 
النظام هو النظام الوحيد الذي أقرته جلنة املخدرات إلصدار وتبادل 

أذون االستيراد والتصدير اإللكترونية لهذه التجارة.



64  تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات 2022

وتود الهيئة أن تؤكد على أن احلكومات التي تنفذ نظمها   -473
والتصدير  االستيراد  أذون  وتبادل  إلصدار  اخلاصة  الوطنية 
الدولية للمراقبة  اخلاضعة  املواد  في  للتجارة   اإللكترونية 
اتفاقية سنة 1961 بصيغتها  أن تكفل توافق نظمها مع  يجب 
املعدلة واتفاقية سنة 1971، وكذلك مع قرارات جلنة املخدرات 
التي للحكومات  ينبغي  ذلك،  إلى  وإضافة  الصلة.   ذات 

تنفذ نظمها الوطنية اخلاصة بها أن تبذل قصارى جهدها لالتصال 
بشركائها التجاريني وإعالمهم بصحة تلك النظم ووظائفها.

وما زال نظام إصدار وتبادل الوثائق الورقية )عن طريق   -474
البريد السريع( ألذون االستيراد والتصدير ألغراض التجارة في 
املخدرات واملؤثرات العقلية اخلاضعة للمراقبة الدولية، املعمول 
املعدلة واتفاقية اتفاقية سنة 1961 بصيغتها  نفاذ   به منذ بدء 

سنة 1971، نظاما صاحلا ومقبوال.

فيما  العبور  بلدان  7-  مسؤوليات 
املواد  في  املشروعة  التجارة  يخص 

الدولية للمراقبة  اخلاضعة 

املواد  في  والناجعة  السريعة  املشروعة  التجارة  تتسم   -475
وصول  لضمان  حاسمة  بأهمية  الدولية  للمراقبة  اخلاضعة 
األدوية إلى املرضى في حينها وتوافر املواد الكيميائية الالزمة 
ملراقبة  الدولية  املعاهدات  وتتضمن  الصناعية.  لالستخدامات 
اخلاضعة  املواد  في  التجارة  تنظيم  تكفل  أحكاما  املخدرات 
للمراقبة الدولية تنظيما فعاال، مبا يكفل توافر تلك املواد على 
نحو كاف، ومنع تسريبها في الوقت نفسه ألغراض إساءة استعمالها 
أو صنع املخدرات بصورة غير مشروعة. وفي هذا الصدد، تؤدي 
سلطات البلدان التي تستورد أو تصدر مواد خاضعة للمراقبة 
ستخدم كنقاط 

ُ
الدولية، وكذلك سلطات البلدان واألقاليم التي ت

عبور في التجارة املشروعة في هذه املواد، دورا في ضمان أمن 
سالسل التوريد. وترد االلتزامات التي يجب أن تنفذها الدول عند 
عبور شحنات من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية في إقليمها 
املخدرات، ملراقبة  الدولية  املعاهدات  من  مختلفة  أحكام   في 
املعدلة،  بصيغتها   1961 اتفاقية سنة  من   31 املادة  وخصوصا 
والفقرة 3 من املادة 12 من اتفاقية سنة 1971، والفقرتان 9 و10 
من املادة 12 من اتفاقية سنة 1988، وكذلك في أحكام قرارات 
عديدة صادرة عن اجلمعية العامة، ال سيما قراراتها دا-4/20 
واالجتماعي،  االقتصادي  واملجلس   ،1998 لعام  هاء  إلى  ألف 
 ال سيما القراران 39/2003 و41/2004، وجلنة املخدرات، ال سيما
توضيح  الفرعي  القسم  بهذا  ويراد  و5/60.   10/50 القراران 
املقتضيات املتصلة بدور السلطات في تأمني الشحنات العابرة 
من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية، متييزا لها عن الواردات 

أو الصادرات من هذه املواد.

أن  من  العبور  بلدان  في  السلطات  تتحقق  أن  ويجب   -476
شحنات املخدرات أو املؤثرات العقلية اخلاضعة للمراقبة الدولية 
االتفاقية  مقتضيات  مع  تتوافق  داعمة  مبستندات  مصحوبة 
الدولية ذات الصلة ملراقبة املخدرات. ومن األهمية مبكان أن 

 ترفق بالشحنة نسخة من إذن التصدير الصادر من البلد املصدر
من  التأكد  من  العبور  بلدان  في  املعنية  السلطات  تتمكن  حتى 
في  الواردة  املعلومات  مع  ووجهتها  الشحنة  محتويات  تطابق 
 مستندات النقل ذات الصلة. وينبغي أن تكون نسخة إذن التصدير
قد صدر  كان  إذا  عما  النظر  بصرف  ورقيا،  ماديا  مستندا 
تتمكن  أن  لضمان  إلكتروني،  أم  ورقي  شكل  في  أصال 
تفتيش عند  بسهولة  التحقق من صحتها  من  املعنية   السلطات 

الشحنة العابرة.

وفي حال وجود شحنة حتتوي على مخدر أو مؤثر عقلي   -477
خاضع للمراقبة الدولية غير مصحوبة بإذن تصدير، وجب على 
السلطات في بلد العبور أن حتتجزها. وهذا تدبير مؤقت لتمكني 
البلدان  في  السلطات  مع  التأكد  من  العبور  بلد  في  السلطات 
املستوردة واملصدرة من أن الشحنة مشروعة، وذلك لتأمني وجود 
إذن التصدير املالئم قبل السماح للشحنة مبواصلة املرور. وإذا 
تعذر التحقق من صحة الشحنة، يجوز للسلطات في بلد العبور أن 

حتتجزها.

ويجب أيضا على السلطات في بلدان املرور العابر، إضافة   -478
املخدرات  أذون تصدير سارية بشحنات  إرفاق  التأكد من  إلى 
واملؤثرات العقلية العابرة اخلاضعة للمراقبة الدولية، أن تكفل عدم 
تغيير عبوة هذه الشحنة بدون تصريح من السلطات املختصة. 
وعالوة على ذلك، يجب أن تكفل السلطات في بلدان العبور عدم 
إخضاع املادة املشحونة ألية عملية تغير طبيعتها، مثل حتويلها إلى 

مادة أخرى أو إلى مستحضر ما.

وفيما يتعلق باملواد الكيميائية اخلاضعة للمراقبة مبوجب   -479
نظاما  تنشئ  أن  احلكومات  على  يجب   ،1988 عام  اتفاقية 
املشبوهة.  املعامالت  لكشف  تسهيال  الدولية  التجارة  ملراقبة 
وتشترك سلطات بلدان العبور، جنبا إلى جنب سلطات البلدان 
املصدرة واملستوردة، في املسؤولية عن إبالغ نظرائها في وقت 
مادة  من  شحنة  بأن  لالعتقاد  ما يدعو  هناك  كان  إذا  مبكر 
للمخدرات املشروع  غير  الصنع  في  لالستخدام  ه  توجَّ  ما قد 
ن  تضمِّ أن  ينبغي  احلاالت،  هذه  وفي  العقلية؛  أو املؤثرات 
أي  وعن  التسديد  وسائل  عن  معلومات  أية  بالغها  السلطات 
ومبوجب  االعتقاد.  هذا  إلى  أدت  أخرى  جوهرية  عناصر 
بالفقرة 10 )أ( من املنشأ عمال  للتصدير  السابق  البالغ   نظام 
ر  املادة 12 من اتفاقية سنة 1988، ينبغي أن تبلغ سلطات البلد املصدِّ
سلطات بلدان العبور مسبقا بأي شحنة من هذه املواد املقررة أن 
تعبر إقليمها. وتشترط بعض احلكومات أيضا إصدار أذون باملرور 
العابر، وإن كانت اتفاقية سنة 1988 ال تشترط إصدار هذه األذون.

وفيما يتعلق بالشحنات في املناطق احلرة واملوانئ احلرة،   -480
تشترط أحكام االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات أن تطبق الدول 
جميع تدابير املراقبة ذات الصلة على املواد اخلاضعة للمراقبة 
الدولية، مبا فيها التدابير التي تنطبق على شحنات تلك املواد 
التي تعبر إقليمها. وال تعفي مناطق التجارة احلرة أو املوانئ احلرة 
شحنات املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية من أي تدابير رقابية واردة 

في االتفاقيات.

http://undocs.org/A/RES/60/5
http://undocs.org/A/RES/50/10
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وتختلف شحنات املواد العابرة اخلاضعة للمراقبة الدولية   -481
تستخِدم  ألن األولى  املواد،  هذه  تصدير  إعادة  عمليات  عن 
 ببساطة الهياكل األساسية اللوجستية لبلد ما لالنتقال بحالتها
أيضا  ويجوز  التوريد.  سالسل  إحدى  عبر  َمس 

ُ
ت أن  دون 

من شروط  إطار  ما في  بلدا  تدخل  أن  العابرة   للشحنات 
املراقبة اجلمركية لكي تغادر أحد موانئ ذلك البلد دون أي تغيير 

في العبوة.

وفي املقابل، تشتمل إعادة تصدير مادة خاضعة للمراقبة   -482
الدولية على سلسلة من عمليات االستيراد والتصدير املأذون بها 
فيما بني عدة بلدان كائنة على امتداد سلسلة توريد يعاد فيها 
تعبئة أو جتهيز بعض من هذه املادة أو كلها على طول الطريق. 
يقوم  الدولية  للمراقبة  خاضعة  مادة  تصدير  يعيد  بلد  وأي 
أو الصيدالنية  الكيميائية  أنشطة صناعته  لتيسير  عادة  بذلك 
لكيان  يسمح  أو أنه  أجنبية  ألسواق  املوجهة  املنتجات  لصنع 
 ما ببساطة أن يعيد بيع املادة في إطار عملية مراجحة. وعمال
اتفاقية سنة 1988، فإن أي  12 من  املادة  )أ( من   10 بالفقرة 
شحنة من مادة كيميائية سليفة مدرجة في اجلدول األول موجهة 
التالي، املستورد  البلد  سلطات  إبالغ  تستلزم  التصدير   إلعادة 

قبل التصدير.

مبوجب  بالتزاماتها  احلكومات  ر 
ِّ
تذك أن  الهيئة  وتود   -483

املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات والقرارات ذات الصلة الصادرة 
واالجتماعي وجلنة  االقتصادي  واملجلس  العامة  عن اجلمعية 
املخدرات، بأن تكفل التجارة املأمونة واآلمنة في املواد اخلاضعة 

للمراقبة الدولية لدى عبور شحنات تلك املواد في إقليمها.

باء- أفريقيا

تشير البيانات املتاحة عن املضبوطات إلى أن االجتار بالكوكايني 
ال يزال يشكل حتديا رئيسيا للبلدان في شمال أفريقيا وغربها. 
وكذلك االجتار بالقنب والترامادول وتعاطيهما ال يزاالن يشكالن 

حتديا للعديد من البلدان في أفريقيا.

يعيق انعدام البيانات الرسمية عن مضبوطات املخدرات وانتشار 
تعاطيها قدرة بلدان هذه املنطقة على التصدي للتحديات التي 
تفرضها املخدرات على كل منها، كما يعيق قدرة املجتمع الدولي 

على تقدمي الدعم لها.

أفريقيا من املناطق التي تسجل فيها أدنى مستويات توافر العقاقير 
املخدرة واملؤثرات العقلية لألغراض الطبية والعلمية.

الرئيسية 1- التطورات 

على الرغم من عدم ورود بيانات اإلبالغ الرسمي من العديد   -484
من البلدان في املنطقة، ال تزال عدة بلدان في غرب أفريقيا تبلغ 
عن مضبوطات قياسية من الكوكايني الذي يجري تهريبه من أمريكا 

اجلنوبية وأوروبا. وتشير األحجام االستثنائية الكبيرة من املضبوطات 
التي أبلغت عنها كابو فيردي وكوت ديفوار، إلى جانب األحجام 
األكبر من املضبوطات التي أبلغت عنها بلدان أخرى، إلى أن منطقة 
شمال أفريقيا وغربها ال تزال تستخدم كمركز إعادة شحن لالجتار 
جار بالترامادول وإساءة استعماله ميثالن 

ِّ
بالكوكايني. وال يزال االت

تهديدا كبيرا، والسيما للبلدان في غرب أفريقيا ووسطها.

وأفريقيا من املناطق التي تثير قلقا خاصا فيما يتعلق   -485
بضمان ورصد توافر العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية لألغراض 
الطبية والعلمية. وهي بوجه خاص، واستنادا إلى االستهالك املبلغ 
عنه للعقاقير املخدرة، من املناطق التي تسجل أدنى املستويات 
لتوفر املسكنات األفيونية األوسع استخداما. وال يزال حتديد 
مستويات استهالك أفريقيا من املؤثرات العقلية يشكل حتديا، إذ 
لم يقدم سوى ُربع بلدان املنطقة إلى الهيئة بيانات عن االستهالك 
بشأن أي مؤثر عقلي في السنوات القليلة املاضية. وتشدد الهيئة 
العقاقير املخدرة واملؤثرات  على عدم كفاية ما هو متوفر من 
العقلية في كثير من بلدان املنطقة، وتؤكد أهمية ضمان توافر 
املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية والوصول إليها على نحو كاف 
التطورات  حول  املعلومات  من  مزيد  ويرد  الطبية.  لألغراض 
األخيرة في ملحق تقرير الهيئة السنوي لعام 2022، املعنون حتى 
ال يترك أي مريض خلف الركب: التقدم املحَرز في ضمان ُسبل 
احلصول على كميات كافية من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية 

لألغراض الطبية والعلمية.

وتواصل الهيئة تقدمي خدمات بناء القدرات إلى البلدان   -486
الدولية  االتفاقيات  بالتزاماتها مبوجب  الوفاء  على  ملساعدتها 
الثالث ملراقبة املخدرات، وكذلك على التصدي للتحديات الوطنية 
التي تواجهها في مجال مراقبة املخدرات. وخالل الفترة املشمولة 
بالتقرير، نظم مشروع الهيئة للتعلم وبرنامجها العاملي لالعتراض 
السريع للمواد اخلطرة )برنامج غريدس( عدة حلقات عمل ودورات 
تدريبية لبلدان في أفريقيا. وميكن االطالع على معلومات إضافية 

في الفقرات 490 و492 و493 و494.

اإلقليمي 2- التعاون 

في كانون الثاني/يناير 2022، نظم املكتب اإلقليمي لغرب   -487
أفريقيا ووسطها التابع للمكتب املعني باملخدرات واجلرمية حلقة 
عمل إقليمية بعنوان “النظم املعنية مبراقبة املخدرات واملعلومات: 
حتسني النظم املعنية مبراقبة املخدرات واملعلومات من أجل تنفيذ 
توافق آراء لشبونة في بلدان غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية”. 
أنحاء مختلفة في هاتني  34 مشاركا من  العمل  وجمعت حلقة 
العمل املشترك على رصد  املنطقتني دون اإلقليميتني من أجل 
املخدرات باستخدام املؤشرات التي وضعت في إطار توافق آراء 
لشبونة، وتبادل املعلومات عن اجلهود اإلقليمية والوطنية، ووضع 
بحالة  املتعلقة  البيانات  نوعية  لتحسني  تنسيق  استراتيجيات 
املخدرات في بلدان هاتني املنطقتني دون اإلقليميتني، وتشجيع 
مجتمع إقليمي من األخصائيني لتحسني رصد املخدرات ونظم 

املعلومات ذات الصلة.
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وفي آذار/مارس 2022، نظمت جلنة اجلماعة االقتصادية   -488
لدول غرب أفريقيا حلقة عمل عبر اإلنترنت ملدة يومني خلبراء في 
 عالج اضطرابات تعاطي مواد اإلدمان. وشارك في حلقة العمل
58 مسؤوال من وزارات الصحة واملستشفيات وخدمات الصحة 
العقلية من بلدان اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا. وأذكت 
حلقة العمل الوعي بتطبيق املعايير الدولية لرعاية املرضى الذين 
يعانون من اضطرابات تعاطي مواد اإلدمان واستعرضت املوارد 
احلالية املتاحة للخبراء إلنشاء نظم فعالة ومنسقة للرعاية التي 
تركز على املريض من أجل التخفيف من اآلثار الضارة لتعاطي مواد 
اإلدمان. وفي ختام حلقة العمل، اتفق املشاركون على إنشاء شبكة 
خبراء عالج اإلدمان في غرب أفريقيا ملعاجلة اضطرابات تعاطي 

مواد اإلدمان في املنطقة.

وفي آذار/مارس 2022، أطلق مشروع الشراكة بني نيجيريا   -489
واالحتاد األوروبي استقصاء نيجيريا عن القنب، وهو أول عملية 
منهجية من نوعها في البلد. واستخدم االستقصاء االستشعار 
واليات ست  في  مربع  كيلومتر   4 500 مساحة  على  بعد   عن 
اللتقاط 185 17 صورة، وفرت باالقتران مع البيانات املستمدة من 
التحليق واملقابالت املنظمة في تلك الواليات، تقييم خط أساس 
ملدى انتشار زراعة القنب غير املشروعة. ووجد االستقصاء أن 
املساحة املزروعة بالقنب في تلك الواليات الست تقدر بـ900 8 
هكتار. وأكد أن حقول القنب تقع في أعماق الغابات الكثيفة، 
وبهذا أقام صلة بني زراعة القنب وإزالة الغابات. وتبني أيضا أن 
القنب يزرع مع محاصيل أخرى، إما إلخفاء نبتات القنب أو لتحقيق 
أرباح إضافية. وتبني أن استهالك القنب املزروع محليا يخصص 
في الغالب للسوق املحلية، وإن كانت بعض األدلة تشير إلى تهريبه 
 مؤشرات على ضلوع جماعات 

ً
إلى بلدان أخرى.وكانت هناك أيضا

إجرامية منظمة في تهريب القنب إلى مناطق أخرى من البلد أو إلى 
أسواق أجنبية غير مشروعة.

أفريقية  بلدان  ستة  شاركت   ،2022 نيسان/أبريل  وفي   -490
م من أجل تعزيز 

ُّ
في حلقة دراسية في إطار مشروع الهيئة للتعل

امتثالها لالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدرات. وشارك 
مسؤولون من إثيوبيا وإسواتيني وبوروندي وزامبيا وغانا ومالوي 
في حلقة دراسية لبناء القدرات عقدت عبر اإلنترنت. وأتيحت 
للمسؤولني احلكوميني فرصة لزيادة تعزيز قدراتهم فيما يتعلق 
برصد التجارة املشروعة في العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية 
استخدام  مواصلة  وفي  عنها،  واإلبالغ  الكيميائية  والسالئف 
 ،

ً
وإجماليا  .)I2ES( والتصدير  الدولي ألذون االستيراد  النظام 
للهيئة التابعة  اإللكترونية  التعلم  منائط  استخدام  في   تسجل 

 عن مراقبة املخدرات لدى السلطات الوطنية املختصة 
ً
145 مسؤوال

في 39 بلدا في أفريقيا)135(. وتدعم النمائط اإللكترونية البلدان 
التي تعمل على توسيع قدرتها من أجل مراقبة املخدرات واملؤثرات 

(135) إثيوبيا، إريتريا، إسواتيني، أنغوال، أوغندا، بوتسوانا، بوركينا فاسو، 

املتحدة،  تنزانيا  جمهورية  القمر،  جزر  اجلزائر،  تونس،  توغو،  بوروندي، 
زامبيا،  رواندا،  جيبوتي،  أفريقيا،  جنوب  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية 
فيردي،  كابو  غينيا،  غانا،  غابون،  سيراليون،  السودان،  السنغال،  زمبابوي، 
الكاميرون، كوت ديفوار، كينيا، ليبريا، ليبيا، ليسوتو، مدغشقر، مصر، املغرب، 

مالوي، موزامبيق، النيجر، نيجيريا.

العقلية والسالئف الكيميائية واكتساب فهم أعمق لإلطار الدولي 
ملراقبة املخدرات.

وفي نيسان/أبريل 2022، اشترك املكتب اإلقليمي لغرب   -491
أفريقيا ووسطها التابع للمكتب املعني باملخدرات واجلرمية ومكتب 
األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل وسفارة إسبانيا في 
تنظيم اجتماع ملجموعة دابلن الصغرى في غرب أفريقيا، وذلك في 
معهد سرفانتس في داكار. وتبادل املشاركون املعلومات واخلبرات 
في مجال مكافحة اجلرمية املنظمة عبر الوطنية في املنطقة، 

وال سيما االجتار باملخدرات.

وفي 14 و15 نيسان/أبريل 2022، نظم البرنامج العاملي   -492
لالعتراض السريع للمواد اخلطرة التابع للهيئة الدولية ملراقبة 
املخدرات حلقة عمل إقليمية عبر اإلنترنت للموظفني العاملني 
في اخلطوط األمامية في نيجيريا للتعامل مع القضايا املتعلقة 
بالتحديات املرتبطة بخطر املؤثرات النفسانية واالستجابة لها 
التابع ملشروع آيون )نظام  باستخدام نظام اإلخطار باحلوادث 
آيونيكس(. ووفرت حلقة عمل ثانية، عقدت باحلضور الشخصي 
في الفترة من 9 إلى 11 حزيران/يونيه 2022، تدريبا على اعتراض 
املؤثرات األفيونية واملواد الكيميائية ذات الصلة على نحو آمن 
وقدمت حتديثات بشأن االجتاهات الناشئة في االجتار باملخدرات.

نظم   ،2022 نيسان/أبريل   29 إلى   27 من  الفترة  وفي   -493
البرنامج العاملي لالعتراض السريع للمواد اخلطرة التابع للهيئة 
تدريبا في بنن استفاد منه 15 موظفا من موظفي إنفاذ القانون 
وركز على إذكاء الوعي وممارسات املناولة املأمونة املتصلة باملؤثرات 
النفسانية اجلديدة واملؤثرات األفيونية االصطناعية وغيرها من 
املواد اخلطرة وعلى تعزيز تبادل املعلومات باستخدام نظام اإلخطار 
باحلوادث التابع ملشروع آيون. وشارك في الفعاليات عدد من 
إدارات مكافحة املخدرات واإلدارات املعنية بشؤون احلدود واإلقامة 

وسلطات اجلمارك.

وفي يومي 13 و14 حزيران/يونيه 2022، نفذ البرنامج   -494
حلقة  للهيئة  التابع  اخلطرة  للمواد  السريع  لالعتراض  العاملي 
عمل ُعقدت في أكرا للتوعية والتدريب بشأن اعتراض املؤثرات 
األفيونية واملواد الكيميائية ذات الصلة على نحو آمن، واستفاد منها 
17 موظفا من العاملني في اخلطوط األمامية من هيئة األغذية 
والعقاقير في غانا وجلنة غانا ملراقبة املخدرات. وكان الهدف من 
حلقة العمل التدريبية هو تعزيز تبادل املعلومات ملكافحة االجتار 
باملؤثرات األفيونية واملؤثرات النفسانية اجلديدة باستخدام نظام 

اإلخطار باحلوادث التابع ملشروع آيون. 

وفي أيار/مايو 2022، أطلق االحتاد األفريقي احلوار العاملي   -495
من أجل خفض الطلب على املخدرات بني أفريقيا وآسيا وأمريكا 
الالتينية والكاريبي على هامش مؤمتر اجلمعية الدولية للمهنيني 
املعنيني مبنع تعاطي مواد اإلدمان، الذي عقد في أبوظبي. وتنسق 
املبادرة وتوائم اجلهود اجلماعية التي تبذلها احلكومات في تلك 
املناطق ملعاجلة عدد من املسائل املتعلقة باملخدرات، مبا في ذلك 

خفض الطلب واالرتهان والعالج والرعاية.
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وفي حزيران/يونيه 2022، عقد االحتاد األفريقي الدورة   -496
العادية األولى ملؤمتر الدول األطراف في معاهدة وكالة األدوية 
األفريقية، التي نظمت في أديس أبابا. وفي الدورة، اعتمد املؤمتر 
نظامه الداخلي، ونظر في تقرير التقييم املتعلق مبقر الوكالة، 
واختار رواندا الستضافته. وشارك في الدورة ممثلون عن مفوضية 

االحتاد األفريقي ووكالة االحتاد األفريقي للتنمية.

وعقد البرنامج العاملي لالعتراض السريع للمواد اخلطرة   -497
)برنامج غريدس( املؤمتر العاملي األول ملوظفي العمليات املعنيني 
باعتراض الفنتانيالت واملؤثرات األفيونية االصطناعية واملواد 
اخلطرة ذات الصلة، في فيينا من 1 إلى 5 آب/أغسطس 2022. 
 وضم احلدث أكثر من 140 مشاركا من مختلف أنحاء العالم،
منهم 14 مشاركا من جمهورية تنزانيا املتحدة والسنغال وغانا 
نحو  على  شاركوا  ونيجيريا،  ومالوي  واملغرب  فيردي  وكابو 
األفيونية املؤثرات  بشأن  القدرات  وبناء  التوعية  في   عملي 

االصطناعية.

السنوي  العملي  االجتماع  غريدس  برنامج  وعقد   -498
اخلامس بشأن مكافحة االجتار باملخدرات االصطناعية واملواد 
البريد والبريد السريع  الكيميائية اخلطرة من خالل خدمات 
والشحن اجلوي، في فيينا من 6 إلى 9 أيلول/سبتمبر 2022. 
حكومة   30 من  موظفا   60 من  ما يقرب  احلدث  هذا  وضم 
 ومنظمة دولية، مبن فيهم موظف من نيجيريا. وعقدت البلدان
املشاركة باالجتماع أيضا اجتماعات ثنائية ومتعددة األطراف 
الدولية الهيئة  من  بتيسير  احلدود،  عبر  التعاون   لتعزيز 

ملراقبة املخدرات.

واستضاف برنامج غريدس حلقة العمل األقاليمية حول   -499
باملواد  االجتار  ملنع  واخلاص  العام  القطاعني  بني  الشراكات 
من  الفترة  في  الشيخ، مصر،  في شرم  التي عقدت  اخلطرة، 
11 إلى 14 أيلول/سبتمبر 2022. وحضر هذا احلدث أكثر من 
120 ممثال عن 30 حكومة و5 منظمات دولية و15 من مقدمي 
اخلدمات املتعلقة باإلنترنت ورابطاتهم، مبن فيهم 24 مشاركا 
من اجلزائر وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وكينيا ومصر واملغرب 
ونيجيريا. وتبادل املشاركون أفضل املمارسات وأمثلة عن حاالت 
إلكترونية لالجتار  القطاع اخلاص ومنصات  استغالل وكاالت 
الدولي  العملياتي  التعاون  باملواد اخلطرة، وذلك بهدف تعزيز 
 إلساءة استخدام اخلدمات املشروعة املتعلقة 

ً
عبر احلدود منعا

باإلنترنت في املستقبل.

الوطنية واإلجراءات  والسياسات  3- التشريعات 

في نيسان/أبريل 2022، أقامت حكومة موريشيوس منصة   -500
عبر اإلنترنت لتعزيز الضوابط املفروضة على التجارة املشروعة 
تعديل أعقاب  في  واستعمالها،  للرقابة  اخلاضعة  املواد   في 

عام 2021 لقانون املخدرات اخلطرة لعام 2000. ومبوجب تشريعات 
مراقبة املخدرات في البلد، يتعني على جميع الكيانات التي متارس 
جتارة املواد واستعمالها أن تستخدم املنصة اإللكترونية اجلديدة 

لتسجيل جميع أنشطة معامالتها. وجنمت إقامة املنصة اإللكترونية 
عن تنفيذ التوصيات الصادرة عن جلنة التحقيق املعنية باالجتار 

باملخدرات في البلد في عام 2018.

وفي نيسان/أبريل 2022، أصدرت حكومة املغرب املرسوم   -501
للقانون القانونية  األحكام  بعض  يطبق  الذي   ،2.22.159  رقم 
رقم 13.21 الذي يسمح بزراعة القنب بصورة قانونية في البلد 
ألغراض طبية وعلمية. ويحدد املرسوم ثالثة أقاليم في املغرب 
سيكون زرع القنب وحصاده فيها قانونيني. وأنشأ املرسوم أيضا وكالة 
وطنية لتنظيم األنشطة املتعلقة بالقنب، ستشرف على الترخيص 
واإلجراءات اإلدارية األخرى املتصلة بإنتاج القنب في البلد. وأخيرا، 
يضع املرسوم متطلبات تنظيمية محددة يجب على منتجي القنب 

اتباعها.

آذار/مارس ونيسان/أبريل من عام 2022، أدخلت  وفي   -502
ملراقبة  قوانينها  على  تعديالت  عدة  املتحدة  تنزانيا  جمهورية 
املخدرات وقوانينها اجلنائية املتعلقة باالجتار باملخدرات وجرائم 
املخدرات  مراقبة  لقانون  تعديل  ويوسع  املخدرات.  تعاطي 
املخدرات  مراقبة  سلطة  صالحيات   2015 لعام  وإنفاذها 
وإنفاذها إلجراء عمليات تفتيش عن املخدرات. ويسمح تعديل 
لقانون اإلجراءات اجلنائية باالتفاق التفاوضي لتخفيف العقوبة 
باملخدرات.  االجتار  قضايا  في  للمتهمني  بالذنب  اإلقرار  عند 
وباإلضافة إلى ذلك، ألغي التجرمي في اجلرائم البسيطة لتعاطي 
املخدرات، مع التركيز على النهج التي تركز على الصحة بالنسبة 
لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي املخدرات. بيد 
 أن تعاطي املخدرات في األماكن العامة ال يزال جرمية يعاقب

عليها القانون.

واالجتار والصنع  واإلنتاج  4- الزراعة 

يعرقل حتليل حالة االجتار باملخدرات في أفريقيا االفتقار   -503
البيانات  تشير  ذلك،  ومع  املنطقة.  في  الرسمية  البيانات  إلى 
املحدودة املتاحة إلى أن االجتار بالكوكايني ال يزال يشكل شاغال 
رئيسيا للبلدان في شمال أفريقيا وغربها. وتشهد جميع أنحاء 
املنطقة الزراعة غير املشروعة للقنب وراتنج القنب وضبطهما، 
ولكنها تبعث على أشد القلق في شمال أفريقيا. وأبلغت بعض 
البلدان عن عمليات اجتار متفرقة مبخدرات أخرى، مبا فيها 
 .)MDMA( ميثامفيتامني  ديوكسي  وميثيلني  البنزوديازيبينات 
ويصعب حتديد مدى انتشار االجتار بالترامادول. ولكن حدثت 
عدة مضبوطات كبيرة من الترامادول في غرب أفريقيا، وال سيما 

في نيجيريا. 

وتشجع الهيئة جميع دول املنطقة على أن تعزز جهودها   -504
الساعية إلى اعتراض اإلجتار باملخدرات وأن تتيح، من ثم، جميع 
املعلومات والبيانات املتعلقة بجهودها الرامية إلى مكافحة االجتار 
باملخدرات، وال سيما البيانات عن املضبوطات، لكي تطلع عليها 
هيئات األمم املتحدة، مبا فيها املكتب املعني باملخدرات واجلرمية 
املصلحة  املخدرات، فضال عن أصحاب  ملراقبة  الدولية  والهيئة 
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اآلخرين املعنيني. وتشجع الهيئة أيضا الدول املانحة على إدراج 
لتقدمي  برامجها  من  كجزء  وحتليلها  املعلومات  جلمع  برامج 

املساعدة إلى بلدان املنطقة.

وال تزال بلدان شمال أفريقيا وغربها تبلغ عن مضبوطات   -505
قياسية من الكوكايني، األمر الذي يشير إلى أن االجتار باملخدرات 
ال يزال يشكل حتديا كبيرا في املنطقة. وضبطت سلطات كابو 
فيردي، مبساعدة بحرية الواليات املتحدة واإلنتربول، 6 أطنان 
نيسان/ للبلد في  اإلقليمية  املياه  الكوكايني من سفينة في   من 

أبريل 2022، وهذا يشبه اعتراضا نفذته البحرية الفرنسية في خليج 
غينيا، بالقرب من أبيدجان، كوت ديفوار، في آذار/مارس 2021. 
وعالوة على ذلك، في نيسان/أبريل 2022، ضبطت السلطات في 
كوت ديفوار أكثر من طنني من الكوكايني في أبيدجان وسان بيدرو 
أثناء عملية استمرت أسبوعا واحدا. وأبلغت الوكالة الوطنية إلنفاذ 
قوانني املخدرات في نيجيريا عن عدة مضبوطات من الكوكايني 
تراوحت كمياتها بني بضعة كيلوغرامات وعشرات الكيلوغرامات، 
البلد. وأفادت السلطات املغربية  وحدث معظمها في مطارات 
بضبط ما يقرب من 85 كيلوغراما من الكوكايني في النصف األول 
من عام 2022، ولم ترد تقارير عن مضبوطات كبيرة من النوع 
الذي شوهد في عام 2021، عندما مت ضبط ما مجموعه 1,8 طن. 

وال يزال االجتار بالقنب وراتنج القنب يتركز بشدة في شمال   -506
أفريقيا، على الرغم من اإلبالغ عن مضبوطات القنب في جميع 
 أنحاء املنطقة. وتشير الكميات املبلغ عنها في النصف األول من
املضبوطات. ففي حزيران/ كمية  انخفاض في  إلى  عام 2022 
 
ً
يونيه 2022، أبلغت السلطات اجلزائرية عن ضبط 724 كيلوغراما
في  القنب(  من  مشتقة  مجففة  )مادة   )kif( الـ“كيف”  من 
املغرب.  مع  البلد  حدود  على طول  إقليمها،  من  الغربي  اجلزء 
املغربية  السلطات  2022، صادرت  األول من عام  النصف  وفي 
حوالي 1,1 طن من راتنج القنب و31,5 طنا من القنب. وال تزال 
 2022 عام  في  القنب  مضبوطات  عن  اإلضافية  البيانات 
ب املقارنات مع السنوات السابقة.  محدودة حتى اآلن، مما يصعِّ
مضبوطات  عن  البلدان  من  العديد  أبلغ   ،2021 لعام  وبالنسبة 
واسعة النطاق من القنب وراتنج القنب مبستويات أعلى مما كانت 
 عليه في السنوات السابقة. إذ أبلغت اجلزائر عن ضبط أكثر من
طنا   12 عن ضبط  فاسو  بوركينا  وأبلغت  القنب.  من  طنا   71
القنب  راتنج  من  طنا   16,7 السنغال  وضبطت  القنب.  من 
من  طنا   380 من  أكثر  السودان  وضبط  القنب.  من  طنا  و30 
طعت أخشابها بصورة

ُ
 القنب، كان بعضها مزروعا في غابات ق

غير مشروعة.

ولكن  محدودة،  بالهيروين  باالجتار  املتعلقة  والبيانات   -507
 عدة بلدان في املنطقة أبلغت عن مضبوطات منه. وفي متوز/

يوليه 2022، أبلغت نيجيريا عن ضبط 23 كيلوغراما من الهيروين، 
اجلنوب  من  تهريبها  وجرى  األطفال،  أغذية  في  مخبأة  كانت 
األفريقي. وفي أيار/مايو 2022، نفذت جمهورية تنزانيا املتحدة 
عملية كبرى ضبط فيها أكثر من 174 كيلوغراما من الهيروين. 
وأبلغ كل من بوركينا فاسو وتوغو واجلزائر والسنغال وغامبيا 
 وغانا وموريشيوس وناميبيا والنيجر عن مضبوطات هيروين في

عام 2021 تراوحت بني عدة مئات من الغرامات وعدة كيلوغرامات، 
في حني أبلغت جنوب أفريقيا عن ضبط 158,2 كيلوغراما من 

الهيروين في الفترة نفسها.

والبيانات املتعلقة باالجتار باملخدرات األخرى في أفريقيا   -508
محدودة. ومع ذلك، أبلغت عدة بلدان عن بعض املضبوطات خالل 
عام 2022. وأبلغ املغرب عن ضبط كميات صغيرة من عقار ميثيلني 
ديوكسي ميثامفيتامني )MDMA(، وأبلغ النيجر عن ضبط عدة 
كيلوغرامات من امليثامفيتامني، وأبلغت بوركينا فاسو عن ضبط 
نصف كيلوغرام من امليثامفيتامني، ونيجيريا عن ضبط 000 350 
قرص من الكوديني. وبالنسبة لعام 2021، أبلغ املغرب عن ضبط 
أكثر من 1,6 مليون قرص من مؤثرات عقلية مختلفة، مبا في ذلك 

عدة بنزوديازيبينات.

 سوى عدد قليل من 
َ
غ الهيئة

ِّ
وبالنسبة لعام 2021، لم يبل  -509

باملضبوطات  املتعلقة  اإللزامية  باملعلومات  أفريقيا  في  البلدان 
اتفاقية من  والثاني  األول  اجلدولني  في  املدرجة  املواد   من 
وقد  الدولية.  للمراقبة  اخلاضعة  غير  املواد  ومن   1988 سنة 
أعاق ذلك حتديد االجتاهات الناشئة في الصنع غير املشروع 
للمخدرات في القارة األفريقية. بيد أن املعلومات املتاحة تشير 
إلى أن أفريقيا ال تزال تتأثر باالجتار بالسالئف الكيميائية واملواد 
الكيميائية غير املجدولة على الصعيد الدولي. وميكن االطالع على 
استعراض شامل حلالة مراقبة السالئف واملواد الكيميائية التي 
يكثر استخدامها في صنع العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية على 
نحو غير مشروع في أفريقيا في تقرير الهيئة لعام 2022 عن تنفيذ 

املادة 12 من اتفاقية سنة 1988)136(.

طبية  غير  ألغراض  الترامادول  استعمال  يزال  وال   -510
وفي  أفريقيا.  ووسط  غرب  في  وال سيما  قلق،  مصدر  يشكل 
إلنفاذ  الوطنية  الوكالة  أبلغت   ،2022 عام  من  األول  النصف 
عن  النيجيرية  اجلمارك  ودائرة  نيجيريا  في  املخدرات  قوانني 
عدة مضبوطات كبيرة من الترامادول، مبا في ذلك 1,5 مليون 
قرص وزنها اإلجمالي 886 كيلوغراما ُضبطت في آذار/مارس، 
و9,1 ماليني قرص وزنها اإلجمالي 1,3 طن ُضبطت في نيسان/
كيلوغرامات  407 اإلجمالي  وزنها  قرص  و000 500   أبريل، 
اإلجمالي  وزنها  و2,7 مليون قرص  ُضبطت في حزيران/يونيه، 
فاسو  بوركينا  وأبلغت  متوز/يوليه.  في  ُضبطت  طن   1,6
 والنيجر عن عمليات ضبط لعدة آالف من أقراص الترامادول
خالل عام 2022. وبالنسبة لعام 2021، أبلغت توغو واجلزائر 
 والسنغال وكوت ديفوار ومالي والنيجر ونيجيريا عن مضبوطات

من الترامادول.

والعالج 5- الوقاية 

ال يزال نقص املعلومات وبيانات االنتشار املتاحة يعوق   -511
ويعيق  أفريقيا.  في  املخدرات  تعاطي  انتشار  مدى  حتديد 
نطاق  حتديد  على  املنطقة  قدرة  البيانات  في  النقص  هذا 
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الفصل األول- حتليل االجتاه نحو تقنني استعمال القنب ألغراض غير طبية  69 

سعي  أمام   
ً
عائقا يشكل  أنه  كما  وعواقبه.  املخدرات  تعاطي 

للمشكلة  بفاعلية  التصدي  إلى  الدولي  واملجتمع  احلكومات 
من والعالج  للوقاية  األدلة  على  قائمة  برامج  وتنفيذ   باعتماد 

تعاطي املخدرات. 

وتكرر الهيئة دعوتها جميع الدول في املنطقة إلى استحداث   -512
آليات لتحسني جمع املعلومات عن معدل انتشار تعاطي املخدرات 
بهدف وضع استراتيجيات للوقاية والعالج من تعاطي املخدرات 
بلد كل  احتياجات  لتلبية  صمم خصيصا 

ُ
وت األدلة  إلى   تستند 

على حدة.

ووفقا لتقرير املخدرات العاملي لعام 2022 الصادر عن   -513
املكتب املعني باملخدرات واجلرمية، بلغ معدل االنتشار التقديري 
الستهالك القنب في أفريقيا 6,54 في املائة من السكان )حوالي 
في  مبا  األفيونية،  للمؤثرات  وبالنسبة  شخص(.  49,2 مليون 
االنتشار  معدل  بلغ  طبيا،  املوصوفة  األفيونية  املؤثرات  ذلك 
)حوالي  املائة  في   1,23 العقاقير  تلك  الستهالك  التقديري 
عليها  ويغلب  لألفيونيات،  وبالنسبة  شخص(.  ماليني   9,2
 الهيروين، يقدر معدل انتشار االستهالك بنسبة 0,49 في املائة

)3,6 ماليني شخص(. ولم تتجاوز معدالت انتشار استهالك العقاقير 
 املخدرة األخرى في أفريقيا أكثر من 0,3 في املائة من السكان في

عام 2020. وبالنسبة لكثير من املواد، لم تتوفر بيانات االنتشار في 
بعض املناطق دون اإلقليمية في أفريقيا.

وفي عام 2021، أنشأت اجلزائر مركزين يقدمان العالج   -514
البديل للمواد األفيونية املفعول باستخدام امليثادون، حيث تلقى 100 
مريض ذلك العالج. وتخطط احلكومة لتوسيع نطاق البرنامج لكي 

يعالج عددا إجماليا يبلغ 320 مريضا بحلول نهاية عام 2023.

وفي شباط/فبراير 2022، نشرت موريشيوس تقريرا عن   -515
مسح سكاني لألشخاص الذين يتعاطون املخدرات. ويستند التقرير 
ملكافحة  الوطنية  الرئيسية  مثل اخلطة  القائمة،  املبادرات  إلى 
املخدرات للفترة 2019-2023، من أجل معاجلة مشكلة املخدرات 
في البلد. ويتضمن التقرير عددا من التوصيات للحد من وصمة 
العار لألشخاص الذين يتعاطون املخدرات ومن التمييز املتصل 
باضطرابات تعاطي املخدرات، وتوصيات لتحسني خدمات العالج، 
وتشجيع اتباع نهج متكامل متعدد القطاعات للتصدي لتعاطي 

املخدرات في البلد.

كينيا  في   2021 عام  في  أجريت  دراسة  وخلصت   -516
إساءة أن  إلى  البلد،  في  املخدرات  تعاطي  اجتاهات  م   تقيِّ

استعمال األدوية املوصوفة طبيا آخذ في االرتفاع بسبب انخفاض 
 تصورات الضرر املرتبط باستعمال تلك املواد كأدوية قانونية.
اخلاضعة  البنزوديازيبينات  من  أنواع  عدة  هي  املعنية  واملواد 
والترامادول،  الكوديني  عن  فضال  الدولية،  للمراقبة 
والصيدليات. املستشفيات  من  عليها  احلصول  يتم   التي 
 استعمال منتجات القنب الصاحلة لألكل، مبا في 

ً
ويتزايد أيضا

ذلك الكعك واحللويات. وتقدم الدراسة مجموعة من التوصيات 
 للتصدي إلساءة استعمال العقاقير املخدرة، مبا في ذلك توصية

واملستشفيات  الصيدليات  في  أفضل  ضوابط  بوضع 
اجلمهور  بتوعية  وتوصية  األدوية،  تسريب  منع  أجل  من 
واألضرار البلد  في  املخدرة  للعقاقير  الناشئة   باالجتاهات 

املرتبطة بها. 

وخالل عام 2021، قدمت جمهورية تنزانيا املتحدة خدمات   -517
عالجية ألكثر من 000 890 شخص يعانون من اضطرابات مختلفة 
دمت اخلدمات في مراكز متخصصة 

ُ
مرتبطة بتعاطي املخدرات. وق

للعالج وفي املستشفيات اإلقليمية ومستشفيات املقاطعات التي 
توجد بها وحدات للصحة العقلية. وباإلضافة إلى ذلك، يدير البلد 
اآلن 14 موقعا للعالج ببدائل املؤثرات األفيونية تستعمل امليثادون 
والبوبرينورفني، وتقع في جميع أنحاء البلد وتقدم خدمات العالج ملا 
 يقرب من 500 11 شخص على أساس يومي. وفي نيسان/أبريل 2022،
أصدرت احلكومة مجموعة من املبادئ التوجيهية للمدربني تتناول 
كيفية زيادة الوعي بني األطفال والشباب واآلباء بشأن الوقاية من 

تعاطي املخدرات وآثار االجتار باملخدرات.

األمريكية جيم- القارة 

أبلغت عدة بلدان في املنطقة عن مضبوطات لكميات كبيرة من 
الكوكايني، مما يشير إلى حدوث زيادات في االجتار باملخدرات في 
أعقاب القيود التي فرضت على التنقل خالل جائحة كوفيد-19.

غياب تقديرات حديثة النتشار تعاطي املخدرات في معظم بلدان 
ب تقييم طبيعة ونطاق إساءة  أمريكا الوسطى والكاريبي يصعِّ
استعمال املخدرات ومدى انتشارها في بلدان أمريكا الوسطى 

والكاريبي، ويعرقل تكييف أساليب التصدي للمشكلة.

والكارييب الوسطى  أمريكا 

الرئيسية 1- التطورات 

ال تزال منطقة أمريكا الوسطى والكاريب ي، نتيجة ملوقعها   -518
اجلغرافي وهشاشة مؤسسات احُلكم فيها، تتعرض لالستغالل من 
مة الدولية 

َّ
جانب العصابات املحلية واجلماعات اإلجرامية املنظ

خذ منها منطقة عبور وإعادة شحن لتهريب املخدرات غير  التي تتَّ
املشروعة الناشئة في أمريكا اجلنوبية إلى األسواق االستهالكية 
في أمريكا الشمالية وأوروبا. ويرتبط االجتار باملخدرات ارتباطا 
متزايدا باالجتار باألشخاص، واالجتار باألسلحة النارية، وغسل 
األموال، والفساد، واجلرمية السيبرانية، وتستفيد تلك اجلماعات 
اإلجرامية أيضا من عوامل أخرى مزعزعة لالستقرار مثل أزمات 

الصحة والهجرة. 

ففي األمن.  وانعدام  العنف  من  املنطقة  هذه  وتعاني   -519 
عام 2022، أبلغت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 
عن تفاقم العنف واالشتباكات في هايتي بني العصابات املسلحة 
املتنافسة في العاصمة بورت أو برنس، مما أجبر مئات األشخاص 
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على الفرار من منازلهم. وفي السلفادور وغواتيماال وهندوراس، 
تقوم عصابتا الشوارع مارا سالفاتروتشا )املعروفة أيضا باسم 
“MS-13”) وباريو 18 بتزويد األسواق املحلية باملخدرات غير 
املشروعة لتكملة مصدر دخلها الرئيسي من االبتزاز. ولكن هذه 
العصابات ليست متورطة بشكل كبير في االجتار باملخدرات على 

الصعيد الدولي)137(.

وعلى الرغم من أن املعلومات الشاملة املتعلقة بإجمالي   -520
في املنطقة  في  املضبوطة  املشروعة  غير  املخدرات   كميات 
عام 2021 لم تكن متاحة حتى وقت كتابة هذا التقرير، إال أن 
بعض التقارير اإلعالمية واحلكومية غير الرسمية تشير إلى أن 
إجمالي كميات املخدرات غير املشروعة، مبا في ذلك الكوكايني، 
التي ضبطت في أمريكا الوسطى في عام 2021 ميكن أن تكون 
وأفاد   .2020 أبلغ عنها في عام  التي  الكميات  بكثير من  أكبر 
بعض اخلبراء الوطنيني أنه على الرغم من استمرار الصنع غير 
املشروع للكوكايني خالل جائحة كوفيد-19، لم تتمكن اجلماعات 
اإلجرامية من نقل هذا املخدر بسبب القيود على التنقل حتى 
طلقت املخدرات من أماكن تخزينها مع تخفيف 

ُ
عام 2021، عندما أ

قيود السفر. ووفقا لألرقام األولية، ضبطت بنما 117 طنا من 
الكوكايني في عام 2021، بزيادة قدرها 48 طنا عن عام 2020. 
وفي عام 2021، ضبطت كوستاريكا ما مجموعه 44,3 طنا من 
هيدروكلوريد الكوكايني، وهذا ميثل أكبر عملية ضبط للمخدر 
الدومينيكية  اجلمهورية  وأبلغت  املاضية.  الثالثة  العقود  في 
 أيضا عن ضبط كميات قياسية من املخدرات غير املشروعة في
عام 2021، بلغت 25,5 طنا، مبا في ذلك 19,1 طنا من الكوكايني.

البلدان  نشرت جلنة   ،2021 األول/ديسمبر  كانون  وفي   -521
تقييميا وطنيا  تقريرا   33 املخدرات  تعاطي  ملكافحة  األمريكية 
بشأن سياسات املخدرات والتدابير التي تدعم الوقاية والعالج 
والتعافي في القارة األمريكية، وتقيم تلك التقارير مدى التزام 
الدول األعضاء في منظمة الدول األمريكية بخطة عمل املنظمة 
لنصف الكرة األرضية الغربي بشأن املخدرات للفترة 2025-2021 
)انظر الفقرة 531 أدناه(. وعالوة على ذلك، أصدرت جلنة البلدان 
األمريكية ملكافحة تعاطي املخدرات امللخص التنفيذي للتقرير 
املتعلق بإمدادات العقاقير املخدرة في القارة األمريكية لعام 2021، 
الذي يحلل البيانات في نصف الكرة الغربي ويوفر معلومات عن 
االجتاهات والتحديات والقضايا الناشئة لواضعي السياسات وعامة 
اجلمهور. ونشرت جلنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخدرات 
أيضا تقريرا عن خصائص األشخاص الذين يلتمسون العالج من 
املخدرات في منطقة البحر الكاريبي )انظر الفقرة 557 أدناه(. 
ونشر املكتب املعني باملخدرات واجلرمية تقريرا عن املخدرات 
االصطناعية واملؤثرات النفسانية اجلديدة في أمريكا الالتينية 

والكاريبي لعام 2021 )انظر الفقرتني 532 و547 أدناه(. 

عن  عاملية  عامة  ملحة   ،2 الكتيب   ،2022 العاملي  املخدرات  تقرير   (137)

الفقرة   ،)2022 املتحدة،  األمم  )منشورات  وعرضها  املخدرات  على  الطلب 

.”
ً
املعنونة “دور املخدرات في النزاعات التي حدثت مؤخرا

اإلقليمي 2- التعاون 

واصلت جلنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخدرات   -522
والهيئة الدولية ملراقبة املخدرات واملكتب املعني باملخدرات واجلرمية 
اإلنترنت  عبر  تدريبية  دورات  وتقدمي  خبراء  اجتماعات  تنظيم 
للسلطات الوطنية املختصة في بلدان أمريكا الوسطى والكاريبي. وقد 
 عن مراقبة املخدرات من السلطات 

ً
ل ما مجموعه 81 مسؤوال تسجَّ

 في أمريكا الوسطى والكاريبي من أجل 
ً
الوطنية املختصة في 16 بلدا

استخدام منائط التعلم اإللكترونية التابعة للهيئة. وتدعم النمائط 
التي تعمل على توسيع قدرتها على مراقبة  البلدان  اإللكترونية 
املخدرات واملؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية واكتساب فهم أعمق 
لإلطار الدولي ملراقبة املخدرات. وفي كانون األول/ديسمبر 2021، 
شاركت كوبا ونيكاراغوا، إلى جانب بلدان من أمريكا اجلنوبية، في 
حلقة دراسية افتراضية من مشروع الهيئة للتعلم بهدف تعزيز امتثال 
البلدان لالتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات، مبا في ذلك الرصد 
واإلبالغ عن االجتار املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية والسالئف 
الكيميائية، فضال عن استخدام منصة النظام الدولي ألذون االستيراد 

.)I2ES( والتصدير

وعقد البرنامج العاملي لالعتراض السريع للمواد اخلطرة   -523
)برنامج غريدس( املؤمتر العاملي األول ملوظفي العمليات املعنيني 
واملواد  االصطناعية  األفيونية  واملؤثرات  الفنتانيالت  باعتراض 
اخلطرة ذات الصلة، في فيينا من 1 إلى 5 آب/أغسطس 2022. 
وضم احلدث أكثر من 140 مشاركا من مختلف أنحاء العالم، منهم 4 
مشاركني اجلمهورية الدومينيكية وغواتيماال، شاركوا على نحو عملي 

في التوعية وبناء القدرات بشأن املؤثرات األفيونية االصطناعية.

وعقد برنامج غريدس االجتماع العملي السنوي اخلامس   -524
بشأن مكافحة االجتار باملخدرات االصطناعية واملواد الكيميائية 
اخلطرة من خالل خدمات البريد والبريد السريع والشحن اجلوي، 
حضره ما يقرب من 60 موظفا من 30 حكومة ومنظمة دولية، 
منها الوكالة املعنية بتنفيذ تدابير مكافحة اجلرمية واإلجراءات 
األمنية التابعة للجماعة الكاريبية. وعقدت البلدان املشاركة في 
االجتماع أيضا اجتماعات ثنائية ومتعددة األطراف لتعزيز التعاون 

عبر احلدود، بتيسير من الهيئة.

وفي أيلول/سبتمبر 2022، أبرمت الهيئة اتفاقا تشغيليا مع   -525
الوكالة املعنية بتنفيذ تدابير مكافحة اجلرمية واإلجراءات األمنية 
التابعة للجماعة الكاريبية لدعم تبادل املعلومات واالستخبارات 
والتدريب واجلهود االستراتيجية التعاونية ملكافحة االجتار باملؤثرات 
األفيونية اخلطرة واملؤثرات النفسانية اجلديدة واملواد الكيميائية 

ذات الصلة. 

وقدمت جلنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخدرات   -526
املساعدة التقنية إلى الدول األعضاء في منظمة الدول األمريكية 
ومراصدها الوطنية املعنية باملخدرات من خالل تنظيم أنشطة 
تدريبية عبر اإلنترنت واجتماعات مائدة مستديرة بشأن مختلف 
املواضيع املتصلة مبراقبة املخدرات، مبا في ذلك نظم اإلنذار 
املبكر. وفي عام 2021، تلقى نظام اإلنذار املبكر للقارة األمريكية 
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وتناولت  وتوباغو.  وترينيداد  السلفادور  من  مرة  ألول  تنبيهات 
املعني  املكتب  نظمها  التي  العمل  وحلقات  التدريبية  الدورات 
باملخدرات واجلرمية، ضمن مواضيع أخرى، الوقاية من تعاطي 
النفسانية الطبية  املخدرات لدى األطفال واملراهقني والرعاية 
ملتعاطي مواد اإلدمان ومرضى فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز. 
وفي تشرين األول/أكتوبر 2021، أطلقت السلفادور وكوستاريكا 
واجلرمية،  باملخدرات  املعني  املكتب  مع  بالتعاون  وكولومبيا، 
 االستراتيجية دون اإلقليمية لتحسني اعتراض االجتار باملخدرات

والسالئف الكيميائية. 

وفي كانون األول/ديسمبر 2021، أطلقت منظمة الصحة   -527
الشاملة  الصحية  “الرعاية  بعنوان  مشروعا  األمريكية  للبلدان 
الالتينية  أمريكا  في  املخدرات  تعاطي  باضطرابات  للمصابني 
والكاريبي”. وسيستمر املشروع ملدة 18 شهرا ويقدم الدعم التقني 
إلى بنما وجامايكا وكوستاريكا وثالثة بلدان أخرى في أمريكا 
تدابير  وتنفيذ  تطوير  على  الوطنية  قدراتها  لتحسني  اجلنوبية 
استجابة صحية واجتماعية للمشاكل املتعلقة بتعاطي مواد اإلدمان. 
قدرات  في حتسني  املشروع  سيساعد  اخلصوص،  وجه  وعلى 
األخصائيني الصحيني واالجتماعيني على الكشف عن اضطرابات 
تعاطي مواد اإلدمان، وتنفيذ التدخالت املبكرة، وحتسني إدارة 
السكان املعرضني للخطر، وصياغة السياسات الصحية. ويهدف 
املشروع أيضا إلى حتسني التعاون بني الوكاالت الصحية الوطنية 

ووكاالت مراقبة املخدرات.

وفي شباط/فبراير 2022، أطلق االحتاد األوروبي وبلدان   -528
أمريكا الالتينية والكاريبي مرحلة ثالثة من برنامج التعاون بني 
أمريكا الالتينية والكاريبي واالحتاد األوروبي في مجال سياسات 
املخدرات )برنامج كوبوالد الثالث(، الذي دعم التعاون اإلقليمي 
الثنائي بشأن سياسات املخدرات على مدى العقد املاضي. ويجري 
تنفيذ برنامج كوبوالد الثالث على مدى فترة أربع سنوات بدأت 
في شباط/فبراير 2021، وذلك بتمويل يصل إلى 15 مليون يورو. 
وتشمل البلدان املشاركة في البرنامج أنتيغوا وبربودا وبربادوس 
وبليز وبنما وترينيداد وتوباغو وجامايكا وجزر البهاما واجلمهورية 
الدومينيكية ودومينيكا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وسانت 
كيتس ونيفس وسانت لوسيا والسلفادور وغرينادا وغواتيماال وكوبا 
وكوستاريكا ونيكاراغوا وهايتي وهندوراس. ويركز البرنامج على 
عدة مجاالت منها برامج وخدمات عالج االرتهان للمخدرات التي 
تلبي احتياجات النساء والفئات السكانية الضعيفة، وعلى وضع نظم 
وطنية إلعادة إدماج األشخاص الذين يعانون من مشاكل تعاطي 
املخدرات، واستعراض التناسب في القانون اجلنائي، واستخدام 

السلع واملوجودات املصادرة ألغراض اجتماعية.

املكتب  بني  املشترك  احلاويات  مراقبة  برنامج  وواصل   -529
املعني باملخدرات واجلرمية ومنظمة اجلمارك العاملية العمل في 
موانئ بحرية في تسعة بلدان في أمريكا الوسطى والكاريبي، هي: 
بنما، جامايكا، جزر البهاما، اجلمهورية الدومينيكية، السلفادور، 
البرنامج  ساعد  وقد  هندوراس.  كوستاريكا،  كوبا،  غواتيماال، 
سلطات املوانئ على استخدام تقنيات املراقبة احلديثة للكشف 
عن السلع غير املشروعة، مبا في ذلك املخدرات غير املشروعة 

املخبأة في حاويات، وذلك دون تعطيل التجارة املشروعة. وفي أيار/
مايو 2022، نظمت منظمة اجلمارك العاملية حلقة عمل إقليمية عبر 
اإلنترنت بشأن مناطق التجارة احلرة للقارة األمريكية والكاريبي، 
حضرها خبراء من إدارات اجلمارك وسلطات مناطق التجارة احلرة 
وجهات القطاع اخلاص ومنظمة الدول األمريكية. وتناولت حلقة 
العمل العناصر الرئيسية املحددة في إرشادات منظمة اجلمارك 
العاملية بشأن تطبيق اإلجراءات اجلمركية املناسبة في مناطق 

التجارة احلرة. 

وكانت أنتيغوا وبربودا وبربادوس وبليز وبنما وترينيداد   -530
وسانت  ودومينيكا  الدومينيكية  واجلمهورية  وجامايكا  وتوباغو 
لوسيا  وسانت  ونيفس  كيتس  وسانت  غرينادين  وجزر  فنسنت 
وهندوراس  وكوستاريكا  وغواتيماال  وغرينادا  والسلفادور 
الدوليتني  البحريتني  العمليتني  في  شارك  بلدا   40 بني  من 
باملخدرات  االجتار  ملكافحة  الثامنة  وأوريون  السابعة  أوريون 
ما مجموعه ضبط  عن  العملية  وأسفرت   .2021 عام   في 
 471 طنا من املخدرات غير املشروعة، مبا في ذلك 145 طنا من

هيدروكلوريد الكوكايني. 

الوطنية واإلجراءات  والسياسات  3- التشريعات 

انصب تركيز جولة التقييم الثامنة آللية التقييم املتعددة   -531
األطراف لبلدان القارة األمريكية، التي نشرت في عام 2021، على 
تدابير الوقاية والعالج ودعم التعافي. وتشير تقارير التقييم إلى أن 
عدة بلدان في نصف الكرة الغربي، مبا فيها بلدان أمريكا الوسطى 
التصدي  إلى إحراز تقدم في مجاالت مثل  والكاريبي، بحاجة 
للوصم والتهميش االجتماعي، وحتتاج إلى وضع أو تنفيذ تدابير 
 تنظيمية، مبا في ذلك معايير العتماد برامج الوقاية وخدمات

الرعاية والعالج. 

وال تزال املعلومات املتعلقة بالتدابير القانونية للتصدي   -532
لظهور مؤثرات نفسانية جديدة في أمريكا الوسطى والكاريبي 
محدودة في الغالب. وفي وقت كتابة هذا التقرير، كانت املعلومات 
املتعلقة بالتدابير القانونية للتصدي لظهور مؤثرات نفسانية جديدة 
والواردة في منشور املكتب عن املخدرات االصطناعية واملؤثرات 
النفسانية اجلديدة في أمريكا الالتينية والكاريبي لعام 2021، 
متاحة لتسعة بلدان فقط في أمريكا الالتينية والكاريبي، مبا فيها 

ترينيداد وتوباغو وكوستاريكا ونيكاراغوا. 

وفي عام 2021، بدأ املجلس الوطني املعني مبكافحة تعاطي   -533
املخدرات في بربادوس مناقشة حول إنشاء قطاع القنب الترفيهي. 
ووفقا ملا ذكره املجلس، ستركز املناقشات على كيفية حتقيق التوازن 
بني األرباح االقتصادية املحتملة من زراعة القنب وبيعه من جانب 
وتوفير الدعم للبرامج الرامية إلى منع تعاطي القنب، وال سيما 
بني القصر واملراهقني، من جانب آخر. وشجع املجلس الوطني 
لألغراض القنب  استهالك  بشأن  مناقشة  إجراء  على   أيضا 
غير الطبية، مع إيالء االعتبار ملسألة النمو االقتصادي مقابل 

التكاليف االجتماعية.
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وفي آذار/مارس 2022، وافق مجلس الشيوخ في بليز على   -534
مشروع قانون مراقبة وترخيص القنب والقنب الصناعي لعام 2022، 
الذي يقنن، باالقتران مع النسخة املعدلة مؤخرا من قانون إساءة 
استخدام العقاقير املخدرة، استعمال القنب لألغراض غير الطبية 
وإنتاجه جتاريا وبيعه في البلد. وتقنن هذه القوانني استعمال القنب 
لألغراض غير الطبية للبالغني حصرا، وتضع إطارا لبدء هذه 
الصناعة في بليز، على أن تشرف عليها جلنة ملراقبة القنب. وعلى 
الرغم من أن القانون لقي دعما من احلكومة، إال أن مجلس الوزراء 
علق اعتماده كقانون من أجل تلقي املزيد من التوصيات وإلتاحة 
 الفرصة للمؤسسات الدينية لكي تقدم التماسا إلجراء استفتاء

بهذا الشأن.

وفي أيار/مايو 2022، وقعت وزارة الشباب في اجلمهورية   -535
الدومينيكية واملجلس الوطني للمخدرات اتفاقية تعاون بني املؤسسات 
ملعاجلة مشاكل تعاطي املخدرات بني الشباب. واتفقت املؤسسات 
على وضع استراتيجية تهدف إلى احلد من تعاطي املخدرات غير 
املشروعة وتوزيعها واالجتار بها، من خالل وضع ورصد سياسات 

وإجراءات من أجل صحة الشباب الدومينيكي ورفاهه.

وفي عام 2021، نشرت اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات   -536
في السلفادور تقريرا وطنيا عن حالة املخدرات في البلد يغطي 
فترة 18 شهرا من عام 2020 إلى منتصف عام 2021. وبدأ العمل 
أيضا على صياغة استراتيجية وطنية جديدة للمخدرات للفترة 
2022-2027. وباإلضافة إلى ذلك، تعلم الهيئة مببادرة احلكومة 
لتنظيم بيع واستخدام آالت صنع األقراص بغية منع تسريبها وإساءة 

استخدامها في صنع املخدرات بصورة غير مشروعة.

ومن املعروف أن فجوة دارَين في بنما، وهي شريط كثيف من   -537
الغابات بالقرب من احلدود مع كولومبيا، تستغل لالجتار باألسلحة 
بنما  2022، أطلقت حكومة  واملخدرات واألشخاص. وفي عام 
حملة تسمى “وانا هومارادا” )Wana humaradá(. وتنفذ احلملة 
باالشتراك مع دائرة احلدود الوطنية والدائرة البحرية اجلوية 
الوطنية ودائرة الهجرة الوطنية، وستعالج األنشطة اإلجرامية، مبا 
في ذلك االجتار بالبشر واالجتار باملخدرات والتعدين غير املشروع 

في مقاطعة دارين. 

املتعددة  الدراسات  معهد  أطلق   ،2022 أيار/مايو  وفي   -538
املتصلة  اجلرائم  ومنع  لدراسة  الوطنية  واللجنة  التخصصات 
باملخدرات )CONAPRED( في بنما مشروع “املجتمع العالجي” 
كبرنامج رعاية للمراهقني من متعاطي املواد غير املشروعة الذين 
وفي املجتمع.  في  اإلدماج  وإعادة  التأهيل  إعادة  إلى   يسعون 

عام 2022، أطلقت حكومة غواتيماال حملة بعنوان “استمتع بغواتيماال 
خالية من املخدرات” تهدف إلى منع استهالك املخدرات في البلد.

وفي عام 2021، أصبحت ترينيداد وتوباغو أول بلد في   -539
منطقة البحر الكاريبي يتبع منوذج إدارة القضايا/الرعاية، الذي 
يعزز التعاون بني نظام العدالة والنظام الصحي، وكذلك التعاون مع 
اخلدمات االجتماعية، بهدف تيسير الوصول إلى العالج وبرامج 

اإلدماج االجتماعي كبديل للسجن.

واالجتار والصنع  واإلنتاج  4- الزراعة 

ضبط من القنب في القارة األمريكية كميات أكبر من أي 
ُ
ت  -540

مخدر آخر، وتليها الكميات املضبوطة من الكوكايني ومشتقاته. 
ولكن احلصة اإلجمالية للقارة األمريكية في املضبوطات العاملية 
من عشبة القنب انخفضت من 84 في املائة من املجموع العاملي 

في عام 2010 إلى 58 في املائة في عام 2020.

في  القنب  زراعة  مؤشرات  ملختلف  حتليل  ويشير   -541
املنطقة إلى وجود زراعة كبيرة للقنب في غواتيماال وكوستاريكا 
وهندوراس في أمريكا الوسطى وفي ترينيداد وتوباغو وجامايكا 
وبالنسبة  .2020-2010 الفترة  الكاريبي في  البحر   في منطقة 
للفترة 2016-2020، كانت بلدان جامايكا وغواتيماال وهندوراس 
 بني بلدان املنشأ 

ً
في أمريكا الوسطى والكاريبي هي األكثر ذكرا

واملغادرة والعبور لعشبة القنب في املنطقة.

وأبلغت سلطات كوستاريكا عن ضبط كميات قياسية من   -542
عشبة القنب في عام 2021 بلغت 21,7 طنا، وهو أكبر إجمالي 
ملضبوطات هذه املادة منذ عام 1990. وفي األشهر اخلمسة األولى 
من عام 2022، ضبطت 10,6 أطنان أخرى من عشبة القنب في 
البلد. وأبلغت كوستاريكا عن إبادة 000 800 نبتة قنب وغواتيماال 
عن إبادة 1,9 مليون نبتة قنب في عام 2021. وفي عام 2021، ضبط 

34,8 طنا من عشبة القنب في جامايكا. 

وقد أظهرت الزيادات في مضبوطات الكوكايني العاملية، في   -543
بلدان ُصنع الكوكايني أساسا، اجتاها تصاعديا واضحا على مدى 
العقدين املاضيني، وال سيما في الفترة 2015-2020. وتظهر البيانات 
املتاحة أيضا أنه على مدى العقدين املاضيني انتقلت الكمية األكبر من 
الكوكايني املضبوط من منطقة البحر الكاريبي إلى أمريكا الوسطى، 
بسبب زيادة تهريب الكوكايني من كولومبيا على طول الدرب املمتد 
من املحيط الهادئ إلى أمريكا الوسطى وأمريكا الشمالية، بدال من 

تهريبه عبر املحيط األطلسي والبحر الكاريبي. 

لت حصة أمريكا الوسطى 10 في املائة 
َّ
وفي عام 2020، مث  -544

وحصة منطقة البحر الكاريبي 1 في املائة من جميع مضبوطات 
التنفيذي  للملخص  ووفقا  العالم.  أنحاء  جميع  في  الكوكايني 
للتقرير املتعلق بإمدادات العقاقير املخدرة في القارة األمريكية 
لعام 2021، الصادر عن جلنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي 
املخدرات، بلغ متوسط الكمية املضبوطة في كل عملية ضبط في 
بالتقرير 2019-2016، الفترة املشمولة   أمريكا الوسطى خالل 
البحر  منطقة  وفي  تقريبا.  كيلوغراما   30 إلى  كيلوغراما   25
تراوحت  الفردية، حيث  املضبوطات  كميات  تذبذبت  الكاريبي، 
املتوسطات السنوية ألوزان كل عملية ضبط بني 1,5 كيلوغرام 

و16 كيلوغراما.

ومعظم الكوكايني املضبوط في االحتاد األوروبي أو أثناء   -545
 في 

ً
ُينقل مباشرة عن طريق البحر، وأساسا عبوره إلى أوروبا 

حاويات من بلدان الصنع الرئيسية للكوكايني أو من البلدان املجاورة 
لها في أمريكا اجلنوبية وأمريكا الوسطى والكاريبي. ويدخل بعض 
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الكوكايني أيضا إلى االحتاد األوروبي عن طريق اجلو، وال سيما 
عن طريق رحالت الركاب التجارية أو طائرات الشحن أو الطيران 
العام )الطائرات املدنية اخلاصة(. ووفقا للمركز األوروبي لرصد 
املخدرات واإلدمان، يتوقع أن يزداد استخدام طائرات رجال األعمال 
اخلاصة لنقل الكوكايني مباشرة من أمريكا اجلنوبية والكاريبي 
إلى غرب أوروبا في املستقبل. وساهم توقف النقل اجلوي العاملي 
للركاب خالل جائحة كوفيد-19 في انخفاض كبير في االجتار 

بالكوكايني بهذه الوسيلة في عام 2020.

ووفقا للملخص التنفيذي للتقرير املتعلق بإمدادات العقاقير   -546
املخدرة في القارة األمريكية لعام 2021، الصادر عن جلنة البلدان 
األمريكية ملكافحة تعاطي املخدرات، كانت غواتيماال هي البلد 
األفيون  أو خشخاش  الهيروين  ذكر  الذي  املنطقة  في  الوحيد 
كمخدر مثير للقلق خالل الفترة املشمولة بالتقرير 2019-2016. 
غير أن بعض بلدان املنطقة قد يرتبط ارتباطا غير مباشر باالجتار 
باملؤثرات األفيونية االصطناعية. وفي عام 2022، نشرت جلنة 
الواليات املتحدة ملكافحة االجتار باملؤثرات األفيونية االصطناعية 
تقريرا يدرس تهديد املؤثرات األفيونية االصطناعية في الواليات 
املتحدة، مبا في ذلك صنع تلك املواد واالجتار بها على نحو غير 
قانوني، فضال عن أوجه القصور في مكافحة صنعها وتوزيعها 
غير املشروعني. وأشار التقرير إلى أن عددا من إعالنات الفنتانيل 
أو سالئفه ُربطت بنطاقات بريد إلكتروني يبدو أن منشأها في 
جزر  مثل  أخرى  بلدان  في  وكذلك  املتحدة  والواليات  الصني 
املكتب  الهيئة أن  البهاما وجامايكا. وفي هذا الصدد، تالحظ 
املعني باملخدرات واجلرمية واصل توفير التدريب الذي يركز على 
التحقيقات في اجلرائم السيبرانية ومقاضاة مرتكبيها في املنطقة.

عن  واجلرمية  باملخدرات  املعني  املكتب  لتقرير  ووفقا   -547
املخدرات االصطناعية واملؤثرات النفسانية اجلديدة في أمريكا 
الالتينية والكاريبي لعام 2021، شهدت أمريكا الالتينية والكاريبي 
توسعا وتنوعا في سوق املخدرات االصطناعية وظهورا سريعا 
ملجموعة واسعة املؤثرات النفسانية اجلديدة، وال سيما منذ عام 
2013. وعلى وجه اخلصوص، أدت زيادة صنع ميثيلني ديوكسي 
ميثامفيتامني )MDMA( في أوروبا إلى ظهور حبوب “إكستاسي” 
ميثامفيتامني  ديوكسي  ميثيلني  أعلى من  حتتوي على جرعات 
ومن ميثيلني ديوكسي ميثامفيتامني البلوري. ومن أوروبا، يجري 
تهريب “اإلكستاسي” في الغالب إلى املنطقة باستخدام اخلدمات 
بواسطة   

ً
أيضا ُيهرب  كان  كوفيد-19،  جائحة  وقبل  البريدية، 

املسافرين جوا.

عن  املنطقة  في  بلدان  عدة  أبلغت   ،2016 عام  ومنذ   -548
ذلك  مبا في  وامليثامفيتامني،  األمفيتامني  من  مضبوطات 
الدومينيكية  واجلمهورية  البهاما  وجزر  وبنما  وبليز  بربادوس 
والسلفادور وغواتيماال. وأبلغ عن مضبوطات من “اإلكستاسي” 
في أنتيغوا وبربودا وبنما وجزر البهاما واجلمهورية الدومينيكية 
وهندوراس،  كوستاريكا  بلدان،  وأبلغ  وكوستاريكا.  والسلفادور 
 .)LSD( عن مضبوطات من ثنائي إيثيالميد حمض الليسرجيك
في الكيتامني  من  مضبوطات  عن  وكوستاريكا  بنما   وأبلغت 

السنوات األخيرة.

وفي الفترة نفسها، أفيد بأن البلدان التالية مرتبطة بصنع   -549
و/أو جتهيز املخدرات االصطناعية واملؤثرات النفسانية اجلديدة 
بصورة غير مشروعة: بنما )املؤثرات النفسانية اجلديدة(، اجلمهورية 
الدومينيكية )“اإلكستاسي” والفنتانيل(، غواتيماال )األمفيتامينات(.

شفت مؤثرات نفسية 
ُ
واعتبارا من آب/أغسطس 2022، ك  -550

جديدة في البلدان واألقاليم التالية في املنطقة: بنما وترينيداد 
وتوباغو وجامايكا وجزر كاميان والسلفادور وغواتيماال وكوستاريكا 
وهندوراس. وأبلغت كوستاريكا عن أكبر عدد من املؤثرات النفسانية 

اجلديدة املختلفة.

والعالج 5- الوقاية 

تعد أمريكا الوسطى والكاريبي من املناطق التي تثير قلقا   -551
خاصا فيما يتعلق بضمان ورصد توافر العقاقير املخدرة واملؤثرات 
العقلية لألغراض الطبية والعلمية. وتعد هذه املنطقة على وجه 
اخلصوص، استنادا إلى استهالكها للعقاقير املخدرة املبلغ عنه، 
من بني املناطق التي حتظى بأقل نسبة توافر للمسكنات األفيونية 
. وال يزال حتديد مستويات استهالك املؤثرات العقلية 

ً
األكثر شيوعا

ألمريكا الوسطى والكاريبي يشكل حتديا، فثلث بلدان وأقاليم 
املنطقة فقط قدمت إلى الهيئة بيانات عن االستهالك بشأن أي 
مؤثر عقلي في السنوات القليلة املاضية. وتشدد الهيئة على عدم 
كفاية ما هو متوفر من العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية في 
كثير من بلدان املنطقة، وتؤكد أهمية ضمان توافر املواد اخلاضعة 
للمراقبة الدولية والوصول إليها على نحو كاف لألغراض الطبية. 
ويرد مزيد من املعلومات عن التطورات األخيرة في هذا الشأن 
في ملحق التقرير السنوي املعنون “حتى ال ُيترك أي مريض خلف 
الركب: التقدم املحرز في ضمان سبل احلصول على كميات كافية 
من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية”.

وتالحظ الهيئة بقلق استمرار غياب االستطالعات الوبائية   -552
عن انتشار تعاطي املخدرات في معظم بلدان أمريكا الوسطى 
السنوي  لالنتشار  التقديرات  أحدث  تاريخ  ويرجع  والكاريبي. 
لتعاطي الكوكايني بني عامة السكان الذين تتراوح أعمارهم بني 
أكثر من 10 سنوات، وينطبق هذا على عدد من  إلى  15 و64 
بلدان املنطقة، مبا في ذلك بربادوس وبليز وترينيداد وتوباغو 
ونيكاراغوا  لوسيا  وسانت  الدومينيكية  واجلمهورية  وجامايكا 
على  احلصول  تتيح  حديثة  تقييمات  وال تتوفر  وهندوراس. 
املنطقة. في  األفيونية  املؤثرات  استخدام  ملدى   تقديرات 
جلمع  األولوية  املعنية  البلدان  تعطي  بأن  الهيئة  وتوصي 
الطلب  ومدى  املخدرات  تعاطي  اجتاهات  عن  البيانات 
سياسة  وضع  في  بها  االسترشاد  أجل  من  العالج  على 
الشركاء  وتشجع  األدلة،  إلى  تستند  املخدرات  ملراقبة 
الدعم تقدمي  على  والدولية  اإلقليمية  واملنظمات   الثنائيني 

لهذه الغاية.

وعلى الرغم من أن انتشار تعاطي القنب في العام املاضي   -553
بني السكان البالغني في أمريكا الوسطى )3,1 في املائة( وفي 
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منطقة البحر الكاريبي )3,8 في املائة( أقل من املتوسط العاملي 
)4,1 في املائة(، فإن الزيادات التدريجية في انتشار تعاطي القنب 
بلدان  بعض  في  الصحية  الرعاية  لنظم  بالنسبة  مشكلة  تعتبر 
الكاريبي. ووفقا ألحدث البيانات املتاحة، بلغ معدل انتشار تعاطي 
القنب في العام املاضي بني السكان البالغني في عام 2016 في 

جامايكا 18 في املائة. 

ووفقا لتقرير املخدرات العاملي 2022، يقدر معدل االنتشار   -554
السنوي لتعاطي الكوكايني في أمريكا الوسطى والكاريبي بنحو 
0,96 في املائة و0,35 في املائة، على التوالي، لألشخاص الذين 
تتراوح أعمارهم بني 15 و64 عاما. وأمريكا الوسطى والكاريبي 
هما من مناطق العالم دون اإلقليمية التي تعيش فيها أعلى نسبة 
من األشخاص الذين يتلقون العالج من املخدرات بسبب تعاطي 
مواد من نوع الكوكايني. فعلى سبيل املثال، وفقا للنشرة اإلحصائية 
ملعهد كوستاريكا للمخدرات، كان عدد األشخاص الذين دخلوا 
مؤسسات استشفاء غير حكومية كمقيمني للعالج من املخدرات، 
من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو 2022، بسبب تعاطي الكوكايني 
والكوكايني احلصوي )كراك( أعلى بأربعة أضعاف من املقيمني 

للعالج بسبب تعاطي القنب. 

األمفيتامني  لتعاطي  السنوي  االنتشار  معدل  وقدر   -555
واملنشطات املوصوفة طبيا بني البالغني في أمريكا الوسطى بنسبة 
0,98 في املائة في عام 2020، أي دون تغيير عن عام 2019. ولم 
يبلغ تقرير املخدرات العاملي 2022 عن االنتشار السنوي لتعاطي 
األمفيتامني واملنشطات املوصوفة طبيا في منطقة البحر الكاريبي. 
ويبدو أن استهالك “اإلكستاسي”، الذي كان يتركز تقليديا بني 
الشباب في سياقات احلياة الليلية، قد حتول إلى تعاطي على نطاق 
أعم على مدى العقد املاضي في مناطق مختلفة. وفي عام 2020، 
كان معدل االنتشار السنوي لتعاطي “اإلكستاسي” هو األدنى بني 
ر بنسبة 0,17 في  املواد اخلاضعة للمراقبة التي أبلغ عنها، حيث قدِّ

املائة في أمريكا الوسطى و0,23 في املائة في الكاريب ي.

وانطالقا من قلق املجلس الوطني املعني بتعاطي املخدرات   -556
العالج من  يلتمسون  الذين  إزاء عدد األشخاص  بربادوس  في 
االرتهان للمخدرات، أطلق املجلس دراسة استقصائية للسالمة في 
مكان العمل في كانون األول/ديسمبر 2021. وشارك في الدراسة 
االستقصائية موظفون من وزارة الداخلية ومنظمات القطاع اخلاص 
التي عمل معها املجلس. وهذه الدراسة االستقصائية، إلى جانب 
الدراسات االستقصائية األخرى اجلارية واملقرر إجراؤها، مبا في 
ذلك الدراسة االستقصائية الوطنية لألسر املعيشية، والدراسة 
االستقصائية املعنونة “العوائق التي حتول دون العالج: العوامل 
التي تعوق حصول املرأة على العالج في بربادوس”، والدراسة 
االستقصائية الوطنية للمدارس الثانوية، والدراسة االستقصائية 
املستوى اجلامعي، ستواصل مساعدة  الدراسة على  ملؤسسات 
املجلس على وضع برامج للوقاية من املخدرات تستند إلى األدلة. 

ونشرت جلنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخدرات   -557
أيضا تقريرا عن خصائص األشخاص الذين يلتمسون العالج من 
املخدرات في منطقة البحر الكاريبي. واستند التقرير إلى حتليل 

لوا لتقييمهم من  تقييمات االلتحاق بالعالج ل  500 4 شخص ُحوِّ
أجل العالج في أنتيغوا وبربودا وبربادوس وبليز وترينيداد وتوباغو 
وجامايكا وجزر البهاما وسانت لوسيا وغرينادا وهايتي، للفترة 
من 2015 إلى 2017. وكان 90 في املائة من األشخاص الذين 
خضعوا للتقييم، وهم زبائن لدى مراكز العالج، من الذكور، و10 
في املائة من اإلناث. وكان معظم الذكور، وكذلك معظم اإلناث، 
عزابا. وكان نحو 44 في املائة من الزبائن يعملون/يعملون حلسابهم 
ألقي  وإجماال،  الوقت.  نفس  ويدرسون في  أو يعملون  اخلاص 
 القبض على 49 في املائة من الزبائن. وأفاد نصف إجمالي الزبائن
العالج قط من قبل، في حني  يتلقوا  لم  بأنهم  املائة(  )51 في 
أن حوالي 36 في املائة منهم عوجلوا من مرة إلى أربع مرات 
يلتحقون  الذين  األشخاص  أن  البالغات  وأفادت  حياتهم.  في 
لوسيا سانت  في  األكبر  النسبة  ميثلون  مرة  ألول   كزبائن 

)78 في املائة(، وسورينام )75 في املائة(، وأنتيغوا وبربودا )66 في 
املائة(، وجامايكا )59 في املائة(. وكانت مواد اإلدمان الرئيسية 
التي طلب العالج منها هي القنب )39 في املائة(، يليه الكحول )27 
في املائة(، والكوكايني احلصوي “كراك” )27 في املائة(، ومسحوق 
الكوكايني )4,5 في املائة(. وخضع 42 في املائة من الزبائن في 
فترة السنوات الثالث الختبار فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز، 
وأشار 2,4 في املائة منهم إلى أن االختبار أثبت إصابتهم بفيروس 

نقص املناعة البشرية.

الشمالية أمريكا 

تفاقم وباء اجلرعات املفرطة من املخدرات في أمريكا الشمالية 
في عام 2022 بسبب ازدياد إنتاج املؤثرات األفيونية االصطناعية 

واالجتار بها، ال سيما الفنتانيل غير املشروع.

ال يزال تنظيم تعاطي القنب ألغراض غير طبية في الواليات 
القضائية ألمريكا الشمالية يتطور على نحو ال يتسق مع أحكام 

اتفاقيات مراقبة املخدرات.

الرئيسية 1- التطورات 

أدى صنع املؤثرات األفيونية االصطناعية واالجتار بها   -558
بصفة غير مشروعة في أمريكا الشمالية إلى تفاقم وباء املؤثرات 
األفيونية وأزمة اجلرعات املفرطة من املخدرات في املنطقة، مفضيا 
إلى زيادة في الوفيات. وُسجل مزيد من الوفيات الناجمة عن 
جرعات مفرطة في كندا والواليات املتحدة على الرغم من اعتماد 
زة للتخفيف من اآلثار السلبية لتعاطي املخدرات، مثل  تدابير معزَّ
زيادة توافر النالوكسون وإمكانية احلصول عليه واستخدام شرائط 

اختبار الفنتانيل.

الصادرة  املؤقتة  البيانات  تشير  املتحدة،  الواليات  ففي   -559
ما يقدر  إلى حدوث  الصحية  لإلحصاءات  الوطني  املركز  عن 
اجلرعات  عن  الناجمة  الوفيات  من   107 622 بنحو  مجموعه 
املفرطة من املخدرات خالل عام 2021، وهي زيادة مبا يقرب 
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 من 15 في املائة عن الوفيات املقدرة البالغة 655 93 وفاة في
عام 2020. وزادت الوفيات الناجمة عن اجلرعات املفرطة التي 
تتعلق حتديدا باملؤثرات األفيونية االصطناعية من ما يقدر ب 834 57 
في عام 2020 إلى 238 71 في عام 2021. وتتوافر بيانات أقل عن 
اجلرعات املفرطة غير املميتة وعواقب تعاطي املخدرات، وهذا 
يسلط الضوء على وجود حاجة مستمرة إلى بناء نظام بيانات شامل 
يعمل في الوقت احلقيقي لتسجيل اجلرعات املفرطة غير املميتة 

في الواليات املتحدة.

وفي كندا، توفي في الفترة من كانون الثاني/يناير 2016 إلى   -560
 بسبب 

ً
كانون األول/ديسمبر 2021 ما ال يقل عن 052 29 شخصا

جرعات مفرطة تتعلق باملؤثرات األفيونية. وأبلغت وكالة الصحة 
العامة الكندية بأنه خالل السنة األولى من جائحة كوفيد-19 حدثت 
زيادة بنسبة 96 في املائة في الوفيات التي يظهر أنها ناجمة عن 
سمية املخدرات، حيث ارتفعت إلى 362 7 وفاة في الفترة من 
نيسان/أبريل 2020 إلى آذار/مارس 2021، مقارنة بوفيات العام 
السابق البالغة 747 3 وفاة. وحدث في عام 2021 ما مجموعه 
560 7 وفاة يظهر أنها ناجمة عن سمية املواد األفيونية. وأوضحت 
وكالة الصحة العامة الكندية أن تزايد سمية ما يعرض من املخدرات 
ساهم في تفاقم أزمة اجلرعات املفرطة، مع ازدياد الوفيات الناجمة 
عن ارتفاع مستوى التسمم/السمية أو عن التسمم الناجت عن تعاطي 

املؤثرات األفيونية أو املنشطات.

النشاط  إلى  باملخدرات  االجتار  منظمات  نفاذ  وتزايد   -561
التجاري واالقتصادي في أمريكا الشمالية. وتستخدم شبكات 
لالجتار  االجتماعي  التواصل  منصات  اإلجرامية  املخدرات 
على  التي حتتوي  املقلدة  طبيا  املوصوفة  وباألدوية  باملخدرات 
كميات مميتة من الفنتانيل. وقد أثبتت حكومات املنطقة وجود 
يه 

ِّ
صلة واضحة بني االجتار باملخدرات وما يرتبط به من عنف، تغذ

املنظمات اإلجرامية.

اإلقليمي  2- التعاون 

التقى عبر اإلنترنت ممثلون لكندا واملكسيك والواليات   -562
املتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 حلضور االجتماع السادس 
حلوار أمريكا الشمالية حول املخدرات. واستعرضت البلدان التقدم 
املحرز واإلجراءات املتخذة للتصدي إلنتاج املخدرات غير املشروعة 
واالجتار بها، مع إيالء اهتمام خاص لتناول الطرائق التي يستغل 
بها املجرمون سلسلة التوريد التجارية املشروعة. واتفقت البلدان 
ث األهداف  الثالثة على مسار للمضي قدما يوسع التعاون ويحدِّ
االستراتيجية ملعاجلة مشكلة املخدرات غير املشروعة وما يتصل بها 
من مخاوف تتعلق بالصحة والسالمة العموميتني. وستعزز البلدان 
الثالثة عملها الذي يتناول سلسلة التوريد غير املشروعة للمخدرات 
االصطناعية غير املشروعة وسالئفها الكيميائية واملعدات ذات 

الصلة التي تؤثر على أمريكا الشمالية. 

وفي قمة قادة أمريكا الشمالية التي عقدت في 18 تشرين   -563
الثاني/نوفمبر 2021، أصدرت بلدان املنطقة الثالثة بيانا نوهت 

فيه بتكاملها الوثيق في وقت يشهد حتديات عاملية معقدة. وحسب 
جائحة أثناء  تفاقمت  قد  األفيونية  املؤثرات  أزمة  فإن   البيان 
في  املائة  في   88 بنسبة  زيادة  ذلك حدوث  وشمل  كوفيد-19، 
 الوفيات الناجمة عن سمية املؤثرات األفيونية في كندا من نيسان/

أبريل 2020 إلى آذار/مارس 2021.

الذكرى  “إطار  واملكسيك  املتحدة  الواليات  ووضعت   -564
اآلمنة”،  واملجتمعات  العمومية  والصحة  لألمن  الثانية  املئوية 
الدبلوماسية. العالقات  املائتني من  البلدين عامهما   مع دخول 
ناقشت   ،2022 الثاني/يناير  31 كانون  في  عقد  اجتماع  وفي 
في  مبا  املشتركة،  األهداف  لتحقيق  مشتركا  نهجا  احلكومتان 
 ذلك التركيز على سياسة الصحة العمومية القائمة على األدلة؛
تعاطي  باضطرابات  للمصابني  شاملة  مجتمعية  رعاية  وتوفير 
املخدرات؛ وإيقاف اجلماعات اإلجرامية التي تتجر باملخدرات 
الثنائي تعاونهما  غايات  وتشمل  املشروعة.  غير   واألسلحة 
القدرات  وتوسيع  للحدود  العابرة  اجلرمية  منع  وأهدافه 
لالجتار  التصدي  مجال  في  القانون  إنفاذ  وقدرات  التنظيمية 
الذكرى  إطار  من  وكجزء  والسالئف.  االصطناعية  باملخدرات 
الفريق  املتحدة  والواليات  املكسيك  أطلقت  الثانية،  املئوية 
على  مشددتني  باألسلحة،  االجتار  ملكافحة  القومية  الثنائي 
من  والذخيرة  لألسلحة  املشروع  غير  التدفق  من  احلد  أن 
 الواليات املتحدة إلى املكسيك ضروري لبناء السالم ومكافحة

اجلرمية املنظمة.

األفيونية  باملؤثرات  االجتار  مكافحة  جلنة  إطار  وفي   -565
االصطناعية، ناقش مسؤولون حكوميون من املكسيك والواليات 
املتحدة اجلهود اجلارية للمنع املشترك إلنتاج املؤثرات األفيونية 
االصطناعية واالجتار بها. وأكدت حكومة الواليات املتحدة من 
جديد التزامها بالعمل مع شركائها، مبا فيهم املكسيك، للتصدي 
لوباء اجلرعات املفرطة واحلد من االجتار باملؤثرات األفيونية الذي 

يؤدي إلى اجلرعات املفرطة.

وفي 5 أيار/مايو 2022 عقدت كندا واملكسيك حوارا حول   -566
املجاالت  ملناقشة  األطراف،  املتعددة  والقضايا  اإلنسان  حقوق 
ذات االهتمام املشترك في املحافل الدولية، واملمارسات اجليدة، 
والتحديات التي يواجهها البلدان كالهما. والتزم البلدان بتقوية 
شراكتهما االستراتيجية وتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها. وفي 
إطار ذلك املحفل، تناولت احلكومتان التحديات والفرص املتاحة 
للتعاون بشأن سياسات املخدرات، وتبادلتا اخلبرات بشأن تنظيم 
سوق املخدرات وبشأن اجلهود املتعددة األطراف الرامية إلى كبح 

االجتار باألسلحة.

التابعة  التعلم اإللكترونية  وتسجل في استخدام منائط   -567
لدى  املخدرات  مراقبة  عن   

ً
مسؤوال  228 ما مجموعه  للهيئة 

والواليات  واملكسيك  كندا  في  املختصة  الوطنية  السلطات 
على  تعمل  التي  البلدان  اإللكترونية  النمائط  وتدعم  املتحدة. 
العقلية  واملؤثرات  املخدرات  مراقبة  أجل  من  قدرتها  توسيع 
الدولي لإلطار  أعمق  فهم  واكتساب  الكيميائية   والسالئف 

ملراقبة املخدرات.
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الوطنية واإلجراءات  والسياسات  3- التشريعات 

تواصل الواليات املتحدة، في جهودها ملكافحة املخدرات،   -568
إعطاء أولوية ملكافحة وباء املؤثرات األفيونية والتصدي لتزايد 
الوفيات الناجمة عن اجلرعات املفرطة من املخدرات. وفي 1 آذار/
مارس 2022، وصف رئيس الواليات املتحدة في خطابه عن حالة 
االحتاد خطة وطنية تدعو إلى زيادة التمويل للوقاية والعالج واحلد 
من الضرر والتعافي، استجابة لوجود 23 مليون شخص في مرحلة 
التعافي املتعلقة بتعاطي املخدرات. وفي عام 2021 أقر الكونغرس 
األمريكي خطة اإلنقاذ األمريكية التي تضمنت تخصيص 4 باليني 
دوالر للصحة النفسية واضطرابات تعاطي مواد اإلدمان، ووقع 

الرئيس بايدن عليها لتصبح قانونا.

وفي 21 نيسان/أبريل 2022 أحالت حكومة الواليات املتحدة   -569
إلى الكونغرس االستراتيجية الوطنية ملكافحة املخدرات لعام 2022 
التي تركز على اإلدمان غير املعالج واالجتار باملخدرات بصفتهما 
محركني لوباء اجلرعات املفرطة. وتدعو االستراتيجية إلى اتخاذ 
إجراءات للمساعدة على إنقاذ األرواح خالل وباء اجلرعات املفرطة 
من املخدرات، وتتناول خفض الطلب على املخدرات وعرضها على 
السواء، مبا في ذلك عن طريق إقامة بنية حتتية أقوى لعالج 
اضطرابات تعاطي مواد اإلدمان، واحلد من عرض املواد غير 
املشروعة من خالل إجراءات إنفاذ القانون املحددة األهداف، 

وتعطيل األنشطة االقتصادية للمنظمات اإلجرامية. 

وعالوة على ذلك، تركز االستراتيجية الوطنية ملكافحة   -570
املخدرات للواليات املتحدة على حتسني اإلنصاف العرقي وتدابير 
املخدرات،  سياسة  في  األدلة  على  القائمة  الضرر  من  احلد 
بالتعاون بني قطاعي الصحة العمومية والسالمة العمومية في 
البلد. ففي حني أن الوفيات الناجمة عن اجلرعات املفرطة تتزايد 
بني جميع املجموعات العرقية واإلثنية، فإنها تتزايد بأكبر سرعة 
بني مجموعات األقليات. وفيما يتعلق باحلد من تعاطي املواد غير 
املشروعة، تهدف االستراتيجية إلى خفض عدد الوفيات الناجمة 
عن اجلرعات املفرطة من املخدرات بنسبة 13 في املائة بحلول 
عام 2025. ويتمثل هدف ثاٍن ذو صلة في تخفيض النسبة املئوية 
ملن ُيعتبرون، وفقا للمعايير املقررة، مصابني باضطرابات تعاطي 
املؤثرات األفيونية واضطرابات  تعاطي  الكوكايني واضطرابات 
تعاطي امليثامفيتامني، وذلك بنسبة 25 في املائة بحلول عام 2025.

الصحة  وزارة  أعلنت   2021 األول/أكتوبر  تشرين  وفي   -571
واخلدمات اإلنسانية في الواليات املتحدة عن استراتيجية من 
أربعة أجزاء للوقاية من اجلرعات املفرطة، تستند إلى الوقاية 
ودعم  األدلة  على  القائم  والعالج  الضرر  من  واحلد  األولية 
في  املفرطة  اجلرعات  أزمة  االستراتيجية  وتتناول  التعافي. 
الواليات املتحدة، وتستفيد من خدمات الصحة العمومية والرعاية 
متنوعة.  عالجية  نُهج  لتوفير  اإلنسانية  واخلدمات  الصحية 
وجتسد االستراتيجية نية حكومة الواليات املتحدة حتقيق أقصى 
السكانية  للفئات  الصحة  مجال  في  اإلنصاف  من  قدر ممكن 
األول/ كانون  وفي  اخلدمات.  نقص  من  تاريخيا  تعاني   التي 

ديسمبر 2021، عقدت وزارة الصحة واخلدمات اإلنسانية، بالشراكة 

مع مكتب البيت األبيض للسياسة الوطنية ملكافحة املخدرات، أول 
قمة احتادية على اإلطالق للحد من الضرر.

ووقع رئيس الواليات املتحدة أمرين تنفيذيني في كانون   -572
األول/ديسمبر 2021 ملعاجلة األسباب واملصادر األساسية لألنشطة 
املفرطة من  إلى اجلرعات  تؤدي  التي  الوطنية  اإلجرامية عبر 
املخدرات. ويهدف األمران إلى تعطيل املنظمات اإلجرامية عبر 
الوطنية التي تتجر باملؤثرات األفيونية االصطناعية. ونتيجة لذلك، 
أنشأت حكومة الواليات املتحدة رسميا املجلس املعني باجلرمية 
املنظمة عبر الوطنية، الذي يضم ست وزارات ووكاالت رئيسية 
تشارك في اجلهود الرامية إلى مكافحة اجلرمية املنظمة عبر 
الوطنية. وستدير وزارة اخلارجية برنامج مكافآت املخدرات من أجل 
املساعدة على حتديد هوية املنتهكني الرئيسيني لقوانني املخدرات 
في الواليات املتحدة وتقدميهم إلى العدالة. ومنذ صدور األمرين 
التنفيذيني املتعلقني باملنظمات اإلجرامية عبر الوطنية واالجتار 
غير املشروع باملخدرات، حدد مكتب مراقبة األصول األجنبية التابع 
لوزارة اخلزانة 26 فردا و17 كيانا بصفتهم متجرين باملخدرات 

نني لالجتار بها.
ِّ
أو ممك

وفي نيسان/أبريل 2022 أصدرت إدارة مكافحة املخدرات   -573
في الواليات املتحدة أمرا مؤقتا خاصا بإدراج سبعة مؤثرات أفيونية 
اصطناعية غير فنتانيلية من فئة البنزمييدازول في اجلدول األول 
من قانون املواد اخلاضعة للمراقبة. وأبلغ مشروع املؤثرات األفيونية 
)“أوبيويدس”( التابع للبرنامج العاملي لالعتراض السريع للمواد 
اخلطرة )غريدس( التابع للهيئة هذا التغيير بإرسال إشعار خاص 
إلى ما يقرب من 000 2 جهة اتصال إلنفاذ القوانني واللوائح في 
جميع أنحاء العالم. وباإلضافة إلى ذلك، أقر كونغرس الواليات 
املتحدة متديدا مؤقتا للجدولة على مستوى الفئة للمواد املتصلة 
بالفنتانيل حتى 31 كانون األول/ديسمبر 2022، ووقع عليه رئيس 

الواليات املتحدة ليصبح قانونا.

وحتى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، سنت 37 والية في   -574
الواليات املتحدة لوائح للسماح باستعمال القنب لألغراض الطبية. 
وفي 2 شباط/فبراير 2022 وقع حاكم والية ميسيسيبي على قانون 
القنب الطبي في ميسيسيبي، الذي يجعلها الوالية السابعة والثالثني 

التي تسمح للمرضى بشراء منتجات القنب الطبية.

وفي 24 آذار/مارس 2022 أقر مجلس الشيوخ األمريكي   -575
تشريعا يوسع نطاق البحث العلمي والطبي حول القنب ومركباته، 
أبحاث  توسيع  قانون  ويأذن   .)CBD( الكانابيديول  فيها  مبا 
بالواليات  والعقاقير  األغذية  إلدارة  واملاريوانا  الكانابيديول 
املتحدة بإجراء البحوث والتحاليل بشأن الكانابيديول ومنتجات 
القنب الطبية، مغيرا صرامة اللوائح اخلاصة بالبحوث الطبية 
حول القنب. ويهدف التشريع إلى ضمان أن تكون البحوث املتعلقة 
التنظيمية  احلواجز  تقليل  مع  العلم،  على  قائمة  بالكانابيديول 
تقدم  بأن  التشريع  ويقضي  أيضا.  البحوث  بإجراء  املرتبطة 
لشؤون  الوطنية  واملعاهد  اإلنسانية  واخلدمات  الصحة  وزارة 
املحتملة والفوائد  الكونغرس عن األضرار  إلى  تقريرا   الصحة 

الستعمال القنب.
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وفي 26 متوز/يوليه 2022 أقر مجلس النواب األمريكي   -576
التشريع املقابل الرامي إلى تشجيع أبحاث القنب من خالل تبسيط 
عملية تقدمي الطلبات على الباحثني وإزالة احلواجز القائمة مع 
إدارة األغذية والعقاقير. واستند تبرير التغييرات التشريعية إلى 
بيانات تشير إلى وجود 4 ماليني مريض مسجل الستعمال القنب 
الطبي في الواليات املتحدة والعديد من األفراد اآلخرين الذين 
يستعملونه للعالج الذاتي. ولذلك كان التشريع يهدف إلى تشجيع 
البحوث اجلديدة الرامية إلى حتسني فهم نبات القنب وفوائده 

ومخاطره املحتملة. 

وسنت 21 والية وإقليمان ومقاطعة كولومبيا في الواليات   -577
املتحدة تدابير لتنظيم استعمال القنب ألغراض غير طبية للبالغني. 
وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أقر املقترعون اإلجراءين 
يسمحان  اللذين  وميسوري  ماريالند  واليتي  في  االقتراعيني 
 باالستخدام غير الطبي للقنب للبالغني الذين تزيد أعمارهم عن
املقترعون  رفض  حني  في  دستورية،  تعديالت  عبر  عاما   21
اإلجراءات االقتراعية التي تبيح وتنظم استخدام القنب غير الطبي 
في واليات أركنساس ونورث داكوتا وساوث داكوتا. وفي 6 تشرين 
األول/أكتوبر 2022، أصدر رئيس الواليات املتحدة عفوا عن جميع 
األفراد الذين سبق أن أدينوا على املستوى االحتادي بحيازة القنب، 
ودعا حكام الواليات إلى العفو عن جرائم حيازة القنب على مستوى 
الوالية، كما طلب الرئيس من املدعي العام الشروع في عملية 

مراجعة لكيفية جدولة القنب مبوجب القانون االحتادي.

آيالند  رود  والية  حاكم  وقع   2022 أيار/مايو   25 وفي   -578
قانونا جديدا للقنب ينظم استعمال القنب لألغراض غير الطبية. 
ومبوجب هذا القانون، يسمح بحيازة القنب وبزراعته في املنازل 
للبالغني الذين تبلغ سنهم 21 عاما وأكثر. وسُيسمح مببيعات القنب 
بالتجزئة اعتبارا من 1 كانون األول/ديسمبر 2022. ويشمل القانون 
الشطب التلقائي للتهم املدنية أو اجلنائية السابقة بحيازة القنب. 
وأوضح مقدم التشريع أن حظر القنب على مستوى الوالية ال يوقف 
تعاطي املادة، ألن من املمكن احلصول على القنب عبر حدود الوالية 

أو في السوق غير املشروعة.

وفي حني ال يزال القنب مادة مدرجة في اجلدول األول   -579
على املستوى االحتادي في الواليات املتحدة، يستمر تنامي الفجوة 
مع لوائح الواليات بشأن استعمال القنب لألغراض غير الطبية. 
القنب،  تعاطي  انتشار  معدالت  عن  كافية  معلومات  وال توجد 
ال سيما بني الشباب، بعد استحداث تدابير لتقنينه على مستوى 
الواليات. وهناك أيضا حاجة إلى دراسة االزدياد املحتمل في 
االجتار بني الواليات التي قننت بيع القنب والواليات املجاورة التي 
ال يزال القنب خاضعا فيها للمراقبة، فضال عن االجتار به عبر 

احلدود الدولية. 

نحو وضع  متنامية  املتحدة حركة  الواليات  في  وتوجد   -580
على  واستعماله  السيلوسيبني  إلعطاء  جديدة  قانونية  أطر 
البحثية  لألغراض  األول  املقام  في  وذلك  الواليات،  مستوى 
املقترعون  أقر   ،2022 الثاني/نوفمبر  8 تشرين  والطبية. ففي 
في والية كولورادو االقتراح 122، وهو إجراء اقتراعي لتقنني 

أعمارهم  تزيد  الذين  للبالغني  واستعماله  السيلوسيبني  حيازة 
لذلك،  ونتيجة  املنازل.  بزراعته في  وللسماح   ،

ً
الـ21 عاما عن 

ستضع الوالية إجراءات تنظم توزيع السيلوسيبني وإعطائه عن 
طريق “مراكز عالج” مرخصة وليس عن طريق بيعه بالتجزئة. 
وبدأت والية أوريغون، بعد إقرار اإلجراء االقتراعي لعام 2020، 
وبيع  وتسليم  ونقل  صنع  بشأن  تنظيمي  مخطط  وضع  في 
السيلوسيبني  خدمات  وتقدمي  السيلوسيبني  منتجات  وشراء 
بدءا من كانون الثاني/يناير 2023. وقد بدأت بعض الواليات 
للسيلوسيبني.  الطبي  االستعمال  حول  بحوث  متويل  في 
أنشأ قانون صدر في املثال، في والية ماريالند،   فعلى سبيل 
العالجات  فعالية  دراسة  لدعم  صندوقا   2022 متوز/يوليه   1
البديلة اخلاصة بإصابات الدماغ بعد الصدمات لدى املحاربني 
القدماء وحتسني إمكانية احلصول على تلك العالجات. وستشمل 
العالجات البديلة التي ستتم دراستها استعمال امليثيلني ديوكسي 

ميثامفيتامني والسيلوسيبني والكيتامني.

السلبية  العواقب  من  التخفيف  هو  معلن  وبهدف   -581
إلعطاء  مبوقعني  نيويورك  مدينة  سمحت  املخدرات،  لتعاطي 
هي ربحية  غير  مجموعة  تديرهما  اإلشراف  حتت   احلقن 
OnPoint NYC. وكانت مدينة نيويورك أول مدينة في الواليات 
املتحدة تسمح مبواقع إعطاء احلقن، وهو ما فعلته بعد وفاة أكثر 
من 000 2 شخص بسبب اجلرعات املفرطة في عام 2020. ووفقا 
خذت ترتيبات مع الشرطة لتجنب 

ُ
ملفوض الصحة في املدينة، ات

االعتقاالت املتعلقة بتشغيل املوقعني، اللذين سيتمكن الناس فيهما 
من حقن الهيروين وغيره من املخدرات حتت رعاية مهنيني طبيني. 
وفي 21 كانون األول/ديسمبر 2021 أفادت إدارة الصحة في مدينة 
نيويورك بأنه في األسابيع الثالثة األولى من تشغيل املوقعني جتنب 
املوظفون في املركزين ما ال يقل عن 59 جرعة مفرطة من أجل 

منع اإلصابة والوفاة.

وفي كندا، حصلت مقاطعة بريتش كولومبيا على إعفاء   -582
من وزارة الصحة الكندية مبوجب املادة الفرعية 56 )1( من قانون 
املخدرات واملواد اخلاضعة للمراقبة. ويسمح اإلعفاء للبالغني في 
املقاطعة بحيازة املؤثرات األفيونية )مبا فيها الفنتانيل( والكوكايني 
وامليثامفيتامني وامليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني بكميات ال تتجاوز 
2,5 غرام. وسيسري اإلعفاء من 31 كانون الثاني/يناير 2023 إلى 
31 كانون الثاني/يناير 2026، وسُيرصد فيما يتعلق بالنتائج املتوخاة 
فضال عن أي آثار غير مقصودة محتملة. ولن يخضع البالغون الذين 
يحوزون كمية أقل من الكمية احلدية لتهم جنائية، على الرغم من 
أن املواد ستظل خاضعة للمراقبة. ومنحت وزارة الصحة الكندية 
اإلعفاء بالنظر إلى األرواح التي فقدت في أزمة اجلرعات املفرطة 
من املخدرات في مقاطعة بريتش كولومبيا. وكان اإلعفاء احلكومي 
مصحوبا بتفسير مفاده أن الوصمة املرتبطة بتعاطي املواد ميكن 
أن تدفع الناس إلى إخفاء تعاطي املخدرات وأن متنع احلصول 
على اخلدمات والدعم. ولتنفيذ تغيير السياسة، ستوضع مؤشرات 
للصحة والسالمة العموميتني من أجل رصد النتائج وتقييمها. وقد 
أوضحت حكومة كندا أنها ال تعتزم تقنني املخدرات وأنها ال تزال 
 ملتزمة مبنع إنتاج املواد اخلاضعة للمراقبة واالجتار بها بصفة

غير مشروعة.
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وزارة  أصدرت   2021 األول/ديسمبر  كانون   22 وفي   -583
حدوث  خطر  بشأن  عمومية  إرشادية  رسالة  الكندية  الصحة 
عن  لألكل  الصالح  القنب  األطفال  استهلك  إذا  جسيم  ضرر 
طريق اخلطأ. وتنص الرسالة اإلرشادية على أن وزارة الصحة 
الكندية على دراية بعدد من حاالت األطفال الذين ُيدخلون في 
املستشفيات بعد استهالك منتجات غير مشروعة وغير خاضعة 
للتنظيم وتشبه أحيانا احللويات أو الوجبات اخلفيفة أو غيرها 
من املنتجات الغذائية ذات العالمات التجارية الرائجة والتي تباع 
 في العادة في البقاالت ومحطات الوقود ومتاجر زوايا الشوارع.
لعام  القنب  قانون  مبوجب  مشروعة  غير  املنتجات  وهذه 
القنب  منتجات  تغليف  يجب  املذكور،  للتشريع  ووفقا   .2018
لتقليل  بسيطة  كندا في عبوات  في  تباع  التي  لألكل  الصاحلة 
األخرى. واملنتجات  بينها  اخللط  وجتنب  لألطفال  جاذبية   أي 

ويجب أن حتتوي منتجات القنب الصاحلة لألكل اخلاضعة للتنظيم 
على رسالة حتذير صحية في مربع أصفر، ورمز أحمر للقنب، 
وختم الضريبة، وأن تكون في عبوات يصعب على األطفال فتحها. 
وقد حتتوي منتجات القنب غير املشروعة على كميات كبيرة من 
الدلتا-9-تتراهيدروكانابينول، مما يزيد من خطر التسمم واآلثار 
الضارة األخرى. ويجوز أن حتتوي منتجات القنب الصاحلة لألكل 
يغرامات كحد أقصى من التتراهيدروكانابينول

ّ
 في كندا على 10 مل

لكل عبوة.

وفي 5 كانون الثاني/يناير 2022، أصدرت وزارة الصحة   -584
الكندية الئحة مبوجب قانون العقاقير واملواد اخلاضعة للمراقبة 
وقانون األغذية والعقاقير للسماح لألطباء بطلب حصول خاص 
على مواد خاضعة للمراقبة، مثل السيلوسيبني وامليثيلني ديوكسي 
ميثامفيتامني، من أجل املرضى املؤهلني، لغرض صرف أو تسليم 
عقار ال ميكن احلصول عليه إال بقيود من أجل العالج الطارئ 
ملريض وعالج املرضى الذين يعانون من حاالت خطيرة أو مهددة 
للحياة عندما تكون العالجات التقليدية قد فشلت أو تكون غير 
احلصول  برنامج  وال يجوز استخدام  متوفرة.  أو غير  مناسبة 
اخلاص إال لعالج احلاالت الطارئة، على الرغم من أن البرنامج 

يسمح باستيراد عقاقير غير متاحة قانونا في كندا.

وأشارت املكسيك، في بيانها الذي أدلت به في املناقشة   -585
العامة في الدورة اخلامسة والستني للجنة املخدرات، إلى حدوث 
تغييرات في سياسة املخدرات منذ الدورة االستثنائية الثالثني 
في املعقودة  العاملية،  املخدرات  مشكلة  بشأن  العامة   للجمعية 
عام 2016. وأشارت املكسيك إلى أن سياستها بشأن املخدرات 
قائمة على ركائز ثالث هي: االهتمام بالقضايا االجتماعية؛ والوقاية 
املنظمات  قوة  تزيد من  التي  العناصر  والقضاء على  الشاملة؛ 
اإلجرامية الضالعة في سوق املخدرات غير املشروعة. وتواصل 
املكسيك دراسة ما للمنظمات اإلجرامية واملتجرين باملخدرات من 

عالقة باالجتار باألسلحة والتمويل غير املشروع.

وفي املكسيك، ال تزال التغييرات في التشريعات والسياسات   -586
املتعلقة باستعمال القنب ألغراض غير طبية في حالة تغير مستمر 
على الرغم من حكم املحكمة العليا الصادر في عام 2018 والذي 
قضى بالسماح باالستعمال الشخصي للقنب في البلد. ولم يجز 

حكم  تشريعية جتسد  تغييرات  اآلن،  حتى  املكسيك،  كونغرس 
املحكمة العليا الذي يقضي بتنظيم حيازة القنب وتعاطيه من جانب 

البالغني لألغراض غير الطبية.

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، منحت املحكمة العليا   -587
في املكسيك في 1 كانون األول/ديسمبر 2021 أمرا زجريا لصالح 
شركة قنب بإعالن عدم دستورية نظام احلظر املفروض على غرس 
القنب وزراعته وحصاده ألغراض غير األغراض الطبية والعلمية، 
والقانون  العامة  النحو املنصوص عليه في قانون الصحة  على 
اجلنائي االحتادي. وقد أصدرت املحكمة العليا األمر الزجري 
ردا على رفض اللجنة االحتادية للحماية من املخاطر الصحية 
منح إذن لشركة القنب إلعداد منتجات حتتوي على تركيزات من 
التتراهيدروكانابينول تساوي أو تقل عن 1 في املائة. وسيقتضي 
إذن املحكمة العليا من الشركة أن تعمل مبوجب أحكام الرصد 
واملراقبة واألمن الصادرة عن السلطة الوطنية املختصة. وستكون 
نتيجة احلكم هي تسويق منتجات القنب املنخفضة املحتوى من 
التتراهيدروكانابينول في املكسيك. وباإلضافة إلى ذلك، قضت 
محكمة العدل العليا في املكسيك، في أيار/مايو 2022، بأن املالحقة 
اجلنائية حليازة القنب غير دستورية إال إذا كانت حيازته ألغراض 
غير االستخدام الشخصي. وقضت املحكمة بأن تعريف االستخدام 
الشخصي للقنب على أنه حيازة 5 غرامات أو أقل ليس له ما يبرره. 
وينبغي للمدعني العامني، بدال من ذلك، إثبات ما إذا كان الشخص 

في حوزته القنب لالستهالك الشخصي.

واالجتار والصنع  واإلنتاج  4- الزراعة 

أصدر مكتب الشؤون الدولية للمخدرات وإنفاذ القانون   -588
التابع لوزارة اخلارجية األمريكية في 1 آذار/مارس 2022 تقريره 
السنوي عن مراقبة املخدرات واملواد الكيميائية. ويوضح التقرير 
في ملحته العامة عن حالة مراقبة املخدرات في الواليات املتحدة 
أن جائحة كوفيد-19 أثرت على اجلهود الرامية إلى كبح االجتار 
باملخدرات وأدت إلى تغيير دروب االجتار. وقد وصلت اجلرعات 
املفرطة من املخدرات في الواليات املتحدة إلى مستويات عالية 
قياسية، مع حدوث أكثر من 000 100 وفاة في فترة ال 12 شهرا 
املنتهية في نيسان/أبريل 2021. وُيبرز التقرير أن الهيئة الدولية 
ملراقبة املخدرات وسعت أنشطتها الرامية إلى تعطيل شبكات االجتار 
باملخدرات االصطناعية غير املشروعة عن طريق توفير التدريب، 
وزيادة التنسيق مع القطاع اخلاص، وتعزيز املشاركة العاملية في 

منصاتها اخلاصة بتبادل البيانات وعملياتها املتعددة األطراف.

وفي شباط/فبراير 2022 أصدرت جلنة الواليات املتحدة   -589
ملكافحة االجتار باملؤثرات األفيونية االصطناعية، التي أنشئت 
مبوجب قانون اإلذن بالدفاع الوطني لعام 2020، تقريرها النهائي. 
وأوجزت اللجنة نهجا استراتيجيا ملكافحة التدفق غير املشروع 
للمؤثرات األفيونية االصطناعية، ال سيما الفنتانيل، إلى الواليات 
املتحدة، وخلفض عدد الوفيات الناجمة عن اجلرعات املفرطة. 
وشملت املقترحات الداعية إلى وضع نهج منسق إزاء أزمة املؤثرات 
الداخلي،  واألمن  اخلارجية،  للسياسة  دراسة  إجراء  األفيونية 
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واالستخبارات، واألبعاد القانونية والتنظيمية للمشكلة، مبا يشمل 
تكوين فهم للطلب على املواد غير املشروعة.

وأفادت إدارة مكافحة املخدرات في الواليات املتحدة بأن   -590
ر لالجتار باملخدرات 

َّ
منصات وسائل التواصل االجتماعي تسخ

املحتوية على الفنتانيل. واستهدفت مبادرة بشأن السالمة العمومية 
 صادرة عن تلك اإلدارة، استمرت من 29 أيلول/سبتمبر 2021 إلى

14 كانون األول/ديسمبر 2021، الشبكات اإلجرامية التي تستخدم 
إخفاء الهوية وإمكانية الوصول التي تتسم بها وسائل التواصل 
االجتماعي لالجتار باملخدرات، ما أدى إلى مستوى لم يسبق له مثيل 
من انتشار الفنتانيل في املجتمعات املحلية في الواليات املتحدة وذلك، 
في كثير من األحيان، في شكل أقراص مقلدة من أدوية موصوفة 
طبيا. وفي عام 2021، ضبطت إدارة مكافحة املخدرات 20,4 مليون 
قرص من أقراص األدوية موصوفة طبيا املقلدة. وخالل فترة مبادرة 
السالمة العمومية، ُضبط 8 ماليني قرص من األدوية املوصوفة 
طبيا املقلدة وأكثر من 680 كيلوغراما من الفنتانيل. وفي عام 2022، 
املسماة اإلنفاذ  عملية  عن  املخدرات  مكافحة  إدارة   أعلنت 

”One Pill Can Kill“ التي تستهدف صنع أقراص الفنتانيل املزيفة 
واستيرادها ونقلها وتوزيعها. وستستهدف املرحلة الالحقة من 

العملية توزيع أقراص امليثامفيتامني.

وفي كندا، زادت في عامي 2021 و2022 الوفيات الناجمة عن   -591
سمية املخدرات غير املشروعة. ويفيد املركز الكندي لشؤون تعاطي 
املواد وإدمانها بأن تعاطي املواد املتعددة شائع وقد أخذ يصبح محركا 
رئيسيا للوفيات بالتسمم في كندا، مبا في ذلك تعاطي مخدرات يكثر 
تعاطيها من فئات مثل الفنتانيل وامليثامفيتامني. ففي مقاطعة بريتش 
كولومبيا، على سبيل املثال، كانت 17 في املائة من حاالت الوفيات 
الناجمة عن سمية املخدرات في الفترة تشرين الثاني/نوفمبر 2021 
 - نيسان/أبريل 2022 تتعلق بتركيزات شديدة من الفنتانيل، مقارنة
األول/ تشرين   -  2020 نيسان/أبريل  الفترة  في  املائة  في   ب 13 
أكتوبر 2021 و8 في املائة في الفترة كانون الثاني/يناير 2019-آذار/
مارس 2020. ووفقا ملعلومات من وزارة السالمة العمومية ومن 
املحامي العام في بريتش كولومبيا، كان هناك اجتاه متغير بدأ في 
عام 2022 الزدياد نسبة وفيات النساء الناجمة عن تعاطي املخدرات 
غير املشروعة السامة. فقد كان الرجال في املاضي يشكلون في 
العادة ما يقرب من 80 في املائة من الوفيات الناجمة عن تعاطي 
املخدرات غير املشروعة في املقاطعة، ولكن في نيسان/ أبريل 2022 

كان أكثر من 26 في املائة من هذه الوفيات من النساء.

وأصدر املركز الكندي لشؤون تعاطي املواد وإدمانها تقريرا   -592
في عام 2022 يحلل اآلثار األولية التي تركها قانون القنب في كندا 
لعام 2018 على كيفية استهالك القنب واحلصول عليه من جانب 
من يعيشون في كندا. ووفقا للتقرير، فإن مستهلكي القنب أخذوا 
يتحولون عن أساليب االستهالك العالية اخلطورة القائمة على 
االستنشاق نحو أسلوب التناول عن طريق الفم. وقد ازداد عدد 
من يشترون القنب من خالل القنوات اخلاضعة للتنظيم في البلد 
ازديادا كبير عاما بعد عام. وبحلول عام 2020 كانت أكثر السبل 
شيوعا لشراء القنب هي الصيدليات التي تنظمها الدولة وتبيع 

األدوية في املجتمعات املحلية وعبر اإلنترنت.

وفي آب/أغسطس 2022، أبلغت هيئة اإلحصاء الكندية   -593
عن إحصاءات اجلرمية املبلغ عنها من قبل الشرطة لعام 2021، 
والتي ورد فيها وقوع 996 5 جرمية متعلقة باملؤثرات األفيونية في 
كندا، متثل زيادة قدرها 13 في املائة عن عام 2020. وزادت في 
عام 2021 كل مخالفات املخدرات املتعلقة باملؤثرات األفيونية، 
التي تشمل احليازة واالجتار واإلنتاج واالستيراد أو التصدير. 
مرتفعة سنوات،  تسع  منذ  مرة  ألول  القنب  جرائم  زادت   كما 
بنسبة 5 في املائة في عام 2021. وأفيد بأن الزيادة في جرائم 
القنب راجعة إلى جرائم االستيراد والتصدير، وفي املقام األول 
انخفض  عامة،  بصفة  أنه،  بيد  وكيبيك.  كولومبيا  بريتش  في 
مبوجب  الشرطة  قبل  من  عنها  املبلغ  املخدرات  جرائم  معدل 
 قانون املخدرات واملواد اخلاضعة للمراقبة وقانون القنب في كندا

بنسبة 9 في املائة في عام 2021.

املعنية  الكندية  املجتمعي  األوبئة  علم  شبكة  وأصدرت   -594
بتعاطي املخدرات تنبيها في متوز/يوليه 2022 بشأن الزيالزين، 
الذي هو مادة غير خاضعة للمراقبة، توجد في إمدادات العقاقير 
غير اخلاضعة للتنظيم. وثمة مؤشرات على أن الناس يضيفون 
آثاره، ولذلك يتزايد  الفنتانيل لكي تطول بعض  الزيالزين إلى 
اسُتبني  وقد  املتحدة.  والواليات  كندا  في  مزج  كعامل  شيوعه 
الزيالزين جنبا إلى جنب مع الكوكايني وامليثامفيتامني، ما يزيد من 
العواقب السلبية وغير املقصودة لتعاطي املخدرات. ووفقا للتنبيه، 
ميكن للنالوكسون أن يزيل آثار املؤثرات األفيونية ولكن ليس له أي 

تأثير على الزيالزين.

بشأن  توعية  للهيئة  التابع  غريدس  برنامج  وقدم   -595
ومناِظرات  الطبية،  األفيونية االصطناعية غير  املؤثرات  خطر 
البنزوديازيبني املستجدة، وغيرها من املؤثرات النفسانية اجلديدة 
املوجودة في األدوية املغشوشة. وقدم البرنامج املذكور إحاطة عن 
هذا اخلطر في حلقة العمل املعنية بالتحقيق في قضايا األدوية 
املزيفة ومعاجلتها التي عقدها مكتب براءات االختراع والعالمات 
التجارية في الواليات املتحدة من 7 إلى 9 حزيران/يونيه 2022. 
وضم ذلك احلدث، الذي استضافته األكادميية العاملية للملكية 
الفكرية، 28 موظفا من بلغاريا ورومانيا وخبراء من املركز الوطني 
لتنسيق حقوق امللكية الفكرية في الواليات املتحدة، ودائرة التفتيش 
البريدي في الواليات املتحدة، ومكتب التحقيقات اجلنائية التابع 
إلدارة األغذية والعقاقير، وأمانة الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات، 
واإلنتربول، واالحتاد البريدي العاملي. وتناولت حلقة العمل املخاطر 
املتجر بها عبر  التي تشكلها الشحنات اخلارجية  الوطنية  عبر 
القنوات البريدية وقنوات التوصيل السريع، وقدمت مواد إلذكاء 
الوعي وأدلة تدريبية بشأن التعامل املأمون مع املؤثرات األفيونية 
االصطناعية واملواد الكيميائية املتصلة بها واعتراضها. وعقب ذلك 
م مشروع املؤثرات األفيونية )أوبيويدس( معلومات على  احلدث، عمَّ
جهات التنسيق في بلغاريا، التي قامت، بالتعاون مع إدارة مكافحة 
املخدرات في الواليات املتحدة، بتحديد وتفكيك منظمة إجرامية 

تتجر باملؤثرات األفيونية إلى الواليات املتحدة.

املبلغ عنها ملنصة نظام اإلخطار  البيانات  ويبني حتليل   -596
باحلوادث اخلاص مبشروع آيون )آيونيكس( التابع لبرنامج غريدس 
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التابع للهيئة حدوث زيادة في عدد االتصاالت الواردة من جهات 
االتصال املعنية بإنفاذ القوانني في أمريكا الشمالية بشأن عمليات 
 
ً
بلغ عن 175 2 حدثا

ُ
اعتراض املؤثرات األفيونية. وفي عام 2022، أ
 باعتراض املؤثرات األفيونية وضبطها.

ً
متعلقا

وفي أيلول/سبتمبر 2022 نشر املكتب املعني باملخدرات   -597
واجلرمية وحكومة املكسيك تقرير الرصد التقني اخلامس عن 
زراعة خشخاش األفيون غير املشروعة، املتعلق بدراسة أجريت 
رت الدراسة أن  بني متوز/يوليه 2019 وحزيران/يونيه 2020. وقدَّ
املساحة املزروعة بخشخاش األفيون في املكسيك خالل تلك الفترة 
كانت 100 24 هكتار، تشكل زيادة بنسبة 23 في املائة على الفترة 
در املتوسط الوطني لغلة صمغ األفيون 

ُ
السابقة 2018-2019. وق

ب 20,8 كيلوغراما/هكتار، ما يشير إلى أن الغلة ظلت مستقرة منذ 
الوطني  اإلنتاج  در 

ُ
وق الفترة 2019-2018.  الدراسة عن  إجراء 

املحتمل من صمغ األفيون اجلاف ب 504 أطنان، بزيادة قدرها 14 في 
املائة عن فترة الرصد السابقة 2019-2018.

وعقد برنامج غريدس في تشرين األول/أكتوبر 2021 دورتني   -598
تدريبيتني في املكسيك مدة كل منهما يومان ملكافحة االجتار باملؤثرات 
النفسانية اجلديدة واملؤثرات األفيونية االصطناعية املستجدة وغيرها 
من املواد اخلطرة، لصالح 51 من ضباط اخلطوط األمامية املنتمني 
إلى أجهزة إنفاذ القانون واألجهزة التنظيمية في املكسيك. وشدد 
التدريب على بناء القدرات من أجل تعزيز االتصاالت التي تقوم بها 
سلطات املكسيك بشأن نُهج التعامل مع املؤثرات األفيونية واملواد 

املتصلة بالفنتانيل واعتراضها املأمونني.

ملوظفي  األول  العاملي  املؤمتر  غريدس  برنامج  وعقد   -599
األفيونية  واملؤثرات  الفنتانيالت  باعتراض  املعنيني  العمليات 
 االصطناعية واملواد اخلطرة ذات الصلة، في فيينا من 1 إلى 5 آب/
أغسطس 2022. وضم احلدث أكثر من 140 مشاركا من مختلف 
والواليات  واملكسيك  كندا  من  مشاركا   18 منهم  العالم،  أنحاء 
املتحدة، شاركوا على نحو عملي في التوعية وبناء القدرات بشأن 

املؤثرات األفيونية االصطناعية.

وعقد برنامج غريدس االجتماع العملي السنوي اخلامس   -600
بشأن مكافحة االجتار باملخدرات االصطناعية واملواد الكيميائية 
اخلطرة من خالل خدمات البريد والبريد السريع والشحن اجلوي، 
في فيينا من 6 إلى 9 أيلول/سبتمبر 2022. وضم هذا احلدث 
ما يقرب من 60 موظفا من 30 حكومة ومنظمة دولية، مبن فيهم 
9 مشاركني من كندا واملكسيك والواليات املتحدة. وعقدت البلدان 
املشاركة باالجتماع أيضا اجتماعات ثنائية ومتعددة األطراف لتعزيز 
التعاون عبر احلدود، بتيسير من الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات.

واستضاف برنامج غريدس حلقة العمل األقاليمية حول   -601
باملواد  االجتار  ملنع  واخلاص  العام  القطاعني  بني  الشراكات 
 اخلطرة، التي عقدت في شرم الشيخ، مصر، في الفترة من 11 إلى
14 أيلول/سبتمبر 2022. وحضر هذا احلدث أكثر من 120 ممثال 
عن 30 حكومة و5 منظمات دولية و15 من مقدمي اخلدمات املتعلقة 
باإلنترنت ورابطاتهم، مبن فيهم 13 مشاركا من كندا واملكسيك 

والواليات املتحدة. وتبادل املشاركون أفضل املمارسات وأمثلة عن 
حاالت استغالل وكاالت القطاع اخلاص ومنصات إلكترونية لالجتار 
باملواد اخلطرة، وذلك بهدف تعزيز التعاون العملياتي الدولي عبر 
 إلساءة استخدام اخلدمات املشروعة املتعلقة باإلنترنت 

ً
احلدود منعا

في املستقبل.

والعالج 5- الوقاية 

في الواليات املتحدة، استهلت إدارة مكافحة املخدرات   -602
السنة الثانية من عملية املشاركة )Operation Engage(، وهي نهج 
على مستوى املجتمع املحلي للتصدي لوباء اجلرعات املفرطة من 
املخدرات من خالل استراتيجيات الوقاية، ييسر إجراء املحادثات 
مع الشركاء املحليني والتعاون معهم. وتتمثل أهداف توسيع نطاق 
الوطني في عام 2022 في حتديد  العملية على كامل الصعيد 
األولويات املحلية إلنفاذ القوانني فيما يتعلق باخلطر الذي متثله 
املخدرات وحتديد االجتاهات املحلية لتعاطي املخدرات؛ ودعم 
اجلهود املحلية للوقاية من تعاطي مواد اإلدمان واملساهمة في تلك 
اجلهود؛ والربط بني اجلهود املحلية في مجالي السالمة العمومية 
والصحة العمومية. وتشمل أهداف اإلدارة ربط املكاتب امليدانية 
باملجتمعات املحلية واالستفادة من املعلومات االستخبارية لبناء 
الوعي باملخاطر املحلية التي تشكلها املخدرات. وتشمل األهداف 
األخرى تغيير املواقف من أجل احلد من تعاطي مواد اإلدمان، ودعم 
التحالفات املحلية الرامية إلى جعل املجتمعات املحلية خالية من 
املخدرات، ودعم القيادات في مجالي الصحة العمومية والوقاية.

وألغت إدارة مكافحة املخدرات في الواليات املتحدة وقفا   -603
اختياريا دام عقدا من الزمن على برامج عالج املؤثرات األفيونية 
التي تشمل عنصرا متنقال، ويسمح ذلك بإعطاء امليثادون وتقدمي 
خدمات أخرى باستخدام سيارات مجهزة جتهيزا خاصا. ووسع 
تعاطي  من  املتنقل  العالج  برامج  إلى  الوصول  نطاق  اإلجراء 
املخدرات ليشمل صرف العقاقير املخدرة في املواقع النائية لغرض 
العالج الصياني أو العالج بإزالة السموم، ووسع نطاق احلصول على 
األدوية لعالج اضطرابات تعاطي املواد األفيونية في املجتمعات 
املحلية الريفية واملنقوصة اخلدمات وفي السجون. وميثل توسيع 
نطاق توفير العالج القائم على األدلة في السجون االحتادية أولوية 

للحكومة احلالية للواليات املتحدة. 

 )Monitoring the Future( ”ووفقا لدراسة “رصد املستقبل  -604
لعام 2021 في الواليات املتحدة، التي مولها املعهد الوطني لشؤون 
ُيبلغون عن  تعاطي املخدرات، انخفضت نسبة املراهقني الذين 
تعاطي مواد اإلدمان انخفاضا كبيرا في عام 2021. وتشير نتائج 
الدراسة إلى حدوث أكبر انخفاض في عام واحد في إجمالي تعاطي 
املخدرات غير املشروعة ُيبلغ عنه منذ أن بدأ إجراء االستطالع في 
عام 1975. وفي الفترة من شباط/فبراير إلى حزيران/يونيه 2021، 
جمعت دراسة مراقبة املستقبل 260 32 إجابة على االستطالع من 
طالب في جميع أنحاء الواليات املتحدة، دلت على حدوث انخفاض 
في عام 2021 في التدخني اإللكتروني للقنب، بعد الزيادات احلادة 
السابقة التي حدثت بني عامي 2017 و2019. ومن أوجه القصور 
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التي لوحظت بشأن الدراسة أن 60 في املائة من الطالب أجابوا 
على االستطالع في بيوتهم أثناء التعليم االفتراضي ورمبا لم يكونوا 
صادقني أو مرتاحني لإلبالغ عن تعاطي مواد اإلدمان كما كان 
الذين شملهم االستطالع في املدارس. وأشارت نتائج االستطالع 
أيضا إلى أن الطالب ذوي املشاركة األقل في املدرسة، وهو عامل 
خطر معروف لتعاطي املخدرات، رمبا كان احتمال مشاركتهم في 

االستطالع أقل، سواء شخصيا أو عبر اإلنترنت.

اإلدمان  مواد  بتعاطي  املتعلقة  اخلدمات  إدارة  ومددت   -605
والصحة العقلية التابعة لوزارة الصحة واخلدمات اإلنسانية في 
الواليات املتحدة تدابير املرونة في خدماتها املتعلقة بصرف امليثادون 
لالستعمال املنزلي ملدة عام واحد، لتكون سارية املفعول حتى نهاية 
 حالة طوارئ الصحة العمومية املتعلقة بكوفيد-19. وكانت اإلدارة 
خالل  من  العمومية  الصحة  حلماية  اآلليات  هذه  أقامت  قد 
املرضى  بني  كوفيد-19  بعدوى  اإلصابة  احتمال  من  احلد 
هو  ذلك  من  الرئيسي  والغرض  الصحية.  الرعاية  ومقدمي 
حصة  بصرف  األفيونية  باملؤثرات  العالج  لبرامج   السماح 
28 يوما من جرعات امليثادون التي تؤخذ إلى املنزل للمرضى 
املستقرين، من أجل عالج اضطرابات تعاطي املؤثرات األفيونية، 
املنزل  إلى  يؤخذ  الذي  امليثادون  من  14 جرعة  إلى  وما يصل 

للمرضى األقل استقرارا.

وأعلنت وزارة الصحة واخلدمات اإلنسانية في الواليات   -606
للمؤثرات  الواليات  “تصدي  باسم  جديد  متويل  عن  املتحدة 
األفيونية” (”State Opioid Response“( للسنة املالية 2022 مبا 
للواليات واألقاليم ملساعدتها على  بليون دوالر   1,5 يقرب من 
ر 

َّ
التصدي إلدمان املؤثرات األفيونية ووباء اجلرعات املفرطة. ويوف

متويل إضافي من خالل برنامج التصدي للمؤثرات األفيونية بني 
القبائل )Tribal Opioid Response programme(، الذي يتصدى 
ألزمة اجلرعات املفرطة في املجتمعات املحلية القبلية عن طريق 
زيادة إمكانية احلصول على األدوية لعالج اضطرابات تعاطي 
الضرر  من  واحلد  الوقاية  ويدعم خدمات  األفيونية  املؤثرات 
والعالج ودعم التعافي. وفي عام 2021 استحدثت وزارة الصحة 
واخلدمات اإلنسانية مبادرات جديدة ووسعت البرامج القائمة 
ملواصلة معاجلة األزمة املتطورة املتمثلة في اجلرعات املفرطة من 
املخدرات، مبا في ذلك بذل جهد إلعفاء املهنيني الطبيني املؤهلني 
لإلعفاء من متطلبات االعتماد االحتادية فيما يتعلق بالتدريب 
واملشورة واخلدمات اإلضافية األخرى، التي تشكل جزءا من عملية 
احلصول على إعفاء من أجل عالج عدد يصل إلى 30 مريضا 

بالبوبرينورفني.

املكتب  أصدر   ،2021 الثاني/نوفمبر  تشرين   17 وفي   -607
املعني بالسياسة الوطنية ملكافحة املخدرات في الواليات املتحدة 
قانونا منوذجيا للواليات التابعة للواليات املتحدة للمساعدة على 
توسيع نطاق احلصول على النالوكسون. ويوفر القانون النموذجي 
للحد  للواليات  ممكنا  النالوكسون  على  احلصول  جلعل  إطارا 
باملؤثرات  املتصلة  املفرطة  الناجمة عن اجلرعات  الوفيات  من 
األفيونية. ويتضمن القانون النموذجي منوذجا لألحكام التشريعية 
املقترحة التي ميكن سنها في جميع أنحاء البلد، ويهدف إلى حماية 

األفراد الذين يقومون بإعطاء النالوكسون من املالحقة اجلنائية. 
وسيتطلب القانون النموذجي أن ُيشمل بالتأمني الصحي استعماُل 
املواد املناهضة ذات املفعول األفيوني، وسيحظر ممارسات التأمني 
التمييزية املتعلقة بحيازة النالوكسون. ويوفر القانون النموذجي 
زيادة إمكانية احلصول على املواد املناهضة ذات املفعول األفيوني 
التعليمية واملرافق اإلصالحية، وينشئ برنامجا  في املؤسسات 
جتريبيا حلصول عامة الناس على النالوكسون بحيث يتولى إعطاؤه 

املوجودون على مقربة.

في  منها  والوقاية  األمراض  مكافحة  مراكز  وأصدرت   -608
ظهر أن أقل من ثلث 

ُ
الواليات املتحدة بيانات إحصائية جديدة ت

العالج  يتلقون   C الكبد  بالتهاب  إصابتهم  تشخيص  يتم  الذين 
من  واحد  من  أقل  يحصل  عامة،  وبصفة  املناسب.  الوقت  في 
كل ثالثة أشخاص لديهم تأمني صحي على العالج في غضون 
ظهر البيانات السنوية عن التهاب الكبد 

ُ
عام من التشخيص. وت

اجلديدة  العدوى  معدالت  أعلى  أن  املتحدة  الواليات  في   C
توجد بني البالغني الذين تقل سنهم عن 40 عاما. وميثل تعاطي 
هذه ضمن   C الكبد  التهاب  النتشار  الطرق  أشيع   املخدرات 

الفئة العمرية.

املركز  أصدر  كندا،  في  والعالج  بالوقاية  يتعلق  وفيما   -609
الكندي لشؤون تعاطي املواد وإدمانها في 2 آب/أغسطس 2022 
تقريرا عن تقنني القنب. ويوثق التقرير اآلثار التي وقعت على 
سوق القنب في البلد منذ التقنني؛ وعلى سبيل املثال، يفاد بأن 
عددا أقل من الناس في كندا يتعاطون القنب. ووجدت الدراسة 
أن 46 في املائة من الشباب الذين في سن 16 إلى 19 عاما و40 
في املائة من الشباب الذين في سن 20 إلى 24 عاما أبلغوا عن 
ازدياد تعاطي القنب. وكان من النقاط الرئيسية في التقرير أن 
قطاع الصحة العمومية في كندا ينبغي أن يرصد اآلثار املحتملة 
على الصحة العمومية نتيجة زيادة التدخني اإللكتروني، ال سيما 
القنب  الطلب على منتجات  وأن  البالغني؛  الشباب وصغار  بني 
وأن  االزدياد؛  في  يأخذ  القنب  ومستخلصات  لألكل  الصاحلة 
ما يرتبط بالقنب من زيارات ألقسام الطوارئ ومن حاالت القبول 
تقنينه منذ  ازداد  املستشفيات  في  املركزة  العناية  وحدات   في 

في عام 2018.

وفي نيسان/أبريل 2022، نشر املركز الكندي لشؤون تعاطي   -610
املواد وإدمانها دراسة على مستوى كندا عن تعاطي املخدرات 
الفترة خالل  للتنظيم  اخلاضعة  غير  اإلمدادات  من   املستمدة 
2019-2021. وكانت املعلومات التي ُجمعت مستقاة من مشروع 
حتليل البول واإلبالغ الذاتي في املجتمعات املحلية للكشف عن 
االجتاهات في ما يبلغ عنه ويكتشف من تعاطي مواد اإلدمان. 
غير  اإلمدادات  في  املخدرات  محتويات  أن  الدراسة  ووجدت 
النوع والفعالية  التنبؤ بها من حيث  للتنظيم ال ميكن  اخلاضعة 
واجلودة. ويوضح املركز وجود حاجة عاجلة إلى معلومات موحدة 
قياسيا عن محتويات املخدرات لتحديد املخاطر املحتملة وإرشاد 
لتعاطي  السلبية  العواقب  من  للحد  كندا  في  املبذولة  اجلهود 
املخدرات، مثل التلوث والتسمم العرضي باملخدرات. وعالوة على 
ذلك، مت الكشف عن تعاطي البنزوديازيبني في واحد على األقل 
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من كل ثالثة مشاركني، وهذا يتوافق مع االستنتاج بأن تعاطي 
اخلاضعة  غير  املخدرات  إمدادات  في  ازداد  البنزوديازيبينات 

للتنظيم منذ بدء جائحة كوفيد-19.

ووجددت حكومة كندا استثمارها في البحوث من أجل   -611
معاجلة األضرار التي تلحق بالصحة والسالمة من جراء تعاطي 
مواد اإلدمان، وذلك من خالل املبادرة الكندية للبحوث في مجال 
إلرشاد  التمويل  املبادرة  وتوفر  اإلدمان.  مواد  استعمال  إساءة 
السياسات واملمارسات الصحية، مبا في ذلك الشواغل املتعلقة 
امليثامفيتامني في أنحاء كثيرة من  الكبير في تعاطي  باالزدياد 
كندا. وسيعالج التمويل االفتقار إلى بيانات عالية اجلودة إلرشاد 
ممارسات العالج السريري وسياسة تعاطي مواد اإلدمان فيما يتعلق 

باضطرابات تعاطي امليثامفيتامني.

الصحة  جلنة   2021 عام  في  أصدرته  تقرير  ويقدم   -612
العقلية في كندا واملركز الكندي لشؤون تعاطي املواد وإدمانها 
ظهر أن الشباب في جميع أنحاء كندا 

ُ
نتائج دراسة استقصائية ت

يعايشون مستويات أعلى من القلق ومن الشواغل املتعلقة بتعاطي 
مواد اإلدمان. ووفقا الستطالع الرأي الذي شمل 000 10 شخص 
غير  أثر ضار  كوفيد-19  كان جلائحة  كندا،  أنحاء  جميع  في 
متناسب بني الشباب، حيث أبلغ ما يقرب من 45 في املائة من 
الشباب الذين في سن 16-24 عاما عن أعراض قلق معتدلة إلى 
ظهر النتائج الرئيسية أن مستوى الشواغل املتعلقة 

ُ
شديدة. وت

كندا  أنحاء  في جميع  اإلدمان  مواد  وتعاطي  العقلية  بالصحة 
سابقة  شواغل  من  يعانون  من  لدى  ال سيما  مرتفعا،  ال يزال 
وراهنة تتعلق بتعاطي مواد اإلدمان. وال تزال الوصمة عامال مهما 
 يدفع الناس إلى جتنب احلصول على عالج الضطرابات تعاطي

مواد اإلدمان.

التي  العمومية  الصحة  مراقبة  تدابير  أدت  كندا،  وفي   -613
اتخذت في عام 2020 للتصدي جلائحة كوفيد-19 إلى انخفاض في 
اخلدمات املباشرة، مثل فحص محتوى العقاقير، ومالجئ املشردين، 
وخدمات  اإلبر،  استبدال  وبرامج  املجتمعية،  الصحية  واملراكز 
التوعية، والعالج باإلقامة في املؤسسات املجتمعية. وعندما أعيد 
فتح اخلدمات، وردت تقارير عن مشاكل في القدرات ونقص في 
املوظفني وساعات عمل محدودة، شكلت حتديات ملن يلتمسون 
العالج ومنعت األشخاص الذين يتعاطون املخدرات من احلصول 
على معدات احلد من الضرر من أجل منع التسمم باملخدرات 

وانتقال عدوى األمراض. 

واتخذت حكومة كندا خطوات لتوفير إمكانية احلصول   -614
على مجموعة من األدوية لعالج اضطرابات تعاطي املواد، مبا في 
ذلك العالجات التي تؤخذ بحقن املواد الناهضة األفيونية املفعول. 
وفي 16 شباط/فبراير 2022، أذنت وزارة الصحة الكندية باستعمال 
ثنائي أسيتيل املورفني )الهيروين( هيدروكلوريد كعالج مبادة ناهضة 
أفيونية املفعول يعطى باحلقن حتت اإلشراف للمرضى البالغني 
الذين يعانون من اضطراب حاد من اضطرابات تعاطي املؤثرات 

األفيونية ويتعاطون املؤثرات األفيونية باحلقن. 

وفي عام 2021، أصدرت اللجنة الوطنية ملكافحة اإلدمان   -615
املؤثرات  واستهالك  العقلية  الصحة  عن  تقريرا  املكسيك  في 
النفسانية قدم معلومات عن الطلب على العالج في املكسيك. 
للتقرير، ازداد تعاطي املنشطات األمفيتامينية، ال سيما  ووفقا 
امليثامفيتامني، من 14,5 في املائة من احلاالت في عام 2017 إلى 
30,3 في املائة في عام 2020. وعلى الرغم من أن الطلب على 
الرعاية املتعلقة بتعاطي املؤثرات األفيونية ال يزال عند مستويات 
منخفضة نسبيا في املكسيك، فقد حدثت زيادة من 24 حالة في 

عام 2013 إلى 73 حالة في عام 2020.

وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، قدم مكتب االتصال   -616
والشراكة في املكسيك التابع للمكتب املعني باملخدرات واجلرمية، 
الوطنية ملكافحة اإلدمان في املكسيك، خريطة طريق  واللجنة 
لتعزيز املضي قدما في وضع نظام وطني لضمان جودة اخلدمات 
الصحية فيما يتعلق بالعالج من تعاطي املخدرات في املكسيك. 
ومن املكونات الرئيسية خلريطة الطريق وضع إطار للمساعدة 
التقنية من أجل تعزيز خدمات العالج وإعادة التأهيل وفقا للمعايير 
الدولية لعالج اضطرابات تعاطي املخدرات الصادرة عن منظمة 
الصحة العاملية واملكتب املعني باملخدرات واجلرمية. وُيتوقع أن 
تؤدي خريطة الطريق إلى حتسني الرعاية وحتقيق خدمات مهنية 
وقائمة على األدلة يسهل احلصول إليها وتراعي احلقوق اجلنسانية 
وحقوق اإلنسان، استنادا إلى الشبكة الواسعة املعنية بعالج اإلدمان 
في املكسيك سواء في العيادات اخلارجية أو مراكز العالج على 

أساس اإلقامة.

الجنوبية أمريكا 

لوحظ أن منظمات االجتار باملخدرات في منطقة األمازون في 
اجلرائم  لتشمل  أنشطتها  وتنوع  نفوذها  توسع  وبيرو  البرازيل 
البيئية، وهو ما ارتبط بازدياد معدالت جرائم القتل التي تستهدف 

السكان األصليني ودعاة حماية البيئة.

بلغ عن تصاعد العنف في إكوادور نتيجة لظهور البلد كمركز 
ُ
أ

للتخزين والتوزيع على طول طرق االجتار بالكوكايني، مما أدى إلى 
زيادة االجتار بالكوكايني عبر املحيط األطلسي.

أعلى  إلى  املحتمل  الكوكايني  وتصنيع  الكوكا  زراعة  وصلت 
ُزرع 2021، حيث  كولومبيا في عام  تاريخهما في   مستوى في 

000 204 هكتار وبلغ العائد املحتمل 400 1 طن من الكوكايني.

الرئيسية 1- التطورات 

ميكن أن يؤدي االجتار باملخدرات، بصورة مباشرة وغير   -617
مباشرة، إلى إزالة الغابات، إما إلفساح املجال للمحاصيل غير 
تربية  خالل  من  اجلرمية  عائدات  غسل 

ُ
ت أو عندما  املشروعة 

املاشية وغيرها من األنشطة التي تتطلب مساحات شاسعة من 
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األراضي)138(. ومن الواضح أن هذا هو احلال في البرازيل، التي 
هي واحدة من البلدان الرئيسية في العالم في مجال استهالك 
الكوكايني وعبوره، حيث توجد منظمات إجرامية وطنية ودولية 
مثل كوماندو فيرميليو وبرمييرو كوماندو دا كابيتال في منطقة 
األمازون، تتقاتل من أجل السيطرة على طرق االجتار. وفي اآلونة 
األخيرة، ومع ما يبدو من توسيع اجلماعات اإلجرامية نفوذها إلى 
ما وراء ممرات االجتار باملخدرات وتنويع أنشطتها لتشمل مشاريع 
إجرامية أخرى، ارتفع معدل جرائم القتل في املناطق الريفية. 
ظهر مجموعة متزايدة من األدلة الواردة من 

ُ
وفي هذا الصدد، ت

الباحثني ومن الشرطة االحتادية البرازيلية وجود صلة بني االجتار 
باملخدرات واإلزالة غير املشروعة للغابات: بني عامي 2017 و2021 
نفذت وكاالت إنفاذ القانون ما ال يقل عن 16 ضبطية رئيسية 
للكوكايني أخفيت فيها املخدرات داخل شحنات من األخشاب. 
وإجماال، بلغت الكمية املضبوطة ما يقرب من 9 أطنان من املخدرات 
املتجهة إلى بلدان في جميع أنحاء أوروبا. وتناول تقرير أعده معهد 
بازل املعني باحلوكمة الصلة بني األخشاب غير املشروعة واالجتار 
باملخدرات)139(. وقام املكتب املعني باملخدرات واجلرمية، من خالل 
برنامجه اخلاص باملساعدة على إنفاذ القوانني من أجل احلد من 
إزالة الغابات املدارية، بتوفير التدريب واملساعدة التقنية للسلطات 

في مجال التصدي للجرائم املالية املتصلة باجلرائم احلراجية.

وفي بيرو، أفادت اللجنة الوطنية للتنمية واحلياة مبنأى   -618
عن املخدرات في عام 2022 بأن منظمات االجتار باملخدرات 
وسعت نطاق عملياتها إلى أقاليم السكان األصليني وغيرها من 
األراضي املحمية، مبا في ذلك تلك املوجودة في منطقة األمازون 
ترابيز وفي منطقتي بونو وأوكايالي، حيث يجري أيضا التعدين 
غير املشروع والتهريب وقطع األشجار غير املشروع. ووفقا للتقرير 
 “Informe de evaluación de resultados 2021: política املعنون
”nacional contra las drogas al 2030 )تقرير تقييم النتائج 2021: 
السياسة الوطنية ملكافحة املخدرات حتى عام 2030(، ارتكبت 
منظمات االجتار باملخدرات 10 جرائم قتل في أراضي بيرو في 
عامي 2020 و2021، استهدف معظمها قادة السكان األصليني. 
وخالل الفترة نفسها، ازداد حجم االجتار باملخدرات في البلد 
ق جذوره  مبعدل ينذر باخلطر، واكتسب رقعة جغرافية أكبر وعمَّ
في الهياكل االجتماعية واالقتصادية، كما يتجلى في ازدياد مساحة 
زراعة الكوكا غير املشروعة. وبسبب عوامل مثل جائحة كوفيد-19، 
واالحتجاجات من جانب منظمات زراع شجيرات الكوكا، وانخفاض 
عدد طائرات الهليكوبتر التي تدعم العمليات، أبادت بيرو أقل من 
نصف العدد املستهدف من تلك الشجيرات لعام 2021. وبلغت 
املساحة اإلجمالية للمزروعات التي أبيدت 774,68 5 هكتارا، أي 
ما يناظر 62,2 طنا من إنتاج الكوكايني؛ وكان الهدف األصلي هو 

منع إنتاج 196 طنا.

(138) تقرير املخدرات العاملي 2022، الكتيب 5، املخدرات والبيئة )منشورات 

والبيئة”،  املخدرات  الكبيرة:  “الصورة  املعنون  القسم   ،)2022 املتحدة،  األمم 

اإلطار: “النتائج الرئيسية بالتفصيل”، العنوان الفرعي: “إزالة الغابات”.

 Basel Institute on Governance, Wildlife Crime: A Learning  (139)

.Resource, part 3, “Forest crime and the illegal timber trade” (May 2021)

االجتار  منظمات  قبل  من  إكوادور  استخدام  ويتزايد   -619
باملخدرات لتخزين الكوكايني املنتج في بيرو وكولومبيا املجاورتني 
لتوزيعه الحقا على جهات أخرى، وأساسا إلى أوروبا والواليات 
املتحدة. وأدى ذلك التطور إلى تزايد مستويات العنف املرتكب ضد 
السكان املحليني. وفي آب/أغسطس 2022، نشر عمدة غواياكيل، 
وهي أكثر مدينة اكتظاظا بالسكان في البلد، رسالة مفتوحة إلى 
رئيس إكوادور في أعقاب انفجار وقع في ساحة عامة وأسفر 
عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين. وفسر وزير الداخلية 
هذا العمل على أنه إعالن حرب ضد الدولة من جانب عصابات 
إجرامية، وأصدرت وزارة شؤون احلكومة بيانا أشارت فيه إلى 
احلادث بوصفه عمال إرهابيا. وقد شملت احللقات السابقة من 
العنف املرتبط باملخدرات في املدينة قطع الرؤوس والعرض العلني 
للجثث. وفي منتصف آب/أغسطس، أسفر العنف املتصل باملخدرات 
عن إعالن حالة الطوارئ ملدة شهر واحد في غواياكيل. وفي وقت 
علنت حالة الطوارئ ملدة 60 يوما في كامل مقاطعة غواياس، 

ُ
سابق، أ

التي عاصمتها غواياكيل، وفي مقاطعتي إزميرالداس ومانابي. 

باملخدرات  املعني  املكتب  نشرها  التي  البحوث  ظهر 
ُ
وت  -620

واجلرمية في آذار/مارس 2022 أن املرأة تضطلع مبجموعة واسعة 
من األدوار في جميع مراحل سلسلة توريد الكوكايني، من الزراعة 
واإلنتاج إلى االجتار الدولي. وقد تختلف أنشطة املرأة من أدوار 
الدعم إلى األدوار اإلدارية، ولكن املناصب املتدنية هي السائدة، 
باستثناء بعض النساء الالئي يضطلعن بأدوار بارزة في اقتصاد 
الكوكا غير املشروع في أنحاء من دولة بوليفيا املتعددة  أوراق 
القوميات. ويسلط التقرير الصادر عن املكتب املعني باملخدرات 
واجلرمية الذي يقدم رؤية متعمقة فيما يتعلق بالنساء في سلسلة 
 Cocaine insights 3: women in the cocaine( توريد الكوكايني
supply chain( الضوء على عوامل اخلطر التي تؤدي إلى تورط 
النساء في األنشطة اإلجرامية، مثل التبعية االقتصادية، وقلة فرص 
ظهر 

ُ
االنخراط في سوق العمل، واحلاجة إلى إعالة أسرهن. وت

البيانات أن تهريب الكوكايني إلى السجون تقوم به النساء حصريا 
الدولي  التهريب  الرجال متاما في  تقريبا، وأنهن يشاركن مثل 

للكوكايني داخل أجسادهن.

املتحدة  األمم  مفوضية  نشرت   ،2022 متوز/يوليه  وفي   -621
السامية حلقوق اإلنسان تقريرا عن العنف اإلقليمي في كولومبيا 
ن مجموعة من التوصيات للحكومة اجلديدة. وسلطت املفوضية  تضمَّ
الضوء في التقرير على األثر الذي يحدثه العنف املتصل باملخدرات 
في كولومبيا، ال سيما على النساء واألطفال والشعوب األصلية 
املحلية  املجتمعات  وقادة  أفريقي  املنحدرين من أصل  والسكان 
ن التقرير ثالث توصيات  واملدافعني عن حقوق اإلنسان. وتضمَّ
رئيسية للحكومة اجلديدة، هي: )أ( احلد بدرجة كبيرة من وجود 
اجلماعات املسلحة غير احلكومية في األراضي املتأثرة بالعنف، 
والقضاء عليه في النهاية؛ )ب( إعطاء األولوية للتنفيذ اإلقليمي 
التفاق السالم، ال سيما اإلصالح الزراعي املتكامل، وتعزيز تنفيذ 
البرامج اإلمنائية ذات التركيز اإلقليمي، وإعادة تنشيط البرنامج 
الوطني الستبدال املحاصيل غير املشروعة مبشاركة املجتمعات 
املحلية املتضررة؛ )ج( توطيد سيادة القانون في املناطق األكثر تأثرا 
بالعنف والصراع املسلح الداخلي، وتعزيز وجود وقدرات نظام العدالة 
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ومؤسسات إنفاذ القانون في األقاليم. وأصدرت حكومة كولومبيا 
ردا يتضمن مالحظاتها اخلاصة، مبا في ذلك رد على التوصية 
األولى، مشيرة إلى أنه في آذار/مارس 2022 مت تكليف مفوضية األمم 
املتحدة السامية للسالم في كولومبيا بوضع وتنفيذ سياسات لتفكيك 

اجلماعات املسلحة، بالتعاون مع ممثلي املجتمع املدني.

اإلقليمي 2- التعاون 

البلدان  جلنة  نشرت   ،2021 األول/ديسمبر  كانون  في   -622
األمريكية ملكافحة تعاطي املخدرات سلسلة من التقارير القطرية 
عن جميع الدول األعضاء التي تقع في أمريكا اجلنوبية باستثناء 
املعنونة  التقارير،  عدت 

ُ
أ وقد  البوليفارية.  فنزويال  جمهورية 

“تقرير تقييمي عن سياسات املخدرات: تدابير الوقاية والعالج 
ودعم التعافي”، في سياق اجلولة الثامنة من آلية التقييم املتعددة 
األطراف، استنادا إلى خطة عمل نصف الكرة األرضية بشأن 
املخدرات للفترة 2021-2025 في إطار استراتيجية نصف الكرة 
األرضية ملنظمة الدول األمريكية بشأن املخدرات لعام 2020. 
وباإلضافة إلى ذلك، ستعدُّ سلسلة من املنشورات بشأن املواضيع 
التالية: )أ( تدابير مراقبة ومكافحة زراعة املخدرات وإنتاجها 
واالجتار بها وتوزيعها بصفة غير مشروعة ومعاجلة أسباب كل 
ذلك وعواقبه، في عام 2022؛ )ب( تعزيز املؤسسات؛ )ج( البحوث 
واملعلومات والرصد والتقييم؛ )د( التعاون الدولي، في عام 2023؛ 
ثة من جميع  )ه( إجراء تقييم شامل يستند إلى معلومات محدَّ
البلدان  جلنة  واعتبرت   .2024 عام  في  املواضيعية،  املجاالت 
األمريكية ملكافحة تعاطي املخدرات أن هذه التقييمات أكثر صرامة 
مقارنة باجلوالت السابقة، إذ ُيطلب إلى البلدان تقدمي أدلة لدعم 

املعلومات املقدمة بشأن امتثالها في إطار كل إجراء ذي أولوية.

وفي متوز/يوليه 2022، ُعقد في كولومبيا، في سياق برنامج   -623
التعاون بني أمريكا الالتينية والكاريبي واالحتاد األوروبي بشأن 
سياسات املخدرات )COPOLAD III(، منتدى احلوار األقاليمي 
األول بشأن التنمية البديلة. ونظمت االجتماع الوكالة األملانية للتعاون 
الدولي وحضره ممثلون عن إكوادور وأوروغواي وباراغواي وبنما 
وبيرو وترينيداد وتوباغو وجامايكا وسانت فنسنت وجزر غرينادين 
والسلفادور وسورينام وغواتيماال وغيانا وكولومبيا واملكسيك. وركز 
االجتماع على املمارسات اجليدة في مجال التنمية البديلة املتكاملة 
واملستدامة، وكذلك على اجلوانب البيئية وجوانب املحافظة على 
البيئة في وضع سياسات “خضراء” ملكافحة املخدرات، من قبيل 
احلراجة الزراعية وإعادة التحريج والسياحة اإليكولوجية، ال سيما 

في الواليات القضائية اإلثنية واملناطق الطبيعية املحمية.

وفي 23 حزيران/يونيه 2022، وقع ممثلون عن إكوادور   -624
وأوروغواي وباراغواي والبرازيل وبوليفيا )دولة-املتعددة القوميات( 
وبيرو وسورينام وغيانا وكولومبيا إعالنا في برازيليا بشأن تعزيز 
التنسيق في مكافحة اجلرمية املنظمة عبر الوطنية في أمريكا 
اجلنوبية. وقد ُوقع اإلعالن خالل االجتماع الوزاري األول ملكافحة 
اجلرمية املنظمة عبر الوطنية، الذي ترأسته البرازيل، والذي قام 
فيه ذلك البلد أيضا بتوقيع اتفاقات للتعاون الثنائي مع إكوادور 

وغيانا وإعالنا مشتركا مع كولومبيا. وتتناول تلك االتفاقات تبادل 
املمارسات اجليدة والتعاون التقني بني مؤسسات الشرطة من أجل 
النارية، وغسل األموال،  مكافحة االجتار باملخدرات واألسلحة 
والتزوير، والتهريب، واجلرمية السيبرانية. وشمل االجتماع زيارات 
قام بها املشاركون إلى مؤسسات األمن العام البرازيلية، بهدف 
تعزيز االقتراح الذي قدمته البرازيل لتوفير التدريب ملوظفي األمن 
في بلدان أمريكا اجلنوبية. وسُيعقد االجتماع الوزاري املقبل في 

باراغواي في النصف الثاني من عام 2022.

 2022 متوز/يوليه  و29   28 يومي  إكوادور  واستضافت   -625
االجتماع العام اخلامس واألربعني لفرقة العمل املعنية باإلجراءات 
املالية ألمريكا الالتينية، الذي جرت املوافقة خالله على تقرير 
التقييم املتبادل بشأن باراغواي. وكانت فرقة العمل قد وافقت 
في اجتماعها السابق املعقود في كانون األول/ديسمبر 2021 على 
ز السادس والتقرير التقني األول إلعادة تقييم  تقرير املتابعة املعزَّ
االمتثال بشأن كولومبيا، اللذين احتويا على إعادة تقييم امتثال 
البلد لبعض التوصيات الواردة في تقرير التقييم املتبادل املعتمد 
ن التقرير الذي متت املوافقة عليه  في متوز/يوليه 2018. وتضمَّ
في كانون األول/ديسمبر 2021 توصيات بشأن خدمات املراسلة 
املصرفية والتحويالت البرقية والبلدان ذات املخاطر العالية، ومت 
تعديل تصنيف كولومبيا من “ممتثلة جزئيا” إلى “ممتثلة”. وهدف 
فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية في أمريكا الالتينية، بوصفها 
الذراع اإلقليمي لفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية، هو دعم 
الدول األعضاء في منع ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

املتخصص لسلطات  والعشرون  التاسع  االجتماع  وُعقد   -626
إنفاذ قوانني مكافحة املخدرات في بلدان السوق اجلنوبية املشتركة 
االجتماع  ذلك  وترأست   .2022 أيار/مايو   26 )ميركوسور( في 
االفتراضي باراغواي، التي تولت الرئاسة املؤقتة للسوق اجلنوبية 
املشتركة في النصف األول من عام 2022. وناقشت الوفود مسائل 
التعاون الثنائي، مبا فيها العمليات املشتركة ملكافحة املخدرات، 
فضال عن برامج الصحة العمومية املتعلقة بالوقاية والعالج من 

تعاطي املخدرات. 

2021، شارك مسؤولون من  األول/ديسمبر  كانون  وفي   -627
بوليفيا )دولة-املتعددة القوميات( وفنزويال )جمهورية-البوليفارية( 
م التابع 

ُّ
في حلقة دراسية على اإلنترنت في إطار مشروع التعل

للهيئة بهدف تعزيز امتثال بلديهما لالتفاقيات الدولية الثالث 
ملراقبة املخدرات. وواصل املشاركون، إلى جانب مسؤولني من 
كوبا ونيكاراغوا، تعزيز قدراتهم على رصد زراعة املواد اخلاضعة 
للمراقبة وصنعها واستهالكها واالجتار بها بصفة مشروعة، مبا 
فيها املخدرات واملؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية، واإلبالغ عن 
هذه املواد، وعززوا مهاراتهم على استخدام النظام الدولي ألذون 

.)I2ES( االستيراد والتصدير

ل ما مجموعه 388 من موظفي مراقبة املخدرات  وتسجَّ  -628
لدى السلطات الوطنية املختصة من جميع بلدان املنطقة االثني 
عشر، وهي األرجنتني وإكوادور وأوروغواي وباراغواي والبرازيل 
وبوليفيا )دولة-متعددة القوميات( وبيرو وسورينام وشيلي وفنزويال 
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)جمهورية-البوليفارية( وغيانا وكولومبيا، الستخدام منائط التعلم 
اإللكتروني التي أعدها مشروع التعلم التابع للهيئة. وتدعم النمائط 
املخدرات  مراقبة  على  قدرتها  توسيع  في  البلدان  اإللكترونية 
واملؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية، وفي اكتساب فهم أعمق 

لإلطار الدولي ملراقبة املخدرات.

وفي متوز/يوليه 2022، نظم البرنامج العاملي لالعتراض   -629
دورات  أربع  للهيئة  التابع  )غريدس(  اخلطرة  للمواد  السريع 
تدريبية منفصلة ألكثر من 200 موظف من موظفي إنفاذ القانون 
وكولومبيا،  وشيلي  األرجنتني  في  القانوني  التنظيم  وموظفي 
باحلضور املباشر وعبر اإلنترنت على حد سواء. وتلقى املشاركون 
تعليمات بشأن االستخدام املناسب لألدوات التشغيلية ومنصات 
االستهداف التابعة للهيئة واخلاصة بحظر املؤثرات النفسانية 
اجلديدة واملواد االصطناعية اخلطرة. وهدفت جميع الدورات 
إلى تعزيز أنشطة اإلبالغ واالعتراض في جميع أنحاء أمريكا 
الالتينية من أجل التصدي لهذا التحدي املتزايد على الصعيدين 
اإلقليمي والعاملي. وباإلضافة إلى ذلك، ففي الفترة من 1 إلى 
القانون  إنفاذ  2022 شارك عدد من موظفي  5 آب/أغسطس 
من بلدان أمريكا الالتينية، مبا فيها األرجنتني والبرازيل وشيلي 
العمليات بشأن اعتراض  وكولومبيا، في مؤمتر عاملي ملوظفي 
االصطناعية  األفيونية  املؤثرات  من  وغيرها  الفنتانيالت 
التابع غريدس  برنامج  نظمه  الصلة،  ذات  اخلطرة   واملواد 

للهيئة في فيينا.

وفي عام 2022، قدم املكتب املعني باملخدرات واجلرمية   -630
بشأن  أملانيا  من حكومة  ومندوبني  كولومبيني  ملسؤولني  تدريبا 
النهج املتكامل الذي تتبعه منظمات االجتار باملخدرات إزاء إنتاج 
الكوكايني. وفي كولومبيا، يعمل املكتب املعني باملخدرات واجلرمية 
أيضا مع خبراء من اإلنتربول بشأن ما تواجهه مختبرات االستدالل 
اجلنائي الكيميائية من حتديات متصلة باملخدرات. وعالوة على 
ذلك، نظم املكتب حلقة عمل لتعزيز املؤسسات في كولومبيا ألعضاء 
قوات األمن في األرجنتني وإكوادور وبنما وكوستاريكا ملساعدتهم 

على التصدي إلنتاج الكوكايني واالجتار به.

آب/  5 إلى   1 من  فيينا  في  غريدس  برنامج  وعقد   -631 
بشأن  العمليات  ملوظفي  األول  العاملي  املؤمتر   2022 أغسطس 
واملواد  االصطناعية  األفيونية  واملؤثرات  الفنتانيالت  اعتراض 
اخلطرة ذات الصلة. وجمع احلدث أكثر من 140 مشاركا من 
جميع أنحاء العالم، مبن فيهم 8 مشاركني من األرجنتني والبرازيل 
وشيلي وكولومبيا، شاركوا في التوعية العملية وبناء القدرات فيما 

يتعلق باملواد األفيونية االصطناعية.

أيلول/  9 إلى   6 فيينا من  في  برنامج غريدس،  وعقد   -632 
بشأن  اخلامس  السنوي  العملياتي  االجتماع   ،2022 سبتمبر 
مكافحة االجتار بالعقاقير االصطناعية واملواد الكيميائية اخلطرة 
من خالل خدمات البريد والبريد السريع والشحن اجلوي. وجمع 
احلدث ما يقرب من 60 موظفا من 30 حكومة ومنظمة دولية، 
مبن فيهم 4 مشاركني من أوروغواي وشيلي واالحتاد البريدي 
لألمريكتني وإسبانيا والبرتغال. وعقدت البلدان املشاركة أيضا 

اجتماعات ثنائية ومتعددة األطراف لتعزيز التعاون عبر احلدود، 
بتيسير من الهيئة.

واستضاف برنامج غريدس ورشة العمل األقاليمية املتعلقة   -633
باملواد  االجتار  ملنع  واخلاص  العام  القطاعني  بني  بالشراكات 
 اخلطرة، التي عقدت في شرم الشيخ مبصر من 11 إلى 14 أيلول/
سبتمبر 2022. وحضر هذا احلدث أكثر من 120 ممثال من 30 
املتصلة  حكومة و5 منظمات دولية و15 من مقدمي اخلدمات 
األرجنتني  من  مشاركني   4 ذلك  في  ورابطاتهم، مبا  باإلنترنت 
وشيلي. وتبادل املشاركون أفضل املمارسات وأمثلة على حاالت 
متعلقة باستغالل وكاالت القطاع اخلاص واملنصات اإللكترونية 
لالجتار باملواد اخلطرة بهدف تعزيز التعاون العملياتي الدولي عبر 
احلدود ملنع إساءة استخدام اخلدمات املشروعة املتصلة باإلنترنت 

في املستقبل.

الوطنية واإلجراءات  والسياسات  3- التشريعات 

في أيار/مايو 2022، نشرت األرجنتني القانون 27669،   -634
والقنب  الطبي  القنب  لتطوير صناعة  التنظيمي  اإلطار  بشأن 
الصناعي. وأنشأ التشريع اجلديد وكالة تنظيمية لتلك الصناعة 
دمجت 

ُ
داخل وزارة التنمية اإلنتاجية، التي ُحلت في تلك األثناء وأ

عن  مسؤولة  الوكالة  وستكون  االقتصاد.  وزارة  في  وظائفها 
تنظيم استيراد بذور القنب ونبتات القنب ومنتجاتها وتصديرها 
بها  واالجتار  وشرائها  وصنعها  الصناعي  وإنتاجها  وزراعتها 
تخزين  أيضا  وترصد  والصناعية. وستنظم  الطبية  لألغراض 
بذور ونبتات القنب ومنتجاتها وكذلك نقلها وتوزيعها وإمكانية 
تتبعها واستخدامها. وباإلضافة إلى ذلك، متتلك الوكالة سلطة 
إصدار التصاريح والتراخيص، فضال عن إجراء عمليات مراجعة 
احلسابات والتفتيش للجهات املرخص لها في قطاع صناعة القنب 
ط  في األرجنتني. ويوصى في التشريع بوضع نظام ترخيص مبسَّ
ينطوي على التباين فيما يتعلق بالقنب الصناعي و/أو البستاني، 
ف بأنه بذور القنب وأجزاء نبتته ومنتجاته التي يكون فيها  املعرَّ
يحددها  التي  العتبة  من  أقل  الهيدروكانابينول  رباعي  محتوى 

القانون في األرجنتني.

وفي كولومبيا، أشار الرئيس املنتخب حديثا، خالل اجتماع   -635
مع رؤساء بلديات من املدن الواقعة على ساحل املحيط الهادئ عقد 
في آب/أغسطس 2022، إلى إمكانية السماح بزراعة القنب دون 
 محاصيل القنب بغيرها، مثل 

ً
احلاجة إلى إصدار تراخيص، مقارنا

الذرة الشامية والبطاطس. وقد أدلى الرئيس بهذه التصريحات 
كجزء من حججه املؤيدة لضمان أن تذهب أرباح صناعة القنب 
املشروعة إلى املزارعني الكولومبيني بدال من الشركات األجنبية. 
التنمية خطة  في  التدابير  هذه  إدراج  البلديات  رؤساء   وطلب 

الوطنية املقبلة.

في  القنب  في صناعة  اجلارية  التطورات  إلى  وبالنظر   -636
ر احلكومات بأنه على الرغم من سماح 

ِّ
املنطقة، تود الهيئة أن تذك

ب 
َّ
القن بزراعة  املعدلة  الوحيدة لعام 1961 بصيغتها  االتفاقية 
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وإنتاجه واستعماله لألغراض الطبية والعلمية فإن هذه األنشطة 
يجب أن تنفذ بطريقة تتسق مع املادتني 23 و28 من تلك االتفاقية. 
وعالوة على ذلك، تكرر الهيئة التأكيد على أن اتفاقية سنة 1961 
بصيغتها املعدلة ال تنطبق على زراعة نبتة القنب ألغراض صناعية 

 )األلياف والبذور( أو ألغراض البستنة.
ً
حصرا

وفي عام 2022، أجرت أوروغواي تغييرات تنظيمية في   -637
شرطتها الوطنية من أجل تعزيز مكافحة االجتار بالكميات الصغيرة 
واألنشطة اإلجرامية األعلى مستوى املتصلة باملخدرات. ومبوجب 
نشئت ألوية ملكافحة املخدرات ملقاطعتي 

ُ
أمر اخلدمة 2022/13، أ

التدابير  تلك  تسمح  أن  املتوقع  ومن  وكانيلونيس.  مونتيفيديو 
للمديرية العامة ملكافحة االجتار غير املشروع باملخدرات بزيادة 
التركيز على املنظمات اإلجرامية التي تزود البلد باملخدرات غير 

املشروعة، بدال من التركيز على توزيعها في الشوارع.

وفي حزيران/يونيه 2022، أرست حكومة البرازيل خطة   -638
معاجلة  على  تركز  املخدرات  بشأن  الوطنية  للسياسة  خمسية 
املشاكل،  تلك  وأسباب  املخدرات  لسياسة  الرئيسية  املشاكل 
وقسمت التدخل إلى خمسة مجاالت هي: )أ( الوقاية؛ )ب( العالج 
والرعاية وإعادة اإلدماج؛ )ج( خفض العرض؛ )د( اإلدارة واحلوكمة 
والتكامل؛ )ه( البحوث والتقييم. وحتدد اخلطة أهدافا وغايات 
لتنفيذها.  نهائية  مواعيد  حتديد  مع  استراتيجية،  والتزامات 
وفي عام 2022، نشرت البرازيل أول تقريرين عن نظامها لإلنذار 
السريع بشأن املخدرات، من خالل مركز التميز للحد من عرض 
املخدرات غير املشروعة، الذي هو شراكة بني األمانة الوطنية 
لسياسات املخدرات وإدارة املوجودات في البلد واملكتب املعني 
ويقدم  اإلمنائي.  املتحدة  األمم  وبرنامج  واجلرمية  باملخدرات 
اجلديدة النفسانية  املؤثرات  عن  وحتليالت  بيانات   التقريران 

في البرازيل.

وفي كولومبيا، دعم املكتب املعني باملخدرات واجلرمية   -639
التصدي ملشكلة املخدرات غير  إلى  تنفيذ استراتيجيات ترمي 
املشروعة في إطار اتفاق السالم املوقع مع القوات املسلحة الثورية 
الكولومبية-اجليش الشعبي. وتشمل تلك االستراتيجيات البرنامج 
الوطني الشامل لالستعاضة عن املحاصيل غير املشروعة، الذي 
من  هكتارات   46 008 طوعا  الريفية  األسر  خالله  من  أبادت 
 املحاصيل غير املشروعة بغية تعزيز االقتصادات املشروعة في

56 بلدية في البلد. وبني عامي 2017 و2022، تسجلت في البرنامج 
097 99 أسرة، تلقت 002 77 منها مساعدة تقنية وتلقت 878 69 
مخصصات أمن غذائي. وفضال عن ذلك، يعمل 353 7 من جامعي 
أوراق الكوكا السابقني في أنشطة مجتمعية، مثل إصالح الطرق 

وصيانة البنية التحتية.

وفي 26 متوز/يوليه 2022، وقعت اللجنة الوطنية للتنمية   -640
واحلياة مبنأى عن املخدرات في بيرو اتفاقا مع الرابطة اإلقليمية 
للشعوب األصلية في منطقة سيلفا الوسطى. والهدف من االتفاق 
هو تعزيز مشاريع التنمية املستدامة وتقدمي املساعدة التقنية إلى 
املجتمعات املحلية للشعوب األصلية دعما ملنع وتخفيف األضرار 

الناجمة عن زراعة شجيرات الكوكا غير املشروعة في أراضي 
السكان األصليني.

واالجتار والصنع  واإلنتاج  4- الزراعة 

ال يزال الكوكايني والقنب املحصولني الرئيسيني اخلاضعني   -641
للمراقبة اللذين يزرعان وينتجان ويتجر بهما بصفة غير مشروعة 
داخل أمريكا اجلنوبية ومنها. وُينَتج معظم أوراق الكوكا بصفة 
غير مشروعة في بيرو وكولومبيا، وإلى حد ما في دولة بوليفيا 
املتعددة القوميات، في حني ُينَتج القنب بصفة غير مشروعة في 
عدة بلدان في املنطقة، منها باراغواي والبرازيل وشيلي. وتوجه 
املخدرات التي يتجر بها من املنطقة إلى أوروبا والواليات املتحدة 
في املقام األول. وتشمل طرائق العمل التقليدية تهريب الكوكايني 
بواسطة طائرات الركاب، وعن طريق البحر باستخدام حاويات على 
منت سفن جتارية كبيرة وباستخدام سفن أصغر متجهة إلى أمريكا 

الشمالية عبر أمريكا الوسطى والكاريبي. 

التميز  مركز  نشر   ،2021 األول/ديسمبر  كانون  وفي   -642
 البرازيلي للحد من عرض املخدرات غير املشروعة دراسة بعنوان

ف اجلرمية املنظمة  “كوفيد-19 واالجتار باملخدرات في البرازيل: تكيُّ
واإلجراءات التي اتخذتها قوات الشرطة أثناء اجلائحة”، وذكرت 
الدراسة أنه على الرغم من أن البرازيل ال تزال بلدا استراتيجيا 
لعبور الكوكايني املتجه إلى أجزاء كثيرة من العالم، فمن املمكن أن 
تكون دروب جديدة لالجتار قد أنشئت أو ازداد استخدامها كثافة 
خالل جائحة كوفيد-19. وقد أجرى مركز االمتياز ذلك البحث 
باستخدام بيانات جمعتها الشرطة االحتادية، والشرطة االحتادية 
للطرق السريعة، والهيئة االحتادية للضرائب، وقوات مختارة من 
قوات أمن الدولة في البرازيل. وكانت الكميات التي ضبطت في 
الفترة 2018-2020 متجهة في املقام األول إلى أوروبا، تليها أفريقيا 
وآسيا. ويدل حدوث تغيير في منط ُوجهات االجتار بالكوكايني 
في عام 2020 على أن دروب االجتار تنوعت بحيث تشمل ساحل 
أفريقيا الشرقي، وغرب آسيا، وجنوب شرق آسيا، وبدرجة أقل، 
أمريكا الشمالية، على الرغم من أن أوروبا ظلت الوجهة املهيمنة.

عبور  كبلد  متزايدة  بدرجة  تستخدم  باراغواي  وظلت   -643
فككت   ،2022 الثاني/يناير  كانون  وفي  أوروبا.  إلى  للكوكايني 
في  العام  املدعي  ومكتب  املخدرات  ملكافحة  الوطنية  األمانة 
باراغواي منظمة إجرامية كانت تشحن الكوكايني عبر املحيط 
وضبطت زعيمها  على  القبض  وألقت  أوروبا،  إلى   األطلسي 

947 كيلوغراما من الكوكايني. 

وفيما يتعلق باملحاصيل غير املشروعة، لم تنشر بوليفيا   -644
)دولة-املتعددة القوميات( وبيرو أي بيانات صادق املجتمع الدولي 
على صحتها بالنسبة لعام 2021. وقد عمل البلدان كالهما في 
السابق مع املكتب املعني باملخدرات واجلرمية إلجراء دراسات 
استقصائية دورية عن املناطق املغطاة باملحاصيل غير املشروعة، 
وكذلك عن إبادة املحاصيل. ووفقا لتقارير السلطات البوليفية 
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والبيروفية، أباد البلدان 458 9 هكتارا و775 5 هكتارا من مزروعات 
شجيرات الكوكا غير املشروعة، على التوالي، في عام 2021.

وأبلغت دولة بوليفيا املتعددة القوميات عن مضبوطات قدرها   -645
19,7 طنا من الكوكايني في عام 2021، بزيادة قدرها 26 في املائة 
مقارنة بعام 2020 )15,7 طنا(. وكان معظم الكوكايني املضبوط قد 
نشأ في بيرو. ووفقا للسلطات البوليفية، أدت مضبوطات املخدرات 
في البالد في عام 2021 إلى خسارة مجموعها 66 مليون دوالر 
للمنظمات اإلجرامية. وعالوة على ذلك، أبلغ البلد عن تدمير 800 
موقع لتجهيز أوراق الكوكا و26 مختبرا لعملية البلَورة، فضال عن 
ضبط 520 طنا من السالئف الكيميائية الصلبة و799 مترا مكعبا 

من السالئف الكيميائية السائلة.

وفي أيلول/سبتمبر 2022، نشرت اللجنة الوطنية للتنمية   -646
واحلياة مبنأى عن املخدرات في بيرو تقريرا عن مساحة زراعة 
التقرير  وتضمن   .2021 عام  في  ُرصدت  التي  الكوكا  شجيرة 
نتائج رصد ل  19 منطقة تزرع فيها شجيرة الكوكا بصفة غير 
مشروعة، شملت 13 مقاطعة و45 محافظة و169 دائرة، وهذا 
 .2020 بعام  مقارنة  أضيفت  مراقبة  مناطق  خمس  أن  يعني 
وبلغ إجمالي املساحة املزروعة في عام 2021 بشجيرات الكوكا 
غير املشروعة 681 80 هكتارا في املجموع، مبا يشمل املناطق 
املرصودة اجلديدة اخلمس، و158 76 هكتارا في املناطق ال  14 
رصد حتى عام 2020، عندما كانت املساحة املزروعة 

ُ
التي كانت ت

777 61 هكتارا. ويشير التقرير إلى اجتاه تصاعدي في املساحة 
عام  منذ  بيرو  في  املشروعة  غير  الكوكا  بشجيرات  املزروعة 
900 49 هكتار. وكان  2017، عندما كانت املساحة اإلجمالية 
وادي أنهار أبورمياك وإيني ومانتارو هو املنطقة التي احتوت على 
أكبر مساحة مزروعة طوال فترة السنوات اخلمس، وقد بلغت 
106 32 هكتارات في عام 2021، في حني لوحظت أكبر الزيادات 
فيما يتعلق بعام 2020 في منطقتي كونتامانا )168,4 في املائة( 
بلغ في عام 2021 عن انخفاض 

ُ
وكاليريا )144,8 في املائة(. وأ

بنسبة 28,9 في املائة، إلى 841 4 هكتارا، ملنطقة ال كونفنسيون-
الريس، التي وصلت إلى أدنى مساحة مزروعة لها منذ عام 2017. 
كما وصلت املساحة اإلجمالية املبادة في بيرو في عام 2021 إلى 
أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، حيث أبيد 775 5 هكتارا 
فقط من املحاصيل في جميع أنحاء البالد، مقارنة بـ273 6 هكتارا 
في عام 2020 و526 25 هكتارا في عام 2019. وفي التقرير، 
تعزى مستويات اإلبادة املنخفضة بصفة خاصة في عامي 2020 

و2021 إلى الصعوبات املتعلقة بجائحة كوفيد-19.

وتكرر الهيئة توصيتها حلكومتي بوليفيا )دولة-املتعددة   -647
الرصد بشأن  الدراسات وتقارير  بأن تستأنفا  القوميات( وبيرو 
بالكامل  عد 

ُ
ت التي  املشروعة،  غير  باملحاصيل  املتأثرة  األراضي 

باالشتراك مع املكتب املعني باملخدرات واجلرمية ويصادق عليها 
املكتب بالكامل. ومن شأن ذلك أن يتيح إجراء رصد مقارن واٍف بني 
هذين البلدين األنديني، فضال عن كفالة دعم اجلهود التي تبذلها 
حكومتا بوليفيا )دولة-املتعددة القوميات( وبيرو في مكافحتهما 

لالجتار باملخدرات)140(.

E/INCB/2021/1 (140)، الفقرة 616.

املعني  املكتب  أصدر  بالتقرير،  املشمولة  الفترة  وخالل   -648
باملخدرات واجلرمية الدراسة االستقصائية لزراعة الكوكا في 
والتصنيع  الكوكا  زراعة  بأن  أفادت  التي   ،2021 لعام  كولومبيا 
البلد.  في  تاريخهما  في  مستوى  أعلى  بلغا  للكوكايني  املحتمل 
غير  املحاصيل  تشغلها  التي  املساحة  بلغت   ،2021 عام  وفي 
املشروعة 000 204 هكتار )0,4 في املائة من إجمالي األراضي 
الزراعية(، بزيادة قدرها 43 في املائة مقارنة بعام 2020، في 
حني بلغ التصنيع املحتمل للكوكايني 400 1 طن، بزيادة قدرها 
14 في املائة. ومن إجمالي املناطق التي تزايدت فيها الزراعة 
غير املشروعة، كانت نسبة 32 في املائة داخل مناطق تعرف باسم 
أكثر  مناطق  وهي  الساخنة”،  الكوكا  أو “بؤر  اإلنتاج”  “مناطق 
التي  املناطق  بالنسبة ملنظمات االجتار باملخدرات. وتقع  كفاءة 
متثل بقية هذه الزيادة على أطراف البؤر الساخنة )33 في املائة 
 من املجموع( وفي املناطق اجلديدة )10 في املائة( ومناطق أخرى

)25 في املائة(. ومن إجمالي مساحة الزراعة غير املشروعة في عام 
2021، كانت نسبة 13 في املائة تقع بالقرب من عواصم البلديات، 
حيث يسهل دخول العائدات املرتبطة باملخدرات إلى االقتصاد 
القانوني. وتهدد زراعة الكوكا وتصنيع الكوكايني البيئة والتنوع 
الثقافي في كولومبيا، حيث حتدث نسبة 52 في املائة من زراعة 
الكوكا في مناطق إدارية خاصة، مبا في ذلك املجتمعات املنحدرة 
من أصل أفريقي واملحميات احلرجية ومحميات السكان األصليني 
واملتنزهات الوطنية. ووفقا للمكتب املعني باملخدرات واجلرمية، 
أسهمت العوامل التالية في هذا الوضع: ازدياد الطلب العاملي 
على الكوكايني؛ استمرار الفقر وعدم الوصول إلى األسواق في 
مناطق إنتاج الكوكا؛ التوقعات الناشئة عن اتفاق السالم؛ زيادة 
عدد جماعات االجتار غير املشروع باملخدرات؛ استمرار احلوافز 

االقتصادية العالية إلنتاج الكوكايني.

وال تزال بلدان أمريكا اجلنوبية تضبط كميات متزايدة   -649
من املخدرات واملواد الكيميائية والسالئف املستخدمة في صنع 
املخدرات غير املشروع، وتواجه حتديات خطيرة تتعلق بتخزينها 
املؤقت والتخلص النهائي منها في نهاية املطاف. وميكن أن تشكل 
الكميات الكبيرة من املواد الكيميائية املخزنة خطرا شديدا على 
البيئة وعلى السكان الذين يعيشون بالقرب من مرافق التخزين. ومن 
ثم فإن التخلص املأمون والكفء أمر أساسي، وليس أقل هدف لذلك 
منع إعادة دمج املواد املضبوطة في قنوات غير مشروعة. وقد وضع 
املكتب املعني باملخدرات واجلرمية، من خالل برنامجه اإلقليمي 
بشأن احللول والتدريب وإسداء املشورة فيما يتعلق بالتخلص من 
املخدرات، تقييما وطنيا للتعامل مع املخدرات والسالئف الكيميائية 
املضبوطة والتخلص منها على نحو مأمون، ويعكف حاليا على وضع 
خطط وطنية للتخلص من املخدرات إلكوادور وبيرو وغواتيماال 
وكولومبيا. ويعمل املكتب عن كثب مع السلطات في تلك البلدان 
لبناء القدرات في مجال إدارة السلع املضبوطة والتعامل املأمون 

معها واآلليات املستدامة للتخلص النهائي منها.

وأبلغت إكوادور عن ثالث عمليات نفذتها الشرطة الوطنية   -650
في البلد بني كانون الثاني/يناير ومتوز/يوليه 2022، أسفرت عن 
ضبط 15,5 طنا من الكوكايني، وتفكيك موقعني للتخزين، واعتقال 
اإلجرامية  املنظمات  واستخدمت  إكوادوريني.  مواطنني  أربعة 
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حاويات من املوز لتهريب الكوكايني إلى بلدان في أوروبا، منها 
بلجيكا وهولندا.

وفي عام 2021، نفذت جمهورية فنزويال البوليفارية أكبر   -651
ضبطيات مخدرات لها في السنوات العشر املاضية، حيث ُضبطت 
كمية إجمالية قدرها 51,5 طنا. وشكل الكوكايني احلصة األكبر من 
تلك املضبوطات، بالغا أعلى مستوى له منذ 15 عاما وقدره 45,4 
طنا، يليه القنب )6 أطنان(. وكانت املنطقة الواقعة على طول احلدود 
جريت فيها العمليات التي أسفرت 

ُ
مع كولومبيا هي املنطقة التي أ

 عن أكبر الضبطيات. وفي عام 2021 أيضا، فكك البلد قرب احلدود
ل 55 طائرة، ودمر 24 مهبطا سريا 

َّ
60 مختبرا لبلَورة الكوكايني، وعط

للطائرات. وخالل النصف األول من عام 2022 نفذ البلد عمليات 
عسكرية في واليات األمازون وأبوري وفالكون وغواريكو وسوكري 
وزوليا، وصادر 17,7 طنا من الكوكايني، ودمر 37 مختبرا لبلَورة 
ل 18 طائرة، ودمر 55 مهبط طائرات. ووفقا لبيان 

َّ
الكوكايني، وعط

 صادر عن مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان في آذار/
مارس 2022، أدى وجود جماعات إجرامية وجهات فاعلة مسلحة 
غير حكومية في األراضي الفنزويلية إلى زيادة العنف، ال سيما 
على طول احلدود مع كولومبيا، وهي منطقة تستخدمها منظمات 
االجتار باملخدرات ممر عبور، وكذلك في مناطق التعدين واملراكز 
احلضرية. وأشارت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إلى النزاعات 
في والية أبوري، التي أدت إلى تشريد مئات الفنزويليني، مبن فيهم 
أفراد من السكان األصليني. وأخيرا، دعت املفوضة السامية إلى 
التحقيق في جميع التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات وجتاوزات 

حلقوق اإلنسان، مع إيالء الشعوب األصلية اهتماما خاصا.

ونفذت أوروغواي ضبطية كبيرة للميثامفيتامني في آب/  -652
أغسطس 2022، عثر فيها على ما مجموعه 880 42 كيلوغراما من 
هذا املخدر في حاوية كان منشؤها في أنتويرب ببلجيكا ووجهتها 
النهائية باراغواي. وقبل توقف السفينة التي حتمل احلاوية في 

أوروغواي، توقفت أيضا في البرازيل واألرجنتني. 

وفي عامي 2021 و2022، واصلت باراغواي تعاونها الثنائي   -653
مزروعات  إبادة  شمل  الذي  البرازيلية،  االحتادية  الشرطة  مع 
القنب غير املشروعة على طول احلدود بني هذين البلدين. وأسفر 
 هذا اجلهد املشترك عن مستوى قياسي من اإلبادة، وصل إلى
100 2 هكتار في عام 2021، وهذا يعادل حوالي 300 6 كيلوغرام 

من القنب.

والعالج الوقاية   -5

وفقا لتقرير املخدرات العاملي 2022، كانت فئات املخدرات   -654
غ عنها بأكبر تواتر من األشخاص الذين يتلقون العالج من 

َّ
املبل

املخدرات في أمريكا اجلنوبية، حتى عام 2020، هي املخدرات من 
نوع الكوكايني والقنب. وكان االستثناء الوحيد هو إكوادور، حيث 
كانت املؤثرات األفيونية، مبا فيها األفيونيات واملؤثرات األفيونية 
غ عنها بأكبر تواتر)141(. 

َ
االصطناعية، هي فئة املخدرات التي ُيبل

(141) تقرير املخدرات العاملي 2022، الكتيب 2، اخلريطة 2.

ويتوافق ذلك مع أنواع املخدرات التي تنتج ويتجر بها بأكبر كثافة 
في املنطقة.

وتشير البيانات األخيرة املستمدة من االستبيان اخلاص   -655
بالتقرير السنوي للمكتب املعني باملخدرات واجلرمية إلى تزايد 
استعمال مخدرات أخرى في املنطقة. وقد ذكرت شيلي أن املخدرات 
القنب  كانت عشبة   2021 عام  في  تواتر  بأكبر  استعملت  التي 
والبنزوديازيبينات واملؤثرات األفيونية الصيدالنية )االستعمال غير 

الطبي( والقنبينات االصطناعية وراتنج القنب والكوكايني.

وفي عام 2022، عقدت البرازيل مؤمترات على مستوى   -656
وخدمات  العقلية  الصحة  سياسة  حول  والواليات  البلديات 
العالج والرعاية فيما يتعلق باملشاكل الصحية املرتبطة بتعاطي 
املخدرات، استعدادا ملؤمترها الوطني اخلامس للصحة العقلية، 
املؤمتر  وميثل   .2022 الثاني/نوفمبر  تشرين  في  عقده  املقرر 
أداة الستعراض وحتسني السياسات العمومية مبشاركة املجتمع 
ُعقد  قد  العقلية  للصحة  السابق  الوطني  املؤمتر  وكان  املدني. 
في عام 2010. وتقوم البرازيل أيضا بإعداد النسخة الثالثة من 
دراستها االستقصائية الوطنية بشأن تعاطي الكحول وغيره من 
من خالل  االحتادية  باولو  التي جتريها جامعة ساو  العقاقير، 
اتفاق مع وزارة املواطنة. وستفيد الدراسة االستقصائية الوطنية 
 في حتديث البيانات واملعلومات املتعلقة بالطلب على املخدرات

في البرازيل.

فذت السياستان الوطنيتان التاليتان خلفض 
ُ
وفي كولومبيا، ن  -657

الطلب على املخدرات: )أ( سياسة شاملة للتصدي ملشكلة املخدرات؛ 
النفسانية  املؤثرات  استهالك  من  للوقاية  شاملة  سياسة  )ب( 
والعناية مبستهلكيها. ونتيجة للمساعدة التي قدمها املكتب املعني 
باملخدرات واجلرمية، عزز أكثر من 400 6 شخص قدراتهم على 
حتسني استراتيجيات الوقاية في البيئات املجتمعية واملؤسسية 
واملدرسية واألسرية. وفيما يتعلق بتعزيز خدمات العالج والرعاية 
في كولومبيا، اسُتهلت دورات تدريبية بشأن ضمان اجلودة في 
برنامج  املخدرات وبشأن  بتعاطي  املرتبطة  عالج االضطرابات 
 األسرة التابع للشبكة الدولية ملراكز موارد عالج مدمني املخدرات

وإعادة تأهيلهم.

تعاطي  ملكافحة  األمريكية  البلدان  جلنة  تقرير  وفي   -658
املخدرات املعنون “تقرير تقييمي بشأن سياسات املخدرات: تدابير 
 الوقاية والعالج ودعم التعافي - غيانا”، الذي نشر في كانون األول/
التقييم املتعددة  الثامنة آللية  ديسمبر 2021 في سياق اجلولة 
األطراف، لوحظ أن غيانا أجرت تقييما للحاجة إلى خدمات الرعاية 
والعالج وإعادة اإلدماج على الصعيد الوطني. وقد اتخذ البلد هذا 
اإلجراء في إطار الهدف 5 آللية التقييم املتعددة األطراف، أي 
إنشاء و/أو تعزيز القدرات املؤسسية احلكومية على تنظيم برامج 
الوقاية وخدمات الرعاية والعالج وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج، 
والتمكني من تنفيذ تلك البرامج واعتمادها واإلشراف عليها. وفيما 
يتعلق بفئات محددة من السكان املعرضني للخطر، لوحظ أنه لم 
جر تقييمات لألوضاع بشأن االحتياجات أو املخاطر أو عوامل 

ُ
ت

احلماية املحددة لكل فئة سكانية مستهدفة، وأن البلد لم يضع 
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أو ينفذ استراتيجيات أو برامج محددة للوقاية من تعاطي املخدرات 
واملثليني  أو املثليات  أو األسر،  املدرسة،  لطالب مرحلة ما قبل 
ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري الهوية اجلنسانية وأحرار الهوية 
اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني وأفراد الفئات اجلنسانية 
ع LGBTQI+(، أو املهاجرين  األخرى )أفراد مجتمع امليم املوسَّ

والالجئني، أو األفراد في أماكن العمل.

م في تقرير التقييم الصادر عن جلنة البلدان األمريكية 
َّ
ويسل  -659

ملكافحة تعاطي املخدرات عن سورينام بأن البلد يشجع تدابير 
وبرامج العالج والرعاية والتعافي وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج 
االجتماعي، ولكن ُيالحظ أيضا أن سورينام ال تروج املعايير الوطنية 
تعاطي  من  للوقاية  الدولية  املعايير  أو استخدام  البرامج  لتلك 
املخدرات واملعايير الدولية لعالج اضطرابات تعاطي املخدرات، التي 
وضعها املكتب املعني باملخدرات واجلرمية باالشتراك مع منظمة 
الصحة العاملية. وخلص التقرير أيضا إلى أنه لم يتم تعزيز أو إجراء 
تقييمات لألوضاع تركز على فئات سكانية محددة معرضة للخطر، 
وأن سورينام لم تشجع تبادل نتائج البحوث وأفضل املمارسات من 

أجل حتسني فعالية برامج الوقاية من املخدرات.

ويود املجلس أن يشجع املجتمع الدولي، مبا فيه منظمة   -660
الدول األمريكية، واملكتب املعني باملخدرات واجلرمية، ومنظمة 
الصحة العاملية، ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية، والبلدان 
على  احلكومات  مع  العمل  أو مواصلة  العمل  على  الشريكة، 
 تعزيز أطرها التنظيمية وتقدميها خلدمات الصحة العمومية

في مجاالت الوقاية من تعاطي املخدرات وعالج األشخاص الذين 
يتعاطونها وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم االجتماعي، مبا يتوافق 
مع النتائج التي توصلت إليها تقارير جلنة البلدان األمريكية 
ملكافحة تعاطي املخدرات الصادرة في إطار آلية التقييم املتعددة 
األطراف، ال سيما مع بلدان املنطقة ذات القدرات املؤسسية واملوارد 

املالية األقل. 

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021، نشرت شيلي دراستها   -661
الوطنية الرابعة عشرة عن املخدرات بني عموم السكان، استنادا 
إلى دراسة استقصائية أجريت في عامي 2020 و2021 على عينة 
متثيلية مؤلفة من 662 16 مشاركا في سن 12 إلى 65 عاما. 
وقد ظلت شيلي جتري دراسات استقصائية عن املخدرات كل 
سنتني منذ عام 1994، ويتضمن تقرير الدراسة االستقصائية 
حتليال لالجتاهات املتصلة بجميع املخدرات، مع بيانات مصنفة 
حسب السن ونوع اجلنس واملعايير االجتماعية االقتصادية. وكانت 
أكثر مادة خاضعة للمراقبة استهالكا هي القنب، الذي كان انتشار 
تعاطيه على مدى احلياة في عام 2020 هو األعلى في السلسلة 
الزمنية )38,2 في املائة(، ولكن مع انخفاض معدل انتشار التعاطي 
في العام السابق )11,4 في املائة( منذ عام 2018. وانخفض أيضا 
إلى فوصل  السابق،  العام  في  الكوكايني  تعاطي  انتشار   معدل 

0,5 في املائة في عام 2020، وهي أدنى نقطة في السلسلة الزمنية 
بأكملها. وأبلغ املشاركون عن أعلى معدل انتشار في العام السابق، 
صرف دون وصفة طبية )2 في املائة(، 

ُ
بعد القنب، للمهدئات التي ت

واملسكنات دون وصفة طبية )1,2 في املائة(، واملهلوسات )0,8 في 
املائة(، والقنب االصطناعي )0,6 في املائة(.

وفي متوز/يوليه 2022، نشرت أوروغواي نتائج دراستها   -662
االستقصائية لتعاطي املخدرات بني أطفال املدارس الذين في 
من مؤلفة  متثيلية  عينة  االستقصاء  وشمل  عاما.   17-13  سن 

096 5 طالبا من 104 مدارس ومعاهد فنية حكومية وخاصة. وكان 
القنب هو املادة األكثر تعاطيا من قبل الطالب، حيث بلغ معدل 
انتشار تعاطيه في العام السابق 19 في املائة، وجاء في املرتبة 
الثالثة إجماال بعد الكحول ومشروبات الطاقة. وميثل هذا الرقم 
انخفاضا منذ بلوغ معدل انتشار تعاطي الطالب للقنب في العام 
السابق ذروته عند 19,8 في املائة في عام 2016، لكنه يشير إلى 
بلغ عن معدل 

ُ
حدوث زيادة طويلة األجل منذ عام 2011، عندما أ

انتشار في العام السابق قدره 12 في املائة. وارتفعت نسبة الطالب 
الذين أبلغوا بأنه يسهل عليهم احلصول على القنب، من 53,3 في 
خضع 

ُ
املائة في عام 2014 إلى 59,6 في املائة في عام 2021. وقد أ

االستعمال غير الطبي للقنب للتنظيم في أوروغواي في عام 2013. 
وفي آخر دراسة استقصائية، أبلغ الطالب أيضا عن معدل انتشار 
للتعاطي في العام السابق قدره 7 في املائة للمهدئات )بوصفة طبية 
وبدونها(، و1,8 في املائة للمهلوسات، و1,4 في املائة للكوكايني. 
بلغ عن انخفاض معدالت انتشار تعاطي “اإلكستاسي” وراتنج 

ُ
وأ

القنب واملنشطات ومعجون الكوكا.

فنزويال  جلمهورية  الوطني  املخدرات  تقرير  ن  وتضمَّ  -663
البوليفارية لعام 2022 بيانات مستمدة من تقرير البلد لعام 2021 
عن تصور املخاطر وإمكانية احلصول على املخدرات، استنادا 
إلى دراسة استقصائية أجريت عام 2020 لعينة متثيلية مؤلفة 
من 762 2 شخصا ممن في سن 12-65 عاما أجريت مقابالت 
معهم. ووفقا للدراسة االستقصائية، كان القنب هو املادة اخلاضعة 
للمراقبة املستهلكة بأكبر تواتر، ورابع املواد من حيث أكبر تواتر 
لالستهالك إجماال، بعد الكحول والسجائر وتبغ املضغ. وبلغ معدل 
انتشار تعاطي القنب في العام املاضي 4,63 في املائة، في حني 
 بلغ معدل انتشار التعاطي على مدى احلياة 8,4 في املائة، وذكر
22,19 في املائة من املشاركني أنه يسهل عليهم احلصول على 
القنب. وبلغ معدل انتشار تعاطي الكوكايني و/أو عجينة الكوكا و/
أو الكوكايني احلصوي “الكراك” في العام السابق 2,64 في املائة، 
في حني بلغ معدل انتشار التعاطي على مدى احلياة 5,03 في املائة.

وفي أمريكا اجلنوبية، مثلها مثل مناطق أخرى، يصعب   -664
حتديد املستويات الكافية من املسكنات األفيونية دون قياسات 
فة وغيرها من 

ِّ
موثوقة لالحتياجات الطبية املتعلقة بالرعاية امللط

ظهر البيانات التي أبلغت عنها احلكومات في 
ُ
احلاالت الصحية. وت

ا خالل السنوات األخيرة في توافر املؤثرات   عامًّ
ً
املنطقة حتسنا

األفيونية اخلاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية. ويتزايد 
املؤثرات األفيونية إلدارة األلم منذ عام 2017؛ غير  استهالك 
بِلغ عنه املناطق 

ُ
أن توافرها يظل أقل بكثير من املتوسط الذي ت

اإلقليمية ذات مستويات الدخل األعلى. ومن ناحية أخرى، ال يزال 
الطبية  العقلية لألغراض  املؤثرات  حتديد مستويات استهالك 
، ألن بلدان املنطقة اإلقليمية 

ً
في أمريكا اجلنوبية يشكل حتديا

بيانات  سنوات مضت،  عدة  مدى  على  بانتظام،  كلها  م  تقدِّ لم 
استهالك بشأن أي مادة من املؤثرات العقلية. وميكن االطالع 
على مزيد من التفاصيل في ملحق التقرير السنوي عن التوافر 
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املخدرات بشأن  الهيئة  عن  الصادرة  التقنية  املنشورات   وفي 
واملؤثرات العقلية. 

املخدرة  العقاقير  توافر  كفاية  عدم  إلى  الهيئة  وتشير   -665
الطبي  املنطقة لالستعمال  بلدان  العقلية في بعض  واملؤثرات 
الرشيد، وتشدد على أهمية ضمان توافر املواد اخلاضعة للمراقبة 
الدولية وإمكانية احلصول عليها على نحو كاف لألغراض الطبية. 
وينبغي إيالء اهتمام خاص للتوافر في املناطق الريفية وللفئات 

السكانية الضعيفة في املنطقة اإلقليمية)142(.

دال- آسيا

آسيا وجنوب شرق  شرق 

ال يزال صنع امليثامفيتامني واستعماله واالجتار به بصفة غير 
مشروعة في املنطقة يشكل تهديدا خطيرا للسالم واالستقرار 
والصحة العامة في بلدان شرق وجنوب شرق آسيا. ومع استمرار 
ضبط كميات قياسية من هذه املادة، 

ُ
توسع األسواق غير املشروعة، ت

ال سيما في شكل أقراص، في جميع أنحاء املنطقة.

بلغ عن ضبطيات قياسية من امليثامفيتامني، ُضبطت في 
ُ
بينما أ

املنطقة كميات صغيرة جدا من السالئف الالزمة لصنعه غير 
املشروع. ويبدو أن اجلماعات اإلجرامية املنظمة تستخدم بصورة 
الكيميائية غير املجدولة كبدائل من أجل صنع  املواد  متزايدة 

امليثامفيتامني وغيره من املخدرات االصطناعية.

تشدد الهيئة على عدم كفاية ما هو متوفر من املخدرات واملؤثرات 
العقلية في كثير من بلدان املنطقة، وتؤكد أهمية ضمان توافر 
املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية والوصول إليها على نحو كاف 
لألغراض الطبية. ويرد عرض عام شامل للوضع العاملي فيما يتعلق 
 بالتوافر في ملحق التقرير السنوي للهيئة الدولية ملراقبة املخدرات
لعام 2022، املعنون حتى ال يترك أي مريض خلف الركب: التقدم 
املحرز في ضمان سبل احلصول على كميات كافية من املواد 

اخلاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية.

تالحظ الهيئة بقلٍق التقارير املتاحة على الصعيد العام عن استمرار 
استخدام عقوبة اإلعدام على جرائم املخدرات في عدد من بلدان 

املنطقة.

الرئيسية 1- التطورات 

ال يزال صنع امليثامفيتامني واستعماله واالجتار به بصفة   -666
غير مشروعة يشكل تهديدا خطيرا للسالم واالستقرار والصحة 
العامة في بلدان شرق وجنوب شرق آسيا. وقد توسعت السوق 
غير املشروعة، كما يتضح من الضبطيات القياسية من املادة، 

E/INCB/2021/1 (142)، الفقرة 640.

ال سيما في شكل أقراص، في جميع أنحاء املنطقة. ووفقا للمكتب 
املعني باملخدرات واجلرمية، بلغت تلك الضبطيات، التي كان منشأ 
معظمها في والية شان مبيامنار، أكثر من 170 طنا في عام 2021، 
 واستأثرت بلدان جنوب شرق آسيا مبا يقرب من 89 في املائة

من املجموع.

مدى  على  امليثامفيتامني  عرض  في  الزيادات  وأدت   -667
إبقاء األسعار منخفضة في السوق غير  إلى  السنوات املاضية 
املشروعة، بينما ظل النقاء عاليا، كما يتبني من حتليل الكميات 
األسعار  انخفاض  استمرار  من  املزيج  هذا  وأدى  املضبوطة. 
 وعلو النقاء إلى إيجاد حالة من ازدياد املخاطر على املجتمعات

في املنطقة.

وعلى الرغم من ضبط كميات قياسية من امليثامفيتامني،   -668
ُضبطت في املنطقة كميات صغيرة جدا من السالئف املستخدمة 
في صنعه غير املشروع. ويبدو أن اجلماعات اإلجرامية املنظمة 
تستخدم بصورة متزايدة املواد الكيميائية غير املجدولة كبدائل من 
أجل صنع امليثامفيتامني وغيره من املخدرات االصطناعية بصفة 
غير مشروعة. وال يزال من األهمية مبكان أن تعزز بلدان املنطقة 
قدرات مختبرات التحاليل اجلنائية على ضمان الكشف السريع 
والدقيق عن املخدرات االصطناعية لغرض إصدار إنذار مبكر على 
الصعيدين الوطني واإلقليمي، وهناك حاجة إلى حتليل الشوائب 
لتحديد طرق التوليف املستخدمة. وميكن االطالع على حتليل 
مفصل لالجتاهات والتطورات املالحظة األخيرة في تقرير الهيئة 

لعام 2022 عن تنفيذ املادة 12 من اتفاقية سنة 1988)143(.

وفي عام 2021 أبلغت الصني وإندونيسيا وسنغافورة عن   -669
16 مؤثرا نفسانيا جديدا فريدا إلى نظم اإلنذار املبكر التابعة 
للمكتب املعني باملخدرات واجلرمية. وكانت غالبية تلك املؤثرات 
النفسانية اجلديدة من القنبينات االصطناعية الناهضة املحفزة 
ورت للتحايل على الضوابط اجلديدة 

ُ
للمستقبالت، وقد تكون ط

التي اسُتحدثت في الصني. فاعتبارا من متوز/يوليه 2021، وضعت 
الصني القنبينات االصطناعية حتت املراقبة الوطنية باستخدام 
تعريف عام من أجل معاجلة التهديد املتزايد لهذه املواد في البالد. 
وحتى اآلن، وضعت الصني حتت املراقبة الوطنية أكثر من 180 
مؤثرا نفسانيا جديدا وفئة الفنتانيل بأكملها، عالوة على القنبينات 

االصطناعية.

اإلقليمي 2- التعاون 

بكوفيد-19  املتعلقة  السفر  على  القيود  استمرت  بينما   -670
في شتى أنحاء املنطقة، واصلت البلدان التعاون على املستويني 
الثنائي واإلقليمي. وواصلت احلكومات تنفيذ استراتيجيات وأنشطة 
مشتركة، مبا في ذلك في إطار خطة عمل رابطة أمم جنوب شرق 
آسيا )آسيان( بشأن تأمني املجتمعات املحلية من املخدرات غير 
املشروعة للفترة 2016-2025 وخطة تعاون آسيان للتصدي إلنتاج 

.E/INCB/2022/4 (143)
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املخدرات غير املشروعة واالجتار بها في املثلث الذهبي للفترة 
.2022-2020

وقام ما مجموعه 165 من املوظفني املسؤولني عن مراقبة   -671
املخدرات من السلطات الوطنية املختصة في بلدان آسيا، مبا 
فيها 15 بلدا من شرق وجنوب شرق آسيا، هي إندونيسيا وبروني 
دار السالم وتايلند وتيمور-ليشتي وجمهورية كوريا وجمهورية الو 
نام  وفييت  والفلبني  والصني  وسنغافورة  الشعبية  الدميقراطية 
وكمبوديا وماليزيا ومنغوليا وميامنار واليابان، بتسجيل أنفسهم 
 INCB( للتعلم  الهيئة  ملشروع  اإللكترونية  النمائط  الستخدام 
Learning(. وتوفر النمائط اإللكترونية الدعم إلى الدول التي 
واملؤثرات  املخدرات  مواضيع  على  قدرتها  توسيع  على  تعمل 
الدولي لإلطار  فهمها  وتعميق  الكيمائية  والسالئف   العقلية 

ملراقبة املخدرات.

وفي أيلول/سبتمبر 2021 ُعقد االجتماع ال 42 لكبار املوظفني   -672
املعنيني مبسائل املخدرات في آسيان، وكذلك اجتماعات فرق 
العمل املعنية باالعتراض في املطارات واملوانئ واجتماعات مركز 
التعاون في مجال املخدرات التابع آلسيان. واستضافت كمبوديا 
في حزيران/يونيه 2022 االجتماع اخلامس للمجلس االستشاري 
املعني بالعقاقير اخلطرة التابع للجمعية البرملانية الدولية آلسيان.

خطة  املدة:  منتصف  استعراض  عن  التقرير  ن  وتضمَّ  -673
 عمل آسيان بشأن تأمني املجتمعات من املخدرات غير املشروعة
 The Mid-Term Review: ASEAN Work 2016-2025، املعنون
Plan on Securing Communities against Illicit Drugs 2016–
شر في أيلول/سبتمبر 2021، تقييما للتقدم املحرز 

ُ
2025، الذي ن

وصي في التقرير بجملة أمور منها أن 
ُ
في تنفيذ خطة العمل. وأ

تعزز الدول األعضاء في آسيان املشاركة املتعددة القطاعات في 
ن  األنشطة التثقيفية الرامية إلى الوقاية من املخدرات، وأن حتسِّ
سبل الوصول إلى العدالة املنِصفة جلميع األفراد مع احترام سيادة 
كل بلد وتشريعاته وسياساته الوطنية، وأن تعتمد نهجا شفافا في 
إنفاذ قوانني املخدرات. وأوصى التقرير أيضا بأن تعزز البلدان 
والرعاية  التأهيل  العالج وإعادة  فرص احلصول على خدمات 
الالحقة، وأن جتري دراسات استقصائية مجتمعية عن تعاطي 
املخدرات كل خمس سنوات على األقل، وأن تنشر النتائج على 
املنصة الرقمية آلسيان اخلاصة بتبادل املعلومات املتعلقة باملخدرات 

على الصعيد اإلقليمي، لدى مركز التعاون بشأن املخدرات.

وفي تشرين األول/أكتوبر 2021 استضافت كمبوديا االجتماع   -674
الوزاري السابع آلسيان بشأن مسائل املخدرات. وأعرب املشاركون 
في االجتماع عن قلقهم إزاء االجتاهات املستجدة في املنطقة، 
مبا في ذلك التوسع املستمر في سوق املخدرات االصطناعية، 
غير  الكيميائية  واملواد  اجلديدة،  النفسانية  املؤثرات  وتهريب 
اخلاضعة للمراقبة، وتسريب السالئف، وتزايد استخدام اإلنترنت 
لالجتار باملخدرات، وعلو نسبة تعاطي املخدرات بني الشباب. 
وأكد املشاركون مجددا التزام آسيان القوي باستخدام نهج كلي 
في معاجلة مسألة املخدرات في املنطقة، مبا في ذلك عن طريق 

تعزيز التنسيق بني الوكاالت فيما بني الوزارات واملؤسسات العمومية 
والقطاع اخلاص وشركاء التنمية.

ومتوز/  2021 األول/أكتوبر  تشرين  بني  الفترة  وفي   -675 
يوليه 2022 نظم املكتب اإلقليمي جلنوب شرق آسيا واملحيط الهادئ 
التابع للمكتب املعني باملخدرات واجلرمية سلسلة من االجتماعات 
مع مختلف بلدان املنطقة، ركزت على التطورات األخيرة في االجتار 
باملواد الكيميائية، وأسواق املخدرات االصطناعية غير املشروعة، 
وأمناط استهالك املخدرات، واملؤثرات النفسانية اجلديدة التي مت 
الكشف عنها حديثا، بغية استبانة التحديات التي تواجهها السلطات 
الوطنية املختصة وكذلك احتياجاتها من املساعدة التقنية، مع توفير 
فرصة الستكشاف مجاالت التعاون املستقبلي املحتملة. وإضافة 
إلى ذلك، قام املكتب املعني باملخدرات واجلرمية، بالتعاون مع 
مكتب االتصال اإلقليمي لالستخبارات اجلمركية آلسيا واملحيط 
 Operation( ني ميكونغ

ِّ
الهادئ، بتنسيق املرحلة الرابعة من عملية تن

Mekong Dragon(، في الفترة من 15 نيسان/أبريل إلى 15 أيلول/
سبتمبر 2022. وأسفرت العملية، التي شاركت فيها 24 سلطة من 
سلطات إنفاذ القانون، عن ضبط املخدرات من جماعات االجتار 

باملخدرات على الصعيدين اإلقليمي واألقاليمي.

وفي كانون الثاني/يناير 2022 عقد املكتب املعني باملخدرات   -676
االتصال  جهات  مع  اإللكترونية  بالوسائل  اجتماعا  واجلرمية 
عني على مذكرة تفاهم ميكونغ بشأن مكافحة املخدرات في 

ِّ
للموق

منطقة امليكونغ الكبرى دون اإلقليمية. وكان الهدف من االجتماع 
هو استعراض خطة العمل دون اإلقليمية وإجنازاتها خالل العام 
السابق وتنظيم االجتماع الوزاري ملذكرة تفاهم ميكونغ املقرر أن 

تستضيفه الصني في أيار/مايو 2023.

واستضاف برنامج غريدس أول فعالية توأمة يقيمها في   -677
فيينا من 14 إلى 17 حزيران/يونيه 2022 لفائدة 10 من موظفي 
اخلطوط األمامية من تايلند وفييت نام، ويسر الفعالية موظفون 
تقنيون إقليميون من برنامج غريدس جلنوب شرق آسيا واملحيط 
الهادئ. وطور موظفو إنفاذ القانون مهارات االتصال عبر احلدود 
ومهارات عملية للتعاون العملياتي الدولي وشاركوا في حلقات عمل 
لبناء القدرات بغية تعزيز استخدامهم لنظام أيونيكس ومنصة 
االستهداف التابعة ألدوات غريدس االستخبارية. وفي إطار الفعالية 
أيضا، قدم خبراء تدريبا عمليا على حتديد املؤثرات األفيونية وعلى 
النهج اآلمنة في مناولتها واعتراضها باستخدام معدات احلماية 

الشخصية، واالختبارات امليدانية التقديرية للمؤثرات األفيونية.

آب/  5 إلى   1 من  فيينا  في  غريدس  برنامج  وعقد   -678 
بشأن  العمليات  ملوظفي  األول  العاملي  املؤمتر   2022 أغسطس 
واملواد  االصطناعية  األفيونية  واملؤثرات  الفنتانيالت  اعتراض 
اخلطرة ذات الصلة. وجمع احلدث أكثر من 140 مشاركا من جميع 
أنحاء العالم، مبن فيهم 15 مشاركا من سبعة بلدان من املنطقة، 
وهي إندونيسيا وتايلند وجمهورية كوريا وسنغافورة وفييت نام 
وماليزيا واليابان، شاركوا في التوعية العملية وبناء القدرات فيما 

يتعلق باملواد األفيونية االصطناعية.
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أيلول/  9 إلى   6 من  فيينا  في  غريدس،  برنامج  وعقد   -679 
سبتمبر 2022، االجتماع العملياتي السنوي اخلامس بشأن مكافحة 
االجتار بالعقاقير االصطناعية واملواد الكيميائية اخلطرة من خالل 
خدمات البريد والبريد السريع والشحن اجلوي. وضم احلدث 
ما يقرب من 60 موظفا من 30 حكومة ومنظمة دولية، مبن فيهم 
نام.  وفييت  وسنغافورة  وتايلند  إندونيسيا  من  مشاركني  أربعة 
وعقدت البلدان املشاركة أيضا اجتماعات ثنائية ومتعددة األطراف 

لتعزيز التعاون عبر احلدود، بتيسير من الهيئة.

األقاليمية  العمل  ورشة  غريدس  برنامج  واستضاف   -680
االجتار  ملنع  واخلاص  العام  القطاعني  بني  بالشراكات  املتعلقة 
باملواد اخلطرة، التي عقدت في شرم الشيخ مبصر من 11 إلى 14 
أيلول/سبتمبر 2022. وحضر هذا احلدث أكثر من 120 ممثال من 
30 حكومة و5 منظمات دولية و15 من مقدمي اخلدمات املتصلة 
باإلنترنت ورابطاتهم، مبا في ذلك 42 مشاركا من إندونيسيا وتايلند 
وجمهورية كوريا وسنغافورة والصني والفلبني وفييت نام وماليزيا 
واليابان. وتبادل املشاركون أفضل املمارسات وأمثلة على حاالت 
متعلقة باستغالل وكاالت القطاع اخلاص واملنصات اإللكترونية 
لالجتار باملواد اخلطرة بهدف تعزيز التعاون العملياتي الدولي عبر 
احلدود ملنع إساءة استخدام اخلدمات املشروعة املتصلة باإلنترنت 

في املستقبل.

وفي متوز/يوليه 2022 أدت عملية مشتركة بني جمهورية   -681
كوريا وفييت نام دعمتها معلومات مقدمة من اإلنتربول، وأجريت 
في مدينة هوشي منه، إلى اعتقال وتسليم شخص يشتبه في أنه 
مهرب مخدرات ويعتقد أنه رئيس عصابة لالجتار بامليثامفيتامني 
لقي القبض في كمبوديا 

ُ
والقنبينات االصطناعية. وفي وقت سابق، أ
والفلبني على عضوين آخرين في العصابة.

الوطنية واإلجراءات  والسياسات  3- التشريعات 

اخلاصة  تشريعاتها  بالصني  شنغهاي  مدينة  راجعت   -682
مبكافحة املخدرات، واشترطت ألول مرة التزام منصات اإلنترنت 
باإلبالغ عن التجارة باألدوية املشمولة بالقواعد اإلدارية اخلاصة 
الوطنية، مثل العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية، وكذلك املواد 
األخرى اخلاضعة للمراقبة. ويشترط على مشغلي منصات التداول 
التجاري عبر اإلنترنت اتخاذ تدابير مثل االحتفاظ بالسجالت 
واإلبالغ عن األنشطة املشبوهة إلى اجلهات التنظيمية والشرطة. 

ودخل التشريع املنقح حيز التنفيذ في 1 آذار/مارس 2022.

وفي حزيران/يونيه 2022 أعلنت حكومة ماليزيا أنها توصلت   -683
إلى اتفاق إللغاء إلزامية فرض عقوبة اإلعدام على فئات معينة 
من اجلرائم، وشجعت البرملان على اتخاذ خطوات ملموسة إلدراج 
هذا االتفاق في القانون املعتمد. وهناك ما مجموعه 11 جرمية 
يعاقب عليها باإلعدام إلزاميا في البلد، منها اجلرائم املتعلقة 
باملخدرات، التي تشكل غالبية القضايا التي ميكن أن تفرض فيها 

عقوبة اإلعدام.

وتالحظ الهيئة بقلٍق التقارير املتاحة على الصعيد العام عن   -684
استمرار استخدام عقوبة اإلعدام على اجلرائم املتصلة باملخدرات 
في عدد من بلدان املنطقة، مبا فيها إندونيسيا وتايلند وجمهورية 
الو الدميقراطية الشعبية وسنغافورة والصني والفلبني وفييت نام. 
كما تالحظ الهيئة اخلطوة اإليجابية التي اتخذتها حكومة ماليزيا 
العقوبات  بأن حتديد  الهيئة  ر 

ِّ
تذك وبينما  املسألة.  بشأن هذه 

املنطبقة على السلوكيات املتصلة باملخدرات يظل امتيازا حصريا 
للدول األطراف، وفقا لالتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات، فهي 
ع جميع الدول التي أبقت على عقوبة اإلعدام فيما يخص  تشجِّ
اجلرائم املتصلة باملخدرات على أن تخفف أحكام اإلعدام التي 
صدرت بالفعل وأن تنظر في إلغاء عقوبة اإلعدام على اجلرائم 
املتصلة باملخدرات، بالنظر إلى االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية 
ذات الصلة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة 
واملجلس االقتصادي واالجتماعي وهيئات األمم املتحدة األخرى 
بشأن تطبيق عقوبة اإلعدام على فئة اجلرائم املتصلة باملخدرات.

وفي نيسان/أبريل 2022 عقدت وزارة العدل ووزارة الصحة   -685
العامة في تايلند اجتماعا رفيع املستوى مع املكتب املعني باملخدرات 
واجلرمية بشأن قانون املخدرات اجلديد في تايلند، الذي دخل 
حيز النفاذ في كانون األول/ديسمبر 2021. ووفقا للمكتب املعني 
بلد في جنوب شرق  أول  تايلند هي  باملخدرات واجلرمية فإن 
ث تشريعاته املتعلقة مبراقبة املخدرات مبا يتوافق مع  آسيا يحدِّ
التوصيات الواردة في الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية للجمعية 
العامة بشأن مشكلة املخدرات العاملية، املعقودة في عام 2016، مبا 
في ذلك فيما يتعلق بإصدار أحكام متناسبة على جرائم املخدرات 
لوزارة  وفقا  هي،  اجلديد  التشريع  وأهداف  السجن.  وببدائل 
العدل، زيادة التركيز على االجتار غير املشروع باملخدرات الواسع 
النطاق، وتوفير عالج أفضل لألفراد املصابني باضطرابات تعاطي 

املخدرات، واحلد من االكتظاظ في السجون.

وُيرسي تشريع تايلند اجلديد إجراءات تتعلق بتصنيف   -686
املخدرات، مبا فيها القنب. وتظل الهيئة على اتصال بالسلطات 
التايلندية بشأن هذه املسألة وتواصل رصد التطورات ذات الصلة.

وكما أبلغت تايلند في تقديراتها السنوية لالحتياجات من   -687
املخدرات لعام 2023، يعتزم البلد البدء في التصريح بزراعة القنب 
وصنع القنبينات مبا يتوافق مع التعديالت املدخلة على قوانني 
البلد، حيث ُيتوخى وصف األدوية القنبية لعدد يقدر بنحو 000 65 
مريض. وأبلغت تايلند كذلك بأن الكانابيديول )CBD( ال يعتبر، 
 مبوجب تشريعات البلد، مادة خاضعة للمراقبة عمال باتفاقية
سنة 1961 بصيغتها املعدلة أو اتفاقية سنة 1971، وأن استخدامه 
مستحضرات  مثل  العلمية،  وغير  الطبية  غير  الصناعات  في 
التجميل واألغذية، لن ُيبلغ إلى الهيئة. وتكرر الهيئة التأكيد على 
أن اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدلة تقصر زراعة القنب على 
األغراض الطبية والعلمية. أما عندما ُيقصد من زراعة نبات القنب 
إنتاج القنب وراتنج القنب، فهي تخضع للمراقبة الدولية بصرف 
النظر عن نوع وتركيز القنبينات املوجودة في النبات، واالستخدام 
املقصود للقنب وراتنج القنب املراد إنتاجهما، والقنبينات املحددة 
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املراد استخراجها؛ واإلعفاء الوحيد هو لزراعة القنب ألغراض 
صناعية )األلياف والبذور( أو لألغراض البستانية.

اجلرائم  في  الدولية حتقيقا  اجلنائية  املحكمة  وفتحت   -688
املزعومة ضد اإلنسانية واملرتكبة على أراضي الفلبني بني 1 تشرين 
الثاني/نوفمبر 2011 و16 آذار/مارس 2019 في سياق ما يسمى 
“احلرب على املخدرات” التي تنفذها حكومة الفلبني. وفي تشرين 
الثاني/نوفمبر 2021 طلبت حكومة الفلبني، عمال بالفقرة 2 من 
املادة 18 من نظام روما األساسي، تأجيل هذا التحقيق على أساس 
أن السلطات الوطنية حتقق، أو حققت بالفعل، في جرائم القتل 
التفويض. وفي حزيران/ قرار  أبعاد  تقع ضمن  التي   املزعومة 
يونيه 2022 خلص املدعي العام للمحكمة إلى أن معظم املعلومات 
التي قدمتها حكومة الفلبني تتعلق بالعمليات واإلجراءات اإلدارية 
وغيرها من العمليات واإلجراءات غير اجلزائية التي ال تسعى إلى 
إثبات املسؤولية اجلنائية، وبالتالي ال ميكنها أن تبرر تأجيل التحقيق 
العام أن إجراءات مختلفة  اجلنائي للمحكمة. وأضاف املدعي 
د مبا فيه الكفاية التحقيق الذي  أشارت إليها الفلبني لم جتسِّ
أذنت به املحكمة، على النحو الذي يقتضيه نظام روما األساسي، 
وأن احلكومة لم تقدم أي وثائق تدعم القول بأن التحقيقات جارية 
أو أجنزت أو تعطي أي تفاصيل تتعلق بخطوات فعلية اتخذت في 

التحقيق أو املالحقة القضائية.

وتؤكد الهيئة من جديد رأيها بأنَّ عمليات القتل خارج نطاق   -689
رات تنتهك  القضاء من أجل التصدي لألنشطة املتصلة باملخدِّ
رات، التي تستلزم التصدي للجرائم  االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ
رات من خالل تدابير العدالة اجلنائية الرسمية  املتصلة باملخدِّ

املراعية لألصول القانونية الواجبة املعترف بها دوليا.

واالجتار والصنع  واإلنتاج  4- الزراعة 

ال يزال صنع املخدرات غير املشروعة واالجتار بها مصدر   -690
قلق كبير لبلدان املنطقة، على الرغم من القيود املفروضة على 
التنقل واعتماد تدابير في مجال الصحة العامة من قبيل عمليات 

اإلغالق الشامل التي اسُتحدثت للتصدي لوباء كوفيد-19.

ووفقا ملكتب اللجنة الوطنية املعنية مبراقبة املخدرات في   -691
الصني، أدى التقدم املستمر في عملية تطهير احلدود إلى انخفاض 
أنشطة االجتار باملخدرات في البلد مقارنة بالسنوات السابقة. 
لقي القبض في عام 2021 على 000 75 شخص يشتبه 

ُ
وإجماال، أ

في قيامهم بنشاط متصل باملخدرات، وُضبط أكثر من 25 طنا من 
املخدرات. وفي حني انخفض كثيرا االجتار باستخدام القنوات 
التقليدية، رمبا بسبب القيود املعمول بها املتعلقة بكوفيد-19، ازداد 

االجتار عن طريق اخلدمات البريدية واملمرات املائية.

تفكيك  إلى  الصني  الواردة من حكومة  البيانات  وتشير   -692
أكثر من 120 مختبرا سريا في البلد في عام 2021، مع ضبط 
ما مجموعه أكثر من 1 طن من املخدرات؛ وفي عام 2021، كان 
املختبرات التي فككت أقل بنسبة 26 في املائة وكميات املخدرات 

املضبوطة أقل بنسبة 89 في املائة مما كانتا عليه في عام 2020. 
وأبلغت كمبوديا عن ضبط مختبرين سريني ومرافق تخزين كبيرة، 
مع ضبط ما مجموعه أكثر من 200 طن من املواد الكيميائية في 

ذينك املوقعني.

في  بها  املعمول  كوفيد-19  لقيود  جزئيا  ترجع  وكنتيجة   -693
العديد من البلدان خالل العامني املاضيني، ازداد االجتار باملخدرات 
باستخدام اإلنترنت ومنصات التواصل االجتماعي. وفي الصني، 
 مت الكشف عن 000 5 حالة اجتار باملخدرات عبر اإلنترنت في

عام 2021، مع إلقاء القبض على 000 8 مشتبه به، ميثلون أكثر قليال 
من 10 في املائة من االعتقاالت املتعلقة باملخدرات في البلد. ووفقا 
ل سوق املخدرات  ملكتب اللجنة الوطنية املعنية مبراقبة املخدرات، حتوَّ
عبر اإلنترنت عن تطبيقات الدردشة اجلماعية إلى تطبيقات وسائط 
التواصل االجتماعي املتخصصة ومنصات التداول التجاري للسلع 
املستعملة ومواقع األلعاب والشبكة اخلفية. وتوسعت حتويالت رأس 
املال املتعلقة باملخدرات من استخدام النظام املصرفي القائم على 

اإلنترنت إلى استخدام العمالت االفتراضية وعمالت األلعاب.

وما فتئ امليثامفيتامني منذ عدة سنوات ميثل املادة الرئيسية   -694
التي تثير قلق بلدان املنطقة. وبينما ال تزال ميامنار مركز صنع 
امليثامفيتامني، يبدو أن هذا الصنع يتوسع إلى بلدان أخرى مثل 
الو  جمهورية  وأبلغت  وماليزيا.  وكمبوديا  والفلبني  إندونيسيا 
الدميقراطية الشعبية عن تزايد تدفق امليثامفيتامني وغيره من 
املخدرات من ميامنار، وكذلك عن زيادة في تدفقه اخلارجي عبر 
 حدودها مع تايلند. وفي منطقة املحيط الهادئ، أبلغت نيوزيلندا
الو  جمهورية  في  الناشئ  امليثامفيتامني  من  ضبطيات  عن 

الدميقراطية الشعبية.

وفي عام 2021، ظل اإليفيدرين والسودوإيفيدرين السليفتني   -695
املنطقة،  في  امليثامفيتامني  في صنع  املستخدمتني  الرئيسيتني 
 على الرغم من استمرار الكشف عن سالئف أخرى، من بينها
ضبط في املنطقة سوى كميات 

ُ
فينيل-2-بروبانون )P-2-P(. ولم ت

أعاله،  املذكورتني  للمراقبة  اخلاضعتني  السليفتني  من  صغيرة 
ما يوحي بازدياد استخدام املواد الكيميائية غير اخلاضعة للمراقبة 

في صنع امليثامفيتامني بصفة غير مشروعة.

وأبلغت إندونيسيا عن ضبط 1,7 طن من امليثامفيتامني   -696
من  وأكثر  “إكستاسي”  قرص   40 000 من  يقرب  وما  البلوري 
 000 15 قرص بيبيرازين في عدة عمليات إلنفاذ القانون أجريت في

عام 2022. وُضبطت كميات قياسية من امليثامفيتامني في جمهورية 
تأثرا  البلدان  أكثر  من  تعتبر  التي  الشعبية،  الدميقراطية  الو 
بامليثامفيتامني املتجر به من والية شان مبيامنار. وفي عام 2021 
صادرت سلطات جمهورية الو الدميقراطية الشعبية رقما قياسيا 
قدره 143 مليون قرص، بزيادة قدرها 669 في املائة عن الكمية 

املضبوطة في عام 2020.

األفيون  وإنتاج  األفيون  خشخاش  زراعة  وازدادت   -697
مقارنة  طفيفا  ازديادا   2021 عام  في  ميامنار   في 
بعام 2020 )200 30 هكتار و423 طنا في عام 2021، مقارنة 
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ب 500 29 هكتار و405 أطنان في عام 2020(، وانتهى بذلك اجتاهها 
التنازلي الذي بدأ في عام 2014. ووفقا للدراسة االستقصائية عن 
األفيون في ميامنار لعام 2021: الزراعة واإلنتاج واآلثار، املعنونة 
 Myanmar Opium Survey 2021: Cultivation, Production and
Implications، الصادرة عن املكتب املعني باملخدرات واجلرمية، 
ترجع الزيادة إلى تصاعد أسعار األفيون واالنكماش االقتصادي 
الناجم عن جائحة كوفيد-19. وال تزال واليتا شان وكاشني حتتويان 
باملخدرات  املعني  املكتب  وقد حذر  للزراعة.  نطاق  أوسع  على 
واجلرمية من احتمال انعكاس االجتاه املتناقص لزراعة األفيون 
في ميامنار ومن حدوث زيادة في توافر العقاقير االصطناعية 
والهيروين واالجتار بهما، كما يتضح من تزايد عدد الضبطيات 
املبلغ عنها في املنطقة. وارتبطت هذه التطورات بعوامل مثل الفقر 
الذي تفاقم بسبب آثار جائحة كوفيد-19 ومثل الزيادة في صنع 

املخدرات االصطناعية.

وتفيد الشرطة امللكية املاليزية بأن اجلماعات اإلجرامية   -698
عبر الوطنية الضالعة في االجتار باملخدرات تكيفت سريعا مع 
الوضع وواصلت، على الرغم من القيود املفروضة على احلدود 
والسفر، تكديس مخزونات غير مشروعة لتلبية الطلب. وبينما 
كان معظم امليثامفيتامني والهيروين ُيهرب في املاضي عن طريق 
البر، والقنب عن طريق البحر، واملخدرات االصطناعية عن طريق 
اجلو، فإن توفير إمدادات املخدرات عن طريق اجلو تعطل متاما 
تقريبا. وعلى عكس ذلك، ازداد التهريب عن طريق البحر وعن 
طريق خدمات التوصيل السريع. وفي الفترة من كانون الثاني/

يناير إلى أيلول/سبتمبر 2021 ضبطت السلطات املاليزية ما يقرب 
 من 7 أطنان من امليثامفيتامني و1,2 طن من الهيروين وأكثر من
400 كيلوغرام من الكيتامني وما يقرب من 250 كيلوغراما من 

.)MDMA( امليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني

وفي عام 2020، نفذ موظفو اجلمارك في اليابان أكثر   -699
من 700 عملية ضبط، بلغ مجموع مضبوطاتها حوالي 2 طن من 
املخدرات غير املشروعة. وبينما انخفضت الكمية اإلجمالية بنسبة 
40 في املائة مقارنة بعام 2019، فإن الكمية املضبوطة جتاوزت 
على الرغم من ذلك 1 طن للسنة اخلامسة على التوالي. وكان 
امليثامفيتامني أكثر املواد ضبطا في البلد من حيث الكمية. غير 
أن الكمية املضبوطة في عام 2020، وهي 800 كيلوغرام، مثلت 
انخفاضا بأكثر من 60 في املائة عن العام السابق. واعُتبر أن 
الكمية املضبوطة في عام 2020 تعادل أكثر من 26 مليون جرعة، 
وتقدر قيمتها في السوق غير املشروعة مبا يقرب من 400 مليون 
دوالر. وفي كمبوديا، بلغ متوسط مضبوطات امليثامفيتامني نحو 
100 كيلوغرام في السنة في الفترة 2015-2017. بيد أنه في الفترة 
2018-2019 ارتفع متوسط الكمية املضبوطة إلى 350 كيلوغراما 
في السنة، وفي عام 2020 وصلت املضبوطات إلى مستوى مرتفع 

قياسي بلغ أكثر من 860 كيلوغراما.

وفي حني أشارت بعض البلدان إلى زيادة في مضبوطات املواد   -700
غير املشروعة في عام 2021، أبلغت بلدان أخرى عن انخفاضات 
كبيرة. ووفقا للمكتب املعني باملخدرات واجلرمية، فعلى الرغم من 
كون سوق “اإلكستاسي” في املنطقة صغيرة فقد استمر صنع هذا 

ن أن ما يقرب من ربع العينات  املخدر في كمبوديا وماليزيا. وتبيَّ
التي جرى حتليلها حتتوي على خليط من مواد أخرى غير امليثيلني 
ديوكسي ميثامفيتامني، ال سيما امليثامفيتامني والكيتامني. وضبط 
موظفو اجلمارك في اليابان نحو 000 90 قرص من امليثيلني ديوكسي 
ميثامفيتامني في عام 2021، بزيادة قدرها 48 في املائة عن العام 
السابق. ولوحظت أيضا زيادات في املضبوطات في تايلند وجمهورية 
كوريا والفلبني وميامنار. وإجماال، انخفضت مضبوطات “اإلكستاسي” 
 في املنطقة في عام 2021 إلى ما يزيد قليال عن نصف املجموع

لعام 2020، مبا في ذلك في البلدان التي أبلغت سابقا عن أكبر كميات 
من املضبوطات، مثل إندونيسيا وماليزيا، وكذلك الصني.

وأبلغ املكتب املركزي للمخدرات في سنغافورة في تقريره   -701
السنوي لعام 2021 عن زيادات في إجمالي مضبوطات بعض املواد 
وانخفاضات في مواد أخرى. وكانت أكبر زيادة هي زيادة املؤثرات 
االصطناعية  القنبينات  األول  املقام  وفي  اجلديدة،  النفسانية 
والكاثينونات االصطناعية، وازدادت مضبوطات كليهما مبا يقارب 
العشرة أضعاف مقارنة بعام 2020. وحدثت زيادة بنسبة 150 في 
املائة في إجمالي مضبوطات القنب، وزيادة بنحو 30 في املائة في 
مضبوطات الهيروين، وزيادة طفيفة في مضبوطات امليثامفيتامني 
البلوري. وكانت هناك زيادة بنسبة 174 في املائة في مضبوطات 
“اإلكستاسي” حسب الوزن. وانخفضت مضبوطات الكوكايني بنسبة 
95 في املائة، وحدثت انخفاضات كبيرة في مضبوطات املخدرات 
االصطناعية الشائع بيعها، مثل الكيتامني، وأقراص امليثامفيتامني 
التي حتمل اسم الشوارع “يابا”، واملادة “إرميني-5” )التي حتتوي 
ط مشتق من البنزوديازيبني، وتعرف  على النيميتازيبام، وهو مثبِّ
أيضا باسم “الفول”(. وأبلغت سنغافورة بأنه في عام 2021 مت 
تفكيك 25 عصابة مخدرات، وإلقاء القبض على أكثر من 700 2 
درت القيمة السوقية للمخدرات املضبوطة 

ُ
جر باملخدرات، وق متَّ

بحوالي 13 مليون دوالر.

نفذتها  التي  الكوكايني  ضبطيات  عدد  انخفض  وبينما   -702
سلطات اجلمارك في اليابان في عام 2020 إلى ما يزيد قليال 
عن نصف عدد ضبطيات عام 2019، ازدادت كميات املخدرات 
للمضبوطات  اإلجمالية  والكمية  املنفردة  الضبط  عمليات  في 
 ازديادا ملحوظا، مبا في ذلك 722 كيلوغراما ضبطت في نيسان/
بلغ عنها على اإلطالق. 

ُ
أبريل 2020، وهي أكبر ضبطية منفردة أ

 وإجماال، ضبطت اليابان ما يقرب من 820 كيلوغراما من الكوكايني في
عام 2020، بزيادة قدرها حوالي 30 في املائة مقارنة بعام 2019.

والعالج الوقاية   -5

منطقة شرق وجنوب شرق آسيا من املناطق التي تثير   -703
قلقا خاصا فيما يتعلق بضمان ورصد توافر العقاقير املخدرة 
وجه  وعلى  والعلمية.  الطبية  لألغراض  العقلية  واملؤثرات 
العقاقير  من  عنه  املبلغ  االستهالك  إلى  واستنادا  اخلصوص، 
املخدرة، تعد املنطقة من املناطق التي تسجل أدنى املستويات 
من  وال يزال  استخداما.  األوسع  األفيونية  املسكنات  لتوافر 
الصعب حتديد مستويات استهالك املؤثرات العقلية في شرق 
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وجنوب شرق آسيا ألن أقل من نصف بلدان املنطقة قدم إلى 
الهيئة بيانات عن االستهالك بشأن أي مؤثر عقلي في السنوات 
القليلة املاضية. وتشدد الهيئة على عدم كفاية ما هو متوفر من 
العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية في كثير من بلدان املنطقة، 
الدولية  للمراقبة  اخلاضعة  املواد  توافر  ضمان  أهمية  وتؤكد 
ويرد مزيد  الطبية.  إليها على نحو كاف لألغراض  والوصول 
من املعلومات عن التطورات األخيرة في ملحق التقرير السنوي 
للهيئة املعنون حتى ال يترك أي مريض خلف الركب: التقدم املحرز 
في ضمان سبل احلصول على كميات كافية من املواد اخلاضعة 

للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية

ال يزال العديد من بلدان املنطقة يفتقر إلى آليات جمع   -704
على  والطلب  وطبيعته  املخدرات  تعاطي  نطاق  عن  املعلومات 
العالج. وتشجع الهيئة بلدان املنطقة على إعطاء أولوية جلمع 
البيانات املتعلقة باجتاهات تعاطي املخدرات والطلب على العالج 
من أجل االسترشاد بها في وضع النُهج القائمة على األدلة في 
واملنظمات  الثنائيني  الشركاء  والعالج، وتشجع  الوقاية  مجال 

اإلقليمية والدولية على تقدمي الدعم لتحقيق هذه الغاية.

وأبلغت إندونيسيا عن التطوير اجلاري لنظام معلومات   -705
حكومية  مصادر  من  املستمدة  بالبيانات  يتعلق  متكامل  وطني 
أن يساعد على  التأهيل من شأنه  إعادة  متعددة عن خدمات 
اتخاذ القرارات ويهدف إلى زيادة كفاءة اخلدمات العمومية في 

مجال إعادة التأهيل.

أنشطة  مختلف  املنطقة  في  الوقاية  أنشطة  وتشمل   -706
تقدم  التي  تلك  يشمل  مبا  ذلك  في  مبا  التوعية،  وحمالت 
بواسطة البرامج التلفزيونية ومنصات وسائل التواصل االجتماعي 
واألحداث الرياضية وصناعة الترفيه. وفي عام 2020 ركزت 
بروني دار السالم على تنفيذ أنشطة لصالح مجتمعات سكانها 

األصليني ونشرت مواد وقائية باللهجات املحلية.

في  املخدرات  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  مكتب  ويفيد   -707
الصني بأن التثقيف الواسع النطاق في مجال الوقاية من تعاطي 
من  قلال  املخدرات”  متعاطي  “رعاية  حملة  وكذلك  املخدرات 
كان هناك  2021 نهاية عام  البلد. وفي  املخدرات في   تعاطي 
الصعيد  على  مسجل  املخدرات  يتعاطى  شخص  مليون   1,49
الوطني، أي أقل بنسبة 17,5 في املائة عن العام السابق. ومن 
بني هؤالء، كان قرابة 000 800 شخص يتعاطون امليثامفيتامني، 
وأكثر من 000 550 شخص يتعاطون الهيروين، والباقون يتعاطون 
الكيتامني )000 37( والقنب )000 18(. وأكد حتليل مياه الصرف 
الصحي االنخفاض الكبير في استهالك املخدرات الثالثة التي 

تعاطى على أوسع نطاق.
ُ
ت

وظل عدد األشخاص الذين يتعاطون املخدرات في بلدان   -708
آسيان مستقرا نسبيا، ويقدر ب 64 و77 و66 لكل 000 100 من 
التوالي. وفي 2015 و2018 و2019 على   السكان في األعوام 
تعاطي  من  العالج  ببرامج  االلتحاق  حاالت  زادت   2020 عام 
املخدرات في املنطقة بنسبة 24,8 في املائة، فوصلت إلى 81,9 

في املائة لكل 000 100 من السكان. ومن بني الدول األعضاء 
في آسيان، كان لتايلند وفييت نام أعلى معدل حلاالت االلتحاق 
ببرامج العالج من تعاطي املخدرات في الفترة 2016-2018، بينما 
في الفترة 2019-2020 كان أعلى املعدالت لتايلند التي سجلت 
263 حالة التحاق لكل 000 100 نسمة في عام 2020 وماليزيا 

التي سجلت 251 حالة التحاق لكل 000 100.

وكانت املنشطات األمفيتامينية أشيع املخدرات تعاطيا   -709
 في املنطقة، تليها األفيونيات/املؤثرات األفيونية والقنب. وبنهاية

عام 2020 استأثرت املنشطات األمفيتامينية بأكثر من 80 في املائة 
من جميع حاالت االلتحاق ببرامج العالج من تعاطي املخدرات 
في جميع بلدان رابطة آسيان. وفي بلدان الرابطة إجماال، ازداد 
األفيونيات/ تعاطي  من  العالج  ببرامج  االلتحاق  حاالت  عدد 
أقل من التحق  ازديادا مستمرا. وفي حني  األفيونية   املؤثرات 
000 6 شخص ببرامج العالج من تعاطي األفيونيات/املؤثرات 
األفيونية في بلدان آسيان في عام 2017، تلقى أكثر من 000 40 
املائة ممن  92 في  2020. وكان ما يقرب من  العالج في عام 
عوجلوا من األشخاص الذين يتعاطون الهيروين، يليهم األشخاص 

الذين يتعاطون األفيون وامليثادون والكوديني واملورفني.

الوقائية،  استراتيجيتها  إطار  في  سنغافورة،  وواصلت   -710
القيام بحمالت رسمية تستهدف سكانها األصغر سنا، من قبيل 
لعبة فيديو مخصصة قائمة على الواقع االفتراضي ولعبة على 
متعددة  ومسابقات  املعزز،  الواقع  على  قائمة  النقال  الهاتف 
الوسائط وحلقات عمل عن صناعة األفالم، وموارد على اإلنترنت 
العمرية. وتستخدم  الفئات  وموارد مطبوعة تستهدف مختلف 
املؤسسات في سنغافورة وسائل التواصل االجتماعي لإلعالم 
بشأن هذه املسألة، وقد أصدر مكتب املخدرات املركزي في البلد 
فيلما قصيرا عن التشريع في سنغافورة من أجل مكافحة االجتار 

باملخدرات.

ومن حيث العالج وإعادة التأهيل، أبلغت سنغافورة الهيئة   -711
بأن نهجها يستند إلى خطر “معاودة اإلجرام” وإلى احتياجات 
املستفيدين ومدى استجابتهم للتغيير. وأبلغت سنغافورة الهيئة 
أيضا بأنها طورت نهجا يعزز القدرة على املواجهة )يدعى نهج 
على  التركيز  ينصب  حيث  البلد،  في  التعاطي(  عن  “الكف” 
مساعدة الناس على التعافي من أجل بناء نظم دعم اجتماعي 
وإعادة بناء العالقات وحتديد أهداف للتعافي. وتسمح سنغافورة 
باملخدرات  متصلة  الرتكابهم جرائم  املسجونني  لألفراد  أيضا 
بقضاء جزء من فترة عقوبتهم في برامج مجتمعية توفر الدعم في 
إدارة القضايا، فضال عن املساعدة في مجال التوظيف واملساعدة 

املالية واإلسكانية.

وعلى مدى العقد املاضي، سلط املجتمع الدولي الضوء   -712
يتعاطون  الذين  الطوعي لألشخاص  العالج  إلى  احلاجة  على 
املخدرات واعتماد نُهج تركز على الصحة وعلى الناس وتشمل 
املكتب  بني  املشترك  للتقرير  ووفقا  اإلنسان.  حقوق  شواغل 
املشترك  املتحدة  األمم  وبرنامج  واجلرمية  باملخدرات  املعني 
2022 عن  لعام  البشرية/اإليدز،  املناعة  بفيروس نقص  املعني 
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العالج اإللزامي من املخدرات وإعادة التأهيل في شرق وجنوب 
 Compulsory Drug Treatment and املعنون  آسيا،  شرق 
Rehabilitation in East and South-East Asia، زاد عدد املرافق 
اإللزامية في العديد من البلدان. غير أن التقرير يشير أيضا 
إلى أمثلة إيجابية للعالج القائم على األدلة في إندونيسيا وتايلند 
وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية والصني والفلبني وفييت نام 
وماليزيا وميامنار. وتشمل تلك األمثلة الشراكات بني أجهزة إنفاذ 
بغرض  املحلي  املجتمع  ومنظمات  واألجهزة احلكومية  القانون 
إتاحة إمكانية احلصول على جرعة مرنة من امليثادون في الصني، 
ومنوذجا عالجيا جديدا في جمهورية الو الدميقراطية الشعبية، 
وبرنامجا لتحويل األشخاص املتهمني بجرائم تعاطي املخدرات إلى 
مرافق إسداء املشورة في العيادات اخلارجية بدال من اإليداع في 
السجن في تايلند، وبرنامجا جتريبيا يوفر امليثادون الذي يؤخذ 
إلى املنزل في فييت نام. وترحب الهيئة بتنفيذ بلدان املنطقة 
مبادرات تستند إلى خدمات عالجية طوعية قائمة على األدلة 
ر بأن الهيئة ال تشجع 

ِّ
تولي االحترام الواجب حلقوق املرضى، وتذك

على استخدام االحتجاز وإعادة التأهيل اإلجباريني لألشخاص 
الذين يتعاطون املخدرات.

ووفرت ميامنار في املستشفيات العامة العالج مبساعدة   -713
األدوية وخدمات التخلص من سموم املخدرات والعالج اإلبدالي 
للمؤثرات األفيونية. وبسبب القيود املتعلقة بكوفيد-19، انخفض 
عدد مراكز العالج في عام 2021، من 89 إلى 79 مركزا. وبلغ عدد 
املرضى امللتحقني بالبرنامج 000 25 في أيلول/سبتمبر 2021. 
بالبوبرينورفني الصياني  للعالج  لبرنامج جديد  التخطيط   ومت 

في املستقبل.

وفي الفترة 2017-2020 بدأت الفلبني برنامجا جتريبيا   -714
إلنشاء مراكز لعالج املخدرات وإعادة التأهيل طوعيا تقدم خدمات 
العيادة اخلارجية وتعمل حتت إمرة احلكومة أو املنظمات غير 
ل من خالل التبرعات واملنح املقدمة من الكيانات  احلكومية ومتوَّ
اخلاصة واحلكومات األجنبية. وبحلول أيار/مايو 2022 كان هناك 
في املجموع 76 مركزا معتمدا للعالج من تعاطي املخدرات، منها 
31 مركزا تديرها احلكومة و45 تديرها منظمات غير حكومية.

وفي اليابان، يتزايد باستمرار عدد الذين يلقى القبض   -715
إلى مستوى مرتفع  بالقنب، ووصل  تتعلق  عليهم بسبب جرائم 
قياسي في عام 2021. وشكل من تقل سنهم عن 30 عاما نحو 
70 في املائة من املعتقلني. ووفقا لوزارة الصحة والعمل والرفاه، 
بلغ عدد املعتقلني الذين تقل سنهم عن 20 عاما 000 1 شخص 
ألول مرة. وتصديا لذلك، ركزت الوزارة على األنشطة الفعالة 
اخلاصة بالشباب في مجالي العالقات العامة والوقاية، وعلى 
احتمال تنقيح القوانني واللوائح ذات الصلة، وعلى تعزيز ما هو 

مناسب من العالج وإعادة التأهيل.

النفسانية  املؤثرات  تعاطي  في  زيادة  أيضا  وُسجلت   -716
يتعاطون  الذين  أكبر عدد من األشخاص  اجلديدة، مع وجود 
املؤثرات النفسانية اجلديدة في تايالند، وفقا للبيانات املتاحة. 

وأتيح العالج من تعاطي املؤثرات النفسانية اجلديدة في تايلند 
وسنغافورة والفلبني وماليزيا.

وأبلغت كمبوديا عن وجود ما يقرب من 000 21 شخص   -717
سن  وتتراوح  فيها،  املخدرات  تعاطي  اضطرابات  من  يعانون 
ما يقرب من 85 في املائة منهم بني 18 و35 عاما. وكان أكثر من 
91 في املائة منهم من األشخاص الذين يتعاطون امليثامفيتامني. 
السنوات  مدى  على  نسبيا  اإلحصائية مستقرة  األرقام  وظلت 
عنه  املبلغ  العدد  ما فتئ  ماليزيا،  وفي  املاضية.  اخلمس 
مدى  على  ينخفض  املخدرات  تعاطي  باضطرابات  للمصابني 
 السنوات اخلمس املاضية، حيث أحصي عددهم مبا يقرب من
 000 26 شخص في عام 2019 وما يقرب من 500 20 شخص في

عام 2020.

إندونيسيا،  في  للمخدرات  الوطني  للمجلس  ووفقا   -718
التأهيل  إعادة  خدمات  شخص   11 000 من  ما يقرب  تلقى 
التي تقدمها السلطات للمرضى في مرافق داخلية أو خارجية. 
وفضال عن ذلك، تلقى أكثر من 000 22 شخص العالج في مراكز 
مجتمعية، وتلقى 500 1 شخص خدمات ما بعد إعادة التأهيل. 
التأهيل  إعادة  خدمات  إيصال  على  تعمل  السلطات  وظلت 
إلى املناطق الريفية وتطوير الدعم املقدم لألماكن النائية من 
اإلنترنت، عبر  واملشورة  النفسي  الطب  خدمات  توفير   خالل 
وكذلك  اإلرشاد.  مجال  في  للمتخصصني  التدريب  ووفرت 
املجتمع  يشجع  للتدخل  مجتمعيا  برنامجا  السلطات  أطلقت 
املحلي على املشاركة النشطة في إعادة تأهيل األشخاص الذين 
من  شخص   10 000 من  أكثر  واستفاد  املخدرات،  يتعاطون 
العالج داخل املجتمع املحلي، وتلقى ما يقرب من 500 1 شخص 
ذلك، إلى  وإضافة  داخلية.  إقامة  مرافق  في  العالج   خدمات 
استحدثت إندونيسيا، بسبب جائحة كوفيد-19، خدمات العالج 
األولية  والرعاية  والتقييم  الفحص  تشمل  التي  اإللكتروني، 
والرعاية الالحقة باستخدام الوسائط اإللكترونية وتكنولوجيا 

املعلومات.

وشرعت إندونيسيا أيضا في تنفيذ برنامج جديد للتوجيه   -719
التقني ملؤسسات إعادة التأهيل املستهدفة، بغية توحيد النُهج 
من خالل استخدام معيار وطني. وقد استفاد من هذا البرنامج 
ما يقرب من 40 من مؤسسات إعادة التأهيل، ومن املقرر أن 

تستفيد منه 20 مؤسسة إضافية في املستقبل.

ولدى جمهورية الو الدميقراطية الشعبية 14 من املراكز   -720
النمطية وغير النمطية متاحة للعالج وإعادة التأهيل والتدريب 
املهني، وهناك ثالثة مراكز أخرى قيد اإلنشاء. وأنشأت الفلبني 
مركزين جديدين للعالج وإعادة التأهيل في عام 2021، وأطلقت 
عددا من حمالت التوعية العامة، وأنشأت إطارا وطنيا لزيادة 
منها  بسبل  املخدرات،  يتعاطون  الذين  لألشخاص  الرعاية 
 إعادة التأهيل في إطار املجتمع املحلي من تعاطي املخدرات،
التي توفر  التأهيل  العيادات اخلارجية، ومراكز إعادة  ومراكز 

اخلدمات املتقدمة.
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وتشجع الهيئة بلدان املنطقة على مواصلة اعتماد تدابير   -721
للوقاية من تعاطي املخدرات وعلى توفير برامج للعالج وإعادة 

التأهيل وإعادة اإلدماج االجتماعي تستند إلى األدلة.

آسيا جنوب 

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، ضبطت بلدان في جنوب آسيا 
كميات كبيرة من امليثامفيتامني، في شكل أقراص وبلورات على 

السواء، كانت قد ُهربت من جنوب شرق آسيا.

ما زالت بلدان جنوب آسيا تبلغ عن مستويات عالية من االستعمال 
السكان  من  كبير  عدد  وعن  األفيونية  للمؤثرات  الطبي  غير 
املتضررين، ويوجد في جنوب آسيا عدد تقديري من األشخاص 

الذين يتعاطون املؤثرات األفيونية أعلى من أي منطقة أخرى.

ارتفع في عام 2020 إجمالي املضبوطات املبلغ عنها من الترامادول، 
وهي مادة غير خاضعة للمراقبة الدولية، حيث زاد عن مستوى 
العام السابق، واستأثرت الهند بكامل الكمية التي اعترضت في 

املنطقة تقريبا.

تشدد الهيئة على عدم كفاية ما هو متوفر من املخدرات واملؤثرات 
العقلية في املنطقة، وتؤكد أهمية ضمان توافر املواد اخلاضعة 
للمراقبة الدولية والوصول إليها على نحو كاف لألغراض الطبية. 
ويرد عرض عام شامل للوضع العاملي فيما يتعلق بالتوافر في ملحق 
التقرير السنوي للهيئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام 2022، املعنون 
حتى ال يترك أي مريض خلف الركب: التقدم املحرز في ضمان 
سبل احلصول على كميات كافية من املواد اخلاضعة للمراقبة 

الدولية لألغراض الطبية والعلمية.

الرئيسية 1- التطورات 

في جنوب آسيا، يبدو أن القيود املفروضة بسبب كوفيد-19   -722
لم تؤثر على مضبوطات الهيروين. وتشير البيانات األولية التي 
بشأن  واجلرمية  باملخدرات  املعني  املكتب  البلدان  بها  أبلغت 
العمليات املنفردة لضبط املخدرات إلى وجود اجتاه تصاعدي في 
كميات الهيروين واملورفني املضبوطة، وهو اجتاه يبدو أنه استمر 
طوال عامي 2020 و2021. وقد ضبطت أيضا مؤثرات أفيونية 
صيدالنية، شملت الكوديني وأشربة السعال التي حتتوي عليه، 
يليهما الترامادول، وهو مؤثر أفيوني غير خاضع للمراقبة الدولية، 
والفنتانيل والبوبرينورفني، وهما األكثر شيوعا. وأبلغت بنغالديش 
والهند عن أكبر كميات ضبطت في املنطقة من املؤثرات األفيونية 

الصيدالنية في عام 2020.

وواصلت بلدان في جنوب آسيا اإلبالغ عن مضبوطات من   -723
امليثامفيتامني، في شكل أقراص وبلورات على السواء، ناشئة من 
جنوب شرق آسيا، مما يوحي بحدوث مزيد من التكامل بني شبكات 

االجتار بامليثامفيتامني في املنطقتني.

للمتجرين  مهمة  عبور  منطقة  آسيا  جنوب  زال  وما   -724
الذين يهربون املواد األفيونية املنتجة بصورة غير مشروعة من 
أفغانستان إلى أوروبا وأمريكا الشمالية. وإضافة إلى ذلك، فإن 
الدول الساحلية اخلمس في جنوب آسيا، وهي باكستان وبنغالديش 
وسري النكا وملديف والهند، معرضة لالجتار بسبب دروب االجتار 
البحري التي تعبر املحيط الهندي. وقد الحظت الهند، على وجه 
اخلصوص، تكثيف االجتار باملواد األفيونية األفغانية املنشأ التي 

يتجر بها شرقا، على طول الدرب اجلنوبي)144(.

ووفقا للمكتب املعني باملخدرات واجلرمية، تعاطى ما يقدر   -725
بنحو 61 مليون شخص في جميع أنحاء العالم املؤثرات األفيونية 
في عام 2020 - أي ما يقرب من 1,2 في املائة من سكان العالم 
- منهم ما يقدر بنحو 31 مليون شخص يتعاطون املواد األفيونية، 
الهيروين باألساس)145(. ويعيش حوالي نصف األشخاص الذين 
عددهم البالغ  األفيونية،  املؤثرات  تعاطي  مشاكل  من   يعانون 
61 مليونا في جميع أنحاء العالم، في جنوب آسيا )21,5 مليونا( 

وجنوب غرب آسيا )10,5 ماليني(.

وفي عام 2020، أبلغت تسعة بلدان في آسيا عن ضبط   -726
الترامادول، وهي مادة غير خاضعة  1,2 طن من  ما مجموعه 
للمراقبة الدولية، استأثرت الهند بكامل الكمية املعتَرضة منها 
تقريبا. وكانت هذه زيادة كبيرة مقارنة بعام 2019، عندما ضبطت 
الهند 144 كيلوغراما من الترامادول وأبلغت بلدان أخرى في 
جنوب آسيا عن مضبوطات مجمعة بلغت 70 كيلوغراما. وأدت 
عمليات الضبط في الهند إلى تفكيك شبكة إجرامية دولية كبرى 
التي تستغل  النفسانية  املؤثرات  بالترامادول وغيره من  تتاجر 

الشبكة اخلفية.

وفي عام 2021، أدى التعاون الدولي املكثف إلى استبانة   -727
شبكة عاملية لالجتار بالتابنتادول، وهو مسكن أفيوني ناشئ حديثا 
غير خاضع للرقابة الدولية، ويبدو أنه حل محل الترامادول جزئيا 

في بعض األسواق.

القنب بصورة غير مشروعة ألغراض  وما زالت زراعة   -728
وكانت  آسيا.  جنوب  في  مستمرة  واالجتار  املحلي  االستهالك 
بنغالديش ونيبال والهند هي أكثر البلدان ذكرا كبلدان للمنشأ 
واملغادرة والعبور لعشبة القنب الناشئة في جنوب آسيا في الفترة 

.2020-2016

اإلقليمي 2- التعاون 

ل في استخدام منائط التعلم اإللكترونية التابعة للهيئة  سجَّ
َ
ت  -729

ما مجموعه 49 من مسؤولي مراقبة املخدرات لدى السلطات 

سيما  وال  آسيا،  غرب  جنوب  من  االجتار  اجلنوبي  الدرب  يشمل   (144)

األدنى  الشرقني  في  أخرى  وبلدان  اخلليج  وبلدان  آسيا  جنوب  إلى  باكستان، 
واألوسط وأفريقيا.

(145) تقرير املخدرات العاملي 2022، الكتيب 1، خالصة وافية: اآلثار على 

صعيد السياسات العامة )منشورات األمم املتحدة، 2022(، الصفحة 26.
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املختصة في جميع بلدان جنوب آسيا الستة )بنغالديش وبوتان 
وسري النكا وملديف ونيبال والهند(. وتوفر النمائط اإللكترونية 
الدعم إلى الدول التي تعمل على توسيع قدرتها على مواضيع 
املخدرات واملؤثرات العقلية والسالئف الكيمائية وتعميق فهمها 

لإلطار الدولي ملراقبة املخدرات.

آب/  5 إلى   1 من  فيينا  في  غريدس  برنامج  وعقد   -730 
بشأن  العمليات  ملوظفي  األول  العاملي  املؤمتر   2022 أغسطس 
واملواد  االصطناعية  األفيونية  واملؤثرات  الفنتانيالت  اعتراض 
اخلطرة ذات الصلة. وجمع احلدث أكثر من 140 مشاركا من 
جميع أنحاء العالم، مبن فيهم 9 مشاركني من ثالثة بلدان من 
املنطقة )سري النكا وملديف والهند(، شاركوا في التوعية العملية 

وبناء القدرات فيما يتعلق باملواد األفيونية االصطناعية.

أيلول/  9 إلى   6 من  فيينا  في  غريدس،  برنامج  وعقد   -731 
سبتمبر 2022، االجتماع العملياتي السنوي اخلامس بشأن مكافحة 
االجتار بالعقاقير االصطناعية واملواد الكيميائية اخلطرة من خالل 
خدمات البريد والبريد السريع والشحن اجلوي. وضم احلدث 
ما يقرب من 60 موظفا من 30 حكومة ومنظمة دولية، مبن فيهم 
أربعة مشاركني من الهند. وعقدت البلدان املشاركة أيضا اجتماعات 
بتيسير التعاون عبر احلدود،  لتعزيز   ثنائية ومتعددة األطراف 

من الهيئة.

واستضاف برنامج غريدس ورشة العمل األقاليمية املتعلقة   -732
باملواد  االجتار  ملنع  واخلاص  العام  القطاعني  بني  بالشراكات 
 اخلطرة، التي عقدت في شرم الشيخ مبصر من 11 إلى 14 أيلول/
من 120 ممثال  من  أكثر  احلدث  هذا  2022. وحضر   سبتمبر 
30 حكومة و5 منظمات دولية و15 من مقدمي اخلدمات املتصلة 
باإلنترنت ورابطاتهم، مبا في ذلك 5 مشاركني من الهند. وتبادل 
املشاركون أفضل املمارسات وأمثلة على حاالت متعلقة باستغالل 
باملواد  لالجتار  اإللكترونية  واملنصات  اخلاص  القطاع  وكاالت 
احلدود  عبر  الدولي  العملياتي  التعاون  تعزيز  بهدف  اخلطرة 
باإلنترنت املتصلة  املشروعة  اخلدمات  استخدام  إساءة   ملنع 

في املستقبل.

وفي 30 آذار/مارس 2022، ُعقد عبر اإلنترنت مؤمتر القمة   -733
اخلامس ملبادرة خليج البنغال للتعاون التقني واالقتصادي املتعدد 
القطاعات، واستضافته حكومة سريالنكا. وانصب التركيز الرئيسي 
البلدان األعضاء ملكافحة  التعاون بني  زيادة  القمة على  ملؤمتر 
النشاط اإلجرامي املنظم، مبا في ذلك االجتار باملخدرات، في 
املنطقة)146(. وحتى الوقت الراهن، عقدت ستة اجتماعات للفريق 
الفرعي املعني مبنع االجتار غير املشروع باملخدرات واملؤثرات 

العقلية وسالئفهما التابع ملبادرة خليج البنغال.

(146) مبادرة خليج البنغال للتعاون التقني واالقتصادي املتعدد القطاعات 

واملناطق  الساحلية  املناطق  في  تقع  أعضاء  دول  سبع  تضم  إقليمية  منظمة 
آسيا  جنوب  في  أعضاء  دول  خمس  وتوجد  البنغال.  خليج  في  لها  املتاخمة 
)بنغالديش وبوتان وسري النكا ونيبال والهند( واثنتان في جنوب شرق آسيا 
الترتيب  حسب  املنظمة  قيادة  األعضاء  الدول  وتتناوب  وميامنار(.  )تايلند 

الهجائي ألسماء البلدان. وتقع األمانة الدائمة ملبادرة خليج البنغال في دكا.

وفي حزيران/يونيه 2022، شارك املكتب اإلقليمي جلنوب   -734
آسيا التابع للمكتب املعني باملخدرات واجلرمية في تنظيم منتدى 
املناقشة الثاني لتعزيز النهج املتعددة التخصصات ملكافحة اجلرمية 
املنظمة، الذي عقد في سري النكا. وشارك أكثر من 75 من كبار 
املسؤولني في هذه الفعالية بهدف تعزيز تبادل املعلومات املتعلقة 
باملالحقة القضائية وإصدار األحكام وعمليات الضبط واإلبالغ 
عن اجلرائم، مبا في ذلك االجتار باملخدرات، واستبانة التحديات 
والفرص الرئيسية لتعزيز تدابير إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية.

الرابع  ُعقد االجتماع  وفي تشرين األول/أكتوبر 2022،   -735
واألربعون لرؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني املخدرات 
في آسيا واملحيط الهادئ، في بانكوك. واعتمد االجتماع مجموعة 
من التوصيات لزيادة التعاون الدولي واإلقليمي بهدف منع وتفكيك 
سالسل اإلمداد بالسالئف الكيميائية، واحلد من زراعة وإنتاج 
املخدرات على نحو غير مشروع واالجتار بها، وتفكيك املختبرات 

السرية، وترويج أفضل املمارسات في مجال التنمية البديلة.

وفي عام 2021، ساهم برنامج مراقبة احلاويات التابع   -736
مراقبة  وحدة  إنشاء  في  واجلرمية  باملخدرات  املعني  للمكتب 
الشحن اجلوي في دار اجلمارك في دكا ووحدة مراقبة املوانئ في 
دار اجلمارك في شاتوغرام، في بنغالديش. وقام خبراء برنامج 
مراقبة احلاويات بإيفاد بعثة تقييم إلى مطار تريبهوفان الدولي 
في كامتاندو بهدف إنشاء وحدة ملراقبة الشحن اجلوي في نيبال.

وفي عام 2021، انضمت ملديف إلى شبكة العدالة في   -737
جنوب شرق آسيا التابعة للمكتب املعني باملخدرات واجلرمية، وهي 
شبكة للتعاون القضائي تيسر االتصال والتواصل املباشرين بني 
السلطات املركزية بشأن املساعدة القانونية املتبادلة في املسائل 
ذ الشبكة بدعم من أمانة معاهدة تبادل املساعدة 

َّ
اجلنائية. وتنف

جنوب أمم  رابطة  أعضاء  بني  اجلنائية  املسائل  في   القانونية 
شرق آسيا.

االصطناعية:  للمخدرات  العاملي  الرصد  برنامج  وعقد   -738
التحليل واإلبالغ واالجتاهات )برنامج سمارت( التابع للمكتب املعني 
باملخدرات واجلرمية اجتماعات وطنية في بنغالديش وسري النكا في 
عام 2021 واجتماعا وطنيا واحدا في ملديف في عام 2022 لتحسني 
فهم مشكلة املخدرات االصطناعية املتنامية في املنطقة واستبانة 

ثغرات املعلومات في كل بلد من أجل تعزيز القدرات الوطنية.

الوطنية واإلجراءات  والسياسات  3- التشريعات 

في عام 2022، استحدثت الهند خطوات في صناعة األفيون   -739
املشروعة لديها بهدف االنتقال من الطريقة التقليدية الستخراج 
ز قش 

َّ
صمغ األفيون من كبسوالت اخلشخاش إلى استخدام مرك

اخلشخاش. وسيستمر العمل بكلتا الطريقتني على التوازي مبوجب 
ترخيص حكومي ملدة خمس سنوات.
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وفي متوز/يوليه 2022، أصدرت وزارة الصحة في ملديف   -740
اخلاضعة  للمخدرات  الرشيد  لالستعمال  التوجيهي  “املبدأ 
للمراقبة”، الذي يقدم إرشادات محدثة بشأن إبالغ الهيئة، وكذلك 
والتوزيع  والتخزين  االستيراد  ذلك  في  مبا  اإلجراءات،  بشأن 
واإلبالغ من جانب الصيدليات ومقدمي اخلدمات الصحية، لتعزيز 

االستعمال الرشيد للمواد اخلاضعة للمراقبة في البلد.

واالجتار والصنع  واإلنتاج  4- الزراعة 

تشير تقديرات املكتب املعني باملخدرات واجلرمية إلى أن   -741
4 في املائة من جميع مضبوطات الهيروين واملورفني في جميع 
فذت في جنوب آسيا)147(. وكانت 

ُ
أنحاء العالم في عام 2020 ن

بعض شحنات املخدرات املضبوطة موجهة لالستهالك املحلي، بينما 
كانت شحنات أخرى موجهة لالجتار بها على طول الدرب اجلنوبي، 
وحتديدا إلى الهند)148(. وأبلغت سري النكا عن ضبط 1,6 طن من 

الهيروين في عام 2020)149(.

وفي جنوب آسيا، زادت مضبوطات عشبة القنب زيادة حادة   -742
على الرغم من جائحة كوفيد-19 والقيود ذات الصلة، حيث ضبط 

86 طنا في عام 2021 مقابل 32 طنا في عام 2019.

وخالل العقد 2012-2021، أبلغت سلطات إنفاذ القانون   -743
في الدول الساحلية في املنطقة عن أكثر من 340 ضبطية بحرية. 
ومن بني تلك املضبوطات، ضبط ما مجموعه 600 10 كيلوغرام 
املنطقة في امليثامفيتامني، وهو مخدر ظهر ألول مرة في   من 
عام 2013 وما برح وجوده يتزايد منذ عام 2017. واستمر في 
عام 2021 االجتار بامليثامفيتامني، في شكل أقراص وبلورات على 
السواء، من جنوب شرق آسيا إلى جنوب آسيا. وأبلغت الهند عن 
مضبوطات من امليثامفيتامني البلوري، شملت ضبط 154 كيلوغراما 
من املخدر في كانون األول/ديسمبر 2021، كان منشؤها ميامنار، 
وكذلك 10,5 كيلوغرامات في والية ناغاالند و12 كيلوغراما في 
مدينة غواهاتي في آذار/مارس 2021. وفي بلدان أخرى في جنوب 
آسيا، ُضبط في عام 2021 ما يزيد عن 33,6 كيلوغراما في املجموع 
مليون  56 من  أكثر  إلى  باإلضافة  البلوري،  امليثامفيتامني   من 

قرص ميثامفيتامني.

أكثر من  بنغالديش عن ضبط  أبلغت   ،2021 عام  وفي   -744
53 مليون قرص ميثامفيتامني )“ياب”(، بزيادة كبيرة عن الكمية 
املضبوطة في عام 2020 وقدرها 36,4 مليون قرص. وأبلغ أيضا عن 
مضبوطات من امليثامفيتامني، في شكل أقراص وبلورات على السواء، 
 على طول احلدود بني الهند وميامنار في عام 2021، حيث ضبط
كيلوغرام   1,5 2021، وضبط  آذار/مارس  900 241 قرص في 
من امليثامفيتامني البلوري في تشرين األول/أكتوبر 2021، وثالث 

“التزال  الفرعي  العنوان  الكتيب 3،  العاملي 2022،  تقرير املخدرات   (147)

مضبوطات األفيونيات تتركز في آسيا”.

(148) املرجع نفسه، العنوان الفرعي “اليزال درب البلقان القناة الرئيسية 

لالجتار باألفيونيات”.

(149) املرجع نفسه.

ضبطيات كل منها 1 كيلوغرام من امليثامفيتامني البلوري في تشرين 
الثاني/نوفمبر 2021.

وفي بوتان، ما زال القنب هو املخدر األكثر تهريبا وتعاطيا   -745
في البلد، تليه كبسوالت الترامادول )باالسم التجاري سبازمو-
بروكسيفون بالس(. وأبلغت شرطة بوتان امللكية عن انخفاض في 
عدد القضايا املتعلقة باملخدرات في عام 2020. وفي عام 2019، 
كان هناك 304 قضايا مسجلة ألقي القبض فيها على 660 شخصا، 
في حني أنه في عام 2020 كان هناك 244 قضية ألقي القبض 
فيها على 567 شخصا، بانخفاض قدره 60 قضية. وأبلغ أيضا عن 
ضبط مواد غير خاضعة للمراقبة الدولية، مثل الكيتامني والقات 

.)Catha edulis(

املخدرات  على  العاملي  الطلب  تزايد  استمرار  ومع   -746
االصطناعية، مثل املؤثرات األفيونية الصيدالنية وامليثامفيتامني 
وامليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني والكيتامني املنتجني بصورة غير 
مشروعة، يتوقع من املنظمات التي تصنعها وتتجر بها بصورة غير 
مشروعة أن تزيد من أنشطتها العاملية. وشهدت الهند، التي تعد 
موطنا لصناعة كيميائية وصيدالنية كبيرة، ظهور مصانع كيميائية 
جتارية جرى تكييفها لصنع كميات كبيرة من املخدرات االصطناعية 
وسالئفها بصورة غير مشروعة. وقد نتج هذا التطور عن توافر 
كيميائيني مؤهلني تأهيال عاليا ممن يعملون أعماال دون مهاراتهم 
أو ما يستحقونه من أجر، واملعرضني ألن تستدرجهم املنظمات 
اإلجرامية. وللتصدي لهذه احلالة، جار وضع قواعد تنظيمية أكثر 
استباقية وجار حتسني التنسيق بني الوكاالت احلكومية من أجل 
تيسير الكشف املبكر عن املؤثرات النفسانية اجلديدة وجدولتها. 
املخدرات عبر  مبيعات  تنظيم  ذلك، جار حتسني  إلى  وإضافة 
اإلنترنت، وجار تعزيز قدرات التحقيق التقليدية والرقمية على 
حد سواء. وتعكف الهيئة على إجراء عملية لرسم خرائط للصناعة 
الكيميائية في بلدان مختارة. وترد تفاصيل عن املشروع في تقرير 
الهيئة لعام 2022 بشأن تنفيذ املادة 12 من اتفاقية سنة 1988)150(.

هدت زيادة كبيرة في مضبوطات املخدرات 
ُ

وفي الهند، ش  -747
على مدى السنوات اخلمس املاضية، مع بروز الشبكة اخلفية 
لالجتار.  املفضلتني  الوسيلتني  باعتبارهما  البحرية  والدروب 
من الهيروين  مضبوطات  زادت   ،2022-2017 الفترة   وفي 
في كيلوغراما   7 282 إلى   2017 عام  في  كيلوغراما   2 146 
هدت أيضا زيادة تتجاوز نسبتها 70 في املائة في 

ُ
عام 2021. وش

إلى  مضبوطات األفيون، من 551 2 كيلوغراما في عام 2017 
386 4 كيلوغراما في عام 2021، وزيادة تتجاوز نسبتها 90 في املائة 
في مضبوطات القنب، من 539 352 كيلوغراما في عام 2017 إلى 
631 675 كيلوغراما في عام 2021، وفقا للمعلومات التي أبلغت 

عنها هيئة مراقبة املخدرات في الهند.

وأبلغ مسؤولو املوانئ في الهند عن ضبط كميات كبيرة   -748
من الهيروين املكتشفة في حاويات الشحن، من بينها ما يقرب 
من 3 أطنان اكتشفت في والية غوجارات، على الساحل الغربي، 
في أيلول/سبتمبر 2021، مما يشير إلى وجود توسع في االجتار 

.E/INCB/2022/4 (150)
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باملخدرات على طول الدرب اجلنوبي وعبر بحر العرب. وفي أيار/
مايو 2022، ضبطت مديرية استخبارات اإليرادات 56 كيلوغراما 
من الكوكايني من حاوية بالقرب من ميناء موندرا في مقاطعة 
كوتش بوالية غوجارات. وفي أيار/مايو 2022، ُضبط 62 كيلوغراما 
 من الهيروين في مجمع الشحن اجلوي في نيودلهي، سبقه ضبط

218 كيلوغراما من الهيروين ضبطتها مديرية استخبارات اإليرادات 
وخفر السواحل الهندي من قاربي صيد قبالة ساحل الكشادويب، 
باإلضافة إلى ضبط شحنة قدرها 206 كيلوغرامات في كاندال 

وأخرى قدرها 396 كيلوغراما في ميناء بيبافاف.

وفي حزيران/يونيه 2021، قبضت هيئة مراقبة املخدرات   -749
في الهند على أعضاء منظمة لتهريب املخدرات تستخدم صيدليات 
غير  واملخدرات  الصيدالنية  املنتجات  لبيع  كواجهة  اإلنترنت 
املشروعة مثل األمفيتامينات والكوكايني وشراب السعال الذي 
يحتوي على الكوديني وميثيلني ديوكسي ميثامفيتامني والترامادول. 
هدت زيادة في مضبوطات “اإلكستاسي” في 

ُ
وإضافة إلى ذلك، ش

حيدر أباد وكارناتاكا وكيراال في عام 2022.

أبلغت سلطات سري النكا عن ضبط  وفي عام 2021،   -750
من  كيلوغراما   348 من  وأكثر  الهيروين  من  كيلوغراما   1 594
املحليون  املخدرات  أصبح جتار  حيث  االصطناعية،  املخدرات 
والدوليون يستخدمون الدروب البحرية للبلد بشكل متزايد. وكانت 
املضبوطات البحرية تنفذ أساسا في البحر املفتوح أكثر منها في 
املوانئ، وعثر على املخدرات في الغالب على سفن صغيرة أو قوارب 
صيد صغيرة ال ميكن تعقبها. وفي شباط/فبراير 2021، ضبطت 
البحرية السريالنكية 400 كيلوغرام من الهيروين و100 كيلوغرام 
من امليثامفيتامني البلوري في املياه الدولية. وتشير التحريات إلى 
أنه في غالبية القضايا األخيرة، نشأ الهيروين في أفغانستان ثم 

ُهرب عبر باكستان وبلدان أخرى إلى سري النكا.

وفي ملديف، يعد الهيروين وزيت القنب أكثر املخدرات   -751
شيوعا، إال أن “اإلكستاسي” وثنائي إيثيالميد حمض الليسرجيك 
)LSD( وغيرهما من املخدرات االصطناعية أصبحت تكتشف 
ضبط بكميات أكبر في السنوات األخيرة. وفي كانون األول/

ُ
وت

ديسمبر 2021، صادرت دائرة شرطة امللديف 119 كيلوغراما من 
الهيروين في عملية في ماليه وفي جزيرة هولهومالي املجاورة. 
 وفي أيار/مايو 2022، ضبطت دائرة جمارك امللديف أكثر من
4 كيلوغرامات من الكوكايني وجدت في أمتعة أحد الركاب أثناء 
عبوره في مطار فيالنا الدولي. وفي متوز/يوليه 2022، أبلغت دائرة 
جمارك امللديف عن ضبط أكثر من كيلوغرامني من الكوكايني من 

راكبني أجنبيني.

والعالج 5- الوقاية 

جنوب آسيا من املناطق التي تثير قلقا خاصا فيما يتعلق   -752
بضمان ورصد توافر العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية لألغراض 
الطبية والعلمية. وعلى وجه اخلصوص، واستنادا إلى االستهالك 
املبلغ عنه من املخدرات لألغراض الطبية، تعد املنطقة من بني 

املناطق التي توجد بها مستويات محدودة لتوفر املسكنات األفيونية 
األوسع استخداما )من حيث نصيب الفرد من االستهالك(. وما 
زال حتديد مستوى استهالك تلك املواد في جنوب آسيا يشكل 
حتديا ألن قلة فقط من البلدان قدمت بيانات االستهالك إلى 
الهيئة على مدى السنوات القليلة املاضية. وتشدد الهيئة على عدم 
كفاية ما هو متوفر من العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية في 
كثير من بلدان املنطقة، وتؤكد أهمية ضمان توافر املواد اخلاضعة 
للمراقبة الدولية والوصول إليها على نحو كاف لألغراض الطبية. 
ويرد مزيد من املعلومات عن التطورات األخيرة في ملحق التقرير 
السنوي للهيئة لعام 2022، املعنون حتى ال يترك أي مريض خلف 
الركب: التقدم املحرز في ضمان سبل احلصول على كميات كافية 

من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية.

ووفقا للمكتب املعني باملخدرات واجلرمية، تشير التقديرات   -753
إلى ارتفاع معدل انتشار االستعمال غير الطبي للمؤثرات األفيونية 
السكان  حجم  حيث  من  آسيا،  جنوب  فإن  آسيا.  جنوب  في 
املتضررين، هي املنطقة التي تضم أكبر عدد تقديري من األشخاص 
الذين يتعاطون املؤثرات األفيونية، إذ يوجد بها عدد يقدر بنحو 

21,5 مليون متعاط.

 2022-2021 للفترة  السنوي  للتقرير  وفقا  الهند،  وفي   -754
الصادر عن وزارة العدالة االجتماعية والتمكني، تعاطى ما يقرب 
من 23 مليون شخص تتراوح أعمارهم بني 10 و75 عاما مؤثرات 
أفيونية، أساسا الهيروين واملؤثرات األفيونية الصيدالنية. وُسجل 
ما يقدر بنحو 8 ماليني شخص يعانون من اضطرابات ناجمة عن 
تعاطي املؤثرات األفيونية. ووزارة العدالة االجتماعية والتمكني 
على  الطلب  خلفض  الوطنية  العمل  خطة  تنفيذ  عن  مسؤولة 
املخدرات للفترة 2018-2024 وهي متول أكثر من 400 منظمة 
غير حكومية تدير مراكز متكاملة للتوعية باالضطرابات الناجمة 

عن تعاطي املخدرات وعالجها وإعادة التأهيل منها.

أبلغت عن  التي  البلدان  الهند ونيبال في طليعة  وكانت   -755
زيادة املرونة وتخفيف القواعد املتعلقة باإلشراف على اخلدمات 
املتعلقة بأدوية العالج باملواد الناهضة ذات املفعول األفيوني)151(. 
ووفقا إلفادات املكتب املعني باملخدرات واجلرمية، شهد انخفاض 
في تقدمي العالج من تعاطي املخدرات في سري النكا، وإن كانت 
احلكومة قد أبلغت بأنها وسعت نطاق خدمات العالج في أماكن 
اإلقامة وطورت برنامجا للعالج على الصعيد الوطني بقدرة عالجية 

إضافية تبلغ 000 1 مكان)152(.

وفي بنغالديش، زاد عدد األشخاص املبلغ عنهم في عالج   -756
االضطرابات الناجمة عن تعاطي امليثامفيتامني زيادة كبيرة في 

(151) تقرير املخدرات العاملي 2022، الكتيب 2، العنوان الفرعي “اجلائحة 

جتلب إيجابيات محتملة خلدمات العالج من تعاطي املخدرات، ولكن مع بعض 

القيود”.

خدمات  تقدمي  عرقلت  “اجلائحة  الفرعي  العنوان  نفسه،  املرجع   (152)

العالج من تعاطي املخدرات”.
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إلى  الوصول  إلى عام 2019)153(. إال أن  الفترة من عام 2016 
خدمات العالج لألشخاص املصابني باضطرابات ناجمة عن تعاطي 

املخدرات ما زال غير كاف في املنطقة.

وتكرر الهيئة دعوتها جميع احلكومات في جنوب آسيا إلى   -757
استحداث آليات لتحسني جمع املعلومات عن انتشار تعاطي املخدرات 
بهدف وضع استراتيجيات للوقاية من تعاطي املخدرات وتوفير مرافق 
عالجية جلميع السكان املتأثرين على نحو يستند إلى األدلة ومصمم 

خصيصا لتلبية احتياجات وقدرات كل بلد على حدة.

آسيا غرب 

ال تزال أفغانستان أكبر مصدر لألفيون غير املشروع على الصعيد 
ر بنحو 86 في املائة  العاملي بفارق كبير، حيث استأثرت مبا ُيقدَّ
من اإلنتاج في عام 2021. واستمر األفيون املنَتج في أفغانستان 
في تزويد أسواق البلدان املجاورة وأسواق أفريقيا وأوروبا والشرق 
ه كميات أصغر منه إلى األسواق  وجَّ

ُ
األوسط وجنوب آسيا، بينما ت

في أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا.

املستمرة  الكبيرة  الزيادة  األخرى  الرئيسية  القلق  دواعي  من 
 في صنع امليثامفيتامني في أفغانستان، وهو اجتاه لوحظ منذ

عام 2012 واستمر في عام 2021.

تشدد الهيئة على ضرورة مواصلة تعزيز قدرات أفغانستان على 
توفير خدمات العالج وإعادة التأهيل لألشخاص الذين يتعاطون 

املخدرات، وال سيما النساء.

ما زالت دول وسط آسيا تواجه حتديات رئيسية تتعلق بازدياد 
املخدرات  يشمل  مبا  بها،  واالجتار  العقلية  املؤثرات  تعاطي 
االصطناعية فضال عن املؤثرات النفسانية اجلديدة. والحظت 
بلدان في غرب آسيا أيضا تزايد استخدام خدمات البريد والطرود 
االجتماعي  التواصل  شبكات  وحسابات  واإلنترنت  البريدية 

ومنصات املراسلة لتسويق املخدرات غير املشروعة.

تالحظ الهيئة مع القلق عدم كفاية توافر العقاقير املخدرة واملؤثرات 
العقلية في معظم بلدان غرب آسيا، وتؤكد أهمية ضمان توافر 
املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية والوصول إليها على نحو كاف 

لألغراض الطبية والعلمية.

الرئيسية 1- التطورات 

وفقا ملنشور املكتب املعني باملخدرات واجلرمية الصادر   -758
 Opium cultivation في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 واملعنون
in Afghanistan: latest findings and emerging threats بشأن 
أحدث النتائج والتهديدات املستجدة فيما يتعلق بزراعة األفيون 

الصرف  مياه  "حتليل  الفرعي  العنوان   ،4 الكتيب  نفسه،  املرجع   (153)

الصحي كشف عن امتداد تعاطي امليثامفيتامني إلى مواقع جديدة".

في أفغانستان، زادت زراعة األفيون غير املشروعة في أفغانستان 
في عام 2022 بنسبة 32 في املائة مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 
ل في عام 2022 ثالث أكبر مساحة  000 233 هكتار. وبهذا تسجَّ
لزراعة األفيون منذ بدء الرصد في عام 1994. في الوقت نفسه، 
لوحظ ارتفاع أسعار األفيون، رمبا نتيجة إعالن سلطات األمر 
الواقع في البالد حظر الزراعة في نيسان/أبريل 2022. ومع أن 
الدخل الناجت الذي يكسبه املزارعون من مبيعات األفيون تضاعف 
ثالث مرات في عام 2022 مقارنة بعام 2021، فإن ذلك لم يترجم 
 بالضرورة إلى زيادة في القوة الشرائية بسبب ارتفاع التضخم

في البلد.

تفيد  التي  التقارير  إزاء  للغاية  قلقة  الهيئة  تزال  وال   -759
باستمرار زراعة خشخاش األفيون وإنتاج األفيون على نطاق واسع 
في أفغانستان، على الرغم من أن سلطات األمر الواقع في ذلك 
البلد أعلنت عن فرض حظر على زراعة خشخاش األفيون، وكذلك 
على إنتاج املخدرات األخرى في البلد وتعاطيها ونقلها وتصديرها 
م الهيئة بأنه لكي يكون ألي حظر 

ِّ
واستيرادها واالجتار بها. وتسل

مفروض على زراعة املخدرات تأثير ذي معنى على حالة املخدرات 
في البلد، ال بد من بذل جهود شاملة لتعزيز سبل العيش البديلة 
التدابير  واتخاذ مجموعة من  واإلنتاج،  الزراعة  للضالعني في 
األخرى من أجل حتسني الوقاية والعالج جلميع الفئات، مبا في 
واإلنفاذ. وتالحظ  املراقبة  النساء، وكذلك تدعيم قدرات  ذلك 
الهيئة أيضا أن التحديات السياسية واالجتماعية االقتصادية 
تفاقمت بسبب  والتي  أفغانستان،  يواجهها شعب  التي  الراهنة 
حاالت الطوارئ البيئية واإلنسانية في ذلك البلد، تضع مزيدا من 
العقبات أمام املراقبة الفعالة للمخدرات. وفي هذا الصدد، تهيب 
الهيئة باملجتمع الدولي أن يواصل دعم جهود مراقبة املخدرات في 
أفغانستان من أجل حماية الصحة العامة، وكذلك بوصفها عنصرا 

هاما من عناصر املساعدة اإلمنائية املقدمة إلى ذلك البلد.

وفي عام 2021، انتعشت جميع الدروب الرئيسية الثالثة   -760
لتهريب األفيونيات من أفغانستان، وهي درب البلقان والدربان 
د أسواق البلدان املجاورة وأسواق  اجلنوبي والشمالي، التي تزوِّ
أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط وجنوب آسيا، وكذلك أمريكا 
الشمالية وأوقيانوسيا بدرجة محدودة، ليعود التهريب إلى مستوياته 

السابقة للجائحة، ويتجاوزها في بعض احلاالت. 

ومن دواعي القلق الرئيسية لبلدان غرب آسيا تلك الزيادة   -761
الكبيرة املستمرة في صنع امليثامفيتامني في أفغانستان، وهو اجتاه 
لوحظ منذ عام 2012 واستمر في عام 2021. وال يزال امليثامفيتامني 
األفغاني املنشأ ُيضبط في إيران )جمهورية-اإلسالمية( وباكستان، 
وكذلك في دول وسط آسيا وجنوب القوقاز وأوروبا وجنوب شرق 
آسيا وجنوب آسيا وأوقيانوسيا. وإضافة إلى ذلك، هناك خطر كبير 
يتمثل في استخدام دروب تهريب الهيروين لتهريب امليثامفيتامني، 
وهو ما قد يؤدي إلى حتويل سوق امليثامفيتامني في البلدان التي 
إلى سوق يحركه  املادة محدودا  تلك  الطلب فيها على  ال يزال 
العرض. وقد أبلغت كل من إيران )جمهورية-اإلسالمية( وتركيا 

عن زيادات كبيرة في االجتار بامليثامفيتامني على أراضيهما.
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وأبلغت دول وسط آسيا عن حتديات متعلقة بتزايد االجتار   -762
باملؤثرات العقلية واملؤثرات النفسانية اجلديدة، مبا يشمل صنعها 
املحلي غير املشروع في بعض البلدان، وتزايد تعاطيها. وأشارت 
تلك البلدان، إلى جانب أرمينيا، إلى تزايد استخدام خدمات البريد 
والطرود البريدية واإلنترنت وحسابات شبكات التواصل االجتماعي 
ومنصات املراسلة لتسويق تلك املخدرات، وأفادت بأنها قد واصلت 
اتخاذ التدابير من أجل التصدي لتلك التطورات، على الرغم من 

أن القدرات الالزمة للقيام بذلك ال تزال محدودة في املنطقة.

أرمينيا  جانب  إلى  آسيا  وسط  دول  معظم  والحظت   -763
وجمهورية إيران اإلسالمية تزايد االجتار براتنج القنب، سواء كان 

نتج محليا على نحو غير مشروع.
ُ
منشؤه أفغانستان أو أ

وتعاطيه  املزيف  “الكبتاغون”  بعقار  االجتار  ويواصل   -764
تأثيرهما اخلطير على بلدان الشرق األوسط، وهي مشكلة تفاقمت 
بسبب استمرار عدم االستقرار السياسي والتحديات االقتصادية 

والنزاعات اجلارية في بعض أنحاء تلك املنطقة دون اإلقليمية.

اإلقليمي 2- التعاون 

ل 38 من موظفي مراقبة املخدرات لدى السلطات  سجَّ
َ
ت  -765

أذربيجان  بلدا في غرب آسيا، وهي   14 الوطنية املختصة من 
واألردن وأرمينيا وأفغانستان واإلمارات العربية املتحدة وباكستان 
واململكة  ولبنان  وقطر  والعراق  وطاجيكستان  وجورجيا  وتركيا 
العربية السعودية واليمن، الستخدام منائط التعلم اإللكتروني التي 
يقدمها مشروع التعلم التابع للهيئة. وتغطي النمائط اإللكترونية 
آليات املراقبة املشروعة للمخدرات واملؤثرات العقلية والسالئف 
طلقت 

ُ
واإلطار الدولي ملراقبة املخدرات. وفي آب/أغسطس 2022، أ

منيطة إلكترونية جديدة تتناول ضمان كفاية توافر املواد اخلاضعة 
للمراقبة لألغراض الطبية والعلمية. والنمائط متاحة مجانا ملوظفي 

لهم الستخدامها. السلطات الوطنية املختصة عند تسجُّ

وُعقد اجتماع لفريق اخلبراء العامل املعني بالتعاون عبر   -766
احلدود التابع مليثاق باريس )باحلضور الشخصي وعبر اإلنترنت( 
في موسكو يومي 15 و16 كانون األول/ديسمبر 2021. وحضر 
االجتماع وفود من دول وسط آسيا وإيران )جمهورية-اإلسالمية( 
وباكستان وتركيا وفرنسا، فضال عن خبراء من املركز اإلقليمي 
للمعلومات والتنسيق في آسيا الوسطى املعني مبكافحة االجتار غير 
املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية وسالئفهما )املركز اإلقليمي 
للمعلومات والتنسيق في آسيا الوسطى(، ومنظمة معاهدة األمن 
اجلماعي، واللجنة التنفيذية لرابطة الدول املستقلة، واملجموعة 
األوروبية-اآلسيوية املعنية مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، 
واملكتب املعني باملخدرات واجلرمية ومنظمات دولية أخرى. وناقش 
املشاركون مسائل مكافحة االجتار غير املشروع باألفيونيات الناشئة 
في أفغانستان، والتجارب العملية والطرائق املتبعة في قمع االجتار 
الدولي باملخدرات، واملسائل املتعلقة بالتنسيق فيما بني أجهزة 
إنفاذ القانون، ودور املنظمات الدولية واإلقليمية في مجال مراقبة 

املخدرات.

عت في الدوحة مذكرة تفاهم 
ِّ
وفي 7 آذار/مارس 2022، ُوق  -767

بني املركز اإلقليمي للمعلومات والتنسيق في آسيا الوسطى واألمانة 
لة مبركز املعلومات 

َّ
العامة ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية، ممث

اجلنائية ملكافحة املخدرات. ومبقتضى املذكرة، اتفق الطرفان على 
تبادل املعلومات ذات الصلة، واملساعدة في تنظيم األنشطة الرامية 
إلى مكافحة جرائم املخدرات املنظمة العابرة للحدود، وتنفيذ تلك 
األنشطة وتنسيقها، واملشاركة في اجتماعات العمل واملشاورات 

والدورات التدريبية املشتركة.

اإلقليمي  املركز  عقد   ،2022 نيسان/أبريل   11 وفي   -768
للمعلومات والتنسيق في آسيا الوسطى، بالشراكة مع البرنامج 
اإلقليمي ألفغانستان التابع للمكتب املعني باملخدرات واجلرمية 
والبلدان املجاورة، اجتماعا الستخالص املعلومات املتعلقة بنتائج 
طلق عليها اسم “ريفلكس-2021” وحضر االجتماع 

ُ
عملية إقليمية أ

ممثلون عن دول وسط آسيا واالحتاد الروسي وأذربيجان وإيران 
)جمهورية-اإلسالمية( وباكستان ومنغوليا، إلى جانب بيالروس 
ذت العملية في تلك الدول في الفترة من

ِّ
ف
ُ
 بصفتها مراقبا. وقد ن

 ،2021 الثاني/نوفمبر  30 تشرين  إلى  األول/أكتوبر  تشرين   4
وهدفت إلى مكافحة انتشار املؤثرات النفسانية اجلديدة واملؤثرات 
العقلية واملخدرات االصطناعية األخرى. وكان من بني نتائجها 
 جناح السلطات الوطنية املختصة في الدول املشاِركة في ضبط

6,5 أطنان من املؤثرات النفسانية اجلديدة واملخدرات االصطناعية 
واملؤثرات العقلية األخرى. وكذلك اسُتهلت عمليات تهدف إلى 
إلقاء القبض على األشخاص املشتبه في ارتكابهم جرائم مخدرات 

ومالحقتهم قضائيا.

وفي 20 نيسان/أبريل 2022، ترأست أوزبكستان االجتماع   -769
الثاني عشر لرؤساء أجهزة مكافحة املخدرات في الدول األعضاء 
في منظمة شنغهاي للتعاون، الذي ُعقد في طشقند وحضره أيضا 
ممثلون عن أمانة املنظمة. وتبادل املشاركون اآلراء بشأن حالة 
املخدرات في الدول األعضاء في املنظمة، وناقشوا إمكانية تطوير 
التعاون في مجال مكافحة املخدرات. وأعربت الوفود عن قلقها إزاء 
مشكلة املخدرات العاملية، وخصوصا الزيادة املطردة في اإلنتاج غير 
املشروع للمخدرات واملؤثرات العقلية في أفغانستان، وسرعة انتشار 
املخدرات االصطناعية واملؤثرات النفسانية اجلديدة وتعاطيها. 
وأيدت الوفود املبادرة التي اقترحها رئيس أوزبكستان لصياغة خطة 

عمل مشتركة ملكافحة املخدرات تشمل جنوب آسيا ووسطها.

 ،2022 حزيران/يونيه   27 إلى   23 من  الفترة  وفي   -770
باسم املعروفة  املخدرات  ملكافحة  اإلقليمية  العملية  مت 

ِّ
ظ

ُ
 ن

”Channel–Granite Bastion“ في إطار منظمة معاهدة األمن 
اجلماعي، وكان مقر التنسيق اخلاص بها في دوشانبي. وفي إطار 
لع بعدد من التدابير بغية حتديد وتعطيل أنشطة 

ُ
هذه العملية، اضط

تهريب املخدرات واملؤثرات العقلية على امتداد الدرب الشمالي 
من أفغانستان إلى أوروبا، وكذلك مكافحة غسل األموال املتصل 

بجرائم املخدرات.

متوز/  19 في  املعلومات  الستخالص  اجتماع  وُعقد   -771 
يوليه 2022 في أملاتي، كازاخستان، بغية استعراض نتائج عدد 
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ذت بني عامي 2020 و2022، مبا في 
ِّ
ف
ُ
من العمليات الدولية التي ن

ب من أفغانستان إلى بلدان أوروبية عبر 
َ
ذلك عمليات تسليم مراق

ب ملخدرات اصطناعية 
َ
كازاخستان، فضال عن عمليات تسليم مراق

من كازاخستان إلى أوزبكستان. وحضر االجتماع السلطات املختصة 
في الدول األعضاء في املركز اإلقليمي للمعلومات والتنسيق في 

آسيا الوسطى ومراقبون وممثلون عن منظمات دولية. 

وفي عام 2021، جنحت السلطات في أرمينيا، بالتعاون   -772
ب. 

َ
مع نظيراتها األجنبية، في تنفيذ عدة عمليات تسليم مراق

مع  باالشتراك  ذت 
ِّ
ف
ُ
ن التي  العمليات،  تلك  إحدى  وأسفرت 

السلطات اجلورجية، عن ضبط طرد يحتوي على 137 غراما من 
 )alpha-PVP( املنشط االصطناعي ألفا-بيروليدينوبنتيوفينون
كان يجري تهريبه بني البلدين. وفي عملية أخرى، ُضبط 368 
مة 

َّ
كيلوغراما من الهيروين، وجرى حتديد شبكة إجرامية منظ

دولية وتفكيكها، مما أدى إلى إلقاء القبض على مشتبه فيهم من 
جنسيات مختلفة.

الوطنية واإلجراءات  والسياسات  3- التشريعات 

الثاني/ تشرين   17 في  أذربيجان  حكومة  اعتمدت   -773 
نوفمبر 2021 مرسوما بشأن مسائل متصلة باحلرمان من احلرية 
من  بدال  التأهيل  وإعادة  العالج  وبشأن  املخدرات،  جرائم  في 

العقوبات اجلنائية.

وفي 1 كانون األول/ديسمبر 2021، بدأ نفاذ التعديالت   -774
دخلت في عام 2021 على قانون جورجيا بشأن املخدرات 

ُ
التي أ

واملؤثرات العقلية والسالئف وخدمات عالج املخدرات. ومبوجب 
حت العتبات املحددة للكميات الصغيرة والكبيرة 

ِّ
ق
ُ
ل، ن القانون املعدَّ

والديزومورفني،  )األمفيتامني،  مواد  ثماني  من  للغاية  والكبيرة 
وثنائي إيثيالميد حمض الليسرجيك )LSD(، وامليثيلني ديوكسي 
ميثامفيتامني )MDMA(، وامليثادون، وامليثكاثينون، وامليثامفيتامني، 

والهيروين(.

وفي 2 كانون الثاني/يناير 2022، بدأ نفاذ املرسوم بقانون   -775
املواد  2021 في شأن مكافحة  لسنة   30 رقم  احتادي اجلديد 
املخدرة واملؤثرات العقلية في اإلمارات العربية املتحدة. وأحدث 
بعة في اإلمارات  القانون اجلديد تغييرات رئيسية في السياسات املتَّ
العربية املتحدة في مجال التصدي لالجتار باملخدرات وتعاطيها، 
حيث اسُتعيض عن العقوبة بالعالج في حالة ارتكاب جرائم حيازة 
املخدرات وتعاطيها للمرة األولى. وُمنحت املحاكم أيضا االختصاص 
الالزم إليداع اجلناة في مراكز متخصصة إلعادة التأهيل والعالج 
نشأ في جميع أنحاء البلد مبوجب هذا القانون اجلديد، الذي ينص 

ُ
ت

أيضا على عقوبات أشد صرامة في حال تكرار اجلرائم، ويستحدث 
ثالث درجات من العقوبة على تعاطي املخدرات وحيازتها. وهو ُيبقي 
في الوقت نفسه على عقوبة اإلعدام أو السجن املؤبد في اجلرائم 
اخلطيرة، مبا في ذلك اجلرائم التي تسفر عن وفاة الضحية، 
واجلرائم اخلطيرة التي يرتكبها حاملو تراخيص التجارة في املواد 

اخلاضعة للمراقبة.

وتالحظ الهيئة بقلق التقارير العامة التي تفيد باستمرار   -776
استخدام عقوبة اإلعدام في اجلرائم املتصلة باملخدرات في عدد 
من بلدان املنطقة، ال سيما إيران )جمهورية-اإلسالمية( واململكة 
 
ً
العربية السعودية. وفي هذا الصدد، تود الهيئة أن تؤكد مجددا

موقفها ومفاده أن حتديد العقوبات املنطبقة على اجلرائم املتصلة 
باملخدرات يظل من اختصاص الدول األطراف في االتفاقيات، 
لكن الهيئة تشجع الدول التي ألغت عقوبة اإلعدام على اجلرائم 
املتصلة باملخدرات على عدم إعادة العمل بتلك العقوبة وتشجع 
الدول املبقية على عقوبة اإلعدام على تلك الفئة من اجلرائم على 
تخفيف أحكام اإلعدام التي صدرت بالفعل والنظر في إلغاء تلك 

العقوبة فيما يتعلق باجلرائم املتصلة باملخدرات.

التقني  التعاون  مشروع  بدأ   ،2022 وفي شباط/فبراير   -777
الثنائي املعنون “املركز األوروبي لرصد املخدرات واإلدمان من أجل 
جورجيا” )EMCDDA4GE( في تكييف املنهج الدراسي األوروبي 
للوقاية ليتناسب مع السياق في جورجيا، مبا يشمل ترجمة املنهج 
األنشطة  تلك  وتهدف  الوطني.  النظام  في  وإدماجه  الدراسي 
 إلى تعزيز تدابير التصدي الوطنية للتهديدات الصحية واألمنية

املتصلة باملخدرات.

أبوظبي  في  اسُتهلت  أيضا،   2022 شباط/فبراير  وفي   -778
خدمة لتوفير العالج لألشخاص الذين يتعاطون املخدرات بصورة 
م هذه اخلدمة بالتنسيق مع املركز الوطني للتأهيل،  قدَّ

ُ
سرية. وت

وتتيح لألشخاص الذين يتعاطون املخدرات إمكانية تقدمي الطلبات 
عبر اإلنترنت من أجل احلصول على العالج. ووفقا ملا أفادت به 
السلطات، ميكن لألشخاص الذين يتعاطون املخدرات تقدمي طلبات 
االلتحاق ببرامج إعادة التأهيل في إطار مبادرة “فرصة أمل” التي 

تضطلع بها السلطات اإلقليمية، دون الكشف عن هويتهم.

م البرنامج العاملي لالعتراض السريع للمواد اخلطرة 
َّ
ونظ  -779

)برنامج “غريدس”( دورة تدريبية ملوظفني من األردن بشأن خطر 
االصطناعية  األفيونية  واملؤثرات  اجلديدة  النفسانية  املؤثرات 
وغيرها من املواد اخلطرة، وبشأن استخدام مختلف األدوات التي 
توفرها الهيئة لتعزيز تبادل املعلومات على الصعيدين اإلقليمي 
والعاملي وحتسني مهارات االستهداف من أجل اعتراض املؤثرات 
النفسانية اجلديدة واملؤثرات األفيونية االصطناعية واملواد املتصلة 
مت الدورة التدريبية ملدة ثالثة أيام في آذار/

ِّ
ظ

ُ
بالفنتانيل. وقد ن

مارس 2022 بالتعاون مع املكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال 
أفريقيا التابع للمكتب املعني باملخدرات واجلرمية، وبرنامج تطوير 
إدارة احلدود وأمنها التابع للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، 
مكافحة  إدارة  من  األمامية  اخلطوط  موظفي  من   20 وضمت 
املخدرات وإدارة اإلقامة واحلدود ودائرة املخابرات العامة في 

األردن، وكذلك من اجلمارك األردنية.

آب/  5 إلى   1 من  فيينا  في  غريدس،  برنامج  وعقد   -780 
العمليات بشأن  العاملي األول ملوظفي  أغسطس 2022، املؤمتر 
واملواد  االصطناعية  األفيونية  واملؤثرات  الفنتانيالت  اعتراض 
اخلطرة ذات الصلة. وجمع احلدث أكثر من 140 مشاركا من جميع 
أنحاء العالم، مبن فيهم 13 مشاركا من األردن واإلمارات العربية 
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املتحدة وباكستان وتركيا وقطر واململكة العربية السعودية، شاركوا 
في التوعية العملية وبناء القدرات فيما يتعلق باملواد األفيونية 

االصطناعية.

أيلول/  9 إلى   6 من  فيينا  في  غريدس،  برنامج  وعقد   -781 
سبتمبر 2022، االجتماع العملياتي السنوي اخلامس بشأن مكافحة 
االجتار بالعقاقير االصطناعية واملواد الكيميائية اخلطرة من خالل 
خدمات البريد والبريد السريع والشحن اجلوي. وضم احلدث 
ما يقرب من 60 موظفا من 30 حكومة ومنظمة دولية، مبن فيهم 
5 مشاركني من اإلمارات العربية املتحدة وتركيا ومركز املعلومات 
اجلنائية ملكافحة املخدرات التابع ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية. وعقدت البلدان املشاركة أيضا اجتماعات ثنائية ومتعددة 

األطراف لتعزيز التعاون عبر احلدود، بتيسير من الهيئة.

واستضاف برنامج غريدس ورشة العمل األقاليمية املتعلقة   -782
باملواد  االجتار  ملنع  واخلاص  العام  القطاعني  بني  بالشراكات 
 اخلطرة، التي عقدت في شرم الشيخ مبصر من 11 إلى 14 أيلول/
من 120 ممثال  من  أكثر  احلدث  هذا  وحضر   .2022  سبتمبر 
30 حكومة و5 منظمات دولية و15 من مقدمي اخلدمات املتصلة 
باإلنترنت ورابطاتهم، مبا في ذلك 17 مشاركا من األردن واإلمارات 
العربية املتحدة وقطر واململكة العربية السعودية ومركز املعلومات 
التعاون لدول اخلليج  التابع ملجلس  اجلنائية ملكافحة املخدرات 
العربية. وتبادل املشاركون أفضل املمارسات وأمثلة على حاالت 
متعلقة باستغالل وكاالت القطاع اخلاص واملنصات اإللكترونية 
لالجتار باملواد اخلطرة بهدف تعزيز التعاون العملياتي الدولي عبر 
احلدود ملنع إساءة استخدام اخلدمات املشروعة املتصلة باإلنترنت 

في املستقبل.

ع وزير العدل اإلسرائيلي أمرا 
َّ
وفي 9 آذار/مارس 2022، وق  -783

يلغي جترمي حيازة القنب، ويقصر نطاق العقوبة على تدبير إداري 
يتمثل في فرض غرامة. ومبوجب اللوائح اجلديدة، تصل الغرامة 
املفروضة على حيازة القنب إلى 500 شيكل إسرائيلي )حوالي 
قة  160 دوالرا(، وحتل محل العقوبات اجلنائية التي كانت مطبَّ

في السابق.

بدء  من  شهرين  قبل  أي   ،2022 نيسان/أبريل   3 وفي   -784
الواقع  األمر  سلطات  أصدرت  املشروع،  غير  األفيون  حصاد 
في أفغانستان مرسوما يحظر زراعة اخلشخاش وسائر أنواع 
املخدرات. ومبوجب هذا املرسوم، ُيمنع منعا باتا تعاطي جميع 
والهيروين  الكحول  ذلك  في  مبا  واملسكرات،  املخدرات  أنواع 
واستيرادها  وتصديرها  ونقلها  والقنب،   MDMA وأقراص 
واملتاجرة بها. وأبلغت وزارة الداخلية القائمة بحكم األمر الواقع 
اجلمهوَر مبنح فترة سماح مدتها شهران لتمكني املزارعني من 
ولكنها   ،2022 لعام  وبيع محصولهم  األفيون  حصاد خشخاش 
االصطناعية  واملخدرات  ز  املجهَّ الهيروين  بيع  أن  إلى  أشارت 
علن أيضا أن 

ُ
واالجتار بهما سيكون ممنوعا خالل تلك الفترة. وأ

جهود اإلبادة االنتقائية قد بدأت بالفعل)154(.

A/76/862-S/2022/485 (154)، الفقرة 60.

وبناء على توجيهات من رئيس وزراء باكستان، قام املكتب   -785
املعني باملخدرات واجلرمية، بالتعاون مع كل من وزارة مكافحة 
املخدرات والوزارة املعنية باللوائح التنظيمية للخدمات الصحية 
الوطنية والتنسيق فيما بينها في باكستان، وكذلك برنامج األمم 
البشرية/اإليدز  املناعة  نقص  بفيروس  املعني  املشترك  املتحدة 
ومنظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بإجراء 
دراسة عن جدوى العالج بالنواهض األفيونية املفعول في إسالم 
أباد واملقاطعات األربع. وعلى إثر هذه الدراسة، يجري حاليا وضع 

خطط لنشر العالج بالنواهض األفيونية املفعول في باكستان.

واالجتار والصنع  واإلنتاج  4- الزراعة 

استحوذت أفغانستان واملكسيك وميامنار مجتمعة على  -786 
97 في املائة من اإلنتاج العاملي التقديري غير املشروع لألفيون 
في الفترة 2017-2021. وما زالت أفغانستان أكبر مصدر لألفيون 
بفارق كبير، حيث استأثرت بنحو 86 في املائة من اإلنتاج العاملي 
غير املشروع في عام 2021. واستمر األفيون املنَتج في أفغانستان 
في تزويد أسواق البلدان املجاورة وأسواق أفريقيا وأوروبا والشرق 
ه كميات أصغر منه إلى أسواق  وجَّ

ُ
األوسط وجنوب آسيا، بينما ت

أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا)155(.

وزادت زراعة األفيون بنسبة 32 في املائة في عام 2022،   -787
درت 

ُ
وق السابق.  بالعام  مقارنة  000 56 هكتار،  قدره  أو مبا 

املزروعة بخشخاش األفيون في عام 2022 مبا قدره  املساحة 
000 233 هكتار، مقارنة بـ000 177 هكتار في عام 2021.

ونتيجة اجلفاف الذي شهده البلد في أوائل عام 2022،   -788
38,5 كيلوغراما/ متوسط قدره  من  األفيون  غلة  انخفضت 
ر بنحو 26,7 كيلوغراما/ هكتار في عام 2021 إلى متوسط يقدَّ
هكتار في عام 2022، وهو ما أدى إلى أن يبلغ محصول األفيون 
املحتمل 200 6 طن، أي أقل بنسبة 10 في املائة من الكمية املنتجة 
في عام 2021 والبالغة 800 6 طن. والحظ املكتب أن أفغانستان 
ال تزال، على الرغم من هذا االنخفاض، توفر 80 في املائة من 

الطلب العاملي على األفيونيات.

واستأثرت زراعة خشخاش األفيون بنسبة كبيرة من إجمالي   -789
األراضي الزراعية في بعض مقاطعات أفغانستان، حيث شكلت 
20 في املائة أو أكثر في بعض تلك املقاطعات في عام 2021، 
مما أدى إلى انخفاض إنتاج املحاصيل الغذائية الهامة، مبا في 
ذلك القمح. وأفضى ذلك، جنبا إلى جنب مع ظروف الطقس 
غير املؤاتية، إلى تفاقم انعدام األمن الغذائي في البلد. ومازالت 
لكثير  للدخل  الرئيسي  املصدر  هي  األفيون  خشخاش  زراعة 
 من الناس في أفغانستان، وخصوصا في املناطق الريفية. ففي
عام 2019 على سبيل املثال، كان حوالي ثلث القرى الريفية تزرع 
هذه النبتة، وهو نشاط أدى إلى توليد ما يقرب من 700 190 وظيفة 
بدوام كامل. وإضافة إلى ذلك، كان من شأن انكماش االقتصاد 

“اليزال  الفرعي  العنوان  الكتيب 3،  العاملي 2022،  تقرير املخدرات   (155)

إنتاج األفيون يتركز في ثالثة بلدان”.
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أكثر عرضة  املعيشية  أفغانستان أن يجعل األسر  القانوني في 
لالنخراط في األنشطة غير املشروعة مثل زراعة األفيون وصنع 

الهيروين واالجتار به)156(.

وسجلت أسعار املخدرات، وخصوصا األفيون، ارتفاعا كبيرا   -790
بعد أن أعلنت طالبان في نيسان/أبريل 2022 عن فرض حظر 
على املخدرات)157(. وكان ذلك هو ثاني ارتفاع كبير في أسعار 
املخدرات ينتج عن التطورات السياسية واملتعلقة بالسياسات العامة 
في أفغانستان منذ أن سيطرت حركة طالبان على ذلك البلد في 

آب/أغسطس 2021.

وميثل إنتاج األفيونيات أكبر نشاط اقتصادي غير قانوني   -791
ر املكتب املعني باملخدرات واجلرمية قيمته  في أفغانستان، حيث قدَّ
مبا يتراوح بني 1,8 بليون دوالر و2,7 بليون دوالر في عام 2021. 
لت القيمة اإلجمالية لألفيونيات، مبا يشمل االستهالك املحلي 

َّ
ومث

والصادرات على السواء، نسبة ما بني 9 إلى 14 في املائة من الناجت 
املحلي اإلجمالي لهذا البلد، متجاوزة قيمة صادراته املشروعة من 
رت بنسبة 9 في املائة من  دِّ

ُ
لة رسميا التي ق السلع واخلدمات املسجَّ

الناجت املحلي اإلجمالي في عام 2020. ومع ذلك، كانت اإليرادات 
رة املتأتية من سوق االستهالك املحلي )43 مليون دوالر في  املقدَّ
عام 2021( والدخل الذي حققه املزارعون )425 مليون دوالر في 

عام 2021( أقل بكثير من الدخل الذي حققه املتجرون.

ويبدو أن تهريب األفيونيات عبر درب البلقان قد عاد في   -792
ره 

ُّ
عام 2021 إلى مستوياته السابقة جلائحة كوفيد-19، بعد تأث

بصورة محدودة بالقيود التي فرضت في عام 2020 في إطار 
التصدي للجائحة، وحافظ على مكانته باعتباره الدرب الرئيسي 
من أفغانستان إلى أسواق املقصد في أوروبا الوسطى والغربية، 
مرورا بجمهورية إيران اإلسالمية وتركيا وبلدان البلقان)158(. ويبدو 
أن التهريب قد تزايد أيضا على امتداد الدرب اجلنوبي، الذي 
مير عبر جمهورية إيران اإلسالمية وباكستان ثم عن طريق البحر 
أو اجلو إلى أوروبا، إما مباشرة أو عبر جنوب آسيا و/أو أفريقيا 

و/أو دول اخلليج.

وضبطت تركيا كمية قياسية بلغت 22,2 طنا من الهيروين   -793
في عام 2021، وهو ما ميثل زيادة كبيرة قدرها 70 في املائة تقريبا 
مقارنة باملضبوطات في عام 2019 التي بلغت 13,2 طنا. والحظت 
جمهورية إيران اإلسالمية انخفاضا بنسبة 8 في املائة تقريبا 
في كمية األفيونيات املضبوطة في عام 2021 مقارنة بعام 2020؛ 
وكان األفيون أشيع املخدرات املضبوطة، حيث استأثر بنسبة 80 
في املائة من جميع مضبوطات املخدرات في البلد في عام 2021. 
وانخفضت كمية الهيروين املضبوطة في البلد بنسبة 18 في املائة 
لت مضبوطات املورفني  من عام 2020 إلى عام 2021، في حني سجَّ

الدراسة  واجلرمية،  باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم  مكتب   (156)

االستقصائية عن األفيون في أفغانستان لعام 2021: الزراعة واإلنتاج )آذار/
مارس 2022(.

A/76/862-S/2022/485 (157)، الفقرة 60.

“اليزال  الفرعي  العنوان  الكتيب 3،  العاملي 2022،  تقرير املخدرات   (158)

درب البلقان القناة الرئيسية لالجتار باألفيونيات”.

زيادة كبيرة قدرها 36 في املائة، وانخفضت مضبوطات األفيون 
بنسبة 9 في املائة.

وأبلغت أرمينيا، التي تقع على امتداد فرع درب البلقان املار   -794
عبر جنوب القوقاز، عن زيادات كبيرة في مضبوطات الهيروين، 
حيث ارتفعت من 13 كيلوغراما في عام 2020 إلى 447 كيلوغراما 
في عام 2021. وفي الوقت نفسه، انخفضت مضبوطات األفيون 
في أرمينيا في عام 2021 مقارنة بالعام السابق، حيث تراجعت من 
19 كيلوغراما في عام 2020 إلى 5,2 كيلوغرامات في عام 2021. 
وكذلك أبلغت أذربيجان، وهي بلد آخر يقع على ذلك الفرع من درب 
البلقان، عن زيادات كبيرة في تهريب الهيروين عبر أراضيها، حيث 
ُضبط 236 3 كيلوغراما من هذه املادة في عام 2021، مقارنة بكمية 
قدرها 341 2 كيلوغراما في عام 2020. وأبلغت أذربيجان أيضا 
عن زيادة في مضبوطات األفيون، التي ارتفعت من 278 كيلوغراما 

في عام 2020 إلى 697 كيلوغراما في عام 2021.

لتهريب  الذي ُيستخدم أساسا  الشمالي،  الدرب  وشهد   -795
األفيونيات من أفغانستان إلى أسواق املخدرات غير املشروعة في 
االحتاد الروسي عبر دول آسيا الوسطى، زيادة في املضبوطات في 
عام 2021، بعد أن كانت حالة املخدرات مستقرة إلى حد ما بسبب 

االضطرابات املتصلة بجائحة كوفيد-19 في العام السابق.

وعلى وجه اخلصوص، ازدادت كميات الهيروين واألفيون   -796
للمعلومات  اإلقليمي  املركز  في  األعضاء  الدول  التي ضبطتها 
املائة و41,5 في  82,1 في  الوسطى بنسبة  والتنسيق في آسيا 
املائة على التوالي. ويشير هذا التطور إلى زيادة كبيرة في تهريب 
األفيونيات من أفغانستان في عام 2021، وهو ما قد ُيعزى إلى 
وجود مخزونات كبيرة من األفيونيات غير املشروعة في املقاطعات 
الشمالية من البلد. وشهدت مضبوطات الهيروين زيادة كبيرة في 
جميع الدول األعضاء في املركز اإلقليمي للمعلومات والتنسيق في 
آسيا الوسطى مقارنة باملضبوطات في عام 2020، حيث ارتفعت 
قيرغيزستان،  في  كيلوغراما   449,1 إلى  كيلوغراما   16,5 من 
ومن 28,3 كيلوغراما إلى 103 كيلوغرامات في أوزبكستان، ومن 
486,4 كيلوغراما إلى 431 1 كيلوغراما في االحتاد الروسي، ومن 
118,5 كيلوغراما إلى 251,9 كيلوغراما في طاجيكستان، ومن 
70,1 كيلوغراما إلى 76,5 كيلوغراما في كازاخستان. كما شهدت 
مضبوطات األفيون زيادة كبيرة في عام 2021، حيث ارتفعت من 58 
غراما إلى 53 كيلوغراما في كازاخستان، ومن 9,2 كيلوغرامات إلى 
31 كيلوغراما في قيرغيزستان، ومن 124,1 كيلوغراما إلى 342,7 
كيلوغراما في أوزبكستان. وتشير أحدث البيانات املتاحة بشأن 
طاجيكستان وأوزبكستان عن الفترة من كانون الثاني/يناير إلى 
آذار/مارس 2022 إلى استمرار ازدياد املضبوطات من األفيونيات، 
حيث أبلغت طاجيكستان عن زيادة قدرها خمسة عشر ضعفا في 
مضبوطات الهيروين، وزيادة قدرها ضعفان في مضبوطات األفيون، 
في حني أبلغت أوزبكستان عن زيادة قدرها ستة عشر ضعفا في 
مضبوطات الهيروين، وزيادة قدرها ستة أضعاف في مضبوطات 

األفيون مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

http://undocs.org/ar/A/76/862-S/2022/485
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وتنطوي حالة املخدرات في أفغانستان على مسألة أخرى   -797
تثير قلقا بالغا، وهي الزيادة املستمرة في صنع امليثامفيتامني التي 
لوحظت منذ عام 2012 واستمرت حتى عام 2021، كما يتضح من 
بلغ عنها داخل البلد وخارجه على السواء. وقد 

ُ
املضبوطات التي أ

تفاقمت املشكلة في أفغانستان، حيث يستطيع املتجرون جتنب 
استخدام اإليفيدرين أو السودوإيفيدرين املستوَردين اللذين يصعب 
احلصول عليهما، أو املستحضرات الصيدالنية املحتوية على تينك 
صرف دون وصفة طبية، واالعتماد بدال من ذلك على 

ُ
املادتني وت

نبتة اإليفيدرا التي تنمو بريا في البلد. 

من  كميات  ُضبطت   ،2021-2019 الفترة  وخالل   -798
امليثامفيتامني األفغاني املنشأ في إيران )جمهورية-اإلسالمية( 
وباكستان، وكذلك في دول وسط آسيا وجنوب القوقاز وأوروبا 
وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وأوقيانوسيا. وذكر املكتب املعني 
باملخدرات واجلرمية أن تزامن ضبطيات امليثامفيتامني والهيروين 
إلى  يشير  أفغانستان  مقاطعات  بعض  في  مؤخرا  ذت 

ِّ
ف
ُ
ن التي 

َرين.  أن الشبكات نفسها قد تكون ضالعة في تهريب كال املخدِّ
وينطوي ذلك على خطر كبير يتمثل في استخدام دروب تهريب 
الهيروين لتهريب امليثامفيتامني، وهو ما قد يؤدي إلى حتويل سوق 
امليثامفيتامني في البلدان التي ال يزال الطلب فيها على تلك املادة 

محدودا إلى سوق يحركه العرض. 

وكشف حتليٌل لطرائق العمل املتبعة في تهريب املخدرات من   -799
جري من خالل منصة رصد املخدرات التابعة للمكتب 

ُ
أفغانستان، أ

املعني باملخدرات واجلرمية، عن زيادات ملحوظة في عدد ضبطيات 
شحنات الهيروين وامليثامفيتامني املخبأة في مركبات برية ابتداء 
من عام 2021؛ وقد استمر االجتاهان على مدار العام. وازدادت 
ذة في املساكن زيادة كبيرة في الفترة من عام 2020 

َّ
الضبطيات املنف

إلى عام 2021، رمبا نتيجة للتدابير املتصلة بجائحة كوفيد-19. 
وإضافة إلى ذلك، تشير البيانات اخلاصة باملتجرين من البلدان 
لقي القبض عليهم بالقرب من أفغانستان إلى تنوع 

ُ
األخرى الذين أ

جنسيات الضالعني في االجتار باملخدرات منذ أواخر عام 2020، 
مبا يشمل طائفة أوسع من املتجرين من البلدان األفريقية، وهو 
ما تزامن مع تزايد عدد ضبطيات الهيروين وامليثامفيتامني في 
شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي وما حولهما. وإضافة إلى ذلك، 
الطرود  البريد وخدمات  زيادة في استخدام خدمات  لوحظت 
البريدية في تهريب الهيروين وامليثامفيتامني في األرباع الثالثة 

األولى من عام 2021. 

وازداد عدد ضبطيات امليثامفيتامني في البحر في أواخر   -800
عام 2020 وأيضا في عام 2021، وكذلك ازداد عدد الضبطيات 
في الشرق األوسط. وتشير الضبطيات إلى تزايد التهريب من 
أفغانستان باجتاهي الشرق واجلنوب، باإلضافة إلى عمليات نقله 
التقليدية باجتاه الغرب عبر درب البلقان. وكذلك تشير البيانات 
عن املضبوطات إلى زيادة تهريب كل من الهيروين وامليثامفيتامني 
إلى الهند وسري النكا وشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي في الفترة 
من 2018 إلى 2021، إلى جانب زيادة ضبطيات الهيروين البحرية 

في املحيط الهندي وبحر العرب اعتبارا من عام 2021.

وتشكل زيادة االجتار باملؤثرات العقلية، مبا فيها املخدرات   -801
االصطناعية، أحد التطورات الهامة في الدول األعضاء في املركز 
اإلقليمي للمعلومات والتنسيق في آسيا الوسطى. ففي عام 2021، 
البلدان، بزيادة  ُضبطت 5 أطنان من املؤثرات العقلية في تلك 
قدرها 4,8 أضعاف )4,451 أطنان( عن الكمية املضبوطة في 
عام 2020. وإضافة إلى ذلك، ازدادت املضبوطات من األقراص 
في   60,9 بنسبة   2021 عام  في  عقلية  مؤثرات  على  املحتوية 
 املائة لتصل إلى ما مجموعه 853 25 قرصا )767 15 قرصا في
عام 2020(. واستمر هذا االجتاه في الفترة من كانون الثاني/يناير 
إلى آذار/مارس 2022، حيث أفادت دول وسط آسيا بتضاعف 
كميات املخدرات االصطناعية املضبوطة خالل تلك الفترة مقارنة 
بالفترة نفسها من عام 2021. واشتملت املؤثرات العقلية املضبوطة 
على منشطات من مجموعة األمفيتامينات، ُضبط اجلانب األكبر 
منها في االحتاد الروسي. وتشير البيانات بوجه عام إلى تزايد 
كميات امليثامفيتامني املضبوطة في معظم الدول األعضاء في املركز 

اإلقليمي للمعلومات والتنسيق في آسيا الوسطى. 

وأعربت الدول األعضاء في املركز اإلقليمي للمعلومات   -802
والتنسيق في آسيا الوسطى عن قلقها البالغ إزاء تزايد االجتار 
باملؤثرات النفسانية اجلديدة، مبا في ذلك القنبينات االصطناعية 
املخدرات  وسائر  والفينيثيالمينات  االصطناعية  والكاثينونات 
االصطناعية األخرى، في هذه املنطقة دون اإلقليمية. وقد تيسر 
انتشار املخدرات االصطناعية بسبب انخفاض أسعارها ومحدودية 
احلظر املفروض عليها في بلدان املنطقة دون اإلقليمية. وما زالت 
اإلنترنت وحسابات  تزايد استخدام  الوسطى تشهد  دول آسيا 
شبكات التواصل االجتماعي ومنصات املراسلة لتسويق املخدرات 
للتصدي  التدابير  اتخاذ  الدول  تلك  وواصلت  املشروعة،  غير 
وتعطيلها،  الشبكية  املواقع  رصد  طريق  عن  التطورات  لتلك 
في محدودة  ال تزال  بذلك  للقيام  الالزمة  القدرات  أن   رغم 

معظم البلدان. 

اضطلعت  بأنها  أرمينيا  أفادت  الصدد،  هذا  وفي   -803
بجهود خالل عام 2021 من أجل التصدي لالستخدام الواسع 
النطاق لإلنترنت في االجتار باملخدرات، وأشارت إلى أن جلنة 
الشرطة والتحقيقات في البلد قد عطلت العديد من العمليات 
املعقدة لالجتار باملخدرات من خالل اإلنترنت ووسائل التواصل 
االجتماعي. وتواجه أرمينيا حتديا رئيسيا آخر يتمثل في تزايد 
االجتار باملخدرات من خالل اخلدمات الدولية لتوصيل الطرود 
البريدية. واستجابة لذلك، عززت جلنة اإليرادات احلكومية في 
البلد عملياتها الرامية إلى مراقبة الطرود البريدية من خالل 
تطبيق املزيد من إجراءات الفحص باستخدام معدات خاصة وكالب 
بة على كشف املخدرات، وإشراك الوحدات املعنية باملعلومات  مدرَّ

االستخبارية والتحليل.

املحلي  الصنع  تزايد  أخرى  مرة  كازاخستان  والحظت   -804
للمخدرات االصطناعية في البلد، وفككت ما مجموعه 36 مختبرا 
في عام 2021، مقارنة ب 24 مختبرا في عام 2020. والحظ موظفو 
إنفاذ القانون في البلد تزايد تطور تلك املختبرات، مبا يشمل 
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 استخدام معدات مختبرية عالية الكفاءة لصنع مادتي امليفيدرون
وalpha-PVP في تلك املختبرات. وأبلغت أوزبكستان للمرة األولى 
عن تفكيك مختبرات غير مشروعة للمخدرات - مبا مجموعه 
واكتشفت   .2021 عام  في  أراضيها  على   - مختبرات  خمسة 

قيرغيزستان ثالثة مختبرات للمخدرات في عام 2021.

وازداد إجمالي مضبوطات امليثامفيتامني في جمهورية إيران   -805
 اإلسالمية بنسبة 23 في املائة، من 20,5 طنا في عام 2020 إلى
25,1 طنا في عام 2021، وهو ما يتسق مع االجتاه املستمر منذ 

عام 2016.

االجتار  في  كبيرة  زيادات  تشهد  تركيا  وظلت   -806
العام  منذ  مستمر  اجتاه  وهو   ،2021 عام  في  بامليثامفيتامني 
من  واحد  طن  نحو  البلد  ضبط   ،2019 عام  ففي  السابق. 
في أطنان   4,1 إلى  ذلك  بعد  املضبوطات  لترتفع  املادة،   هذه 
عام 2020 و5,5 أطنان في عام 2021. وفي آب/أغسطس 2021، 
ُضبط في إحدى محطات البضائع العابرة في مطار إسطنبول 
ما مجموعه 4,3 أطنان من امليثامفيتامني في شحنات منشؤها 
هونغ كونغ، الصني. وفي األشهر اخلمسة األولى من عام 2022، 
امليثامفيتامني.  البلد ثالث ضبطيات رئيسية أخرى من  سجل 
وفي ضبطيتني متتاليتني، اعترضت أفرقة إنفاذ قوانني اجلمارك 
العاملة في نقاط العبور احلدودية كميتني قدرهما 1,018 طن 
و622 كيلوغراما من امليثامفيتامني السائل مخبأتني في شاحنات. 
وفي أيار/مايو 2022، أبلغت الشرطة في تركيا عن تنفيذ أكبر 
ضبطية على اإلطالق من امليثامفيتامني في عملية واحدة بعد 
مراقبة طويلة، حيث ضبطت 117 1 كيلوغراما من هذه املادة 
في شكلها السائل والبلوري في إسطنبول. وأدت هذه العملية 
إلى القبض على أعضاء في جماعة إجرامية، مبن فيهم زعيمها.

أوزبكستان  ذتها 
َّ
نف التي  للضبطيات  حتليٌل  وُيظهر   -807

وطاجيكستان منذ وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان في 
آب/أغسطس 2021 زيادة في كميات األفيونيات وراتنج القنب 
بلغ عن الكمية اإلجمالية من األفيونيات 

ُ
بة في كل شحنة. وأ املهرَّ

آب/ بني  الفترة  في  البلدان  التي ضبطها هذان  القنب  وراتنج 
أغسطس 2021 وأيار/مايو 2022 في سبع دفعات كبيرة تراوحت 

بني 80 كيلوغراما و480 كيلوغراما، وبلغ مجموعها 1,3 طن. 

املناطق  بني  من  آسيا  غرب  جنوب  منطقة  تزال  وال   -808
لت 

َّ
الرئيسية إلنتاج راتنج القنب واالجتار به وتعاطيه، حيث مث

املضبوطات  كمية  إجمالي  ثلث  نحو  فيها  املضبوطة  الكميات 
 .2020-2016 الفترة  العاملي في  الصعيد  بلغ عنها على 

ُ
أ التي 

أفغانستان  ب من  املهرَّ القنب  راتنج  األكبر من  ه اجلانب  وُيوجَّ
إلى البلدان املجاورة لهذا البلد في غرب آسيا)159(. وباالستناد 
املعني  املكتب  أفاد   ،)2021 )لعام  املتاحة  األسعار  أحدث  إلى 
باملخدرات واجلرمية بأن إنتاج راتنج القنب ما زال مربحا للغاية 
في أفغانستان، حيث بلغ الدخل املتأتي منه 400 7 دوالر للهكتار 
الواحد. وفي املقابل، بلغ الدخل املتأتي من األفيون غير املشروع 

(159) املرجع نفسه، العنوان الفرعي “تتسم مضبوطات راتنج القنب بالتركز 

اجلغرافي، ولكن تدفقات االجتار الرئيسية هي تدفقات أقاملية”.

في البلد 200 2 دوالر للهكتار الواحد، رغم أن زراعة األفيون 
ال تزال هي النشاط االقتصادي املهيمن إلى حد بعيد، وهو ما قد 
ب راتنج  ُيعزى إلى عوامل العرض والطلب أو إدارة األراضي. وُيهرَّ
القنب األفغاني املنشأ أساسا إلى البلدان املجاورة. ومتر دروب 
االجتار األخرى عبر وسط آسيا إلى وجهات داخل املنطقة دون 
اإلقليمية وفي االحتاد الروسي. وهناك درب آخر لتهريب راتنج 
القنب في املنطقة األوسع نطاقا، من مناطق إنتاجه في لبنان إلى 

بلدان أخرى في الشرق األوسط وأوروبا.

وكازاخستان  أفغانستان  كانت  آسيا،  غرب  وفي   -809
وقيرغيزستان ولبنان على رأس بلدان منشأ ومغادرة وعبور القنب 
التي أشارت إليها البلدان األخرى في جميع أنحاء العالم في الفترة 

.)160(2020-2016

والحظت الدول األعضاء في املركز اإلقليمي للمعلومات   -810
املائة في   21,9 قدرها  زيادة  الوسطى  آسيا  في   والتنسيق 

ل 
َّ
)59,4 طنا( في إجمالي مضبوطات املخدرات في عام 2021. وشك

القنب وراتنج القنب غالبية تلك املضبوطات، حيث بلغت الكمية 
املضبوطة منهما 37,4 طنا. غير أن إمعان النظر في هذه املعلومات 
 يبني أن مضبوطات راتنج القنب ازدادت إلى 7 أطنان، بزيادة
قدرها 94,4 في املائة عن عام 2020. وأبلغ عن هذه الزيادات كل 
من االحتاد الروسي وأوزبكستان وطاجيكستان وكازاخستان. وكذلك 
أبلغت الدول األعضاء في املركز اإلقليمي للمعلومات والتنسيق في 
 آسيا الوسطى، باستثناء طاجيكستان، عن ضبط كميات متزايدة 

من القنب.

واستمرت دول وسط آسيا تالحظ زراعات غير مشروعة   -811
ب البري على أراضيها. 

َّ
ب ومساحات كبيرة ينمو فيها القن

َّ
للقن

وُينَتج القنب على نحو غير مشروع لالستهالك املحلي في املقام 
أوروبا واالحتاد  إلى األسواق في  منه  أقل  ب جزء  وُيهرَّ األول، 
للكشف عن  تدابير  البلدان  تلك  تتخذ  الروسي. وفي كل عام، 
حقول القنب وإبادتها باستخدام وسائل املراقبة اجلوية والبرية 
واملركبات والقوات املتخصصة. وأبلغت كازاخستان عن حتديات 
كبيرة في التصدي لزراعة القنب غير املشروعة ومنو القنب البري 
في مناطقها اجلنوبية، ففي عام 2021، ُضبطت 8 أطنان من نبتات 
ب املزروعة على نحو غير مشروع و16 طنا من القنب وراتنج 

َّ
القن

 القنب. وباملثل، أبادت السلطات األوزبكية في عام 2021 نحو
174 4 مترا مربعا من محاصيل القنب املزروعة على نحو غير 
في بيدت 

ُ
أ التي  املساحة  ضعف  من  ما يقرب  وهو   مشروع، 

عام 2020. وفي عام 2021، أبادت السلطات أيضا مساحة تبلغ 873 
 مترا مربعا من القنب البري، مقارنة مبساحة قدرها 680 مترا مربعا في
عام 2020. وفي متوز/يوليه 2022، أكملت قيرغيزستان املرحلة 
األولى من حملتها السنوية إلبادة القنب في باتكني، حيث أبادت نحو 
4,5 أطنان من القنب البري في مساحة جتاوزت 3,5 هكتارات في 
إحدى املقاطعات. كما ينمو القنب بريا في أنحاء أخرى من البلد 
ال تزال حمالت اإلبادة مستمرة فيها، مبا في ذلك في مقاطعتي 

إيسيك كول وتشوي.

(160) املرجع نفسه.
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وشهدت جمهورية إيران اإلسالمية زيادة في االجتار براتنج   -812
القنب للسنة الثالثة على التوالي، كما يتضح من زيادة املضبوطات 
في عام 2021 بنسبة 15 في املائة. وإجماال، صادرت سلطات إنفاذ 
القانون في البلد 124,3 طنا من هذه املادة في عام 2021، مقابل 

108 أطنان في عام 2020.

والحظت أرمينيا زيادة في مضبوطات القنب وراتنج القنب   -813
في عام 2021 مقارنة بالعام السابق، إذ ضبطت السلطات األرمينية 
107,3 كيلوغرامات من القنب في عام 2021 مقابل 50 كيلوغراما 
في عام 2020، و838 كيلوغراما من راتنج القنب في عام 2021 
مقابل 96 كيلوغراما في عام 2020. ونفذت أرمينيا أيضا حملة 
إلبادة القنب في آب/أغسطس 2021 بغية التصدي لزراعة القنب 

وخشخاش األفيون على نحو غير مشروع على أراضيها.

وال يزال صنع عقار “الكبتاغون” املزيف)161( واالجتار به   -814
يتركان آثارا خطيرة على بلدان الشرق األوسط، حيث يستفيد 
والتحديات  السياسي  االستقرار  عدم  استمرار  من  املتجرون 
االقتصادية والصراعات اجلارية في تلك املنطقة دون اإلقليمية. 
ها في املقام األول إلى  فيد بأن “الكبتاغون” كان ُموجَّ

ُ
وفي حني أ

بلغ عنها في 
ُ
أسواق الشرق األوسط)162(، فإن املضبوطات التي أ

تدل على  2021 و2022  اإلقليمية في عامي  املنطقة دون  تلك 
تنوع الدروب املستخدمة وقدرة املتجرين باملخدرات على التكيف 
السريع من أجل احلد من مخاطر االنكشاف. وتواَصل اإلبالغ 
عن اجلمهورية العربية السورية ولبنان باعتبارهما بلدي املصدر 
ألقراص “الكبتاغون” في تلك املنطقة دون اإلقليمية. وفي الوقت 
ذة 

َّ
نفسه، أبلغ كل من األردن والعراق عن تزايد عدد الضبطيات املنف

بالقرب من احلدود مع اجلمهورية العربية السورية. 

وكما لوحظ في عام 2021، واصل املتجرون استكشاف   -815
دروب جديدة لتهريب أقراص “الكبتاغون” إلى أسواق محتملة في 
أوروبا. وتشير ضبطيتان رئيسيتان لعدة مئات اآلالف من أقراص 
“الكبتاغون” في جزيرة رودس اليونانية في كانون الثاني/يناير 

وشباط/فبراير 2022 إلى أن هذا االجتاه استمر في عام 2022.

وعلى الرغم من أن البيانات الرسمية ال تزال قليلة للغاية،   -816
استمرت وسائط اإلعالم في نشر تقارير عن ضبط كميات كبيرة 
من “الكبتاغون” يوميا. وتراوحت الكميات املضبوطة بني عدة مئات 
وعدة ماليني من األقراص، إلى جانب كميات أصغر من األمفيتامني 
بعة  وراتنج القنب. وفي معظم احلاالت، يبدو أن طريقة العمل املتَّ

ملستحضر  الرسمي  التجاري  االسم  األصل  في  هو  “الكبتاغون”   )161(

اصطناعي.  منشط  وهي  الفينيثيلني،  مادة  على  يحتوي  صيدالني 

أما “الكبتاغون” الذي ُيعثر عليه اآلن في الضبطيات عبر منطقة غرب آسيا 
واملشار إليه في هذا التقرير، فهو عقار مزيف ُيضغط في حبوب أو أقراص 
مشابهة للكبتاغون في مظهرها ولكن تركيبها يختلف عن مستحضر الكبتاغون 

الصيدالني السابق. والعنصر الفعال في “الكبتاغون” املغشوش هو األمفيتامني، 
ستخدم في غش العقاقير، مثل الكافيني.

ُ
الذي ُيخفف عادة مبواد متعددة ت

“تزايد  الفرعي  العنوان   ،4 الكتيب   ،2022 العاملي  املخدرات  تقرير   )162(

في  أوسع  نطاق  وعلى  اخلليج  بلدان  في  به  واالجتار  امليثامفيتامني  تعاطي 

منطقة الشرقني األدنى واألوسط”.

لة بصورة كبيرة لتجنب  كانت تهريب املادة باستخدام شاحنات معدَّ
بلغ عن وقوع هذه احلوادث عبر احلدود بني العراق 

ُ
االنكشاف. وأ

والكويت وبني اجلمهورية العربية السورية واألردن، وكانت الشحنات 
هة إلى األسواق املحلية أو إلى أسواق اإلمارات العربية املتحدة  موجَّ

والكويت واململكة العربية السعودية ودول اخلليج األخرى. 

وأفادت اجلمهورية العربية السورية بضبط نحو 50 مليون   -817
قرص من “الكبتاغون” وآالف الكيلوغرامات من القنب في عامي 
2020 و2021. وفي 29 حزيران/يونيه 2022، ضبطت وحدات 
مكافحة املخدرات في البلد 2,3 طن من “الكبتاغون”، وهو ما ميثل 
ل حتى اآلن في عام 2022، وفقا ملا أفادت به  سجَّ

ُ
أكبر ضبطية ت

السلطات، ليصل إجمالي عدد األقراص املضبوطة في ذلك البلد 
في النصف األول من العام إلى أكثر من 145 مليون قرص. وعلى 
الرغم من تلك النتائج، شددت السلطات السورية على محدودية 
القدرات التقنية املتاحة لديها لكشف وتفكيك شبكات االجتار 
ومواقع صنع هذه املادة في البلد. وأفاد لبنان بتدمير مصنع لعقار 
“الكبتاغون” في اجلزء الشرقي من البلد في شباط/فبراير 2022.

من  ب  املهرَّ الكوكايني  من  كبيرة  كميات  ُضبطت  وقد   -818
أمريكا اجلنوبية إلى تركيا، وهو ما قد يشير إلى تزايد استخدام 
األوسط  الشرق  أسواق  إلى  للمخدر  عبور  كنقطة  البلد  ذلك 
 وأوروبا. وفي حزيران/يونيه 2022، صادرت السلطات اإلكوادورية

850 كيلوغراما من الكوكايني في حاوية من املوز في ميناء غواياكيل 
كان من املقرر شحنها إلى تركيا. وفي نيسان/أبريل 2022، اعترضت 
السلطات التركية شحنة مماثلة في ميناء مرسني التركي حتتوي 
على أكثر من 250 كيلوغراما من الكوكايني، كانت مشحونة من 
نفس امليناء في إكوادور. وفي عام 2022، ضبطت السلطات في 
كما ُضبطت شحنات  الكوكايني،  تركيا عدة شحنات أخرى من 
هة إلى ذلك البلد في كل من إكوادور ومالطة، وكذلك  أخرى موجَّ
في بلدان في غرب أفريقيا. ووفقا للتقييمات األخيرة، يبدو أن 
اجلماعات اإلجرامية املنظمة في تركيا تلجأ على نحو متزايد 
وفي األفيونيات.  أسعار  انخفاض  عن  للتعويض  الكوكايني   إلى 
البلد في  املضبوطة  الكوكايني  كمية  إجمالي  بلغ   ،2021  عام 

2,8 طن، وهو رقم قياسي مقارنة بالكمية املضبوطة في العام السابق، 
التي بلغت 1,96 طن.

والعالج 5- الوقاية 

أفادت تركيا بأن تعاطي امليثامفيتامني أصبح خطرا كبيرا   -819
يهدد الصحة العامة. وإلى جانب تزايد االجتار بهذه املادة في 
األعوام األخيرة، ارتفعت نسبة الوفيات املرتبطة بامليثامفيتامني 
من بني جميع الوفيات الناجمة عن تعاطي املخدرات في تركيا 
 من 6,2 في املائة )41 من أصل 657 حالة( في عام 2018 إلى

31,2 في املائة )98 من أصل 314 حالة( في عام 2020.

شباط/  11 في  تركيا  في  شرت 
ُ
ن لدراسة  ووفقا   -820 

فبراير 2022، وانطوت على مقارنة حتليالت العينات البيولوجية 
كوفيد-19  جائحة  قبل  فيهم  املشتبه  املستخدمني  من  املأخوذة 
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وخاللها، انخفضت معدالت تعاطي بعض أنواع املخدرات مثل عقار 
MDMA والكوكايني والقنب بصورة كبيرة خالل فترة اإلغالق الكامل، 
وسلكت االجتاه نفسه بعد انتهاء اإلغالق. وعلى النقيض من ذلك، 
ازداد معدل تعاطي امليثامفيتامني بصورة كبيرة خالل فترة اإلغالق، 
وواصل االرتفاع بعد ذلك. ولوحظ أن عدد االختبارات املوجبة بشأن 
تعاطي عقار بريجابالني املشروع قد ازداد، وهو تطور استمر بعد 
فترة اإلغالق. وأظهرت النتائج زيادة كبيرة في عدد حاالت تعاطي 
ل  املخدرات وتغيرات في االجتاهات املرتبطة بها، إضافة إلى حتوُّ
السوق نحو مخدرات ميكن احلصول عليها بسهولة أكبر وبأسعار أقل.

وأفادت أوزبكستان بأنه نظرا للنقص املستمر في املخدرات   -821
النباتية التقليدية، مثل القنب والهيروين واألفيون، لوحظت زيادة في 
استخدام مؤثرات نفسانية أقل تكلفة وأكثر توافرا، جنبا إلى جنب 
مع مؤثرات أفيونية قابلة للحقن مصنوعة على نحو غير مشروع، 
ز من أدوية محتوية على الكودايني،  مثل عقار “كروكوديل” الذي ُيجهَّ

واألفيون املؤستل الذي ُينتج من قش اخلشخاش.

وفي عام 2021، نفذت دول وسط آسيا وأذربيجان مجموعة   -822
من تدابير العالج من تعاطي املخدرات والوقاية منه. واستهدفت 
عن  الصحية  الرعاية  مؤسسات  قدرات  األنشطة حتسني  تلك 
طريق توفير التدريب لتلك املؤسسات، وأيضا من خالل تنظيم 
حمالت توعية عامة بشأن تعاطي املخدرات، مبشاركة منظمات 
غير حكومية، ومؤسسات الرعاية الصحية، وأجهزة إنفاذ القانون، 
ووسائط اإلعالم، واملجتمعات املحلية، واحتاذ التدابير لتحسني 

فرص العمل للشباب واألشخاص الذين يتعاطون املخدرات.

وفي جورجيا، ونتيجة للقيود املتعلقة بجائحة كوفيد-19،   -823
ازداد استخدام القنب والبنزوديازيبينات في عام 2021، في حني 
انخفض استخدام عقار MDMA والكوكايني واألمفيتامينات مقارنة 

مبستويات ما قبل اجلائحة.

وتشير املعلومات املتاحة، باالستناد إلى دراسات استقصائية   -824
في ومؤخرا  و2015،   2009 عامي  في  أفغانستان  في  جريت 

ُ
 أ

عام 2020، إلى أن القنب واألفيونيات هما أشيع مادتني يجري 
تعاطيهما في البلد. وتشير الدراسة االستقصائية املتعلقة بتعاطي 
جريت بني أشخاص تتراوح أعمارهم 

ُ
املخدرات لعام 2020، التي أ

بني 13 و18 عاما، إلى تعاطي أنواع مختلفة من املخدرات على نطاق 
واسع في أوساط طالب املدارس الثانوية. فقد أفاد 12 في املائة 
منهم بأنهم تعاطوا مادة واحدة على األقل )مبا في ذلك الكحول( مرة 
واحدة أو أكثر في األشهر ال 12 املاضية. وفاق عدد الفتيان الذين 
أبلغوا عن تعاطي القنب والهيروين واألفيون عدد الفتيات، في حني 
كان تعاطي املهدئات واملؤثرات األفيونية الصيدالنية عند مستويات 
مماثلة. وفي أوساط املراهقني، كان تعاطي امليثامفيتامني واألقراص 
املعروفة باسم ”Tablet K“)163( في العام املاضي على نفس مستوى 

 منشطة وُيباع 
ً
Tablet K” (163)“ هو اسم الشارع لعقار )ُيعتقد أن( له آثارا

في أفغانستان. ويبدو أن هذا االسم ُيستخدم ملجموعة من املنتجات في شكل 
باع 

ُ
باع في سوق املخدرات غير املشروعة. وقد حتتوي األقراص التي ت

ُ
أقراص ت

حتت االسم ”Tablet K“ على امليثامفيتامني أو عقار MDMA أو مجموعة من 
املواد األخرى.

تعاطي الهيروين. وإجماال، أبلغ 1,3 في املائة من الطالب عن تعاطي 
الهيروين، وأبلغت النسبة نفسها عن تعاطي امليثامفيتامني، في حني 
أبلغ 1,8 في املائة عن تعاطي ”Tablet K“. ولم يكن هناك فرق كبير 
بني املناطق احلضرية والريفية من حيث مدى تعاطي املخدرات بني 

األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني 13 و18 عاما. 

وهناك نقص كبير في توافر خدمات العالج لألشخاص   -825
للنساء.  وخصوصا  أفغانستان،  في  املخدرات  يتعاطون  الذين 
وتشدد الهيئة على ضرورة مواصلة تعزيز قدرات ذلك البلد على 
توفير خدمات العالج وإعادة التأهيل لألشخاص الذين يتعاطون 
املخدرات، مع إيالء اهتمام خاص للنساء، وكذلك احلاجة إلى إجراء 
مزيد من التقييمات حلالة تعاطي املخدرات في البلد بغية التمكني 
من اتباع نهج قائمة على األدلة إزاء سياسات العالج من تعاطي 

املخدرات واجلهود املبذولة في هذا الصدد. 

شرت في آذار/مارس 2021 بشأن انتشار 
ُ
ووفقا لدراسة ن  -826

تعاطي املنشطات األمفيتامينية في جمهورية إيران اإلسالمية، 
تبني أن تعاطيها أصبح يشكل شاغال صحيا في البلد. وبلغ معدل 
االنتشار املجمع لتعاطي املنشطات األمفيتامينية بني الطالب ولو 
ملرة واحدة في العمر وعلى مدى ال 12 شهرا األخيرة 5,4 في املائة 
و2,4 في املائة على التوالي، في حني بلغ املتوسط العاملي لتعاطي 
األمفيتامينات في العام السابق 0,7 في املائة في عام 2022. وبلغ 
 MDMA وعقار  امليثامفيتامني  لتعاطي  املجمع  االنتشار  معدل 
وامليثيل فينيدات غير املوصوفة طبيا ولو ملرة واحدة في العمر في 
جمهورية إيران اإلسالمية 6,7 في املائة و5,9 في املائة و16,4 في 

املائة على التوالي. 

واستهل املكتب املعني باملخدرات واجلرمية، بالتعاون مع   -827
املقر الرئيسي ملكافحة املخدرات في جمهورية إيران اإلسالمية، 
 ،)Treatnet Family Therapy( برنامج “تريتنت” للعالج األسري
بوصفه برنامجا جتريبيا بدأ تنفيذه في كانون الثاني/يناير 2022 
لدعم العالج األسري للشباب الذين يعانون من اضطرابات تعاطي 
ذت 

ِّ
ف
ُ
املخدرات. وأبلغ البلد أيضا عن العديد من األنشطة التي ن

في عام 2021 ملعاجلة حالة تعاطي املخدرات، مبا في ذلك قبول 
1,4 مليون شخص في 000 9 مركز للعالج واحلد من الضرر في 
بالدعم من خالل األنشطة  تلك  العام. وحظيت   البلد في ذلك 

م فيها التدريب  دِّ
ُ
562 مشروعا اضطلعت بها منظمات غير حكومية وق

القائم على املجتمعات املحلية بشأن الوقاية من تعاطي املخدرات 
وعالجه. وعززت السلطات أيضا نظام التأمني الصحي لألشخاص 

الذين يتعاطون املخدرات، وأعدت مخططات إليجاد فرص العمل.

وال يزال احلصول على بيانات قابلة للمقارنة ومجموعة   -828
بصورة منهجية بشأن تعاطي عقار “الكبتاغون” في الشرق األوسط 
يشكل حتديا. ووفقا للبيانات النوعية الواردة إلى املكتب املعني 
باملخدرات واجلرمية، الحظت بعض البلدان في هذه املنطقة دون 
اإلقليمية أن “الكبتاغون” ال يزال أشيع املخدرات على أراضيها، 
أو كان من بني أشيع املخدرات. وفي اململكة العربية السعودية، يبدو 
أن املنشطات األمفيتامينية هي أشيع املخدرات املتعاطاة، وهي أيضا 
املجموعة األكثر شيوعا في حاالت تلقي العالج األولي من تعاطي 
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املخدرات. وأفادت اإلمارات العربية املتحدة بأن هذه املنشطات 
هي ثاني أشيع مجموعات املخدرات املتعاطاة بعد املستحضرات 
الصيدالنية املحتوية عليها. وأفادت قطر بأن األمفيتامينات هي 
ثاني أشيع املخدرات املتعاطاة بعد القنب. وأبلغ العراق عن زيادة 
كبيرة في تعاطي امليثامفيتامني و“الكبتاغون” في جميع الفئات 

العمرية وفي أوساط الرجال والنساء على السواء)164(.

شرت في شباط/فبراير 2020، كان راتنج 
ُ
ووفقا لدراسة ن  -829

القنب هو أشيع املخدرات املتعاطاة في اثنني من السجون املدنية 
“الكبتاغون”.  يليه  السورية،  العربية  اجلمهورية  في  الرئيسية 

لت أيضا حاالت لتعاطي الديازيبام والهيروين. وُسجِّ

وغرب آسيا من املناطق التي تثير قلقا خاصا فيما يتعلق   -830
بضمان ورصد توافر العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية لألغراض 
ملعاجلة  األفيونية  املسكنات  استهالك  وُيعتبر  والعلمية.  الطبية 
األلم منخفضا نسبيا مقارنة ببعض املناطق. وانخفضت مستويات 
استهالك املسكنات األفيونية في بلدان املنطقة في عام 2021، بعد 
أن كانت زادت إلى حد ما في عام 2020 مقارنة بالسنوات السابقة. 
وما فتئ عدد بلدان غرب آسيا التي تقدم بيانات استهالك عن 
املؤثرات العقلية يتحسن على مدى السنوات القليلة املاضية، حيث 
قدم ما يقرب من ثلثي تلك البلدان هذه البيانات في عام 2021. 
ومع ذلك، هناك تفاوت كبير في مستويات استهالك املخدرات 
واملؤثرات العقلية بني بلدان غرب آسيا. وتشدد الهيئة على عدم 
كفاية ما هو متوفر من العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية في 
معظم بلدان املنطقة، وتؤكد أهمية ضمان توافر املواد اخلاضعة 
للمراقبة الدولية والوصول إليها على نحو كاف لألغراض الطبية 
والعلمية. ويرد مزيد من املعلومات عن التطورات األخيرة في ملحق 
التقرير السنوي للهيئة املعنون حتى ال يترك أي مريض خلف الركب: 
التقدم املحرز في ضمان سبل احلصول على كميات كافية من املواد 

اخلاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية.

هاء- أوروبا

املتصلة  املشروعة  غير  األنشطة  معظم  عودة  املنطقة  شهدت 
باملخدرات إلى مستويات ما قبل اجلائحة، مما أدى إلى زيادة 
توافر املخدرات غير املشروعة وانخفاض أسعارها. وتزايد أيضا 

مفعول املخدرات غير املشروعة.

استهالك  ألمناط  املتزايد  التعقد  يستلزم  ذلك،  إلى  إضافة 
االقتصادية  األزمة  وتفاقم  السكان،  سن  م  وتقدُّ املخدرات، 
واالضطرابات العقلية رصدا أوثق وأدق استهدافا في مجال الوقاية 
من تعاطي املخدرات وعالجه، وال سيما بالنسبة للفئات الضعيفة.

يساور الهيئة القلق إزاء األزمة اإلنسانية في أوكرانيا وهي تدعو 
إلى إتاحة األدوية دون عوائق، مبا في ذلك األدوية التي حتتوي 

على مواد خاضعة للمراقبة الدولية.

(164) تقرير املخدرات العاملي 2022، الكتيب 4، العنوان الفرعي “الكبتاغون 

 في الشرقني األدنى واألوسط وشمال أفريقيا”.
ً
من أكثر العقاقير تعاطيا

الرئيسية 1- التطورات 

ال تزال أوروبا منطقة مهمة لصنع املخدرات واالجتار بها   -831
وتعاطيها بصورة غير مشروعة، حيث انتعشت معظم األنشطة غير 
املشروعة املتصلة باملخدرات بعد التغيرات املؤقتة التي أحدثتها 
بسبب جائحة  اإلغالق  وعمليات  التنقل  املفروضة على  القيود 
كوفيد-19. وإضافة إلى ذلك، يبدو أن االبتكار والتكيف مع تغير 
الطلب في أسواق املخدرات غير املشروعة قد أديا إلى زيادة توافر 
معظم أنواع املخدرات وانخفاض أسعارها. وباملثل، فإن مفعول 

املخدرات يتزايد أيضا.

ك أكثر من 350 موقعا لصنع 
ِّ
ك
ُ
وفي االحتاد األوروبي، ف  -832

املخدرات غير املشروعة في عام 2020، وفقا ملا أفاد به املركز 
األوروبي لرصد املخدرات واإلدمان )املركز األوروبي للمخدرات(. 
واشتملت هذه املواقع على مختبرات متوسطة وكبيرة احلجم للصنع 
غير املشروع للميثامفيتامني، ومختبرات ثانوية متطورة لتجهيز 
الكوكايني، فضال عن عدد متزايد من املختبرات غير املشروعة 

لصنع مادة الكاثينون، وبعض مختبرات الهيروين.

وما فتئ االجتار بالكوكايني يزداد كل عام منذ عام 2017؛   -833
ب الكوكايني إلى املنطقة في املقام األول، باستخدام حاويات  وُيهرَّ
الشحن البحري من أمريكا اجلنوبية إلى املوانئ األوروبية، ولكن 
يبدو أن االجتار عن طريق اجلو قد انتعش بعد أن كان قد تأثر 
بشدة بالقيود املفروضة بسبب جائحة كوفيد-19. ووفقا للمركز 
األوروبي للمخدرات، تشير التقارير إلى أن االحتاد األوروبي أصبح 
منطقة عبور لتهريب الكوكايني إلى بلدان خارج االحتاد وإلى شرق 

أوروبا وأوقيانوسيا ورمبا آسيا.

وإلى جانب زيادة توافر معظم أنواع املخدرات، ال تزال   -834
أمناط استهالك املخدرات في املنطقة تتسم بالتعقد املتزايد، حيث 
تعاني بعض البلدان من عدد أكبر من مشاكل املخدرات املتصلة 
باملنتجات الطبية، واملؤثرات النفسانية اجلديدة غير اخلاضعة 
للمراقبة، ومواد مثل الكيتامني وحمض غاما–هيدروكسي الزبد 
واملادة غاما–بوتيروالكتون. وقد أصبح انتشار تعاطي الكوكايني، 
وخصوصا تعاطي كوكايني “الكراك” بني السكان املهمشني في 
بعض املدن والبلدان، يشكل مصدر قلق متزايد، إلى جانب تعاطي 
املؤثرات األفيونية غير املشروعة باالقتران مع البنزوديازيبينات 

وغير ذلك من أشكال تعاطي املخدرات املتعددة.

وتالحظ الهيئة أنه من أجل مواجهة التغيرات في أمناط   -835
استهالك املخدرات، وتقدم سن األشخاص الذين يتعاطون املؤثرات 
األفيونية، وتفاقم األزمة االقتصادية واالضطرابات العقلية التي 
تعاني منها الفئات املهمشة، يتعني على السلطات أن تنفذ نظم 
رصد أكثر فعالية وبرامج أدق استهدافا في مجال الوقاية من 
الصحية  املخدرات وعالجه من أجل احلد من عواقبه  تعاطي 
واالجتماعية الضارة. ومن شأن توثيق التعاون وحتسني التنسيق 
املعنيني، على الصعيد املحلي ومع  فيما بني أصحاب املصلحة 
الشركاء الدوليني على السواء، أن ييسر تبادل اخلبرات وينشئ 

مزيدا من أوجه التآزر في معاجلة هذه الشواغل.
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وقد يؤدي النزاع في أوكرانيا إلى تغيرات في كيفية تعاطي   -836
الناس للمخدرات وفي حالة االجتار باملخدرات داخل هذا البلد 
وحوله. وقد أعربت الهيئة عن بالغ قلقها إزاء األزمة اإلنسانية 
في أوكرانيا، ودعت إلى كفالة إمكانية احلصول على األدوية دون 
التي حتتوي على عقاقير مخدرة  عوائق، مبا في ذلك األدوية 
احلكومات  رت 

َّ
وذك الدولية،  للمراقبة  عقلية خاضعة  ومؤثرات 

بإمكانية استخدام إجراءات رقابية مبسطة لتصدير هذه األدوية 
ونقلها إلى املناطق املتضررة أثناء حاالت الطوارئ. وقد يؤثر عدم 
االستقرار أيضا على حالة االجتار باملخدرات من حيث االجتاهات 
املحتملة في صنع املخدرات غير املشروعة والتغيرات في دروب 
االجتار على السواء. وإضافة إلى ذلك، يحذر املركز األوروبي 
للمخدرات من أن النزاع القائم في أوكرانيا قد يؤدي إلى تفاقم 
تعاطي مواد اإلدمان بسبب اإلجهاد النفسي الشديد الذي من 
املرجح أن يتعرض له الفارون من النزاع، في الوقت الذي ال يتوفر 

فيه القدر الكافي من اخلدمات الصحية وخدمات الدعم.

اإلقليمي 2- التعاون 

ل في استخدام منائط التعلم اإللكترونية التابعة للهيئة  سجَّ
َ
ت  -837

الدولية ملراقبة املخدرات ما مجموعه 170 من املسؤولني عن مراقبة 
املخدرات لدى السلطات الوطنية املختصة في 32 بلدا في أوروبا 
)االحتاد الروسي وإسبانيا وأملانيا وأوكرانيا وأيرلندا وآيسلندا 
وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا وبلغاريا والبوسنة والهرسك وبولندا 
وبيالروس واجلبل األسود وجمهورية مولدوفا والدامنرك ورومانيا 
وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وسويسرا وصربيا وفنلندا والتفيا 
ولكسمبرغ وليتوانيا ومالطة واململكة املتحدة والنرويج والنمسا 
وهنغاريا واليونان(. وتدعم النمائط اإللكترونية البلدان في تعزيز 
قدراتها على مراقبة العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية والسالئف 
الكيميائية وفي اكتساب فهم أعمق لإلطار الدولي ملراقبة املخدرات.

عت الشرطة الكرواتية 
َّ
وفي كانون الثاني/يناير 2022، وق  -838

وإدارة مكافحة املخدرات في الواليات املتحدة األمريكية مذكرة 
تفاهم لتعزيز التعاون بني البلدين على مكافحة تهريب املخدرات 
بتبادل  تتعلق  أحكاما  املذكرة  وتتضمن  الوطنية.  احلدود  عبر 
التكنولوجيا واملعلومات، والتعاون بشأن العمليات التي تستهدف 
باملالحقة  يتعلق  فيما  االتصاالت  وتوثيق  باملخدرات،  االجتار 

القضائية ملرتكبي اجلرائم املتصلة باملخدرات.

وفي كانون الثاني/يناير 2022، اقترحت املفوضية األوروبية   -839
تعزيز والية املركز األوروبي للمخدرات، الذي سيتحول إلى وكالة 
االحتاد األوروبي ملكافحة املخدرات في حال قبول االقتراح. ومن 
شأن اإلصالح املقترح أن يسمح لذلك الكيان بتحسني قدراته 
في مجال الرصد، وإصدار اإلنذارات بشأن املواد الناشئة حديثا 
واخلطيرة، ووضع تقييمات للتهديدات فيما يتعلق باملخدرات غير 
املشروعة، وإنشاء شبكة من مختبرات الطب الشرعي وحتليل 
السموم بغية تعزيز تبادل املعلومات، وإعداد احلمالت اإلعالمية 

وحمالت التوعية على نطاق االحتاد األوروبي.

العاملي  الهيئة  برنامج  عقد   ،2022 آذار/مارس  وفي   -840
“غريدس”(  )برنامج  اخلطيرة  للمواد  السريع  لالعتراض 
اجتماعا ملناقشة القضايا في مدريد شارك فيه 20 محققا من 
كل من الشرطة الوطنية وسلطات مكافحة اإلرهاب وسلطات 
الوطنية ملكافحة اجلرمية في  والوكالة  اجلمارك في إسبانيا، 
اململكة املتحدة، وإدارة مكافحة املخدرات وهيئة اجلمارك وحماية 
احلدود ودائرة التفتيش البريدي في الواليات املتحدة، بغية اتخاذ 
إجراءات منسقة بشأن منظمة عاملية جديدة لالجتار باملؤثرات 
النفسانية استبانها مشروع الشراكات العملياتية للتصدي لتوزيع 
املؤثرات األفيونية وبيعها غير املشروعني )مشروع “أوبيويدس”( 
آيون ملشروع  التابع  باحلوادث  اإلخطار  نظام  خالل   من 

)نظام “آيونيكس”(.

وعقد برنامج “غريدس” املؤمتر العاملي األول ملسؤولي   -841
األفيونية  واملؤثرات  الفنتانيالت  اعتراض  بشأن  العمليات 
إلى  1 الصلة في فيينا من   االصطناعية واملواد اخلطيرة ذات 

5 آب/أغسطس 2022. وجمعت هذه الفعالية أكثر من 140 مشاركا 
من جميع أنحاء العالم، مبن فيهم 22 مشاركا من إسبانيا وأملانيا 
وإيطاليا وبلجيكا وبولندا والتشيك وصربيا وفرنسا ولكسمبرغ 
واجلرمية  باملخدرات  املعني  واملكتب  والنمسا  املتحدة  واململكة 
شاركوا  العاملية،  اجلمارك  ومنظمة  العاملي  البريدي  واالحتاد 
باملؤثرات يتعلق  فيما  القدرات  وبناء  العملي  الوعي  إذكاء   في 

األفيونية االصطناعية.

السنوي  التنفيذي  االجتماع  “غريدس”  برنامج  وعقد   -842
اخلامس بشأن مكافحة االجتار باملخدرات االصطناعية واملواد 
الكيميائية اخلطيرة من خالل خدمات البريد والبريد السريع 
أيلول/  9 إلى   6 من  فيينا  في  عقد  الذي  اجلوي،   والشحن 
 سبتمبر 2022. وقد جمعت هذه الفعالية نحو 60 مسؤوال من

30 حكومة ومنظمة دولية، من بينهم 21 مشاركا من إسبانيا وأملانيا 
وبلجيكا والسويد وسويسرا وفرنسا ولكسمبرغ واململكة املتحدة 
والنمسا وهولندا واملكتب املعني باملخدرات واجلرمية واالحتاد 
البلدان  وعقدت  العاملية.  اجلمارك  ومنظمة  العاملي  البريدي 
املشاركة أيضا اجتماعات ثنائية ومتعددة األطراف بهدف تعزيز 
 التعاون عبر احلدود، وتولت الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات تيسير

هذه االجتماعات.

واستضاف برنامج غريدس ورشة العمل األقاليمية حول   -843
الشراكات بني القطاعني العام واخلاص ملنع االجتار باملواد اخلطيرة، 
التي عقدت في شرم الشيخ من 11 إلى 14 أيلول/سبتمبر 2022. 
وحضر هذه الفعالية أكثر من 120 ممثال من 30 حكومة و5 منظمات 
دولية و15 من مقدمي اخلدمات املتصلة باإلنترنت ورابطاتهم، مبا 
في ذلك 7 مشاركني من بلجيكا وفرنسا واململكة املتحدة وهولندا. 
وعرض املشاركون أفضل املمارسات وأمثلة على القضايا املتعلقة 
باستغالل وكاالت القطاع اخلاص واملنصات اإللكترونية لالجتار 
عبر  الدولي  العملياتي  التعاون  تعزيز  بهدف  اخلطيرة،  باملواد 
 احلدود ملنع إساءة استخدام اخلدمات املشروعة املتصلة باإلنترنت

في املستقبل.
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وفي حزيران/يونيه 2022، ناقشت سلطات إيطاليا واجلبل   -844
األسود طرائق جديدة لتعزيز ما تضطلع به من أنشطة إنفاذ القانون 
الرامية إلى منع تهريب املخدرات، والتعاون بشأن تلك األنشطة. 
وستشمل مجاالت التعاون بناء قدرات قوات الشرطة في اجلبل 
األسود، في إطار بعثة من وكالة حرس احلدود وخفر السواحل 
األوروبية )فرونتكس(، واستخدام طائرات الهليكوبتر والطائرات 
اإليطالية لتنفيذ أنشطة الرصد في املنطقة الساحلية للجبل األسود 

والبحر األدرياتي.

وفي متوز/يوليه 2022، وقع املركز األوروبي للمخدرات   -845
اتفاقا يصبح مبوجبه شريكا في برنامج التعاون بني أمريكا الالتينية 
والكاريبي واالحتاد األوروبي املعني بسياسات مكافحة املخدرات، 
الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بني االحتاد األوروبي وبلدان أمريكا 
الالتينية والكاريبي بشأن سياسات املخدرات. وتهدف مساهمات 
املركز في هذا البرنامج إلى تدعيم الطاقات والبناء املؤسسي 
التحقيقات  في  والتعاون  باملخدرات،  املعنية  الوطنية  للمراصد 
املتعلقة باالجتار باملخدرات، ودعم سياسات خفض الطلب على 

املخدرات في أمريكا الالتينية والكاريبي.

وأصدرت حكومات أملانيا ولكسمبرغ ومالطا بيانا مشتركا   -846
في متوز/يوليه 2022 في إطار أول مشاورة رفيعة املستوى بشأن 
تنظيم استعمال القنب لألغراض غير الطبية وغير العلمية. وأعرب 
بشأن  املتبعة  اجلديدة  للنهج  احلكومات  تلك  تأييد  عن  البيان 
سياسات القنب، ودعا إلى إيالء اهتمام خاص الستعمال القنب 
لألغراض غير الطبية وحيازته بكميات صغيرة لغرض االستعمال 
الشخصي، بأساليب منها استعراض األنظمة والسياسات املطبقة 

ومواصلة إجراء احلوار املتعدد األطراف.

وفي عام 2022، نسقت وكالة االحتاد األوروبي للتعاون   -847
)اليوروبول( حتقيقات متوازية شملت  القانون  إنفاذ  في مجال 
أجهزة إنفاذ القانون من بلدان مختلفة )إسبانيا وأملانيا وباراغواي 
عن  وأسفرت  املتحدة(،  والواليات  وهولندا  وبلجيكا  والبرازيل 
تفكيك منظمة إجرامية مسؤولة عن تهريب شحنات قوامها عدة 
أطنان من الكوكايني إلى أوروبا. وخلصت التحقيقات إلى أن تلك 
اجلماعة اإلجرامية تهرب شحنات الكوكايني من أمريكا الالتينية 
إلى أوروبا كل بضعة أشهر، ولديها شبكات توزيع في إسبانيا. كما 
تبني أنها كانت تنسق أنشطتها غير املشروعة باستخدام منصات 
 االتصاالت املشفرة، مبا في ذلك تطبيق املراسلة سكاي إي سي سي

ك في عام 2021.
ِّ
ك
ُ
)Sky ECC(، الذي ف

الوطنية واإلجراءات  والسياسات  3- التشريعات 

في كانون األول/ديسمبر 2021، اعتمد املجلس األوروبي   -848
إصالحات للسياسة الزراعية املشتركة تنص على إتاحة إعانات 
االحتاد األوروبي للمزارعني الذين يزرعون أصناف القنب الليفي 
التي يقل محتواها من تتراهيدروكانابينول عن نسبة 0,3 في املائة. 
ق السياسة الزراعية املشتركة اجلديدة من 1 كانون الثاني/  وسُتطبَّ

يناير 2023 حتى نهاية عام 2027.

وفي حزيران/يونيه 2022، دخلت التعديالت على الئحة   -849
االحتاد  عن  الصادرة   )EU( 2016/794 )الالئحة  اليوروبول 
األوروبي( حيز النفاذ، مما عزز قدرة اليوروبول على دعم الدول 
األعضاء في االحتاد األوروبي في سعيها للتصدي للجرمية املنظمة 
واإلرهاب. وتعزز التعديالت األساس القانوني ملعاجلة مجموعات 
تعامل  كيفية  على  تغييرات  دخل 

ُ
وت واملعقدة،  الكبيرة  البيانات 

اليوروبول مع البيانات الشخصية، وتسمح للوكالة بتلقي البيانات 
من أطراف خاصة ألغراض التحقيقات اجلنائية، وتزيد من التركيز 

على التكنولوجيات اجلديدة واالبتكار.

املركز  أجراها  التي  املخاطر  تقييمات  أعقاب  وفي   -850
األوروبي للمخدرات في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، اعتمدت 
ملراقبة  تدابير   2022 آذار/مارس   18 في  األوروبية  املفوضية 
مؤثرين نفسانيني جديدين، هما املادة 3-ميثيل-N-ميثيل كاثينون 
)MMC-3( و3-كلوروميثكاثينون )CMC-3(. وسيتعني على جميع 
الدول األعضاء في االحتاد األوروبي أن جتسد هذه التغييرات في 
تشريعاتها التنفيذية الوطنية في غضون ستة أشهر. ودخلت هذه 

التشريعات حيز النفاذ في 18 آب/أغسطس 2022.

وفي 28 كانون الثاني/يناير 2022، بدأ نفاذ الئحة االحتاد   -851
األوروبي EU( 2019/6( بشأن املنتجات الطبية البيطرية، إلى 
جانب تشريعات التنفيذ والقوانني غير التشريعية ذات الصلة. 
وبغية حماية صحة احليوان وتقليل األعباء اإلدارية الواقعة على 
عاتق كل من حاملي أذون التسويق والسلطات، تشجع التشريعات 
اجلديدة على االبتكار، مما يتيح طرح املزيد من املنتجات اجلديدة 
في السوق، وزيادة توافر األدوية لالستخدام البيطري، مبا في ذلك 

األدوية التي حتتوي على مواد خاضعة للمراقبة.

حول  التفاصيل  من  مزيدا  لكسمبرغ  حكومة  وأعلنت   -852
 مشروعها بشأن “القنب الترفيهي” املزمع تنفيذه في حزيران/
 يونيه 2022. وهو ينطوي على السماح لألفراد الذين تبلغ أعمارهم
18 عاما فما فوق بزراعة عدد يصل إلى أربع نبتات قنب بواسطة 
البذور لكل أسرة معيشية، لغرض االستعمال الشخصي غير الطبي. 
وسوف ُيسمح بزراعة القنب في الهواء الطلق، شريطة أال تكون 
النبتات مكشوفة للمارة في الطرق العامة. وسيتاح أيضا احلصول 
على بذور القنب، سواء عن طريق شرائها من املحالت التجارية في 
لكسمبرغ أو عبر اإلنترنت أو استيرادها من خارج البلد، دون أي 
حدود ملحتوى التتراهيدروكانابينول. وتعتزم احلكومة اإلبقاء على 
ق  طبَّ

ُ
احلظر املفروض على تعاطي القنب في األماكن العامة. وت

اإلجراءات اجلنائية في حال عدم االلتزام باملكان املحدد للزراعة، 
أو عند جتاوز احلد األقصى لعدد النبتات املزروعة في املنزل. كما 
سيعتبر استهالك كمية من القنب تصل إلى 3 غرامات أو حيازتها 

أو ابتياعها أو نقلها في املحيط العام جنحة ال جرمية جنائية.

وبعد أن نشرت حكومة مالطة في عام 2021 كتابا أبيض   -853
عن القنب بهدف تعزيز اإلطار القانوني بشأن “االستعمال املسؤول 
ت في 18 كانون األول/ديسمبر قانونا بشأن االستعمال  للقنب”، أقرَّ
املسؤول للقنب )القانون رقم LXVI(. وينشئ هذا القانون السلطة 
الطبية  القنب لألغراض غير  بتنظيم استعمال  املعنية  الوطنية 
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وتنفيذ تدابير احلد من الضرر ذات الصلة بغية التقليل من العواقب 
الصحية واالجتماعية الضارة لتعاطي املخدرات في البلد. ومبوجب 
القانون اجلديد، سوف ُيسمح لألشخاص بزراعة ما يصل إلى أربع 
نباتات لكل أسرة معيشية لغرض االستعمال اخلاص. ولن تعتبر 
حيازة القنب بكمية أقصاها 7 غرامات لغرض االستعمال الشخصي 
فرض غرامة تتراوح بني 50 و100 يورو 

ُ
مبثابة جرمية. وسوف ت

على حيازة كمية من 7 غرامات إلى 28 غراما لغرض االستعمال 
الشخصي، بصرف النظر عن مستوى النقاء.

وعقب إقرار قانون جتربة سلسلة توريد القنب اخلاضعة   -854
للمراقبة )قانون التجربة( في متوز/يوليه 2020، واصلت حكومة 
هولندا تنفيذ مرحلة اإلعداد اخلاصة ببرنامجها التجريبي للقنب. 
وفي إطار هذه التجربة، سيقوم عدد ال يتجاوز 10 مزارعني كحد 
أقصى بإنتاج القنب، وسيتوجب على املزارعني املختارين أن يؤسسوا 
أعمالهم التجارية وفقا لقانون التجربة واللوائح ذات الصلة. وفي 
عام 2023، من املتوقع أن تبدأ املرحلة التالية من التجربة، التي 
ستستمر ملدة ستة أسابيع بغية السماح للمقاهي املشاِركة باتخاذ 

ما يلزم لتحويل أعمالها التجارية.

اتفاقية في  األطراف  جميع  ر 
ِّ
تذك أن  الهيئة  وتود   -855 

سنة 1961 بصيغتها املعدلة بأن الفقرة )ج( من املادة 4 منها تنص، 
املخدرات  إنتاج  االتفاقية، على قصر  تلك  أحكام  رهنا مبراعاة 
وصنعها وتصديرها واستيرادها وتوزيعها واالجتار بها واستعمالها 
أي  وأن  دون سواها،  والعلمية  الطبية  األغراض  وحيازتها على 
تدابير تبيح استعمال القنب لألغراض غير الطبية تشكل مخالفة 

لاللتزامات القانونية الواقعة على األطراف في االتفاقية.

ومن أجل تسهيل احلصول على القنب لالستعمال الطبي،   -856
رفعت حكومة سويسرا احلظر املفروض على القنب املخصص لهذا 
االستعمال اعتبارا من 1 آب/أغسطس 2022. ولم يعد املرضى 
الذين يوصف لهم القنب ألسباب طبية بحاجة إلى احلصول على 
إذن استثنائي من املكتب االحتادي للصحة العامة. ويعني هذا 
التغيير التشريعي أيضا أن زراعة القنب وجتهيزه وصنعه واملتاجرة 
به لالستعمال الطبي سيكون حتت سلطة Swissmedic، الوكالة 

احلكومية لألدوية واملنتجات الطبية.

وفي كانون األول/ديسمبر 2021، اعتمدت حكومة اململكة   -857
املتحدة استراتيجية جديدة طويلة األجل بشأن املخدرات عنوانها 
“من الضرر إلى األمل: اخلطة العشرية للمخدرات من أجل احلد 
انخراط  وإنقاذ األرواح”. وستنطوي اخلطة على  من اجلرمية 
شركاء وطنيني ومحليني على السواء في ثالث أولويات استراتيجية: 
)أ( كسر سالسل إمدادات املخدرات، و)ب( تنفيذ نظام عاملي 
املستوى للعالج والتعافي، و)ج( إحداث حتول جيلي في الطلب 
على املخدرات. وتستند االستراتيجية إلى استثمار قياسي يربو 
عن ثالثة باليني جنيه إسترليني )3,6 باليني دوالر( في السنوات 

الثالث املقبلة.

وفي كانون الثاني/يناير 2021، أعلن وزير الدولة لشؤون   -858
الوطنية  واالستراتيجية  االجتماعية  والرعاية  العامة  الصحة 

قدره متجدد  متويل  تخصيص  عن  أيرلندا  في   للمخدرات 
000 850 يورو )حوالي 000 850 دوالر( ملبادرة تهدف إلى احلد من 
األضرار الصحية املرتبطة بتعاطي الكوكايني وكوكايني “الكراك”. 
وسوف يدعم هذا التمويل تطوير وتقدمي عالجات أفضل لتعاطي 
الكوكايني، وبرنامجا تدريبيا ملوظفي دائرة عالج اإلدمان، وتدخالت 
محددة الهدف في املجتمعات املحلية املحرومة املتضررة من تعاطي 

املخدرات.

قل عقار اإليتورفني املخدر، وهو 
ُ
وفي االحتاد الروسي، ن  -859

مؤثر أفيوني شبه اصطناعي مخصص لالستخدام البيطري، في 
أوائل عام 2022 من قائمة العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية 
وسالئفها املحظور تداولها في البلد )القائمة األولى( إلى قائمة 
املخدرات واملواد املقيد االجتار بها )القائمة الثانية(، مما يوسع 

إمكانيات احلصول على هذه املادة.

السويد  حكومة  اعتمدت   ،2022 آذار/مارس  وفي   -860
استراتيجية جديدة بشأن الكحول واملخدرات واملنشطات والتبغ 
اجلديدة  االستراتيجية  وتشمل   .2025-2022 للفترة  والقمار 
وتعزيز  للمراقبة  اخلاضعة  الطبية  باملنتجات  متعلقة  تدابير 
إنفاذ  وجهود  اجلرمية  منع  يشمل  مبا  املخدرات،  من  الوقاية 
القانون. ومن املتوقع أن يزداد توافر برامج تبديل املحاقن في 
 هذا البلد بعد قرار البرملان القاضي بأن يلغى، اعتبارا من 1 آب/
أغسطس 2022، اشتراط أن يكون الشخص مقيما في البلد لكي 

ُيسمح له باملشاركة في هذه البرامج.

واالجتار والصنع  واإلنتاج  4- الزراعة 

يخلص تقرير املخدرات األوروبي لعام 2022 الصادر عن   -861
املركز األوروبي للمخدرات، باالستناد إلى املعلومات املقدمة إلى 
املركز من الدول األعضاء في االحتاد األوروبي وتركيا والنرويج، إلى 
أن توافر املخدرات ظل مرتفعا، وأن أسواق املخدرات غير املشروعة 
انتعشت بعد التغيرات املؤقتة التي أحدثتها القيود املفروضة على 
التنقل وعمليات اإلغالق بسبب جائحة كوفيد-19. وعلى وجه 
فترة  الكوكايني مقارنة مبستوياته في  توافر  ازداد  اخلصوص، 
ما قبل اجلائحة. كما أصبح سعر الكوكايني في االحتاد األوروبي 
في املتناول أكثر، حيث انخفض بنسبة 40 في املائة بني عامي 2015 
و2020. وشهدت قوة املفعول ومستوى النقاء حتسنا متزايدا؛ ففي 
حالة الكوكايني، ازداد النقاء بنسبة 40 في املائة بني عامي 2010 
و2020. وكذلك شهد متوسط محتوى كل من راتنج القنب والقنب 
العشبي من التتراهيدروكانابينول اجتاها تصاعديا مماثال. وخالفا 
ملا كان عليه األمر في املاضي، عندما كان محتوى القنب العشبي من 
التتراهيدروكانابينول أعلى من محتوى الراتنج منه، تشير التقارير 
إلى أن محتوى راتنج القنب من التتراهيدروكانابينول يبلغ اآلن 

تقريبا ضعف محتوى القنب العشبي منه.

وال يزال االحتاد األوروبي منطقة مهمة لصنع املخدرات   -862
بصورة غير مشروعة. ويالحظ املركز األوروبي للمخدرات تفكيك 
أكثر من 350 مرفقا لصنع املخدرات غير املشروعة في االحتاد 
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األوروبي في عام 2020. وسلط املركز الضوء على تزايد عدد 
املختبرات الثانوية املتطورة لتجهيز الكوكايني غير املشروع التي 
فككتها سلطات إسبانيا وبلجيكا وهولندا. وُيعتقد أن اجلماعات 
اإلجرامية في أمريكا الالتينية وأوروبا تدير هذه املختبرات السرية 
للكوكايني. وعلى الرغم من أن الصنع غير املشروع للكاثينونات 
االصطناعية كان محدودا في املنطقة، فإن املركز يحذر من أن 
الصنع غير املشروع لهذه املجموعة من املخدرات قد يكون آخذا في 
التزايد، مستندا في ذلك إلى عدد املختبرات غير املشروعة املفككة 
وكمية السالئف املضبوطة منذ عام 2020. وفيما يتعلق مبختبرات 
كت أربعة مواقع في االحتاد األوروبي في

ِّ
ك
ُ
 الهيروين السرية، ف

عام 2020، حتديدا في بلجيكا وتشيكيا.

أكثر  املشروع للميثامفيتامني  غير  الصنع  أصبح  وقد   -863
تطورا وأوسع نطاقا في أوروبا، وهو ما يؤثر على العرض العاملي 
واالستهالك اإلقليمي. وال تزال بلجيكا وهولندا تكتشفان مختبرات 
ستخدم فيها أساليب صنع مختلفة ولديها القدرة 

ُ
غير مشروعة ت

على صنع كميات كبيرة من امليثامفيتامني. ووفقا ملا أفاد به املركز 
ك في عام 2020 ما مجموعه 35 مختبرا 

ِّ
ك
ُ
األوروبي للمخدرات، ف

التقليدية  املختبرات  عن  خروجا  ذلك  وميثل  وكبيرا.  متوسطا 
الصغيرة احلجم املعروفة باسم “مختبرات املطبخ” واملوجودة في 
تشيكيا والبلدان املجاورة، والتي تعتمد على السالئف املسربة 
من األدوية اخلاضعة للمراقبة. وتتزايد أهمية هذه املنطقة اآلن 
ب بعد ذلك خارج  هرَّ

ُ
بالنسبة لإلمدادات العاملية من املخدرات التي ت

ستهلك داخل االحتاد األوروبي، حيث أبلغ عدد متزايد 
ُ
املنطقة أو ت

من الدول األعضاء في االحتاد األوروبي عن هولندا بوصفها مصدر 
امليثامفيتامني املضبوط. وكثيرا ما يتعاون املجرمون في أمريكا 
الالتينية وأوروبا على تشغيل مواقع صنع امليثامفيتامني غير املشروع 
في أوروبا، على غرار ما يحدث في مختبرات جتهيز الكوكايني غير 

املشروع.

وال تزال أوروبا منطقة عبور ومقصد هامة ملختلف فئات   -864
ستغل الهياكل األساسية التجارية وشحنات 

ُ
املخدرات. وكثيرا ما ت

احلاويات املتعددة الوسائط لتهريب املخدرات.

ويبني حتليل االجتاهات السائدة في املضبوطات، بناء على   -865
بيانات املركز األوروبي للمخدرات، أن امليثامفيتامني واألمفيتامني 
سجال أكبر زيادة مئوية في املضبوطات في االحتاد األوروبي بني 
عامي 2010 و2020، مبا يقرب من خمسة أضعاف وأربعة أضعاف 
التي تضاعفت  القنب،  التوالي. وتليهما مضبوطات عشبة  على 
ثالث مرات تقريبا، في حني تضاعفت مضبوطات الكوكايني ومادة 
4،3-ميثيلني ديوكسي ميثامفيتامني )MDMA( في االحتاد األوروبي.

واالجتار بالكوكايني يتزايد سنويا منذ عام 2017، حيث   -866
ب في املقام األول باستخدام حاويات الشحن البحري من أمريكا  ُيهرَّ
اجلنوبية إلى أوروبا عبر موانئ في بلجيكا وهولندا، وإن كان قد 
بلغ أيضا عن مضبوطات في موانئ أوروبية أخرى. وإلى جانب 

ُ
أ

االجتار عن طريق البحر، يبدو أن التهريب إلى أوروبا عن طريق 
اجلو قد انتعش بعد أن شهد انخفاضا حادا نتيجة آلثار القيود 
املفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 على السفر اجلوي التجاري. 

ووفقا ملا ذكره املركز األوروبي للمخدرات، من املتوقع أن يتزايد في 
املستقبل استخدام الطائرات اخلاصة اململوكة لرجال األعمال في 
تهريب الكوكايني مباشرة من أمريكا اجلنوبية والكاريبي إلى غرب 
ن  أوروبا. ووفقا ملا أفاد به املكتب املعني باملخدرات واجلرمية، تبيَّ
ب من أمريكا اجلنوبية  هرَّ

ُ
اآلن أيضا أن كميات كبيرة من الكوكايني ت

إلى أوروبا عبر غرب وشمال أفريقيا. وهناك اجتاه آخر أبلغ عنه 
املركز األوروبي للمخدرات واليوروبول وهو أن االحتاد األوروبي 
ُيستخدم كنقطة عبور لتهريب الكوكايني إلى بلدان خارج االحتاد، 

أي إلى شرق أوروبا وأوقيانوسيا ورمبا آسيا.

ووفقا ملا أفاد به املركز األوروبي للمخدرات واليوروبول، فإن   -867
السوق غير املشروعة لكوكايني “الكراك” آخذة في النمو والتوسع 
خارج غرب أوروبا. وُيعتقد أن ذلك ُيعزى إلى زيادة فرص احلصول 
على هذا املنتج وتنوع األساليب املتاحة لذلك، مبا يشمل استخدام 

اإلنترنت وكذلك أدوات االتصاالت املشفرة.

وال يزال درب البلقان، الذي ميتد من أفغانستان مرورا   -868
أوروبا  إلى  البلقان  وبلدان  وتركيا  اإلسالمية  إيران  بجمهورية 
ذلك،  ومع  الهيروين.  تهريب  دروب  أهم  والغربية هو  الوسطى 
وعلى الرغم من أن نصف مضبوطات الهيروين واملورفني على 
ذة على هذا الدرب، انخفضت 

َّ
الصعيد العاملي تنتج عن عمليات منف

املضبوطات في بلدان البلقان وبعض بلدان غرب أوروبا ووسطها في 
عام 2020)165(. وفي هذا الصدد، الحظت بلغاريا أن عام 2021 قد 
شهد تزايد االجتاه نحو استخدام حاويات الشحن البحري لتهريب 
ب حصرا عن طريق البر حتى ذلك  الهيروين، في حني أنه كان ُيهرَّ
ستغل أيضا الدروب القائمة لتهريب الهيروين إلى 

ُ
احلني. وقد ت

أوروبا في تهريب امليثامفيتامني إلى نفس املنطقة.

وال يزال القنب أشيع املخدرات املضبوطة، حيث ضبطت   -869
 الدول األعضاء في االحتاد األوروبي 2,8 مليون نبتة قنب في
عام 2020. ووفقا ملا أفاد به املركز األوروبي للمخدرات واإلدمان، 
يتمثل أحد االجتاهات اجلديدة في تزايد أهمية القنب املنتج بصورة 
غير مشروعة داخل املنطقة كمصدر بالنسبة للسوق األوروبية. 
وبالنسبة للقنب املتحصل عليه من خارج املنطقة، فإن إسبانيا هي 
نقطة الدخول الرئيسية لبقية غرب أوروبا ووسطها)166(. ولوحظ 
أن املتجرين يتبعون أساليب تهريب متقنة عندما ضبطت السلطات 
اإلسبانية 2,4 طن من راتنج القنب و112 كيلوغراما من القنب في 
نهاية عام 2021، وفككت الشبكة اإلجرامية املسؤولة عن تهريب 
القنب وراتنج القنب من املغرب إلى إسبانيا باستخدام طائرات 

هليكوبتر معدلة، ثم إلى فرنسا باستخدام الشاحنات.

وفي متوز/يوليه 2022، فككت الشرطة الوطنية اإلسبانية   -870
أيضا اثنني من املختبرات غير املشروعة الكبيرة احلجم لتجهيز 
راتنج القنب في مقاطعة برشلونة، وهي املرة األولى التي ُيعثر 

)165( تقرير املخدرات العاملي 2022، الكتيب 3، العنوان الفرعي “ال يزال 

درب البلقان القناة الرئيسية لالجتار باألفيونيات”.

“تتسم  الفرعي  العنوان   ،3 الكتيب   ،2022 العاملي  املخدرات  تقرير   (166)

مضبوطات راتنج القنب بالتركز اجلغرافي، ولكن تدفقات االجتار الرئيسية هي 

تدفقات أقاملية”. 



الفصل األول- حتليل االجتاه نحو تقنني استعمال القنب ألغراض غير طبية  115 

فيها على مثل هذه املختبرات. وفي متوز/يوليه 2022 أيضا، أسفر 
حتقيق آخر عن ضبط أكثر من 5 أطنان من راتنج القنب وتفكيك 
منظمة لالجتار، مع اعتقاالت في مقاطعات قادس وسيوداد ريال 
وِولبا ومالقة وإشبيلية. وكان راتنج القنب مخفيا في شحنات من 
األسماك والفواكه منقولة في شاحنات، وكان متجها إلى بلدان 
أوروبية أخرى. ووفقا للشرطة اإلسبانية، فقد جلأت اجلماعة 
اإلجرامية املعنية أيضا إلى استخدام التكنولوجيا للتشويش على 
إشارات الراديو بغية إعاقة أي حتقيق محتمل من جانب الشرطة.

وتوجد بعض األدلة على أن سوق منتجات القنب لألغراض   -871
غير  ألغراض  ُيستخدم  التوسع  في  اآلخذ  والصناعية  الطبية 
 مشروعة، كما أظهر ذلك حادث آخر في إسبانيا ُضبطت فيه
6 أطنان من نبتات القنب و3,5 أطنان من براعم القنب في متوز/

يوليه 2022. ولم يكن لدى املزرعة املعنية األذون الالزمة لزراعة القنب 
بصورة مشروعة، ولكن ُوضعت في موقعها شعارات خاصة بسلطات 
إسبانية مختلفة إلى جانب الفتات تعلن أن املزرعة تعمل في مجال 
ت  بِّ

ُ
“زراعة القنب الليفي الصناعي” جلعل املزرعة تبدو قانونية. كما ث

في املزرعة نظام أمني متطور يضم أكثر من 100 كاميرا فيديو، مما 
أتاح للمجرمني املسؤولني مراقبة املزرعة دون توقف.

في  األوروبي  االحتاد  بلدان  من  متزايد  عدد  ويكتشف   -872
العينات املضبوطة كميات من القنب املخلوط بقنبينات اصطناعية. 
ووفقا ملا أفاد به املركز األوروبي للمخدرات، كان أحد القنبينات 
غ عنها أكثر من 

َّ
االصطناعية وهو، ADB-BUTINACA، املادة املبل

سواها في عام 2021. ويالحظ املركز أن ثماني دول أعضاء في 
االحتاد األوروبي اكتشفت مثل هذه العينات املخلوطة منذ منتصف 
عام 2020، وإن كانت استبانة القنبينات االصطناعية في عينات 

القنب ال تزال صعبة ألنها تتطلب حتليال جنائيا أكثر تعقدا.

األوروبي املخدرات  تقرير  يحذر  ذلك،  إلى  وإضافة   -873 
لعام 2022 من أن مؤثرا نفسانيا واحدا جديدا، في املتوسط، 
ُيستبان كل أسبوع. وأصدر نظام اإلنذار التابع لالحتاد األوروبي 
إشعارات بشأن 52 عقارا مخدرا جديدا في عام 2021، ليصل 
إجمالي عدد املؤثرات النفسانية اجلديدة التي اكُتشفت في أوروبا 
والتي يرصدها املركز األوروبي للمخدرات إلى 880 مادة. ومع 
ذلك، ميثل هذا العدد انخفاضا كبيرا عن عامي الذروة 2014 
و2015، اللذين جرت فيهما استبانة حوالي 100 مؤثر نفساني 
غ عنها حديثا ستة مؤثرات 

َّ
جديد كل عام)167(. وتشمل املواد املبل

أفيونية اصطناعية جديدة، وستة كاثينونات اصطناعية جديدة، 
و15 من القنبينات االصطناعية اجلديدة. ومما يثير القلق بصفة 
خاصة تزايد توافر الكاثينونات االصطناعية، التي متثل حاليا 
ثاني أكبر فئة من املؤثرات النفسانية يرصدها نظام اإلنذار التابع 
لالحتاد األوروبي، بعد القنبينات االصطناعية. ويحذر املكتب املعني 
باملخدرات واجلرمية من أن شرق أوروبا يتأثر بصفة خاصة بانتشار 
املؤثرات النفسانية اجلديدة، ويشير إلى أن ذلك قد ُيعزى إلى زيادة 

املعروض منها عبر اإلنترنت، وخصوصا الكاثينونات.

E/INCB/2021/1 (167)، الفصل الثالث.

وأفادت بلغاريا بأن مؤثرات نفسانية جديدة ال تزال تدخل   -874
البلد في شحنات مرسلة عن طريق البريد وخدمات التوصيل 
بالتقرير  املشمولة  الفترة  16 حالة خالل  السريع. وُضبط في 
10 مؤثرات نفسانية جديدة  كيلوغرامات من   8,5 ما مجموعه 

مختلفة، ينتمي معظمها إلى فئة القنبينات االصطناعية.

ستخدم 
ُ
ت التي  املخدرات  أسواق  رقمنة  أصبحت  وقد   -875

بالنسبة  األمد  وطويل  معروفا  املخدرات حتديا  توزيع  لتيسير 
الهيئة  ذكرت  وكما  الصدد،  هذا  وفي  القانون.  إنفاذ  ألجهزة 
الدولية ملراقبة املخدرات في تقرير سابق، فإن استخدام اإلنترنت 
)الشبكة الظاهرة(، مبا في ذلك وسائل التواصل االجتماعي، 
الشارع  على مستوى  وتوريدها  املخدرات  بيع  لتيسير عمليات 
الشبكة اخلفية ألغراض  استخدام  أن  بيد  االزدياد.  آخذ في 
تتعلق باملخدرات غير املشروعة رمبا يكون قد تباطأ. فقد وجد 
حتليل أجراه املركز األوروبي للمخدرات أن اإليرادات املقدرة 
للشبكة اخلفية انخفضت بصورة حادة بني عامي 2020 و2021، 
من حوالي مليون يورو يوميا )حوالي مليون دوالر( إلى أقل من 
000 30 يورو )حوالي 000 30 دوالر(. وقد ُيعزى ذلك إلى زيادة 
أنشطة إنفاذ القانون وانخفاض ثقة املستهلكني. ويشير املكتب 
املوجودة  الشبكية  املواقع  أن  إلى  واجلرمية  باملخدرات  املعني 
على الشبكة اخلفية تتسم بطابع مؤقت، وأنها تختفي بصورة 
منتظمة. وقد ُيعزى انخفاض املبيعات أيضا إلى ظهور أسواق 

رصد بصورة فعالة بعد)168(.
ُ
جديدة على الشبكة اخلفية لم ت

والعالج 5- الوقاية 

لدى معظم البلدان األوروبية قدرات رصد قوية تتيح جمع   -876
بيانات االنتشار والعالج ونشرها في الوقت املناسب. وعلى الرغم 
من أن هذه األنظمة كانت ال تزال قائمة خالل جائحة كوفيد-19، 
ينبغي توخي احلذر لدى تفسير البيانات احلديثة نظرا لتعطل 
خدمات الوقاية والعالج خالل فترات اإلغالق. فعلى سبيل املثال، 
مرافق  يدخلون  الذين  بالزبائن  اخلاصة  العالج  بيانات  تأثرت 
أكثر من غيرها من مؤشرات  املخدرات  للعالج من  متخصصة 
االنتشار الوبائي لتعاطي املخدرات. ومن ناحية أخرى، فإن سرعة 
تطبيق التطبيب عن ُبعد ونهج العالج املبتكرة، التي ظلت تلبي الطلب 
على العالج خالل فترات اإلغالق، قد ال تكون ظاهرة ومجسدة في 

بيانات املؤشرات ما قبل اجلائحة.

ظهر البيانات التي 
ُ
ومع أخذ هذه التحفظات في االعتبار، ت  -877

جمعها املركز األوروبي للمخدرات أن إجمالي عدد األشخاص الذين 
تلقوا العالج ألول مرة في املنطقة انخفض بنسبة 14 في املائة في 
عام 2020 مقارنة بالعام السابق. وفي املقابل، تشير أحدث بيانات 
العالج األولية على الصعيد الوطني إلى زيادات في عام 2021 
)مقارنة بعام 2020(، وهو ما يبني أن اخلدمات عادت إلى مستويات 

ما قبل اجلائحة.

(168) تقرير املخدرات العاملي 2022، الكتيب 2، العنوان الفرعي “محدوديات 

احلساب املتعلق باحلد األدنى للمبيعات في أسواق الشبكات اخلفية”.
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القنب  ال يزال   ،2022 العاملي  املخدرات  لتقرير  ووفقا   -878
املخدر الذي ُيتعاطى على أوسع نطاق في أوروبا، يليه الكوكايني 
اختالفات  أن هناك  و“اإلكستاسي”. غير  األفيونية  واملؤثرات 
ملحوظة بني شرق وجنوب شرق أوروبا وغرب ووسط أوروبا. 
تعاطى على نطاق أوسع 

ُ
فقد كانت املؤثرات األفيونية واألفيونيات ت

بكثير في شرق ووسط أوروبا؛ في حني كان تعاطي الكوكايني 
و“اإلكستاسي” أكثر في غرب أوروبا ووسطها.

ر أن  ووفقا لتقرير املخدرات األوروبي لعام 2022، ُيقدَّ  -879
 حوالي 29 في املائة من البالغني )الذين تتراوح أعمارهم بني
15 و64 عاما( في االحتاد األوروبي )83,4 مليون شخص( قد 
تعاطوا عقارا مخدرا غير مشروع في حياتهم، وكان عدد الذكور 
( أكبر من عدد اإلناث. وال يزال القنب املخدر الذي 

ً
)50,5 مليونا

ُيتعاطى على أوسع نطاق، حيث أبلغ أكثر من 22 مليون شخص 
)7,7 في املائة من البالغني( عن تعاطيه في العام املاضي. غير أن 
ظهر تفاوتا 

ُ
التقديرات الوطنية الستعمال القنب في العام املاضي ت

ر  كبيرا، حيث تتراوح بني 3,4 في املائة و22,9 في املائة. وأبلغ ما ُيقدَّ
بنحو 3,5 ماليني شخص )1,2 في املائة من البالغني( عن تعاطيهم 
2,6 مليون شخص أبلغ  املاضي، في حني  العام   الكوكايني في 
4،3-ميثيلني  مادة  تعاطيهم  عن  البالغني(  من  املائة  في   0,9(
املائة  2 مليون شخص )0,7 في  وأبلغ  ديوكسي ميثامفيتامني، 
من البالغني( عن تعاطيهم األمفيتامينات. وتشير التقديرات إلى 
أن ما يقرب من 1 مليون بالغ تعاطوا الهيروين أو أحد املؤثرات 

األفيونية األخرى غير املشروعة. 

وال يزال القنب املخدر الذي ُيتعاطى على أوسع نطاق بني   -880
الشباب )الذين تتراوح أعمارهم بني 15 و34 عاما( في املنطقة، 
حيث أبلغ 15,8 مليون شخص )15,5 في املائة من الشباب( عن 
النسب  من  بكثير  أعلى  نسبة  وهي  املاضي،  العام  في  تعاطيه 
في  و1,9  للكوكايني،  املائة  في   2,2( األخرى  باملواد  اخلاصة 
املائة ملادة 4،3-ميثيلني ديوكسي ميثامفيتامني، و1,4 في املائة 

لألمفيتامينات(.

ويفوق الطلب على خدمات العالج من املشاكل املتعلقة   -881
نوع آخر من  بأي  املتعلقة  العالج  الطلب على خدمات  بالقنب 
املخدرات. وكما ذكر املركز األوروبي للمخدرات، كان القنب املخدر 
األشيع ذكرا بني متلقي العالج اجلدد، واستأثر بنسبة 45 في 
املائة من جميع من تلقوا العالج ألول مرة في عام 2020. وتشير 
البيانات الواردة من 25 بلدا إلى أن نحو 000 80 شخص بدأوا 
تلقي العالج املتخصص من تعاطي القنب، وكان أكثر من نصفهم 

)000 43( يتلقى العالج ألول مرة.

ويشكل تعاطي الكوكايني، وبوجه خاص انتشار كوكايني   -882
في  رئيسيا  الضعيفة، شاغال  السكانية  الفئات  بني  “الكراك” 
من  املستمدة  األخيرة  البيانات  وتشير  وغربها.  أوروبا  جنوب 
حتليٍل ملياه الصرف الصحي أجراه املركز األوروبي للمخدرات 
إلى أن تعاطي الكوكايني في أوروبا عاد إلى مستويات ما قبل 
طلبات  جميع  من  املائة  في   15 من  ما يقرب  وكان  اجلائحة. 

مرتبطة   2020 عام  في  مرة  ألول  املخدرات  من  العالج  تلقي 
بالكوكايني، في حني تزايد تعاطي كوكايني “الكراك” في أوساط 
الفئات املهمشة في عدد أكبر من املدن والبلدان. ويشير املركز 
األوروبي للمخدرات إلى أن حوالي 000 7 شخص تلقوا العالج 
من تعاطي كوكايني “الكراك” في عام 2020، وهو ما ميثل ثالثة 
أضعاف العدد املسجل في عام 2016، وأبلغت إسبانيا وأيرلندا 
وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا وفرنسا عن زيادات كبيرة في عدد 
بلغ عن تزايد تعاطي كوكايني 

ُ
حاالت العالج. وإضافة إلى ذلك، أ

“الكراك” في أملانيا وفرنسا. وتبني أحدث بيانات حتليل مياه 
الصرف الصحي على مستوى البلديات في 13 مدينة أوروبية 
وجود رواسب كوكايني “الكراك” في جميع املدن، وُوجدت أكبر 
كمية منها في أمستردام وأنتويرب. وفي أيرلندا، خلص تقرير 
يدرس نطاق إساءة استعمال مواد اإلدمان في تاالغت )وهي أكبر 
بلدة تابعة ملدينة دبلن( إلى أن البلدة سجلت في عام 2020 أعلى 
فيد بأن الكوكايني هو 

ُ
معدالت إساءة استعمال مواد اإلدمان. وأ

ثاني أكثر املخدرات تعاطيا، في حني ازداد عدد اإلحاالت إلى 
خدمات العالج من تعاطي الكوكايني في البلدة بنسبة 18 في 

املائة من عام 2019 إلى عام 2020.

وكوكايني  الكوكايني  تعاطي  انتشار  ما يرتبط  وكثيرا   -883
“الكراك” مبشاكل صحية واجتماعية مختلفة، مما يتطلب رصدا 
أوثق للحالة وتدخالت أدق استهدافا. ويواجه األشخاص الذين 
يتعاطون كوكايني “الكراك” والذين جعلوه قابال للذوبان من أجل 
البشرية  املناعة  نقص  بفيروس  باإلصابة  أكبر  مخاطر  حقنه 
والتهاب الكبد C، ويتعرضون للمالحقة اجلنائية أكثر من غيرهم 
نتيجة لسلوكهم العنيف وما يعانونه من مشاكل الصحة العقلية، 
وهو ما يرتبط كثيرا باستهالك هذه املادة بوتيرة عالية. ومن 
ثم، هناك حاجة إلى زيادة االستثمار في االستجابات اخلدمية 
املتخصصة التي تستهدف من يعانون من مشاكل صحية تتعلق 
بتعاطي كوكايني “الكراك”، إلى جانب التدابير التي تستهدف 
التصدي ملا يتصل بتعاطي كوكايني “الكراك” من عنف ومشاكل 

مجتمعية.

تعقد  زيادة  أيضا  للمخدرات  األوروبي  املركز  ويالحظ   -884
مشاكل  تزايد  مع  املنطقة،  داخل  املخدرات  تعاطي  أمناط 
املخدرات املتصلة باملنتجات الطبية، واملؤثرات النفسانية اجلديدة 
الكيتامني وحمض غاما– للمراقبة، ومواد مثل  غير اخلاضعة 
هيدروكسي الزبد واملادة غاما–بوتيروالكتون في بعض البلدان. 
وُيعزى اجلانب األكبر من األضرار الناجمة عن تعاطي املخدرات 
غير املشروعة إلى تعاطي املؤثرات األفيونية، باالقتران مع مواد 

أخرى في كثير من األحيان.

ر بنحو 800 5 حالة وفاة ناجمة عن  ومع تسجيل ما ُيقدَّ  -885
جرعات مفرطة تنطوي على مخدرات غير مشروعة في االحتاد 
رت نسبة الوفيات الناجمة عن جرعات  دِّ

ُ
األوروبي في عام 2020، ق

17,4 حالة وفاة لكل مليون من  مفرطة في تلك املنطقة بنحو 
السكان البالغني. وتظهر املؤثرات األفيونية في حوالي ثالثة أرباع 
هذه الوفيات، وأبلغت النمسا والنرويج عن ازدياد عدد الوفيات 
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املتصلة بالهيروين واملورفني في عام 2020. وفي تقارير السمية 
ذكر  أيضا  يشيع  باملخدرات،  املرتبطة  الوفاة  بحاالت  املتعلقة 
البنزوديازيبينات، وإن كان من غير الواضح ما إذا كانت قد ُوصفت 
ألغراض عالجية. وبالنظر إلى الزيادة الكبيرة في عدد الوفيات 
الناجمة عن جرعات مفرطة في الفئة العمرية 50-64 عاما )حيث 
ازداد بنسبة 82 في املائة بني عامي 2012 و2020(، يلزم بذل جهود 
أكبر لفهم تعاطي املؤثرات األفيونية في تلك الفئة العمرية، وتلبية 
الذين يعانون من مشاكل مزمنة متعلقة  احتياجات األشخاص 

باملخدرات والصحة.

وكلفت حكومة السويد املجلس الوطني للصحة والرعاية   -886
توافر  زيادة  تعزز  وتنفيذ مبادرات  باقتراح ووضع  االجتماعية 
النالوكسون بغية احلد من عدد الوفيات الناجمة عن املؤثرات 
األفيونية. وبالتزامن مع ذلك، تقود الوكالة السويدية للمنتجات 
الطبية أيضا دراسة مستمرة إلمكانية تصنيف النالوكسون على 

نحو يتيح احلصول عليه دون وصفة طبية.

تعاطي  في  املسجل  التنازلي  االجتاه  من  الرغم  وعلى   -887
املخدرات باحلقن في املنطقة في العقد املاضي، ال يزال التوافر 
املحدود نسبيا للمعلومات املتعلقة بأحدث أمناطه يشكل مجاال 
مثيرا للقلق بالنظر إلى ما يرتبط به من مشاكل صحية. وعلى 
الرغم من أن الهيروين طاملا ارتبط في العديد من البلدان بتعاطي 
املخدرات باحلقن، فإن أحدث بيانات العالج تشير إلى أن 22 في 
املائة فقط من األشخاص الذين تلقوا العالج ألول مرة وأفادوا 
بأن الهيروين كان املخدر الرئيسي املتعاطى لديهم، أفادوا بأن 
احلقن كان طريقة تعاطيهم الرئيسية، وهو ما ميثل انخفاضا عن 
نسبة 35 في املائة املسجلة في عام 2013. ومع ذلك، ال تتوفر 
سوى معلومات محدودة عن األمناط املتعلقة باملخدرات األخرى 
التي يجري تعاطيها باحلقن، ومن ثم عن األضرار املرتبطة بهذا 
السلوك. وال يزال الرصد األدق لالجتاهات السائدة فيما يخص 
تعاطي املخدرات باحلقن والتشخيص املبكر لإلصابة باألمراض 

املنقولة بالدم، إن ُوجدت، من بني املحاور الهامة للتدخالت.

جائحة بداية  منذ  الليلية  احلياة  أنشطة  تعطل  وعقب   -888 
ديوكسي  4،3-ميثيلني  مادة  تعاطي  استمر مستوى  كوفيد-19، 
ميثامفيتامني في أوروبا في االنخفاض في عام 2020، كما يتضح 
من االنخفاض الكبير في عدد الزيارات إلى غرف الطوارئ في 
 املستشفيات بسبب هذه املادة. ويبدو أن مستوى تعاطيها في
عام 2021 أقل من مستوياته قبل اجلائحة، وإن كان لم يتضح 
بعد ما إذا كان سيرتفع مرة أخرى مع قيام البلدان برفع القيود 

املتصلة بجائحة كوفيد-19.

املنصات  استخدام  تزايد  عن  البلدان  معظم  وأبلغت   -889
من  احلد  خدمات  وتقدمي  املخدرات  من  للعالج  اإللكترونية 
الضرر بغية تقليل اآلثار الصحية واالجتماعية الضارة لتعاطي 
املخدرات أثناء اجلائحة، وأفادت بأنها اختارت منذ ذلك احلني 
زيادة استخدام التطبيب عن بعد، والزيارات مبواعيد مسبقة، 
وعقد احللقات الدراسية الشبكية ألغراض التوعية والتثقيف. 
ولوحظت بعض الصعوبات في تقدمي هذه اخلدمات العالجية، 

مبا في ذلك ضرورة أن يكون الزبائن قادرين على الوصول إلى 
اخلدمات الرقمية، إلى جانب صعوبة الوصول إلى متلقي العالج 
ألول مرة. ويلزم االضطالع مبزيد من الرصد والتقييم لفعالية 
العالج من املخدرات وخدمات احلد من الضرر عبر اإلنترنت في 

األجل الطويل.

في  رئيسيا  عنصرا  تشكل  العالج  خدمات  ألن  ونظرا   -890
“من  املعنونة  املخدرات،  ملكافحة  املتحدة  اململكة  استراتيجية 
الضرر إلى األمل: اخلطة العشرية للمخدرات من أجل احلد من 
دمت تعهدات بتمويل إضافي قدره 

ُ
اجلرمية وإنقاذ األرواح”، ق

للمجالس  دوالر(  مليون   18,75( إسترليني  جنيه  مليون   15,5
املحلية املسؤولة عن توفير خدمات العالج والتعافي من املخدرات 
والكحول للفترة 2022-2023. وتعكف هيئة التثقيف الصحي في 
 إنكلترا على إعداد استراتيجية مقابلة للعاملني في مجال خدمات
العالج من املخدرات من أجل تعزيز اخلطة العشرية واستكمال 

تنفيذها.

ر معهد اقتصاديات الصحة والرعاية  وفي السويد، قدَّ  -891
الطبية أن تعاطي املخدرات كلف املجتمع السويدي ما مجموعه 
38,5 مليون كرونة )3,41 ماليني دوالر( في عام 2020. ويشمل 
هذا الرقم التكاليف املباشرة وغير املباشرة وغير امللموسة لتعاطي 
املخدرات. وفي حزيران/يونيه 2021، نشر املجلس الوطني للصحة 
والرعاية الجتماعية دراسة حول الشباب الذين يرتكبون جرائم 
املخدرات، والعقوبات التي ُوقعت عليهم، وخدمات الرعاية والدعم 
الالحقة التي تقدمها دوائر اخلدمات االجتماعية. وفي حزيران/
شر أيضا تقرير آخر يركز على الوفيات املرتبطة 

ُ
يونيه 2022، ن

بأنواع مختلفة من املخدرات وفئات سكانية مختلفة، استنادا إلى 
بيانات عام 2019.

أن نحو  إلى  العالج  بيانات  وفي كرواتيا، تشير أحدث   -892
ثلث من يتلقون العالج من املخدرات هم من النساء، الالتي كثيرا 
ما يواجهن حتديات محددة، مبا في ذلك غياب الدعم األسري 
األساسي، ونقص الشبكات االجتماعية، وارتفاع معدالت البطالة، 
واالفتقار إلى السكن. وتبعا لذلك، ازداد التركيز منذ عام 2021 
على تطوير خدمات العالج لفائدة النساء الالتي يعانني من مشاكل 
تعاطي املخدرات وتعزيز التعاون بني الوكاالت احلكومية في تقدمي 
نشئت أيضا جلنة متعددة 

ُ
تلك اخلدمات. وفي الوقت نفسه، أ

القطاعات لتقييم فعالية مختلف برامج إعادة التأهيل النفسي 
وإعادة اإلدماج االجتماعي، مبا في ذلك البرامج املوجهة للنساء 

الالتي يعانني من مشاكل تعاطي املخدرات.

التدخني  في  كبيرا  انخفاضا  آيسلندا  وشهدت   -893
خالل  من  املراهقني  بني  املخدرات  وتعاطي  وشرب الكحول 
املبادرات التي متولها الدولة والتي تروج للبدائل األكثر صحية، 
مبا في ذلك األلعاب الرياضية واألنشطة املوجهة نحو األسرة 
والعروض الثقافية. وفي املؤمتر السنوي لشباب الكوكب لعام 
2022، الذي عقد في ريكيافيك في أيلول/سبتمبر 2022، دعي 
اخلبراء إلى مناقشة الوقاية من تعاطي مواد اإلدمان بناء على 

منوذج الوقاية اآليسلندي.
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واو- أوقيانوسيا

يشكل ازدياد تعاطي املخدرات، وخصوصا امليثامفيتامني، ونشاط 
اجلماعات اإلجرامية املنظمة حتديا للعديد من املجتمعات املحلية 
في منطقة املحيط الهادئ، وذلك نتيجة غير مباشرة لزيادة االجتار 

بالكوكايني وامليثامفيتامني في دول املحيط الهادئ اجلزرية.

ال تزال املعلومات غير متوافرة عن مدى تعاطي املخدرات والطلب 
َحثُّ احلكومات في 

ُ
على العالج في دول املحيط الهادئ اجلزرية. وت

املنطقة، بدعم من الشركاء الثنائيني واملنظمات اإلقليمية والدولية، 
على إعطاء األولوية جلمع تلك البيانات وتوفير خدمات الوقاية 

والعالج القائمة على األدلة.

الرئيسية 1- التطورات 

يتزايد االجتار بالكوكايني والهيروين وامليثامفيتامني في   -894
لالجتار  املستخدمة  األساليب  أن  كما  الهادئ،  املحيط  منطقة 
باملواد آخذة في التطور. وال تزال دول وأقاليم جزر املحيط الهادئ 
الالتينية  أمريكا  ب بني  املهرَّ للكوكايني  كمناطق عبور  ستخدم 

ُ
ت

 إلى ذلك، أصبحت جزر املحيط 
ً
وأستراليا ونيوزيلندا. وإضافة

الهادئ مواقع لإلنتاج واالستهالك غير املشروعني، للميثامفيتامني 
خصوصا، وتفيد التقارير بأن الشبكات املحلية لالجتار باملخدرات 

تعمل مع اجلماعات عبر الوطنية.

ويشهد االجتار بالفنتانيل وغيره من املؤثرات األفيونية   -895
اخلطرة توسعا ليشمل األسواق في أوقيانوسيا، ما ميثل حتديا 
املثال، ُضبطت كمية قياسية من  عامليا متصاعدا. فعلى سبيل 
الفنتانيل في أستراليا في شباط/فبراير 2022، وتواصل نيوزيلندا 
اإلبالغ عن استبانة مؤثرات أفيونية اصطناعية غير طبية ناشئة، 

كما هو موضح أدناه.

وتتسم أوقيانوسيا بحدود بحرية شاسعة وسهلة االختراق،   -896
وهي ال تزال شديدة التعرض لالجتار الواسع النطاق باملخدرات 
والسالئف وما يتصل بذلك من مخاطر مثل غسل األموال وتعاطي 
املخدرات وإنتاجها غير املشروع على الصعيد املحلي. وعالوة 
على ذلك، ال تزال الدول غير األطراف في االتفاقيات الدولية 
الثالث ملراقبة املخدرات تتركز في هذه املنطقة. وتهيب الهيئة 
مجددا بالدول غير األطراف اتخاذ خطوات نحو االنضمام إلى 
االتفاقيات وتنفيذها تنفيذا كامال. وتشجع الهيئة أيضا الشركاء 
اإلقليميني والثنائيني على تقدمي الدعم لتحقيق هذه الغاية، 
حتى تتمكن هذه الدول من االستفادة من االلتزام باالتفاقيات، 
ومنع  للمراقبة،  اخلاضعة  األدوية  توافر  في حتسني  وال سيما 
االجتار باملخدرات والتصدي له، وتوفير خدمات الوقاية والعالج 
وإعادة التأهيل القائمة على األدلة. وال تزال الهيئة ملتزمة بدعم 
البلدان في أوقيانوسيا بوسائل منها تنفيذ مذكرة التفاهم بني 
منظمة اجلمارك في أوقيانوسيا والهيئة، واألنشطة املضطلع بها من 
خالل البرنامج العاملي لالعتراض السريع للمواد اخلطرة )برنامج 

م.
ُّ
غريدس( ومشروع الهيئة للتعل

وأوقيانوسيا من املناطق التي تثير قلقا خاصا فيما يتعلق   -897
بضمان ورصد توافر العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية لألغراض 
الطبية والعلمية. وعلى وجه اخلصوص، واستنادا إلى استهالك 
غ عنه، هناك تفاوت كبير بني بلدان املنطقة فيما 

َّ
املخدرات املبل

يتعلق باستهالك املسكنات األفيونية. وأبلغت أستراليا ونيوزيلندا 
عن مستويات استهالك أعلى بكثير من البلدان اجلزرية األخرى 
في املحيط الهادئ. وال يزال حتديد مستويات استهالك املؤثرات 
العقلية في أوقيانوسيا يشكل حتديا، على اعتبار أن الثلث فقط من 
البلدان واألقاليم الواقعة في املنطقة قدم بيانات عن االستهالك 
بشأن أي مؤثر عقلي في السنوات القليلة املاضية. وتشدد الهيئة 
على عدم كفاية ما هو متوفر من العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية 
في بعض بلدان املنطقة، وتؤكد أهمية ضمان توافر املواد اخلاضعة 
للمراقبة الدولية والوصول إليها على نحو كاف لألغراض الطبية، 
وفي الوقت نفسه ضمان االستعمال الرشيد لهذه املواد في البلدان 
غة عن ارتفاع مستويات االستهالك. وتشجع الهيئة املجتمع 

ِّ
املبل

الدولي واملنظمات اإلقليمية ذات الصلة والشركاء الثنائيني على 
وغيرها  أوقيانوسيا  في  النامية  الصغيرة  اجلزرية  الدول  دعم 
من املناطق في حتسني توافر املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية 
لألغراض الطبية. ويرد مزيد من املعلومات عن التطورات األخيرة 
في ملحق هذا التقرير السنوي املعنون “حتى ال ُيترك أي مريض 
خلف الركب: التقدم املحرز في ضمان سبل احلصول على كميات 
الطبية  لألغراض  الدولية  للمراقبة  اخلاضعة  املواد  من  كافية 

والعلمية”)169(.

اإلقليمي 2- التعاون 

للمساعدة في التصدي للتوسع في تهريب الفنتانيل وغيره   -898
من املؤثرات األفيونية اخلطرة إلى األسواق في أوقيانوسيا، شاركت 
ونيوزيلندا، وكذلك جزر سليمان وجزر كوك وساموا  أستراليا 
وفيجي وكيريباس، بالتنسيق مع منظمة اجلمارك في أوقيانوسيا، 
في العملية GAPZ التي أدارتها الهيئة في الفترة من تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2021 إلى كانون الثاني/يناير 2022. وتبادلت الوكاالت 
املعلومات االستخبارية لتحديد وتفكيك نقاط الصنع  املشاركة 
والتوزيع غير املشروعني فيما يتعلق مبواد الغابابنتني والبريغابالني 
ب عبر البريد الدولي  هرَّ

ُ
والزيالزين والزوبيكلون غير الطبية التي ت

والبريد السريع وخدمات التوصيل والطرائق ذات الصلة. 

العاملي  البرنامج  إطار  وفي   ،2022 آذار/مارس  وفي   -899
لالعتراض السريع للمواد اخلطرة )برنامج غريدس( التابع للهيئة، 
ألصحاب  أقاليمية  مشاورة  الشريكة  واملنظمات  الهيئة  أجرت 
ملنع  واخلاص  العام  القطاعني  بني  الشراكات  بشأن  املصلحة 
االجتار باملواد اخلطرة عبر اإلنترنت. وشارك في هذه الفعالية 
موظفو اخلطوط األمامية من جزر سليمان وساموا وفيجي ومنظمة 
اجلمارك في أوقيانوسيا، وكان الهدف منها تعزيز جهود احلكومات، 
ومن خاللها الشركاء من القطاع اخلاص، للتعاون على منع إساءة 
استعمال اخلدمات املشروعة املتصلة باإلنترنت ألغراض االجتار 

باملؤثرات األفيونية االصطناعية غير الطبية واخلطيرة.
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في  اجلمارك  منظمة  قدمت   ،2022 أيار/مايو  وفي   -900
أوقيانوسيا، بدعم من قوة احلدود األسترالية، التدريب ملوظفي 
إنفاذ القانون على احلدود في الوكاالت األعضاء بشأن أمن احلدود 
البحرية، مبا في ذلك االجتار باملخدرات واستخدام التطبيق اخلاص 
بالزوارق الصغيرة في املحيط الهادئ التابع ملنظمة اجلمارك في 
أوقيانوسيا، الذي يساعد األعضاء في جمع املعلومات عن حركة 
اليخوت في املنطقة. وشارك في التدريب ضباط من بابوا غينيا 
اجلديدة وباالو وجزر سليمان وجزر كوك وجزر ماريانا الشمالية 
وفيجي وناورو. وسلطت منظمة اجلمارك في أوقيانوسيا الضوء 
على الزيادة في االجتار باملخدرات في منطقة املحيط الهادئ، 
والحظت أيضا أن كمية كبيرة من املعلومات يجري تبادلها بني الدول 
في مجال تعقب اليخوت في جميع أنحاء املنطقة. وفي تشرين 
الثاني/نوفمبر 2021، تلقى مسؤولون عن إنفاذ القانون من تونغا 
وفيجي تدريبا من املكتب املعني باملخدرات واجلرمية على التحقيق 

في اجلرائم البحرية، مبا في ذلك قضايا االجتار باملخدرات.

آب/  5 إلى   1 من  فيينا  في  غريدس  برنامج  وعقد   -901 
بشأن  العمليات  ملوظفي  األول  العاملي  املؤمتر   2022 أغسطس 
واملواد  االصطناعية  األفيونية  واملؤثرات  الفنتانيالت  اعتراض 
اخلطرة ذات الصلة. وجمع احلدث أكثر من 140 مشاركا من 
جميع أنحاء العالم، مبن فيهم 5 مشاركني من أستراليا وفيجي 
ونيوزيلندا ومنظمة اجلمارك في أوقيانوسيا، شاركوا في التوعية 

العملية وبناء القدرات فيما يتعلق باملواد األفيونية االصطناعية.

وُعقد املؤمتر اإلقليمي األول إلنفاذ القانون في املحيط   -902
الهادئ، حول موضوع “الشراكة لتعطيل اجلرمية في املحيط الهادئ”، 
في آب/أغسطس 2022 في ديناراو، فيجي، بالشراكة مع رؤساء 
الشرطة في جزر املحيط الهادئ ومنظمة اجلمارك في أوقيانوسيا 
ومنتدى تطوير نظم الهجرة في منطقة املحيط الهادئ. وكان الهدف 
الرئيسي للمؤمتر هو إنشاء شبكة من الباحثني واملمارسني في مجال 
إنفاذ القانون وإعداد مجموعة من البحوث بشأن مسائل وممارسات 
إنفاذ القانون في منطقة املحيط الهادئ نظرا لتنامي الشبكات 
اإلجرامية في املنطقة. وشارك املكتب في املؤمتر، مسلطا الضوء 
على التحديات التي يطرحها توسع سوق املخدرات االصطناعية غير 
املشروعة لتشمل املناطق املجاورة ملنطقة املحيط الهادئ، وآثاره غير 

املباشرة، والتوصيات املتعلقة مبعاجلة الوضع. 

أيلول/  9 إلى   6 من  فيينا  في  غريدس،  برنامج  وعقد   -903 
سبتمبر 2022، االجتماع العملياتي السنوي اخلامس بشأن مكافحة 
االجتار بالعقاقير االصطناعية واملواد الكيميائية اخلطرة من خالل 
خدمات البريد والبريد السريع والشحن اجلوي. وضم احلدث 
ما يقرب من 60 موظفا من 30 حكومة ومنظمة دولية، مبن فيهم 3 
مشاركني من أستراليا وواليات ميكرونيزيا املوحدة ومنظمة اجلمارك 
في أوقيانوسيا. وعقدت البلدان املشاركة أيضا اجتماعات ثنائية 

ومتعددة األطراف لتعزيز التعاون عبر احلدود، بتيسير من الهيئة.

واستضاف برنامج غريدس ورشة العمل األقاليمية املتعلقة   -904
باملواد  االجتار  ملنع  واخلاص  العام  القطاعني  بني  بالشراكات 
 اخلطرة، التي عقدت في شرم الشيخ مبصر من 11 إلى 14 أيلول/

من 120 ممثال  من  أكثر  احلدث  هذا  2022. وحضر   سبتمبر 
30 حكومة و5 منظمات دولية و15 من مقدمي اخلدمات املتصلة 
باإلنترنت ورابطاتهم، مبا في ذلك 4 مشاركني من أستراليا ومنظمة 
اجلمارك في أوقيانوسيا. وتبادل املشاركون أفضل املمارسات وأمثلة 
على حاالت متعلقة باستغالل وكاالت القطاع اخلاص واملنصات 
اإللكترونية لالجتار باملواد اخلطرة بهدف تعزيز التعاون العملياتي 
املشروعة  استخدام اخلدمات  إساءة  ملنع  عبر احلدود  الدولي 

املتصلة باإلنترنت في املستقبل.

ل الستخدام النمائط اإللكترونية في مشروع الهيئة  سجَّ
َ
وت  -905

للتعلم ما مجموعه 22 من مسؤولي مراقبة املخدرات لدى السلطات 
الوطنية املختصة في خمسة من بلدان املنطقة، هي: أستراليا، 
بابوا غينيا اجلديدة، فيجي، كيريباس، نيوزيلندا. وتوفر النمائط 
اإللكترونية الدعم إلى الدول التي تعمل على توسيع قدرتها على 
املراقبة املشروعة للمخدرات واملؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية 

وتعميق فهمها لإلطار الدولي ملراقبة املخدرات.

الوطنية واإلجراءات  والسياسات  3- التشريعات 

في أستراليا، يتواصل تنفيذ اإلصالحات املتعلقة باملؤثرات   -906
األفيونية الصيدالنية، مبا في ذلك تصغير عبوات منتجات املؤثرات 
ثة  األفيونية املوصوفة طبيا الفورية املفعول، وإدراج بيانات محدَّ
عن دواعي استعمال املنتجات، ووضع بيانات حتذيرية في نصوص 
العبوات  املواد على  بيانات حتذيرية بشأن فئة  مؤطرة، ووضع 
وفي النشرات الداخلية. وتوجد اآلن لوائح للحد من استخدام 
لصقات الفنتانيل لعالج األلم لدى مرضى السرطان واملرضى الذين 
يتلقون الرعاية امللطفة وفي ظروف استثنائية، وكذلك عندما تكون 
املسكنات األخرى غير مناسبة أو ثبت أنها غير فعالة وحيث ُوجد 
ثت دواعي استعمال  أن األلم يستجيب للمؤثرات األفيونية. كما ُحدِّ
الذين  املرضى  الستخدام  ليست  أنها  لبيان  الفنتانيل  لصقات 

ال يتحملون بالفعل املؤثرات األفيونية.

وأنشأت دائرة اإليرادات واجلمارك في فيجي وحدة مراقبة   -907
الشحن اجلوي في نادي، فيجي، في كانون الثاني/يناير 2022 
املعني  املكتب  املشترك بني  برنامج مراقبة احلاويات  في إطار 
باملخدرات واجلرمية ومنظمة اجلمارك العاملية وبتمويل من قوة 
احلدود األسترالية. وستحدد الوحدة أوصاف إرساليات الشحن 
اجلوي من أجل منع جملة أمور منها االجتار باملخدرات والسالئف. 

قر قانون تشريع فحص املخدرات ومواد اإلدمان )رقم 2( 
ُ
وأ  -908

لسنة 2021 في نيوزيلندا في تشرين الثاني/نوفمبر 2021. ويوفر 
التشريع إطارا قانونيا دائما خلدمات فحص املخدرات التي جتري 
اختبارات علمية على املواد غير املعروفة من أجل حتديد هويتها 
وتكوينها املحتملني، وتفسير النتائج، وتوفير املعلومات لألشخاص 
الذين يقدمون عينات، بهدف تقليل املخاطر واألضرار من خالل 
مساعدة الناس على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استخدام عقاقير 
معينة، دون الترويج الستخدامها أو االدعاء بأن استخدامها آمن. 
وُسنَّ القانون بعد انتهاء سريان التشريع املؤقت بشأن خدمات 
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فحص املخدرات واملواد الذي كان ساريا في الفترة من كانون األول/
ديسمبر 2020 إلى كانون األول/ديسمبر 2021. 

واشترع البرملان النيوزيلندي القانون التعديلي بشأن النقل   -909
البري )القيادة حتت تأثير املخدرات( في آذار/مارس 2022، حيث 
أنشئ مبوجبه نظام الختبار السوائل الفموية على جانب الطريق 
للتحري عما إذا كان السائقون قد تعاطوا املخدرات مؤخرا. ومن 
املتوقع أن يدخل اختبار املخدرات العشوائي على جانب الطريق 
حيز النفاذ اعتبارا من عام 2023 لردع القيادة حتت تأثير املخدرات، 
بع فيه نهج مشابه الختبار الكحول عن طريق التنفس، مع وضع  وسُيتَّ
حدود جنائية وعتبات انتهاك فيما يخص 25 عقارا. وكان ما يقرب 
من 30 في املائة من جميع وفيات الطرق في البلد في عام 2019 

مرتبطة بتعاطي مواد أخرى غير الكحول. 

العقاقير  استعمال  إساءة  أمر  نيوزيلندا  برملان  وأقر   -910
)التصنيف وافتراض التوريد( لسنة 2022 في أيار/مايو 2022، 
وأدى ذلك إلى تغيير تصنيف 49 مادة في جداول قانون إساءة 
استعمال العقاقير لسنة 1975، مبا في ذلك جدولة عدد من نظائر 
الفنتانيل والقنبينات االصطناعية واملؤثرات األفيونية االصطناعية 
واألدوية املوصوفة طبيا والسالئف الكيميائية. وصدر في نيوزيلندا 
أمر مؤقت لتصنيف املخدرات فيما يخص اإلتيزوالم، وهو من 
مشتقات البنزوديازيبني، ويسري مفعوله اعتبارا من 17 شباط/
فبراير 2022. وكان من املقرر أن ينتهي سريان األمر في 16 شباط/

فبراير 2023، مع إمكانية التمديد ملدة عام واحد.

وفي كانون األول/ديسمبر 2021، اعتمد برملان بابوا غينيا   -911
وقانون   ،2021 لسنة  للمراقبة  املواد اخلاضعة  قانون  اجلديدة 
لقانون  ل  املعدِّ  )1 )التعديل رقم   2021 العقاقير اخلطرة لسنة 
العقاقير اخلطرة لسنة 1952، وينصان على تنظيم املواد اخلاضعة 
للمراقبة وجترمي األفعال املتعلقة باستعمال العقاقير غير املشروعة 

والسالئف الكيميائية واألدوات ذات الصلة.

الثاني/ تشرين  في  جري 
ُ
أ الذي  التعديل  وبعد   -912 

نوفمبر 2020 على قانون تونغا ملكافحة املخدرات غير املشروعة، 
الذي استهدف التصدي لصنع امليثامفيتامني واالجتار به واستعماله 
على نحو غير مشروع، دخل قانون مكافحة املخدرات غير املشروعة 
)املعدل( لعام 2021 حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، 
الذي استحدث، في جملة أمور، قسما عن اجلرائم املتعلقة بتزويد 

األطفال باملخدرات وإشراك األطفال في االجتار باملخدرات. 

واشترع برملان فانواتو قانون القنب الصناعي والقنب الطبي   -913
في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 لتنظيم ومراقبة استيراد وزراعة 
القنب الصناعي وبذور القنب وصنع وتصدير القنب الصناعي 
والقنب الطبي. ونتيجة لذلك، اعتمد البرملان تشريعا يعدل قانون 
القنب  إنتاج  لغرض  القنب  بزراعة  للسماح  اخلطرة  العقاقير 

الصناعي والقنب الطبي. 

ويتخذ عدد من البلدان واألقاليم في أوقيانوسيا خطوات   -914
للمشاركة في املنظمات واملبادرات الدولية. وفي تشرين الثاني/

نوفمبر 2021، انضمت واليات ميكرونيزيا املوحدة إلى املنظمة 
الدولية للشرطة اجلنائية )اإلنتربول(. وفي آذار/مارس 2022، 
انضمت دائرة جمارك بابوا غينيا اجلديدة إلى برنامج مراقبة 
احلاويات املشترك بني املكتب املعني باملخدرات واجلرمية ومنظمة 
اجلمارك العاملية من أجل تدريب وجتهيز موظفي اجلمارك وغيرهم 
من موظفي إنفاذ القانون في مجال حتديد ومنع حركة البضائع غير 
املشروعة عبر احلدود. وفي حزيران/يونيه 2022، أعلنت حكومة 

جزر سليمان أن البلد سينضم إلى منظمة اجلمارك العاملية. 

واالجتار والصنع  واإلنتاج  4- الزراعة 

في حني أن أستراليا ونيوزيلندا ال تزاالن تستأثران مبعظم   -915
بالكوكايني  االجتار  فإن  أوقيانوسيا،  في  املضبوطة  املخدرات 
والهيروين وامليثامفيتامني آخذ في االزدياد في دول جزر املحيط 
الهادئ، حيث يظهر صنع امليثامفيتامني غير املشروع إلى جانب 

استمرار زراعة القنب غير املشروعة.

وفي الفترة ما بني 1 متوز/يوليه 2021 و30 حزيران/يونيه   -916
2022، ضبطت الشرطة االحتادية األسترالية 789 18 كيلوغراما 
من املخدرات والسالئف غير املشروعة، تشمل 139 8 كيلوغراما 
من امليثامفيتامني، و564 2 كيلوغراما من القات، و044 2 كيلوغراما 
من الكوكايني، و371 1 كيلوغراما من السالئف، و155 1 كيلوغراما 
من القنب، و857 كيلوغراما من الهيروين، و440 كيلوغراما من 
الغاما-بوتيروالكتون )GBL(. وأسفرت العمليات الكبرى املنفذة في 
الفترة من متوز/يوليه 2021 إلى حزيران/يونيه 2022 عن ضبط 
كميات كبيرة من الكوكايني وامليثامفيتامني والهيروين كانت قد 
جر بها ضمن أنحاء مختلفة من البلد. 

ُّ
ُهربت إلى أستراليا وات

وأبلغت السلطات األسترالية عن ضبطية بحجم قياسي قدرها 
أكثر من 11 كيلوغراما من الفنتانيل النقي مخبأة في حاوية بحرية 
 .2022 ملبورن، أستراليا، في شباط/فبراير  إلى ميناء  وصلت 
وكانت جميع املضبوطات السابقة من الفنتانيل في البلد بكميات 
 أقل من 30 غراما. وضبطت الشرطة كمية قياسية تزيد على
800 1 كيلوغرام من امليثامفيتامني مخبأة في شحنتني من حجر 
الرخام داخل حاويات بحرية وصلت إلى بورت بوتاني بأستراليا. 

وزاد االجتار بالكوكايني وامليثامفيتامني في نيوزيلندا في   -917
عام 2022. وُضبطت كمية قياسية تبلغ أكثر من 700 كيلوغرام 
من الكوكايني في شباط/فبراير 2022، في حاوية شحن غادرت 
من أمريكا اجلنوبية ووصلت إلى تاورانغا، نيوزيلندا. وفي الشهر 
نفسه، ضبطت السلطات كمية قياسية قدرها 613 كيلوغراما من 
امليثامفيتامني كانت قد وصلت إلى مطار أوكالند في شحنة جوية. 
وأبلغت حكومة نيوزيلندا عن انخفاض في االجتار براتنج القنب 
ونبتاته وزيته واألفيون والهيروين واملورفني وباملؤثرات األفيونية 
الصيدالنية املسربة أو املزيفة وبامليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني 

 .)MDMA(

مضبوطات  في  كبير  انخفاض  عن  نيوزيلندا  وأبلغت   -918
القنبينات االصطناعية واليوتيلون واإلتيزوالم في عام 2021. 
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عن  أبلغت  نيوزيلندا  في  والشرطة  اجلمارك  أن سلطات  غير 
حوادث من خالل منصة نظام اإلخطار باحلوادث التابع ملشروع 
آيون )نظام “آيونيكس”( التابعة للهيئة تتعلق بضبطيات عديدة 
الغاما-بوتيروالكتون  هما  للمراقبة،  خاضعتني  غير  ملادتني 
)GBL( واليوتيلون، خالل املرحلة الثانية من عملية سكيبجاك 

 .)Operation Skipjack(

بلغ عن زيادة في اجلرائم املتصلة باملخدرات 
ُ
وفي فيجي، أ  -919

ذات الصلة بزراعة القنب املحلية واستخدام البلد من جانب شبكات 
االجتار باملخدرات كنقطة عبور لتهريب املخدرات إلى بلدان أخرى 
في أوقيانوسيا. ولوحظت أيضا زيادة في االجتار باملخدرات داخل 
البلد. وأسفرت عملية مشتركة بني دوائر اجلمارك والشرطة عن 

كشف امليثامفيتامني في املطار في نادي، فيجي.

وفي آذار/مارس 2022، ضبطت سلطات اجلمارك في جزر   -920
ماريانا الشمالية 2,2 كيلوغرام من امليثامفيتامني، وهو ما ميثل أكبر 
ضبطية للمادة قامت بها سلطات اجلمارك في اإلقليم في السنوات 
اخلمس املاضية. وُضبطت كمية أخرى قدرها 1,8 كيلوغرام من 

امليثامفيتامني في اإلقليم في حزيران/يونيه 2022.

وأبلغت سلطات إنفاذ القانون في ساموا عن ضبط أكثر   -921
من 100 1 نبتة قنب وعن القضاء على موقع لزراعة القنب غير 

املشروعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2021. 

وميكن االطالع على معلومات عن مراقبة السالئف واملواد   -922
الكيميائية التي يكثر استعمالها في الصنع غير املشروع للمخدرات 
واملؤثرات العقلية في تقرير الهيئة لعام 2022 عن تنفيذ املادة 12 

من اتفاقية سنة 1988)170(.

والعالج 5- الوقاية 

املخدرات  تعاطي  مستويات  ازدياد  إلى  إشارات  هناك   -923
ذلك،  ومع  الهادئ.  املحيط  دول جزر  العالج في  والطلب على 
ال يزال هناك نقص في البيانات املتعلقة باحلالة. وتكرر الهيئة 
توصيتها بأن تعطي هذه الدول األولوية جلمع البيانات عن مدى 
انتشار تعاطي املخدرات والطلب على العالج. وسيساعد ذلك على 
وضع سياسات قائمة على األدلة ملكافحة املخدرات وخدمات الوقاية 
من املخدرات وعالجها. وتواصل الهيئة تشجيع الشركاء الثنائيني 
واملنظمات اإلقليمية والدولية على تقدمي الدعم لهذه الدول في 

هذا الصدد. 

وقد أظهر حتليل ملياه الصرف الصحي غطى نحو 56 في   -924
املائة من سكان أستراليا ارتفاعا في استهالك امليثامفيتامني في 
الفترة من كانون األول/ديسمبر 2021 إلى نيسان/إبريل 2022. 
وامليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني  الكوكايني  وانخفض استهالك 
أمفيتامني،  ديوكسي  )امليثيلني  والتينامفيتامني   )MDMA(
مع  والكيتامني،  والقنب  والفنتانيل  واألوكسيكودون   )MDA

.E/INCB/2022/4 (170)

امليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني  انخفاض قياسي في استهالك 
 )MDA ،( والتينامفيتامني )امليثيلني ديوكسي أمفيتامنيMDMA(
الهيروين في  وبينما ظل استهالك  والفنتانيل.  واألوكسيكودون 
العواصم مستقرا نسبيا خالل تلك الفترة، فقد ازداد استهالك 

الهيروين خارج العواصم.

ومن بني عينة من البالغني املقيمني في العواصم األسترالية   -925
الذين تعاطوا املخدرات عن طريق احلقن مرة واحدة على األقل 
شهريا في األشهر الستة السابقة، جتاوز امليثامفيتامني الهيروين 
باعتباره العقار املفضل في عام 2021 ألول مرة منذ بدء الرصد. 
غ عنه بني املشمولني بالعينة مستقرا 

َّ
وظل تعاطي الكوكايني املبل

 بعام 2020، وكان تعاطي القنب مؤخرا عند أدنى مستوى منذ 
ً
مقارنة

بدء الرصد. وأبلغ ستة في املائة من األفراد الذين شملتهم العينة 
عن تعاطي الفنتانيل غير املوصوف طبيا مؤخرا، وهذا نفس مستوى 
عام 2020. وأشارت الدراسات االستقصائية في عام 2021 لعينة 
من األشخاص الذين كانوا يتعاطون امليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني 
)“اإلكستاسي”( وغيره من املنشطات غير املشروعة بانتظام إلى 
أن تعاطي “اإلكستاسي” مؤخرا قد انخفض بشكل كبير في عام 
2021، ولكن تعاطي امليثامفيتامني ظل مستقرا بني عامْي 2020 
 و2021. وزاد تعاطي الكوكايني والكيتامني مؤخرا زيادة كبيرة خالل

الفترة نفسها. 

ومن بني عينة من البالغني الذين احتجزتهم الشرطة في   -926
أستراليا في عام 2021، أظهرت الفحوصات أن 77 في املائة تعاطوا 
نوعا واحدا على األقل من املخدرات، أي أقل من النسبة التي فعلت 
ذلك في عام 2020 )82 في املائة(. وتبني أن نحو نصف األشخاص 
الذين شملتهم العينة تعاطوا امليثامفيتامني )50 في املائة( أو القنب 
)45 في املائة(. وكان معدل تعاطي امليثامفيتامني في الشهر السابق 
غ عنه ذاتيا مستقرا ملعظم عام 2021 حتى انخفض في تشرين 

َّ
املبل

األول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، في حني أن تعاطي القنب في 
الشهر السابق زاد في متوز/يوليه وآب/أغسطس من ذلك العام.

وأدت القيود املتعلقة بجائحة كوفيد-19 إلى قيام العديد   -927
من خدمات العالج بتكييف ممارساتها من خالل تقدمي اخلدمات 
عبر اإلنترنت ومنح مواعيد تقدمي اخلدمات الصحية عن بعد. وفي 
أستراليا، وبعد حدوث زيادة مستمرة في عدد حاالت العالج املتعلقة 
باألمفيتامينات بني فترة اإلبالغ البالغة 12 شهرا 2012/2011 
وفترة اإلبالغ البالغة 12 شهرا 2020/2019، انخفض عدد حاالت 
 .2021/2020 شهرا   12 البالغة  اإلبالغ  فترة  في  تلك  العالج 
وكان ما مجموعه 79 في املائة من حاالت العالج تلك في الفترة 
تعاطي  العالج من  واستمر  بامليثامفيتامني.  يتعلق   2021/2020

الهيروين في االنخفاض. 

وطورت مؤسسة مكافحة الكحول واملخدرات في أستراليا   -928
مجموعة أدوات قائمة على األدلة تسمى Path2Help، من أجل 
تقدمي املشورة والدعم اإلضافي لعائالت وأصدقاء األشخاص الذين 
يعانون من ضرر من الكحول واملخدرات غير املشروعة. وتتألف 
مجموعة األدوات من دليل وطني متاح عبر اإلنترنت يوفر روابط 
إلى خدمات الدعم واملعلومات املتاحة محليا. وبفضل موارد إضافية 
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لدعم األنشطة الرامية إلى احلد من تعاطي املخدرات والكحول 
دم الدعم لعدد 

ُ
واألضرار الناجمة عنها خالل جائحة كوفيد-19، ق

من مبادرات الوقاية اجلديدة، مبا في ذلك تطوير برنامج جديد 
للدعم يتاح بصورة رقمية وعبر اإلنترنت بعنوان ”become“، لفائدة 
األشخاص الذين تعرضوا لصدمات وأولئك الذين قد يعانون من 
مشاكل تتعلق بالكحول واملخدرات، وصحائف وقائع جديدة لبوابة 
اإلنترنت  املتاحة عبر   )Positive Choices( اإلجابية  اخليارات 
لدعم األسر والطالب واملعلمني في التعامل مع مشكالت تعاطي 
برنامج  إطار  وفي  أثناء اجلائحة.  األخرى  واملخدرات  الكحول 
طلق املشروع املتعلق باحلد من مخاطر 

ُ
اخليارات اإليجابية أيضا، أ

مواد اإلدمان غير املشروعة ”Illicit Project“ للوقاية من تعاطي 
 إلى ذلك، 

ً
املخدرات والكحول بني املراهقني األكبر سنا. وإضافة

وكجزء من مجموعة األدوات املتعلقة بامليثامفيتامني البلوري )الثلج( 
رت صحائف وقائع  وِّ

ُ
املتاحة عبر اإلنترنت ”Cracks in the Ice“، ط

 جديدة توفر معلومات عن كوفيد-19 واستخدام امليثامفيتامني
البلوري وأضراره.

وتشير التقديرات األولية إلى حدوث 842 1 حالة وفاة   -929
ناجمة عن املخدرات في أستراليا في عام 2020، حيث بلغ معدل 
الوفيات الناجمة عن تناول جرعات مفرطة من املخدرات التي 
حتتوي على األمفيتامينات أعلى مستوى منذ بدء الرصد. وارتفع 
املخدرات  من  املفرطة  اجلرعات  عن  الناجمة  الوفيات  معدل 
التي حتتوي على الكوكايني خمسة أضعاف في الفترة -2020
2014. وكان الهيروين هو األكثر شيوعا بني املؤثرات األفيونية 
املؤثرات  تعاطي هذه  الناجمة عن  الوفيات  استبينت في  التي 
في عام 2020. ووفقا لنظام معلومات الطبابة الشرعية الوطني 
الذي يغطي أستراليا ونيوزيلندا، زادت الوفيات املرتبطة باملواد 
غ عنها إلى اجلهات املتخصصة في التحقيق في 

َّ
األفيونية املبل

املمتدة  الفترة  الضعف خالل  بأكثر من  أستراليا  الوفيات في 
من عام 2001 - وهو عام كانت فيه الوفيات املرتبطة باملخدرات 
منخفضة بشكل استثنائي بسبب انخفاض توافر الهيروين- إلى 
عام 2018، حيث بلغت 393 1 حالة وفاة. وكانت املؤثرات األفيونية 
التي شاع حتديدها باعتبارها مساهمة في الوفاة هي املورفني 
والترامادول  واألوكسيكودون  وامليثادون  والهيروين  والكوديني 
والفنتانيل، وكثيرا ما شملت الوفيات املرتبطة باملؤثرات األفيونية 
أنواعا أخرى من املخدرات. وبني عامْي 2001 و2019، زاد عدد 
بلغ بها محققو الوفيات 

ُ
الوفيات املرتبطة بالبنزوديازيبني التي أ

وفاة  238 1 حالة  إلى  بأكثر من ثالثة أضعاف،  في أستراليا 
َل ما مجموعه 307 حاالت وفاة مرتبطة  في عام 2019. وُسجِّ
باملخدرات في نيوزيلندا في عام 2019، وهو ما ميثل 8 في املائة 

غ عنها في ذلك العام.
َّ
من جميع الوفيات املبل

شر التقرير البحثي املعنون “مؤشر الضرر للمخدرات 
ُ
ون  -930

درت فيه 
ُ
غير املشروعة 2020 في نيوزيلندا” في عام 2022، وق

التكلفة اإلجمالية للضرر الشخصي واملجتمعي الناجت عن تعاطي 
املخدرات غير املشروعة في نيوزيلندا مببلغ 904,3 1 ماليني دوالر 
نيوزيلندي، حيث كانت أكبر نسبة من الضرر الشخصي تعزى إلى 
نسب إلى 

ُ
تعاطي امليثامفيتامني، وأكبر نسبة من الضرر املجتمعي ت

تعاطي القنب.

ووفقا لالستقصاء الصحي النيوزيلندي للفترة من أيلول/  -931
سبتمبر 2020 إلى آب/أغسطس 2021، كان انتشار تعاطي القنب 
في العام السابق بني األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر 
در انتشار تعاطي القنب أسبوعيا على 

ُ
بنسبة 15,3 في املائة. وق

در انتشار 
ُ
األقل بني نفس الفئة العمرية بنسبة 4,5 في املائة. وق

تعاطي املنشطات األمفيتامينية في العام السابق بنسبة 1 في املائة 
بني من هم في سن 15 عاما فأكثر، وبنسبة 1,2 في املائة بني من 

تتراوح أعمارهم بني 16 و64 عاما.

وتبني من رصد مياه الصرف الصحي الذي شمل نسبة   -932
تصل إلى 75 في املائة من سكان نيوزيلندا أن كمية امليثامفيتامني 
املستهلكة في الربع الثاني من عام 2022 كانت أعلى من متوسط 
استهالك  وأن  السابقة  األربعة  األرباع  في  املكتشفة  الكمية 
امليثامفيتامني املكتشف خالل الفترة من متوز/يوليه 2021 إلى 
حزيران/يونيه 2022 قد استقر عند مستوى أعلى مما كان عليه 
في  “اإلكستاسي”  استهالك  واستمر  السابقة.  السنوات  في 
االستهالك  انخفاض  فترة من  بعد  املناطق  التزايد في معظم 
الكوكايني املستهلك في  2021. وكانت كمية  والتوافر في عام 
 الربع الثاني من عام 2022 أكبر من املتوسط املسجل في األرباع

األربعة السابقة.

 ،“Te Ara Oranga” ع نطاق مبادرة خفض امليثامفيتامني وُوسِّ  -933
لتشمل  نيوزيلندا،  في  نورثالند  منطقة  في  بنجاح  بت  ُجرِّ التي 
 .)Bay of Plenty( اجلزء الشرقي من منطقة باي أوف بالنتي
وتربط املبادرة اخلدمات الصحية القائمة على األدلة بأنشطة 
الشرطة في مجال الوقاية وإنفاذ القانون، وتشارك فيها منظمات 
مجتمعية. وهي تهدف إلى خفض الطلب على امليثامفيتامني من 
خالل مشاريع توائم بني موارد الشرطة واملجالس الصحية في 

املقاطعات واملنظمات غير احلكومية واملجتمع املحلي.

وفي عام 2022، أصدر نظام اإلنذار املبكر في نيوزيلندا   -934
املسمى High Alert، والذي يهدف إلى احلد من الضرر املرتبط 
باملخدرات في املجتمعات املحلية، تنبيها بشأن الفنتانيل املوجود 
في مسحوق أبيض يباع على أنه كوكايني أو ميثامفيتامني وجرى 
ربطه بوقوع أضرار صحية جسيمة. كما أصدر النظام تنبيها بشأن 
الكشف، ألول مرة في البالد، عن املؤثر األفيوني ميتونيتازين، 
إخطارات  اخلدمة  أصدرت  كما  الفنتانيل.  من  أقوى  ومفعوله 
بشأن كاثينون اصطناعي جديد اكُتشف ألول مرة في البلد، وهو 
ثنائي ميثيل البنتيلون؛ واملادة الكيميائية السامة غاليكول ثنائي 
ق على أنها 4،1-بيوتانديول )BD-1,4(؛ ومؤثر  سوَّ

ُ
اإليثيلني التي ت

أفيوني قوي للغاية، هو N-بيروليدينو إيتونيتازين )ُيعرف أيضا 
باسم إيتونيتازيبني(، يظهر في أقراص األوكسيكودون املزيفة؛ 
وبشأن الغش املحتمل للغاما-بوتيروالكتون واملواد من نوع الغاما-

بوتيروالكتون بخلطها بالشوائب؛ واملواد التي تزيف على أنها ميثيلني 
ديوكسي ميثامفيتامني.

وفي فيجي، لوحظ أن تعاطي املخدرات آخذ في االزدياد   -935
البلد كنقطة إعادة شحن  أثرا غير مباشر الستخدام  باعتباره 

لتهريب املخدرات إلى بلدان أخرى في أوقيانوسيا.
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االتفاقيات  تنفيذ  استعرضت  أن  بعد  الهيئة،  تودُّ   -936
الدولية ملراقبة املخدرات، أن تقدم إلى احلكومات واملنظمات 
الرئيسية وتوصياتها  استنتاجاتها  املعنية  واإلقليمية   الدولية 

الواردة أدناه.

استعمال  تقنني  نحو  االجتاه  حتليل 
غير طبية القنب ألغراض 

الدول  اتبع عدد متزايد من  املاضي،  العقد  على مدى   -937
سياسات تبيح استعمال املخدرات وتنظمه، وخصوصا القنب، 
ألغراض غير طبية وغير علمية. ويشار عادة إلى إباحة وتنظيم 
واستعمالها  فيها  والتجارة  وتوزيعها  وصنعها  املخدرات  إنتاج 
باسم  أو العلمية  الطبية  األغراض  غير  ألغراض  وحيازتها 

“التقنني” وإنشاء “سوق خاضعة للتنظيم”. 

املخدرات  باستعمال  السماح  نحو  االجتاه  ويشكل   -938
ألغراض غير طبية وغير علمية حتديا كبيرا للمجتمع الدولي، 
 أي للدول األطراف في االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات.
ويجب على املوقعني على االتفاقيات الثالث ملراقبة املخدرات 
)ج(   4 املادة  في  الوارد  بني احلكم  الظاهر  الشد  يتناولوا  أن 
املتزايد واالجتاه  املعدلة  بصيغتها   1961 سنة  اتفاقية   من 

نحو التقنني. 

وبدال من تقنني استعمال املخدرات ألغراض غير طبية،   -939
ميكن للحكومات أن تستفيد على نحو أكثر فعالية من مواطن 
حماية  أجل  من  لها،  وينبغي  االتفاقيات.  في  الواردة  املرونة 
الصحة العامة والشباب، أن تضع برامج أفضل للتثقيف والوقاية 
اتخاذ املنظمة من خالل  تكافح اجلرمية  أن  وينبغي   والعالج. 
القانون. وإنفاذ  االجتماعية  اجلرمية  ملنع  فعالة   إجراءات 
لإلدانة  البديلة  اجلزاءات  تختار  أن  للحكومات  ويجوز 
أجل من  الثالث  االتفاقيات  في  عليها  املنصوص   والعقاب 

جتنب الوصم الناجم عن التجرمي والسجن أو احلد منه. وميكن 
للحكومات أيضا، بتطبيق اجلزاءات البديلة ومبدأ التناسب، أن 

تخفف العبء عن نظم العدالة اجلنائية لديها.

العامة  الصحة  على  التقنني  تأثير  قياس  الصعب  ومن   -940
والسالمة العامة واالقتصاد. وميكن مالحظة أن التقنني لم ينجح، 
في الفترة القصيرة نسبيا املنقضية منذ تنفيذه، في التغلب على 
املشاكل األكثر إحلاحا، مثل زيادة معدالت االستهالك، وجترمي 
عدد زائد عن اللزوم من األشخاص الذين يتعاطون املخدرات، 
وفي  املنظمة.  اجلرمية  وتوسع  املشروعة،  غير  السوق  ومنو 
الواليات القضائية التي قننت القنب، ما زال االستهالك أعلى 
من الواليات القضائية التي لم تفعل ذلك، ويبدو أن االنتشار 
القنب،  تقنن  لم  التي  املجتمعات  من  أكبر  بسرعة  فيها  يزداد 
مع ما لذلك من عواقب صحية واجتماعية ملحوظة. والتقنني 
لم يستطع أن يثني الشباب عن استهالك القنب. فقد تقلصت 
وفي  قائمة  ما زالت  ولكنها  جزئيا،  املشروعة  غير  األسواق 
 قانونية للقنب آخذة في التوسع 

ٌ
ازدهار. وحلت جزئيا صناعة

تهدف إلى حتقيق أرباح عن طريق زيادة املبيعات محل االجتار 
باملخدرات بواسطة اجلماعات اإلجرامية املنظمة. وبشكل عام، 
اعتمدت  التي  القضائية  الواليات  أن  يؤكد  أن  املرء  يستطيع 
حتقيقها إلى  سعت  التي  األهداف  جميع  حتقق  لم   التقنني 

من خالل التقنني.

ويثير التقنني أيضا شواغل فيما يتعلق بالصحة العامة،   -941
وال سيما عندما يتم اإلعالن عن منتجات القنب بطريقة تروق 
لألطفال أو جتتذب الشباب. ويرتبط ذلك بوجود إدراك متناقص 
الشديدة  القنب  منتجات  أيضا  وتثير  القنب.  تعاطي  ملخاطر 
زات القنب ومنتجاته الصاحلة لألكل مخاوف 

َّ
املفعول مثل مرك

تتعلق بالصحة العامة. 

وتؤكد الهيئة أن التدابير الرامية إلى السماح باستعمال   -942
املواد اخلاضعة للمراقبة، مبا فيها القنب، ألغراض غير طبية 

الرابع- الفصل 

إلى املقدمة  والتوصيات   االستنتاجات 
الدولية املنظمات  وسائر  واألمم املتحدة   احلكومات 

املعنية والوطنية 
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اتفاقية 4 من  املادة  )ج( من  الفقرة   وغير علمية ال تتسق مع 
سنة 1961 بصيغتها املعدلة، التي تقضي بأن تتخذ الدول األطراف 
التدابير التشريعية واإلدارية الالزمة لقصر استعمال املخدرات 
 على األغراض الطبية والعلمية دون سواها، رهنا بأحكام اتفاقية
من  '1' )أ(  الفقرة 1  وتقضي  املعدلة.  بصيغتها   1961  سنة 
مخدرات  أي  إنتاج  بتجرمي   1988 سنة  اتفاقية  من   3 املادة 
أو حتضيرها،  أو استخراجها،  أو صنعها،  عقلية،  أو مؤثرات 
أو تسليمها  أو بيعها،  أو توزيعها،  للبيع،  أو عرضها  أو عرضها، 
بأي وجه كان، أو السمسرة فيها، أو إرسالها، أو إرسالها بطريق 
 ألحكام اتفاقية 

ً
العبور، أو نقلها، أو استيرادها، أو تصديرها خالفا

وتقضي  .1971 سنة  أو اتفاقية  املعدلة  بصيغتها   1961  سنة 
بتجرمي   1988 اتفاقية سنة  3 من  املادة  '2' من  )أ(   1 الفقرة 
 ألحكام اتفاقية 

ً
زراعة نبتة القنب لغرض إنتاج املخدرات خالفا

سنة 1961 بصيغتها املعدلة.

االتفاقيات  إلى  العاملي  االنضمام 
املخدرات ملراقبة  الدولية 

متثل االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدرات توافق   -943
اآلراء الدولي بشأن املتطلبات املتعلقة مبراقبة التجارة املشروعة 
في املخدرات واملؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية التي ميكن 
تسريبها، وبشأن التدابير الالزمة لتيسير احلصول على املواد 
اخلاضعة للمراقبة وتوافرها لألغراض الطبية والعلمية املشروعة. 
املخدرات،  ملراقبة  الدولية  االتفاقيات  إلى  الدول  وبانضمام 
فإنها تلتزم باتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية والسياساتية 
الالزمة لضمان تنفيذ التزاماتها القانونية في نظمها الوطنية 
معياريا مشتركا  إطارا  أيضا  االتفاقيات  وتوفر  كامال.  تنفيذا 
للمراقبة الدولية الفعالة للمخدرات، ال سيما بصفتها األساس 
القانونية املساعدة  وتبادل  املطلوبني  وتسليم  للتعاون   القانوني 

على الصعيد الدولي.

التوصية 1: تعترف الهيئة بأن العمل املتضافر بروح املسؤولية 
في  الدولي  املجتمع  جهود  لنجاح  ضروري  واملشتركة  العامة 
مجال مراقبة املخدرات، فتكرر دعوتها إلى جميع الدول التي 
لم تصبح بعد أطرافا في واحدة أو أكثر من االتفاقيات الدولية 
ملراقبة املخدرات أن تبادر إلى ذلك في أقرب فرصة ممكنة، وأن 
تتخذ جميع اإلجراءات التشريعية والسياساتية الالزمة لضمان 

التنفيذ الشامل لالتفاقيات على الصعيد الوطني. 

الدولية  االتفاقيات 
اإلنسان وحقوق  املخدرات  ملراقبة 

ملراقبة  الدولية  لالتفاقيات  األساسي  الهدف  يقتضي   -944
البشر ورفاههم، احترام وحماية  املخدرات، وهو صون صحة 
عتَمد جميع سياسات 

ُ
حقوق اإلنسان بشكل كامل. وينبغي أن ت

وإجراءات مراقبة املخدرات مبا يتماشى مع االلتزامات الدولية 
حلقوق اإلنسان، مبا في ذلك تعزيز املساواة وعدم التمييز ضد 

األشخاص الذين يتعاطون املخدرات. وأي إجراءات تنتهك حقوق 
اإلنسان باسم سياسات مراقبة املخدرات ال تتسق مع االتفاقيات 

الدولية ملراقبة املخدرات. 

التوصية 2: ما زالت الهيئة تكرر التأكيد على أن أي إجراء يتخذ 
أنه اتخذ سعيا إلى حتقيق أهداف  خارج نطاق القضاء بزعم 
مراقبة املخدرات يتعارض جوهريا مع أحكام وأهداف االتفاقيات 
الدولية الثالث ملراقبة املخدرات وكذلك مع معايير حقوق اإلنسان 
مراقبة  إجراءات  جميع  وأن  البلدان؛  جميع  بها  تلتزم  التي 
املخدرات التي تتخذها الدول ينبغي أن تتخذ في إطار االحترام 
الواجبة؛  القانونية  األصول  ومراعاة  القانون  لسيادة  التام 
وأن االنتهاكات التي يرتكبها املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني 
ينبغي التحقيق فيها بشكل محايد ومستقل ومقاضاة مرتكبيها 

ومعاقبتهم حسب االقتضاء.

تفيد  التي  العمومية  التقارير  بقلق  الهيئة  وتالحظ   -945
باستمرار استخدام عقوبة اإلعدام في اجلرائم املتصلة باملخدرات 

في عدد من البلدان. 

الدولية  لالتفاقيات  وفقا  أنه  إلى  الهيئة  تشير   :3 التوصية 
التطبيق  الواجبة  العقوبات  حتديد  يظل  املخدرات،  ملراقبة 
على السلوكيات املتصلة باملخدرات حكرا على الدول األطراف، 
إال أنها تشجع جميع الدول التي ال تزال توقع عقوبة اإلعدام 
على اجلرائم املتصلة باملخدرات على أن تخفف أحكام اإلعدام 
على  اإلعدام  عقوبة  إلغاء  في  تنظر  وأن  بالفعل  التي صدرت 
اجلرائم املتصلة باملخدرات في ضوء االتفاقيات والبروتوكوالت 
الصادرة عن  الصلة  ذات  القرارات  الصلة وكذلك  ذات  الدولية 
اجلمعية العامة واملجلس االقتصادي واالجتماعي وسائر هيئات 
اجلرائم فئة  على  اإلعدام  عقوبة  توقيع  بشأن  املتحدة   األمم 

املتصلة باملخدرات.

والعالج الوقاية 

على مدى العقد املاضي، سلط املجتمع الدولي الضوء على   -946
احلاجة إلى العالج الطوعي لألشخاص الذين يتعاطون املخدرات، 
ُهج تركز على الصحة والناس وتراعي الشواغل املتعلقة 

ُ
واعتماد ن

بحقوق اإلنسان. إال أن العديد من البلدان ما زال يفتقر آلليات 
جمع املعلومات عن نطاق تعاطي املخدرات وطبيعته والطلب على 
العالج. وهذا يعوق القدرة على حتديد نطاق تعاطي املخدرات 
وعواقبه. وهو يعوق أيضا سعي احلكومات واملجتمع الدولي إلى 
اتخاذ تدابير للتصدي بفعالية من خالل برامج قائمة على األدلة 

للوقاية والعالج من تعاطي املخدرات.

4: تشجع الهيئة البلدان على إنشاء وتدعيم النظم  التوصية 
جلمع البيانات عن اجتاهات تعاطي املخدرات والطلب على العالج 
من أجل االسترشاد بها في وضع النهج القائمة على األدلة في 
واملنظمات  الثنائيني  الشركاء  والعالج، وتشجع  الوقاية  مجال 

اإلقليمية والدولية على تقدمي الدعم لهذه الغاية. 



التوصية 5: تشجع الهيئة البلدان على احلد من الوصمة املرتبطة 
باالضطرابات الناجمة عن تعاطي املخدرات وعلى مواصلة تنفيذ 
برامج للوقاية من تعاطي املخدرات وتوفير برامج قائمة على 

األدلة للعالج وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج في املجتمع.

التوصية 6: تود الهيئة أن تشجع املجتمع الدولي، مبا فيه منظمة 
الدول األمريكية واملكتب املعني باملخدرات واجلرمية، ومنظمة 
الصحة العاملية، ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية، والبلدان 
على  احلكومات  مع  العمل  أو مواصلة  العمل  على  الشريكة، 
تعزيز أطرها التنظيمية وتقدميها خلدمات الصحة العمومية 
في مجاالت الوقاية من تعاطي املخدرات وعالج األشخاص الذين 
يتعاطونها وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم االجتماعي، وال سيما 

مع البلدان ذات القدرات املؤسسية واملوارد املالية األقل.

األشخاص  التمييز ضد  وعدم  املساواة  تعزيز 
إلى  الوصول  في  املخدرات  يتعاطون  الذين 

التأهيل وإعادة  والعالج  الوقاية  برامج 

املخدرات  يتعاطون  الذين  األشخاص  أن  إلى  بالنظر   -947
ما زالوا يتعرضون للتمييز والوصم، تدعو الهيئة الدول األطراف 
إلى ضمان أال تنطوي تشريعاتها وسياساتها وممارساتها التنفيذية 
الوطنية على متييز دون وجه حق على أساس تعاطي املخدرات 
أو االرتهان لها، وال سيما في نظام العدالة اجلنائية، وأن توفر 
احلماية من التمييز من جانب أطراف ثالثة. وتهيب الهيئة بالدول 
األطراف في االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات أن تستفيد 
من اإلمكانية املنصوص عليها في تلك االتفاقيات بتطبيق تدابير 
بديلة لإلدانة أو العقوبة على اجلرائم البسيطة، وخصوصا إذا 

ارتكب تلك اجلرائم أشخاص يتعاطون املخدرات.

التوصية 7: تشجع الهيئة جميع الدول األطراف في االتفاقيات 
الالزمة،  التدابير  اتخاذ جميع  على  املخدرات  ملراقبة  الدولية 
وللوقاية  املخدرات  ملراقبة  وطنية  سياسات  وتنفيذ  وضع  لدى 
الواجب لضرورة  االعتبار  إيالء  املخدرات، لضمان  تعاطي  من 
إلى مدخالت من  األدلة، ومستندة  قائمة على  وضع سياسات 
 األشخاص الذين يتعاطون املخدرات ومشاركتهم، ومالئمة ثقافيا،
من  احلماية  يوفر  نحو  على  وتدار  للجميع،  وشاملة 
واالجتماعي الثقافي  الواقع  مع  ومتكيفة  والوصم،   التمييز 

واالقتصادي. 

األفيون  وإنتاج  األفيون  خشخاش  زراعة 
أفغانستان  في  واسع  نطاق  على  املستمران 

ما زال يساور الهيئة قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد   -948
باستمرار زراعة خشخاش األفيون وإنتاج األفيون على نطاق واسع 
في أفغانستان على الرغم من إعالن سلطات األمر الواقع فرض 
حظر على زراعة خشخاش األفيون وكذلك حظر إنتاج جميع 
فيها  والتجارة  ونقلها  واستعمالها  البلد  في  األخرى  املخدرات 

وتصديرها واستيرادها. وتقر الهيئة بأنه إذا أريد لهذا احلظر 
بذل 

ُ
أن يأتي بأثر مجد على حالة املخدرات في البلد، يجب أن ت

الذين يعملون  البديلة ألولئك  العيش  جهود شاملة لدعم سبل 
تخذ مجموعة من التدابير األخرى 

ُ
في الزراعة واإلنتاج، وأن ت

لتعزيز إجراءات الوقاية من تعاطي املخدرات التي تستهدف جميع 
قطاعات املجتمع وتدعيم قدرات املراقبة واإلنفاذ. وتالحظ الهيئة 
أيضا أن التحديات السياسية واالجتماعية االقتصادية الراهنة 
بسبب حاالت  تفاقمت  والتي  أفغانستان،  يواجهها شعب  التي 
الطوارئ البيئية واإلنسانية في البلد، تنشئ عقبات أخرى في 

سبيل املراقبة الفعالة للمخدرات. 

التوصية 8: تهيب الهيئة باملجتمع الدولي أن يواصل دعم جهود 
مكافحة املخدرات في أفغانستان من أجل حماية الصحة العامة، 
مبا في ذلك صحة املرأة، باعتبار ذلك عنصرا هاما من عناصر 

تقدمي املساعدة اإلمنائية إلى هذا البلد.

في  الهائلة  الزيادة  تشكله  الذي  املتزايد  التهديد 
مشروعة غير  بصورة  به  واالجتار  الكوكايني  صنع 

تشكله  الذي  املتزايد  اخلطر  إزاء  القلق  الهيئة  يساور   -949
الزيادة الهائلة في زراعة شجيرة الكوكا وصنع الكوكايني واالجتار 
به بصورة غير مشروعة. وقد أدت التطورات األخيرة في املشهد 
اإلجرامي في املناطق الرئيسية املرتبطة بزراعة شجيرة الكوكا 
وصنع الكوكايني بصورة غير مشروعة إلى التخصص في سلسلة 
توريد الكوكايني وإلى إقامة حتالفات جديدة فيما بني متعهدي 
االجتار باملخدرات. وأدى ذلك إلى زيادة زراعة شجيرة الكوكا، 
وصنع كمية متزايدة من الكوكايني بدرجة نقاوة عالية باستخدام 
جديدة  وأساليب  دروب  واستخدام  محددة،  كيميائية  سالئف 
لالجتار. وكل هذا أدى إلى توافر كميات أكبر من منتج أنقى 

بأسعار أرخص للمستهلكني. 

مواصلة  على  احلكومات  تشجع  أن  الهيئة  تود   :9 التوصية 
اتخاذ تدابير منسقة على الصعيد الدولي تستهدف كل عنصر 
من عناصر سلسلة توريد الكوكايني - الزراعة والصنع واالجتار 
والتوزيع - باإلضافة إلى تعطيل التدفقات املالية ذات الصلة. 
الهيئة  أدوات  مختلف  من  االستفادة  على  احلكومات  وتشجع 
ووثائقها اإلرشادية، مبا فيها تلك املتعلقة بالسالئف الكيميائية، 
الصعيدين  على  إجراءات  باتخاذ  توصيات  تتضمن  التي 
الكوكايني  الوطني والدولي، بغرض تعطيل االزدهار في صنع 

واالجتار به. 

واخلاص  العام  القطاعني  بني  الشراكات 
واملواد  املخدرات  مجال سالئف  في 

اخلطرة واملواد  املجدولة  غير  الكيميائية 

تشكل االجتاهات السريعة التغير املشهودة في االجتار،   -950
حديثا  الناشئة  املحورة  السالئف  استخدام  ذلك  في  مبا 
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أو غيرها من املواد الكيميائية غير اخلاضعة للمراقبة الدولية 
في صنع املخدرات بصورة غير مشروعة، إلى جانب األساليب 
والدروب اجلديدة للتسريب، حتديا عامليا وتستلزم اتخاذ تدابير 
استباقية سريعة من جانب السلطات. وفي هذا املقام ثبت أن 
التعاون مع القطاع اخلاص عنصر مكمل عظيم القيمة لألطر 
التنظيمية، بالنظر إلى ما يتحلى به شركاء الصناعة من مرونة 
للتكيف بسرعة مع الظروف املتغيرة. وهذا املفهوم في حد ذاته 
 يشكل جزءا ال يتجزأ من أحكام اتفاقية سنة 1988، وال سيما
الفقرة 9 )أ( من املادة 12. وعلى مر السنني، أثبتت الشراكات 
بني القطاعني العام واخلاص إمكانياتها في التصدي للتحديات 
التي تواجه املراقبة الدولية للسالئف، وهي حاليا عنصر رئيسي 
في آلية فعالة وموثوقة ومستدامة للتصدي لتسريب السالئف 
اخلاضعة للمراقبة واملواد الكيميائية غير املجدولة واملواد اخلطرة 

وملنع وصولها إلى املختبرات واألسواق غير املشروعة.

مواصلة  على  احلكومات  تشجع  أن  الهيئة  تود   :10 التوصية 
جهودها الرامية إلى وضع وتنفيذ مبادرات ذات صلة بالصناعة 
الكيميائية  واملواد  الكيميائية  املواد  لتسريب  التصدي  بغية 
إلى  الوصول  من  ومنعها  اخلطرة  واملواد  املجدولة  غير 
 املختبرات واألسواق غير املشروعة. وتود الهيئة أيضا أن تشجع
للسلطات  املتاحة  واملوارد  األدوات  استخدام  على  احلكومات 

الوطنية املختصة. 

والتصدير  االستيراد  أذون  استخدام 
واملؤثرات  املخدرات  في  للتجارة  اإللكترونية 

للمراقبة الدولية  اخلاضعة  العقلية 

يشكل استخدام أذون االستيراد والتصدير للتجارة في   -951
الدولية ركيزة  للمراقبة  العقلية اخلاضعة  املخدرات واملؤثرات 
النظام  املخدرات. ويكفل هذا  الدولي ملراقبة  للنظام  أساسية 
اإلشراف السليم من جانب السلطات الوطنية املختصة ودوائر 
اجلمارك وغيرها من السلطات ملنع تسريب تلك املواد من التجارة 
املشروعة إلى القنوات غير املشروعة. وقد تطور هذا اإلطار، 
املنصوص عليه في املادة 31 من اتفاقية سنة 1961 بصيغتها 
املعدلة واملادة 12 من اتفاقية سنة 1971، عمال بعدة قرارات 
صادرة عن املجلس االقتصادي واالجتماعي وجلنة املخدرات. وقد 
أدى ذلك إلى إنشاء النظام الدولي ألذون االستيراد والتصدير 
أذون  تبادل  من  احلكومات  متكن  شبكية  أداة  وهي   ،)I2ES(
العقلية  واملؤثرات  املخدرات  في  للتجارة  والتصدير  االستيراد 

بشكل آمن. 

استخدام  في  الراغبة  احلكومات  الهيئة  توصي   :11 التوصية 
في  التجارة  ألغراض  اإللكترونية  والتصدير  االستيراد  أذون 
املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية بأن تعتمد النظام الدولي ألذون 
االستيراد والتصدير )I2ES(، وهو النظام الوحيد الذي أقرته 
جلنة املخدرات إلصدار أذون االستيراد والتصدير اإللكترونية 

وتبادلها ألغراض هذه التجارة. 

التوصية 12: تود الهيئة أن تشدد على أن احلكومات التي تنفذ 
نظمها الوطنية اخلاصة إلصدار وتبادل أذون االستيراد والتصدير 
اإللكترونية ألغراض التجارة في املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية 
يجب أن تكفل توافق نظمها مع اتفاقية سنة 1961 بصيغتها 
املعدلة واتفاقية سنة 1971، وكذلك مع قرارات جلنة املخدرات 
ذات الصلة. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للحكومات التي تنفذ نظمها 
الوطنية أن تبذل قصارى جهدها لالتصال بشركائها التجاريني 

وإعالمهم بصحة تلك النظم ووظائفها.

املشروعة  التجارة  في  العبور  بلدان  مسؤوليات 
الدولية  للمراقبة  اخلاضعة  املواد  في 

يكتسي التعاون بني سلطات البلدان املستوردة واملصدرة   -952
وبلدان العبور أهمية حاسمة لضمان التجارة املشروعة السريعة 
والناجعة في املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية وضمان وصول 
األدوية إلى املرضى في الوقت املناسب وتوافر املواد الكيميائية 

لالستخدامات الصناعية.

التوصية 13: تود الهيئة أن تذكر احلكومات بالتزاماتها مبقتضى 
املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات والقرارات ذات الصلة الصادرة 
عن اجلمعية العامة واملجلس االقتصادي واالجتماعي وجلنة 
املواد اخلاضعة  املأمونة واآلمنة في  التجارة  املخدرات بضمان 

للمراقبة الدولية عندما تعبر شحنات تلك املواد أراضيها.

عنها  واإلبالغ  البيانات  جمع 

التي  التوقيت  املكتملة احلسنة  الدقيقة  التقارير  تتسم   -953
توافي بها احلكومات الهيئة بأهمية حيوية لنظام الرصد، وفق 
ما تنص عليه املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات. ويتسم جمع 
البيانات اجليدة النوعية بأهمية بالغة لتحليل االجتاهات حتليال 

موثوقا به، وال سيما في أكثر البلدان تضررا. 

التوصية 14: حتث الهيئة احلكومات على مواصلة تعزيز آلياتها 
الوطنية لرصد زراعة املواد اخلاضعة للمراقبة وإنتاجها وصنعها 
والتجارة فيها، وعلى موافاة الهيئة في الوقت املناسب مبا تقتضيه 

االتفاقيات الثالث ملراقبة املخدرات من بيانات دقيقة شاملة.

وطنية  نظم  الهيئة احلكومات على وضع  15: حتث  التوصية 
جلمع البيانات عن أمناط تعاطي املخدرات.

التوصية 16: تشجع الهيئة جميع الدول على تعزيز ما تبذله 
من جهود العتراض االجتار باملخدرات، وبعد ذلك إتاحة جميع 
االجتار  مكافحة  في  بجهودها  املتعلقة  والبيانات  املعلومات 
باملخدرات، وخصوصا بيانات املضبوطات، لهيئات األمم املتحدة، 
مبا فيها الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات ومكتب األمم املتحدة 

املعني باملخدرات واجلرمية، وسائر أصحاب املصلحة املعنيني. 



التوصية 17: تشجع الهيئة أيضا الدول املانحة على إدراج برامج 
جلمع املعلومات وحتليلها في إطار برامج املساعدة التي تقدمها.

لنوعية  احلاسمة  األهمية  تأكيد  الهيئة  تكرر   :18 التوصية 
البيانات املتعلقة باملخدرات واملؤثرات العقلية والسالئف وشمول 
تلك البيانات وحسن توقيتها من أجل إجراء حتليالت مجدية، 
واستبانة التطورات اجلديدة، واتخاذ اإلجراءات ملعاجلة مواطن 

الضعف في نظم املراقبة.

املخدرة العقاقير 

تشير الهيئة، وقد استعرضت أحدث املعلومات والبيانات   -954
والطلب  األفيونية  اخلامات  من  العرض  حجم  عن  املستجدة 
البيانات  أن  إلى  والعلمية،  الطبية  لألغراض  األفيونيات  على 
الواردة من البلدان املنتجة والبلدان املصنعة تشير إلى أن حجم 
العرض من املواد اخلام األفيونية الغنية باملورفني والثيباين، على 
السواء، محسوب أنه يكفي لتغطية حجم الطلب لألغراض الطبية 
والعلمية، حسبما عبرت عنه البلدان، إال أن هناك أوجه تباين 
ر  ملحوظة بني البلدان في توافر املخدرات ألن بلدانا كثيرة ال تقدِّ
بدقة احتياجاتها الطبية من املسكنات األفيونية أو ال تتوافر لها 

سوى فرص محدودة للحصول عليها. 

التوصية 19: تشدد الهيئة على أهمية ضمان التوافر الكافي على 
الصعيد العاملي، وحتث البلدان التي تصنع املؤثرات األفيونية 
على تخصيص كمية متزايدة من املورفني الستخدامها في إنتاج 
مستحضرات املورفني الفموية الفورية املفعول الستخدامها في 
عالج األلم، وخصوصا في البلدان املنخفضة الدخل والبلدان 

املتوسطة الدخل.

ملحة  حاجة  وجود  أيضا   
ً
مجددا الهيئة  تؤكد   :20 التوصية 

عليها احلصول  وتيسر  األفيونية  املسكنات  توافر  زيادة   إلى 
جميع  في  واستخدامها  طبيا  وصفها  عمليات  حتسني  وإلى 
االستهالك  مستويات  في  نقص  عن  أبلغت  التي  البلدان 
أو نقص شديد فيها، وتدعو إلى رسم سياسات عمومية محددة 
واألخصائيون  الصحية  والنظم  احلكومات  تدعمها  األهداف 
 الصحيون واملجتمع املدني وصناعة املستحضرات الصيدالنية

واملجتمع الدولي.

التوصية 21: حتث الهيئة أيضا، استنادا إلى حتليلها للوضع 
على  والطلب  األفيونية  اخلامات  من  العرض  حلجم  العاملي 
األفيونيات لألغراض الطبية والعلمية، البلدان الرئيسية التي 
تزرع تلك اخلامات على ضمان عدم وجود نقص في األسواق 
والكوديني  بالثيباين  الغنية  األفيونية  اخلامات  في  العاملية 

واألوريبافني.

تزرع خشخاش  التي  البلدان  أيضا  الهيئة  ر 
ِّ
تذك  :22 التوصية 

األفيون الغني بالنوسكابني بأن تقدم معلومات بصورة متسقة 
ومنتظمة عن زراعة خشخاش األفيون الغني بالنوسكابني، وعن 

االستعمال املقصود منه، وعن أي استخراج واستعمال للقلويدات 
اخلاضعة للمراقبة الدولية، وإن كان النوسكابني نفسه ليس مادة 
خاضعة للمراقبة الدولية، بالنظر إلى أنه ميكن استخراج كميات 
كبيرة من القلويدات اخلاضعة للمراقبة الدولية من خشخاش 

األفيون الغني بالنوسكابني. 

العقلية  املؤثرات 

ال تلزم اتفاقية سنة 1971 احلكومات بأن تقدم إلى الهيئة   -955
مباشرة معلومات عن حاالت تسريب املؤثرات العقلية من القنوات 
املشروعة أو مضبوطاتها، وإن كان عدد من احلكومات يقدم هذه 
املعلومات إلى الهيئة بالفعل على أساس طوعي. وتعرب الهيئة عن 
امتنانها للبلدان التي تقدم طوعا تقارير أو معلومات أخرى عن 
املضبوطات أو غير ذلك من جهود االعتراض املتعلقة باالجتار 

باملؤثرات العقلية أو تسريبها. 

التوصية 23: تهيب الهيئة باحلكومات أن توافيها مباشرة بأي 
أو محاوالت  العقلية  املؤثرات  تسريب  حاالت  عن  معلومات 
تسريبها، وأن تبقي الهيئة على علم بالتطورات في مجال االجتار 

باملؤثرات العقلية. 

املخدرات  جلنة  بقرار  وعمال  ذلك،  على  عالوة   :24 التوصية 
بانتظام  تبلغها،  أن  احلكومات  بجميع  الهيئة  تهيب   ،11/50
وبصورة موحدة، مبضبوطات املواد املشروعة اخلاضعة للمراقبة 

طلب عن طريق اإلنترنت وتسلم بالبريد.
ُ
الدولية التي ت

اخلاضعة  العقلية  املؤثرات  وتوافر  العقلية  الصحة 
عليها  احلصول  وإمكانية  الدولية  للمراقبة 

العقلية ضروريا لتحقيق  يعد حتسني الرعاية الصحية   -956
املتعلق بضمان متتع  املستدامة،  التنمية  3 من أهداف  الهدف 
األعمار.  جميع  في  وبالرفاهية  عيش صحية  بأمناط  اجلميع 
حلصول  مالئمة  سبل  توافر  تضمن  بأن  احلكومات  ر 

َّ
وتذك

األشخاص الذين يعانون من حتديات صحية عقلية على العالج 
واألدوية الالزمة للتخفيف من معاناتهم، ومن ثم، متكينهم من 
املشاركة في املجتمع دون وصم أو متييز، مشاركة كاملة. وتود 
الهيئة أن تشدد على أهمية إدراج خدمات العالج والدعم في 
مجال الصحة العقلية في نظم الرعاية الصحية الوطنية وضمان 
 استمرار تقدمي هذه اخلدمات إلى السكان، مبا في ذلك أثناء

حاالت الطوارئ.

ر الهيئة احلكومات بأن تضمن تيسر حصول 
ِّ
التوصية 25: تذك

األشخاص الذين يعانون من حتديات صحية عقلية على العالج 
ثم،  ومن  معاناتهم،  من  للتخفيف  الالزمة  واألدوية  املالئم 
متكينهم من املشاركة في املجتمع دون وصم أو متييز، مشاركة 
كاملة. وتود الهيئة أن تشدد على أهمية إدراج خدمات العالج 
الرعاية الصحية  العقلية في نظم  والدعم في مجال الصحة 
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الوطنية وضمان استمرار تقدمي هذه اخلدمات إلى السكان، مبا 
في ذلك أثناء حاالت الطوارئ.

الدولية  للمراقبة  اخلاضعة  املواد  توافر 
والعلمية الطبية  لألغراض 

منذ أكثر من نصف قرن، التزم املجتمع الدولي، باعتماد   -957
االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، وبعدها بروتوكول 1972 
املعدل التفاقية سنة 1961، واتفاقية املؤثرات العقلية لسنة 1971، 
بضمان توافر املخدرات التي تعتبر ضرورية لألغراض الطبية 
والعلمية وعدم تقييدها دون مبرر. وعلى الرغم من ذلك االلتزام، 
ما زال هناك اختالل كبير في توافر املواد اخلاضعة للمراقبة 
على الصعيد العاملي، وهو اختالل ال يتعارض فحسب مع هدف 
تعزيز صحة  املتمثل في  املخدرات  ملراقبة  الدولية  االتفاقيات 
البشرية ورفاهها، بل يتناقض أيضا مع العديد من صكوك حقوق 
اإلنسان التي تتضمن احلق في الصحة أو الرعاية الطبية، التي 

تشمل أيضا الرعاية امللطفة.

وتؤكد البيانات املتاحة وجود تباين فيما بني املناطق في   -958
استهالك املسكنات األفيونية لعالج األلم. فكل هذا االستهالك 
وأستراليا  الشمالية  وأمريكا  أوروبا  غرب  في  يتركز  تقريبا 
ونيوزيلندا، في حني أن الغالبية العظمى من سكان العالم ما زالت 
بال إمكانية للوصول إلى العالج الصحيح لتخفيف األلم أو حتصل 
عليه بكميات محدودة. ويبني ملحق هذا التقرير، املعنون “عدم 
املحرز في ضمان سبل  التقدم  الركب:  ترك أي مريض خلف 
للمراقبة  اخلاضعة  املواد  من  كافية  كميات  على  احلصول 
املخدرات  أن توافر  والعلمية”)171(  الطبية  لألغراض  الدولية 
الدولية ميكن، بل جرى حتسينه في إطار للمراقبة   اخلاضعة 

االتفاقيات الدولية.

2016 في حتقيق  عام  منذ  التقدم  بعض  أحرز   :26 التوصية 
للمراقبة  اخلاضعة  األدوية  توافر  ضمان  في  املتمثل  الهدف 
إليها بكميات كافية، وهو أمر أساسي لتحقيق  وسبل الوصول 
متتع  ضمان  بشأن  املستدامة،  التنمية  أهداف  من   3 الهدف 
اجلميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية. إال أنه من الضروري 
مواصلة العمل لضمان تكريس هذا الهدف في جميع السياسات 
سبل  حتسني  وميكن  املخدرات.  ملكافحة  الوطنية  واملمارسات 
العقلية  واملؤثرات  املخدرات  من  كافية  كميات  على  احلصول 
لألغراض الطبية من خالل اتخاذ الدول إجراءات تصحيحية 
باملعرفة  واملتصلة  والسلوكية  التنظيمية  اجلوانب  ملعاجلة 
واجلوانب االقتصادية واملتعلقة باملشتريات، التي تستبان بوصفها 
الهيئة بالعمل مع  التوافر بكميات كافية. وتلتزم  أسبابا لعدم 
املجتمع الدولي ومساعدته من أجل زيادة توافر املواد اخلاضعة 
والعلمية.  الطبية  لألغراض  إليها  الوصول  وسبل  للمراقبة 
وحتث الهيئة الدول األعضاء على تنفيذ التوصيات الواردة في 
 التقرير التكميلي املذكور أعاله بشأن توافر العقاقير اخلاضعة

للمراقبة الدولية.

.E/INCB/2022/1/Supp.1 (171)

الكيميائية السالئف 

كيميائية،  مواد  على  العالم  مناطق  جميع  في  عثر   -959
اتفاقية الثاني من  أو اجلدول   غير مدرجة في اجلدول األول 
اخلاضعة  السالئف  صنع  في  استخدامها  ميكن   ،1988 سنة 
لها، بصورة غير مشروعة. ومن أجل دعم  أو كبديل  للمراقبة 
هذه  في  الدولية  التجارة  عن  املعلومات  تبادل  في  احلكومات 
املواد الكيميائية، دشنت الهيئة نظام اإلشعارات السابقة للتصدير 
باالتصال احلاسوبي املباشر )نظام بن أونالين اليت(، وهو نظام 
جديد يسمح للبلدان املصدرة باإلبالغ طوعا عن الشحنات املقررة. 
وإضافة إلى ذلك، أثناء الدورة اخلامسة والستني للجنة املخدرات، 
التي عقدت في آذار/مارس 2022، أقرت احلكومات مجموعة من 
التوصيات لتكثيف اجلهود الرامية إلى التصدي لتسريب املواد 
الكيميائية غير املجدولة التي يكثر استخدامها في صنع املخدرات 
بصورة غير مشروعة والنتشار السالئف املحورة. وجتدر اإلشارة 
إلى أن تلك التوصيات تتضمن دعوات للهيئة واحلكومات أن تنظر 
في مجموعات املواد التي توجد صلة فيما بينها عندما تقترح 
إخضاع مواد كيميائية للمراقبة الدولية أو تضع ضوابط محلية 

على هذه املواد. 

جهودها  تكثيف  على  احلكومات  الهيئة  تشجع   :27 التوصية 
الكيميائية غير املجدولة  املواد  إلى التصدي لتسريب  الرامية 
وانتشار السالئف املحورة بأن تنظر في تنفيذ التوصيات الواردة 
تبادل  عن طريق  3/65، مبا في ذلك  املخدرات  قرار جلنة  في 
التي حتتوي على مواد  املقررة  الصادرات  املعلومات طوعا عن 
كيميائية غير مجدولة. وبإمكان احلكومات أن تستفيد من عدد 
من املوارد واألدوات واملواد اإلرشادية املتاحة على املوقع الشبكي 
الهيئة تقرير  في  التعمق  من  مبزيد  ش 

َ
تناق والتي   للهيئة 

لعام 2022 بشأن تنفيذ املادة 12 من اتفاقية سنة 1988.

غير  االصطناعية  األفيونية  املؤثرات  انتشار 
املفعول  الشديدة  بالفنتانيل  املتصلة 

عن  الناجمة  الوفيات  من  الكبيرة  النسبة  إلى  إضافة   -960
الفنتانيل بصورة غير  تعاطي جرعات مفرطة ناجتة عن صنع 
صاَدف في أسواق املخدرات في جميع أنحاء العالم 

ُ
مشروعة، ت

مؤثرات أفيونية اصطناعية غير متصلة بالفنتانيل شديدة املفعول 
ناشئة حديثا. وعلى غرار الفنتانيل ونظائره، تتيح شدة مفعول 
العديد من هذه املواد األفيونية غير املتصلة بالفنتانيل، مثل نظائر 
مجموعة النيتازين، االجتار بكميات أصغر للمستعملني النهائيني 
اللوجستية والبريدية السريعة في جميع  عن طريق اخلدمات 
ستغل املنصات واخلدمات عبر اإلنترنت، مبا في 

ُ
أنحاء العالم. وت

ذلك التجارة اإللكترونية ووسائل التواصل االجتماعي وخدمات 
قون هذه  البحث واخلدمات املالية، بواسطة البائعني الذين يسوِّ
عرف لها استعماالت مشروعة. 

ُ
املؤثرات األفيونية اخلطرة التي ال ت

وتتعهد الهيئة قائمة تضم 152 مادة متصلة بالفنتانيل و55 مؤثرا 
في  معروف  استعمال  لهم  ليس  بالفنتانيل  أفيونيا غير متصل 



املجال الطبي أو الصناعي أو في غير ذلك من أوجه االستعمال 
املشروعة.

توجيه مزيد من  الهيئة احلكومات على  28: تشجع  التوصية 
االهتمام املحلي إلى رصد االجتار باملؤثرات األفيونية االصطناعية 
غير املتصلة بالفنتانيل الناشئة ومدى سمية تلك املؤثرات، وعلى 
تبادل املعلومات وإعداد املعلومات االستخبارية العملية من أجل 
اعتراض تلك املواد وغيرها من املؤثرات النفسانية اخلطرة غير 

اخلاضعة للمراقبة الدولية. 

التوصية 29: تدعو الهيئة جميع احلكومات، وكذلك الشركاء 
في الصناعة، من خالل احلكومات، إلى االمتناع طوعا عن أي 
املتصلة  غير  االصطناعية  األفيونية  املؤثرات  لصنع  عمليات 
بالفنتانيل البالغ عددها 55 املدرجة في قائمة الهيئة أو تسويق 

تلك املؤثرات أو تصديرها أو استيرادها أو توزيعها. 

التوصية 30: تشجع الهيئة احلكومات على أن تستخدم بانتظام 
خاصية االتصال اجلماعي في نظام اإلخطار باحلوادث التابع 
“آيونيكس”( لتوفير معلومات شاملة آنية  ملشروع آيون )نظام 
بصورة جماعية عن جميع املؤثرات النفسانية اجلديدة واملؤثرات 
واملوقوفة وغير  املضبوطة  الطبية  األفيونية االصطناعية غير 
ذلك من الشحنات املشبوهة، ولتيسير إمكانية إجراء حتقيقات 
األفيونية  املؤثرات  اخلصوص،  وجه  على  تشمل،  اقتفائية 

االصطناعية اخلطرة. 

التوصية 31: تدعو الهيئة جميع احلكومات إلى تعيني جهات 
التنظيمية  والقواعد  القوانني  إنفاذ  مجال  في  فاعلة  اتصال 
وزيادة استخدام منصة البرنامج العاملي لالعتراض السريع للمواد 
“إيليت”  تدريب  ومنصة  اجلديدة  غريدس(  )برنامج  اخلطرة 
شحنات  استبانة  على  االتصال  جهات  قدرة  لزيادة   )ELITE(
النفسانية اجلديدة واملؤثرات األفيونية االصطناعية  املؤثرات 

الناشئة واستهدافها واعتراضها. 

التوصية 32: تشجع الهيئة احلكومات على االستعانة بشركائها 
املعنيني من القطاع اخلاص بهدف القيام طوعا باستبانة أوجه 
األفيونية  باملؤثرات  املتجرين  جانب  من  الصناعة  استغالل 
التي  الدولية  للمراقبة  اخلاضعة  غير  اخلطرة  االصطناعية 
ال ُيعرف لها استعمال مشروع، ومنع ذلك االستغالل والقضاء 

عليه، بدعم من برنامج غريدس عند الطلب. 

القدرات  بناء  بأدوات  احلكومات  الهيئة  ر 
ِّ
تذك  :33 التوصية 

واخلبرات املتاحة في إطار برنامج غريدس التابع للهيئة، وهي 
التقنيني  املوظفني  دعم  من  االستفادة  على  السلطات  تشجع 
ومصر  تايلند  في  املوجودين  غريدس  برنامج  في  اإلقليميني 

واملكسيك ونيجيريا والهند. 

ومعدات   1988 سنة  اتفاقية  من   13 املادة 
مشروعة  غير  بصورة  املخدرات  صنع 

منذ عام 2019، عملت الهيئة على إذكاء الوعي بأهمية  -961 
املادة 13 من اتفاقية سنة 1988 بوصفها أداة تكميلية في جهود 
املخدرات  بني  تتراوح  لطائفة  املشروع  غير  للصنع  التصدي 
واملؤثرات العقلية والسالئف اخلاضعة للمراقبة الدولية واملؤثرات 
النفسانية اجلديدة واملؤثرات األفيونية االصطناعية غير الطبية 
لكي  عملية  وأدوات  إرشادية  مواد  الهيئة  ووضعت  الناشئة. 
تستخدمها احلكومات وشجعت على تبادل املعلومات والتعاون 
ملنع حاالت التسريب واالجتار والتحقيق فيها. وفي تشرين األول/
أكتوبر 2022، عقدت الهيئة مشاورة مع الدول األعضاء بشأن 
صدر خاللها التقرير التقني األول للهيئة بشأن 

ُ
هذا املوضوع، أ

املعدات واملادة 13. 

التوصية 34: تدعو الهيئة احلكومات إلى استعراض التوصيات 
الشبكي للهيئة،  املوقع  املتاح على  التقني،  التقرير  الواردة في 
وإلى حتسني تنفيذ املادة 13 من اتفاقية سنة 1988 عن طريق 
املتصلة  املعارف  وتعزيز  املتاحة،  املوارد  من  الكاملة  االستفادة 
باالستخدامات املشروعة وغير املشروعة للمعدات داخل األقاليم 
الوطنية، وتبادل النهج واخلبرات، والتعاون إحداها مع األخرى 

ومع الهيئة.

م 
ُّ
للتعل الهيئة  مشروع 

وضعت الهيئة خمس منائط إلكترونية لدعم احلكومات   -962
في املجاالت الرئيسية المتثالها للمعاهدات. وتركز ثالث منائط 
تقديرات االحتياجات  )أ( نظام  التالية:  النظم  إلكترونية على 
نظام  )ب(  املخدرات؛  من  السنوية  املشروعة  والعلمية  الطبية 
من  السنوية  املشروعة  والعلمية  الطبية  االحتياجات  تقييمات 
السنوية  االحتياجات  تقديرات  )ج( نظام  العقلية؛  املؤثرات 
املشروعة من واردات سالئف املنشطات األمفيتامينية. وتسلط 
إحدى النمائط اإللكترونية الضوء على اإلطار الدولي ملراقبة 
املخدرات ودور الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات. وتدعم النميطة 
اإللكترونية اخلامسة، التي وضعت وبدأ العمل بها في عام 2022، 
احلكومات في جهودها الرامية إلى ضمان توافر كميات كافية 
من املخدرات واملؤثرات العقلية. وتقدم جميع النمائط اإللكترونية 

تدريبا تفاعليا يحدد وتيرته املشاركون.

تسجيل  على  احلكومات  جميع  الهيئة  ع  تشجِّ  :35 التوصية 
النمائط  من  لالستفادة  املختصة  الوطنية  مسؤولي سلطاتها 
املجاالت  بشأن  واقتراحات  تعقيبات  تقدمي  وعلى  اإللكترونية 

التي تتطلب استحداث املزيد من التدريب.

ومن أجل إحاطة أصحاب املصلحة علما باملستجدات،   -963
م بانتظام على موقع 

ُّ
نشر الرسائل اإلخبارية ملشروع الهيئة للتعل

ُ
ت

نشر على السلطات الوطنية املختصة 
ُ
م، وت

ُّ
الهيئة الشبكي للتعل

بناء على طلبها. 

الفصل الرابع- االستنتاجات والتوصيات املقدمة إلى احلكومات واألمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية والوطنية املعنية  129



130  تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات 2022

مراقبة  عن  الوطنيني  املسؤولني  الهيئة  تدعو   :36 التوصية 
م 

ُّ
م وأدوات التعل

ُّ
املخدرات املهتمني بأنشطة مشروع الهيئة للتعل

التي تعّدها إلى االشتراك في الرسالة اإلخبارية بإرسال رسالة 
 .incb.learning@un.org بريد إلكتروني إلى العنوان

تلقته من مساهمات من  ملا  امتنانها  الهيئة عن  وتعرب   -964
وفرنسا  وتايلند  وبلجيكا  وأستراليا  الروسي  االحتاد  حكومات 
والواليات املتحدة منذ إنشاء مشروع الهيئة للتعلم في عام 2016.

التوصية 37: تدعو الهيئة احلكومات إلى النظر في دعم مشروع 
م دعما فعليا باملشاركة في أنشطته.

ُّ
الهيئة للتعل

 )توقيع(
جاغجيت بافاديا، الرئيسة

 )توقيع(
ح. ح. سيفيل أتاسوي، املقررة

 )توقيع(
مارك كولهون، األمني

فيينا، 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

mailto:incb.learning@un.org


131

أفريقيا

سيشيلإثيوبيا

الصومالإريتريا

غابونإسواتيني

غامبياأنغوال

غاناأوغندا

غينيابنن

غينيا-بيساوبوتسوانا

غينيا االستوائيةبوركينا فاسو

كابو فيرديبوروندي

الكاميرونتشاد

كوت ديفوارتوغو

الكونغوتونس

كينيااجلزائر

ليبرياجزر القمر

ليبياجمهورية أفريقيا الوسطى

ليسوتوجمهورية الكونغو الدميقراطية

ماليجمهورية تنزانيا املتحدة

مدغشقرجنوب أفريقيا

مصرجنوب السودان

املغربجيبوتي

مالويرواندا

موريتانيازامبيا

موريشيوسزمبابوي

موزامبيقسان تومي وبرينسيبي

ناميبياالسنغال

النيجرالسودان

نيجيرياسيراليون

األول املرفق 

املستخدمة اإلقليمية  ودون  اإلقليمية   املجموعات 
2022 لعام  املخدرات  ملراقبة  الدولية  الهيئة  تقرير  في 

ترد أدناه قائمة باملجموعات اإلقليمية ودون اإلقليمية املستخدمة في تقرير الهيئة لعام 2022 مع بيان الدول املنتمية إلى كل من هذه 
املجموعات.
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والكاريب ي الوسطى  أمريكا 

سانت كيتس ونيفسأنتيغوا وبربودا

سانت لوسيابربادوس

السلفادوربليز

غرينادابنما

غواتيماالترينيداد وتوباغو

كوباجامايكا

كوستاريكاجزر البهاما

نيكاراغوااجلمهورية الدومينيكية

هايتيدومينيكا

هندوراسسانت فنسنت وجزر غرينادين

الشمالية أمريكا 

الواليات املتحدة األمريكيةكندا

املكسيك

اجلنوبية أمريكا 

بيرواألرجنتني

سورينامإكوادور

شيليأوروغواي

غياناباراغواي

فنزويال )جمهورية-البوليفارية(البرازيل

كولومبيابوليفيا )دولة-املتعددة القوميات(

آسيا شرق  وجنوب  شرق 

الصنيإندونيسيا

الفلبنيبروني دار السالم

فييت نامتايلند

كمبودياتيمور-ليشتي

ماليزياجمهورية كوريا

منغولياجمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

ميامنارجمهورية الو الدميقراطية الشعبية

اليابانسنغافورة

آسيا جنوب 

ملديفبنغالديش

نيبالبوتان

الهندسري النكا
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آسيا غرب 

جورجياأذربيجان

دولة فلسطنياألردن

طاجيكستانأرمينيا

العراقإسرائيل

ُعمانأفغانستان

قطراإلمارات العربية املتحدة

قيرغيزستانأوزبكستان

كازاخستانإيران )جمهورية-اإلسالمية(

الكويتباكستان

لبنانالبحرين

اململكة العربية السعوديةتركمانستان

اليمنتركيا

اجلمهورية العربية السورية

أوروبا 

أوروبا شرق 

بيالروساالحتاد الروسي

جمهورية مولدوفاأوكرانيا

أوروبا شرق  جنوب 

رومانياألبانيا

صربيابلغاريا

كرواتياالبوسنة والهرسك

مقدونيا الشماليةاجلبل األسود

ووسطها أوروبا  غرب 

فرنساإسبانيا

فنلنداإستونيا

قبرصأملانيا

الكرسي الرسوليأندورا

التفياأيرلندا

لكسمبرغآيسلندا

ليتوانياإيطاليا

ليختنشتاينالبرتغال

مالطةبلجيكا

اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةبولندا

موناكوتشيكيا

النرويجالدامنرك

النمساسان مارينو

هنغارياسلوفاكيا

هولنداسلوفينيا

اليونانالسويد

سويسرا
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أوقيانوسيا

سامواأستراليا

فانواتوبابوا غينيا اجلديدة

فيجيباالو

كيريباستوفالو

ميكرونيزيا )واليات-املوحدة(تونغا

ناوروجزر سليمان

نيوزيلنداجزر كوك

نيويجزر مارشال
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ريفاس آرسي  توماس  سيزار 

ولد في عام 1954. من مواطني باراغواي. مدير عام متقاعد، 
مكتب التعاون الوطني والدولي وتعزيز املؤسسات باألمانة الوطنية 
ملكافحة املخدرات )2012-2020(؛ أستاذ الكيمياء العضوية في 
الوطنية أسونسيون  جامعة  والطبيعية،  الدقيقة  العلوم   كلية 

)منذ عام 1993(.

حائز على الدرجات العلمية التالية: دكتوراه في الكيمياء اجلنائية، 
مركز الطب اجلنائي، جامعة الطب في فيينا )1988-1990(؛ 
بكالوريوس في الكيمياء في كلية العلوم الدقيقة والطبيعية، جامعة 

أسونسيون الوطنية )1975-1971(.

األمانة  التنفيذي،  األمني  نائب  التالية:  املناصب   
ً
سابقا شغل 

الوطنية ملكافحة املخدرات )2008-2012(؛ ومدير مختبر، األمانة 
الوطنية ملكافحة املخدرات )1987-2007(؛ وأستاذ مادة الكيمياء 
العضوية لطالب السنتني األولى والثانية، اجلامعة الكاثوليكية، 
في  ومتدرب  )1996-2008(؛  باراغواي  إستي،  ديل  سيوداد 

مختبرات الشرطة االحتادية األملانية )1990(.

ألف وحده وشارك في تأليف العديد من اإلصدارات وساهم فيها، 
 “Drug policy, strategy and action plan on drugs مبا فيها
“Study of the interrelation of can-2016( و( of Paraguay”
 nabinoids in marijuana and determination of the storage
 and harvest time of a marijuana sample, by means of the

.cannabinoid relation”

املخدرات  للجنة  الستني  الدورة  باراغواي حلضور  وفد  عضو 
)2017(؛ واجتماع منظمات مراقبة املخدرات وإدارة املخدرات 
من أجل تنفيذ دورات الوقاية والعالج وتعزيز النظم الصحية، 

جلنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخدرات التابعة ملنظمة 
الدول األمريكية، املعقود في كانكون، املكسيك )2017(؛ واالجتماع 
الثاني عشر املتخصص لسلطات إنفاذ قوانني مكافحة املخدرات، 
واالجتماع  )2017(؛  آيرس  بوينس  في  املعقود  ميركوسور، 
مشكلة  بشأن  العامة  للجمعية  االستثنائية  للدورة  التحضيري 
املخدرات العاملية املعقودة في فيينا )2016(؛ والدورة االستثنائية 
في  املعقودة  العاملية  املخدرات  مشكلة  بشأن  العامة  للجمعية 
الرفيعة  الثنائية  اإلقليمية  واالجتماعات  )2016(؛  نيويورك 
املستوى التي انعقدت بني االحتاد األوروبي وجماعة دول أمريكا 
الالتينية والكاريبي بشأن مشكلة املخدرات، املعقودة في بوينس 
آيرس )2017(، والهاي )2016(، ومونتيفيديو )2015(، وأثينا 
)2014(، وبروكسل )2012(؛ واجتماع مجلس أمريكا اجلنوبية 
املعني مبشكلة املخدرات العاملية، احتاد أمم أمريكا اجلنوبية، 
املعقود في أسونسيون )2012( )كرئيس مؤقت(؛ واالجتماعني 
املتخصصني لسلطات إنفاذ قوانني مكافحة املخدرات، السوق 
اجلنوبية املشتركة، أسونسيون )2015 و2009( )كرئيس مؤقت(؛ 
املعنية  الوطنية  األجهزة  لرؤساء  والعشرين  الرابع  االجتماع 
املعقود  والكاريب ي،  الالتينية  أمريكا  املخدرات،  قوانني  بإنفاذ 
في أسونسيون )2014( )كرئيس(؛ االجتماع الدولي للمديرين 
األساسية،  الكيميائية  واملواد  السالئف  ملراقبة  التنفيذيني 
الدولية  الدراسية  واحللقات  )1998(؛  سانتياغو  في  املعقود 
عشرة  والسابعة  عشرة  والسادسة  عشرة  واخلامسة  العاشرة 
في مجال الكيمياء اجلنائية، إدارة مكافحة املخدرات، واشنطن 
مي  العاصمة )1987-1995(؛ اجتماع مراجعي احلسابات ومقيِّ
 مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية في إدارة الصحة العمومية،

سانتياغو )1992(.

عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات )منذ عام 2020(، وعضو 
اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات )2020–2021(. النائب الثاني 

للرئيس ورئيس اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات )2022(.

الثاني املرفق 

املخدرات ملراقبة  الدولية  الهيئة  في  احلاليون  األعضاء 
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أتاسوي سيفيل 

ولدت في عام 1949. من مواطني تركيا. أستاذة الكيمياء احليوية 
وعلوم  اإلدمان  نائبة عميد معهد  اجلنائي؛  االستدالل  وعلوم 
االستدالل اجلنائي، ومديرة املعهد؛ رئيسة إدارة علوم االستدالل 
اجلنائي؛ مديرة مركز منع العنف واجلرمية بجامعة أوسكودار، 
إسطنبول. مديرة معهد علوم الطب الشرعي، جامعة إسطنبول 
وزارة  السموم،  وعلم  املخدرات  إدارة  مديرة   .)2010-1988(
 أمام املحاكم املدنية 

ٌ
 خبيرة

ٌ
العدل التركية )1980-1993(. شاهدة

واجلنائية )منذ عام 1980(.

حائزة على الدرجات العلمية التالية: بكالوريوس علوم في الكيمياء 
)1972(؛ ماجستير علوم في الكيمياء احليوية )1976(؛ دكتوراه 

في الكيمياء احليوية )1979(، جامعة إسطنبول.

محاضرة في مجال الكيمياء احليوية وعلم اإلجرام والتحقيقات 
التي جترى في مسرح اجلرمية )منذ عام 1982(؛ مشرفة على 
أكثر من 50 رسالة ماجستير ودكتوراه في مجال الكيمياء احليوية 
ا؛ منها   علميًّ

ً
وعلوم االستدالل اجلنائي. ألفت أكثر من 130 بحثا

املخدرات،  وكيمياء  املخدرات،  اختبارات  مجاالت  في  بحوث 
رتكب 

ُ
وأسواق املخدرات، واجلرائم التي تتعلق باملخدرات والتي ت

السموم  وعلم  املخدرات،  تعاطي  من  والوقاية  إدمانها،  بسبب 
السريري واجلنائي، والتحقيقات التي جترى في مسرح اجلرمية، 

وحتليل احلمض اخللوي الصبغي.

زميلة هيئة هيوبرت ه. همفري في وكالة املعلومات في الواليات 
املتحدة األمريكية )1995-1996(؛ عاملة زائرة في كلية الصحة 
العامة بإدارة علوم االستدالل اجلنائي، جامعة كاليفورنيا، بيركلي، 
ومركز بحوث تعاطي املخدرات، جامعة كاليفورنيا، لوس أجنلوس؛ 
قسم العلوم الوراثية، جامعة ستاندفورد؛ قسم العلوم الوراثية 
البشرية، جامعة إميوري؛ معهد الدراسات اجلنائية في كاليفورنيا؛ 
مكتب التحقيقات االحتادي، فيرجينيا؛ املختبرات اجلنائية، إدارة 
األمن، لوس أجنلوس، الواليات املتحدة؛ مكتب الشرطة اجلنائية 
االحتادي )BKA(، ويزبادن؛ جامعة لودفيغ-ماكسيميليان، معهد 
ميونيخ للكيمياء احليوية الفيزيائية ومعهد الطب الشرعي؛ مركز 
العلوم الوراثية البشرية، جامعة برمين؛ معهد الطب الشرعي، 
جامعة مونستر، أملانيا؛ مختبر املخدرات التابع لألمم املتحدة، 

فيينا؛ مكتب التحقيقات املركزي، نيودلهي.

عضو في اللجنة اخلاصة للوقاية من تعاطي املخدرات، مكتب 
 Turkish سة ملجلة رة مؤسِّ رئيس الوزراء )منذ عام 2014(. محرِّ
Journal of Legal Medicine )1982-1993(. عضو في مجلس 
 .International Criminal Justice Review التحرير العلمي ملجلة
سة للجمعية التركية لعلوم االستدالل اجلنائي؛ عضو  رئيسة مؤسِّ
شرفي في أكادميية البحر املتوسط لعلوم االستدالل اجلنائي. 
عضو في اجلمعية الدولية لعلم السموم اجلنائي؛ ورابطة الهند 
الدولية  والرابطة  والعلوم؛  والطب  للقانون  الهادئ  واملحيط 
لالختصاصيني في علم السموم اجلنائي؛ واألكادميية األمريكية 

املختبرات  ملديري  األمريكية  واجلمعية  اجلنائي؛  الطب  لعلوم 
اجلنائية؛ واجلمعية األمريكية للعلوم اجلنائية.

عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات )2005-2010 ومنذ عام 
2017(. عضو اللجنة املالية واإلدارية )2006 و2018( ورئيستها 
)2017 و2020(. النائبة الثانية للرئيس ورئيسة اللجنة الدائمة 
املعنية بالتقديرات )2006 و2021( وعضو فيها )2007 و2020 
و2022(. مقررة الهيئة )2007 و2019 و2022(. النائبة األولى 

لرئيس الهيئة )2008(. رئيسة الهيئة )2009(.

يونخيري دي  كورنيليس 

ا منصب  ولد في عام 1954. من مواطني هولندا. يشغل حاليًّ
رئيس منتدى هولندا لتطوير املضادات احليوية، وعضو الفريق 
براءات اختراع األدوية في جنيف،  االستشاري خلبراء مجمع 
وخبير استشاري في مجال السياسات الصيدالنية لدى منظمة 

الصحة العاملية.

الصيدلة،  في  دكتوراه  التالية:  العلمية  الدرجات  على  حائز 
ماجستير في مجال علوم الصيدلة، جامعة غرونينغن وجامعة 
أمستردام، هولندا )1975-1981(؛ ماجستير إدارة األعمال، جامعة 
سان دييغو، الواليات املتحدة األمريكية/سان خوزيه، كوستاريكا؛ 
ق االستثنائي في الصيدلة )حاصل  بكالوريوس علوم. درجة التفوُّ
على مرتبة الشرف( في جامعة غرونينغن، هولندا )1975-1972(.

سبق له أن شغل منصب مدير إدارة األدوية األساسية واملنتجات 
 ،)2016-2012( جنيف  في  العاملية  الصحة  مبنظمة  الصحية 
للمراقبة،  اخلاضعة  األدوية  إتاحة  على  عمله  اشتمل  حيث 
على  باالعتماد  املعنية  اخلبراء  جلنة  عضوية  على  عالوة 
الصحة  منظمة  العاملية؛ ممثل  الصحة  ملنظمة  التابعة  األدوية 
العاملية في كييف، أوكرانيا )2011-2012(؛ املستشار اإلقليمي 
الصيدالنية  التكنولوجيا  في مجال  العاملية  الصحة  ملنظمة 
كوبنهاغن أوروبا،  في  اإلقليمي  املنظمة  مكتب   والصحية، 
األساسية،  للعقاقير  الوطني  البرنامج  منسق  )1996-2010(؛ 
 منظمة الصحة للبلدان األمريكية/منظمة الصحة العاملية، البرازيل

)1994-1996(؛ صيدلي، منسق مشاريع العقاقير األساسية، منظمة 
كوستاريكا العاملية،  الصحة  األمريكية/منظمة  للبلدان   الصحة 
للبلدان  الصحة  منظمة  صيدالني،  خبير  )1988-1993(؛ 
بنما )1986-1988(؛ خبير  العاملية،  الصحة  األمريكية/منظمة 
توريدات صيدالنية في اليمن، وزارة اخلارجية، إدارة التعاون 
الدولي، هولندا )1982-1985(؛ هيئة املستشفيات والصيدليات 

املحلية في أمستردام، هولندا )1982-1981(.

العاملية  رئيس رابطة موظفي أوروبا اخلاصة مبنظمة الصحة 
)2006-2010(؛ عضو جلنة استعراض املبادئ التوجيهية ملنظمة 
الصحة العاملية )2007-2011(؛ عضو اجلمعية امللكية الهولندية 
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 وحده أو مبشاركة آخرين العديَد من اإلصدارات 
َ

ف
َّ
للصيدلة؛ أل

في مجاالت العلوم الصيدالنية والصحية.

 .)2017 عام  )منذ  املخدرات  ملراقبة  الدولية  الهيئة  عضو 
ر الهيئة )2017(. عضو اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات  مقرِّ
واإلدارية  املالية  اللجنة  عضو  و2022-2021(.   2018-2017(
الهيئة  رئيس  ورئيسها )2022(.  و2021(   2018-2017(

.)2020-2019(

تي. جونسون ديفيد 

ولد في عام 1954. من مواطني الواليات املتحدة. رئيس شركة 
سوان جونسون ل.ل.س؛ عضو معاون لهيئة التدريس، جامعة 
والية أريزونا؛ دبلوماسي متقاعد. حائز على درجة البكالوريوس 
الوطني الدفاع  كلية  االقتصاد من جامعة إميوري؛ خريج   في 

في كندا.

موظف في السلك الدبلوماسي للواليات املتحدة )2011-1977(. 
وإنفاذ  للمخدرات  الدولية  الشؤون  مكتب  في  مساعد  أمني 
القوانني، وزارة اخلارجية األمريكية )2007-2011(. نائب رئيس 
البعثة )2005-2007( والقائم باألعمال املؤقت )2005-2003( 
ق الشؤون األفغانية  في سفارة الواليات املتحدة في لندن. منسِّ
بالواليات املتحدة )2002-2003(. سفير الواليات املتحدة لدى 
منظمة األمن والتعاون في أوروبا )1998-2001(. نائب السكرتير 
الصحفي في البيت األبيض واملتحدث باسم مجلس األمن القومي 
)1995-1997(. نائب املتحدث باسم وزارة اخلارجية )1995( 
ومدير املكتب الصحفي لوزارة اخلارجية )1993-1995(. القنصل 
العام للواليات املتحدة، فانكوفر )1990-1993(. معاون مدقق 
الصندوق االستئماني الوطني لدى مكتب مراقب شؤون الُعملة 

بوزارة اخلزانة بالواليات املتحدة )1977-1976(.

 .)2012 عام  )منذ  املخدرات  ملراقبة  الدولية  الهيئة  عضو 
 عضو اللجنة املالية واإلدارية )2012-2017 و2022( ورئيسها
)2014 و2018(. النائب الثاني للرئيس ورئيس اللجنة الدائمة 
املعنية بالتقديرات )2019(، ونائب الرئيس )2022(، وعضو فيها 

.)2021-2020(

كورشاغينا غالينا 

ولدت في عام 1953. من مواطني االحتاد الروسي. أستاذة، 
 ونائبة مدير املركز الوطني للبحوث املتعلقة بإدمان املخدرات )منذ

عام 2010(.

خريجة معهد لنينغراد لطب األطفال، االحتاد الروسي )1976(؛ 
البحوث السريرية  إلى  العلمية  طبيبة )2001(. تستند آراؤها 

والوبائية التي تتناول اتباع وسائل جديدة في النظر إلى التصدي 
لتعاطي املخدرات في زمن يشهد تغيرات متالحقة.

 عدة مناصب بصفتها طبيبة أطفال في مستشفى 
ً
تولت سابقا

غاتشينا املركزي، منطقة لنينغراد؛ وطبيبة في مدرسة داخلية 
)1976-1979(. رئيسة شعبة التنظيم والسياسات في مستوصف 
في  محاضرة  بلنينغراد )1981-1989(؛  اإلقليمي  املخدرات 
أكادميية لنينغراد الطبية اإلقليمية )1981-1989(؛ رئيسة األطباء 
مبستوصف املخدرات في مدينة سانت بطرسبرغ )1989-1994(؛ 
محاِضرة مساِعدة )1991-1996( ثم أستاذة )2000-2001( في 
للخدمات  احلكومي  املعهد  االجتماعية،  التكنولوجيات  إدارة 
أستاذة  ثم   ،)2000-1994( مساِعدة  محاِضرة  واالقتصاد؛ 
مساعدة )2001-2002( ثم أستاذة )2002-2008( في قسم بحوث 
إدمان املخدرات، أكادميية سانت بطرسبرغ الطبية للدراسات 
وأمناط  الطبية  األبحاث  ورئيسة قسم  األساتذة  كبيرة  العليا؛ 
التربوية في روسيا  احلياة الصحية، جامعة هرتزن احلكومية 

)2000-2008(؛ أستاذة في قسم دراسات الن زاعات، كلية الفلسفة، 
جامعة سانت بطرسبرغ احلكومية )2008-2004(.

عضو في العديد من الرابطات واجلمعيات ومنها: رابطة األطباء 
في  املخدرات  إدمان  مجال  في  واالختصاصيني  النفسانيني 
االحتاد الروسي وسانت بطرسبرغ؛ وجمعية كيتيل برون للبحوث 
االجتماعية والوبائية املتعلقة بالكحول؛ واملجلس الدولي املعني 
مبشاكل الكحول واإلدمان؛ واجلمعية الدولية لطب اإلدمان. رئيسة 
قسم علم االجتماع اخلاص باجلوانب العلمية في البحوث الطبية 
والبيولوجية، التابع ملجلس البحوث املتعلقة باألبعاد االجتماعية 
العلمي،  بطرسبرغ  سانت  مركز  العلمي،  البحث  وتنظيم  للعلم 

أكادميية العلوم الروسية )2008-2002(.

على  ما يزيد  ذلك  في  مبا  منشور،  ف 
َّ
مؤل  100 من  أكثر  لها 

في  بفصول  وساهمت  الروسي،  االحتاد  في  نشر   
ً
فا

َّ
70 مؤل

ق في  التفوُّ ة عملية. حائزة على جائزة 
َّ
أدل ة  دراسات وفي عدَّ

مجال حماية الصحة من وزارة الصحة في احتاد اجلمهوريات 
السوفياتية )1987(. خبيرة استشارية في حتالف  االشتراكية 
العاملية لشؤون فيروس نقص املناعة البشرية/ دوائر األعمال 

اإليدز والسل واملالريا )منذ عام 2006(.

خبيرة في وبائيات إدمان املخدرات، فريق بومبيدو التابع ملجلس 
 في مشروع 

ً
 رئيسية

ً
أوروبا )1994-2003(؛ شاركت بصفتها باحثة

مكافحة الكوكايني التابع ملنظمة الصحة العاملية )1993-1994(؛ 
 في مشروع املدن الصحية التابع 

ً
 رئيسية

ً
وشاركت بصفتها منسقة

)1992-1998(؛  بطرسبرغ  سانت  في  العاملية  الصحة  ملنظمة 
 إلى 

ً
وخطة عمل منظمة الصحة العاملية ملكافحة الكحول، استنادا

مركز عالج اإلدمان في سانت بطرسبرغ )1992-1998(. ساهمت 
العاملية  الصحة  مة 

َّ
منظ برنامجي  في  مشاركة  بة  مدرِّ بصفتها 

“مساعدة الناس على التغيير” )منذ عام 1992( و“مهارات من 
مة الصحة 

َّ
تة ملنظ

َّ
أجل التغيير” )منذ عام 1995(؛ مستشارة مؤق

العاملية )1992-2008(. شاركت في اجتماعات جلنة املخدرات 
.)2008-2002(
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عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات )2010-2015 ومنذ عام 
2017(. نائبة رئيس اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات )2011، 
و2012، و2017، و2019(، وعضو فيها )2018 و2022(. عضو 
الهيئة  لرئيس  األولى  النائبة  واإلدارية )2020(.  املالية  اللجنة 

)2013 و2021(. 

لوروا برنار 

ولد في عام 1948. من مواطني فرنسا. نائب فخري للمدعي 
العام.

حائز على شهادات في القانون من جامعة كان؛ ومعهد زاربروكن 
للدراسات األوروبية، أملانيا؛ وجامعة باريس 10. خريج مدرسة 

القضاة الوطنية الفرنسية )1979(.

تولى سابقا منصب مدير املعهد الدولي لبحوث مكافحة األدوية 
املدعي  نائب   .)2020-2013 حكومية،  غير  )منظمة  املزيفة 
مستشار   .)2013-2010( فرساي  استئناف  مبحكمة  العام 
 قانوني أقدم مبكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية

)1990-2010(. مستشار مسؤول عن الشؤون الدولية والتشريعية 
 والقانونية لدى املكتب الوطني الفرنسي لتنسيق شؤون املخدرات
)1988-1990(. قاضي حتقيق متخصص في قضايا املخدرات 
املساعدة  برنامج  رئيس   .)1988-1979( العليا  إفري  مبحكمة 
باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم  ملكتب  التابع  القانونية، 
القانونيني، في  الفريق الالمركزي للخبراء  ق  واجلرمية؛ ومنسِّ
بوغوتا وطشقند وبانكوك )1990-2010(. قائد فريق املساعدة 
صياغة  عملية  في  أفغانستان  حكومة  ساعد  الذي  القانونية، 
قانون مكافحة املخدرات اجلديد لعام 2004. شارك في تأليف 
اخلدمة  عقوبة  استحدث  الذي  للقانون  التحضيرية  الدراسة 
املجتمعية كبديل للسجن في فرنسا )1981(. شارك في تأسيس 
”Essonne Accueil“، وهي منظمة غير حكومية توفر  منظمة 
خدمات عالجية ملدمني املخدرات )1982(. عضو الوفد الفرنسي 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  في املفاوضات اخلتامية بشأن 
 االجتار غير املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 1988.
 رئيس الفريق الدراسي املعني باالجتار بالكوكايني في أوروبا،
أفضى  الذي  التقرير  مؤلف   .)1989( أوروبا  ملجلس  التابع 
من السياسي  للتنسيق  أوروبية  جلنة  أول  إنشاء   إلى 
املشترك  الفريق  رئيس   .)1989( املخدرات  مكافحة  أجل 
باملخدرات  املعني  املتحدة  ومكتب  األمم  الدولي  البنك  بني 
املسروقة(،  املوجودات  السترداد  “ستار”  )مبادرة  واجلرمية 
الدكتاتور  سرقها  التي  املوجودات  جتميد  عملية  نظم  الذي 
في استردادها  ثم  هايتي،  في  دوفالييه  جان-كلود   السابق 

سويسرا )2008(.

م برنامج التعلم مدى احلياة بشأن مكافحة االجتار باملخدرات 
ِّ
منظ

وإدمان املخدرات، املوجه إلى أعضاء الهيئة القضائية الفرنسية، 
مدرسة القضاة الوطنية الفرنسية )1984-1994(. محاضر في 

دراسات الطب النفسي العليا في مجال اخلبرة الفنية واملسؤولية 
في مجال االستدالل اجلنائي، كلية الطب بجامعة جنوب باريس 
)1983-1990(. محاضر في مجال العمل االجتماعي، جامعة 
الثانية  13 )1984-1988(. محاضر في برنامج السنة  باريس 
لدرجة املاجستير في مجال األمن والقانون الدولي العام، جامعة 

جان موالن ليون 3 )2013-2005(.

عضو املجلس التنفيذي للقسم الدولي للرابطة الوطنية ألخصائيي 
محكمة املخدرات )2006(. عضو خارجي في مجلس إدارة املركز 
الفرنسي لرصد املخدرات وإدمانها )2013(. عضو جلنة تقرير 

رينو )2013(. األوسمة: فارس جوقة الشرف.

“Le travail au profit de la com-  من مؤلفاته املختارة ما يلي:
 munauté, substitut aux courtes peines d’emprisonnement”,
 Revue de science criminelle et de droit comparé, No. 1 )Sirey,

1983(; Drogues et drogués (École nationale de la magistra-
ture 1983); Étude comparative des législations et des pra-

 tiques judiciaires européennes face à la drogue (Commission
 of the European Communities, 1991); Ecstasy, Inserm
 Collective Expertise series (Editions Inserm, 1997); The
 International Drug Control System, in cooperation with
 Cherif Bassiouni and J.F. Thony, in International Criminal
 Law: Sources, Subjects and Contents (Martinus Nijhoff
 Publishers, 2007); Routledge Handbook of Transnational
 Criminal Law, Neil Boister and Robert Curie, eds.

.(Routledge, 2014)

 .)2015 عام  )منذ  املخدرات  ملراقبة  الدولية  الهيئة  عضو 
الدائمة  اللجنة  عضو  و2020(.  و2018   2015( الهيئة  مقرر 
واإلدارية املالية  اللجنة  عضو   .)2016( بالتقديرات   املعنية 

)2019 و2022-2021(.

لو لني

املعهد  أستاذ/مدير  الصني.  مواطني  من   .1966 عام  في  ولد 
الوطني املعني باالرتهان للمخدرات، جامعة بكني؛ أستاذ/مدير، 
مستشفى جامعة بكني السادس/معهد الصحة العقلية؛ أستاذ/
مدير، املركز الوطني للبحوث السريرية املتعلقة باالضطرابات 
العقلية، الصني؛ رئيس جلنة اخلبراء املعنية بالوقاية من تعاطي 
املخدرات ومراقبته، اللجنة الوطنية ملراقبة املخدرات، الصني؛ 
نائب رئيس الرابطة اآلسيوية لبحوث تعاطي املخدرات؛ عضو 
جلنة اخلبراء املعنية باالعتماد على األدوية التابعة ملنظمة الصحة 
العاملية؛ محرر مشارك، مجلة Drug and Alcohol Dependence؛ 

.American Journal on Addictions محرر مشارك، مجلة

الطب  في  والدكتوراه  الطب  في  الدكتوراه  درجة  على  حائز 
النفسي، املركز الطبي لغرب الصني، جامعة سيشوان، الصني.
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شغل سابقا املناصب التالية: عالم باحث، املعهد الوطني املعني 
بتعاطي املخدرات، التابع للمعاهد الوطنية املعنية بالصحة في 
الواليات املتحدة )2003-2006(؛ زميل ما بعد الدكتوراه، املعهد 
الوطني املعني بتعاطي املخدرات، التابع للمعاهد الوطنية املعنية 

بالصحة في الواليات املتحدة )2003-2001(.

“2019-nCoV epi- املنشورات وساهم فيها: العديد من   ألف 
 demic: address mental health care to empower society”,
 The Lancet, vol. 395, No. 10224 (February 2020), pp. 37–38;
 “Control of fentanyl-related substances in China”, The
 Lancet Psychiatry, vol. 6, No. 7 (July 2019), p. 15; “Effect
 of selective inhibition of reactivated nicotine-associated
 memories with propranolol on nicotine craving”, JAMA
 Psychiatry, vol. 74, No. 3 (March 2017), pp. 224–232;
 “Selective inhibition of amygdala neuronal ensembles
encoding nicotine-associated memories inhibits nico-
,tine preference and relapse”, Biological Psychiatry, vol. 82 
 No. 11 (December 2017), pp. 781–793; “A novel UCS
 memory retrieval-extinction procedure to inhibit relapse
 to drug seeking”, Nature Communications, vol. 6, No. 7675
 (July 2015); “A memory retrieval-extinction procedure to
 prevent drug craving and relapse”, Science, vol. 336, No.

.6078 (April 2013), pp. 241–245

حصل على الدرجات الشرفية التالية: اجلائزة الوطنية لالبتكار 
)2020(؛ أكادميي في األكادميية الصينية للعلوم )2017(؛ جائزة 
العلوم والتكنولوجيا الطبية الصينية )2008 و2015(؛ جائزة العلوم 
الطبيعية من وزارة التعليم )2008 و2013(؛ اجلائزة الوطنية للعلوم 

الطبيعية )2002(.

عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات )منذ عام 2022()172(. عضو 
اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات )2022(.

ماتيك بي.  ريتشارد 

ولد في عام 1955. من مواطني أستراليا. أستاذ فخري معني 
بدراسات املخدرات والكحول في املركز الوطني لبحوث املخدرات 
علوم  أستاذ  ويلز؛  ساوث  نيو  جامعة  الطب،  كلية  والكحول، 
الدماغ، جامعة نيو ساوث ويلز؛ كبير زمالء البحوث، حاصل على 
منحة، املجلس الوطني للبحوث الصحية والطبية التابع حلكومة 
 أستراليا )2013-2017 و2019-2023(، طبيب نفساني سريري

ل. معتمد ومسجَّ

)علم  العلوم  بكالوريوس  التالية:  العلمية  الدرجات  على  حائز 
النفس( مع مرتبة الشرف األولى، جامعة نيو ساوث ويلز، 1982؛ 
ماجستير في علم النفس )السريري(، جامعة نيو ساوث ويلز، 

(172) انتخبه املجلس االقتصادي واالجتماعي في 20 نيسان/أبريل 2021.

1989؛ دكتوراه من جامعة نيو ساوث ويلز، 1988؛ شهادة في 
التشريح العصبي قسم التشريح، جامعة نيو ساوث ويلز، 1992.

مدير البحوث باملركز الوطني األسترالي لبحوث املخدرات والكحول 
األسترالي  الوطني  للمركز  التنفيذي  املدير  )1995-2001(؛ 
 لبحوث املخدرات والكحول، كلية الطب، جامعة نيو ساوث ويلز
)2001-2009(. عضو في جلنة اخلبراء االستشارية األسترالية 
الوطنية املعنية باملخدرات غير املشروعة )2002-2004(؛ وفريق 
ار النالتريكسون 

ّ
اخلبراء االستشاري الوطني األسترالي املعني بعق

املستدمي االنبعاث )2002-2004(، وجلنة الرصد في مركز احَلقن 
اخلاضع لإلشراف الطبي، التابع للديوان الوزاري حلكومة نيو 
بالعقاقير  املعنية  العاملة  والفرقة  ويلز )2004-2003(،  ساوث 
األسترالي  الوزاري  للمجلس  التابعة  واملظهر،  لألداء  نة  املحسِّ
)2003-2005(، وجلنة اخلبراء  املخدرات  باستراتيجية  املعني 
ب والصحة، التابعة لإلدارة احلكومية 

َّ
االستشارية املعنية بالقن

األسترالية لشؤون الصحة والشيخوخة )2005-2006(، وفريق 
خبراء نيو ساوث ويلز االستشاري املعني باملخدرات والكحول، 
التابع لوزير الصحة بنيو ساوث ويلز )2004-2013(، واملجلس 
الوطني األسترالي املعني باملخدرات، الذي يسدي املشورة إلى 
رئيس الوزراء )2004-2010(، وفريق إعداد املبادئ التوجيهية 
األفيونية  رات 

ِّ
للمؤث لالرتهان  العقاقيري  العالج  بشأن  التقنية 

املشترك بني منظمة الصحة العاملية واملكتب املعني باملخدرات 
واجلرمية )2004-2008(، والتحالف البحثي األسترالي لشؤون 

األطفال والشباب )2015-2005(.

 Drug ملجلة  التنفيذي  واملجلس  التحرير  مجلس  في  عمل 
محرر نائب  وبصفة   ،and Alcohol Review )2005-1994( 
عمل  كما   .)2005-2000( تنفيذي  ومحرر   )2000-1995(
 ملجلة Addiction الدولية التي يراجعها األقران 

ً
 مساعدا

ً
محررا

 )Cochrane( في فريق مؤسسة كوكرين 
ً
)1995-2005(، ومحررا

ف 
َّ
االستعراضي لشؤون املخدرات والكحول )1998-2003(. أل

300 كتاب وفصل في مجلدات محررة بشأن تعاطي  أكثر من 
مواد اإلدمان، واإلدمان، وعالجهما، وأجرى مراجعة أقران ملقاالت 
شرت في مجالت أكادميية تناولت هذه املواضيع. ومن أحدث 

ُ
ن

“Buprenorphine maintenance versus pla-  مقاالته ما يلي:
 cebo or methadone maintenance for opioid dependence”,
 “The و “Young adult sequelae of adolescent cannabis use
 Pain and Opioids IN Treatment study: characteristics of a
.cohort using opioids to manage chronic non-cancer pain”

ا من وزارة الصحة في أستراليا؛ ووزارة  ا وبحثيًّ  أكادمييًّ
ً
ى دعما

َّ
تلق

الصحة حلكومة نيو ساوث ويلز؛ والصندوق الوطني األسترالي 
لبحوث إنفاذ قوانني املخدرات؛ ومؤسسة التثقيف وإعادة التأهيل 
بشأن الكحول؛ ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية؛ 
ومعهد الواليات املتحدة الوطني لشؤون تعاطي املخدرات؛ ومجلس 
البحوث األسترالي؛ واملجلس الوطني للبحوث الصحية والطبية 

في أستراليا.

عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات )منذ عام 2015(. عضو 
اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات )2016-2015(.
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بافاديا جاغجيت 

ولدت في عام 1954. من مواطني الهند. حائزة على الدرجات 
العلمية التالية: مرتبة الشرف في األدب اإلنكليزي )1974(، جامعة 
دلهي )1988(، ماجستير  القانون من جامعة  بكالوريوس  دكا، 
في اإلدارة العمومية، املعهد الهندي لإلدارة العمومية )1996(. 
أجنزت أطروحة عن “مصادرة املمتلكات مبقتضى قانون املخدرات 
واملؤثرات العقلية لعام 1985”، لغرض إكمال شهادة املاجستير.

ت عدة مناصب رفيعة في دائرة اجلباية الهندية على مدى 
َّ
تول

35 سنة في حكومة الهند، منها: وظيفة مفوض شؤون املخدرات 
)2006-2012(؛  املخدرات  لشؤون  املركزي  املكتب  الهند،  في 
مفوضة الشؤون القانونية )2001-2005(؛ كبيرة موظفي الرقابة، 
مستشارة  )1996-2001(؛  الكهرباء  مشاريع  متويل  مؤسسة 
لشؤون تدريب موظفي اجلمارك في ملديف، منتدبة من أمانة 
 الكومنولث )1994-1995(؛ نائبة مدير مكتب مراقبة املخدرات
 ،2014 عام  في  تقاعدها،  عند  تشغل  وكانت  )1990-1994(؛ 
منصب كبيرة مفوضي اجلمارك بالدائرة املركزية لضرائب اإلنتاج 

واخلدمات، في مدينة ناغبور.

ت شهادة تقدير رئاسية لسجل خدمتها املتميز بدرجة خاصة، 
َّ
تلق

مبناسبة يوم اجلمهورية )2005(، نشرت في اجلريدة الرسمية 
.Gazette of India Extraordinary

فيينا املخدرات،  جلنة  إلى  الهندي  الوفد  في   عضو 
)2007-2012(؛ قدمت القرارين 15/51 )2008( و12/53 )2010(، 
اللذين اعتمدتهما جلنة املخدرات، ونظمت فعالية جانبية على 
فيه  2011، َعرضت  التي عقدت في عام  اللجنة  دورة  هامش 
املسائل التي ينطوي عليها النقل غير املشروع لبذور اخلشخاش 
البلدان املنتجة واملستوردة واملصدرة. حضرت اجتماعات  إلى 
كوهيجن  ومشروع  بريزم  مبشروع  اخلاصتني  العمل   فرقتي 
قت  )2006-2012(، بصفتها ممثلة السلطة الوطنية املختصة، ونسَّ
مت االجتماع املتعلق مبشروع بريزم ومشروع كوهيجن في 

َّ
ظ

َ
ون

نيودلهي )2008(. شاركت في االجتماع الثالثني لرؤساء األجهزة 
الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني املخدرات، آسيا واملحيط الهادئ، 
املعقود في بانكوك )2006(، ونظمت االجتماع اخلامس والثالثني 
لرؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني املخدرات، آسيا 
واملحيط الهادئ، املعقود في أغرا، الهند، )2011(. عضو في 
فريق اخلبراء االستشاري التابع للهيئة الدولية ملراقبة املخدرات 
واملعني بجدولة املواد )2006(، وعضو في الفريق االستشاري 
مدونة  صوغ  بشأن  التوجيهية  للمبادئ  النهائية  الصيغة  املعني بوضع 
طوعية تخص املمارسات في الصناعة الكيميائية، الصادرة عن الهيئة 

رة اللجنة الفرعية املعنية  الدولية ملراقبة املخدرات )2008(. مقرِّ
باالجتار غير املشروع باملخدرات واملسائل ذات الصلة في الشرقني 
ان  األدنى واألوسط في دورتها احلادية واألربعني، املعقودة في عمَّ
)2006(؛ ورئيسة اللجنة الفرعية في دورتها الثانية واألربعني، 
املعقودة في أغرا، الهند )2007(؛ نظمت اجتماع فريق اخلبراء 
املعقود  باريس،  ميثاق  ملبادرة  التابع  بالسالئف،  املعني  العامل 

في نيودلهي )2011(، وشاركت في املؤمترين الدوليني املعنيني 
بإنفاذ قوانني املخدرات، اللذين استضافتهما وكالة إنفاذ قوانني 
املخدرات في الواليات املتحدة، واملعقودين في إسطنبول، تركيا 

)2008( وكانكون، املكسيك )2011(.

عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات )منذ عام 2015(. النائبة 
بالتقديرات  املعنية  الدائمة  اللجنة  ورئيسة  للرئيس  الثانية 
فيها  )2018( وعضو  رئيسها  ونائبة  و2020(،  و2017   2015(
)2019(. عضو اللجنة املالية واإلدارية )2016 و2017 و2020( 
 .)2016( الهيئة  لرئيس  األولى  النائبة  ورئيستها )2019(. 

رئيسة الهيئة )2022-2021(. 

رازانادميبي الريسا  ن. 

ولدت في عام 1988. من مواطني مدغشقر. رئيسة شعبة استيراد 
املنتجات اخلاضعة للمراقبة الدولية والتخليص اجلمركي للمنتجات 
الصحية املتبرع بها، اإلدارة املعنية بإدارة املنتجات الصحية، مديرية 
الصيدليات واملختبرات والطب التقليدي التابعة لوزارة الصحة 

العامة )2021-2014(.

جامعة  صيدلة،  تخصص  الطب،  كلية  خريجة  صيدالنية، 
أنتاناناريفو، مدغشقر.

الطبية  املنتجات  تخزين  مستودع  مديرة  منصب  سابقا  شغلت 
التابعة  التقليدي  التابع ملديرية الصيدليات واملختبرات والطب 
في  استشارية  مناصب  )2014-2015(؛  العامة  الصحة  لوزارة 
مختبر مستحضرات التجميل في شركة Biorama في أنتاناناريفو، 
 ،Ankadifotsy مدغشقر )2014(، وصيدالنية بالنيابة في صيدلية

أنتاناناريفو، مدغشقر )2013(.

بوزارة  اللوجستيات  إلدارة  التقنية  للوحدة  دائما  أمينة  عينت 
الصحة العامة )2016(.

الوطنية للصيادلة في مدغشقر، وعضو  النقابة  عضو مجلس 
املذابة في مدغشقر  الصلبة  املواد  توريد  إدارة وحدة  مجلس 
)2019(، وعضو اللجنة املعنية بفتح وإغالق مستودعات العقاقير 
املعدة لالستخدام البشري التابعة لوزارة الصحة العامة، وعضو 
اللجنة اللوجيستية في وزارة الصحة العامة في مدغشقر، وعضو 
جلنة صياغة السياسة الصيدالنية الوطنية واخلطة الرئيسية 

الوطنية للمستحضرات الصيدالنية في مدغشقر )2016(.

محاضرة في علم األدوية واألساليب العالجية، علوم التمريض، 
معهد التدريب األقاليمي للمسعفني.

مستشارة لتنفيذ مشروع منفذ صرف األدوية املعتمد )2022(، 
في إطار وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة )2022(.
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شاركت في حلقة العمل دون اإلقليمية لتعزيز املهارات الوطنية 
وحتسني إجراءات اختيار األدوية األساسية، مبا في ذلك األدوية 
اخلاصة باألم والطفل، التي نظمها خبراء من منظمة الصحة 
العاملية، كوتونو، بنن )2018(، والتدريب على اإلشراف الداعم، 
املتحدة،  للواليات  التابعة  الدولية  التنمية  وكالة  نظمته  الذي 
أنتاناناريفو، مدغشقر )2018(، والتدريب على مجموعات القياس 
الكمي بشأن احلاجة إلى مدخالت صحية، الذي نظمته وكالة 
التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة، أنتسيرابي، مدغشقر 
)2018(، والتدريب على إدارة سلسلة التوريد، الذي نظمته شركة 
Pamela Steele Associates، نيروبي )2017(، وحلقة دراسية حول 
االستثمار والتعاون في مجال املستحضرات الصيدالنية، نظمته 
حكومة الصني، بكني وشنغهاي، الصني )2017(، وتدريب إداري 
على رصد وتقييم مدخالت سلسلة التوريد، نظمته وكالة التنمية 
الدولية التابعة للواليات املتحدة، أنتاناناريفو، مدغشقر )2016(.

م في مؤمتر بيوميد الثالث في  دِّ
ُ
 ق

ً
 علميا

ً
وتشمل املنشورات بيانا

ماهاجانغا، مدغشقر، حول موضوع “الصحة والتنوع البيولوجي”.

عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات )منذ عام 2022()173(. عضو 
اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات )2022(.

توفيق جالل 

ولد في عام 1963. من مواطني املغرب. رئيس املركز الوطني 
الوطني  املرصد  مدير  اإلدمان؛  في  والبحث  والوقاية  للعالج 
للمخدرات واإلدمان باملغرب؛ مدير مستشفى الرازي اجلامعي 
الطب  كلية  في  النفسية  األمراض  أستاذ  العقلية؛  لألمراض 

بالرباط.

حائز على الدرجات العلمية التالية: دكتوراه في الطب، كلية الطب 
بالرباط )1989(؛ دبلوم التخصص في الطب النفسي )1994(. 
ُمحاِضر في كلية الطب بالرباط )منذ عام 1995(. حصل على 
تدريب متخصص في باريس في مستشفى سانت آن لألمراض 
العقلية ومركز مارموتان )1990-1991( وفي جامعة جونز هوبكن ز 
بصفة زميل أبحاث ومراقب للتجارب السريرية في املعهد الوطني 
 في جامعة 

ً
لشؤون تعاطي املخدرات )1994-1995(. أجرى بحوثا

العقاقير  بحوث  في  شهادات  وحصل على  )1995(؛  بيتسبرغ 
السريرية من معهد فيينا للبحوث السريرية )2001 و2002(.

ا مناصب في املغرب بصفة رئيس برنامج احلد من  يشغل حاليًّ
الضرر، في املركز الوطني للعالج والوقاية والبحث في اإلدمان؛ 
منسق شؤون التعليم وتدريب األطباء املقيمني مبستشفى الرازي؛ 
مدير برنامج الدبلوم الوطني في مجال العالج والوقاية من تعاطي 
املخدرات، كلية الطب بالرباط؛ مدير برنامج الدبلوم الوطني في 
مجال الطب النفسي لألطفال، كلية الطب بالرباط، وعضو في 

اللجنة املعنية بتعاطي املخدرات، التابعة لوزارة الصحة.

(173) انتخبها املجلس االقتصادي واالجتماعي في 20 نيسان/أبريل 2021.

 )MedNet( على الصعيد الدولي، ممثل املغرب في شبكة ميدنت
سابق  دائم  مراسل  أوروبا(؛  بومبيدو/مجلس  )ميدنت/فريق 
لفريق بومبيدو )التابع ملجلس أوروبا( في املغرب بشأن الوقاية 
سابق  وعضو  بذلك،  املتعلقة  والبحوث  املخدرات  تعاطي  من 
في الفريق املرجعي لألمم املتحدة بشأن فيروس نقص املناعة 
البشرية وتعاطي املخدرات باحلقن. عضو مؤسس وعضو في 
اللجنة التوجيهية لرابطة الشرق األوسط وشمال أفريقيا للحد 
أفريقيا،  في شمال  للمعارف  الرازي  مركز  مدير  الضرر؛  من 
التابع لرابطة الشرق األوسط وشمال أفريقيا للحد من الضرر؛ 
تعاطي  )منع  الدولية  العلمية  االستشارية  مينتور  شبكة  عضو 
املخدرات في أوساط الشباب(؛ مسؤول اتصال/خبير سابق في 
شؤون الوقاية، مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية 
)الشبكة املحلية لشمال أفريقيا(؛ عضو مؤسس في شبكة ميدنت 
)الفريق االستشاري املعني باأليدز والسياسات اخلاصة بتعاطي 
املخدرات(، التابعة ملجلس أوروبا، وعضو في الفريق املرجعي 
وتعاطي  البشرية  املناعة  نقص  فيروس  بشأن  املتحدة  لألمم 

املخدرات باحلقن.

العاملية  الصحة  منظمة  مكتب  لدى  استشارية  بأدوار  اضطلع 
املعني  املتحدة  األمم  ومكتب  املتوسط،  البحر  لشرق  اإلقليمي 
باملخدرات واجلرمية، ومؤسسات دولية أخرى، وزماالت بحثية، 
ولدى املعهد الوطني لشؤون تعاطي املخدرات بالواليات املتحدة. 
نشر مؤلفات عديدة في مجال الطب النفسي وتعاطي الكحول 

واملخدرات.

عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات )منذ عام 2015(. عضو 
اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات )2015(. رئيس اللجنة املالية 
واإلدارية )2021( وعضو فيها )2016(. النائب األول لرئيس الهيئة 

.)2018(

زينجيال زوكيسوا 

ولدت في عام 1969. من مواطني جنوب أفريقيا. أستاذة مساعدة 
وعميدة تنفيذية، كلية العلوم الصحية، جامعة نيلسون مانديال 

)منذ عام 2021(.

الطب  في  ماجستير  التالية:  العلمية  الدرجات  على  حائزة 
في النفسيني  األطباء  كلية  زميلة  بريتوريا(؛  )جامعة   النفسي 

جنوب أفريقيا.

شغلت سابقا منصب رئيسة قسم الطب النفسي والعلوم السلوكية، 
جامعة والتر سيسولو ومستشفى نيلسون مانديال األكادميي، إدارة 
اللجنة  الصحة في والية إيسترن كيب )2015-2021(؛ رئيسة 
االستشارية لعميد الكلية، املكلفة بشؤون كلية العلوم الصحية، 
جامعة والتر سيسولو )2016-2017(؛ رئيسة الوحدة السريرية، 
كيب،  إيسترن  والية  في  الصحة  إدارة  نغنزا،  دورا  مستشفى 



142  تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات 2022

)2011-2015(؛ سيسولو  والتر  جامعة  في  محاضرين   وكبيرة 
أخصائية في الطب النفسي في عيادة خاصة )2003-2008(؛ 
استشارية طب نفسي، فريق مجتمع بالكبول نورث املحلي للصحة 
لبريطانيا  املتحدة  اململكة  الوطنية،  الصحة  دائرة  النفسية، 
مهامها  وشملت   .)2008-2003( الشمالية  وأيرلندا  العظمى 
اجلامعيني  الطب  تدريب طالب  أعاله  املذكورة  الوظائف  في 
على  التركيز  مع  النفسي  الطب  في  العليا  الدراسات  وطالب 
الطب النفسي املعني بشؤون اإلدمان وتعاطي املخدرات، وتوفير 
ناجمة  اضطرابات  من  يعانون  الذين  للمرضى  البديل  العالج 
العصبية، النفسية  واألمراض  األفيونية،  املؤثرات  تعاطي   عن 
األطفال  لشؤون  النفسي  والطب  االستشاري،  النفسي  والطب 
النفس  وعلم  الشيخوخة،  لشؤون  النفسي  والطب  واملراهقني، 
والصحة العقلية. املناصب: رئيسة مجلس إدارة مركز إرنست 
املخدرات( متعاطي  تأهيل  )إعادة  الشباب  لعالج   مالغاس 
)2016-2018(؛ رئيسة جمعية أطباء النفس في جنوب أفريقيا، 
املجموعة الفرعية لوالية إيسترن كيب )2016-2018(؛ رئيسة 
جلنة التدريب والتنفيذ ألمناء التسجيل في جامعة والتر سيسولو 
)2015-2018(؛ رئيسة فريق العمل املعني من رئيس إدارة الصحة 
في والية إيسترن كيب للصحة للتحقيق في مزاعم إساءة معاملة 
 in Tower Psychiatric Hospital املرضى في مستشفى ومركز
م تقرير التحقيق إلى وزير 

ِّ
and Rehabilitation Centre، وقد سل

الصحة في عام 2018.

ألفت وحدها وشاركت في تأليف العديد من اإلصدارات، منها مبا 
 “First-episode psychosis and substance use (authors: فيها
Thungana and Zingela (supervisor) and van Wyk (co-
 supervisor)), South African Journal of Psychiatry, vol.
24 (2018);” “Personality and personality disorder” (co-
 authors: Nagdee, Grobler and Zingela), chapter in Oxford
 Textbook of Psychiatry for Southern Africa (J. Burns and L.

.)Roos, eds.), 2nd ed., 2016

متعاطي  تأهيل  إعادة  مركز  إلنشاء  التوجيهية  اللجنة  عضو 
املخدرات )مركز إرنست مالغاس لعالج الشباب( )2012-2015(؛ 

مستشارة في اللجنة االستشارية املعنية بتنفيذ قانون الوقاية من 
تعاطي مواد اإلدمان ومعاجلة متعاطيها. أسدت املشورة، على 
أساس طوعي، إلى مركز إرنست مالغاس لعالج الشباب بشأن 
تنفيذ قانون تعاطي مواد اإلدمان ودعم برنامج إعادة التأهيل 
الوطني )2015(؛ أنشأت برنامج توعية بشأن الصحة العقلية 
خاص مبركز إرنست مالغاس لعالج الشباب، ينفذ أنشطة تقييم 
املقدم  الدعم  يسرت  2016(؛  عام  )منذ  ذات صلة  وتدخالت 
من وزارة الصحة إلى جلنة العمل املحلية بشأن املخدرات من 
خالل تخصيص موظف متعدد التخصصات )أخصائي علم نفس 

سريري( للعمل في اللجنة )2016-2014(.

أطباء  جلمعية  عشر  اخلامس  الوطني  املؤمتر  في  شاركت 
سنتني كل  ينعقد  الذي   2018 أفريقيا  جنوب  في   النفس 
)قدمت ورقة عن النوبة األولى للذهان وتعاطي مواد اإلدمان 
تعاطي  تقييم  دورة  ويك((؛  وفان  وزينغيال،  ثونغانا،  )املؤلفون 
املخدرات والتدخالت ذات الصلة، وهي دورة تدريبية إقليمية 
نظمتها جامعة والتر سيسولو وإدارة الصحة في والية إيسترن 
جوهانسبرغ،  للسكان،  السابع  األفريقي  املؤمتر  2017؛  كيب، 
جنوب أفريقيا، 2015 )قدمت ورقة عن برامج التوعية بشأن 
تعاطي املخدرات في املدارس )املؤلفون: زينغيال، وبرونكرست، 
ونغويشيني(؛ وورقة عن إدماج السياسة العامة املتعلقة باخلطة 
الرئيسية ملكافحة املخدرات في جنوب أفريقيا وإطار سياسة 
الصحة العقلية واخلطة االستراتيجية )املؤلفة: زينغيال(؛ شاركت 
في الندوة الوطنية املعنية بتعاطي املخدرات 2015 )ترأست الندوة 
وقدمت ورقة عن خدمات الرعاية الالحقة والعيادات اخلارجية 
وخدمات العالج الصياني من تعاطي املخدرات(؛ ندوة تعاطي 
الفتتاح  حتضيرا  أفريقيا،  جنوب  إليزابيث  بورت  املخدرات، 
مسؤولية )تولت   2015 الشباب  لعالج  مالغاس  إرنست   مركز 

تنظيم الندوة(.

عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات )منذ عام 2020(. نائبة رئيس 
اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات )2021( وعضو فيها )2020(. 

النائبة األولى لرئيس املجلس )2022(.



املخدرات ملراقبة  الدولية  الهيئة  عن  نبذة 

الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات هي هيئة رقابية مستقلة شبه 
قضائية، أنشئت تعاهديا من أجل رصد تنفيذ املعاهدات الدولية 
ملراقبة املخدرات. وكانت هناك منظمات سالفة لها في إطار 
املعاهدات السابقة بشأن مراقبة املخدرات، يرجع تاريخها إلى 

عهد عصبة األمم.

تركيبتها

تتألف الهيئة من ثالثة عشر عضوا ينتخبهم املجلس االقتصادي 
واالجتماعي ويعملون بصفتهم الشخصية ال كممثلني حلكوماتهم. 

وُينتخب ثالثة أعضاء من ذوي اخلبرة في ميدان الطب أو علم 
أشخاص  قائمة  من  الصيدالنية  أو املستحضرات  العقاقير 
قائمة  من  أعضاء  وعشرة  العاملية،  الصحة  منظمة  ترشحهم 
أشخاص  هم  الهيئة  وأعضاء  احلكومات.  ترشحهم  أشخاص 
ون زاهة.  وحياد  كفاءة  من  به  ملا يتحلون  اجلميع  بثقة  يحظون 
الهيئة،  مع  بالتشاور  واالجتماعي،  االقتصادي  املجلس  ويتخذ 
كل الترتيبات الالزمة لضمان استقاللها التقني التام في أداء 
وظائفها. وللهيئة أمانة تساعدها على القيام مبهامها الوظيفية 
ذات الصلة باملعاهدات. وأمانة الهيئة هي كيان إداري تابع للمكتب 
م تقاريرها عن املسائل  املعني باملخدرات واجلرمية، لكنها ال تقدِّ
املكتب  مع   

ً
وثيقا  

ً
تعاونا الهيئة  وتتعاون  الهيئة.  إلى   

َّ
إال الفنية 

املعني باملخدرات واجلرمية في إطار الترتيبات التي اعتمدها 
املجلس في قراره 48/1991. كما تتعاون مع هيئات دولية أخرى 
معنية مبراقبة املخدرات، ال تقتصر على املجلس وجلنة املخدرات 
 وكاالت األمم املتحدة املتخصصة ذات 

ً
التابعة له، بل تشمل أيضا

ً
 منظمة الصحة العاملية. وهي تتعاون أيضا

ً
الصلة، وخصوصا

 

وبخاصة  املتحدة،  األمم  منظومة  خارج  هيئات  مع 
واملنظمة )اإلنتربول(  اجلنائية  للشرطة  الدولية   املنظمة 

العاملية للجمارك.

وظائفها

أرسيت وظائف الهيئة في املعاهدات التالية: االتفاقية الوحيدة 
للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها املعدلة ببروتوكول سنة 1972؛ 
واتفاقية املؤثرات العقلية لسنة 1971؛ واتفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة االجتار غير املشروع في املخدرات واملؤثرات العقلية 

لسنة 1988. وعلى وجه العموم، تقوم الهيئة مبا يلي:

فيما يتعلق بصنع املخدرات وجتارتها واستعمالها بطريقة  )أ( 
إلى ضمان  احلكومات،  مع  بالتعاون  الهيئة،  تسعى  مشروعة، 
توافر إمدادات كافية من العقاقير لالستعماالت الطبية والعلمية، 
وضمان عدم حدوث تسريب للعقاقير من املصادر املشروعة إلى 
 برصد املراقبة التي 

ً
قنوات غير مشروعة. وتقوم الهيئة أيضا

متارسها احلكومات على املواد الكيميائية املستخدمة في صنع 

املخدرات بطريقة غير مشروعة، وتساعدها على منع تسريب 
تلك املواد إلى االجتار غير املشروع؛

واستعمالها  بها  واالجتار  املخدرات  بصنع  يتعلق  فيما  )ب( 
الهيئة مواطن الضعف في نظم  بطريقة غير مشروعة، حتدد 
تلك األوضاع.  والدولية، وتسهم في تصحيح  الوطنية  املراقبة 
 مسؤولية تقييم املواد الكيميائية املستخدمة 

ً
وتتولى الهيئة أيضا

في صنع املخدرات بطريقة غير مشروعة، بغية تقرير ما إذا كان 
ينبغي إخضاعها للمراقبة الدولية.

وتقوم الهيئة، اضطالعا مبسؤولياتها، مبا يلي:

تقييم طوعي  ونظام  للمخدرات  تقديرات  نظام  تدير   )أ( 
رات العقلية، وترصد األنشطة املشروعة املتعلقة بالعقاقير 

ِّ
للمؤث

من خالل نظام لتقدمي بيانات إحصائية، بهدف مساعدة احلكومات 
على حتقيق جملة أمور، منها التوازن بني العرض والطلب؛

ترصد وتشجع التدابير التي تتخذها احلكومات ملنع   )ب( 
تسريب املواد التي يكثر استخدامها في صنع املخدرات واملؤثرات 
م تلك املواد لتقرير ما إذا كان  العقلية بطريقة غير مشروعة، وتقيِّ
يلزم إجراء تغييرات في نطاق مراقبة املواد املدرجة في اجلدولني 

األول والثاني من اتفاقية سنة 1988؛

حتلل املعلومات املقدمة من احلكومات أو هيئات األمم   )ج( 
املتحدة أو وكاالتها املتخصصة أو غيرها من املنظمات الدولية 
املختصة، للتأكد من تنفيذ احلكومات ألحكام املعاهدات الدولية 
، وتوصي بالتدابير التصحيحية 

ً
 وافيا

ً
ملراقبة املخدرات تنفيذا

املناسبة؛

على  ملساعدتها  احلكومات  مع  ا  مستمرًّ  
ً
حوارا تقيم   )د( 

التقيد بالتزاماتها مبقتضى املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات، 
 
ً
وتوصي عند االقتضاء بتقدمي مساعدة تقنية أو مالية حتقيقا

لهذه الغاية.

ومن واجبات الهيئة أن تطلب إيضاحات في حال حدوث ما يبدو 
أنه انتهاكات ألحكام املعاهدات، وأن تقترح التدابير التصحيحية 
 
ً
املناسبة على احلكومات التي ال تطبق أحكام املعاهدات تطبيقا
ا أو التي تواجه صعوبات في تطبيقها، وأن تساعد احلكومات  تامًّ
أن  للهيئة  ويجوز  الصعوبات.  تلك  تذليل  على  االقتضاء  عند 
االقتصادي  واملجلَس  املخدرات   

َ
وجلنة املعنية   

َ
األطراف تنبه 

واالجتماعي إذا الحظت عدم اتخاذ التدابير الالزمة لتصحيح 
 أن توصي 

َ
وضع خطير. وكمالذ أخير، تخول املعاهداُت الهيئة

ر أو تصدير   بوقف استيراد العقاقير من أيِّ بلد مقصِّ
َ

األطراف
العقاقير إليه أو كليهما. وفي كل األحوال، تعمل الهيئة بالتعاون 

الوثيق مع احلكومات.

وتساعد الهيئة اإلدارات الوطنية على الوفاء بالتزاماتها مبوجب 
الهيئة تنظيم حلقات تدارس  الغاية، تقترح  االتفاقيات. ولهذه 



وبرامج تدريبية إقليمية للمسؤولني اإلداريني عن مراقبة املخدرات 
وتشارك في تلك احللقات والبرامج.

تقاريرها

الهيئة  تعد  بأن  املخدرات  ملراقبة  الدولية  املعاهدات  تقضي 
 
ً
السنوي حتليال التقرير  ويتضمن  أعمالها.  عن  ا  سنويًّ  

ً
تقريرا

تظل  كي  العالم،  أنحاء  جميع  في  املخدرات  مراقبة  ألوضاع 
 احلكومات على علم باألوضاع القائمة واملحتملة التي قد تعرض

 املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات. وتلفت الهيئة 
َ

للخطر أهداف
انتباه احلكومات إلى الثغرات ومواطن الضعف في املراقبة الوطنية 
وفي التقيد بأحكام املعاهدات، كما تقدم اقتراحات وتوصيات 
ويستند  والدولي.  الوطني  الصعيدين  على  األوضاع  لتحسني 
 التقرير السنوي إلى املعلومات التي تقدمها احلكومات إلى الهيئة
ستخَدم 

ُ
وت منظماتها.  وسائر  املتحدة  األمم  كيانات  وإلى 

مثل  أخرى،  دولية  منظمات  خالل  من  مقدمة  معلومات  فيه 
خالل من  وكذلك  العاملية،  اجلمارك  ومنظمة   اإلنتربول 

منظمات إقليمية.

ويستكمل تقرير الهيئة السنوي بتقارير تقنية مفصلة، تتضمن 
واملؤثرات  املخدرات  تداول  في  املشروعة  احلركة  عن  بيانات 
لتلك  حتليل  مع  والعلمية،  الطبية  لألغراض  الالزمة  العقلية 
البيانات من جانب الهيئة. وتلك البيانات الزمة حلسن سير نظام 
مراقبة احلركة املشروعة للمخدرات واملؤثرات العقلية، مبا في 
ذلك منع تسريبها إلى قنوات غير مشروعة. وعالوة على ذلك، 
تقضي أحكام املادة 12 من اتفاقية سنة 1988 بأن تقدم الهيئة إلى 
ا عن تنفيذ تلك املادة. وذلك التقرير،   سنويًّ

ً
جلنة املخدرات تقريرا

 لنتائج رصد السالئف واملواد الكيميائية التي 
ً
الذي يقدم عرضا

يكثر استخدامها في الصنع غير املشروع للمخدرات واملؤثرات 
 كملحق للتقرير السنوي.

ً
العقلية، ُينشر أيضا

ومنذ عام 1992، يخصص الفصل األول من التقرير السنوي ملسألة 
محددة تتعلق مبراقبة املخدرات تبدي بشأنها الهيئة استنتاجاتها 
وتوصياتها من أجل اإلسهام في املناقشات والقرارات املتعلقة 
واإلقليمي  الوطني  الصعيد  على  املخدرات  مراقبة  بسياسات 
والدولي. وفيما يلي بيان باملواضيع التي عوجلت في التقارير 

السنوية السابقة:

1992:  إضفاء املشروعية على استخدام العقاقير لألغراض 
غير الطبية

أهمية تخفيض الطلب  :1993

تقييم فعالية املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات  :1994

إعطاء املزيد من األولوية ملكافحة غسل األموال  :1995

تعاطي املخدرات ونظام العدالة اجلنائية  :1996

1997:  منع تعاطي املخدرات في بيئة تتسم بترويج املخدرات 
غير املشروعة

واحلاضر  املاضي  في  للمخدرات  الدولية  1998:  املراقبة 
واملستقبل

التحرر من األلم واملعاناة  :1999

2000:  فرط استهالك العقاقير املخدرة اخلاضعة للمراقبة 
الدولية

العوملة والتكنولوجيات اجلديدة: حتديان يواجهان إنفاذ   :2001
القوانني في القرن احلادي والعشرين

العقاقير غير املشروعة والتنمية االقتصادية  :2002

املخدرات واجلرمية والعنف: األثر على املستوى اجلزئي  :2003

2004:  تكامل استراتيجيات خفض العرض والطلب: تخطي 
مفهوم النهج املتوازن

التنمية البديلة ومصادر الرزق املشروعة  :2005

ا والسوق غير اخلاضعة للتنظيم  2006:  العقاقير املراقبة دوليًّ
الرقابي

مبدأ التناسب واجلرائم املتصلة باملخدرات  :2007

2008:  االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات: التاريخ واإلجنازات 
والتحديات

الوقاية األولية من تعاطي املخدرات  :2009

املخدرات والفساد  :2010

غير  واملخدرات  االجتماعيان  والتفكك  2011:  التماسك 
املشروعة



املسؤولية املشتركة عن املراقبة الدولية للمخدرات  :2012

العواقب االقتصادية لتعاطي املخدرات  :2013

ي ملشكلة  2014:  اتباع نهج شامل ومتكامل ومتوازن في التصدِّ
املخدرات العاملية

2015:  حماية صحة اإلنسان ورفاهه: التحديات والفرص في 
مجال املراقبة الدولية للمخدرات

تعاطي املخدرات لدى املرأة  :2016

تعاطي  عن  الناشئة  باالضطرابات  املصابني  2017:  عالج 
املخدرات وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في املجتمع: 

عناصر أساسية خلفض الطلب على املخدرات

ب 
َّ
للقن و“الترفيهية”  والعلمية  الطبية  2018:  االستعماالت 

بينات: املخاطر واملنافع
َّ
والقن

2019:  حتسني خدمات وقاية الشباب وعالجهم من تعاطي 
مواد اإلدمان

وباء مخفي: تعاطي املخدرات في أوساط كبار السن   :2020

باالجتار  املرتبطة  املشروعة  غير  املالية  2021:  التدفقات 
باملخدرات وتأثيرها في التنمية واألمن

وعنوان الفصل األول من تقرير الهيئة لعام 2022 هو: “حتليل 
ب لألغراض غير الطبية”. 

َّ
االجتاه نحو تقنني استعمال القن

 لسير عمل النظام الدولي ملراقبة 
ً
ويقدم الفصل الثاني حتليال

طالب احلكومات 
ُ
املخدرات يستند، في املقام األول، إلى معلومات ت

 للمعاهدات الدولية ملراقبة 
ً
بتقدميها مباشرة إلى الهيئة، وفقا

جلميع  العاملية  املراقبة  على  فيه  التركيز  وينصبُّ  املخدرات. 
العقلية  واملؤثرات  باملخدرات  الصلة  ذات  املشروعة  األنشطة 
املخدرات  تلك  املستخدمة في صنع  الكيميائية  للمواد  وكذلك 

على نحو غير مشروع.

 للقضايا العاملية وبعض التطورات 
ً
ويقدم الفصل الثالث عرضا

الرئيسية في مجال تعاطي املخدرات واالجتار بها، والتدابير التي 
اتخذتها احلكومات لتنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات 

ي لتلك املشاكل. من خالل التصدِّ

 للتوصيات الرئيسية التي وجهتها 
ً
ويقدم الفصل الرابع عرضا

الهيئة إلى احلكومات واملكتب املعني باملخدرات واجلرمية ومنظمة 
الصحة العاملية وسائر املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية.





منظومة األمم املتحدة وجهازا مراقبة املخدرات وأمانتهما

اجلمعية العامة

املجلس االقتصادي واالجتماعي

املكتب/أمانة الهيئة)أ(

املفتاح:

ارتباط )إداري أو بنيوي( مباشر  - - - -  

عالقة إبالغ وتعاون ومشورة  ——  

)أ( أمانة الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات تقدم تقارير عن املسائل الفنية إلى الهيئة   

جلنة املخدرات
 الهيئة الدولية

ملراقبة املخدرات



املخدرات ملراقبة  الدولية  الهيئة 

الهيئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدرات هــي الهيئــة الرقابيــة املســتقلة التــي تعنــى برصــد تنفيــذ املعاهــدات الدوليــة 
ملراقبــة املخــدرات. وقــد أنشــئت الهيئــة فــي عــام 1968 مبقتضــى االتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات لســنة 1961. 
وقــد كانــت هنــاك منظمــات ســالفة لهــا أنشــئت مبوجــب املعاهــدات الســابقة ملراقبــة املخــدرات ويرجــع تاريخهــا 

إلــى عهــد عصبــة األمم. 

املجلــس  إلــى  املخــدرات،  ا حتيلــه، عــن طريــق جلنــة   ســنويًّ
ً
تقريــرا أنشــطتها،  إلــى  اســتنادا  الهيئــة،  وتنشــر 

االقتصــادي واالجتماعــي التابــع لــأمم املتحــدة. ويقــدم التقريــر دراســة اســتقصائية شــاملة عــن حالــة مراقبــة 
ــرة  ــة محايــدة، حتديــد االجتاهــات اخلطي ــة، بوصفهــا هيئ ــم. وحتــاول الهيئ املخــدرات فــي مختلــف أنحــاء العال

والتنبــؤ بهــا، وتقتــرح التدابيــر التــي يلــزم اتخاذهــا بشــأنها.
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