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 متهيد

 

عامًا  ٢٠إنه ملن دواعي الفخر أن أسجل أننا حنتفل هذا العام مبرور 
  على إصدار تقرير املخدِّرات العاملي.

لقد عكف مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية 
(املكتب) على مدى العقدين املاضيني على إجراء حبوث تصدَّرت 
البحوث العاملية يف املجاالت املعقدة املتعلقة بتعاطي املخدِّرات 
وعرضها، مما أسهم يف دعم التعاون الدويل، وتوفري أحدث 

اهات والتحليالت لألخذ خبيارات التقديرات واملعلومات عن االجت
  سياساتية مستنرية.

ونطلق التقرير هذا العام بصيغة جديدة حيث يتاح يف مخسة كتيِّبات 
منفصلة، تتضمن ما يلي: خالصة وافية مشفوعة باالستنتاجات 
والتبعات السياساتية؛ وملحة عامة عن تعاطي املخدِّرات وعرضها 

املخدِّرات النباتية؛ وحتليل على الصعيد العاملي؛ وحتليل أسواق 
أسواق املخدِّرات االصطناعية؛ وكتيِّب مواضيعي بشأن الصالت 
بني املخدِّرات واجلرمية املنظَّمة والتدفقات املالية غري املشروعة 
والفساد واإلرهاب. وقد أخذنا هبذه الصيغة استجابًة الحتياجات 

لمكتب، مع القراء، وتيسريًا الستخدام هذا املنشور الرئيسي ل
  احلفاظ يف الوقت نفسه على املعايري الصارمة املتوقع أن تتوافر فيه.

يف وقت َتحرَّك فيه املجتمع الدويل على  ٢٠١٧ويأيت تقرير عام 
حنو حاسم للتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن ُسُبل املضي ُقُدمًا من 

  أجل العمل املشترك.
يف الدورة االستثنائية للجمعية  فالوثيقة اخلتامية اليت اعُتمدت باإلمجاع

العامة، اليت ُعقدت العام املاضي بشأن مشكلة املخدِّرات العاملية، 
توصية ملموسة من أجل تنفيذ ُنُهج متوازنة  ١٠٠تتضمن أكثر من 

وشاملة ومتكاملة للتصدي ملشكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها على 
  حنو فعَّال.

املخدِّرات، يف دورهتا الستني  وعالوة على ذلك، اعتمدت جلنة
الذي عزَّز االلتزام  ٦٠/١، القرار ٢٠١٧املعقودة يف آذار/مارس 

، وهو ٢٠١٩بتنفيذ الوثيقة اخلتامية، ورسم املسار صوب عام 
 ٢٠٠٩التاريخ املستهدف يف اإلعالن السياسي وخطة العمل لعام 

 بشأن مشكلة املخدِّرات العاملية، وعزَّز العمل صوب حتقيق
  األهداف والغايات املتفق عليها يف خطة العمل.

بوضوح أنَّ هناك الكثري من  ٢٠١٧ويبيِّن تقرير املخدِّرات العاملي 
العمل الذي يتعيَّن القيام به ملعاجلة األضرار الكثرية اليت تسببها 
املخدِّرات على صعيد الصحة والتنمية والسالم واألمن يف مجيع 

  مناطق العامل.

يقل عن  ال د العاملي، ُيقدَّر أنَّ املخدِّرات تسبب مافعلى الصعي
حالة وفاة مبكرة، معظمها ميكن جتنبها، ُيعزى أغلبها  ١٩٠ ٠٠٠

  إىل تعاطي املؤثرات األفيونية.
وميكن مالحظة اآلثار الرهيبة لتعاطي املخدِّرات على الصحة أيضًا 

لكبد يف حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية والتهاب ا
  والسل املرتبطة بتعاطي املخدِّرات.

وال يزال ينبغي القيام بالكثري لضمان متكني األشخاص، مبن فيهم 
السجناء، الذين هم يف أمسِّ احلاجة إىل خدمات الوقاية والعالج 
والرعاية الفعالة واملستندة إىل األدلة العلمية، من االستفادة بُيسر من 

يسلط تقرير هذا العام الضوء  تلك اخلدمات. وكمثال على ذلك،
على احلاجة إىل تعجيل ُسُبل الوصول إىل العالج من مرض التهاب 

، وهو مرض يفوق تأثريه السليب على صحة Cالكبد من النوع 
متعاطي املخدِّرات بكثري تأثري فريوس نقص املناعة البشرية/األيدز 

  عليهم.
ة على التهديدات وقد تركَّز االهتمام الذي ُأبدي يف اآلونة األخري

اليت يشكلها امليثامفيتامني واملؤثرات النفسانية اجلديدة. ومع ذلك، 
وكما يبيِّن التقرير، فإنَّ صنع الكوكايني واملؤثرات األفيونية آخذ 
يف االزدياد. وال تزال هذه املخدِّرات تشكل شواغل خطرية، وال 

  يونية.توجد شواهد ُتذكر على قرب انتهاء أزمة املؤثرات األف
أيضًا الصالت بسائر  ٢٠١٧ويتناول تقرير املخدِّرات العاملي 

أشكال اجلرمية املنظمة والتدفقات املالية غري املشروعة والفساد 
واإلرهاب. وهو يستند إىل أفضل األدلة املتاحة، ويسلط الضوء 

  أساسًا على ضرورة إجراء املزيد من البحوث يف هذه املجاالت.
التمكيين الرئيسي للجرمية املنظَّمة، حيث توجد  والفساد هو العامل

فرصه يف كل مرحلة من مراحل سلسلة إمداد املخدِّرات. ومع 
ذلك، ال ُيعرف الكثري عن كيفية تفاعل خمتلف أنواع الفساد مع 

  أسواق املخدِّرات. 
وُتعِرب الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن 

ت العاملية وقرارات جملس األمن عن القلق إزاء تربُّح مشكلة املخدِّرا
اجلماعات اإلرهابية من االتِّجار باملخدِّرات، إىل جانب األشكال 

  األخرى للجرمية املنظَّمة عرب الوطنية.
ومن الثابت أنَّ هناك إرهابيني ومجاعات مسلحة غري تابعة للدول 

رات، يقع فحسب بعض التقدي —تتربَّح من جتارة املخدِّرات 
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يف املائة من زراعة خشخاش األفيون يف أفغانستان  ٨٥ما نسبته 
  يف اإلقليم الواقع ضمن نفوذ حركة طالبان.

نظَّمة واإلرهاب بيد أنَّ األدلة على الصالت القائمة بني اجلرمية امل
لك، فإنَّ ال تزال، يف أفضل األحوال، غري ُمحكمة. وعالوة على ذ

مة فالعالقات بني اجلرمية املنظَّهذه الصالت ليست ثابتة. 
لك شأن واجلماعات اإلرهابية تشهد تطورًا دائمًا، شأهنا يف ذ

  أسواق املخدِّرات ذاهتا.
دة، فإنَّ تعاطي وكما رأينا فيما يتعلق بسوق املؤثرات النفسانية اجلدي

تشهد حتوًال  املخدِّرات وعرضها ودروب االتِّجار هبا واملواد نفسها
  صلْين وبسرعة تدعو إىل القلق.وتنوعًا متوا

ت اجلرمية وال تزال املخدِّرات متثل مصدرًا رئيسيًّا لدخل شبكا
ستغل املنظَّمة، ولكن النماذج التجارية تشهد تغريًا حيث ي

"دارك ِنت" املجرمون التكنولوجيات اجلديدة، مثل الشبكة اخلفية (
)darknet ة وأنواع املشروع)) مبا يغري طابع جتارة املخدِّرات غري

فقية األكثر اجلهات الفاعلة املعنية حبيث تزداد أمهية الشبكات األ
سليم مرونة واملجموعات الصغرية. وتشري الُسُبل اجلديدة لت

 املخدِّرات إىل ضرورة إشراك قطاعات أخرى مثل اخلدمات
  الربيدية يف مكافحة االتِّجار باملخدِّرات.

رك إزاء ن تكون قادرة على التحومن الواضح أنَّ على البلدان أ
وعلى  طائفة واسعة ومستمرة التغيُّر من التهديدات واملشاكل

ابري التصدي هلا. ويشارك املكتب مشاركة كاملة يف تعزيز تد
نا يف األمم التصدي ذات الصلة، إذ يعمل بالتعاون الوثيق مع شركائ

رات وصكوك خدِّاملتحدة، ومتاشيًا مع االتفاقيات الدولية ملراقبة امل
يف حد  ، وهي٢٠٣٠حقوق اإلنسان وخطة التنمية املستدامة لعام 

  ذاهتا صكوك متكاملة ومتعاضدة.
وكما أوضحت الدورة االستثنائية للجمعية العامة والدورة األخرية 
للجنة املخدِّرات، فإنَّ املجتمع الدويل جمهَّز للتصدي بسرعة وحزم 

  رات.للتحديات العاملية املتعلقة باملخدِّ

فعلى سبيل املثال، جدولت جلنة املخدِّرات يف آذار/مارس سليفتني 
ونظريًا واحدًا ملخدِّر الفينتانيل املجدَول. وسُتصعِّب هذه اخلطوُة 
املهمُة على املجرمني الصنع غري املشروع للفينتانيل ونظائره، وآمل 
أن تساعد على كبح الزيادة املأساوية يف تعاطي جرعات مفرطة 

  املؤثرات األفيونية يف السنوات األخرية.من 
ومع ذلك، ال تزال هناك حاجة ملحَّة إىل بناء القدرات وتقدمي 
املساعدة التقنية، وال يزال مستوى التمويل أقل بكثري من مستوى 
االلتزام السياسي. وهناك حاجة ماسة إىل موارد إضافية ملساعدة 

واردة يف الوثيقة مجيع الدول األعضاء على تنفيذ التوصيات ال
اخلتامية للدورة االستثنائية للجمعية العامة وحتقيق الغايات ذات 

  الصلة يف إطار أهداف التنمية املستدامة.
ات تربز أمهية وإنَّ التحديات العديدة املستجدة املتعلقة باملخدِّر

لى أسس أْي الوقاية من تعاطي املخدِّرات القائمة ع—الوقاية 
رمية وكذلك الوقاية من اجل —راعاة احلقوقعلمية وعلى أساس م

امات والفساد واإلرهاب والتطرف العنيف، متاشيًا مع االلتز
  مبوجب االتفاقيات ومعايري األمم املتحدة وقواعدها.

وأخريًا، أطلب من مجيع احلكومات أن تساعدنا على حتسني قاعدة 
ت ترتبط األدلة الالزمة هلذه التقارير. فمن الواضح أنَّ هناك جماال

مبعلومات استخباراتية حساسة مثل الصالت بني املخدِّرات 
واإلرهاب والتمرد، مما يستتبع شواغل مشروعة إزاء تقويض 
مصادر تلك املعلومات وُسُبل مجعها والعمليات املرتبطة بذلك. 
ولكن إذا أردنا التصدي بفعالية للتحديات املتعلقة باملخدِّرات، فإننا 

التعاون الدويل وتبادل املعلومات إىل أقصى مدى حباجة إىل تعزيز 
ممكن من أجل سد الثغرات وكفالة اختاذ إجراءات مشتركة حمددة 

  األهداف وفعالة يف الوقت املناسب.

 
  يوري فيدوتوف
  املدير التنفيذي

  املعين باملخدِّرات واجلرمية مكتب األمم املتحدة
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 مشكلة املخدرات واجلرمية املنظمة  اخلامس الكتيب 
   ة غري املشروعة والفساد واإلرهابوالتدفقات املالي
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    شكر وتقدير
هذا فرع األحباث وحتليل االجتاهات يف شعبة حتليل السياسات والشؤون العامة  ٢٠١٧تقرير املخدِّرات العاملي أعدَّ 

لوك لومايو، مدير الشعبة، وأجنيال مي، -املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، حتت إشراف جان  التابعة ملكتب األمم
  رئيسة فرع األحباث وحتليل االجتاهات.

  
  التنسيق العام ومراجعة احملتوى

  كلويه كاربنتييه
    أجنيال مي

  التحليل والصياغة
  كونور كرين
  ناتاشا آيشنغر
  سوزان إيفياغو

  سابرينا ليفيسيانوس
  مارتن رايتلهوبر
  أغاتا ريبارسكا
    جاستيس تييت

  البيانات وإعداد التقديراتإدارة 
  إنريكو بيسونيو
  تون ناي سو
  أندريا أوتريوفا

  أوميدجون رامهونبريدييف
  علي سعد الدين

  أنطوان فيال

  التحرير
    جوناثان غيبونز

 التصميم واإلعداد الشكلي
 أنيا كورينبليك
 سوزان كونن
   ككريستينا كوتني

 التنسيق
  فرانشيسكا ماسانيللو

 دعم البيانات
 كامرييينديانا 

 رافائيال كونكوين
   ساريكا ديوان
 الدعم اإلداري

  أنيا هيلد
  يوليا الزار

  
 

  
  املراجعة والتعليقات

إىل اخلربات واملسامهات القيِّمة من الزمالء يف مكتب األمم املتحدة  ٢٠١٧تقرير املخدِّرات العاملي  استند
املعين باملخدِّرات واجلرمية يف فرع الوقاية من املخدِّرات والشؤون الصحية التابع لشعبة العمليات؛ والفرع 

ع، وفرع منع اإلرهاب املعين بالفساد واجلرائم االقتصادية، والفرع املعين باجلرمية املنظمة واالتِّجار غري املشرو
  بشعبة شؤون املعاهدات؛ وفرع األحباث وحتليل االجتاهات التابع لشعبة حتليل السياسات والشؤون العامة.

مة واملشورة اليت قدمتها اللجنة االستشارية ويعرب فرع األحباث وحتليل االجتاهات عن امتنانه للمسامهات القيِّ
  أعضاء هذه اللجنة هم:، ولتقرير املخدِّرات العامليالعلمية 

 جوناثان كولكنـز
 بول غريفيث
 زـماريا هاين

 فيكناسنغام كازيناتر
 ليتيسيا باويل
 تشارلز باري
 بيتر رويتر

 فرانسيسكو تومي
  أليسون ريتر

بريس دو رويفري
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  مالحظات تفسريية

  
ال تنطوي احلدود واألمساء املبيَّنة يف اخلرائط والتسميات 
املستخدمة فيها على أيِّ إقرار أو قبول رمسي من جانب األمم 
املتحدة. وميثِّل اخلط املنقَّط تقريبيًّا خط املراقبة يف جامو 
وكشمري الذي اتفقت عليه باكستان واهلند. ومل يتفق الطرفان 

و وكشمري. أمَّا احلدود املتنازع بعد على الوضع النهائي جلام
عليها (الصني/اهلند) فهي ممثلة بتظليل تعارضي بسبب الصعوبة 

  يف إظهار القدر الكايف من التفاصيل. 
وال تنطوي التسميات املستخدمة يف تقرير املخدِّرات العاملي، 
وال طريقة عرض مادته، على اإلعراب عن أيِّ رأي كان من 

ألمم املتحدة بشأن املركز القانوين أليِّ جانب األمانة العامة ل
بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو للسلطات القائمة فيها، أو 

  بشأن حتديد حدودها أو ختومها.
وُيشار إىل البلدان واملناطق باألمساء اليت كانت مستخدمة رمسيًّا 

  يف وقت مجع البيانات ذات الصلة.
اردة بشأن كوسوفو يف ومن املفهوم أنَّ مجيع اإلشارات الو

 ١٢٤٤متسقة مع قرار جملس األمن  تقرير املخدِّرات العاملي
)١٩٩٩.(  

ونظرًا لوجود بعض الغموض العلمي والقانوين بشأن التمييز 
بني "تعاطي/تناول املخدِّرات" و"إساءة استعمال املخدِّرات" 

تقرير املخدِّرات و"إساءة استعمال العقاقري"، ُتستخدم يف 

، حسب السياق، املصطلحات التالية: "تعاطي العاملي
  املخدِّرات" و"استهالك املخدِّرات" و"استعمال املخدِّرات".

ويشري استعمال كلمة "خمدِّرات" يف تقرير املخدِّرات العاملي 
إىل املواد اخلاضعة للمراقبة مبوجب االتفاقيات الدولية ملكافحة 

 املخدِّرات.

إىل  تقرير املخدِّرات العاملية يف وتستند مجيع التحليالت الوارد
البيانات الرمسية اليت تقدِّمها الدول األعضاء إىل مكتب األمم 
املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية من خالل االستبيان اخلاص 

  بالتقارير السنوية، ما مل حيدَّد خالف ذلك.
والبيانات املتعلقة بالسكان املستخدمة يف هذا التقرير مقتبسة 

ن منشور شعبة السكان يف إدارة الشؤون االقتصادية م
 World Populationواالجتماعية يف األمم املتحدة بعنوان "

Prospects: The 2015 Revision."  
واإلشارات إىل الدوالرات ُيقصد هبا دوالرات الواليات 

  املتحدة، ما مل ُيذكر خالف ذلك.
ترية، ما مل ُيذَكر واإلشارات إىل األطنان ُيقصد هبا األطنان امل

إىل ُمعـــامـــل االرتبـــاط،  Rخالف ذلـــك. ويشــــــري احلرف 
وُيســتخدم كمقياس لشــدة عالقة إحصــائية بني اثنني أو أكثر 

لة العالقة املوجبة  ١إىل  ٠من املتغريات، ويتراوح من  يف حا
  يف حالة العالقة السالبة. ١- إىل ٠أو من 
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  النتائج الرئيسية

  
  توسُّع سوق املخدِّرات االصطناعية

خالفًا لصنع اهلريوين والكوكايني، فإن صنع املخدِّرات 
االصطناعية ليس مقيَّدًا جغرافيًّا ألن العملية ال تنطوي على 

نباتات ينبغي زرعها يف ظروف استخراج مكونات فعالة من 
معيَّنة كي تنمو. بيد أن أي حتليل لسوق املخدِّرات االصطناعية 

بسبب حمدودية املعلومات بشأن صنع  سيكون معقَّدًا
املخدِّرات االصطناعية، مما حيول دون تقدير حجم ما ُيصنع 
من تلك املخدِّرات يف مجيع أحناء العامل. ومع ذلك، فإن 

ضبوطات والتعاطي تشري إىل أن عرض البيانات عن امل
  .يتزايد املخدِّرات االصطناعية

وُيبلِّغ عدد متزايد من البلدان عن مضبوطات من املؤثرات 
طنًّا منها  ٢٠النفسانية اجلديدة االصطناعية حيث ُضبط أكثر من 

. وتضاعفت املضبوطات من املنشطات ٢٠١٥يف عام 
 ١٩١لتبلغ  ٢٠١٥قة لعام األمفيتامينية يف السنوات اخلمس الساب

. وكان ذلك نتيجة للزيادات احلادة يف ٢٠١٥طنًّا يف عام 
كميات األمفيتامينات املضبوطة، اليت شكَّل منها امليثامفيتامني حنو 

  يف املائة سنويًّا خالل تلك الفترة. ٨٠و ٦١ما بني 
  امليثامفيتامني مسؤول عن أضرار كبرية

متثِّل االضطرابات املتصلة بتعاطي األمفيتامينات حصة كبرية 
الناشئة  من العبء العاملي لألمراض اليت ُتعزى إىل االضطرابات

عن تعاطي املخدِّرات، وال تسبقها يف ذلك سوى االضطرابات 
املتصلة بتعاطي املؤثرات األفيونية. وُتظِهر البيانات املتاحة أن 

األمفيتامينات، ميثل أكرب هتديد للصحة امليثامفيتامني، من بني 
، وهناك عدٌد آخذ يف االنتشار تعاطي امليثامفيتامنيو العاملية.

. وإضافة متزايد من متعاطي امليثامفيتامني ممن يلتمسون العالج
إىل سوق امليثامفيتامني الراسخة واآلخذة يف االتساع يف شرق 

يدة إزاء وجنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا، هناك شواغل متزا
تعاطي امليثامفيتامني يف أمريكا الشمالية وجنوب غرب آسيا 

  وأجزاء من أوروبا.
  التحول اجلغرايف يف سوق امليثامفيتامني

حدث يف سوق امليثامفيتامني يف كبريًا يبدو أن حتوًال جغرافيًّا 
، جتاوزت كمية ٢٠١٥السنوات اخلمس األخرية. ففي عام 

اليت اعُترضت يف شرق وجنوب شرق آسيا  امليثامفيتامني
الكمية املعتَرضة يف أمريكا الشمالية ألول مرة، مما جعل شرق 

من حيث األوىل وجنوب شرق آسيا املنطقة دون اإلقليمية 
 ويف حني قداملضبوطات من امليثامفيتامني على النطاق العاملي. 

جنوب يف شرق و يف فعالية إنفاذ القواننيزيادة  إىلهذا  يشري
امليثامفيتامني تربط على هتريب شرق آسيا، يبدو أن دروب 

حنو متزايد بني أسواق مل تكن مترابطة يف السابق يف مناطق 
دون إقليمية خمتلفة. وجتدر اإلشارة بوجه خاص إىل الزيادة 

  الكبرية يف مضبوطات امليثامفيتامني يف الصني.
شرق آسيا ويظهر اتساع سوق امليثامفيتامني يف شرق وجنوب 

يف املعلومات املتاحة، على ندرهتا، عن تعاطي امليثامفيتامني 
، أبلغ خرباء يف عدة بلدان يف ٢٠١٥والعالج منه. ففي عام 

املنطقة دون اإلقليمية عن زيادة ملحوظة يف تعاطي 
امليثامفيتامني البّلوري وامليثامفيتامني يف شكل أقراص على حد 

امني أشيع املخدِّرات املتعاطاة يف سواء. كما اعتربوا امليثامفيت
بعض تلك البلدان. ويف العام نفسه، مثَّل األشخاص الذين 
يتلقون العالج بسبب تعاطي امليثامفيتامني أكرب نسبة من 
األشخاص الذين تلقوا العالج من تعاطي املخدِّرات يف معظم 
البلدان واألقاليم يف شرق وجنوب شرق آسيا اليت أبلغت عن 

  ؤشر.ذلك امل
ويف أوقيانوسيا، كانت هناك زيادة يف كميات امليثامفيتامني 

  املضبوطة وكذلك يف تفشي تعاطيه.
  توسُّع االّتجار باألمفيتامني يف آسيا وأمريكا الوسطى

على عدد أقل من  على عكس امليثامفيتامني، اقتصر األمفيتامني
املناطق دون اإلقليمية، مثل الشرقني األدىن واألوسط وأوروبا 
الغربية والوسطى. وتشري الكميات املضبوطة من األمفيتامني 

إىل احتمال حدوث توسع يف اآلونة األخرية  ٢٠١٥يف عام 
يف سوق األمفيتامني يف جنوب شرق أوروبا، وإن أمكن أن 

رب حجم سوق األمفيتامني يف يكون ذلك عائدًا فقط إىل ك
منطقة الشرقني األدىن واألوسط املجاورة. كما شهدت 
الكميات املضبوطة من األمفيتامني زيادة حادة يف أمريكا 

  الوسطى وجنوب غرب آسيا.
لى حنو متزايد بكوهنا أصبحت سوق "اإلكستاسي" تتسم ع

  متعددة األوجه
من سوق  ازداد تعقُّد سوق "اإلكستاسي"، وإن كانت أصغر

امليثامفيتامني، وازداد تنوع منتجات "اإلكستاسي" املتاحة 
ملتعاطي املخدِّرات. واألنواع الثالثة الرئيسية هي: (أ) أقراص 

٤
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ميثيلني ديوكسي -٣،٤"اإلكستاسي" اليت ختلو من "املدما" (
ميثامفيتامني) أو حتتوي على القليل منها؛ (ب) أقراص 

نسبة شديدة االرتفاع من  "اإلكستاسي" اليت حتتوي على
"املدما"؛ (ج) "اإلكستاسي" املبيعة يف شكل مسحوق أو 
بّلورات بأمساء خمتلفة متداَولة يف الشارع. وتثري أقراص 
 "اإلكستاسي" اليت حتتوي على نسبة عالية من "املدما" قلقًا

يف أوروبا، حيث اكتشفت أجهزة إنفاذ القانون أيضًا أشد 
  ى نطاق صناعي.مرافق لصنع املدما عل

أشد فتكًا ُيحتمل أن تكون املؤثِّرات النفسانية اجلديدة 
  املخدِّرات األخرى، ولكن سوقها ال تزال صغرية نسبيًّا من

رغم العدد الكبري من املؤثِّرات النفسانية اجلديدة املوجودة يف 
أسواق املخدِّرات، فإن إمجايل حجم السوق اخلاصة بتلك املواد 

نسبيًّا مقارنًة بأسواق املخدِّرات األخرى. بيد أنَّ  ال يزال صغريًا
أحد أهم اجلوانب الباعثة على القلق بشأن املؤثِّرات النفسانية 
اجلديدة يتمثل يف أنَّ متعاطيها جيهلون حمتوى وجرعة املؤثِّرات 
النفسانية املوجودة يف بعض املؤثِّرات النفسانية اجلديدة. 

متعاطي املؤثِّرات النفسانية اجلديدة  وُيحتمل أن يعرِّض هذا األمر
للمزيد من التهديدات الصحية اخلطرية. وال تتوافر معلومات 
علمية أو ال يتوافر إال القليل منها لتحديد ما ميكن أن يكون 

  لتلك املنتجات من آثار وأفضل السبل للتصدي هلا.
وقد تسبب عدد من املؤثِّرات النفسانية اجلديدة يف حاالت 

يف حني ُأبلغ عن تعاطي املؤثِّرات النفسانية اجلديدة ذات وفاة، 
التأثريات املنشِّطة باحلقن يف أوساط الفئات املعرَّضة للخطر 
بشدة ضمن متعاطي املخدِّرات، مما يفاقم املخاطر الصحية اليت 

  يتعرض هلا األشخاص املنتمون إىل تلك الفئات.
  تنوُّعها ومنوهااملؤثرات النفسانية اجلديدة وتغري  استمرار

ال تزال سوق املؤثرات النفسانية اجلديدة تتسم بالدينامية 
الشديدة، وبظهور أعداد كبرية من املواد اجلديدة اليت تنتمي 

 ٢٠٠٩إىل جمموعات كيميائية خمتلفة. فما بني عامْي 
األمم املتحدة املعين  بلدان وأقاليم مكتَب ١٠٦، أبلغ ٢٠١٦و

مؤثرًا خمتلفًا من  ٧٣٩باملخدِّرات واجلرمية (املكتب) بظهور 
  املؤثرات النفسانية اجلديدة.

وكثريًا ما تظهر املواد اجلديدة، اليت ُتسوَّق بالعديد من الطرائق 
واألشكال املختلفة، بسرعة مث ختتفي من جديد، يف حني 

وعة صغرية من املتعاطني. ُيتعاطى بعضها بانتظام يف أوساط جمم
تباع حتت وأفادت عدة بلدان بأن املؤثرات النفسانية اجلديدة 

اسم خمدِّرات خاضعة للمراقبة، من قبيل ثنائي إيثيالميد محض 

) أو "اإلكستاسي". وقد أدى يسر احلصول LSDالليسرجيك (
على بعض املؤثرات النفسانية اجلديدة، اليت كثريًا ما ُتتعاطى 

اثلة ألسباب تعاطي املخدِّرات التقليدية، واخنفاض ألسباب مم
بعض الفئات من ل أسعارها، إىل أن تصبح شديدة اجلاذبية

متعاطي املخدِّرات. ويبدو أن بعض املؤثرات النفسانية اجلديدة 
  قد أصبح هلا سوقها اخلاصة.

من املؤثرات  ٨٠وُأبلغ عن جمموعة أساسية من أكثر من 
، ٢٠١٥-٢٠٠٩سنة خالل الفترة النفسانية اجلديدة كل 

ويبدو أهنا أصبحت راسخة يف السوق العاملية؛ وقد ُأخضع 
عدد منها للمراقبة الدولية. ومن ناحية أخرى، يبدو أن حنو 

من املؤثرات النفسانية اجلديدة اختفت من السوق منذ  ٦٠
. بيد أن املشاكل املرتبطة بتحديد هذه املواد األقل ٢٠١٣عام 

ترب قد تكون عامًال من عوامل اخنفاض مستوى شهرة يف املخ
  اإلبالغ عنها.

ارتباط تعاطي منتجات شبائه القنَّب االصطناعية مبخاطر 
  صحية شديدة

شبائه القنَّب االصطناعية ليست جمرد نسخ اصطناعية من املواد 
اليت توجد يف القنَّب العشيب كما قد توحي به األمساء املتداَولة 

"القنَّب االصطناعي" أو "املاريوانا يف الشارع مثل 
االصطناعية". فهي جمموعة متنوعة من املرّكبات ذات التأثريات 
النفسانية القوية املصمَّمة ملحاكاة التأثريات املرغوب فيها 

أيضًا العديد من املنتجات اجلديدة يف  اواليت يوجد منهللقنَّب، 
ى طائفة ورغم غلبة شبائه القنَّب االصطناعية عل السوق.

املؤثرات النفسانية اجلديدة، فقد أفاد متعاطو القنَّب بأهنم 
  يفضلون القنَّب الطبيعي على شبائه القنَّب االصطناعية.

وهناك اعتراف متزايد باألضرار املرتبطة بالتسمم الناجم عن 
تعاطي شبائه القنَّب االصطناعية. ويف حني أن هذه األضرار 

التسمم الناجم عن القنَّب الطبيعي، الصحية ال ختتلف عمومًا عن 
فإن تعاطي منتجات حتتوي على أنواع معيَّنة من شبائه القنَّب 

حادة، مبا يف ذلك حاالت  صحيةمبشاكل  االصطناعية ارتبط
اإليداع باملستشفيات والوفيات. بيد أنه ال ميكن اجلزم بأن اآلثار 

الصطناعية غري املحمودة أو غري املرغوب فيها لشبائه القنَّب ا
  سوف حتدُّ من اإلقبال عليها أو تعاطيها.

  سوق املؤثرات األفيونية يف حالة تغيُّر مستمرة
تصبح أكثر تنوعًا، ويتجلى  سوق املؤثرات األفيونيةبدأت  

ذلك يف مثال الواليات املتحدة، حيث تضم سوق املؤثرات 
مزجيًا من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية، وخصوصًا  األفيونية
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اهلريوين، واألدوية املصروفة بوصفة طبية اليت تكون إما مسرَّبة 
من السوق القانونية أو منَتجة كأدوية مزيَّفة على نطاق واسع. 
وُتصنَّع هذه األدوية املزيَّفة حبيث تشبه املستحضرات 

يًّا على الفينتانيل ونظائره الصيدالنية يف حني أهنا حتتوي فعل

زوديازيبني ـوكذلك على مؤثرات غري أفيونية مثل مشتقات البن
  وفينيدات امليثيل.
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  مقدمة

  
يشكل هذا الكتيِّب، رغم تقدميه كمنشور قائم بذاته، اجلزء 

تقرير . ويهدف ٢٠١٧املخدِّرات العاملي تقرير الرابع من 
إىل حتسني فهم مشكلة املخدِّرات العاملية  املخدِّرات العاملي

واإلسهام يف تعزيز املزيد من التعاون الدويل من أجل مكافحة 
أثرها على الصحة واحلوكمة واألمن. ويقدم هذا الكتيِّب 

ة، مبا فيها حتليًال موسَّعًا لسوق املخدِّرات االصطناعية العاملي
املنّشطات األمفيتامينية، مثل األمفيتامني وامليثامفيتامني 
و"اإلكستاسي"، وللمؤثرات النفسانية اجلديدة، وكذلك 

  ).GHBهيدروكسي الزُّبد (-غامامحض 

كما يتضمن هذا الكتيِّب اجلزء األكرب من التحليل يف إطار 
تقييم املخدِّرات االصطناعية العاملية الذي ُيجرى كل ثالث 
سنوات. ومع ظهور املؤثرات النفسانية اجلديدة يف األسواق 
التقليدية، حيلِّل التقييم الثالثي السنوات االجتاهات والتطورات 

األمفيتامينية واألسواق  املهمة يف كل من سوق املنّشطات
الناشئة. ويتمثل أحد اجلوانب املهمة للتقييم يف إبراز الصالت 
بني أسواق املنّشطات األمفيتامينية التقليدية وأسواق املؤثرات 

  النفسانية اجلديدة الناشئة.

  

  
  متعاطو "اإلكستاسي"

  متعاطو األمفيتامينات واملنّشطات املوصوفة طبيًّا
  ) والكيتامني وأدوية أخرى.GBLبوتريوالكتون (‐* باستثناء الغاما

   

 املضبوطات العاملية
 التغري من السنة السابقة

٢١٪ 
 امليثامفيتامني

٨٪
 األمفيتامني

-٣٥٪
 "اإلكستاسي"

-٣٩٪
 االصطناعيةاجلديدةاملؤثرات النفسانية 

١٣٢ 
 طنًّا

٥٢ 
 طنًّا

٦
أطنان

٢٣
 طنًّا

"اإلكستاسي" األمفيتامني امليثامفيتامني املؤثرات النفسانية اجلديدة
٢٠١٥ االصطناعية *

 للمتعاطنيالعدد العاملي 

 مليونًا ٣٧ مليونًا ٢٢

٢٠١٥ ٢٠١٥ 
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  املنّشطات األمفيتامينية  -ألف

  
  املنّشطات األمفيتامينية: تطورات السوق -١-ألف

املخدِّرات  حتظى املنّشطات األمفيتامينية حبضور بارز يف أسواق
 على الصعيد العاملي، حيث أصبحت أمناط العرض والطلب

سم بالترابط العاملية، وخصوصًا فيما يتعلق بامليثامفيتامني، تت
ملتوسِّعة اسخة واوالتعقيد املتزايدين. وإضافًة إىل السوق الر

جس للميثامفيتامني يف شرق آسيا وجنوب شرقها، توجد هوا
جنوب غرب متزايدة بشأن امليثامفيتامني يف أمريكا الشمالية و

حبضور  آسيا وأجزاء من أوروبا. وال يزال األمفيتامني حيظى
ألدىن بارز يف أسواق املخدِّرات االصطناعية يف الشرقني ا

 عن ربية والوسطى، وُأبلغ مؤخرًاواألوسط ويف أوروبا الغ
رق شمضبوطات متزايدة يف أجزاء من أمريكا الوسطى وجنوب 

 أوروبا وجنوب غرب آسيا. ومع تزايد توافر املنّشطات
يدات األمفيتامينية، تزداد اهلواجس بشأن املشاكل والتهد

واملعلومات  الصحية املرتبطة بتعاطيها، وإن ظلت نوعية البيانات
ة. انب سوق املنّشطات األمفيتامينية حمدودبشأن بعض جو

طات وعلى وجه اخلصوص، ال تزال املعلومات حول صنع املنّش
عاطي تاألمفيتامينية والبيانات املتصلة بالطلب بشأن مدى 

ت بشأن حجم املنّشطات األمفيتامينية شحيحة، مما يعيق التقديرا
    سوق املنّشطات األمفيتامينية.

  دةاألمفيتامينية آخذة يف الزيامضبوطات املنّشطات 
تشري بيانات املضبوطات إىل أن أسواق املنّشطات األمفيتامينية 

إىل عام  ٢٠١٠استمرت يف الزيادة على الصعيد العاملي من عام 
. ويهيمن امليثامفيتامني على سوق املنّشطات األمفيتامينية ٢٠١٥

ئيسية يف العاملية، يف حني أن األمفيتامني ال يشكل املادة الر
أسواق املنّشطات األمفيتامينية سوى يف مناطق دون إقليمية 
خمتارة، وخصوصًا الشرقني األدىن واألوسط وأوروبا الغربية 
والوسطى، وميثل "اإلكستاسي" نسبة صغرية نسبيًّا من سوق 
املنّشطات األمفيتامينية العاملية. وعلى العموم، زادت الكميات 

نّشطات األمفيتامينية بواقع الضعف من العاملية املضبوطة من امل
، مثَّل منها ٢٠١٥طنًّا يف عام  ١٩١إىل  ٢٠١٠طنًّا يف عام  ٩٣

يف املائة سنويًّا. وباستثناء عام  ٨٠إىل  ٦١امليثامفيتامني من 
، مثَّلت املضبوطات العاملية السنوية من األمفيتامني ما ٢٠١٢

من املنّشطات  يف املائة من املضبوطات العاملية ٣٢و ٢٠بني 
، يف حني مثَّلت ٢٠١٥و ٢٠١٠األمفيتامينية ما بني عامْي 

                                                                                                 
)١(  UNODC, “Methamphetamine manufacture: global patterns and 

regional differences”, Global SMART Update 2014, vol. 12 

(September 2014).  

يف املائة من  ٥مضبوطات "اإلكستاسي" السنوية أقل من 
املضبوطات العاملية من املنّشطات األمفيتامينية خالل الفترة 

  نفسها.
  ١الشكل 

املضبوطة على الصعيد  كميات املنّشطات األمفيتامينية
  ٢٠١٥-٢٠١٠العاملي، حسب النوع، 

  
املصدر: مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، الردود على 

    .٢٠١٥-٢٠١٠االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية، 
  امليثامفيتامني: سوق عاملية دينامية -٢-ألف

توسعت الطبيعة عرب الوطنية للدروب العاملية لالّتجار 
باملنّشطات األمفيتامينية، حبيث إهنا تربط اآلن بني مناطق 
دون إقليمية كان هلا يف السابق أسواق مستقلة، وهو اجتاه 

 ) ١(بامليثامفيتامني.يتجلى بصفة خاصة يف التقارير املتعلقة 
، ُأفيد بأن امليثامفيتامني كان ٢٠١٥و ٢٠١٢بني عامْي   وما

ُيهرَّب من عدد من املناطق دون اإلقليمية، مبا فيها غرب 
أفريقيا ووسطها ومشال أفريقيا وأمريكا الشمالية وشرق آسيا 
وجنوب شرقها والشرقان األدىن واألوسط/جنوب غرب 

طى. وال تزال منطقتا شرق آسيا آسيا وأوروبا الغربية والوس
وجنوب شرقها وأوقيانوسيا مها املتلقيني الرئيسيني 
للميثامفيتامني املتََّجر به على الصعيد العاملي، يف حني يبدو 
أن الشرقني األدىن واألوسط وجنوب غرب آسيا وأوروبا 
الغربية والوسطى مناطق تؤدي أساسًا دور نقاط العبور فيما 

العاملية لالّتجار بامليثامفيتامني. وإضافًة إىل  يتعلق بالتدفقات
ذلك، يتم قدر كبري من االّتجار بامليثامفيتامني داخل املناطق 
يف مشال أفريقيا وأوروبا الغربية والوسطى وشرق آسيا 

  وجنوب شرقها.

ان)
ألطن

 (با
وطة

ضب
ة امل
كمي

ال
 

األمفيتامني
"اإلكستاسي"
امليثامفيتامني
منّشطات أمفيتامينية غري حمدَّدة

٤
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  ١اخلريطة 
    ٢٠١٥-٢٠١٢، باملهرَّ لميثامفيتامنيل قاليميةالتدفقات األ

    
  أشكال متنوعة من املنّشطات األمفيتامينية

سواق املخدِّرات يباع امليثامفيتامني واألمفيتامني و"اإلكستاسي " يف أ
غري املشــروعة يف أشــكال متنوعة. ففي شــرق آســيا وجنوب شــرقها 
وجنوب غرب آسيا وأمريكا الشمالية، يظهر امليثامفيتامني يف شكلني 
ــــــيني: أقراص امليثــامفيتــامني وامليثــامفيتــامني البلَّوري. وأقراص  رئيس

ها باســم امليثامفيتامني، املعروفة عمومًا يف شــرق آســيا وجنوب شــرق
ــــــغرية ذات درجة نقاء متدنية تتوافر يف  "يابا"، عبارة عن أقراص ص
العديد من األشــكال واأللوان املختلفة، وعادًة ما ُتبتلع أو ُتدخَّن بعد 
سحقها. ويتكون امليثامفيتامني البلَّوري الذي ُيطلق عليه أيضًا "امليث 

قها)، من البلوري" أو "الثلج" أو "شابو" (يف شرق آسيا وجنوب شر
بّلورات خالية من اللون (مسحوقة) خمتلفة األحجام، وعادة ما تكون 
ذات درجة نقاء أعلى بكثري مقارنًة باألقراص. ويف حالة امليثامفيتامني 
تدخني والنفخ عن  عاطي النمطية يف ال كال الت ــــــ البلَّوري، تتمثل أش

  (أ)طريق األنف واحلقن.
م أقراص األمفيتامني  ويف الشــــرقني األدىن واألوســــط، عادًة ما توســــَ

بالعالمة التجارية "كابتاغون". ويف األصــــــل، كان "الكابتاغون" هو 
االسم التجاري ملستحضر صيدالين حيتوي على الفينتيلني، وهو منشط 
ضية، كانت معظم األقراص  سنوات القليلة املا صطناعي. بيد أنه يف ال ا

مفيتامني، باالقتران املضبوطة حتت اسم "الكابتاغون" تتضمن أساسًا األ
  (ب)بالكافيني وأحيانًا بعض امللوِّثات األخرى.

شرقها وأوقيانوسيا،  ويف القارة األمريكية وأوروبا وشرق آسيا وجنوب 
يتوافر "اإلكستاسي" أساسًا يف شكل أقراص. وإضافًة إىل ذلك، يبدو أن 

املســــحوقة أو  (ج)ســــوقًا متخصــــصــــة ظهرت مؤخرًا فيما يتعلق باملدما
البّلورية يف بعض البلدان يف أوروبا وأمريكا الشــمالية وأوقيانوســيا. فعلى 
سبيل املثال، يف أستراليا، وجد نظام اإلبالغ عن اإلكستاسي واملخّدرات 

عام  نه يف  لة أ عاطي ٢٠١٥ذات الصــــــ عاطى أكثر من نصــــــف مت ، ت
شكل كبسوالت حت توي "اإلكستاسي" يف ذلك البلد "اإلكستاسي" يف 

يف املائة من املتعاطني) أو يف شكل  ٦٠على املدما املسحوقة أو البّلورية (
يف  ١٨يف املائة من املتعاطني: أي بزيادة بنســـبة  ٥٧"حجر/بّلور" املدما (

)، يف حني بقيت األقراُص الشـــكَل الذي ٢٠١٣املائة عن مســـتوى عام 
  (د)املائة). يف ٨٢تتعاطاه األغلبية العظمى من متعاطي "اإلكستاسي" (

  
 United Nations Terminology and Information on Drugs)  (أ)

publication, Sales No. E.03.XI.14); Recommended Methods for the 

Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine 

and Their Ring-Substituted Analogues in Seized Materials: 

Manual for Use by National Drug Testing Laboratories (United 

Nations publication, Sales No. E.06.XI.1) .  
 No. (United Nations publication, Sales Drug Report 2010 World  (ب)

E.10.XI.13), p. 114.  
جمموعة ميثيلني ديوكسي ميثامفيتامني) ضمن مواد  ٣،٤تندرج املدما (  (ج)

(اجلدول  ١٩٨٦لمراقبة الدولية يف عام ل"اإلكستاسي". وقد ُأخضعت 
  ).١٩٧١األول من اتفاقية املؤثِّرات العقلية لسنة 

 ,EDRS key findings: a  2016The “Jennifer Stafford and others  (د)

survey of people who regularly use psychostimulant drugs”, EDRS 

Drug Trends Bulletin (Sydney, University of New South Wales, 

National Drug and Alcohol Research Centre, October 2016).  



 

15 

  ٢الشكل 
عاملي، حسب كميات امليثامفيتامني املضبوطة على الصعيد ال

  ٢٠١٥-٢٠١٠املنطقة، 

  
املصدر: مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، الردود على 

  .٢٠١٥-٢٠١٠االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية، 
إىل  ٢٠١٥-٢٠١٠وأشارت بيانات املضبوطات للفترة 

يف  ٢٠١٥وث حتول جغرايف، حيث مثَّلت مضبوطات عام حد
شرق آسيا وجنوب شرقها أعلى نسبة مئوية للمضبوطات العاملية 
من امليثامفيتامني، وجتاوزت املضبوطات يف أمريكا الشمالية 
ألول مرة. ومن املمكن أن تكون هيمنة شرق آسيا وجنوب 

ناجتة عن شرقها على املضبوطات العاملية يف الفترة األخرية 
اجتاهني: اتساع أسواق امليثامفيتامني يف آسيا أكثر من اتساعها 
يف األماكن األخرى، وحتسُّن قدرات سلطات إنفاذ القانون على 
كشف امليثامفيتامني، الذي ُيعترف اآلن بأنه أحد التهديدات 
الرئيسية يف جمال املخدِّرات يف املنطقة. ومما جتدر مالحظته بصفة 

ة الكبرية يف مضبوطات امليثامفيتامني يف الصني، اليت خاصة الزياد
. كما شهدت بلدان أخرى يف ٢٠١٥طنًّا يف عام  ٣٧بلغت 

شرق آسيا وجنوب شرقها، مثل تايلند وميامنار، زيادة مّطردة 
يف كميات املضبوطات السنوية، وإن بقيت مستويات 

  مضبوطاهتا أدىن من تلك املسجلة يف الصني.
  

                                                                                                 
ة وسنغافورة مشلت هذه البلدان مجهورية الو الدميقراطية الشعبي  )٢(

  والصني وفييت نام وكمبوديا وميامنار.
  يط اهلادئ.شبكة املعلومات عن تعاطي املخّدرات يف آسيا واملح  )٣(

  امليثامفيتامني ومنو الطلب على العالجشيوع تعاطي 
يتضح اتساع نطاق سوق امليثامفيتامني يف شرق آسيا وجنوب 

بشأن تعاطيه  -على ندرهتا  -شرقها يف املعلومات املتاحة 
والعالج منه. وأبلغ خرباء يف ستة بلدان يف املنطقة دون 
اإلقليمية عن زيادة مالَحظة يف تعاطي كل من امليثامفيتامني 

ويف ذلك  )٢(.٢٠١٥بلَّوري وأقراص امليثامفيتامني يف عام ال
العام نفسه، اعترب اخلرباء الوطنيون أن امليثامفيتامني أشيع 
املخدِّرات تعاطيًا يف سنغافورة؛ والصني وماكاو، الصني؛ 

  )٣(والفلبني؛ واليابان.
    

  ٣الشكل 
 عدد األشخاص الذين تلقوا العالج من تعاطي امليثامفيتامني

) وهونغ كونغ، الصني ٢٠١٥-٢٠١٠يف الفلبني (
)٢٠١٥-٢٠١٣(  

    
 املصادر: مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، الردود على

 وشعبة مكافحة؛ ٢٠١٥-٢٠١٠االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية، 
املخدِّرات، مكتب األمن يف هونغ كونغ، الصني (انظر: متعاطو املخدِّرات 
 املبلَّغ عنهم حديثًا/سابقًا حسب الفئة العمرية ونوع املخّدر الشائع تعاطيه

    ).www.nd.gov.hk/en/statistics_list.htm)". متاح يف: ٣(اجلدول 
تعاطي ، مثَّل من يتلقون العالج من ٢٠١٥ويف عام 

امليثامفيتامني أكرب حصة ضمن متلقي العالج من تعاطي 
يف شرق  ) ٤(املخدِّرات يف مخسة من سبعة بلدان ومناطق

ويف كل من  )٥(وجنوب شرق آسيا أبلغت عن هذا املؤشر.
الفلبني وهونغ كونغ، الصني، زاد عدد متلّقي العالج من 

رية مشلت هذه البلدان بروين دار السالم وتايلند ومجهو  )٤(
  الدميقراطية الشعبية وسنغافورة والفلبني. الو

  يط اهلادئ.شبكة املعلومات عن تعاطي املخّدرات يف آسيا واملح  )٥(
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ورغم أن حصة  )٧(،)٦(تعاطي امليثامفيتامني يف السنوات األخرية.
متلّقي العالج من امليثامفيتامني البلَّوري يف إندونيسيا يف عام 

يف املائة، كانت أقل بكثري مما هي  ٣٠، ونسبتهم حنو ٢٠١٤
عليه يف بلدان أخرى يف املنطقة دون اإلقليمية، يظل هذا يشري 

يف املائة على السنة السابقة. وعالوة على  ٢٠إىل زيادة بنحو 
يف  ٨٠يزيا، مثَّل متعاطو امليثامفيتامني البلَّوري ذلك، يف مال

املائة من متعاطي املنّشطات األمفيتامينية الذين تلّقوا العالج يف 
، يف حني أن إمجايل عدد متعاطي املنّشطات ٢٠١٥عام 

يف املائة  ٤٧األمفيتامينية الذين تلّقوا العالج مثَّل زيادة بنسبة 
  )٨(.٢٠١٤منذ عام 

يا، زادت كميات امليثامفيتامني املضبوطة يف ويف أوقيانوس
طن يف  ٠,٤إىل  ٢٠١٣كيلوغرامًا يف عام  ١٥نيوزيلندا من 

أطنان خالل  ٥,٤طن إىل  ٢,٣، ويف أستراليا من ٢٠١٥عام 
الفترة نفسها. وال يزال امليثامفيتامني ميثل خمدِّرًا مثريًا لقدر 

شري البيانات إىل كبري من القلق يف كال البلدين. ويف أستراليا، ت
أن استهالك امليثامفيتامني شهد زيادة قوية يف السنوات 

  )١٠(مبا حفَّز استجابة حكومية شاملة. )٩(األخرية،
ويف أمريكا الشمالية، قد يهيمن وباء اهلريوين واملؤثرات 
األفيونية احلايل على خطر املخدِّرات الوطين، بيد أن اخلطر 

يزال هاجسًا رئيسيًّا. وتبيِّن نتائج الذي يشكله امليثامفيتامني ال 
الدراسة االستقصائية الوطنية خلطر املخدِّرات، اليت أجرهتا 

، أن ٢٠١٦إدارة إنفاذ القانون يف الواليات املتحدة، يف عام 
يف املائة من هيئات إنفاذ القانون املستجيبة يف  ٣١,٨نسبة 

خطر  الواليات املتحدة حددت امليثامفيتامني باعتباره أكرب
متعلق باملخّدرات يف مناطقها، مبا يعين أن من املتصور أن 
امليثامفيتامني يشكل ثاين أكرب خطر متعلق باملخّدرات بعد 
اهلريوين يف ذلك البلد. وعالوة على ذلك، زادت النسبة املئوية 
هليئات إنفاذ القانون املستجيبة يف الواليات املتحدة اليت أبلغت 

يف املائة يف عام  ٣٩,٥مفيتامني سنويًّا من عن توافر كبري للميثا
وبالفعل،  ) ١١(.٢٠١٦يف املائة يف عام  ٤,٤٥إىل  ٢٠١٣

يواصل تعاطي امليثامفيتامني تزايده يف الواليات املتحدة، حيث 
                                                                                                 

رمية اخلاص استبيان مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجل  )٦(
ن األعوام بالتقارير السنوية، الردود اليت سلمتها الفلبني ع

  .٢٠١٥إىل  ٢٠١٠
)٧(  Narcotics Division, Security Bureau, of Hong Kong, China, CRDA 

and Drug Statistics, 23 March 2017, “Newly/previously reported drug 

abusers by age group by common type of drugs abused (table 3)” .
  .www.nd.gov.hkLenLstatistics_list.htmمتاحة يف: 

  يط اهلادئ.املخّدرات يف آسيا واملحشبكة املعلومات عن تعاطي   )٨(
)٩(  Australian Criminal Intelligence Commission, National Wastewater 

Drug Monitoring Program Report (Canberra, March 2017).  

االنتشار السنوي لتعاطي امليثامفيتامني يف أوساط معدل زاد 
عام يف املائة يف  ٠,٥عامًا من  ٦٤-١٥عموم السكان يف سن 

  .٢٠١٥يف املائة يف عام  ٠,٨إىل  ٢٠١٢
وإىل جانب استمرار سوق امليثامفيتامني يف مناطق مثل أوروبا، 
حيث أصبحت مترسخة يف العقود املاضية، فهي تشهد توسعًا 
حبيث تشمل مناطق جغرافية جديدة. وظهر االّتجار 

حيث أشارت سجالت  ،بامليثامفيتامني وتعاطيه يف أفغانستان
متعاطني للميثامفيتامني كانوا  ٩٠٨لصحة العامة إىل أن وزارة ا

مسجَّلني يف مراكز العالج احلكومية يف واليات جوزجان 
ويف عام  )١٢(.٢٠١٢-٢٠١١وفرح وقندز ونيمروز يف الفترة 

، الحظت هيئات إنفاذ القانون ومقدِّمو الرعاية ٢٠١٦
الصحية ومراكز العالج يف أجزاء معينة من أفغانستان أيضًا 
زيادة يف تعاطي املخدِّرات االصطناعية، وهو ما ُيعزى يف 
معظمه إىل متعاطي األفيونيات الذين تعاطوا امليثامفيتامني 

لية السنوية من أيضًا. ويف حني بقيت الكمية اإلمجا
 ١٦امليثامفيتامني املضبوط يف أفغانستان، بواقع أقل من 

كيلوغرامًا، صغرية إىل حد كبري، زاد عدد البالغات عن ضبط 
امليثامفيتامني يف أفغانستان. وتوجد مؤشرات إىل احتمال أن 
يكون جزء من املادة املضبوطة قد ُصنِّعَ حمليًّا: ُضبط خمترب سري 

. ومع ٢٠١٣تامني يف والية نيمروز يف عام لصنع امليثامفي
ذلك، ال تزال هناك فجوات كبرية يف املعلومات والبيانات 
املتصلة باملخدِّرات االصطناعية يف أفغانستان، كما أن أرقام 
العالج الشاملة وانتشار تعاطي امليثامفيتامني يف أوساط عموم 

  )١٣(السكان أمران غري مفهومني على حنو جيد.
اء أخرى من جنوب غرب آسيا، مثل مجهورية إيران ويف أجز

اإلسالمية، يعود تاريخ سوق امليثامفيتامني إىل زمن أبعد، 
وهناك مؤشرات، كما يف أفغانستان، على أن امليثامفيتامني 

)١٠(  Australia, Department of the Prime Minister and Cabinet, Final 

Report of the National Ice Taskforce 2015 (Canberra, 2015).  
)١١(  United States, Drug Enforcement Administration, 2016 National 

Drug Threat Assessment Summary (November 2016).  
)١٢(  Afghanistan, Ministry of Public Health, Drug Demand Reduction 

Department, “Monthly treatment records”, Hijri years 1390-1391 

of the Islamic lunar calendar; Afghanistan, Ministry of Counter 

Narcotics, Afghanistan Drug Report 2013, (December 2014).  
)١٣(  UNODC, “Afghanistan synthetic drugs situation assessment” 

(Vienna, January 2017).  
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ويف مجهورية  )١٤(ُيتعاطى يف أوساط متعاطي املؤثرات األفيونية.
إيران اإلسالمية، تراجعت كميات املضبوطات من 

مليثامفيتامني ومضبوطات خمتربات امليثامفيتامني السرية منذ عام ا
. ولوحظ وجود زيادة كبرية يف تعاطي امليثامفيتامني ٢٠١٣

؛ بيد أنه ال توجد معلومات حديثة ٢٠١٣يف ذلك البلد يف عام 
عن اجتاهات انتشار التعاطي، وليس من الواضح ما إذا كانت 

 سوق ومدى ذلك. اجتاهات املضبوطات جتسد تطورات ال
   

  ٤الشكل 
املفكَّكة  وطة وعدد املخترباتكمية امليثامفيتامني املضب

    ٢٠١٥-٢٠١٠مجهورية إيران اإلسالمية،  يف

    
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، الردود على املصدر: مكتب 

االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية الواردة من مجهورية إيران 
 .٢٠١٥-٢٠١٠اإلسالمية، 

 
  امليثامفيتامني: االجتاهات يف الصنع والسالئف

اإليفيدرين والسودوإيفيدرين اثنتان من السالئف الرئيسية 
فيتامني. ولكال املادتني الكيميائيتني املستخدمة يف صنع امليثام

استعمال مشروع واسع النطاق يف الصناعة الصيدالنية، سواء 
ومن  ) ١٥(يف شكلهما السائب أو كمستحضرات صيدالنية.

                                                                                                 
)١٤(  Zahra Alam Mehrjerdi and Alireza Noroozi, “An emerging trend 

of methamphetamine injection in Iran: a critical target for 

research on blood-borne infection diseases”, Hepatitis Monthly, 

vol. 13, No. 2. (2013).  
 يكثر استخدامها يف صنع اليتالسالئف والكيمياويات   )١٥(

ة تقرير اهليئ املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية بصفة غري مشروعة:
من  ١٢ملادة عن تنفيذ ا ٢٠١٤الدولية ملراقبة املخدِّرات لعام 

رات شروع يف املخدِّاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتِّجار غري امل
  .(E/INCB/2014/4) ١٩٨٨واملؤثِّرات العقلية لسنة 

السالئف والكيمياويات اليت يكثر استخدامها يف صنع   )١٦(
املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية بصفة غري مشروعة: تقرير اهليئة 

من  ١٢عن تنفيذ املادة  ٢٠١٦الدولية ملراقبة املخدِّرات لعام 

منظور تارخيي، فإن كال اإليفيدرين والسودوإيفيدرين يف 
شكلهما السائب كانا السليفتني املفضلتني؛ بيد أنه نظرًا 

صارمة على حنو متزايد يف العديد من البلدان، لوجود ضوابط 
فقد قام متَّجرو املخدِّرات باعتماد هنج متنوع وكذلك 
بتسريب مستحضرات صيدالنية حتتوي على اإليفيدرين أو 
السودوإيفيدرين. وكما يتضح من بيانات املضبوطات، ُضبط 

طنًّا من السليفتني، يف شكل سائب ومليون قرص، يف عام  ٤٣
يث أبلغت كل من أستراليا وأوكرانيا والصني ، ح٢٠١٣

واملكسيك واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
والواليات املتحدة واهلند عن مضبوطات تزيد على الطن 
الواحد. وأبلغت الصني وحدها عن مضبوطات جممَّعة من كال 

 ،٢٠١٣طنًّا يف شكل سائب يف عام  ١٦,٧السليفتني بواقع 
، ٢٠١٤طنًّا من اإليفيدرين السائب يف عام  ٣١,٥وعن 

. وأبلغت ٢٠١٥طنًّا من نفس تلك السليفة يف عام  ٢٣,٥و
أطنان من اإليفيدرين  ١٠اهلند أيضًا عن مضبوطات تزيد على 

وهناك  )١٦(.٢٠١٦أطنان من السودوإيفيدرين يف عام  ٥,٨و
مضبوطات أخرى جديرة باملالحظة من املستحضرات 
الصيدالنية يف جنوب شرق آسيا تشمل مضبوطات مبجموع 

أطنان من املستحضرات الصيدالنية من السودوإيفيدرين  ٣,٥
. وال يتمثل االجتاه دائمًا يف امليل ٢٠١٣يف ميامنار يف عام 

السنوات الستخدام املستحضرات الصيدالنية. ويف الواقع، يف 
األخرية، أبلغت أستراليا ونيوزيلندا عن تراجع الكميات 
املضبوطة من املستحضرات وتزايد الكميات املضبوطة من 
اإليفيدرين أو السودوإيفيدرين يف الشكل 

  )٢٠(،)١٩(،)١٨(،)١٧(السائب.
ومن أجل تفادي الضوابط على اإليفيدرين والسودوإيفيدرين، 

-P-2بروبانون (-٢-فينيل-١بدأ املتَّجرون يف استعمال مادة 

P باعتبارها أشيع بدائلهم. وكانت املكسيك أول بلد ظهر (
فيه هذا التحول حيث انتقل املتَّجرون يف نشاطهم التصنيعي 

تِّجار غري املشروع يف املخدِّرات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اال
  .(E/INCB/2016/4) ١٩٨٨واملؤثِّرات العقلية لسنة 

 السالئف والكيمياويات اليت يكثر استخدامها يف صنع  )١٧(
ة تقرير اهليئ املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية بصفة غري مشروعة:

من  ١٢ملادة عن تنفيذ ا ٢٠١٥الدولية ملراقبة املخدِّرات لعام 
شروع يف املخدِّرات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتِّجار غري امل

  .(E/INCB/2015/4) ١٩٨٨نة واملؤثِّرات العقلية لس
)١٨(  Australian Crime Commission, Illicit Drug Data Report 2012-13 

(Canberra, April 2014).  
  .Illicit Drug Data Report 2013-14 (Canberra, May 2015)املرجع نفسه،   )١٩(
  .Illicit Drug Data Report 2014-15 (Canberra, May 2016)املرجع نفسه،   )٢٠(
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بروبانون، وكذلك -٢-فينيل-١صوب استعمال املادة 
السليفة األولية محض فينيل اخلل، وهو إحدى سالئف املادة 

 ٢٠٠٩اهتا. وما بني عامْي بروبانون، ومشتق-٢-فينيل-١
، عندما كانت املكسيك ال تزال تبلِّغ عن مضبوطات ٢٠١٢و

بروبانون، كشفت البيانات التصنيفية -٢-فينيل-١كبرية من 
بشأن امليثامفيتامني الوارد من املكسيك واملضبوط يف الواليات 
املتحدة أن املتَّجرين كانوا يستخدمون محض فينيل اخلل 

، ُأبلغ ٢٠١٣يف صنع امليثامفيتامني. ويف عام  وإستراته بالفعل
عن مضبوطات قوامها عدة أطنان من محض فينيل اخلل لدى 

أطنان). ويبدو أن  ٣,٣أطنان) واملكسيك ( ٦,٥الصني (
بروبانون -٢-فينيل-١استخدام الطرائق القائمة على املادة 

توسَّع إىل خارج املكسيك حيث ُأبلغ عن مضبوطات من هذه 
. ٢٠١٤وميامنار يف عام  )٢١(٢٠١٣لدى بلغاريا يف عام املادة 

-٢-فينيل-١كما ُأبلغ عن مضبوطات كبرية من املادة 
لدى املكسيك والصني وبولندا  ٢٠١٤بروبانون يف عام 
بالترتيب التنازيل لكميات املضبوطات)، وُأبلغ وليتوانيا وهولندا (

 هيمنت عليها املكسيك ٢٠١٥باملثل عن مضبوطات يف عام 
لتر)، والصني  ٧ ٠٠٠لتر)، وبولندا (حنو  ١٦ ٥٠٠(أكثر من 

لتر). كما ُأبلغ عن مضبوطات جديرة باملالحظة  ٥ ٥٠٠(حنو 
-فينيل-١(املضبوطات من املادة  )٢٢(يف ذلك العام لدى ميامنار

  )٢٣(طنًّا من محض فينيل اخلل). ١٦بروبانون) ولبنان (-٢
وتشري بيانات املضبوطات إىل إمكانية استعمال مواد كيميائية 
أخرى غري خاضعة للمراقبة الدولية لصنع امليثامفيتامني 
وسالئفه. فقد أبلغت املكسيك عن مضبوطات كبرية من فينيل 

لتر يف عام  ١٢ ٠٠٠كيلوغرامًا و ٥٢٠أسيتات اإليثيل: 
 . ومشلت املضبوطات٢٠١٤طنًّا يف عام  ٦٣، و٢٠١٣

أطنان من  ٨اجلديرة باملالحظة من السالئف األولية األخرى 
أطنان من  ١٠فينيل أسيتاميد يف املكسيك، و-٢مادة 

، وإن كان ٢٠١٣/٢٠١٤البنـزالدهايد يف أستراليا يف الفترة 
امليثامفيتامني املنَتج يف أستراليا ُيصنع أساسًا من اإليفيدرين 

لغت املكسيك أيضًا ، أب٢٠١٥ويف عام  )٢٤(والسودوإيفيدرين.
 ٥٠٠لتر من البنـزالدهايد، وحنو  ٤ ٠٠٠عن ضبط أكثر من 

نتروبروبني (املنَتج املتأيت من -٢-فينيل-١لتر من مادة  ٥
                                                                                                 

)٢١(  E/INCB/2014/4.  
)٢٢(  Asia and Pacific Amphetamine-type Information Centre 

(APAIC), Synthetic drugs trends, National trends: Myanmar, 14 

February 2017 متاح يف .www.apaic.org.  
)٢٣(  E/INCB/2016/4.  
)٢٤(  Illicit Drug Data Report 2012-13, Illicit Drug Data Report 2013-

14 and Illicit Drug Data Report 2014-15.  

وجيسِّد تصنيف  ) ٢٥(تفاعل البنـزالدهايد والنتروإيثان).
-٢٠١٤امليثامفيتامني املضبوط يف الواليات املتحدة يف الفترة 

شف عن زيادة كبرية يف استعمال هذا الوضع حيث يك ٢٠١٥
بروبانون، -٢-فينيل-١البنـزالدهايد والنتروإيثان يف صنع مادة 

وهو ما يبني جمددًا الكيفية اليت الءمت هبا منظمات االّتجار 
   )٢٦(باملخدِّرات هنجها مع توافر السالئف الكيميائية.

  األمفيتامني آخذ يف االنتشارهتريب  -٣-ألف
امليثامفيتامني، ظل األمفيتامني حمصورًا يف عدد أقل على عكس 

من املناطق دون اإلقليمية، وتشري املضبوطات إىل اجتاهات 
آخذة يف االستقرار على الصعيد العاملي. وطاملا شكَّل 
األمفيتامني مسة بارزة من مسات أسواق املخدِّرات االصطناعية 

الوسطى، لكن يف الشرقني األدىن واألوسط وأوروبا الغربية و
مثة إشارات إىل تزايد املضبوطات يف جنوب شرق أوروبا، 
وهو ما يرتبط أساسًا بسوق األمفيتامني الكبرية يف منطقة 
الشرقني األدىن واألوسط املجاورة. فقد شهدت كميات 
األمفيتامني املضبوطة يف أمريكا الوسطى زيادة كبرية منذ عام 

، وإن بقيت األسباب ، بعد مستوياهتا الشديدة التدين٢٠١٤
  وراء هذا التطور غري واضحة.

األمفيتامني على هتريب  ويف الشرقني األدىن واألوسط، يتواصل
 ٢٠١٣إقليمي داخلي. ففي عامْي  مستوى نطاق واسع على

أساسًا داخل املنطقة دون هرِّب  ، ُأفيد بأن األمفيتامني٢٠١٤و
اإلقليمية من األردن واجلمهورية العربية السورية ولبنان إىل 
بلدان مثل األردن وإسرائيل واإلمارات العربية املتحدة وقطر 
واململكة العربية السعودية. ومع ذلك، تشري أحدث التقارير 
بشأن املضبوطات إىل أن بلدانًا واقعة خارج املنطقة تغذي هي 

وال  )٢٧(سوق األمفيتامني يف الشرقني األدىن واألوسط. أيضًا
بتهريب  يزال من غري الواضح ما إذا كانت هذه التقارير اخلاصة

األمفيتامني من خارج املنطقة دون اإلقليمية تشري إىل 
  استحداث دروب جديدة.

ويف اآلونة األخرية، ُأبلغ عن زيادة كبرية يف مضبوطات 
آسيا، وهو ما قد يكون مرتبطًا األمفيتامني يف جنوب شرق 

األمفيتامني يف منطقة الشرقني األدىن واألوسط هتريب  بتوسع

)٢٥(  E/INCB/2016/4.  
 2016نون، املرجع نفسه، الواليات املتحدة، إدارة إنفاذ القا  )٢٦(

National Drug Threat Assessment Summary.  
ألمم املتحدة ابلَّغ عنها إىل مكتب فرادى ضبطيات املخدِّرات امل  )٢٧(

طات ومضبو ٢٠١٥-٢٠١٤املعين باملخدرات واجلرمية للفترة 
 ٢٠١٤ار/مارس املخدِّرات املبلَّغ عنها يف وسائط اإلعالم من آذ

  .٢٠١٥إىل تشرين الثاين/نوفمرب 

٤
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، مثَّلت كمية األمفيتامني املضبوطة ٢٠١٥املجاورة. ويف عام 
يف املائة من مضبوطات  ٨يف جنوب شرق أوروبا حصة قدرها 

طن من  ٠,٥األمفيتامني العاملية، حيث زادت من أقل من 
أطنان يف عام  ٤إىل حنو  ٢٠١٤املضبوط يف عام  األمفيتامني
. وُتعزى الزيادة يف مضبوطات األمفيتامني يف جنوب ٢٠١٥

شرق أوروبا أساسًا إىل زيادة املضبوطات املبلَّغ عنها يف تركيا، 
أطنان  ٣,٨إىل  ٢٠١٤طن يف عام  ٠,٢حيث ارتفعت من 

. ورغم عدم توافر املزيد من املعلومات عن ٢٠١٥يف عام 
حالة األمفيتامني يف تركيا يف تلك السنوات، تشري تقارير سابقة 

إىل توسع يف  ٢٠١٣مستقاة من السلطات الوطنية يف عام 
االّتجار بأقراص األمفيتامني املوسومة بالعالمة التجارية 

وحسب مصادر الشرطة الوطنية التركية،  ) ٢٨("كابتاغون".
يف  ٢٠١٣جرت معظم ضبطيات "الكابتاغون" يف عام 

حمافظات تركية مثل غازي عنتاب وهاطاي الواقعتني على 
امتداد احلدود مع اجلمهورية العربية السورية. وتشتبه 
السلطات التركية يف أن مضبوطات األمفيتامني يف البلد ترتبط 
باالّتجار بـ"الكابتاغون" يف الشرقني األدىن واألوسط، حيث 

على السواء. فعلى  تضطلع تركيا بدور بلد العبور وبلد املقصد
إىل السلطات التركية  خلصت ،٢٠١٣سبيل املثال، يف عام 

قد أن شحنة من "الكابتاغون" ُضبطت يف حمافظة هاطاي 
شبه اجلزيرة  ُصنِّعت يف اجلمهورية العربية السورية، وكانت

  )٢٩(تركيا هي بلد العبور.و وجهتهاالعربية 
  ٢اخلريطة 
  ٢٠١٥-٢٠١٤ مقصد، أو كمنشأ واألوسط ىناألد الشرقني يف بلدان عن فيها ُبلِّغ اليت بنياملهرَّ "الكابتاغون"و األمفيتامني تدفقات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ، ومراسالت رمسية.٢٠١٥-٢٠١٤بالتقارير السنوية، املصدر: مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، الردود على االستبيان اخلاص 
، وهي ليست التهريب ملحوظة: ال تشري بدايات أسهم التدفقات بالضرورة إىل َمصدر/صانع األمفيتامني/"الكابتاغون". ومتثل أسهم التدفقات اجتاه

ب عن تأييدها أو قبوهلا رمسيًّا من جانب األمم املتحدة. ومتثِّل . وال تنطوي احلدود املبيَّنة يف هذه اخلريطة على اإلعرااملهربة مؤشرًا على الكمية
واهلند. ومل يتَّفق  اخلطوط املتقطعة حدودًا غري حمسومة. أمَّا اخلط املنقَّط فيمثل تقريبيَّا "خط املراقبة" يف جامو وكشمري الذي اتَّفقت عليه باكستان

    ود النهائية بني مجهورية السودان ومجهورية جنوب السودان مل تقرَّر بعد.الطرفان بعد على الوضع النهائي جلامو وكشمري. واحلد
ويتم صنع األمفيتامني واالّتجار به يف أوروبا الغربية والوسطى 

األهم من  داخل املنطقة، ويشكل األمفيتامني املنشط األمفيتاميين
، مل حتدِّد البلدان يف ٢٠١٥حيث الكميات املضبوطة. ويف عام 

تلك املنطقة دون اإلقليمية سوى بلدان داخل املنطقة دون 
اإلقليمية نفسها باعتبارها منشأ مضبوطاهتا من األمفيتامني، حيث 
أبلغت ستة بلدان عن هولندا باعتبارها بلد منشأ، وأبلغت مخسة 

                                                                                                 
  .١٦ انظر اإلطار يف الصفحة  )٢٨(
)٢٩(  European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 

2014 National Report (2013 Data) to the EMCDDA by the Reitox 

National Focal Point: Turkey − New Development, Trends and In-

  )٣٠(بلدان عن بولندا.

ويبلِّغ عدد من البلدان يف أوروبا عن صنع األمفيتامني. ففي 
، اكُتشفت خمتربات لألمفيتامني يف ٢٠١٥-٢٠١٤الفترة 

إسبانيا وأملانيا وبلجيكا وبولندا والسويد والتفيا والنمسا 
وهنغاريا وهولندا. وكان أكرب عدد من خمتربات األمفيتامني 

)، وإن أبلغت هولندا ١٣) وأملانيا (١٤املفكَّكة يف بلجيكا (
Depth Information on Selected Issues (Ankara, Turkish 

Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2014).  
  يد والنمسا.البلدان بولندا وتشيكيا والدامنرك والسو تشمل هذه  )٣٠(

األردن

 

 

 
بلدان غري حمددة يف
 منطقة اخلليج
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وكانت معظم  )٣١(أيضًا عن تفكيك عدد كبري من املختربات.
خمتربات األمفيتامني املكتشفة يف أوروبا الغربية والوسطى يف 

صغرية احلجم، باستثناء تلك املوجودة  ٢٠١٥-٢٠١٤الفترة 
يف بلجيكا وبولندا والسويد حيث كان بعضها متوسط احلجم 

بروبانون السليفة الرئيسية -٢-فينيل-١أيضًا. ومتثِّل مادة 
املستخدمة يف صنع األمفيتامني يف أوروبا، ويف السنوات 

بروبانون، -٢-فينيل-١األخرية، ظهرت سليفة أولية ملادة 
)، يف APAANفينيل أسيتو أسيتونيتريل (-ألفاوهي حتديدًا 

-ألفاعدد من البلدان. وُأبلغ عن مضبوطات متزايدة من مادة 
، ٢٠١٣يتو أسيتونيتريل، منذ جدولتها دوليًّا يف عام فينيل أس

طن يف  ١أطنان يف بلجيكا، وأكثر من  ٥,٤مبا يف ذلك 
كيلوغرامًا يف ليتوانيا. وُضبط ما جمموعه  ١٨٠إستونيا، و

، ويف حني تراجعت املضبوطات يف ٢٠١٣طنًّا يف عام  ٤٣,٥
أطنان  ٥,١طنًّا من هذه املادة، مبا فيها  ١١، ُضبط ٢٠١٤عام 

أطنان ُضبطت يف هولندا، وطّنان ُضبطا  ٣ُضبطت يف أملانيا، و
فينيل -ألفايف بلغاريا. وتواصل تراُجع املضبوطات من مادة 

، حيث أبلغت مخسة بلدان ٢٠١٥أسيتو أسيتونيتريل يف عام 
)٣٢(طن. ٥,١عن ضبط ما زاد جمموعه بقليل على 

                                                                                                 
 خمتربًا لصنع ٥٩أبلغت هولندا عن تفكيك ما جمموعه   )٣١(

أرقام  . ومل تتوافر٢٠١٥"اإلكستاسي"/األمفيتامني يف عام 
  موزَّعة حسب املخّدر املصنوع.

دة يف املضبوطات ويف اآلونة األخرية، شهدت أمريكا الوسطى زيا
يف املائة من  ٢٥، كان حنو ٢٠١٥من األمفيتامني. ففي عام 

مضبوطات األمفيتامني العاملية يف تلك املنطقة، حيث زادت من 
. وتكاد ٢٠١٥يف عام  اطنًّ ١٢,٧إىل  ٢٠١٤طن يف عام  ١,٥

هذه الزيادة الكبرية يف مضبوطات األمفيتامني ُتعزى بالكامل إىل 
غ عنها يف غواتيماال حيث تبلِّغ السلطات الوطنية عن الزيادة املبلَّ 

، أبلغت ٢٠١٥و ٢٠١٣صنع األمفيتامني. وما بني عامي 
غواتيماال عن تفكيك أربعة أو مخسة خمتربات لألمفيتامني سنويًّا. 
بيد أن دروب االّتجار اخلاصة باألمفيتامني املصنَّع يف أمريكا 

، ٢٠١٥و ٢٠١٤الوسطى ال تزال غري واضحة. ويف عامْي 
الحظت غواتيماال أن هندوراس والسلفادور مها منشأ األمفيتامني 
املضبوط حمليًّا، بيد أنه ال توجد مؤشرات على اتساع سوق 
األمفيتامني املحلية يف غواتيماال. ورغم ضبط كميات كبرية من 
األمفيتامني يف أمريكا الشمالية أيضًا، ليس مثة مؤشرات واضحة 

امني املضبوط يف أمريكا الوسطى يرتبط ارتباطًا على أن األمفيت
كبريًا بسوق األمفيتامني يف أمريكا الشمالية. فعلى سبيل املثال، 
مل ُتِشر املكسيك سوى مرة واحدة إىل السلفادور باعتبارها بلد 

  .٢٠١٣يف عام  –املغادرة لألمفيتامني املضبوط 
   

)٣٢(  E/INCB/2015/4.  
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  األمفيتامني وامليثامفيتامني: االجتاهات يف الصنع 
يتطلب اإلنتاج غري املشروع للمخّدرات االصطناعية بطبيعته استعمال السالئف الكيميائية. وعلى العموم، يتسم صنع تلك املواد 

من السالئف الكيميائية. وتوفر االجتاهات املكتشفة يف  وإنتاجها سرًّا باملرونة الشديدة حبيث ميكن استعمال طائفة واسعة
السالئف الكيميائية املستخدمة يف الصنع غري املشروع للمخّدرات االصطناعية معلومات مهمة تسهم يف التوصل إىل فهم أمشل 

في اجلمارك ضمن ألسواق املخّدرات االصطناعية، وخصوصًا بالنسبة إىل سلطات إنفاذ القانون وعلماء الطب الشرعي وموظ
إطار دور كل منهم يف التصدي للتجارة العاملية يف املخدِّرات غري املشروعة. ويبني الشكل أدناه املواد املختلفة اليت ُتستخدم 

 تسعىعادًة لصنع األمفيتامني وامليثامفيتامني، مع متييز املواد غري اخلاضعة للمراقبة الدولية. ويساعد ذلك على فهم الكيفية اليت 
رات إىل حتوير ُنهجها وتغيري طرائقها يف الصنع استجابًة إىل املراقبة الوطنية/الدولية وجهود هيئات دِّهبا منظمات االّتجار باملخ

  إنفاذ القانون وأوساط الصناعة يف استهداف تسريب املواد الكيميائية ومنعه.
  

    

  

  

  

  

  

  

  "اإلكستاسي" -٤-ألف
    تزاُيد تنوع منتجات "اإلكستاسي"

"اإلكستاسي" مصطلح ُيستخدم تقليديًّا لوصف أقراص حتتوي 
ميثيلني ديوكسي ميثامفيتامني (املدما). بيد أنه -٤،٣على مادة 

تغريات كربى،  يف العقد املاضي، شهدت سوق "اإلكستاسي"
وازدادت تعقيدًا. فقد أصبحت املنتجات املتوافرة املوسومة 
بـ"اإلكستاسي" تتسم بتنوع متزايد حيث إن األنواع الثالثة 
الرئيسية هي أقراص "اإلكستاسي" اليت حتتوي على قدر ضئيل 
من املدما أو ختلو منها، وأقراص "اإلكستاسي" ذات املحتوى 

ة النقاء، و"اإلكستاسي" املبيعة يف شكل الكبري من املدما الشديد
  مسحوق/بّلورات وُتعرف بأمساء خمتلفة يف الشارع.

وقد شهدت مبيعات األقراص اليت حتمل اسم "اإلكستاسي" 

وحتتوي على كميات قليلة من املدما أو ختلو منها زيادة على 
الصعيد العاملي منذ التراجع العاملي يف إمدادات املدما صوب هناية 

قد املاضي يف أعقاب مضبوطات كبرية من السالئف. وكثريًا الع
ما حتتوي هذه األقراص على مواد مغشوشة/بدائل، مبا فيها طائفة 
من املؤثرات النفسانية اجلديدة، بعضها ثبتت خطورته (انظر 
اإلطار). ورمبا أدى رد فعل املستهلكني إزاء بيع أقراص 

سوق متخصصة من  "اإلكستاسي" املغشوشة/البديلة إىل نشوء
أجل "اإلكستاسي" يف شكل مسحوق/بّلورات، َيعترب املتعاطون 
أهنا حتتوي على مدما ذات درجة نقاء عالية (وإن كان الغش يف 
املسحوق أسهل فعليًّا مقارنًة باألشكال األخرى، وهو كثريًا ما 

غري خاضعة للمراقبة الدولية
)١٩٨٨، اتفاقية سنة ١اجلدول (خاضعة للمراقبة الدولية 

)١٩٧١اجلدول الثاين، اتفاقية سنة (خاضعان للمراقبة الدولية 

 .ن العلميةقسم املخترب والشؤواملصدر: مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،

اإليفيدرين/
السودوإيفيدرين

وامليثامفيتامنيسالئف األمفيتامني 

٤
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 )٣٤(،)٣٣(حيتوي يف هذه األثناء على املؤثرات النفسانية اجلديدة).
ويظل تفضيل املتعاطني للمدما يف شكل مسحوق أو يف شكل 
بّلوري ظاهرة إقليمية، لكنه يربز بصفة خاصة يف أمريكا الشمالية 

  وأوروبا الغربية والوسطى وأوقيانوسيا.
ويف السنوات األخرية، شهدت السوق ظهور أقراص من 

مقارنًة  "اإلكستاسي" حتتوي على قدر أكرب بكثري من املدما
بالسابق، وتتسم عادًة بأشكال وألوان وشعارات شديدة 
التميز، على األرجح ألغراض الوسم. وترتبط هذه الظاهرة 
باالنتعاش الظاهر يف سوق "اإلكستاسي" (من حيث زيادة 
عرض املنتجات املتاحة وزيادة تعاطيها وحتسُّن نوعيتها) الذي 

  )٣٥(با.شهدته السنوات األخرية، وخصوصًا يف أورو
شار الّتجار به آخذان يف االنتصنع "اإلكستاسي" وا

  مناطق أخرى يف
وفقًا للمرصد األورويب للمخدرات وإدماهنا ومكتب الشرطة 
األورويب (اليوروبول)، ُتَعدُّ هولندا وبلجيكا أهم منطقتني 
لصنع املدما يف أوروبا، حيث تتسم مرافق الصنع بدرجة 

كما ُيصنَّع "اإلكستاسي" يف مناطق  )٣٦(متزايدة من املهنية.
رئيسية ودون إقليمية أخرى، مبا فيها آسيا وأمريكا الشمالية 

  وأوقيانوسيا وأمريكا اجلنوبية.
 ٥ىل إ ٤وبلغ املتوسط السنوي ملضبوطات "اإلكستاسي" حنو 

يف عام  ، باستثناء الذروة اليت سجلتها٢٠١٠أطنان منذ عام 
سجلة كن تفسري الذروة املأطنان. ومي ٩عندما بلغت  ٢٠١٤

 باملضبوطات الكبرية على غري العادة يف ٢٠١٤يف عام 
أطنان، وكذلك بأقراص  ٤أستراليا، حيث جتاوزت 

 ٧٠٠ "اإلكستاسي" املضبوطة يف ميامنار، واليت زادت على
عت ، تراج٢٠١٥كيلوغرام، يف ذلك العام نفسه. ويف عام 

لت ان، حيث مثَّأطن ٦كميات "اإلكستاسي" املعتَرضة إىل 
ألمريكية اأطنان، ومثَّلت كل من آسيا والقارة  ٤أوروبا حنو 

  وأوقيانوسيا أقل من طن واحد.
  

                                                                                                 
)٣٣(  Joseph J. Palamar, “There’s something about Molly: the 

underresearched yet popular powder form of ecstasy in the United 
States”, Substance Abuse, vol. 38, No. 1 (2017).  

)٣٤(  Claudio Vidal Giné and others, “Crystals and tablets in the 
Spanish ecstasy market 2000-2014: are they the same or different 

in terms of purity and adulteration? Forensic Science 
International, vol. 263 (2016), pp. 164-168.  

              

)٣٥(  EMCDDA, Recent Changes in Europe’s MDMA/Ecstasy Market: 
Results from an EMCDDA Trendspotter Study, EMCDDA Rapid 
Communication Series (Luxembourg, Publications Office of the 

European Union, 2016).  
)٣٦(  EMCDDA and Europol, EU Drug Markets Report: In-Depth 

Analysis, Joint Publications Series (Luxembourg, Publications 
Office of the European Union, 2016).  

 بيع الباراميثوكسي ميثامفيتامني باعتباره
  "اإلكستاسي"، مع ما لذلك من نتائج مميتة

ى من األمثلة على "اإلكســــتاســــي" املغشــــوشــــة أقراص حتتوي عل
و زمن ذبديل للمدما  )، وهوPMMAميثامفيتامني (الباراميثوكسي 

 نفس أبطأ لبدء التأثري مقارنًة بأشــــــكال أخرى، وال يفضــــــي إىل
ملتعاطون االتأثريات الــــــــُمحِدثة للنشوة/الــــــــَمَرضية. وقد يفترض 

ــامفي ــاراميثوكســــــي ميث ــذين يبتلعون أقراص الب ــافلون ال ــامني الغ ت
ضئيلة ومن مثَّ يتعاطو ، مما قد ن كميات أكرباملغشوشة أن اجلرعة 

مني حباالت يفضي إىل التسمم. وقد ارتبط الباراميثوكسي ميثامفيتا
يا  بان ية، وقعت أوالها يف إســــــ  عام يفوفاة يف عدة بلدان أوروب

 ، تكثف بيع٢٠٠٩ومنــذ عــام  (ب)والحقــًا يف كنــدا. (أ)،١٩٩٣
امني، أقراص "اإلكســتاســي" املغشــوشــة بالباراميثوكســي ميثامفيت

ني يف االحتاد ه مســتمر (ُأبلغ عن الباراميثوكســي ميثامفيتامويبدو أن
يسيا وأيرلندا الروسي وإسبانيا وأستراليا وإستونيا وإسرائيل وإندون
ا ومجهورية وإيطاليا وبروين دار الســــــالم وبلجيكا وبلغاريا وبولند

ــا وفنلندا  ــنغافورة وفرنس ــلوفاكيا وس كرواتيا وكوريا ورومانيا وس
ابــان يج وهولنــدا وهونغ كونغ، الصــــــني، واليــوكولومبيــا والنرو

امفيتامني ، ارتبط الباراميثوكســي ميث٢٠١٦ويف عام  (ج)واليونان).
 أمحر خبمس وفيات يف األرجنتني، وأصــــــدر معهد ترميبوس إنذارًا

 (د)ندا.بعد عودة أقراص "سوبرمان" الوردية إىل الظهور يف هول

 ,in the  of PMMA Report on the Risk AssessmentEMCDDA  (أ)

Framework of the Joint Action on New Synthetic Drugs 

)2003Luxembourg, Publications Office of the European Union, (.  

 ,Deaths from exposure to “Jennifer J. E. Nicol and others  (ب)

paramethoxymethamphetamine in Alberta and British 

Columbia, Canada: a case series”, CMAJ Open, vol. 3, No. 1 

(2015), pp. E83-E90.  
ة لدى مكتب نظام اإلنذار املبكر بشأن املؤثرات النفسانية اجلديد  (ج)

  األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية.
 .rimbos.nlwww.tلالطالع على مزيد من املعلومات، انظر:   (د)



 

23 

  ٣اخلريطة 
  ٢٠١٥-٢٠١٢، املهرَّب "اإلكستاسي"ـل التدفقات األقاليمية

    
  ٦الشكل 

سي"، عدد املرافق املضبوطة فيما يتعلق بصنع "اإلكستا
٢٠١٥-٢٠١٣  

  
املصدر: مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، الردود على 

  ٢٠١٥-٢٠١٣االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية، 
ُأبلغ ملحوظة: تتألف البيانات يف الغالب من مواقع صنع مفككة، كما 

  عن عدد حمدود من مرافق التخزين ومواقع اإللقاء، وُأدرجت يف الرقم.
خمتربًا لصنع  ٥٩أبلغت هولندا عن ضبط ما جمموعه  (أ)

. ومل تتوافر األرقام املوزَّعة ٢٠١٥"اإلكستاسي"/األمفيتامني يف عام 
  حسب املخّدر املصنَّع.

                                                                                                 
)٣٧(  Siddharth Chandra, Yan-Liang Yu and Vinay Bihani, “How 

MDMA flows across the USA: evidence from price data”, Global 

Crime, vol. 18, No. 2 (2016).  

  
كة، إىل وتشري البيانات بشأن مرافق صنع "اإلكستاسي" املفك

 جانب اإلحصاءات اخلاصة باملضبوطات، إىل ديناميات خاصة
منشؤها أوروبا الغربية والوسطى أساسًا. وُتعترب منطقة  بالتهريب

شرق آسيا وجنوب شرقها وجهة رئيسية للشحنات الناشئة يف 
أوروبا أو أمريكا الشمالية حيث تربز بعض البلدان كنقاط عبور 

واسع  لتهريب الطرف املتلقي مهمة. وتقع أوقيانوسيا عند
ـ"اإلكستاسي" من أوروبا، سواء مباشرًة أو عن طريق ل  النطاق

شرق آسيا وجنوب شرقها. وُتَعدُّ القارة األمريكية وجهة مهمة 
للشحنات القادمة من أوروبا والقاصدة شرق آسيا وجنوب 

هتريب  ). وتوافر فهم أمشل لتدفقات٣شرقها (انظر اخلريطة 
أمريكا الشمالية يف اآلونة األخرية من خالل دراسة املدما يف 

ُأعدت مؤخرًا واسُتخدمت فيها أسعار اجلملة اخلاصة باملدما يف 
مدينة يف الواليات املتحدة الستخالص أمناط االّتجار.  ٥٩

وخلص التحليل إىل تدّني األسعار يف املدن املتامخة للحدود مع 
ملدن كمركز أو كندا واملكسيك مبا يشري إىل وضع تلك ا

  )٣٧(َمصدر.
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  التطورات يف أسواق "اإلكستاسي" اإلقليمية
يبدو أن سوق "اإلكستاسي" األوروبية تزداد اتساعًا. وتتمثل 
األدلة على ذلك يف مرافق صنع املدما على املستوى الصناعي 
اليت تكتشفها هيئات إنفاذ القانون، وتزايد كميات 

اهات يف تعاطي "اإلكستاسي" املضبوطة، وتزايد االجت
"اإلكستاسي"، وتكثُّف أنشطة التسويق والوسم، وتزايد 
اهلواجس بشأن أقراص "اإلكستاسي" ذات املحتوى الكبري من 
املدما. وُيقدَّر أن قيمة سوق "اإلكستاسي" يف أوروبا ال تقل 

وقد زادت مضبوطات  )٣٨(بليون يورو يف السنة. ٦٧,٠عن 
حيث  ٢٠١٥و ٢٠١٣عامْي "اإلكستاسي" األوروبية ما بني 

أطنان، يف حني تشري دراسات استقصائية ُأجريت  ٤بلغت حنو 
ة شاملة يف تعاطي "اإلكستاسي" مؤخرًا إىل حدوث زياد

  )٣٩(أوروبا. يف
وحيظى خمدِّر "اإلكستاسي" حبضور قوي يف سوق أمريكا 
الشمالية. ويف حني يتسم التعاطي باالستقرار، ُيَعدُّ تزايد درجة 

دما يف منتجات "اإلكستاسي" مؤشرًا على انتعاش نقاء امل
السوق. ويف السنوات األخرية، جرى تفكيك العديد من مرافق 
صنع املدما يف كندا والواليات املتحدة. وأبلغت كندا عن 
زيادة كبرية يف تعاطي "اإلكستاسي"، حيث زاد عدد املتعاطني 

كثر إىل أ ٢٠١٤متعاٍط يف عام  ١٠٠ ٠٠٠التقديري من حنو 
أنه يبدو أن انتشار  . بيد٢٠١٥متعاٍط يف عام  ٢٠٠ ٠٠٠من 

تعاطي "اإلكستاسي" يف الواليات املتحدة ظل مستقرًّا ما بني 
 ٢,٥، حيث ُيقدَّر عدد املتعاطني بنحو ٢٠١٥و ٢٠١٣عامْي 

مليون متعاط. وتشري البيانات املجمَّعة بشأن تركيبة أقراص 
يف الواليات املتحدة إىل  "اإلكستاسي" املتداَولة يف الشارع

حدوث تراجع قوي يف مستوى الغش يف أقراص "اإلكستاسي" 
كون ت املدما أن ت، حيث كاد٢٠١٦و ٢٠٠٩ما بني عامْي 

املكون الوحيد ذا التأثري النفساين يف حنو نصف أقراص 
(ما يشكل زيادة مّطردة  ٢٠١٦"اإلكستاسي" املختَبرة يف عام 

 ٨,٧وهو  ٢٠٠٩الرقم املقابل يف عام يف حمتوى املدما مقارنةً ب
وعلى وجه اخلصوص، حدث تراجع مّطرد يف  )٤٠(يف املائة).

  يت حتتوي على منشطات مغشوشة.عدد األقراص ال
"اإلكستاسي" إىل أمريكا الشمالية يف ازدياد. هتريب  ويبدو أن

                                                                                                 
)٣٨(  EMCDDA and Europol, EU Drug Markets Report: In-Depth 

Analysis.  
)٣٩(  EMCDDA, European Drug Report: Trends and Developments 2016. 

(Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2016).  
لالطالع على مزيد من املعلومات، انظر:   )٤٠(

www.ecstasydata.org/stats.php.  

إىل كندا  املهربة ، زاد عدد الضبطيات من املدما٢٠١٥ففي عام 
يف املائة عن العام السابق، كما زادت الكميات  ١٠٩بنسبة 
 ، شهدت أنشطة٢٠١٥يف املائة (على مدى عام  ٥١٣بنسبة 
اليت تستهدف كندا من هولندا زيادة كبرية). وُتعَرف  التهريب

الواليات  إىل ةاملوجه كندا بأهنا بلد َمصدر وعبور للمدما
شط مجاعات اجلرمية املنظمة املتحدة وأسواق دولية أخرى، وتن

اآلسيوية يف التهريب عرب احلدود لكميات كبرية من املدما بني 
كندا والواليات املتحدة، وكذلك يف استرياد السالئف 

  الكيميائية من بلدان املصدر مثل الصني وفييت نام واهلند.
وال تزال البيانات بشأن تطور سوق "اإلكستاسي" يف أمريكا 

دة. وحبسب جلنة البلدان األمريكية ملكافحة الالتينية حمدو
تعاطي املخدِّرات، ُيعترب "اإلكستاسي" املنشط األمفيتاميين 
األشيع تعاطيًا يف أمريكا الالتينية (ويف القارة األمريكية ككل)، 
وإن بدا أن حصته السوقية ال تزال متدنية نسبيًّا مقارنة حبصة 

. ويف بعض البلدان، خمدِّرات أخرى خاضعة للمراقبة الدولية
يوجد قلق كبري بشأن تعاطي "اإلكستاسي" يف سن صغرية 

وقد وثَّقت دراسة  )٤١(جدًّا يف أوساط طالب املدارس الثانوية.
بشأن تركيبة أقراص "اإلكستاسي" يف الربازيل، ُأجريت على 

ضبطية خمتلفة قامت هبا شرطة والية  ١٥٠عينات مأخوذة من 
) ٢٠١٢إىل متوز/يوليه  ٢٠١١ساو باولو (من آب/أغسطس 

اجتاهًا قويًّا يف األقراص املغشوشة؛ ومتثَّلت إحدى النتائج 
يف املائة  ٢٢املفاجئة بصفة خاصة يف وجود امليثامفيتامني يف 

وُتَعدُّ مضبوطات املواد من  )٤٢(من األقراص اخلاضعة للتحليل.
نوع "اإلكستاسي" متدنية عمومًا يف أمريكا الالتينية. ومع 

لك، أبلغت الربازيل عن ضبط كميات كبرية يف عامْي ذ
كيلوغرامًا). ويف  ١٥٣( ٢٠١٥كيلوغرامًا) و ٢٣٨( ٢٠١٤

كيلوغرامًا) من  ١٨٠األرجنتني، ُضبطت كمية قياسية (
كيلوغرامًا فقط يف  ٢٠مقارنًة بـ ٢٠١٤"اإلكستاسي" يف عام 

. وأبلغت شيلي وكولومبيا عن مضبوطات من ٢٠١٥عام 
كيلوغرامًا، ما ميثِّل زيادة مّطردة  ٣٠ي" جتاوزت "اإلكستاس
ُيضبط سوى كيلوغرامْين يف شيلي  عندما مل ٢٠١٤على عام 

  كيلوغرامات يف كولومبيا. و
وسيا سوقًا متزايدة األمهية فيما خيص "اإلكستاسي". نومتثِّل أوقيا

واملخدرات  ففي أستراليا، حبسب نظام اإلبالغ عن اإلكستاسي
)٤١(  Inter-American Drug Abuse Control Commission of the 

Organization of American States, Report on Drug Use in the 

Americas, 2015 (Washington D.C., 2015).  
)٤٢(  Loraine R.Togni and others, “The variability of ecstasy tablets 

composition in Brazil”, Journal of Forensic Sciences, vol. 60, No. 

1 (2015), pp.147-151.  
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ذات الصلة، ال تزال األقراص الشكل األكثر شعبية ملادة 
"اإلكستاسي" املستهلكة بانتظام. ومع ذلك، يتواصل تزايد 
االجتاه املتمثل يف تعاطي املدما البّلوري (ُيعرف أيضًا يف أستراليا 
بامسه يف الشارع وهو "روك")، املسجَّل ألول مرة يف عام 

الشكل من املدما أكثر نقاًء وقوة من . وُيعتقد أن هذا ٢٠١٣
 ٥٤األقراص واملسحوق والكبسوالت، حسبما أفاد به ما نسبته 

يف املائة من متعاطي املدما البّلوري. وُأفيد بأن مستوى اليسر يف 
احلصول على مجيع أشكال "اإلكستاسي" يتدرج ما بني "سهل" 

رًا دوال ٢٥و"سهل جدًّا"، وبقيت األسعار مستقرة عند حنو 
دوالر  ٢٠٠دوالرًا أستراليًّا للكبسولة، و ٣٠أستراليًّا للقرص، و

وأبلغت أستراليا عن  )٤٣(أسترايل للغرام من املدما البّلوري.
زادت على  ٢٠١٤مضبوطات قياسية من "اإلكستاسي" يف عام 

كانت  ٢٠١٥أطنان؛ بيد أن املضبوطات املبلَّغ عنها يف عام  ٤
ثل تطور حديث آخر يف االّتجار كيلوغرام. ويتم ٧٠٠أقل من 

ثالثي بوتوكسي كربونيل -Nباملدما يف شكل مقنَّع باعتباره 
). ويف أيلول/سبتمرب N-tert-butoxycarbonyl-MDMAاملدما (
لترًا من هذه  ٨٠، ضبطت قوة احلدود األسترالية ٢٠١٥
ويف نيوزيلندا، شهدت املضبوطات السنوية من  )٤٤(املادة.

كيلوغرامًا  ٥٠كيلوغرامات و  ٥ت ما بني "اإلكستاسي" تقلبا
  .٢٠١٠منذ عام 

ويف شرق آسيا وجنوب شرقها، تبلِّغ بلدان عّدة عن 
مضبوطات "اإلكستاسي" وتعاطيه؛ بيد أن األقراص املبيعة 
باعتبارها من "اإلكستاسي" يف هذه املناطق قد حتتوي على 
مواد عدا املدما. وأبلغت سنغافورة عن درجة نقاء يف 

، وهي زيادة ٢٠١٥يف املائة يف عام  ٣٦كستاسي" قدرها "اإل
معتربة مقارنًة باألرقام املبلَّغ عنها يف السنوات اخلمس السابقة 

يف املائة). وبقي سعر  ٢٤,٢و ١٥,٧(تراوح النطاق بني 
"اإلكستاسي" يف سوق التجزئة يف سنغافورة مستقرًّا على مدى 

دوالرًا  ٢٢والرًا ود ١٨السنوات اخلمس املاضية ما بني حنو 
وتوجد حاجة إلجراء املزيد من البحوث  )٤٥(للقرص الواحد.

لفهم ما إذا كانت تلك الزيادة احلادة يف درجة النقاء يف ظل 
استقرار األسعار دليالً على زيادة توافر املدما، كما هو مالَحظ 

  يف مناطق دون إقليمية أخرى.
  

  
  ٧الشكل 

    سالئف املواد من نوع "اإلكستاسي"

   
 العلمية.املصدر: مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، قسم املخترب والشؤون 

  
  

                                                                                                 
)٤٣(  Jennifer Stafford and others, “The 2016 EDRS key findings: a survey 

of people who regularly use psychostimulant drugs”, EDRS Drug 

Trends Bulletin (Sydney, University of New South Wales, National 

Drug and Alcohol Research Centre, October 2016).  

)٤٤(  Michael Collins and others, “Identification and characterization 

of N-tert-butoxycarbonyl-MDMA: a new MDMA precursor”, 

Drug Testing and Analysis, vol. 9, No. 3 (2016).  
)٤٥(  APAIC, Synthetic drug trends, National trends: Singapore, 1 

December 2014 :متاح يف .www.apaic.org.  

غري خاضع للمراقبة الدولية
)١٩٨٨، اتفاقية سنة ١اجلدول (خاضعة للمراقبة الدولية 

)١٩٧١نة ساجلدول األول، اتفاقية (خاضعة للمراقبة الدولية 
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ويبدو أن بعض البلدان الواقعة يف هذه املنطقة دون اإلقليمية 
ضالعة يف االّتجار بسالئف "اإلكستاسي" أو املدما. فقد 
أثارت الكمية الكبرية من "اإلكستاسي" اليت ُضبطت يف ميامنار 

البلد تساؤالت بشأن مستوى االّتجار يف ذلك  ٢٠١٤يف عام 
وبعده، أبلغت ميامنار  ٢٠١٤ودوره كنقطة عبور. فقبل عام 

عن ضبط كميات غري ذات قيمة من "اإلكستاسي"، بيد أنه 
مليون من  ٢,٤نفسه، ُضبط ما جمموعه حنو  ٢٠١٤يف عام 

أقراص "اإلكستاسي" اليت حتتوي على املدما يف حالة واحدة، 
ضبوطة قاصدة وكانت األقراص امل )٤٦(قبالة ساحل تانينثاري.

ماليزيا اليت اعتربهتا بلدان عدة، منها بروين دار السالم 
وسنغافورة ونيوزيلندا، بلدًا لعبور "اإلكستاسي" يف السنوات 
األخرية. كما ُضبطت كميات كبرية من أقراص "اإلكستاسي" 

 ٤٠٨ ٠٠٠يف ماليزيا يف السنوات األخرية، حيث ُضبط حنو 
. ويزداد ٢٠١٥د يف عام من أقراص "اإلكستاسي" يف البل

استهداف مجاعات االّتجار باملخدِّرات عرب الوطنية ملاليزيا، 
سواء كبلد مقصد أو بلد عبور للميثامفيتامني وغريه من 
املخدِّرات غري املشروعة، وكذلك فيما يتعلق بصنع املدما 

وأبلغت إندونيسيا عن ضبط  )٤٧(إلنتاج أقراص "اإلكستاسي".
، تراوحت ما ٢٠١٥-٢٠١٠يف الفترة كميات سنوية كبرية 

طن. ويف كمبوديا، نفَّذت السلطات  ١,٣طن و ٠,١بني 
الوطنية بعض الضبطيات الكبرية من املواد الكيميائية املرتبطة 
بصنع املنّشطات األمفيتامينية يف السنوات األخرية. وعلى وجه 
اخلصوص، يتواصل إنتاج الزيوت الغنية بالسافرول، وهو 

ئف الكيميائية الرئيسية املستخدمة يف صنع إحدى السال
"اإلكستاسي"، يف البلد واالّتجار به إىل بلدان ومناطق أخرى، 

، ٢٠١٤مبا فيها أوروبا. فعلى سبيل املثال، يف آب/أغسطس 
كيلوغرامًا من الزيوت الغنية  ٥ ٢٢٠عثرت الشرطة على حنو 

 بالسافرول مدفونة حتت األرض يف مقاطعة بورسات، بالقرب
من خليج تايلند يف اجلزء الغريب من البلد. وُأبلغ عن ضبط 

لترات من الزيوت الغنية بالسافرول  ١١٠كمية أخرى قدرها 
  )٤٨(.٢٠١٦يف املقاطعة نفسها يف أيار/مايو 

                                                                                                 
)٤٦(  APAIC, Synthetic drug trends, National trends: Myanmar, 14 

February 2017 :متاح يف .www.apaic.org.  
)٤٧(  APAIC, Synthetic drug trends, National trends: Malaysia, 14 

February 2017 :متاح يف .www.apaic.org.  
)٤٨(  APAIC, Synthetic drug trends, National trends: Cambodia, 14 

February 2017 :متاح يف .www.apaic.org.  
)٤٩(  E/INCB/2014/4.  

  االجتاهات األخرية يف سالئف "اإلكستاسي"
يشيع استخدام عدد من السالئف الكيميائية يف صنع املواد من 

"اإلكستاسي" اليت ختضع للمراقبة مبوجب اتفاقية األمم جمموعة 
املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدِّرات واملؤثرات 

. ومن بني تلك املواد، ُيستخدم البيبريونال ١٩٨٨ العقلية لعام
والسافرول (مبا فيه شكله املتمثل يف الزيوت الغنية بالسافرول) 

الكيميائية والصيدالنية مبا واإليسوسافرول يف الصناعات 
جيعلها عرضة للتسريب من التجارة املشروعة. أما السليفة 

ميثيلني ديوكسي  ٤،٣األخرى األكثر شيوعًا فهي مادة 
) اليت ال يوجد PMKأو  MDP-2-P-3,4بروبانون (-٢-فينيل

هلا يف حد ذاهتا استعمال مشروع أو يوجد قدر حمدود من 
ملضبوطات من هذه السالئف ذلك االستعمال. وقد شهدت ا

تقلبات يف السنوات األخرية، حيث ُأبلغ عن مضبوطات من 
بروبانون لدى بلجيكا -٢-ميثيلني ديوكسي فينيل ٤،٣مادة 

لتر)، وأبلغت هولندا عن  ٩٠٠لتر) وسلوفينيا ( ٢ ٧٠٠(
لتر من الزيوت الغنية بالسافرول، يف عام  ١٤ ٠٠٠ضبط 
ضبوطات أصغر بكثري يف الفترة . ويف املقابل، ُأبلغ عن م٢٠١٣
، وإن ُضبطت كميات معتربة لدى ناميبيا ٢٠١٥-٢٠١٤

لتر من  ١ ٥٠٠لتر من اإليسوسافرول) وكندا ( ٢ ١٠٠(
  )٥١(،)٥٠(،)٤٩(الزيوت الغنية بالسافرول).

ويتوازى أبرز تطور يف جمال السالئف اخلاصة باملواد ضمن 
" يف السنوات األخرية مع حالة صنع جمموعة "اإلكستاسي

امليثامفيتامني من حيث إنه يبدو أن متَّجري املخدِّرات 
يستخدمون كميات متزايدة من السالئف الكيميائية األولية 
غري اخلاضعة للمراقبة. وعلى وجه اخلصوص، ُأبلغ عن إستر 

 ٤،٣امليثيل غليسيدات وملح غليسيديك الصوديوم ملادة 
بروبانون لدى عدد من البلدان ما -٢-فينيل ميثيلني ديوكسي

-٤،٣بني العامني إىل ثالثة أعوام املاضية. وقد اكُتشفت مادة 
يف بروبانون ميثيل غليسيدات -٢-ميثيلني ديوكسي فينيل

الصنع السري ملواد جمموعة "اإلكستاسي" ألول مرة يف هولندا 
ويف السنوات األخرية، ُضبطت كميات  )٥٢(.٢٠١٠يف عام 

بروبانون -٢-ميثيلني ديوكسي فينيل-٤ ،٣مادة ة من بدائل كبري

)٥٠(  E/INCB/2015/4.  
)٥١(  E/INCB/2016/4.  
 السالئف والكيمياويات اليت يكثر استخدامها يف صنع  )٥٢(

ة تقرير اهليئ املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية بصفة غري مشروعة:
من  ١٢ملادة عن تنفيذ ا ٢٠١١لعام  الدولية ملراقبة املخدِّرات

شروع يف املخدِّرات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتِّجار غري امل
  .(E/INCB/2011/4) ١٩٨٨واملؤثِّرات العقلية لسنة 

٤
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-٣،٤ميثيل غليسيدات حيث ُأبلغ عن مضبوطات من مادة 
بروبانون محض الغليسيديك لدى -٢-ميثيلني ديوكسي فينيل

. وُأبلغ ٢٠١٣طن) يف عام  ١,٥طن) والصني ( ١,٢سلوفينيا (
-٤ ،٣امليثيل أو ملح الصوديوم ملادة  عن مضبوطات من إستر
بروبانون مبا جمموعه ما يعادل طنًّا -٢-ميثيلني ديوكسي فينيل

ورومانيا  )٥٣(واحدًا أو أكثر لدى إسبانيا وأملانيا وبلجيكا وبلغاريا
(اهليئة الدولية ملراقبة  ٢٠١٦-٢٠١٤وهولندا يف الفترة 

ميثيلني -٣،٤وبالنظر إىل أن مادة  )٥٦(،)٥٥(،)٥٤(املخدِّرات).
بروبانون ميثيل غليسيدات ميكن تصنيعها -٢-ديوكسي فينيل
ُيحتمل أن تضطلع منظمات االّتجار  )٥٧(من البيبريونال،

باملخدِّرات هبذا التحول إلخفاء السالئف اخلاضعة للمراقبة 
  وااللتفاف على الضوابط الوطنية والدولية.

   
ن املؤثرات النفسانية اجلديدة وغريها م  -باء

    املخّدرات االصطناعية
  وقاملؤثرات النفسانية اجلديدة: تطورات الس -١-باء

ي هلا تأثريات املؤثرات النفسانية اجلديدة عبارة عن مواد للتعاط
اقبة مثل القنَّب شبيهة لتلك اليت ختّلفها املخدِّرات اخلاضعة للمر

) واملدما LSDليسرجيد (-والكوكايني واهلريوين و(+)
ظاهرة، اليت ") وامليثامفيتامني. وقد حتولت هذه ال("اإلكستاسي

 ٢٠٠٩يبلِّغ عنها عدد متزايد من البلدان بدءًا من عام 
أبلغ ما  فصاعدًا، منذ ذلك احلني إىل مسألة عاملية حبق حيث

املؤثرات  بلد وإقليم يف مجيع املناطق عن ظهور ١٠٠يزيد على 
  النفسانية اجلديدة.

النفسانية اجلديدة مبعدل غري مسبوق، وبالفعل، تنتشر املؤثرات 
وهي تشكل خطرًا كبريًا على الصحة العامة وحتديًا أمام 
السياسات املتعلقة باملخّدرات. وقد أصبح املزيد من املعلومات 
متوافرًا بشأن انتشار تعاطي املؤثرات النفسانية اجلديدة يف 
السنوات األخرية، حيث تراوحت بني دراسات استقصائية 

ية متثيلية يف أوساط عموم السكان أو الشباب ودراسات سكان
صغرية احلجم يف أوساط مجاعات حمددة من املتعاطني مثل 
املشرَّدين أو السجناء. ويف حني أن توافر املزيد من املعلومات 
بشأن انتشار تعاطي املؤثرات النفسانية اجلديدة يشري إىل 

يف االنتشار، قد إمكانية أن يكون تعاطي هذه املؤثرات آخذًا 
                                                                                                 

)٥٣(  E/INCB/2016/4.  
)٥٤(  E/INCB/2014/4.  
)٥٥(  E/INCB/2015/4.  
)٥٦(  E/INCB/2016/4.  

ُتعزى الزيادة جزئيًّا إىل حتسُّن أدوات االستقصاء حبيث تقيس 
تعاطي املؤثرات النفسانية اجلديدة على حنو أفضل من السابق، 
وإىل تزايد االهتمام بإجراء البحوث حول هذا املوضوع. ومع 
ذلك، ال يزال إجراء تقييم شامل لتعاطي املؤثرات النفسانية 

اهات تعاطيها أمرًا صعبًا. ويتواصل ظهور املزيد اجلديدة والجت
من األدلة بشأن التأثريات الضارة لتعاطي املؤثرات النفسانية 
اجلديدة، اليت ُيقدَّم بعضها يف هذا التقرير (انظر الفصل املتعلق 
بشبائه القنَّب واملؤثرات األفيونية االصطناعية). وال تزال 

الطويلة األمد وخماطر التعاطي  البيانات بشأن السّمية والتأثريات
  حمدودة فيما خيص العديد من املؤثرات النفسانية اجلديدة.

وألغراض هذا التقرير، ُتعرَّف املؤثرات النفسانية اجلديدة بأهنا 
مواد، سواء يف شكل نقي أو يف شكل مستحضر، ال ختضع 
لالتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّرات ولكنها قد تشكل هتديدًا 

لصحة العامة. ويف ذلك السياق، ال يشري تعبري "اجلديدة" ل
بالضرورة إىل اختراعات جديدة وإمنا إىل مواد أصبحت متاحة 

ويشمل التحليل العاملي للمؤثرات  ) ٥٨(يف اآلونة األخرية.
النفسانية اجلديدة الكيتامني، الذي خيتلف عن غريه من 

م على نطاق املؤثرات النفسانية اجلديدة من حيث إنه ُيستخد
واسع يف الطبَّْين البشري والبيطري، يف حني أن معظم املؤثرات 
النفسانية اجلديدة ليس هلا تاريخ يرتبط باالستعمال الطيب، أو 
هلا تاريخ حمدود يف هذا الشأن. وهناك عدد من املؤثرات 

 ٢٠١٥النفسانية اجلديدة ُأخضع للمراقبة الدولية منذ عام 
م تعريفها، من املؤثرات النفسانية حبيث إهنا مل تعد، حبك

اجلديدة. بيد أنه حيث إن هذا التقرير يشمل أيضًا سنوات 
تكن فيها هذه املؤثرات خاضعة للمراقبة الدولية بعد،  مل

وحيث إن جتزُّؤ البيانات ال يسمح دائمًا بإجراء حتليل منفصل، 
فقد ُأدرجت يف حتليل املؤثرات النفسانية اجلديدة ما مل ُيَشر 
إىل خالف ذلك. وعندما يتعلق النقاش بفرادى املؤثرات 

يث املراقبة (إىل النفسانية اجلديدة، يشار إىل وضعها من ح
اآلن) استنادًا إىل االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّرات يف 
حاشية. وميكن تصنيف املؤثرات النفسانية اجلديدة على أساس 
متاثلها من حيث التركيب الكيميائي (على سبيل املثال، 
الفينيثيالمينات والتريبتامينات) و/أو من حيث تأثرياهتا الدوائية 

على سبيل املثال، شبائه القنَّب املستثرية الرئيسية (

)٥٧(  Michael Collins and others, “Methyl 3-[3’,4’-(methylenedioxy)phenyl]-

2-methyl glycidate: an ecstasy precursor seized in Sydney, Australia”, 

Journal of Forensic Science, vol. 52, No. 4 (2007), pp. 898-903.  
)٥٨(  UNODC, The Challenge of New Psychoactive Substances 

(Vienna, March 2013) .  
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للمستقبالت). وال جيسد متاثل التركيب الكيميائي دائمًا 
تأثريات دوائية متطابقة حبيث إنه من املمكن أن َينتج تأثري 
دوائي معروف بواسطة مؤثر نفساين جديد ذي تركيب 
كيميائي خمتلف. وألغراض هذا التقرير، ُتقدَّم البيانات اخلاصة 
باملؤثرات النفسانية اجلديدة ضمن مثاين فئات. وتشمل فئة 
أخرية ُتسمى "غريها" املواد ذات التأثريات الدوائية غري املفهومة 

  جيدًا و/أو التركيبات الكيميائية املتنوعة.
  استمرار انتشار املؤثرات النفسانية اجلديدة

بظهور يتواصل اتسام السوق العاملية للمؤثرات النفسانية اجلديدة 
أعداد كبرية من املواد اجلديدة اليت تنتمي إىل جمموعات كيميائية 

بلدان ومناطق  ١٠٦، أبلغ ٢٠١٦و ٢٠٠٩متنوعة. فمن عاميْ 
مكتَب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية عن ظهور 

من خمتلف املؤثرات النفسانية  ٧٣٩جمموع تراكمي قدره 
ؤثرات النفسانية اجلديدة كل عام، اجلديدة. وال ُيبلَّغ عن مجيع امل

ولكن ُيبلَّغ عن عدد متزايد. ومنذ بدء مكتب األمم املتحدة 
املعين باملخدرات واجلرمية يف عملية الرصد، زاد عدد خمتلف 
املؤثرات النفسانية اجلديدة املبلَّغ عنها كل عام، على أساس 

  .٢٠١٥مادة خمتلفة يف عام  ٥٠٠سنوي حيث بلغ حنو 
  

  ٨الشكل 
ديدة املختلفة املبلَّغ عنها عدد املؤثرات النفسانية اجل

  ٢٠١٥-٢٠٠٩عام،  كل

  
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، نظام اإلنذار املصدر: مكتب 

    املبكر بشأن املؤثرات النفسانية اجلديدة.
وال تزال سوق املؤثرات النفسانية اجلديدة، اليت متر بفترات من 
االبتكار والركود على السواء، تتسم بالدينامية الشديدة. 
ويتواصل ظهور مواد جديدة؛ وهناك بعض املؤثرات النفسانية 
اجلديدة املوجودة يف السوق منذ سنوات، وهناك مؤثرات 

بيانات اخلاصة بعام أخرى ختتفي مبرور الوقت. ويتواصل مجع ال
من املؤثرات  ١٠٠، ُأبلغ عن ٢٠١٥، بيد أنه يف عام ٢٠١٦

النفسانية اجلديدة على الصعيد العاملي ألول مرة، ما يشكل 
زيادة بواقع الثلثني عن العدد املبلَّغ عنه ألول مرة يف عام 

من املؤثرات النفسانية اجلديدة. ومع ذلك،  ٦٦، وهو ٢٠١٤
تقرير، سجل مكتب األمم املتحدة املعين يف وقت كتابة هذا ال

من املؤثرات النفسانية  ٧٠باملخدرات واجلرمية أكثر من 
، مبا يشري فيما ٢٠١٦اجلديدة اليت مل يسبق اإلبالغ عنها لعام 

يبدو إىل أن "االبتكار" ال يزال يشكل عنصرًا مهمًّا يف سوق 
يسية املؤثرات النفسانية اجلديدة. ومع ذلك، توجد جمموعة رئ

من املؤثرات النفسانية اجلديدة اليت تتسم  ٨٠من أكثر من 
بالقدرة على الصمود يف السوق العاملية، حيث ُأبلغ عنها يف 

. وتشمل هذه ٢٠١٥و ٢٠٠٩كل عام ما بني عامْي 

التريبتامينات
الكاثينونات االصطناعية
شبائه القنَّب االصطناعية
املواد النباتية
البيبريازينات
الفينيثيالمينات
مواد أخرى
املواد الشبيهة بالفينسيكليدين
األمينويندانات
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املجموعة العديد من شبائه القنَّب االصطناعية ضمن سلسلة 
JWH األمفيتامني ، وامليفيدرون واملشتقات، والعديد من نظائر

والبيبريازينات، وكذلك عددًا من التريبتامينات ونظائر مادة 
2C-B وقد ُأخضع عدد من هذه املؤثرات النفسانية اجلديدة .

، مبا فيها ٢٠١٦و ٢٠١٥الصامدة للمراقبة الدولية يف عامْي 
زيل بن-N)، وPVP-ألفابريوليدينوفالريوفينون (-ألفامادة 
ميثيلني -٣،٤، ومادة JWH-018، ومادة )BZP( بيبريازين
، وامليفيدرون، وامليثيلون، )MDPV( بريوفالريون ديوكسي

ويف حني أن  )٥٩(.)PMMA( ومادة الباراميثوكسي ميثامفيتامني
هذا الصمود على الصعيد العاملي ال يشري بالضرورة إىل اتساع 
نطاق التعاطي، فإنه يشري إىل أن بعض املؤثرات النفسانية 
اجلديدة ذات عمر ختزيين أطول من أخرى. ومن ناحية أخرى، 

من املؤثرات النفسانية اجلديدة غادرت السوق  ٦٠هناك حنو 
د جمموعة املؤثرات النفسانية ، وإن كان حتدي٢٠١٣بعد عام 

اجلديدة اليت "اختفت" ينطوي على مزيد من التحديات حيث 
إن نقص البالغات قد يكون عائدًا هو أيضًا للمشاكل املرتبطة 

  بالتعرف على املواد األقل شهرة يف املخترب.
ة إىل مكتب األمم ومن بني مجيع املؤثرات النفسانية اجلديدة املبلَّغ

، ٢٠١٦م ين باملخدرات واجلرمية حبلول هناية عااملتحدة املع
ث عدد املواد تشكل شبائه القنَّب االصطناعية الفئة األكرب من حي

طناعية املختلفة املبلَّغ عنها، وتبعتها الكاثينونات االص
بيًّا من والفينيثيالمينات. وال ُيبلَّغ سوى عن عدد صغري نس

ؤثرات النفسانية ندانات واملالتريبتامينات والبيبريازينات واألموينوي
ى نسبة صغرية اجلديدة النباتية سنويًّا، وال متثل تلك الفئات سو
دد وال يقابل ع من العدد اإلمجايل من املؤثرات النفسانية اجلديدة.

ة يف السوق املؤثرات النفسانية اجلديدة لكل فئة بالضرورة احلص
فرًا بشأن تواأو انتشار التعاطي. وقد أصبح املزيد من األدلة م

ؤثرات العواقب الصحية الضارة الشديدة املرتبطة بتعاطي امل
ب االصطناعية النفسانية اجلديدة، على سبيل املثال، شبائه القنَّ 

  أدناه). ٥-وباء ٤-(انظر الفصلني باء
ا، وقد شهدت فئة "املواد األخرى"، اليت تضم مواد متباينة بنائيًّ

حيث عدد املواد املبلَّغ عنها. من  ٢٠١٣منوًّا كبريًا منذ عام 
وُيعزى هذا أساسًا إىل ظهور مشتقات املؤثرات النفسانية اجلديدة 

                                                                                                 
) للمراقبة PVP-ألفابريوليدينوفالريوفينون (-ألفااملادة ُأخضعت   )٥٩(

). ١٩٧١(اجلدول الثاين من اتفاقية سنة  ٢٠١٦يف عام الدولية 
-pentyl-1H-indol-3-1)، و)BZP( زيل بيبريازينبن-Nوُوضعت املواد 

yl)-1-naphthalenyl-methanone (JWH-018)ميثيلني ديوكسي -٤،٣، و
، وامليفيدرون، وامليثيلون حتت املراقبة الدولية )MDPV( بريوفالريون

). وُأخضعت ١٩٧١(اجلدول الثاين من اتفاقية سنة  ٢٠١٥يف عام 

من نظائر الفينتانيل وكذلك  ١٨لألدوية املوصوفة طبيًّا، مبا فيها 
ويرتبط ظهور نظائر  )٦٠(زوديازيبني وامليثيل فينيدات.مشتقات البن

اجلرعات حاالت  الفينتانيل، على وجه اخلصوص، بتزايد عدد
املفرطة يف أوساط متعاطي املؤثرات األفيونية، مبا فيها حاالت 

 ).٢أدناه؛ والكتيِّب  ٧-التسمم املميتة (انظر الفصل باء
   

  ٩الشكل 
 ادة، نسبة املؤثرات النفسانية اجلديدة، حسب فئة امل

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب 

  
نظام اإلنذار املصدر: مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، 
من  ٧٣٩املبكر بشأن املؤثرات النفسانية اجلديدة. استنادًا إىل حتليل 

    املؤثرات النفسانية اجلديدة.
  تزايد نسبة املؤثرات النفسانية اجلديدة ذات التأثريات املنشطة

رغم تعريف املؤثرات النفسانية اجلديدة، فإن املبيع منها يف أسواق 
املخدِّرات قد تكون أو ال تكون له تأثريات ومواصفات شبيهة 
مبا هو حاصل لدى املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية اليت ُصممت 

للمراقبة الدولية يف عام  )PMMA(مادة الباراميثوكسي ميثامفيتامني 
  ).١٩٧١(اجلدول األول من اتفاقية سنة  ٢٠١٦

(القائمة  ١٩٧١ة يف عام ُأخضع امليثيل فينيدات للمراقبة الدولي  )٦٠(
  ).١٩٧١األصلية، اجلدول الثاين من اتفاقية سنة 

األمينويندانات
املواد من نوع الفينسيكليدين
مواد أخرى
الفينيثيالمينات
البيبريازينات
املواد النباتية
شبائه القنَّب االصطناعية
الكاثينونات االصطناعية
التريبتامينات



30 

تلك املؤثرات ملحاكاهتا. فقد كشف حتليل التأثريات الدوائية 
ديدة املبلَّغ عنها حىت كانون األول/ديسمرب للمؤثرات النفسانية اجل

أن أغلبية املواد هي من املنشطات وشبائه القّنب  ٢٠١٦
االصطناعية املستثرية للمستقبالت واملهلوسات التقليدية. وقد زاد 
عدد ونسبة املؤثرات النفسانية اجلديدة ذات اخلواص املنشطة يف 

القّنب  السنوات األخرية، يف حني تراجعت نسبة شبائه
االصطناعية املستثرية للمستقبالت، رغم منو عددها بالقيم املطلقة، 
مقارنة بالفئات األخرى ذات التأثري. ولوحظت أكرب زيادة مئوية، 
وإن ظلت صغرية باملقارنة، يف جمموعة املؤثرات األفيونية 

يف املائة من مجيع املؤثرات النفسانية  ٤االصطناعية، اليت مثلت 
 ٢مقارنًة بنسبة  ٢٠١٦هناية كانون األول/ديسمرب  اجلديدة يف

  )٦١(.٢٠١٤يف املائة فقط يف هناية عام 
  

  ١٠الشكل 
 الدوائي، نسبة املؤثرات النفسانية اجلديدة، حسب التأثري

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب 

    
نظام اإلنذار املصدر: مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، 
من  ٧١٧املبكر بشأن املؤثرات النفسانية اجلديدة. استنادًا إىل حتليل 

  املؤثرات النفسانية اجلديدة.
الدوائية املؤثرات النفسانية اجلديدة ملحوظة: يشمل حتليل التأثريات 

. واسُتبعدت املواد النباتية من ٢٠١٦املسجلة حىت كانون األول/ديسمرب 
التحليل حيث إهنا حتتوي عادًة على عدد كبري من املواد املختلفة، بعضها 

  قد ال يكون معروفًا من قبل وال تكون تأثرياته وتفاعالته مفهومة بالكامل.
                                                                                                 

ظام اإلنذار مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ن  )٦١(
  .٢٠١٦-٢٠٠٨املبكر بشأن املؤثرات النفسانية اجلديدة، 

  
  املؤثرات النفسانية اجلديدة وصنعهامضبوطات 

إن مما حيدُّ من نطاق حتليل مضبوطات املؤثرات النفسانية 
اجلديدة أن معظم املواد غري خاضعة للمراقبة الدولية، ومن مثَّ 
فإهنا قد ال ُتضبط وُيبلَّغ عنها إىل مكتب األمم املتحدة املعين 

مع البيانات. باملخدرات واجلرمية يف إطار اآلليات املنتظمة جل
ويف كثري من األحيان، ال ُيبلَّغ عن مضبوطات املؤثرات 
النفسانية اجلديدة سوى يف إطار اسم منَتج أو على مستوى 
جمموعة املواد، وهو ما يتعذر معه ربط البيانات مبادة حمددة. 

، كادت البالغات عن أي ٢٠١٠ويف حني أنه يف عام 
دة االصطناعية تكون مضبوطات من املؤثرات النفسانية اجلدي

 ٥٤طنًّا و ٢٣معدومة، تراوحت الكميات السنوية بني 
وهتيمن مضبوطات شبائه القنَّب االصطناعية على  ) ٦٢(طنًّا.

، بيد أن كمية ٢٠١١الكميات املضبوطة عامليًّا منذ عام 
املضبوطات من الكاثينونات االصطناعية شهدت زيادة كبرية 

  يف اآلونة األخرية.
   

  ١١الشكل 
الكميات السنوية من املؤثرات النفسانية اجلديدة االصطناعية 

    ٢٠١٥-٢٠١٠املضبوطة على الصعيد العاملي، 

    
املصدر: مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، الردود على 

 ٢٠١٥-٢٠١٠االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية، 
     ملحوظة: تستثين األرقام املؤثرات النفسانية اجلديدة النباتية والكيتامني.

ية االصطناعية ألغراض هذا التقرير، ُيستثىن من املؤثرات النفسان  )٦٢(
  كيتامني.اجلديدة املؤثرات النفسانية اجلديدة النباتية وال

بالتشبائه القنَّب االصطناعية املنشطة للمستق
العازالت
املهلوسات التقليدية
املهدئات/املنومات
املنشطات
املؤثرات األفيونية
غري مصنَّفة بعد
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عنها ويف حني اتسمت كميات شبائه القنَّب االصطناعية املبلَّغ 
بتقلبات سنوية شديدة، ساد اجتاه تصاعدي يف  ٢٠١٠منذ عام 

عدد البلدان املبلِّغة عن مضبوطات شبائه القنَّب االصطناعية، 
. وكشفت بيانات ٢٠١٥بلدًا يف عام  ١٨حيث بلغ 

املضبوطات املبلَّغة إىل نظام اإلنذار املبكر التابع لالحتاد األورويب 
ت املؤثرات النفسانية اجلديدة، أن من بني ضبطيا ٢٠١٤يف عام 

ضبطية، شكلت شبائه القنَّب االصطناعية  ٥٠ ٠٠٠وعددها 
ضبطية أكثر من  ٣٠ ٠٠٠أغلبية احلاالت، حيث مثَّلت حنو 

وقد يكون ذلك مؤشرًا على أن أوساط إنفاذ  )٦٣(طن. ٣,١
القانون تعطي األولوية إىل شبائه القنَّب االصطناعية، أو أن تلك 
املواد تستحوذ على حصة أكرب من سوق املؤثرات النفسانية 
  اجلديدة مقارنةً مبجموعات املواد األخرى، أو على األمرين معًا.

  
  ١٢الشكل 

وعدد البلدان واألقاليم املبلِّغة عن الكميات العاملية املضبوطة 
    ٢٠١٥-٢٠١٠مضبوطات من شبائه القّنب االصطناعية، 

  
الردود على املصدر: مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، 

  .٢٠١٥-٢٠١٠االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية، 
ملحوظة: تتضمن املضبوطات يف شكل مواد عشبية، وكذلك 

    املسحوق والسوائل.
خصائص متعاطي املؤثرات النفسانية اجلديدة   -٢-اءب

  واالجتاهات يف تعاطيها 
حتسَّن توافر البيانات بشأن انتشار تعاطي املؤثرات النفسانية 
اجلديدة يف السنوات األخرية، بيد أن البيانات ال تزال شديدة 
املحدودية مقارنًة بالبيانات عن املخدِّرات التقليدية، 
وخصوصًا فيما يتعلق باالجتاهات. ورغم تعديل بعض أدوات 

                                                                                                 
)٦٣(  EMCDDA, European Drug Report: Trends and Developments 2016.  
)٦٤(  European Commission, Young People and Drugs, Flash 

Eurobarometer series No. 401 (August 2014).  

تعاطي املؤثرات النفسانية استقصاء تعاطي املخدِّرات مبا يقيس 
اجلديدة على حنو أفضل، ال تزال املعرفة املحدودة لدى متعاطي 
املؤثرات النفسانية اجلديدة بشأن املواد اليت يتعاطوهنا فعليًّا 
تشكِّل حتديًا، حيث قد ال يعرف املتعاطون سوى العالمة 
التجارية أو األمساء املتداولة يف الشارع، وهو ما ال يتيح 

ضرورة حتديد املواد املستهلكة. ولذلك، فإن البيانات بال
تكون   مااخلاصة بتعاطي املؤثرات النفسانية اجلديدة كثريًا 

مقصورة على مواد وفئات سكانية فرعية حمددة. ويتمثل أحد 
التحديات الرئيسية األخرى من أجل فهم انتشار تعاطي 

ن املواد اليت املؤثرات النفسانية اجلديدة يف تباين التعاريف بشأ
ُتعترب من هذه املؤثرات. وحيث إن ذلك خيتلف من دراسة 
استقصائية إىل أخرى، وقد خيتلف أيضًا من جميب إىل آخر، فإن 
مفهوم املؤثرات النفسانية اجلديدة املستخدم يف خمتلف 
االستقصاءات عن االنتشار قد ال يتسق بالكامل مع جمموعة 

مم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية املواد اليت ُيعرِّفها مكتب األ
  باعتبارها من املؤثرات النفسانية اجلديدة.

  ما مدى شيوع تعاطي املؤثرات النفسانية اجلديدة؟
أظهر استقصاء أجرته خدمة الدراسات االستقصائية األوروبية 

أن انتشار املؤثرات النفسانية  ٢٠١٤(اليوروبارومتر) يف عام 
يف املائة، كما بلغ انتشار  ٨األقل يف العمر بلغ اجلديدة ملرة على 

يف املائة يف أوساط البالغني اليافعني  ٣تعاطيها يف العام املاضي 
عامًا) يف أوروبا. وأفاد معظم املجيبني الذين  ٢٤-١٥(من سن 

تعاطوا املؤثرات النفسانية اجلديدة يف األشهر االثين عشر السابقة 
يف املائة)، يف حني أفاد حنو  ٦٨(بأهنم حصلوا عليها من صديق 

يف  ٢٧ثلثهم بأهنم اشتروها من أحد موزعي املخدِّرات (
يف أوساط البالغني  ٢٠١٥وكشفت التقديرات يف عام  )٦٤(املائة).

عامًا يف مشروع الدراسة االستقصائية  ١٦-١٥اليافعني يف سن 
عن  )٦٥(للمدارس األوروبية عن الكحول وغريها من املخدِّرات

يف املائة،  ٤ى أدىن لالنتشار ملرة على األقل يف العمر بواقع مستو
يف املائة. وال تزال املعلومات  ٣واالنتشار يف العام املاضي بنسبة 

املستقاة من االستقصاءات الوبائية بشأن انتشار تعاطي املؤثرات 
النفسانية اجلديدة يف أوساط عموم السكان شحيحة للغاية، حيث 

أحدث األمثلة املعدودة، وحيث بلغ انتشار  كانت أملانيا أحد
ما  ٢٠١٥املؤثرات النفسانية اجلديدة يف العام املاضي يف عام 

يف املائة يف أوساط السكان الذين تتراوح أعمارهم  ٠,٩نسبته 

)٦٥(  EMCDDA and European School Survey Project on Alcohol and 

Other Drugs, ESPAD Report 2015: Results from the European 

School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (Luxembourg, 

Publication Office of the European Union, 2016).  
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  )٦٦(عامًا. ٦٤و ١٨بني 
لنفسانية وال تزال بيانات االجتاهات بشأن انتشار املؤثرات ا

تعاطي  . وتكمن مشكلة عامة يف فهماجلديدة شديدة املحدودية
 ما جيهلون املادة املؤثرات النفسانية اجلديدة يف أن املتعاطني كثريًا
ها املنتج الذي اليت يتعاطوهنا أو املادة (املواد) اليت حيتوي علي

عل بعض يتعاطونه. وقد يفسِّر ذلك جزئيًّا األسباب اليت جت
ات مستقرة أخرى اجتاهاالستقصاءات ُتظِهر زيادة يف حني ُتظِهر 

  حمددة.  ادأو متناقصة، على األقل فيما خيص فئات سكانية أو مو
فعلى سبيل املثال، أظهرت البيانات املستقاة من دراسة استقصائية 
لألسر املعيشية يف أيرلندا وأيرلندا الشمالية تراجعًا يف تعاطي 

وأيرلندا املؤثرات النفسانية اجلديدة يف العام املاضي. ففي أيرلندا 
الشمالية، تراجع تعاطي املؤثرات النفسانية اجلديدة يف أوساط 

عامًا تراجعًا  ٦٤و ١٥األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني 
. ٢٠١٤/٢٠١٥والفترة  ٢٠١٠/٢٠١١كبريًا ما بني الفترة 

يف العام  ) ٦٧(وعلى وجه التحديد، ُأفيد بأن تعاطي امليفيدرون
يف املائة يف الفترة  ١,١الشمالية من  املاضي تراجع يف أيرلندا

 )٦٨(.٢٠١٤/٢٠١٥يف املائة يف الفترة  ٥,٠إىل  ٢٠١٠/٢٠١١
ُترَس صلة واضحة، فقد اضُطلع بأنشطة حكومية   ويف حني مل

هتدف إىل إذكاء الوعي يف أوساط متعاطي املخدِّرات بشأن 
املخاطر الصحية املرتبطة باملؤثرات النفسانية اجلديدة، وُفرضت 

  وابط وطنية خالل الفترة نفسها.ض

                                                                                                 
)٦٦(  Elena Gomes de Matos and others, “Substanzkonsum in der 

Allgemeinbevölkerung in Deutschland: Ergebnisse des 

Epidemiologischen Suchtsurveys 2015”, SUCHT, vol. 62, No. 5 

(2016), pp. 271-281.  
شرين للمراقبة الدولية اعتبارًا من ت ُأخضع امليفيدرون  )٦٧(

  .٢٠١٥الثاين/نوفمرب 

  ١٣الشكل 
انتشار تعاطي املؤثرات النفسانية اجلديدة وامليفيدرون يف العام 

 ٢٠١٠/٢٠١١املاضي يف أيرلندا وأيرلندا الشمالية، 
  ٢٠١٤/٢٠١٥و

  
 ,National Advisory Committee on Drugs and Alcoholاملصدر: 

Prevalence of Drug Use and Gambling in Ireland and Drug Use in 

Northern Ireland, Bulletin No. 1 (Dublin, 2016).    
وبقي انتشار تعاطي املؤثرات النفسانية اجلديدة ذات التأثريات 
املنشطة (املبلَّغ عنها حتت اسم "أمالح االستحمام") يف العام 
املاضي يف أوساط طالب التعليم الثانوي يف الواليات املتحدة، 

يف املائة أو أقل يف مجيع الصفوف، شديد التدين منذ  ١,٣والبالغ 
ل مرة يف دراسة رصد املستقبل االستقصائية، إدراج هذه الفئة ألو

. ومع ذلك، طرأت زيادة ذات مغزى إحصائيًّا ٢٠١٢يف عام 
يف املائة يف عام  ٠,٤على تعاطي الطالب يف الصف الثامن، من 

 معدل ، وإن بقي٢٠١٦يف املائة يف عام  ٠,٩إىل  ٢٠١٥
االنتشار السنوي عند مستوى منخفض مع غياب األدلة على 

  )٦٩(يادة تدرجيية.حدوث ز
ويف السنوات األخرية، تراجع تعاطي شبائه القّنب االصطناعية 
يف أوساط طالب التعليم الثانوي يف الواليات املتحدة: تراجع 
انتشار تعاطي شبائه القّنب االصطناعية يف العام املاضي يف 

 ١١,٤أوساط طالب الصف الثاين عشر بأكثر من الثلثني، من 
. ويف ٢٠١٦يف املائة يف عام  ٣,٥إىل  ٢٠١١ يف املائة يف عام

الوقت نفسه، زاد الوعي يف أوساط طالب الصف الثاين عشر 

)٦٨(  National Advisory Committee on Drugs and Alcohol, Prevalence 
of Drug Use and Gambling in Ireland and Drug Use in Northern 

Ireland, Bulletin No. 1 (Dublin, 2016).  
)٦٩(  Lloyd D. Johnston and others, Monitoring the Future National 

Survey Results on Drug Use, 1975-2015: 2015 Overview − Key 
Findings on Adolescent Drug Use (Ann Arbor, Michigan, 

University of Michigan, 2016).  
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بشأن املخاطر املرتبطة بتعاطي شبائه القّنب االصطناعية. ورمبا 
أدت اخلطوات القانونية املتخذة مؤخرًا من أجل جترمي بيع 

إىل تقليص املؤثرات النفسانية اجلديدة عن طريق منافذ التجزئة 
  )٧٠(سبل احلصول عليها يف الواليات املتحدة.

    
  ١٤الشكل 

انتشار تعاطي القنَّب وشبائه القّنب االصطناعية ("سبايس") 
يف العام املاضي يف أوساط طالب الصف الثاين عشر، 

  ٢٠١٦-٢٠١١ الواليات املتحدة،

  
 United States National Institute on Drug Abuse, Monitoring theاملصدر: 

Future Survey: National Survey Results on Drug Use 1975-2016.   
  اخلصائص واألمناط املرتبطة بتعاطي املؤثرات النفسانية اجلديدة

النفسانية تشبه بعض اخلصائص املرتبطة بتعاطي املؤثرات 
اجلديدة تلك املرتبطة بتعاطي املخدِّرات التقليدية، وإن كان 
بعضها اآلخر يقتصر على املؤثرات النفسانية اجلديدة. وعلى 
غرار التعاطي التروحيي للمخدِّرات التقليدية، تشمل الدوافع 
اليت أبلغ عنها املتعاطون لتعاطي املؤثرات النفسانية اجلديدة 

م منوذجًا قائمًا على "حتوير التصورات" البحث عن جتربة تض
والفضول والتآلف االجتماعي والبحث عن الطاقة أو غري ذلك 

وتشمل العوامل األخرى املذكورة  )٧١(من التوقعات الوظيفية.
                                                                                                 

  املرجع نفسه.  )٧٠(
)٧١(  Agnès Cadet-Taïrou, “New psychoactive substances: user 

profiles and practices”, Tendances, No. 108 (April 2016).  
)٧٢( Marie Claire Van Hout and Evelyn Hearne, “A community- based study 

of synthetic cannabinoid use in Co. Monaghan, Ireland” (July 2015).  
)٧٣(  Deborah Lader, ed., Drug misuse: Findings from the 2015/16 

Crime Survey for England and Wales, 2nd ed., Statistical Bulletin 

07/16 (London, Home Office, July 2016).  
)٧٤(  European Commission, Young People and Drugs.  

كدوافع للتجريب األويل واستمرار التعاطي امللل واالندماج 
فسانية أما اجلوانب اليت تقتصر على املؤثرات الن )٧٢(مع األقران.

اجلديدة فتشمل سهولة توافرها، واخنفاض سعرها، ونوعيتها 
األفضل (املفترضة) مقارنًة باملخدِّرات التقليدية. وفيما خيص 
جمموعات املتعاطني اليت ختضع لفحص املخدِّرات، مثل 
السجناء، ُتعترب عدم القدرة املفترضة على كشفها يف 

  االختبارات أحد العوامل املهمة.
يئات اجتماعية حمددة بتعاطي املؤثرات النفسانية وترتبط ب

اجلديدة يف بعض البلدان. ففي إنكلترا وويلز، على سبيل املثال، 
ليلي يف الشهر  نادارتبطت الزيارات إىل حانة أو ّمخارة أو 

 )٧٣(املاضي بتعاطي املؤثرات النفسانية اجلديدة يف العام املاضي.
عظم املجيبني الذين وحسب استقصاء اليوروبارومتر، فإن م

تعاطوا هذه املواد اجلديدة خالل األشهر االثين عشر املاضية 
يف املائة) أو برفقة أصدقاء  ٦٥قاموا بذلك يف حفل أو مناسبة (

يف املائة أثناء األنشطة  ٩يف املائة)، وإن تعاطاها ما نسبته  ٦٠(
 كما ُأبلغ عن تعاطي املؤثرات النفسانية )٧٤(اليومية املعتادة.

ويف نيوزيلندا، يف عام  ) ٧٥(اجلديدة يف السجون اإلنكليزية.
يف املائة من املحتجزين لدى  ١٧، أفاد ما نسبته حنو ٢٠١٥

الشرطة، يف أربعة مراكز إيقاف تابعة لشرطة وسط املدينة، 
أهنم تعاطوا شبائه القنَّب االصطناعية ألول مرة، وهي أعلى 

املبلَّغ عنها، حيث  نسبة مساوية على نطاق مجيع املخدِّرات
  )٧٦(يف املائة أيضًا أهنم تعاطوا امليثامفيتامني. ١٧أفاد ما نسبته 

وأشارت دراسة ُأجريت يف فرنسا إىل وجود صلة قوية بني 
تعاطي املؤثرات النفسانية اجلديدة املنتمية إىل فئة مواد 

 )٧٧(الفينيثيالمينات ومشهد املوسيقى اإللكترونية (اإللكترو).
ة عوامل أخرى كان هلا هي أيضًا دور رئيسي يف وهناك عد

حتديد ما إذا كانت املؤثرات النفسانية اجلديدة ُتتعاطى يف بيئة 
احلياة الليلية التروحيية. فعلى سبيل املثال، كلما قلَّ عمر 
املجيبني واخنفض مستوى تعليمهم زاد االحتمال بأن يكون 

املتعاطي أو منـزل تعاطي املؤثرات النفسانية اجلديدة يف منـزل 

)٧٥(  Rob Ralphs and others, “Adding spice to the porridge: the 

development of a synthetic cannabinoid market in an English 

prison”, International Journal of Drug Policy, vol. 40 (2016). 
)٧٦(  Chris Wilkins and others, New Zealand Arrestee Drug Use 

Monitoring: 2010-2015 Report (Auckland, SHORE and Whariki 

Research Centre, College of Health, Massey University, 2016.  
)٧٧(  Cadet-Taïrou, “New psychoactive substances: user profiles and 

practices”.  
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صديق (سياق خاص)، وَقلَّ االحتمال بأن يكون يف حفل أو 
حدث (السياق العام). كما كانت هناك تباينات وفقًا للحالة 
املهنية للمجيبني وما إذا كانوا مصدر الدخل الرئيسي يف 

  )٧٨(األسرة املعيشية.
وميكن للبيانات احلديثة املجمَّعة من حتاليل مياه الصرف الصحي أن 
توفر فهمًا أعمق لألمناط املحلية لتعاطي املخدِّرات واالجتاهات 
الزمنية حبيث تكمِّل آليات البيانات القائمة مثل استقصاءات األسر 

تشمل تعاطي   املعيشية أو غريها من الدراسات الوبائية اليت كثريًا ما ال
ملؤثرات النفسانية اجلديدة على مستوى املواد. وكشفت دراسة ا

العديد  ٢٠١٥و ٢٠١١ُأجريت يف أدياليد بأستراليا ما بني عامْي 
 زيل بيبريازينبن-Nمن املؤثرات النفسانية اجلديدة، وحتديدًا مادة 

)BZP(١، و-)تريفلوروميثيلفينيل) البيبريازين (-٣TFMPP،()٧٩ ( 
)، PVP-ألفابريوليدينوفالريوفينون (-ألفالون، ووامليفيدرون، وامليثي

يف عينات مياه ) MDPV(بريوفالريون  ديوكسي ميثيلني-٤،٣و
-ألفاالصرف الصحي. وكشفت الدراسة أن املواد 

 )BZP( زيل بيبريازينبن-N) وPVP-ألفابريوليدينوفالريوفينون (
ُتتعاطى غالبًا يف هناية األسبوع، وفق منط مماثل  وامليفيدرون وامليثيلون

للنمط املبلَّغ عنه فيما خيص الكوكايني واملدما. ويف حني أبدت 
املخدِّرات األكثر رسوخًا، مثل امليثامفيتامني أو املدما أو اهلريويني، 
اجتاهات منتظمة نسبيًّا يف فترة املالحظة، اتسمت اجتاهات املؤثرات 

دة بفترات ذروة بارزة ولكنها قصرية األمد يف أشهر النفسانية اجلدي
معينة. ورغم أن العالقة بني نتائج حتليل مياه الصرف الصحي 
وتعاطي املخدِّرات معقدة، ميكن هلذا النمط أن يشري إىل أن توافر 
و/أو استعمال املؤثرات النفسانية اجلديدة قيد التحري كان أقل 

  )٨٠(راسخة.استقرارًا منه لدى املخدِّرات ال
ويبدو تعاطي املخدِّرات املتعددة، وإن مل يقتصر على تعاطي 

مسات تعاطي املؤثرات إحدى  املؤثرات النفسانية اجلديدة،
النفسانية اجلديدة. ففي إنكلترا وويلز، ارتبطت عدة عوامل 
بتعاطي املؤثرات النفسانية اجلديدة يف العام املاضي، مبا يف ذلك 

الشهر املاضي وتعاطي خمدر آخر يف العام استهالك الكحول يف 
ومن بني املشاركني الذين تتراوح أعمارهم بني  )٨١(املاضي.

                                                                                                 
)٧٨(  European Commission, Young People and Drugs.  
) TFMPPين (تريفلوروميثيلفينيل) البيبرياز-٣(-١ال ختضع مادة   )٧٩(

  للمراقبة الدولية.
)٨٠(  Benjamin J. Tscharke and others, “Temporal trends in drug use in 

Adelaide, South Australia by wastewater analysis”, Science of The 

Total Environment, vol. 565 (2016), pp. 384- 391.  
)٨١(  Lader, ed., Drug Misuse: Findings from the 2015/16 Crime 

Survey for England and Wales.  

عامًا ممن تعاطوا املؤثرات النفسانية اجلديدة يف العام  ٥٩و ١٦
يف املائة أيضًا عن تعاطي خمدر  ٨٤,٩املاضي، أبلغ ما جمموعه 

الذين  ، من بني الطالب األوروبيني٢٠١٥ويف عام  )٨٢(آخر.
تعاطوا املؤثرات النفسانية اجلديدة، تعاطى حنو ثالثة أرباعهم 
القنَّب، وتعاطى حنو ربعهم املستنشقات واملهدئات/املسكنات، 
وتعاطى أقل من ربعهم مادة ضمن جمموعة ثنائي إيثيالميد 

املهلوسات األخرى /)LSD(محض الليسرجيك 
وتوجد بيانات غري كافية بشأن املؤثرات  )٨٣(و"اإلكستاسي".

النفسانية اجلديدة كعامل مساهم أو رئيسي يف سبب الوفاة يف 
حاالت اجلرعات املفرطة، وهو ما يعود جزئيًّا إىل أن اخلواص 
الدوائية والسّمية للعديد من املؤثرات النفسانية اجلديدة ليست 

ت املفرطة مفهومة بالكامل، وكثريًا ما تنطوي حاالت اجلرعا
  على تعاطي املخدِّرات املتعددة.

لفئات تعاطي املؤثرات النفسانية اجلديدة يف أوساط ا
  املستضعفة واملعرَّضة للخطر بشدة

تشري بعض الدراسات إىل أن فئات خمتارة، مثل الشباب ومن 
هم على اتصال بدوائر الصحة العقلية واملتأثرين بالتشرد 

لرجال الذين يزاولون اجلنس مع ومتعاطي املخدِّرات باحلقن وا
الرجال، معرَّضة بصفة خاصة للمؤثرات النفسانية اجلديدة. ويف 
دراسة استقصائية ُأجريت يف أوساط تلك الفئات املستضعفة يف 

يف املائة من املجيبني بأهنم تعاطوا  ٥٩اسكتلندا، أفاد ما نسبته 
الستة أحد املؤثرات النفسانية اجلديدة، معظمهم خالل األشهر 

املاضية. ومتثلت املؤثرات النفسانية اجلديدة األشيع تعاطيًا يف 
يف املائة)، تليها املؤثرات النفسانية  ٤١شبائه القنَّب االصطناعية (

 ١٩يف املائة) وامليفيدرون (  ٢١اجلديدة ذات التأثريات املنشطة (
وحيث إن بعض املؤثرات النفسانية اجلديدة أقل  )٨٤(يف املائة).

ة من املخدِّرات التقليدية ذات التأثريات املشاهبة، مييل تكلف
املتشردون واملستضعفون عمومًا إىل تعاطي املؤثرات النفسانية 

بريوليدينوفالريوفينون -ألفااجلديدة. فعلى سبيل املثال، تباع مادة 
يف الواليات املتحدة بكميات صغرية تصل إىل  )PVP-ألفا(

دوالرات  ٣ُعشر الغرام الواحد، وبسعر زهيد يتراوح ما بني 

  املرجع نفسه.  )٨٢(
)٨٣(  EMCDDA and European School Survey Project on Alcohol and 

Other Drugs, ESPAD Report 2015.  
)٨٤(  Katy MacLeod and others, Understanding the Patterns of Use, Motives, 

and Harms of New Psychoactive Substances in Scotland, Social 

Research Series (Edinburgh, November 2016) مل ُيدَرج امليفيدرون .
  . ضمن فئة املؤثرات النفسانية اجلديدة يف هذه الدراسة
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دوالرات، وهو سعر يف متناول الفئات اليت يكون دخلها  ٥و
القابل للتصرف متدنيًا، مبن فيهم الشباب أو املحرومون 

إىل  اجتماعيًّا. كما توجد تقارير تفيد ببيع هذه املواد بنشاط
  )٨٦(،)٨٥(املشرَّدين وبواسطتهم.

وأسوًة باملخدِّرات التقليدية، يزداد تعاطي املؤثرات النفسانية  
اجلديدة يف أوساط الشباب. وتشري الدراسات االستقصائية 
اليت ُأجريت يف بلدان أوروبية إىل أن تعاطي املؤثرات النفسانية 

هم من اجلديدة كثريًا ما يتركز يف أوساط من تقترب أعمار
العشرين عامًا. وحسب تقديرات الدراسة االستقصائية بشأن 

، ٢٠١٥/٢٠١٦اجلرمية يف إنكلترا وويلز لعامْي اإلبالغ 
يف املائة من البالغني الذين تتراوح  ٠,٧تعاطى ما نسبته 

شخص) أحد  ٢٤٤ ٠٠٠عامًا (حنو  ٥٩و ١٦أعمارهم بني 
يث كان انتشار املؤثرات النفسانية اجلديدة يف العام املاضي، ح

 ١٦التعاطي يف أعلى مستوياته لدى البالغني اليافعني من سن 
يف املائة. كما بيَّنت دراسة  ٢,٦عامًا، وذلك بنسبة  ٢٤إىل 

استقصائية ُأجريت على متعاطي املؤثرات النفسانية اجلديدة يف 
يف بولندا وتشيكيا وفرنسا وهولندا أن أغلبية  ٢٠١٤عام 

البالغني اليافعني، حيث كان حنو نصفهم املتعاطني كانوا من 
عامًا،  ٢٠يف املائة منهم أقل من  ١٣عامًا، و ٢٥أقل سنًّا من 

 )٨٧(يف املائة من املجيبني من الُقصَّر، ٣يف حني كان ما نسبته 
 ٥٠وإن كان هناك بعض املجيبني الذين تزيد أعمارهم على 

  )٨٩(،)٨٨(عامًا.
  جلديدةالنفسانية ا الفروق اجلنسانية يف تعاطي املؤثرات

تتباين الفروق اجلنسانية يف انتشار تعاطي املؤثرات النفسانية 
اجلديدة تباينًا كبريًا من بلد إىل آخر، بيد أهنا قد تكون أقل 
بروزًا لدى انتشار تعاطي املخدِّرات التقليدية. ففي أوروبا، 
كانت الفروق اجلنسانية يف تعاطي املؤثرات النفسانية اجلديدة 

ضئيلة على املستوى اإلقليمي املجمَّع، وإن  ٢٠١٥عام  يف
تباينت األمناط على املستوى الُقطري. فقد فاق عدد البنني الذين 

                                                                                                 
)٨٥(  National Drug Early Warning System (NDEWS) Coordinating 

Center, Southeastern Florida (Maimi Area), Sentinel Community 

Site, Drug Use Patterns and Trends (2016) :متاح يف .
http://miamicoalition.org/doc/florida_scs_ 

drug_use_patterns_and_trends_2016.pdf.  
)٨٦(  MacLeod and others, Understanding the Patterns of Use, Motives, 

and Harms of New Psychoactive Substances in Scotland .  
ة يف (أدوات البحوث اخلاصة باملخّدرات اجلديد I-TRENDمشروع   )٨٧(

  ية يف متويله.أوروبا على اإلنترنت)، الذي شاركت املفوضية األوروب

أبلغوا عن تعاطيهم املؤثرات النفسانية اجلديدة بكثري عدد البنات 
واجلبل األسود ومجهورية على املستوى الُقطري يف ألبانيا 

ا واليونان، يف حني فاق عدد وهولند مولدوفا وجورجيا وقربص
البنات الاليت أبلغن عن تعاطي املؤثرات النفسانية اجلديدة بكثري 

ومل ُيؤيَّد وجود فروق  ) ٩٠(عدد البنني يف أيسلندا وتشيكيا.
جنسانية مهمة يف انتشار املؤثرات النفسانية اجلديدة يف العام 
املاضي يف دراسة استقصائية وبائية ُأجريت يف أملانيا يف أوساط 

بيد أنه يف الدراسة  ) ٩١(.٢٠١٥عموم السكان يف عام 
االستقصائية بشأن اجلرمية يف إنكلترا وويلز يف الفترة 

 ١,١ني عموم السكان، كان الرجال (، من ب٢٠١٥/٢٠١٦
يف املائة)  ٠,٤يف املائة)، إحصائيًّا، أكثر عرضة بكثري من النساء (

ألن يكونوا قد تعاطوا أحد املؤثرات النفسانية اجلديدة يف العام 
املاضي، كما ُوجد فرق جنساين مماثل يف أوساط املشاركني ممن 

  )٩٢(عامًا. ٢٤و ١٦وح أعمارهم بني اتتر
  لتقليديةارات النفسانية اجلديدة وأسواق املخدِّرات املؤث

جلديدة قد قد يكون التوسع األويل لسوق املؤثرات النفسانية ا
يزة جرى على حساب تعاطي املخدِّرات التقليدية بسبب امل

ض األسعار النسبية للمؤثرات النفسانية اجلديدة من حيث اخنفا
هدًا تقدم ت أحدث عواحلالة شبه القانونية، بيد أن هناك دراسا

ت هلا أدلة على أن بعض املؤثرات النفسانية اجلديدة أصبح
  سوقها اخلاصة. 

ومن بني الدراسات اليت تشري إىل األثر اإلبدايل للمؤثرات 
النفسانية اجلديدة حتليل ملياه الصرف الصحي يف جنوب أستراليا، 
حيث زاد فيها متوسط التعاطي األسبوعي لبعض املؤثرات 

) BZP(زيل بيبريازين بن-Nانية اجلديدة (أي مادة النفس
) MDPV(بريوفالريون  ميثيلني ديوكسي-٤،٣وامليفيدرون و

عندما قلَّ  ))TFMPPتريفلوروميثيلفينيل) البيبريازين (-٣(-١و
، يف حني تراجع تعاطي ٢٠١١إىل  ٢٠١٠توافر املدما يف عام 

املدما  تتلك املؤثرات النفسانية اجلديدة مبجرد أن أصبح

)٨٨(  Cadet-Taïrou “New psychoactive substances: user profiles and 

practices”.  
)٨٩(  American Association of Poison Control Centers, Alerts, 

Synthetic cannabinoids :متاح يف .www.aapcc.org/alerts/ 

synthetic-cannabinoids/.  
)٩٠(  ESPAD Report 2015.  
)٩١(  Gomes de Matos and others, “Substanzkonsum in der 

Allgemeinbevölkerung in Deutschland”.  
)٩٢(  Lader, ed,. Drug misuse: Findings from the 2015/16 Crime 

Survey for England and Wales.  
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من جديد. وأشارت الدراسة إىل أن التغريات يف تعاطي  ةمتوافر
تلك املؤثرات النفسانية اجلديدة قد تكون مدفوعة بعدم انتظام 

الوقت نفسه، يف   ويف )٩٣(العرض وليس بالتغريات يف الطلب.
امليسور للمؤثرات  دراسة جمتمعية ُأجريت يف أيرلندا، بدا التوافر

  )٩٤(النفسانية اجلديدة الدافع األساسي لطرحها وتعاطيها.
ويف السجون يف اململكة املتحدة والواليات املتحدة، يبدو أن 

، رمبا شبائه القنَّب االصطناعية ُتستخدم كبديل عن القنَّب
مكانية أن تبقى غري مكتشفة يف اختبارات الكشف اإللزامية إل

وعالوة على ذلك، ُأبلغ عن تعاطي  )٩٦(،)٩٥(عن املخدِّرات.
شبائه القنَّب االصطناعية يف أوساط أفراد اجليش األمريكي، 
رمبا لتفادى االنكشاف، حيث إن اختبارات املخدِّرات 
املعمول هبا حاليًّا يف مكان العمل ال تستطيع أن تكشف سوى 

 ) ٩٧(بعض شبائه القنَّب االصطناعية املتعاطاة وليس كلها.
ثل، يف اسكتلندا، حتوَّل بعض املجرمني الشباب واألفراد وبامل

املسجَّلني يف برامج العالج إىل امليفيدرون العتقادهم بأنه لن 
ُيكتشف يف االختبارات اليت ُتجرى لكشف تعاطي 

ويف فرنسا، يف دراسة استقصائية ملتعاطي  ) ٩٨(املخدِّرات.
املخدِّرات، كان السبب الرئيسي املبلَّغ عنه الختيار آخر مادة 

يف املائة)، يف حني كان  ٥٠تعاطاها املجيب هو "الفضول" (
اخلطر املتصوَّر ملادة ما على الصحة وحالة املراقبة والتصوُّر 

رات اليت ُتجرى القائم بشأن تعذُّر كشفها يف اختبارات املخدِّ
على البول أو اللعاب معايري يبدو أهنا كانت حتظى بدور ثانوي 

  )٩٩(يف اختيار املادة.
وُتالَحظ احلقيقة اليت مفادها أن املؤثرات النفسانية اجلديدة 
أصبحت اآلن املخدِّرات املفضلة لدى فئات معينة من املتعاطني 

لدراسة أو يف بيئات معينة يف دراسات أخرى، مبا فيها ا
االستقصائية العاملية حول املخدِّرات، وإن كانت قابلية املقارنة 
بني السنوات املختلفة حمدودة، وينبغي توخي احليطة لدى 

                                                                                                 
)٩٣(  Tscharke and others, “Temporal trends in drug use in Adelaide, South 

Australia by wastewater analysis” لتعاطي االدراسة، ُعبَِّر عن . يف هذه
 ١ ٠٠٠على أساس متوسط التعاطي األسبوعي (اجلرعات/أسبوع/

  .)شخص ١ ٠٠٠شخص أو مّليغرام ُمفَرز/أسبوع/
)٩٤(  Van Hout and Hearne, “A community-based study of synthetic 

cannabinoid use in Co. Monaghan, Ireland”.  
)٩٥(  Nicola J. Kalk and others, “Spice and all things nasty: the challenge of 

synthetic cannabinoids”, British Medical Journal, vol. 355 (2016).  
)٩٦(  E. D. Wish, A. S. Billing and E. E. Artigiani, Community Drug 

Early Warning System: The CDEWS-2 Replication Study 

(Washington, D. C., Office of National Drug Control Policy, 

Executive Office of the President, 2015).  

تفسري العوامل الدافعة لتعاطي املؤثرات النفسانية اجلديدة. ففي 
حني أن السبب الرئيسي لتعاطي املؤثرات النفسانية اجلديدة 

بع سنوات كان عدم توافر املخدِّرات التقليدية املبلَّغ عنه قبل أر
، ُأفيد بأن املؤثرات ٢٠١٦و ٢٠١٥ورداءة نوعيتها، يف عامْي 

النفسانية اجلديدة ُتتعاطى بدالً من ذلك بسبب قيمتها املتصوَّرة 
مقابل املال املدفوع فيها وسهولة احلصول عليها، وخصوصًا 

ى يف ويف دراسة أخر ) ١٠٠(عن طريق خدمات اإلنترنت.
اسكتلندا، فإن عددًا قليًال فحسب من املشاركني يف الدراسة 

يف املائة) الذين تعاطوا املؤثرات النفسانية اجلديدة  ٦إىل  ٣(من 
املعاِدلة للمخدِّرات "التقليدية" يف األشهر الستة األخرية قاموا 

  )١٠١(بذلك العتقادهم أهنا ستكون أكثر أمانًا.
ات تعاطني على املؤثرما مدى حسن اّطالع امل  -٣-باء

وما مدى قلقهم إزاء  اجلديدةالنفسانية 
  يتعاطونه من مواد؟  ما

ملؤثرات اكثريًا ما تكون درجة نقاء املنتجات املحتوية على 
ما أن كالنفسانية اجلديدة وكذلك تركيبتها غري معروفتني، 
نفسانية بيانات السالمة بشأن ّمسية العديد من املؤثرات ال

املخاطر ووكذلك املعلومات بشأن التأثريات الضارة اجلديدة، 
جلى النقص الطويلة األمد غري متاحة أو شديدة املحدودية. ويت

ملرتبطة االكبري يف الوعي واملعرفة بشأن املخاطر واألضرار 
لدراسات جبرعات املؤثرات النفسانية اجلديدة وتعاطيها يف ا
ع اجلنس ماليت ُتجرى يف أوساط الرجال الذين ميارسون 

جالت سالرجال، ومرتادي النوادي الليلية، والسجناء، ويف 
الذين ومراكز الشرطة. ويبدو أن املتعاطني األصغر سنًّا، 

عيًا ومعرفة ُيحتمل أن يكونوا يف بداية عهدهم بالتعاطي، أقل و
ي املخدِّرات باملخّدرات اليت يتعاطوهنا، يف حني يبدو أن متعاط

رات اليت وحرصًا بشأن تركيبة املخدِّاملتمرسني أكثر وعيًا 
  يتعاطوهنا وتأثريات تلك املخدِّرات وجرعاهتا.

)٩٧(  United States, Drug Enforcement Administration, 2016 National 

Drug Threat Assessment Summary.  
)٩٨(  Alex Chadd, “Mephedrone emergence in southern Wales” (2013), 

presentation.  
)٩٩(  Cadet-Taïrou, “New psychoactive substances: user profiles and 

practices”.  
. ٢٠١٦رات نتائج الدراسة االستقصائية العاملية بشأن املخدِّ  )١٠٠(

  .www.globaldrugsurvey.comمتاحة يف: 
)١٠١(  MacLeod and others, Understanding the Patterns of Use, Motives, 

and Harms of New Psychoactive Substances in Scotland.  
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ويف دراسة استقصائية ُأجريت على الرجال الذين ميارسون 
يف املائة من  ٥٤اجلنس مع الرجال يف اسكتلندا، أفاد ما نسبته 

املشاركني بأهنم تعاطوا املؤثرات النفسانية اجلديدة ملرة واحدة 
األقل يف العمر، كما أفاد حنو ربع متعاطي شبائه القّنب على 

االصطناعية بأهنم تعاطوا شبائه القّنب االصطناعية أوًال دون أن 
 ) ١٠٢(يعرفوا أهنم يتعاطون مادة تنتمي إىل تلك املجموعة.

وكشفت دراسة ُأجريت لتقييم تعاطي املؤثرات النفسانية 
-١٨يافعًا (يف سن  بالغًا ٦٧٩اجلديدة واملخدِّرات يف أوساط 

عامًا) من مرتادي النوادي الليلية/املهرجانات يف مدينة  ٢٥
نيويورك أن من بني املجيبني الذي مل يبلِّغوا عن تعاطي املؤثرات 
النفسانية اجلديدة املنشطة أو األقراص غري املعروفة أو املساحيق 
ملرة واحدة على األقل يف العمر، كانت نتائج االختبارات 

ة بتعاطي املؤثرات النفسانية اجلديدة ذات التأثري املنشط اخلاص
يف املائة. وتشري النتائج إىل أن الكثري  ٤١,٢إجيابية لدى ما نسبته 

من مرتادي النوادي الليلية/املهرجانات الذين يتعاطون 
"اإلكستاسي" قد يتعاطون "أمالح االستحمام" أو غريها من 

لنفسانية اجلديدة دون أن املنتجات املحتوية على املؤثرات ا
  )١٠٣(يكونوا مدركني لذلك.

وأبلغ املتصلون مبراكز السموم يف اململكة املتحدة عن املادة 
الكيميائية املحددة املستخدمة يف املنتجات ذات العالمات 

يف املائة) من بني  ٧,٤استفسارات فقط ( ٨التجارية يف 
الصطناعية، االستفسارات اهلاتفية املتعلقة بشبائه القنَّب ا

ويف فرنسا، أشار ما نسبته  )١٠٤(استفسارات. ١٠٨وعددها 
يف املائة من املتعاطني إىل أهنم مل يكونوا حائزين  ٦٤

للمعلومات الكافية بشأن املؤثرات النفسانية اجلديدة اليت 
يتعاطوهنا. ومع ذلك، فقد أفاد ثلثا متعاطي املؤثرات النفسانية 
اجلديدة بأهنم اشتروا املؤثرات النفسانية اجلديدة أساسًا من 

شبكية تباع فيها تلك املواد بامسها الكيميائي وليس من  مواقع
مواقع شبكية تعرض عالمات جتارية وأغلفة ملونة، من دون 

  )١٠٥(إعطاء معلومات كيميائية حمددة.
تصورات اخلطر واألضرار اليت يبلِّغ عنها متعاطو املؤثرات 

  النفسانية اجلديدة
ؤثرات يوجد نقص حاد يف املعلومات بشأن خماطر تعاطي امل

                                                                                                 
  املرجع نفسه.  )١٠٢(
)١٠٣(  Joseph J. Palamar and others, “Detection of “bath salts” and 

other novel psychoactive substances in hair samples of 

ecstasy/MDMA/”Molly” users, Drug and Alcohol 

Dependence, vol. 161 (2016), pp. 200-205.  
)١٠٤(  United Kingdom, Public Health England, National Poisons 

Information Service Report 2015/2016 (September 2016).  

النفسانية اجلديدة، وخصوصًا عند استهالك توليفات (غري معروفة) 
من املواد. فعلى سبيل املثال، أفاد سجناء يتعاطون املؤثرات النفسانية 
اجلديدة بأنه مل تكن لديهم فكرة عما حتتويه مادة "سبايس" وما 
ميكن أن تفعله بأجسامهم، وأنه مل يكن بإمكاهنم االستناد سوى 

ارهبم الشخصية وجتارب اآلخرين مبا يوحي بأن الضرر البدين إىل جت
بيد أنه  )١٠٦(املحتمل ال يردع السجناء عن االستمرار يف التعاطي.

حسبما ورد يف استقصاء اليوروبارومتر، اعتربت أغلبية كبرية من 
مجيع املجيبني أن التعاطي املنتظم للمؤثرات النفسانية اجلديدة 

على الصحة، وإن اعتقدوا أن تعاطي هذه  ينطوي على خماطر كبرية
  )١٠٧(املواد اجلديدة ملرة أو مرتني فقط ينطوي على خماطر أقل.

    
  ١٥الشكل 

مدى اخلطر املتصور على صحة الشخص من تعاطي 
  ٢٠١٤املؤثرات النفسانية اجلديدة، أوروبا، 

  
 European Commission, Young People and Drugs, Flashاملصدر: 

Eurobarometer series No. 401, (August 2014).    
ووفقًا للدراسة االستقصائية العاملية املتعلقة باملخدِّرات 

، كان اخلطر الشامل املفضي إىل التماس العالج الطيب ٢٠١٧
)١٠٥(  Cadet-Taïrou, “New psychoactive substances: user profiles 

and practices”.  
)١٠٦(  User Voice, “Spice: the bird killer — what prisoners think about the 

use of spice and other legal highs in prison” (May, 2016).  
)١٠٧(  European Commission, Young People and Drugs.  

تعاطي املؤثرات 
النفسانية اجلديدة 

مرة واحدة أو مرتني

تعاطي املؤثرات 
النفسانية اجلديدة 

 بانتظام
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خماطر عالية
خماطر متوسطة
خماطر متدنية
ال توجد خماطر
غري معروفة

٤
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يف احلاالت الطارئة يف أعلى مستوياته فيما يتعلق بتعاطي شبائه 
 ) ١٠٨(القنَّب االصطناعية ضمن املؤثرات النفسانية اجلديدة.

ويتمثل أحد األسباب املحتملة يف أن املواد املختلفة ُتَرشُّ بنسب 
وجرعات متباينة على املادة العشبية ملنتجات املؤثرات النفسانية 
اجلديدة اليت حتمل العالمة التجارية نفسها، مما يزيد من خماطر 

   )١٠٩(العواقب الصحية الضارة على املتعاطني.
ا حول مواصفات متعاطي وحترَّت دراسة ُأجريت يف أيرلند

املؤثرات النفسانية اجلديدة مدى الوعي مبخاطر شبائه القّنب 
االصطناعية واحتمال االرهتان هلا. ومل ُتْجِر الدراسة مقابالت 
سوى مع املشاركني من املتعاطني املرهتنني الذين حتدثوا عن 
نيتهم وقف تعاطي املواد، وإن حالت أعراض بدنية وعقلية غري 

رتبطة باالنقطاع عن التعاطي دون قيامهم بذلك. وكان سارة م
اخلوف من التوقف عن التعاطي راجعًا أيضًا إىل السلوكيات 
الذهانية لدى الشباب، واألفكار االنتحارية، وحماوالت 
االنتحار لدى االنقطاع عن التعاطي. بيد أن وعي املتعاطني 

ة كان بشأن خماطر تدخني منتجات شبائه القنَّب االصطناعي
  )١١٠(منخفضًا.

وفيما يتعلق باألضرار املقترنة بتعاطي املؤثرات النفسانية 
اجلديدة، أبلغ املجيبون على استقصاء ُأجري يف اسكتلندا يف 

ممن تعاطوا أحد املؤثرات النفسانية اجلديدة خالل  ٢٠١٦عام 
األشهر الستة السابقة عن الشكوى من القلق وذهان االرتياب 

وة على ذلك، أبلغ معظم املجيبني عن واالكتئاب. وعال
تأثريات سلبية على عالقاهتم األسرية فيما يتعلق بتعاطي 
املؤثرات النفسانية اجلديدة. وارتبطت األسباب الرئيسية 
للتوقف عن تعاطي املؤثرات النفسانية اجلديدة بـ"عدم 
استساغتها" أو بأضرار حمددة حلقت باألفراد، مثل التأثري 

  )١١١(لصحة العقلية أو البدنية.السليب على ا

                                                                                                 
ستخدم يف ال يتماشى تعريف املؤثرات النفسانية اجلديدة امل  )١٠٨(

تعريف رات مع الدراسة االستقصائية العاملية املتعلقة باملخدِّ
  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية.

، ٢٠١٧رات الدراسة االستقصائية العاملية املتعلقة باملخدِّ  )١٠٩(
مستمدة من  نتائج مفصَّلة حول أسواق املخدِّرات املشفَّرة.

Dr. Monica Barratt, National Drug and Alcohol Research 

Centre, Australia.  
)١١٠(  Van Hout and Hearne, “A community-based study of 

synthetic cannabinoid use in Co. Monaghan, Ireland”.  
)١١١(  MacLeod and others, Understanding the Patterns of Use, Motives, 

and Harms of New Psychoactive Substances in Scotland.  

املخاطر الصحية للمؤثرات النفسانية اجلديدة   -٤-باء
  ذات التأثريات املنشِّطة

ميكن تصنيف املؤثرات النفسانية اجلديدة إىل ست جمموعات 
من حيث تأثريها الدوائي، إحداها هي املؤثرات النفسانية 
اجلديدة ذات التأثريات املنشطة. وتتألف هذه املجموعة من 
مواد ذات ُبىن خمتلفة، مبا فيها األمينويندانات والكاثينونات 

مينات اليت تعمل االصطناعية والبيبريازينات والفينيثيال
كمنشطات للجهاز العصيب املركزي من خالل نقل تأثريات 
الدوبامني والنورإبينرفني والسريوتونني. وتتسم املؤثرات 

يف املائة  ٣٦النفسانية اجلديدة ذات التأثريات املنشطة، اليت متثل 
من مجيع املواد املبلَّغة إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات 

، بآلية عمل تشبه ٢٠١٦ة حىت كانون األول/ديسمرب واجلرمي
املخدِّرات التقليدية مثل الكوكايني واألمفيتامني وامليثامفيتامني 
و"اإلكستاسي". وتشكل املخاطر واألضرار الصحية املبلَّغ 
عنها باعتبارها متصلة بتعاطي املؤثرات النفسانية اجلديدة ذات 

عن طريق احلقن، سببًا  التأثريات املنشطة، وخصوصًا تعاطيها
كبريًا للقلق حيث إهنا ترتبط باملعدالت املتزايدة لإلصابة 

  بفريوس نقص املناعة البشرية.
املعرضة خلطر شديد املؤثرات النفسانية  الفئات تعاطي

  اجلديدة ذات التأثريات املنشطة عن طريق احلقن
التأثريات ُيبلَّغ عن تعاطي املؤثرات النفسانية اجلديدة ذات 

متعاطي املخدِّرات  فئات املنشطة عن طريق احلقن يف أوساط
املعرَّضة ملخاطر شديدة، مبا يفاقم املخاطر الصحية اليت يتعرض 

ويزيد تعاطي  )١١٢(هلا األشخاص ضمن هذه الفئة بصفة خاصة.
املنشطات باحلقن من املخاطر الصحية على املتعاطني حيث 

عدل أكثر تواترًا مقارنًة بغريهم من مييلون إىل التعاطي باحلقن مب
متعاطي املخدِّرات باحلقن، كما يزداد االحتمال بأن يتشاركوا 

ويشمل املتعاطون  )١١٣(يف اإلبر وغريها من لوازم احلقن امللوَّثة.
املعرَّضون للخطر الشباب وجمموعات فرعية من الرجال الذين 

م األشخاص شديدة بأهنُيعرَّف املتعاطون املعرَّضون ملخاطر   )١١٢(
لذين االذين يتعاطون املخدِّرات باحلقن و/أو األشخاص 

الذين  يتعاطون املخدِّرات على أساس يومي و/أو األشخاص
  رات.ُوضع هلم تشخيص باعتبارهم من املرهتنني للمخدِّ

)١١٣(  Andrea Fischer and others, The Link between Amphetamine- 

Type Stimulant Use and the Transmission of HIV and other 

Blood-borne Viruses in the Southeast Asia Region, ANCD 

Research Paper No. 25 (Melbourne, National Drug Research 

Institute, Australian National Council on Drugs, 2013).  

٤



 

39 

فيونيات ميارسون اجلنس مع الرجال واملتعاطني السابقني لأل
املمتنعني عن التعاطي على املدى الطويل واملتعاطني باحلقن 
ملخدِّرات أخرى مثل اهلريوين واألمفيتامينات واملتحولني إىل 
تعاطي الكاثينونات االصطناعية باحلقن واألشخاص املتحولني 
من االستنشاق إىل احلقن. ويشري ذلك إىل التفاعل املتنامي بني 

جلديدة وأسواق املخدِّرات غري املشروعة املؤثرات النفسانية ا
املخدِّرات باحلقن الكاثينونات  يمتعاط ىالتقليدية حيث يتعاط

-٤،٣االصطناعية على وجه التحديد، مثل امليفيدرون ومادة 
  )١١٤(والبنتيدرون.) MDPV( بريوفالريون ميثيلني ديوكسي

بشأن املحتوى  ٢٠١٢ويف حتليل ُأجري يف باريس يف عام 
جهازًا آليًّا  ١٧حمقنًا مستعَمًال ُجمع من  ٣ ٤٨٩املتبقي يف 

للتخلص من أدوات احلقن، ُعثر على بدائل األفيونيات 
ميثيل -٤ومرّكبات جديدة، مبا فيها الكاثينون االصطناعي 

ف اهلريوين يف مجيع املواقع. واكُتش )١١٥()MEC-٤إيثكاثينون (
يف املائة  ٤١يف املائة من احلاالت، وتاله الكوكايني يف  ٤٢يف 

يف املائة من احلاالت،  ٢٩من احلاالت، والبوبرينورفني يف 
يف املائة من احلاالت. وعلى مدى عام  ٢٣يف  MEC-٤و

يف عدد متزايد من املحاقن  MEC-٤، اكُتشفت املادة ٢٠١٢
يشري إىل زيادة يف تعاطي  ما بني شهور الصيف والشتاء، مما

املادة يف وقت تراجع فيه استهالك الكوكايني.

                                                                                                 
 ريونفالميثيلني ديوكسي بريو-٤،٣ُأخضع امليفيدرون ومادة   )١١٤(

(MDPV) ية سنة للمراقبة الدولية، يف اجلدول الثاين التفاق
ة ، قررت جلن٢٠١٧. ويف آذار/مارس ٢٠١٥يف عام  ١٩٧١

  املخدِّرات إضافة البنتيدرون إىل اجلدول نفسه.
مادة  ، قررت جلنة املخدِّرات إخضاع٢٠١٧يف آذار/مارس   )١١٥(

دول (اجل) للمراقبة الدولية MEC-٤ميثيل إيثكاثينون (-٤
  ).١٩٧١الثاين من اتفاقية سنة 

وبينت البيانات الوطنية بشأن متعاطي املخدِّرات باحلقن 
 ٢٠١١املواظبني على برامج لتبادل املحاقن يف هنغاريا من عام 

حدوث انتقال من تعاطي األمفيتامني  ٢٠١٥إىل عام 
ثرات النفسانية اجلديدة باحلقن. واهلريوين باحلقن إىل تعاطي املؤ

وعلى مدى فترة قوامها مخس سنوات، كان هناك تراجع كبري 
يف النسبة املئوية ملتعاطي املخدِّرات باحلقن املبلِّغني عن 

باحلقن، وكذلك  ىاألمفيتامني باعتباره املخدِّر الرئيسي املتعاط
حلقن، اهلريوين وزيادة يف تعاطي املؤثرات النفسانية اجلديدة با

  )١١٦(الذي زاد بأكثر من ثالثة أضعاف يف الفترة نفسها.

)١١٦(  Anna Tarján and others, “HCV prevalence and risk behaviours 

among injectors of new psychoactive substances in a risk 

environment in Hungary: an expanding public health burden”, 

International Journal of Drug Policy, vol. 41 (2017), pp.1-7.  
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  ١٦الشكل 
    ٢٠١٥-٢٠١١توزيع عمالء برامج تبادل املحاقن، حسب املخدِّر الرئيسي املتعاطى باحلقن، هنغاريا، 

  
  .٢٠١٥-٢٠١١املصدر: هنغاريا، بيانات توزيع املحاقن والعمالء املستمدة من الربامج الوطنية لتبادل املحاقن، 

    
، أبلغت برامج اإلبر واملحاقن يف ٢٠١٠وحبلول منتصف عام 

هنغاريا عن زيادة حادة يف تعاطي امليفيدرون باحلقن حيث ُأفيد 
بأن املشاركني يلتمسون تأثريات االبتهاج يف املراحل املبكرة بعد 
احلقن. وقد مكَّن التأثري املنشط للميفيدرون متعاطي اهلريوين 

التعاطي اجلماعي، بدًال من التعاطي  السابقني من املشاركة يف
الفردي السابق، وكان هلذا العامل دور مهم يف االنتشار السريع 

-٣،٤، أصبحت مادة ٢٠١١ويف عام  )١١٧(لتعاطي امليفيدرون.
املادة الرئيسية اليت حيقنها ) MDPV( ميثيلني ديوكسي بريوفالريون

امليفيدرون متعاطو املخدِّرات باحلقن، حيث ُأفيد بأن تعاطي 
) جيري مبعدل أدىن. MEC-٤ميثيل إيثكاثينون (-٤واملادة 

، كان الكاثينون االصطناعي البنتيدرون قد ٢٠١٢وحبلول عام 
أصبح املادة املهيمنة اليت حيقنها متعاطو املخدِّرات باحلقن، مبا ميثل 

يف املائة من املواد النشطة املكتَشفة يف املحتويات املتبقية  ٤٣حنو 
ويف عام  )١١٨(.٢٠١٣ات احلقن، وهو اجتاه استمر حىت عام ألدو

) PVP-ألفابريوليدينوفالريوفينون (-ألفا، كانت مادة ٢٠١٤
 ٤٠أكثر املواد املكتشفة يف املحتويات املتبقية يف املحاقن، بنسبة 

ويف  )١١٩(يف املائة. ٥,٩يف املائة، يف حني تراجع البنتيدرون إىل 
                                                                                                 

)١١٧(  József Rácz, Róbert Csák and Sándor Lisznyai, “Transition from 

“old” injected drugs to mephedrone in an urban micro segregate in 

Budapest, Hungary: a qualitative analysis”, Journal of Substance 

Use, vol. 20. No. 3 (2015), pp. 178-186.  
)١١٨(  Anna Péterfi and others,”Changes in patterns of injecting drug use 

in Hungary: a shift to synthetic cathinones”, Drug Testing and 

Analysis, vol. 6, Nos.7 and 8 (2014), pp. 825-831.  
)١١٩(  EMCDDA, 2015 National Report to the EMCDDA by the 

Reitox National Focal Point: Hungary (Budapest, 2015).  
خاضعة  ) غريPHP-ألفابريوليدينوهيكسانوفينون (-ألفامادة   )١٢٠(

  للمراقبة الدولية.
)١٢١(  EMCDDA, 2015 National Report to the EMCDDA by the 

Reitox National Focal Point: Hungary.  

-ألفابريوليدينوهيكسانوفينون (-ألفا، أصبحت مادة ٢٠١٥عام 
PHP()مشتق الكاثينون املكتَشف على حنو أكثر تواترًا بنسبة  )١٢٠
يف املائة. بيد أنه يف غالبية حاالت حتليل املحتوى املتبقي يف  ٢٦

  )١٢١(، مل ُتؤكَّد هوية املادة النشطة.٢٠١٥أدوات احلقن يف عام 
أن تعاطي ويف اململكة املتحدة، كانت هناك تقارير أيضًا بش

) GHBهيدروكسي الزُّبد (-محض غاماامليفيدرون وامليثامفيتامني و
باحلقن مباشرةً قبل أو أثناء ممارسة اجلنس يف جمموعات من الرجال الذين 
مارسوا اجلنس مع الرجال يف العام املاضي. وُأبلغ عن التعاطي املتأّني 

باسم باحلقن باستخدام إبر نظيفة، الذي يشار إليه عمومًا 
"slamming حيث ال ُيتشارك يف اإلبر بني الشركاء اجلنسيني يف ،"

، واملقصود اجلنس حتت تأثري chemsexحفالت "اجلنس الكيميائي" (
(لالطالع على مزيد من املعلومات حول  )١٢٢(املخدِّرات غري املشروعة)

أدناه).  ٧-)، انظر الفصل باءGHBهيدروكسي الزُّبد (-محض غاما
اجس بشأن حقن امليفيدرون وغريه من املخدِّرات يف كما توجد هو

أوساط بعض املجموعات الفرعية للرجال الذين ميارسون اجلنس مع 
الرجال أثناء مزاولة اجلنس حيث كثريًا ما يتشاركون يف أدوات احلقن 

  )١٢٣(وينخرطون يف ممارسات جنسية خالية من الوقاية.

)١٢٢(  Adam Bourne and others, ““Chemsex” and harm reduction need 

among gay men in South London”, International Journal of Drug 

Policy, vol. 26, No. 12 (2015), pp. 1171-1176.  
)١٢٣(  Adam Bourne and others, The Chemsex Study: Drug Use in 

Sexual Settings Among Gay and Bisexual Men in Lambeth, 

Southwark and Lewisham (London, Sigma Research, London 

School of Hygiene and Tropical Medicine, 2014); Victoria L. 

Gilbart and others, “High-risk drug practices in men who 

have sex with men”, The Lancet, vol. 381, No. 9875 (2013), 

pp. 1358 and1359; and David Stuart, “Sexualised drug use 

by MSM: background, current status and response”, HIV 

Nursing, vol. 13, No. 1 (2013), pp. 6-10.  
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تهاب الكبد ة والتزايد اإلصابات بفريوس نقص املناعة البشري
  جلديدة املنشطةااملرتبطة حبقن املؤثرات النفسانية  Cمن النوع 

نشطات مبُتحَقن الكاثينونات االصطناعية، وحدها أو باالقتران 
ب اجلنسية، والكوكايني) لتعزيز التجار أخرى (مثل امليثامفيتامني

ر النسيب ملدة ويبلِّغ املتعاطون عن إعادة احلقن القهري نظرًا للقص
صطناعية مفعول املواد. ولذلك، قد يكون متعاطو الكاثينونات اال
ة ونقله باحلقن أكثر عرضة لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري

 يتعاطوهنا ديدة الذين المقارنًة مبتعاطي املؤثرات النفسانية اجل
. كما باحلقن واألشخاص الذين يتعاطون خمدِّرات أخرى باحلقن
ن الوقاية، ميكن للسلوك اجلنسي غري املأمون، مثل اجلنس اخلايل م

ملواد، أن اتلك وهو ما قد تسهم فيه التأثريات املنشطة واملبهجة ل
رية أو نقله، لبشيف اإلصابة بفريوس نقص املناعة ا يكون عامالً مهمًّا

  إىل حد ما. Cوكذلك التهاب الكبد من النوع 
حول التأثري  ٢٠١٣و ٢٠١٢وأظهرت دراسة ُأجريت يف عامْي 

 أوساط جمموعة من متعاطي الوبائي لتعاطي املخدِّرات االصطناعية يف
رات باحلقن يف سان دييغو، كاليفورنيا، أن نسبة كبرية من املخدِّ

متعاطي املخدِّرات باحلقن يتعاطون املخدِّرات االصطناعية ويصابون 
 ٤٨٥باألضرار املرتبطة بتعاطيها. ومن بني املجيبني البالغ عددهم 

يف املائة) عن تعاطي  ٧من متعاطي املخدِّرات باحلقن ( ٣١جميبًا، أبلغ 
ميثيلني -٤،٣مادة ت االصطناعية مثل امليفيدرون والكاثينونا

ملرة واحدة على األقل  وامليثيلون) MDPV( ديوكسي بريوفالريون
يف املائة)  ٤٨يف العمر. وُأفيد بأن احلقن أشيع دروب التعاطي (

يف  ٣٦يف أوساط متعاطي املخدِّرات باحلقن، يليه االستنشاق (
يف املائة). ومقارنًة مبتعاطي املخدِّرات  ٢٣املائة)، والتدخني (

ة، فإن باحلقن الذين مل يبلِّغوا عن تعاطي الكاثينونات االصطناعي
متعاطي الكاثينونات االصطناعية باحلقن يزداد االحتمال بأن 
يكونوا قد استهّلوا تعاطي املخدِّرات باحلقن بتعاطي املنشطات، 
ويقل االحتمال بأن يكونوا استهلوه بتعاطي اهلريوين، وكانوا 

 ٤٥عامًا مقابل  ٣٤أصغر سنًّا بكثري (يبلغ متوسط عمرهم 
بأن يكونوا مصابني بفريوس نقص املناعة  عامًا)، ويزداد االحتمال

البشرية. وعالوة على ذلك، كانت معدالت التشارك يف املحاقن 
املستعملة واالستشفاء وتعاطي خمدِّرات أخرى يف األشهر الستة 
السابقة أعلى لدى متعاطي الكاثينونات االصطناعية باحلقن مما 

  )١٢٤(كانت عليه لدى غريهم.

                                                                                                 
)١٢٤(  Karla D. Wagner and others, “Use of synthetic cathinones 

and cannabimimetics among injection drug users in San 
Diego, California” Drug and Alcohol Dependence, vol. 141 

(2014), pp. 99-106.  

يانات املستقاة من برنامج لإلبر ويف رومانيا، أظهرت الب
واملحاقن يف بوخارست أن اإلصابات بفريوس نقص املناعة 

رات باحلقن زاد منذ عام تعاطي املخدِّالبشرية عن طريق 
، وأن املخدِّر الرئيسي املتعاطى باحلقن يف أوساط ٢٠٠٩

متعاطي املخدِّرات باحلقن أصبح املؤثرات النفسانية اجلديدة 
وقد يشري هذا إىل أن  )١٢٥() بدًال من اهلريوين.يف املائة ٩٧(

تعاطي املؤثرات النفسانية اجلديدة باحلقن يرتبط بارتفاع معدل 
اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية يف أوساط متعاطي 

  املخدِّرات باحلقن.
    

  ١٧الشكل 
أوساط  انتشار اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية يف
ة املتعاطاة يف متعاطي املخدِّرات باحلقن واملخدِّرات الرئيسي

  انيا،أوساط املشاركني يف برامج اإلبر واملحاقن، روم
٢٠١٣-٢٠٠٥  

    
  املصدر: رومانيا، الوكالة الوطنية ملكافحة املخدِّرات.

يشري انتشار فريوس نقص املناعة البشرية إىل متعاطي املخدِّرات باحلقن 
  اخلاضعني لالختبار يف دوائر العالج.

  
، قد ترتبط زيادة غري متوقعة يف عدد حاالت ويف أيرلندا

اإلصابة احلادة بفريوس نقص املناعة البشرية يف أوساط متعاطي 
-ألفااملخدِّرات باحلقن بزيادة يف تعاطي الكاثينون االصطناعي 

) باحلقن يف أوسط PVP-ألفابريوليدينوفالريوفينون (

)١٢٥(  European Centre for Disease Prevention and Control/ WHO 
Regional Office for Europe, HIV/AIDS Surveillance in 

Europe, 2015 (Stockholm, 2016).  
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ين باعتباره خمدر التعاطياملشاركون يف برامج اإلبر واملحاقن املبلِّغون عن اهلريو
الرئيسي (بوخارست)

ات النفسانية اجلديدةاملشاركون يف برامج اإلبر واملحاقن املبلِّغون عن املؤثر
باعتبارها خمدر التعاطي الرئيسي (بوخارست)

رات باحلقن (رومانيا)يف أوساط متعاطي املخدِّ انتشار فريوس نقص املناعة البشرية 
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ليوم وُأفيد بأن احلقن حيدث عدة مرات يف ا )١٢٦(املشرَّدين.
حيث يعاود املتعاطون استخدام املحاقن يف أحيان كثرية، 
ويتشاركون يف املرشحات. وأبلغ مجيع املتعاطني املبلِّغني عن 

-ألفاتعاطي امليثامفيتامني باحلقن كذلك عن تعاطي 
  ) باحلقن.PVP-ألفابريوليدينوفالريوفينون (

إىل زيادة يف عدد  Public Health Englandوأشارت وكالة 
متعاطي املنشطات باحلقن، حيث ُأعرب عن القلق من احلقيقة 
اليت مفادها أنه خالل مخسة أعوام من أول ظهور للميفيدرون، 

من متعاطي املخدِّرات  ١٠أبلغ حنو متعاٍط واحد من كل 
باحلقن عن تعاطيه باحلقن. ومن بني السكان الذين ُأجري 

ا وويلز وأيرلندا الشمالية، أبلغ عن االستقصاء عليهم يف إنكلتر
 ٥,٩تعاطي امليفيدرون باحلقن خالل الشهر السابق ما نسبته 

) من متعاطي املخدِّرات باحلقن ١ ٥٥٤من بني  ٩٢يف املائة (
. وجرى تعاطي امليفيدرون باحلقن أساسًا يف ٢٠١٤يف عام 

أوساط من سبق هلم تعاطي خمدِّرات أخرى باحلقن، ومن 
من استنشاق امليفيدرون، ومن هم أقل سنًّا. ويزداد حتوَّلوا 

االحتمال بأن يكون املبلِّغون عن تعاطي امليفيدرون باحلقن 
خالل العام السابق قد أبلغوا عن اإلصابة بفريوس نقص املناعة 

 Cالكبد من النوع  البشرية واملعاناة من أجسام مضادة اللتهاب
  )١٢٧(واإلصابات يف موقع احلقن.

ويؤدي نقص املعرفة باملادة من حيث درجة نقائها وجرعتها 
وتأثرياهتا وعواقبها الصحية، وكذلك ممارسات احلقن األكثر 
تواترًا، إىل زيادة املخاطر املرتبطة بتعاطي الكاثينونات 
االصطناعية. وقد ُأوردت األضرار الصحية املرتبطة بتعاطي 

ص املناعة البشرية البنتيدرون باحلقن يف دراسة حول فريوس نق
يف أوساط متعاطي املخدِّرات باحلقن يف هنغاريا. فقد بينت 

من متعاطي املخدِّرات باحلقن البالغ  ٩٢االختبارات إصابة 
شخصًا بفريوس نقص املناعة البشرية حيث كان  ١٦٧عددهم 

                                                                                                 
)١٢٦(  C. Giese and others, “Injection of new psychoactive substance 

snow blow associated with recently acquired HIV infections 

among homeless people who inject drugs in Dublin, Ireland, 

2015”, Eurosurveillance, vol. 20, No. 40 (2015), pp. 1-6.  
)١٢٧(  United Kingdom, Public Health England, Health Protection 

Scotland, Public Health Wales, and Public Health Agency 

Northern Ireland, “Shooting up: infections among people 

who inject drugs in the United Kingdom” (London, 

November 2015).  
)١٢٨(  József Rácz, V. Anna Gyarmathy and Róbert Csák, “New 

cases of HIV among people who inject drugs in Hungary: 

false alarm or early warning?, International Journal of Drug 

Policy, vol. 27 (2016), pp. 13-16.  

وعالوة على  )١٢٨(البنتيدرون هو املخدِّر األشيع تعاطيًا باحلقن.
أكثر انتشارًا  Cالكبد من النوع  صابة بالتهابذلك، ُأفيد بأن اإل

يف أوساط متعاطي املؤثرات النفسانية اجلديدة ذات التأثريات 
املنشطة باحلقن حيث إن قصر مدة مفعول تعاطي بعض 
املخدِّرات االصطناعية باحلقن يؤدي إىل ظهور منط من التعاطي 

الكبد من  وقد زاد انتشار اإلصابة بالتهاب )١٢٩(الشديد التواتر.
يف أوساط متعاطي املخدِّرات باحلقن يف بودابست من  Cالنوع 
، ٢٠١٤يف املائة يف عام  ٦٠إىل  ٢٠١٣يف املائة يف عام  ٤١

مبا يشري إىل حضور العوامل املحبِّذة النتشار اإلصابات ذات 
ويف  )١٣٠(الصلة باحلقن يف أوساط متعاطي املخدِّرات باحلقن.

نفسانية اجلديدة باحلقن، زاد انتشار أوساط متعاطي املؤثرات ال
والتشارك يف املحاقن  Cالكبد من النوع  اإلصابة بالتهاب

والتشارك يف أي أدوات للحقن (يف الشهر املاضي) بواقع 
، مبا يتجاوز بكثري ٢٠١٤و ٢٠١١الضعف تقريبًا ما بني عامْي 

االنتشار لدى جمموعات متعاطي املخدِّرات باحلقن األخرى. 
عامًا، زاد انتشار  ٢٥اط الشباب اليافعني حىت سن ويف أوس

بنحو ستة أضعاف. ويف  Cالكبد من النوع  اإلصابة بالتهاب
الوقت نفسه، تراجع العدد التقديري لنصيب الفرد من املحاقن 
املوزَّعة على متعاطي املخدِّرات باحلقن على املستوى الوطين من 

 )١٣١(.٢٠١٥عام  حمقنًا يف ٢٨إىل  ٢٠١١حمقنًا يف عام  ١١٤
وُأبلغ عن زيادة طفيفة يف تعاطي الكاثينونات االصطناعية باحلقن 

  .٢٠١٥لدى عمالء برامج اإلبر واملحاقن يف عام 
جلديدة أخرى لتعاطي املؤثرات النفسانية ا صحية مشاكل
  املنشطة

إصابات واسعة  ، شهدت اسكتلندا٢٠١٤يف أوائل عام 
 )١٣٢(النطاق يف األنسجة الرخوة لدى متعاطي املخدِّرات باحلقن

خالل الفترة اليت شهدت زيادة مفاجئة يف تعاطي فينيدات 
اإليثيل باحلقن، وخصوصًا من جانب املتعاطني السابقني 

)١٢٩(  “Injecting of new psychoactive substances and related risks 

in Hungary.” PDU annual expert meeting, EMCDDA, Lisbon, 

27 September 2013. Gergely Horvath, Hungarian national 

focal point.  
)١٣٠(  József Rácz, V. Anna Gyarmathy and Róbert Csák, “New 

cases of HIV among people who inject drugs in Hungary: 

false alarm or early warning?”.  
)١٣١(  Tarján and others, “HCV prevalence and risk behaviours 

among injectors of new psychoactive substances in a risk 

environment in Hungary”.  
)١٣٢(  Health Protection Scotland, HPS eWeekly Report, “Outbreak of 

soft tissue infections: injected ‘legal highs’”, 31 March 2015 متاح .
  .www.hps.scot.nhs.uk/documents/ewr/pdf2015/1513.pdfيف: 
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ومن املعروف أن تعاطي هذا املنشط القصري املفعول  للهريوين.
 ) ١٣٣(احلقن ومن مثَّ املخاطر املصاحبة.نسبيًّا يزيد من تواتر 

وعليه، فقد ُأخضعت مادة فينيدات اإليثيل، ذات اآلثار الضارة 
الكبرية على الصحتني البدنية والعقلية، مبا يف ذلك االستشفاء 

للمراقبة املؤقتة يف اململكة املتحدة يف نيسان/أبريل  )١٣٤(والوفاة،
ل اإلبر املستمدة واستنادًا إىل حتليل بيانات تباد )١٣٥(.٢٠١٥

من دائرة الصحة العامة، أشار املبلِّغون عن تعاطي املؤثرات 
النفسانية اجلديدة باحلقن يف الوقت الراهن (املؤثرات النفسانية 
اجلديدة املنشطة على وجه احلصر) إىل أن متوسط تواتر احلقن 
هو مخس مرات يف اليوم. وإضافًة إىل ذلك، فقد أبلغوا عن 

يف األدوات ورداءة أساليب احلقن مما ميكن أن حاالت تشارك 
  )١٣٦(يؤدي إىل مضاعفات صحية.

-ألفاويف الواليات املتحدة، لوحظ تزايد التقارير املتعلقة مبادة 
)، اليت ُيزعم أهنا ُتتعاطى كبديل PVP-ألفابريوليدينوفالريوفينون (

. ويف أوساط السائقني ٢٠١٥و ٢٠١١للكوكايني، ما بني عاميْ 
يف املائة  ٦ء املختَبرين يف والية مني، كانت نتائج ما نسبته الضعفا

-ألفامن حتاليل البول موجبة فيما خيص مادْيت 
ميثيلني ديوكسي -٤،٣) وPVP-ألفابريوليدينوفالريوفينون (

 ٢؛ وتراجعت النسبة إىل ٢٠١٢يف عام ) MDPV( بريوفالريون
، نتجت حالتا وفاة عن ٢٠١٢. ويف عام ٢٠١٣يف املائة يف عام 
ويف  ) ١٣٧().PVP-ألفابريوليدينوفالريوفينون (-ألفاتعاطي مادة 

بريوليدينوفالريوفينون -ألفافلوريدا، لوحظ تفشي تعاطي مادة 
وبآالف  حالة وفاة ٨٠)، وهو ما أدى إىل ربط املادة بـPVP-ألفا(

احلاالت يف أقسام الطوارئ باملستشفيات، كثري منها بسبب 
إىل كانون  ٢٠١٤متالزمة اهلذيان االنفعايل، من أيلول/سبتمرب 

وينطوي اهلذيان االنفعايل على فرط  )١٣٨(.٢٠١٥األول/ديسمرب 
التحفيز وجنون االرتياب واهللوسات مبا ميكن أن يؤدي إىل 

، ارتبطت مادة ٢٠١٥ويف عام  العدوان العنيف وإيذاء النفس.
                                                                                                 

)١٣٣(  Con Lafferty and others, “The experience of an increase in 

the injection of ethylphenidate in Lothian April 2014-March 

2015”, Scottish Medical Journal, vol. 61, No. 2 (2016) .  
)١٣٤(  Ethylphenidate (EPH): critical review report” (report of the 

World Health Organization Expert Committee on Drug 

Dependence, Thirty-eighth Meeting, 14-18 November 2016).  
 ، قررت جلنة املخدِّرات إخضاع٢٠١٧يف آذار/مارس   )١٣٥(

ين من اتفاقية فينيدات اإليثيل للمراقبة الدولية (اجلدول الثا
  ).١٩٧١سنة 

)١٣٦(  MacLeod and others, Understanding the Patterns of Use, Motives, 

and Harms of New Psychoactive Substances in Scotland.  
)١٣٧(  Marcella H. Sorg, “Drug abuse patterns and trends in 

Maine” حة يف: . متا٢٠١٤، ُحدِّثت يف كانون الثاين/يناير
www.drugabuse.gov .  

حالة وفاة وأكثر من  ٦٣) بـPVP-ألفابريوليدينوفالريوفينون (-ألفا
حالة طوارئ يف املستشفيات يف مقاطعة واحدة فقط يف  ١ ٨٠٠

  )١٣٩(جنوب شرق فلوريدا.
  شبائه القّنب االصطناعية: السّمية والوفيات  -٥-باء

شبائه القنَّب االصطناعية املستثرية للمستقبالت، املعروفة أيضًا 
باسم شبائه القنَّب االصطناعية، عبارة عن مواد من صنع 
اإلنسان مصمَّمة ملحاكاة تأثريات القنَّب املرغوب فيها. بيد أن 
مفعوهلا قد خيتلف اختالفًا كبريًا عن مفعول القنَّب، وإن كان 

عية املستثرية للمستقبالت الشديدة القوة لشبائه القنَّب االصطنا
تأثريات، مثل اهلياج، مماثلة للتسمم بواسطة املحتوى النفساين 

)، THCتراهيدروكانابينول (-٩-دلتاالرئيسي للقنَّب، وهو 
ملستقبالت شبائه القنَّب. وتشكِّل  ) ١٤٠(وهو مستثري جزئي

موعة شبائه القنَّب االصطناعية املستثرية للمستقبالت أكرب جم
من املؤثرات النفسانية اجلديدة يف سوق املخدِّرات من حيث 
عدد املواد املبلَّغ عنها. وكثري من املواد يف هذه املجموعة 
املتنوعة بنائيًّا كانت مصمَّمة يف البداية ألغراض البحوث 

  )١٤١(الدوائية، وال يوجد منها املرخَّص حاليًّا لالستعمال الطيب.
أو أكثر من شبائه القنَّب االصطناعية يف مادة وعادةً ما ُينقع واحد 

نباتية ال حتتوي هي نفسها على آثار نفسانية، أو ُيَرشُّ عليها. كما 
تباع شبائه القنَّب االصطناعية يف شكل سائل، وقد ُعرضت 
مؤخرًا يف الواليات املتحدة يف شكل أقراص على سبيل عقاقري 

وكثريًا ما تتسم املنتجات املحتوية على  )١٤٢(موصوفة طبيًّا مزيفة.
شبائه القنَّب االصطناعية بالتباين الشديد، سواء من حيث كمية 
املكونات النشطة أو عدد شبائه القنَّب االصطناعية احلاضرة، 

  وبذلك فهي متثِّل خطرًا على الصحة العامة.
دولة عضوًا مكتب  ٦٥، أبلغت ٢٠١٦و ٢٠٠٨وما بني عامي 

من  ٢٤٠حدة املعين باملخدرات واجلرمية عن أكثر من األمم املت
)١٣٨(  Southeastern Florida (Miami Area), Sentinel community site, drug 

use patterns and trends (2016)”, NDEWS Coordinating Center.  
  املرجع نفسه.  )١٣٩(
ث تأثريات. أما املستثري عبارة عن مادة تؤثر يف املستقِبل إلحدا  )١٤٠(

يث إهنا تعجز املستثري اجلزئي فهو مادة تنتج استجابة حمدودة ح
الع عن إحداث التأثريات أو االستجابات القصوى. ولالط

 Terminology and Informationعلى مزيد من املعلومات، انظر: 

on Drugs (United Nations publication, Sales No. E.16.XI.8).  
)١٤١(  Terminology and Information on Drugs (United Nations 

publication, Sales No. E.16.XI.8).  
)١٤٢(  2016 National Drug Threat Assessment Summary.  

٤
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خمتلف شبائه القنَّب االصطناعية حيث أظهرت األرقام السنوية 
، يف حني ٢٠١٤زيادات كبرية يف املواد املبلَّغ عنها، حىت عام 

تراجعًا طفيفًا عن عام  ٢٠١٥أظهرت األرقام اخلاصة بعام 
دة حىت اآلن يف . ورغم عدم وجود مجيع املواد املحدَّ ٢٠١٤

كل عام، فإن عدد شبائه القنَّب االصطناعية املختلفة يشكل 
  )١٤٣(حتديًا أمام خمتربات التحليل اجلنائي وأقسام الطوارئ.

  تطور شبائه القنَّب االصطناعية
منذ اكتشاف مستقبالت شبائه القنَّب يف مثانينيات القرن العشرين 

 )١٤٤(العالجية املحتملة،وما تبع ذلك من حبوث تتعلق بالعوامل 
شهد تطور شبائه القنَّب االصطناعية منوًّا مستمرًّا، مع ظهور سلسلة 
من الفئات البنائية املختلفة. وظهرت املنتجات املحتوية على شبائه 
القنَّب االصطناعية ألول مرة يف منتصف العقد األول من األلفية 

انتشاء  الثالثة حيث كانت تباع كـ"توليفات عشبية" و"مواد
مشروعة" قابلة للتدخني حتت مسميات جتارية متنوعة مثل 

" و"كرونيك" مع الوسم "ليست لالستهالك K2"سبايس" و"
حيث  ٢٠٠٨البشري". ووقعت ظاهرة يف فترة ما بعد عام 

ُأدخلت حتويرات بنائية متعاقبة للحفاظ على احلالة القانونية الغامضة 
ى سبيل املثال، حتوَّل ظهور فعل ) ١٤٥(لشبائه القنَّب االصطناعية.

) إىل JWH-018املوجة األوىل من النفثويليندوالت (مثل مادة 
، واإلندازول كاربوكساميدات THJ-018النفثويليندازوالت مثل 

-MDMB، واإليندول كاربوكساميدات مثل AKB-48مثل 

CHMICA.وولَّدت مشتقات  )١٤٦(، اليت ظهرت يف عهد أحدث
االصطناعية ظهرت يف سوق املخدِّرات جديدة من شبائه القنَّب 

  مواد أكثر قوة وخطورة وذات آثار ضارة على البشر.

                                                                                                 
ظام ن، املعين باملخدرات واجلرميةمكتب األمم املتحدة   )١٤٣(

 .٢٠١٦ة، اإلنذار املبكر بشأن املؤثرات النفسانية اجلديد
)١٤٤(  Leslie Iversen, “Cannabis and the brain”, Brain, vol. 126, 

No. 6 (2003), pp. 1252-1270.  
)١٤٥(  Ruri Kikura-Hanajiri and others, “Changes in the prevalence 

of new psychoactive substances before and after the 

introduction of the generic scheduling of synthetic 

cannabinoids in Japan”, Drug Testing and Analysis, vol. 6, 

Nos. 7 and 8 (2014), pp. 832-839.  

  ١٨الشكل 
عدد شبائه القنَّب االصطناعية املبلَّغ عنها سنويًّا إىل نظام 

اإلنذار املبكر بشأن املؤثرات النفسانية اجلديدة التابع 
 ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية من عام

  ٢٠١٥إىل عام  ٢٠٠٩

    
املصدر: مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، نظام اإلنذار 

  املبكر بشأن املؤثرات النفسانية اجلديدة. 
  تركيب القنَّب وشبائه القنَّب االصطناعية

شبائه القنَّب االصطناعية ليست جمرد نسخ اصطناعية من مواد 
موجودة يف القنَّب العشيب، كما قد توحي به األمساء املتداولة 
يف الشارع مثل "القنَّب االصطناعي" و"املاريوانا االصطناعية". 
وباألحرى، فإنه استنادًا إىل الفروق املبلَّغ عنها من حيث 

ان اآلثار واخلصائص الدوائية، ميكن املفعول والسّمية ومدة سري
وصف شبائه القنَّب االصطناعية بأهنا جمموعة من املواد ذات 
أوجه الشبه بالقنَّب، مثل التأثري على املستقبالت نفسها، 
وكذلك فروق مهمة، مثل غياب آثار مكونات أخرى للقنَّب 

). ورغم خلّو الكنابيديول CBDالعشيب، مبا فيها الكنابيديول (
التأثريات النفسانية، فهو يسهم يف التأثريات الشاملة للقنَّب،  من

مبا فيها خصائصه املضادة للقلق. وتشكل شبائه القنَّب 
االصطناعية خطرًا كبريًا على الصحة العامة لعدد من 
األسباب، وميكن لكثري من تلك الشبائه اليت تظهر يف منتجات 

-1-naphthalenyl-(1-pentyl-1H-indazol-3-yl)( THJ-18املادتان   )١٤٦(

methanoneو (5F-AKB-48  املعروفة أيضًا باسم)5F-

APINAC  أوN-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-

indazole-3-carboxamide  .يف وغري خاضعتني للمراقبة الدولية
ادة إخضاع املاملخدِّرات ، قررت جلنة ٢٠١٧آذار/مارس 

MDMB-CHMICA )methyl 2-(1-(cyclohexylmethyl)-1H-

indole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate للمراقبة (
  ).١٩٧١الدولية (اجلدول الثاين من اتفاقية سنة 

واد
د امل
عد
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-٩-دلتاخمتلفة أن تكون ذات مفعول أقوى بكثري من 
  )١٤٧().THCتراهيدروكانابينول (

    
  ١٩الشكل 

بائه القنَّب شأمثلة على التحويرات الكيميائية املؤدية إىل 
  االصطناعية اجلديدة

    
)A ،النفثويليندول (JWH-018) ،B ،النفثويليندازول (THJ-018) ،C (

-APIN، املعروف أيضًا باسم "AKB-48اإليندازول كربوكساميد، 

ACA ،") واإليندول كربوكساميدD (MDMB-CHMICA وتبني .
  مساحات البىن املؤشرة باألمحر التحويرات.

  
تعاطي باألضرار واملخاطر على الصحة العامة املرتبطة 

  شبائه القنَّب االصطناعية
تتسم شبائه القنَّب االصطناعية مبعامل بنائية تتيح االرتباط 
مبستقبالت شبائه القنَّب داخل اجلسم. وهناك الكثري من شبائه 

ذات  ) ١٤٨(،AM-2201و JWH-018القنَّب االصطناعية، مثل 
تراهيدروكانابينول -٩-دلتااملفعول األقوى من مادة 

)THC()وتزايد درجة  املشاكل احلادة وترتبط بتزايد ) ١٥٠(،) ١٤٩
وقد أبلغ متعاطون لشبائه القّنب االصطناعية عن  )١٥١(السّمية.

عدد من التأثريات السّمية، مبا فيها النوبات وفقدان الوعي 
والذهان والقيء والنعاس وآالم الصدر واهلياج والنوبات الساخنة 
وتوسع احلدقة وجفاف الفم. وتشري األدلة أيضًا إىل احتمال 

                                                                                                 
)١٤٧(  Terminology and Information on Drugs (United Nations 

publication, Sales No. E.16.XI.8).  
-AM-2201 [1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-1ختضع املادة   )١٤٨(

naphthalenylmethanone  ٢٠١٥للمراقبة الدولية منذ عام 
  ).١٩٧١(اجلدول الثاين من اتفاقية سنة 

)١٤٩(  G S. M. R. Gurney and others, “Pharmacology, toxicology, 

and adverse effects of synthetic cannabinoid drugs”, Forensic 

Science Review, vol. 26, No. 1 (2014), pp. 53-78.  
)١٥٠(  Ziva D. Cooper, “Adverse effects of synthetic cannabinoids: 

management of acute toxicity and withdrawal”, Current 

Psychiatry Reports, vol. 18, No. 5 (2016).  
)١٥١(  Robert Kronstrand and others, “Toxicological findings of 

synthetic cannabinoids in recreational users”, Journal of 

Analytical Toxicology, vol. 37, No. 8 (2013), pp. 534-541.  
)١٥٢(  “Critical review of psychoactive substances: JWH-018 and 

AM-2201 in WHO Expert Committee on Drug Dependence: 

ل أو االنسحاب عند االنقطاع عن التعاطي ظهور أعراض التحم
  )١٥٢(يف أعقاب التعاطي املزمن واملنتظم.

وتؤدي قوة مفعول بعض شبائه القنَّب االصطناعية والسّمية 
املرتبطة هبا إىل آثار ضارة شديدة، مبا فيها الوفيات. وقد زادت 
حاالت التسمم احلادة بسبب شبائه القنَّب االصطناعية زيادًة 

 ٢٠١٠الواليات املتحدة ما بني كانون الثاين/يناير كبرية يف 
وكثريًا ما كانت حاالت  )١٥٣(.٢٠١٥وتشرين الثاين/نوفمرب 

التسمم تلك تنحصر يف مناطق وفترات زمنية حمددة، ومل ميكن 
دائمًا على وجه الدقة حتديد شبائه القنَّب (أو جمموعة شبائه 
القنَّب) اليت تسببت يف حاالت التسمم. فعلى سبيل املثال، 
تشري حاالت التعرض لشبائه القنَّب االصطناعية املبلَّغ عنها إىل 

كز السموم يف الواليات املتحدة إىل حدوث زيادة حادة مرا
. وُأفيد بأن أكرب ٢٠١٥ولكنها قصرية املدة يف نيسان/أبريل 

زيادة يف حاالت التسمم احلاد وقعت يف اجلزء الشمايل الشرقي 
من البلد، وهو ما ُيعزى أساسًا إىل تزايد البالغات يف نيويورك 

بطة بتعاطي شبائه القنَّب حيث ُسجلت زيادة يف الزيارات املرت
ومن بني تلك احلاالت  )١٥٤(االصطناعية إىل أقسام الطوارئ.

يف املائة) من الذكور، حيث  ٨٣,١اَملَرضية، كانت األغلبية (
ُأبلغ عن ثالث حاالت وفاة. وُأبلغ عن ظهور حاالت تسمم 

حالة  ٣٣، عندما ُسجلت ٢٠١٦مشاهبة يف نيويورك يف عام 
  )١٥٦(،)١٥٥(.INACAFUB-AMBتسمم مبادة 

وإضافًة إىل ذلك، ُأبلغ عن عدة حاالت تسمم مميتة ارتبطت 
بتعاطي شبائه القنَّب االصطناعية يف أوروبا. وارتبطت تسع 

، وهي أحد شبائه MDMB-CHMICAوعشرون حالة وفاة مبادة 
-٩-دلتاالقنَّب االصطناعية ذات مفعول أقوى من مادة 

Thirty-sixth Report, WHO Technical Report Series, No. 991 

(Geneva, World Health Organization, 2014).  
)١٥٣(  Anne M. Riederer and others, “Acute poisonings from 

synthetic cannabinoids: 50 U.S. toxicology investigators 

consortium registry sites, 2010-2015”, Morbidity and Mortality 

Weekly Report, vol. 65, No. 27 (2016), pp. 692-695.  
)١٥٤(  Michelle L. Nolan and others, “A public health approach to 

increased synthetic cannabinoid-related morbidity among 

New York City residents, 2014-2015”, International Journal 

of Drug Policy, vol. 34 (2016), pp. 101-103.  
-methyl (1-(4-fluorobenzyl)( AMB-FUBINACAال ختضع مادة   )١٥٥(

1H-indazole-3-carbonyl)valinate( .للمراقبة الدولية  
)١٥٦(  Alex J. Adams and others, “‘Zombie’ outbreak caused by the 

synthetic cannabinoid AMB-FUBINACA in New York”, New 

England Journal of Medicine, vol. 376, No. 3 (2017), pp. 235-242.  
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 ) ١٥٧(،JWH-018ا )، وكذلك رمبTHCتراهيدروكانابينول (
  )١٥٨(.٢٠١٥و ٢٠١٤عامْي  يف
    

  ٢٠الشكل 
  لَّغ عنها حاالت التعرض لشبائه القنَّب االصطناعية املب

  ٢٠١٦-٢٠١٢إىل مراكز السموم، الواليات املتحدة، 

    
    املصدر: الرابطة األمريكية ملراكز مكافحة السموم.

ويف بولندا، ُسجلت عدة مئات من حاالت التسمم يف عام 
، منها ثالث حاالت وفاة على األقل، بسبب تعاطي ٢٠١٥

" Mocarzمنتجات املؤثرات النفسانية اجلديدة ُيطلق عليه "أحد 
)Strongman حيتوي على مزيج من شبائه القنَّب ،(

، CHMICA-MDMBوُسجَِّل وجود مادة  ) ١٥٩(االصطناعية.
وأشارت تقارير إىل أنه حىت اجلرعات املنخفضة من املادة ميكن 

حاالت أن تكون هلا عواقب مميتة. وقد يكون هناك املزيد من 
التسمم والوفاة املرتبطة بتعاطي شبائه القنَّب االصطناعية اليت 
ال تزال غري مكتشفة بسبب الفجوات املعرفية يف علم السموم، 
وخصوصًا فيما يتعلق باملواد الناشئة حديثًا، والتفاعل بني 

)١٦٠(شبائه القنَّب االصطناعية وغريها من املخدِّرات.

                                                                                                 
)١٥٧(  WHO Expert Committee on Drug Dependence, “MDMB- 

CHMICA: critical review report-thirty-eighth meeting” 

(Geneva, World Health Organization, 2016).  
)١٥٨(  EMCDDA, EMCDDA-Europol Joint Report on a New 

Psychoactive Substance: Methyl 2-[[1-(cyclohexylmethyl) 
indole-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoate (MDMB- 
CHMICA), Joint Reports Series (Luxembourg, Publications 

Office of the European Union, 2016.  
)١٥٩(  Piotr Adamowicz, “Fatal intoxication with synthetic 

cannabinoid MDMB-CHMICA”, Forensic Science 
International, vol. 261 (2016), pp. e5-e10.  

  اطي شبائه القنَّب االصطناعيةالعنف يف السجون املقترن بتع
بدأ تعاطي شبائه القنَّب االصطناعية يف السجون يصبح مسألة 
متزايدة األمهية يف اململكة املتحدة حيث تربط التقارير العنف 

زالء بتعاطي شبائه ـيف السجون واآلثار الصحية الضارة بقيام الن
ائه ، أشري إىل ارتباط شب٢٠١٥القنَّب االصطناعية. ففي عام 

القنَّب االصطناعية ارتباطًا وثيقًا بتأثريات زعزعة االستقرار يف 
السجون، واملسائل املؤجِّجة من قبيل التسلط والديون وأعمال 
الشغب وإيذاء النفس وقتل الذات واألمراض اخلطرية والعنف 

وشهد املوظفون والسجناء  )١٦١(بني السجناء وضد املوظفني.
زالء وإصابتهم بنوبات ـيف سجن يف كنت زيادة يف اهنيار الن

ودخوهلم املستشفيات بسبب تعاطي شبائه القنَّب االصطناعية، 
زالء للمخاطر املحتملة لتعاطي املؤثرات ـوذلك رغم إدراك الن

وإضافًة إىل ذلك، فاقت كميات شبائه  )١٦٢(النفسانية اجلديدة.
غرامًا) املضبوطة يف سجن إنكليزي  ٩٧٣االصطناعية (القنَّب 

ُأجريت بشأنه دراسة استقصائية خالل األشهر الثالثة األوىل 
غرامًا) واهلريوين  ١٥بكثري كميات القنَّب ( ٢٠١٥من عام 

  )١٦٣(غرامات) املضبوطة. ٣(
  

)١٦٠(  Laura M. Labay and others, “Synthetic cannabinoid drug use 
as a cause or contributory cause of death”, Forensic Science 

International, vol. 260 (2016), pp.31-39.  
)١٦١(  United Kingdom, Her Majesty’s Inspectorate of Prisons, 

Changing Patterns of Substance Misuse in Adult Prisons and 
Service Responses (London, 2015).  

)١٦٢(  Shane Blackman and Rick Bradley, “From niche to stigma – 
headshops to prison: exploring the rise and fall of synthetic 

cannabinoid use among young adults”, International Journal 
of Drug Policy, vol. 40 (2016), pp. 70-77.  

)١٦٣(  Ralphs and others, “Adding spice to the porridge: the development 
of a synthetic cannabinoid market in an English prison”.  

نها
غ ع

املبلَّ
ت 
حلاال

ا
 

كانون الثاين/يناير
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)١٦٤(  User Voice, “Spice: the bird killer – what prisoners think about the 

use of spice and other legal highs in prison” (May, 2016).  
)١٦٥(  Rehabilitation for Addicted Persons Trust, “Tackling the 

issue of new psychoactive substances in prisons”, RAPt 

ويف دراسة استقصائية ُأجريت يف تسعة سجون يف إنكلترا يف 
، أبلغ ثلث املجيبني عن التعاطي ٢٠١٦النصف األول من عام 

املبلَّغ عنه ذاتيًّا لشبائه القنَّب االصطناعية يف الشهر املاضي، حيث 
أساس يومي. وأوحت الردود تعاطى حنو نصفهم املواد على 

بتعاطي شبائه القنَّب االصطناعية يف أعمال التسلط حيث ُيعطى 
السجناء املستضعفون واملرضى عقليًّا جرعات كبرية من شبائه 
القنَّب االصطناعية للترفيه عن اآلخرين وختفيف امللل والتعبري 

وسجلت دراسة لتسعة سجون إنكليزية خمتلفة  )١٦٤(عن السيادة.
حادثة خطرية على مدى ثالثة أشهر (نيسان/أبريل إىل  ٥٤

حيث أشري إىل مسؤولية شبائه  ٢٠١٥حزيران/يونيه) يف عام 
يف املائة من السجناء  ٤٤القنَّب االصطناعية: تطلبت حالة 

املعنيني الدخول إىل املستشفيات للعالج من التسمم، وانطوى 
يف املائة من احلوادث على العنف، وانطوى ما  ١٩ا نسبته م

  )١٦٥(يف املائة منها على إيذاء الذات. ٩نسبته 
  التشريعية تدابري التصدي التحديات أمام

والتطور السريع للمشتقات اجلديدة لشبائه التركييب  التنوع يطرح
 القنَّب االصطناعية حتديات أمام املراقبة التشريعية. وهناك طائفة

التشريعية اليت اعتمدهتا الدول األعضاء  تدابري التصدي واسعة من
على املستوى الوطين ملراقبة شبائه القنَّب االصطناعية، مبا فيها 
عمليات إدراج فرادى املواد والضوابط على املواد العامة أو النظرية 
للتصدي للزيادة يف املرّكبات اجلديدة. ومن حيث املبدأ، ميكن 

تشريعات العامة ملراقبة أي جمموعة من املواد ذات أوجه استخدام ال
، وهو ما حدث يف حالة شبائه القنَّب االصطناعية التركييب التشابه

نتيجة للعدد الكبري الناشئ يف غضون إطار زمين قصري نسبيًّا يف 
جزيئية رئيسية،  تركيبةبعض البلدان. وحتدد التشريعات العامة 

Research and Policy Briefing Series No. 4 (London, 

September 2015).  

 نتعاطي شبائه القنَّب االصطناعية يف السجو
ادة يف السجون، االصطناعية آخذ يف الزييبدو أن تعاطي شبائه القنَّب 

عرف عليها. وهو ما ُيعزى رمبا إىل التحدي املتمثل يف كشفها والت
بائه القنَّب شويتعاطى ما يصل إىل ثلث السجناء يف اململكة املتحدة 
اجعت النتائج االصطناعية، رمبا كبديل عن القنَّب. ونتيجة لذلك، تر

يف  ٥٩نسبة بت فيما خيص القنَّب املوجبة الختبارات كشف املخدِّرا
شف عن شبائه املائة على مدى العقد املاضي، يف حني زادت حاالت الك

، ٢٠١٥ا يف عام ويف نيوزيلند(أ) القنَّب االصطناعية يف الفترة نفسها.
ة شبائه القنَّب يف املائة من املحتجزين لدى الشرط ٦٠تعاطى ما نسبته 

ى النسبة حياهتم، ما يشكل زيادة علاالصطناعية يف مرحلة ما من 
اطاها ما نسبته يف املائة، يف حني تع ٥٤وقدرها  ٢٠١٣املسجلة يف عام 

املائة خالل  يف ١٢يف املائة خالل األشهر االثين عشر املاضية و ٢٧
ارنًة باالنتشار املقابل الشهر املاضي. وُتَعدُّ هذه النسب مرتفعة نسبيًّا مق

لقنَّب اان، مبا يشري إىل شعبية شبائه للتعاطي لدى عموم السك
  (ب).االصطناعية يف أوساط من كان هلم احتكاك رمسي بالشرطة
، رمبا يتعاطى ويشري تقرير صدر حديثًا إىل أنه يف الواليات املتحدة

وص املخدِّرات زالء شبائه القنَّب االصطناعية لعدم كشفها يف فحـالن
ئحة املخدِّرات.(ج) على التقاط را اإللزامية أو بواسطة الكالب املدرَّبة

داخل املرافق  فعلى سبيل املثال، لتفادي الضوابط وهتريب املواد إىل
صطناعية على اإلصالحية، ُتَرشُّ أشكال سائلة من شبائه القنَّب اال

القهوة،  منتجات ورقية، مثل بطاقات املعايدة والرسائل ومرشحات
مبضغها أو تدخينها.  يقومون عندئذ زالء الذينـوُتجفَّف مث ُترَسل إىل الن

هلا إعادة وقد وجدت دراسة ُأجريت يف الواليات املتحدة، جرى خال
قلبات لشبائه اختبار العينات البيولوجية املأخوذة من متدربني، مست
البة فيما خيص القنَّب االصطناعية يف عينات كانت نتائجها األصلية س

واد من هذه ممل تكن تتضمن  املخدِّرات يف االختبارات العامة اليت
ة حتديات كبرية، املجموعة.(د) وبالفعل، تشكل شبائه القنَّب االصطناعي

يضًا أمام ال أمام الرعاية الصحية وأساليب الكشف فحسب، وإمنا أ
  إدارة املجرمني يف السجون.

  (أ)
Spice and all things nasty: the challenge of “Kalk and others, 

synthetic cannabinoids”.  
 ,New Zealand Arrestee Drug Use Wilkins and others  (ب)

Monitoring 2010-2015 Report.   
 ,United States, Drug Enforcement Administration 2016  (ج)

National Drug Threat Assessment Summary.  
 ,Warning Community Drug Early Wish, Billing and Artigiani  (د)

System: The CDEWS-2 Replication Study. 

٤
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 )١٦٦(اليت تقع ضمن نطاق مراقبتها. كيبةللتر وحتدد تباينات حمددة
وتكمن امليزة املقصودة للتشريعات العامة يف املراقبة املتزامنة 
ملجموعات كبرية من املواد دون احلاجة إلدراجها على حنو 
منفرد. ويشمل هذا املواد اليت مل ُيبلَّغ عنها بعد، مبا ميكن أن حيول 

العامة لشبائه القنَّب  دون ظهورها. بيد أن التفاعل بني املراقبة
ففي  )١٦٧(االصطناعية وتطورات السوق اتضح أنه يتسم بالتعقيد.

بعض احلاالت، لزم تعديل تعريف التشريعات العامة أو توسيع 
نطاقه حبيث يشمل أصنافًا جديدة من شبائه القنَّب االصطناعية 

ومن بني البلدان  )١٦٨(مل ُيرتأى تصميمها يف إطار القانون األصلي.
 تتوافر معلومات عنها يف نظام اإلنذار املبكر بشأن املؤثرات اليت

النفسانية اجلديدة التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات 
بلدًا يف آسيا وأوروبا  ١٩بلدًا، اعتمد  ٥٩واجلرمية، وعددها 

  وأمريكا الشمالية هنج التشريعات العامة.
لِوسة النفسانية اجلديدة امله تعاطي املؤثرات  -٦-باء

  تزايد يف أمريكا اجلنوبية يف
تستحث املهلِوسات، كمجموعة متنوعة من املواد النباتية 
الطبيعية واالصطناعية على السواء، حاالت مشوهة من الوعي 
والتصور والتفكري والشعور، مصحوبًة بدرجات خمتلفة من 

واد وقد ظهرت م ) ١٦٩(اهللوسات السمعية أو البصرية.
اصطناعية، ذات تأثريات شبيهة باملهلِوسات القوية اخلاضعة 

) LSDللمراقبة الدولية، مثل ثنائي إيثيالميد محض الليسرجيك (
  )١٧٠(يف اآلونة األخرية. B-C2ومادة 

                                                                                                 
)١٦٦(  UNODC, “Synthetic cannabinoids: key facts about the 

largest and most dynamic group of NPS”, Global SMART 

Update 2015, vol. 13 (March 2015).  
)١٦٧(  Kikura-Hanajiri and others, “Changes in the prevalence of new 

psychoactive substances before and after the introduction of the 

generic scheduling of synthetic cannabinoids in Japan”.  
 United Kingdom, Misuse of Drugsانظر على سبيل املثال   )١٦٨(

Act 1971 (Amendment) Order 2009 وقد ُأخضعت جمموعة .
ول مرة يف كبرية من شبائه القنَّب االصطناعية للمراقبة أل

لقنَّب . ونظرًا لظهور أشكال جديدة من شبائه ا٢٠٠٩عام 
لعام يف ااالصطناعية يف السوق، فقد تواصل تنقيح التعريف 

قنَّب . بيد أن هناك اآلن املزيد من شبائه ال٢٠١٢عام 
ملتحدة اليت االصطناعية من "اجليل الثالث" يف سوق اململكة ا
خدِّرات ال ختضع للمراقبة مبوجب قانون إساءة استعمال امل

 :New Psychoactive Substances Review. (انظر ١٩٧١لعام 

Report of the Expert Panel (London, September 2014) .(  
)١٦٩(  Terminology and Information on Drugs (United Nations 

publication, Sales No. E.16.XI.8).  
) للمراقبة الدولية منذ عام LSDليسرجيد (-ختضع مادة (+)  )١٧٠(

(القائمة األصلية، اجلدول األول من اتفاقية سنة  ١٩٧١

وتشكل هذه املؤثرات النفسانية اجلديدة ذات التأثريات املهلِوسة 
) من مجيع ٢٠١٦يف املائة (حىت كانون األول/ديسمرب  ١٦حنو 

املواد يف نظام اإلنذار املبكر بشأن املؤثرات النفسانية اجلديدة التابع 
 ٥٥ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، وأبلغت عنها 

وتتسم هذه املواد بتنوعها الكيميائي، وتشمل  )١٧١(دولة عضوًا.
ات ذ 2C-Bالفينيثيالمينات، وخصوصًا مشتقات سلسلة مرّكبات 

، والتريبتامينات (مثل NBOMeالتأثريات املهلِوسة، مثل مرّكبات 
  )١٧٢()).AMTميثيل تريبتامني ( -ألفا

ويرتبط ظهور هذه املواد حباالت تسمم حادة، مبا فيها 
الوفيات. وقد أبلغت عدة بلدان عن مواد تنتمي إىل سلسلة 

NBOMe إما بيعت، أو ُأشري إليها، حتت اسم ثنائي إيثيالميد 
أو  )١٧٣() أو "الليسرجيد االصطناعي"LSDمحض الليسرجيك (

"اإلكستاسي". وكما هي احلال بالنسبة إىل مادة ثنائي 
 NBOMe)، فإن مرّكبات LSDإيثيالميد محض الليسرجيك (

كثريًا ما تباع على ورق نّشاف جرى نقعه يف حملول للمادة. 
 بيد أن املتعاطني قد ال يكونون مدركني أهنم يستهلكون

 NBOMeكما أنه حيث إن مرّكبات  )١٧٤(،NBOMeمرّكبات 
تتباين من حيث قوة مفعوهلا ودرجة ّمسيتها، فإنه حىت الفروق 
البسيطة يف اجلرعة قد تؤدي إىل جرعات مفرطة تنطوي على 

  )١٧٥(احتمال حدوث عواقب مميتة.
يف شرق آسيا وأوروبا  NBOMeويف أعقاب ظهور مرّكبات 

ُأبلغ عن ظهورها أيضًا يف  )١٧٦(انوسيا،وأمريكا الشمالية وأوقي
للمراقبة الدولية يف عام  2C-B)، وُأخضعت مادة ١٩٧١
  ).١٩٧١(اجلدول الثاين من اتفاقية سنة  ٢٠٠١

جلديدة التابع نظام اإلنذار املبكر بشأن املؤثرات النفسانية ا  )١٧١(
  .واجلرمية باملخّدراتملكتب األمم املتحدة املعين 

 للمراقبة الدولية يف عام NBOMeُأخضعت عدة مرّكبات   )١٧٢(
٢٠١٥ )25B-NBOMe 25وC-NBOMe 25وI-NBOMe( .

  بة الدولية.للمراق) AMTميثيل تريبتامني ( -ألفاختضع مادة   وال
)١٧٣(  Will Lawn and others, “The NBOMe hallucinogenic drug 

series: patterns of use, characteristics of users and self- 

reported effects in a large international sample”, Journal of 

Psychopharmacology, vol. 28, No. 8 (2014), pp. 780-788.  
)١٧٤(  Juji Suzuki and others, “Toxicities associated with NBOMe 

ingestion: a novel class of potent hallucinogens–a review of the 

literature”, Psychosomatics, vol. 56, No. 2 (2015), pp. 129-139 .  
)١٧٥(  “Critical review of psychoactive substances: 25B-NBOMe, 

25C-NBOMe and 25I-NBOMe in WHO Expert Committee on 

Drug Dependence: Thirty-sixth Report.  
)١٧٦(  David M. Wood and others, “Prevalence of use and acute 

toxicity associated with the use of NBOMe drugs”, Clinical 

Toxicology, vol. 53, No. 2 (2015), pp. 85-92 ؛ ونظام اإلنذار
ملكتب األمم  املبكر بشأن املؤثرات النفسانية اجلديدة التابع

  .املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
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أمريكا اجلنوبية. وُيعترب ظهور املؤثرات النفسانية اجلديدة ذات 
التأثريات املهلِوسة يف أمريكا اجلنوبية جديرًا باملالحظة حيث 
إن املجموعات األخرى من املؤثرات النفسانية اجلديدة، مثل 

 تلك املنطقة دون شبائه القنَّب االصطناعية، أقل بروزًا بكثري يف
اإلقليمية مقارنًة بأمريكا اجلنوبية أو أوروبا. ومن املمكن أن 
يكون أحد التفسريات هلذه اخلصوصية اإلقليمية أن املؤثرات 
النفسانية اجلديدة املهلِوسة تظهر يف سوق قائمة ورمبا متنامية 

). LSDللمهلِوسات مثل ثنائي إيثيالميد محض الليسرجيك (
يف أمريكا  NBOMeدت املضبوطات من مرّكبات وبالفعل، زا

اجلنوبية، وتشري دراسات استقصائية حديثة العهد إىل حدوث 
زيادات يف انتشار تعاطي مادة ثنائي إيثيالميد محض 

 NBOMe). ويف شيلي، هناك عدة مرّكبات LSDالليسرجيك (
) LSDبيعة على أهنا مادة ثنائي إيثيالميد محض الليسرجيك (م
ضبطتها سلطات إنفاذ القانون أو ُحددت فيما يتعلق  إما

وعالوة على ذلك،  )١٧٧(حباالت الدخول إىل أقسام الطوارئ.
يف شيلي، زاد انتشار تعاطي مادة ثنائي إيثيالميد محض 

) يف العام املاضي يف أوساط عموم السكان LSDالليسرجيك (
 يف املائة يف عام ٠,٥إىل  ٢٠١٢يف املائة يف عام  ٠,٢من 

 NBOMe. ويف املقابل، شهد عدد جرعات مرّكبات ٢٠١٤
جرعة يف عام  ٢ ٢٤٥املضبوطة يف شيلي زيادة مّطردة من 

  )١٧٨(.٢٠١٥جرعة يف عام  ٤١ ٧٦٢إىل  ٢٠١٣
ويف كولومبيا، كانت هناك زيادة كبرية يف انتشار مادة ثنائي 

) ملرة واحدة على األقل يف LSDإيثيالميد محض الليسرجيك (
يف املائة يف عام  ٠,٠٥أوساط عموم السكان، من العمر يف 
أسوة باالجتاه يف  )١٧٩(،٢٠١٣يف املائة يف عام  ٧٣,٠إىل  ٢٠٠٨

شيلي. ومع ذلك، وثَّق عدد من احلاالت الطارئة أن املتعاطني 
، معتقدين 25C-NBOMeو 25B-NBOMeتعاطوا فعليًّا مادْيت 

الليسرجيك باخلطأ أهنم استهلكوا مادة ثنائي إيثيالميد محض 
                                                                                                 

)١٧٧(  UNODC, “Global SMART programme Latin America”, 

Information Bulletin No. 1 (June 2016).  
)١٧٨(  Chile, Ministry of the Interior and Public Security, “NSP y 

precursors”, pp. 14-16 :؛ (باإلسبانية فقط) متاح يف
www.interior.gob.cl.  

)١٧٩(  Observatorio de Drogas de Colombia, Estudio Nacional de 

Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia—2013 
 ميكن االطالع على. )٢٠١٤غوتا، حزيران/يونيه (بو

قاعدة  معلومات إضافية على التقرير النهائي، مستمدة من
  .www.unodc.orgبيانات الدراسة، متاحة يف: 

)١٨٠(  Inter-American Drug Abuse Control Commission of the 

Organization of American States, Report on Drug Use in the 

Americas, 2015, p. 154.  

)LSD وباملثل، ُأفيد بأن شحنات من "اإلكستاسي" ومادة ثنائي .(
) حتتوي على مؤثرات نفسانية LSDإيثيالميد محض الليسرجيك (

جديدة ُأرسلت من أوروبا الغربية والوسطى إىل أمريكا اجلنوبية. 
، ضبطت الشرطة الوطنية يف شيلي شحنة من ٢٠١٣ويف عام 

شأ، ُيفترض أهنا حتتوي على مادة ثنائي طابع، إسبانية املن ٨٠٠
)، ولكنها مكونة فعليًّا من مادة LSDإيثيالميد محض الليسرجيك (

NBOMe-I25.)وجود املؤثرات النفسانية اجلديدة  إىلونظرًا  )١٨٠
املهلِوسة يف أمريكا اجلنوبية، موثَّقًة يف بيانات املضبوطات 

 قد سوٌقوتقارير أقسام الطوارئ، فمن املحتمل أن تكون 
تكون آخذة يف النمو للمهلِوسات، تشري إليها الزيادات يف 

انتشار التعاطي، توفر الفرص للمتَّجرين لبيع املؤثرات معدل 
  .النفسانية اجلديدة ذات التأثريات املهلِوسة

وقد أبدت بلدان يف أمريكا اجلنوبية بالفعل رد فعل إزاء ظهور 
املؤثرات النفسانية اجلديدة املهلِوسة بوسائل منها إرساء نظم 
لإلنذار املبكر وإصدار اإلنذارات وإصدار تشريعات جديدة. 
فعلى سبيل املثال، أصدر نظام اإلنذار املبكر يف كولومبيا، الذي 

ات بشأن مؤثرات نفسانية جديدة ، إنذار٢٠١٣ُأنشئ يف عام 
) LSDتباع على أهنا مادة ثنائي إيثيالميد محض الليسرجيك (

ويف الوقت نفسه، يف  )١٨١(وتتاح عرب اإلنترنت لعموم السكان.
من املؤثرات النفسانية اجلديدة،  ١٠٠شيلي، ُأدرج ما جمموعه 

، يف القوائم الوطنية NBOMeمبا فيها العديد من مرّكبات 
 )١٨٢(.٢٠١٥و ٢٠١٤ت النفسانية املراَقبة يف عامْي للمؤثرا

، عندما ٢٠١٦واعُتمد هنج مشابه يف الربازيل يف أيار/مايو 
من  ١١اعتمدت هيئة الرقابة الصحية الربازيلية قرارًا بإضافة 

املختلفة إىل القائمة الوطنية للمواد  NBOMeمرّكبات 
مرّكبات  وعلى الصعيد الدويل، ُوضع ثالثة من )١٨٣(املراَقبة.

NBOMe ، 25هي حتديدًاB-NBOMe 25وC-NBOMe 25وI-

NBOMe،  ٢٠١٥حتت املراقبة الدولية يف عام.  

)١٨١(  UNODC, “Global SMART programme Latin America”, 

Information Bulletin No.º 2 (September 2016).  
)١٨٢(  Chile, Ministry of the Interior and Public Security, Official 

Journal of the Republic of Chile, No. 41120 (Santiago, 30 

March 2015); and Chile, Ministry of the Interior and Public 

Security, National Committee on New Psychoactive 

Substances, Inter-agency coordination, collection and 

analysis of available information to update drug lists”, Report 

No. 1 (Santiago, September 2015), pp. 5-9.  
 ٧٩ار رقم القر ،الربازيل، هيئة الرقابة الصحية الربازيلية  )١٨٣(

  ).٢٠١٦أيار/مايو  ٢٣(
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فينتانيل عودة ال املؤثرات األفيونية االصطناعية:  -٧-باء
  ونظائره
دِّرة تولِّد خماالصطناعية عبارة عن مسّكنات  املؤثرات األفيونية

ية الطبيعية. آثارًا مشاهبة لتلك اليت تسببها املؤثرات األفيون
حظة ورغم أن بعضها له خواص مسكِّنة لألمل جديرة باملال
يضًا أوُتستخدم على نطاق واسع يف العالج البشري، فإهنا 
 أمريكا عرضة إلساءة االستعمال وقد تفضي إىل االرهتان. ويف

يونية الشمالية، تصاعد التعاطي غري الطيب للمؤثرات األف
سبب باالصطناعية وتعاطي اهلريوين إىل أزمة من الوفيات 
ملفرطة ااجلرعات املفرطة، وُسجلت أدلة على تزايد اجلرعات 

نظر يف مناطق أخرى (لالطالع على مزيد من املعلومات، ا
  من هذا التقرير). ٢الكتيِّب 
امي عرض وتعاطي املؤثرات األفيونية االصطناعية وينذر تن

املصنَّعة على حنو غري مشروع، مثل الفينتانيل ونظائره، خبطر 
كبري، وهو يطرح حتديات معقدة. والفينتانيل يف حد ذاته 
مسكن قوي ذو حيز راسخ يف الطب، وإن ُعِرَف أيضًا 

الذي  بإمكانية إساءة استعماله واالرهتان له. وقد ظهر اهلريوين
عنه حيتوي على الفينتانيل أو نظائره، أو اهلريوين املستعاض 

بالفينتانيل أو نظائره، يف سوق املخدِّرات غري املشروعة ألول 
مرة يف سبعينيات ومثانينيات القرن العشرين مقترنًا بأمساء مثل 

"China White" أو "Tango and Cash اهلريوين"" أو 
ت سيئة السمعة بسبب االصطناعي"، وهي منتجات أصبح

ويبدو أن هناك وضعًا مماثًال  )١٨٤(اجلرعات املفرطة العَرضية.
حيث ُحدِّد الفينتانيل الوارد أساسًا  ٢٠١٤يتطور منذ حنو عام 

من الصنع السري وليس من تسريب املنتجات الصيدالنية 
املحتوية على الفينتانيل يف سوق املؤثرات األفيونية. وتفاَقم هذا 

ب سرعة ظهور نظائر جديدة للفينتانيل ومؤثرات الوضع بسب
أفيونية أخرى مل ُتعتمد لالستعمال الطيب. ويف السنوات 
 األخرية، ارتبط العديد من املؤثرات األفيونية الناشئة بتزايد عدد

                                                                                                 
)١٨٤(  G.L. Henderson, “Fentanyl-related deaths: demographics, 

circumstances, and toxicology of 112 cases”, Journal of Forensic 

Sciences, vol. 36, No. 2 (March 1991), pp. 422-433.  
)١٨٥(  UNODC early warning advisory on new psychoactive 

substances, “Deaths associated with use of emerging 

synthetic opioids” متاح يف٢٠١٦، تشرين الثاين/نوفمرب . :
www.unodc.org.  

  الكارفينتانيل غري خاضع للمراقبة الدولية.  )١٨٦(
لمراقبة الدولية لخيضع السوفنتانيل واأللفنتانيل والرمييفنتانيل   )١٨٧(

، على التوايل، وهي ١٩٩٩و ١٩٨٤و ١٩٨٠ أعواممنذ 
  .١٩٦١مدرجة يف اجلدول األول من اتفاقية سنة 

وتشكل األقراص  ) ١٨٥(اخلطرية والوفيات.املشاكل الصحية 
االصطناعية  واملساحيق اليت حتتوي على املؤثرات األفيونية

املبيعة يف السوق غري املشروعة خطرًا على الصحة العامة بسبب 
تباين كمية ومفعول مكوناهتا النشطة اليت قد تكون يف احلاالت 

أقوى بعشرة أضعاف من  )١٨٦(القصوى، مثل الكارفينتانيل،
املورفني. وقد يتضح أن تلك املنتجات شديدة اخلطورة عند 

رات موصوفة دِّبيع يف الشارع أو كمخريوين املبيعها يف إطار اهل
   طبيًّا مزيفة بدون علم املتعاطي.

  التعاطي الطيب واآلثار الضارة للمؤثرات األفيونية االصطناعية
مرة،  ١٠٠الفينتانيل، الذي يفوق مفعوله مفعول املورفني بنحو 

املتاحة للتعاطي البشري. وتعين  هو أقوى املؤثرات األفيونية
تأثرياته املسكنة واملهدئة القوية أنه ُيتعاطى على نطاق واسع يف 
إدارة اآلالم احلادة ويف التخدير. وتتسم نظائر الفينتانيل الثالثة 
املعتمدة للتعاطي الصيدالين، وهي السوفنتانيل واأللينتانيل 

صر مدة سريانه، بقصر زمن بدء مفعوهلا وق )١٨٧(والرمييفنتانيل،
ويقتصر استعماهلا الطيب على التخدير الوريدي. والكارفينتانيل 
مصمَّم لالستعمال البيطري فقط على احليوانات الكبرية، وهو 

  )١٨٨(غري معتمد لالستعمال اآلدمي.
وحتظى املؤثرات األفيونية االصطناعية بإمكانات موثَّقة جيدًا 

تجسد يف االستجابات إلساءة االستعمال واالرهتان، وهو ما ي
التشريعية الدولية. وقد ُأخضع الفينتانيل، الذي ُركِّب ألول مرة 

، للمراقبة الدولية كإحدى مواد اجلدول األول ١٩٥٩يف عام 
يف إطار االتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة  ١٩٦٤يف عام 
. ويف العقود الالحقة، منت قائمة املواد املجدولة لتشمل ١٩٦١

ر الفينتانيل املعتمدة لالستعمال الطيب لدى البشر، مجيع نظائ
وُأخضع العديد من النظائر اليت مل ُتطوَّر إىل منتجات صيدالنية 

ويف اآلونة  )١٨٩(.١٩٩٠و ١٩٨٨للمراقبة الدولية ما بني عامْي 
األخرية، ُوضع األسيتيل فينتانيل والبوتريفينتانيل حتت املراقبة 

نتانيل، الذي ُركِّب ألول مرة يف وال خيضع الكارفي )١٩٠(الدولية.

)١٨٨(  P. A. J. Janssen, “Potent, new analgesics, tailor-made for 

different purposes”, Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 

vol. 26, No. 3 (June 1982), pp. 262-268.  
)١٨٩(  UNODC, “Fentanyl and its analogues: 50 years on”, Global 

SMART Update 2017, vol. 17 (Vienna, March 2017).  
 ٢٠١٦ام للمراقبة الدولية يف ع ُأخضع األسيتيل فينتانيل  )١٩٠(

وُأخضع  )،١٩٦١(اجلدوالن األول والرابع من اتفاقية سنة 
ن اتفاقية مول (اجلدول األ ٢٠١٧فينتانيل يف عام هلا البوتري

  ).١٩٦١سنة 

٤
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وال يزال املؤثر األفيوين األقوى املتاح جتاريًّا يف  ١٩٧٤عام 
  العامل، للمراقبة الدولية.

وخالل األعوام اخلمسة املاضية، دخل أكثر من اثين عشر مؤثرًا 
أفيونيًّا اصطناعيًّا إضافيًّا سوق املؤثرات األفيونية غري املشروعة، 

تَّجرون اكتشافه يف البحوث اليت ُأجريت ما بني بعضها أعاد امل
ستينيات وتسعينيات القرن العشرين، عندما ُوصفت يف األدبيات 
العلمية ولكنها مل ُتطوَّر إىل منتجات صيدالنية. وتشمل األمثلة 
العديد من نظائر الفينتانيل املطوَّرة ما بني ستينيات وتسعينيات 

نتانيل والبوتريفينتانيل والفورانيل القرن العشرين، مثل األسيتيل في
ويستمر ظهور نظائر الفينتانيل  ) ١٩١(فينتانيل واألوكفينتانيل.

فلورو إيسوبوتري -البارااجلديدة مثل األكريل فينتانيل و
االصطناعية  وهناك عدد من املؤثرات األفيونية )١٩٢(فينتانيل.

املسوَّقة حديثًا اليت ختتلف بناها عن ُبىن تلك املستخدمة يف 
زاوميدات)، ـ(أحد البن AH-7921املمارسات الطبية، مبا فيها 

مركب وثيق ( U-47700(أحد البيبريازينات)، و MT-45و
)، ومجيعها ُركِّب ألول مرة يف سبعينيات AH-7921الصلة بـ

دان يف شرق آسيا وأوروبا وأبلغت بل ) ١٩٣(القرن العشرين.
وأمريكا الشمالية نظام اإلنذار املبكر بشأن املؤثرات النفسانية 
اجلديدة التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية 
عن أربعة عشر من نظائر الفينتانيل وثالثة مؤثرات أفيونية 

 ٢٠١٢تنتمي إىل جمموعات بنائية أخرى ما بني عامْي 
. وتشكل االحتماالت الالمتناهية الستحداث ٢٠١٦و

مرّكبات جديدة من خالل إدخال تغيريات بسيطة على البىن 
  الكيميائية حتديًا متناميًا أمام الضوابط التشريعية.

الصطناعية املؤثرات األفيونية املخاطر املرتبطة بتعاطي ا
  بالتعرض هلا أو

األفيونية ميكن أن يكون لالستعمال غري الطيب للمؤثرات 
االصطناعية عواقب صحية شديدة. ذلك أن التحمل واالرهتان 

كبرية، وقد يصالن إىل مستويات قصوى.  بسرعةيتطوران 
وقبل كل شيء، تنطوي كل حادثة من حوادث التعاطي غري 

                                                                                                 
  راقبة الدولية.ال خيضع الفورانيل فينتانيل واألوكفينتانيل للم  )١٩١(
ري فينتانيل و إيسوبوتفلور-الباراال خيضع األكريل فينتانيل و  )١٩٢(

  للمراقبة الدولية.
 للمراقبة الدولية U-47700و MT-45و AH-7921ختضع املواد   )١٩٣(

ي ، على التوايل، وه٢٠١٧و ٢٠١٦و ٢٠١٥منذ األعوام 
 .١٩٦١من اتفاقية سنة  ١مدرجة يف اجلدول 

)١٩٤(  Australia, Department of Health, Therapeutic Goods 
Administration, “Final decisions and reasons for decisions by 

a delegate of the Secretary to the Department of Health” 
(Canberra, 2015).  

الطيب على خطر كبري فيما يتعلق باجلرعات املفرطة والوفاة 
بية الشائعة بسبب انقباض النَفس، وهو أحد اآلثار اجلان

للمؤثرات األفيونية. وميكن إبطال تأثري اجلرعات املفرطة فعليًّا 
باستخدام النالوكسون، وهو مضاد ملستقبالت "ميو" األفيونية، 

نظائره  لكن ما له أمهيته أن إبطال اجلرعات املفرطة للفينتانيل أو
كثريًا ما يتطلب جرعات كبرية جدًّا من النالوكسون. 

اجة املتنامية لعالج اجلرعات املفرطة، تبذل بعض واستجابةً للح
 )١٩٤(البلدان جهودًا لزيادة توافر النالوكسون، ومنها أستراليا

  )١٩٧(والواليات املتحدة. )١٩٦(وإيطاليا )١٩٥(وكندا
جات ومن املمكن بسهولة أن يكون التعاطي التروحيي للمنت

اد املتعاطون زقاتًال إذا  الصيدالنية اليت حتتوي على الفينتانيل
رات األفيونية اجلرعة أو غريوا طريقة التعاطي. ويزيد تعاطي املؤث

ا ختلو من االصطناعية املصنوعة بطريقة غري مشروعة اخلطر ألهن
دقيقة، وميكن  ما ال ُتوزَّع يف حصص وعادًةالرقابة على النوعية، 

ا الشديد القوة. أن تكون الكميات القليلة منها قاتلة نظرًا ملفعوهل
الصطناعية ويؤدي قيام املتعاطني بتجربة املؤثرات األفيونية ا

مفعوهلا  اجلديدة اليت تفتقر إىل الوضوح من حيث مستويات قوة
  إىل زيادة احتماالت ارتكاب خطأ قاتل.

ومن املمكن أن َتنتج اجلرعة املفرطة أيضًا عن تعاطي مؤثرات 
ات الكفيلة باحليلولة دون أفيونية قوية من دون أخذ االحتياط

استنشاق املادة أو امتصاصها عن طريق اجللد أو األغشية 
املخاطية. وُيعترب االتصال بالفينتانيل أو نظائره شديد اخلطورة 

والواليات املتحدة كلتيهما سجلتا حوادث  كنداحبيث إن 
تتعلق باستشفاء ضباط إنفاذ القانون القائمني على عمليات 

د الكيميائية. وقد أصدرت إدارة إنفاذ القانون ضبط تلك املوا
يف الواليات املتحدة مؤخرًا إنذارات تتعلق بالسالمة فيما خيص 
الفينتانيل والكارفينتانيل تبني اخلطوات الواجب اختاذها يف 
احلاالت اليت قد توجد هبا تلك املواد، مبا يف ذلك التطبيق 

  )١٩٨(الفوري للنالوكسون يف حالة التعرض.

)١٩٥(  Canada, Health Canada, “Availability of Naloxone 
Hydrochloride Nasal Spray (NARCAN®) in Canada”, 6 July 

  .www.hc-sc.gc.ca. متاح يف: 2016
)١٩٦(  Simon R. Lenton and Kim M. Hargreaves, “Should we conduct a 

trial of distributing naloxone to heroin users for peer administration 
to prevent fatal overdose?” Medical Journal of Australia, vol. 173, 

No. 5 (September 2000), pp. 260-263.  
)١٩٧(  US Department of Health and Human Services, The Opioid 

Epidemic: By the Numbers, June 2016.  
)١٩٨(  US Drug Enforcement Administration, DEA Officer Safety Alert, 

Fentanyl – A Real Threat to Law Enforcement :متاح يف .
www.dea.gov/video_clips/Fentanyl%20Roll%20Call%20Video.mp4.  
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  ااملؤثرات األفيونية االصطناعية واالّتجار هب صنع
وفقًا إلدارة إنفاذ القانون، فإن أزمة الفينتانيل احلالية يف 
الواليات املتحدة يؤججها أساسًا الصنع غري املشروع 

اليت ُتستورد بطريقة غري مشروعة  ) ١٩٩(للفينتانيل ونظائره،
باعتبارها كذلك أو ُتركَّب من سالئف مستوردة. وتتسم 
املواد واألدوات املستخدمة يف تركيب الفينتانيل وصنع أقراصه 
باخنفاض تكلفتها وسهولة احلصول عليها من الباعة املوجودين 
عرب اإلنترنت، كما أن التركيب ال يتطلب مهارات خمتربية 

مما ُيسهِّل صنعها على نطاق ضيق بواسطة املنظمات  متطورة،
رات. ومعظم الفينتانيل دِّاالّتجار باملخالصغرية الضالعة يف 

الذي ُضبط مؤخرًا يف الواليات املتحدة من منشأ غري 
صيدالين، وجرى تركيبه باستعمال ما ُيطلق عليه "درب 
ين سيغفريد" الذي ُوصف ألول مرة يف مثانينيات القرن العشر

  وُيعترب تنفيذه سهًال نسبيًّا.
-Nادة والسالئف الكيميائية املستخدمة يف هذا الدرب هي امل

فينيتيل -N-أنيلينو-٤) أو مشتقها NPPبيبرييدون (-٤-فينيتيل
انيل املبلَّغ ). وميكن تركيب أغلبية نظائر الفينتANPPبيبرييدين (

مية يف السنوات رعنها ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجل
انيل والفورانيل األخرية، مبا فيها األسيتيل فينتانيل والبوتريفينت

-٤ادة ) أو مNPPبيبرييدون (-٤-فينيتيل-Nفينتانيل، من مادة 
تان ). وقد ُأخضعت هاANPPفينيتيل بيبرييدين (-N-أنيلينو

د أن هناك . بي٢٠١٧السليفتان للمراقبة الدولية يف آذار/مارس 
ت طويل، ة من نظائر الفينتانيل املعروفة منذ وقجمموعة كبري

ينيات من وُأخضعت للمراقبة الدولية ما بني الستينيات والتسع
ت األفيونية القرن العشرين، وال يبدو أهنا ترتبط بأزمة املؤثرا

-Nادة مميكن إنتاجها من   احلالية يف الواليات املتحدة، ال
يل فينيت-N-يلينوأن-٤مادة   ) أوNPPبيبرييدون (-٤-فينيتيل

  ).ANPPبيبرييدين (
   

                                                                                                 
)١٩٩(  United States, Drug Enforcement Administration, “Counterfeit 

prescription pills containing fentanyls: a global threat”. DEA 
Intelligence Brief. DEA-DCT-DIB-021-16 (2016).  

  ٢١الشكل 
العدد السنوي للمؤثرات األفيونية املبلَّغ عنها إىل مكتب 

  ٢٠١٦-٢٠١٢األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، 

    
املصدر: مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، نظام اإلنذار 
املبكر بشأن املؤثرات النفسانية اجلديدة. تقتصر على املؤثرات األفيونية 
االصطناعية املبلَّغ عنها على سبيل املؤثرات النفسانية اجلديدة (أي اليت 

انات اخلاصة بعام ختلو من استعمال طيب معتمد يف الوقت احلايل). البي
  أولية. ٢٠١٦

  
وتشمل البيانات املبلَّغة إىل مكتب األمم املتحدة املعين 
باملخدِّرات واجلرمية بشأن املختربات املفكَّكة اليت اسُتخدمت 

زليًّا واحدًا ـلصنع الفينتانيل ثالث حاالت يف كندا (خمتربًا من
 ، ومرفقًا٢٠١١ومرفقًا واحدًا باحلجم الصناعي يف عام 

زليًّا ـ)، وخمتربًا من٢٠١٢حجمه من متوسط إىل كبري يف عام 
)، ٢٠١١زليًّا يف سلوفاكيا (ـ)، وخمتربًا من٢٠١٥يف أملانيا (

يف االحتاد  )٢٠٠(ميثيل فينتانيل-٣وحالة واحدة من صنع مادة 
زلية يف الواليات املتحدة ـ)، وثالثة خمتربات من٢٠١٤الروسي (

  ).٢٠١٥يف عام ، واثنني ٢٠١٣(واحدًا يف عام 
وكثريًا ما تقتصر مصادر املؤثرات األفيونية االصطناعية املبيعة يف 
األسواق غري املشروعة على منطقة دون إقليمية بعينها أو بلد بعينه. 
 ففي أمريكا الشمالية، على سبيل املثال، يشيع بيع املؤثرات األفيونية
االصطناعية على سبيل اهلريوين املغشوش/املستبدل أو 
املستحضرات الصيدالنية املزيفة اليت تشبه األقراص املوصوفة طبيًّا. 
ويف أستراليا وأملانيا، ُيَعدُّ الفينتانيل املسرَّب من املنتجات الصيدالنية 
املؤثر النفساين االصطناعي الرئيسي املعرَّض لالستعمال غري الطيب. 

إستونيا، يباع الفينتانيل أو نظائره املنَتجة بشكل سري على أنه  ويف
  املخدِّر املفضل.

 عام يفميثيل فينتانيل للمراقبة الدولية -٣ُأخضعت مادة   )٢٠٠(
  ).١٩٦١ (يف اجلدولني األول والرابع من اتفاقية سنة ١٩٨٨

املؤثرات األفيونية االصطناعية األخرى
نظائر الفينتانيل
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ظرًا لقوة ناالصطناعية،  وكثريًا ما توجد املؤثرات األفيونية
 مفعوهلا، بكميات ضئيلة يف املنتجات املتاحة، سواء
 كمستحضرات صيدالنية، أو مواد مصنَّعة على حنو غري

إىل  مشروع أو ضمن خليط، مع اهلريوين مثًال. ويؤدي هذا
 أن ينطوي الكشف عن هذه املواد على حتديات كبرية يف

بشأن  نقص البالغاتاملخترب اجلنائي، وميكن أن يؤدي إىل 
  مدى ظهورها يف السوق.

 ): هل هي مصدرGBLبوتريوالكتون (-غامامادة   -٨-باء
  )؟GHBهيدروكسي الزُّبد (-غاماجاهز حلمض 

) يف الطب GHBهيدروكسي الزُّبد (-غاماُيستخدم محض 
كمساعد يف التخدير اجلراحي ويف االنسحاب من تعاطي 

-غاما. ويؤدي التأثري املخمِّد حلمض الكحول أو األفيونيات
) على اجلهاز العصيب املركزي إىل GHBهيدروكسي الزُّبد (

االسترخاء وتقليص الكبت والشعور بالنشوة واهللوسات 
وهي عوامل حتفز التعاطي التروحيي للمادة. ويف  –اخلفيفة 

-غاماسوق املخدِّرات غري املشروعة، ُيعرف محض 
) بأمساء متداولة يف الشارع، مثل GHBهيدروكسي الزُّبد (

"G"و"اإلكستاسي السائل" و "Georgia Home Boy "
"، وهو يرتبط باالعتداء اجلنسي Grievous Bodily Harmو"

ويؤدي التعاطي املزمن حلمض  )٢٠١(الذي تيسره املخدِّرات.
)، الذي ُأخضع للمراقبة GHBهيدروكسي الزُّبد (-غاما

رهتان الفسيولوجي والبدين ، إىل اال٢٠٠١الدولية يف عام 
-غاماوظهور متالزمات االنسحاب. ويصبح محض 

) شديد اخلطورة لدى بلعه مع GHBهيدروكسي الزُّبد (
الكحول أو غريه من املسّكنات، وميكن أن تؤدي اجلرعات 

) إىل الغيبوبة GHBهيدروكسي الزُّبد (-غامااملفرطة من محض 
  وانقباض النَفس والوفاة.

) سببًا لعدد GHBهيدروكسي الزُّبد (-غاما واعُترب محض
متزايد من الوفيات، وخصوصًا يف املناطق دون اإلقليمية 

                                                                                                 
ة للمخدِّرات املبادئ التوجيهية للتحاليل اجلنائيانظر أيضًا   )٢٠١(

 إلجراميةاألعمال االيت تيسِّر االعتداء اجلنسي وغريه من 
)ST/NAR/45.(  

)٢٠٢(  EMCDDA, Hospital Emergency Presentations and Acute 
Drug Toxicity in Europe: Update from the Euro-DEN Plus 
Research Group and the EMCDDA, Rapid Comunication 
Series (Luxembourg, Publications Office of the European 

Union, August 2016).  
)٢٠٣(  Joanna Hockenhull, Kevin G. Murphy and Sue Paterson, “An 

observed rise in γ-hydroxybutyrate-associated deaths in 
London: evidence to suggest a possible link with concomitant 

rise in chemsex”, Forensic Science International, vol. 270, 
No. 1 (January 2017), pp. 93-97.  

املتقدمة النمو، مبا فيها أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية 
والوسطى وأستراالسيا. ووجدت دراسة أوروبية ُأجريت 

) يأيت يف GHBهيدروكسي الزُّبد (-غاماحديثًا أن محض 
لرابعة بصفته أشيع املخدِّرات املبلَّغ عنها يف حاالت املرتبة ا

ويف  )٢٠٢(الطوارئ يف املستشفيات، وهو يف اجتاه تصاعدي.
، ُسجلت زيادة كبرية يف الوفيات املرتبطة حبمض ٢٠١٥عام 
) يف لندن، حيث أشار ما GHBهيدروكسي الزُّبد (-غاما

إىل  يف املائة من قيود السرية الـَمرضية للحاالت ٢٥نسبته 
تعاطي املخدرات ألغراض ( chemsex وجود ارتباط مبا ُيسمى

ومع ذلك، ُيحتمل أن يقلَّ اإلبالغ عن احلاالت  )٢٠٣(.جنسية)
املميتة ألن املخدِّر كثريًا ما ال ُيتضمن يف التحاليل الروتينية، 

   ويتسم بقصر نصفه العمري مما حيدُّ من الكشف السّمي.
) للمراقبة GHBهيدروكسي الزُّبد (-غاماوبينما خيضع محض 
، فإن املادة الكيميائية الوثيقة الصلة ١٩٧١مبوجب اتفاقية سنة 

وهي مذيب  ) ٢٠٤()،GBLبوتريوالكتون (-غاماهبا، وهي 
وكاشف مهم يف الصناعة، ال ختضع للمراقبة الدولية. وملادة 

) استخدام مشروع واسع النطاق GBLبوتريوالكتون (-غاما
حيث تقترب االحتياجات العاملية من مئات يف الصناعة، 

 ٥٠٠اآلالف من األطنان، وتصل فرادى الشحنات إىل 
) GBLبوتريوالكتون (-غاماكما تعمل مادة  ) ٢٠٥(طن.

) حيث GHBهيدروكسي الزُّبد (-غاماكمخدر أويل حلمض 
تتحول بسهولة إىل هذا األخري بعد البلع، وتولِّد الطيف الكامل 

-غاماة على ذلك، توفر مادة من التأثريات. وعالو
) مصدرًا جاهزًا كسليفة فورية لصنع GBLبوتريوالكتون (

  ) بطريقة سرية.GHBهيدروكسي الزُّبد (-غامامحض 
بوتريوالكتون -غاماومن الصعب تقييم مدى تداول مادة 

)GBL لألغراض غري الصناعية مثل االستهالك البشري املباشر (
) بطريقة GHBكسي الزُّبد (هيدرو-غاماأو التحويل إىل محض 

غري مشروعة. بيد أن التقارير األخرية الصادرة عن املرصد 
األورويب للمخدرات وإدماهنا واليوروبول بشأن السوق 

هيدروكسي -غاماهناك مادة أخرى وثيقة الصلة حبمض   )٢٠٤(
)، وهي BD ،BDO-1,4بوتانديول (-٤،١) هي GHBالزُّبد (

بسهولة إىل  يف الصناعة. وميكن حتويلها استعماهلامادة يشيع 
يائي ) بالتركيب الكيمGHBهيدروكسي الزُّبد (-ماغامحض 

ر نُدأنه ي  اجلسم البشري أيضًا. بيدأو، من حيث املبدأ، يف
ة. وال لألغراض التروحيي BD-1,4مادة  استهالكاإلبالغ عن 
  للمراقبة الدولية. BD-1,4ختضع مادة 

)٢٠٥(  “Critical review of psychoactive substances: gamma-

butyrolactone (GBL)” in WHO Expert Committee on Drug 

Dependence: Thirty-sixth Report. 

٤
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) تشري إىل أن الصنع GBLبوتريوالكتون (-غامااألوروبية ملادة 
الكبري احلجم من أجل سوق املخدِّرات يبدو مركَّزًا يف هولندا، 

حيانًا يف نفس مكان صنع غريها من املخدِّرات وهو حيدث أ
االصطناعية املتعاطاة على حنو غري مشروع مثل املدما أو 

-غاماويوفر ذلك صلة بني مادة  ) ٢٠٦(األمفيتامني.
) وصنع املخدِّرات غري املشروعة GBLبوتريوالكتون (

  واالّتجار هبا بطريقة سرية.
بوتريوالكتون -غاماويف الواقع، قد يكون استعمال مادة 

)GBL هيدروكسي الزُّبد -غاما) كمخدِّر أويل حلمض
)GHB أكثر انتشارًا مما هو مفترض، حيث تشري دراسات (

ضيقة النطاق إىل احتمال أن يبلِّغ املتعاطون ذاتيًّا باخلطأ عن 
) بينما يكونون GHBهيدروكسي الزُّبد (-غاماابتالع محض 

). ويف GBLتريوالكتون (بو-غامايف احلقيقة قد ابتلعوا مادة 
أوروبا وأوقيانوسيا وأمريكا الشمالية، يف البلدان اليت ختضع 

) للمراقبة الوطنية، GBLبوتريوالكتون (-غامافيها مادة 
) GBLبوتريوالكتون (-غاماُضبطت كميات كبرية من مادة 

إىل كانون األول/ديسمرب  ٢٠١٥من كانون الثاين/يناير 
كيلوغرام  ١٠٠ات تتجاوز الـ، مبا يف ذلك عدة شحن٢٠١٦

طنًّا من  ١٥وضبطية واحدة كبرية على حنو استثنائي قوامها 
) يف بولندا يف آذار/مارس GBLبوتريوالكتون (-غامامادة 
كانت قاصدة هولندا. ويستلزم طلب مثل تلك  ٢٠١٦

الكميات الكبرية، وتقسيمها ضمن شحنات أصغر، وتوزيعها 
نظيم وقاعدة مناِظرة يف الكرب من بنجاح، قدرًا معيَّنًا من الت

 ٢٠١٣املستهلكني. وبالفعل، خلصت دراسة ُأجريت يف عام 
جتمع بني عمليات الرصد عرب اإلنترنت والتغليف وحتاليل 

) منظَّمة GBLبوتريوالكتون (-غاماالنظائر إىل أن سوق مادة 
حسب ثالثة مستويات: مرحلة الصنع املوجودة يف الصني 

ومستوى متوسط للتوزيع عرب اإلنترنت  وأملانيا أساسًا؛
يستضاف يف هولندا أساسًا؛ واملستهلكون الذين يقدمون 

  )٢٠٧(طلبياهتم عرب اإلنترنت.

                                                                                                 
)٢٠٦(  EMCDDA and Europol, EU Drug Markets Report: In-Depth 

Analysis.  
)٢٠٧(  Diego Pazos and others, “Combining Internet monitoring 

processes, packaging and isotopic analyses to determine the 

market structure: example of gamma butyrolactone”, Forensic 

Science International, vol. 230, Nos. 1-3 (2013), pp. 29-36.  
ية األساسية، القائمة النموذجية لألدومنظمة الصحة العاملية،   )٢٠٨(

لت يف ) (ُعد٢٠١٥ِّ(نيسان/أبريل  القائمة التاسعة عشرة
  ).٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب 

"الكيتامني (اسم دويل غري مسجل): تقرير دراسة استقصائية"،   )٢٠٩(
ُقدَِّم إىل جلنة خرباء منظمة الصحة العاملية املعنية باالرهتان 

-غاماوبالنظر إىل الشحنات الكبرية احلجم من مادة 
، ٢٠١٦و ٢٠١٥) املضبوطة يف عامْي GBLبوتريوالكتون (

ة حتاول يبدو من املعقول تصور أن اجلماعات اإلجرامية املنظم
). بيد أنه نظرًا GBLبوتريوالكتون (-غامازيادة توافر مادة 

هيدروكسي الزُّبد -غامالتحول هذه املادة بسرعة إىل محض 
)GHB ،عند بلعها، فإن من الصعب، من املنظور اجلنائي (

حتديد أي املادتني ابُتلع يف البداية استنادًا إىل السوائل البشرية. 
-غاماوبذلك ال يزال من غري املؤكد مدى استخدام مادة 

هيدروكسي -غاما) كسليفة حلمض GBLبوتريوالكتون (
  ) أو استهالكها مباشرة.GHBالزُّبد (
  يا يف ازدياد يف جنوب شرق آسكيتامنيعرض ال -٩-باء

تدرج منظمة الصحة العاملية الكيتامني، وهو خمدِّر بشري 
وبيطري ُيستخدم على نطاق واسع، كأحد األدوية 

املتزايد يف أسواق  وقد أدى حضور الكيتامني )٢٠٨(األساسية.
بلدًا  ٧٠املخدِّرات غري املشروعة إىل جدولته كمادة مراَقبة يف 

ردت على دراسة استقصائية ملنظمة  )٢٠٩(بلد ١٠٠من بني 
. وفيما خيص التعاطي غري الطيب، ٢٠١٥الصحة العاملية يف عام 

عادًة ما ُيقدَّم الكيتامني يف شكل مسحوق، وإن أمكن توافره 
باع يف األسواق غري املشروعة حتت أمساء كأقراص، وهو ي

"، وكمنتجات راسخة مثل Kخمتلفة متداولة يف الشارع مثل "
أقراص "اإلكستاسي" أو امليثامفيتامني (تايلند 

للمتعاطني الغافلني يف بعض األحيان. ويف  )٢١٠(وإندونيسيا)،
، طلبت الصني أن ُينظر يف جدولة الكيتامني يف ٢٠١٤عام 

ت الدولية ملراقبة املخدِّرات لكبح إساءة إطار االتفاقيا
ولكن أوصت منظمة الصحة العاملية بعدم  ) ٢١١(استعماله،

إخضاع الكيتامني للمراقبة الدولية على أساس أن ذلك قد يؤثر 
  )٢١٢(على توافره من أجل االستعمال الطيب.

ويف دراسة استقصائية أجرهتا منظمة الصحة العاملية يف عام 
اطي الكيتامني لألغراض غري الطبية لدى ، ُأبلغ عن تع٢٠١٥

بلدان حددت فئات فرعية حمددة من  ١٠بلدًا، منها  ٣٢
يف للعقاقري يف دورهتا السابعة والثالثني، املعقودة يف جنيف 

  .٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠إىل  ١٦الفترة من 
)٢١٠(  APAIC, Synthetic drug trends, National trends: Indonesia (1 

December 2014) and Thailand (14 February 2017) :متاح يف .
www.apaic.org.  

واد مذكرة األمانة بشأن التغريات يف نطاق مراقبة امل  )٢١١(
)E/CN.7/2015/7.(  

)٢١٢(  WHO Expert Committee on Drug Dependence Thirty-

seventh Report, WHO Technical Report Series, No. 998 

(Geneva, World Health Organization, 2015).  
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-١٦السكان تتعاطى الكيتامني: الشباب، والذكور (يف سن 
عامًا)، ونزالء السجون، واملوظفون الطبيون، ومرتادو  ٢٤

النوادي الليلية، ومرتادو احلانات أو احلفالت، ومتعاطو 
ويشار إىل أن التعاطي غري  )٢١٣(غراض التروحيية.املخدِّرات لأل

الطيب للكيتامني زاد يف كل واحدة من السنوات الست املاضية 
يف (برِّ) الصني، ولكن يبدو أنه يف تراجع يف هونغ كونغ، 

استنادًا إىل بيانات تسجيل متعاطي املخدِّرات  -الصني، حيث 
يف املائة  ٤٦نسبة تراجع عدد متعاطي الكيتامني املبلَّغ عنهم ب -

شخص يف عام  ٣ ٦٠٠خالل السنوات اخلمس املاضية، من 
. ويف الواليات ٢٠١٥شخصًا يف عام  ١ ٩٧٤إىل  ٢٠١١

املتحدة، بقي التعاطي يف العام املاضي يف أوساط طالب الصف 
الثاين عشر دون تغريات سنوية مهمة خالل الفترة ما بني عامْي 

يف  ١,٥يف املائة و ١,٢، حيث تراوح بني ٢٠١٦و ٢٠١٣
 ٢٠١٠ويف إنكلترا وويلز، وبعد ذروة يف عامْي  )٢١٤(املائة.

، بدا انتشار تعاطي الكيتامني يف العام املاضي آخذًا ٢٠١١و
يف التراجع، حيث عادت أرقام االنتشار الواردة يف االستقصاء 

إىل  ٢٠١٦و ٢٠١٥بشأن تعاطي املخدِّرات يف عامْي 
 ٢٠٠٦ة ألول مرة يف عامْي مستويات خط األساس املسجل

  )٢١٥(.٢٠٠٧و
السابق كان  ورغم أن الكيتامني املبيع يف أسواق املخدِّرات يف

ع غري ُيسرَّب عادًة من القطاع الصيدالين، فقد ظهر الصن
 املشروع يف السنوات األخرية كمصدر مهم، وخصوصًا يف

ًا غري خمترب ٨٩شرق وجنوب شرق آسيا. ويف الصني، ُفكَِّك 
م خمتربًا يف عا ١١٨، و٢٠١٤للكيتامني يف عام مشروع 
ل ، يف حني فككت السلطات الوطنية يف ماليزيا أو٢٠١٣

. ٢٠١٦ مرفق على اإلطالق لصنع الكيتامني يف البلد يف عام
كيتامني ومن بني البلدان األخرى اليت أبلغت عن خمتربات ال

ند )، واهل٢٠١٣كندا (خمترب واحد يف عام  ٢٠١٠منذ عام 
ترب واحد )، والواليات املتحدة (خم٢٠١٢رب واحد يف عام (خمت

  ).٢٠١٣يف عام 
  

                                                                                                 
الكيتامني (اسم دويل غري مسجل): تقرير دراسة "  )٢١٣(

املعنية ة العاملية ُقدَِّم إىل جلنة خرباء منظمة الصح"، استقصائية
  .باالرهتان للعقاقري يف دورهتا السابعة والثالثني

)٢١٤(  United States, National Institute on Drug Abuse, 

“Monitoring the future study: trends in prevalence of various 

drugs” :متاح يف .www.drugabuse.gov.  

  ٢٢الشكل 
انتشار تعاطي الكيتامني يف إنكلترا وويلز، اململكة املتحدة، 

٢٠١٥/٢٠١٦-٢٠٠٦/٢٠٠٧  

  
 :Home Office of the United Kingdom, “Drug misuseاملصدر: 

findings from the 2015 to 2016 CSEW”, data tables, 2nd edition.    
وزاد متوسط عدد البلدان/األقاليم املبلِّغة عن مضبوطات 

 ٢٠١٢-٢٠١٠بلدًا/إقليمًا خالل الفترة  ٢١من  الكيتامني
. وإضافًة إىل ٢٠١٥-٢٠١٣بلدًا/إقليمًا خالل الفترة  ٢٧إىل 

ذلك، ُأبلغ عن زيادات كبرية يف كميات الكيتامني املضبوطة 
، وهو ما ُيعزى أساسًا إىل ٢٠١٢على الصعيد العاملي منذ عام 

بلغت  ،٢٠١٥الزيادات يف املضبوطات يف الصني. ويف عام 
طنًّا، وهي أكرب كمية  ٢٣املضبوطات العاملية من الكيتامني 

ُتسجَّل منذ شروع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات 
  .١٩٩٩واجلرمية يف الرصد املنهجي يف عام 

وتتباين نسبة الكيتامني املضبوط يف خمتلف املناطق دون 
شرق وجنوب  . فقد مثَّل٢٠١٠اإلقليمية تباينًا كبريًا منذ عام 

يف املائة من الكميات املضبوطة على الصعيد  ٦٥شرق آسيا 
 ٦، يف حني مثَّلت أوروبا وجنوب آسيا ٢٠١٠العاملي يف عام 

طن) على التوايل.  ١يف املائة ( ١٠كيلوغرام) و ٨٠٠يف املائة (
، مثَّلت منطقة شرق وجنوب شرق آسيا ٢٠١٥وحبلول عام 

ملتحدة اُأخضع الكيتامني للمراقبة ألول مرة يف اململكة   )٢١٥(
ىل ، وانتقل إ٢٠٠٦كأحد خمدِّرات الفئة جيم يف عام 

  .٢٠١٤جدول الفئة باء األكثر صرامة يف عام 

ات
خدر

ي امل
عاط
ار ت
نتش
ا

 

عامًا ٥٩-١٦الكيتامني، التعاطي يف العام املاضي، 
عامًا ٢٤-١٦، التعاطي يف العام املاضي، الكيتامني
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لية من الكيتامني املضبوطة على يف املائة من الكمية اإلمجا ٩٧
 ١٩,٦الصعيد العاملي يف تلك السنة، وذلك يف الصني أساسًا (

طن) وهونغ كونغ،  ١,٨طنًّا)، مبا فيها مقاطعة تايوان الصينية (
 طن). ٠,٥الصني (

   
  ٢٣الشكل 

، كميات الكيتامني املضبوطة على الصعيد العاملي
٢٠١٥-٢٠١٠  

    
املصدر: مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، الردود على 

    .٢٠١٥-٢٠١٠االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية، 
ولكمية الكيتامني املضبوطة يف شرق وجنوب شرق آسيا 
أمهيتها أيضًا لدى مقارنتها مبثيالهتا من املخدِّرات األخرى 

يف املنطقة دون اإلقليمية. فعلى سبيل املثال، كانت  املتعاطاة
ضعف كمية اهلريوين  ٢٠١٥كمية الكيتامني املضبوطة يف عام 

  طنًّا). ١١(
ويف حني ُيعتقد أن الكيتامني املصنوع يف خمتربات سرية يف بّر 

الصني ُيستهلك حمليًّا أساسًا، يوجد اّتجار إىل ماكاو، الصني؛ 
لدان أخرى. ولوحظ أن هونغ كونغ، وهونغ كونغ، الصني؛ وب

الصني، عبارة عن موقع عبور للكيتامني من برّ الصني يف طريقه 
  )٢١٦(إىل بلدان أخرى.

   
  ٢٤الشكل 

نسبة كمية الكيتامني املضبوطة، حسب املنطقة دون 
  ٢٠١٥-٢٠١٠اإلقليمية/اإلقليم، 

    
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، الردود على املصدر: 

  .٢٠١٥-٢٠١٠االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية، 

                                                                                                 
)٢١٦(  APAIC, Synthetic drug trends, National trends: Hong Kong, 

China, and Thailand, 14 February 2017.  
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جنوب آسيا
أوروبا
شرق وجنوب شرق آسيا
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  املرفق
    ٢٠١٥، وعلى الصعيد العامليو"اإلكستاسي"، حسب املنطقة  (أ)االنتشار السنوي لتعاطي األمفيتامينات معدل  

  املنطقة  وأ املنطقة 
 دون اإلقليمية

 "اإلكستاسي"املصروفة بوصفة طبية األمفيتامينات واملنّشطات
 االنتشار (نسب مئوية)معدل العدد (باآلالف)االنتشار (نسب مئوية)معدلالعدد (باآلالف)

 األعلىاألدىنأفضل تقدير األعلىاألدىنأفضل تقديراألعلىاألدىنأفضل تقديراألعلىاألدىنأفضل تقدير
 ٠,٠٦٠,٣٣ ٠,٢٢ ٠,٢٣١,٥٤٤٣٠١٣٩٠١٦٠٢ ٩٠٠٥٥٢٠١١٥٠١٠٠,٩٠أفريقيا

 -- ------ ----شرق أفريقيا
 -- ----٠,٢٠٠,٩٨ ٨٦٠٢٩٠٤٣٠١٠,٥٨مشال أفريقيا
 -- ------ ----اجلنوب األفريقي
غرب أفريقيا

 ووسطها
---- ------ -- 

 ٠,٥٠٠,٥٣ ٠,٥١ ٠,٩٥١,٣٣٣٧٠٣٢٨٠٣٥١٠٣ ٥٠٠٧٢٧٠٦٨٠٠٨١,١٣القارة األمريكية
 ٠,٠٣٠,٤٧ ٠,٠٥١,٩١٤٠١٠١٣٠٠,١٦ ٢٤٠١٠٥٤٠٠,٨٦يـالكاريب
 ٠,٠٣٠,١١ ٠,٥٢٠,٩٥٢٠١٠٣٠٠,٠٦ ٢٠٠١٥٠٢٧٠٠,٧١الوسطىأمريكا

 ٠,٨٩٠,٨٩ ٠,٨٩ ١,٦٩٢,٢٦٨٦٠٢٨٦٠٢٨٦٠٢ ٣٤٠٦٤٣٠٥٢٦٠٧١,٩٧أمريكا الشمالية
 ٠,١٤٠,١٧ ٠,٢٤٠,٢٦٤٤٠٤٠٠٤٩٠٠,١٦ ٧٠٠٦٨٠٧٣٠٠,٢٥أمريكا اجلنوبية

 ٠,٠٦٠,٧٩ ٠,٤٣ ٠,١٥١,٢٦٤٩٠١٢٨٨٠١١٠٠٢٣ ٦٩٠٢٠٤٠٠٤٩٨٠٣٦٠,٧٠آسيا
 -- ------ ----آسيا الوسطى

 -- ------ ----شرق وجنوب شرق آسيا
الشرقان األدىن

واألوسط/جنوب غرب 
 آسيا

٠,٢٠٠,٥٥ ٨٩٠٥٨٠٥٨٠١٠,٣١---- -- 

 -- ------ ----جنوب آسيا
 ٠,٥٩٠,٨٦ ٠,٦٩ ٠,٣٦٠,٥٩٧٥٠٣٢٠٠٣٧٠٠٤ ٤٦٠٢٩٤٠١٢٥٠٣٠,٤٥أوروبا

 ٠,٤٠٠,٩١ ٠,٥٩ ٠,١٨٠,٥٦٣٤٠١٩٠٠٠٧٠٢ ٧٢٠٤١٠٢٦٠١٠,٣٢شرق وجنوب شرق أوروبا
 ٠,٧٢٠,٨٣ ٠,٧٥ ٠,٤٨٠,٦٢٤٠٠٢٢٩٠٢٦٤٠٢ ٧٤٠١٥٤٠١٩٨٠١٠,٥٥أوروبا الغربية والوسطى

 ٢,٢٢٢,٤٩ ٢,٤٢ ١,٥١٢,٠٨٦١٠٥٦٠٦٣٠ ٤٨٠٣٨٠٥٣٠١,٩١أوقيانوسيا
   ٠,١٩٠,٧١ ٠,٤٥ ٠,٣٠١,٢٤٦٥٠٢١٣١٠٩١١٠٣٤ ٠٣٠٣٧٥٢٠١٤٧٠٠٥٩٠,٧٧التقدير العاملي

  ية أخرى.املصدر: تقديرات مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية استنادًا إىل بيانات االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية ومصادر رمس
  تشمل األمفيتامينات األمفيتامني وامليثامفيتامني على حد سواء. (أ)

٤
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 مسرد املصطلحات

  
األشخاص الذين يعانون من اضطرابات ناشئة عن تعاطي 
املخدِّرات/األشخاص املصابون باضطرابات ناشئة عن تعاطي 

موعة فرعية من األشخاص الذين يتعاطون جم — املخدِّرات
املخدِّرات. واألشخاص املصابون هبذه االضطرابات حيتاجون 
إىل العالج والرعاية الصحية واالجتماعية وإعادة التأهيل. وُيعترب 

  االرهتان من اضطرابات تعاطي املخدِّرات.
تضم شىت  جمموعة فرعية من املؤثِّرات األفيونية — األفيونيات

املنتجات املشتقة من نبتة خشخاش األفيون، مبا يف ذلك األفيون 
  واملورفني واهلريوين.

جمموعة من املنشطات األمفيتامينية تشمل  — األمفيتامينات
  األمفيتامني وامليثامفيتامني.

مصطلح عام يشري إىل القلويدات املنتجة  — املؤثرات األفيونية
ات)، ونظائرها االصطناعية من خشخاش األفيون (األفيوني

(املؤثرات األفيونية املوصوفة طبيًّا أو الصيدالنية أساسًا)، 
  ومركَّباهتا اليت يتم توليفها داخل اجلسم.

مواد للتعاطي، إمَّا يف شكل نقي  — املؤثِّرات النفسانية اجلديدة
أو يف شكل مستحضر، غري خاضعة للمراقبة مبوجب االتفاقية 

، ولكن ١٩٧١أو اتفاقية سنة  ١٩٦١ات لسنة الوحيدة للمخدِّر
قد تشكِّل خطرًا على الصحة العامة. ويف هذا السياق، ال تشري 
عبارة "اجلديدة" بالضرورة إىل مواد اخُترعت حديثًا بل إىل مواد 

  أصبحت متاحة حديثًا.
جمموعة مواد مؤلَّفة من منشطات  — املنشطات األمفيتامينية

ة الدولية يف اتفاقية املؤثرات العقلية اصطناعية ُأخضعت للمراقب
، وتنتمي إىل جمموعة املواد املسمَّاة األمفيتامينات، ١٩٧١لسنة 

اليت تشمل األمفيتامني وامليثامفيتامني وامليثكاثينون ومواد فئة 
امليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني  -٤  ،٣"اإلكستاسي" (

)MDMA.(ونظائره (  
ج اضطرابات تعاطي الوقاية من تعاطي املخدرات وعال

اهلدف من "الوقاية من تعاطي املخدِّرات" هو  — املخدِّرات
منع أو تأخري بدء تعاطي املخدِّرات، وكذلك الوقاية من اإلصابة 
باالضطرابات الناشئة عنه أو تأخريها. وحاملا حيدث اضطراب 
تعاطي املخدِّرات، تكون هناك حاجة إىل العالج والرعاية 

  وإعادة التأهيل.
مستخَلص من أوراق  — عجينة الكوكا (أو قاعدة الكوكا)

شجرية الكوكا. وينتج الكوكايني (اهليدروكلوريد والقاعدة) 
  من تنقية عجينة الكوكا.

قاعدة الكوكايني الناجتة من  — كوكايني "الكراك"
هيدروكلوريد الكوكايني عن طريق عملية حتويل جتعله مناسبًا 

  للتدخني.
األشخاص الذين يستهلكون  — املخدِّرات اإلشكاليونمتعاطو 

املخدِّرات استهالكًا ينطوي على خماطر شديدة، مثل األشخاص 
الذين يتعاطون املخدِّرات باحلقن و/أو األشخاص الذين 
يتعاطون املخدِّرات يوميًّا و/أو األشخاص املشخَّصني على أهنم 

(التعاطي الضار  يعانون من اضطرابات تتعلق بتعاطي املخدِّرات
للمخدِّرات أو االرهتان هلا)، استنادًا إىل املعايري السريرية الواردة 
يف "دليل االضطرابات العقلية التشخيصي واإلحصائي" 

)Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (الطبعة اخلامسة) الصادر عن رابطة الطب النفسي (
 Internationalالدويل لألمراض" (األمريكية، أو "التصنيف 

Classification of Diseases (التنقيح العاشر) الصادر عن (
  منظمة الصحة العاملية.
إمجايل عدد األشخاص املندرجني  — معدل االنتشار السنوي

يف فئة عمرية معيَّنة الذين تعاطوا خمدِّرًا معيَّنًا مرة واحدة على 
 على عدد األشخاص املندرجني األقل يف السنة السابقة، مقسومًا

  يف تلك الفئة العمرية، وُيعبَّر عنه بالنسبة املئوية.
  هيدروكلوريد الكوكايني. — ملح الكوكايني

   



 

61 

  
 املجموعات اإلقليمية

  
التسميات اإلقليمية يستخدم تقرير املخدِّرات العاملي عددًا من 

ودون اإلقليمية. وهذه التسميات ليست رمسية، وهي معرَّفة 
  على النحو التايل:

شرق أفريقيا: إثيوبيا، إريتريا، أوغندا، بوروندي، جزر   • 
زانيا املتحدة، جيبويت، رواندا، ـالقمر، مجهورية تن

  سيشيل، الصومال، كينيا، مدغشقر، موريشيوس
تونس، اجلزائر، جنوب السودان، مشال أفريقيا:   • 

  السودان، ليبيا، مصر، املغرب
اجلنوب األفريقي: أنغوال، بوتسوانا، جنوب أفريقيا،   • 

زامبيا، زمبابوي، سوازيلند، ليسوتو، مالوي، 
  موزامبيق، ناميبيا

غرب ووسط أفريقيا: بنن، بوركينا فاسو، تشاد،   • 
ونغو توغو، مجهورية أفريقيا الوسطى، مجهورية الك

ي، السنغال، ـالدميقراطية، سان تومي وبرينسيب
سرياليون، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا االستوائية، 

فريدي، الكامريون، كوت ديفوار،   بيساو، كابو-غينيا
  الكونغو، ليربيا، مايل، موريتانيا، النيجر، نيجرييا

، بربادوس، برمودا، ترينيداد ي: أنتيغوا وبربوداـالكاريب  • 
وتوباغو، جامايكا، جزر البهاما، اجلمهورية 
الدومينيكية، دومينيكا، سانت فنسنت وجزر 
غرينادين، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، 

  غرينادا، كوبا، هاييت
أمريكا الوسطى: بليز، بنما، السلفادور، غواتيماال،   • 

  كوستاريكا، نيكاراغوا، هندوراس
ريكا الشمالية: كندا، املكسيك، الواليات املتحدة أم  • 

  األمريكية
أمريكا اجلنوبية: األرجنتني، إكوادور، أوروغواي،   • 

املتعددة القوميات)، -باراغواي، الربازيل، بوليفيا (دولة
-بريو، سورينام، شيلي، غيانا، فنـزويال (مجهورية

  البوليفارية)، كولومبيا
از: أذربيجان، أرمينيا، وسط آسيا وما وراء القوق  • 

أوزبكستان، تركمانستان، جورجيا، طاجيكستان، 
  قريغيزستان، كازاخستان

شرق وجنوب شرق آسيا: إندونيسيا، بروين دار   • 
ليشيت، مجهورية كوريا، -السالم، تايلند، تيمور

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مجهورية الو 
ني، الفلبني، الدميقراطية الشعبية، سنغافورة، الص

  نام، كمبوديا، ماليزيا، منغوليا، ميامنار، اليابان  فييت
-جنوب غرب آسيا: أفغانستان، إيران (مجهورية  • 

  اإلسالمية)، باكستان
الشرق األدىن واألوسط: األردن، إسرائيل، اإلمارات   • 

العربية املتحدة، البحرين، اجلمهورية العربية السورية، 
ُعمان، قطر، الكويت، لبنان، دولة فلسطني، العراق، 

  اململكة العربية السعودية، اليمن
جنوب آسيا: بنغالديش، بوتان، سري النكا، ملديف،   • 

  نيبال، اهلند
شرق أوروبا: االحتاد الروسي، أوكرانيا، بيالروس،   • 

  مجهورية مولدوفا
جنوب شرق أوروبا: ألبانيا، بلغاريا، البوسنة   • 

ألسود، مجهورية مقدونيا واهلرسك، تركيا، اجلبل ا
  اليوغوسالفية سابقًا، رومانيا، صربيا، كرواتيا

أوروبا الغربية والوسطى: إسبانيا، إستونيا، أملانيا،   • 
أندورا، أيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، الربتغال، بلجيكا، 
بولندا، تشيكيا، الدامنرك، سان مارينو، سلوفاكيا، 

فنلندا، قربص، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، 
التفيا، لكسمربغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، 
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، 

  موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونان
أوقيانوسيا: أستراليا، بابوا غينيا اجلديدة، باالو، تونغا،   • 

موا، فانواتو، توفالو، جزر سليمان، جزر مارشال، سا
املوحدة)، -فيجي، كرييباس، ميكرونيزيا (واليات

  يلندا، األقاليم اجلزرية الصغريةناورو، نيوز
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تقرير عامًا على إصــدار أول تقرير من هذا القبيل، ُيقدَّم  ٢٠احتفاًال مبرور 
من مخســـــــة كتيبِّات  يف شــــــكل جديد مكوَّن، ٢٠١٧املخدرات العاملي 

مِّمت لتكون يســـــرية القراءة مع احلفاظ يف الوقت نفســـــه على وفرة  صـــــُ
  املعلومات الواردة فيها.

ويلخِّص الكتيِّب األول مضــــمون الكتيِّبات املواضــــيعية األربعة الالحقة، 
املســتخلصــة من االســتنتاجات الواردة فيها.  ويعرض التبعات الســياســاتية

ويتناول الكتيِّب الثاين عرض املخدِّرات وتعاطيها وما لذلك من عواقب 
على الصــحة. ويركز الكتيِّب الثالث على زراعة املخدِّرات النباتية الثالثة 
(الكوكايني واألفيونيات والقنَّب) وإنتاجها واســـــــتهالكها، وعلى تأثري 

ــياســات اجلدي دة املتعلقة بالقنَّب. ويقدم الكتيِّب الرابع حتليًال موســَّعًا الس
للســــــوق العاملية للمخدِّرات االصــــــطناعية، ويتضــــــمن اجلزء األكرب من 
التحليل املتعلق بالتقييم العاملي للمخدِّرات االصــــــطناعية الذي جيري كل 
صلة بني  شًا حول ال ضمن الكتيِّب اخلامس نقا سنوات. وأخريًا، يت ثالث 

ية غري املشـــــــروعة مشـــــــ ملال كلة املخدِّرات واجلرمية املنظَّمة والتدفقات ا
  والفساد واإلرهاب.

هدف  عاملي وي يد، ٢٠١٧تقرير املخدرات ال جلد كل ا هبذا الشــــــ ، املعزَّز 
ــــهام يف تعزيز  ــــكلة املخدِّرات العاملية واإلس كاملعتاد، إىل حتســــني فهم مش

  شكلة على الصحة واألمن.التعاون الدويل من أجل التصدي آلثار هذه امل

مكتـــب:  ل ل كي  ب قع الشـــــــ ملو على ا ئي  ـــــــــا فق اإلحص ملر نشــــــَر ا وُي
www.unodc.org/wdr/2017. 


