
WORLD 

20
14DRUG 
REPORT

خالصة وافية

 تقر ير 

املخدرات
العاملي

ِّ

خالصة وافية

 تقر ير 

املخدرات
العاملي

ِّ





V.14-03598 (A) 

 خالصة وافية
ات، من إنتاجها إىل االجتار هبا، خدِّرات ملختلف فئات املخدِّررات الرئيسية يف أسواق املعن التطوُّ سنويةً عامةً ات العاملي حملةًخدِّرامل م تقريُريقدِّ

عن  عامليةً عامةً حملةً ٢٠١٤العاملي  اتخدِّرتقرير املمن  ١ م الفصلُر الدروب واألساليب اجلديدة، وكذلك االستهالك. ويقدِّمبا يف ذلك تطوُّ
ز ات. ويركِّخدِّرواألمفيتامينات (مبا فيها "اإلكستاسي") واألثر الصحي لتناول امل قنَّبرات املتعلقة باملواد األفيونية والكوكايني والآخر التطوُّ

 املشروعة. ات غري خدِّرمة يف صنع املعلى مراقبة املواد الكيميائية السليفة املستخَد ٢ الفصلُ

الوضع العاملي العام  ا عن الطلب، أنَّعن املعلومات اجلديدة احملدودة نسبي وميكن أن ُيستنتج، على أساس املعلومات الشاملة عن العرض، فضالً
يد بني العدد اإلمجايل ملتناويل التناسب يتزا ، وأنَّمستقر عموماً )١(ات اإلشكايلخدِّرات غري املشروعة وتناول املخدِّرفيما يتعلق بانتشار تناول امل

 منو سكان العامل.ات يف العامل وخدِّرامل

دة، الذي ُيفهم عموما بأنه تناول مادتني ات متعدِّخمدِّرمعيَّن. وال يزال تناول  خمدِّر زاهتا اخلاصة فيما يتعلق بكلِّى يف كل منطقة مميِّهذا وتتجلِّ
  ات. خدِّرا، سواء من منظور الصحة العامة أو من منظور مراقبة املرئيسي أو أكثر يف الوقت نفسه أو بالتتابع، شاغالً

  
 ات وعواقبه الصحية واالجتماعيةخدِّرتناول امل

وسنوات عمر منتجة للعديد من األشخاص. فقد أُبلغ يف عام  مةًقيِّ عاً أرواحاً بشريةًات ُيحدث خسائر كبرية، مضيِّخدِّرال يزال تناول امل
وفيات قدره  معدَّلات. ويناظر هذا الرقم خدِّر) حالة وفاة متصلة بامل٢٢٦ ٠٠٠ -  ٩٥ ٠٠٠(املدى:  ١٨٣ ٠٠٠ر بــقدَّا ُيعمَّ ٢٠١٢
من التقدير  هذا التقدير أقلّ . ويف حني أنَّعاماً ٦٤- ١٥ مليون من السكان الذين يف سنِّ ) حالة وفاة لكل٤٩,٣ِّ -  ٢٠,٨(املدى:  ٤٠,٠

 الخنفاض ميكن أن يعزى إىل اخنفاض عدد الوفيات املبلغ عنها يف عدد قليل من البلدان يف آسيا. ا فإنَّ ٢٠١١اخلاص بعام 

يف املائة  ٣,٥مليون شخص، أي ما يناظر ما بني  ٣٢٤مليون شخص و ١٦٢كان ما بني  ٢٠١٢وعلى الصعيد العاملي، يقدَّر أنه يف عام 
ا غري خمدِّرعاما، قد تناولوا مرة واحدة على األقل يف السنة السابقة  ٦٤- ١٥ سن يف املائة على التوايل من سكان العامل الذين يف ٧,٠و

 ات األمفيتامينية. نشِّطأو شبائه األفيون أو الكوكايني أو امل قنَّبويف معظم احلاالت مادة تنتمي إىل فئة ال - مشروع 

ات أو يعانون خدِّرانتظام ومن يعانون من اضطرابات تتعلق بتناول املات بخدِّرلدى من يتناولون امل - ات خدِّروال يزال نطاق مشكلة تناول امل
 إنَّهمليون نسمة. بيد أنه ال تزال هناك فجوة يف تقدمي اخلدمات، حيث  ٣٩مليون نسمة و ١٦ا عند مستوى ما بني مستقر - من االرهتان هلا 

ات، أو على إمكانية احلصول على تلك اخلدمات، سوى واحد فقط مخدِّريف السنوات األخرية مل حيصل على خدمات العالج من االرهتان لل
 ات اإلشكاليني يف العامل يف كل سنة. خدِّرمن كل ستة من متناويل امل

ات غري املشروعة ضررا فقد حدث على مدى العقد املاضي ازدياد ملحوظ خدِّرأقل امل قنَّبوعلى الرغم من أن عموم اجلمهور قد يتصور أن ال
، ال سيما يف القارة األمريكية وأوقيانوسيا وأوروبا. ومع ذلك فقد ظلت خدِّريلتمسون العالج من اضطرابات تتعلق بتناول هذا امليف عدد من 

بني من يلتمسون العالج يف آسيا ويف أوروبا، وكذلك كان الكوكايني يف القارة  املتعاطى الرئيسي األكثر انتشاراً خدِّراملواد األفيونية هي امل
 مريكية. األ

ات واجلرمية (اختصارا: املكتب املعين خدِّرات باحلقن، يبلُغ التقدير املشترك بني مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّروفيما خيص تناول امل
(اختصارا:  يدزية واألات واجلرمية (املكتب)) وبرنامج األمم املتحدة املشترك املشمول برعاية متعددة واملعين بفريوس نقص املناعة البشرخدِّربامل

على  ات باحلقن، بناًءخدِّر) والبنك الدويل ومنظمة الصحة العاملية لعدد الذين يتناولون امليدزالربنامج املعين بفريوس نقص املناعة البشرية واأل
يف املائة (املدى:  ٠,٢٧قدره انتشار  معدَّلمليون). وهذا يناظر  ٢٢,٤ - ماليني  ٨,٩مليون نسمة (املدى:  ١٢,٧أحدث البيانات املتاحة، 

واملشكلة صارخة بصفة خاصة يف أوروبا الشرقية وجنوب شرق  )٢(عاما. ٦٤- ١٥ يف املائة) من السكان الذين يف سن٠,٤٨ِّ -  ٠,١٩
 أضعاف املتوسط العاملي.  ٤,٦ات باحلقن خدِّرانتشار تناول امل معدَّلأوروبا، حيث يبلغ 

                                                         
رة، مثل من د تعريف موحد لتناول املخدِّرات اإلشكايل. فقد خيتلف التعريف من بلد إىل آخر، وقد يشمل من يستهلكون املخدِّرات على حنو شديد اخلطوال يوج    )١(

اول املخدِّرات أو بأهنم مرهتنون للمخدِّرات أو من تشخَّص حاالهتم بأهنم يعانون من اضطرابات تتعلق بتن/أو من يتناولون املخدِّرات يوميا و/يتناولون املخدِّرات باحلَقْن و
بات العقلية التشخيصي واإلحصائي بناء على املعايري اإلكلينيكية الواردة يف التصنيف الدويل لألمراض (التنقيح العاشر) الصادر من منظمة الصحة العاملية ودليل االضطرا

 و أي معايري أو تعاريف مماثلة قد تكون مستخدمة. (الطبعة الرابعة) الصادر من رابطة الطب النفسي األمريكية، أ
ملة، كما تعكس حتّسن تغطية تعكس هذه التقديرات أحدث البيانات املتاحة من مصادر خمتلفة، مبا يف ذلك الدراسات االستقصائية الرصدية البيولوجية والسلوكية املتكا    )٢(

غة. ولذلك ينبغي أن ُتفهم هذه التقديرات باعتبارها حتديثًا للتقديرات العاملية السابقة وأن ال تستخدم للمقارنة الرصد ونوعيته داخل البلدان وازدياد عدد البلدان املبِل
 ألغراض حتليل االجتاهات. 
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ات باحلقن معرضني بصفة خاصة لفريوس نقص املناعة البشرية والتهاب خدِّراملستعملة جيعل من يتناولون املكما أن التشارك يف معدات احلَقن 
ات باحلقن مصابون بفريوس نقص املناعة البشرية. وقد خدِّريف املائة يف املتوسط من العدد اإلمجايل ملن يتناولون امل ١٣,١الكبد جيم. ويقدَّر أن 
إىل تقدير  يدزات واجلرمية والبنك الدويل ومنظمة الصحة العاملية والربنامج املعين بفريوس نقص املناعة البشرية واألخدِّرتوصل املكتب املعين بامل

مليون).  ٤,٨ -  ٠,٩مليون شخص (املدى:  ١,٧ات باحلقن املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية قدره خدِّرعاملي مشترك لعدد من يتناولون امل
 معدَّلرخ بصفة خاصة يف منطقتني من العامل مها جنوب غرب آسيا وأوروبا الشرقية/جنوب شرق أوروبا، حيث يقدَّر أن وهذا الوضع صا

يف املائة، على التوايل. ويقدَّر أن أكثر من  ٢٣,٠يف املائة و  ٢٨,٨ات باحلقن يبلغ خدِّرانتشار فريوس نقص املناعة البشرية بني من يتناولون امل
 ات باحلقن مصابون بالتهاب الكبد جيم. خدِّرون املنصف من يتناول

ات باحلقن، من خالل تنفيذ حزمة شاملة قائمة على األدلة مؤلفة من خدِّرويشكِّل التصدي لفريوس نقص املناعة البشرية بني من يتناولون امل
ي العاملية الرامية إىل وقف انتشار هذا لتدابري التصدِّ ارئيسي باسم "خدمات تقليل الضرر"، مكوِّناً كعنصر مما يعرف أيضاً )٣(تسعة تدخالت،

ل أكثر أربعة تدخالت فعالية يف برامج الفريوس. ومن بني تدخالت الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية وعالج املصابني به ورعايتهم، تتمثَّ
ات يف حالة من مخدِّرالعالجات القائمة على األدلة لالرهتان للاإلبر واحملاقن، والعالج اإلبدايل لإلدمان على شبائه األفيون (أو غريه من 

 ات غري شبائه األفيون باحلقن)، وفحص فريوس نقص املناعة البشرية وتقدمي املشورة بشأنه، والعالج املضاد للفريوسات الرجعية. خمدِّريتناولون 

كثر فعالية، حيث جيري منذ أكثر من عقد من الزمان توسيع نطاق وتوجد يف أوروبا الغربية والوسطى أوسع تغطية بالتدخالت األربعة األ
تدخالت احلد من الضرر، وأدى ذلك إىل اخنفاض يف عدد احلاالت املشخصة حديثا باإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية بني من يتناولون 

ات غري املأمون باحلقن. غري أن حاالت التفشي األخرية لإلصابة خدِّراملنسوبة لتناول امل يدزات باحلقن ويف عدد الوفيات املرتبطة باألخدِّرامل
ات باحلقن يف أجزاء من أوروبا توضح كيف ميكن أن تتغري حالة وباء اإلصابة بالفريوس بسرعة بالغة يف خدِّرهبذا الفريوس بني من يتناولون امل

 املناطق اليت يتم فيها تقليص اخلدمات والتدخالت. 

ات خدِّرانتشار تناول امل معدَّل ات باحلقن سبق أن كانوا من نزالء السجون. كما أنَّخدِّرأن نسبة عالية للغاية ممن يتناولون املومن املوثَّق جيدا 
ات باحلقن مرتفعان كالمها بني نزالء السجون. ويشكل عدم توافر الرعاية الصحية، وال سيما خدمات العالج من االرهتان خدِّروتناول امل

وخدمات الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية وعالج املصابني به ورعايتهم يف السجون، وعدم توافر إمكانية احلصول على  اتمخدِّرلل
هذه اخلدمات، شاغال كبريا، ألن نزالء السجون ينبغي أن يتاح هلم، كحد أدىن، احلصول على خدمات مماثلة لتلك املتاحة لعموم اجلمهور. 

 يف املائة.  ٥٦يف املائة و ٤ل املثال، كانت نسبة السجناء الذين تناولوا مادة غري مشروعة أثناء احلبس تتراوح بني ويف أوروبا، على سبي

ات يف أوروبا، مع ما يتصل بذلك من عواقب صحية واجتماعية. ويف حني ال خدِّراألزمة املالية كان هلا تأثري على أساليب تناول امل ويبدو أنَّ
هناك حتوالً يف منط تناول  املة بعد، يبدو أن ظاهرتني برزتا يف أجزاء من أوروبا بالتوازي مع األزمة املالية. فأوالً، يبدو أنَّر بيانات شتتوفَّ
، حدث اخنفاض يف تغطية خدمات تقليل الضرر، وهو أمر تشري البحوث اليت ي أحياناً إىل ازدياد احتمال وقوع الضرر؛ وثانياًات يؤدِّخدِّرامل

ات باحلقن غري املأمون، وبذلك أثر يف انتشار اإلصابة بأنواع من العدوى خدِّرمؤخرا إىل أنه زاد من احتمال ممارسة سلوك تناول املنشرت 
 ناعة البشرية والتهاب الكبد جيم.مثل فريوس نقص امل

 
 ات حبسب الفئاتخدِّرموجزات عن امل

 املواد األفيونية

ات على نطاق العامل. خدِّرب معظم عبء األمراض والوفيات املتصلة باملات اإلشكالية اليت تسبِّخدِّرفيون قائمة املر املواد األفيونية وشبائه األتتصدَّ
اش األفيون وللسنة الثالثة على التوايل شهدت أفغانستان، اليت توجد فيها أكرب زراعة خلشخاش األفيون يف العامل، زيادة يف املساحة املزروعة خبشخ

، وإن كان أقل عاً). وعالوة على ذلك، شهدت ميامنار توس٢٠١٣ُّهكتار يف عام  ٢٠٩ ٠٠٠إىل  ٢٠١٢هكتار يف عام  ١٥٤ ٠٠٠(من 
، انتعش اإلنتاج العاملي التقديري للهريوين إىل املستويات اليت شوهدت يف عامي ٢٠١٣بروزا، يف املساحة املزروعة خبشخاش األفيون. ويف عام 

 . ٢٠١١و ٢٠٠٨

، ١٩٩٨وهي أكرب مساحة مزروعة به منذ عام  -هكتارا  ٢٩٦ ٧٢٠، بلغت املساحة املزروعة زراعة غري مشروعة باألفيون ٢٠١٣ويف عام 
 رة. السنة اليت أصبحت فيها التقديرات متوفِّ

                                                         
ج والرعاية هلم الصادر عن منظمة الصحة الدليل الفين املوجه للبلدان لتحديد أهداف لوقاية مجيع متناويل املخدِّرات باحلقن من فريوس نقص املناعة البشرية وتوفري العال    )٣(

متالزمة نقص املناعة املكتسب (األيدز)؛ نسخة /العاملية ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية
  ).٢٠١٢ املنقَّحة (جنيف، منظمة الصحة العاملية، ٢٠١٢ عام
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ادة من جنوب شرق ومثة أدلة على تزايد وصول اهلريوين األفغاين إىل أسواق جديدة، مثل أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا، كانت تزوَّد به ع
يته اخنفضت آسيا. ويبدو أن درب البلقان العريق ال يزال ممرا لعبور اهلريوين األفغاين إىل األسواق املرحبة يف أوروبا الغربية والوسطى، ولكن أمه

 من االخنفاض يف تناول بسبب عوامل خمتلفة مثل ازدياد فعالية إنفاذ القوانني وتناقص حجم السوق يف أوروبا الغربية والوسطى، كما يتبني
 . ٢٠٠٧املواد األفيونية ويف املضبوطات يف هذه املنطقة الفرعية واخنفاض مستوى اإلمدادات مقارنة مبستويات الذروة اليت بلغتها يف عام 

ن ليصل إىل أوروبا، عرب ى "الدرب اجلنويب"، حيث يتم هتريب اهلريوين من خالل املنطقة الواقعة إىل اجلنوب من أفغانستاسمَّع ما ُيويتوسَّ
 الشرقني األدىن واألوسط وأفريقيا، وكذلك مباشرة من باكستان. 

ات املرهتنني لشبائه األفيون يف الواليات املتحدة األمريكية وهي االستعاضة باهلريوين عن شبائه األفيون خدِّرومثة ظاهرة ناشئة بني متناويل امل
وافر اهلريوين يف أجزاء من الواليات املتحدة وباخنفاض ما يتكبده من يتناولونه بصفة منتظمة من االصطناعية، وهي ظاهرة مدفوعة بازدياد ت

فة تكاليف ملواصلة ارهتاهنم. وفضال عن ذلك فإن تغيري الصيغة الكيميائية ألحد املستحضرات الصيدالنية املتعاطاة الرئيسية اليت تصرف بوص
 الستنشاق أو احلقن اآلن أصعب. طبية، وهو األوكسيكونتني، جعل تعاطيه با

، ولكن ٢٠١٢، اخنفضت يف عام ٢٠١١وبعد أن ازدادت املضبوطات العاملية من اهلريوين ومن املورفني غري املشروع ازديادا سريعا يف عام 
ت اليت ُضبطت يف جنوب واألعوام السابقة. وهذه التقلبات ناجتة أساسا من الكميا ٢٠١٠ظلت أعلى من املستويات اليت كانت عليها يف عام 

ازدياد يف مضبوطات اهلريوين يف عدة مناطق أخرى، وأساسا أوروبا  ٢٠١٢غرب آسيا ويف أوروبا الغربية والوسطى. إال أنه حدث يف عام 
الدرب الشرقية وجنوب شرق أوروبا، وجنوب آسيا، وأوقيانوسيا. ومن املهم أن مضبوطات اهلريوين يف البلدان الرئيسية الواقعة على "

الشمايل" املمتد من أفغانستان إىل االحتاد الروسي اخنفضت، ومن مث ميكن افتراض أن تدفقاته اخنفضت كذلك. ويف الوقت نفسه، مثة أدلة 
 على وجود عدد كبري من الكميات الصغرية من املضبوطات من الديزومورفني املصنوع يف املنازل، الذي يرجح أنه يستعمل كبديل للهريوين. 

ا د لوحظ بني املرهتنني لشبائه األفيون يف إستونيا وفنلندا والواليات املتحدة ظهور أنواع من السلوك ميكن أن تكون أكثر ضررا، من بينهوق
بوصفه وفة تعاطي شبائه أفيون مثل الفنتانيل. ولوحظ أن متناويل شبائه األفيون ميكن أن يتناولوا بالتعاقب شبائه األفيون الصيدالنية و/أو املصر

 طبية واهلريوين، حبسب املادة اليت تكون أكثر توافرا ويكون احلصول عليها أسهل وسعرها يف السوق أرخص. 
 

 الكوكايني

قد  بينما كان لصنع الكوكايني واالجتار به أثر خطري يف نصف الكرة األرضية الغريب، مثة دالئل على أن التوافر العام للكوكايني يف العامل
أقل مساحة مزروعة منذ أن بدأت  ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب  ٣١املساحة التقديرية الصافية املزروعة بشجرية الكوكا يف اخنفض. وكانت 
 . ٢٠١١يف املائة عن التقدير اخلاص بعام  ١٤هكتار، باخنفاض بنسبة  ١٣٣ ٧٠٠، وهي ١٩٩٠رة يف عام التقديرات املتوفِّ

. وحدثت الزيادة الرئيسية يف ٢٠١١طنا ُضبطت يف عام  ٦٣٤طنا، مقابل  ٦٧١إىل  ٢٠١٢ام وازدادت مضبوطات الكوكايني العاملية يف ع
 كميات مضبوطات الكوكايني يف أمريكا اجلنوبية وأوروبا الغربية والوسطى. 

 العامل تقريبا يف ثالثة وال يزال تناول الكوكايني متمركزا نسبيا يف القارة األمريكية وأوروبا وأوقيانوسيا، وُتنتج كل كميات الكوكايني يف
ه ميكن أن بلدان يف أمريكا اجلنوبية. وبينما ال توجد أدلة قاطعة على مدى انتشار تناول الكوكايني يف أفريقيا وآسيا، تشري آراء اخلرباء إىل أن

 قيا وبازدياد الثراء يف القارتني كلتيهما. تكون هناك جيوب من التناول الناشئ للكوكايني يف هاتني املنطقتني، تتصل بالزيادة يف االجتار عرب أفري

، ومن ٢٠٠٦ويوجد يف القارة األمريكية أشد أساليب تناول الكوكايني إشكالية. ويف أمريكا الشمالية، يتناقص تناول الكوكايني منذ عام 
املتحدة، كما لوحظ ازدياد يف  انتشاره يف الواليات معدَّلأسباب ذلك نقصه املستمر. بيد أنه لوحظ يف وقت أقرب ازدياد طفيف يف 

 املضبوطات البحرية. 

ويف أمريكا اجلنوبية، أصبح استهالك الكوكايني واالجتار به أكثر بروزا، وينطبق ذلك على الربازيل بصفة خاصة بسبب عوامل من بينها 
 موقعها اجلغرايف وكرب عدد السكان احلضر فيها.

بعد القارة األمريكية، تدل مؤشرات العرض اإلمجايل على احتمال حدوث انتعاش يف توافر  ويف أوروبا الغربية والوسطى، ثاين أكرب سوق
ظهر يف الكوكايني؛ فقد ازداد نقاء الكميات املبيعة بالتجزئة يف بعض البلدان اليت توجد هبا أسواق استهالك كبرية. ومن الناحية األخرى، ال ت

  تناول الكوكايني يف بعض البلدان اليت كانت لديها مستويات تناول أعلى. هذه البلدان زيادة يف الطلب، بل حدث اخنفاض يف

عت السوق يف أوقيانوسيا يف السنوات األخرية، ولكن منط التناول خمتلف يف هذه املنطقة مقارنة بأسواق االستهالك األخرى، لكوهنا وتوسَّ
  لذين يتناولون هذه املادة بتواتر منخفض، رمبا بسبب علو سعر الكوكايني. انتشار مرتفع) ا معدَّلتوجد فيها جمموعة كبرية من املتناولني (
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 قنَّبال

("احلشيش") حمصورا يف عدد قليل من البلدان  قنَّب("املارجيوانا") واسعة االنتشار زراعة وإنتاجا، بينما ال يزال إنتاج راتنج ال قنَّبال تزال عشبة ال
أعلى مما كان عليه يف عام  ٢٠١٢احملتمل يف عام  قنَّباألوسط وجنوب غرب آسيا. ويف أفغانستان، كان إنتاج راتنج اليف مشال أفريقيا والشرق 

 ، وذلك بسبب ازدياد الغلة للهكتار الواحد. قنَّب، على الرغم من تناقص املساحة املزروعة بال٢٠١١

اليت أبلغ عنها عدد من  قنَّببسبب حدوث اخنفاض يف تقديرات تناول ال اخنفض على مستوى العامل، وذلك أساسا قنَّبويبدو أن تناول ال
يف الواليات املتحدة أدى إىل ازدياد يف تناوله. ويف الوقت  قنَّبالبلدان يف أوروبا الغربية والوسطى. إال أن اخنفاض اخلطر املتصور لتناول ال

 العالج كل عام.  قنَّبذاته، يلتمس املزيد من متناويل ال

، قنَّبعلى حساب حصة راتنج ال احمليا أو إقليمياملنتجة  قنَّبأوروبا، تغريت السوق خالل العقد املاضي، وتتزايد اآلن حصة عشبة ال ويف
 ية املهيمنة يف أوروبا، كما يتضح من بيانات املضبوطات. قنَّبالذي يعود مصدره أساسا إىل املغرب، والذي كان سابقا املادة ال

مع بعض  قنَّبأطر تنظيمية جديدة يف والييت كولورادو وواشنطن يف الواليات املتحدة ويف أوروغواي تبيح التناول التروحيي للوتوجد اآلن 
ص هبا والزراعة لألغراض الشخصية على السواء. القيود. وتتضمن القوانني اجلديدة أيضا أحكاما بشأن سلسلة التوريد، تشمل الزراعة املرخَّ

ر فيها ، وعلى اجملموعة الواسعة من اجملاالت اليت قد تؤثِّقنَّبانه اآلن فهم أثر هذه التغيريات على التناول التروحيي واإلشكايل للومن السابق ألو
 هذه التغيريات، مبا يف ذلك الصحة، والعدالة اجلنائية، واإليرادات والنفقات العمومية. وسوف يتطلب األمر سنوات من الرصد الدقيق لفهم

 هلذه األطر التنظيمية اجلديدة لكي يستنار هبذا الفهم يف اختاذ القرارات يف املستقبل بشأن السياسات.  ر األوسع نطاقاًاآلثا

عرضوخفضاتخدِّرامللعرض الرئيسية املؤشراتيفاالجتاه
 ٢٠١٣- ٢٠٠٣ ات،خدِّرامل
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األفيونخشخاشزراعة
الكوكاشجريةزراعة

حواألمالوالعجينةالقاعدة( الكوكايني مضبوطات
)النوع حمددة والغري" الكراك"و  
)واحلشيشاملارجيوانا(القنَّب مضبوطات  
واهلريويناملشروعغرياملورفني مضبوطات  

)أ(مفيتامينيةاألاتنشِّطاملمضبوطات  

 علىبناًءواجلرميةباملخدِّراتاملعيناملكتب تقديرات: الزراعةبياناتاملصدر:
 ببيانات مدعومة املكتب، يدعمها اليت املشروعة، غري احملاصيل لرصد الوطنية النظم
  .أخرى رمسية

 وامليثامفيتامني، ،"اإلكستاسي" نوع من اليت واملواد فيتامني،األم تشمل  (أ)
 اتمنشِّطو األخرى، اتنشِّطوامل النوع، دةحمدِّ الغري األمفيتامينية اتنشِّطوامل

 الطبية، الوصفات اتمنشِّطو األخرى اتنشِّطامل فئيت خيص وفيما. الطبية الوصفات
  .طفق احلجم أو بالوزن عنها املبلغ املضبوطات تشمل
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ر املخاطر وازدياد التوافر، ميكن أن حيدث ازدياد يف التناول ويف استهالل واستناداً إىل البحوث القائمة، ميكن القول بأنه، مع تناقص تصوُّ
بالتجزئة إيرادات عمومية. إال أنه ستلزم املوازنة حبذر بني  قنَّبول. ومن املتوقع أن توفر اإليرادات الضريبية املتأتية من مبيعات الالشباب للتنا

 عة وتكاليف الرعاية الصحية والوقاية. اإليرادات املتوقَّ
  
 ات األمفيتامينيةنشِّطامل

ات األمفيتامينية نشِّطاليت ُتصنع على الصعيد العاملي، استمر تزايد عدد خمتربات صنع امل ات األمفيتامينيةنشِّطيف حني يصعب حتديد كميات امل
صنع امليثامفيتامني يف أمريكا الشمالية، مع زيادة كبرية يف عدد خمتربات  داًاليت مت تفكيكها، واليت كان معظمها يصنع امليثامفيتامني. وتوسَّع جمدَّ

 ها يف الواليات املتحدة واملكسيك. امليثامفيتامني املبلغ عن تفكيك

طنا، ُضبط النصف يف أمريكا الشمالية والربع يف  ١٤٤ات األمفيتامينية اليت ُضبطت على صعيد العامل وقدرها نشِّطومن جمموع كميات امل
 األردن واجلمهورية ات يف الشرق األوسط، ال سيما يفنشِّطشرق وجنوب شرق آسيا. وال يزال ُيبلغ عن كميات كبرية من مضبوطات امل

 العربية السورية واململكة العربية السعودية. 

وأخذت آسيا الوسطى وجنوب غرب آسيا يف الظهور كسوقني جديدين، مع إبالغ بلدين يف هاتني املنطقتني الفرعيتني عن مستويات 
مة للميثامفيتامني املتجه إىل شرق وجنوب شرق منخفضة من مضبوطات امليثامفيتامني وتناوله. كما برز جنوب غرب آسيا كمنطقة إنتاج ها

 آسيا. وأخذ إنتاج امليثامفيتامني يف الظهور أيضا يف غرب ووسط أفريقيا. 

، وُضبطت كميات كربى منه يف منطقة شرق وجنوب شرق آسيا، تليها منطقة أوروبا ٢٠١٢وازدادت مضبوطات "اإلكستاسي" يف عام 
 يف املائة من مضبوطات "اإلكستاسي" يف العامل.  ٨٠والوسطى)، وتشكل هاتان املنطقتان معا أكثر من (جنوب شرق أوروبا وأوروبا الغربية 

طبية للتعامل مع اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط  ةطبية أو األدوية املصروفة بوصف ةات املصروفة بوصفنشِّطوليست إساءة استعمال امل
ات واألدوية بني عموم نشِّطقليال فقط من البلدان ُيبلغ عن وجود أي انتشار إلساءة استعمال هذه املأمرا غري مألوف، على الرغم من أن عددا 
طبية يف مناطق غري أمريكا الشمالية وأمريكا اجلنوبية  ةات املصروفة بوصفنشِّطإساءة استعمال امل السكان وبني الشباب. وعلى الرغم من أنَّ

 ليست ضئيلة فإن البلدان الواقعة فيهما هي اليت ُتبلغ عن معظم إساءة االستعمال هذه. 
  
 ات النفسانية اجلديدة وأسواق الويب ؤثِّرامل

ى سمَّباملواد الكيميائية السليفة، يتزايد استخدام ما ُي ات واالجتار غري املشروعخدِّريف حني ما زالت اإلنترنت ُتستخدم كوسيلة لالجتار بامل
). وتشكل هذه الشبكة سوقاً افتراضية ال ميكن الوصول إليها بالبحث يف الويب، ويصعب فيها على سلطات إنفاذ dark net"الشبكة اخلفية" (

استعمال أساليب إخفاء متطورة. وهذا جيعل "الشبكة القانون حتديد هويات أصحاب املواقع ومستخدميها، ألن هوياهتم تبقى خفية عن طريق 
 )). Bitcoinرقمية (تسمى "بت كوين" ( ةملات غري املشروعة وبائعيها، الذين يتجرون أساسا بواسطة ُعخدِّرمنا ملشتري املآاخلفية" مالذا 

يف قيمة املعامالت،  هناك ازدياداً اضحة، يبدو أنَّات اليت جتري يف "الشبكة اخلفية" غري وخدِّرالنسبة اإلمجالية لصفقات امل ويف حني أنَّ
)، عن Silk Roadات املتاحة. وقد كشف تفكيك موقع بارز من مواقع "الشبكة اخلفية"، يسمى "طريق احلرير" (خدِّروكذلك يف جمموعة امل

 ني ومخس سنوات. وهناك أدلة على أنَّمليار دوالر من عملياته يف ما بني سنت ١,٢أن املوقع حصل على إيرادات إمجالية قدرها حوايل 
العايل النوعية واهلريوين وامليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني  قنَّبات النفسانية اجلديدة وكذلك للمؤثِّر"الشبكة اخلفية" توجد هبا سوق متخصصة لل

)MDMA .والكوكايني ( 

من هذه املواد يف  ٣٤٨ات النفسانية اجلديدة (ؤثِّر، حيث يتجاوز عدد املياًل حتدِّات النفسانية اجلديدة يشكِّؤثِّروأخريا، ال يزال انتشار امل
ات النفسانية اخلاضعة للمراقبة على الصعيد الدويل ؤثِّر) عدد امل٢٠١٢مادة يف متوز/يوليه  ٢٥١، صعودا من ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب 

 .واضحاً مادة) جتاوزاً ٢٣٤(
  

 اتخدِّراجلرائم املتصلة بامل

عن اآلخر،  منهما منفصالً جتار هبا، عند تقييم كلٍّالات وبامخدِّرلتها السلطات فيما يتعلق بالتناول الشخصي للرائم اليت سجَّأظهرت اجل
نسبة  ، على عكس االجتاه العام إىل االخنفاض يف اجلرائم املتعلقة باملمتلكات واجلرائم العنيفة. غري أن٢٠١٢َّ- ٢٠٠٣ازديادا خالل الفترة 

ت مستقرة، بالنظر إىل ازدياد عدد متناويل لة ظلَّات ولديهم جرائم تناول شخصي مسجَّخدِّرات الذين هم من متناويل املخدِّرجرائم املمرتكيب 
 . قنَّبات بالخدِّرات خالل تلك الفترة. وعلى الصعيد العاملي، ترتبط الغالبية العظمى من جرائم تناول املخدِّرامل
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 ات وأمناط العرض اليت يتعلق هبا األمر يف خمتلف املناطق. خدِّرات تبعاً لنوع املخدِّرباالجتار باملوتتفاوت اجلرائم املتصلة 

ط املرأة يف جرائم ات أو يشتبه يف أهنم ارتكبوها هم من الرجال؛ ويتفاوت تورُّخمدِّرومعظم األشخاص الذين يوقفون الرتكاهبم جرائم 
ات املفضل بني النساء. وأعلى نسبة للنساء املقبوض عليهن أو املشتبه فيهن ميكن أن خدِّراسا لنوع املات، انعكخدِّرات تبعا لنوع املخدِّرامل

  يف املائة).  ٢٥ئات (نات واملهدُِّتالحظ فيما يتعلق باجلرائم املتصلة باملسكِّ
  

 مراقبة السالئف 

املواد الكيميائية ليست سوى  ة لتحويلها إىل املنتج النهائي. ويف حني أنَّات، سواء النباتية أو االصطناعية، مواد كيميائيخدِّرب غالبية املتتطلَّ
نات األساسية ل املكوِّات النباتية (اهلريوين والكوكايني) فهي تشكِّمخدِّرنات الالزمة للصنع غري املشروع للن واحد فقط من املكوِّمكوِّ
 ات االصطناعية املصنوعة صنعا غري مشروع. مخدِّرلل

ات االصطناعية، برزت مراقبة هذه املواد الكيميائية، املعروفة باسم السالئف، كاستراتيجية رئيسية ملراقبة خدِّرإىل تزايد صنع املوبالنظر 
 ات االصطناعية. خدِّرالنهوج التقليدية، مثل التنمية البديلة وإبادة احملاصيل غري املشروعة، ال ميكن تطبيقها على امل العرض، ألنَّ

ات غري املشروع. وقد خدِّرط ضعف كامنة يف هيكل واجتاهات اإلنتاج واالجتار فيما خيص املواد الكيميائية اليت ُتستخدم يف صنع املوهناك نقا
 السنني، نظام مراقبة يهدف إىل إتاحة التجارة املشروعة يف هذه املواد الكيميائية مع منع تسريبها إىل الصنع غري ز اجملتمع الدويل، على مرِّعزَّ

 املشروع. 

ات غري املشروعة وصانعيها على القيام مبجموعة من ردود الفعل خدِّررين باملجِزت املتَّقت بعض النجاحات يف مراقبة السالئف، لكنها حفَّوحتقَّ
  ات. مخدِّريات جديدة أمام نظام املراقبة الدولية للتنشئ حتدِّ

  
 نقاط ضعف الصناعة الكيميائية إزاء تسريب السالئف 

الت جغرافية خالل العقود القليلة املنصرمة، وخباصة العقدين املاضيني، عندما تضاعف ت منو قوية وحتوُّمعدَّالدت الصناعة الكيميائية شه
ز ، انتقل اجلزء األكرب من اإلنتاج إىل آسيا، حيث تتميَّاإلنتاج العاملي وازدادت التجارة إىل أكثر من ثالثة إضعاف. وخالل تلك الفترة أيضاً

، اآلن الصناعة الكيميائية الناشئة بوجود جمموعة كبرية من مؤسسات األعمال الصغرية املتنافسة. ومقارنة باحلالة اليت كانت سائدة سابقاً
الصناعة رات اجلديدة إىل احتمال أن تكون ت هذه التطوُّ، أدَّاعات الكبرية املتكاملة رأسيعندما كانت هتيمن على الصناعة الكيميائية التجمُّ

 الكيميائية أكثر عرضة لتسريب السالئف. 

هم من وعالوة على ذلك فمع تزايد االجتار باملواد الكيميائية عرب احلدود وازدياد عدد بلدان العبور وظهور عدد من الوسطاء الكيميائيني وغري
  ات غري املشروع. خدِّرالوسطاء، تتزايد السبل املمكنة لتسريب السالئف إىل صنع امل

  
 تصّدي اجملتمع الدويل

ات، يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع مخدِّرظهرت مراقبة السالئف، باعتبارها إحدى الدعائم الرئيسية للمراقبة الدولية لل
الكيميائية اليت يكثر استخدامها يف . وتنص االتفاقية على تدابري حمددة بشأن صنع عدد من املواد ١٩٨٨ات العقلية لعام ؤثِّرات واملخدِّريف امل

ات وبشأن توزيع تلك املواد والتجارة الدولية فيها. وهذه املواد مدرجة ضمن فئتني: فاملواد اخلاضعة لرقابة أكثر صرامة مدرجة يف خدِّرصنع امل
ات بتنفيذ خدِّرإىل اهليئة الدولية ملراقبة امل ١٩٨٨م ا مدرجة يف اجلدول الثاين. وتعهد اتفاقية عااجلدول األول، واملواد اخلاضعة لرقابة أقل نسبي

 مراقبة السالئف على املستوى الدويل. 

ات التابعة لألمم املتحدة، واجمللس االقتصادي واالجتماعي، خدِّرتعزيز هذا النظام كذلك من خالل عدد من القرارات اليت اعتمدهتا جلنة امل ومتَّ
، واإلعالن ١٩٩٨السياسي الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية العشرين املعقودة يف عام واجلمعية العامة، فضال عن اإلعالن 

ات العاملية الذي اعتمدته اجلمعية خدِّرالسياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة امل
 خاضعةً مادةً ٢٣، كانت هناك ٢٠١٣ط العمل ذات الصلة باإلعالنني. ويف كانون األول/ديسمرب ، مبا يف ذلك خط٢٠٠٩العامة يف عام 

 ٢٠١٤. ويف آذار/مارس ١٩٨٨يف اجلدول الثاين التفاقية عام  مواد مدرجةً ٨يف اجلدول األول و مدرجةً مادةً ١٥للمراقبة الدولية: منها 
  ) يف اجلدول األول لالتفاقية. APAANتو أسيتونيتريل (فينيل أسي- ات إدراج مادة ألفاخدِّرقررت جلنة امل
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 إنتاج املواد الكيميائية السليفة والتجارة فيها 

يوجد تناولٌ مشروٌع للسالئف واجتاٌر مشروٌع هبا، وتشتمل املراقبة على رصد التجارة املشروعة مع منع التسريب. ومن خالل حتليل 
- ٢٠١٠ات واجلرمية وإحصاءات التجارة الدولية، ميكن االستنتاج بأنه خالل الفترة خدِّرملكتب املعين باملمها البلدان إىل ااملعلومات اليت تقدِّ

 بلدا ميارس صناعة املواد الكيميائية السليفة.  ٧٧كان حنو  ٢٠١٢

د الكيميائية السليفة خالل الفترة عن صادرات من املوا بلداً ١٢٢بكثري ضالعة يف التجارة بالسالئف. فقد أبلغ  وكانت هناك بلدان أكرب عدداً
عن واردات منها. وأبلغت عن أكرب صادرات السالئف البلدان الواقعة يف آسيا، تليها أوروبا والقارة  بلداً ١٥٠، بينما أبلغ ٢٠١٢- ٢٠١٠

يف املائة من جمموع  ٥٩دان اآلسيوية األمريكية. وإذا مل نضع يف اعتبارنا سوى البلدان املصدرة الصافية للمواد الكيميائية السليفة، تشكل البل
ازدياد  عدَّلمماثل مل عدَّل. وقد ازدادت الصادرات العاملية من املواد الكيميائية السليفة مب٢٠١٢- ٢٠١٠الصادرات الصافية خالل الفترة 
 صادرات املواد الكيميائية عموما. 

يف املائة) من التجارة الدولية يف املواد  ٩٣إىل آخر. واجلانب األكرب ( وختتلف االحتياجات والتطبيقات املشروعة للسالئف املختلفة من بلد
، شكلت ٢٠١٢. ويف عام ١٩٨٨الكيميائية السليفة، من حيث القيمة االقتصادية، هو التجارة يف املواد املدرجة يف اجلدول الثاين التفاقية عام 

يف  ٠,٠٤يف املائة فقط من التجارة الدولية يف املواد الكيميائية السليفة، أو  ٧، املواد اخلاضعة لرقابة أكثر صرامة، املدرجة يف اجلدول األول
ين. وأهم مواد املائة من التجارة الدولية عموما يف املواد الكيميائية، وكان منو صادراهتا أقل كثريا من منو صادرات املواد املدرجة يف اجلدول الثا

هنيدريد اخلل، املستخدم يف صنع اهلريوين، يليه برمنغنات البوتاسيوم، املستخدم يف صنع الكوكايني، اجلدول األول من الناحية االقتصادية هو أ
 والسودوإيفيدرين، املستخدم يف صنع امليثامفيتامني. 

جر هبا يف السوق ملتَّوال ميكن حتديد كميات التجارة غري املشروعة يف املواد الكيميائية السليفة بنفس السهولة اليت ميكن هبا حتديد الكميات ا
 ر املعلومات عن املضبوطات بعض املعلومات اجلزئية عن االجتاهات يف هذا الصدد. املشروعة، ولكن ميكن أن توفِّ

األول ُيظهر االجتاه العام للسالئف املدرجة يف اجلدول  ، يبدو أنَّب كثرياًاملضبوطات السنوية من املواد الكيميائية السليفة تتقلَّ فعلى الرغم من أنَّ
، على ا عموماًمستقر زيادة على مدى العقدين املاضيني. وعلى خالف ذلك، كانت مضبوطات املواد املدرجة يف اجلدول الثاين تسلك اجتاهاً

بوطات يف القارة ز هذه املضع اإلقليمي ملضبوطات السالئف املدرجة يف اجلدول األول واجلدول الثاين إىل تركُّبها. ويشري التوزُّالرغم من تقلُّ
  باإلطار الزمين قيد النظر، أوروبا، أو يف سنوات أقرب، آسيا.  األمريكية، تليها، رهناً

  
 ات خدِّرأثر مراقبة السالئف يف عرض امل

ات غري املشروع، كما خدِّرمن تسريب املواد الكيميائية إىل صنع امل مة ملراقبة املواد الكيميائية السليفة تأثري ملموس يف احلدِّكان للتدابري املستخَد
 ميكن أن يالحظ من خالل خمتلف أساليب التحليل، على النحو التايل:

ا، وازدادت مضبوطات حاد . ازداد عدد الشحنات اليت أُوقفت قبل تسريبها ازدياداًازدياد حجم املواد الكيميائية احملتجزة من التسريب
، حيث كانت الفترة األوىل هي ٢٠١٢- ٢٠١٠إىل الفترة  ١٩٩٢- ١٩٩٠من الفترة ضعفا  ١٢السالئف املدرجة يف اجلدول األول إىل 

 ؛ قاطعاً دليالًالسنوات األوىل للمراقبة الدولية للسالئف. وقد يشري ذلك إىل فعالية مراقبة السالئف، على الرغم من أنه ليس 

 بت إىل الصنع غري املشروع، إىل أنه متَّر أهنا ُسرِّإلمجالية اليت ُيقدَّ. يشري قياس كمية املضبوطات، مقارنة بالكمية ات اعتراض السبيلمعدَّالعلو 
يف  ٢٨إىل  ١٠يف املائة من برمنغنات البوتاسيوم املسرَّب (يف املدى من  ١٥اعتراض حنو  ٢٠١٢إىل عام  ٢٠٠٧خالل الفترة من عام 

يف املائة فقط من  ٢بة التقديرية يف املائة). وتعادل الكميات املسرَّ ٢٢ إىل ٧يف املائة من أهنيدريد اخلل املسرَّب (يف املدى من  ١٥املائة) و
 يف املائة فقط من حجم التجارة الدولية يف أهنيدريد اخلل؛  ٠,٢حجم التجارة الدولية يف برمنغنات البوتاسيوم و

. كانت مضبوطات سالئف لصنعها ازدياد كميات مضبوطات السالئف مقارنة بكميات مضبوطات املواد اليت ُتستخدم تلك السالئف
"اإلكستاسي"، حمتسبة على أساس كمية "اإلكستاسي" اليت ميكن صنعها باستخدام تلك املضبوطات (كمية الناتج النهائي املكافئة)، أكرب 

امني، . وكانت مضبوطات سالئف األمفيتامني وامليثامفيت٢٠١٢- ٢٠٠٧باخلمس تقريبا من مضبوطات "اإلكستاسي" على مدى الفترة 
 حمتسبة على أساس كميات املنتج النهائي املكافئة، أكثر من ضعف مضبوطات األمفيتامني وامليثامفيتامني خالل الفترة نفسها؛ 

. ميكن االستشهاد بثالثة أمثلة يبدو أن مراقبة السالئف خفضت فيها عرض السالئف وأدت ات بسبب مراقبة السالئفخدِّراخنفاض توافر امل
)، وهو اخنفاض ميكن LSDات. املثال األول هو انكماش سوق ثنائي إيثيالميد محض الليسرجيك (خدِّربعي يف توافر املإىل اخنفاض ت

يف املائة الذي  ٧٥ى انكماش هذه السوق يف االخنفاض بنسبة ن مراقبة سالئف هذه املادة. ويتجلَّعزوه، جزئيا على األقل، إىل حتسُّ
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، وهو اخنفاض مرتبط ٢٠١٣- ١٩٩٦املدارس الثانوية يف الواليات املتحدة على مدى الفترة  بني طالب LSDحدث يف تناول مادة 
درجة  ارتباطاً قويا باخنفاض توافر هذه املادة. واملثال الثاين هو االخنفاض يف تناول "اإلكستاسي" يف العديد من البلدان، املرتبط باخنفاض

ن مراقبة حتسُّ ، يبدو أنَّ. وثالثا٢٠١٠ً- ٢٠٠٧يف الفترة  خدِّرالسليفة الرئيسية هلذا امل نقاء هذه املادة، املتصل بدوره مبحدودية توافر
 إىل اخنفاض يف تناوله، على مدى العقدين املاضيني؛  أيضاً ى إىل اخنفاض يف توافره، ومن مثَّسالئف امليثاكوالون أدَّ

دوالر للتر الواحد يف  ١,٥ل يف السوق املشروعة بني دوالر واحد و. يف حني تفاوت سعر أهنيدريد اخلاألسعار يف السوق غري املشروعة
السنني، فوصل يف بعض األحيان إىل قمم تبلغ حوايل  السنوات األخرية، ارتفع سعر أهنيدريد اخلل غري املشروع يف أفغانستان على مرِّ

ميكن ربط ارتفاع األسعار بالتحسينات اليت جرت . و٢٠٠٢دوالرات يف عام  ٨من  )، صعودا٢٠١١ًدوالرا للتر الواحد (يف عام  ٤٣٠
يف تكلفة إنتاج اهلريوين. فقد ارتفعت نسبة أهنيدريد اخلل يف التكاليف اإلمجالية  يف مراقبة السالئف. وكان هلذه التحسينات أثر أيضاً

يف املائة يف  ٢٠قبل أن تنخفض إىل حنو ، ٢٠١٠يف املائة يف عام  ٢٦إىل  ٢٠٠٢يف املائة يف عام  ٢إلنتاج اهلريوين يف أفغانستان من 
 . ٢٠١٣ عام

  
 ات خدِّراالستراتيجيات اجلديدة ملشغلي خمتربات امل

ز حتسني الضوابط املفروضة على السالئف على الصعيد العاملي مشغلي املختربات غري املشروعة السريني على تطوير عدد من حفَّ
 ات ما يلي: االستراتيجيات املضادة. وتشمل هذه االستراتيجي

 للحصول على املواد الكيميائية السليفة راًاستخدام أساليب أكثر تطوُّ  • 

 استخدام بلدان عبور ذات نظم رقابية ضعيفة  • 

 صة يف توريد املواد الكيميائية السليفةظهور مجاعات إجرامية منظمة متخصِّ  • 

 الواردات غري املشروعة خفاءإلإنشاء شركات صورية   • 

 إىل الوجهات النهائية بغية جتاوز نظام املراقبة الدولية احمللي للمواد الكيميائية السليفة وهتريبها الحقاً التسريب  • 

 استخدام اإلنترنت  • 

 أو السودوإيفيدرين) يفيدرينإلإساءة استخدام املستحضرات الصيدالنية (ال سيما املستحضرات احملتوية على ا  • 

  جمدولة، مبا يف ذلك سالئف أولية خمتلفة ميكن حتويلها بسهولة إىل السالئف املطلوبة. ظهور مواد كيميائية سليفة غري  • 

، وخمتلف إسترات محض APAANات األمفيتامينية، من بينها مادة نشِّطظهرت يف السنوات األخرية سالئف أولية جديدة لصنع امل وهكذا
، وامليثيل غليسيدات، وامليثيالمني. وقد أصبحت بعض هذه املواد، اليت ال ختضع بروبانون- ٢- ميثيلني ديوكسي فينيل- ٣،٤فينيل اخلل، واملادة 

مة يف املاضي، وُتضبط اآلن بكميات أكرب من يف عدد حمدود من البلدان، بدائل رئيسية للمواد الكيميائية السليفة اليت كانت مستخَد للرقابة إالَّ
 ات األمفيتامينية. نشِّطلدولية واملستخدمة يف صنع املالكميات اليت تضبط من السالئف اخلاضعة للمراقبة ا

 ات النفسانية اجلديدة اليت ميكن صنعها مبواد كيميائية غري خاضعة للمراقبة الدولية. ؤثِّراستراتيجية مضادة أخرى يف صنع امل لوتتمثَّ

يات أمام نظام املراقبة الدولية للسالئف. وهي يف من التحدِّ جديدةً يون جمموعةًهذه االستراتيجيات اليت يستخدمها الصانعون السرِّ كلُّ وتنشئ
 –الوقت نفسه انعكاس لتأثري مراقبة السالئف. وتوجد بالفعل بعض األدوات املتاحة على املستوى الدويل للتعامل مع هذه املشاكل الناشئة 

) PENراقبة خاصة، ونظام اإلشعارات السابقة للتصدير (مبدأ "أعرف عميلك"، والقائمة الدولية احملدودة للمواد اخلاضعة مل استخداموهي 
ذ بعد يف عدد من البلدان. وسيكون نفَّولكن هذه األدوات مل ُت —) PICSباالتصال احلاسويب املباشر، ونظام اإلخطار حبوادث السالئف (

 يات.األمام يف مواجهة هذه التحدِّ إىل خطوةً الوالفعَّتنفيذها العاملي 
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