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تصدير
تتشابك مصائ ُر جميع البلدان يف مواجهة مشكلة املخ ِّدرات العاملية .وقد أق َّر املجتم ُع الدويل منذ أكرث من
قرن باستحالة التص ِّدي لهذه املشكلة بفعالية إالَّ مبشاركة الجميع .وأُ ِع َّدت اتفاقيات األمم املتحدة ملراقبة
املخ ِّدرات بتضافر جهود جميع األمم .وهي نتاج مناقشات وحلول توفيقية وتجسيد لتوافق اآلراء عىل نطاق
واسع فيام بني الدول ،وال َّ
أدل عىل ذلك اليوم من أ َّن جميع بلدان العامل تقريباً قد انض َّمت إىل تلك االتفاقيات.
وكثريا ً ما يح ُّط منتقدو االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات من شأنها بتصويرها عىل أنها وسائل للحظر
والعقاب ،عىل الرغم من أ َّن خطأ هذا التأويل يتَّضح من مج َّرد قراءة تلك الوثائق امله َّمة عىل عجل شديد.
والغرض من اإلطار القانوين لألمم املتحدة بشأن املخ ِّدرات ،كام يرد يف ديباجة االتفاقية الوحيدة للمخ ِّدرات
ُ
()1
لسنة  ،1961هو الحفاظ عىل صحة اإلنسان والحرص عىل ما فيه خريه .وسعياً إىل تحقيق هذا الغرض
املهم ،ت ُنظِّم تلك االتفاقياتُ التجار َة املرشوعة يف العقاقري املخ ِّدرة واملؤثِّرات العقلية ،والهدف منها ضامن
بغض النظر عن املكان الذي
توافر هذه املواد الستخدامها يف تقديم العالج الطبي ملن ُهم يف حاجة إليهاِّ ،
َ
الدول عىل اتِّخاذ تدابري لتعزيز الوقاية من تعاطي املخ ِّدرات وعالج املتعاطني
يعيشون فيه .وتحثُّ االتفاقياتُ
وإعادة إدماجهم يف املجتمع وإ ْن كبديل عن العقوبات .كام تتيح االتفاقياتُ إطارا ً لتسليم املطلوبني واملساعدة
القانونية املتبادلة والتعاون فيام بني الدول للتص ِّدي لالتِّجار باملخ ِّدرات وما يرتبط بهذه اآلفة من عنف ومعاناة.
وتريس معاهداتُ األمم املتحدة ملراقبة املخ ِّدرات ،عىل غرار جميع االتفاقيات الدولية ،مجموع ًة من املعايري
القانونية امللزِمة ،وتع َهد إىل الدول مبه َّمة اتِّخاذ تدابري قانونية وإدارية وسياساتية لتنفيذ التزاماتها مبوجب
املعاهدات .ومع أ َّن اختيار نوعية التدابري املتَّخذة من صالحيات الدول ،فإ َّن تلك التدابري يجب أن تحرتم
الحدود التي وضعها املجتمع الدويل لنفسه ضمن النظام القانوين الدويل .ومن أه ِّم املبادئ األساسية التي يقوم
عليها اإلطار الدويل ملراقبة املخ ِّدرات املبدأُ
كل من اتفاقية سنة  1961واتفاقية املؤثِّرات العقلية
املجس ُد يف ٍّ
َّ
()2
َص استعامل العقاقري املخ ِّدرة واملؤثِّرات العقلية عىل األغراض الطبية والعلمية.
لسنة  ،1971أال وهو ق ْ ُ
وهذا االلتزام القانوين التزام مطلق ال مجال فيه للتأويل.
باإلضافة إىل ذلك ،كثريا ً ما أكَّدت الهيئة أ َّن تدابري مراقبة املخ ِّدرات ال تُنفَّذ مبعزل عن مسائل أخرى؛ إذ يجب
عىل الدول عند تنفيذها لتلك التدابري أن متتثل اللتزاماتها الدولية بشأن حقوق اإلنسان .ومع أ َّن الهيئة تشعر
باالرتياح للتق ُّدم الذي أحرزه أعضاء املجتمع الدويل يف اتِّخاذ تدابري ملراقبة املخ ِّدرات وفقاً ملعايري حقوق
يتعي القيام بالكثري .وهذا يشمل ،عىل سبيل املثال ،التدابري التي
اإلنسان املعرتف بها دول ًّيا ،إالَّ أنه ال يزال َّ
()3
يجب ات ِّخاذها يف ما يتعلق بالتنفيذ التام التفاقية حقوق الطفل ،التي وافقت فيها الدول األطراف عىل ات ِّخاذ
جميع التدابري الالزمة لحامية األطفال من االستخدام غري املرشوع للعقاقري املخ ِّدرة واملؤثِّرات العقلية وملنع
استغاللهم يف إنتاج تلك املواد واالت ِّجار بها عىل نحو غري مرشوع .ومع أ َّن تحديد العقوبات املطبَّقة عىل جرائم
تنص عىل
املخ ِّدرات يبقى من صالحيات الدول ،فإ َّن الهيئة تعاود تشجيع البلدان التي ما زالت ترشيعاتها ُّ
عقوبة اإلعدام وتواصل فرضها عىل مرتكبي الجرائم ذات الصلة باملخ ِّدرات عىل أن تنظر يف إلغاء تلك العقوبة
بحق مرتكبي تلك الجرائم.
ِّ
(((
(((
(((

األمم املتحدة ،مجموعة املعاهدات ،املجلَّد  ،520الرقم .7515
املرجع نفسه ،املجلَّد  ،1019الرقم . 14956
املرجع نفسه ،املجلَّد  ،1577الرقم .27531
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وما فتئت الهيئة تش ِّدد منذ سنني عىل رضورة اتِّباع نهج شامل ومتكامل ومتوازن يف تنفيذ أحكام املعاهدات
الدولية ملراقبة املخ ِّدرات بهدف التص ِّدي معاً ملشكلة املخ ِّدرات العاملية .ومع اقرتاب موعد انعقاد الدورة
االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة املخ ِّدرات العاملية ،املز َمع عقدها يف عام  ،2016من املفيد التط ُّرق
إىل هذا املبدأ مر ًة أخرى؛ ولذا فهو موضوع الفصل األول من هذا التقرير.
وينبغي استيفاء عنرص مهم ،هو التأكُّد من أ َّن املخ ِّدرات متاحة لألغراض الطبية والعلمية ،حتى تكون اإلجراءاتُ
املتَّخذة متوازن ًة ومتناسبةً .وقد كانت الهيئة من أوائل الجهات الدولية التي عملت ،يف إطار واليتها بشأن تقييم
االستعامل املرشوع للعقاقري الخاضعة للمراقبة الدولية ،عىل لفت االنتباه إىل التفاوت الكبري فيام بني مختلف
خاصا لذلك الشاغل
املناطق من حيث توافر تلك املواد .وأولَت الهيئة عىل مدى العقدين املاضيني اهتامماً ًّ
ودعت الحكومات إىل اتِّخاذ إجراءات بشأنه .وبالرغم من التق ُّدم املح َرز يف بعض املناطق ،إالَّ أ َّن قرابة ثالثة
أرباع سكان العامل يعيشون يف بلدان ال تتوافر فيها باملرة أو مبا فيه الكفاية أدوية محتوية عىل عقاقري مخ ِّدرة
ومؤثِّرات عقلية ،وهذا سبب آالم ومعاناة ميكن تفاديها.
وال ميكن للهيئة أن تتص َّدى مبفردها لهذه املشكلة .وهي ممت َّن ٌة غاي َة االمتنان للجهود الدؤوبة التي تبذلها
منظامت املجتمع املدين ،والتي ما فتئت تساهم يف تحسني ُسبل حصول املرىض يف بعض البلدان عىل تلك
العقاقري ألغراض طبية .وينبغي للحكومات أن تسعى إىل إنشاء نظام وطني ودويل يعمل ج ِّيدا ً لضامن توافر
العقاقري املخ ِّدرة واملؤثِّرات العقلية لتخفيف اآلالم واملعاناة عن طريق كفالة إيصال أدوية رخيصة بأمان
إىل املرىض الذين يحتاجونها ،والحيلولة يف الوقت نفسه دون اإلفراط يف إصدار وصفات طبية بتلك العقاقري
وترسيبها بغرض تعاطيها.
اج أنشطة خفض الطلب عىل املخ ِّدرات يف صلب اسرتاتيجيات
كام يُفرتض يف حال اتِّباع نهج متوازن إدر ُ
الحكومات وخطط عملها .وتع ِّزز أنشطة خفض عرض املخ ِّدرات وأنشطة خفض الطلب عليها بعضها البعض.
وينبغي للحكومات أن تضع يف صدارة أولوياتها مجموعة شاملة من تدابري خفض الطلب ،مبا يف ذلك
اسرتاتيجيات وقائية من ثالثة مستويات .وال ميكن لتدابري خفض العرض أن تكون ف َّعال ًة يف األجل الطويل إذا
مل تكن مقرتن ًة بتدابري لخفض الطلب.
تفش ظاهرة املخ ِّدرات غري املرشوعة،
ويف بعض البلدان ،ميكن أن تسهم عوامل اجتامعية-اقتصادية يف ِّ
أي نهج شامل ومتكامل ومتوازن .وغالباً ما ترتبط زراعة
وهي عوامل يجب مراعاتها ملا لها من أهمية يف ِّ
محاصيل املخ ِّدرات غري املرشوعة ارتباطاً وثيقاً بعوامل اجتامعية-اقتصادية مثل انعدام سبل بديلة لكسب
الرزق ،وانعدام إمكانية الحصول عىل الرعاية الصحية والتعليم ،والتهميش وضعف مستوى الحوكمة.
ومن ث َّم ،يلزم أيضاً تناول مسألة تقليص زراعة املحاصيل غري املرشوعة والقضاء عليها ضمن سياق التنمية
املستدامة األوسع نطاقاً.
مم أ َّدى إىل بروز
ومل ت ُ
َخل السنة املاضية من أزمات إنسانية اتَّخذت شكل كوارث طبيعية ونزاعات مسلَّحةَّ ،
الحاجة املل َّحة فجأة إىل أدوية تحتوي عىل مواد خاضعة للمراقبة الدولية .وتو ِّجه الهيئ ُة االنتبا َه مرة أخرى
إىل هذه املشكلة العويصة وإىل أ َّن من واجب أطراف النزاعات املسلَّحة ،مبوجب القانون اإلنساين الدويل،
عدم عرقلة توفري الرعاية الطبية للسكان املدنيني املوجودين يف األرايض الخاضعة لسيطرتها الفعلية ،أو عدم
املبسطة التي ُوضعت بالتعاون مع
عرقلة حصولهم عىل األدوية الرضورية .وتذكِّر الحكومات باإلجراءات َّ
منظمة الصحة العاملية لهذا الغرض.
iv

وينبغي للمجتمع الدويل ،مع اقرتاب موعد انعقاد الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة
املخ ِّدرات العاملية ،املزمع عقدها يف عام  ،2016أن يلتزم بإجراء حوار دويل بنا ًء عىل أساس من الرصاحة
والشمول واسترشاف املستقبل .ويجب أيضاً أن يتَّسم هذا الحوار بالتوازن ،باإلقرار فيه مبا تَحقَّق من
إنجازات مه َّمة وتحديد املجاالت التي تحتاج إىل تحسني .وستشارك الهيئ ُة يف هذا املسعى برصد املعاهدات
الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.
وتواجه جمي ُع البلدان تح ِّد ٍ
يات مشرتك ًة يف معالجتها ملشكلة املخ ِّدرات العاملية ،كام أ َّن لديها هدفاً مشرتكاً هو
تعزيز صحة شعوبها والبرشية جمعاء والحرص عىل ما فيه خريها .وتحقيقاً لهذا الهدف ،سيواصل املجتم ُع
الدويل االعتام َد عىل معاهدات مراقبة املخ ِّدرات ،باعتبارها صكوكاً دولي ًة صمدت أمام اختبار الزمن ومل تفقد
أهميتها يف التص ِّدي لتح ِّديات املستقبل .واملطلوب اليوم هو أن تواصل جميع الدول التزامها بالعمل املتضافر
عىل تنفيذ تلك الصكوك تنفيذا ً ف َّعاالً.
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ملحوظات إيضاحية
مل ت ُؤ َخذ يف االعتبار عند إعداد هذا التقرير البيانات الواردة بعد  1ترشين الثاين/نوفمرب .2014
أي رأي كان من جانب األمانة
ال تنطوي التسميات املستخ َدمة يف هذا املنشور وال طريقة عرض املادة التي يتض َّمنها عىل اإلعراب عن ِّ
ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو للسلطات القامئة فيها أو بشأن تعيني حدودها
العامة لألمم املتحدة بشأن املركز القانوين ِّ
أو تخومها.
ويُشار إىل البلدان واملناطق باألسامء التي كانت ت ُستخ َدم رسميًّا عند جمع البيانات ذات الصلة.
جميع اإلشارات الواردة إىل الدوالر مقصود بها دوالرات الواليات املتحدة األمريكية ما مل يرد غري ذلك.

viii

الفصل األول
ا ِّتباع نهج شامل ومتكامل ومتوازن في التص ِّدي
لمشكلة المخ ِّدرات العالمية
 -١ت ُ َع ُّد مشكل ُة املخ ِّدرات العاملية ،بالنظر إىل ت َع ُّدد
َغي طبيعتها باستمرار ،أحد أكرث التح ِّديات التي
جوانبها وت ُّ
تواجه العامل املعارص تعقيدا ً .فلها تأثري مبارش وغري مبارش عىل
الجميع ،كام أنها تع ِّرض الصحة لخطر شديد ،نتيج ًة لزراعة
املخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية وإنتاجها وصنعها وبيعها والطلب
عليها واالت ِّجار بها وتوزيعها عىل نحو غري مرشوع ،ونتيج ًة
تخل أيضاً بكرامة
لتعاطي عقاقري الوصفات الطبية .وهي ُّ
البرش جميعاً ،وال سيام األطفال والشباب واألرس واملجتمعات
املحلية ،وسالمتهم وما فيه خريهم ،وتؤث ِّر سلباً عىل التامسك
االجتامعي والرعاية الصحية والبيئة واألمن القومي واالستقرار
اإلقليمي والدويل والسلم الدويل وسيادة الدول .وهي تق ِّوض
احرتام حقوق اإلنسان وسيادة القانون واالستقرار االجتامعي-
االقتصادي والسيايس واملؤسسات الدميقراطية والتنمية املستدامة.
نتاج
ويف الوقت نفسه ،فإنَّ مشكلة املخ ِّدرات العاملية هي ٌ
لضعف سيادة القانون وعدم استقرار األحوال االقتصادية-
االجتامعية والسياسية والفقر والتهميش وفساد املؤسسات
السياسية والقضائية واالقتصادية .والسبب يف استعصاء مشكلة
املخ ِّدرات العاملية عىل الحل هو أنها قد تكون سبباً يف ظروف
اقتصادية واجتامعية وسياسية صعبة ونتيج ًة لها يف آن واحد.
املتغي باستمرار يف رسعة
ويتجل طابع مشكلة املخ ِّدرات
َّ
ِّ
انتشار املؤثِّرات العقلية الجديدة ونطاق استخدامها.
 -٢ومنذ تسعينات القرن العرشين ،تشري جميع اإلعالنات
السياسية وخطط العمل والقرارات التي ات ُّخذت تحت رعاية
األمم املتحدة من أجل التص ِّدي ملشكلة املخ ِّدرات العاملية
عموماً ،إىل الرشوط األساسية التالية التي يلزم استيفاؤها
لتحقيق النجاح يف التص ِّدي لظاهرة املخ ِّدرات ،وهي :االمتثال
التام ألحكام االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخ ِّدرات
وتطبيق جميع الدول لها؛ وتنفيذ مبدأين أساسيني ،هام

املسؤولية العامة واملشرتكة عن التص ِّدي ملشكلة املخ ِّدرات
العاملية ،وات ِّباع نهج شامل ومتكامل ومتوازن يف تدابري التص ِّدي
شن "حرب"
أي من هذه العنارص حافز عىل ِّ
تلك .وليس يف ٍّ
أي منها نظاماً قوامه
هالمية "عىل املخ ِّدرات" ،كام ال يفرض ٌّ
الحظر فحسب أو يتغاىض عن قمع حقوق اإلنسان .واالتفاقيات
الدولية ملراقبة املخ ِّدرات ،وهدفها أوالً وأخريا ً ضامن ما فيه
صحة البرش وخريهم ،هي الطريق ُة التي ات َّفق عليها املجتمع
الدويل للتص ِّدي ملشكلة املخ ِّدرات العاملية وأه ُّم إطار قانوين
ملراقبة املخ ِّدرات .ويتيح مبدأ املسؤولية العامة واملشرتكة إطارا ً
للتعاون بني الدول األطراف عىل أساس فهم مو َّحد ملشكلة
واملنسق.
املخ ِّدرات وهدف مشرتك ورضورة العمل املشرتك
َّ
ويتيح مبدأُ األخذ بنهج شامل ومتكامل ومتوازن تو ُّجهاً ورؤي ًة
اسرتاتيجيني لتحقيق الهدف املتَّفق عليه بصورة مشرتكة مبراعاة
جميع الجوانب املرتابطة ملشكلة املخ ِّدرات العاملية والرتكيز
الالزم عليها.
 -٣وت ُتاح للمجتمع الدويل ،بفضل األعامل التحضريية
للدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة املخ ِّدرات
العاملية املز َمع عقدها يف عام  ،2016فرصة الستعراض التق ُّدم
املح َرز يف تنفيذ اإلعالن السيايس وخطة العمل لعام  2009بشأن
التعاون الدويل صوب اسرتاتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة
مشكلة املخ ِّدرات العاملية )4(،وتحليل اإلنجازات والثغرات
والتح ِّديات يف إطار مواجهة مشكلة املخ ِّدرات العاملية ،وتحديد
األولويات من أجل ات ِّخاذ املزيد من اإلجراءات .وتستند هذه
العملية إىل نتائج استعراض لجنة املخ ِّدرات الرفيع املستوى يف
عام  2014لتنفيذ الدول األعضاء لإلعالن السيايس وخطة العمل
((( انظر الوثائق الرسمية للمجلس االقتصادي واالجتامعي،2009 ،
امللحق رقم  ،)E/2009/28( 8الفصل األول ،الباب جيم.
1

2

المخدرات 2014
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

لعام  .2009وتتيح العملية التحضريية للدورة االستثنائية املز َمع
أن تعقدها الجمعية العامة يف عام  2016والدورة االستثنائية
يف ح ِّد ذاتها فرصتني ج ِّيدتني لتحليل أفضل املامرسات وتبادل
اآلراء بشأن مناذج وأساليب تحليل مختلف جوانب مشكلة
املخ ِّدرات العاملية.
 -٤وما فتئت الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات تكشف يف
تقاريرها السنوية ورسائلها عن مختلف الثغرات والتح ِّديات
يف تنفيذ االتفاقيات الدولية للمخ ِّدرات .وقد أكَّدت الهيئة أيضاً
عىل األهمية املحورية للمبدأين الجوهريني املب َّينني يف الفقرة 2
أعاله .فقد ناقشت الهيئة ،يف تقريرها السنوي لعام ،2012
مبدأ املسؤولية املشرتكة عن املراقبة الدولية للمخ ِّدرات .وتؤكِّد
الهيئة باستمرار يف أنشطتها ورسائلها وتقاريرها السنوية عىل
مسألة الحاجة إىل اعتامد نهج شامل ومتكامل ومتوازن إزاء
مشكلة املخ ِّدرات العاملية ،سواء فيام يتعلق مبختلف جوانب
مشكلة املخ ِّدرات التي تشكِّل عنارص ذلك النهج (مثل مسألة
التامسك والتفكك االجتامعيني واملخ ِّدرات غري املرشوعة ورضورة
()5
التخصصات إزاء معالجة هذه املسائل)
ات ِّباع نهج متع ِّدد
ُّ
أو باعتبارها املوضوع الرئييس لتقريرها السنوي ،يف عام 2004
مثالً .وترى الهيئة ،يف ضوء الدورة االستثنائية املقبلة للجمعية
العامة بشأن مشكلة املخ ِّدرات العاملية ،أنَّ التط ُّرق إىل مبدأ
األخذ بنهج شامل ومتكامل ومتوازن من جديد بالغ األهمية يف
الوقت الراهن ،الذي تؤث ِّر فيه مختلف أبعاد مشكلة املخ ِّدرات
العاملية تأثريا ً مختلفاً عىل البلدان ،فال يُنظر إىل تلك املشكلة
بطريقة مختلفة يف شتَّى البلدان فحسب ،وإمنا قد تكون لها
كل بلد عىل ح َدة.
أيضاً آثار مختلفة يف ِّ

ألف -املبدأ واألهداف
 -٥ملبدأ األخذ بنهج شامل ومتكامل ومتوازن يف التص ِّدي
ملشكلة املخ ِّدرات العاملية طابع اسرتاتيجي .فهو يقتيض من
الدول األعضاء أن تكفل توافر املواد الخاضعة للمراقبة من أجل
األغراض الطبية والعلمية ،وأن ت ُويل نفس القدر من االهتامم
السرتاتيجيات خفض العرض وخفض الطلب عىل ح ٍّد سواء،
وكذلك للمسائل املتعلقة بوضع تدابري مشرتكة للتص ِّدي ملشكلة
املخ ِّدرات العاملية عن طريق التعاون الدويل القائم عىل التكامل
والتعاضد ،مع تو ِّخي الشمول يف معالجة جميع جوانبها .ومن
شأن التق ُّيد بهذا املبدأ وتنفيذه تنفيذا ً تا ًّما أن يع ِّززا قدرة
الدول األعضاء عىل التص ِّدي بات ِّساق وكفاءة للتح ِّديات الحالية
واملستجدة ،وعىل وضع سياسات وبرامج تتص َّدى لهذه الظاهرة
بجميع أشكالها ومظاهرها.
(((

تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات لعام  ،2011الفصل األول.

 -٦وليس ات ِّبا ُع نهج شامل ومتكامل ومتوازن يف التص ِّدي
ملشكلة املخ ِّدرات العاملية غاي ًة يف ح ِّد ذاته وإمنا هو وسيلة
فقط .أ َّما الهدف األسمى من ذلك النهج فيجب أن يكون تحقيق
أي
الهدف الشامل املتو َّخى من اتفاقيات مراقبة املخ ِّدراتْ ،
ضامن ما فيه صحة وخري البرش نفس ًّيا وبدن ًّيا .ويف هذا الصدد،
هناك أمر بالغ األهمية ات ُّفق عليه سياسيًّا ث َّم ت َح َّول إىل قانون
دويل ،وهو توفري املواد الخاضعة للمراقبة من أجل األغراض
الطبية والعلمية حرصا ً مع منع إنتاج تلك املواد واالت ِّجار بها
واستخدامها عىل نحو غري مرشوع والح ِّد من ذلك بدرجة كبرية
وقابلة للقياس أو القضاء عليه.
 -٧ويتطلَّب ات ِّبا ُع نهج شامل ومتكامل ومتوازن التزا َم
الدول األعضاء التام بتنفيذ أحكام االتفاقيات الثالث ملراقبة
املخ ِّدرات بحسن ن َّية ،واستعداد الحكومات الت ِّخاذ تدابري عملية
عىل جميع املستويات وقدرتها عىل ذلك ،وتخصيص التمويل
الالزم لجميع العنارص ذات الصلة ،حتى يف حال وجود قيود
اقتصادية ومالية.

باء -ظهور املبدأ وتط ُّوره
 -٨تط َّور مبدأ األخذ بنهج شامل ومتكامل ومتوازن يف
انصب
التص ِّدي ملشكلة املخ ِّدرات العاملية مع م ِّر الزمن .وقد
َّ
الرتكيز أساساً يف االتفاقيات األوىل بشأن مراقبة املخ ِّدرات
التي سبقت االتفاقية الوحيدة للمخ ِّدرات لسنة  )6(1961عىل
جانب العرض من مشكلة املخ ِّدرات .وكانت الصيغة املع َّدلة
من املادة  38الواردة يف بروتوكول سنة  1972املع ِّدل لالتفاقية
الوحيدة للمخ ِّدرات لسنة  )7(1961تعبريا ً عن الحاجة إىل اعتامد
وتنص املادة
نهج متع ِّدد
التخصصات إزاء مشكلة املخ ِّدراتُّ .
ُّ
 38عىل االلتزام القانوين للدول بات ِّخاذ جميع التدابري املمكنة
عمل ًّيا للوقاية من تعاطي املخ ِّدرات واإلرساع بالكشف عن
املتعاطني وعالجهم وتوعيتهم ومتابعة رعايتهم وإعادة تأهيلهم
وإدماجهم يف املجتمع .ويش ِّدد الحكم نفسه عىل أهمية تعزيز
تدريب املوظفني املعنيني وتنظيم حمالت للتوعية .وتوضِّ ح
رشوح الربوتوكول املع ِّدل لالتفاقية الوحيدة للمخ ِّدرات لسنة
تعب عن القبول العام للرأي الذي مفاده أنَّ
 1961أنَّ املادة ِّ 38
نظاماً مك َّوناً من ضوابط إدارية وعقوبات جنائية بغرض إبعاد
املخ ِّدرات عن الضحايا الفعليني أو املحتملني ال يكفي ،وينبغي
أالَّ يكون املوضوع الوحيد للتعاون الدويل .وت َعترب املادة 38
اإلدمان عىل املخ ِّدرات مشكلة معقَّدة ،وتشري إىل أنَّ العالج
ومتابعة الرعاية وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف املجتمع
(((
(((

األمم املتحدة ،مجموعة املعاهدات ،املجلَّد  ،520الرقم .7515
املرجع نفسه ،املجلَّد  ،976الرقم .14152

المخدرات العالمية
التصدي لمشكلة
الفصل األول -ا ِّتباع نهج شامل ومتكامل ومتوازن في
ِّ
ِّ

هي املراحل األربع من تدابري العالج التي يُعتقد عىل نطاق
واسع أنها رضورية يك يستعيد املدمنون عىل املخ ِّدرات صحتهم
()8
ودورهم الفاعل يف املجتمع.
وتنص املادة  20من اتفاقية
ُّ
()9
املؤثِّرات العقلية لسنة  1971عىل النهج نفسه فيام يتعلق
()10
باملؤثِّرات العقلية.
 -٩وقد صيغ هذا النهج رصاح ًة وتبلور يف اإلعالن السيايس
الذي اعتمدته الجمعية العامة يف دورتها االستثنائية العرشين
لعام  ،1998واإلعالن الخاص باملبادئ التوجيهية لخفض الطلب
عىل املخ ِّدرات )12(،وغري ذلك من الوثائق التي اعتُمدت أثناء
تلك الدورة ،ويف اإلعالن السيايس وخطة العمل لعام ،2009
وكذلك يف مختلف القرارات الصادرة عن الجمعية العامة
واملجلس االقتصادي واالجتامعي ولجنة املخ ِّدرات والبيانات
الوزارية املعتمدة يف دورات استعراض منتصف امل َّدة .وقد
ارتقى اإلعالن السيايس لعام  1998مبسألة ات ِّباع نهج شامل
ومتكامل ومتوازن إىل مكانة املبدأ األسايس يف التص ِّدي ملشكلة
املخ ِّدرات العاملية .وظل ذلك املبدأ يف صميم االسرتاتيجية
املعتمدة يف اإلعالن السيايس وخطة العمل لعام  .2009وجرى
التأكيد مج َّددا ً عىل أهميته املحورية يف البيان الوزاري املشرتك
الصادر عن استعراض لجنة املخ ِّدرات الرفيع املستوى يف عام
()13
 2014لتنفيذ الدول األعضاء اإلعالنَ السيايس وخطة العمل.
()11

جيم -عنارص نهج شامل
ومتكامل ومتوازن
توافر املواد الخاضعة للمراقبة الدولية
من أجل األغراض الطبية والعلمية
 -١٠يجب أالَّ تنحرص النتيجة املتو َّخاة من ات ِّباع نهج شامل
ومتكامل ومتوازن يف التص ِّدي ملشكلة املخ ِّدرات العاملية يف منع
إنتاج املخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية واالت ِّجار بها واستخدامها عىل
((( رشوح الربوتوكول املعدِّل لالتفاقية الوحيدة للمخ ِّدرات لسنة 1961
) ،(E/CN.7/588رشح املادة .38
((( األمم املتحدة ،مجموعة املعاهدات ،املجلَّد  ،1019الرقم .14956
( ((1حلَّت الصيغ ُة املعدَّلة من املادة  ،38مع تغيريات طفيفة يف الصياغة
نص املادة  20من اتفاقية املؤثِّرات
ومراعاة ما يقتضيه اختالف الحالَّ ،
محل ِّ
العقلية لسنة .1971
( ((1مرفق قرار الجمعية العامة دا.2/20-
( ((1إعالن خاص باملبادئ التوجيهية لخفض الطلب عىل املخ ِّدرات ،مرفق
قرار الجمعية العامة دا .3/20-أكَّدت الجمعية يف هذا اإلعالن عىل أ َّن "أنجع
نهج يُتَّبع إزاء مشكلة املخ ِّدرات هو النهج الشامل واملتوازن واملتناسق التي
تتساند فيه مراقبة عرضها وخفض الطلب عليها ،فضالً عن التطبيق املناسب
ملبدأ تشاطر املسؤولية".
( ((1انظر الوثائق الرسمية للمجلس االقتصادي واالجتامعي،2014 ،
امللحق رقم  ،(E/2014/28) 8الفصل األول ،الباب جيم.
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نحو غري مرشوع (أو الح ّد بدرجة كبرية من ذلك عىل األقل)،
بل يجب أن تشمل أيضاً تيسري توافر املواد الخاضعة للمراقبة
من أجل األغراض الطبية والعلمية .وسيؤ ِّدي هذا النهج بدون
شك ،إذا ما طُ ِّبق تطبيقاً صحيحاً ،إىل تحقيق التوازن األمثل بني
تدابري التقييد وتدابري التيسري ملا فيه صحة وخري البرش والح ِّد
من معاناتهم.
 -١١وضامنُ توافر املواد الخاضعة للمراقبة لألغراض الطبية
ٌ
أسايس من أهداف نظام مراقبة املخ ِّدرات
هدف
والعلمية
ٌّ
والتزا ٌم يقع عىل عاتق الدول األطراف مبوجب االتفاقيات الدولية
ملراقبة املخ ِّدرات .إذ تش ِّدد االتفاقية الوحيدة للمخ ِّدرات
لسنة  ،1961بصيغتها املع َّدلة بربوتوكول سنة  ،1972واتفاقية
سنة  ،1971عىل أنَّ االستعامل الطبي للمخ ِّدرات واملؤثِّرات
العقلية ال غنى عنه يف تخفيف األمل واملعاناة ،وأنه يجب ات ِّخاذ
التدابري الالزمة لضامن توافر املواد الخاضعة ملراقبة دولية من
أجل األغراض الطبية والعلمية .كام أنَّ املادة  9من اتفاقية سنة
تنص رصاحة عىل
 ،1961بصيغتها املع َّدلة بربوتوكول سنة ُّ ،1972
أنَّ الدول األطراف مسؤولة عن ضامن توافر املخ ِّدرات لألغراض
املرشوعة ،وتع َهد إىل الهيئة مبه َّمة رصد توافر املواد الخاضعة
للمراقبة من أجل هذه األغراض.
 -١٢وكانت الهيئة ،يف إطار مهمتها املتمثِّلة يف تقييم
االستهالك املرشوع من املواد الخاضعة للمراقبة يف الدول
األعضاء ،من الجهات الس َّباقة إىل اإلشارة إىل التفاوت الكبري
بني مختلف املناطق من حيث توافر املخ ِّدرات ،وإىل أنَّ
إمكانيات الحصول عىل تلك املواد غري متاحة مبا فيه الكفاية
يف عدد كبري من البلدان .وأ ْولَت الهيئة اهتامماً
خاصا
ًّ
لهذه املشكلة عىل مدى العقدين املاضيني يف عالقاتها مع
الحكومات وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني ،وأوصت
بتدابري لتصحيح هذا الوضع )14(.وتشري البيانات املتعلقة
بتوافر املسكِّنات شبه األفيونية إىل أنه ،عىل الرغم من
التق ُّدم املح َرز يف بعض املناطق ،وهي أمريكا الالتينية وغرب
آسيا ورشقها وجنوب رشقها ،هناك نحو  5.5باليني نسمة،
تقل فيها أو
أو ثالثة أرباع سكان العامل ،يعيشون يف بلدان ُّ
تنعدم إمكانية الحصول عىل أدوية محتوية عىل مخ ِّدرات،
يتيس فيها الحصول بالقدر الكايف عىل العالج من اآلالم
وال َّ
املعتدلة إىل الشديدة ،يف حني يستهلك ما نسبته  17يف املائة
من سكان العامل ،وال سيام يف أمريكا الشاملية وأوقيانوسيا
وأوروبا الغربية ،ما نسبته  92يف املائة من املورفني يف العامل.
كام أشارت الهيئة مرارا ً إىل وجود فروق شبيهة بالفروق
( ((1انظر تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات عن توافر العقاقري
الخاضعة للمراقبة الدولية :ضامن سبل الحصول عىل كميات كافية منها
لألغراض الطبية والعلمية (.)E/INCB/2010/1/Supp.1
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المخدرات 2014
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

املذكورة فيام يتعلق بإمكانية الحصول عىل كميات كافية
()15
من املؤث ِّرات العقلية ألغراض مرشوعة.
ويتبي من تحليل البيانات املق َّدمة من الدول األعضاء
-١٣
َّ
أنَّ كمية الخامات األفيونية املتوافرة إلنتاج املسكِّنات شبه
األفيونية كافية وزائدة عن الحاجة للوفاء مبا أبلغت عنه
الحكومات من احتياجات واستهالك وأنَّ املخزونات العاملية
يف ازدياد .ومن الواضح أنَّ انخفاض الطلب عىل املسكِّنات
شبه األفيونية لتخفيف األمل يف العديد من البلدان ليس نتيج ًة
لنقص يف املواد الخام املنتجة بصفة مرشوعة .وميكن ،كام
أكَّدت الهيئة مرارا ً وتكرارا ً ،تحسني الوضع كثريا ً من خالل
ات ِّخاذ الدول األطراف إجراءات تصحيحية للتص ِّدي للمشاكل
التنظيمية والسلوكية واملعرفية واالقتصادية واالشرتائية
املح َّددة باعتبارها األسباب الرئيسية لعدم توافر شبائه
األفيون مبا فيه الكفاية .وتش ِّجع الهيئة الدول عىل التعاون مع
منظمة الصحة العاملية وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني
بشأن هذه املسألة ،وتج ِّدد اإلعراب عن استعدادها ملواصلة
مساعدة البلدان عىل تحقيق نتائج أفضل يف هذا املجال.
وتحقيقاً لهذه الغاية ،ومن باب اإلسهام يف الدورة االستثنائية
للجمعية العامة بشأن مشكلة املخ ِّدرات العاملية املزمع
عقدها يف عام  ،2016سوف تصدر الهيئ ُة نسخ ًة مح َّدث ًة من
تقريرها الخاص لعام  2010بعنوان "توافر العقاقري الخاضعة
للمراقبة الدولية :ضامن سبل الحصول عىل كميات كافية
منها لألغراض الطبية والعلمية" ،تتض َّمن أحدث البيانات عن
استهالك وتوافر العقاقري الخاضعة للمراقبة الدولية لالستعامل
الطبي والعلمي وتحليالً بهذا الشأن.
 -١٤ومن شأن التطبيق الصحيح التفاقيات مراقبة
املخ ِّدرات وات ِّباع نهج شامل ومتكامل ومتوازن يف التص ِّدي
ملشكلة املخ ِّدرات العاملية تيسري الحصول عىل الكميات
الالزمة من املواد الخاضعة للمراقبة من أجل األغراض الطبية
والعلمية والحيلولة دون االستخدام املفرط وغري املرشوع
()16
لتلك املواد.

(((1

الفقرة .6

انظر ،عىل سبيل املثال ،الوثيقة ،E/INCB/2010/1/Supp.1

( ((1تناولت الهيئة ،يف معظم تقاريرها السنوية ،مسألة توافر املواد
الخاضعة للمراقبة الدولية من أجل األغراض الطبية والعلمية ،وأصدرت
توصيات يف هذا الصدد .كام ن َّبهت مرارا ً وتكرارا ً يف كثري من منشوراتها إىل
تعاطي عقاقري الوصفات الطبية ،بتسليط الضوء مثالً عىل هذه املسألة يف إطار
وخصصت الهيئة
املواضيع الخاصة يف تقاريرها لألعوام  2009و 2012وَّ .2013
الفصل املواضيعي يف عام  2000الستعراض مسألة اإلفراط يف استهالك املواد
الخاضعة للمراقبة الدولية؛ ويف عام  ،2013نوقشت مبادرات التخلُّص من
عقاقري الوصفات الطبية يف إطار املواضيع الخاصة.

خفض الطلب والتدابري ذات الصلة
 -١٥يرتبط ظهور وتط ُّور مبدأ األخذ بنهج شامل ومتكامل
ومتوازن يف التص ِّدي ملشكلة املخ ِّدرات العاملية ارتباطاً وثيقاً
بالحاجة إىل زيادة الرتكيز عىل خفض الطلب وإىل تعميمه.
 -١٦وقد ش َّددت الهيئة مرارا ً وتكرارا ً عىل أهمية خفض
الطلب عىل املخ ِّدرات باعتباره عنرصا ً ال غنى عنه من عنارص
ذلك النهج ،كام ش َّددت عىل أ َّن تدابري استنفاد ما هو معروض
من املخ ِّدرات غري املرشوعة وتدابري خفض الطلب عليها يع ِّزز
بعضها بعضاً .وما فتئت الهيئة تش ِّجع الدول األعضاء باستمرار
عىل تنفيذ مجموعة شاملة من تدابري خفض الطلب باعتبارها
إحدى األولويات ذات الصدارة يف سياساتها بشأن مراقبة
املخ ِّدرات .كام أوضحت الهيئة رضورة ات ِّباع نهوج مختلفة فيام
يتعلق بالهدفني املذكورين .وال ب َّد من أن يوضع عىل املستوى
الدويل إطار قانوين للتدابري الرامية إىل التص ِّدي لصنع املخ ِّدرات
وإنتاجها ونقلها واالتِّجار بها وترسيبها بصورة غري مرشوعة.
وتتطلَّب الوقاية من االستخدام غري املرشوع للمخ ِّدرات
وتعاطيها اسرتاتيجيات للتواصل تراعى فيها الخلفيات االجتامعية
والثقافية واالقتصادية لفئات السكان املستهدفة .وإضافة إىل
ذلك ،ال ميكن توفري العالج ملتعاطي املخ ِّدرات وإعادة تأهيلهم
لكل بلد عىل حدة.
إالَّ بحسب الظروف االجتامعية-الثقافية ِّ
وينبغي أن يكون إعداد وتنفيذ سياسات وبرامج خفض الطلب،
مبا يف ذلك اإلطار القانوين ذو الصلة ،عىل الصعيدين الوطني
واملحيل يف املقام األول حتى تتَّسم بالفعالية والكفاءة يف تحقيق
األهداف املح َّددة يف االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات
()17
والصكوك ذات الصلة.
وتنص االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات عىل التزامات
-١٧
ُّ
واضحة وتتيح مبادئ توجيهية للسياسات التي تق ِّرر الدول
األطراف اعتامدها يف مجال خفض الطلب .فاملادة  38من اتفاقية
سنة  ،1961بصيغتها املع َّدلة بربوتوكول سنة  ،1972واملادة 20
كل
تنصان عىل أن تتَّخذ الدول األطراف َّ
من اتفاقية سنة َّ ،1971
التدابري املمكنة عمليًّا للوقاية من تعاطي املخ ِّدرات واملؤثِّرات
العقلية واإلرساع بالكشف عن املتعاطني وعالجهم وتوعيتهم
ومتابعة رعايتهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم يف املجتمع.
كام تش ِّجع هاتان املادتان عىل تدريب املوظفني املعنيني يف جميع
مراحل أنشطة خفض الطلب وتدعوان إىل تعزيز حمالت توعية
()18
الجمهور .وت ُلزم الفقرة  4من املادة  14من اتفاقية سنة 1988
الدول األطراف بأن تتَّخذ ،بغية التخفيف من املعاناة البرشية
والقضاء عىل الحوافز املالية لالت ِّجار غري املرشوع ،ما تراه مالمئاً
(((1
(((1

تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات لعام  ،2007الفقرة .278
األمم املتحدة ،مجموعة املعاهدات ،املجلَّد  ،1582الرقم .27627

المخدرات العالمية
التصدي لمشكلة
الفصل األول -ا ِّتباع نهج شامل ومتكامل ومتوازن في
ِّ
ِّ

من تدابري بهدف القضاء عىل الطلب غري املرشوع عىل املخ ِّدرات
واملؤثِّرات العقلية أو خفضه.
ويتبي من تقييم التق ُّدم املحرز يف مجال خفض الطلب
-18
َّ
عىل املخ ِّدرات منذ الدورة االستثنائية العرشين للجمعية
العامة ،الوارد يف خطة العمل بشأن التعاون الدويل صوب
اسرتاتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخ ِّدرات
العاملية ،أنَّ النتائج املحقَّقة محدودة ،وهو ما يُعزى أساساً إىل
عدم ات ِّباع نهج شامل ومتكامل ومتوازن .وتؤكِّد خطة العمل
عىل رضورة أن تتبع الدول األعضاء "نهجاً متوازناً ومتعاضدا ً
يف خفض العرض والطلب ،بتخصيص مزيد من الجهد للتوصل
إىل خفض الطلب ،بغية تحقيق تناسب يف الجهود واملوارد
والتعاون الدويل يف التص ِّدي لتعاطي املخ ِّدرات باعتباره قضية
()19
صحية واجتامعية ،مع التق ُّيد بالقانون والتمسك بإنفاذه".
 -١٩ويتطلَّب خفض الطلب ،بصفته أحد أهداف السياسة
العامة ،اعتبار إدمان املخ ِّدرات اضطراباً صح ًّيا متع ِّدد العوامل
يقتيض ات ِّباع نهج علمي ومجموعة واسعة من التدابري املعقَّدة
واملرتابطة عىل شكل حلقات ،من توعية ووقاية ورعاية يف
إطار الخدمات الصحية واالجتامعية ،بدءا ً بالوقاية األولية
من خالل اإلرساع بالتد ُّخل ووصوالً إىل العالج وإعادة التأهيل
وإعادة اإلدماج يف املجتمع ،وكذلك يف إطار خدمات الدعم
ذات الصلة ،مع مراعاة خصائص مختلف الفئات املسته َدفة.
ويجب تيسري الحصول عىل خدمات هذه الربامج بدون
متييز .وينبغي أن يُستند يف هذه الربامج والتدابري إىل التقييم
والتقدير املناسبني لحالة املخ ِّدرات ،وأن يستفاد فيها استفادة
تامة من األدلة العلمية املتاحة .وللنهج العلمي األهمية ذاتها
يخص جميع جوانب خفض الطلب .وينبغي أيضاً مراعاة
فيام ُّ
العوامل االجتامعية واملخاطر التي ته ِّدد التامسك االجتامعي
والعوامل التي تؤ ِّدي إىل الفوىض االجتامعية .ويتطلَّب ات ِّباع
نهج شامل إزاء جانب الطلب من مشكلة املخ ِّدرات مشاركة
وتعاون مختلف الجهات الفاعلة ،مبا يف ذلك املؤسسات
التعليمية والدينية؛ وهيئات الرعاية الصحية والرعاية
االجتامعية والعدالة وإنفاذ القانون والتوظيف؛ واملنظامت
غري الحكومية؛ وهيئات املجتمع املدين املعنية .كام أنه
يتطلَّب التنسيق بني جميع هذه الجهات الفاعلة ،وينبغي أن
يستفاد فيه استفادة تامة من خربات وأنشطة املنظامت غري
ويتعي كذلك أن يعكس
الحكومية ومنظامت املجتمع املدين.
َّ
هذا النهج رغبة الدول األطراف يف إعادة ترتيب أولوياتها
املتعلقة بسياسة مراقبة املخ ِّدرات وتخصيص موارد للجهود
الرامية إىل خفض الطلب.
( ((1انظر الوثيقة  ،E/2009/28الفصل األول ،الباب جيم ،خطة العمل،
الفقرة ( 2أ).
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خفض العرض
 -٢٠خفض العرض عنرص أسايس آخر من عنارص نهج شامل
ومتكامل ومتوازن .وتهدف اسرتاتيجيات وتدابري خفض العرض
إىل القضاء عىل املخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية املتاحة لالستعامل
غري املرشوع أو التقليل منها إىل ح ٍّد كبري ،مع كفالة توافرها
لألغراض الطبية والعلمية .وتهدف تدابري خفض العرض التي
يستعان فيها بتدابري إنفاذ القانون والتعاون القضايئ وبرامج
التنمية البديلة املستدامة إىل مكافحة زراعة املحاصيل غري
املرشوعة وتفكيك التنظيامت اإلجرامية الضالعة يف إنتاج املواد
ويتبي من
الخاضعة للمراقبة واالت ِّجار بها بصورة غري مرشوعةَّ .
التاريخ الطويل لجهود خفض العرض والخربة املكتسبة منها
أنه ال ميكن تحقيق النجاح يف الح ِّد من توافر املواد الخاضعة
للمراقبة لالستخدامات غري املرشوعة بدون الرتكيز بالدرجة
نفسها عىل خفض الطلب ،وبذل جهود مامثلة يف هذا الصدد،
ومعالجة األسباب الجذرية األخرى ملشكلة املخ ِّدرات العاملية.
 -٢١ويتوقَّف تحقيق تق ُّدم يف مجال خفض العرض عىل
ع َّدة عوامل .ومن األهمية مبكان صياغة سياسات خفض عرض
املخ ِّدرات وتنفيذها تنفيذا ً ف َّعاالً استنادا ً إىل ترشيعات وطنية
ذات صلة ومتوافقة متاماً مع املعاهدات الدولية الثالث ملراقبة
املخ ِّدرات ،وإتاحة اإلطار الترشيعي املناسب للتعاون الدويل
واملساعدة التقنية .كام ح َّددت خطة العمل لعام  2009عوامل
أخرى تحتاج إىل معالجة من أجل تحقيق نتائج أفضل يف مجال
خفض العرض ،مثل "قصور آليات تقاسم املعلومات ورصدها
وضبطها ،وانعدام التنسيق يف عمليات إنفاذ القوانني ،وكذلك
()20
املخصصة وعدم استقرارها".
نقص املوارد
َّ
 -٢٢ويُفرتض أيضاً أن يؤ ِّدي اتِّبا ُع نهج شامل ومتكامل ومتوازن
تطبيقاً صحيحاً يف إطار الجهود التي تبذلها الدول األعضاء ملكافحة
زراعة املحاصيل وإنتاج املخ ِّدرات وصنعها وتوزيعها واالتِّجار بها
بصورة غري مرشوعة ،ومكافحة الجرائم األخرى املتصلة باملخ ِّدرات،
إىل تيسري الجهود الرامية إىل التص ِّدي بفعالية للتح ِّديات
املستج َّدة مثل االنتشار الرسيع للمؤثِّرات النفسانية الجديدة،
واملخاطر الناشئة عن تغيري دروب تهريب املخ ِّدرات ،واالتِّجاهات
الجديدة يف االت ِّجار باملخ ِّدرات ،واستخدام تكنولوجيات االتصاالت
الجديدة يف الجرمية املنظَّمة املتصلة باملخ ِّدرات .وينبغي
بذل جهود مح َّددة بالرتكيز عىل تدابري شاملة تهدف إىل إفقاد
اقتصاد املخ ِّدرات غري املرشوعة جاذبيته التجارية ،وكذلك هدم
أساسه االجتامعي واالقتصادي .ويف هذا السياق ،ال ب َّد من وضع
وتنفيذ مجموعة شاملة من التدابري لعرقلة التدفُّقات املالية غري
املرشوعة املرتبطة باالت ِّجار باملخ ِّدرات ،وإضعاف الروابط بني
(((2

املرجع نفسه ،الفقرة .21
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المخدرات 2014
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

املخ ِّدرات غري املرشوعة والجرائم األخرى ،والحيلولة دون تجنيد
أشخاص من جانب املتَّجِرين باملخ ِّدرات من خالل تصحيح األوضاع
االجتامعية-االقتصادية التي تسهم يف ضلوعهم يف اقتصاد املخ ِّدرات
غري املرشوعة ،وتعزيز الروابط مع القطاعات املعنية لضامن عدم
استخدام الكيمياويات السليفة إالَّ يف األغراض املرشوعة.
 -٢٣وغسل األموال هو ظاهرة عاملية تؤث ِّر سلباً عىل
االستقرار االجتامعي والسيايس واالقتصادي وعىل التنمية.
وهو يؤ ِّدي أيضاً إىل استفحال الجرمية املنظَّمة والفساد .ومن
املعروف أنَّ هناك صالت بني اقتصاد املخ ِّدرات غري املرشوعة
وغسل األموال .وكانت اتفاقية سنة  1988أول صك قانوين
دويل يتض َّمن أحكاماً تتناول غسل األموال املتأت ِّية من االت ِّجار
باملخ ِّدرات غري املرشوعة وتج ِّرمه ،وذلك يف الفقرة ( )1من
املادة  3ويف املادة  .5وتشكِّل القدر ُة عىل منع غسل األموال
وكشفه وسيل ًة ف َّعال ًة للكشف عن املجرمني وإحباط مخطَّطاتهم.
وينبغي للدول األطراف أن تقوم ،يف إطار جهودها الرامية إىل
مكافحة هذه الظاهرة ،بوضع أو تحديث ترشيعات وطنية،
وتعزيز التعاون ،وتنفيذ الصكوك الدولية ذات الصلة ،مثل
اتفاقية سنة  ،1988واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية
املنظَّمة عرب الوطنية )21(،واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
فضال عن
الفساد )22(،واالتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهابً )23(،
التوصيات الصادرة عن فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية.
وقد أ َّدى تنفيذ هذه املعايري إىل دخول تحسينات عىل مجال
رسية املالية يف بعض الحاالت ،لكن هناك مسائل ما زالت
رفع ال ِّ
تثري القلق ،ال سيام األعامل املرصفية يف مناطق مالية ح َّرة،
أو ما يُس َّمى باملالذات املالية ،التي تجعل التحقيقات الجنائية
أكرث صعوبة ،إىل جانب استخدام شبكة اإلنرتنت والتقنيات
الجديدة لغسل األموال التي متكِّن من إخفاء الهوية.
 -٢٤ويف السنوات األخرية ،أصبح ظهور عدد متزايد من
املؤثِّرات النفسانية الجديدة غري الخاضعة للمراقبة من أكرب
بكل معنى الكلمة.
املخاطر عىل الصحة العامة ،وظاهرة عاملية ِّ
وكثريا ً ما تعترب هذه املواد بدائل "قانونية" أو "طبيعية" للمواد
الخاضعة للمراقبة ،األمر الذي يؤ ِّدي إىل التص ُّور الخاطئ بأنه
ال خطر منها بسبب عدم خضوعها للمراقبة مبوجب االتفاقيات
الدولية ملراقبة املخ ِّدرات .وعىل الرغم من استحالة التقدير
الدقيق لعدد املؤثِّرات النفسانية الجديدة يف السوق ،فقد
أفاد مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية بأنَّ
عدد تلك املواد قيد االستخدام زاد بأكرث من الضعف خالل
الفرتة  ،2013-2009متجاوزا ً عدد املخ ِّدرات الخاضعة للمراقبة
(((2
(((2
(((2

األمم املتحدة ،مجموعة املعاهدات ،املجلَّد  ،2225الرقم .39574
املرجع نفسه ،املجلَّد  ،2349الرقم .42146
املرجع نفسه ،املجلَّد  ،2178الرقم .38349

الدولية )24(.ومن أكرب التح ِّديات أمام جهود الحكومات من
أجل التص ِّدي لظهور مؤثِّرات نفسانية جديدة صعوب ُة الكشف
عن تلك املواد يف الوقت املناسب ،بالنظر إىل رسعة وصول
املواد الجديدة إىل السوق ،ومختلف الطرائق التي تدخل بها
إىل السوق ،وتباين تركيبتها الكيميائية ،ونقص البيانات واملواد
املرجعية التقنية والصيدالنية ،وكذلك عدم كفاية القدرات
املخصصة للتحليالت الجنائية واالختبارات الس ِّمية لدى
َّ
بعض الدول .ويتيح اإلطار القانوين الذي وضعته املعاهدات
الدولية ملراقبة املخ ِّدرات إمكانية قيام الدول باعتامد تدابري
مراقبة وطنية تتجاوز ما هو مطلوب عىل الصعيد الدويل.
كام أنَّ رصد االت ِّجاهات وتحليلها سيؤ ِّدي إىل تكوين رصيد
من املعلومات ووضع أسس الت ِّخاذ تدابري علمية ف َّعالة عىل
مستوى السياسة العامة .وسوف يكون لتوثيق التعاون بني
الحكومات عىل الصعيدين الوطني والدويل وكذلك للتعاون
مع مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية وغريه
من املنظامت الدولية املعنية عىل تبادل املعلومات وأفضل
املامرسات ووضع اسرتاتيجيات مشرتكة ،دور حاسم يف التص ِّدي
لتح ِّدي تعاطي مواد اإلدمان عىل الصعيد العاملي.

الجوانب االجتامعية-االقتصادية
 -٢٥من العوامل االجتامعية-االقتصادية التي تؤث ِّر عىل
كل من جانبي العرض والطلب من مشكلة املخ ِّدرات وكذلك
ٍّ
عىل التفاعل بني الجانبني الفق ُر وانعدام األمن الغذايئ
وعدم املساواة االقتصادية والتهميش االجتامعي والحرمان
رشد ونقص املرافق التعليمية والرتويحية
بسبب الهجرة والت ُّ
وفرص العمل وعدم اهتامم اآلباء كام ينبغي بحياة األبناء
أو توجيههم لهم خالل مرحلة الطفولة املبكِّرة والتع ُّرض
للعنف وسوء املعاملة .وال توجد عالقة سببية مبارشة بني
هذه العوامل واستعامل املخ ِّدرات غري املرشوع وتعاطيها أو
رضرين من
الضلوع يف عرضها ،مبعنى أنَّ جميع األشخاص املت ِّ
هذه العوامل ال يكونون ،بالرضورة ،متو ِّرطني بشكل أو بآخر
يف مشكلة املخ ِّدرات .بيد أنها دوافع مه َّمة النتشار ظاهرة
املخ ِّدرات غري املرشوعة ،وال ب َّد من اعتبارها عنارص لها دورها
بهذا الشأن وينبغي مراعاتها يف إطار نهج شامل ومتكامل
ومتوازن يف التص ِّدي ملشكلة املخ ِّدرات العاملية.
( ((2هناك  234ماد ًة خاضعة للمراقبة الدولية ،منها  119ماد ًة تخضع
للمراقبة مبوجب اتفاقية سنة 1961؛ و 115ماد ًة مبوجب اتفاقية سنة .1971
وأفاد مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّرات والجرمية بأنه أُبلغ عن
 348من املؤثِّرات النفسانية الجديدة بحلول كانون األول/ديسمرب ٢٠١٣
(مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّرات والجرمية ،تقرير املخ ِّدرات العاملي
 ،2014الفصل األول ،الباب حاء).

المخدرات العالمية
التصدي لمشكلة
الفصل األول -ا ِّتباع نهج شامل ومتكامل ومتوازن في
ِّ
ِّ

 -26وفيام يتعلق مبراقبة املخ ِّدرات ،تناقَش الجوانب
االجتامعية-االقتصادية يف إطار موضوع التنمية البديلة أساساً
وتعترب ذات صلة بخفض العرض .وقد أُشري يف خطة العمل لعام
 2009إىل عدم وجود بيانات موثوقة ومح َّدثة عن زراعة املحاصيل
غري املرشوعة ،وإىل عدم حصول زيادة يف البيانات املتعلقة
بالتنمية البرشية والجوانب االجتامعية-االقتصادية واستخدامها
استخداما غري ف َّعال )25(.وأشار تقرير الهيئة لعام  2005إىل أنه ما
من بلد قام حتى اآلن بتنفيذ برنامج وقايئ للتنمية البديلة وإىل
ظل أصعب الظروف.
أنه جرى تنفيذ برامج من باب ر ِّد الفعل يف ِّ
واستُخلص من ذلك درسان ،أولهام أ َّن هذه الربامج ال ب َّد أن تشمل
أي إنفاذ القانون وإبادة
مزيجاً من تدابري التحفيز والتثبيطْ ،
املحاصيل وإيجاد سبل بديلة ومرشوعة لكسب الرزق ،وثانيهام
أنها ينبغي أالَّ تستهدف املجتمعات التي ت ُزرع فيها املحاصيل
رضرة من
غري املرشوعة فحسب وإمنا جميع املجتمعات املت ِّ
اقتصاد املخ ِّدرات غري املرشوعة .ولوحظ أ َّن الفروق بني البلدان
املستهلكة واملنتجة مل ت َعد ذات أهمية ،وأ َّن السعي إىل تحقيق
التنمية البديلة للح ِّد من عرض املخ ِّدرات غري املرشوعة بدون
وضع برامج للوقاية من تعاطي املخ ِّدرات وعالج املتعاطني سوف
يؤ ِّدي إىل نتائج عكسية .وأُشري منذئذ يف معظم قرارات الجمعية
العامة ولجنة املخ ِّدرات املتعلقة بالتنمية البديلة إىل رضورة قيام
الدول األعضاء بضامن استدامة اسرتاتيجيات مراقبة املحاصيل ،مبا
يف ذلك التنمية البديلة الوقائية ،وتنسيقها مع غريها من التدابري
اإلمنائية بغية املساهمة يف القضاء عىل الفقر واستدامة التنمية
االجتامعية واالقتصادية .وينبغي للدول األطراف ،عند تنفيذ
برامج التنمية البديلة املستدامة ،مراعاة إعالن ليام بشأن التنمية
البديلة واملبادئ اإلرشادية الدولية بشأن التنمية البديلة ،اللذين
اعتُمدا يف املؤمتر الدويل الرفيع املستوى بشأن التنمية البديلة يف
ترشين الثاين/نوفمرب  )26(،2012واللذين يؤكِّدان ،يف جملة أمور،
عىل أ َّن "ات ِّباع نهج متكامل وتكمييل يف الربامج واالسرتاتيجيات
املتعلقة بالتنمية البديلة أمر بالغ األهمية وينبغي تطبيقه يف
إطار متسق مع السياسات األوسع نطاقا ملراقبة املخ ِّدرات ،مبا يف
ذلك خفض الطلب وإنفاذ القانون وإبادة املحاصيل غري املرشوعة
والتوعية ،مع مراعاة االعتبارات الدميغرافية والثقافية واالجتامعية
والجغرافية ،حسب االقتضاء ،وبالتاميش مع االتفاقيات الثالث
()27
ملراقبة املخ ِّدرات".
 -٢٧وال ب َّد من تعزيز التعاون وااللتزام الدوليني فيام بني
الحكومات واملنظامت اإلمنائية واملؤسسات املالية الدولية من
أجل ضامن استدامة الربامج اإلمنائية وإدماج مراقبة املخ ِّدرات يف
( ((2انظر الوثيقة  ،E/2009/28الفصل األول ،الباب جيم ،خطة العمل،
الفقرة .42
( ((2مرفق قرار الجمعية العامة .196/68
( ((2املرجع نفسه ،التذييل ،الفقرة .8
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صلب برنامج التنمية األوسع نطاقاً .ويجب الرتكيز عىل السكان
رضرين وعىل تقديم الخدمات الطبية واالجتامعية وخدمات
املت ِّ
التوعية ،وتعزيز سيادة القانون ،وتطوير البنية التحتية املادية
بهدف ِّ
فك العزلة عن بعض املناطق .وينبغي تطبيق تلك التدابري
اإلمنائية بدون متييز .ومن أجل تحقيق أفضل النتائج ومراعاة
احتياجات فئات السكان املسته َدفة ،يجب أن تكفل الربامج
رضرة ،وكذلك
اإلمنائية املشاركة الكاملة للمجتمعات املحلية املت ِّ
السلطات الوطنية واإلقليمية واملحلية ،ومنظامت املجتمع املدين
كل مرحلة من
وجميع أصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين ،يف ِّ
املراحل ،ابتدا ًء من التخطيط وانتها ًء بالتنفيذ والرصد والتقييم.
ويجب أن يكون الهدف الرئييس من تلك الربامج واالسرتاتيجيات
تهيئة بيئة تتيح العيش دون اعتبار الضلوع يف أنشطة عرض
املخ ِّدرات غري املرشوعة أو استهالكها أمرا ً حتم ًّيا أو عاديًّا.

الجوانب االجتامعية-الثقافية
 -٢٨للمواقف الثقافية تأثري كبري عىل مشكلة املخ ِّدرات
العاملية .فهناك دالالت رمزية الستخدام املخ ِّدرات واملؤثِّرات
العقلية أو عدم استخدامها .كام أنَّ تلك املواقف والدالالت تؤث ِّر
أيضاً عىل احتامل ما إذا كان الشخص سيتو َّرط يف أنشطة غري
مرشوعة أم ال.
 -٢٩ويعترب التأثري عىل تص ُّورات الناس فيام يتعلق باملخ ِّدرات
غري املرشوعة أو تغيريها مسألة وقاية يف املقام األول ،غري أنهام
يتأثَّران أيضاً إىل ح ٍّد ما بالهيكل العام لسياسة مراقبة املخ ِّدرات
واالنطباع الذي تخلفه .فقد يؤ ِّدي ات ِّباع نهوج غري متوازنة إزاء
مختلف جوانب مشكلة املخ ِّدرات إىل التأثري سلباً عىل سياسات
مراقبة املخ ِّدرات والح ِّد من دعم الرأي العام لها.
 -٣٠وكام هي الحال بالنسبة إىل ظواهر أخرى ،مثل مكافحة
الفساد ،فإنَّ أهم رشط لتحقيق نجاح مستدام يف التص ِّدي
ملشكلة املخ ِّدرات العاملية ليس ات ِّباع نهوج من باب ر ِّد الفعل
فحسب وإمنا ترسيخ نهج الوقاية .وكانت الهيئة قد تناولت يف
وقت سابق ،يف تقريرها لعام  ،1997مسألة الوقاية من تعاطي
املخ ِّدرات يف بيئة ير َّوج فيها للمخ ِّدرات غري املرشوعة .وسلَّطت
الهيئة الضوء يف ذلك التقرير عىل الحاجة إىل إجراء نقاش متوازن
وإىل تحقيق التوازن بني التأثري عىل املواقف والح ِّد من كميات
املخ ِّدرات غري املرشوعة املتوافرة .وال تزال املشاكل التي ُح ِّددت
يف ذلك الوقت ،مثل الرتويج الستخدام املخ ِّدرات يف الثقافة
الشعبية ودور التعليم ،مطروحة حتى اآلن ،بل إنها ازدادت
ح َّد ًة بكثري ،ولذلك ينبغي التعامل معها كجزء ال يتج َّزأ من نهج
شامل ومتكامل ومتوازن.
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المخدرات 2014
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

األمن واالستقرار
لحل املشاكل االقتصادية
 -31األمن واالستقرار رشطان أساسيان ِّ
أو االجتامعية أو الثقافية أو اإلنسانية عىل الصعيدين الوطني
والدويل وتعزيز احرتام حقوق اإلنسان والتشجيع عليه.
 -٣٢ويؤ ِّدي العنف والفساد إىل زعزعة استقرار الدول
وتقويض رشعيتها ،مبا يف ذلك سيادة القانون ،ويفضيان ،يف
بالسمة
الحاالت القصوى ،إىل نشوب نزاعات .وليس العنف ِّ
املالزمة ألسواق املخ ِّدرات غري املرشوعة ،لكنه ميكن أن يحدث
من حني آلخر عند استيفاء رشوط معيَّنة .وت ُرتكب معظم أعامل
العنف بسبب اقتصاد املخ ِّدرات غري املرشوعة يف املناطق أو
البلدان التي يضعف فيها وجود الدولة أو سيطرتها عىل األرايض،
وتفتقر فيها املؤسسات الوطنية إىل القدرة عىل ضامن حامية
املواطنني وإنفاذ القانون ،ويقل فيها احرتام القواعد القانونية
ألنَّ االستفادة من القانون تنحرص عىل ما يبدو يف فئات بعينها،
وال تحظى فيها املؤسسات املكلَّفة بتطبيق القانون بالثقة
بسبب فسادها وتح ُّيزها وإفالتها من العقاب .وكام هو األمر
يف حال وجود تنظيامت إجرامية ،فإنَّ الظروف التي تس ِّهل
ارتكاب العنف والفساد كثريا ً ما تسبق اندالع مشكلة املخ ِّدرات.
وقد تناولت الهيئة ،يف تقريرها لعام  ،2010العالقة بني ظاهرة
املخ ِّدرات غري املرشوعة والفساد ،وش َّددت عىل ما يؤ ِّدي إليه
الفساد من تقويض شديد للجهود الدولية والوطنية الرامية إىل
التص ِّدي ملشكلة املخ ِّدرات وكبح األشكال األخرى من الجرمية
املنظَّمة العابرة للحدود الوطنية .وتؤ ِّدي العالقة املعقَّدة بني
العديد من العوامل االجتامعية السلبية واملخ ِّدرات إىل اشتداد
تعقيد التح ِّديات العديدة املطروحة أمام جميع الجهود املبذولة
يف إطار سياسات مراقبة املخ ِّدرات.

لالتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات ضمن اإلطار االسرتاتيجي
لنهج شامل ومتكامل ومتوازن وما يلزم من تعزيز للمؤسسات
من أجل جعل البلدان أقل عرض ًة للصدمات الخارجية ،مثل
زيادة الطلب عىل املخ ِّدرات األجنبية غري املرشوعة .ولالتفاقيات
الدولية ملراقبة املخ ِّدرات دور مهم فيام يتعلق بجانبَي األمن
واالستقرار ،وهي تشكِّل ،باإلضافة إىل االتفاقيات الدولية األخرى
ذات الصلة ،مثل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظَّمة
عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها )28(،واتفاقية األمم املتحدة
ملكافحة الفساد ،واالتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ذات الصلة
املتعلقة باإلرهاب ،إطارا ً قانونيًّا شامالً لتعزيز السلم واالستقرار
واألمن عىل الصعيد الدويل.

دال -احرتام معايري حقوق اإلنسان
باعتباره جزءاً ال يتجزَّأ من نهج شامل
ومتكامل ومتوازن
 -٣٥يُ َع ُّد االلتزام بضامن االمتثال ملعايري حقوق اإلنسان
قاسامً مشرتكاً بني جميع اإلعالنات وخطط العمل والقرارات
التي تؤكِّد عىل مبدأ األخذ بنهج شامل ومتكامل ومتوازن يف
التص ِّدي ملشكلة املخ ِّدرات العاملية .وقد ُسلِّط الضوء عىل مسألة
حقوق اإلنسان باعتبار شمولها لع َّدة جوانب من سياسات
مراقبة املخ ِّدرات عىل الصعيد الدويل ،وال سيام ما يتعلق بخفض
بغض
العرض وخفض الطلب والتعاون الدويل .ومن الواضحِّ ،
النظر عن تلك اإلشارات ،أنَّ اتفاقيات حقوق اإلنسان تشكِّل
مجموع ًة هام ًة من الترشيعات الدولية امللزمة التي يلزم وضعها
أي معاهدة دولية ،سواء أكانت ذات
بعني االعتبار عند تنفيذ ِّ
صلة باملخ ِّدرات أم بالفساد أم بالبيئة ،يف جملة أمور أخرى.

 -٣٣وقد أىت اإلعالنان السياسيان عىل ذكر الشواغل إزاء أكرب
التح ِّديات التي تطرحها الصالت املتزايدة بني االت ِّجار باملخ ِّدرات
والفساد وغريهام من أشكال الجرمية املنظَّمة العابرة للحدود
الوطنية ،مبا فيها االت ِّجار بالبرش وباألسلحة النارية والجرائم
السيربانية وكذلك اإلرهاب وغسل األموال يف بعض الحاالت،
مبا يف ذلك غسل األموال املرتبط بتمويل اإلرهاب ،وك َّررتها
الجمعية العامة يف قراراتها السنوية بشأن التعاون الدويل عىل
مكافحة مشكلة املخ ِّدرات العاملية .كام أنَّ هذه الصلة ما فتئت
تثري قلق مجلس األمن منذ ع َّدة سنوات .وقد ش َّدد املجلس،
يف إطار صون السلم واالستقرار الدوليني ،عىل أهمية مكافحة
إنتاج املخ ِّدرات والطلب عليها واالت ِّجار بها بطريقة غري مرشوعة
واستبانة االت ِّجاهات املستج َّدة يف االت ِّجار باملخ ِّدرات.

 -٣٧وينبغي استخدام مصطلح "حقوق اإلنسان" باملعنى
املقصود يف الصكوك القانونية الدولية السارية ،وخاصة االتفاقيات

 -٣٤ويجب الح ُّد من العنف والفساد بسبب اقتصاد املخ ِّدرات
غري املرشوعة أو القضاء عليهام من خالل التنفيذ الصحيح والتام

( ((2األمم املتحدة ،مجموعة املعاهدات ،املجلَّدات  2225و 2237و2241
و ،2326الرقم .39574

 -٣٦وتجدر اإلشارة إىل العدد الكبري من الجهات الفاعلة التي
تنتقد النظام الحايل ملراقبة املخ ِّدرات منذ عام  2004باالستناد
يف ما تسوقه من حجج ،جزئيًّا عىل األقل ،إىل فكرة مفادها أنَّ
اتفاقيات مراقبة املخ ِّدرات تتناىف مع معايري حقوق اإلنسان .ويلزم
تحليل هذا الخطاب املدافع عن حقوق اإلنسان والتحقُّق منه
من منظور املعايري القانونية القامئة بشأن حقوق اإلنسان وتفسري
هيئات معاهدات حقوق اإلنسان املعنية لها تفسريا ً رسميًّا.

المخدرات العالمية
التصدي لمشكلة
الفصل األول -ا ِّتباع نهج شامل ومتكامل ومتوازن في
ِّ
ِّ

التسع األساسية يف مجال حقوق اإلنسان )29(.وعالوة عىل ذلك،
فإنَّ معاهدات حقوق اإلنسان تستخدم نفس الصيغة اللغوية
واألساس النظري املستخ َد َم ْي يف ديباجات معاهدات مراقبة
املخ ِّدرات ،مام يعني وجود تقارب ،ال تنافر ،بني معايري حقوق
اإلنسان وهذه االتفاقيات.
 -٣٨وقد أقيم نظام املراقبة الدولية للمخ ِّدرات من منطلق
الحرص عىل ما فيه صحة البرش وخريهم ،وبهدف تلبية
االحتياجات الطبية والعلمية من املخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية
والوقاية يف الوقت نفسه من االستعامل غري املرشوع للمواد
ُ
الهدف الرئييس دعامً تا ًّما
الخاضعة للمراقبة .ويدعم هذا
أي األطفال والشباب والصحة البدنية
العنارص األساسيةْ ،
والنفسية ،املشار إليها يف اإلعالن السيايس الذي اعتمدته الجمعية
العامة يف دورتها االستثنائية العرشين ،ويف اإلعالن السيايس
بشأن التعاون الدويل صوب اسرتاتيجية متكاملة ومتوازنة
ملواجهة مشكلة املخ ِّدرات العاملية .كام أنه يرتبط ارتباطاً مبارشا ً
مبعاهدات حقوق اإلنسان )30(.وينبغي للدول األعضاء أن تويل
كل
االعتبار الواجب ملعايري حقوق اإلنسان ذات الصلة يف سياق ِّ
عنرص من عنارص نهج شامل ومتكامل ومتوازن ،وفقاً اللتزاماتها
القانونية .وينبغي لها أيضاً ،إذا لزم األمر ،أن تلتمس املشورة من
هيئات معاهدات حقوق اإلنسان من أجل تنفيذ تلك املعايري.

هاء -التوصيات
 -٣٩تكتيس الدورة االستثنائية للجمعية العامة املزمع عقدها
عام  2016بشأن مشكلة املخ ِّدرات العاملية أهمية بالغة يف
( ((2اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (األمم املتحدة ،مجموعة املعاهدات ،املجلَّد
 ،1465الرقم )24841؛ واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة
(األمم املتحدة ،مجموعة املعاهدات ،املجلَّد  ،1249الرقم )20378؛ واتفاقية
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (األمم املتحدة ،مجموعة املعاهدات ،املجلَّد
 ،2515الرقم )44910؛ واتفاقية حقوق الطفل (األمم املتحدة ،مجموعة
املعاهدات ،املجلَّد  ،1577الرقم )27531؛ واالتفاقية الدولية لحامية جميع
األشخاص من االختفاء القرسي (مرفق قرار الجمعية العامة )177/61؛
واالتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي (األمم املتحدة،
مجموعة املعاهدات ،املجلَّد  ،660الرقم )9464؛ واالتفاقية الدولية لحامية
حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم (األمم املتحدة ،مجموعة
املعاهدات ،املجلَّد  ،2220الرقم )39481؛ والعهد الدويل الخاص بالحقوق
املدنية والسياسية (مرفق قرار الجمعية العامة  2200ألف (د))21-؛ والعهد
الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية (مرفق قرار
الجمعية العامة  2200ألف (د.))21-
( ((3انظر ،عىل سبيل املثال ،املادة  33من اتفاقية حقوق الطفل التي
تنص عىل االلتزام القانوين بحامية األطفال من تناول املخدِّرات غري املرشوعة
ُّ
ومنع استغالل األطفال يف إنتاج تلك املواد واالت ِّجار بها بطريقة غري مرشوعة؛
حق الطفل يف الصحة؛ واملادة  12من
واملادة  24من تلك االتفاقية ،بشأن ِّ
حق
العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،بشأن ِّ
كل إنسان يف التمتُّع بأعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.
ِّ
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التط ُّرق من جديد ملا ملبدأ األخذ بنهج شامل ومتكامل ومتوازن
من مكانة محورية يف جهود التص ِّدي لتلك املشكلة .كام أنها
تتيح فرص ًة ج ِّيد ًة لدراسة التدابري العملية التي يجب عىل الدول
األعضاء أن تتَّخذها لضامن االنتقال بهذا النهج من مرحلة
القول إىل مرحلة الفعل ليصبح مبدأً تسرتشد به يف اسرتاتيجياتها
وسياساتها وبرامجها يف مجال مراقبة املخ ِّدرات .وينبغي أن
يشكِّل ذلك أحد املعايري الرئيسية يف استبانة مواضع النجاح
والفشل يف سياسات مراقبة املخ ِّدرات عىل الصعيدين الوطني
والدويل ويف تحديد طريقة امليض قُدماً.
 -٤٠ومن أجل مساعدة الدول األعضاء عىل تنفيذ مبدأ األخذ
بنهج شامل ومتكامل ومتوازن ضمن اإلطار القانوين لالتفاقيات
الدولية ملراقبة املخ ِّدرات ،تطرح الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات
التوصيات التالية:
(أ) بالنظر إىل أ َّن األخذ بنهج شامل ومتكامل ومتوازن
ليس غاي ًة يف ح ِّد ذاته بل مبدأً اسرتاتيج ًّيا منطبقاً ضمن اإلطار
القانوين لالتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات ،تدعو الهيئة
الحكومات إىل إيالء االعتبار الواجب ملبادئ القانون الدويل املعرتف
بها عامل ًّيا يف الوفاء بااللتزامات التي تع َّهدت بها بتصديقها عىل
اتفاقيات مراقبة املخ ِّدرات ،ويف تفسري أحكام هذه االتفاقيات؛
(ب) ال ب َّد من التعامل مع جميع عنارص ذلك النهج
التخصصات ،مبا يشمل جهود
عىل نحو متوازن وشامل ومتع ِّدد
ُّ
التعاون التي يبذلها مختلف أصحاب املصلحة عىل الصعيد الوطني
واإلقليمي والدويل ،مع إمكانية االستفادة من خربة وأنشطة
املؤسسات الدينية والزعامء الدينيني واملنظامت غري الحكومية
ومنظامت املجتمع املدين ذات الصلة .وتحقيقاً لتلك الغاية ،تدعو
الهيئة الحكومات إىل ضامن وتشجيع مشاركة وتعاون جميع
أصحاب املصلحة املعنيني يف التخطيط االسرتاتيجي لسياساتها يف
مجال مراقبة املخ ِّدرات وتنفيذ تلك السياسات ورصدها؛
(ج) تدعو الهيئة الحكومات إىل إيالء االعتبار الواجب
اللتزامها بضامن توافر املواد الخاضعة للمراقبة من أجل األغراض
ويوص بأن تواصل الدول األعضاء وتعزز
الطبية والعلمية.
َ
تعاونها مع الهيئة ومنظمة الصحة العاملية وغريهام من أصحاب
املصلحة املعنيني يف هذا املجال ،وأن تستفيد استفاد ًة تام ًة من
تقرير الهيئة الخاص لعام  2010املعنون "توافر العقاقري الخاضعة
للمراقبة الدولية :ضامن سبل الحصول عىل كميات كافية منها
لألغراض الطبية والعلمية" ،والوثيقة املعنونة "دليل بشأن تقدير
االحتياجات من املواد الخاضعة للمراقبة الدولية" لعام ،2012
التي أع َّدتها الهيئة ومنظمة الصحة العاملية بهدف مساعدة
املختصة عىل حساب كميات املواد الخاضعة
السلطات الوطنية
َّ
للمراقبة الالزمة لألغراض الطبية والعلمية ويف إعداد تقديرات
االحتياجات السنوية من املواد الخاضعة للمراقبة؛
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(د) تش ِّجع الهيئة الحكومات عىل الحرص عىل وضع
خفض الطلب يف صدارة األولويات يف سياساتها ملراقبة املخ ِّدرات،
وعىل تو ِّخي التوازن والشمول يف معالجة جميع جوانب مشكلة
املخ ِّدرات ،مبراعاة الخصوصيات الوطنية واملحلية لهذه املشكلة،
وعىل االستفادة التامة من األدلة العلمية املتاحة .وتويص الهيئة
بأن تزيد الدول األعضاء من الرتكيز عىل جهود الوقاية والعالج
وإعادة التأهيل وأن توفِّر الدعم السيايس واملوارد الالزمة لهذه
الجهود من أجل تحقيق التوازن فيها؛
(ه) قد تكون الجهود الرامية إىل خفض الطلب
عىل املخ ِّدرات غري املرشوعة وعرضها بال جدوى إذا مل تعالَج
العوامل االجتامعية-االقتصادية ذات الصلة ،التي تغذِّي مشكلة
املخ ِّدرات ،معالج ًة ف َّعال ًة ومستدامة .وتويص الهيئة بأن تتص َّدى
الحكومات لتلك العوامل يف إطار نهج شامل ومتكامل ومتوازن
وبأن تدرج مراقبة املخ ِّدرات ضمن برنامجها األوسع نطاقا
للتنمية االجتامعية-االقتصادية؛
(و) تش ِّجع الهيئة الحكومات عىل احرتام جميع
معايري حقوق اإلنسان ذات الصلة عند إعداد اسرتاتيجيات
وسياسات مراقبة املخ ِّدرات ،وعىل االستفادة استفاد ًة تام ًة من
اإلطار القانوين الدويل املعقَّد بغية حامية األطفال من االستعامل
غري املرشوع للمخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية ،وعىل منع استغالل
األطفال يف إنتاج تلك املواد واالت ِّجار بها عىل نحو غري مرشوع،
وعىل ضامن مراعاة مبدأ املصلحة العليا للطفل يف االسرتاتيجيات
والسياسات الوطنية والدولية ملراقبة املخ ِّدرات؛

(ز) أنجع نهج للتص ِّدي ملشكلة املخ ِّدرات العاملية
هو نهج يكون شامالً ومتكامالً ومتوازناً
وينصب فيه الرتكيز عىل
ُّ
اسرتاتيجيات خفض العرض وخفض الطلب عىل ح ٍّد سواء بحيث
تك ِّمل وتدعم بعضها البعض ،مع مراعاة عنارص أخرى من قبيل
العوامل التي تش ِّجع عىل الطلب عىل املخ ِّدرات غري املرشوعة
وعرضها ،من قبيل العوامل االجتامعية-االقتصادية ،والعوامل
االجتامعية-الثقافية ،وعاميل األمن واالستقرار .ويتطلَّب هذا النهج
ات ِّخاذ مجموعة واسعة ومتن ِّوعة من التدابري املعقَّدة .وبالنظر
إىل أنَّ بعض تلك التدابري ال يندرج مبارشة ضمن سلطة ووالية
مختلف املنظامت واملؤسسات املعنية مبراقبة املخ ِّدرات ،تدعو
الهيئة سائر مؤسسات وهيئات األمم املتحدة إىل التد ُّخل ،وفقاً
للواليات املنوطة بها ،وإىل تسخري خربتها الفنية ،يف هذا املسعى،
وإىل دعم الحكومات يف تنفيذ هذا النهج .كام تدعو الهيئة تلك
الكيانات إىل تسخري قدراتها لتحقيق الهدفني املنشودين من نظام
أي ضامن توافر املواد الخاضعة للمراقبة من
مراقبة املخ ِّدراتْ ،
أجل األغراض الطبية والعلمية والحيلولة يف الوقت نفسه دون
إنتاج تلك املواد واالت ِّجار بها واستخدامها بطريقة غري مرشوعة أو
الح ِّد من ذلك بدرجة كبرية أو القضاء عليه؛
(ح) تدعو الهيئة الحكومات إىل اغتنام الفرصة التي
ستتيحها الدورة االستثنائية املقبلة للجمعية العامة املزمع
عقدها يف عام  2016بشأن مشكلة املخ ِّدرات العاملية إلجراء
تقييم نقدي لسياساتها يف مجال مراقبة املخ ِّدرات وملدى
التطبيق العميل ملبدأ األخذ بنهج شامل ومتكامل ومتوازن يف
سياساتها الوطنية ويف توزيع املوارد.

الفصل الثاني
سير عمل النظام الدولي لمراقبة المخ ِّدرات

ألف -تعزيز اال ِّتساق يف تطبيق املعاهدات
الدولية ملراقبة املخ ِّدرات
 -41تجري الهيئة ،لالضطالع بالوالية التي أسندها إليها املجتمع
الدويل ،حوارا ً مستم ًّرا مع الحكومات بغية مساعدتها عىل تنفيذ
التزاماتها التعاهدية املب َّينة يف االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.
 -42ويتَّخذ التعاون بني الهيئة والحكومات أشكاالً عديدةً،
تشمل مشاورات منتظمة ،ومراسالت مكثَّفة ،وردودا ً عىل
املختصة عن املسائل
االستفسارات الواردة من السلطات الوطنية
َّ
التقنية ،وأنشطة تدريب ،وبعثات قُطرية.
 -43وال يزال هذا الحوار املتواصل أدا ًة ف َّعال ًة يف عمل الهيئة
من أجل تقديم املساعدة إىل الحكومات يف تعزيز الجهود املشرتكة
التي يبذلها املجتمع الدويل يف مجاالت ع َّدة ،مثل رصد التجارة
املرشوعة بالعقاقري املخ ِّدرة واملؤثِّرات العقلية والكيمياويات
السليفة ،وضامن توافر العقاقري املخ ِّدرة واملؤثِّرات العقلية مبا فيه
الكفاية واستخدامها استخداماً رشيدا ً يف األغراض الطبية ،ومنع
ترسيبها واالتِّجار بها ،وتعزيز الوقاية من اإلدمان وعالج املدمنني
وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم يف املجتمع.

حالة االنضامم إىل املعاهدات الدولية
ملراقبة املخدِّ رات
 -44يف  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2014بلغ عدد الدول األطراف
يف اتفاقية سنة  1961أو يف تلك االتفاقية بصيغتها املع َّدلة
بربوتوكول سنة  1972ما مجموعه  186دولةً ،منها  184دول ًة
طرفاً يف اتفاقية سنة  1961بصيغتها املع َّدلة بربوتوكول سنة ،1972
وهناك دولتان طرفان يف االتفاقية بصيغتها غري املع َّدلة (أفغانستان

تنضم بع ُد إىل بروتوكول سنة  .1972ومل ينض َّم ما
وتشاد) مل
َّ
مجموعه  11دول ًة حتى اآلن إىل اتفاقية سنة  1961بصيغتها
املع َّدلة بربوتوكول سنة  ،1972وهي :دولتان يف أفريقيا (جنوب
السودان وغينيا االستوائية) ودولتان يف آسيا (تيمور-ليشتي ودولة
فلسطني( ))31وسبع دول يف أوقيانوسيا (توفالو وجزر كوك وساموا
وفانواتو وكرييباس وناورو ونيوي).
أي
يتغي عدد الدول األطراف يف اتفاقية سنة ْ ،1971
 -45ومل َّ
 183دولة .ومل ينضم ما مجموعه  14دول ًة حتى اآلن إىل تلك
االتفاقية ،وهي :ثالث دول يف أفريقيا (جنوب السودان وغينيا
االستوائية وليربيا) ،ودولة واحدة يف القارة األمريكية (هايتي)،
ودولتان يف آسيا (تيمور-ليشتي ودولة فلسطني) ومثاين دول يف
أوقيانوسيا (توفالو وجزر سليامن وجزر كوك وساموا وفانواتو
وكرييباس وناورو ونيوي).
 -46وبانضامم تيمور-ليشتي إىل اتفاقية سنة  ،1988أصبح
عدد الدول األطراف يف االتفاقية  188دولةً .ومل ينضم حتى اآلن
إىل تلك االتفاقية ما مجموعه تسع دول ،وهي :ثالث دول يف
أفريقيا (جنوب السودان والصومال وغينيا االستوائية) ودولة
واحدة يف آسيا (دولة فلسطني) وخمس دول يف أوقيانوسيا (بابوا
غينيا الجديدة وباالو وتوفالو وجزر سليامن وكرييباس).
 -47وتر ِّحب الهيئة بتصديق جميع الدول تقريباً عىل
يبي بوضوح الدعم الواسع
اتفاقيات مراقبة املخ ِّدرات ،مام ِّ
النطاق إلطار مراقبة املخ ِّدرات الذي أنشأه املجتمع الدويل من
خالل هذه الصكوك .وتذكِّر الهيئة الدول التي مل تصبح بعد
عمال بقرار الجمعية العامة  19/67املؤ َّرخ  29ترشين
(ُ ((3منحت فلسطنيً ،
الثاين/نوفمرب  ،2012مركز دولة غري عضو لها صفة املراقب يف األمم املتحدة .وقد
أصبح اسم "دولة فلسطني" مستخدَماً يف جميع وثائق األمم املتحدة.
11
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أطرافاً يف واحدة أو أكرث من هذه االتفاقيات بأهمية القيام
بذلك ،وتدعوها إىل ات ِّخاذ كل التدابري الالزمة لالنضامم إىل
االتفاقيات دومنا مزيد من اإلبطاء.

باء -ضامن تنفيذ أحكام املعاهدات
الدولية ملراقبة املخ ِّدرات
 -48سعياً إىل رصد االمتثال للمعاهدات الدولية ملراقبة
املخ ِّدرات ،تدرس الهيئة ما تتَّخذه الحكومات من إجراءات
لتنفيذ أحكام املعاهدات الرامية إىل منع ترسيب املواد
الخاضعة للمراقبة إىل قنوات غري مرشوعة أو استخدام
الكيمياويات السليفة يف صنع املخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية
بصورة غري مرشوعة ،مع ضامن توافر املواد الخاضعة للمراقبة
الدولية لالستخدام املرشوع .واستُكملت أحكام املعاهدات عىل
كل من املجلس
مر السنوات بتدابري مراقبة إضافية اعتمدها ٌّ
االقتصادي واالجتامعي ولجنة املخ ِّدرات بغية تعزيز فعالية تلك
األحكام .وتسلِّط الهيئة الضوء يف هذا القسم من التقرير عىل
يتعي ات ِّخاذها لتطبيق نظام املراقبة الدولية
اإلجراءات التي َّ
وتبي املشاكل املطروحة يف هذا الصدد ،وتق ِّدم
للمخ ِّدراتِّ ،
توصيات مح َّددة بشأن كيفية معالجة هذه املشاكل.

 -١منع ترسيب املواد الخاضعة للمراقبة
(أ)

األساس الترشيعي واإلداري

 -49يجب عىل الحكومات أن تضمن مواءمة الترشيعات
الوطنية مع أحكام املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات .كام أ َّن
عليها التزاماً بتعديل قوائم املواد الخاضعة للمراقبة الوطنية عند
إدراج مادة ما يف أحد جداول معاهدة دولية ملراقبة املخ ِّدرات،
أو عند نقل تلك املادة من جدول إىل آخر .ويؤ ِّدي القصور يف
الترشيعات أو آليات التنفيذ عىل املستوى الوطني أو التأخر
يف مواءمة قوائم املواد الخاضعة للمراقبة الوطنية مع جداول
معاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات إىل قصور يف الضوابط
الوطنية املفروضة عىل املواد الخاضعة للمراقبة الدولية ،وقد
يتسبب يف ترسيب املواد إىل قنوات غري مرشوعة .ولذلك تالحظ
الهيئة بارتياح أ َّن الحكومات قد واصلت ،عىل غرار السنوات
السابقة ،تقديم معلومات إىل الهيئة بشأن التدابري الترشيعية
أو اإلدارية املتَّخذة لضامن االمتثال ألحكام املعاهدات الدولية
ملراقبة املخ ِّدرات.
 -50وفيام يتعلق مبادة الزولبيديم ،التي أُدرجت يف عام
 2001يف الجدول الرابع من اتفاقية سنة  ،1971يجب عىل
الحكومات أن تشرتط الحصول عىل إذن السترياد تلك املادة وفقاً

لقرارات املجلس االقتصادي واالجتامعي  15/1985و30/1987
و .38/1993واستجابة لطلب الهيئة الوارد يف تقريرها السنوي
لعام  ،2012ق َّدم عدد إضايف من الحكومات املعلومات املطلوبة
يخص  123بلدا ً وإقليامً
التي صارت تتوفَّر اآلن ،نتيجة لذلك ،فيام ُّ
حتى  1ترشين الثاين/نوفمرب  .2014وتشرتط  113من بني هذه
البلدان واألقاليم الحصول عىل إذن استرياد ،فيام يشرتط بلدان
اثنان (إندونيسيا والواليات املتحدة األمريكية) إعالناً سابقاً
لالسترياد .وهناك ستة بلدان وأقاليم ال تشرتط الحصول عىل
إذن السترياد الزولبيديم (هي آيرلندا وكابو فريدي وسنغافورة
وفانواتو ونيوزيلندا وجبل طارق) .وعالوة عىل ذلك ،تحظر
أذربيجان استرياد الزولبيديم ،فيام ال تستورد إثيوبيا هذه املادة.
ويف الوقت نفسه ،ال تزال املعلومات املتعلقة مبراقبة الزولبيديم
يخص  91بلدا ً وإقليامً .ومن ث َّم تدعو الهيئة
غري معروفة فيام ُّ
حكومات تلك البلدان واألقاليم إىل تزويدها مبعلومات عن حالة
مراقبة الزولبيديم يف أقرب وقت ممكن.
 -51وتو ُّد الهيئة تذكري الحكومات بأ َّن حمض غاما-هيدروكيس
الزبد ( )GHBقد نُقل من الجدول الرابع إىل الجدول الثاين
من اتفاقية سنة  1971وفقاً ملق َّرر لجنة املخ ِّدرات  1/56املؤ َّرخ
 13آذار/مارس  .2013وصار ُمق َّرر اللجنة نافذا ً نفاذا ً تا ًّما فيام
كل طرف من األطراف يف  4كانون األول/ديسمرب .2013
يخص َّ
ُّ
ومن ث َّم تطلب الهيئة إىل جميع الحكومات أن تع ِّدل وفقاً لذلك،
إن مل تكن قد فعلت ذلك بعد ،قامئة املواد الخاضعة للمراقبة
كل
الوطنية ،وأن تطبِّق يف شأن حمض غاما-هيدروكيس الزبد َّ
تدابري املراقبة املنصوص عليها بالنسبة للمواد الواردة يف الجدول
الثاين من اتفاقية سنة  ،1971مبا يف ذلك اشرتاط الحصول عىل إذن
السترياد هذه املادة وتصديرها.
 -52وفيام يتعلق بالكيمياويات السليفة ،اعتمدت لجنة
املخ ِّدرات ،يف  19آذار/مارس  ،2014املق َّرر  ،1/57الذي ق َّررت
فيه إدراج مادة ألفا-فينيل أسيتوأسيتونيرتيل وإيسومرييها
املتامكبني يف الجدول األول من اتفاقية  .1988وتالحظ الهيئة
أنه قد ال تكون لدى عدد من البلدان حتى اآلن الترشيعات
الالزمة فيام يتصل بهذه الكيمياويات السليفة .والغالب أن
تكون نقاط الضعف ناتجة عن عدم تنفيذ الترشيعات الحالية
كل
بفعالية .وحيث إ َّن النظام الرقايب املحيل الذي تأخذ به ُّ
حكومة من الحكومات هو بدوره رشط أسايس للقدرة عىل إبالغ
البلدان املستوردة بالصادرات من الكيمياويات قبل مغادرتها،
ُفيجى من الحكومات أن تعتمد تدابري مراقبة وطنية وتنفذها
حتى ترصد حركة الكيمياويات السليفة رصدا ً ف َّعاالً .وباإلضافة
إىل ذلك ،يرجى من الحكومات أيضاً أن تواصل تعزيز التدابري
أي َمواطن ضعف.
الحالية ملراقبة السالئف يف حال الوقوف عىل ِّ
ومن خالل تنفيذ هذه التدابري ،ت ُح ُّد البلدا ُن من تع ُّرضها ملخاطر
استهدافها من ِقبل املتَّجِرين باملخ ِّدرات غري املرشوعة.
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(ب) منع الترسيب من قنوات التجارة الدولية

ألي بلد
جميع البلدان املصدرة تقييد تصدير العقاقري املخ ِّدرة ِّ
أو إقليم بحيث تكون الكميات املستوردة يف حدود مجموع
التقديرات املتعلقة بالبلد أو اإلقليم املستورد ،باإلضافة إىل
الكميات املخصصة إلعادة التصدير.

 -53نظام تقديرات االحتياجات السنوية املرشوعة من
املخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية هو حجر الزاوية يف نظام املراقبة
الدولية للمخ ِّدرات .فهو ميكِّن البلدان املص ِّدرة واملستوردة عىل
ح ٍّد سواء من ضامن بقاء التجارة يف هذه املواد ضمن الحدود التي
تضعها حكومات البلدان املستوردة ،ومن الحيلولة بفعالية دون
ترسيب املواد الخاضعة للمراقبة من قنوات التجارة الدولية .وهذا
النظام إلزامي فيام يتعلق باملخ ِّدرات مبوجب اتفاقية سنة ،1961
مم تق ِّدمه الحكومات من تقديرات قبل
ويتعي أن تتحقَّق الهيئة َّ
َّ
أن تُتَّخذ تلك التقديرات أساساً لحساب الحدود التي ت ُفرض عىل
الصنع أو االسترياد .وقد اعتمد املجلس االقتصادي واالجتامعي
نظام تقدير االحتياجات السنوية من املؤثِّرات العقلية ،واعتمدت
لجنة املخ ِّدرات يف قرارها  3/49نظام تقدير االحتياجات السنوية
من مجموعة مختارة من السالئف ،وذلك ملساعدة الحكومات
عىل منع املحاوالت التي يقوم بها املتَّجِرون باملخ ِّدرات لترسيب
مواد خاضعة للمراقبة إىل قنوات غري مرشوعة .ويساعد تقدير
االحتياجات السنوية من املؤثِّرات العقلية ومن مجموعة مختارة
من السالئف الحكومات عىل كشف املعامالت غري املألوفة .فقد
حدث يف كثري من الحاالت أن حيل دون ترسيب مواد خاضعة
للمراقبة من خالل رفض البلد املص ِّدر أن يأذن بتصديرها أل َّن
الكميات املراد تصديرها منها كانت تتجاوز الكميات املطلوبة يف
البلد املستورد.

 -56وخلصت الهيئة ،عىل غرار السنوات السابقة ،إىل نتيجة
مفادها استمرار التق ُّيد عىل العموم بنظام مراقبة الصادرات
والواردات واستمرار سري عمله الج ِّيد .ويف عام  ،2014اتصلت الهيئة
بخمسة عرش بلدا بشأن كميات مستوردة أو مصدرة كُشف عنها
يف سياق التجارة الدولية بالعقاقري املخ ِّدرة خالل عام  2013واشتُبه
وتبي أ َّن أربع حاالت كانت نتيجة أخطاء يف
يف تجاوزها التقديراتَّ .
الكميات املبلغ بها من الواردات أو الصادرات ،فيام كانت حالتان
أخريان نتيجة لخطـأ يف املادة املبلغ بها أو الرشيك التجاري املبلغ
به .غري أ َّن ثالثة بلدان أكَّدت وجود فائض بالفعل يف الكميات
املستوردة أو املص َّدرة ،فاتصلت الهيئة بالحكومات املعنية وطلبت
منها أن تضمن االمتثال التام لألحكام ذات الصلة من معاهدات
مراقبة املخ ِّدرات.

تقديرات االحتياجات السنوية من املواد
الخاضعة للمراقبة

 -54وتحقِّق الهيئة بانتظام يف حاالت قد ال تكون فيها الحكومات
ممتثلة لنظام التقديرات ،أل َّن عدم امتثالها هذا قد يس ِّهل ترسيب
املواد الخاضعة للمراقبة من قنوات التجارة الدولية املرشوعة
إىل قنوات غري مرشوعة .وتسدي الهيئة يف هذا الصدد املشورة
للحكومات بشأن تفاصيل نظام التقديرات ،حسب االقتضاء.
 -55والحكومات ملزمة باالمتثال للقيود املفروضة عىل
الواردات والصادرات من املخ ِّدرات ،املنصوص عليها يف املادتني
وتنص املادة  ،21يف جملة
 21و 31من اتفاقية سنة ُّ .1961
أي مخ ِّدر
أحكام ،عىل أنه ال يجوز أن يتع َّدى مجموع كميات ِّ
أي بلد أو إقليم يف أيَّة سنة حاصل جمع
يصنعها ويستوردها ُّ
الكمية املستهلكة يف األغراض الطبية والعلمية؛ والكمية
املستعملة ،يف حدود التقديرات ذات الصلة ،يف صنع مخ ِّدرات أو
مستحرضات أو مواد أخرى؛ والكمية املصدرة؛ والكمية املضافة
إىل املخزون لرفعه إىل املستـوى املحـدد يف التقديرات ذات
الصلة؛ والكمية التي يت ُّم الحصول عليها ،يف حدود التقديرات
ذات الصلة ،الستعاملها يف أغراض خاصة .وتقتيض املادة  31من

 -57وفيام يتعلق باملؤثِّرات العقلية ،يرجى من الحكومات،
عمالً بقرا َر ْي املجلس االقتصادي واالجتامعي  7/1981و،44/1991
تزويد الهيئة بتقديرات الحتياجاتها الطبية والعلمية السنوية
املحلية من املؤثِّرات العقلية املدرجة يف الجداول الثاين والثالث
والرابع من اتفاقية سنة  .1971وتبلَّغ جميع الدول واألقاليم
املختصة يف البلدان
بالتقديرات الواردة ليك تستعني بها السلطات
َّ
املص ِّدرة عند املوافقة عىل صادرات املؤثِّرات العقلية .ويف  1ترشين
الثاين/نوفمرب  ،2014كانت حكومات جميع البلدان واألقاليم،
باستثناء حكومة جنوب السودان ،قد ق َّدمت تقييامً واحدا ً عىل
األقل الحتياجاتها الطبية السنوية من املؤثِّرات العقلية.
 -58وتويص الهيئة الحكومات بأن تقوم باستعراض تقديرات
احتياجاتها السنوية من املؤثِّرات العقلية لألغراض الطبية والعلمية
كل ثالث سنوات عىل األقل .بيد
وتحديث تلك التقييامت مر ًة َّ
أ َّن هناك  25حكوم ًة مل تق ِّدم ال تنقيحاً شامالً لتقدير احتياجاتها
املرشوعة من املؤثِّرات العقلية وال تعديالً لتقديراتها بشأن مؤث ِّر
عقيل واحد أو أكرث مل َّدة تزيد عىل ثالث سنوات .ولذلك فرمبا
تكون صالحية التقديرات املأخوذ بها بشأن تلك البلدان واألقاليم
قد انتهت ومل ت َعد مطابقة الحتياجاتها الطبية والعلمية الفعلية
من املؤثِّرات العقلية.
 -59وقد يتأ َّخر استرياد املؤثِّرات العقلية الالزمة لألغراض الطبية
أقل من االحتياجات املرشوعة
أو العلمية يف حال كانت التقديرات َّ
الفعلية .أ َّما عندما تفوق التقديرات االحتياجات املرشوعة بكثري،
فقد يزيد ذلك من مخاطر ترسيب املؤثِّرات العقلية إىل قنوات
غري مرشوعة .لذلك ،تهيب الهيئة بجميع الحكومات أن تواظب
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عىل مراجعة وتحديث تقديراتها وأن تبلغ الهيئة أوالً بأول
أي واردات غري مرشوعة و/أو
بجميع التعديالت ،بغية منع ِّ
تراكم فائض املخزونات ،والحيلولة يف الوقت نفسه دون وقوع
تأخريات ميكن تفاديها يف التجارة املرشوعة باملؤثِّرات العقلية
الالزمة لألغراض الطبية.

والرابع .ومع ذلك ،ونظرا ً الت ِّساع نطاق ترسيب تلك املواد من
قنوات التجارة الدولية املرشوعة يف سبعينات ومثانينات القرن
املايض ،فقد طلب املجلس االقتصادي واالجتامعي من الحكومات،
توسع نطاق نظام
يف قراراته  15/1985و 30/1987و ،38/1993أن ِّ
أذون االسترياد والتصدير ليشمل تلك املؤثِّرات العقلية أيضاً.

 -60ومثلام كان الحال يف السنوات السابقة ،ال يزال سري
العمل ج ِّيدا ً يف نظام تقديرات االحتياجات السنوية من املؤثِّرات
العقلية وما زال معظم البلدان متق ِّيدا ً به .ويف عام ،2013
مل تُصدر السلطات أذون استرياد ملواد مل يسبق أن وضعت لها
أي تقديرات ،أو بكميات تتجاوز تقديراتها بكثري ،إالَّ يف  13بلدا ً.
َّ
وكانت املعامالت يف معظم هذه الحاالت متعلقة باسترياد كميات
مخصصة إلعادة التصدير .كام أ َّن معظم البلدان املصدرة راعت
َّ
تقديرات االحتياجات التي وضعتها البلدان املستوردة ،ومل تص ِّدر
عن علم كميات من املؤثِّرات العقلية تزيد عن تلك االحتياجات.
وتو ُّد الهيئة تذكري الحكومات بأنها مل ت َعد مطالَبة ،منذ عام ،2013
بأن تدرج يف تقديراتها السنوية للمؤثِّرات العقلية الكميات
املخصصة للتصدير أو إعادة التصدير.

 -64وقد أخذ معظم البلدان واألقاليم فعالً باشرتاط استصدار
أذون استرياد وتصدير للمؤثِّرات العقلية املدرجة يف الجدولني
الثالث والرابع من اتفاقية سنة  ،1971وذلك عمالً بقرارات
املجلس االقتصادي واالجتامعي املذكورة آنفاً .وبحلول  1ترشين
الثاين/نوفمرب  ،2014كان  204من البلدان واألقاليم قد ق َّدم
يتبي منها أ َّن جميع البلدان املستوردة
للهيئة معلومات مح َّددة َّ
واملص ِّدرة الرئيسية تشرتط اآلن استصدار أذون استرياد وتصدير
يخص جميع املؤثِّرات العقلية املدرجة يف الجدولني الثالث
فيام ُّ
والرابع من اتفاقية سنة .1971

 -61وقد طلبت لجنة املخ ِّدرات من الحكومات ،يف قرارها
 ،3/49أن تز ِّود الهيئة بتقديرات الحتياجاتها السنوية املرشوعة
من الواردات من أربع مواد يكرث استعاملها يف صنع املنشِّ طات
األمفيتامينية عىل نحو غري مرشوع .ويف الوقت الراهن تق ِّدم
حكومات  155بلدا ً تقديراتها ملادة واحدة عىل األقل من تلك
مؤشا ً ،عىل
املواد ،مبا يتيح للسلطات
املختصة يف البلدان املص ِّدرة ِّ
َّ
األقل ،عىل االحتياجات املرشوعة للبلدان املستوردة ،ويساعد عىل
منع محاوالت الترسيب.

اشرتاط أذون لالسترياد والتصدير
 -62من بني الركائز األساسية التي يقوم عليها نظام املراقبة
الدولية للمخ ِّدرات تعميم تطبيق االشرتاط الخاص باستصدار
أذون لالسترياد والتصدير .وتُشرتط تلك األذون يف املعامالت التي
بأي من املواد الخاضعة للمراقبة مبوجب أحكام اتفاقية
تتعلق ٍّ
سنة  1961أو املواد املدرجة يف الجدولني األول والثاين من اتفاقية
املختصة ملزمة مبوجب هاتني
سنة  .1971والسلطات الوطنية
َّ
االتفاقيتني بأن تصدر أذون استرياد يف املعامالت املتعلقة باسترياد
هذه املواد إىل البلدان املعنية .ويجب عىل السلطات الوطنية
املختصة للبلدان املص ِّدرة أن تتحقَّق من صحة أذون االسترياد تلك
َّ
قبل إصدار أذون التصدير الالزمة للسامح للشحنات املحتوية عىل
هذه املواد مبغادرة البلد.
 -63وال تشرتط اتفاقية سنة  1971إصدار أذون استرياد وتصدير
للتجارة يف املؤثِّرات العقلية املدرجة يف جدويل االتفاقية الثالث

 -65وملساعدة الحكومات ومنع املتَّجِرين باملخ ِّدرات من
استهداف البلدان التي تط ِّبق ضوابط رقابية أقل رصامة من
غريها ،تواصل الهيئة توزيع جدول عىل جميع السلطات الوطنية
يبي األذون املطلوبة السترياد املواد املدرجة يف الجدولني
َّ
املختصة ِّ
الثالث والرابع عمالً بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن املجلس
االقتصادي واالجتامعي .وهذا الجدول منشور يف الجزء املق َّيد
الوصول إليه من املوقع الشبيك للهيئة الذي ال تتاح إمكانية
استخدامه إالَّ للمسؤولني الحكوميني املأذون لهم بذلك عىل وجه
املختصة يف البلدان
التحديد ،ليك يتس َّنى إطالع السلطات الوطنية
َّ
املص ِّدرة ،يف أقرب وقت ممكن ،عىل ما يطرأ من تغيريات عىل
متطلَّبات أذون االسترياد يف البلدان املستوردة.
 -66وتشري البيانات املتعلقة بحاالت ترسيب إىل أ َّن املتَّجِرين
تقل فيها رصامة الضوابط
يسارعون إىل استهداف البلدان التي ُّ
عن غريها .ومن ث َّم تحثُّ الهيئة حكومات الدول القليلة التي
ال تشرتط ترشيعاتها الوطنية بع ُد استصدار أذون استرياد
عم إذا كانت تلك
وتصدير ِّ
لكل املؤث ِّرات العقلية ،برصف النظر َّ
توسع نطاق
الدول أطرافاً يف اتفاقية سنة  1971أم مل تكن ،أن ِّ
كل املواد املدرجة يف الجدولني الثالث
تلك الضوابط ليشمل َّ
والرابع من اتفاقية سنة  1971يف أقرب وقت ممكن وأن تبلغ
الهيئة بذلك.
 -67وال تشرتط اتفاقية سنة  1988إصدار أذون استرياد وتصدير
للتجارة يف الكيمياويات السليفة .غري أ َّن الحكومات التي ال تط ِّبق
أي نظام ملراقبة الصادرات والواردات من السالئف ليست يف
َّ
موقف يسمح لها باالمتثال اللتزامها التعاهدي باملساهمة يف منع
الترسيب .وينطبق هذا باألخص عىل الحكومات التي ال تصدر
أي تصاريح عىل اإلطالق،
إالَّ تصاريح عامة أو ال تشرتط استصدار ِّ
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تاركة نفسها عرضة الستغالل املتَّجِرين باملخ ِّدرات لضعف اإلشعارات السابقة للتصدير
الضوابط الرقابية.
بشأن الكيمياويات السليفة
التحقق من مرشوعية ِّ
ُّ
كل معاملة عىل حدة،
وخصوص ًا املعامالت التي َّ
تتطلب أذون استرياد
 -68ال ب َّد ،تحقيقاً لفعالية نظام املراقبة الدولية للتجارة
الدولية املرشوعة يف املخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية ،أن تتحقَّق
السلطات الحكومية من صحة جميع أذون االسترياد التي تعتربها
مشبوهة .وهذا اإلجراء رضوري بوجه خاص يف الحاالت التي تتَّخذ
فيها األذون أشكاالً جديد ًة أو غري معروفة ،أو تحمل أختاماً أو
توقيعات غري معروفة ،أو إذا مل تكن صادرة عن السلطة الوطنية
املختصة املعرتف بها ،أو عندما تتعلق مبواد من املعروف أ َّن
َّ
تعاطيها شائع يف املنطقة التي يقع فيها البلد املستورد .وتالحظ
الهيئة بعني التقدير أ َّن حكومات البلدان املص ِّدرة الرئيسية قد
رسخت املامرسة املتمثِّلة يف التحقُّق ،بالتعاون مع السلطات
َّ
املختصة يف البلدان املستوردة ،من صحة أذون االسترياد،
الوطنية
َّ
أو لفت انتباه هذه السلطات إىل الوثائق التي ال متتثل متاماً
ملتطلَّبات أذون االسترياد املنصوص عليها يف املعاهدات الدولية
ملراقبة املخ ِّدرات.
 -69ويواصل معظم البلدان املستوردة أداء دور فاعل يف
تطبيق نظام أذون االسترياد .إذ تواظب حكومات كثري من البلدان
املستوردة عىل إبالغ الهيئة بالتغيريات الحاصلة يف شكل أذون
االسترياد الصادرة عنها ،وتز ِّود الهيئة بنامذج من الشهادات
واألذون املنقَّحة الخاصة بالعقاقري املخ ِّدرة واملؤثِّرات العقلية
والكيمياويات السليفة ،وتحتفظ الهيئة مبجموعة ع ِّينات من
الشهادات واألذون الرسمية التي ميكن مقارنتها بوثائق االسترياد
املشبوهة ،مبا يع ِّزز قدرة الهيئة عىل مساعدة حكومات البلدان
املص ِّدرة يف التحقُّق من صحة أذون االسترياد.

 -71تساعد اتفاقية سنة  ،1988وتحديدا ً يف املادة  12منها،
عىل منع ترسيب السالئف من قنوات التجارة الدولية .إذ ت ُلزم
حكوماتُ البلدان املستوردة البلدا َن املص ِّدرة ،استنادا ً إىل الفقرة
بأي صادرات من
( 10أ) من املادة  12من االتفاقية ،بإبالغها ِّ
السالئف يعتزم شحنها إىل أراضيها .وميكن للبلد املستورد أن
يستخدم اإلشعار السابق للتصدير للتحقُّق من مرشوعية الشحنة
املعنية .وهناك حتى اآلن  107من الدول واألقاليم التي طلبت
بصفة رسمية إشعارات سابقة للتصدير .وعىل الرغم من أ َّن هذا
العدد أكرب من العدد املس َّجل يف العام السابق ،إالَّ أنه ال يزال
هناك العديد من الحكومات واملناطق التي ما زالت ال تعلم
بدخول سالئف إىل أراضيها وال تزال يف موقف ضعف بسبب ذلك،
لذا فالهيئة تش ِّجعها عىل االحتجاج بالفقرة (10أ) من املادة 12
من اتفاقية سنة  1988دون مزيد من التأخري.
 -72وميكِّن نظام اإلشعارات السابقة للتصدير باالتصال
الحاسويب املبارش (نظام "بن أونالين") التابع للهيئة َ
الدول األعضاء
من أن تق ِّدم بسهولة معلومات لبعضها البعض بشأن شحنات
الكيمياويات السليفة املق َّرر تصديرها ،وأن ترسل تحذيرات يف حال
االشتباه يف مرشوعية شحنة ما .ومنذ إطالق نظام "بن أونالين"
يف عام  ،2006بلغ عدد البلدان واألقاليم املس َّجلة الستخدامه
ما مجموعه  150بلدا ً وإقليامً .وقد أ َّدت الزيادة يف استخدام
النظام إىل بلوغ متوسط عدد اإلشعارات السابقة للتصدير التي
ت ُرسل بواسطته ما يزيد عىل  2 100إشعار .والهيئة عىل علم بأ َّن
بعض البلدان يواصل تصدير الكيمياويات املجد َولة دون إرسال
إشعارات سابقة للتصدير عرب نظام "بن أونالين" ،بالرغم من أ َّن
الدولة املستوردة تشرتط أحياناً هذه اإلشعارات .وتهيب الهيئة
بالحكومات أن تستخدم النظام بفاعلية وانتظام ،وتحثُّ بقية الدول
التي مل تس ِّجل نفسها بعد عىل أن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكن.

 -70ويف الحاالت التي تكون فيها العينة املوجودة ضمن

ِّ
الهيئة مختلفة عن إذن (ج) فعالية تدابري املراقبة الرامية إىل منع ترسيب
مجموعة األذون الرسمية املحفوظة لدى
استرياد مق َّدم حديثاً ،أو عندما ال تتطابق أي عينة يف املجموعة مع املواد الخاضعة للمراقبة من قنوات التجارة الدولية

ُّ ِّ
املختصة
إذن من هذا القبيل ،تقوم الهيئة ،بالنيابة عن السلطات
َّ
يف البلد املص ِّدر ،باالتصال بالبلد املستورد للتأكُّد من مرشوعية
هذه املعاملة .وتو ُّد الهيئ ُة تذك َري حكومات البلدان املستوردة
بأ َّن عدم الرد يف الوقت املناسب عىل جميع االستفسارات التي
املختصة أو من الهيئة فيام يتعلق مبرشوعية
تتلقَّاها من السلطات
َّ
عم قد يكون
املعامالت قد يحول دون الكشف يف الوقت املناسب َّ
هناك من محاوالت للترسيب و/أو يتسبَّب يف تأخريات ميكن
تفاديها يف التجارة املرشوعة يف املواد الخاضعة للمراقبة.

 -73يوفِّر نظا ُم تدابري املراقبة املنصوص عليه يف اتفاقية
سنة  1961حامي ًة ف َّعال ًة للتجارة الدولية يف املخ ِّدرات من
محاوالت ترسيب هذه املخ ِّدرات إىل قنوات غري مرشوعة.
يتبي يف السنوات األخرية ،بفضل تنفيذ تدابري املراقبة
كام مل َّ
املنصوص عليها يف اتفاقية سنة  1971وقرارات املجلس
االقتصادي واالجتامعي ذات الصلة من طرف جميع دول العامل
أي حاالت لترسيب مؤثِّرات عقلية من قنوات
تقريباً ،وقوع ِّ
التجارة الدولية إىل قنوات غري مرشوعة.
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املختصة يف البلدان
 -74ويجري التح ِّري بانتظام مع السلطات
َّ
املعنية عن أوجه التضارب التي تشوب التقارير الحكومية حول
التجارة الدولية يف املخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية لضامن عدم
ترسيبها من قنوات التجارة الدولية املرشوعة .وقد تكشف هذه
التح ِّريات عن أوجه قصور يف تنفيذ تدابري مراقبة املخ ِّدرات
واملؤثِّرات العقلية ،مبا يف ذلك عدم امتثال الرشكات لألحكام
الوطنية املتعلقة مبراقبة املخ ِّدرات.
 -75وقد فُتحت تحقيقات منذ أيار/مايو  2014مع  30بلدا ً
بشأن أوجه التضارب التي لوحظت يف عام  2013بشأن تجارة
املخ ِّدرات .وب َّينت الردود أ َّن أوجه التضارب ناتجة عن أخطاء
كتابية وتقنية يف إعداد التقارير ،وعن اإلفادة بصادرات أو واردات
من مستحرضات مدرجة يف الجدول الثالث من اتفاقية سنة
 1961دون اإلشارة إىل ذلك يف االستامرات ،وعن اإلشارة ،عن غري
قصد ،إىل بلدان عبور باعتبارها من الرشكاء التجاريني .ويف بعض
الحاالت ،أكَّدت بلدا ٌن الكميات التي أفادت بها ،وهو ما أسفر عن
لكل من تلك البلدان.
متابعة التحقيقات مع الرشكاء التجاريني ٍّ
ومل يُكشف عن حاالت تشري إىل احتامل ترسيب املخ ِّدرات إىل
قنوات غري مرشوعة.
 -76وباملثل ،فُتحت تحقيقات بشأن  234وجهاً من أوجه
التضارب يف بيانات عام  2012مع  57بلدا ً فيام يتعلق بالتجارة
الدولية يف املؤثِّرات العقلية .ويف  1ترشين الثاين/نوفمرب ،2014
كان عدد البلدان التي ق َّدمت ردودا ً فيام يتعلق بـ 178حال ًة
مم أفىض إىل تسوية  104من
تشوبها أوجه تضارب  40بلدا ًَّ ،
هذه الحاالت .ويف جميع الحاالت التي أكَّدت فيها البلدان املجيبة
ما ق َّدمته من بياناتُ ،شع يف ات ِّخاذ إجراءات للمتابعة مع
البلدان الرشيكة .وتشري جميع الردود الواردة حتى اآلن إىل
أ َّن أوجه التضارب ناجمة عن أخطاء كتابية أو تقنية ،بسبب
عدم تحويل كميات املواد إىل ما يعادلها من القاعدة الالمائية
أي عدم تسلُّم البلد املستورد
أو "التداخل" ،يف معظم الحاالتْ ،
لكمية مص َّدرة خالل سنة معيَّنة إالَّ يف أوائل العام التايل .ومل ترش
أي من الحاالت التي كانت موضوع تحقيق إىل احتامل ترسيب
ٌّ
مؤثِّرات عقلية من قنوات التجارة الدولية.
 -77وتهيب الهيئة بالحكومات أن تواصل رصد التجارة الدولية
يف املخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية باالستفادة من األدوات املذكورة
املختصة عىل طلب مساعدة
أعاله .وتش َّجع السلطات الوطنية
َّ
كل معاملة مشبوهة عىل حدة.
الهيئة يف التحقُّق من مرشوعية ِّ
 -78ووفقاً لقرار لجنة املخ ِّدرات  ،11/50تش َّجع الحكومات
عىل إخطار الهيئة مبضبوطات املواد الخاضعة للمراقبة الدولية
التي ترسل طلبياتها عرب اإلنرتنت وتسلَّم بالربيد ،وذلك بغية تقييم
االتِّجاهات ذات الصلة ومدى انتشارها .ففي عام  ،2014كانت

إستونيا وفنلندا البلدين الوحيدين اللذين أفادا بهذا النوع من
أي من البوبرينورفني والكلورديازيبوكسيد وامليثيل
املضبوطاتْ ،
فينيدات والبينتوباربيتال والفينوباربيتال والزولبيديم .وباﻹضافة
رسلة بالربيد ،حيث
إىل ذلك ،أفادت الهند بضبط مؤثِّرات عقلية ُم َ
ضُ بط  1.9كغ من امليثاكوالون املو َّجه إىل أسرتاليا ،و 1.78كغ من
امليثاكوالون املو َّجه إىل ماليزيا ،و 38غ من املنشِّ طات األمفيتامينية
املو َّجهة أيضاً إىل ماليزيا .وباﻹضافة إىل ذلك ،أفادت الهند بضبط
 240غ من الكيتامني ،وهو مادة غري خاضعة للمراقبة الدولية.
 -79وباﻹضافة إىل ذلك ،فقد أبلغت ثالثة بلدان الهيئة
مبضبوطات أخرى من املؤثِّرات العقلية يف عام  .2014فأفادت
حكومة تشاد بضبط  282كبسول ًة من الديازيبام ،كانت قد
ُه ِّربت من الكامريون .وأفاد املغرب بضبط  450 357وحد ًة من
املؤثِّرات العقلية ،دون تحديد أنواع املواد ،ذاكرا ً أ َّن تلك املواد قد
ضُ بطت يف مركبات آلية .وآخر تلك الحاالت ما أبلغت به حكومة
ماليزيا الهيئة من تنفيذ ضبطيتني كبريتني يف أيار/مايو وحزيران/
يونيه  ،2014بلغت كمياتهام  536 050قرصاً و 391 900قرص،
عىل التوايل ،تحتوي عىل األلربازوالم ،أو الكلوبازام ،أو الديازيبام،
أو اللورازيبام ،أو امليثيل فينيدات ،أو امليدازوالم ،أو البنتازوسني،
أو الزولبيديم .وكانت باكستان هي مصدر الشحنات ،التي
وتبي
ُ
اعتضت يف منطقة التجارة الح َّرة مبطار كواالملبور الدويلَّ ،
من اإلقرار الجمريك أنها اعتُربت مواد غري خاضعة للتقييد.
 -80وتو ُّد الهيئة أن تشيد بالحكومات املذكورة سابقا ليقظتها،
املختصة سوف تحقِّق يف جميع
وهي واثقة من أ َّن السلطات
َّ
املحاوالت لترسيب املواد الخاضعة للمراقبة بحيث ميكن الكشف
عن هوية املسؤولني عنها ومالحقتهم قضائ ًّيا.
 -81وقد ساعد تنفيذ تدابري املراقبة عىل رصد حركة
السبب ،عىل
الكيمياويات السليفة يف التجارة الدولية بفعالية ،وكان
َ
األقل جزئ ًّيا ،يف دفع املتَّجِرين باملخ ِّدرات للسعي إىل استغالل َمواطن
الضعف عىل املستوى املحيل واستخدام الكيمياويات غري املجد َولة
يف صنع املخ ِّدرات عىل نحو غري مرشوع .وسوف يطرح هذا االت ِّجاه
املتصاعد تح ِّديات أمام تدابري املراقبة الحالية ،وقد يقتيض األمر
األخذ بنهوج جديدة .ومع ذلك ،فإ َّن بعض املواد املستخ َدمة يف صنع
املنشِّ طات األمفيتامينية عىل نحو غري مرشوع ،وال سيام املستحرضات
التي تحتوي عىل املادتني السليفتني اإليفيدرين والسودوإيفيدرين،
رسب من قنوات التجارة الدولية.
ما زالت ت َّ

(د) منع الترسيب من قنوات التوزيع الوطنية
 -82بالنظر إىل أ َّن الحصول عىل املخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية
والسالئف من قنوات التجارة الدولية بات أمرا ً أصعب عىل
املتَّجِرين باملخ ِّدرات ،فقد أصبح ترسيب هذه املواد من قنوات

المخدرات
الفصل الثاني -سير عمل النظام الدولي لمراقبة
ِّ

توزيع داخلية مرشوعة مصدرا ً رئيسيًّا إلمداد األسواق غري
رسبة
املرشوعة بها .وغالباً ما تكون املخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية امل َّ
أكرث من غريها من املواد األشيع استخداماً يف األغراض املرشوعة.
رسب تلك املواد أساساً عىل شكل مستحرضات صيدالنية ،بهدف
وت َّ
تعاطيها يف وقت الحق يف أغلب األحوال.
 -83وال يُعرف سوى القليل عن األساليب املستخ َدمة يف
الحصول عىل كثري من املواد التي يُكتشف ترسيبها من قنوات
توزيع داخلية .وحيث إ َّن الحكومات ليست ملزمة بإبالغ الهيئة
بجميع حاالت الترسيب من قنوات التوزيع الوطنية ،فال يتوفر
رسب
إالَّ القليل من املعلومات املس َّجلة بشأن النقطة التي ت َّ
منها تلك املواد أو عن األساليب الفعلية التي ات َّبعها املتَّجِرون أو
متعاطو املخ ِّدرات للحصول عليها .ولنئ كانت البيانات املتعلقة
باملضبوطات غالبا ما تن ُّم عن املشاكل املطروحة فيام يتصل بذلك
الترسيب ،فإ َّن مصادر أخرى ،مثل البيانات املتعلقة بتعاطي
املخ ِّدرات التي ت ُستقى من الدراسات االستقصائية حول موضوع
تعاطي املخ ِّدرات أو من مراكز العالج واإلرشاد ،قد تشري إىل مدى
توافر املخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية يف األسواق غري املرشوعة.
وغالباً ما تكمن األسباب وراء هذا النوع من الترسيب يف عدم
وجود ترشيعات وطنية متوامئة مع االتفاقيات أو القصور يف تنفيذ
الترشيعات الوطنية أو القصور يف رصد تنفيذ تلك الترشيعات.
 -84وتويص الهيئة الحكومات بأن تبلغها بانتظام بأكرب عمليات
ترسيب املواد الخاضعة للمراقبة من قنوات التوزيع الداخلية
يف البلدان املعنية ،ليك يتس َّنى إطالع حكومات أخرى عىل العرب
املستخلَصة منها.
 -85وقد بات الترسيب من قنوات التوزيع املحلية مصدرا ً
رئيس ًّيا للسالئف املستخ َدمة يف صنع املخ ِّدرات عىل نحو غري
مرشوع .ومن أجل التص ِّدي ألساليب العمل التي شاع استخدامها
لدى املتَّجِرين بأنهيدريد الخل يف السنوات األخرية ،بدأت فرقة
العمل املعنية بالسالئف والخاصة مبرشوع "كوهيجن" يف عام
ينصب فيها الرتكيز عىل التحقُّق
 2013يف تنفيذ عملية دولية
ُّ
من مرشوعية التجارة املحلية يف أنهيدريد الخل واستخداماته
النهائية .وأكَّدت تلك العملية أ َّن تدابري املراقبة املط َّبقة عىل
أقل تط ُّورا ً من
التجارة املحلية يف أنهيدريد الخل وعىل توزيعه ُّ
التدابري املستخ َدمة يف التجارة الدولية ،وأ َّن مدى مراقبة التجارة
والتوزيع املحليني يتفاوت تفاوتاً كبريا ً من بلد إىل آخر .وقد
أُفيد مبزيد من املعلومات عن هذا املوضوع يف تقرير الهيئة عن
السالئف لعام  .2014وتش ِّجع الهيئة الحكومات عىل أن تشارك
مشاركة فاعلة يف أنشطة مرشوع "بريزم" ومرشوع "كوهيجن"،
ينصب فيهام الرتكيز عىل السالئف
وهام مبادرتان دوليتان
ُّ
املستخ َدمة يف الصنع غري املرشوع للمنشِّ طات األمفيتامينية
والكوكايني والهريوين ،عىل التوايل.
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 -86كام أ َّن الترسيب من قنوات التوزيع املحلية ال يزال
رافدا ً لصنع امليثامفيتامني غري املرشوع ،عىل شكل مستحرضات
صيدالنية تحتوي عىل اإليفيدرين والسودوإيفيدرين يف أغلب
األحيان .ويشمل ذلك الترسيب من داخل البلد الذي يجري فيه
الصنع غري املرشوع ،والترسيب من القنوات املحلية يف بلدان أخرى
والتهريب عرب الحدود بعد ذلك .وقد أ َّدى إعراب الهيئة املتواصل
عن قلقها بشأن التقديرات املرتفعة نسبيا لالحتياجات السنوية
املرشوعة من واردات اإليفيدرين والسودوإيفيدرين يف بلدان
بغرب آسيا إىل تقليص بعض الحكومات املعنية لتقديراتها .وتشيد
الهيئة بهذه الحكومات ،وتواصل تشجيعها لجميع الحكومات عىل
()32
أن تراجع بانتظام احتياجاتها من الواردات ،بصيغتها املنشورة،
وتعديلها حسب االقتضاء بنا ًء عىل أحدث بيانات السوق ،وإبالغ
الهيئة بذلك.

 -٢ضامن توافر املواد الخاضعة للمراقبة الدولية
من أجل األغراض الطبية والعلمية
 -87تضطلع الهيئة ،وفقاً للوالية املسندة إليها بشأن ضامن
توافر املواد الخاضعة للمراقبة الدولية من أجل األغراض الطبية
والعلمية ،بشتَّى األنشطة ذات الصلة باملخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية.
فهي ترصد اإلجراءات التي تتَّخذها الحكومات واملنظامت الدولية
وهيئات أخرى لدعم االستعامل الرشيد للمواد الخاضعة للمراقبة
من أجل األغراض الطبية والعلمية وتوافرها لتلك األغراض.

(أ)

عرض الخامات األفيونية والطلب عليها

 -88أُسند إىل الهيئة دور مهم يف رصد زراعة املواد األفيونية
وإنتاجها وتجارتها واستهالكها .وعمالً باتفاقية سنة  1961وقرارات
املجلس االقتصادي واالجتامعي ولجنة املخ ِّدرات ذات الصلة،
تنظر الهيئة بانتظام يف املسائل التي تؤث ِّر يف عرض املواد األفيونية
والطلب عليها لتلبية االحتياجات املرشوعة ،وتعمل ،بالتعاون مع
الحكومات ،عىل ضامن توازن دائم بني العرض والطلب.
 -89ومن أجل الوقوف عىل حالة الطلب عىل الخامات
األفيونية وعرضها ،تقوم الهيئة بتحليل البيانات املق َّدمة من
الحكومات بشأن الخامات األفيونية واملواد األفيونية املصنوعة من
تلك الخامات .وباﻹضافة إىل ذلك ،تقوم الهيئة بتحليل املعلومات
املتعلقة باستخدام تلك الخامات وتقديرات االستهالك لالستخدام
مفصل
املرشوع واملخزونات عىل الصعيد العاملي .ويرد تحليل َّ
للحالة الراهنة فيام يتعلق بعرض الخامات األفيونية والطلب
(www.incb.org/documents/PRECURSORS/ANNUAL-LICIT- ((3
.REQUIREMENTS/INCB_ALR_WEB.xlsx
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المخدرات 2014
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

عليها يف تقرير الهيئة التقني عن املخ ِّدرات لعام  .2014وتتض َّمن
الفقرات التالية موجزا ً لذلك التحليل.
 -90وتويص الهيئة بإبقاء املخزونات العاملية من الخامات
األفيونية عند مستوى يكفي لتغطية الطلب العاملي مل َّدة سنة
تقريباً ،بغية ضامن توافر املواد األفيونية لتلبية االحتياجات الطبية
يف حال حدوث نقص غري متوقَّع يف اإلنتاج ،كام يف حالة النقص
الناجم عن سوء أحوال الطقس يف البلدان املنتجة ،والح ِّد يف الوقت
نفسه من خطر الترسيب بسبب وجود فائض يف املخزونات.
 -91ويف عام  ،2013زادت املساحة املزروعة بخشخاش األفيون
الغني باملورفني يف البلدان املنتجة الرئيسية مقارنة بالعام السابق،
عىل الرغم من ارتفاع مستوى املخزونات .وقللت الهند ،وهي
البلد الوحيد الذي ينتج األفيون لتصديره ،إنتاجها بنسبة  75يف
املائة .وظلَّت أسرتاليا أكرب منتج يف عام  ،2013بكمية قدرها
 190ط ًّنا ،تلتها إسبانيا وتركيا وفرنسا .واستأثرت أسرتاليا بنسبة
وقش
 37يف املائة من اإلنتاج العاملي من مكافئ املورفنيُّ .
الخشخاش هو النظام الرئييس املستخ َدم الستخراج القلويد ( 95يف
املائة)؛ فيام يُستخ َدم األفيون الستخراج نسبة  5يف املائة املتبقِّية.
ووفقاً للمعلومات املق َّدمة من حكومات البلدان املنتجة الرئيسية،
تشري التقديرات إىل أ َّن اإلنتاج العاملي من الخامات األفيونية
الغنية باملورفني سريتفع ليبلغ  715ط ًّنا من مكافئ املورفني يف عام
 .2015وبلغت املخزونات من الخامات األفيونية الغنية باملورفني
(قش الخشخاش ،وركازة قش الخشخاش ،واألفيون) نحو  546ط ًّنا
من مكافئ املورفني يف نهاية عام  .2013واعتُربت تلك املخزونات
كافية لتلبية الطلب العاملي املتوقَّع مل َّدة  14شهرا ً مبستويات
عام  .2014وزاد الطلب العاملي من ِقبل الجهات املص ِّنعة عىل
الخامات األفيونية الغنية باملورفني ،مع بعض التقلبات ،منذ عام
 ،2000ليصل إىل  456ط ًّنا من مكافئ املورفني يف عام  .2012ويف
عام  ،2013انخفض الطلب العاملي عىل الخامات األفيونية الغنية
باملورفني إىل  432ط ًّنا من مكافئ املورفني .ومن املتوقَّع أن يزداد
مرة أخرى يف عامي  2014و 2015إىل نحو  460ط ًّنا يف عام 2014
ونحو  480ط ًّنا يف عام .2015
 -92ويف عام  ،2013زادت املساحة املزروعة بخشخاش
األفيون الغني بالثيبائني يف أسرتاليا وهنغاريا (بنسبة  33يف
املائة و 43يف املائة ،عىل التوايل ،من حيث املساحة الفعلية
املحصودة) وتراجعت يف فرنسا (بنسبة  11يف املائة) .وظلَّت
إسبانيا عند نفس املستوى الذي كانت عليه يف العام السابق،
أي  3 574هكتارا ً من األرايض املزروعة .وزاد اإلنتاج العاملي
ْ
من الخامات األفيونية الغنية بالثيبائني سنويًّا بني عامي 2010

و ،2013ليصل إىل  364ط ًّنا( )33من مكافئ الثيبائني .ومع ذلك،
فمن املتوقَّع أن يزيد اإلنتاج قليالً يف عام  2014ليصل إىل
 368ط ًّنا ،ثم ينخفض انخفاضاً كبريا ً يف عام  2015ليصل إىل
 325ط ًّنا .ويف عام  ،2013استأثرت أسرتاليا بنسبة  86يف املائة
من إجاميل اإلنتاج العاملي ،وإسبانيا بنسبة  9يف املائة ،وفرنسا
والهند وهنغاريا بالنسبة املتبقية .كام زاد الطلب العاملي من
قبل الجهات املص ِّنعة عىل الخامات األفيونية الغنية بالثيبائني
يخل األمر أيضاً من تقلُّبات .ويف
يف السنوات األخرية ،وإن مل ُ
عام  ،2013انخفض إجاميل الطلب ليصل إىل  232ط ًّنا من
مكافئ الثيبائني ،من  261ط ًّنا يف عام  .2012ومن املتوقَّع أن
يرتفع الطلب العاملي عىل الخامات الغنية بالثيبائني إىل نحو
 260ط ًّنا من مكافئ الثيبائني يف عام  ،2014وصوالً إىل  270ط ًّنا
يف عام  .2015ويرتكَّز الطلب عىل املواد األفيونية املصنوعة من
الخامات الغنية بالثيبائني يف الواليات املتحدة أساساً ،وقد شهد
ذلك الطلب زياد ًة حاد ًة منذ أواخر التسعينات ،إالَّ أنه انخفض
إىل  108أطنان يف عام  .2013ومن املر َّجح أن يرتفع يف السنوات
املقبلة ،ويعود السبب يف ذلك جزئ ًّيا إىل أ َّن من املتوقَّع أن
يزداد استهالك هذه املواد األفيونية يف بلدان غري الواليات
املتحدة .ومن املتوقَّع أن يصل الطلب العاملي إىل حوايل
 130ط ًّنا من مكافئ الثيبائني يف عام  2014و 140ط ًّنا يف عام
 .2015وتكفي مخزونات الخامات األفيونية الخام الغنية
بالثيبائني (قش الخشخاش وركازة قش الخشخاش واألفيون)
لتلبية الطلب العاملي املتوقَّع مبستويات عام  2014مل َّدة
 12شهرا ً تقريباً .وتكفي املخزونات العاملية من املواد األفيونية
املصنوعة من الخامات الغنية بالثيبائني (األوكسيكودون
والثيبائني وكمية صغرية من األوكسيمورفون) لتلبية الطلب
العاملي عىل هذه املواد األفيونية مل َّدة  22شهرا ً تقريباً.
 -93وزادت املساحة املزروعة بخشخاش األفيون الغني
بالكوديني .وانض َّمت فرنسا إىل أسرتاليا (التي ظلَّت املنتج الوحيد
حتى عام  )2013يف زراعة هذا الصنف .وت ُق َّدر املساحة املزروعة
باألفيون الغني بالكوديني يف عام  2014يف أسرتاليا وفرنسا
بـ 2 142هكتارا ً و 2 050هكتارا ً ،عىل التوايل .ويُتوقَّع أن يواصل كال
البلدين زيادة املساحة املزروعة فيهام عام .2015
 -94وعىل مدى السنوات العرشين املاضية ،زاد االستهالك
العاملي من شبائه األفيون بأكرث من ثالثة أضعاف .وشهد النصيب
الذي تستأثر به املواد األفيونية من ذلك االستهالك تقلُّبات أيضاً
خالل تلك الفرتة .إالَّ أ َّن نسبة استهالك املواد األفيونية إىل استهالك
شبائه األفيون االصطناعية استق َّرت بني عامي  2010و 2013عند
( ((3يستند هذا التحليل يف املقام األول إىل الخامات املستخ َرجة من
خشخاش األفيون الغني بالثيبائني ،لكنه يشمل أيضاً قلويد الثيبائني الذي يحتوي
عليه خشخاش األفيون الغني باملورفني متى كان ذلك مناسباً.

المخدرات
الفصل الثاني -سير عمل النظام الدولي لمراقبة
ِّ

مستوى يقارب  60يف املائة و 40يف املائة ،عىل التوايل .وطوال تلك
الفرتة ،كان عرض الخامات األفيونية التي ت ُستخلص منها املواد
األفيونية كافياً لتلبية الطلب املتزايد .ومن املتوقَّع أن يزيد الطلب
عىل املواد األفيونية مرة أخرى يف املستقبل ،فيام قد ينخفض
نصيبها من إجاميل استهالك شبائه األفيون ،نظرا ً للنمو املتوقَّع يف
استهالك شبائه األفيون االصطناعية.
ُّ
وتدل البيانات املتاحة عىل أ َّن كمية الخامات األفيونية
-95
املتوافرة لصنع العقاقري املخ ِّدرة املستعملة يف تسكني األمل أكرث مام
يكفي لتلبية الطلب عليها مبستوياته الحالية بحسب التقديرات
الحكومية .وباﻹضافة إىل ذلك ،ما زال حجم اإلنتاج واملخزونات
يتزايد .ومع ذلك ،فالبيانات التي قامت الهيئة بجمعها وتحليلها
تبي أ َّن استهالك املخ ِّدرات لتسكني األمل وأغراض طبية أخرى
ِّ
ما زال منخفضاً يف معظم البلدان .وتتفاوت إمكانية الحصول
عىل هذه األدوية تفاوتاً شديدا ً ،فيام يرتكَّز االستهالك أساساً يف
بلدان يف أمريكا الشاملية وغرب أوروبا وأوقيانوسيا .ويطرح
يتبي من أحدث البيانات أ َّن
هذا التفاوت مشاكل كبرية ،حيث َّ
العديد من الحاالت امل َرضيَّة التي تحتاج لعالج األمل تتزايد يف
البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل .ويف الوقت نفسه،
من املهم االعرتاف بأ َّن البلدان التي يس َّجل فيها مستوى مرتفع
لنصيب الفرد من استهالك املسكِّنات شبه األفيونية قد شهدت
زياد ًة خالل السنوات األخرية يف تعاطي العقاقري الطبية ويف حاالت
الوفاة بسبب تناول جرعات زائدة.
 -96وتو ُّد الهيئة تذكري الحكومات بأ َّن الهدف العام من
االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات هو إقامة نظام وطني ودويل
ف َّعال لرصد توافر عقاقري مخ ِّدرة تخفف األمل واملعاناة عن طريق
ضامن اإليصال املأمون ألفضل األدوية الرخيصة إىل املرىض الذين
يحتاجونها ،والحيلولة يف الوقت نفسه دون ترسيب العقاقري
بغرض تعاطيها.
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استهالك املؤثِّرات العقلية .وقد زاد عدد الحكومات التي تق ِّدم
تلك البيانات زياد ًة مطَّرد ًة منذ عام .2010
 -99وتالحظ الهيئة بارتياح أ َّن ما مجموعه  55حكوم ًة
(من  52دول ًة وثالثة أقاليم) ق َّدمت معلومات عن عام 2013
بخصوص استهالك بعض املؤثِّرات العقلية أو جميعها وفقاً لقرار
اللجنة  ،6/54وهو ما ميثِّل زيادة بنسبة  6يف املائة مقارنة بعام
 .2012وعالوة عىل ذلك ،توجد ضمن تلك البلدان بلدان مص ِّنعة
ومستهلكة رئيسية للمؤثِّرات العقلية ،مثل أملانيا وبلجيكا وجنوب
أفريقيا والدامنرك وفرنسا وكندا واململكة املتحدة لربيطانيا
العظمى وآيرلندا الشاملية والواليات املتحدة األمريكية وهولندا.
وسيمكِّن هذا التط ُّور الهيئة من تحليل أدق ملستويات استهالك
املؤثِّرات العقلية يف البلدان واألقاليم املعنية ومن تحسني رصدها
الت ِّجاهات االستهالك عىل مستوى البلدان واملناطق ،بغية الوقوف
عىل ما يستجد فيها من تط ُّورات غري عادية أو غري مرغوب فيها.
يبي تحليل بيانات االستهالك الواردة
 -100ويف الوقت نفسهِّ ،
أ َّن بيانات االستهالك التي أفادت بها معظم البلدان املصنعة
توصلت إليها الهيئة
تختلف يف كثري من الحاالت عن النتائج التي َّ
يف حسابها للبيانات .وقد يُعزى ذلك إىل عدم اكتامل البيانات التي
ق َّدمتها الحكومات ،كالبيانات املتعلقة مبخزونات الجهات املص ِّنعة
أو الكميات املستخ َدمة يف األغراض الصناعية ،عىل سبيل املثال،
وهي عنارص رئيسية يف حساب الهيئة لبيانات االستهالك.
 -101والهيئة واثقة من أ َّن جميع الحكومات التي ليست بع ُد يف
وضع ميكِّنها من جمع بيانات يُع َّول عليها بشأن مستويات استهالك
املؤثِّرات العقلية يف أراضيها وتقديم هذه البيانات إىل الهيئة ستَتَّخذ
تدابري متكِّنها من القيام بذلك .فمن شأن ذلك أن يساعد الهيئة
كثريا ً يف الكشف عن االت ِّجاهات غري املألوفة الستهالك املؤثِّرات
كل بلد عىل حدة ،بغية التوصية ،حسب االقتضاء ،باتِّخاذ
العقلية يف ِّ
إجراءات تصحيحية تكفل توافر املؤثِّرات العقلية بكميات كافية.

(ب) استهالك املؤ ِّثرات العقلية
(ج) اجتامع الجمعية العامة الرفيع املستوى
تنص اتفاقية سنة  1971عىل تقديم بيانات إحصائية إىل بشأن االستعراض والتقييم الشاملني للتقدُّ م املح َرز
 -97ال ُّ
الهيئة عن استهالك املؤثِّرات العقلية .ونتيج ًة لذلك ،تواصل الهيئة يف الوقاية من األمراض غري املعدية ومكافحتها

حساب مستويات استهالك املؤثِّرات العقلية عىل أساس البيانات
التي تق ِّدمها الحكومات بشأن الصنع والتجارة الدولية والكميات
املستخدمة ألغراض صناعية ومخزونات الجهات املص ِّنعة .ويزيد
التوصل إىل استنتاجات يع َّول عليها مقارن ًة
هذا الوضع من صعوبة ُّ
باملخ ِّدرات ،التي يُ َع ُّد اإلبالغ ببيانات عن استهالكها التزاماً تعاهديًّا
مبوجب اتفاقية سنة .1961
 -98ولتصحيح هذا الوضع ،ش َّجعت لجنة املخ ِّدرات جميع
الدول األعضاء ،يف قرارها  ،6/54عىل تزويد الهيئة ببيانات عن

 -102يف اجتامع الجمعية العامة الرفيع املستوى بشأن االستعراض
والتقييم الشاملني للتق ُّدم املح َرز يف الوقاية من األمراض غري
املعدية ومكافحتها ،الذي ُعقد يف نيويورك يومي  10و 11متوز/
يوليه  ،2014أشار رئيس الهيئة إىل أهمية استعامل املواد الخاضعة
للمراقبة الدولية االستعامل الالئق ،أل َّن استهالكها استهالكاً مفرطاً
أو غري كاف يؤ ِّدي إىل مشاكل عىل مستوى الصحة العامة .وأهاب
الرئيس بالحكومات أن تتَّخذ إجراءات ملموسة لضامن إمكانية
الحصول عىل خدمات الوقاية من األمراض غري املعدية ،مبا فيها
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المخدرات 2014
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

تعاطي املخ ِّدرات ،والعالج منها ،كام أكَّد التزام الهيئة مبواصلة
العمل مع الحكومات عىل تيسري الحصول عىل األدوية األساسية
الالزمة لعالج األمل واالضطرابات النفسية والعصبية.

(د) معلومات عن الرشوط املفروضة تحديداً
عىل املسافرين الذين يحملون معهم مستحرضات
طبية لالستعامل الشخيص تحتوي عىل مواد
خاضعة للمراقبة
 -103ش َّجعت لجنة املخ ِّدرات الدول األطراف يف اتفاقية
سنة  1961واتفاقية سنة  ،1971يف قراراتها  5/45و6/46
و ،2/50عىل إبالغ الهيئة بالقيود املط َّبقة حال ًّيا يف أراضيها عىل
املسافرين الخاضعني لعالج طبي مبستحرضات تحتوي عىل
مواد خاضعة للمراقبة الدولية ،وطلبت من الهيئة نرش تلك
املعلومات بصيغة مو َّحدة لضامن تعميمها عىل نطاق واسع
تسهيالً ملهمة األجهزة الحكومية.
 -104ومنذ نرش تقرير الهيئة لعام  ،2013ق َّدم ما يزيد عىل
 20حكومة إضافية املعلومات املطلوبة .وتبعاً لذلك ،كانت الهيئة
قد تلقَّت من أكرث من  100حكومة يف  1ترشين الثاين/نوفمرب
 2014معلومات عن األحكام القانونية و/أو التدابري اإلدارية املط َّبقة
حال ًّيا يف البلدان املعنية عىل املسافرين الذين يحملون معهم
مستحرضات طبية تحتوي عىل عقاقري مخ ِّدرة أو مؤثِّرات عقلية من
أجل االستعامل الشخيص .ويف الوقت نفسه ،ق ِّدمت تلك املعلومات
يف كثري من الحاالت بصيغ مختلفة ،األمر الذي يجعل من الصعب
عىل املسافرين أن يفهموا بسهولة الرشوط املح َّددة املعمول بها يف
البلدان التي يسافرون إليها .ولذا فقد و َّحدت الهيئة ما ورد إليها من
معلومات ،وطلبت من الحكومات املعنية أن تنظر يف املعلومات
املوحدة وأن تبلغ الهيئة مبا إذا كانت توافق عليها .وسوف ت ُنرش
املعلومات املو َّحدة ،بعد املوافقة عليها ،عىل موقع الهيئة الشبيك،
إىل جانب النص الكامل للترشيعات الوطنية ذات الصلة.
 -105ويف هذا الصدد ،تو ُّد الهيئة أن تنبِّه الحكومات إىل املبادئ
التوجيهية الدولية للوائح التنظيمية الوطنية بشأن املسافرين
الذين يتلقَّون عالجاَ بعقاقري خاضعة للمراقبة الدولية ،التي
أع َّدتها الهيئة عمالً بقرار اللجنة  .6/46والهدف الرئييس من هذه
املبادئ التوجيهية ،املتاحة عىل موقع الهيئة الشبيك ،هو مساعدة
السلطات الوطنية عىل استحداث إطار للتنظيم الرقايب للتعامل مع
املرىض الذين يتلقَّون عالجاً مبستحرضات تحتوي عىل مواد خاضعة
للمراقبة الدولية ويسافرون حاملني معهم كميات صغرية من هذه
املستحرضات لالستعامل الشخيص .وتتض َّمن املبادئ التوجيهية
إجراءات مو َّحدة ميكن أن تنفِّذها السلطات الوطنية املسؤولة
عن مراقبة املخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية واملعنية باملسائل املتعلقة

باملستحرضات الطبية املحتوية عىل مواد خاضعة للمراقبة مر َّخص
بها يف دولة املغادرة للسفر.
بكل الحكومات أن تق ِّدم إليها ،إن مل تفعل
 -106وتهيب الهيئة ِّ
ذلك بعد ،ما تط ِّبقه حال ًّيا عىل الصعيد الوطني من لوائح تنظيمية
وقيود عىل املسافرين الدوليني الذين يحملون معهم مستحرضات
طبية لالستعامل الشخيص تحتوي عىل مواد خاضعة للمراقبة
بأي تغيريات تطرأ عىل ترشيعاتها
الدولية ،وأن تخطر الهيئة ِّ
الوطنية فيام يتعلق بنطاق مراقبة املخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية
لدى املسافرين الخاضعني لعالج طبي مبواد خاضعة للمراقبة
الدولية ،وفقاً لقرارات اللجنة  5/45و 6/46و.2/50

جيم -تعاون الحكومات مع الهيئة
-1

تقديم الحكومات معلومات إىل الهيئة

كل عام ،هام التقرير السنوي
 -107تكلَّف الهيئة بنرش تقريرين ِّ
وتقرير الهيئة عن تنفيذ املادة  12من اتفاقية سنة  .1988وتنرش
الهيئة كذلك تقارير تقنية تستند إىل املعلومات التي تلتزم األطراف
يف املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات بتقدميها .وتتض َّمن هذه
مفصلة عن التقديرات املتعلقة باالحتياجات
املنشورات تحليالت َّ
من املواد الخاضعة للمراقبة الدولية وصنعها واالت ِّجار بها
واستهالكها واستعاملها ومخزوناتها.
 -108ويشكِّل ما تق ِّدمه الحكومات من بيانات وتحليل الهيئة
لها عنرصا ً بالغ األهمية يف متكني الهيئة من رصد وتقييم االمتثال
للمعاهدات وسري عمل نظام املراقبة الدولية للمخ ِّدرات عىل
العموم .إذ تساعد البيانات املتاحة عىل التأكُّد من استخدام
املخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية يف أغراض طبية وعلمية ،وعىل
استبانة أساليب العمل املتبعة يف ترسيب املخ ِّدرات أو السالئف
من قنوات مرشوعة إىل قنوات غري مرشوعة ،واستبانة الكيمياويات
غري املجد َولة املستخ َدمة يف صنع املخ ِّدرات غري املرشوع .ويجوز
للهيئة أن تويص بتدابري للمساعدة عىل معالجة قضايا االستخدام
املرشوع للمخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية والكيمياويات السليفة،
ومنع ترسيبها إىل األسواق غري املرشوعة.

 -2تقديم املعلومات اإلحصائية
يتعي عىل الحكومات أن تز ِّود الهيئة ،يف الوقت املناسب،
-109
َّ
بتقارير إحصائية سنوية تتض َّمن املعلومات املطلوبة مبوجب
االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.
 -110ويف  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2014كانت  149من الدول
يتعي عليها
واألقاليم ْ
(أي  70يف املائة من الدول واألقاليم التي َّ

المخدرات
الفصل الثاني -سير عمل النظام الدولي لمراقبة
ِّ

تقديم هذه التقارير) قد ق َّدمت تقارير إحصائية سنوية بشأن
املخ ِّدرات (االستامرة  )Cعن عام  ،2013وإن كان من املتوقَّع أن
تق ِّدم حكومات أخرى تقاريرها عن عام  2013يف وقت الحق.
ويتَّسق هذا العدد مع عدد التقارير املق َّدمة خالل العام املايض.
وق َّدم ما مجموعه  180دول ًة وإقليامً إحصاءات فصلية عن وارداتها
أي  84يف املائة من
وصادراتها من املخ ِّدرات يف عـام ْ ،2013
يتعي عليها تقديم تلك اإلحصاءات .وهذه
الدول واألقاليم التي َّ
األرقام متَّسقة أيضاً مع اإلحصاءات املق َّدمة خالل العام املايض.
وال يزال أدىن مستويات االمتثال لاللتزام بتقديم معلومات
إحصائية بانتظام مس َّجالً يف أفريقيا وأوقيانوسيا ومنطقة
الكاريبي .وقد عمدت الهيئة إىل تذكري بلدان تلك املناطق
واملناطق دون اإلقليمية مرارا ً وتكرارا ً بأهمية تقديم معلومات
بشأن سري عمل نظام املراقبة الدولية للمخ ِّدرات.
 -111ويف  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2014كانت الهيئة قد تلقَّت
تقارير إحصائية سنوية عن املؤثِّرات العقلية (االستامرة )P
لعام  ،2013وفقاً ألحكام املادة  16من اتفاقية سنة  ،1971من
أي  69يف املائة من الدول واألقاليم التي
 150دول ًة وإقليامًْ ،
يتعي عليها تقديم تلك اإلحصاءات .وتالحظ الهيئة بارتياح أنَّ
َّ
عدد التقارير املق َّدمة لعام  2013ارتفع ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة
مبا كان عليه يف عام  ،2012إضافة إىل أنه من املتوقَّع ،كام جرت
كل عام ،أن تق ِّدم بعض الحكومات االستامرة  Pعن عام
العادة َّ
 2013يف وقت الحق .وفضالً عن ذلك ،ق َّدمت  116حكومةً،
طواعيةً ،جميع التقارير اإلحصائية الفصلية األربعة بشأن
الواردات والصادرات من املواد املدرجة يف الجدول الثاين من
االتفاقية ،عمالً بقرار املجلس االقتصادي واالجتامعي ،7/1981
كام ق َّدمت  48حكوم ًة أخرى بعض التقارير الفصلية.
 -112ولوحظ أنَّ أكرب عدد من البلدان واألقاليم التي مل تق ِّدم
االستامرة  Pللهيئة قد ُس ِّجل مرة أخرى يف أفريقيا وأوقيانوسيا
ومنطقة الكاريبي .فقد تخلَّف ما مجموعه  30بلدا ً وإقليامً يف
أفريقيا ( 52يف املائة) عن تقديم االستامرة  Pعن عام 2013
إىل الهيئة .وباملثل ،تخلَّف  50يف املائة من الدول واألقاليم
يف أوقيانوسيا و 38يف املائة يف منطقة الكاريبي عن تقديم
االستامرة  Pعن عام  .2013وعىل النقيض من ذلك ،ق َّدمت
جميع بلدان أوروبا ،ما عدا بَلَدان (لكسمربغ واليونان) ،ومعظم
بلدان القارة األمريكية ،االستامرة  Pعن عام .2013
 -113وتالحظ الهيئة بقلق أنَّ من بني البلدان التي تخلَّفت
أي  30حزيران/
عن تقديم االستامرة  Pقبل املوعد النهايئْ ،
يونيه  ،2014بلدان كربى يف مجاالت الصنع واالسترياد والتصدير،
مثل أسرتاليا وأملانيا وآيرلندا وباكستان والربازيل والصني وفرنسا
واململكة املتحدة والهند وهولندا واليابان .ومل تق ِّدم جمهورية
كوريا وسنغافورة ،وهام من أكرب البلدان املستورة أو املص ِّدرة

21

للمؤثِّرات العقلية ،االستامرة  Pعن عام  .2013ويصعب عىل
الهيئة ،بسبب التأ ُّخر يف تقديم التقارير اإلحصائية وعدم
تقدميها أصالً ،رصد األنشطة املرشوعة املتعلقة مبواد خاضعة
للمراقبة ،كام يؤخر ذلك قيامها بتحليل مدى توافر هذه املواد
ألغراض مرشوعة عىل الصعيد العاملي .وعليه ،تو ُّد الهيئة دعوة
تحسن ،حسب االقتضاء ،الهياكل
الحكومات إىل ات ِّخاذ تدابري ليك ِّ
الحكومية املسؤولة عن تقديم تقارير إىل الهيئة ،بهدف ضامن
جمع البيانات اإلحصائية واإلبالغ بها يف الوقت املناسب .وهذا
يتعي تقدميها مبوجب
ينطبق عىل التقارير اإلحصائية التي َّ
أي االتفاقيات املتعلقة باملخ ِّدرات
االتفاقيات الثالث جميعهاْ ،
واملؤثِّرات العقلية والسالئف.
 -114وكان املجلس االقتصادي واالجتامعي قد طلب من
الحكومات ،يف قراريه  15/1985و ،30/1987أن تز ِّود الهيئة
بتفاصيل عن تجارة املواد املدرجة يف الجدولني الثالث والرابع
من اتفاقية سنة ( 1971عىل شكل بيانات مص َّنفة حسب
بلدان املنشأ واملقصد) ضمن تقاريرها اإلحصائية السنوية عن
املؤثِّرات العقلية .وق َّدمت  134حكوم ًة ( 89يف املائة من جميع
االستامرات  Pاملق َّدمة) تفاصيل كاملة عن عام  2013حول تلك
التجارة ،وهو نفس العدد املس َّجل يف عام  2012تقريباً .وتخلَّفت
مثانية بلدان فقط (هي أنغوال وبوتسوانا وتونغا وجزر البهاما
أي
والسلفادور وغينيا االستوائية وناميبيا وهايتي) عن تقديم ِّ
تفاصيل بشأن هذه التجارة عن عام .2013
 -115وتالحظ الهيئة بتقدير أ َّن عدد البلدان التي تق ِّدم طواعي ًة
بيانات عن استهالكها للمؤثِّرات العقلية ،وفقاً للقرار  6/54الصادر
عن لجنة املخ ِّدرات ،مستمر يف التزايد .وعليه ،ق َّدم ما مجموعه
 55بلدا ً وإقليامً بيانات يف عام  2013عن استهالك بعض املؤثِّرات
العقلية أو كلها ،مقارنة مبا مجموعه  52بلدا ً وإقليامً يف عام
 .2012وتعرب الهيئة عن تقديرها ملا أبدته الحكومات املعنية
من تعاون ،وتهيب بجميع الحكومات األخرى أن تق ِّدم معلومات
عن استهالك املؤثِّرات العقلية ،حيث إ َّن لهذه البيانات أهمية
جوهرية يف إجراء تقييم أفضل ملدى توافر املؤثِّرات العقلية
لألغراض الطبية والعلمية.
 -116وبالنسبة للكيمياويات السليفة ،ت ُلزِم املادة  12من
اتفاقية سنة  1988األطراف بتقديم معلومات عن املواد التي
يكرث استعاملها يف صنع املخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية بصورة غري
مرشوعة .وتساعد الحكومات الهيئة ،بتقدميها هذه املعلومات
سنويًّا يف االستامرة دال ،يف الوقوف عىل االت ِّجاهات املستج َّدة يف
مجال االت ِّجار بالسالئف وصنع املخ ِّدرات غري املرشوع وتحليل
هذه االت ِّجاهات مبزيد من الفعالية .ويف  1ترشين الثاين/نوفمرب
 ،2014كان ما مجموعه  136دول ًة وإقليامً قد ق َّدم االستامرة
دال لعام  .2013إالَّ أنَّ  85بلدا ً تخلَّف عن تقديم االستامرة قبل
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املوعد النهايئ املح َّدد يف  30حزيران/يونيه  ،2014ومن ث َّم مل ِ
تف
تلك البلدان بالتزاماتها.
 -117وأبلغت  65حكوم ًة من حكومات الدول واألقاليم التي
ق َّدمت بيانات عن عام  2013عن مضبوطات مواد مجد َولة،
أي أقل قليالً
وأبلغت  36منها عن مضبوطات مواد غري مجد َولةْ ،
مام ُس ِّجل يف عام  .2012ومثلام كان الحال يف السنوات السابقة،
مل يق ِّدم معظم تلك الحكومات تفاصيل عن أساليب الترسيب
والصنع غري املرشوع والشحنات املوقوفة .وتكون الهيئ ُة مطَّلع ًة
يف بعض األحيان عىل مصادر رسمية أخرى ،مثل التقارير الوطنية
السنوية عن حالة املخ ِّدرات والعروض اإليضاحية التي يق ِّدمها
مسؤولون حكوميون يف شتَّى املحافل املعنية مبراقبة املخ ِّدرات
والتي تتض َّمن أحياناً تفاصيل و/أو بيانات إضافية عن األعوام
أي معلومات عن املضبوطات
التي مل تق ِّدم عنها الحكومة املعنية َّ
يف االستامرة دال .وتحثُّ الهيئة الحكومات عىل إنشاء اآلليات
الالزمة لضامن تقديم بيانات شاملة.
 -118وحثَّ املجلس االقتصادي واالجتامعي الحكومات يف
قراره  20/1995عىل أن تز َّود الهيئة ،رهناً بأحكام الترشيعات
رسية وحامية البيانات ،مبعلومات عن
الوطنية املتعلقة بال ِّ
التجارة املرشوعة يف الكيمياويات السليفة .إذ ميكن للهيئة،
من خالل الحصول عىل بيانات عن تجارة السالئف ،أن ترصد
تدفُّقات التجارة الدولية املرشوعة من أجل استبانة أمناط
األنشطة غري املرشوعة املشتبه فيها ،وهو ما من شأنه أن يساعد
عىل منع ترسيب الكيمياويات السليفة .ويف  1ترشين الثاين/
نوفمرب  ،2014كانت  125دول ًة وإقليامً قد ق َّدمت معلومات
ذات صلة عن التجارة املرشوعة خالل الفرتة املشمولة بتقرير عام
 ،2013فيام أبلغت  123دول ًة وإقليامً الهيئة عن االستخدامات
املرشوعة لبعض تلك املواد أو كلِّها واالحتياجات منها.
 -119وعىل مدار العام املايض ،استخدم املجتمع الدويل
مجموع ًة متن ِّوع ًة من األدوات املبتكرة لتعزيز نظام مراقبة
كل من
السالئف وتدعيمه .واستُعني بترشيعات داخلية يف ٍّ
أفغانستان وبليز والجمهورية التشيكية والصني والفلبني وليربيا
لتعزيز الرقابة عىل صنع واسترياد وبيع الكيمياويات السليفة.
كام عمد االتحاد األورويب يف كانون األول/ديسمرب  2013إىل
تعزيز ترشيعاته املتعلقة بالسالئف.
 -120وبالنسبة لنظام اإلخطار بحوادث السالئف (نظام
"بيكس") ،وهو أداة آمنة تعمل باالتصال الحاسويب املبارش
لتعزيز اإلبالغ وتبادل املعلومات آن ًّيا بشأن حوادث السالئف بني
السلطات الوطنية يف جميع أنحاء العامل (الضبطيات ،والشحنات
املوقوفة أثناء العبور ،وعمليات الترسيب ومحاوالت الترسيب،
واملختربات غري املرشوعة ومعداتها) ،فقد واصل تطوره ،حيث

ازداد عدد مستخدميه والحوادث املبلغ عنها بواسطته .وأصبح
نظام "بيكس" أداة رئيسية يف نظام املراقبة الدولية للسالئف
بحيث يساعد الحكومات أكرث فأكرث عىل اإلبالغ برسعة عن
االت ِّجاهات الجديدة مثل ظهور مواد كيميائية غري مجد َولة.
ويف  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2014بلغ عدد املستخدمني
املس َّجلني يف نظام "بيكس" حوايل  400مستخدم من  90بلدا ً،
ميثِّلون حوايل  200وكالة وطنية و 8وكاالت دولية وإقليمية،
استخدموا النظام لإلبالغ عن أكرث من  250حادث ًة منذ
 1ترشين الثاين/نوفمرب .2013

 -3تقديم التقديرات
 -121عمالً بأحكام اتفاقية سنة  ،1961تلتزم الدول األطراف
بتزويد الهيئة كل عام بتقديرات الحتياجاتها من املخ ِّدرات
للعام التايل .ويف  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2014كانت  154دول ًة
يتعي عليها
وإقليامًْ ،
أي  72يف املائة من الدول واألقاليم التي َّ
تقديم تقديرات سنوية إىل الهيئة لتأكيدها ،قد ق َّدمت تقديرات
الحتياجاتها من املخ ِّدرات لعام  ،2015وهي أرقام تتَّسق مع
التقديرات املق َّدمة يف العام املايض .وبالنسبة للدول واألقاليم
التي مل تق ِّدم تقديراتها يف الوقت املح َّدد ،كان عىل الهيئة إعداد
تقديرات بشأنها وفقاً للامدة  12من اتفاقية سنة .1961
 -122ويف  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2014تلقَّت الهيئة من
حكومات جميع البلدان واألقاليم ،ما عدا حكومة جنوب
السودان ،تقديرا ً واحدا ً عىل األقل الحتياجاتها السنوية من
املؤثِّرات العقلية لألغراض الطبية والعلمية .وأَع َّدت الهيئة يف
عام  ،2011وفقاً لقرار املجلس االقتصادي واالجتامعي ،30/1996
تقديرات الحتياجات جنوب السودان من املؤثِّرات العقلية بغية
متكني ذلك البلد من استرياد تلك املواد لألغراض الطبية دون
تأخري ال داعي له.
 -123وعمالً بقراري املجلس االقتصادي واالجتامعي 7/1981
و ،44/1991يُطلب من الحكومات تزويد الهيئة بتقديرات
بشأن احتياجاتها الطبية والعلمية السنوية من املؤثِّرات العقلية
املدرجة يف الجداول الثاين والثالث والرابع من اتفاقية سنة
 .1971وتظل التقديرات بشأن املؤثِّرات العقلية سارية حتى
تع ِّدلها الحكومات مراعا ًة ملا يطرأ عىل االحتياجات الوطنية من
تغيريات .وتويص الهيئة الحكومات بأن تقوم مبراجعة وتحديث
تقديرات احتياجاتها السنوية من املؤثِّرات العقلية لألغراض
كل ثالث سنوات عىل األقل.
الطبية والعلمية مرة َّ
 -124وخالل االثني عرش شهرا ً التي تلت  1ترشين الثاين/
نوفمرب  ،2013ق َّدم ما مجموعه  78بلدا ً و 8أقاليم تقديرات
منقَّحة تنقيحاً كامالً الحتياجاتها من املؤثِّرات العقلية ،كام
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ق َّدمت  94حكوم ًة أخرى تعديالت لتقديراتها بشأن مادة
أي
واحدة أو أكرث .ومل تق ِّدم حكومات  24بلدا ً وإقليم واحد َّ
تنقيح الحتياجاتها املرشوعة من املؤثِّرات العقلية ألكرث من
ثالث سنوات.
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يف موقع الهيئة الشبيك ( .)www.incb.orgوتتاح أيضاً يف املوقع
الشبيك أحدث املعلومات عن التقديرات السنوية لالحتياجات
املرشوعة من سالئف املنشِّ طات األمفيتامينية.

 -125وقد يؤ ِّدي عدم تقديم تقديرات وافية للمخ ِّدرات  -4دراسة البيانات وجوانب القصور املستبانة
واملؤثِّرات العقلية إىل تقويض الجهود املبذولة ملراقبة املخ ِّدرات .يف عملية اإلبالغ

ذلك أنه من املحتمل ،إذا كانت التقديرات أدىن من االحتياجات
املرشوعة ،إعاقة أو تأخري استرياد أو استخدام املخ ِّدرات أو
املؤثِّرات العقلية الالزمة لألغراض الطبية أو العلمية .أ َّما
تقديم تقديرات أعىل من االحتياجات املرشوعة بكثري فيزيد
من مخاطر ترسيب املخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية املستوردة إىل
قنوات غري مرشوعة .وتهيب الهيئة بالحكومات كافة أن تحرص
عىل تقديم تقديرات وافية دون أن تكون زائدة عن الحد.
وينبغي للحكومات ،عند االقتضاء ،تزويد الهيئة بتقديرات
بأي تعديالت تطرأ عىل
تكميلية للمخ ِّدرات أو إبالغ الهيئة ِّ
تقديراتها للمؤثِّرات العقلية .وتدعو الهيئة جميع الحكومات،
خاصة حكومات البلدان واألقاليم التي ت ُستهلك فيها املواد
الخاضعة للمراقبة مبستويات متدنِّية ،إىل استخدام دليل تقدير
االحتياجات من املواد الخاضعة للمراقبة الدولية ،الذي أع َّدته
الهيئة ومنظمة الصحة العاملية لتستخدمه السلطات الوطنية
املختصة ونُرش يف شباط/فرباير .2012
َّ
 -126وطلبت لجنة املخ ِّدرات من الدول األعضاء ،يف قرارها
 ،3/49أن تز ِّود الهيئة بتقديرات سنوية الحتياجاتها املرشوعة
من أربع مواد يكرث استعاملها يف الصنع غري املرشوع للمنشِّ طات
األمفيتامينية ،وهي -4،3ميثيلني ديوكيس فينيل-2-بروبانون،
والسودوإيفيدرين ،واإليفيدرين ،و-1فينيل-2-بروبانون ،وكذلك
من املستحرضات التي تحتوي عىل هذه املواد .وكان من املتوقَّع
املختصة يف البلدان املص ِّدرة
أن تتيح تلك البيانات للسلطات
َّ
مؤشا ً ،عىل األقل ،يوضح االحتياجات املرشوعة للبلدان املستوردة،
ِّ
وأن تؤ ِّدي من ث َّم إىل منع محاوالت الترسيب .ويف  1ترشين
الثاين/نوفمرب  ،2014كانت  157حكوم ًة قد ق َّدمت تقديرات
بخصوص مادة واحدة عىل األقل من املواد املذكورة أعاله.
وق َّدمت تركامنستان واململكة العربية السعودية ونيبال تقديرات
للمرة األوىل .ويف عام  ،2014راجعت الهيئة االحتياجات السنوية
املرشوعة لبلدان يف غرب آسيا لديها تقديرات مرتفعة نسب ًّيا
لواردات اإليفيدرين والسودوإيفيدرين وطلبت من الحكومات
املعنية التعجيل بتحديث تقديراتها.

 -127وتو ُّد الهيئة تذكري جميع الحكومات بأنَّ مجاميع
تقديرات االحتياجات الطبية والعلمية السنوية من املخ ِّدرات
وكذلك تقديرات االحتياجات من املؤثِّرات العقلية ت ُنرش يف
مطبوعات سنوية وفصلية وبأنَّ تحديثاتها الشهرية متاحة

 -128مثلام لوحظ يف التقارير السابقة للهيئة ،ميكن للهيئة،
بفضل ما تق ِّدمه الحكومات من بيانات إحصائية ،رصد سري
العمل يف نظام املراقبة الدولية للمخ ِّدرات ،وهو ما يؤ ِّدي بدوره
إىل مساعدة الحكومات عىل التص ِّدي ملا قد يحدث من ترسيب
واستخدام غري مرشوع للمواد الخاضعة للمراقبة الدولية .وتعرب
الهيئة مج َّددا ً عن قلقها من كون بعض الحكومات ،ومن بينها
بلدان كربى يف مجال الصنع ،مل تز ِّود الهيئة ببيانات بشأن إنتاج
وصنع واستخدام وتصدير واسترياد واستهالك ومخزونات املواد
الخاضعة للرقابة ،وكذلك بشأن مضبوطات الكيمياويات السليفة.
 -129ويعتمد نظام املراقبة الدولية للمخ ِّدرات عىل مشاركة
جميع الحكومات مشاركة فاعلة ،وال تزال الهيئة تشعر بالقلق
إزاء التأ ُّخر يف تقديم البيانات وتقديم بيانات غري كاملة أو غري
دقيقة .فعندما تتخلَّف الحكومات عن تقديم بيانات إحصائية
دقيقة يف حينها ،يصبح من الصعب للغاية عىل الهيئة تحليل
ومراجعة البيانات يف الوقت املناسب .وملساعدة الحكومات
املعنية ،استحدثت الهيئة أدوات و ُع َددا ً لتستخدمها السلطات
املختصة ،وهي متاحة عىل موقعها الشبيك م َّجاناً .ويُطلب
الوطنية
َّ
من الحكومات ات ِّخاذ جميع التدابري الالزمة ملعالجة أوجه القصور
الحالية يف عملية اإلبالغ حتى يتس َّنى تنفيذ االتفاقيات الدولية
ملراقبة املخ ِّدرات تنفيذا ً ف َّعاالً.

دال -تقييم مدى االمتثال التام للمعاهدات
 -١تقييم مدى االمتثال التام للمعاهدات
يف بلدان مختارة
 -130تواظب الهيئة عىل استعراض حالة مراقبة املخ ِّدرات
يف بلدان شتَّى ومدى امتثال الحكومات بصورة عامة ألحكام
املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات .ويشمل التحليل الذي
تجريه الهيئة مختلف جوانب مراقبة املخ ِّدرات ،مبا يف ذلك سري
عمل اإلدارات الوطنية املعنية مبراقبة املخ ِّدرات ،وما إذا كانت
الترشيعات والسياسات الوطنية املتعلقة مبراقبة املخ ِّدرات
كافية ،وما تتَّخذه الحكومات من تدابري من أجل مكافحة االت ِّجار
باملخ ِّدرات وتعاطيها وكفالة توافر قدر كاف من العقاقري املخ ِّدرة

24

المخدرات 2014
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

واملؤثِّرات العقلية لألغراض الطبية ووفاء الحكومات بالتزامات
اإلبالغ الواقعة عليها مبقتىض املعاهدات.
وترسل النتائج املتم ِّخضة عن االستعراض وكذلك توصيات
-131
َ
الهيئة بشأن اإلجراءات التصحيحية الالزمة إىل الحكومات
املعنية ،وذلك يف إطار الحوار املتواصل بني الهيئة والحكومات
بغية تعزيز تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.
 -132وقد استعرضت الهيئة يف عام  2014حالة مراقبة
املخ ِّدرات يف أوروغواي وأوزبكستان وبابوا غينيا الجديدة
والواليات املتحدة ،فضالً عن التدابري التي ات َّخذتها حكومات تلك
البلدان لتنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات .ووضعت
كل املعلومات
الهيئة يف الحسبان ،يف معرض قيامها بذلكَّ ،
املتوفِّرة مع إيالء اهتامم خاص ملا استج َّد من تط ُّورات يف مجال
مراقبة املخ ِّدرات يف تلك البلدان.

(أ)

بابوا غينيا الجديدة

 -133ما زالت الهيئة تشعر بالقلق إزاء الوضع يف بابوا غينيا
الجديدة فيام يتعلق مبراقبة املخ ِّدرات ،مبا يف ذلك عدم وجود
ترشيعات كافية للتص ِّدي للتح ِّديات التي تطرحها املخ ِّدرات يف
البلد ،واالفتقار إىل آليات للتنسيق يف مجال مراقبة املخ ِّدرات
فيام بني األجهزة الحكومية .وال يزال القلق يساور الهيئة ،رغم
تحسن يف اآلونة األخرية من حيث تقديم حكومة
ما الحظته من ُّ
بابوا غينيا الجديدة معلومات إىل الهيئة عن املؤثِّرات العقلية
وفقاً ملا تقتضيه املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات ،إزاء عدم
توفري معلومات كافية لها عن الحالة العامة ملراقبة املخ ِّدرات
يف البلد ومدى وفائه بالتزامات اإلبالغ الواقعة عليه مبوجب
املعاهدات املذكورة فيام يتعلق باملخ ِّدرات والسالئف.
 -134وقد وضعت بابوا غينيا الجديدة بعض اآلليات
املؤسسية للتص ِّدي للمشاكل املقرتنة بتعاطي املخ ِّدرات غري
املرشوع .وأنشأت الحكومة مكتب مكافحة املخ ِّدرات الوطني
لتنظيم حمالت تثقيف وتوعية للسكان ،وتوفري العالج ملتعاطي
املخ ِّدرات وإرشادهم وإعادة تأهيلهم ،وجمع معلومات عن
املخ ِّدرات ،وإسداء املشورة للحكومة بشأن السياسات املتعلقة
باملخ ِّدرات .وقد كلِّفت الرشطة والجامرك ،مبقتىض قانون
املخ ِّدرات الخطرة ،بإنفاذ الترشيعات ذات الصلة باملخ ِّدرات
يف البالد .وتراقب اإلدارة الوطنية للصحة جميع العقاقري
الصيدالنية مبوجب قانون الهيئة الصيدالنية وقانون األدوية
ومستحرضات التجميل.
 -135ونظرا ً لعدم ورود معلومات رسمية من الحكومة ،فليس
أمام الهيئة سوى االعتامد عىل مصادر ثانوية للوقوف عىل طبيعة
التح ِّديات التي تطرحها املخ ِّدرات يف البالد ولتقييم الجهود التي

تبذلها الحكومة للتص ِّدي لها .وتفيد مختلف مصادر املعلومات
أنَّ هناك قصورا ً كبريا ً يف توزيع األدوية ،مع نقص دائم يف
العقاقري يف املرافق الطبية .كام يستفاد من بعض وسائل اإلعالم
بأنَّ زراعة الق َّنب واالت ِّجار به عىل نحو غري مرشوع منترشان
انتشارا ً واسعاً ،خاصة يف املرتفعات .كام يستفاد من وسائل
اإلعالم بأنَّ عصابات تض ُّم أعضاء من داخل البلد وخارجه متارس
أنشطتها فيه .وباﻹضافة إىل ذلك ،تناقلت وسائل اإلعالم الدولية
أنباء عن صنع امليثامفيتامني يف بابوا غينيا الجديدة.
 -136ووفقاً لبيان صادر عن ممثِّلني ملكتب مكافحة املخ ِّدرات
الوطني يف آذار/مارس  ،2014فإنَّ تعاطي املخ ِّدرات واملرشوبات
الكحولية املص َّنعة منزليًّا مشكلة كربى يف البالد ،وينبغي للزعامء
املحليني التعاون مع الشباب للقضاء عليها .وبنا ًء عىل ذلك
البيان ،نظَّم فريق يتألَّف من موظفني من املكتب وأعضاء يف
فرقة مكافحة املخ ِّدرات التابعة للرشطة الوطنية حملة واسعة
النطاق للتوعية والتثقيف مبخاطر املخ ِّدرات يف البالد.
 -137وبابوا غينيا الجديدة طرف يف اتفاقية سنة  1961واتفاقية
سنة  ،1971لكنها مل تنضم بعد إىل اتفاقية سنة  .1988ويف هذا
أي من
السياق ،تذكِّر الهيئة الحكومات التي مل تنض َّم بعد إىل ٍّ
املعاهدات الدولية الثالث ملراقبة املخ ِّدرات بأنَّ الجمعية العامة
حثَّت جميع الدول ،يف قرارها  115/53املعتمد بعد دورتها
االستثنائية بشأن مواجهة مشكلة املخ ِّدرات العاملية معاً ،عىل
التصديق عىل جميع أحكام االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات
أو االنضامم إليها وتنفيذها .وقد وردت إشارة خاصة يف تلك
الدورة االستثنائية إىل أهمية الفعالية يف مراقبة الكيمياويات
السليفة ،وهي مسألة تندرج ضمن نطاق اتفاقية عام .1988
وتك ِّرر الهيئة اإلعراب عن استعدادها ملساعدة حكومة بابوا
غينيا الجديدة يف االنضامم إىل اتفاقية عام  1988وتعزيز امتثال
الحكومة للمعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.

(ب) الواليات املتحدة األمريكية
 -138تواصل الهيئة إجراء حوار بناء مع حكومة الواليات
املتحدة بشأن التط ُّورات ذات الصلة باملخ ِّدرات يف البلد،
مبا فيها الق َّنب ،بغية تعزيز امتثال الحكومة ملتطلَّبات املعاهدات
الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.
 -139وتالحظ الهيئة ،كام يرد مبزيد من التفصيل يف الفصل
الثالث من هذا التقرير ،أنَّ ع َّدة واليات أمريكية ما فتئت
تستحدث برامج للق َّنب الطبي .كام تالحظ الهيئة أنَّ الق َّنب
ما زال ،مبوجب القانون االتحادي يف الواليات املتحدة ،ماد ًة
أي استخدام
خاضع ًة للمراقبة عىل املستوى االتحادي وليس له ُّ
طبي للعالج حال ًّيا.

المخدرات
الفصل الثاني -سير عمل النظام الدولي لمراقبة
ِّ

 -140وقد استم َّرت واليتا كولورادو وواشنطن خالل الفرتة
املشمولة بالتقرير يف وضع وإنفاذ تدابري للتنظيم الرقايب من
أجل إنشاء أسواق للق َّنب املستخدم ألغراض ترويحية داخل
حدودها .وبدأ تجار الق َّنب بالتجزئة يف والية كولورادو يف بيع
الق َّنب ألغراض غري طبية اعتبارا ً من  1كانون الثاين/يناير 2014
مبوجب تراخيص صادرة عن الوالية .ويف متوز/يوليه  ،2014بدأ
بيع الق َّنب ألغراض غري طبية يف والية واشنطن أيضاً .وص َّوت
الناخبون يف ترشين الثاين/نوفمرب  2014يف واليتي أوريغون
وأالسكا ويف العاصمة واشنطن أيضاً لصالح استفتاءات مببادرات
شعبية للسامح باستعامل الق َّنب ألغراض غري طبية ،كل منها يف
إقليمها .وتالحظ الهيئة أنَّ تلك التط ُّورات حدثت عىل الرغم
من بقاء الق َّنب ،مبوجب القانون االتحادي يف الواليات املتحدة،
ضمن املواد الخاضعة للمراقبة.

25

 -143ويف نيسان/أبريل  ،2014ص َّوتت اللجنة املعنية بإصدار
األحكام القضائية يف الواليات املتحدة باإلجامع عىل تعديل
املبادئ التوجيهية االتحادية املتعلقة بإصدار تلك األحكام
بحيث ت ُفرض أقىس العقوبات عىل مرتكبي أخطر جرائم
املخ ِّدرات  .وميكِّن هذا التعديل ،الذي كشف النقاب عنه ألول
مرة يف كانون الثاين/يناير  ،2014من تقليل خطورة الجرمية
األساسية املقرتنة مبختلف كميات املخ ِّدرات املندرجة ضمن
جرائم االت ِّجار باملخ ِّدرات عىل الصعيد االتحادي بدرجتني .وترى
اللجنة أنَّ هذا التغيري سوف يؤث ِّر يف وضع حوايل  70يف املائة من
جميع املجرمني الضالعني يف االت ِّجار باملخ ِّدرات ويخفِّض متوسط
م َّدة السجن املفروضة مبقدار  11شهرا ً ،أو حوايل  18يف املائة،
ويخفض عدد نزالء السجون مبا قدره  6 550سجيناً يف غضون
خمس سنوات.

 -141وقد اتَّخذت حكومة الواليات املتحدة بعض التدابري (ج) أوروغواي
من أجل التص ِّدي جزئ ًّيا للتط ُّورات املستج َّدة بخصوص الق َّنب
يف العديد من الواليات .فأصدرت وزارة العدل االتحادية يف
 29آب/أغسطس  2013ويف  14شباط/فرباير  2014مذكِّرات
لجميع امل َّدعني العا ِّمني من أجل تقديم إرشادات بشأن جميع
أنشطة إنفاذ القانون عىل الصعيد االتحادي فيام يتعلق بالق َّنب
يف جميع الواليات ،مبا يف ذلك إنفاذ القوانني املدنية والتحقيقات
الجنائية واملالحقات القضائية .كام أصدرت وزارة املالية يف
 14شباط/فرباير  2014إرشادات بشأن ما يُتوقَّع ،مبوجب قانون
رسية املرصفية ،من الرشكات ذات الصلة باملاريوانا لتوجيه
ال ِّ
املؤسسات املالية فيام يتعلق بتقديم خدمات للرشكات املذكورة.

 -142وتحيط الهيئة علامً مبختلف التدابري املتخذة واملقررة
من ِقبل الحكومة لرصد تنفيذ اللوائح املتعلقة بالق َّنب يف بعض
الواليات يف حدود عالقتها بأولويات إنفاذ القوانني االتحادية،
فضالً عن دراسة أثر تلك التط ُّورات عىل الصحة العامة .وتك ِّرر
الهيئة اإلعراب عن قلقها من عدم استيفاء اإلجراءات التي
ات َّخذتها الحكومة حتى اآلن فيام يتعلق بالسامح بإنتاج الق َّنب
وبيعه وتوزيعه ألغراض غري طبية وغري علمية يف واليات أالسكا
وكولورادو وأوريغن وواشنطن ملتطلَّبات املعاهدات الدولية
ملراقبة املخ ِّدرات .ويشار تحديدا ً إىل أنَّ اتفاقية سنة 1961
تنص عىل أنه ينبغي لألطراف يف االتفاقية ات ِّخاذ
بصيغتها املع َّدلة ُّ
ما قد يلزم من تدابري ترشيعية وإدارية من أجل "قرص إنتاج
املخ ِّدرات وصنعها وتصديرها واستريادها وتوزيعها واالت ِّجار
بها واستعاملها وحيازتها عىل األغراض الطبية والعلمية دون
أي مجال للمرونة
سواها ".ويف هذا الحكم إلزام صارم ال يرتك َّ
وتنص االتفاقية أيضاً عىل أنه ينبغي للدول األطراف
يف التفسريُّ .
"إنفاذ وتنفيذ أحكام هذه االتفاقية ،كل يف إقليمها" .وينطبق
هذا الحكم كذلك عىل الدول التي لديها هياكل اتحادية.

 -144م َّررت السلطة الترشيعية يف أوروغواي يف  20كانون
األول/ديسمرب  2013القانون رقم  172-19الذي وضع مبوجبه
إطار قانوين ينطبق عىل مراقبة وتنظيم الدولة السترياد وتصدير
وزرع وجمع وإنتاج ورشاء وتخزين وبيع وتوزيع واستخدام
الق َّنب ومشتقاته.
 -145وقد اعتُمدت األحكام التنظيمية لتطبيق هذا القانون
يف أيار/مايو  .2014وأصبحت أوروغواي َ
أول دولة طرف
يف اتفاقية سنة  1961تسمح قانونيًّا بإنتاج وتوزيع وبيع
واستهالك الق َّنب ومشتقاته ألغراض غري االستخدامات الطبية
والعلمية .ولن يكون لذلك تداعيات عىل مراقبة املخ ِّدرات
داخل أوروغواي فحسب ،بل إنه سيؤث ِّر أيضاً تأثريا ً سلب ًّيا عىل
مراقبة املخ ِّدرات ،وخاصة الق َّنب ،يف بلدان أخرى كذلك ،سواء
أكانت مجاورة ألوروغواي أم ال.
 -146ويتعارض القانون املعتمد مع أحكام اتفاقية سنة
 1961بصيغتها املع َّدلة ،وال سيام الفقرة (ج) من املادة  ،4ومع
اتفاقية عام  ،1988وال سيام الفقرة (( )1أ) من املادة  .3فالفقرة
(ج) من املادة  4من اتفاقية سنة  1961تلزِم الدول األطراف
بـ"قرص إنتاج املخ ِّدرات وصنعها وتصديرها واستريادها وتوزيعها
واالت ِّجار بها واستعاملها وحيازتها عىل األغراض الطبية والعلمية
دون سواها ".أ َّما الفقرة (( )1أ) من املادة  3من اتفاقية عام
كل طرف "ما يلزم من تدابري لتجريم
فتنص عىل أن يتَّخذ ُّ
ُّ 1988
أي مخ ِّدرات أو
األفعال التالية يف إطار قانونه الداخيل [ ]...إنتاج ِّ
مؤثِّرات عقلية ،أو صنعها ،أو استخراجها ،أو تحضريها ،أو عرضها،
بأي وجه كان،
أو عرضها للبيع ،أو توزيعها ،أو بيعها ،أو تسليمها ِّ
أو السمرسة فيها ،أو إرسالها ،أو إرسالها بطريق العبور ،أو نقلها،
أو استريادها ،أو تصديرها ،خالفا ألحكام اتفاقية سنة ."١٩٦١
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المخدرات 2014
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

 -147وتحيط الهيئة علامً مبا صدر عن سلطات أوروغواي من
ترصيحات مفادها تأجيل تنفيذ هذا الترشيع ،الذي كان من
املق َّرر أن يبدأ يف نيسان/أبريل  ،2014إىل أوائل عام .2015
 -148ويُعترب الق َّنب مخ ِّدرا ً خطريا ً للغاية يف جميع أنحاء العامل،
له عواقب وخيمة عىل صحة اإلنسان ويخضع ملراقبة صارمة
مبوجب إدراجه يف الجدولني األول والرابع من اتفاقية سنة .1961
وتراعي االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات األبعاد الصحية
وتنص املادة  38من اتفاقية سنة  1961عىل
لتعاطي املخ ِّدراتُّ .
خاصا وتتَّخذ جميع التدابري
أن "تعري الدول األطراف اهتامماً ًّ
املمكنة عمليًّا ملنع إساءة استعامل املخ ِّدرات ومعرفة األشخاص
املتو ِّرطني بذلك ،يف موعد مبكِّر ،وعالجهم وتعليمهم ومتابعة
رعايتهم وتأهيلهم وإدماجهم اجتامع ًّيا" .وبنا ًء عىل ذلك ،تحثُّ
الهيئ ُة حكوم َة أوروغواي عىل وضع تدابري ف َّعالة وشاملة ملراقبة
املخ ِّدرات تتيح ات ِّباع نهج متوازن يهدف إىل خفض الطلب غري
املرشوع عىل املخ ِّدرات من خالل برامج للوقاية والعالج وإعادة
التأهيل ،إىل جانب تنفيذ تدابري ف َّعالة العرتاض املخ ِّدرات يف
إطار إنفاذ القانون.
 -149وتك ِّرر الهيئة اإلعراب عن بالغ قلقها إزاء ما قد يرتت َّب
عىل ترشيعات مراقبة الق َّنب يف أوروغواي من أثر سلبي عىل
نظام املراقبة الدولية للمخ ِّدرات .وتش ِّدد الهيئة عىل أهمية
التنفيذ الشامل للمعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات من جانب
كل الدول األطراف ،وتحثُّ حكوم َة أوروغواي عىل ات ِّخاذ التدابري
ِّ
الالزمة لضامن االمتثال التام لتلك املعاهدات.
 -150واستقبلت الهيئة وفدا ً من حكومة أوروغواي خالل
دورتها التاسعة بعد املائة التي عقدت يف شباط/فرباير ،2014
وذلك يف إطار حوارها املستمر مع الحكومة .وأبلغ ممثِّلو
حكومة أوروغواي عن التدابري املتَّخذة يف اآلونة األخرية يف مجال
مراقبة املخ ِّدرات يف أوروغواي ،وأكَّدوا للهيئة التزام الحكومة
باملراقبة وبالتعاون مع الهيئة تعاوناً تا ًّما غري مرشوط .وستواصل
الهيئة حوارها مع حكومة أوروغواي بغية تعزيز امتثال البالد
للمعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات ،بوسائل منها إيفاد بعثة
رفيعة املستوى من الهيئة إىل أوروغواي.

(د) أوزبكستان
 -151ال يزال اإلنتاج غري املرشوع للمخ ِّدرات يف أفغانستان
وتدفُّق الهريوين واألفيون األفغانيني عىل طول "الدرب الشاميل"
عرب أرايض أوزبكستان أه َّم عامل يؤث ِّر سلباً عىل حالة مراقبة
املخ ِّدرات يف أوزبكستان .وتدخل املواد األفيونية التي منشؤها
أفغانستان إىل أوزبكستان عرب الحدود الطويلة الوعرة والكثرية
املنافذ مع طاجيكستان ،ومبارشة من أفغانستان عرب نهر أمو

داريا .وقد ورد ما يفيد ضبط مخ ِّدرات يف قطارات ومركبات
آلية قادمة من طاجيكستان ولدى مسافرين قادمني منها أيضاً.
ومن أجل التص ِّدي لخطر تهريب املخ ِّدرات ،أنشأت أوزبكستان،
وهي طرف يف معاهدات مراقبة املخ ِّدرات الثالث جميعها،
جل وكاالت إنفاذ القانون ،وهي
وحدات ملكافحة املخ ِّدرات يف ِّ
تواصل تنفيذ عدد من اإلجراءات املح َّددة الهدف للكشف عن
قنوات تهريب املخ ِّدرات ومنع هذا التهريب واعرتاض املخ ِّدرات
امله َّربة وإبادة محاصيل املخ ِّدرات يف البالد.
 -152وعىل الرغم من أنَّ أوزبكستان ليست من أكرب منتجي
العقاقري املخ ِّدرة ،فإنَّ سلطات إنفاذ القانون فيها تضطلع
سنويًّا بعمليات "الخشخاش األسود" ،وهي حمالت ت ُنظَّم يف
جميع أنحاء البالد إلبادة محاصيل املخ ِّدرات املزروعة بشكل
غري مرشوع.
 -153وأه ُّم عامل يحفِّز عىل تعاطي املخ ِّدرات يف أوزبكستان
هو االت ِّجار باملواد األفيونية الواردة من أفغانستان .ويشكِّل
متعاطو املواد األفيونية ،ال سيام الهريوين ،الغالبية العظمى من
العدد اإلجاميل لألشخاص الذين يتلقَّون العالج يف البالد .وعىل
الرغم من الدعوة إىل إجراء بحوث مستفيضة بشأن مدى انتشار
تعاطي املخ ِّدرات يف البالد يف إطار برنامج الفرتة 2015-2011
الوطني للتدابري الشاملة ملكافحة تعاطي املخ ِّدرات واالت ِّجار بها،
أي بحث منها حتى اآلن .وقد أنشئت يف أوزبكستان
فلم يُج َر ُّ
شبكة من مرافق العالج من املخ ِّدرات لتوفري املساعدة الطبية
املتخصصة للمدمنني عىل املخ ِّدرات .ويتاح لألشخاص الذين
ِّ
يستخدمون املؤثِّرات العقلية ألغراض غري طبية االلتحاق طوعاً
مبرافق العالج من املخ ِّدرات التابعة لوزارة الصحة أو إرشادهم
إليها من قبل أجهزة إنفاذ القانون و/أو املرافق الطبية لفحصهم
طب ًّيا ومعالجتهم إذا لزم األمر.
 -154وتنفِّذ أوزبكستان ع َّدة تدابري ومبادرات تهدف إىل الوقاية
من تعاطي املخ ِّدرات .إذ تنظِّم مبادرات ُم َع َّدة ملختلف فئات
األعامر من أجل التوعية الصحية ،مبا يف ذلك الوقاية من تعاطي
املخ ِّدرات ،يف إطار برنامج "أسلوب حياة صحي" الذي تديره وزارة
الرتبية .كام تتاح خدمات استشارية عىل مدار الساعة للجمهور
يف جميع مناطق البالد بفتح خطوط اتصال مبارشة .ويف الوقت
نفسه ،من الرضوري مواصلة تعزيز برامج التوعية والعالج وإعادة
التأهيل الوطنية املتعلقة باملخ ِّدرات ،ال سيام من خالل توفري
املعدات الالزمة والتدريب اإلضايف.
 -155وتالحظ الهيئ ُة بتقدير استمرا َر حكومة أوزبكستان يف
التعاون معها ،مبا يف ذلك امتثال الحكومة الف َّعال اللتزامات
اإلبالغ الواقعة عليها مبوجب املعاهدات الدولية ملراقبة
املخ ِّدرات وتقديم تقارير عن حالة مراقبة املخ ِّدرات يف البالد.

المخدرات
الفصل الثاني -سير عمل النظام الدولي لمراقبة
ِّ

 -٢البعثات ال ُقطرية
 -156توفد الهيئة ،يف إطار مسؤوليتها عن تعزيز امتثال
الحكومات التفاقيات مراقبة املخ ِّدرات الدولية ورصد سري
العمل يف نظام املراقبة الدولية للمخ ِّدرات ،بعثات إىل بلدان
كل عام ملواصلة الحوار املبارش مع الحكومات بشأن
مختارة يف ِّ
املسائل املتصلة بتنفيذ أحكام االتفاقيات املذكورة.
 -157والغرض من هذه البعثات هو الحصول عىل معلومات
مفصلة ومبارشة عن سياسات مراقبة املخ ِّدرات لدى البلدان
َّ
املختصة بشأن
الوطنية
السلطات
مع
والتحاور
تزورها
التي
َّ
تجربتها العملية يف تنفيذ االتفاقيات ،مبا يف ذلك املشاكل
تتوصل إليها والتدابري
التي تواجهها ،واملامرسات الجيِّدة التي َّ
اإلضافية التي ينبغي النظر فيها من أجل االمتثال للمعاهدات
عىل أحسن وجه.
 -158وتستهدف البعثات التي توفدها الهيئة تقييم الحالة
السائدة يف البلدان التي تزورها بخصوص طائفة واسعة من
املسائل املتعلقة مبراقبة املخ ِّدرات ضمن نطاق اتفاقيات
مراقبة املخ ِّدرات ،مبا يف ذلك :ترشيعات مراقبة املخ ِّدرات عىل
الصعيد الوطني؛ والتدابري املتَّخذة لتخفيض العرض؛ والجوانب
التنظيمية املتعلقة بتزويد الهيئة بتقديرات وإحصاءات وبيانات
عن التجارة؛ ومدى توافر املخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية لتلبية
االحتياجات الطبية؛ ومراقبة الكيمياويات السليفة؛ والهياكل
القامئة للوقاية من تعاطي املخ ِّدرات والعالج وإعادة التأهيل
واإلدماج االجتامعي لألشخاص الذين يعانون من االرتهان
للمخ ِّدرات واملشاكل الصحية ذات الصلة.
 -159وتجتمع الهيئة بكبار املسؤولني من مختلف املؤسسات
املعنية عىل الصعيدين السيايس والتنظيمي داخل البالد لتكوين
فكرة شاملة قدر اإلمكان عن املوضوع .وباإلضافة إىل ذلك ،تطلب
الهيئة أن يتض َّمن برنامج البعثة زيارات ملرافق العالج من املخ ِّدرات
ومبادرات إعادة اإلدماج االجتامعي .وتعقد الهيئة ،إدراكاً منها
للدور الهام الذي تضطلع به املنظامت غري الحكومية ومجموعات
املجتمع املدين األخرى التي يقع عليها االختيار بالتشاور مع لجنة
املخ ِّدرات التابعة للمنظامت غري الحكومية بفيينا ،اجتامعات مع
هذه الجامعات يف إطار بعثاتها القُطرية.
 -160واستنادا ً إىل نتائج االجتامعات املعقودة واملعلومات
رسية بشأن
املستقاة ،تصدر الهيئة سلسلة من التوصيات ال ِّ
التدابري التي ميكن ات ِّخاذها لتعزيز تنفيذ الحكومة اللتزاماتها
التعاهدية مبوجب اتفاقيات مراقبة املخ ِّدرات .وتش ِّجع الهيئة
جميع الحكومات عىل االستجابة برسعة وفعالية لطلبات إيفاد
بعثات قُطرية ،أل َّن هذه البعثات ركن من أركان رصد مدى
تنفيذ املعاهدات.
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 -161وقد أوفدت الهيئة خالل الفرتة قيد االستعراض بعثات
إىل آيسلندا وبنام وجمهورية تنزانيا املتحدة ونيكاراغوا.

(أ)

آيسلندا

 -162زارت بعثة موفدة من الهيئة آيسلندا يف آذار/مارس
 .2014وآيسلندا طرف يف املعاهدات الدولية الثالث ملراقبة
وانصب الرتكيز يف املناقشات التي جرت أثناء زيارة
املخ ِّدرات.
َّ
البعثة عىل التدابري التي ات َّخذتها الحكومة ملامرسة مراقبة
ف َّعالة عىل املخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية والكيمياويات الالزمة
لصنعها بشكل غري مرشوع .وكانت هذه أول بعثة من الهيئة
إىل آيسلندا.
 -163ويال َحظ أنه ُس ِّجلت يف آيسلندا عام  2012أعىل نسبة
يف العامل من االستهالك املحسوب للميثيل فينيدات من حيث
لكل ألف نسمة يف
الجرعات اليومية املحددة ألغراض إحصائية ِّ
اليوم .وقد ات َّخذت الحكومة ع َّدة تدابري للتص ِّدي لهذه املشكلة،
إالَّ أنها مل تسفر عن انخفاض يف االستهالك .ولذلك فإنَّ الهيئة
تويص الحكومة ،إنْ هي أرادت التص ِّدي بفعالية لهذه املسألة
تبي األسباب
املعقَّدة ،بأن تعيد النظر يف األمر وأن تجتهد يف ُّ
الكامنة وراء استهالك امليثيل فينيدات املرتفع للغاية عن طريق
ع َّدة أمور من بينها رصد أمناط الوصفات الطبية وتحليلها.
 -164وقد أحيطت الهيئة علام بأنَّ تعاطي املخ ِّدرات يف
آيسلندا ما زال يف انخفاض بني طالب املدارس الثانوية والطالب
يف التعليم العايل منذ ع َّدة سنوات ،وبأنه أكرث ارتفاعاً يف صفوف
الشباب خارج النظام املدريس؛ وتدعو الهيئة حكومة آيسلندا
إىل مواصلة جهودها الرامية إىل تلبية احتياجات تلك الفئة،
املع َّرضة أكرث من غريها لتعاطي املخ ِّدرات ،عن طريق تنفيذ
برامج تساعد الشباب عىل ات ِّباع أمناط حياة صحية واكتساب
املناعة الالزمة إزاء تعاطي املخ ِّدرات.

(ب) نيكاراغوا
 -165زارت بعثة موفدة من الهيئة نيكاراغوا يف كانون األول/
ديسمرب  .2013ونيكاراغوا طرف يف املعاهدات الدولية الثالث
ملراقبة املخ ِّدرات .وتالحظ الهيئة أنَّ الحكومة ات َّخذت ،منذ
بعثة الهيئة األخرية إىل نيكاراغوا يف عام  ،1993تدابري مه َّمة
لتعزيز جهودها يف مجال مراقبة املخ ِّدرات ،مبا يف ذلك اعتامد
ترشيعات وطنية شاملة ملراقبة املخ ِّدرات وتأسيس لجنة تنسيق
وطنية معنية مبراقبة املخ ِّدرات ومنع الجرمية ووضع اسرتاتيجية
وطنية ترمي إىل مكافحة املخ ِّدرات والجرمية .ومحور الرتكيز
يف السياسة العامة الوطنية ملراقبة املخ ِّدرات هو الوقاية من
تعاطي املخ ِّدرات ،وتق َّدم الخدمات الصحية م َّجاناً لجميع
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ِّ

السكان .كام وضعت الحكومة آلية إدارية تعمل بشكل جيِّد
ملراقبة املخ ِّدرات املرشوعة ،وفقاً للمعاهدات الدولية ملراقبة
مم ضُ بط
تبي َّ
املخ ِّدرات .ويف الوقت نفسه ،من الرضوري ،كام َّ
مؤ َّخرا ً من كميات كبرية من الكيمياويات السليفة امله َّربة إىل
نيكاراغوا ومضبوطات املنشِّ طات األمفيتامينية من املختربات
غري املرشوعة ،زيادة تحسني التعاون الدويل ملنع ترسيب
الكيمياويات السليفة إىل قنوات غري مرشوعة.
 -166وما زالت نيكاراغوا تُتَّخذ معربا ً لشحنات املخ ِّدرات غري
املرشوعة ،وال سيام الكوكايني املو َّجه من أمريكا الجنوبية إىل
أمريكا الشاملية .وتدرك الحكومة التح ِّدي الذي يطرحه تهريب
املخ ِّدرات ،ولذا ات َّخذت تدابري للتص ِّدي له .غري أنَّ عدم وجود
الدولة مبا فيه الكفاية يف مناطق الحكم الذايت عىل ساحل املحيط
األطليس يف البالد واالفتقار إىل ما يلزم من معدات وأفراد للقيام
بدوريات ف َّعالة يف املياه اإلقليمية يعوقان بش َّدة جهود اعرتاض
املخ ِّدرات بفعالية.
 -167وقد ناقشت البعثة مع الحكومة أمورا ً يف جملتها توافر
يقل يف نيكاراغوا عنه يف بعض
املخ ِّدرات لتسكني األمل ،الذي ُّ
البلدان األخرى يف أمريكا الوسطى .والحظت البعثة أنَّ ما تعرفه
السلطات عن مدى تعاطي املخ ِّدرات حال ًّيا يف البالد ضئيل
للغاية وأنَّ البيانات املوثوقة بشأن ذلك نادرة .ولذلك ناقشت
البعثة مع الحكومة الحاجة إىل إجراء دراسة وبائية ملدى انتشار
تعاطي املخ ِّدرات حتى ميكن إجراء تقييم موثوق ألثر املبادرات
الحالية للوقاية.

(ج) بنمـا
 -168استعرضت بعثة موفدة من الهيئة إىل بنام يف كانون
األول/ديسمرب  2013التغيريات يف حالة مراقبة املخ ِّدرات يف
البلد منذ بعثة الهيئة السابقة يف عام  .2003وكان الهدف من
البعثة أيضاً استعراض مدى االمتثال لالتفاقيات الدولية الثالث
ملراقبة املخ ِّدرات ،التي تضم بنام ضمن أطرافها .وتالحظ الهيئة
أنَّ بنام ات َّخذت تدابري يف مجايل الترشيع والسياسة العامة للوفاء
بالتزاماتها مبوجب االتفاقيات .والحظت بعثة الهيئة تق ُّدماً كبريا ً
من حيث التط ُّور املؤسيس واعتامد اسرتاتيجية وطنية بشأن
املخ ِّدرات للفرتة .2017-2012
 -169ويبدو أنه رمبا كان عىل بنام زيادة إمكانيات الحصول
عىل املسكِّنات شبه األفيونية وبرامج الرعاية التسكينية ،نظرا ً
إلحجام العاملني يف مجال الرعاية الصحية يف البالد عىل العموم
عن الوصف الطبي للمواد الخاضعة للمراقبة الدولية .وشُ ِّجعت
الحكومة عىل تعزيز االستخدام الرشيد للعقاقري املخ ِّدرة
واملؤثِّرات العقلية يف األغراض الطبية.

 -170ورمبا ال تعكس أحدث الدراسات االستقصائية الوطنية
التي أُجريت يف عامي  2003و 2008الحجم الحايل لتعاطي
املخ ِّدرات يف بنام بشكل كامل .وقد ش َّجعت الهيئة بنام عىل
إجراء دراسات استقصائية وطنية جديدة عن تعاطي املخ ِّدرات
التحسن
بني السكان عامة والشباب بشكل خاص .ومن شأن
ُّ
يف تحليل االت ِّجاهات أن يساعد البالد يف توفري املوارد البرشية
واملالية الكافية .كام ش َّجعت الهيئ ُة بنام عىل زيادة دعمها
لسياسات وبرامج خفض الطلب عىل املخ ِّدرات وعرضها.

(د) جمهورية تنزانيا املتحدة
 -171زارت بعثة موفدة من الهيئة جمهورية تنزانيا املتحدة،
وهي طرف يف االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخ ِّدرات ،يف
الفرتة من  14إىل  18ترشين األول/أكتوبر  .2014وكان الهدف من
البعثة دراسة مدى توافر األدوية شبه األفيونية للرعاية التسكينية،
ومواصلة الحوار مع حكومة هذا البلد ومتابعة التق ُّدم الذي
أحرزته البالد منذ البعثة السابقة للهيئة يف عام .2000
 -172وتالحظ الهيئة أنَّ حكومة جمهورية تنزانيا املتحدة
تابعت عددا ً من توصياتها منذ البعثة السابقة التي أوفدتها
إىل هذا البلد .وقد أصبحت تنزانيا طرفاً يف اتفاقية سنة 1971
يف كانون األول/ديسمرب  ،2000وع َّينت لجنة مراقبة املخ ِّدرات
سلط ًة مسؤول ًة عن التنسيق بني معظم جوانب السياسة
الحكومية بشأن املخ ِّدرات ،واعتمدت خط ًة رئيسي ًة ملراقبة
املخ ِّدرات للفرتة  ،2006-2002وبرنامجاً للعمل بشأن تنفيذ
الخطة الوطنية ملراقبة املخ ِّدرات للفرتة .2010-2005
 -173والحظت البعثة أنَّ إمكانية الحصول عىل أدوية شبه
أفيونية لتسكني األمل والرعاية التسكينية ما زالت ضئيل ًة
للغاية .ولذلك تش ِّجع الهيئة الحكومة عىل وضع وتنفيذ
اسرتاتيجية شاملة ومتوازنة بشأن املخ ِّدرات ينبغي أن تعالج
أيضاً مسألة توفري العقاقري املخ ِّدرة واملؤثِّرات العقلية لألغراض
الطبية .ويشار تحديدا ً إىل أنَّ الحكومة مدع َّوة إىل استبانة
العقبات املاثلة وات ِّخاذ التدابري الالزمة لضامن توافر شبائه
األفيون مبا فيه الكفاية .وتويص الهيئة الحكومة أيضاً بات ِّخاذ
إجراءات مح َّددة لتعزيز التنسيق بني جهود مراقبة املخ ِّدرات
عىل الصعيد الوطني.

 -٣تقييم تنفيذ الحكومات للتوصيات
الصادرة عن الهيئة يف أعقاب بعثاتها ال ُقطرية
 -174تجري الهيئ ُة أيضاً ،يف إطار حوارها املستمر مع
الحكومات ،تقييامً سنويًّا لتنفيذ الحكومات توصيات الهيئة
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الصادرة يف أعقاب بعثاتها القُطرية .ويف عام  ،2014دعت الهيئة
حكومات البلدان الخمسة التالية ،التي أوفدت إليها بعثات يف
عم أحرزته من تق ُّدم يف تنفيذ
عام  ،2011إىل تقديم معلومات َّ
توصياتها :زمبابوي والسلفادور ورصبيا وكوستاريكا واملكسيك.
 -175وتو ُّد الهيئة أن تعرب عن تقديرها لحكومات زمبابوي
والسلفادور وكوستاريكا واملكسيك لتقدميها املعلومات املطلوبة.
يس تعاون تلك الحكومات تقييم الهيئة لحالة مراقبة
فقد َّ
املخ ِّدرات يف تلك البلدان والمتثال الحكومات للمعاهدات
الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.
 -176وباإلضافة إىل ذلك ،استعرضت الهيئة تنفيذ التوصيات
التي ق َّدمتها يف أعقاب بعثتها املوفدة إىل ميامنار يف عام  ،2010إذ
مل تق ِّدم حكومة ذلك البلد املعلومات املطلوبة يف الوقت املناسب
الستعراضها وتضمينها يف تقرير الهيئة السنوي لعام .2013

(أ)

كوستاريكا

 -177عملت حكومة كوستاريكا بالتوصيات التي ق َّدمتها الهيئة
يف أعقاب بعثتها املوفدة إىل البالد يف حزيران/يونيه  ،2011وأُحرز
تق ُّدم يف عدد من مجاالت مراقبة املخ ِّدرات .وتر ِّحب الهيئة
بالتدابري املتَّخذة لزيادة التنسيق فيام بني الوزارات واملؤسسات
املعنية مبراقبة املخ ِّدرات ،وفقاً للخطة الوطنية بشأن املخ ِّدرات
وغسل األموال ومتويل اإلرهاب للفرتة  .2017-2013وقد ُخ ِّصصت
موارد إضافية لتعزيز رصد صيدليات البيع بالتجزئة وتخزين املواد
الخاضعة للمراقبة.
 -178ويف عام  ،2012أدخلت كوستاريكا تغيريات مه َّمة عىل
إطارها القانوين ملراقبة املخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية .واعتُمدت
لوائح متعلقة بتحسني رصد متطلَّبات اإلبالغ املفروضة عىل
الصيدليات واملختربات الصيدالنية بشأن العقاقري املخ ِّدرة
واملؤثِّرات العقلية .وباإلضافة إىل ذلك ،اعتُمدت تدابري لزيادة
سالمة املخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية املخ َّزنة عىل شكل مواد
خام من طرف ت َّجار املستحرضات الصيدالنية بالتجزئة ،وخاصة
لتحسني الظروف األمنية عند نقل املواد الخاضعة للمراقبة،
بوسائل منها تقصري الفرتة املسموح خاللها بنقل املنتجات
الخاضعة للمراقبة من املستودعات إىل مرافق البيع بالتجزئة.
 -179وعىل الرغم من أنَّ الهيئة تر ِّحب بهذه التدابري فإنها
تشري إىل أنه ال يزال من الرضوري بذل جهود يف مجال الوقاية
والعالج من تعاطي املخ ِّدرات .وتش ِّجع الهيئة الحكومة عىل بذل
مزيد من الجهود يف مجال الوقاية األولية من تعاطي املخ ِّدرات
يف صفوف الشباب ،والحرص عىل أن تشمل هذه األنشطة
جميع املواد الخاضعة للمراقبة التي يشيع تعاطيها ،مبا يف ذلك
املستحرضات الصيدالنية التي تحتوي عىل هذه املواد.
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 -180وعالوة عىل ذلك ،تالحظ الهيئة أنه مل يح َرز سوى تق ُّدم
محدود يف ضامن توافر املخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية لألغراض
الطبية يف كوستاريكا .إذ ال تزال الكميات املتاحة من شبائه
مم
األفيون املستعملة لتسكني األمل يف املؤسسات الطبية أدىن َّ
تعتربه الهيئة كافياً .وتطلب الهيئة من الحكومة دراسة الحالة
الراهنة واتِّخاذ التدابري الالزمة لضامن استخدام العقاقري املخ ِّدرة،
خاصة شبائه األفيون ،واملؤثِّرات العقلية استخداماً رشيدا ً وإتاحة
تبي
كميات كافية لألغراض الطبية .وتش ِّجع الهيئة السلطات عىل ُّ
العقبات يف هذا املجال وتذليلها ،وال سيام ما يتعلق منها ببناء
القدرات وتحسني الدراية الفنية لدى أخصائيي الرعاية الصحية
حسب اللزوم.
 -181وقد شاركت كوستاريكا يف عملية "آيس بريكر" يف
ترشين األول/أكتوبر  ،2012وهي عملية إقليمية لرصد ترسيب
السالئف الكيميائية املستخ َدمة يف صنع مادة امليثامفيتامني
بطريقة غري مرشوعة .وتدعو الهيئة الحكومة إىل مواصلة تعزيز
التعاون معها فيام يتعلق مبراقبة السالئف وإىل تقديم ردود
رسيعة عىل استفسارات الهيئة بخصوص مرشوعية طلبيات
تصدير السالئف إىل كوستاريكا ،وذلك باستخدام نظام "بن
أونالين" عىل وجه الخصوص.

(ب) السلفادور
 -182تالحظ الهيئة أنَّ حكومة السلفادور بذلت جهودا ً من
أجل تنفيذ توصيات الهيئة يف أعقاب بعثتها املوفدة إىل ذلك
البلد يف حزيران/يونيه  .2011وقد اعتمدت الحكومة ترشيعات
لتعزيز اإلطار الوطني ملراقبة املخ ِّدرات ،مبا يف ذلك مكافحة
غسل األموال ،وما زالت اإلجراءات املتَّخذة ملكافحة شبكات
االت ِّجار باملخ ِّدرات الدولية أولوية من أولويات االسرتاتيجية
الوطنية ملكافحة املخ ِّدرات للفرتة  .2015-2011ويف مجال
خفض الطلب ،أُجريت يف إطار هذه االسرتاتيجية أول دراسة
عىل الصعيد الوطني يف عام  2012حول تعاطي املخ ِّدرات يف
صفوف طالب الجامعات.
 -183وقد أُحرز تق ُّدم أيضاً يف ترشيد استعامل العقاقري املخ ِّدرة
واملؤثِّرات العقلية ألغراض طبية .وأ َّدت التعديالت الترشيعية
التي اعتُمدت يف شباط/فرباير  2011إىل إنشاء املديرية الوطنية
لألدوية ،وهي مسؤولة عن تبسيط الضوابط عىل املنتجات
من األدوية التي تحتوي عىل عقاقري مخ ِّدرة ومؤثِّرات عقلية.
كام تع َّززت اللوائح املتعلقة مبراقبة صيدليات البيع بالتجزئة
وتخزين املواد الخاضعة للمراقبة من طرف مق ِّدمي خدمات
الرعاية الصحية ،وبدأ نفاذ لوائح جديدة بشأن الوصفات
الطبية الخاصة باستعامل املخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية لألغراض
الطبية .والهيئة عىل يقني من استمرار حكومة السلفادور يف
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تعزيز جهودها لضامن توافر العقاقري املخ ِّدرة واملؤثِّرات
العقلية لألغراض الطبية والعلمية مبا فيه الكفاية عن طريق
تعزيز القدرات والدراية الفنية لدى أخصائيي الرعاية الصحية،
خاصة فيام يتعلق باالستخدام الرشيد للمواد الخاضعة للمراقبة،
والحيلولة يف الوقت نفسه دون ترسيب العقاقري املخ ِّدرة
واملؤثِّرات العقلية إىل قنوات غري مرشوعة.
 -184وتالحظ الهيئة ،رغم ترحيبها بهذه التدابري ،أنه ال يزال من
الرضوري بذل جهود يف الوقاية والعالج من تعاطي املخ ِّدرات.
وتش ِّجع الهيئ ُة حكوم َة السلفادور عىل امليض قُدماً يف جهودها
الرامية إىل ضامن إحراز املزيد من التق ُّدم يف تلك املجاالت،
وال سيام فيام يتعلق بتوافر املرافق لعالج متعاطي املخ ِّدرات
ووضع بيانات موثوقة عن حالة تعاطي املخ ِّدرات يف البلد.

(ج) املكسيك
 -185تالحظ الهيئة أ َّن الحكومة ات َّخذت يف أعقاب بعثتها
املوفدة إىل املكسيك يف عام  2011تدابري مه َّمة يف سبيل تنفيذ
توصيات الهيئة يف عدد من املجاالت .وقد أخضعت الحكومة
ماديت النيرتويثني واملونوميثيالمني للمراقبة عىل الصعيد الوطني
بغية التص ِّدي لترسيب الكيمياويات السليفة واستعاملها يف
صنع املخ ِّدرات االصطناعية .باإلضافة إىل ذلك ،ات َّخذت الحكومة
تدابري ترشيعية ملكافحة تعاطي املؤثِّرات العقلية الجديدة عن
طريق مرسوم لتعديل قانونها املتعلق بالشؤون الصحية ليشمل
امليفيدرون و-3(-1تريفلوروميثيلفينيل) البيبريازين وشبائه
الق َّنب االصطناعية باعتبارها مؤثِّرات عقلية خاضعة للتنظيم
الرقايب .ووفقاً لذلك التعديل ،ما فتئت السلطات يف املكسيك
أي سلوك غري قانوين ومالحقة
ترصد هذه املواد مع التحقيق يف ِّ
مرتكبيه قضائ ًّيا متى ما كان ذلك رضوريًّا .وتثني الهيئة عىل
حكومة املكسيك الستمرارها يف أداء دور رائد يف أمريكا الالتينية
يف مجال مراقبة السالئف ويف التحقيق يف الجرائم املتعلقة
بتصنيع املخ ِّدرات االصطناعية وبيعها ،ومصادرة الكيمياويات
املستخ َدمة يف تصنيع هذه املخ ِّدرات والتخلص منها وتفكيك
رسية.
املختربات ال ِّ
 -186وتحيط الهيئة علامً بالتدابري التي ات َّخذتها حكومة
املكسيك يف مجال خفض الطلب عىل املخ ِّدرات ،ال سيام أنشطة
مراكز إدماج الشباب ،التي تكمل أنشطة مراكز عالج اإلدمان
املعروفة باسم "مراكز الحياة الجديدة" عن طريق تقديم خدمات
خصيصاً.
عالج وتد ُّخل وحلقات عمل وإرشادات مو َّجهة للشباب ِّ
كام تن ِّوه الهيئة بالتدابري التي ات َّخذتها حكومة املكسيك لتوحيد
النامذج يف مراكز العالج من تعاطي املخ ِّدرات التابعة لها (مثل
مناذج التقييامت األولية وامللفات الطبية والدخول والخروج
واإلقرار) تسهيالً لالمتثال إلجراءات اإلبالغ يف جميع مراحل تسجيل

ملؤشات
املرىض .ونتيج ًة لذلكُ ،جمعت بيانات يف النظام الوطني ِّ
الجودة الصحية واستُخدمت لتقييم إنتاجية مراكز العالج من
وتبي املجاالت التي تحتاج إىل تحسني .وقد
تعاطي املخ ِّدرات ُّ
طُ ِّبقت معايري اإلبالغ املو َّحدة حتى اآلن يف  236مركزا ً لعالج
اإلدمان من أصل  335مركزا ً عىل املستوى الوطني.
 -187وتالحظ الهيئة أنَّ حكومة املكسيك قد أبلغت عن إحراز
تق ُّدم يف ع َّدة مجاالت متعلقة مبراقبة املخ ِّدرات .وما فتئت
الحكومة تعمل مع مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات
والجرمية عىل إعداد النظام املتكامل لرصد املحاصيل غري املرشوعة
من أجل وضع وتنفيذ منهجية علمية للكشف عن محاصيل
الق َّنب واألفيون غري املرشوعة وتحديد مواقعها باستخدام صور
السواتل والتصوير الج ِّوي ،وذلك بالتنسيق مع األنشطة التكميلية
يست هذه العملية االضطالع بأنشطة تحليل
عىل األرض .وقد َّ
وبحث ووضع بيانات لتقدير حجم إنتاج املخ ِّدرات عن طريق
قياس املساحة املستخ َدمة لزراعة املحاصيل غري املرشوعة يف
البالد .كام تالحظ الهيئة اإلجراءات التي ات َّخذتها الحكومة ﻹحباط
عمليات تصنيع املخ ِّدرات واالت ِّجار بها بشكل غري مرشوع يف
البالد ،مبا يف ذلك القضاء عىل كميات كبرية من محاصيل الق َّنب
وخشخاش األفيون غري املرشوعة وتفكيك مختربات مستخ َدمة
يف صناعة الهريوين وإجراء تحقيقات تستهدف الكشف عن
الجامعات اإلجرامية املتو ِّرطة ،واألفراد املتو ِّرطني ،يف ترسيب املواد
الكيميائية وتصنيع الهريوين بشكل غري مرشوع .والهدف من
تلك األنشطة هو منع ارتكاب الجرائم واملساعدة يف التحقيقات
حل الجامعات اإلجرامية املنظَّمة والح ِّد من
الجنائية واإلسهام يف ِّ
أعامل العنف التي ترتكبها.
 -188كام تثني الهيئة عىل حكومة املكسيك الستخدام
فريقها التقني املعني مبراقبة املخ ِّدرات االصطناعية باعتباره
هيئة تنسيقية لتيسري تقاسم املعلومات وتنسيق اإلجراءات
بني أجهزة إنفاذ القانون واألجهزة الحكومية األخرى املعنية
بالح ِّد من الطلب ومراقبة املخ ِّدرات املرشوعة .وتالحظ الهيئة
التق ُّدم الذي أحرزه الفريق التقني عىل املستوى التنظيم الرقايب،
ال سيام يف تحديث قامئته من السالئف الكيميائية الخاضعة
للمراقبة عىل الصعيد الوطني لتشمل حمض فينيل الخل
وأمالحه ومشتقاته وامليثيالمني ،باإلضافة إىل تصنيفه لحمض
الهيدريوديك والفوسفور األحمر كمنتجات كيميائية أساسية.
وتثني الهيئة أيضاً عىل الحكومة الستمرار مشاركتها يف أنشطة
الهيئة مثل مرشوع "كوهيجن" ،الذي يهدف إىل رصد ومراقبة
الكيمياويات السليفة املستخ َدمة يف التصنيع غري املرشوع
للهريوين والكوكايني.
 -189وتالحظ الهيئة بقلق ،رغم ترحيبها بتلك التط ُّورات
اإليجابية ،أنَّ التق ُّدم ال يزال محدودا ً يف مجاالت أخرى أصدرت
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توصيات بشأنها ،ال سيام توافر العقاقري املخ ِّدرة واملؤثِّرات
العقلية لألغراض الطبية .إذ ما زال استهالك شبائه األفيون
واملسكِّنات منخفضاً ج ًّدا يف املكسيك .ومبا أنَّ اإلجراءات اإلدارية
للحصول عىل هذه األدوية ال تزال مكلفة ،فإنها ال تتوافر حتى
اآلن إالَّ بكميات محدودة ،وقد ال يكون الكثري من األطباء
املامرسني متد ِّربني عىل مامرسات الوصف الطبي لألدوية بروح
من املسؤولية ،وكثريا ً ما يحجم الصيادلة عن تخزين العقاقري
املخ ِّدرة واملؤثِّرات العقلية ورصفها .والهيئة عىل علم بات ِّخاذ
حكومة املكسيك بعض التدابري مؤ َّخرا ً للتص ِّدي لهذه املشكلة،
لكنها تش ِّجعها عىل ات ِّخاذ املزيد من التدابري لضامن إحراز تق ُّدم
يف هذا املجال.

(د) ميامنار
 -190تالحظ الهيئة أنَّ حكومة ميامنار ات َّخذت ،إثر زيارة
بعثة الهيئة يف عام  ،2010تدابري لتنفيذ بعض توصيات الهيئة
يف عدد من املجاالت .فقد أعلنت ميامنار يف عام  2013عن
خطط لتمديد خطة القضاء عىل املخ ِّدرات خالل  15سن ًة (الفرتة
 - )2014-1999وهي اسرتاتيجية وطنية للمخ ِّدرات الغرض منها
القضاء عىل العقاقري املخ ِّدرة واالرتقاء مبستويات املعيشة لزارعي
الخشخاش السابقني من خالل املزج بني تدابري خفض العرض
وخفض الطلب وإنفاذ القانون – لفرتة خمس سنوات أخرى.
واستضافت حكومة ميامنار ع َّدة وفود من بلدان مانحة إلذكاء
الوعي باحتياجاتها من املساعدة التقنية ومبا قد يسنح من فرص
التوسع يف مشاريع التنمية البديلة يف املنطقة .ووقَّعت
ملواصلة ُّ
الحكومة يف عام  2013اتفاقاً مع حكومة الواليات املتحدة
األمريكية إلجراء دراسة استقصائية مشرتكة جديدة بشأن غلَّة
األفيون يف املنطقة .وتالحظ الهيئة أنَّ زراعة خشخاش األفيون
ما زالت مدعاة للقلق البالغ وتهيب باملجتمع الدويل تقديم
الدعم الكايف لجهود ميامنار من أجل معالجة هذه املشكلة.
 -191وعمالً بتوصية الهيئة ،بدأت الحكومة يف استخدام نظام
"بن أونالين" لرصد معامالت استرياد الكيمياويات السليفة
وتصديرها ،عالوة عىل التحقُّق من مرشوعية استرياد وتصدير
هذه املواد ومن توجيهها إىل رشكات مرشوعة لها عناوين ت َّم
التحقُّق منها .وباإلضافة إىل ذلك ،ضبطت أجهزة إنفاذ القانون
كميات كبرية من املنشِّ طات األمفيتامينية ومن سالئف هذه
املنشِّ طات ،فضالً عن مواد أخرى مثل األفيون والهريوين ،كام
تبي مصادر ودروب املخ ِّدرات والسالئف
أنها أحرزت تق ُّدماً يف ُّ
الداخلة إىل البالد والخارجة منها بشكل غري مرشوع.
 -192وتو ُّد الهيئة أن تثني عىل ميامنار الت ِّخاذها تدابري من
أجل الوقاية وخفض الطلب ،ال سيام تنفيذها عىل نطاق واسع
امج تربوية بشأن الوقاية يف املدارس والجامعات ،وإلنشائها
بر َ
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ع َّدة مراكز جديدة لعالج متعاطي املخ ِّدرات وإعادة تأهيلهم يف
أرجاء البالد كافة.
 -193وتالحظ الهيئة بقلق ،رغم تقديرها لهذه التط ُّورات
اإليجابية ،عدم إحراز التق ُّدم مبا فيه الكفاية يف العديد من
املجاالت التي أصدرت توصيات بشأنها ،ال سيام فيام يتعلق
بالتدابري املتَّخذة لتعزيز توافر كميات كافية من العقاقري املخ ِّدرة
واملؤثِّرات العقلية لألغراض الطبية والتشجيع عىل تثقيف
وتدريب الطلبة واألخصائيني يف مجال الطب بشأن تعاطي املواد
املخ ِّدرة واالستخدام الرشيد للمؤثِّرات العقلية .وتو ُّد الهيئة أن
تك ِّرر التأكيد عىل رضورة اعتامد حكومة ميامنار تدابري ملعالجة
مسألة القوانني واللوائح القامئة التي قد تقيِّد دومنا داع تصنيع
شبائه األفيون أو استريادها أو توزيعها أو وصفها طب ًّيا أو رصفها
عىل نحو مرشوع وأن تتس َّبب يف اإلحجام عن الوصف الطبي
ألدوية تحتوي عىل شبائه األفيون بسبب التخ ُّوف من التعرض
لعقوبات قانونية ،والتشجيع عىل التوعية باالستخدام الرشيد
للمخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية لألغراض الطبية.
 -194وباﻹضافة إىل ذلك ،تو ُّد الهيئة أن تذكِّر حكومة ميامنار
بأهمية االضطالع بتقييم وطني شامل من أجل تحديد مدى
تعاطي املخ ِّدرات يف البالد وطبيعته وتكييف سياساتها املتعلقة
مبراقبة املخ ِّدرات حسب نتائج التقييم.

(ﻫ) زمبابوي
 -195تالحظ الهيئة أنَّ حكومة زمبابوي ات َّخذت إثر زيارة بعثة
الهيئة إىل البالد يف عام  2011بعض التدابري لتنفيذ توصيات
الهيئة .فقد وضعت زمبابوي خط ًة رئيسي ًة بشأن املخ ِّدرات
تستهدف مكافحة االت ِّجار وخفض العرض والوقاية من التعاطي
وإعادة تأهيل املتعاطني .إالَّ أنَّ العمل بهذه الخطة مل يبدأ بعد
عىل الصعيد الوطني نظرا ً لالفتقار إىل التمويل .وتنوي الحكومة
إطالقها بحلول نهاية عام  .2014وقد أنشئت لجنة مراقبة
املخ ِّدرات ،وهي لجنة تنسيق مشرتكة بني الوزارات مكلَّفة
بتنسيق أنشطة األجهزة الوطنية للتص ِّدي لتعاطي املخ ِّدرات
واالت ِّجار بها .وتؤ ِّدي لجنة مراقبة املخ ِّدرات دورا ً فن ًّيا ،وتعتزم
الحكومة إسناد دور لها عىل مستوى تقرير السياسات بحلول
نهاية عام  .2014وتر ِّحب الهيئة بالتدابري التي ات َّخذتها الحكومة
وتش ِّجعها عىل إطالق الخطة الرئيسية للمخ ِّدرات وإنشاء لجنة
تنسيق مشرتكة بني الوزارات عىل مستوى تقرير السياسات.
 -196وقد حدثت زيادة معتربة يف املوارد املتاحة ألجهزة إنفاذ
القانون .ونتيجة لذلك ،نرشت إدارة التحقيقات الجنائية التابعة
لرشطة جمهورية زمبابوي ،وهي قسم خاص من الرشطة يُعنى
بأش ِّد الجرائم خطورة ،ومنها جرائم املخ ِّدرات ،ض َّباطاً يف جميع
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املطارات واملراكز الحدودية .ويقوم هؤالء الضباط مبراقبة نقاط
مم أ َّدى إىل عدد من املضبوطات
الدخول تلك عىل مدار الساعةَّ ،
من املخ ِّدرات يف ع َّدة نقاط حدودية .وعىل مدى العام املايض،
نرشت هيئة اإليرادات يف زمبابوي ،بالتنسيق مع شعبة املخ ِّدرات
بإدارة التحقيقات الجنائية ،كالباً بوليسي ًة عند أربعة مراكز
حدودية .وتهدف هيئة اإليرادات يف زمبابوي إىل نرش كالب
بوليسية يف جميع نقاط الدخول بحلول عام  .2015كام بدأت
موسع ،بالتعاون مع أجهزة أجنبية رشيكة،
الهيئة يف تنفيذ برنامج َّ
لتدريب ض َّباطها عىل الكشف عن املخ ِّدرات .كام نُظِّمت حمالت
توعية عامة يف معظم نقاط الدخول بغية توعية الجمهور بعواقب
تهريب املخ ِّدرات واستخدام املخ ِّدرات بشكل عام.
 -197وت ُق َّدم خدمات عالج متعاطي املخ ِّدرات وإعادة
أي مراكز
تأهيلهم يف مستشفيات لألمراض النفسية ،وال توجد ُّ
إعادة تأهيل متخصصة يف البالد لسبب رئييس هو االفتقار إىل
التمويل .وتعمل ع َّدة أجهزة وإدارات معاً إلنشاء واحد من هذه
األقل بحلول نهاية عام  .2014وأجرت وزارة الصحة
املراكز عىل ِّ
ورعاية الطفل ع َّدة دراسات استقصائية عىل نطاق ض ِّيق عن
مدى تعاطي املخ ِّدرات ،غري أنَّ الحكومة مل تجر بع ُد دراسة
شاملة عىل الصعيد الوطني ،ويرجع ذلك أساساً إىل انعدام
الدعم املايل .وتنفِّذ وزارة الصحة ورعاية الطفل ،بالتعاون مع
الرشطة ،ع َّدة برامج لتوعية الجمهور مبخاطر تعاطي املخ ِّدرات.
ونُظِّمت حمالت توعية يف محطات اإلذاعة والتلفزيون الوطنية
ويف وسائل اإلعالم املطبوعة .ونُفِّذت ع َّدة برامج عىل الصعيد
الوطني إلتاحة منرب ملناقشة قضايا تعاطي املخ ِّدرات وأثره
مم أتاح للجمهور إمكانية التواصل مع الرشطة
عىل املجتمعَّ ،
وموظفي وزارة الصحة ورعاية الطفل املعنيني بقضايا املخ ِّدرات.
 -198وما زال استهالك املواد الخاضعة للمراقبة ،مثل
املسكِّنات شبه األفيونية ،ألغراض طبية يف زمبابوي منخفضاً
للغاية رغم ما حصل من زيادة يف استهالك البيثيدين أ َّدت إىل
زيادة يف تقديرات البالد لتلك املادة يف عام  .2013وقد عقدت
الحكومة ع َّدة اجتامعات للتشاور مع مهنيني يف املجال الطبي
للتوعية باالستخدام الرشيد للمسكِّنات شبه األفيونية لألغراض
الطبية .وتطلب الهيئة من الحكومة مج َّددا ً إجراء تقييم دقيق
لالحتياجات من املواد الخاضعة للمراقبة ،وزيادة توافرها
لألغراض الطبية والتشجيع عىل ات ِّباع مامرسات رشيدة يف
الوصف الطبي ،وفقاً للتوصيات ذات الصلة الصادرة عن منظمة
الصحة العاملية وعن الهيئة ،مبا فيها التوصيات الواردة يف تقرير
الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات عن توافر العقاقري الخاضعة
للمراقبة الدولية :ضامن سبل الحصول عىل كميات كافية منها
لألغراض الطبية والعلمية)34(.
(((3
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 -199ويستمر اعتامد زمبابوي عىل الدعم الدويل لتعزيز
الوقاية من تعاطي املخ ِّدرات ومعالجة املتعاطني .ويواصل
هذا البلد مشاركته الفاعلة يف املنظامت الدولية واإلقليمية
التي تستهدف التص ِّدي لالت ِّجار باملخ ِّدرات وتعاطيها .ويُشار
يست تنظيم
تحديدا ً إىل أنَّ لجنة مراقبة املخ ِّدرات يف زمبابوي َّ
املؤمتر القاري لخرباء االتحاد األفريقي بشأن وضع وتحسني
تدابري التص ِّدي لالت ِّجار باملخ ِّدرات والتح ِّديات ذات الصلة يف
مجال األمن البرشي ،الذي عقد يف هراري يف الفرتة من  15إىل
 17ترشين األول/أكتوبر .2013
 -200وتالحظ الهيئة ،عىل الرغم من بعض اإلنجازات ،عدم
أي تق ُّدم يف بعض املجاالت التي أصدرت توصيات بشأنها،
إحراز ِّ
مبا يف ذلك ما يتعلق بتوافر العقاقري املخ ِّدرة واملؤثِّرات العقلية
ألغراض طبية وعالج مدمني املخ ِّدرات وإعادة تأهيلهم .وتش ِّجع
الهيئة حكومة زمبابوي عىل ات ِّخاذ ما يلزم من تدابري للميض قُدماً
يف تلك املجاالت ،وتهيب باملجتمع الدويل زيادة دعمه لحكومة
زمبابوي من أجل التص ِّدي لتلك التح ِّديات.

هاء -اإلجراءات التي ا َّتخذتها الهيئة
من أجل ضامن تنفيذ املعاهدات
الدولية ملراقبة املخ ِّدرات
 -1اإلجراءات التي ا َّتخذتها الهيئة
عم ًال باملادة  14من اتفاقية سنة 1961
واملادة  19من اتفاقية سنة 1971
تنص املادة  14من اتفاقية سنة ( 1961ومن تلك االتفاقية
ُّ -201
بصيغتها املع َّدلة بربوتوكول سنة  )1972واملادة  19من اتفاقية
سنة  1971عىل التدابري التي يجوز للهيئة أن تتَّخذها لضامن تنفيذ
أحكام هاتني االتفاقيتني .وتنظر الهيئة يف ات ِّخاذ هذه التدابري،
التي تزداد رصامة من مرحلة إىل أخرى ،عندما يكون لدى الهيئة
تنص
ما يدعوها إىل االعتقاد بأنَّ عدم تق ُّيد دولة بااللتزامات التي ُّ
عليها االتفاقيتان قد تق ِّوض بش َّدة تحقيق أهدافهام.
 -202وقد استظهرت الهيئة باملادة  14من اتفاقية سنة 1961
و/أو املادة  19من اتفاقية سنة  1971بشأن عدد محدود من
الدول .وكان غرض الهيئة من فعل ذلك هو تشجيع الدول عىل
االمتثال لهاتني االتفاقيتني عندما ال تجدي الوسائل األخرى نفعاً.
وال يعلَن عن أسامء الدول املعنية إىل أن تق ِّرر الهيئة إطالع
األطراف واملجلس االقتصادي واالجتامعي ولجنة املخ ِّدرات عىل
الحالة (مثلام فعلت بشأن أفغانستان) .وعقب حوار متواصل
مع الهيئة عمالً باملادتني املذكورتني أعاله ات َّخذ معظم الدول
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املعنية تدابري تصحيحية أ َّدت إىل ات ِّخاذ الهيئة قرارا ً بإنهاء
اإلجراءات املتَّخذة تجاه تلك الدول مبقتىض تينك املادتني.
 -203وأفغانستان هي الدولة الوحيدة التي تُتَّخذ بشأنها حال ًّيا
إجراءات مبقتىض املادة  14من اتفاقية سنة  1961بصيغتها
املع َّدلة بربوتوكول سنة .1972

 -2التشاور مع حكومة أفغانستان
عم ًال باملادة  14من اتفاقية سنة 1961
 -204استم َّرت يف عام  2014املشاورات بني الهيئة وحكومة
أفغانستان عمالً باملادة  14من اتفاقية سنة  .1961ففي
 16كانون الثاين/يناير  ،2014التقى أمني الهيئة بالسيد مبارز
املعي حديثاً،
رشيدي ،وزير مكافحة املخ ِّدرات يف أفغانستان َّ
الذي ق َّدم عرضاً عا ًّما لألولويات اآلنية يف مجال التص ِّدي ألخطار
املخ ِّدرات يف البلد .وتشمل تلك األولويات ما ييل( :أ) توسيع
نطاق الرشاكات من أجل التص ِّدي للتح ِّديات املتعلقة باملخ ِّدرات؛
و(ب) توثيق التعاون مع البلدان املجاورة ،خصوصاً يف مجال
مراقبة الكيمياويات السليفة؛ و(ج) تدعيم جهود أفغانستان يف
مجال معالجة املشاكل املتعلقة بالتعاطي واإلدمان يف البلد من
خالل التوفري الفعيل ملرافق اإليواء الرضورية وإحالة املتعاطني
واملدمنني إىل مراكز العالج يف أفغانستان.
 -205وأعلن الوزير أيضاً التزامه مبواصلة التعاون الوثيق مع
الهيئة وبإطالعها ،يف أقرب فرصة ممكنة ،عىل التق ُّدم املحرز
بشأن املسائل املندرجة يف إطار املادة  14من اتفاقية سنة
 .1961ون َّوه أمني الهيئة مبا جرى بني حكومة أفغانستان
والهيئة يف السنوات القليلة املاضية من حوار مفتوح وب َّناء،
وأكَّد مج َّددا ً رضورة إحراز تق ُّدم ملموس يف إطار املادة 14
من اتفاقية سنة  ،1961وخصوصاً يف معالجة املسائل املثرية
لالنشغال ،مثل ما بلغته زراعة خشخاش األفيون غري املرشوعة
وتعاطي املخ ِّدرات واالت ِّجار بها يف أفغانستان من مستويات
تبعث عىل القلق البالغ.
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 -207و ُعقدت يف ع َّدة مناسبات أثناء السنة مشاورات بني
أمانة الهيئة وبعثة أفغانستان الدامئة لدى األمم املتحدة (يف
فيينا) من أجل متابعة تنفيذ الحكومة املعاهدات الدولية
ملراقبة املخ ِّدرات .وركَّزت املشاورات أيضاً عىل تخطيط وتنظيم
بعثة رفيعة املستوى يُعتزم أن توفدها الهيئة إىل أفغانستان
عقب االنتهاء من االنتخابات يف البلد.

التعاون مع الهيئة
 -208واصلت الحكومة تعاونها الف َّعال مع الهيئة يف السنوات
األخرية .ففي شباط/فرباير  ،2014ق َّدمت الحكومة تقريرها إىل
الهيئة عن عام  2013وب َّينت فيه ما بذلته الحكومة من جهود
لتنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.
 -209وأبلغت حكومة أفغانستان الهيئة بأنَّ القانون الخاص
باالنضامم إىل بروتوكول سنة  ،1972املع ِّدل التفاقية األمم
مجليس
املتحدة الوحيدة للمخ ِّدرات لسنة  ،1961قد اعتُمد يف
ْ
الربملان وأُق َّر من جانب السلطة القضائية األفغانية ووقَّع عليه
أي
أي إعالن أو ت ُِبد َّ
رئيس أفغانستان .ومل ت ُصدر أفغانستان َّ
تحفُّظ بشأن هذا الربوتوكول .ويف وقت كتابة هذا التقرير ،كان
وزير الخارجية يف سبيله إىل االنتهاء من تقديم ِّ
صك االنضامم.
تحسن كبري يف املعلومات التي
 -210ومنذ عام  ،2009حدث ُّ
تق ِّدمها الحكومة مبقتىض املعاهدات ،إذ أصبحت تتض َّمن بانتظام
بيانات إحصائية عن املخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية والسالئف،
حسبام تقتضيه املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.
 -211غري أنَّ مكافحة نبتة الق َّنب يف البلد ليست من أولويات
مخصصات يف
يتبي من عدم رصد
َّ
السياسة الحكومية كام َّ
امليزانية ملكافحة هذه الزراعة .وتحثُّ الهيئة حكومة أفغانستان
عىل تعزيز جهودها الرامية إىل منع ومكافحة زراعة نبتة الق َّنب
وإنتاج الق َّنب يف البلد ،بوسائل منها التامس دعم املجتمع الدويل
يف هذا املجال.

 -206ويف آذار/مارس  ،2014وعىل هامش دورة لجنة تعاون املجتمع الدويل
املخ ِّدرات السابعة والخمسني التي ُعقدت يف فيينا ،التقى
رئيس الهيئة بوفد أفغانستان ،الذي كان يرأسه وزير مكافحة
املخ ِّدرات .وق َّدم الوزير معلومات عن التدابري التي ات َّخذتها
حكومة أفغانستان ملعالجة حالة مراقبة املخ ِّدرات يف البلد ،مبا
فيها التدابري املتعلقة بوضع برامج لتوفري مصادر رزق بديلة،
ومبكافحة زراعة خشخاش األفيون ونبتة الق َّنب ،وبتدعيم تدابري
اإلنفاذ الرامية إىل التص ِّدي لالت ِّجار بالسالئف ،وبإنشاء آليات
ملعالجة مشكلة تعاطي املخ ِّدرات يف البلد.

 -212واصلت أفغانستان التعاون بفعالية عىل الصعيدين
اإلقليمي والدويل من أجل التص ِّدي للمخاطر املرتبطة باملخ ِّدرات
التي تحدق بالبلد.
 -213ويف  27آذار/مارس  ،2014عقد رؤساء أفغانستان وإيران
(جمهورية-اإلسالمية) وباكستان وطاجيكستان مؤمتر قمة
صدر عنه بيان ختامي أكَّد فيه الرؤساء مج َّددا ً أهمية التعاون
اإلقليمي البناء ،بوسائل منها دعمهم للجهود اإلقليمية التي
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المخدرات 2014
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

تقودها أفغانستان حاليًّا يف إطار عملية اسطنبول لألمن والتعاون االستنتاجات

اإلقليميني من أجل تحقيق األمن واالستقرار يف أفغانستان ،والتي
هي مك َّرسة ،يف جملة أمور أخرى ،ملنع زراعة املخ ِّدرات غري
املرشوعة وإنتاجها واملتاجرة فيها واالت ِّجار بها ،وللقضاء عىل
تلك الزراعة.
 -214ويف آذار/مارس ُ ،2014عقد يف فيينا ،عىل هامش دورة
لجنة املخ ِّدرات السابعة والخمسني ،اجتامع اللجنة التوجيهية
الثالث للربنامج اإلقليمي ألفغانستان وبلدان املنطقة .وحرضت
االجتامع البلدان الثامنية املعنية (أفغانستان وأوزبكستان وإيران
(جمهورية  -اإلسالمية) وباكستان وتركامنستان وطاجيكستان
وقريغيزستان وكازاخستان) وجهات مانحة .ونُ ِّوه مبا أُحرز يف عام
 2013من تق ُّدم يف الربامج الفرعية األربعة (التعاون اإلقليمي يف
مجال إنفاذ القانون ،والعدالة الجنائية ،وخفض الطلب ،والرتويج
للبحث) .و ُعقدت أيضاً اجتامعات وزارية الستعراض املبادرة
الثالثية التي تض ُّم أفغانستان وطاجيكستان وقريغيزستان،
واملبادرة الثالثية التي تض ُّم أفغانستان وإيران (جمهورية-
اإلسالمية) وباكستان ،من أجل زيادة تدعيم التعاون امليداين يف
كل أنحاء املنطقة .وركَّز االجتامع املتعلق باملبادرة الثالثية ،الذي
ِّ
اختتم بالتوقيع عىل بيان وزاري مشرتك ،عىل تعزيز التعاون يف
مجايل مراقبة املخ ِّدرات وإدارة الحدود .ويف  29أيار/مايو ،2014
ُعقد يف دوشانبي االجتامع الرابع لكبار املسؤولني يف بلدان
املبادرة الثالثية ،كام ُعقد يف اليوم التايل اجتامع وزاري .وعقب
املناقشات ،اعتُمد إعالن بشأن التعاون عىل مكافحة املخ ِّدرات،
انصب فيه الرتكيز عىل رضورة تحسني التعاون بني أجهزة إنفاذ
َّ
القانون والهيئات القضائية.
 -215وأُطلق برنامج "منطقة قندهار للزراعات الغذائية"،
الذي مت ِّوله وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية ،وسوف ينفَّذ
عىل مدى السنتني القادمتني يف سبع مقاطعات من والية قندهار.
غري أنَّ الحكومة تواجه صعوبات يف تنفيذ برامج مصادر الرزق
البديلة يف الواليات التي يُزرع فيها خشخاش األفيون حاليًّا،
بسبب نقص التمويل والفقر وتدين اإلنتاج الزراعي .وقد أبلغت
الحكوم ُة الهيئ َة بأنَّ زراعة الخشخاش غري املرشوعة تنتقل من
املناطق التي تتلقَّى الدعم الحكومي إىل مناطق تنعدم فيها
السيطرة الحكومية أو تكاد .وتفيد الحكومة بأنَّ مشاريع مصادر
الرزق البديلة يف املايض مل تكن ف َّعال ًة ج ًّدا ألنَّ كثريا ً منها كان
يتيس الوصول إليها ،يف حني أنَّ معظم
يُنفَّذ يف املناطق التي َّ
املساحات املزروعة كانت توجد يف مقاطعات نائية .ولذلك،
أُبرمت بني الحكومة واألوساط املانحة مذكِّرة تفاهم ملراجعة
املشاريع من أجل س ِّد تلك الثغرات .ومع ذلك ،تفيد الحكومة
بأنَّ الحجم الحايل للتمويل والعدد الحايل للمشاريع ليسا كافيني
لدعم مبادرات مصادر الرزق البديلة.

 -216ال تزال أفغانستان تواجه ع َّدة تح ِّديات كربى ،شملت يف
الفرتة قيد االستعراض االنتخابات الرئاسية وتداعياتها ،وانتقال
املهام األمنية من أفراد املساعدة العسكرية الدولية إىل قوات
الجيش والرشطة الوطنية ،وعملية املصالحة الوطنية الجارية،
وازدياد االت ِّجار باملخ ِّدرات وتعاطيها يف البلد .وعىل الرغم من
هذه التح ِّديات ،أعربت الحكومة عن التزامها بالتص ِّدي لزراعة
خشخاش األفيون ونبتة الق َّنب غري املرشوعة يف البلد ،وكذلك
لتعاطي املخ ِّدرات واالت ِّجار بها ،من خالل حمالت إبادة وتدابري
إلنفاذ القانون ومبادرات لتوفري مصادر رزق بديلة وجهود
لخفض الطلب عىل املخ ِّدرات .وقد ات َّخذت الحكومة خطوات
للتصديق عىل بروتوكول سنة  ،1972املع ِّدل لالتفاقية الوحيدة.
ويتجل ذلك
َّ
وما فتئت الحكومة تتعاون تعاوناً تا ًّما مع الهيئة،
جزئيًّا يف إبداء استعدادها لتسهيل إيفاد بعثة رفيعة املستوى
من الهيئة إىل أفغانستان وبتقدميها تقريرا ً مرحل ًّيا عن الحالة
املتعلقة باملخ ِّدرات يف البلد.
 -217وال تزال الهيئةُ ،رغم تنويهها بااللتزام الذي أبدته
الحكومة ،قلق ًة إزاء تدهور حالة مراقبة املخ ِّدرات يف أفغانستان،
مم يطرح تح ِّدياً جسيامً أمام أفغانستان واملنطقة ككل .وتويص
َّ
الهيئة بأن تواصل حكومة أفغانستان تدعيم قدرتها عىل مكافحة
املخ ِّدرات وفقاً للمعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات .وتش ِّجع
الهيئ ُة الحكوم َة أيضاً عىل مواصلة التامس املساعدة الدولية يف
التص ِّدي ملشكلة املخ ِّدرات ،وعىل تدعيم تعاونها عىل الصعيدين
اإلقليمي والدويل يف التص ِّدي ملشكلتي تعاطي املخ ِّدرات واالت ِّجار
بها .وسوف تواصل الهيئة ،بالتعاون مع السلطات ،رصد حالة
مراقبة املخ ِّدرات يف أفغانستان عن كثب ،وكذلك رصد ما تتَّخذه
حكومة هذا البلد من تدابري وما تحرزه من تق ُّدم يف جميع
مجاالت مراقبة املخ ِّدرات.

واو -مواضيع خاصة
 -1تدابري املراقبة املنطبقة عىل برامج استعامل
القنَّب الطبي مبقتىض االتفاقية الوحيدة للمخ ِّدرات
لسنة 1961
تقص االتفاقية الوحيدة للمخ ِّدرات لسنة  1961بصيغتها
ُ -218
املع َّدلة بربوتوكول سنة  1972استعامل العقاقري املخ ِّدرة ،مبا يف
ذلك الق َّنب ،عىل األغراض الطبية والعلمية .ويخضع الق َّنب ،عىل
غرار العقاقري املخ ِّدرة األخرى الخاضعة للمراقبة الدولية ،ملجموعة
متن ِّوعة من تدابري املراقبة التي تهدف إىل منع ترسيبه إىل قنوات
غري مرشوعة وتعاطيه .وإقرارا ً مبخاطر تعاطي الق َّنب ،تخضع هذه

المخدرات
الفصل الثاني -سير عمل النظام الدولي لمراقبة
ِّ

املادة ألش ِّد أنواع املراقبة مبقتىض االتفاقية الوحيدة ،بحيث أُدرجت
يف جدوليها األول والرابع .ويض ُّم الجدول الرابع املواد التي يُحتمل
أكرث ما يُحتمل تعاطيها وتس ُّببها يف آثار ضارة.
 -219وتتيح االتفاقية الوحيدة للدول األطراف استعامل الق َّنب
ألغراض طبية .ومراعا ًة للشواغل إزاء تعاطي تلك املادة وترسيبها،
وضعت االتفاقية الوحيدة مجموعة إضافية من تدابري املراقبة التي
يجب تنفيذها ليك تكون برامج استعامل الق َّنب الطبي ممتثل ًة
ألحكام االتفاقية الوحيدة.
 -220وتذكِّر الهيئة جميع الحكومات يف الواليات القضائية
التي وضعت برامج الستعامل الق َّنب الطبي ،أو تنظر يف القيام
بذلك ،بأنَّ االتفاقية الوحيدة تقتيض من الدول التي لديها
برامج من هذا القبيل أن متتثل لع َّدة التزامات مح َّددة إضافة
إىل االلتزامات املتعلقة باإلبالغ والرتخيص املنطبقة عىل جميع
العقاقري املخ ِّدرة.
يتعي
 -221فوفقاً للامدتني  23و 28من االتفاقية الوحيدةَّ ،
عىل الدول التي ترغب يف وضع برامج الستعامل الق َّنب الطبي
وفقاً ملتطلَّبات االتفاقية الوحيدة أن تنشئ جهازا ً وطنيًّا
يُعنى بالق َّنب بغرض مراقبة زراعة محاصيله واإلرشاف عليها
وترخيصها .وتشمل االلتزامات املفروضة عىل األجهزة الوطنية
املعنية بالق َّنب تحديد املناطق التي يُسمح فيها بزراعته،
وإصدار الرتاخيص للمزارعني ،ورشاء املحاصيل وحيازتها حيازة
الحق الحرصي يف االت ِّجار به بالجملة
فعلية .ولهذه األجهزة أيضاً ُّ
واالحتفاظ مبخزون منه.

35

 -225فعالوة عىل مخاطر الترسيب املذكورة أعاله ،قد يؤ ِّدي
السامح لألفراد بإنتاج الق َّنب لالستهالك الطبي الشخيص إىل
مخاطر صحية ،إذ إ َّن جرعات ومستويات الترتاهيدروكانابينول
عم هو موصوف منها طب ًّيا.
املتناولة قد تختلف َّ
 -226وتذكِّر الهيئة جميع الحكومات يف الواليات القضائية التي
وضعت برامج الستعامل الق َّنب الطبي ،أو تنظر يف القيام بذلك،
مبتطلَّبات االتفاقية الوحيدة املذكورة أعاله .وتالحظ الهيئة أنَّ
تدابري املراقبة القامئة يف إطار العديد من الربامج الحالية يف
مختلف البلدان ال تفي بالرشوط املنصوص عليها أعاله ،وتش ِّجع
جميع الحكومات يف الواليات القضائية التي وافقت عىل تلك
الربامج أو تعتزم تنفيذها عىل ات ِّخاذ تدابري للتأكُّد من أنَّ هذه
الربامج ت ُطبِّق متاماً التدابري املنصوص عليها يف االتفاقية الوحيدة
والتي ترمي إىل ضامن تخصيص مخزونات الق َّنب املنتجة ألغراض
طبية للمرىض الذين يحصلون عىل وصفات طبية الستعاملها،
وضامن عدم ترسيبها إىل قنوات غري مرشوعة.
 -227وتحثُّ الهيئة جميع الحكومات يف الواليات القضائية
التي وضعت برامج الستعامل الق َّنب الطبي عىل التأكُّد من أ َّن
إصدار وصفات طبية به يت ُّم بنا ًء عىل معرفة طبية وإرشاف
متخصصني ،وأ َّن عملية اإلصدار تلك تستند إىل أدلة علمية
طبي
ِّ
ومراعاة لآلثار الجانبية املحتملة .وتو ِّجه الهيئة الدعوة مج َّددا ً
إىل منظمة الصحة العاملية لتقييم فوائد الق َّنب الطبية املحتملة،
ومدى ما يشكِّله من خطر عىل صحة اإلنسان ،وذلك وفقاً لواليتها
مبقتىض االتفاقية الوحيدة.

 -222وباإلضافة إىل ذلك ،يجب عىل الحكومات أن تسعى إىل  -2توافر املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية
حظر الزراعة غري املرشوعة لنبتة الق َّنب ومصادرة املحاصيل يف حاالت الطوارئ
غري املرشوعة وإتالفها ،كلَّام رأت أنَّ الظروف السائدة
يف أراضيها تجعل هذه التدابري أنسب طريقة للتص ِّدي لذلك
من أجل حامية الصحة العامة ومنع االت ِّجار غري املرشوع ،عمالً
باملادتني  2و 22من االتفاقية الوحيدة.

 -223وأخريا ً ،يجب عىل الحكومات أن تعتمد ما قد يلزم من
تدابري ملنع تعاطي أوراق الق َّنب واالت ِّجار غري املرشوع بها ،عمالً
باملادة  28من االتفاقية الوحيدة.

 -228الهدف من االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات هو ضامن
توافر املخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية بكميات كافية لألغراض الطبية
والعلمية ،مع كفالة عدم ترسيب هذه العقاقري ألغراض غري
مرشوعة .والهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات مكلَّفة برصد تنفيذ
هذا الهدف التعاهدي ،وقد أبدت مرارا ً قلقها من تباين وقصور
إمكانية الحصول عىل املواد الخاضعة للمراقبة لألغراض الطبية
والعلمية عىل نطاق العامل.

 -224ونظرت الهيئة يف مسألة زراعة الق َّنب لالستعامل الطبي
الشخيص ،وخلصت إىل أنَّ هذه الزراعة ال تستويف الح َّد األدىن
من متطلَّبات املراقبة املنصوص عليها يف االتفاقية الوحيدة
رصت الهيئة
نظرا ً الرتفاع خطر الترسيب .وبنا ًء عىل ذلك ،فقد أ َّ
دامئاً عىل موقفها بأنَّ الدولة التي تسمح ألفراد بزراعة الق َّنب
الستعاملهم الشخيص ال متتثل اللتزاماتها القانونية مبوجب
االتفاقية الوحيدة.

 -229وقد أنشأت االتفاقيات نظام مراقبة لتحقيق هدفني هام
ضامن توافر املواد الخاضعة للمراقبة لألغراض الطبية والعلمية
وكذلك منع إنتاج هذه املواد واالت ِّجار بها وتعاطيها بصفة غري
مرشوعة .ولنئ كانت االتفاقية الوحيدة لسنة  1961تسلِّم بأ َّن
يف إدمان العقاقري املخ ِّدرة خطرا ً شديدا ً عىل الفرد وعىل البرشية
جمعاء من الناحيتني االجتامعية واالقتصادية ،فإنها تؤكِّد أ َّن
االستعامل الطبي لتلك املواد ما زال أمرا ً ال غنى عنه لتخفيف األمل
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واملعاناة ،وأنه يجب ات ِّخاذ التدابري الالزمة لضامن توافر العقاقري
املخ ِّدرة لهذه األغراض .وباملثل ،أعربت الدول األطراف يف اتفاقية
املؤثِّرات العقلية لسنة  1971عن تصميمها عىل منع ومكافحة
تعاطي بعض املؤثِّرات العقلية وما يؤ ِّدي إليه من ات ِّجار غري
مرشوع بها ،مع اإلقرار يف الوقت نفسه بأنه ال غنى عن استعاملها
لألغراض الطبية والعلمية وبعدم وجوب تقييد الكميات املتوافرة
منها لتلك األغراض دومنا داع.
 -230وال غنى يف املامرسات الطبية عن معظم املخ ِّدرات
واملؤثِّرات العقلية الخاضعة للمراقبة مبوجب املعاهدات الدولية
ملراقبة املخ ِّدرات .فاملسكِّنات شبه األفيونية ،مثل الكوديني
واملورفني ،وكذلك شبائه األفيون االصطناعية وشبه االصطناعية،
هي أدوية رضورية لعالج األمل .كام أ َّن املؤثِّرات العقلية ،مثل
مضادات القلق البنزوديازيبينية وامله ِّدئات املن ِّومة والباربيتيورات،
هي أدوية ال غنى عنها لعالج االضطرابات العصبية والعقلية.
وتؤ ِّدي املستحرضات الصيدالنية املحتوية عىل مواد خاضعة
للمراقبة الدولية دورا ً جوهريًّا يف تخفيف األمل واملعاناة.
 -231وتناقش الهيئة ،يف جميع بعثاتها ،مسألة توافر شبائه
األفيون لعالج األمل مع كل حكومة عىل حدة ،كام أنها تز ِّود
املختصة مبواد إعالمية تتض َّمن دامئاً منشور
السلطات الوطنية
َّ
منظمة الصحة العاملية املعنون كفالة التوازن يف السياسات
الوطنية املتعلقة باملواد الخاضعة للمراقبة :إرشادات بشأن توافر
كل بعثة،
األدوية الخاضعة للمراقبة وسبل الحصول عليها .وبعد ِّ
ترسل إىل الحكومات رسالة تتض َّمن توصيات تدرج فيها ،عند
االقتضاء ،فقرات مح َّددة بشأن كفالة توافر شبائه األفيون لعالج
األمل .وتتناول الهيئة بانتظام موضوع توافر العقاقري املخ ِّدرة يف
كلامتها أمام اجتامعات هيئات حكومية دولية ،مثل دورة الجمعية
العامة االستثنائية العرشين ،ودورات لجنة املخ ِّدرات واملجلس
االقتصادي واالجتامعي وجمعية الصحة العاملية ،واالجتامعات
اإلقليمية ملختلف املنظامت الدولية.
مبسطة لتوفري األدوية الخاضعة
 -232وهناك تدابري مراقبة َّ
للمراقبة الدولية للرعاية الطبية يف حاالت الطوارئ .وتع َّرف
"أي ظروف حرجة (كالزالزل والفيضانات
حالة الطوارئ بأنها ُّ
واألعاصري واألوبئة والنزاعات ونزوح السكان) تتع َّرض فيها
صحة مجموعة من األفراد إىل تهديد خطري ما مل تُتَّخذ
اإلجراءات الالزمة عىل الفور ،وتتطلَّب إجراءات غري عادية
وتدابري استثنائية" )35(.وتسود تلك الظروف يف أعقاب الكوارث
الطبيعية أو الناجمة عن أنشطة برشية ،التي قد تؤ ِّدي إىل
نشوء الحاجة املاسة فجأة ألدوية تحتوي عىل مواد خاضعة
( ((3منظمة الصحة العامليةModel Guidelines for the International ،
Provision of Controlled Medicines for Emergency Medical Care
).(document WHO/PSA/96.17

للمراقبة .ويف عام  ،1996وضعت الهيئة ،بالتعاون مع منظمة
مبسطة لتصدير األدوية
الصحة العاملية ،إجراءات مراقبة َّ
الخاضعة للمراقبة ونقلها واستريادها للرعاية الطبية يف حاالت
املبسطة للحصول
الطوارئ .وتنتفي الحاجة بفضل اللوائح
َّ
عىل أذون استرياد ،رشيطة إسناد مهام استرياد األدوية
وتسليمها ملنظامت دولية و/أو حكومية و/أو غري حكومية
تق ِّدم املساعدات اإلنسانية يف املجال الصحي وتكون معروفة
لدى سلطات املراقبة يف البلدان املص ِّدرة .وميكن لجميع الدول
املبسطة يف املبادئ التوجيهية
االطِّالع عىل تلك اإلجراءات َّ
النموذجية لتوفري األدوية الخاضعة للمراقبة يف حاالت
الطوارئ الطبية عىل املستوى الدويل.
 -233وقد نشأت حالة طوارئ من هذا القبيل يف أعقاب اإلعصار
املد ِّمر الذي رضب الفلبني يف ترشين الثاين/نوفمرب  .2013إذ أ َّدت
رضورة توفري العالج لكثري من الضحايا إىل نقص حاد يف األدوية.
وكان العديد من أولئك الضحايا بحاجة إىل أدوية تحتوي عىل مواد
مخ ِّدرة مثل املورفني ،واملؤثِّرات العقلية مثل البينتازوسني ،وكلتا
املادتني تخضعان للمراقبة الدولية .وت ُفرض عىل عمليات استرياد
ونقل تلك األدوية رشوط صارمة يف الظروف العادية مبوجب
التنظيم الرقايب ،إالَّ أ َّن الوفاء بتلك الرشوط يف حاالت الكوارث
قد يؤ ِّدي إىل تأخري إيصال األدوية عىل وجه االستعجال من أجل
اإلغاثة اإلنسانية يف حاالت الطوارئ ،إذ قد يتعذَّر عىل السلطات
الوطنية ات ِّخاذ التدابري اإلدارية الالزمة.
 -234وملواجهة األزمة اإلنسانية الناجمة عن اإلعصار ،ات َّخذت
الهيئة تدابري لإلرساع بتوفري األدوية الخاضعة للمراقبة .وذكَّرت
جمي َع البلدان املص ِّدرة ،كام فعلت يف حاالت الطوارئ السابقة،
بوجود مبادئ توجيهية واضحة بشأن توفري األدوية الخاضعة
للمراقبة للرعاية الطبية يف حاالت الطوارئ عىل املستوى الدويل.
وبعد فرتة قصرية من حدوث اإلعصار يف الفلبني ،بعثت الهيئ ُة
رسال ًة إىل جميع البلدان لتذكريها بإمكانية تطبيق إجراءات
املبسطة لإلرساع بتوفري األدوية التي هناك حاجة عاجلة
املراقبة َّ
إليها .وأبلغت الهيئة أيضاً مق ِّدمي املساعدات اإلنسانية باللوائح
املبسطة ،مبا يف ذلك االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر
َّ
والهالل األحمر ومنظمة أطباء بال حدود ومنظمة مريلني/إنقاذ
الطفولة ومؤسسة أوكسفام الدولية.
حل ليس بالجديد بل هو متاح منذ ع َّدة سنوات.
 -235وهذا ٌّ
وتدعو الهيئة الحكومات ووكاالت اإلغاثة اإلنسانية إىل أن تعلِمها
باملشاكل التي تواجهها عند تسليم األدوية الخاضعة للمراقبة يف
حاالت الطوارئ.
 -236وتو ُّد الهيئة أن تذكِّر جميع الحكومات بأنها تستطيع ،يف
حاالت الطوارئ الشديدة ،مثل الحالة التي أعقبت اإلعصار املد ِّمر
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املبسطة عىل تصدير األدوية
يف الفلبني ،أن تطبِّق إجراءات املراقبة َّ
املحتوية عىل مخ ِّدرات أو مؤثِّرات عقلية ونقلها وتسليمها،
املختصة أن تأذن بتصديرها إىل البلدان
وأنه يجوز للسلطات
َّ
املترضرة حتى يف حال عدم وجود تراخيص االسترياد أو تقديرات
االحتياجات من املواد الخاضعة للمراقبة الدولية .وال لزوم إلدراج
الشحنات املرسلة يف حاالت الطوارئ يف تقديرات البلد املتلقِّي،
ِ
تستخدم أجزا ًء من مخزوناتها
ولعل الحكومات املص ِّدرة تو ُّد أن
َّ
الخاصة من العقاقري املخ ِّدرة واملؤثِّرات العقلية لهذا الغرض.
 -237وتذكِّر الهيئة جميع الدول أيضاً بأ َّن األطراف يف ال نزاعات
املسلَّحة ملزمة ،مبوجب القانون اإلنساين الدويل ،بعدم عرقلة توفري
الرعاية الطبية للسكان املدنيني القاطنني يف األرايض الواقعة تحت
سيطرتها الفعلية .ويشمل ذلك حصولهم عىل ما يلزم من عقاقري
مخ ِّدرة ومؤثِّرات عقلية.
 -238واملبادئ التوجيهية متاحة عىل موقع الهيئة الشبيك
( )www.incb.orgواملوقع الشبيك ملنظمة الصحة العاملية
).(www.who.int/ar

 -3استعامل امليثيل فينيدات
 -239تستعمل مادة امليثيل فينيدات ،وهي مادة منشِّ طة للجهاز
العصبي املركزي ومدرجة يف الجدول الثاين من اتفاقية سنة ،1971
لعالج مختلف االضطرابات النفسية والسلوكية ،وال سيام اضطراب
نقص االنتباه/فرط النشاط ،والنوم االنتيايب)36(.
 -240وكان استخدام امليثيل فينيدات يف الثامنينات محدودا ً
ومستق ًّرا ،ولكنه بدأ يف التزايد زيادة ملحوظة يف أوائل
التسعينات .ففي عام  ،1994عىل سبيل املثال ،بلغ استعامل
امليثيل فينيدات عىل مستوى العامل أكرث من مستواه يف أوائل
الثامنينات بخمسة أمثال .وحصلت تلك الزيادة أساساً نتيجة
لتزايد استهالك تلك املادة يف الواليات املتحدة ،وإنْ لوحظ أيضاً
ارتفاع مستويات استهالكها يف ع َّدة بلدان ومناطق أخرى من
العامل .ومنذ ذلك الحني ،استم َّر منو االستهالك العاملي من هذه
املادة من ًّوا مطَّردا ً .ويف عام  ،2013حقَّق االستهالك رقامً قياسيًّا
جديدا ً بلغ  71.8ط ًّنا ( 2.4بليون من الجرعات اليومية املح َّددة
ألغراض إحصائية) ،وهو ما يب ِّينه الشكل األول أدناه .وميكن أن
يُعزى االستهالك الطبي املتزايد للميثيل فينيدات أساساً إىل تزايد
عدد حاالت تشخيص اضطراب نقص/فرط نشاط االنتباه.
( ((3انظر منظمة الصحة العاملية ،املراجعة العارشة للتصنيف الدويل
لألمراض ،تصنيف االضطرابات النفسية والسلوكية :األوصاف الرسيرية
(اإلكلينيكية) والدالئل اإلرشادية التشخيصية (جنيف ،1992 ،نسخة عام )2010؛
و American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical
).Manual of Mental Disorders 5th ed. (Arlington, Virginia, 2013
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 -241ومنذ منتصف التسعينات ،عمدت الهيئة بشكل متك ِّرر
يف تقاريرها السنوية إىل لفت انتباه الحكومات إىل املستويات
املتزايدة من استهالك امليثيل فينيدات ،كام أعربت عن قلقها
إزاء ترسيب تلك املادة وتعاطيها .ففي تقريرها لعام ،2009
حذَّرت الهيئة من الحمالت الرتويجية املنفَّذة عرب مختلف
قنوات االتصال ،مبا فيها اإلعالنات املو َّجهة إىل املستهلكني
املحتملني ،عىل غرار الحمالت املنترشة يف الواليات املتحدة التي
ت ُ َع ُّد أه َّم مستهلك لهذه املادة .ويف العام نفسه ،أهابت الهيئة
بالحكومات املعنية التأكُّد من أنَّ تدابري املراقبة املنصوص عليها
يف اتفاقية سنة  1971مطبَّقة متاماً عىل مادة امليثيل فينيدات،
وإىل ات ِّخاذ تدابري إضافية ملنع ترسيبها من قنوات التوزيع
املرشوعة ومنع تعاطي املستحرضات املحتوية عىل تلك املادة.
وش َّجعت الهيئة أيضاً جميع الحكومات عىل تعزيز االستعامل
الرشيد للمواد الخاضعة للمراقبة الدولية ،عمالً بتوصيات
منظمة الصحة العاملية ذات الصلة.
 -242وعادة ما ت ُرصف مادة امليثيل فينيدات ألشخاص ترتاوح
أعامرهم بني  6سنوات و 14سنةً ،وللذكور منهم يف أغلب
األحيان .ويف عام  ،2011بلغت نسبة املصابني باضطراب نقص
االنتباه/فرط النشاط من فئة الذين ترتاوح أعامرهم بني  4سنوات
و 17سن ًة حوايل  11يف املائة يف الواليات املتحدة ،بحسب مراكز
مراقبة األمراض .وعالوة عىل ذلكُ ،صفت مادة امليثيل فينيدات
لعدد متزايد من األطفال الصغار (ال تتجاوز أعامرهم السنتني
والثالث سنوات) .ويف أسرتاليا ،يتزايد عدد األطفال بعمر السنتني
الذين ت ُرصف لهم أدوية تحتوي عىل امليثيل فينيدات ،وبلغ عدد
األطفال دون الست سنوات الذين يتلقَّون ذلك العالج أكرث من
 2 000طفل .وباإلضافة إىل تزايد عدد األطفال الذين يتلقَّون
العالج بتلك األدوية ،فقد أصبحت فرتة العالج متت ُّد يف كثري من
الحاالت إىل ع َّدة سنوات .ومل تقترص الزيادة عىل عدد املرىض
الصغار ،إذ تزايد أيضاً عدد املرىض البالغني .ففي آيسلندا ،يتجاوز
عمر معظم املصابني باضطراب نقص االنتباه/فرط النشاط الذين
يتناولون مادة امليثيل فينيدات عرشين عاما .ويف أملانيا ،تزايد بني
عامي  2006و 2011عدد حاالت تشخيص هذا االضطراب بنسبة
سن الـ.19
 42يف املائة لدى األطفال واملراهقني دون ِّ
 -243وعىل الرغم من أنَّ الواليات املتحدة ما زالت تستأثر بأكرث
من  80يف املائة من االستهالك العاملي املحسوب من مادة امليثيل
فينيدات فإنَّ استخدامها يف بلدان أخرى قد تزايد أيضاً زيادة كبرية
خالل العقد املايض .وتشمل البلدان التي أبلغت عن ذلك التزايد
آيسلندا ،التي ُس ِّجل فيها أعىل مع َّدل استهالك للفرد الواحد من
مادة امليثيل فينيدات يف العامل عىل مدى ع َّدة سنوات يف اآلونة
األخرية ،وينطبق األمر أيضاً (برتتيب تنازيل حسب مع َّدل استهالك
الفرد) عىل الرنويج والسويد وأسرتاليا وبلجيكا وأملانيا وكندا.
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 -244وقد يرجع ذلك التزايد يف االستهالك إىل أسباب مختلفة
مثل( :أ) زيادة عدد املرىض املصابني باضطراب نقص االنتباه/فرط
النشاط؛ (ب) ات ِّساع نطاق الفئة العمرية من املرىض الذين يحتمل
أن تُرصف لهم مادة امليثيل فينيدات؛ (ج) زيادة استخدام املادة لدى
البالغني؛ (د) الخطأ يف تشخيص اإلصابة باضطراب نقص االنتباه/
فرط النشاط والرصف العشوايئ ملادة امليثيل فينيدات؛ (ﻫ) عدم
وجود مبادئ توجيهية طبية مناسبة بشأن رصف الوصفات الطبية
ملادة امليثيل فينيدات؛ (و) تزايد توافر املادة يف أسواق كثري من
البلدان؛ (ز) املامرسات التجارية املؤث ِّرة و/أو املامرسات التسويقية
القوية التي تتبعها الرشكات املص ِّنعة للمستحرضات الصيدالنية
املحتوية عىل مادة امليثيل فينيدات؛ (ح) ضغط الرأي العام ،مثل
رابطات اآلباء الذين ميارسون ضغوطاً من أجل إعطاء أبنائهم حق
الحصول عىل أدوية لعالج اضطراب نقص االنتباه/فرط النشاط.
 -245وقد يؤ ِّدي فرط تناول األدوية املحتوية عىل مادة
امليثيل فينيدات وفرط رصف تلك األدوية إىل تعزيز األنشطة
غري املرشوعة مثل فرط استصدار الوصفات الطبية واالت ِّجار
والتعاطي ،ال سيام يف أوساط طلبة املدارس .ويتع َّرض الطلبة،
خاصة أثناء فرتات االمتحان ،إىل إغراءات مضلِّلة الستخدام تلك
املادة بغية تحسني قدرتهم عىل الرتكيز والدراسة لفرتات أطول،
ومن ث َّم تحسني أدائهم .ولهذا يتزايد عدد متعاطي تلك املادة من
املراهقني والشبان .وكثريا ً ما يت ُّم الحصول عىل عقاقري الوصفات
الطبية التي تحتوي عىل مادة امليثيل فينيدات من الطالب الذين
يتلقَّون عالجاً من اضطراب نقص االنتباه/فرط النشاط.

 -246وتالحظ الهيئة أنَّ بعض الحكومات قد ات َّخذت بالفعل
تدابري لحرص استخدام امليثيل فينيدات يف االحتياجات الطبية
الفعلية ،وفقاً للمامرسة الطبية السليمة .فعندما شعرت
السلطات يف آيسلندا بالقلق إزاء ارتفاع مستوى استخدام مادة
امليثيل فينيدات يف البلد ،ات َّخذت تدابري مح َّددة تهدف إىل
كبح االستخدام املتزايد لتلك املادة ،وعىل وجه الخصوص يف
أوساط البالغني .وتشمل تلك التدابري تحديث املبادئ التوجيهية
الرسيرية الحالية املتعلقة بعالج حاالت اضطراب نقص االنتباه/
املتخصصني يف مجال
وقص رصف تلك املادة عىل
ِّ
فرط النشاطْ ،
الطب النفيس .ويُ َحثُّ
املتخصصون عىل بدء العالج أوالً بوصف
ِّ
مستحرضات صيدالنية "أكرث أماناً" تحتوي عىل امليثيل فينيدات
(أي مستحرضات أقل عرض ًة إلساءة االستعامل) .وعالوة عىل
ذلك ،استُحدثت قواعد جديدة وأكرث تقييدا ً السرتداد كلفة امليثيل
فينيدات ،ال يُسمح مبوجبها العالج بهذه املادة وتقديم طلبات
للمتخصصني يف
اسرتداد التكاليف إىل نظام التأمني الصحي إالَّ
ِّ
الطب النفيس ،عن طريق تقديم مالحظات بنا ًء عىل امللف
املفصل للمريض وكذلك عىل بحث وتشخيص وبرنامج
الطبي َّ
للمتابعة .ويف تايلند ،حيث أصبح فرط رصف مادة امليثيل
فينيدات مثار قلق أيضاً ،ات ُّخذت التدابري الوقائية التالية:
(أ) حظر بيع امليثيل فينيدات يف الصيدليات؛ (ب) الرتخيص
برصف مادة امليثيل فينيدات لألطباء النفسيني فقط ،مبا يف ذلك
األطباء النفسيون املختصون باألطفال؛ (ج) فرض قيود عىل
تركيب املستحرضات الصيدالنية املحتوية عىل امليثيل فينيدات

الشكل األول  -االستهالك العاملي من امليثيل فينيدات2013-1990 ،
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بغية منع تضمينها أكرث من جرعتني؛ (د) فرض قيود عىل رشاء
مادة امليثيل فينيدات من جانب املستشفيات والعيادات بغرض
منع الحصول عليها إالَّ من مكتب حكومي مركزي؛ (ﻫ) وضع
نرشة معلومات مو َّحدة عن األدوية يف جميع علب مستحرضات
امليثيل فينيدات.

من املواد مثل شبائه الق َّنب االصطناعية والكاثينونات االصطناعية
والفينيثيالمينات والبيبريازينات والرتيبتامينات ومواد نباتية.
 -249وال يزال إبالغ الدول األعضاء عن املؤثِّرات النفسانية
الجديدة يف تزايد ،بحيث أصبح يشمل جميع مناطق العامل .وقد
كشف نظام مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية
لإلنذار املبكِّر باملؤثِّرات النفسانية الجديدة ،وهو نظام يرصد
ظهور املؤثِّرات النفسانية الجديدة بنا ًء عىل بالغات من الدول
األعضاء ،عن  388ماد ًة فريد ًة يف  1ترشين األول/أكتوبر ،2014
بزيادة نسبتها  11يف املائة مقارنة بنسبة املواد املبلَّغ عنها يف
عام  2013وعددها  348ماد ًة (انظر الشكل الثاين أدناه) .وغالبية
املواد املبلغ عنها هي شبائه الق َّنب االصطناعية والكاثينونات
والفينيثيالمينات التي تشكِّل معاً أكرث من ثلثي جميع املواد املبلغ
عنها .وقد تشري البالغات أحياناً إىل مواد ُعرث عليها مرة واحدة
فقط أو إىل مواد يكرث العثور عليها.

الشكل الثاني  -املؤ ِّثرات النفسانية اجلديدة اليت
أبلغت الدول األعضاء عنها يف الفرتة 2014-2009
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 -4املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة
 -248منذ أن نرشت الهيئة تقريرها السنوي لعام  2010وهي
تحذِّر املجتمع الدويل إزاء تعاظم مشكلة االت ِّجار باملؤثِّرات
النفسانية الجديدة وتعاطيها .واملؤثِّرات النفسانية الجديدة هي
مواد للتعاطي ،سواء يف شكلها النقي أو كمستحرضات ،ال تخضع
للمراقبة مبوجب اتفاقية املخ ِّدرات لسنة  1961بصيغتها املع َّدلة
بربوتوكول سنة  1972أو اتفاقية املؤثِّرات العقلية لسنة ،1971
ولكنها قد تشكِّل خطرا ً عىل الصحة العامة )37(.وقد تكون تلك
املواد طبيعية أو اصطناعية ،ولكن غالبا ما يُعمد إىل تحويرها
كيميائيًّا لاللتفاف عىل تدابري مراقبة املخ ِّدرات الدولية واملحلية
القامئة .وتض ُّم املؤثِّرات النفسانية الجديدة عموماً ع َّدة مجموعات
(((3

قد ت ُستخدَم أحياناً تعاريف أخرى للمؤثِّرات النفسانية الجديدة.

(2014aأ)
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 -247وتو ُّد الهيئة أن تش ِّجع حكومات جميع البلدان التي
تس َّجل فيها مع َّدالت استهالك عالية من مادة امليثيل فينيدات
عىل تحديد األسباب الكامنة وراء ذلك االستهالك املرتفع وات ِّخاذ
إجراءات لقرص استهالكها عىل االحتياجات الطبية الفعلية.
وميكن أن تشمل تلك اإلجراءات تثقيف األطباء وغريهم من
مهنيي الرعاية الصحية حسب اللزوم بشأن االستخدام الرشيد
ويتعي عىل الحكومات عىل وجه الخصوص
للمؤثِّرات العقلية.
َّ
تتحل باليقظة ملنع ما قد يقع من تشخيص خاطئ لحاالت
أن َّ
اضطراب نقص/فرط نشاط االنتباه ومنع وصف مادة امليثيل
فينيدات طبيًّا عىل نحو غري سليم .وتش َّجع الحكومات عىل
رصد التط ُّورات يف مجال تشخيص حاالت اضطراب نقص/
فرط نشاط االنتباه وغريها من االضطرابات السلوكية ،ورصد
نطاق رصف مادة امليثيل فينيدات لعالج تلك الحاالت .وتطلب
الهيئة من الحكومات أن تتأكَّد من أ َّن مادة امليثيل فينيدات
ت ُرصف وفقاً للمامرسة الطبية السليمة ،حسبام يرد يف اتفاقية
سنة ( 1971الفقرة  2من املادة  .)9وستواصل الهيئة الرصد
الدقيق للتط ُّورات املستقبلية يف البلدان ذات املستويات العالية
من استهالك مادة امليثيل فينيدات ،وتش ِّجع الهيئة الحكومات
املعنية عىل أن تتبادل معها ومع منظمة الصحة العاملية
معلومات عن استخدام مادة امليثيل فينيدات وعن املامرسات
املتَّبعة يف رصفها وإساءة استخدامها ،فضالً عن االت ِّجار بها
وتعاطيها يف بلدانها.
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املصدر :نظام مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية لإلنذار املب ِّكر
بشأن املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة.
(أ)

املواد املبلغ عنها حتى تاريخ  1ترشين األول/أكتوبر .2014

 -250وقد استُج َّدت منذ تقرير الهيئة األخري ع َّدة تط ُّورات
مه َّمة يف مجال التص ِّدي ملشكلة املؤثِّرات النفسانية الجديدة
املتعاظمة .ففي كانون األول/ديسمرب  ،2013أطلقت الهيئة
مرشوعها العمليايت بشأن هذه املؤثِّرات ،املعروف باسم "مرشوع
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آيون" (العمليات الدولية بشأن املؤثِّرات النفسانية الجديدة).
وتدعم هذه املبادرة الدولية الجهود التي تبذلها السلطات
الوطنية للحيلولة دون وصول املؤثِّرات النفسانية الجديدة غري
املجد َولة إىل أسواق االستهالك .وقد أُ ِع َّدت أنشطة "مرشوع
آيون" استنادا ً إىل التجربة املكتسبة يف مجال مراقبة السالئف،
كام أنَّ فرقة العمل املعنية باملواد النفسانية الجديدة هي التي
تتول إدارة تلك األنشطة.
َّ

األشهر الستة السابقة .وأصدرت الهيئة العديد من اإلنذارات
الخاصة يف عام  ،2014متيح ًة بذلك لجهات الوصل املعنية
مبرشوع آيون معلومات ستكون لها أهميتها يف حال تنفيذ
عمليات للمتابعة .ويف  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2014بلغ عدد
الوكاالت الحكومية والدولية التي عيَّنت جهات وصل لتلقِّي
البالغات وتعميمها ،وات ِّخاذ إجراءات بنا ًء عليها إذا لزم األمر،
أكرث من  100وكالة.

 -251وغالباً ما تشري التقارير إىل الصني كأحد أهم مصادر
املؤثِّرات النفسانية الجديدة .وقد ات َّخذت الحكومة الصينية
تدابري ملراقبة تلك املواد ،مبا يف ذلك إدراج  12ماد ًة من املؤثِّرات
النفسانية الجديدة( )38يف قوائم املراقبة املحلية اعتبارا ً من
 1كانون الثاين/يناير  .2014وإضافة إىل ذلك ،عقدت الهيئة
برعاية "مرشوع آيون" جلسة عملياتية بفيينا يف شباط/فرباير
 .2014وناقش مشاركون من  18جهازا ً إلنفاذ القانون ووكالة
مفصلة مق َّدمة من السلطات الصينية بشأن
دولية معلومات َّ
رشكة تخضع للتحقيق بتهمة شحن آالف الطلبيات من املؤثِّرات
النفسانية الجديدة والكيمياويات السليفة غري املجد َولة إىل
بلدان يف جميع أنحاء العامل.

 -254وما فتئت الواليات املتحدة ،وهي سوق كبرية للمؤثِّرات
النفسانية الجديدة ،تؤ ِّدي دورا ً فاعالً يف مجايل الجدولة يف
حاالت الطوارئ ودعم الجهود الدولية لوقف االتِّجار بهذه
املواد .ففي أيار/مايو  ،2014أعلنت إدارة مكافحة املخ ِّدرات،
إىل جانب العديد من الوكاالت االتحادية والدولية ،عن نتائج
املرحلة الثانية من "مرشوع سينريجي" ،وهو من العمليات
الخاصة الجارية التي تستهدف السوق العاملية للمؤثِّرات
النفسانية الجديدة .وقد أسفرت املرحلة الثانية ،التي استم َّرت
مل َّدة خمسة أشهر ،عن إلقاء القبض عىل  150شخصاً وضبط
مئات اآلالف من الطرود املحتوية عىل مؤثِّرات نفسانية جديدة،
ومئات الكيلوغرامات من املواد االصطناعية الخام وأكرث من
 20مليون دوالر من النقدية واملوجودات .وعىل الرغم من أ َّن
العديد من املواد املضبوطة ليست محظورة رصاح ًة مبوجب
القوانني املحلية ،فإ َّن قانون مكافحة املواد النظرية للمواد
الخاضعة للمراقبة يسمح مبعاملة العديد منها باعتبارها مواد
تبي أنها شبيهة كيميائ ًّيا وفارماكولوج ًّيا
خاضعة للرقابة إذا َّ
للمواد الخاضعة للمراقبة.

 -252ومرة أخرى ،نوقش موضوع املؤثِّرات النفسانية
الجديدة مناقشة مستفيضة يف الدورة السابعة والخمسني
للجنة املخ ِّدرات يف آذار/مارس  .2014وق َّدمت اململكة
املتحدة ،التي كانت قد أرسلت إىل األمني العام تقريرها
املتعلق باستعراض نطاق املراقبة بشأن مادة -4ميثيل
ميثكاثينون (امليفيدرون) يف  23كانون الثاين/يناير ،2014
ورقة معلومات أساسية أشارت فيها إىل إمكانية إخضاع تلك
املادة للمراقبة املؤقَّتة ،وفقاً للفقرة  3من املادة  2من اتفاقية
سنة  .1971وأسفرت املداوالت التي دارت يف دورة اللجنة
تلك عن اعتامد الدول األعضاء للقرار  9/57املعنون "تعزيز
التعاون الدويل عىل استبانة املؤثِّرات النفسانية الجديدة
والحادثات املتعلقة بها واإلبالغ عنها" والذي ُدعيت فيه الدول
األعضاء إىل دعم األنشطة املنفَّذة يف إطار فرقة العمل املعنية
باملؤثِّرات النفسانية الجديدة واملشاركة يف تلك األنشطة التي
يطلق عليها اسم "مرشوع آيون".
 -253و ُعقد االجتامع األول لفرقة العمل املعنية باملواد
النفسانية الجديدة يف فيينا يف آذار/مارس  2014بغرض
تبادل املعلومات املتعلقة بالشحنات املشبوهة من املؤثِّرات
النفسانية الجديدة واالت ِّجار بها .وعقدت فرقة العمل اجتامعاً
ثانياً يف ترشين األول/أكتوبر ملناقشة املستج َّدات عىل مدى
( ((3املواد  AM-694و AM-2201و JWH-018و JWH-073وJWH-250
وامليثيلني ديوكيس بريوفالريون و-4ميثيل إثكاثينون وامليثيلون و 2C-Hو2C-I
و-Nالبنزيل بيبريازين ومادة نبتة القات.

 -255ويف حزيران/يونيه  ،2014عقدت لجنة خرباء منظمة
الصحة العاملية املعنية باالرتهان للعقاقري اجتامعها السادس
والثالثني إلسداء املشورة للمنظمة بشأن التقييم العلمي
للمواد بهدف إدراجها املحتمل يف قوائم املراقبة الدولية.
واستعرضت اللجنة  26ماد ًة غري مجد َولة ،مبا فيها مادة
-4ميثيل ميثكاثينون (امليفيدرون) وغريها من املؤثِّرات
النفسانية الجديدة .ولتحسني الكفاءة يف عملية االستعراض،
نوقشت يف االجتامع أيضاً اسرتاتيجيات لتقييم مواد مشابهة
كيميائ ًّيا بخصائص مشابهة.
 -256ووفقاً لألحكام ذات الصلة من االتفاقيات الدولية ملراقبة
املخ ِّدرات ،ستُعرض توصيات منظمة الصحة العاملية بشأن
جدولة املواد التي استعرضتها لجنة الخرباء التابعة لها يف عام
 2014عىل نظر لجنة املخ ِّدرات يف دورتها الثامنة والخمسني،
املقرر عقدها يف آذار/مارس عام )39(.2015
َّ
(((3
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 -5النظام اإللكرتوين الدويل ألذون استرياد
وتصدير املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية
 -257مبوجب اتفاقيتي سنة  1961وسنة  ،1971يُشرتط إصدار
أذون السترياد وتصدير معظم املخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية .ولذلك
من األهمية مبكان وجود نظام يعمل بشكل ج ِّيد إلصدار هذه
األذون من أجل متكني سلطات مراقبة املخ ِّدرات من رصد التجارة
الدولية يف تلك املواد ومنع ترسيبها.
 -258ويف إطار سعي الهيئة إىل تسخري التق ُّدم التكنولوجي
من أجل تحقيق الفعالية والكفاءة يف تطبيق نظام منح أذون
االسترياد والتصدير عىل التجارة الدولية املرشوعة يف املخ ِّدرات
واملؤثِّرات العقلية ،تقود الهيئة الجهود املبذولة لوضع أداة
املختصة
إلكرتونية من أجل تيسري أعامل السلطات الوطنية
َّ
وترسيع وتريتها ،والح ِّد من مخاطر ترسيب تلك املواد .واألداة
الجديدة ،املعروفة باسم النظام الدويل ألذون االسترياد والتصدير
( ،)I2ESهي نظام إلكرتوين يعمل بواسطة اإلنرتنت وضعته الهيئة
بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية
بدعم من الدول األعضاء .وسوف يساعد نظام  I2ESالسلطات
الوطنية املعنية مبراقبة املخ ِّدرات عىل أداء أعاملها اليومية من
خالل ضامن سري عمله بامتثال تام للمتطلبات املنصوص عليها يف
االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات وحامية ما فيه من بيانات.
 -259وش َّجعت لجنة املخ ِّدرات الدول األعضاء ،يف قرارها
 6/55املؤ َّرخ  16آذار/مارس  ،2012عىل تقديم أوىف قدر ممكن
من الدعم املايل والسيايس من أجل إنشاء نظام إلكرتوين دويل
إلصدار أذون االسترياد والتصدير ،وصيانة ذلك النظام وإدارته،
ودعت الدول األعضاء وسائر الجهات املانحة إىل تقديم
مساهامت من خارج امليزانية لتلك األغراض .ور َّحبت الحقاً،
يف قرارها  7/56املؤ َّرخ  15آذار/مارس  ،2013بالت ُّربعات املالية
املق َّدمة من عدد من الدول األعضاء لدعم املرحلة األولية من
إنشاء النظام ،ودعت أمانة الهيئة إىل إدارة النظام ،وفقاً لواليتها،
وش َّجعت الدول األعضاء عىل توفري أوىف قدر ممكن من الدعم
املايل بغرض إدارته ،وامليض قُدماً يف تطويره وصيانته.
 -260وأبلغت الهيئة الحكومات ،يف تقريرها لعام ،2013
مبا أُحرز من تق ُّدم يف استحداث النظام  )40(،I2ESوالحظت
بتقدير الدعم السيايس واملايل القيم الذي ق َّدمه املجتمع الدويل
لتحقيق ذلك.
 -261و ُعرض عىل الدول األعضاء ،عىل هامش دورة اللجنة
السادسة والخمسني املعقودة يف آذار/مارس  ،2013منوذج
أويل لنظام  .I2ESويف آذار/مارس  ،2014ج ِّرب النموذج
(((4
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التشغييل األول للنظام أمام الدول األعضاء أثناء دورة اللجنة
السابعة والخمسني.
 -262ومن املق َّرر تنفيذ مرحلة تجريبية ثانية ،مبشاركة سلطات
مختصة مختارة من جميع مناطق العامل ،ما بني ترشين
وطنية
َّ
الثاين/نوفمرب  2014وكانون الثاين/يناير  .2015وسوف يُع َرض
عىل الدول األعضاء ،خالل دورة اللجنة الثامنة والخمسني ،تقييم
للمرحلة التجريبية الثانية .وس ُيطلق نظام  I2ESيف آذار/مارس
املختصة.
 2015الستخدامه من قبل السلطات الوطنية
َّ
 -263ويُتو َّخى أن يكون النظام مك ِّمالً ال بديالً للنظم
اإللكرتونية الوطنية القامئة .وسوف يكون ،عىل وجه الخصوص،
منص ًة لتحميل وتبادل أذون االسترياد والتصدير بني البلدان
َّ
ً
املستوردة واملص ِّدرة ،وقادرا عىل االتصال بالنظم اإللكرتونية
الوطنية األخرى بحيث ال تحتاج الحكومات إىل تكييف
ما لديها من نظم .وفيام يتعلق بالبلدان التي ليست لديها
نظم إلكرتونية وطنية ،سوف تتيح لها األداة الجديدة إصدار
وإرسال أذون االسترياد والتصدير إلكرتون ًّيا وتنزيلها وطباعتها
إذا لزم األمر.
التحقق اآليل من
 -264ومن الخصائص األساسية للنظام
ُ
كمية املواد املراد استريادها و/أو تصديرها بنا ًء عىل أحدث
تقدير الحتياجات البلد املستورد من املخ ِّدر أو املؤث ِّر العقيل
املعني ،والعرض اآليل لرسائل تحذير يف حالة زيادة الكميات
املستوردة أو املص َّدرة عن االحتياجات املح َّددة .وعالوة عىل
ذلك ،يتيح النظام وظيفة التظهري اإللكرتوين ،األمر الذي سيمكِّن
أي
السلطات يف البلدان املستوردة من أن تتحقَّق من كمية ِّ
شحنة تصل إىل أراضيها ،وتأكيد تسلُّم الشحنة لسلطات البلد
املص ِّدر حسبام تقتضيه اتفاقية سنة  1961واتفاقية سنة
املختصة يف البلد املص ِّدر يف
 ،1971واإلنذار اآلين للسلطات
َّ
جميع الحاالت التي تكون فيها كمية املادة املستلَمة فعل ًّيا يف
أقل من الكمية املأذون بتصديرها .والغرض من
البلد املستورد َّ
جميع هذه الخصائص امله َّمة مساعدة الحكومات عىل الوفاء
بالتزاماتها مبوجب املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات ،ومن
شأنها تعزيز رصد التجارة الدولية يف املواد الخاضعة للمراقبة
الدولية ومنع ترسيبها.
 -265وقد حرصت الهيئة ،عند تصميم نظام  ،I2ESعىل
ضامن االمتثال يف قواعد تشغيله امتثاالً تا ًّما لألحكام ذات
الصلة من اتفاقية سنة  1961واتفاقية سنة  1971فيام
األخص ،ضامن
يتعلق بأذون االسترياد والتصدير ،وعىل
ِّ
استيفاء الرشوط املنصوص عليها يف االتفاقيتني يف شكل أذون
االسترياد والتصدير ومضمونها .ويف الوقت نفسه ،يراعي
النظام احتياجات البلدان التي ال توجد لديها حتى اآلن نظم
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إلكرتونية وطنية لألذون املذكورة .وقد ُص ِّمم بحيث يكون
سهل االستخدام وغري متعارض مع النظم الوطنية لضامن
السالسة يف تبادل البيانات.

تتمكَّن أمانة الهيئة من إدارة النظام وفقاً لواليتها ولقراري
اللجنة  6/55و ،7/56باإلضافة إىل صيانة النظام وإمكانية تطوير
املزيد من النامئط يف املستقبل.

 -266وسوف ميكِّن النظام الحكومات خالل مرحلة التطبيق
األولية من تلبية احتياجاتها املتعلقة بتشغيل نظم أذون استرياد
وتصدير املخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية .وللنظام بنية منطية من
شأنها أن تتيح ،يف املستقبل ،تطوير املزيد من النامئط ،برشط
توافر التمويل الكايف .وسوف تكون األولوية لتطوير منيطة تتيح
االتصال اآليل اآلمن بني النظم اإللكرتونية الوطنية ونظام I2ES
بحيث ميكن التحميل والتنزيل آليًّا من النظام فيام يتعلق
باملعامالت التجارية الكبرية الحجم .وسوف يتاح للحكومات
الحصول عىل برمجية نظام  I2ESدون مقابل بنا ًء عىل طلبها.

 -268وتو ُّد الهيئة أن تعرب عن تقديرها لجميع الحكومات
التي ق َّدمت مقرتحات وتوصيات بشأن النظام .والهيئة مقتنعة
بأنَّ النظام لن يحقِّق النجاح والفاعلية إالَّ من خالل جهود دولية
متضافرة .وسيعود النظام ،بعد تشغيله ،مبنافع طويلة األجل
عىل جميع الحكومات وعىل نظام املراقبة الدولية للمخ ِّدرات
ككل .ومن ث َّم ،تدعو جميع الحكومات إىل دعم هذه املبادرة
امله َّمة سياس ًّيا ومال ًّيا .واأله ُّم من ذلك أنَّ الهيئة تو ُّد تشجيع
املختصة عىل النظر يف استخدام نظام
جميع السلطات الوطنية
َّ
 I2ESيف أقرب وقت ممكن .فلن تستفيد الحكومات استفادة
تامة من املزايا التي يتيحها النظام إالَّ إذا أرسعت باستخدامه
عىل نطاق واسع.

 -267ولنئ أمكن التمويل التام ملرحلة إنشاء النظام من موارد
من خارج امليزانية ،فهناك حاجة إىل املزيد من األموال حتى

الفصل الثالث
تحليل الوضع العالمي
النقاط البارزة

•

ما زالت أجزاء من أفريقيا تواجه تح ِّديات كبرية تتعلق بالتص ِّدي لتزايد تعاطي وإنتاج مخ ِّدرات وعقاقري رئيسية مثرية
للقلق .فقد شهدت مناطق فرعية من القارة تزايدا ً يف مضبوطات راتنج الق َّنب ،وكذلك يف االت ِّجار باملنشِّ طات األمفيتامينية.

•

ما زالت أمريكا الوسطى والكاريبي تتع َّرض لالستغالل من جانب الجامعات اإلجرامية املنظَّمة املحلية والدولية التي تتَّخذ
منها مسارا ً لعبور شحنات املخ ِّدرات غري املرشوعة الناشئة يف أمريكا الجنوبية املو َّجهة إىل أمريكا الشاملية وأوروبا .ويبدو
أ َّن تعاطي املخ ِّدرات يتزايد يف كثري من بلدان هذه املنطقة.

•

يف الواليات املتحدة ،متثِّل نتائج مبادرات االقرتاع عىل تقنني استعامل الق َّنب ألغراض غري طبية يف واليتي أالسكا
وأوريغون ويف واشنطن العاصمة ،تح ِّديات إضافية أمام امتثال حكومة الواليات املتحدة اللتزاماتها مبوجب املعاهدات
الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.

•

تقلَّص اإلمداد العاملي بالكوكايني الناشئ يف أمريكا الجنوبية بقدر ميكن أن يكون له تأثري ُمد َرك عىل األسواق االستهالكية
الرئيسية؛ حيث ظلَّت الكميات املتاحة منه أدىن من املستويات القصوى التي وصلت إليها نحو عام .2006

•
•

يظل ات ِّساع األسواق غري املرشوعة للمنشِّ طات األمفيتامينية ميثِّل أكرب دواعي القلق يف رشق آسيا وجنوب رشقها.
ُّ
يف جنوب آسيا ،ما زال ارتفاع مع َّدالت صنع امليثامفيتامني واالتِّجار به وتعاطيه ،وكذلك ترسيب وتعاطي املستحرضات
يخص
الصيدالنية التي تحتوي عىل عقاقري مخ ِّدرة ومؤثِّرات عقلية ،من ضمن أكرب التح ِّديات التي تواجه املنطقة فيام ُّ
املخ ِّدرات والعقاقري.

•

يف غرب آسيا ،أ َّدت حالة عدم االستقرار والتناحر السيايس إىل تدهور قدرة ع َّدة دول عىل مامرسة رقابة ف َّعالة عىل حدودها
مم أتاح مله ِّريب املخ ِّدرات مواصلة استغالل تلك األوضاع .وميثِّل النمو املطَّرد يف تعاطي املواد األفيونية وزراعة
وأراضيها َّ
األفيون عىل نحو غري مرشوع يف أفغانستان تح ِّديات كربى ته ِّدد املنطقة.

•

يف أوروبا ،ما زال توافر وتعاطي مؤثِّرات نفسانية جديدة ميثِّالن تح ِّدياً كبريا ً للصحة العامة؛ حيث استُبني حديثاً عدد من
تلك املواد بلغ رقامً قياسيًّا .كام كُشف ضلوع جامعات إجرامية منظَّمة يف صنع وتهريب مؤثِّرات نفسانية جديدة .وس َّجلت
منطقة رشق أوروبا وجنوب رشقها مع َّدالت انتشار تعلو بكثري عىل املتوسط العاملي سواء من حيث عدد الذين يتعاطون
املخ ِّدرات بالحقن أو عدد الذين يتعاطون املخ ِّدرات بالحقن ويعيشون وهم مصابون بفريوس نقص املناعة البرشية أيضاً.

•

يف أوقيانوسيا ما زالت هناك مخاوف ُمستح ِكمة بشأن ات ِّساع أسواق املواد ذات التأثري النفساين الجديدة وبشأن االرتفاع
النسبي يف مع َّدالت تعاطي املخ ِّدرات.
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ألف -أفريقيا
 -١التط ُّورات الرئيسية
 -269ال تزال أنحاء يف القارة األفريقية تناضل من أجل
التغلب عىل آثار الرصاعات املسلَّحة والفرتات الطويلة من
انعدام االستقرار والتهديدات املستح ِكمة للسلم واألمن .وقد
أفىض الوضع السيايس املرت ِّدي يف بعض املناطق دون اإلقليمية
يف أفريقيا إىل حفز االت ِّجار غري املرشوع باملخ ِّدرات ،ومن ث َّم
إىل تفاقم مشكالت الصحة العامة املتعلقة بتعاطي املخ ِّدرات.
فقد شهدت منطقة غرب أفريقيا ،عىل سبيل املثال ،زياد ًة يف
ُصنع امليثامفيتامني واالت ِّجار به ،فيام أ َّدت الزيادة الواضحة يف
تهريب املخ ِّدرات من ليربيا وإليها إىل تصاعد املخاوف بشأن
األمن الوطني لذلك البلد.
ويظل الق َّنب هو املخ ِّد َر الرئييس املثري للقلق يف أفريقيا،
ُّ
-270
وال يزال إنتاجه واالت ِّجار به وتعاطيه ظواهر متثِّل تح ِّديات
كربى .وعىل الرغم من الجهود املعنية بإبادة محاصيله ،فإنه
يُزرع عىل نحو غري مرشوع يف جميع أنحاء القارة .أ َّما راتنج
الق َّنب فيقترص إنتاجه غري املرشوع عىل بلدان معدودة يف
شامل أفريقيا .وما زال املغرب أكرب منتج لراتنج الق َّنب يف
القارة ،وأحد أكرب منتجي راتنج الق َّنب يف العامل ،وذلك عىل
الرغم من أنَّ إنتاجه يف هذا البلد أخذ يرتاجع حسبام تفيد به
التقارير .وشهدت منطقة شامل أفريقيا زيادة يف مضبوطات
راتنج الق َّنب ،وال تزال هي املنطقة دون اإلقليمية صاحبة
النصيب األكرب من املضبوطات التي أُبلغ عنها من تلك املادة.
وباإلضافة إىل تعاطي راتنج الق َّنب محل ًّيا ،فإنه يُه َّرب ،إىل
أوروبا يف املقام األول.
 -271واستم َّر االت ِّجار باملواد األفيونية عرب أفريقيا ،وذلك من
ج َّراء قدرات إنفاذ القانون يف املنطقة .ويتزايد استخدا ُم منطقة
رشق أفريقيا كدرب لعبور الهريوين الوارد من آسيا واملو َّجه إىل
األسواق يف جنوب أفريقيا ويف منطقة غرب أفريقيا .وال تزال
منطقة الجنوب األفريقي حلقة وصل رئيسية يف الدروب
العاملية لعبور الهريوين والكوكايني .وقد س َّهلت البنية التحتية
املتط ِّورة للنقل يف منطقة الجنوب األفريقي من شحن الكوكايني
والهريوين يف عام  ،2013وهو ما ُّ
تدل عليه املضبوطات الكبرية
من الهريوين يف جنوب أفريقيا.
يخص االت ِّجار باملنشِّ طات
 -272وتشري االت ِّجاهات الجديدة فيام ُّ
األمفيتامينية إىل النمو الذي يشهده السوق املحيل يف جميع
أنحاء أفريقيا ،وكذلك إىل تهريب املنشِّ طات األمفيتامينية
إىل مناطق رشق آسيا وجنوب رشق آسيا وأوقيانوسيا .وتشري
الضبطيات التي نُفِّذت حديثاً يف جنوب أفريقيا إىل زيادة يف

صنع امليثامفيتامني ،إىل جانب ظهور صناعة امليثكاثينون عىل
يتبي
رسا يف املنطقة ،كام َّ
نطاق ض ِّيق .وما زال امليثاكوالون يُصنع ًّ
من الكميات الكبرية التي ضُ بطت من السالئف ذات الصلة يف
كل من موزامبيق وجنوب أفريقيا.
ٍّ

 -٢التعاون اإلقليمي
 -273يواصل االتحاد األفريقي تنفيذ خطة عمله بشأن مراقبة
املخ ِّدرات ومنع الجرمية للفرتة  ،2017-2013والتي توفِّر إطارا ً
اسرتاتيجيًّا لتوجيه وضع سياسات مكافحة املخ ِّدرات .ومن
انصب عليها الرتكيز يف الفرتة
بني املجاالت ذات األولوية التي
َّ
( :2014-2013أ) تنفيذ املوقف األفريقي املو َّحد بشأن
املواد الخاضعة للمراقبة والوصول إىل عقاقري معالجة األمل؛
و(ب) إعامل معايري الجودة الدنيا عىل نطاق القارة بخصوص
عالج اإلدمان عىل املخ ِّدرات؛ و(ج) اعتامد سياسات ترمي إىل
توجيه العائدات املصادرة من االت ِّجار باملخ ِّدرات والجرائم
املتصلة به لدعم الربامج املعنية بخفض الطلب وعالج املتعاطني؛
و(د) تعزيز البحوث بشأن مكافحة املخ ِّدرات وبشأن رصد
وتقييم ات ِّجاهات تعاطي املخ ِّدرات واالت ِّجار بها؛ و(ھ) تيسري
التدريب عىل نطاق القارة عىل عالج االرتهان للمخ ِّدرات.
 -274وعقد االتحاد األفريقي ،بدعم من مكتب األمم املتحدة
املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،عددا ً من اجتامعات أفرقة الخرباء
بشأن خطة العمل بشأن مراقبة املخ ِّدرات يف منطقة الجنوب
األفريقي .ونُظِّم مؤمت ٌر بشأن وضع تدابري مكافحة االت ِّجار
باملخ ِّدرات وتحسينها ،يف هراري يف أواخر عام  .2013وشملت
النتائج التي خلص إليها املؤمتر اقرتاحاً بإنشاء مركز استخبارات
إقليمي يف أفريقيا ،وبتحسني جمع البيانات وتحليلها يف
البلدان األفريقية.
 -275وإدراكاً من املكتب لخطورة املشكالت املتصلة باملخ ِّدرات
خصيصاً
يف أفريقيا ،فقد واصل عمله يف تنفيذ برامج مص َّممة ِّ
يف املنطقة ،مبا يف ذلك الربنامج العاملي ملراقبة الحاويات الذي
يُنفَّذ باالشرتاك مع املنظمة العاملية للجامرك؛ والربامج اإلقليمية
املعنية باملخ ِّدرات والجرمية ملنطقة رشق أفريقيا للفرتة
2015-2009؛ ومرشوع سبل االتصال بني املطارات (.)AIRCOP
وتعمل الجامعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ،مبساعد ٍة من املكتب،
عىل تنفيذ برنامج إقليمي للفرتة  ،2016-2013عنوانه "جعل
الجامعة اإلمنائية للجنوب األفريقي يف مأمنٍ أكرث من الجرمية
واملخ ِّدرات" .وهذا الربنامج ،الذي يشمل الدول الخمس عرشة
األعضاء يف الجامعة اإلمنائيةُ ،مص َّمم للتص ِّدي للشواغل املتعلقة
بتفاقم الجرمية عىل املستويني الوطني وعرب الوطني ،وخصوصاً يف
ائق لتيسري الحركة عرب الحدود.
وقت تستحدث فيه املنطقة طر َ

الفصل الثالث -تحليل الوضع العالمي

 -276وواصلت الجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا تنفيذ
خطة العمل اإلقليمية للجامعة بشأن االت ِّجار غري املرشوع
باملخ ِّدرات والجرمية املنظَّمة املتصلة به وتعاطي املخ ِّدرات يف
منطقة غرب أفريقيا ،والتي جرى متديدها يف عام  2013حتى
عام  .2015ومن ضمن هذا الجهد ،تستهدف مبادر ُة ساحل
غرب أفريقيا ،والتي ت ُنفَّذ باالشرتاك مع املنظمة الدولية للرشطة
الجنائية (اإلنرتبول) ،سرياليون وغينيا وغينيا-بيساو وكوت
ديفوار وليربيا .ومنذ عام  ،2013اعتمدت لجنة السياسات
التابعة للمبادرة نهجاً إقليميًّا جديدا ً ،يضع مزيدا ً من الرتكيز
عىل التعاون اإلقليمي فيام بني سلطات إنفاذ القانون .فعىل
سبيل املثال ،نُفِّذت عمليات مشرتكة فيام بني قوات الرشطة يف
سرياليون وليربيا.
 -277وقد نرشت لجن ُة غرب أفريقيا املعنية باملخ ِّدرات ،وهي
مبادرة خاصة غري حكومية تج َمع عددا ً من الشخصيات البارزة يف
منطقة غرب أفريقيا عرب مؤسسة كويف عنان ،تقريرا ً يف حزيران/
يونيه  2014حول عواقب الحالة التي وصلت إليها منطقة غرب
أفريقيا كمركز محوري عاملي جديد للمتَّجِرين باملخ ِّدرات .وفيام
تش ِّدد اللجن ُة عىل أ َّن تعاطي املخ ِّدرات مشكلة من مشكالت
الصحة العامة وليس شأناً من شؤون العدالة الجنائية ،فقد أوصت
بإدماج جهود مكافحة املخ ِّدرات عىل نحو أكرث فعالية ضمن
جهود منع الفساد وغسل األموال يف املنطقة.
 -278وخالل مؤمتر وزراء االتحاد األفريقي بشأن مراقبة
املخ ِّدرات ومنع الجرمية ،الذي ُعقد يف أديس أبابا من  6إىل
 10ترشين األول/أكتوبر  ،2014ق َّيم الوزراء التق ُّدم املحرز يف
تنفيذ خطة عمل االتحاد األفريقي بشأن مراقبة املخ ِّدرات
(للفرتة  .)2017-2013وش َّدد رئيس الهيئة الدولية ملراقبة
املخ ِّدرات ،يف كلمة رئيسية ،عىل الحاجة إىل( :أ) زيادة القدرة
عىل الوقاية من اإلدمان عىل املخ ِّدرات ومعالجته ،وإعادة
رضرين من تعاطي املخ ِّدرات؛ و(ب) ضامن
تأهيل األشخاص املت ِّ
توافر املواد الخاضعة للمراقبة عىل نحو ٍ
واف من أجل األغراض
الطبية؛ و(ج) مواصلة تدريب العاملني يف مهن الرعاية الصحية
رضرين
والسلطات
َّ
املختصة يف مجاالت معالجة األشخاص املت ِّ
من تعاطي املخ ِّدرات وتوفري الرعاية الالحقة لهم وإعادة
تأهيلهم وإدماجهم يف املجتمع.

 -٣الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية
 -279من بني العنارص الهامة يف التحقيق يف جرائم املخ ِّدرات
غري املرشوعة ومكافحتها تعزي ُز الترشيعات والقدرات الوطنية
عىل تنفيذها .بيد أنَّ اإلطار القانوين املعمول به يف كثري من
بلدان أفريقيا ال يرتقي إىل مستوى الرضورة العاجلة يف مجابهة
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الرسعة التي تتط َّور بها مشكلة تعاطي املخ ِّدرات يف القارة،
والوضع الذي ما زالت عليه كنقطة عبور رئيسية ومقصد رئييس
لالت ِّجار باملخ ِّدرات .ويف العام املايض ،مل يكن هناك إالَّ القليل من
التط ُّورات التي ميكن رصدها يف مسار التق ُّدم يف تعزيز األنظمة
واإلجراءات الوطنية.
 -280وقد اعتمدت جنوب أفريقيا خط ًة رئيسي ًة وطني ًة
ملكافحة املخ ِّدرات للفرتة  ،2017-2013تهدف إىل الح ِّد من تأثري
تعاطي املخ ِّدرات وإىل مواءمة القوانني والسياسات وإنفاذها.
وعالوة عىل ذلك ،فإنَّ قانون مكافحة املخ ِّدرات واالت ِّجار بها
لسنة  1992قد ُع ِّدل يف نيسان/أبريل  2014لتصنيف خلطات
املخ ِّدرات التي ت ُباع يف الشوارع واملعروفة محل ًّيا باسم "نياويب"
أو " ُوونجا" يف عداد األصناف غري املرشوعة (وهي تشتمل عىل
خلطة من املك ِّونات من الهريوين والق َّنب أساساً) .وكان قانون
الوقاية من تعاطي مواد اإلدمان والعالج منه لسنة  2008قد
صدر يف وقت سابق ،وتحديدا ً يف آذار/مارس  .2013ويش ِّجع
القانون عىل العناية بجهود الوقاية والتد ُّخل املبكِّر والتد ُّخالت
املجتمعية وخدمات الرعاية الالحقة وإعادة اإلدماج يف جميع
مقاطعات جنوب أفريقيا التسع.
 -281وأق َّرت حكومة غانا تعديالً لقانون جدولة العقاقري
واملخ ِّدرات (إنفاذ املراقبة والجزاءات) لسنة  1990ملراقبة
بعض املؤثِّرات النفسانية الجديدة ومؤثِّرات عقلية أخرى مثل
امليثامفيتامني ومشتقاته.

 -٤الزراعة واإلنتاج والصنع واال ِّتجار
(أ)

املخ ِّدرات

 -282ال تزال املعلومات بشأن زراعة املخ ِّدرات واستهالكها
وإنتاجها وصنعها واالت ِّجار بها يف أفريقيا محدودة ج ًّدا.
 -283وال تزال منطقة شامل أفريقيا هي املنطقة دون اإلقليمية
صاحبة النصيب األكرب من مضبوطات راتنج الق َّنب ،ووفقاً
ملكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية فقد استم َّرت
الكميات املضبوطة آخذة يف االزدياد .وكان البلدان اللذان أبلغا
عن أكرب كمية من املضبوطات يف املنطقة دون اإلقليمية هام
الجزائر ،حيث زادت املضبوطات من  53ط ًّنا يف عام  2011إىل
ما يربو عىل  211ط ًّنا يف عام  ،2013واملغرب ،حيث زادت من
 126ط ًّنا يف عام  2011إىل  137ط ًّنا يف عام  .2012وبلغت النسبة
يف عام  ،2012يف املغرب  11يف املائة من املضبوطات العاملية
من راتنج الق َّنب؛ ويف عام  ،2013كان نصيبه  12يف املائة ،وفقاً
لألرقام األولية .كام أنَّ بلداناً أخرى يف شامل أفريقيا أبلغت أيضاً
عن ضبط كميات كبرية من راتنج الق َّنب .وعىل سبيل املثال،
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ففي عام  2013ضبطت السلطات املرصية كمي ًة تزيد عن
 84ط ًّنا من راتنج الق َّنب ،كان  80ط ًّنا منها مه َّرباً من املغرب
عىل مراكب صيد.
مؤشات عىل أنَّ شعبية
 -284ويف الوقت ذاته ،فإنَّ هناك ِّ
راتنج الق َّنب ما فتئت ترتاجع يف أوروبا .ووفقاً ملكتب األمم
املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،فإنَّ كمية راتنج الق َّنب
املضبوطة قريبة من كمية ُعشبة الق َّنب املضبوطة ،وهو ما يشري
إىل زيادة يف تفضيل ُعشبة الق َّنب يف األسواق األوروبية ،حيث
أصبحت ت ُنتج محل ًّيا عىل نحو متزايد ،عىل راتنج الق َّنب املستورد
يف املقام األول من املغرب الذي ال يزال بلد املنشأ ملعظم كميات
راتنج الق َّنب التي ت ُضبط يف أوروبا.
ويظل املغرب أكرب منتج لراتنج الق َّنب يف القارة،
ُّ
-285
وال تزال ت ُزرع ُعشبة الق َّنب يف أكرث البلدان األفريقية .ومن بني
أكرب املنتجني يف منطقتي شامل أفريقيا ورشقها إثيوبيا وجمهورية
تنزانيا املتحدة وكينيا ومرص واملغرب .ففي عام  ،2013ضبطت
السلطات املرصية أكرث من  212ط ًّنا من ُعشبة الق َّنب.
 -286ويف معظم بلدان الجنوب األفريقي ،ال يزال الق َّنب
أيضاً يُنتج ويُستهلك محل ًّيا ،فضالً عن االت ِّجار به إىل أوروبا
عىل نطاق محدود .وق َّدر جهاز رشطة جنوب أفريقيا إجاميل
الكميات املضبوطة من ُعشبة الق َّنب يف جنوب أفريقيا يف عام
 2013بنحو  196ط ًّنا .وقد وقعت معظم الضبطيات أثناء نقل
الق َّنب عن طريق الرب ،فيام ضبطت سلطات إنفاذ القانون يف
املراكز الحدودية شهريًّا ما يقارب  100كيلوغرام من ُعشبة
الق َّنب مو َّجهة للتصدير ،إىل اململكة املتحدة يف املقام األول .كام
أنَّ العصابات اإلجرامية يف الجنوب األفريقي تنخرط عىل نحو
متزايد يف بيع الق َّنب عرب اإلنرتنت.
 -287وأبلغت سرياليون عن ضبط ما يقارب ط َّنني اثنني من
ُعشبة الق َّنب يف  17عملية ضبط يف عام  ،2013األمر الذي ين ُّم عن
باعث عىل القلق املتزايد يف ذلك البلد فيام يتعلق بزراعة الق َّنب.
وال يزال إنتاج ُعشبة الق َّنب يشكِّل مسألة هامة أيضاً يف نيجرييا،
حيث ضُ بطت  205أطنان من ُعشبة الق َّنب املع َّبأة ،واكتُشفت
وأُتلفت  847هكتارا ً مزروعة بنبتة الق َّنب.
 -288وازداد تهريب الهريوين إىل منطقة رشق أفريقيا وعربها،
يتبي من الكمية الكبرية من املضبوطات التي أفادت بها بلدان
كام َّ
يف تلك املنطقة دون اإلقليمية .فسواحل رشق أفريقيا ال تُراقبها
مم يجعل هذه املنطقة
دوريات خفر السواحل إالَّ فيام ندرَّ ،
دون اإلقليمية جذَّاب ًة لعصابات االت ِّجار باملخ ِّدرات و ُعرض ًة ألن
تكون نقطة عبور لشحنات الهريوين .ويُه َّرب الهريوين الوارد من
غرب آسيا عرب منطقة رشق أفريقيا دون اإلقليمية لتهريبه بعد
ذلك إىل جنوب أفريقيا وإىل بلدان يف غرب أفريقيا .وفيام ال يزال

الهريوين يُه َّرب عرب خدمات توصيل الربيد الجوي الرسيع ،فيبدو
أ َّن النقل البحري صار هو األسلوب املفضَّ ل لتهريب ذلك املخ ِّدر.
وأفادت حكومتا كينيا وجمهورية تنزانيا املتحدة مبضبوطات كبرية
من الهريوين بني عامي  2010و ،2013بلغ مجموعها زهاء الط َّنني،
مبا يف ذلك كميات ضُ بطت قبالة السواحل ويف العمق الربي .وضبطت
السلطات الكينية ط ًّنا واحدا ً إضافيًّا يف نيسان/أبريل .2014
 -289وأبلغت بلدان يف شامل أفريقيا أيضاً عن مضبوطات
كبرية من الهريوين .ووفقاً للبيانات الوطنية املق َّدمة ،فقد
ازدادت مضبوطات الهريوين يف مرص من نحو  75كيلوغراماً
يف عام  2012إىل  260كيلوغراماً يف عام  .2013واستم َّرت يف
االزدياد كمية الهريوين التي مت ُّر عرب منطقة غرب أفريقيا،
وذلك يف األكرث بواسطة رشكات النقل الجوي التجارية .وقد
شهدت غانا ونيجرييا بصفة عامة الحاالت األكرث تواترا ً يف
كشف وضبط الشحنات املتوسطة الحجم .كام أنَّ هناك
ات ِّجاهاً متنامياً لتهريب الهريوين إىل ليربيا وعربها ،مع وجود
عدد كبري من األشخاص الضالعني يف التهريب بني صفوف أفراد
القوات العسكرية وقوات الرشطة .ويرفد هذا االت ِّجا ُه النم َّو
الذي يشهده سوق االستهالك املحيل يف ليربيا.
 -290وشهدت منطقة الجنوب األفريقي زيادة يف تهريب
الهريوين عرب خدمات الربيد والطرود الدولية .ويف العام املايض،
تنوعت أساليب اإلخفاء وازدادت تعقيدا ً .ويواصل املتَّجِرون
اختبار تطوير عملياتهم يف موانئ جديدة مثل بورت نكورا
وتوسيعها يف موانئ قامئة مثل ديربان ،وكالهام يف جنوب
أفريقيا ،ليك تكون منافذ ممكنة لدخول املخ ِّدرات إىل الجنوب
األفريقي .وال يزال يتع َّرض مواطنون من بلدان الجنوب األفريقي
لالحتجاز ألسباب االشتباه يف كونهم سعا ًة لتهريب املخ ِّدرات
يف مناطق جنوب آسيا وجنوب رشق آسيا وأمريكا الجنوبية.
وال تزال النساء ،وخصوصاً اللوايت ينحدرن من أُرس منخفضة
الدخل ،عرض ًة لالستغالل كسعاة لتهريب املخ ِّدرات.
 -291وزادت مضبوطات الكوكايني التي أبلغت عنها البلدان
يف منطقة رشق أفريقيا ،وبخاصة يف جمهورية تنزانيا املتحدة.
ووفقاً ملكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،فإنَّ
التقديرات تشري إىل أنَّ ما قيمته  160مليون دوالر من الكوكايني
يُتعاطى سنويًّا يف كينيا وجمهورية تنزانيا املتحدة .ويف الفرتة من
 1كانون الثاين/يناير  2009إىل  31آب/أغسطس  ،2014ضبطت
السلطات التنـزانية أكرث من  459كيلوغراماً من الكوكايني،
وألقت القبض عىل أكرث من  2 000شخص .ويف كانون األول/
ديسمرب  ،2013ذكر األمني العام لألمم املتحدة أرقاماً منقول ًة عن
تبي أنَّ القيمة
مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية ِّ
املق َّدرة للكوكايني الذي يجري تهريبه عرب غرب أفريقيا ومنطقة
الساحل قد بلغت نحو  1.25مليار دوالر سنويًّا.

الفصل الثالث -تحليل الوضع العالمي

(ب) املؤ ِّثرات العقلية
مؤشات عىل تزايد تعاطي املنشِّ طات األمفيتامينية
 -292هناك ِّ
يف أفريقيا ،مع أنه ال توجد بيانات شاملة ومح َّدثة لجميع
بلدان املنطقة.
 -293ويف تط ُّور ُمقلق ،استم َّر تهريب املنشِّ طات األمفيتامينية
عرب منطقة رشق أفريقيا (إثيوبيا وكينيا عىل سبيل املثال) لشحنها
بعد ذلك بالطائرات إىل منطقتي رشق آسيا وجنوب رشق آسيا.
ففي عامي  2012و ،2013عىل سبيل املثال ،أبلغت السلطات
يف كينيا عن العديد من مضبوطات األمفيتامني وامليثامفيتامني،
املو َّجهة أساساً إىل ماليزيا واليابان ،يف مطار نريويب الدويل.
 -294وال تزال كميات كبرية من امليثاكوالون وسالئفه ت ُضبط
يف موزامبيق وجنوب أفريقيا .وقد ضُ بط ما يزيد عىل  3أطنان
من امليثاكوالون يف جوهانسربغ بجنوب أفريقيا يف آذار/مارس
 .2014وباإلضافة إىل ذلك ،فإنَّ الضبطيات التي نُفِّذت مؤ َّخرا ً
يف شامل موزامبيق قد شملت  605كيلوغرامات من ن-حمض
أسيتيل األنرتانيل ،وهو مادة سليفة ت ُستخدم يف صنع امليثاكوالون
عىل نحو غري مرشوع .ويُعتقد أنَّ ذلك العقَّار يُصنع ألغراض
االستهالك املحيل يف منطقة الجنوب األفريقي ،وخصوصاً يف
جنوب أفريقيا.

(ج) السالئف
 -295يف عام  ،2013استندت حكومات زمبابوي وسرياليون
وكينيا وليبيا إىل حقِّها ،مبوجب الفقرة ( 10أ) من املادة  12من
اتفاقية سنة  ،1988وصارت تشرتط اإلشعار السابق للتصدير
بشأن جميع املواد املدرجة يف الجدولني األول والثاين من اتفاقية
سنة  ،1988مبا يف ذلك املستحرضات الصيدالنية التي تحتوي
عىل اإليفيدرين والسودوإيفيدرين والزيوت الغنية بالسافرول.
وحتى  1متوز/يوليه  ،2014كان  14بلدا ً من أصل  54بلدا ً
أفريقيًّا قد أخذ باالستناد إىل الفقرة ( 10أ) من املادة .12
 -296وال تزال أفريقيا تعاين من االت ِّجار بالكيمياويات السليفة
املستخ َدمة يف صنع املنشِّ طات األمفيتامينية ،وال سيام سالئف
اإليفيدرين والسودوإيفيدرين ،عىل نحو غري مرشوع .ووفقاً
للمعلومات املق َّدمة عرب نظام اإلخطار بحوادث السالئف التابع
تبي أ َّن الحوادث املبلَّغ عنها منذ كانون األول/ديسمرب
للهيئة ،فقد َّ
 2013قد شملت البلدان األفريقية التالية :إثيوبيا ،جمهورية
تنزانيا املتحدة ،جنوب أفريقيا ،زمبابوي ،كينيا ،مالوي ،موزامبيق،
نيجرييا .ويف ما نسبته  63يف املائة من الحاالت التي أُبلغ عنها أثناء
الفرتة املشمولة باالستعراض ،ذُكرت بلدا ٌن أفريقية ،وبالتحديد
إثيوبيا وجنوب أفريقيا ومالوي ،كبلدان مقصد لشحنات
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اإليفيدرين والسودوإيفيدرين الواردة أصالً من الهند .كام كانت
هناك زيادة ملحوظة يف ترسيب السالئف املستخ َدمة يف صنع
املنشِّ طات األمفيتامينية إىل منطقة غرب أفريقيا .ومل يس ِّجل يف
نظام اإلخطار بحوادث السالئف سوى  9بلدان أفريقية حتى اآلن.
وتهيب الهيئة بجميع الحكومات يف املنطقة أن تتس َّجل يف نظام
اإلخطار بحوادث السالئف من أجل زيادة وتسهيل التشارك يف
املعلومات املتعلقة بترسيب السالئف واالتِّجار بها.

(د) املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية
 -297ال يزال تعاطي الرتامادول ،وهو من عقاقري الوصفات
الطبية شبه األفيونية غري الخاضعة للمراقبة الدولية ،يبعث عىل
القلق يف عدد من البلدان األفريقية ،وال سيام يف شامل أفريقيا.
ويف عام ُ ،2013وضع الرتامادول تحت املراقبة الوطنية يف مرص،
حيث يجري تعاطيه عىل نطاق واسع .ووفقاً للبيانات املق َّدمة
من السلطات املرصية ،فقد تناقصت مضبوطات الرتامادول من
 650مليون قرص يف عام  2012إىل  27مليون قرص يف عام
 .2013وحسبام أُبلغ عنه فإنَّ هذا االت ِّجاه املرتاجع يُعزى إىل
إنفاذ تدابري جديدة صارمة بخصوص هذه املادة .وحسبام أُبلغ
عنه أيضاً فإنَّ تعاطي الرتامادول واالت ِّجار به أخذ يزداد مؤ َّخرا ً
يف ليبيا .وباإلضافة إىل ذلك ،فقد أبلغت نيجرييا عن تعاطي
الرتامادول ،وقامت بجد َولته كدواء خاضع للمراقبة.
 -298واملعلومات املتاحة بشأن االت ِّجار باملؤثِّرات النفسانية
الجديدة وتعاطيها يف منطقتي رشق أفريقيا وشامل أفريقيا
أقل من
محدودة .بيد أنَّ انتشار هذه املواد يف أفريقيا يبدو َّ
انتشارها يف سائر املناطق .فلم يبلِّغ عن ظهور مؤثِّرات نفسانية
جديدة يف الفرتة بني عامي  2008و 2013إالَّ  11بلدا ً أفريق ًّيا.
 -299وال يزال تناول القات ( ،)Catha edulisوهو مادة نباتية
غري خاضعة للمراقبة الدولية ،منترشا ً عىل نطاق واسع يف بعض
البلدان األفريقية وبني جاليات املغرتبني من تلك البلدان .ويُزرع
القات يف رشق أفريقيا ،يف إثيوبيا وكينيا بالدرجة األوىل ،حيث
يشيع تعاطيه أيضاً .وبالرغم من املخاطر الصحية املرتبطة مبضغ
أوراق القات ذات التأثري الخفيف املهلوِس واملنشِّ ط نفسان ًّيا،
فإنَّ القات يُستهلك عىل نطاق واسع يف املنطقة ،وخصوصاً يف
إثيوبيا وجيبويت والصومال ،وإىل ح ٍّد أقل يف مدغشقر .وباإلضافة
إىل ذلك ،يتزايد تصدير هذه املادة أو تهريبها إىل بلدان ومناطق
أخرى إلمداد جاليات املغرتبني ،وال سيام الجاليات القادمة من
إثيوبيا والصومال وكينيا واليمن.
 -300وقد أ َّدت املخاوف من األرضار املرتبطة بالقات وبخلطه
مع مواد أخرى ،إىل وضعه تحت املراقبة يف إريرتيا وجمهورية
تنزانيا املتحدة ورواندا والسودان ومدغشقر .ومع ذلك ،فإنَّ
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تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

الكميات املضبوطة من القات يف أفريقيا ال تزال قليل ًة نسبيًّا،
وهو ما ميكن أن يُعزى إىل أنَّ هذه املادة ال تزال مرشوعة يف
بلدان مثل إثيوبيا وجيبويت والصومال وكينيا .ووفقاً ملكتب األمم
املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،فإنَّ مضبوطات القات
املبلَّغ عنها منذ عام  2004يف أفريقيا قد تراوحت ما بني طن
واحد و 10أطنان سنويًّا.

البرشية وفريوس االلتهاب الكبدي بني متعاطي الهريوين
بالحقن .ويف كينيا ،وضعت وزارة الصحة ونرشت سياسة وطنية
عامة للوقاية من فريوس نقص املناعة البرشية وعالج متعاطي
املخ ِّدرات بالحقن ورعايتهم .ووفقاً للمعلومات املتاحة للهيئة،
فإنَّ هناك نحو  50 000شخص من متعاطي املخ ِّدرات بالحقن يف
كينيا؛ والهريوين هو املخ ِّدر الرئييس الذي يجري تعاطيه بالحقن.

 -301وأبلغت بوركينا فاسو عن تعاطي الداتورا ،وهي نبتة
تحتوي عىل خليط من املواد املضادة إلفرازات الكولني .ويشيع بني
أوساط الشباب يف بوركينا فاسو تناول الداتورا بغليِها مع الشاي.

 -306وال يزال مع َّدل االنتشار السنوي لتعاطي الق َّنب مرتفعاً يف
العديد من البلدان يف أفريقيا .وحسبام أُبلغ عنه ،فإ َّن نحو ث ُلثي
عدد األشخاص الذين تس َّجلوا لتلقِّي العالج من املخ ِّدرات يف أفريقيا
قد ذكروا الق َّنب باعتباره العقَّار الرئييس الذي يتعاطونه .وتوجد
أعىل مع َّدالت انتشار تعاطي الق َّنب بني السكان البالغني يف غرب
ووسط أفريقيا ،بنحو  12.4يف املائة.

 -٥التعاطي والعالج
 -302يفتقر العديد من البلدان يف أفريقيا إىل القدرات والنظم
الالزمة لرصد تعاطي املخ ِّدرات وجمع البيانات املتعلقة باملخ ِّدرات
وتحليلها .ومن ث َّم فإ َّن تقييم مدى تعاطي املخ ِّدرات وأمناطه يف
املنطقة ،مبا يف ذلك تحديد نسب انتشار دقيقة ،ال يزال يشكِّل
املختصة .وعالوة عىل ذلك ،فكثريا ً
تح ِّدياً أمام السلطات الوطنية
َّ
ما تكون نُظُم الرعاية الصحية الوطنية غري مالمئة وغري قادرة عىل
الوفاء باحتياجات السكان املحليني فيام يتعلق بعالج املرتهنني
للمخ ِّدرات وإعادة تأهيلهم .ويف بعض الحاالت ،تكون مثل هذه
املرافق غري موجودة أو تعتمد يف وجودها عىل مساعدات من
املنظامت الدولية أو املنظامت غري الحكومية.
 -303وقد قامت بعض البلدان يف املنطقة بخطوات ملموسة
لتحسني النظُم الوطنية الخاصة بعالج االرتهان للمخ ِّدرات .وعىل
تحسنت هذه العالجات يف إثيوبيا وجمهورية
سبيل املثال ،فقد َّ
تنزانيا املتحدة والسنغال وسيشيل وكينيا وموريشيوس ،وذلك يف
األكرث نتيجة ملبادرات استهدفت بناء القدرات وتطوير املهارات.
تحسن يف القدرة
كام أبلغت إريرتيا وبوروندي ومدغشقر عن ُّ
عىل التعامل مع العالج من تعاطي املخ ِّدرات .ويف أفريقيا ،يبلغ
مع َّدل انتشار اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية بني متعاطي
املخ ِّدرات بالحقن  12.1يف املائة.
 -304وعقدت إريرتيا أول حلقة عمل لها يف موضوع إسداء
املشورة بشأن املخ ِّدرات ،فيام نرش مرصد املخ ِّدرات الوطني
يف كينيا ،والذي يجمع البيانات املتعلقة بإنفاذ القانون والصحة
ويحلِّلها ،تقريرين يف هذا املوضوع .وأُجريت دراسة جدوى إلنشاء
مرصد مخ ِّدرات وطني مشابه يف جمهورية تنزانيا املتحدة.
تستهل يف أواخر عام
َّ
 -305وكانت حكومة كينيا تخطِّط ألن
 2014برنامجاً وطنيًّا لعالج متعاطي املواد األفيونية بامليثادون.
وتهدف هذه املبادرة إىل تحسني جودة حياة متعاطي الهريوين
والوقاية من وقوع حاالت عدوى جديدة بفريوس نقص املناعة

 -307وعىل الرغم من عدم إجراء دراسات استقصائية شاملة
أو متينة األساس عىل الصعيد الوطني بشأن مستويات تعاطي
أي من بلدان منطقة الجنوب األفريقي دون
املخ ِّدرات يف ٍّ
مؤشات من جنوب أفريقيا عىل زيادة تعاطي
اإلقليمية ،فثمة ِّ
الهريوين وامليثامفيتامني وامليثكاثينون .وتشري البيانات الواردة
من مراكز عالج املخ ِّدرات يف جنوب أفريقيا إىل عودة الستهالك
امليثاكوالون وانخفاض يف استهالك الكوكايني.
 -308ويف منطقتي رشق أفريقيا وشامل أفريقيا ،مل يُبلِّغ عن
تعاطي األمفيتامني إالَّ الجزائر وكينيا ومرص .ويف كينيا ،بلغ
مع َّدل انتشار تعاطي األمفيتامني ولو ملرة واحدة عىل األقل
يف العمر بني أطفال املدارس الثانوية يف نريويب  2.6يف املائة.
يخص سائر بلدان املنطقة.
ومل ت ُق َّدم بيانات حديثة فيام ُّ
 -309وشهدت نيجرييا زياد ًة يف تعاطي الكوكايني والهريوين
يف عام  .2013واستُهلَّت التحضريات للقيام بدراسة استقصائية
وطنية لتعاطي املخ ِّدرات ،جنباً إىل جنب مع تصميم نظام وطني
لرصد املخ ِّدرات ،يف نيجرييا يف ذلك العام .وأبلغت وكاالت إنفاذ
قوانني املخ ِّدرات يف توغو عن ات ِّجاه عام لزيادة تعاطي األدوية
التي تحتوي عىل مؤثِّرات عقلية ،وكذلك تعاطي الرتامادول.
 -310كام سلَّطت التقارير الواردة من جميع أنحاء أفريقيا
الضوء عىل أنَّ الشباب يشكِّلون نسب ًة كبري ًة من متعاطي
املخ ِّدرات .ففي بنن ،عىل سبيل املثال ،كان  45يف املائة من
متعاطي املخ ِّدرات من الشباب ،مبتوسط عمر قدره  22سنة.
ويف عام  ،2014أفادت الكامريون بأنَّ ما متوسطه خمسة إىل
ستة آالف مريض سنويًّا تلقَّوا العالج يف العاصمة من أمراض
متعلقة بتعاطي املخ ِّدرات أو املؤثِّرات العقلية ،وأنَّ ما بني
 75و 80يف املائة من حاالت دخول املستشفى بسبب تعاطي
املخ ِّدرات كانت ألفراد ترتاوح أعامرهم بني  15و 39سنةً .كام
أي
أنَّ عددا ً كبريا ً من البلدان يف جميع أنحاء أفريقيا ليس لديه ُّ

الفصل الثالث -تحليل الوضع العالمي

متخصصة يف عالج االرتهان للمخ ِّدرات ،مبا يف ذلك مرافق
مرافق
ِّ
إعادة التأهيل ،أو ليس لديه املؤسسات أو القدرات اللوجستية
لتقديم العالج يف جميع أنحاء البلد.

باء -القارة األمريكية
أمريكا الوسطى والكاريبي
 -١التط ُّورات الرئيسية
 -311بالنظر إىل املوقع الجغرايف لبلدان منطقة أمريكا الوسطى
والكاريبي وضعف املؤسسات الحاكمة فيها ،ال تزال هذه البلدان
تتع َّرض لالستغالل من جانب العصابات املحلية وجامعات الجرمية
املنظَّمة الدولية باعتبارها منطق ًة للمرور العابر وإعادة شحن
املخ ِّدرات غري املرشوعة التي تنشأ يف أمريكا الجنوبية وتو َّجه
إىل األسواق االستهالكية يف أمريكا الشاملية وأوروبا .كام يبدو
أ َّن االستهالك املحيل للمخ ِّدرات غري املرشوعة آخذ يف التزايد
يف العديد من بلدان املنطقة .وفضالً عن ذلك ،متثِّل التح ِّديات
األمنية املرتبطة بتجارة املخ ِّدرات ،مبا يف ذلك ارتفاع مستويات
العنف وغسل األموال والفساد وغريها من األنشطة غري املرشوعة،
مشكالت مل َّحة لبلدان املنطقة.
 -312وال تزال كوستاريكا وهندوراس موضعني رئيسيني إلعادة
الشحن .وقد ازدادت كمية الكوكايني امله َّربة عرب أمريكا الوسطى،
وخصوصاً عىل طول الحدود بني غواتيامال وهندوراس ،يف أعقاب
تكثيف الجهود إلنفاذ قوانني مكافحة املخ ِّدرات يف املكسيك.
 -313وتشري التقديرات إىل أ َّن أكرث من  80يف املائة من جميع
كميات الكوكايني امله َّربة إىل الواليات املتحدة مت ُّر عرب هذه
املنطقة .وهناك ات ِّجاه متنام أيضاً إلنتاج املخ ِّدرات عىل نحو غري
مرشوع يف املنطقة .فالق َّنب يجري إنتاجه يف الغالب بكميات
قليلة ألغراض االستهالك املحيل .وت ُ َع ُّد غواتيامال ُمنتجاً صغريا ً ،وإن
كان متنامياً ،لخشخاش األفيون .وعىل الصعيد اإلقليمي ،مث َّة ات ِّجاه
متنام إلنتاج وتهريب مؤثِّرات نفسانية جديدة .فقد بدأ امله ِّربون
يف املنطقة يف التح ُّول نحو استرياد كيمياويات سليفة غري مجد َولة
لصنع امليثامفيتامني باستخدام أساليب بديلة الجتناب إجراءات
املراقبة اإلقليمية األش ِّد رصامة التي بدأ تطبيقها منذ عام .2011
 -314وما زال االتِّجار بالكوكايني ميثِّل أه َّم املصادر املربحة
لدخل جامعات الجرمية املنظَّمة يف أمريكا الوسطى ،ومن ث َّم فقد
أ َّدت املنافسة املست ِع َّرة يف االتِّجار به إىل رفع مستوى العنف يف
املنطقة .وأخذت موجة العنف األخرية تؤث ِّر تأثريا ً ملحوظاً عىل
الجزء الشاميل من أمريكا الوسطى :بليز والسلفادور وغواتيامال
وهندوراس .فام زال مع َّدل جرائم القتل يف هندوراس من أعىل
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املع َّدالت املس َّجلة .وتقع أكرث املناطق إثارة للقلق فيام يتعلق
بالعنف مبحاذاة ساحل هندوراس وعىل جانبي الحدود بني غواتيامال
وهندوراس ويف غواتيامال مبحاذاة الحدود مع بليز واملكسيك.
 -315أ َّما البلدان التي تشهد ارتفاعاً حا ًّدا يف مع َّدالت جرائم
رضر هي أيضاً
القتل ،مثل السلفادور وغواتيامال وهندوراس ،فتت َّ
بقدر بالغ بطرائق أخرى من ج َّراء تهريب املخ ِّدرات عرب أراضيها.
ويُعتقد أ َّن مشكلة املخ ِّدرات أسهمت يف ارتفاع مستويات العنف
مم أ َّدى إىل تحميل نظام
يف الشارع والفساد املرتبط باملخ ِّدراتَّ ،
العدالة الجنائية أعباء فوق طاقته .ويُق َّدر أ َّن هناك أكرث من
 900عصابة ،أو "مارا" كام ت ُس َّمى ،يتجاوز مجموع أعضائها السبعني
ألفاً ،ناشطة حال ًّيا يف أمريكا الوسطى .ويف السلفادور وغواتيامال
وهندوراس ،تبلغ نسبة جرائم القتل املرتبطة بالعصابات  15يف
املائة وترتبط ارتباطاً وثيقاً بأنشطة االت ِّجار يف املخ ِّدرات.
 -316وتحيط الهيئة علامً باملباحثات والنقاشات التي دارت
مؤ َّخرا ً داخل املنطقة بشأن كيفية التص ِّدي للتح ِّديات والعواقب
التي ينطوي عليها صنع املخ ِّدرات واالت ِّجار فيها وتعاطيها عىل نحو
ومم له داللة هامة أ َّن هذه املباحثات والنقاشات
غري مرشوعَّ .
أُجريت برعاية منظمة الدول األمريكية ،وسعت إىل تحديد
أساليب جديدة يف التعامل مع التح ِّدي الذي ينطوي عليه صنع
العقاقري واالت ِّجار فيها وتعاطيها عىل نحو غري مرشوع .ويتمثَّل
أحد الدوافع امله َّمة لهذا النقاش يف السعي إىل وضع سياسات
تسهم يف الح ِّد من الجرمية والعنف والفساد يف املنطقة .وتو ُّد
الهيئة أن تلفت االنتباه إىل أ َّن جميع هذه املقرتحات ال ب َّد أيضاً
من قياسها عىل أساس ات ِّساقها مع املعاهدات الدولية ملراقبة
املخ ِّدرات والتي أصبحت جميع دول املنطقة طرفا فيها.

 -2التعاون اإلقليمي
 -317أُطلق الربنامج اإلقليمي ملكتب األمم املتحدة املعني
باملخ ِّدرات والجرمية للفرتة  ،2016-2014يف نيسان/أبريل ،2014
دعامً السرتاتيجية الجرمية واألمن للجامعة الكاريبية (كاريكوم).
وقد ُص ِّمم الربنامج بالتعاون الوثيق مع أمانة الجامعة الكاريبية،
والوكالة املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة الجرمية واإلجراءات
األمنية التابعة للجامعة الكاريبية ،ونظام األمن اإلقليمي ،ونظام
مراقبة أمن وسالمة الطريان يف منطقة الكاريبي ،والدول األعضاء
يف املنطقة .ويشتمل الربنامج عىل املجاالت التالية( :أ) مكافحة
الجرمية املنظَّمة العابرة للحدود الوطنية وأنشطة االتِّجار غري
املرشوع واإلرهاب؛ (ب) مكافحة الفساد وغسل األموال؛ (ج) منع
الجرمية وإصالح نظم العدالة الجنائية؛ (د) تعاطي املخ ِّدرات
والوقاية منه وعالجه وفريوس نقص املناعة البرشية/األيدز؛
(ﻫ) إجراء البحوث وتحليل االت ِّجاهات والتحاليل الجنائية.
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المخدرات 2014
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

 -318ويف نيسان/أبريل ُ ،2014عقد مؤمتر عائدات الجرمية  -3الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية
يف دومينيكا .وحرض املؤمتر محقِّقون وم َّدعون عا ُّمون يف مجال
القضايا املالية من  17والي ًة قضائي ًة يف منطقة رشق الكاريبي.

 -319وأُجريت عملية تدريبية عنوانها :رياح التجارة "تريد
ويندز" يف أنتيغوا وبربودا يف حزيران/يونيه  .2014و ُعقد مؤمتر
قمة بشأن الحظر البحري واملالحقة القضائية يف آب/أغسطس
 ،2014حيث جمع عاملني يف األجهزة املعنية بإنفاذ القوانني
البحرية ومحقِّقني من الرشطة الربية وم َّدعني عا ِّمني وقضاة بغية
تحسني التنسيق اإلقليمي والتعاون الوطني فيام يتعلق بتوحيد
إجراءات جمع األدلة وتوثيق أساليب التح ِّري.
 -320ويف متوز/يوليه عام ُ ،2014عقد االجتامع العادي الخامس
والثالثون ملؤمتر رؤساء حكومات الجامعة الكاريبية يف أنتيغوا
وبربودا .وات َّفق رؤساء الحكومات عىل إنشاء لجنة إقليمية بشأن
تقص للمسائل االجتامعية واالقتصادية والصحية
الق َّنب إلجراء ٍّ
والقانونية املحيطة بتعاطي الق َّنب يف أمريكا الوسطى والكاريبي،
التغيات املحتملة يف التصنيف الحايل
وإسداء املشورة بشأن
ُّ
للق َّنب كمخ ِّدر.
 -321ويف أيلول/سبتمرب ُ ،2014عقدت يف مدينة غواتيامال
الدورة االستثنائية السادسة واألربعون ملنظمة الدول األمريكية،
التي جمعت مسؤولني من  35دول ًة عضوا ً يف املنظمة ،من أجل
التباحث يف السياسات العامة بشأن مكافحة املخ ِّدرات .وأثناء
تلك الدورة ،اعتمدت الجمعية العامة للمنظمة قرارا ً عنوانه:
أفكار ومبادئ توجيهية لصياغة ومتابعة سياسات شاملة للتص ِّدي
ملشكلة املخ ِّدرات العاملية يف القارة األمريكية ،سلَّمت فيه بأهمية
تنفيذ اتفاقيات األمم املتحدة بشأن املخ ِّدرات ،والتي تشكِّل إطار
مراقبة املخ ِّدرات الخاص بالنظام الدويل ،وكذلك برضورة أن تنظر
الدول يف الحرص بانتظام عىل استعراض السياسات العامة بشأن
املخ ِّدرات ،لضامن شمولها وتركيزها عىل رفاهة األفراد الصحية
والنفسية ،من أجل التص ِّدي للتح ِّديات الوطنية وتقييم تأثري تلك
السياسات وفعاليتها.
 -322وخالل عام  ،2014ق َّدم برنامج الكاريبي السرتداد األصول
املتأت ِّية من األنشطة اإلجرامية الدعم من خالل توفري اإلرشاد عىل
أساس "حاالت ح َّية" من أجل تعزيز قدرات وحدات االستخبارات
املالية واملحقِّقني املاليني وامل َّدعني العا ِّمني والقضاة/قضاة املحاكم
الجزئية يف التعامل مع قضايا اسرتداد األصول املالية واملضبوطات
النقدية وغسل األموال .والهدف من هذا الربنامج هو بناء القدرات
عىل مكافحة الجرمية املنظَّمة الخطرية ،وخصوصاً االت ِّجار باملخ ِّدرات،
وذلك باالستفادة التامة من الترشيعات الخاصة بعائدات الجرمية
وغسل األموال.

 -323يف ترشين الثاين/نوفمرب ُ ،2013عقدت حلقة دراسية
نظَّمتها وزارة الداخلية يف كوستاريكا ،حول منع ترسيب سالئف
املخ ِّدرات يف منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي .وكان من بني
املشاركني إدارة رشطة املخ ِّدرات وهيئة التفتيش املايل ،وإدارة
الكيمياء التحليلية ،وإدارة علوم األدلة والتحليالت الجنائية
(الطب الرشعي) ،وإدارة التحقيقات القضائية ،ووحدة الرصد
املشرتكة التابعة لربنامج مراقبة الحاويات ،ووحدة كالب رشطة
السجون ،ورشطة املطار ،ودائرة املراقبة الجوية ،ووحدة الكالب
التابعة لوزارة العدل ،ووحدة رصد السالئف والتفتيش عنها.
 -324وأبلغت كوستاريكا ،يف شباط/فرباير  ،2014عن اعتامدها
القانون رقم  9161يف عام  ،2013الذي يتض َّمن تعديالً شامالً
للقانون رقم  8204بشأن العقاقري املخ ِّدرة واملؤثِّرات العقلية
واملخ ِّدرات غري املرشوعة وأنشطة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
ذات الصلة .ويستحدث التعديل أدوات قانونية وآليات لتسهيل
إدارة األصول املالية املضبوطة يف الحاالت التي تنطوي عىل االتِّجار
رصف يف هذه األصول.
باملخ ِّدرات والجرمية املنظَّمة ،والت ُّ
 -325ويف بربادوس ،أُ ِع َّدت يف عام  2013الخطة الوطنية ملكافحة
املخ ِّدرات للفرتة  ،2018-2014وكان من املنتظر أن تصدر املوافقة
عليها يف عام  .2014وأُنشئت شبكة بربادوس ملعلومات املخ ِّدرات،
إىل جانب مرصد للمخ ِّدرات ،بدعم من منظمة الدول األمريكية،
من أجل مواصلة تيسري تحسني جمع البيانات وتقييم املعلومات
املتعلقة باملخ ِّدرات.
 -326ويف غرينادا ،اعتُمد قانون النزاهة يف الحياة املهنية
العمومية يف عام  .2013ويشرتط القانون الجديد عىل جميع
املوظفني العموميني اإلبالغ عن دخلهم وأصولهم املالية الشخصية.
وفضالً عن ذلك ،اعتمدت غرينادا قانون حامية الشهود لعام
 ،2014إىل جانب ترشيع لالعرتاف باملحكمة الجنائية الدولية،
وقانون جديد للم َّدعني العامني.
 -327ونظرت جامايكا يف إدخال تعديالت عىل ترشيعاتها
الحالية بحيث يُسمح فيها بحيازة  57غراماً من الق َّنب
لالستعامل الشخيص لغري األغراض الطبية .وسوف يعقب اعتامد
التعديالت إصدار إطار قانوين وتنظيمي رقايب لضامن توافق
التعديالت مع التزامات البلد مبوجب االتفاقيات الدولية ملراقبة
املخ ِّدرات .وبنا ًء عليه ،تصبح حيازة أوقيتني ( 57غراماً) أو أقل
من الق َّنب مخالف ًة ال تستوجب التوقيف ،رهناً بتوقيع عقوبة
نقدية ،وال تُضاف املخالفة إىل السجل الجنايئ .ويحال مرتكب
املخالفة ،عالوة عىل ذلك ،إىل برنامج عالج وإعادة تأهيل
متعاطي املخ ِّدرات.
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 -328وتواصل السلفادور تنفيذ اسرتاتيجيتها الوطنية ملكافحة
املخ ِّدرات للفرتة  .2015-2011والهدف الرئييس من هذه
االسرتاتيجية هو الح ُّد من تعاطي املخ ِّدرات ومكافحة االت ِّجار
غري املرشوع بها وما يتصل باملخ ِّدرات من جرائم .وتتض َّمن
االسرتاتيجية خطة عمل تستند إىل صكوك وطنية ودولية ملراقبة
املخ ِّدرات ،مثل اسرتاتيجية نصف الكرة الغريب ملكافحة املخ ِّدرات
صادرة عن لجنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخ ِّدرات
(سيكاد) التابعة ملنظمة الدول األمريكية.
 -329ويف السلفادور ،يعمل مركز استخبارات الرشطة ووحدة
مكافحة الجرائم السيربانية يف شعبة التحقيقات بتعاونٍ وثيق مع
مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية لتوفري حلقات
عمل تدريبية حول التحليل الجنايئ .وزيادة إىل ذلك ،فإ َّن املرشوع
املس َّمى "ميثاق سانتو دومينغو  -واآللية املشرتكة بني منظومة
تكامل أمريكا الوسطى ومكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات
والجرمية" يق ِّدم الدعم إىل الرشطة املدنية الوطنية يف السلفادور،
ووكالة التحقيقات القضائية يف كوستاريكا ،لتعزيز قدراتهام عىل
مكافحة الجرمية املنظَّمة.
 -330ويف بنام ،واصلت املؤسسات الوطنية عملية تعزيز و/أو
إعادة هيكلة نظم االستخبارات الوطنية لديها .وتعمل املديرية
الوطنية ملعلومات الرشطة ،بدعمٍ من مكتب األمم املتحدة
املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،عىل تعزيز خطتها للتنمية املؤسسية،
وعنوانها خطة أوريون ،والتي تهدف أساساً إىل رفع قدرات املديرية
إىل املستوى األمثل فيام يتعلق بإنتاج املعلومات االستخباراتية عن
األهداف اإلجرامية التي ته ِّدد السالمة العامة.

 -4الزراعة واإلنتاج والصنع واال ِّتجار
(أ)

املخ ِّدرات

 -331ال تزال جامايكا أكرب بلد منتج ومص ِّدر ل ُعشبة الق َّنب عىل
نحو غري مرشوع يف أمريكا الوسطى والكاريبي ،مبا تبلغ نسبته
حوايل ث ُلث إجاميل الق َّنب املنتج يف الكاريبي .ولوحظ حدوث
زيادة يف إنتاج املخ ِّدرات يف بلدان أخرى وخصوصاً يف دومينيكا
وسانت فنسنت وجزر غرينادين .وأصبحت جامايكا أيضاً مركزا ً
محوريًّا لالت ِّجار بالكوكايني بفعل تغيري دروب االت ِّجار بسبب تعزيز
ومم زاد من
تدابري مكافحة االتِّجار باملخ ِّدرات يف أمريكا الالتينيةَّ .
تعقُّد هذه املشكلة أ َّن الجامعات اإلجرامية الجامايكية تستخدم
الشبكات املحكَمة التي أنشأتها أصالً لالتِّجار بالق َّنب يف االت ِّجار
بالكوكايني كذلك.
 -332ويف جامايكا أيضاً ،تجري عمليات تهريب املخ ِّدرات يف
املطارات (بواسطة سعاة املخ ِّدرات ،واألمتعة املشحونة ،وبضائع
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الشحن الجوي) ويف املوانئ البحرية (بواسطة الحاويات ،وسفن
البضائع ،وتعليق عبوات مغمورة بأجسام السفن ،وسفن الصيد،
والزوارق الرسيعة) .ويجري تداول املخ ِّدرات غري املرشوعة
مقابل املال والسالح وغريهام من السلع ،ويُستخدم جزء كبري من
العائدات يف تعزيز األنشطة اإلجرامية .وال يزال ميناء كينغستون
وخليج مونتيغو ،اللذان يستخدمان يف حركة نقل الجزء األكرب من
شحنات ُعشبة الق َّنب والكوكايني املنقولة يف حاويات إىل أوروبا
وأمريكا الشاملية ،يواجهان تح ِّديات خطرية تشمل الفساد والعنف
والتخويف والتحايل عىل الضوابط القانونية .وإضافة إىل ذلك،
غالباً ما يت ُّم ربط املخ ِّدرات غري املرشوعة يف قاع سفن الشحن
املتَّجهة إىل ترينيداد وتوباغو وسورينام وغيانا .ويف عام ،2013
جاءت جامايكا يف الدرجة الثانية بني بلدان منطقة الكاريبي
من حيث ارتفاع مع َّدالت جرائم القتل التي ت َّم اإلبالغ عنها
(بعد درجتي سانت كيتس ونيفيس األدىن بكثري) ،حيث ُس ِّجلت
 1 197واقعة قتل ،بارتفاع قدره  9يف املائة عن عام  2012الذي
شهد  1 099واقعةً.
 -333ومتكَّنت الحكومة الجامايكية يف عام  2013من القضاء عىل
 247هكتارا ً من نبتة الق َّنب ،مقارن ًة مبا مقداره  711هكتارا ً يف عام
 .2012وقُ ِّدرت املساحة اإلجاملية لزراعة نبتة الق َّنب يف جامايكا
مبا يبلغ  15 000هكتار ،من مجموع مساحة األرايض الصالحة
للزراعة والتي تبلغ حوايل  120 000هكتار .وتشري اإلحصاءات
إىل ضبط  30 900كيلوغرام من الق َّنب يف عام  ،2013مقارن ًة
مبا مقداره  66 832كيلوغراماً يف عام  .2012وتركِّز منظامت
االت ِّجار بالق َّنب يف جامايكا عىل تهريبه مبارش ًة إىل كندا واململكة
املتحدة ،وكذلك إىل جزر البهاما والجمهورية الدومينيكية وجزر
كاميان وهايتي ،لشحنها بعد ذلك إىل أوروبا وأمريكا الشاملية.
وإضاف ًة إىل ذلك ،ازدادت شحنات ُعشبة الق َّنب املو َّجهة إىل
بربادوس وترينيداد وتوباغو وسورينام وغيانا وكوراساو ،أحياناً يف
مقابل تهريب الكوكايني مرة أخرى إىل جامايكا .ومل يدخل الهريوين
وعقَّار "إكستايس" إىل السوق املحلية يف جامايكا بكميات قليلة
إالَّ خالل السنوات القليلة املاضية.
 -334وفيام يتعلق بالكوكايني ،تشري اإلحصاءات الرسمية إىل
ضبط  1 230كيلوغراماً من الكوكايني يف جامايكا يف عام ،2013
مقارنة مبا مقداره  338كيلوغراماً يف  .2012وال تزال جامعات
الجرمية املنظَّمة من أمريكا الجنوبية والوسطى والجامعات
تستغل ضعف ال ُبنى التنظيمية لدى الدولة والرشطة يف
ُّ
املحلية
البلد .ويؤ ِّدي الفساد وسهولة التسلُّل عرب الحدود البحرية ،مع
انعزال الشواطئ والقرى الساحلية ووضع البلد كمقصد سياحي
رائج ومنطقة رئيسية إلعادة شحن الحاويات ،إىل تيسري االت ِّجار
باملخ ِّدرات عىل نحو غري مرشوع بني جامايكا وأمريكا الشاملية
وأوروبا وأماكن أخرى يف منطقة البحر الكاريبي.
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المخدرات 2014
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

 -335بربادوس ال ت ُ َع ُّد من البلدان الرئيسية املنتجة للمخ ِّدرات.
ومع ذلك ،فقد ُعرث عىل زراعات الق َّنب يف حقول قصب السكر
واألخاديد وال ِفناءات املغلقة بقرب املنازل الخصوصية .وال يزال
يجري تهريب الكوكايني باستخدام القوارب الخصوصية وسفن
الشحن واليخوت ومراكب الصيد والزوارق الرسيعة .ومن ث َّم ميكن
نقل شحنات املخ ِّدرات غري املرشوعة يف البحر عند إحداثيات
مح َّددة مسبَّقاً باستخدام النظام العاملي لتحديد املواقع (،)GPS
بحيث ميكن للسفن املحلية انتشالها يف عرض البحر .ث َّم يجري
تفريغ الشحنات يف وقت الحق عىل شواطئ مهجورة يف بربادوس.
ويُعتقد أ َّن أغلب شحنات الكوكايني مصدرها كولومبيا ،حيث ت ُه َّرب
عرب جمهورية فنزويال البوليفارية وترينيداد وتوباغو و/أو غيانا
قبل أن تدخل إىل بربادوس ،ومنها ت ُه َّرب إىل أوروبا و/أو أمريكا
أي تقارير عن إنتاج أو تهريب أو استهالك
الشاملية .وال توجد ُّ
امليثامفيتامني أو غريه من املخ ِّدرات املح َّورة.

االت ِّجار باملخ ِّدرات لنقل املخ ِّدرات واألسلحة والنقود ،وإنشاء
رسية.
مختربات ومستودعات ِّ
 -340وضبطت هيئات إنفاذ القانون يف ترينيداد وتوباغو
 110كيلوغرامات من الكوكايني و 3.7أطنان من الق َّنب ،يف الفرتة
ما بني كانون الثاين/يناير وأيلول/سبتمرب  .2013وت َّم إتالف ما
مجموعه  328 600نبتة ق َّنب ناضجة خالل الفرتة نفسها.
 -341وتشكِّل زراعة خشخاش األفيون عىل نحو غري مرشوع يف
أمريكا الوسطى مصدر قلق متزايد للحكومات .فتشري التقارير
عن القضاء عىل املخ ِّدرات إىل أ َّن زراعة خشخاش األفيون آخذة يف
التزايد ،وخصوصاً يف غواتيامال ،إذ ميكن أن توفِّر بديالً عن تراجع
إنتاج األفيون يف كولومبيا .وازدادت كذلك مضبوطات الهريوين
مم ييش باحتامل
عىل امتداد دروب التهريب يف أمريكا الوسطىَّ ،
ارتفاع إنتاج األفيون وعرض الهريوين.

 -336ويشري تقرير التنمية البرشية يف منطقة البحر الكاريبي،

الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،إىل أ َّن بربادوس هي (ب) املؤ ِّثرات العقلية

أحد بلدين (سورينام هي األخرى) من أصل سبعة بلدان تناولتها
دراسة استقصائية( )41كشفت أ َّن مع َّدل جرائم القتل ،مبا يف ذلك
جرائم القتل املرتبطة بالعصابات ،مل يزدد بقدر كبري يف األعوام
االثني عرش املاضية.

 -337وت ُع ُّد بليز أحد بلدان إعادة شحن الكوكايني والكيمياويات
السليفة املستعملة يف إنتاج املخ ِّدرات غري املرشوعة ،مبا يف
ذلك العقاقري االصطناعية .وقد متكَّنت السلطات البليزية ،يف
عام  ،2012من ضبط وإتالف  19.1ط ًّنا من الق َّنب ،و 156ط ًّنا
من الكيمياويات السليفة ،و 114.9كيلوغراماً من الكوكايني،
و 1.4كيلوغراماً من كوكايني "الكراك" و 4.9كيلوغرامات من
امليثامفيتامني البلَّوري.
 -338وال تزال الجمهورية الدومينيكية متثِّل نقطة عبور مهمة
للكوكايني الذي يجري تهريبه من أمريكا الجنوبية ،وخصوصاً
من كولومبيا وفنزويال (جمهورية-البوليفارية) ،إىل الواليات
املتحدة القا ِّرية وبورتوريكو وكندا وأوروبا .وقد متكَّنت السلطات
الدومينيكية ،يف عام  ،2013من ضبط حوايل  10أطنان من
الكوكايني ،و 60كيلوغراماً من الهريوين و 1.3طن من الق َّنب؛ كام
متكَّنت أيضاً من تفكيك مخترب لتوزيع املخ ِّدرات.
 -339كام ت ُ َع ُّد نيكاراغوا جزءا ً من درب رئييس لتهريب الكوكايني
من أمريكا الجنوبية إىل الواليات املتحدة .ويؤ ِّدي ضعف االقتصاد
يف نيكاراغوا ونقص قدرات إنفاذ القانون وأمن الحدود وانخفاض
الكثافة السكانية يف بعض املناطق إىل توفري بيئة مؤاتية ملنظامت
( ((4البلدان الخمسة األخرى التي شملتها الدراسة هي أنتيغوا وبربودا،
ترينيداد وتوباغو ،جامايكا ،سانت لوسيا ،غيانا.

 -٣42يزداد اإلبالغ يف تقارير السلطات يف أمريكا الوسطى عن
صنع املنشِّ طات األمفيتامينية يف املنطقة .فقد بزغ يف اآلونة
كل
األخرية صنع املنشِّ طات األمفيتامينية عىل نحو غري مرشوع يف ٍّ
من بليز وغواتيامال ونيكاراغوا ،وهي بلدان ليس لها تاريخ يذكر
يف صنعه.
 -343وينترش االستعامل غري الطبي للمستحرضات الصيدالنية
التي تحتوي عىل منشِّ طات يف املنطقة .ويعترب تعاطي املسكِّنات
عىل شكل أدوية الوصفات الطبية مشكلة يف السلفادور
وكوستاريكا .وغالباً ما يت ُّم الحصول عىل املواد الالزمة من
مؤشات
الصيدليات من دون وصفة طبية أو عرب اإلنرتنت .ومث َّة ِّ
ت ُنبئ باحتامل حدوث تهريب هذه املستحرضات الصيدالنية فيام
بني بلدان املنطقة.

(ج) السالئف
 -344بالرغم من تشديد الضوابط الرقابية عىل سالئف
املنشِّ طات األمفيتامينية يف املنطقة ،يستمر تأث ُّر أمريكا الوسطى
باالت ِّجار بالسالئف ،وخصوصاً املواد الكيميائية غري الخاضعة
للمراقبة مثل السالئف األولية والكيمياويات املصنوعة بالطلب
غري الخاضعة للمراقبة مبقتىض اتفاقية سنة  .1988وهذا ميثِّل
تح ِّدياً جديدا ً تواجهه السلطات الرقابية وسلطات إنفاذ القانون،
يتعي عليها تحديد الكيمياويات التي ت ُستعمل يف عمليات
التي َّ
اإلنتاج .فعىل سبيل املثال ،ضبطت السلطات املكسيكية كميات
كبرية من امليثيالمني ،وهو مادة ال تخضع للمراقبة الدولية
وتُستعمل يف صنع امليثامفيتامني عىل نحو غري مرشوع وكانت تلك
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الكمية مو َّجهة إىل غواتيامال .وأُبلغ يف عام  2013ألول مرة عن
محاولة لتهريب امليثيالمني من املكسيك إىل نيكاراغوا.
 -345ويُعتقَد بأ َّن كميات كبرية من الكيمياويات السليفة
املستع َملة يف إنتاج امليثامفيتامني أو غريه من العقاقري غري
املرشوعة تُ َّرر عرب بليز يف الطريق إىل املكسيك .فقد ت َّم ضبط
أكرث من  156ط ًّنا من الكيمياويات السليفة وإتالفها يف بليز يف
حزيران/يونيه  2012وحده .ويف ترشين األول/أكتوبر ،2012
متكَّنت الرشطة البليزية من ضبط  5كيلوغرامات من امليثامفيتامني
البلّوري بالقرب من الحدود مع غواتيامال.
 -٣46وفكَّكت غواتيامال  15مختربا ً رسيًّا خالل عام  .2013ث َّم يف
عام  ،2014عمدت املديرية الفرعية العامة للتحليالت واملعلومات
املتعلقة مبكافحة املخ ِّدرات ،وهي جزء من قوات الرشطة الوطنية،
إىل إغالق أحد املختربات .وفضالً عن ذلك ،عرثت السلطات عىل
 92برميالً و 176علب ًة من الكيمياويات السليفة ،وأكياساً من
الصودا الكاوية ،وغاز الربوبان ،وأسطوانات أكسجني ،وأكياساً من
امليثامفيتامني ،ولوازم املخ ِّدرات.

 -5التعاطي والعالج
 -347هناك قيود كثرية تُعيق وضع مبادرات الوقاية والعالج من
تعاطي املخ ِّدرات وتنفيذها بنجاح يف أمريكا الوسطى والكاريبي،
وذلك بسبب محدودية املوارد والقدرات املؤسسية يف بلدان
املنطقة .وقد اضطرت الحكومات بسبب تلك القيود إىل إيجاد
توازن بني أولويات التنمية املتنافسة ورضورة اعتامد تدابري
للوقاية من تعاطي املخ ِّدرات وعالج مدمنيها.
 -348وال تزال مع َّدالت تعاطي الكوكايني يف أمريكا الوسطى
ومنطقة البحر الكاريبي مرتفعةً؛ وباستثناء املنشِّ طات األمفيتامينية،
ال يزال استعامل املواد غري املرشوعة األخرى منخفضاً .وما زال
مع َّدل االنتشار املتوسط التقديري للكوكايني يف أمريكا الوسطى
والكاريبي ،وهو  0.6يف املائة و 0.7يف املائة عىل التوايل ،أعىل
من املتوسط العاملي .وفيام يتعلق بتعاطي شبائه األفيون وعقَّار
"اإلكستايس" يف املنطقة ،أشارت تقديرات مكتب األمم املتحدة
املعني باملخ ِّدرات والجرمية إىل مع َّدل انتشار سنوي يبلغ  0.2يف
أقل من املتوسط العاملي
املائة و 0.1يف املائة عىل التوايل ،وهو ُّ
بقدر كبري.
 -٣49ويط َّبق منهاج تثقيفي عن خفض الطلب عىل املخ ِّدرات يف
مدارس بربادوس بدعم من الربنامج التثقيفي عن تعليم مقاومة
تعاطي املخ ِّدرات يف الواليات املتحدة .ويرعى املجلس الوطني
املعني بتعاطي مواد اإلدمان برنامجاً عنوانه "قرار املخ ِّدرات"
يف  45مدرس ًة ابتدائيةً .ويف شباط/فرباير  ،2014أطلقت حكومة
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بربادوس برنامجاً للمحاكم املعنية بالعالج من املخ ِّدرات .ولكن
يظل التح ِّدي الرئييس هو يف محدودية الخيارات املتاحة للعالج
من املخ ِّدرات .ومع أ َّن خدمات العالج وإعادة التأهيل متاحة يف
مركزين ،ال تتوفَّر معايري دنيا بشأن رعاية األشخاص الذين يعانون
من مشكالت ترتبط بتعاطي املخ ِّدرات.
 -350وأُجريت دراسة استقصائية وطنية عن تعاطي املخ ِّدرات
بني طالب املدارس الثانوية يف كوستاريكا يف عام 2012؛ واشتملت
عىل إجراء مقابالت مع ما مجموعه  5 508طالب من سبع
مقاطعات .وبلغ متوسط عمر البدء يف تعاطي الق َّنب ،وفقاً للدراسة
االستقصائية 14.3 ،عاماً .وقد أظهرت نتائج الدراسة االستقصائية
زيادة كبرية يف تعاطي الق َّنب خالل السنوات الثالثة املاضية.
 -351وتق ُّر الهيئة بأ َّن مث َّة مشكلة مركزية تواجه عملية تصميم
برامج وقاية وعالج ف َّعالة تكمن يف انعدام القدرة يف جميع
أنحاء أمريكا الوسطى والكاريبي عىل جمع البيانات ذات الصلة
باملخ ِّدرات وعدم وجود وكاالت مركزية مكلَّفة مبه َّمة تقييم
التحسن الكبري يف كمية ونوعية
تلك البيانات .وعىل الرغم من
ُّ
املعلومات املتوفِّرة عن أمناط تعاطي املخ ِّدرات يف املنطقة،
فهناك حاجة إىل إجراء مزيد من البحوث حول أمناط االستهالك
وات ِّجاهاته من أجل تصميم مبادرات عالج تفي باالحتياجات
املحلية .وتك ِّرر الهيئة التأكيد عىل الحاجة إىل بناء القدرات يف
مجال عالج املرتهنني للمخ ِّدرات وإعادة تأهيلهم يف هذه املنطقة.

أمريكا الشاملية
 -١التط ُّورات الرئيسية
 -352ما زال لتعاطي املخ ِّدرات يف أمريكا الشاملية تكاليف
اجتامعية وبرشية معتربة .وما زالت هذه املنطقة تشتمل عىل
أعىل مع َّدل للوفيات ذات الصلة باملخ ِّدرات بني جميع املناطق
كل مليون من السكان
دون اإلقليمية يف العامل ( 142.1شخص يف ِّ
الذين ترتاوح أعامرهم بني  15و 64سنة) .ويف الواليات املتحدة
وحدها ،الحظت مراكز مراقبة األمراض والوقاية منها أ َّن عدد
الوفيات الناتجة عن الجرعات املفرطة من املخ ِّدرات ،واملتصلة
يف الدرجة األوىل بشبائه األفيون التي يُحصل عليها بوصفة طبية،
أصبح يفوق عدد ضحايا جرائم القتل والوفيات الناجمة عن
حوادث الطرق .ففي عام  ،2011بلغ متوسط عدد من يلقون
حتفهم يوم ًّيا يف الواليات املتحدة نتيجة لتعاطي جرعات مفرطة
من املخ ِّدرات  110أشخاص.
 -353ويُعتقَد بأ َّن تشديد الضوابط الرقابية الناظمة لرصف
شبائه األفيون التي يُحصل عليها بوصفة طبية ،مقروناً بالجهود
التي تبذلها الرشكات الصيدالنية يف تطوير صيغ تركيبية مانعة
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للتالعب للعقاقري الشائع تعاطيها ،أسهم يف عودة خطرية الشأن
إىل تعاطي الهريوين يف أمريكا الشاملية ،بعد ع َّدة سنوات من
انخفاض مع َّدل انتشاره.
 -354ويف  1كانون الثاين/يناير  2014بدأ تجار الق َّنب بالتجزئة يف
بيع الق َّنب يف والية كولورادو ألغراض غري طبية استنادا ً إىل ُرخص
صادرة عن الوالية .ويف متوز/يوليه ،بدأ بيع الق َّنب لالستعامل غري
الطبي يف والية واشنطن أيضاً .ث َّم يف ترشين الثاين/نوفمرب ،2014
ص َّوت املقرتعون أيضاً يف واليتي أوريغون وأالسكا ،ويف مقاطعة
كولومبيا كذلك ،باملوافقة عىل مبادرات اقرتاع إلضفاء الرشعية عىل
كل يف نطاق واليته القضائية .وقد
االستعامل غري الطبي للق َّنبٌّ ،
مم فيها من تعارض مع قانون
وقعت هذه التط ُّورات عىل الرغم َّ
املواد الخاضعة للمراقبة ،وهو قانون اتحادي يحظر إنتاج الق َّنب
واالت ِّجار به وحيازته ويصنف الق َّنب كامدة تنطوي عىل احتامل
أي قيمة طبية مثبتة علم ًّيا.
عا ٍل يف إدمان تعاطيها وتخلو من ِّ
 -355ويف الواليات املتحدة ،س َّنت اآلن  23والية ومقاطعة
وتنص
كولومبيا ترشيعات تسمح باستحداث برامج للق َّنب الطبيُّ ،
عىل إنشاء أطر تنظيمية واسعة التباين فيام يتعلق باستحقاق
املرىض والظروف الصحية التي يُسمح فيها باالستعامل الطبي
للق َّنب ،ومبامرسات إعطاء الوصفات الطبية والرصف الطبي التي
يتَّبعها أخصائيو الرعاية الصحية ،وكذلك اإلنتاج التجاري من قبل
املو ِّردين املر َّخص لهم بذلك.

 -٢التعاون اإلقليمي
 -356يتَّسم التعاون اإلقليمي بني البلدان الثالثة يف هذه املنطقة
باالتِّساع ،ويعترب ف َّعاالً بشكل عام .وهو يشتمل عىل عقد مؤمترات
قمة سياسية رفيعة املستوى ووضع خطط عمل مشرتكة وتبادل
املعلومات االستخبارية والقيام بأنشطة مشرتكة إلنفاذ القانون
ومبادرات ملراقبة الحدود .وما زالت لجنة البلدان األمريكية
ملكافحة تعاطي املخ ِّدرات متثِّل الوسيلة الرئيسية يف هذا التعاون.

 -٣الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية
 -357يف متوز/يوليه  2014أصدرت اإلدارة الحكومية يف الواليات
املتحدة اسرتاتيجيتها الوطنية ملكافحة املخ ِّدرات لعام  ،2014التي
ترمي فيها إىل التأكيد عىل اتِّباع نهوج الصحة العامة يف التص ِّدي
ملشكلة املخ ِّدرات يف البالد .وتصف االسرتاتيجية عىل وجه التحديد
تعاطي عقاقري الوصفات الطبية وتعاطي الهريوين بأنهام تح ِّديان
خاصا ،وتضع تدابري ترمي إىل الح ِّد
رئيسيان يستدعيان اهتامماً ًّ
من عواقب هذا التعاطي عىل الصحة العامة .وتسري االسرتاتيجية
عىل خطى اإلدارة الحكومية من حيث الرتكيز عىل الوقاية والعالج،

وعىل مواصلة إدماج عالج االضطرابات الناتجة عن تعاطي
مواد اإلدمان يف خدمات الرعاية الصحية ،وعىل إصالح سياسة
العدالة الجنائية ،وعىل مبادرات الح ِّد من العرض ،وعىل تعزيز
الرشاكات الدولية ،وعىل تحسني جمع البيانات وتحليلها .وتتض َّمن
االسرتاتيجية توصيات تهدف إىل مواصلة اإلدارة الحكومية الرتكيز
عىل الح ِّد من السياقة تحت تأثري املخ ِّدرات وعىل منع تعاطي
تجسد
عقاقري الوصفات الطبية ومعالجة متعاطيها .كام أنها ِّ
التح ِّديات الجديدة والناشئة ،إذ إنها تتض َّمن للمرة األوىل إجراءات
عمل جديدة للتص ِّدي للتهديد املتزايد الذي تشكِّله املؤثِّرات
النفسانية الجديدة ،مثل شبائه الق َّنبني االصطناعية والكاثينونات
االصطناعية ،وتحتوي عىل تدابري مع َّززة تستهدف مكافحة الجرمية
املنظَّمة عرب الوطنية.
 -358وبغية التص ِّدي ملشكلة تعاطي عقاقري الوصفات الطبية،
ُع ِّزز التنفيذ املستمر لالسرتاتيجية الوطنية ملكافحة املخ ِّدرات
يف كندا من خالل تخصيص مبلغ يقارب  45مليون دوالر كندي
عىل مدى فرتة خمس سنوات يف امليزانية االتحادية لعام .2014
وسوف يستخدم هذا التمويل لتطوير تدابري توعية عامة لتثقيف
املستهلكني الكنديني بشأن استعامل عقاقري الوصفات الطبية
وتخزينها والتخلُّص منها بشكل آمن ،وتعزيز خدمات الوقاية
والعالج يف مجتمعات "األمم األوىل" ،وزيادة عمليات التفتيش من
أجل الح ِّد من ترسيب عقاقري الوصفات الطبية من الصيدليات
لبيعها عىل نحو غري مرشوع ،وتحسني مراقبة البيانات عن تعاطي
عقاقري الوصفات الطبية يف كندا.
 -359وقد استم َّرت الحكومات يف املنطقة يف إطالق مبادرات
"اسرتجاع" عقاقري الوصفات الطبية بغية إزالة عقاقري الوصفات
الطبية غري املستعملة أو غري الرضورية أو منتهية الصالحية من
حيِّز التداول والح ِّد من احتامل استعاملها ألغراض غري طبية .كام
ات ُّخذت سلسلة أخرى من التدابري يف الواليات املتحدة وكندا،
حيث استُحدثت برامج لرصد عقاقري الوصفات الطبية ،واعتُمدت
تدابري لتعزيز قابلية تلك الربامج للتشغيل البيني فيام بني الواليات
القضائية دون الوطنية .ووفقاً للمعلومات الصادرة عن حكومة
الواليات املتحدة ،فقد ات َّخذت  29والي ًة حتى اآلن تدابري لتبادل
املعلومات ذات الصلة بوصف ورصف عقاقري الوصفات الطبية
الواردة ضمن برامجها الخاصة برصد عقاقري الوصفات الطبية.
 -360ويف املكسيك ،ال يزال توافر العقاقري املخ ِّدرة واملؤثِّرات
مم يح ُّد من إمكانية حصول
العقلية لألغراض الطبية منخفضاًَّ ،
املرىض ذوي االحتياجات الطبية املرشوعة عىل هذه املواد .وقد
ح َّددت اللجنة الوطنية ملكافحة اإلدمان ،من خالل رشاك ٍة مع
الرابطة املكسيكية لدراسات اآلالم ومعالجتها ،العقبات التي
تعرتض سبيل توافر العقاقري املخ ِّدرة واملؤثِّرات العقلية ،مبا يف
ذلك ما ييل :بطء اإلجراءات اإلدارية الالزمة للحصول عىل تلك
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العقاقري وتعقيدها ،وعدم كفاية التدريب املق َّدم ألخصائيي
مم يؤ ِّدي إىل إحجامهم عن وصف هذه املواد
الصحة العامة َّ
ورصفها؛ ورفض كثريين من األطباء قبول استعامل املواد األفيونية
خيارا ً للعالج .ومن أجل التص ِّدي لهذه التح ِّديات ،تعكف حكومة
املكسيك حاليًّا عىل دراسة تغيريات تجريها يف بنيتها التنظيمية
الرقابية إلزالة العوائق غري الالزمة التي تعرتض سبيل وصف
العقاقري املخ ِّدرة واملؤثِّرات العقلية ورصفها ألغراض االستعامل
الطبية ،وتعمل مع األطباء عىل إعداد حملة توعية للمامرسني
الطبيني املشاركني يف عالج اآلالم املزمنة واألمراض التي تتطلب
الرعاية الطبية التسكينية.
مجلس النواب يف الواليات
 -361ويف متوز/يوليه  ،2014اعتمد
ُ
املتحدة قانو َن ضامن إتاحة سبل الحصول عىل العقاقري للمرىض
واإلنفاذ الف َّعال لقوانني املخ ِّدرات لعام  ،2014املع ِّدل لقانون املواد
الخاضعة للمراقبة ،بغية تحسني جهود إنفاذ القوانني ذات الصلة
مبنع ترسيب عقاقري الوصفات الطبية وتعاطيها ،وضامن حصول
املرىض عىل األدوية الالزمة ،عن طريق تعزيز التعاون بني الوكاالت
الحكومية واملرىض وأصحاب املصلحة يف دوائر الصناعة .ومن أجل
الح ِّد من األرضار الواقعة عىل املرىض بسبب إلغاء تسجيل عقَّار
ينص القانون ،عىل وجه
أو تعليقه بقرار من امل َّدعي العام ،سوف ُّ
الخصوص ،عىل وجوب إبالغ املس ِّجل بأسباب اإللغاء أو التعليق
املقرتح وإتاحة فرصة له الت ِّخاذ إجراءات تصحيحية قبل إنفاذ
التعليق أو اإللغاء.
 -362ويف حزيران/يونيه  ،2013ق َّدمت الحكومة الكندية مرشوع
القانون  ،C-65املعن َون "قانون احرتام املجتمعات املحلية" ،والهدف
منه إنشاء إطار قانوين يُط َّبق عىل طلبات اإلعفاءات مبوجب
قانون املخ ِّدرات واملواد الخاضعة للمراقبة مبا يسمح بإنشاء
وتشغيل مواقع لحقن املخ ِّدرات تخضع لإلرشاف .وطرح مرشوع
القانون مجموع ًة من متطلَّبات الح ِّد األدىن الخاصة بتلك الطلبات،
ليك ينظر فيها وزير الصحة ،مبا يف ذلك تقديم ما يثبت إجراء
كل أصحاب املصلحة املعنيني،
مشاورات واسعة النطاق فيام بني ِّ
مثل جامعات املجتمعات املحلية وسلطات إنفاذ القانون .ونظرا ً
النتهاء دورة الربملان يف آب/أغسطس عام  2013قبل طرح مرشوع
القانون للتصويت ،فقد أعيد عرض قانون احرتام املجتمعات
املحلية (باعتباره القانون)  Bill C-2للنظر فيه ترشيعيًّا ،وهو حاليًّا
قيد املداولة .ويجري النظر يف الترشيع بالتزامن مع نظر سلطات
الصحة العامة يف ع َّدة مدن كندية يف مسألة تقديم طلبات إىل
وزير الصحة االتحادي "الفتتاح غرف للحقن باملخ ِّدرات" .وتتطلَّع
الهيئ ُة إىل مواصلة الحوار مع الحكومات التي سمحت بافتتاح
"غرف الستهالك املخ ِّدرات" ،وتعرب من جديد عن داعي قلقها
بأ َّن تلك املرافق ميكن أن تتعارض مع أحكام االتفاقيات الدولية
ملراقبة املخ ِّدرات.
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 -363وإذ أشار امل َّدعي العام يف الواليات املتحدة إىل طفرة
يف عدد الوفيات ذات الصلة بجرعات مفرطة من الهريوين يف
مم أسامه "أزمة مل َّحة بشأن
الواليات املتحدة منذ عام َّ ،2006
الصحة العامة" ،أعلن أ َّن إدارته سوف تسعى إىل معالجة هذه
املشكلة من خالل الجمع بني إنفاذ القوانني والعالج .وأكَّد يف
بيانه عىل أ َّن جهود إنفاذ القانون التي قادتها إدارة مكافحة
املخ ِّدرات واستهدفت املتَّجِرين بالهريوين قد أ َّدت إىل زيادة يف
املضبوطات عىل امتداد الحدود بني الواليات املتحدة واملكسيك
بنسبة تجاوزت  320يف املائة بني عامي  2008و .2013ويف حني
أكَّد عىل أهمية التثقيف والوقاية والعالج ،فقد دعا الواليات أيضاً
إىل زيادة إمكانية وصول املستجيبني األوائل للحاالت الطارئة إىل
عقاقري معالجة الجرعات املفرطة ،مثالً النالوكسون.
 -364ويف أيار/مايو  ،2014وقَّع حاكم والية مينيسوتا عىل اعتامد
مرشوع قانون يضع برنامجاً للق َّنب الطبي ،ويح ِّدد واجبات املرىض
والعاملني يف مجال الرعاية الصحية والقامئني بصنع الق َّنب الطبي،
ويع ِّرِف الحاالت الطبية املؤ َّهلة التي ميكن أن تؤ ِّدي إىل الترصيح
بالقبول يف الربنامج ،مبا يف ذلك حاالت الرسطان واآلالم الحادة أو
املزمنة و َز َرق العني وفريوس نقص املناعة البرشية ونوبات متالزمة
رصعية وتش ُّنجات العضالت.
توريت الدماغية العصبية والنوبات ال َ
ويق ِّيد القانون استعامل أشكال الق َّنب ألغراض طبية بحرصها يف
"أي طريقة أخرى ،باستثناء التدخني
األقراص والبخار والزيت أو يف ِّ
يظل استهالك الق َّنب
يق ُّرها املف َّوض [مف َّوض الصحة]" .وسوف ُّ
عىل شكل أوراق نباته محظورا ً يف الوالية .ويف متوز/يوليه ،2014
وقَّع حاكم والية نيويورك عىل اعتامد مرشوع قانون يسمح لألطباء
إعطاء وصفة طبية الستعامل الق َّنب لألغراض الطبية يف شكل غري
قابل للتدخني ،للمرىض الذين يعانون من "حاالت خطرية" ،مبا يف
ذلك الرسطان وفريوس نقص املناعة البرشية/األيدز والتصلُّب
الجانبي الضُ موري ومرض باركينسون وإصابات الحبل (النخاع)
الشويك .وليك يكون املرىض الذين يعانون من حالة مذكورة مؤ َّهلني
الستعامل الق َّنب ألغراض طبية ،يجب أن يكونوا مقيمني يف والية
نيويورك أو خاضعني لعالج يف تلك الوالية .ويف ترشين الثاين/
نوفمرب ،رفض املقرتعون يف والية فلوريدا تعديالً دستوريًّا كان من
شأنه أن يسمح بإقرار برنامج للق َّنب الطبي يف تلك الوالية.
 -365ويف والية كاليفورنيا ،وهي أول والية تنشئ برنامجاً للق َّنب
الطبي ،يجري النظر يف مرشوع قانون من شأنه أن يتدارك ضعف
يف اإلطار الرقايب الناظم الستعامل الق َّنب الطبي يف الوالية .ويهدف
مرشوع القانون إىل تعزيز زيادة اليقني ومعايري الح ِّد األدىن عىل
مستوى الوالية فيام يتعلق بالتزامات مرافق الق َّنب الطبي من
خالل فرض وإنفاذ لوائح تنظيمية بشأن منع زراعة الق َّنب عىل
نحو غري مرشوع وترسيب الق َّنب لالستعامل غري الطبي .وتشمل
التدابري املح َّددة قيد النظر إنشاء مكتب للتنظيم الرقايب للق َّنب
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الطبي ،بحيث يكون مسؤوالً عن إصدار تراخيص لألفراد الذين
يعملون يف مجاالت زراعة هذا العقَّار املخ ِّدر وتجهيزه ونقله
أي طبيب يصف
وبيعه .ومبوجب مرشوع القانون املقرتح ،يُعترب ُّ
الق َّنب الطبي ملريض مل يفحصه بنفسه مخالفاً للقانون ،ويحظر
أي طبيب ُمعالِج له مصلحة مالية يف مستوصف لرصف
عىل ِّ
الق َّنب إصدار وصفات طبية بشأن هذا العقَّار.
 -366ويف حزيران/يونيه  ،2014أعلنت الحكومة الكندية عن
تغيريات مقرتح إجراؤها عىل الالئحة التنظيمية الستعامل املاريوانا
يف األغراض الطبية والالئحة التنظيمية ملراقبة املخ ِّدرات .ولسوف
تتطلَّب التعديالت من منتجي الق َّنب ألغراض طبية املر َّخص لهم
إبالغ هيئات الرتخيص الطبي والتمرييض عىل مستوى املقاطعة
ومستوى اإلقليم بانتظام باألطباء واملمرضني الذين يأذنون
وبأي كميات .والهدف من هذا اإلبالغ هو
باستعامل املاريوانا ِّ
تعزيز إرشاف هيئات التنظيم الرقايب وتزويدها بصالحيات تحقيقية
وتأديبية .وقد واصلت الحكومة الكندية إجراء تغيريات عىل اإلطار
القانوين والتنظيمي الرقايب الذي يخضع له الق َّنب الطبي يف البالد،
مم يتض َّمن تح ُّوالً عن إطار اإلنتاج لالستعامل الشخيص إىل إطار
َّ
اإلنتاج والتوزيع ال مي ّده باملوارد إالَّ منتجون تجاريون مر َّخص لهم.
واملوعد املق َّرر لرسيان التغيريات النهائية هو  31آذار/مارس .2014
ومع ذلك ،أصدرت املحكمة االتحادية يف كندا يف أواخر آذار/
مارس  2014أمرا ً مانعاً عارضاً يعلِّق تطبيق بعض التدابري الواردة
ضمن الالئحة التنظيمية الجديدة ،مبا يف ذلك التخلص التدريجي
من الزراعة لالستعامل الشخيص ،انتظارا ً للنتيجة النهائية للطعن
القانوين يف دستورية اللوائح التنظيمية الجديدة.
 -367والهيئة تذكِّر جميع الحكومات التي أنشأت برامج بشأن
الق َّنب الطبي أو التي تنظر يف إنشائها يف نطاق والياتها ،بأ َّن االتفاقية
الوحيدة للمخ ِّدرات لسنة  ،1961بصيغتها املع َّدلة بربوتوكول سنة
 ،1972وضعت اشرتاطات مح َّددة إلنشاء هذه الربامج وإدارتها
ورصدها .ويبحث الفصل الثاين من هذا التقرير مبزيد من التفصيل
يف تلك االشرتاطات .وتش ِّجع الهيئة الحكومات عىل ات ِّخاذ إجراءات
تضمن أن تنفِّذ برامجها بشأن الق َّنب الطبي التدابري املنصوص عليها
يف االتفاقية الوحيدة تنفيذا ً كامالً ،حيث تستهدف هذه التدابري
ضامن جعل استعامل مخزونات الق َّنب املنتَج لالستعامل الطبي
مقصورا ً عىل املرىض الذين يحصلون عىل الوصفة الطبية الخاصة
بذلك ،وضامن عدم ترسيبها إىل قنوات غري مرشوعة.
 -368ويف آذار/مارس  ،2014اشرتع مجلس مقاطعة كولومبيا
القانون املع ِّدل إللغاء تجريم حيازة املاريوانا الصادر عام ،2014
الذي دخل حيِّز النفاذ يف متوز/يوليه .ويعيد القانون تصنيف
حيازة أونصة واحدة ( 28.35غراماً) أو أقل من الق َّنب عىل أنه
أي ق َّنب و"ع َّدة أدوات
"إخالل مدين" يؤ ِّدي إىل فرض غرامة وضبط ِّ
تعاطي ظاهرة لضابط الرشطة يف وقت اإلخالل املدين" .أ َّما حيازة

أي كمية من
كميات من الق َّنب أكرب من أونصة واحدة ،وبيع ِّ
الق َّنب لشخص آخر ،وتشغيل مركبة تحت تأثري تعاطي الق َّنب،
واستهالك الق َّنب يف األماكن العامة فال تزال تُص َّنف جرائ َم جنائية
وتخضع لعقوبات جنائية .وباﻹضافة إىل ذلك ،ونظرا ً الستمرار
أي كمية من الق َّنب مبقتىض القانون االتحادي ،فمن
حظر حيازة ِّ
الجائز ملوظفي إنفاذ القانون عىل املستوى االتحادي إلقاء القبض
أي كمية
أي شخص يف مقاطعة كولومبيا لحيازة أو استعامل ِّ
عىل ِّ
من الق َّنب باعتبار ذلك إخالالً بالقانون االتحادي .ويف ترشين
الثاين/نوفمرب  ،2014ص َّوت املقرتِعون يف مقاطعة كولومبيا عىل
إقرار التدبري رقم  ،71الذي يجيز قانونيًّا مبقتىض قوانني املقاطعة
لألشخاص البالغني  21عاماً من العمر أو األكرب عمرا ً حيازة حتى
(أونصتني) ( 56.7غراماً) من الق َّنب لغرض االستعامل
أوقيتني
َ
الشخيص ،وزرع حتى ست نباتات من الق َّنب ،وإحالة حتى أوقية
واحدة من الق َّنب دومنا تلقِّي دفعة مالية مقابلها إىل شخص آخر
عمره  21عاماً أو أكرب عمرا ً.
 -369ويف املكسيك ،اقرتح تشكيل سيايس كبري  -حزب سيايس
معارض  -مبادرات عىل مستوى الواليات واملستوى االتحادي ،من
شأنها أن تؤث ِّر يف الوضع القانوين للق َّنب يف البلد .وعىل املستوى
االتحادي ،قُ ِّدم مرشوع قانون يف شباط/فرباير  ،2014يسعى إىل
النص عىل استحداث برنامج وطني للق َّنب الطبي .وقُ ِّدم مرشوع
ِّ
قانون آخر يف مجلس النواب (الغرفة الثانية) من الهيئة الترشيعية
الوطنية ،يف أيار/مايو  ،2014يقرتح ترشيع إنشاء سوق للق َّنب غري
الطبي وتنظيمها رقابيًّا .ويف مقاطعة مدينة املكسيك االتحادية،
قُ ِّدم مرشوع قانون ،يف شباط/فرباير  ،2014كان من شأنه أيضاً
أن يجيز قانون ًّيا بيع الق َّنب تجاريًّا ألغراض غري طبية .ولكن تلك
التدابري أُبطلت كلها.
 -370ويف شباط/فرباير عام  ،2014أصدر نائب امل َّدعي العام
للواليات املتحدة مذكِّر ًة إىل جميع امل َّدعني يف الواليات تركِّز عىل
الجرائم املالية املقرتنة ببيع الق َّنب وتق ِّدم توجيهاً بشأن استخدام
السلطة التقديرية لال ِّدعاء العام وتخصيص املوارد .وتتبع تلك
املذكِّرة مذكِّرة أخرى كانت قد صدرت عن وزارة العدل يف آب/
أغسطس عام  ،2013ح َّددت مثاين أولويات إلنفاذ القوانني فيام
القص ،ومنع
مم تض َّمن منع توزيع الق َّنب إىل َّ
يتعلق بالق َّنبَّ ،
وصول إيرادات بيع الق َّنب إىل منظامت إجرامية ،ومنع استخدام
النشاط املر َّخص به عىل مستوى الوالية كغطاء لنشاط غري
وتبي مذكِّرة شباط/فرباير  2014للم َّدعني يف الواليات أ َّن
قانوينِّ .
أي من
املؤسسة املالية التي تق ِّدم عمدا ً خدمات تنطوي عىل ٍّ
األولويات الثامين املدرجة يف املذكِّرة الصادرة يف آب/أغسطس
 2013يجوز أن تخضع للمالحقة القضائية .كام أصدرت وزارة
الخزانة يف الواليات املتحدة يف شباط/فرباير عام  2014توجيهاتها
رسية املرصفية املتعلقة برشكات األعامل
بشأن توقُّعات قانون ال ِّ
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ذات الصلة باملاريوانا من أجل وضع رشوط وتوفري إرشادات
للمؤسسات املالية يف معرض تقديم الخدمات املرصفية لرشكات
األعامل ذات الصلة بالق َّنب .وتح ِّدد الوثيقة ع َّدة تدابري ينبغي
أن تتَّخذها املؤسسات املالية فيام يتعلق بهذه الرشكات وفا ًء
رسية املرصفية ،وخصوصاً فيام يتعلق
بالتزاماتها مبقتىض قانون ال ِّ
بتدابري العناية الواجبة .وهذا اإلجراء االتحادي ميكِّن متع ِّهدي
الق َّنب من االستفادة من الخدمات املرصفية.
 -371ويف املكسيك ،بارشت والية موريلوس ووالية مكسيكو يف
استخدام محاكم لعالج اإلدمان يف أيار/مايو وآب/أغسطس ،2014
عىل التوايل .وكانت محاكم من هذا النوع قد بدأت العمل يف
والية نويفو منذ عام  .2009واملقصود من هذه املحاكم تعزيز
العالج وإعادة التأهيل للمتهمني بارتكاب مخالفات بسيطة ألول
مرة ،وذلك بغية تسهيل إعادة إدماجهم يف املجتمع .وتخطط
واليتان أخريان  -هام تشيواوا ودورانغو  -لألخذ بنظام مامثل يف
املستقبل القريب.
 -372وقد وافقت هيئة محلَّفني كربى يف الواليات املتحدة ،يف
متوز/يوليه عام  ،2014عىل توجيه االتهام إىل إحدى كربيات رشكات
الربيد الرسيع يف الواليات املتحدة بخصوص ع َّدة من االنتهاكات
املتن ِّوعة للقوانني االتحادية ،مبا يف ذلك قانون املواد الخاضعة
للمراقبة ،تتعلق بعمليات واسعة النطاق يف شحن وتسليم
مخ ِّدرات غري مرشوعة وموزَّعة عىل نحو غري مرشوع ت ُباع من
قبل تجار مخ ِّدرات وصيدليات غري قانونية عىل اإلنرتنت .وشملت
التُّ َهم التآمر لتوزيع مواد خاضعة للمراقبة وتوزيع مواد خاضعة
للمراقبة والتآمر لتوزيع عقاقري ذات عالمات تجارية مزيَّفة.
 -373ويف نيسان/أبريل عام  ،2014أصدرت اللجنة الدامئة املعنية
بالصحة يف الربملان الكندي تقريرا ً عن دور الحكومة يف التص ِّدي
لتعاطي عقاقري الوصفات الطبية ،تضمن ع َّدة توصيات مو َّجهة
إىل وزارة الصحة الكندية والحكومة االتحادية بشأن التعامل مع
مشكلة تعاطي عقاقري الوصفات الطبية يف البالد .وكان من بني
التوصيات التي قُ ِّدمت إجراء مراجعة لقانون املخ ِّدرات واملواد
الخاضعة للمراقبة ،ت ُنفَّذ بالتشاور مع أصحاب املصلحة ،للسامح
للحكومة بالتعامل مع تعاطي عقاقري الوصفات الطبية ٍ
مبزيد من
الفعالية؛ ومراجعة لوائح تنظيم وسم عقاقري الوصفات الطبية
تبي خصائصها اإلدمانية بشكل
التي يحتمل إدمانها ببطاقات ّ
أفضل؛ ووضع مبادئ توجيهية وطنية للتخلُّص اآلمن من عقاقري
الوصفات الطبية التي تحتوي عىل مواد خاضعة للمراقبة؛ وإعداد
حمالت توعية للجمهور العام مبخاطر تعاطي عقاقري الوصفات
الطبية عىل الصحة العامة؛ ومتحيص مزايا الصيغ الرتكيبية للعقاقري
املانعة للتالعب يف التص ِّدي لتعاطي عقاقري الوصفات الطبية .ويف
حزيران/يونيه  ،2014أعلن وزير الصحة الكندي عن خطط لبدء
عملية تشاور عامة بشأن مقرتحات للتنظيم الرقايب للخصائص
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املانعة للتالعب لعقاقري الوصفات الطبية التي ترتفع فيها املخاطر
التي يُحتمل أن تؤ ِّدي إىل إدمان تعاطيها.
 -374وقد أعلنت الحكومة الكندية يف آذار/مارس 2014
أنها بصدد استثامر  3ماليني دوالر كندي من أجل تيسري توفري
التدريب يف مجال الرعاية التسكينية للطالئع الذين يتص َّدرون
الصف األول من مق ِّدمي الرعاية الصحية ،وذلك يف مبادرة ت ُس َّمى
"بناء مستقبل الرعاية التسكينية معاً" تهدف إىل تزويد عد ٍد
أكرب من أفراد الصف األول من مق ِّدمي خدمات الرعاية الصحية
باملهارات واملعارف التي يحتاجون إليها لتوفري الرعاية لألشخاص
من ذوي الحاالت التي تنطوي عىل مخاطر ته ِّدد حياتهم .كام
تسعى املبادرة إىل توسيع نطاق إيصال خدمات الرعاية التسكينية
من أجل تحسني تلبية احتياجات الكنديني الذين يقطنون املناطق
الريفية أو النائية من البالد ،مبا يف ذلك الشعوب األصلية.
 -375وواصلت حكومات املنطقة يف عام  2014اتِّخاذ تدابري
تنظيمية رقابية لوقف انتشار مؤثِّرات نفسانية جديدة .ففي كانون
الثاين/يناير  ،2014دخل حيِّز النفاذ يف املكسيك مرسوم مع ِّدل
لقانون الصحة لتصنيف مواد امليفيدرون والبيبريازين و( K2شبيه
ق َّنبني اصطناعي) وامليدازوالم كمؤثِّرات عقلية وإخضاعها لتدابري
املراقبة الوطنية املنطبقة عىل تلك الفئة من املواد .ونتيجة لهذا
املرسوم ،أصبح متاحاً لدائرة االدعاء االتحادية التحقيق يف السلوك
غري املرشوع فيام يتعلق باملواد املعنية واملالحقة عليه قضائ ًّيا.
ويف الواليات املتحدة ،أعلنت إدارة مكافحة املخ ِّدرات عن وضع
أربعة من شبائه الق َّنبني االصطناعية مؤقَّتاً يف الجدول األول من
قانون املواد الخاضعة للمراقبة ووضع  10كاثينونات اصطناعية يف
توصل
الجدول نفسه بشكل نهايئ .واستند هذا اإلجراء إىل نتيجة َّ
إليها نائب مدير إدارة مكافحة املخ ِّدرات بأ َّن من الرضوري إدراج
هذه املواد وإيسومرياتها املتامكبة واملوضعية والهندسية وأمالحها
وأمالح إيسومرياتها يف الجدول األول من القانون لتفادي خطر
وشيك يه ِّدد السالمة العامة.
 -376وقد أعلن املعهد الوطني لشؤون تعاطي املخ ِّدرات
بالواليات املتحدة ،يف متوز/يوليه عام  ،2014أنه بصدد تطوير
نظام اإلنذار املبكِّر الوطني بغية تحديد االت ِّجاهات الجديدة يف
مجال املخ ِّدرات وتيسري زيادة الرسعة والفعالية يف تدابري التص ِّدي
الصحية العامة .وسوف يركِّز املرشوع عىل تحديد املخ ِّدرات
والعقاقري الجديدة عند ظهورها وعىل رصد االت ِّجاهات الجديدة
ييس التص ِّدي
يف تعاطي مواد اإلدمان املعروفة من ُ
قبلَّ ،
مم ِّ
للتهديدات املحتملة يف الوقت املناسب .ولتحقيق هذا الهدف،
سوف يُنشأ مجلس استشاري يتألَّف من مجموعات رئيسية
من علامء ر َّواد ومامرسني يف مجال الرعاية الصحية ومسؤولني
حكوميني ،وسوف تُنشأ شبكة لتسهيل التشارك يف املعلومات بني
هذه املجموعات ،وسوف ت ُنرش املعلومات التي تُجمع من خالل
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المخدرات 2014
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

منشورات وسوف تخضع شبكات التواصل االجتامعي للرصد
لقياس مدى االت ِّجاهات الناشئة وطبيعتها.

 -٤الزراعة واإلنتاج والصنع واال ِّتجار
 -377وفقاً لألرقام الواردة يف تقرير التجارة غري املرشوعة الصادر
عن املنظمة العاملية للجامرك لعام  2013بشأن مضبوطات
املخ ِّدرات ،أبلغت سلطات الجامرك يف أمريكا الشاملية عن أكرب
عدد من مضبوطات املخ ِّدرات بني جميع مناطق العامل ،حيث
بلغ عدد مضبوطات املخ ِّدرات املبلَّغ بها من خالل شبكة اإلنفاذ
مم ميثِّل زياد ًة عن
الجمريك التي تديرها املنظمة  35 943ضبطيةًَّ ،
العدد املناظر يف عام  2012الذي بلغ  29 712ضبطيةً.

(أ)

املخ ِّدرات

 -٣78لقد أ َّدى اعتام ُد ضواب َط تنظيمية رقابية أش َّد رصامة بشأن
الوصفات الطبية لشبائه األفيون االصطناعية وتوزيعها ،إىل جانب
التح ُّول إىل الصيغ الرتكيبية املانعة للتالعب يف عد ٍد من املواد
األفيونية التي يُحصل عليها بواسطة وصفات طبية ويشيع تعاطيها
من أجل زيادة صعوبة استنشاقها أو حقنها ،إىل حصول طفرة
جديدة يف تعاطي الهريوين يف الواليات املتحدة .فقد أخذ مرتهنو
املواد األفيونية يتح َّولون أكرث فأكرث إىل الهريوين ،الذي يكون
العثور عليه يف العادة أسهل وتكلفته أقل من شبائه األفيون التي
حصل عليها بواسطة وصفات طبية .كام الحظت سلطات إنفاذ
يُ َ
القانون يف املنطقة زيادات كبرية يف نقاء الهريوين .ومن العوامل
األخرى التي رافقت ازدياد الطلب عىل الهريوين اتساع توافر هذا
املخ ِّدر يف املنطقة ،وخصوصاً يف الواليات املتحدة.
 -379ووفقاً للمعلومات التي ق َّدمتها حكومة كندا إىل مكتب
املخ ِّدرات والجرمية ،ضبطت كندا أكرث من  39ط ًّنا من الق َّنب،
و 144كيلوغراماً من الهريوين ،و 135كيلوغراماً من األفيون
(الخام وامل ُ َع ّد) ،و 994كيلوغراماً من الكوكايني ،و 34كيلوغراماً من
األمفيتامني ،و 220كيلوغراماً من امليثامفيتامني ،و 123كيلوغراماً
من مواد من نوع عقَّار "إكستايس" ،وأكرث من  10أطنان من
القات ،يف عام .2013
تبي أ َّن ما نسبته أكرث من  81يف املائة من األفيون
 -380وقد َّ
تبي أ َّن
املضبوط يف كندا يف عام  2013كان منتَجاً يف الهند ،كام َّ
ما نسبته  68.6يف املائة من األفيون املضبوط كان قد م َّر عرب
اإلمارات العربية املتحدة مبارشة قبل دخوله البلد .وإضافة إىل
تبي أيضاً أ َّن ما نسبته  33.6يف املائة من الهريوين املضبوط
ذلكَّ ،
كان قد م َّر عرب اإلمارات العربية املتحدة مبارش ًة قبل دخوله.
وقد ُه ِّربت أكرثية الهريوين املضبوط بواسطة الشحن الجوي،
وسعاة من ركَّاب رحالت جوية ،وبالربيد .وأُخفيت شحنات من
ُ

األفيون والهريوين بطرائق متن ِّوعة ،ومنها تخبئتها يف قطع صناعية
وشحنات أغذية وأُطر صور ،وس َّجادات ومناشف.
 -381ومع أ َّن املضبوطات من الكوكايني قد انخفضت بنسبة
 44يف املائة خالل الفرتة بني عامي  2007و 2012يف أمريكا
الشاملية ،إىل  109أطنان ،فهي ال تزال أكرب املضبوطات خارج
املنطقة اآلندية ،وتتق َّدم عىل املضبوطات يف أوروبا الغربية
والوسطى ( 71ط ًّنا) .كام أ َّن أكرب كمية وحيدة يف العامل قاطب ًة
من الكوكايني ضُ بطت خارج املنطقة اآلندية ال تزال هي التي
أبلغت عنها الواليات املتحدة ( 104أطنان يف عام  .)2012لكن
توافر الكوكايني يف الواليات املتحدة أخذ يف االنحدار منذ عام
 ،2007وذلك بفعل مجموعة مؤتلفة من العوامل ،ومنها مثالً
النجاح يف تطبيق تدابري خفض العرض ،والنزاع بني شبكات االت ِّجار
املكسيكية وداخلها ،واالنخفاضات يف صنع الكوكايني يف كولومبيا.
 -382وعىل العكس من ذلك ،استم َّر توافر الق َّنب يف املنطقة يف
االزدياد ،مدفوعاً بازدياد اإلنتاج يف البلدان الثالثة جميعاً وبسياسات
متسامحة يف كثري من الواليات يف الواليات املتحدة .وما زال الق َّنب
هو املخ ِّدر غري املرشوع األوسع توافرا ً وتعاطياً يف املنطقة ،كام
أنه األكرث ات ِّجارا ً به فيام بني بلدان أمريكا الشاملية .ووفقاً إلدارة
مكافحة املخ ِّدرات ،فإ َّن الق َّنب املضبوط سنويًّا عىل طول الحدود
بني الواليات املتحدة واملكسيك يربو عىل مليون كيلوغرام .ووفقاً
للمنظمة العاملية للجامرك ،مثَّلت مضبوطات الجامرك من الق َّنب
يف عام  2013يف الواليات املتحدة نسب ًة قدرها  94يف املائة من
مجموع مضبوطات املخ ِّدرات التي أبلغت بها سلطات الجامرك
يف جميع أنحاء العامل .كام أظهر التحليل العلمي ل ُعشبة الق َّنب
املضبوطة يف املنطقة زياد ًة يف مفعول الق َّنب ،حيث زادت فيه
النسبة املئوية من مادة ترتاهيدروكانابينول ( )THCيف الواليات
املتحدة مبقدار  37يف املائة بني عامي  2007و.2012
 -383وقد ازداد متوسط املحتوى من مادة ترتاهيدروكانابينول
يف الق َّنب غري املحيل ،الذي ضبطته السلطات االتحادية يف الواليات
املتحدة ،بنسبة قدرها  75يف املائة خالل الفرتة بني عامي 2003
و( 2013من  7.2يف املائة إىل  12.6يف املائة) .و ُعزيت الزيادة
املختب
اإلجاملية يف املحتوى من مادة ترتاهيدروكانابينول يف الق َّنب
َ
إىل عوامل ومنها بالدرجة الرئيسية ازدياد نسبة املضبوطات من
الق َّنب العايل املحتوى من هذه املادة ( )THCالنقي الذي يحتوي
عىل السينسي ِمالّ (املاريوانا الالبذرية) ،يف حني انخفضت نسبة
الق َّنب األقل مفعوالً .وكانت الزيادات يف قوة مفعول الق َّنب النقي
السينسي ِمالّ و"العادي" عىل ح ٍّد سواء أقل ح َّدة (ق َّنب السينسي ِمالّ:
 14.5يف املائة يف عام  ،2013صعودا ً من  14.0يف املائة يف عام
2003؛ الق َّنب "العادي"  6.7يف املائة يف عام  ،2013صعودا ً من
 5.6يف املائة يف عام .)2003

الفصل الثالث -تحليل الوضع العالمي

 -384وتبلِّغ حكومة كندا عن تناقص كبري يف حجم االت ِّجار
براتنج الق َّنب ويف عدد نبتات الق َّنب املضبوطة يف عام .2013
ويف حني جرى يف سنوات سابقة ضبط كميات كبرية عديدة من
الق َّنب يف موانئ بحرية رئيسية يف املنطقة الرشقية من كندا ،كان
عدد املضبوطات محدودا ً يف عام  .2013فقد بلغ يف عام 2013
مم يربو
إجاميل املضبوطات من الق َّنب  110.4كيلوغرامات ،نزوالً َّ
عىل  1.6طن يف عام  2012و 4.8أطنان يف عام  .2011ويعزو
موظفو إنفاذ القانون هذا النقصان إىل ازدياد املضبوطات البحرية
وإىل أنشطة جهاز إنفاذ القانون يف قطع الطريق عىل عمليات
التنظيامت اإلجرامية.
 -385ويف عام  ،2013ضُ بط يف إطار برنامج كندا الوطني الخاص
بإبادة مزروعات املخ ِّدرات (املرشوع سابوت " ،)"SABOTالذي
تقوده رشطة الخ َّيالة امللكية الكندية ،ما يربو عىل  42 000نبتة
ق َّنب من زراعات يف الخالء يف أنحاء متف ِّرقة من البلد ،هبوطاً
من  63 000نبتة يف عام  ،2012و 95 000نبتة يف عام ،2011
و 171 000نبتة يف عام  .2010ويعزو املسؤولون هذا النقصان إىل
نجاح أنشطة سلطات إنفاذ القانون الكندية ،وإىل أ َّن العصابات
الكندية الضالعة يف الجرمية املنظَّمة أخذت تنقل عملياتها إىل
مناطق أسواق أخرى مجزية أكرث من حيث األرباح ،كالواليات
املتحدة ،وخصوصاً إىل واليات يف ذلك البلد ت ُط ِّبق فيها قوانني أكرث
تح ُّررا ً بشأن الق َّنب ،ويتاح فيها اقتناء عقَّارات ميسورة التكلفة.

(ب) املؤ ِّثرات العقلية
 -٣86ظلَّت الواليات املتحدة ،يف عام  ،2013البلد الذي أبلغ
املنظمة العاملية للجامرك بأكرب عدد من مضبوطات الجامرك من
األمفيتامني وأكرب كميات من مضبوطات هذه املادة .ومع أ َّن عدد
املضبوطات ارتفع من  220يف عام  2012إىل  311يف عام ،2013
فقد انخفضت الكمية املضبوطة انخفاضاً معتربا ً من  22.7ط ًّنا يف
عام  2012إىل ما يقارب  1.9طن يف عام .2013
 -٣87ووفقاً ملوظفي إنفاذ القانون يف املنطقة ،فإ َّن ارتفاع أرقام
يبي تزايدا ً يف صنع امليثامفيتامني .ووفقاً ملكتب
املضبوطات ِّ
األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،فقد مثَّلت مضبوطات
امليثامفيتامني يف أمريكا الشاملية يف عام  2012نسبة  64يف املائة
من إجاميل الكميات املضبوطة يف جميع أنحاء العامل؛ حيث بلغ عدد
مختربات امليثامفيتامني املفككة يف الواليات املتحدة حوايل 13 000
مخترب يف عام  .2012وقد تزايد صنع امليثامفيتامني يف املكسيك،
وتبقى الواليات املتحدة أكرب سوق لهذه املادة .وازدادت أيضاً
بقدر كبري مضبوطات امليثامفيتامني عىل حدود الواليات املتحدة
مع املكسيك من  2طن أو يزيد قليالً يف عام  2008إىل ما يربو
عىل  10أطنان يف عام  .2012ووفقاً إلدارة مكافحة املخ ِّدرات ،فقد
أ َّدت الزيادة يف توافر امليثامفيتامني يف الواليات املتحدة إىل انخفاض
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بنسبة  70يف املائة يف األسعار منذ عام  ،2007بينام زاد نقاء املادة
بنسبة  130يف املائة يف الفرتة الزمنية.
 -388وتشري أحدث األرقام الصادرة عن الحكومات يف املنطقة
إىل أ َّن تعاطي مادة -4،3ميثيلني ديوكيس ميثامفيتامني (MDMA
املعروفة باسم "إكستايس") آخذ يف االنخفاض يف املنطقة ،مع
مع َّدالت انتشار تعاطي عقَّار "إكستايس" يف املنطقة ال تزال أكرث من
(أي  0.9يف املائة يف أمريكا الشاملية مقابل
ضعف املتوسط العاملي ْ
 0.4يف املائة عىل الصعيد العاملي).
 -٣89ووفقاً للمعلومات التي ق َّدمتها كندا إىل مكتب املخ ِّدرات
والجرمية عن عام  ،2013الحظ موظفو إنفاذ القانون انخفاضاً يف
مقدار الكوكايني الداخل إىل كندا ،مقارن ًة به يف سنوات سابقة .وقد
وسعاة
ُه ِّربت أكرثية الكوكايني املضبوطة بواسطة الشحن الجوي ُ
من ركَّاب رحالت جوية وبالربيد ،حيث تدخل إىل البلد بالدرجة
الرئيسية من منطقة الكاريبي وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية.
ويعتقد أيضاً موظفو إنفاذ القانون بأ َّن الكوكايني يدخل إىل البلد
من الواليات املتحدة عرب موانئ دخول ب ِّرية يف كل من أونتاريو
وكيبيك وكولومبيا الربيطانية.
تبي أ َّن ما نسبته  40يف املائة من إجاميل
 -390ويف عام َّ ،2013
كمية مادة امليثامفيتامني املضبوطة قد م َّر عرب الواليات املتحدة ،يف
حني أبلغ املسؤولون الكنديون أ َّن كمية األمفيتامينات املضبوطة
البالغة  34.7كيلوغراماً قد م َّرت كلُّها عرب الصني.

(ج) السالئف
الغالب يف صنع امليثامفيتامني يف الواليات املتحدة أنه يجري
-391
ُ
عىل نطاق صغري يف مختربات شوارع باستعامل مواد اإليفيدرين
ومستحرضاتها .غري أ َّن ما تزيد نسبته عىل  95يف املائة من مادة
امليثامفيتامني املضبوطة يف الواليات املتحدة قد جرى صنعه
باستعامل طريقة تحضري املركَّب -1فينيل-2-بروبانون (.)P-2-P
وهذ النوع من امليثامفيتامني يُصنع أيضاً عىل نحو غري مرشوع يف
املكسيك ،يف مرافق شبه صناعية ،من مشتقَّات حمض فينيل الخل.
 -392ويَر ُد استعراض عام تفصييل للحالة يف أمريكا الشاملية
يخص مراقبة الكيمياويات السليفة يف تقرير الهيئة لعام
فيام ُّ
 2014عن تنفيذ املادة  12من اتفاقية سنة )42(.1988

(د) املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية
 -٣٩3كام هو الحال يف مناطق أخرى ،استم َّر تعاطي املؤثِّرات
النفسانية الجديدة يف االزدياد بزخم .ففي الواليات املتحدة
(((4
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المخدرات 2014
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

وحدها ،بلغ عدد التبليغات عن املخ ِّدرات من شبائه الق َّنبني
االصطناعية  29 467تبليغاً يف عام  2012من خالل نظام معلومات
مم ميثِّل زياد ًة مبقدار  14ضعفاً
املخترب الوطني للتحليل الجنايئَّ ،
عنها يف عام .2009

 -٥التعاطي والعالج
 -394أكَّد تقرير صادر عن إدارة الخدمات املتعلقة بتعاطي
مواد اإلدمان والصحة العقلية يف الواليات املتحدة يف متوز/يوليه
عام  2014أ َّن الرشوع يف تعاطي مواد اإلدمان يف مرحلة املراهقة
أو يف س ٍّن مبكِّرة من املراهقة يزيد ج ًّدا من مخاطر تط ُّور ذلك
التعاطي إىل ارتهان للمخ ِّدرات .ووفقاً للبيانات املق َّدمة يف التقرير،
فإ َّن  74يف املائة من األفراد الذين ترتاوح أعامرهم بني  30-18سن ًة
ممن أُلحقوا بربامج ملعالجة تعاطي املخ ِّدرات يف الواليات املتحدة
يف عام  2011كانوا قد بدأوا تناول مواد اإلدمان يف س ِّن  17عاماً
أو أصغر ،بينام بدأ ما نسبته  10.2يف املائة منهم يف تناولها يف
س ِّن  11عاماً أو أصغر .وأظهرت الدراسة أيضاً مع َّدالً أعىل من
ذلك بكثري يف تعاطي املخ ِّدرات املتع ِّددة بني األفراد امللحقني
بربامج عالجية م َّمن بدأوا يف تعاطي مواد اإلدمان يف س ِّن  11عاماً
أو أصغر ( 78يف املائة) باملقارنة بأولئك الذين بدأوا تعاطي مواد
اإلدمان بني س ِّن  25و 30.4( 30يف املائة) .وأبلغ ما نسبته  38.6يف
املائة من األفراد الذين بدأوا التعاطي يف س ِّن  11عاماً أو أصغر
بأنهم يعانون اضطراباً عقليًّا مزامناً.
 -395ووفقاً لألرقام الصادرة عن وزارة الصحة والخدمات
اإلنسانية ،وصل مع َّدل تعاطي املخ ِّدرات خالل السنة املاضية
لدى األشخاص يف س ِّن  12عاماً أو أكرب يف الواليات املتحدة إىل
أعىل مستوياته خالل عرش سنوات يف عام  ،2012وذلك يف األكرث
بسبب ازدياد تعاطي الق َّنب ،الذي ارتفع من  11.5يف املائة يف
عام  2011إىل  12.1يف املائة يف عام  .2012وكام يف السنوات
السابقة ،ارتبط ازدياد تعاطي الق َّنب ،وخصوصاً لدى الشباب
اليافعني ،بتضاؤل إدراك املخاطر .وتلك هي الحالة التي ظهرت
عىل وجه الخصوص يف أعقاب اإلباحة القانونية الستعامل الق َّنب
لغري األغراض الطبية يف بعض الواليات .كام ارتفع االستعامل غري
حصل
الطبي للمؤثِّرات العقلية ،مبا يف ذلك شبائه األفيون التي يُ َ
عليها بواسطة وصفة طبية ،من  5.7يف املائة إىل  6.4يف املائة.
 -396وتكشف األرقام التي أصدرتها شبكة اإلنذار الخاصة
بتعاطي املخ ِّدرات يف الواليات املتحدة يف حزيران/يونيه  2014عن
زيادة كبرية يف عدد الحاالت الواردة إىل قسم الطوارئ املرتبطة
بامليثامفيتامني خالل الفرتة من عام  2007إىل عام  ،2011وذلك
من  67 954حال ًة يف عام  2007إىل  102 961حال ًة يف عام ،2011
مع تشابه األمناط املالحظة بني الذكور واإلناث .ووفقاً للتقرير،

فقد اقرتنت نسبة  62يف املائة من الحاالت املرتبطة بامليثامفيتامني
الواردة إىل قسم الطوارئ يف عام  2011مبخ ِّدرات أخرى أيضاً ،حيث
اقرتنت نسبة  29يف املائة من الحاالت برتكيبات مع مخ ِّدر واحد
آخر ونسبة  33يف املائة برتكيبات مع مخ ِّدرين آخرين أو أكرث.
 -397وحسب دراسة أجراها باحثون يف كلية الطب بجامعة
كولورادو عىل البيانات املستخرجة من نظام إعداد تقارير تحليل
الوفيات الذي تديره اإلدارة الوطنية لسالمة السري يف الطرق
الرسيعة ،خالل الفرتة املمتدة من عام  1994إىل عام ،2011
لوحظ أ َّن نسبة السائقني الذين تو َّرطوا يف حوادث سيارات قاتلة
يف والية كولورادو وأثبتت االختبارات تعاطيهم الق َّنب ازدادت
زياد ًة معترب ًة منذ بدأ تسويق الق َّنب الطبي تجاريًّا يف عام .2009
وتظهر نتائج التحليل أ َّن النسبة املئوية لحوادث السيارات القاتلة
يف كولورادو التي تشتمل عىل سائق واحد عىل األقل أثبتت
االختبارات تعاطيه الق َّنب يف عام  ،1994بلغت  4.5يف املائة ،بينام
زاد هذا الرقم إىل  10يف املائة بنهاية عام .2011
 -398وقد أبلغت ع َّدة واليات قضائية يف أمريكا الشاملية
عن زيادات يف وفيات الجرعات املفرطة ذات الصلة بالتغريات
املتحصل عليها من خالل
يف الرتكيب الكيميايئ للعقاقري املخ ِّدرة
َّ
السوق غري املرشوعة وقوة مفعولها ،وبطفرة يف العودة إىل تعاطي
الهريوين .ويف والية فريمونت ،وصف حاكم الوالية الزيادات
املرتفعة عىل نحو غري متناسب يف تعاطي العقاقري شبه األفيونية
والهريوين والوفيات الناجمة عن جرعات مفرطة من املخ ِّدرات ويف
الجرائم ذات الصلة باملخ ِّدرات ،باعتبارها "أزمة" .فقد تضاعفت
حاالت الجرعات املفرطة من الهريوين يف الوالية من عام 2012
إىل عام  ،2013وازدادت حاالت اإللحاق بربامج معالجة تعاطي
العقاقري شبه األفيونية بنسبة  770يف املائة منذ عام  ،2000مبا يف
ذلك زيادة بنسبة  250يف املائة يف عدد األشخاص الذين يتلقَّون
عالجاً من إدمان الهريوين وحده .كام بلغت لوائح االتهام االتحادية
الصادرة ضد املشتبه يف تجارتهم يف الهريوين يف الوالية يف عام 2013
خمسة أضعاف عدد لوائح االتهام املناظرة يف عام .2010
 -399ويف كندا ،أصدر مدير إدارة الصحة العامة يف مونرتيال
تنبيهاً للمامرسني يف قطاع الصحة العامة يف املدينة حذَّر فيه من
زيادة قدرها ثالثة أضعاف يف عدد الوفيات الناجمة عن جرعات
مفرطة يف املدينة وذات الصلة بالهريوين والكوكايني وشبائه األفيون
املزيفة وذلك بسبب تغيريات أُجريت عىل الرتكيب الكيميايئ لهذه
املخ ِّدرات .كام عزت سلطات الصحة العامة العديد من وفيات
الجرعات املفرطة يف املنطقة إىل تناول أقراص أوكسيكودون مزيَّفة
تحتوي عىل الفنتانيل ،وهو عقَّار مخ ِّدر شديد املفعول.
 -400ووفقاً للمعلومات التي أصدرتها وزارة صحة كندا
االتحادية ،يف دراستها االستقصائية عن التدخني لدى الشباب للفرتة

الفصل الثالث -تحليل الوضع العالمي

كل سنتني وتج َمع
 ،2013-2012وهي دراسة استقصائية تُ َع ُّد َّ
بيانات من الطلبة الكنديني يف الصفوف الدراسية من  6إىل 12
(األعامر التقريبية بني  11و 18عاماً) عن رشب الكحول وتدخني
التبغ وتعاطي العقاقري واملخ ِّدرات غري املرشوعة ،كانت مواد
التعاطي الرئيسية ،بعد الكحول والتبغ ،هي الق َّنب واملستحرضات
وتبي أ َّن الق َّنب هو املادة
رصف بوصفات طبيةَّ .
الصيدالنية التي تُ َ
التي لها أعىل مع َّدل انتشار سنوي يف تعاطيها بعد الكحول ،حيث
كانت نسبة الذين أبلغوا عن تعاطيها يف غضون االثني عرش شهرا ً
كل خمس ٍة من الطلبة.
املاضية واحدا ً من ِّ
 -401ووفقاً للدراسة االستقصائية ،أبلغ ما نسبته  4يف املائة من
الطلبة أنهم استعملوا واحدا ً عىل األقل من املستحرضات الصيدالنية
رصف بوصفة طبية وذلك ألغراض غري طبية يف غضون االثني
التي تُ َ
عرش شهرا ً املاضية .ومن ضمن املستحرضات الصيدالنية التي
تبي أ َّن
رصف بوصفة طبية ،املشمولة يف الدراسة االستقصائيةَّ ،
تُ َ
املسكِّنات شبه األفيونية هي املواد التي لها أعىل مع َّدل انتشار
أي  3يف املائة ،مع أ َّن هذا الرقم ميثِّل
سنوي من حيث تعاطيهاْ ،
انخفاضاً من املع َّدل  4يف املائة الذي لوحظ يف الدراسة االستقصائية
لفرتة السنتني .2011-2010
 -402وتُظهِر الدراسة االستقصائية لفرتة السنتني 2013-2012
حدوث اتِّجاه مرتاجع يف مع َّدالت االنتشار السنوية يف تعاطي
تبي أ َّن مع َّدل
املخ ِّدرات والعقاقري بخصوص عدد من املواد .فقد َّ
االنتشار السنوي لتعاطي عقَّار "إكستايس" تناقص من  5يف املائة
يف فرتة السنتني  2011-2010إىل  3يف املائة يف فرتة السنتني
يخص املنشِّ طات االصطناعية املشتقَّة من
 .2013-2012وفيام ُّ
البيبريازينات واملنشِّ طات االصطناعية ،ذات الصلة بالكاثينونات،
تبي أ َّن مع َّدل االنتشار السنوي لتعاطيها كان  1يف املائة يف فرتة
َّ
السنتني .2013-2012
 -403أ َّما من حيث إمكانية الحصول عىل املخ ِّدرات ،بحسب
املد َركات الشائعة ،فقد أبلغ ما نسبته  45يف املائة تقريباً من
الطلبة يف الصفوف الدراسية من  7إىل ( 12األعامر التقريبية هي
 18-12عاماً) بأ َّن الحصول عىل الق َّنب "سهل إىل ح ٍّد ما" أو "سهل
ج ًّدا" ،يف حني أبلغ ما نسبته  33يف املائة و 15يف املائة بأ َّن الحصول
عىل شبائه األفيون وعىل عقَّار "إكستايس"/امل ُهلوسات "سهل إىل
ح ٍّد ما" أو "سهل ج ًّدا" ،عىل التوايل.
 -404وقد ح َّددت وزارة صحة كندا ثالث فئات مع َّرضة ملخاطر
رشدين
شديدة فيام ُّ
يخص اإلدمان عىل املخ ِّدرات ،هي :فئة امل َّ
(ممن هم بال مأوى) ،وفئة "متعاطي املخ ِّدرات من شباب
(أي ر َّواد
الشوارع" ،وفئة من يتناولون املخ ِّدرات ألغراض ترويحية ْ
النوادي والحفالت الصاخبة والعنيفة والحانات) .ويف عام ،2013
اضطلعت الوزارة بدراسة استقصائية حددت فيها مع َّدل االنتشار
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كل فئة من الفئات
السنوي ألكرث املخ ِّدرات املتعاطاة ضمن ِّ
تبي أ َّن الق َّنب له أعىل مع َّدل
املع َّرضة للمخاطر الشديدة .وقد َّ
انتشار سنوي يف تعاطيه ،حيث يبلغ مع َّدل انتشار تعاطيه  77يف
رشدين ،و 89يف املائة لدى الفئتني األخريني.
املائة لدى األشخاص امل َّ
 -405وواصلت املكسيك تقديم العالج بشأن االرتهان للمخ ِّدرات
وذلك من خالل شبكة مراكز عالج اإلدمان التي أقامتها واملعروفة
باسم "( "Centros Nueva Vidaمراكز الحياة الجديدة) ،ويعمل
فيها أخصائيون نفسانيون وأطباء ومرشدون اجتامعيون .وقد
قامت الحكومة املكسيكية باستثامرات هامة يف مجال تدريب
العاملني يف مراكز العالج ويف توظيف أخصائيي صحة إضافيني
متخصصني يف عالج اإلدمان .كام اعتمدت الحكومة تدابري ملراقبة
ِّ
الجودة ،مثل إعادة النظر يف إجراءات اعتامد مراكز عالج اإلدمان
وإجراء زيارات لتقييم العالج املقدم وجودة املرافق .واستنادا ً
إىل نتائج تحليل أجري بخصوص تشغيل مراكز العالج وأدائها،
وضعت الحكومة خطة عمل لعام  2014ترمي إىل تعزيز البنى
اإلدارية القامئة ،وتحسني عمليات إدارة خدمات الرعاية ،ووضع
معايري وطنية لتحسني جودة العالج وفعاليته.
 -406وازداد تعاطي الكوكايني زيادة طفيفة بني فئة البالغني
ظل
من السكان يف الواليات املتحدة يف عام  ،2012مع أ َّن مع َّدله َّ
مستق ًّرا نسب ًّيا لدى الشباب اليافعني ،وانخفض انخفاضاً هامش ًّيا يف
عام  .2013وباملقارنة بعام  ،2006انخفض مع َّدل االنتشار السنوي
لتعاطي الكوكايني لدى عموم السكان بنسبة  28يف املائة (من
 2.5يف املائة من السكان من فئة َمن تبلغ أعامرهم  12عاماً أو
أكرب يف عام  2006إىل  1.8يف املائة يف عام  ،)2012بينام انخفض
مع َّدل انتشار التعاطي خالل الشهر السابق بنسبة  40يف املائة (من
 1.0إىل  0.6يف املائة) .وأظهر مع َّدل االنتشار السنوي لتعاطي
الكوكايني بني طالب الصف الثاين عرش يف الواليات املتحدة
انخفاضاً بنسبة  54يف املائة بني عامي  2006و( 2013من  5.7يف
املائة إىل  2.6يف املائة) .وأظهرت نتائج اختبارات القوى العاملة
انخفاضاً يف تعاطي الكوكايني بلغ  70يف املائة بني عامي 2006
و( 2012من  0.72يف املائة يف عام  2006إىل  0.21يف املائة يف
عام  .)2012وتأتَّت هذه االنخفاضات أساساً من انخفاض توافر
الكوكايني .وبينام ظلَّت مفاهيم إدراك أرضار تعاطي الكوكايني
عىل حالها دومنا تغيري يف األكرث ،فقد ساد تص ُّور بأ َّن توافر الكوكايني
قد انخفض )43(.وكان ذلك نتيجة النخفاض إنتاج الكوكايني يف
( ((4وفقاً لدراسة رصد املستقبل االستقصائية التي أجراها املعهد الوطني
لدراسة تعاطي املخ ِّدرات يف الواليات املتحدة يف عام  ،2006أبلغ  46.5يف املائة
من طالب الصف الثاين عرش أ َّن الحصول عىل الكوكايني سهل أو سهل إىل ح ٍّد
ما ،وقد انخفض هذا الرقم إىل  30.5يف املائة يف عام  .2013ومثَّل إدراك رضر
تعاطي الكوكايني بانتظام  84.6يف املائة من طالب الصف الثاين عرش يف عام
 2006و 83.3يف املائة يف عام  ،2013بينام مثَّل إدراك رضر تناول الكوكايني مرة
واحدة أو مرتني  52.5يف املائة يف عام  2006و 54.4يف املائة يف عام .2013
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كولومبيا ،وتكثيف جهود إنفاذ القوانني يف املكسيك .وقد أ َّدى
هذا إىل ارتفاع األسعار املع َّدلة حسب النقاء يف الواليات املتحدة،
حيث ارتفعت عىل مستوى البيع بالتجزئة بنسبة  54يف املائة بني
عامي  2006و( 2012من  121دوالرا ً إىل  186دوالرا ً للغرام) .ونتج
عن انخفاض توافر الكوكايني وتعاطيه أيضاً انخفاض شديد ( 56يف
املائة) يف حاالت اإللحاق بربامج العالج ذات الصلة بالكوكايني يف
الواليات املتحدة بني عامي  2006و( 2012من  277 900حالة
إلحاق يف عام  2006إىل  121 000حالة يف عام .)2012
 -٤07وعىل الرغم من الزيادة اإلجاملية يف مع َّدالت انتشار
تعاطي املخ ِّدرات لدى عموم السكان يف الواليات املتحدة من فئة
َمن تبلغ أعامرهم  12سنة أو أكرب ،بلغت نسبة التعاطي يف غضون
ألي من املخ ِّدرات غري املرشوعة بني فئة من ترتاوح
العام السابق ٍّ
أعامرهم بني  12و 17عاماً أدىن مستوى لها خالل  10سنوات ،مع
أنها ظلَّت مرتفعة ،حيث انخفضت من  19يف املائة يف  2011إىل
 17.9يف املائة يف عام .2012

أمريكا الجنوبية
 -١التط ُّورات الرئيسية
 -408ال تزال أمريكا الجنوبية رهناً للتأث ُّر بزراعة شُ َج ْية الكوكا
ونبتة الق َّنب عىل نحو غري مرشوع وكذلك ،يف بعض البلدان،
َخشْ خاش األفيون ،حيث تُ َج َّهز محاصيلها كلها ،عاد ًة يف بلد الزراعة،
لتصبح املخ ِّدرات النباتية املقابلة لها .وقد أصبحت هذه املنطقة،
إىل جانب كونها بالفعل مصد َر اإلمدادات العاملية بأجمعها من
الكوكايني ،تستهلك أيضاً نسب ًة هام ًة من مجموع االستهالك
العاملي من الكوكايني ،مبا يف ذلك تدخني كوكايني "الكراك" وغريه
من األشكال القاعدية األخرى التي يُشار إليها بجملة متن ِّوعة
من امل ُس َّميات املع َّينة الخاصة بكل بلد من البلدان .كام بات
استعامل الق َّنب عىل نحو غري مرشوع ،وبدرجة أقل ،املنشِّ طات
األمفيتامينية ،يؤث ِّر يف رشائح واسعة من سكان أمريكا الجنوبية.
وتشري املعلوماتُ املتاحة حال ًّيا إىل أ َّن الطلب غري املرشوع عىل
املنشِّ طات األمفيتامينية يُل َّبى بدرجة رئيسية باالت ِّجار به من خارج
املنطقة ،وكذلك من خالل ترسيب املنشِّ طات التي ت ُرصف بوصفة
طبية من السوق املرشوعة.
مؤشات مختلفة ،وال سيام املساحة املزروعة
 -409وتلمح ِّ
بشجرية الكوكا عىل نحو غري مرشوع ،بأ َّن اإلمدادات العاملية من
الكوكايني القادمة أصالً من أمريكا الجنوبية قد تقلَّصت يف األعوام
القليلة املاضية إىل الح ِّد الذي قد يكون له تأثري ملموس يف األسواق
االستهالكية الرئيسية .واستنادا ً إىل البيانات الصادرة عن مكتب
املخ ِّدرات والجرمية ،فإ َّن زراعة شجرية الكوكا بلغت ذروتها يف

عام  2007يف كولومبيا ،ويف عام  2010يف دولة بوليفيا املتع ِّددة
القوميات ،ويف عام  2011يف بريو .وخالل الفرتة ،2013-2007
تناقصت املساحة اإلجاملية املزروعة بشجرية الكوكا يف تلك البلدان
الثالثة بنحو الثُّلث تقريباً .وعىل الرغم من وجود مسائل منهجية
ت َ ُح ُّد من القدرة عىل القياس الك ِّمي ملا يُنتَج من أوراق الكوكا
وما يُص َّنع من الكوكايني عامل ًّيا ،فإ َّن من املتوقَّع أن يكون للتناقص
يف املساحة املزروعة إىل هذا الح ِّد تأثري عىل إمكانية الحصول عىل
مؤشات من أمريكا
الكوكايني يف نهاية سلسلة التوريد .ومث َّة بالفعل ِّ
الشاملية ،وأخرى من أوروبا الغربية وإن كانت أقل وضوحاً ،ت ُلمح
مم كان عليه خالل مستويات
إىل أ َّن التوافر ُّ
يظل اآلن أدىن بكثري َّ
الذروة التي ت َّم بلوغها حوايل عام .2006
وتواصلت يف عام  2014املناقشات املكثَّفة بشأن السياسات
-410
َ
املتعلقة باملخ ِّدرات التي دارت مؤ َّخرا ً يف القارة األمريكية ،مبا يف
ذلك أمريكا الجنوبية .ويف حزيران/يونيه  ،2013اعتمدت منظم ُة
الدول األمريكية إعال َن أنتيغوا ،غواتيامال ،بعنوان "من أجل سياسة
شاملة ملواجهة مشكلة املخ ِّدرات العاملية يف القارة األمريكية"،
الصعد الوطنية واإلقليمية،
الذي يُطْلِق عملية تشاور عىل مختلف ُّ
ويش ِّجع عىل النظر يف نهوج جديدة إزاء مشكلة املخ ِّدرات العاملية.
ويف حزيران/يونيه  ،2014ج َّددت منظمة الدول األمريكية ،خالل
الدورة العادية الرابعة واألربعني لجمعيتها العامة ،التأكيد عىل
االلتزامات املتع َّهد بها يف اإلعالن املذكور ،كام ش َّددت يف الوقت
ذاته عىل وجوب تنفيذ السياسات املعنية باملخ ِّدرات يف إطار من
االحرتام التام للقوانني الوطنية والدولية .وعمالً باألحكام الواردة
يف اإلعالنُ ،ع ِقدت يف أيلول/سبتمرب  2014مبدينة غواتيامال دور ٌة
خاصة للجمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية متحورت حول
مشكلة املخ ِّدرات العاملية.

 -٢التعاون اإلقليمي
 -411تتَّسم أمريكا الجنوبية مبستوى عا ٍل من الوعي بشأن عرض
املواد الخاضعة للمراقبة والطلب عليها بطريقة غري مرشوعة،
إضاف ًة إىل بنية تحتية متط ِّورة عىل الصعيدين الوطني واإلقليمي
لرصد هذه الظاهرة ومكافحتها .وتتب َّدى املشاركة السياسية
العالية املستوى يف هذه املجاالت يف العدد الكبري من األنشطة
التي تجمع معاً السلطات والخرباء واملؤسسات من أرجاء املنطقة
لتحسني ُسبل التعاون وتبادل اآلراء والخربات يف مجال إنفاذ
القانون والجوانب املتعلقة بالصحة من مراقبة املخ ِّدرات .وعىل
وجه الخصوص ،تن ِّوه الهيئة بكرثة أنشطة التعاون اإلقليمي ،ومنها
توفري التدريب واملساعدة القانونية ،التي تنظِّمها حكومات بلدان
املنطقة بالتعاون مع لجنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي
املخ ِّدرات ومكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية.

الفصل الثالث -تحليل الوضع العالمي

 -412ويف عامي  2013و ،2014متحور العديد من تلك األنشطة
حول جوانب تخفيض عرض املخ ِّدرات ،ذات الصلة باسرتداد
املوجودات ،مبا يف ذلك املصادرة دومنا استناد إىل إدانة ،واالستخبارات
املالية ،وغسل األموال .و ُع ِق َد يف عام  2013ما مجموعه  19دورة
وحلقة عمل تحت رعاية لجنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي
املخ ِّدرات (سيكاد) متحورت حول التعامل مع املوجودات املضبوطة
رصف فيها ،وأساليب التح ِّري الخاصة ،واالستخبارات
واملصا َدرة والت ُّ
االسرتاتيجية ،والتحقيقات ،ومحاكاة املحاكامت ،شارك فيها قرابة
 800مسؤول من بلدان يف القارة األمريكية .وخالل عام ،2013
نظَّم املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية وفريق العمل املايل
ألمريكا الجنوبية( )44االجتامعني السابع والثامن للشبكة اإلقليمية
بشأن اسرتداد املوجودات مع ممثِّلني من بلدان يف أمريكا الالتينية
وهيئات دولية .و ُع ِق َدت تلك االجتامعات يف كولومبيا وبنام.
 -413ومن الجوانب األخرى التي حظيت باهتامم متج ِّدد
الجهو ُد املبذولة ملكافحة االت ِّجار بالسالئف وترسيبها ،واالت ِّجار
البحري ،وتعاطي أشكال الكوكايني القابلة للتدخني.
 -414ويف أيار/مايو  ،2014شارك ممثِّلون رفيعو املستوى من ع َّدة
بلدان بأمريكا الجنوبية يف املناقشات التي جرت بشأن السياسات
املتعلقة باملخ ِّدرات خالل االجتامع الوزاري األول لجامعة دول
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي بشأن مشكلة املخ ِّدرات
يف العامل ،الذي ُع ِقد يف أنتيغوا ،غواتيامال.
 -415ويف أيلول/سبتمرب  ،2014اعتمدت الجمعية العامة ملنظمة
الدول األمريكية ،خالل دورة استثنائية ُعقدت يف مدينة غواتيامال،
قرارا ً عنوانه "أفكار ومبادئ توجيهية لصياغة ومتابعة سياسات شاملة
بشأن التص ِّدي ملشكلة املخ ِّدرات العاملية يف القارة األمريكية" .ويف
ذلك القرار ،سلَّمت الجمعية بأهمية تنفيذ اتفاقيات األمم املتحدة
الثالث ملراقبة املخ ِّدرات تنفيذا ً ف َّعاالً ،وهي االتفاقيات التي يتك َّون
منها إطار النظام الدويل ملراقبة املخ ِّدرات ،وكذلك برضورة أن تنظر
الدول يف مسألة القيام عىل نحو منتظم باستعراض السياسات
املعتمدة بشأن املخ ِّدرات ،لضامن ات ِّسامها بالشمول والرتكيز بشأن
رفاهة األفراد ،وذلك بغية مواجهة التح ِّديات الوطنية لديها وتقييم
تأثري تلك السياسات وفعاليتها.

 -٣الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية
 -416يف آذار/مارس  ،2013أق َّرت حكوم ُة بريو الئح ًة تنظيمي ًة
جديد ًة بشأن الكيمياويات واملعدات واملواد املستخ َدمة يف صنع
املخ ِّدرات عىل نحو غري مرشوع ،وهي الالئحة التنظيمية التي
تغي اسم املجموعة إىل مجموعة العمل
( ((4اعتبارا ً من متوز/يوليه َّ ،2014
املايل ألمريكا الالتينية.
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كانت قد صدرت من قبل يف مرسوم ترشيعي يف ترشين الثاين/
وينص املرسوم عىل تدابري من أجل تسجيل تلك
نوفمرب ُّ .2012
السلع ومراقبتها وتفتيشها.
 -417ويف إطار االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة املخ ِّدرات ،التي
تنفِّذها بريو للفرتة  ،2016-2012كُثِّفت الجهو ُد املعنية بإبادة
رئيستَ ْي لزراعة الكوكا هام
مزروعات شجرية الكوكا يف منطقتني َ
هوايانوكو وأوكايايل .وقد اقرتحت السلطات يف بريو اسرتاتيجية
جديدة ،تش ِّدد عىل الرتويج للمحاصيل البديلة ،مع الحفاظ عىل
املك ِّون الخاص باإلبادة فيها ،بغية خفض مستوى هذه الزراعة يف
املنطقة الهامة الثالثة :وديان آبورمياك إين ونهر مانتارو.
 -418واعتبارا ً من آب/أغسطس  ،2014أنشأت إكوادور نظاماً
جديدا ً للتصنيف ،يقوم عىل الح َّدين األقىص واألدىن للكميات،
لتصنيف الجرائم املتصلة باالت ِّجار باملخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية
إىل أربع درجات بحسب خطورة ال ُجرم ،وتحديد م َّدة الحبس
لكل فئة .ومع أ َّن الحيازة ميكن أن ت ُ َع َّد
بح َّديها األقىص واألدىن ِّ
ُجرماً ينضوي يف إطار األنشطة املتصلة باالت ِّجار باملخ ِّدرات ،فإ َّن
الكميات املشمولة ال تشكِّل دامئا ،بح ِّد ذاتها ،وسيل ًة للتمييز بني
االتِّجار والحيازة لغرض االستعامل واالستهالك الشخصيني .والواقع
تنص عىل املعاقبة عىل
أنه يف حني أ َّن الالئحة التنظيمية الجديدة ُّ
أي كميات مهام صغرت ،فإنها
جرائم االت ِّجار التي تشتمل عىل ِّ
تستمر يف التفريق بني تلك الجرائم والحيازة لغرض االستعامل
تظل دون طائلة العقاب
واالستهالك الشخصيني ،ومن ث َّم فهي ُّ
وتقترص عىل كمية قصوى يت ُّم تحديدها بشكل مستقل مبوجب
الئحة تنظيمية سابقة.
 -419ويف كانون األول/ديسمرب  ،2013أق َّر مجلس الشيوخ يف
أوروغواي ترشيعاً جديدا ً ،كان قد َسبقه إىل إقراره مجلس النواب،
يجيز للدولة أن تراقب وتنظِّم األنشطة املتعلقة باسترياد الق َّنب
بأي صفة كانت ،وكذلك خزنهام
أو مشتقَّاته وإنتاجهام وحيازتهام ِّ
وبيعهام وتوزيعهام مبقتىض أحكام ورشوط مع َّينة الستعاملهام
ألغراض غري األغراض الطبية .ووردت الالئحة التنظيمية التي تحكم
مفصل يف مرسوم رئايس صدر يف أيار/مايو
تنفي َذ هذا القانون بشكل َّ
 .2014غري أ َّن مبيعات الق َّنب للمستهلكني تأ َّخرت بسبب مصاعب
يف تنفيذ القانون .ومن املتوقَّع أن تبدأ عملية البيع يف عام .2015
وتالحظ الهيئة أ َّن هذا الترشيع يتعارض مع أحكام االتفاقيات
الدولية ملراقبة املخ ِّدرات ،وبخاصة الفقرة (ج) من املادة  4واملادة
 36من اتفاقية سنة  1961بصيغتها املع َّدلة بربوتوكول سنة ،1972
والفقرة (( )1أ) من املادة  3من اتفاقية سنة .1988
 -420ويف ترشين الثاين/نوفمرب  ،2013نرشت حكومة دولة
بوليفيا املتع ِّددة القوميات نتائج دراسة عن الطلب عىل أوراق
الكوكا يف ذلك البلد ،ق َّدرت أ َّن تلبية الطلب الوطني املرشوع عىل
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أوراق الكوكا تستلزم زراعة  14 700هكتار .ويف الوقت الراهن  -٤الزراعة واإلنتاج والصنع واال ِّتجار
ينص القانون البوليفي عىل زراعة شجرية الكوكا عىل مساحة تصل
ُّ

إىل  12 000هكتار يف مناطق معيَّنة من البلد من أجل َمضْ غ (أ)

أوراق الكوكا واستهالكها واستعاملها يف حالتها الطبيعية لـ"أغراض
ثقافية وطبية" ،وذلك وفقاً للتحفُّظ املعلَن عام  2013عندما انض َّم
البلد مج َّددا ً إىل اتفاقية سنة  ،1961بصيغتها املع َّدلة بربوتوكول
سنة .1972

 -421ووضعت األمانة الوطنية ملكافحة املخ ِّدرات يف باراغواي
لنفسها ،يف إطار خطتها املؤسسية االسرتاتيجية للفرتة -2013
 ،2017ستة أهداف رئيسية ،منها تنفيذ اإلجراءات املتصلة
بالتنمية البديلة املتكاملة واملستدامة .وتتناول عىل وجه التحديد
إحدى االسرتاتيجيات املق َرتحة لتحقيق هذا الهدف زراعة الق َّنب
ضمن السياقني االجتامعي واالقتصادي لباراغواي .وعالوة عىل
ذلك ،جعلت األمانة الوطنية ملكافحة املخ ِّدرات من مسألة القضاء
عىل االتِّجار بعجينة الكوكايني إحدى أولوياتها الوطنية.
 -422ويف مواجهة حال ٍة من انتعاش االت ِّجار باملخ ِّدرات عىل
منت الرحالت غري التجارية عرب املجال الجوي البريويف ،يدي ُر سالح
الجو البريويف برنامجاً لحظر الحركة الجوية بأساليب غري مميتة
بُغية ثني الطيَّارين الذين يتَّجِرون باملخ ِّدرات عن دخول األرايض
البريوفية .ويف نيسان/أبريل  ،2014أصدرت دولة بوليفيا املتع ِّددة
ينص عىل اعرتاض الرحالت الجوية غري املر َّخصة
القوميات قانوناً ُّ
واستخدام القوة ض َّدها .ومث َّة قوانني مامثلة قيد التنفيذ يف الربازيل
وشييل وفنزويال (جمهورية-البوليفارية) .وتالحظ الهيئة أ َّن مثل
هذه القوانني الترشيعية قد تتعارض مع اتفاقية الطريان املدين
الدويل وااللتزامات الدولية األخرى املتصلة بالطريان املدين)45(.
 -423ويف عام  ،2014س َّنت الربازيل ترشيعاً جديدا ً لضامن
املبادرة برسعة إىل إتالف املحاصيل غري املرشوعة واملخ ِّدرات
املضبوطة ،ما عدا الع ِّينات الصغرية التي يُستعان بها يف تحليل
األدلة الجنائية ويف إجراءات العدالة الجنائية .كذلك جرت
مناقشات بشأن الترشيعات األخرى املحتملة التي ميكن أن تؤث ِّر
يف السياسات املتعلقة باملخ ِّدرات.
 -424ويف عام  ،2014أنشأت حكومة األرجنتني وحد ًة جديدة
ضمن وزارة األمن أنيطَت بها تحديدا ً مه َّمة مكافحة االت ِّجار
باملخ ِّدرات ،ونقلت الحكومة بعض جوانب إجراءات تد ُّخل الدولة
بشأن خفض العرض من املخ ِّدرات من أمانة التخطيط للوقاية
من اإلدمان عىل املخ ِّدرات ومكافحة االت ِّجار باملخ ِّدرات إىل وزارة
األمن ،مبا يف ذلك الوحدة الجديدة.
(((4
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 -425خالفاً للمحاصيل غري املرشوعة األخرى ،ال تتوافر تقديرات
موثوقة ملدى إجاميل زراعة الق َّنب عىل نحو غري مرشوع يف أمريكا
الجنوبية .بَيْ َد أ َّن مضبوطات نبات الق َّنب و ُعشبة الق َّنب تشري إىل
أ َّن زراعة نبات الق َّنب وإنتاج ُعشبة الق َّنب يجريان عىل نطاق
واسع يف أمريكا الجنوبية.
 -426وباالستناد إىل الردود الرسمية عىل االستبيان الخاص
بالتقارير السنوية ،يبدو أ َّن كولومبيا وباراغواي ُهام بلدا املصدر
األبرز ل ُعشبة الق َّنب يف أمريكا الجنوبية من حيث االت ِّجار عرب
الحدود .ويف حني يجري االت ِّجار ب ُعشبة الق َّنب من باراغواي إىل
البلدان املجاورة ،يبدو أ َّن ُعشبة الق َّنب اآلتية من كولومبيا تصل
إىل بلدان يف أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي ،إىل جانب
البلدان املجاورة يف أمريكا الجنوبية.
 -427وألعوام ع َّدةُ ،س ِّجلت يف كولومبيا أكرب الكميات السنوية
اإلجاملية من ُعشبة الق َّنب املضبوطة يف أمريكا الجنوبية .وظلَّت
املضبوطات يف ذلك البلد يف ازدياد عىل وجه العموم منذ عام ،2002
حيث بلغت  408أطنان يف عام ( 2013مقارنة مبقدار  77ط ًّنا يف
أي ما يعادل قرابة نصف إجاميل مضبوطات أمريكا
عام ْ ،)2002
مؤشات عىل تط ُّور أساليب
الجنوبية يف عام  .2012كذلك ظهرت ِّ
الزراعة واإلنتاج .ووفقاً ملكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات
والجرمية ،ت َّم يف عام  2012كشف  115دفيئ ًة (بيتاً زجاج ًّيا) تنتج
ُعشبة الق َّنب ،يف حني مل يُكشف سوى  4بيوت زجاجية يف عام
 .2013وقد تُ َر ُّد هذه الزيادة يف املضبوطات والحظر إىل زيادة
توسع الزراعة أو كليهام.
فعالية تدابري إنفاذ القانون أو ُّ
 -428وقد تكثَّفت يف عام  ،2013الجهود املبذولة يف باراغواي
للح ِّد من توافر املخ ِّدرات غري املرشوعة ،ومنها الق َّنب .وزادت
مضبوطات ُعشبة الق َّنب يف باراغواي ،وكذلك عمليات إبادة
مزروعات الق َّنب ،بأكرث من الضِّ ْعف يف عام  .2013وخالفاً للنمط
السائد يف بلدان عديدة القائم عىل الحصول عىل ُعشبة الق َّنب من
مصادر محلية ،يُلبَّى الطلب عىل ُعشبة الق َّنب يف بعض البلدان
املجاورة لباراغواي ،ال سيَّام الربازيل واألرجنتني (حيث يوجد عدد
كبري نسب ًّيا من املستعملني بالنظر إىل حجم السكان لديهام) ،بقدر
كبري عرب تهريب ُعشبة الق َّنب من باراغواي.
 -429وخالل الفرتة  ،2011-2000كانت مضبوطات ُعشبة الق َّنب
يف الربازيل ،وهي من بني األعىل يف أمريكا الجنوبية ،متَّسق ًة مع
سوق مستق َّرة يدفعها الطلب املحيل ،حيث تأرجحت بني  130ط ًّنا
و 200طن سنويًّا ،وفقاً لبيانات املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية.
كل من ُعشبة الق َّنب ونبات الق َّنب
ويف عام  ،2012س َّجلت مضبوطات ٍّ
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وشتالت (با ِدرات) الق َّنب ،وكذلك عمليات كشف مزارع الق َّنب،
انخفاضات كبرية .بيد أ َّن املضبوطات من ُعشبة الق َّنب ارتفعت
يف عام  2013إىل  222ط ًّنا .وتواصل حكومتا الربازيل وباراغواي
التعاون بشأن إبادة زراعة الق َّنب يف باراغواي .وقد أسفرت عملية
مشرتكة بني األمانة الوطنية ملكافحة املخ ِّدرات يف باراغواي والرشطة
االتحادية الربازيلية يف شباط/فرباير  2014عن إبادة مزروعات
الق َّنب عىل مساحة  400هكتار يف مقاطعة أمامباي يف باراغواي.
بعض
وس ِّجل يف بوليفيا (دولة-املتع ِّددة القوميات) وبريو ُ
ُ -430
أكرب الكميات املضبوطة أو امل ُتلفة من نبتة الق َّنب يف أمريكا
الجنوبية .ومع ذلك ،فقد انخفض إجاميل مضبوطات ُعشبة الق َّنب
ونبتة الق َّنب يف دولة بوليفيا املتع ِّددة القوميات يف عام 2013
إىل  76ط ًّنا (من  403أطنان يف عام  .)2012ويف بريو ،ارتفعت
مضبوطات نبتة الق َّنب ارتفاعا حادا إىل  980ط ًّنا يف عام 2012؛
ويشري الرقم املقابل لعام  3.4( 2013ماليني نبتة) ،وإن مل يكن قابالً
للمقارنة مبارشةً ،إىل تزايد مستوى أنشطة اإلبادة عىل نحو متواصل.
 -431ومن بني املخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية األكرث تعاطياً عىل
نطاق العامل ،فإ َّن الكوكايني هو املخ ِّدر الوحيد الذي تقترص إىل
ح ٍّد بعيد العمليات غري املرشوعة املرتبطة به واملؤ ِّدية إىل املنتج
النهايئ القابل لالستهالك (الزراعة واإلنتاج والصنع) عىل منطقة
بعينها ،وهي أمريكا الجنوبية .وعىل وجه الخصوص ،ترتكَّز زراعة
شجرية الكوكا عىل نحو غري مرشوع يف ثالثة بلدان هي بوليفيا
(دولة-املتع ِّددة القوميات) وبريو وكولومبيا.
 -432ويف دولة بوليفيا املتع ِّددة القوميات ،انخفضت املساحة
املزروعة بشجرية الكوكا إىل  23 000هكتار يف عام  ،2013وهو أدىن
مستوى لها منذ عام  .2002وح َّددت الحكومة البوليفية لنفسها،
يف اسرتاتيجيتها الوطنية للفرتة  2015-2011ملكافحة االتِّجار
باملخ ِّدرات والح ِّد من كمية أوراق الكوكا املنتجة ،هدف خفض
املساحة املزروعة بشجرية الكوكا إىل  20 000هكتار .وال تزال هذه
املنطقة تتجاوز االحتياجات التقديرية إلمداد عادات مضغ ورقة
الكوكا واستهالكها وتعاطيها عىل النحو املسموح به لبعض األغراض
عىل أرايض دولة بوليفيا املتع ِّددة القوميات بحكم تحفظها عىل
اتفاقية سنة  ،1961بصيغتها املع َّدلة بربوتوكول سنة  .1972ويف
عام  ،2013استم َّرت اإلبادة باألساليب اليدوية لشجرية الكوكا،
مبا يف ذلك اإلبادة الطوعية ،يف التزايد حيث بلغت املساحة
 11 407هكتارات ،بينام تراجعت املضبوطات من ورقة الكوكا
وملح الكوكايني وقاعدة الكوكايني انخفاضاً كبريا ً مقارن ًة بها يف عام
 .2012وبلغ إجاميل مضبوطات الكوكايني (ملح الكوكايني وقاعدة
الكوكايني)  22ط ًّنا ،وهو أدىن مستوى له منذ عام  ،2007يف حني
استم َّر االرتفاع الحا ُّد يف عدد املختربات الرسيَّة املد َّمرة التي تصنع
هيدروكلوريد الكوكايني حيث بلغ  67يف عام  .2013وباﻹضافة
إىل ذلك ،بلغ عدد منشآت تجهيز مستخلصات أوراق الكوكا
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لتحويلها إىل قاعدة الكوكايني ،التي ُد ِّمرت (باستثناء حفر التنقيع)،
 5 930منشأةً ،وهو عدد يزيد بدرجة طفيفة عىل ما كان موجودا ً
يف السنوات األخرية ،وهو األعىل املس َّجل عىل اإلطالق.
املتدن لزراعة
ِّ
 -433ويف كولومبيا ،استم َّر يف عام  2013املستوى
شجرية الكوكا ( 48 000هكتار) املحقَّق يف عام  .2012بيد أ َّن
توزيع املساحة املزروعة مل يكن ساكناً ،إذ قد تكون جهود الحكومة
ساعدت بنح ٍو ما عىل أن ترتكَّز هذه الظاهرة يف مناطق مع َّينة.
ومن بني اإلدارات املحلية التي لها تاريخ يف مجال هذه الزراعة،
وعددها  27إدار ًة محليةً ،س َّجلت خمس إدارات من بني أعىل
ست إدارات حتى عام  2012زياد ًة بلغت ثالثة أرباع اإلجاميل
ِّ
يف عام ( 2013صعودا ً من  61يف املائة يف عام  .)2012وتراجعت
اإلبادة اليدوية لشجرية الكوكا مبقدار الربع يف عام  2013إىل
بالرش،
وس ِّجل انخفاض أكرث وضوحاً يف اإلبادة ِّ
 22 056هكتاراُ ،
التي انخفضت مبقدار النصف إىل  47 053هكتارا ً يف عام .2013
وظل إجاميل املضبوطات املج َّمعة من الكوكايني يف كولومبيا ،مبا يف
َّ
ذلك مختلف أشكال قاعدة الكوكايني ،األعىل يف أمريكا الجنوبية،
حيث بلغ  243ط ًّنا يف عام  2012و 230ط ًّنا يف عام .2013
كل تقريباً الزيادة يف زراعة
 -434ويف بريو ،انعكست عىل نحو ِّ
شجرية الكوكا خالل الفرتة  2011-2005بحلول عام  2013عندما
تراجع صايف املساحة املزروعة إىل  49 800هكتار (بعد أن كان
 60 400هكتار يف عام  .)2012وأسهمت اإلبادة العالية املستوى
لشجرية الكوكا ،املنفَّذة يف إطار برنامج التنمية البديلة املتكاملة
واملستدامة لدى حكومة بريو ،يف هذا الرتاجع بدرجة كبرية .وبلغت
أي أعىل بكثري من
املساحة املبادة  23 947هكتارا يف عام ْ ،2013
املستويات التي ت َّم بلوغها عىل مدى الفرتة  .2012-2000وكان
لجهود اإلبادة وجهود مرحلة ما بعد اإلبادة تأثري كبري يف اثنتني من
املناطق الثالث األكرث تأثرا باالت ِّجار باملخ ِّدرات ،وهام مونزون-تينغو
ماريا-أوكاياكو وبالكازو-بيشيس-باشيتيا .وبنهاية ترشين األول/
أكتوبر  ،2014متَّت إبادة مزروعات عىل مساحة  26 000هكتار،
ولكن ال تزال مساحة املزروعات املستهدف إبادتها يف عام 2014
تبلغ  30 000هكتار .وبلغت املضبوطات من عجينة الكوكايني
يف بريو ذروتها عند  19.7ط ًّنا يف عام  ،2012ولكنها تراجعت إىل
 10.8أطنان يف عام  ،2013بينام ارتفعت مضبوطات ملح الكوكايني
بدرجة طفيفة إىل  13.3ط ًّنا يف عام  ،2013بحيث بقيت أدىن من
املستويات املس َّجلة يف عامي  2008و.2010
 -435ومن الجائز أن يكون إلطار التنمية البديلة لدى حكومة
بريو (التنمية البديلة املتكاملة واملستدامة) إسهام يف التخفيض
الحاصل يف زراعة الكوكا .فهناك برامج يجري تنفيذها ضمن ذلك
اإلطار يف  13منطقة تقع يف  7إدارات محلية يف بريو وتشمل
عددا ً من السكان يبلغ تقريباً  800 000شخص .ويف تلك املناطق،
كل أرسة بأكرث قليالً
انخفض متوسط زراعة شجرية الكوكا بحسب ِّ

66

المخدرات 2014
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

من الثلث يف الفرتة بني عامي  2010و( 2013من  0.289هكتار
كل أرسة) .ويف عام  ،2012بلغ مستوى
إىل  0.188هكتار بحسب ِّ
مشاركة األُرس املسته َدفة أعىل ح ٍّد له يف هواالّغا الوسطى ،وآلتو
وتحسن بقدر
وباخومايو ،وخوانخوي ،وباخوهواالّغا ،وتوكاشيه،
َّ
قابل للقياس مقارنة به يف عام .2010
 -436وال تزال إكوادور وفنزويال (جمهورية-البوليفارية)
تشكِّالن نقطتي انطالق مه َّمتني للكوكايني املتَّجه إىل أمريكا
الشاملية وأوروبا الغربية .كذلك ُع َّدت جمهورية فنزويال
البوليفارية بلدا ً َم ْص َدرا ً للكوكايني بالنسبة لبعض البلدان
خارج أسواق الكوكايني املعروفة ،وعىل وجه التحديد يف وسط
أوروبا وغرب آسيا .وأبلغت جمهورية فنزويال البوليفارية بأ َّن
منشأ الكوكايني الذي مي ُّر عرب أراضيها هو كولومبيا التي تربطها
بها حدود ب ِّرية شاسعة .كام ح َّددت السلطات اإلكوادورية
أوقيانوسيا باعتبارها من ضمن وجهات املقصد للكوكايني امله َّرب
عرب إكوادور ،وأشارت إىل أ َّن التهريب عن طريق البحر ،باستغالل
املطل عىل املحيط الهادئ ،ال يزال أهم وسيلة
ساحل إكوادور ِّ
بأي حال من األحوال .وال تزال الربازيل،
نقل ،وإن مل تكن الوحيدة ِّ
مبا لها من حدود ب ِّرية شاسعة مع البلدان الثالثة الرئيسية يف
صنع الكوكايني وساحل طويل عىل املحيط األطليس ،بلد عبور
ها ًّما للكوكايني امله َّرب إىل غرب ووسط أفريقيا وأوروبا ،إضاف ًة إىل
كونها بلد مقصد رئيسيًّا تُه َّرب إليه مقادير كبرية من الكوكايني.
 -437ومع أ َّن صنع الكوكايني يحدث أساساً يف بوليفيا (دولة-
املتع ِّددة القوميات) وبريو وكولومبيا ،فإ َّن تجهيز مشتقات أوراق
الكوكا يقع عىل نطاق ض ِّيق خارج البلدان الثالثة .ويف حني أ َّن
املنتج النهايئ الرئييس املراد تصديره إىل األسواق املربحة يف
أمريكا الشاملية وأوروبا هو هيدروكلوريد الكوكايني ،فإ َّن الطلب
عىل الكوكايني يف أمريكا الجنوبية تلبِّيه جزئيًّا كميات كبرية من
أشكال وسيطة من قاعدة الكوكايني ،تتَّسم يف بعض األحيان
بدرجات عالية من الشوائب .ولذا فإ َّن وجود هذه املنتجات
يف السوق غري املرشوعة من حني إىل آخر يفسح املجال ملزيد
من املعالجة .وباإلضافة إىل ذلك ،تنحرص مه َّمة بعض املرافق يف
تخفيض مستوى النقاء قبل طرح املنتَج يف سوق التجزئة .واستنادا ً
إىل بيانات املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،يف عام ،2012
كشفت األرجنتني ما مجموعه  31منشأةً لتجهيز مشتقَّات أوراق
الكوكا )46(،وكشفت شييل  8منشآت ،وإكوادور  4منشآت ،وفنزويال
(جمهورية-البوليفارية)  24منشأةً.
ومؤشات غري مبارشة عىل زراعة خشخاش
 -438وتوجد تقارير ِّ
األفيون عىل نطاق ضيِّق يف أمريكا الجنوبية .فقد ق َّدرت كولومبيا
املخصصة للغش والتعبئة والتغليف يف
( ((4ميكن أن يشمل ذلك املنشآت
َّ
كميات صغرية ،باإلضافة إىل املنشآت التي تقوم بالخطوات النهائية يف تركيب
هيدروكلوريد الكوكايني.

أ َّن املساحة املزروعة بخشخاش األفيون يف عام  2013بلغت
 298هكتارا ً ،وأبادت مساحة إضافية بلغت  514هكتارا ً .وضبطت
بريو  68.5كيلوغراماً من األفيون املحيل املنشأ يف عام .2013
 -439ويُج َّهز بعض األفيون املنتَج يف أمريكا الجنوبية بتحويله
إىل هريوين ويُتَّ َجر به إىل خارج املنطقة ،باإلضافة إىل تلبية الطلب
املحدود عىل هذا املخ ِّدر يف أمريكا الجنوبية .وتس ِّجل كولومبيا
باستمرار أكرب كميات مضبوطة من الهريوين يف أمريكا الجنوبية،
تليها إكوادور .بيد أ َّن املضبوطات يف كولومبيا واصلت تراجعها
(أي أقل بكثري من
يف عام  ،2013حيث بلغت  403كيلوغرامات ْ
مستوى الذروة الذي ُس ِّجل يف عام  2010بواقع  1.7طن) ،كانت
هي أيضاً محلية املنشأ .وبلغت مضبوطات الهريوين يف إكوادور
 123كيلوغراماً يف عام  .2013كام قامت كولومبيا بتفكيك مخترب
واحد لصنع الهريوين سنويًّا يف األعوام  2011و 2012و.2013

(ب) املؤ ِّثرات العقلية
 -440تتأث َّر ع َّدة بلدان يف أمريكا الجنوبية باالت ِّجار يف عقَّار
"إكستايس" ،بيد أ َّن املنطقة سوق استهالكية بدرجة رئيسية فيام
يخص هذه املادة .واستنادا ً إىل أحدث البيانات الرسمية املتاحة،
ُّ
ال يزال "اإلكستايس" يف أمريكا الجنوبية أورويب املنشأ بصفة
وتجسد أه ُّم مستويات املضبوطات من "اإلكستايس" يف
رئيسية.
ِّ
َ
استعامل
أمريكا الجنوبية  -يف األرجنتني والربازيل وكولومبيا –
هذه املادة عىل نطاق واسع يف هذه البلدان.
كل من األرجنتني والربازيل
 -441وإىل جانب "اإلكستايس" ،تبلِّغ ٌّ
وشييل وكولومبيا بانتظام عن مضبوطات من مهلوِسات أخرى،
وال سيام ثنايئ إيثيالميد حمض الليرسجيك (ل س د) .ومع ذلك،
وفقاً للمكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،فإ َّن التحليل الجنايئ
لع ِّينات من مواد ت ُباع عىل أنها ثنايئ إيثيالميد حمض الليرسجيك
متحصل عليها يف ثالث مدن كولومبية رئيسية يف عام  2013كشف
َّ
عن وجود فينيثيالمينات اصطناعية بدالً من ثنايئ إيثيالميد حمض
الليرسجيك .ويف عام  ،2012ضُ بطت يف األرجنتني أكرب الكميات
املضبوطة من ثنايئ إيثيالميد حمض الليرسجيك يف أمريكا الجنوبية
( 87 605جرعات) ،وتلتها الربازيل ( 65 033جرعةً ،انخفضت إىل
 56 680جرع ًة يف عام .)2013
 -442ويف السنوات األخرية ،ضُ بطت كميات ال يُستهان بها من
األمفيتامني أو امليثامفيتامني يف بعض بلدان أمريكا الجنوبية،
ال سيام األرجنتني والربازيل .كام تبلِّغ كولومبيا بانتظام عن
مضبوطات مه َّمة من امله ِّدئات واملسكِّنات .ويف عام ،2013
ارتفعت املضبوطات من هذه الفئة يف كولومبيا للسنة الرابعة
عىل التوايل ،حيث بلغت  63 641قرصاً.
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(ج) السالئف

 -٥التعاطي والعالج

 -443يف عام ُ ،2012س ِّجل يف أمريكا الجنوبية ما يقارب ث ُلثي
املضبوطات العاملية املبلَّغ عنها من برمنغنات البوتاسيوم ،وهي
مادة مدرجة يف الجدول األول ،وأكرث من نصف املضبوطات
العاملية من حمض الهيدروكلوريك وإيرت اإليثيل واألسيتون
وحمض الكربيتيك ،وهي مواد مدرجة يف الجدول الثاين.

 -449استنادا ً إىل تقديرات املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية
بشأن مع َّدل االنتشار السنوي لتعاطي املخ ِّدرات يف عام ،2012
فإ َّن املادتني األشيع تعاطياً يف أمريكا الجنوبية هام الق َّنب
والكوكايني .ويال َحظ أ َّن تقديرات االنتشار يف السنة السابقة يف
يخص الق َّنب ( 5.7يف املائة بني عامة السكان
أمريكا الجنوبية فيام ُّ
يف الفئة العمرية  64-15عاماً) والكوكايني ( 1.2يف املائة) هي
أعىل من مع َّدل االنتشار يف السنة السابقة عىل الصعيد العاملي،
ولكنها أدىن من أرقام املتوسط املقابل بالنسبة للقارة األمريكية
بأجمعها .ومن حيث عدد املستع ِملني ،اعتبارا ً من عام ،2012
أشارت التقديرات إىل أ َّن عدد املتعاطني يف أمريكا الجنوبية بلغ
نحو ُخمس جميع متعاطي الكوكايني يف العام السابق عىل النطاق
العاملي ،وأقل بدرجة طفيفة من ُعرش متعاطي الق َّنب .ومن
املسائل املثرية للقلق بصفة خاصة يف أمريكا الجنوبية استهالك
أشكال الكوكايني القابلة للتدخني.

يخص معظم السالئف ،عىل غرار السنوات السابقة،
 -444وفيام ُّ
ُس ِّجلت يف البلدان الثالثة املنتجة للكوكا أكرب كميات ت َّم ضبطها
يف أمريكا الجنوبية .ومع ذلك ،خالفاً لهذا النمط ،ضبطت الربازيل
يف عام  2012أكرب كمية من حمض الهيدروكلوريك ( 91 697لرتا ً)
يف أمريكا الجنوبية ،وأكرب كمية عىل نطاق العامل من امليثيل إيثيل
كيتون ( 3 308لرتات).
تحصل عىل برمنغنات
 -445ويف السنوات األخرية ،كان يُ َّ
البوتاسيوم نفسه املستعمل يف صنع الكوكايني يف أمريكا الجنوبية
من مصادر الصنع غري املرشوع ،باإلضافة إىل الترسيب من القنوات
املرشوعة .ويف عام  ،2013فكَّكت كولومبيا ثالثة مختربات غري
مرشوعة لصنع برمنغنات البوتاسيوم عىل نطاق ض ِّيق.

(د) املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية
 -446يف حزيران/يونيه ُ ،2013وضع التابنتادول ،وهو مسكِّن
شبه أفيوين ،تحت املراقبة الوطنية يف كولومبيا ،وخصوصاً ضمن
قامئة األدوية واملواد الخاضعة للمراقبة الخاصة ،إىل جانب مواد
مثل البوبرينورفني والفينتانيل واألوكسيكودون.
 -447وبرز الكيتامني يف عداد املخ ِّدرات املتعاطاة يف أمريكا
الجنوبية .ويف عام  ،2012ضبطت األرجنتني كميات صغرية من
هذه املادة ،وأكَّدت أيضاً تعاطيها يف أوساط سكان البلد .ويف عام
 ،2013ق َّدرت كولومبيا مع َّدل انتشار تناول الكيتامني مرة يف العمر
عىل األقل لدى عامة السكان بنسبة  0.18يف املائة.
 -448ووفقاً ملكتب املخ ِّدرات والجرمية ،أبلغت كولومبيا أيضاً،
منذ منتصف عام  ،2012عن استهالك املنتجات املشتقة من نباتات
ذات خواص نفسانية التأثري ،مثل املرميية ()Salvia divinorum
ذات التأثري النفساين واآلياواسكا ( )ayahuascaإىل جانب واحد
عىل األقل من الفينيثيالمينات االصطناعية (25B-NBOMe
و/أو  )25C-NBOMeالتي أُبلغ عن أ َّن لها تأثريات مهلوسة
تشبه تأثريات ثنايئ إيثيالميد حمض الليرسجيك (ل س د) .ويف
عام  ،2013ضبطت شييل شحنة من مادة كيميائية ذات صلة
( )25I-NBOMeإسبانية املنشأ.

 -450واستنادا ً إىل بيانات العالج لفرتة السنوات ،2012-2010
التي نرشها املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،يظهر الكوكايني
باعتباره أبرز مخ ِّدرات التعاطي الرئيسية عىل اإلطالق لدى
األشخاص املعالَجني من إدمان املخ ِّدرات يف بلدان أمريكا الجنوبية،
باستثناء كولومبيا بوجه خاص .وتشري بيانات العالج بالنسبة
يخص كولومبيا إىل سيناريو معقَّد لتعاطي
إىل عام  2012فيام ُّ
املخ ِّدرات ،حيث ميثِّل الق َّنب والكوكايني نحو ث ُلث الطلب عىل
كل منهام ،بينام متثِّل املنشِّ طات األمفيتامينية
العالج بخصوص ٍّ
نسبة  10يف املائة ،والهريوين نسبة  6.6يف املائة.
 -451ويف متوز/يوليه  ،2014نرشت كولومبيا نتائج دراستها
الوطنية لعام  2013بشأن تعاطي املخ ِّدرات ،التي تشمل أهدافها
العناية بالتأكُّد من االت ِّجاهات مقارن ًة بدراسة مامثلة أُجريت
التغيات ذات الداللة إحصائيًّا التي ظهرت،
يف عام  .2008ومن ُّ
التزاي ُد يف مع َّدل االنتشار السنوي لتعاطي الق َّنب ،من  2.1يف املائة
من عامة السكان يف س ِّن  65-12عاماً يف عام  2008إىل  3.3يف
املائة يف عام  ،2013وهو ما يرجع أساساً إىل الزيادة يف الفئات
العمرية األدىن ( 17-12عاماً و 24-18عاماً) .ومل تظهر تباينات
يخص تعاطي ملح الكوكايني والباسوكو (شكل قابل
كبرية فيام ُّ
للتدخني من أشكال الكوكايني) .ومن ناحية أخرى ،ازداد أيضاً
بدرجة كبرية تعاطي ثنايئ إيثيالميد حمض الليرسجيك (ل س د)،
حصل عليها
وتجاوز مع َّدل انتشار تعاطي شبائه األفيون التي يُ َ
بواسطة وصفة طبية يف مرحلة من يف العمر عىل األقل نسبة  1يف
املائة يف عام .2013
 -452وتشري البيانات األخرية أيضاً إىل حدوث زيادة يف تعاطي
الق َّنب يف شييل .وحتى عام  ،2013بلَّغ ما يقرب من ث ُلث ( 30.6يف
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املائة) طالب املدارس ما بني السنة الثامنة من الدراسة االبتدائية
والسنة الرابعة من الدراسة الثانوية بأنهم تعاطوا الق َّنب يف العام
أي صعودا ً من نسبة  19.5يف املائة يف عام  .2011كام
السابقْ ،
أشارت الدراسة نفسها إىل وجود انخفاض كبري يف إدراك املخاطر
املرتبطة بتواتر استهالك الق َّنب .ويظهر أيضاً ات ِّجاه متزايد يف
استهالك الق َّنب يف شييل من بيانات أقدم عهدا ً بقليل (لعام
 )2012لدى عامة السكان.
 -453كام تشري نتائج أحدث دراسة استقصائية عاملية للصحة
يخص أوروغواي إىل مع َّدل انتشار
لدى طلبة املدارس( )47فيام ُّ
تعاطي ُعشبة الق َّنب يف مرحلة من العمر بلغ  13يف املائة لدى
الطلبة يف السنتني الثانية والثالثة من املرحلة الدراسية املتوسطة
ويف السنة األوىل من املرحلة الدراسية الثانوية ،حتى عام .2012
مخصصة بشأن
ويُضطلع بانتظام أيضاً بدراسات استقصائية
َّ
تعاطي املخ ِّدرات بالرتكيز عىل فئات مستهدفة مختلفة من
السكان .وت ُلمح هذه الدراسات االستقصائية إىل أ َّن مع َّدل انتشار
تعاطي ُعشبة الق َّنب لدى الطلبة( )48يف مرحلة من العمر بلغ ذرو ًة
خالل عام  ،2007ث َّم بدا مستق ًّرا عند حوايل  16يف املائة منذ عام
 ،2011يف حني أ َّن مع َّدل انتشار التعاطي السنوي ل ُعشبة الق َّنب
لدى عموم السكان (من الفئة العمري  )65-15ارتفع من  1.4يف
املائة يف عام  2001إىل  8.3يف املائة يف عام .2011
 -454ويف دراسة استقصائية حديثة العهد أُجريت بني الطلبة
الجامعيني يف عواصم الواليات الربازيلية ومنطقة العاصمة
االتحادية قُ ِّدر مع َّدل االنتشار السنوي لتعاطي مسحوق الكوكايني
بني الطلبة الجامعيني (من جميع األعامر) بـنسبة  3يف املائة يف
عام  .2009واستخدمت دراسة أخرى ،تستند إىل طريقة االرتقاء
الشبكية يف التقدير ،مفهوم االستعامل "املعتاد" (ويُع َّرف بأنه
استعامل املادة يف  25يوما أو أكرث خالل األشهر الستة السابقة)،
وق َّدرت عدد مستع ِميل "الكراك" أو غريه من أشكال الكوكايني
القابلة للتدخني (وبالتايل باستثناء أمالح الكوكايني) املعتادين
يف عام  2012يف عواصم الواليات الربازيلية ومنطقة العاصمة
أي  0.81يف املائة
االتحادية وحدها مبا يقارب  370 000شخصْ ،
من عامة السكان (من جميع األعامر) .ومن بني هؤالء األشخاص،
تقل أعامرهم عن  18عاما .وتشري
كان  50 000مستع ِمل م َّمن ُّ
دراسة أخرى ،أُجريت بالتوازي باستخدام أخذ العيِّنات الزمنية-
املوقعية بني مجتمع سكاين مرجعي أوسع ،عىل مالمح فئة
املستعملني املعتادين ألشكال الكوكايني القابلة للتدخني هذه،
( ((4الدراسة االستقصائية العاملية للصحة لدى طلبة املدارس مرشوع
تضطلع به منظمة الصحة العاملية بالتعاون مع مراكز الواليات املتحدة ملراقبة
األمراض والوقاية منها ،وتنفِّذه السلطات املعنية يف البلدان املشاركة فيها.
( ((4أي ،عىل وجه التحديد ،الطلبة يف السنة الثانية من املرحلة الدراسية
املتوسطة والسنة األوىل والثالثة من املرحلة الدراسية الثانوية ،املداومني عىل املدارس
يف بلدات يبلغ عدد السكان املقيمني فيها زهاء  10 000نسمة أو أكرث.

إىل أ َّن مجتمع املستع ِملني املعتادين البالغني من السكان مييل
بوضوح إىل أن يكون مركَّزا بني الفئات العمرية األصغر ،وهو منط
يزداد وضوحاً خارج عواصم الواليات .وباﻹضافة إىل ذلك ،قُ ِّدرت
نسبة الذكور بني مستع ِميل هذه املواد يف الربازيل بأنها يف نطاق
 81-76يف املائة.
 -455واستثمرت حكومة الربازيل بقوة يف مجال الوقاية من
تعاطي املخ ِّدرات وعالجه وإعادة تأهيل املتعاطني .وتشري أحدث
املعلومات املتاحة إىل أ َّن مع َّدل انتشار اإلصابة بعدوى فريوس
نقص املناعة البرشية لدى متعاطي املخ ِّدرات بالحقن قُ ِّدر
بنحو  5.9يف املائة يف عام  .2009ووضعت وزارة الصحة أيضاً
برنامجاً بشأن الوقاية من فريوس نقص املناعة البرشية/األيدز
والتهاب الكبد جيم وغريهام من الحاالت املرضية املقرتنة بتعاطي
املخ ِّدرات .وقد زادت الحكومة الربازيلية ،يف إطار جهودها الرامية
إىل توسيع نطاق شمول الخدمات الصحية يف املجتمعات املحلية،
عدد مراكز الرعاية الصحية من  424مركزا ً يف عام  2002إىل
 2 067مركزا ً يف عام  .2012وتتض َّمن األهداف املح َّددة لهذه
املراكز الوقاية من تعاطي املخ ِّدرات وإعادة تأهيل متعاطي
املخ ِّدرات وإعادة إدماجهم يف املجتمع.
 -456كام تتأث َّر أمريكا الجنوبية باستهالك املنشِّ طات األمفيتامينية
عىل نحو غري مرشوع .وترتبط بعض البيانات األخرية التي تشري إىل
االستعامل املستمر أو الناشئ للمنشِّ طات األمفيتامينية يف أمريكا
الجنوبية ،بكولومبيا (حيث قُ ِّدر مع َّدل انتشار التعاطي لدى عموم
السكان الذين ترتاوح أعامرهم بني  12و 65عاماً يف سنة 2013
يخص تعاطي "اإلكستايس" يف العام
بنسبة  0.19يف املائة فيام ُّ
يخص تعاطي امليثامفيتامني ملرة
السابق ،ونسبة  0.09يف املائة فيام ُّ
واحدة عىل األقل يف العمر) )49(،وإكوادور (حيث قُ ِّدر مع َّدل انتشار
استعامل "اإلكستايس" عىل نحو غري مرشوع يف العام السابق بني
الطالب من س ِّن  17-12عاماً يف عام  2012بنسبة  0.5يف املائة)،
ودولة بوليفيا املتع ِّددة القوميات (حيث قُ ِّدر استعامل األمفيتامني
أو امليثامفيتامني ملرة واحدة عىل األقل يف العمر عىل نحو غري
مرشوع بني مجتمع الطلبة بني الصفني الثاين والرابع من التعليم
الثانوي يف عام  2012بنسبة  1.7يف املائة))50(.
 -457كام أبلغت بعض البلدان يف أمريكا الجنوبية عن مستويات
ملحوظة من االستعامل غري املرشوع للمنشِّ طات املوصوفة طبيًّا
(مثل القهميات "كابحات الشهية") ،ومنها الربازيل (حيث بلغ
انتشار التعاطي يف العام السابق نسبة  1.7يف املائة بني طالب
(((4

وفقاً ملا جاء يف الدراسة الوطنية بشأن استهالك املواد النفسانية
يف كولومبيا Estudio Nacional de Consumo de Sustancias( 2013
( )Psicoactivas en Colombia 2013بوغوتا ،حزيران/يونيه .)2014
( ((5وفقاً للدراسة االستقصائية العاملية للصحة املدرسية :بوليفيا 2012
(( )Encuesta Global de Salud Escolarالباز ،ترشين الثاين/نوفمرب .)2013

الفصل الثالث -تحليل الوضع العالمي

السنوات األربع األخرية من التعليم االبتدايئ والسنوات الثالث
األوىل من التعليم الثانوي يف  26من عواصم الواليات ومنطقة
العاصمة االتحادية للربازيل ،حتى عام  ،)2010واألرجنتني (حيث
بلغ انتشار التعاطي يف العام السابق نسبة  1.4يف املائة بني الطالب
ضمن الفئة العمرية  16-15عاماً ،حتى عام .)2011

جيم -آسيا
رشق آسيا وجنوبها الرشقي
 -1التط ُّورات الرئيسية
 -458توجد يف منطقة رشق آسيا وجنوبها الرشقي بعض األسواق
غري املرشوعة للمنشِّ طات األمفيتامينية التي هي أكرب األسواق
وأكرثها رسوخاً يف العامل .ويشكِّل التزايد املستمر يف االت ِّجار
بهذه املواد وصنعها املصدر الرئييس للنشاط املتعلق باملخ ِّدرات
قبل املنشِّ طات
يف املنطقة .وقد ص َّنف عدد من البلدان من ُ
األمفيتامينية باعتبارها أكرث العقاقري املتعاطاة شيوعاً ،وأشار
خرباء يف املنطقة إىل أ َّن الطلب عىل هذه املنشِّ طات ،وخصوصاً
امليثامفيتامني ،استم َّر يف التزايد وأصبح أكرث تن ُّوعاً.
 -459ويشري التزايد املستمر يف زراعة خشخاش األفيون وإنتاجه
عىل نحو غري مرشوع يف جنوب رشق آسيا إىل مجال آخر مثري
للقلق :إ ْذ منذ منتصف عام  ،2000ازداد التصاعد الرسيع لهذه
الزراعة غري املرشوعة يف املنطقة بأكرث من ِ
مم أ َّدى
الضعفَّ ،
إىل مضاهاة املكاسب امللحوظة التي تحقَّقت من خالل الجهود
املبذولة من أجل إبادتها خالل العقد املايض .ويف عام ،2013
ُس ِّجلت زراعة خشخاش األفيون يف مساحة تربو عىل 62 000
هكتار ،بدرجة رئيسية يف ميامنار وجمهورية الو الدميقراطية
الشعبية .ويف عام ُ ،2006س ِّجلت ،يف املقابل ،زراعة الخشخاش غري
املرشوعة يف مساحة تبلغ  24 000هكتار .وال تزال ميامنار ،التي
أبلغت عن هذه الزراعة يف مساحة إجاملية تبلغ  57 800هكتار
(أي بزيادة تربو عىل  7 000هكتار عىل ما كانت
يف عام ْ 2013
عليه يف العام السابق) ثاين أكرب بلد يُزرع فيه خشخاش األفيون يف
العامل بعد أفغانستان .وبالتزامن مع ذلك ،قُ ِّدرت هذه الزراعة يف
جمهورية الو الدميقراطية الشعبية بنحو  3 900هكتار.
الطلب الضخم عىل
 -460ويف منطقة يؤ ِّدي فيها عىل نحو ثابت
ُ
املنشِّ طات األمفيتامينية إىل دوام الطلب عىل الكيمياويات السليفة،
ما فتئت تسعى فيها عصابات املخ ِّدرات الكربى إىل مراوغة تدابري
املراقبة القانونية باالستعاضة عن السالئف التقليدية مبستحرضات
صيدالنية تحتوي عىل هذه السالئف أو سالئف أخرى غري مجد َولة.
وباعتبار املسار املط َّول عىل األرجح للعمليات التي تنطوي عىل
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تغيري نطاق املراقبة املطبقة عىل السالئف ،أصبح التعاون عىل نحو
أوثق بني الصناعة والسلطات املعنية أكرثُ أهمي ًة ضمن الجهود
املبذولة من أجل كبح هذا االت ِّجاه اإلقليمي.

 -2التعاون اإلقليمي
 -461عىل ضوء الهدف املنشود يف إنشاء منطقة خالية من
املخ ِّدرات يف عام  ،2015عقدت رابطة أمم جنوب رشق آسيا
عددا ً من االجتامعات لتبادل املعلومات عن الشؤون الحالية،
وأكَّدت مج َّددا ً التزام الرابطة السيايس ودعت إىل تكثيف الجهود
التعاونية .وكان التصميم السيايس واضحاً من خالل البيان الذي
أدىل به الرئيس مبناسبة آخر اجتامع وزاري لرابطة أمم جنوب
رشق آسيا بشأن قضايا املخ ِّدرات ،الذي ُعقد يف بندر رسي بغاوان
يف أيلول/سبتمرب  ،2013ومن خالل البيان الصادر عن املجموعة
اآلسيوية خالل الجزء الرفيع املستوى للدورة السابعة والخمسني
للجنة املخ ِّدرات ،التي ُعقدت بفيينا يف آذار/مارس  .2014وكذلك
ناقشت أجهزة إنفاذ القانون يف املنطقة آخر تقييم للحالة الوطنية
املتعلقة باملخ ِّدرات والتق ُّدم الوطني املحرز يف مكافحة املخ ِّدرات،
تقص الحقائق للجمعية
وذلك خالل االجتامع الحادي عرش للجنة ِّ
الربملانية لرابطة أمم جنوب رشق آسيا من أجل مكافحة تهديد
املخ ِّدرات ،الذي ُعقد يف فيينتيان يف أيار/مايو  ،2014وخالل
االجتامع الرابع عرش لكبار املسؤولني املعنيني بالجرمية عرب الوطنية
التابع لرابطة أمم جنوب رشق آسيا ،الذي ُعقد ببندر رسي بغاوان
يف حزيران/يونيه  2014وخالل االجتامع الخامس والثالثني لكبار
املسؤولني املعنيني بقضايا املخ ِّدرات التابع لرابطة أمم جنوب
رشق آسيا ،الذي ُعقد مبدينة مكايت يف الفلبني يف متوز/يوليه .2014
 -462وباإلضافة إىل اجتامعات رابطة أمم جنوب رشق آسيا،
ُعقدت اجتامعات إقليمية عادية أخرى ،مثل مؤمتر إنفاذ قوانني
املخ ِّدرات العمليايت يف آسيا واملحيط الهادئ ،واجتامع مسؤويل
االتصال املعنيني مبكافحة املخ ِّدرات ألغراض التعاون الدويل،
وكذلك برامج التعاون دون اإلقليمي املختلفة ،وكلُّها س َّهلت تبادل
املعلومات والتعاون املتع ِّدد األطراف .فعىل سبيل املثال ،أعرب
املشاركون يف االجتامع األخري لكبار املسؤولني من الصني والبلدان
الستة يف منطقة ميكونغ الكربى دون اإلقليمية ،الذي ُعقد ببيجني
يف أيار/مايو  ،2014عن الحاجة إىل اعتامد نهج أكرث تنسيقاً يف
مكافحة املخ ِّدرات .وجرى تناول التح ِّديات املتأت ِّية عن تداول
الكميات الكبرية من الكيمياويات السليفة واملؤثِّرات النفسانية
غري املجد َولة يف املنطقة ،وذلك خالل املؤمتر الدويل بشأن مراقبة
السالئف الذي ُعقد باالشرتاك مع الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات
ومكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،يف بانكوك يف
كانون األول/ديسمرب  .2013وعىل نحو مامثل ،نُوقشت املشاكل
املتأت ِّية عن املخ ِّدرات االصطناعية ،وذلك أثناء حلقة العمل
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المخدرات 2014
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

الخاصة بربنامج الرصد العاملي للمخ ِّدرات االصطناعية :التحليل
واإلبالغ واالتِّجاهات (برنامج سامرت) ،التي ُعقدت يف يانغون،
ميامنار ،يف آب/أغسطس .2014

 -3الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية
امليض قُ ُدماً يف تحقيق الهدف اإلقليمي الرامي
 -463من أجل
ِّ
إىل إنشاء مجتمع خال من املخ ِّدرات يف بلدان رابطة أمم جنوب
رشق آسيا يف عام  ،2015أُطلق عدد من السياسات واالسرتاتيجيات
أو ُو ِّسع نطاقها عىل الصعيد الوطني .ويف شباط/فرباير ،2013
أق َّرت حكومة كمبوديا خط ًة اسرتاتيجي ًة وطني ًة جديد ًة ملراقبة
املخ ِّدرات للفرتة  ،2015-2013أبرزت خطة الحكومة ملواصلة
تنفيذ قانون البلد ملكافحة املخ ِّدرات .وعىل نحو مامثل ،ت َّم متديد
فرتة اسرتاتيجية الحكومة التوجيهية ملراقبة املخ ِّدرات يف جمهورية
الو الدميقراطية الشعبية – وثيقة الخطة الوطنية الرئيسية
ملراقبة املخ ِّدرات للفرتة  – 2013-2009حتى عام  .2015ويف
ميامنار ،حيث انتهت خطة القضاء عىل املخ ِّدرات التي استغرقت
 15سنةً ،اعتُمدت خطة جديدة للقضاء عىل املخ ِّدرات مدتها
امج تهدف
 5سنوات ( ،)2019/2018-2015/2014كام اعتُمدت بر ُ
إىل خفض العرض والطلب عىل املخ ِّدرات وتعزيز التعاون يف
ما بني سلطات إنفاذ القانون ،عىل الصعيد املحيل وباالشرتاك مع
املنظامت الدولية .ويف الوقت نفسه ،أعلنت حكومة إندونيسيا
عام  2014باعتباره عاماً إلنقاذ مدمني تعاطي املخ ِّدرات ،حيث
جرى يف إطار ذلك تعزيز تدابري خفض الطلب عىل املخ ِّدرات من
خالل تعزيز فرص عالج املدمنني وإعادة تأهيلهم.
 -464واعتُمدت التعديالت التي أُجريت عىل الترشيعات
القامئة املتعلقة مبراقبة املخ ِّدرات يف بعض بلدان املنطقة ،وإن
كانت تختلف من حيث مجال التأكيد والنهج .فعىل سبيل املثال،
أُجريت تغيريات يف بروين دار السالم يف عام  2012فيام يتعلَّق
يخص "الق َّنب"
باملواد ،حيث اعتُمدت تعاريف جديدة فيام ُّ
و"خليط الق َّنب" و"راتنج الق َّنب" ،وأُدرج جدول جديد للمخ ِّدرات
ضمن التعديل الذي أُجري يف عام  2012عىل قانون البلد بشأن
إساءة استعامل املخ ِّدرات .واستُعيض عن التعريف القديم الذي
كان يُع ِّرف الق َّنب بأنه "كل نبتة من جنس الق َّنب مل يُستخرج منها
الراتنج" بتعريف جديد للق َّنب بأنه "كل نبتة من جنس الق َّنب،
أي جزء من أجزاء هذه النبتة" .ويف سنغافورة ،ركَّزت اإلجراءات
أو ِّ
الترشيعية عىل تعديل األحكام املتعلقة باملخ ِّدرات ضمن القانون
الجنايئ ،وذلك بفرض عقوبات أكرث رصامة عىل الجناة الذين
يعودون إىل ارتكاب جرم االت ِّجار باملخ ِّدرات وأولئك الذين يبيعون
املخ ِّدرات للشبان اليافعني واألشخاص املستضعفني .واعتمد ُجرم
جديد يُج ِّرم تنظيم التجمعات التي ت ُتعاطى فيها املخ ِّدرات مع
فرض عقوبات أش ٍّد عىل األشخاص الذين يُرشِكون الشبان اليافعني

واألشخاص املستضعفني يف هذه التج ُّمعات .ودخلت هذه
التعديالت ح ِّيز النفاذ يف أيار/مايو .2013
 -465ونظرا ً لعدم وجود إطار مو َّحد للمراقبة عىل الصعيد
الدويل ،بُذلت جهود سعياً إىل فرض مراقبة صارمة عىل املؤثِّرات
النفسانية الجديدة عىل الصعيد الوطني .ففي إندونيسيا ،اعتُمدت
الئحة تنظيمية وزارية جديدة (رقم  13لعام  )2014تض َّمنت رصد
ومراقبة  18ماد ًة من املؤثِّرات النفسانية الجديدة .ويف أواخر عام
 ،2013أدرجت تايلند مؤث ِّرين نفسانيني جديدين يف قامئة املواد
الخاضعة للمراقبة ضمن الجدول األول لقانون املخ ِّدرات ومن
رصف فيها
ث َّم ُحظر إنتاج هذه املواد واستريادها وتصديرها والت ُّ
وحيازتها .وكذلك ،بحلول كانون الثاين/يناير  ،2014أضافت الصني
ع َّدة مؤثِّرات نفسانية جديدة (مبا يف ذلك القات) إىل املرفق  2من
قامئتها املتعلقة باملواد الخاضعة للمراقبة ،وبذلك فرضت رقابة أوسع
عىل صنع هذه املواد واستعاملها وخزنها ونقلها .ويف سنغافورة،
بعد إدخال جدول مؤقَّت يف عام ( 2013الجدول الخامس) سمح
للسلطات بإدراج مؤثِّرات نفسانية جديدة مل َّدة  24شهرا ً ،ق َّررت
الحكومة وضع جميع املواد املدرجة يف الجدول الخامس يف الجدول
األول .ونتيج ًة لذلك ،أصبح االت ِّجار بهذه املواد وصنعها وبيعها
وحيازتها واستهالكها جرمية جنائية اعتبارا ً من أيار/مايو .2014

 -4الزراعة واإلنتاج والصنع واال ِّتجار
(أ)

املخ ِّدرات

 -466كان التزايد املستمر يف زراعة خشخاش األفيون عىل نحو
غري مرشوع يف ميامنار منذ عام  2006هو الدافع إىل تزايد هذه
الزراعة غري املرشوعة يف املنطقة بأجمعها .وعىل الرغم من إبادة
مزروعات عىل مساحة بلغ مجموعها  13 000هكتار تقريباً ،حسبام
أبلغت بذلك حكومات تايلند وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية
وميامنار يف عام  ،2013ال تزال زراعة خشخاش األفيون عىل نحو غري
التوسع .وقد تنامت هذه الزراعة يف ميامنار من
مرشوع آخذة يف ُّ
 21 600هكتار يف عام  2006إىل  57 800هكتار يف عام  ،2013يف
حني قُ ِّدرت األرايض املزروعة يف جمهورية الو الدميقراطية الشعبية
بنحو  3 900هكتار يف عام  .2013وبالنظر إىل املستقبل القريب،
يُتوقَّع أن تستمر مخاطر ارتفاع الزراعة غري املرشوعة لألفيون يف
منطقة املثلَّث الذهبي إىل أن يُ َ
عث عىل حلول مستدامة للتص ِّدي
للفقر الطويل األمد الذي تعاين منه والية شان مبيامنار.
 -467وخالفاً لالتِّجاه العاملي يف تضاؤل مضبوطات الهريوين،
يف اآلونة األخرية ،ارتفعت مضبوطات الهريوين يف منطقة آسيا
واملحيط الهادئ (أوقيانوسيا وجنوب آسيا ورشق آسيا وجنوبها
الرشقي) من  10.5أطنان يف عام  2011إىل  11.3ط ًّنا يف عام ،2012
حيث أبلغت الصني عن ضبط مقدار مهم من الهريوين .ويبدو

الفصل الثالث -تحليل الوضع العالمي

أ َّن هذا االت ِّجاه استم َّر خالل عام  2013حيث ضُ بط أكرث من
 8.5أطنان من الهريوين يف الصني ،وكان مصدر أغلبية مضبوطات
الهريوين من ميامنار .ويف الوقت نفسه ،أبلغت فييت نام عن
مضبوطات مه َّمة من الهريوين ( 940كيلوغراما) وماليزيا (763
كيلوغراماً) .وبعد فرتة كانت فيها مضبوطات الهريوين محدودة،
مهم يف املضبوطات حققته جمهورية
أُبلغ بأ َّن هناك تزايدا ً ًّ
الو الدميقراطية الشعبية (من  45كيلوغراماً يف عام  2012إىل
 290كيلوغراماً تقريباً يف عام  .)2013وظلَّت الحالة مستق َّر ًة يف
سنغافورة عقب تسجيل رقم قيايس لحاالت االعتقال املتعلقة
بالهريوين (تتصل بشكل رئييس بتعاطي املخ ِّدرات) يف عام .2012
 -468ويف نهاية عام  ،2013كان يف الصني ما مجموعه أكرث من
 1.3مليون مدمن هريوين مس َّجل .والنمو املشار إليه آنفاً يف
إنتاج األفيون يف املثلَّث الذهبي إمنا يعني أيضاً أ َّن مقدار الهريوين
املضبوط يف الصني والناشئ أصالً يف ميامنار ازداد مرة أخرى يف
السنوات األخرية .ونتيجة لذلك ،انخفضت نسبة الهريوين الذي
مصدره أفغانستان من حوايل  30يف املائة من املجموع املضبوط
يف الصني يف عام  2009إىل حوايل  10يف املائة يف عام .2013
 -469وطاملا أُبلغ عن الق َّنب بأنه أحد أهم املخ ِّدرات املتعاطاة
كل من بروين دار السالم وتايلند
يف إندونيسيا والفلبني .وأبلغت ٌّ
مؤ َّخرا ً ،وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية وكمبوديا وماليزيا
أنها ضبطت كمية من ُعشبة الق َّنب .ولُوحظ ات ِّجاه مستقر يف
كل منهام بضبط حوايل  4.5أطنان
الصني وفييت نام وقام ٌّ
و 900كيلوغرام من ُعشبة الق َّنب عىل التوايل .ويف الوقت نفسه،
أبلغت إندونيسيا وهونغ كونغ ،الصني عن مضبوطات راتنج
الق َّنب ،بينام شهدت الصني ارتفاعاً طفيفاً يف كمية املضبوطات
بسبب ضبط كمية ضخمة من الق َّنب يف املطار.
 -470ومع أ َّن إندونيسيا وتايلند والصني (مبا يف ذلك هونغ
كونغ ،الصني وماكاو ،الصني) وكمبوديا وماليزيا واليابان تأث َّرت
بالكوكايني بدرجة أقل كثريا ً من مناطق أخرى يف العامل ،فقد
أبلغت هذه البلدان فعالً عن مضبوطات من الكوكايني يف عام .2013
ولوحظت زيادات يف تايلند (من  17.9كيلوغراماً يف عام  2012إىل
 47.5كيلوغراماً يف عام  )2013وماليزيا (من  7.0كيلوغرامات يف
عام  ،2012إىل  73.9كيلوغراماً يف عام  ،)2013يف حني أبلغت
هونغ كونغ ،الصني عن انخفاض مهم يف كمية املضبوطات
(من  733.6كيلوغراماً يف عام  2012إىل  453.8كيلوغراماً يف عام
 )2013بسبب عدم وجود كمية مه َّمة من مضبوطات الكوكايني.

(ب) املؤ ِّثرات العقلية
 -471بعد أن بلغت مضبوطات امليثامفيتامني يف املنطقة ذروتها
عام  ،2012مل يربز اتِّجاه واضح يف املضبوطات يف عام  .2013وبينام
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ارتفع مجموع مضبوطات امليثامفيتامني يف الفلبني وكمبوديا وهونغ
مهم يف الصني.
كونغ ،الصني وماليزيا واليابان ،فقد انخفض انخفاضا ًّ
وضُ بط يف الفلبني ،ما مجموعه  837كيلوغراماً من امليثامفيتامني يف
عام  ،2013وهو ما يتناقض تناقضاً صارخاً مع الكمية القليلة التي
ضبطت يف عام ( 2012نحو  113كيلوغراماً) .وتضاعفت تقريباً كمية
امليثامفيتامني املضبوطة يف اليابان ( 847كيلوغراماً يف عام )2013
مهم يف مع َّدل الجرائم
باملقارنة مع العام املايض ،وشهد البلد ارتفاعاً ًّ
ذات الصلة بامليثامفيتامني .ويف هونغ كونغ ،الصني ،ارتفع كذلك
حجم كمية امليثامفيتامني املضبوطة ارتفاعاً حا ًّدا ،من  50كيلوغراماً
يف عام  2012إىل  258كيلوغراماً عام  ،2013بسبب ارتفاع عدد
حاالت الكشف والضبط التي متَّت باملطار .وبعد أن كانت الصني
متثِّل تقريباً نصف مجموع مضبوطات امليثامفيتامني يف املنطقة
أي حالة ضبط للميثامفيتامني
يف عام  ،2012مل ت ُبلِّغ الصني عن ِّ
يف عام  ،2013وبدالً من ذلك ،أبلغت عن مضبوطات مه َّمة من
املنشِّ طات األمفيتامينية .وقد ارتفع إجاميل مضبوطات املنشِّ طات
األمفيتامينية إذا أُخذت مجتمع ًة من حوايل  16.3ط ًّنا تقريباً يف
عام  2102إىل أكرث من  19.5ط ًّنا تقريباً يف عام .2013
 -472ويُصنع أكرث امليثامفيتامني املتعاطى يف رشق آسيا وجنوبها
رسية داخل هذه املنطقة .وإضافة إىل ذلك،
الرشقي يف مختربات ِّ
ت َّم تحديد بلدان مختلفة عرب أرجاء العامل باعتبارها مصادر
ملضبوطات امليثامفيتامني يف املنطقة .فعىل سبيل املثال ،خالل
السنوات القليلة املاضية ،كان مصدر كثري من امليثامفيتامينات
التي ضُ بطت يف تايلند والفلبني وماليزيا واليابان من غرب أفريقيا.
ويف الوقت نفسه ،أثبتت معلومات واردة من السلطات الرتكية،
وبيانات عن املواد التي ضُ بطت يف إندونيسيا وتايلند وماليزيا ،أ َّن
بعض كميات امليثامفيتامني امله َّربة من جمهورية إيران اإلسالمية
عرب تركيا كانت مو َّجهة إىل رشق آسيا وجنوبها الرشقي .ويعتقد
الخرباء يف تايلند أ َّن بلدهم هو يف املقام األول محور لعبور
امليثامفيتامني يف طريقه من جمهورية إيران اإلسالمية إىل البلدان
املجاورة لتايلند .وتشري آخر التقارير الصادرة عن السلطات
باليابان إىل ازدياد تأثري الكارتالت املكسيكية عىل مسار حركة
االت ِّجار بامليثامفيتامني.
 -473وهناك نسبة كبرية من املنشِّ طات األمفيتامينية املص َّنعة
يف املنطقة الغرض منها االستعامل املحيل ،كام يتَّضح من خالل
رسية التي ت َّم تفكيكها .وفُكِّك
العدد املرتفع من املختربات ال ِّ
ما يناهز يف املتوسط  375مختربا ً لصنع املنشِّ طات بالصني كل
سنة ما بني عامي  2009و ،2011مع أنه ال يوجد تصنيف حسب
نوع املواد املص َّنعة .ويف عام  ،2013فُكِّك ما مجموعه  397مختربا ً
رسيًّا لصنع امليثامفيتامني وهو ما يتجاوز  228مختربا ً يف العام
املايض .ويف تايلند ،ارتفع عدد مختربات صنع امليثامفيتامني
الصغرية الحجم التي كُشفت أيضاً من مختربين يف املتوسط
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المخدرات 2014
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

سنويًّا خالل األعوام القليلة املاضية إىل ستة مختربات وحيث (د) املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية

إ َّن أغلب هذه املختربات كان يوجد قرب بانكوك ،فيبدو أنها
مس َّخرة لتلبية الطلب املحيل فقط.
 -474ويبدو أ َّن البيانات عن املضبوطات من ميثيلني ديوكيس
ميثامفيتامني (املادة املعروفة باسمها الشائع "إكستايس") خالل
السنوات القليلة املاضية تشري إىل أ َّن هذه املواد تعاود الظهور
يف املنطقة ،مع أ َّن تأثريها يبدو أكرب عىل بعض البلدان عىل وجه
الخصوص .وإ ْذ بلغ مجموع املضبوطات منها  5.4ماليني حبة ،فقد
ازداد عدد أقراص "إكستايس" املضبوطة بأكرث من ثالثة أضعاف يف
عام  .2012ويُعزى هذا التط ُّور يف الغالب إىل االرتفاع املهم الذي
شهدته إندونيسيا (من  1.1مليون قرص يف عام  2011إىل  4.3ماليني
قرص يف عام  .)2012ويف الواقع ،أبلغت إندونيسيا يف عام  2012ألول
مرة عن ضبط أكرب كمية من أقراص "إكستايس" يف العامل .وكذلك
ازدادت مضبوطات أقراص "إكستايس" يف تايلند والصني وفييت نام
وكمبوديا .ومقارن ًة بعام  ،2012ما انفكَّت سنغافورة وهونغ كونغ،
الصني تُبلّغان عن املزيد من عمليات ضبط أقراص هذا العقَّار .ويف
الوقت نفسه ،أُنتجت أيضاً كميات قليلة من أقراص "إكستايس" عىل
الصعيد املحيل يف فييت نام .وبالنظر إىل الرتكز الكبري نسب ًّيا لعمليات
ضبط أقراص "إكستايس" يف إندونيسيا وإىل الرواج الشعبي لهذه
األقراص باعتبارها مادة للتعاطي يف هذا البلد ،من الالزم القيام برصد
بأي بيان جازم
دقيق للسوق املحلية ألقراص "إكستايس" قبل اإلدالء ِّ
بشأن االت ِّجاه اإلقليمي يف استهالك هذه املواد.

(ج) السالئف
 -475ال يزال االت ِّجار يف السالئف املستعملة يف صنع
املنشِّ طات األمفيتامينية واحدا ً من أكرب التح ِّديات املوا َجهة يف
مراقبة السالئف .وعىل الخصوص ،ال تزال ع َّدة بلدان ت ُبلِّغ عن
ضبط كميات كبرية من املستحرضات الصيدالنية املحتوية عىل
السودوإيفيدرين .وحيث إ َّن صنع املنشِّ طات األمفيتامينية عىل
نحو غري مرشوع يف املنطقة قد ازداد ،فقد جرى ترسيب مقادير
كبرية من املستحرضات الصيدالنية املحتوية عىل السودوإيفيدرين
رسية.
من قنوات التوزيع املحيل إلمداد املختربات ال ِّ
 -476ومن أجل التحايل عىل تدابري املراقبة القانونية الوطنية،
أخذت عمليات صنع املنشِّ طات األمفيتامينية عىل نحو غري
مرشوع تستعمل أيضاً الكيمياويات السليفة األخرى غري املجد َولة.
ويف حني فرض عدد من البلدان قواعد ترشيعية وإدارية صارمة،
يكتيس تبادل املعلومات املفيدة ما بني الصناعات والسلطات
املعنية أهمية قصوى يف منع ترسيب السالئف غري املجد َولة.
يتعي
ونظرا ً للطبيعة الدينامية والتكيُّفية ملحاوالت الترسيبَّ ،
تعزيز التعاون بني الحكومات والقطاع الخاص ،عىل الصعيدين
الوطني واإلقليمي من أجل زيادة فعالية املراقبة.

 -477ال يزال يُبلَّغ طيلة هذه السنوات عن فئة من املؤثِّرات
النفسانية الجديدة املتنوعة انترشت يف املنطقة حيث يجري
تسويقها عىل أنها "أمالح استحامم" و"أغذية نباتية" وبخور وذلك
للتحايل عىل قواعد املراقبة الوطنية والترشيعية .وقد نال هذا
االتِّجاه يف تسويق املؤثِّرات النفسانية الجديدة عىل نحو مضلّل
من قبيل "إكستايس" رواجاً كبريا ً يف أوقيانوسيا ،وجرى العثور عىل
هذه املواد أيضاً يف رشق آسيا وجنوبها الرشقي ،حيث أبلغت
إندونيسيا وسنغافورة وهونغ كونغ ،الصني ،عن مضبوطات من
األقراص التي تسمى "إكستايس" وتحتوي يف الواقع عىل الكيتامني
ومؤثِّرات نفسانية جديدة أخرى .وحيث إ َّن تعاطي الكاثينونات
االصطناعية وشبائه الق َّنبني االصطناعية أصبح أكرث شعبية يف
صفوف الشباب يف سنغافورة ،اعتمدت تدابري ترشيعية أكرث
رصامة من أجل الح ِّد من انتشار هذه املواد واستهالكها.
 -478وكانت بلدان رشق آسيا وجنوبها الرشقي مسؤولة عن أكرث
من نصف املضبوطات العاملية من الكيتامني من حيث الحجم.
ومع ذلك ،فقد تركَّزت املضبوطات يف عدد محدود من البلدان،
تفش انتشار تعاطي الكيتامني يف املنطقة .ويف الفرتة ما بني
بينام َّ
عامي  2008و ،2011شكَّل مجموع ما ضُ بط من الكيتامني بالصني
وهونغ كونغ ،الصني  60يف املائة تقريباً من املجموع العاملي .ويف
عام  ،2013ضُ بِط نحو  9.7أطنان من الكيتامني يف الصني ،وهو
ما ميثِّل تقريباً ضعف الكمية املضبوطة العام املايض .ويف الوقت
أي
نفسه ،فُكِّك  118مختربا ً للكيتامني ،بينام مل يُبلَّغ عن تفكيك ِّ
مخترب خالل العام املايض .وبسبب عدم وجود حاالت تنطوي
عىل ضبط كميات كبرية ،فقد انخفضت كمية املضبوطات من
الكيتامني يف هونغ كونغ ،الصني إىل أقل من  300كيلوغرام عام
 .2013وخالفا للرتكُّز الجغرايف ملضبوطات الكيتامني يف املنطقة،
أُبلغ عن تعاطي هذه املادة يف بروين دار السالم وسنغافورة
مم أفىض إىل تزايد القلق واالنشغال
والصني وميامنار واليابانَّ ،
لدى السلطات املعنية .وتدعم حكومات يف املنطقة بقوة اعتامد
قرار بشأن الكيتامني خالل الدورة السابعة والخمسني للجنة
املخ ِّدرات ،وتسعى إىل فرض تدابري مراقبة أكرث رصامة بغية منع
تعاطي الكيتامني.
 -479وال تزال هناك تقارير ترد من بعض البلدان تفيد بضبط
املؤثِّرات النفسانية املست َم َّدة من املواد النباتية ،مثالً القات
والكراتوم .والقات مست َم ٌّد يف األكرث من نباتات محلية موجودة
يف منطقة القرن األفريقي وشبه الجزيرة العربية ،مع أنه أُبلغ عن
زراعته أيضاً يف إندونيسيا .وقامت الصني وهونغ كونغ ،الصني،
ما بني عام  2008و ،2012بضبط ما مجموعه  6.4أطنان منه .ويف
عام  2013ضبطت السلطات بهونغ كونغ ،الصني 300 ،كيلوغرام
من القات مصدرها الهند وإثيوبيا .ويف املقابل ،يُنتج الكراتوم محل ًّيا
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يف جنوب رشق آسيا ،وخصوصا بتايلند وماليزيا وميامنار .ويستعمله
املزارعون بشكل تقليدي يف املنطقة لتعزيز اإلنتاجية لديهم،
وأبلغت تايلند وماليزيا وميامنار عن استمرار تعاطي الكيتامني.

 -5التعاطي والعالج
 -480وفقاً ملا ورد يف تقارير سابقة ،فإ َّن االفتقار إىل دراسات
استقصائية ممثِّلة للواقع بشأن االستهالك املنزيل للمخ ِّدرات أو إىل
تقييامت وطنية منتظمة متعلقة بطبيعة ومدى تعاطي املخ ِّدرات
يجعل من الصعب تتبُّع آخر االت ِّجاهات السائدة يف املنطقة .وقد
أصبحت دورات إنتاج مواد التعاطي أقرص كام أصبحت سوق
هذه املواد أكرث تعقيدا ً وذلك بسبب ازدياد تن ُّوع املخ ِّدرات
والعقاقري غري املرشوعة املعروضة .وهذا جعل تصميم وتنفيذ
برامج ناجعة للعالج وإعادة التأهيل متوقِّفاً بقدر أكرب عىل توافر
معلومات حديثة العهد .وبرصف النظر عن هذا ،ال تزال الدراسات
االستقصائية لعموم السكان والدراسات االستقصائية عن املدارس
غري موجودة يف أغلب بلدان رشق آسيا وجنوبها الرشقي .وتحثُّ
الهيئ ُة جمي َع الحكومات املعنية عىل استحداث نُظم للرصد
املنتظم ،وبخاصة عىل تنفيذ دراسات استقصائية بشأن استعامل
املخ ِّدرات ليك تبقى ُمطَّلع ًة عىل الحالة عىل أرض الواقع وتسهل
تنفيذ برامج للوقاية والعالج.
يظل تعاطي املنشِّ طات
 -481وبالنسبة ألغلب البلدانُّ ،
األمفيتامينية ،وخصوصاً امليثامفيتامني ،من أكرب شواغلها .ويف
منطقة امليكونغ الكربى دون اإلقليمية (وتحديدا ً يف جمهورية
تظل ح َّبات
الو الدميقراطية الشعبية وكمبوديا وتايلند)ُّ ،
امليثامفيتامني أكرث العقاقري املتعاطاة شيوعاً .ويعترب امليثامفيتامني
البلَّوري ،وهو النوع األكرث فعالية من امليثامفيتامني ،أشيع
املواد تعاطياً يف بعض البلدان األخرى ،مثالً بروين دار السالم
وجمهورية كوريا والفلبني واليابان.
 -482وتشري آراء الخرباء وبيانات العالج إىل تزايد تعاطي
املنشِّ طات األمفيتامينية يف املنطقة ،وخصوصاً يف البلدان التي
كانت فيها عقاقري أخرى هي مخ ِّدرات التعاطي الرئيسية .فعىل
سبيل املثال ،أُبلغ يف اآلونة األخرية عن تعاطي امليثامفيتامني
البلَّوري يف إندونيسيا ،التي طاملا كان فيها الق َّنب املخ ِّدر
تظل
الرئييس املتعاطى .وأُبلغ عن وضع مامثل يف الصني حيث ُّ
املواد األفيونية مع ذلك أكرث املخ ِّدرات املتعاطاة شيوعاً .ووفقاً
لرأي الخرباء يف الصني ،هناك ازدياد كبري يف تعاطي املنشِّ طات
األمفيتامينية إىل جانب ازدياد أعداد األشخاص الذين يتلقَّون
العالج من ذلك التعاطي .ويف عام  ،2013استم َّر عدد متعاطي
املنشِّ طات األمفيتامينية يف الصني يف االرتفاع ،وهم ميثِّلون أكرث من
 35يف املائة من األشخاص الذين يتلقَّون العالج .ويف سنغافورة،
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شكَّل عدد متعاطي امليثامفيتامني ثاين أكرب مجموعة من األشخاص
املتلقِّني لعالج اإلدمان عىل املخ ِّدرات عام .2013
 -483ويف إندونيسيا ،ال يزال الق َّنب أحد املخ ِّدرات الرئيسية
يظل الهريوين أحد املخ ِّدرات الرئيسية املتعاطاة
املتعاطاة ،بينام ُّ
يف سنغافورة والصني وفييت نام وماليزيا وميامنار .ويف ميامنار،
بلغت نسبة األشخاص الذين يتلقَّون عالج اإلدمان من متعاطي
الهريوين أكرث من  98يف املائة ،وكان جزء مهم منهم من متعاطي
املخ ِّدرات بالحقن .ووفقاً آلخر التقديرات الصادرة عن مكتب
األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية وبرنامج األمم املتحدة
املشرتك املعني بفريوس نقص املناعة البرشية/متالزمة نقص
املناعة املكتسب (األيدز) أ َّن ما يقدر بـ  3 260 000شخص
يف رشقي وجنوب رشقي آسيا يف عام  2012كانوا من متعاطي
املخ ِّدرات بالحقن .ويعاين نحو  312 000شخص منهم من
متالزمة نقص املناعة املكتسب (األيدز) .ونظرا ً الرتفاع مع َّدل
انتشار فريوس نقص املناعة البرشية بني األشخاص الذين يتعاطون
املخ ِّدرات بالحقن ،جرى تقديم وتعزيز خدمات اختبارات فريوس
نقص املناعة البرشية والخدمات االستشارية .كام ت َّم تعزيز وسائل
العالج التي تستهدف هذه املجموعة املعيَّنة يف كمبوديا.
 -484وأصبح تعاطي املخ ِّدرات لدى الشباب مصدر قلق
متزايد ،مع التن ُّوع املتزايد ألنواع املخ ِّدرات والعقاقري املتعاطاة
وازدياد تعاطي امليثامفيتامني .ويف ميامنار ،ال يزال تعاطي
املستنشقات ملحوظاً ،وخصوصاً تنشُّ ق الغراء ،وبخاص ٍة بني أطفال
الشوارع .وكذلك تشري دراسة أُجريت يف ميامنار بشأن تعاطي
املنشِّ طات األمفيتامينية بني طلبة املدارس الثانوية إىل أ َّن تعاطي
امليثامفيتامني هو األكرث شيوعاً ،حيث بلغ مع َّدل االنتشار مرة
عىل األقل خالل العمر  1.5يف املائة ،وبلغ مع َّدل االنتشار السنوي
 0.8يف املائة .وعىل نحو مامثل ،أشارت آراء الخرباء يف تايلند إىل
ارتفاع يف تعاطي امليثامفيتامني بني طلبة املدارس الثانوية وطلبة
الجامعات .وأُبلغ كذلك عن ازدياد تعاطي املنشِّ طات األمفيتامينية
لدى الش َّبان يف كمبوديا وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية.
 -485استم َّرت النهوج املجتمعية يف العالج يف اكتساب الشعبية.
وعملت حكومة كمبوديا عىل امليض قُدماً يف تعزيز ات ِّباعها هذا
النهج ،بحيث أتاحت فرصاً للعالج من تعاطي املخ ِّدرات لنحو
 1 300فرد يف عام  87( 2012يف املائة من بينهم كانوا يتعاطون
املنشِّ طات األمفيتامينية) .وع َّززت الصني النهوج املجتمعية يف
العالج بتعيني  38وحد ًة منوذجي ًة وطني ًة و 51موقعاً تجريب ًّيا،
وسعت حكومة جمهورية الو الدميقراطية الشعبية نطاق
بينام َّ
أساليب العالج املجتمعي ليشمل األفراد من متعاطي للمنشِّ طات
األمفيتامينية .ويف عام  ،2012اعتمدت بروين دار السالم خط ًة
لإلفراج املؤقَّت عن املقيمني يف مراكز العالج قبل اإلفراج النهايئ
عنهم ،هدفها تيسري إعادة إدماجهم السلس يف املجتمع.
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المخدرات 2014
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

جنوب آسيا
 -١التط ُّورات الرئيسية
 -486ما زالت الحكومات يف منطقة جنوب آسيا دون اإلقليمية
املتأت عن
ِّ
تبذل جهودا ً جديرة باملالحظة يف التص ِّدي للخطر
املخ ِّدرات غري املرشوعة عىل الصعيدين الوطني واإلقليمي .وتظل
أكرب التح ِّديات ذات الصلة باملخ ِّدرات والعقاقري التي ُووجهت يف
جنوب آسيا يف عام  2013االتِّجار بالهريوين األفغاين؛ وتزايد صنع
امليثامفيتامني واالت ِّجار به ،يف شكليه الحبَّات والبلَّورات؛ وترسيب
املواد الخاضعة للمراقبة من القنوات املرشوعة إىل القنوات غري
املرشوعة؛ وتعاطي املستحرضات الصيدالنية املحتوية عىل عقاقري
مخ ِّدرة ومؤثِّرات عقلية؛ وتهريب هذه املستحرضات من الهند إىل
بلدان مجاورة.

 -2التعاون اإلقليمي
 -487جميع بلدان هذه املنطقة دون اإلقليمية أعضاء يف
خطة كولومبو للتنمية االقتصادية واالجتامعية التعاونية يف آسيا
واملحيط الهادئ .فمن خالل خطة كولومبو ،واصلت بلدان املنطقة
دون اإلقليمية عالقات الرشاكة الوثيقة فيام بينها وببقية األعضاء
الواحد والعرشين يف خطة كولومبو من خارج املنطقة دون
اإلقليمية ،بشأن مسائل الوقاية من تعاطي املخ ِّدرات ومكافحته.
 -488وقد نجح املركز اآلسيوي لتدريب واعتامد أخصائيي
اإلدمان ،التابع لخطة كولومبو ،يف تنفيذ ع َّدة أنشطة تدريبية
لفائدة املد ِّربني الوطنيني عىل املنهاج العاملي لعالج اضطرابات
استعامل املواد يف املنطقة .ويف أيار/مايو  ،2014قام املركز اآلسيوي
بتعميم منهاج جديد للوقاية من استعامل املواد .وت َّم التوقيع عىل
مذكِّرة تفاهم بشأن الرشاكة بني هيئة املخ ِّدرات الخطرة التابعة
للفلبني واملركز التدريبي للتثقيف بشأن الوقاية من املخ ِّدرات يف
معهد التعليم بجامعة الفلبني ،التابع لرابطة أمم جنوب رشق
آسيا ،وجامعة الفلبني وأمانة خطة كولومبو.

 -3الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية
 -489يف الهند ،من بني أزيد من مليوين مريض بالرسطان من
املس َّجلني وعدد مامثل من مرىض فريوس نقص املناعة البرشية/
متالزمة نقص املناعة املكتسب يف عام  ،2014يعاين زهاء مليون من
كل فئة من هاتني الفئتني من آالم ترتاوح بني املعتدلة والشديدة .إالَّ
ِّ
وسبل الحصول عليها
أ َّن مستوى توافر شبائه األفيون لتخفيف األمل ُ
ال يزال منخفضاً يف الهند ،عىل الرغم من أ َّن الهند هي منذ أمد طويل
بلد منتج ومص ِّدر عىل نحو مرشوع للخامات األفيونية ،وال سيام

األفيون ،وهو مصدر ألدوية معالجة اآلالم .ويف آذار/مارس ،2014
الخاصة مبراقبة
اعتمد الربملان الهندي تعديالت عىل الترشيعات
َّ
املخ ِّدرات والعقاقري ليك تتمكَّن الحكومة املركزية من إصدار قواعد
مم يؤ ِّدي إىل إزالة الحواجز التنظيمية الرقابية
ومبسطةَّ ،
مو َّحدة َّ
التي كانت تشكِّل عقبات أمام توافر عقاقري تخفيف اآلالم.
 -490وأصدرت حكومة الهند األمر املتعلق بالعقاقري املخ ِّدرة
واملؤثِّرات العقلية (تنظيم املواد الخاضعة للمراقبة) لعام ،2013
والذي ألغت مبوجبه األمر السابق الصادر باالسم نفسه يف عام
 .1993ويح ِّدد األمر الصادر من عام  2013ما مجموعه  17مادة
كيميائي ًة سليف ًة باعتبارها مواد خاضعة للمراقبة ،ويشمل ثالثة
جداول" :ألف" و"باء" و"جيم" .وترد خمس من هذه املواد يف
الجدول "ألف" (أعىل تصنيف بالنسبة لتدابري املراقبة) ،ويُل َزم
األِشخاص العاملني يف صنعها وتوزيعها ونقلها وبيعها ورشائها
وتخزينها واستهالكها وكذلك إتالفها بالحصول عىل شهادات تسجيل
من مكتب مكافحة املخ ِّدرات .ويتض َّمن الجدول "باء" والجدول
"جيم" جميع هذه املواد الكيمياوية السليفة السبع عرشة ،ويستلزم
من مستوردي هذه املواد إىل الهند ومص ِّدريها منها الحصول
عىل "شهادة عدم االعرتاض "344من مف َّوض املخ ِّدرات باملكتب
املركزي لشؤون املخ ِّدرات .ومبقتىض األمر املتعلق بتنظيم املواد
الخاضعة للمراقبة لعام  ،2013تأمل الحكومة أن يتس َّنى تعقُّب
املواد الخاضعة للمراقبة من املصدر إىل املستعمل النهايئ ،وتحقيق
التوازن بني االحتياجات املرشوعة للتجارة املرشوعة ونظام مناسب
إلنفاذ القانون من أجل منع ترسيب املواد الخاضعة للمراقبة.
 -491واستهلَّت حكومة الهند نظاماً للتسجيل باالتصال الحاسويب
املبارش وتقديم صانعي وبائعي املؤثِّرات العقلية وتجارها بالجملة
البيانات الالزمة بواسطة ذلك النظام .ورشعت الحكومة يف
عملية تعديل قواعد قانون العقاقري املخ ِّدرة واملؤثِّرات العقلية
لعام  ،1985بهدف إدراج أحكام إلزامية بشأن التسجيل باالتصال
الحاسويب املبارش وتقديم صانعي وبائعي املؤثِّرات العقلية
وتجارها بالجملة البيانات الالزمة باالتصال الحاسويب املبارش.
 -492ونظَّم مكتب مكافحة املخ ِّدرات برامج للتوعية من أجل
وبخاص ٍة يف أوساط
الح ِّد من خطر تعاطي املخ ِّدرات يف املجتمع
َّ
الطلبة الشباب .وقد أذىك مكتب مكافحة املخ ِّدرات الوعي بشأن
تعاطي املخ ِّدرات من خالل التو ُّجه إىل الطلبة مبارشةً ،مع إرشاك
ذويهم ومعلميهم واملستشارين القانونيني الذين يتعاملون معهم.
 -493وأق َّرت فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية بأ َّن
بنغالديش ونيبال أحرزتا تق ُّدماً ها ًّما يف مجال مكافحة غسل
األموال ومتويل اإلرهاب ،ونتيج ًة لذلك رفعت اسم هاتني الدولتني
الخاصة بعملية املتابعة املنتظمة وذلك يف شباط/فرباير
من قامئتها
َّ
وحزيران/يونيه  ،2014عىل التوايل.
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 -494وواصلت سلطات بنغالديش جهودها الرامية إىل إذكاء
الوعي والتثقيف بشأن أخطار تعاطي املخ ِّدرات .وتحقيقاً
لصق جداري
لهذه الغاية ،وزَّعت يف عام  2013حوايل ُ 4 200م َ
و 49 310منشورات و 14 400بطاقة الصقة ،ونظَّمت قرابة
 5 851اجتامعاً للنقاش و 268خطاباً يف املدارس والكليات.
ووفقاً لألرقام الصادرة عام  ،2014ارتفع عدد القضايا املعروضة
عىل محاكم املخ ِّدرات يف بنغالديش من  4 800قضية يف عام
 2012إىل  5 200قضية يف عام .2013
 -495وأنشأت دائرة الجامرك امللديفية وحد ًة العرتاض عمليات
تهريب املخ ِّدرات يف مطار إبراهيم نارص الدويل بهدف منع االت ِّجار
باملخ ِّدرات غري املرشوعة واملواد املحظورة األخرى وذلك من خالل
رصد تح ُّركات املسافرين الذين يصلون إىل ملديف ويغادرونها.
 -496وتحتاج أجهزة إنفاذ القانون يف هذه املنطقة إىل أنشطة
التوعية والتدريب بشأن مسألة االت ِّجار بالسالئف واملستحرضات
الصيدالنية؛ كام أ َّن من شأن بناء القدرات لدى املسؤولني عن
إنفاذ القانون يف هذا الصدد أن يساعد تلك األجهزة عىل اكتساب
فهم لهذه املشكلة عىل نحو أفضل .ومن الالزم أن يقرتن بناء هذه
القدرات بتعزيز آليات العمل املوجودة حاليًّا بخصوص التنسيق
يف إنفاذ القانون عىل مستويي السياسة العامة والعمليات.

 -4الزراعة واإلنتاج والصنع واال ِّتجار
(أ)

املخ ِّدرات

 -497ظلَّت منطقة جنوب آسيا ،بسبب موقعها بني الهالل
الذهبي (أفغانستان وباكستان) واملثلث الذهبي (ميامنار
وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية وتايلند) عرض ًة بشكل خاص
ظل االت ِّجار
لالت ِّجار باملواد األفيونية والهريوين .وعالو ًة عىل ذلكَّ ،
بالق َّنب واملخ ِّدرات االصطناعية واملؤثِّرات العقلية الجديدة
مستم ًّرا عىل نطاق واسع يف عام .2013
 -498وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،تواصل االت ِّجاه امللحوظ
خالل السنوات العديدة املاضية ،وهو ترسيب املستحرضات
الصيدالنية املحتوية عىل العقاقري املخ ِّدرة واملؤثِّرات العقلية من
الصناعة الصيدالنية الهندية وكذلك االت ِّجار بتلك املستحرضات،
مبا يف ذلك عن طريق مواقع الصيدليات غري القانونية عىل
اإلنرتنت .وواصلت حكومة الهند ات ِّخاذ تدابري ملموسة للتص ِّدي
لهذه املشكلة ،مبا يف ذلك من خالل اإلصالح الترشيعي وتطوير
األنظمة اإللكرتونية.
 -499ويف عام  ،2013أبلغ مكتب مكافحة املخ ِّدرات يف
الهند عن  12 818حالة ضبط للمخ ِّدرات مقارن ًة مبا مجموعه
مم ميثِّل زياد ًة ها َّم ًة بنسبة  18.7يف
 10 796حال ًة يف عام َّ ،2012
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املائة .وكانت كميات الهريوين والكوكايني وراتنج الق َّنب املضبوطة
خالل عام  2013هي األعىل خالل السنوات الخمس املاضية.
 -500ويشري االت ِّجاه العام الذي يربز من البيانات التي ق َّدمها
مكتب مكافحة املخ ِّدرات إىل أ َّن أغلبية الضبطيات التي جرت يف
تخص هذه املخ ِّدرات الثالثة :الهريوين
الهند يف عام  2013كانت ُّ
أي
أي  36يف املائة) والق َّنب ( 4 592حالةًْ ،
( 4 609حاالتْ ،
أي  19يف املائة) .وتعكس
 36يف املائة) وراتنج الق َّنب ( 2 430حالةًْ ،
منحى تصاعديًّا من عام  2012إىل عام
ضبطيات هذه املخ ِّدرات
ً
 ،2013سواء من حيث عدد الضبطيات أو الكميات املضبوطة.
 -501وازداد عدد ضبطيات الهريوين يف الهند زياد ًة كبريةً،
بنسبة  46يف املائة ،من  3 155حال ًة أُبل َغ عنها يف عام  2012إىل
 4 609حاالت يف عام  .2013وبلغت كميات الهريوين املضبوطة
يف عام  2013أعىل مستوياتها يف األعوام الخمسة املاضية .ويف
عام  ،2013ت َّم ضبط  1 450كيلوغراماً من الهريوين مقابل
أي بزيادة قدرها  38يف املائة.
 1 033كيلوغراماً يف عام ْ ،2012
وقد يعني هذا ارتفاع مستويات االت ِّجار بالهريوين القادم من
أفغانستان نحو الهند .وضُ بطت  50يف املائة تقريباً يف والية
البنجاب ،الواقعة عىل الحدود مع باكستان .ويت ُّم تهريب أكرب
شحنات الهريوين األفغاين إىل الهند أ َّوالً عرب باكستان ث ُ َّم يت ُّم
تهريبها بكميات أصغر إىل أبرز أسواق استهالك املخ ِّدرات يف
أسرتاليا وأوروبا وكندا.
 -502ومن حيث الكمية ،يُع ُّد الق َّنب أبر َز مخ ِّدر غري مرشوع
يجري ضبطه يف الهند .وزاد عدد ضبطيات الق َّنب بقدر طفيف
(بنسبة  2.8يف املائة) ،من  4 468حال ًة ت َّم التبليغ عنها يف عام
 2012إىل  4 592حال ًة يف عام  .2013وضبطت األجهزة الهندية
أي بزيادة عىل
 91 792كيلوغراماً من الق َّنب يف عام ْ ،2013
ما مجموعه  77 149كيلوغراماً ضُ بطَت يف عام  .2012غري أ َّن
كمية الق َّنب املضبوطة يف عام  2013ظلَّت أدىن بكثري مقارن ًة
بكمية بلغت  173 128كيلوغراماً ضُ بطَت عام  .2010ويجري
االت ِّجار بكميات كبرية من الق َّنب داخل الهند من نيبال .ومث َّة ات ِّجاه
مرتبط آخر هو االت ِّجار بالق َّنب من الواليات الشاملية الرشقية من
الهند إىل الواليات الغربية وواليات أخرى من البالد.
 -503كام ازداد عدد مضبوطات راتنج الق َّنب بنسبة  19.6يف
املائة ،من  2 013حال ًة ت َّم التبليغ عنها يف عام  2012إىل
 2 430حال ًة يف عام  .2013وكانت كمية راتنج الق َّنب التي ت َّم
ضبطها يف عام  2013هي األكرب يف خمس سنوات .ويف عام
 ،2013ت َّم ضبط  4 407كيلوغرامات من راتنج الق َّنب مقابل
 3 385كيلوغراماً يف عام  .2012وفضالً عن اإلنتاج املحيل لراتنج
الق َّنب ،تُع ُّد نيبال َم ْصدرا ً رئيس ًّيا لهذه املادة التي ت ُه َّرب منها إىل
الهند .فالحدود الطويلة واملفتوحة بني الهند ونيبال مالمئة لتجار
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املخ ِّدرات الستغاللها .وغالباً ما يجري االت ِّجار براتنج الق َّنب من
الهند نحو وجهات أخرى يف أوروبا والقارة األمريكية يف الطرود
املرسلة بواسطة الربيد الرسيع.
َ
 -504ويف الهند ،أُبلِغ عن  78ضبطي ًة ذات صلة بالكوكايني يف
أي بزيادة قدرها  8يف املائة عىل  72حال ًة أُبلِغ عنها
عام ْ ،2013
يف عام  .2012كام ازدادت كميات الكوكايني املضبوطة من 44
كيلوغراماً يف عام  2012إىل  47كيلوغراماً يف عام  .2013وكام
هو الشأن بالنسبة للهريوين وراتنج الق َّنب ،كان عدد ضبطيات
الكوكايني هو األعىل خالل السنوات الخمس املاضية .ويف العادة،
يت ُّم ضبط الكوكايني بكميات ضئيلة يف جنوب آسيا وكان االت ِّجار
تغي وأصبح يف تزايد
جد محدود تاريخيًّا؛ ومع ذلك ،يبدو أ َّن ذلك َّ
اآلن .ويف عام  ،2013من ضمن مجموع الكوكايني الذي ضُ بط
(أي  41.6كيلوغراماً) يف ماهاراشرتا
بالهند ،ت َّم ضبط  89يف املائة ْ
مم قد يشري إىل تط ُّور سوق محلية جديدة بالنسبة لهذا
ودلهيَّ ،
املخ ِّدر الذي يقرتن عموماً باملناطق الرثية.
 -505وانخفضت مضبوطات األفيون من  3 625كيلوغراماً يف
أي بزيادة قدرها
عام  2012إىل  2 333كيلوغراماً يف عام ْ ،2013
رسب من
 35.6يف املائة .ويُشتبه يف أ َّن األفيون املضبوط يف الهند يُ َّ
يتأت
مجال زراعة خشخاش األفيون عىل نحو مرشوع ،فيام قد َّ
بعضه من مجال زراعة خشخاش األفيون عىل نحو غري مرشوع.
وانخفضت مضبوطات املورفني انخفاضاً كبريا ً يف عام  :2013فقد
أي بانخفاض مقارن ًة
ضُ بطَت  7كيلوغرامات من املورفني فقطْ ،
بكمية بلغت  263كيلوغراماً ضُ بطَت يف عام  .2012وواصل
مكتب مكافحة املخ ِّدرات استخدام الصور امللتقطة من السواتل
والدراسات االستقصائية امليدانية وجمع املعلومات االستخباراتية
لرصد الزراعة غري املرشوعة للخشخاش وإبادتها .وقامت سلطات
إنفاذ القانون بعمليات اإلبادة .ففي عام  ،2013ت َّم تحديد
مساحة ت ُق َّدر بنحو  2 139هكتارا ً من الخشخاش غري املرشوع
و 2 524هكتارا ً من الق َّنب وإبادتها .وأسفرت الجهود املتضافرة
بشأن إبادة الخشخاش غري املرشوع عن نتائج مش ِّجعة ،حيث
أخذت تتضاءل املساحة التي تحتاج إىل إخالئها من زراعة
الخشخاش عىل نحو غري مرشوع منذ عام .2011
 -506وما زالت حدود بنغالديش الطويلة واملليئة بالثغرات مع
الهند وميامنار تزيد تع ُّرض هذا البلد ألخطار االت ِّجار باملخ ِّدرات،
حيث تجري زراعة الق َّنب وخشخاش األفيون عىل نحو غري
مرشوع يف املناطق الحدودية مع الهند وميامنار .ومث َّة تقارير ت ُروى
عن زراعة الخشخاش غري املرشوعة يف املناطق املتعذَّر الوصول
إليها من مقاطعة بنداربان املتاخمة مليامنار .ويف عام ،2013
ضُ ب َط  11.62كيلوغراماً من األفيون ،مقابل  4.84كيلوغرامات
و 8.07كيلوغرامات يف عامي  2012و ،2011عىل التوايل.

 -507ويستم ُّر اإلبالغ عن أرشبة السعال املحتوية عىل الكوديني
(الفينسيديل وروكوديكس وكوريكس ،وغريها) من الهند إىل
بنغالديش .ومع أ َّن حكومة بنغالديش منعت الفينسيديل مبوجب
قانون املخ ِّدرات لعام  ،1982فإ َّن استعامله الطبي مسموح به
يف الهند ،إذا ت َّم إنتاجه مبقادير دون مستويات مح َّددة .ويف عام
 ،2013ضُ ب َط حوايل مليون قارورة من املستحرضات املحتوية عىل
الكوديني يف بنغالديش ،وهي كمية أدىن مقارن ًة بكمية  1.3مليون
قارورة ضُ بطَت يف عام  .2012والكميات املضبوطة من الكوديني
السائب يف انخفاض مستمر منذ عام .2010
 -508وظلَّت مضبوطات الهريوين يف عام  2013ببنغالديش
عىل مستوى العام السابق نفسه ( 124كيلوغراماً) .وتواصل
تهريب الهريوين املتَّجر به من الهند وكذلك ،إىل ح ٍّد ما ،من
بلدان املثلَّث الذهبي.
 -509وقد انخفضت يف عام  2013مضبوطات الق َّنب امله َّرب من
الهند (تريبورا وميغااليا وواليات البنغال الغربية) ،حيث بلغت
 35ط ًّنا ،مقارنة بزهاء  38ط ًّنا يف عام  .2012ومل يُعرث يف بنغالديش
ال عىل مزروعات غري مرشوعة من الق َّنب وال عىل نباتات الق َّنب
ال ِّربي ،وذلك بسبب طبيعة األرايض هناك.
 -510وال تزال ت ُه َّرب إىل بنغالديش املواد األفيونية االصطناعية،
ومنها مثالً البوبرينورفني والبيثيدين يف شكل قابل للحقن .وأخذ
يزداد استعامل هذه املواد عىل نحو غري مرشوع ،ويُنظر إليه عىل
أنه خطر مه ِّدد مستجد يف بنغالديش .وقد ازدادت مضبوطات
البوبرينورفني من  118 872قارورة صغرية (أمبولة) للحقن يف عام
 2011إىل  131 114منها يف عام .2012
 -511وتشري االت ِّجاهات الحديثة إىل ازدياد االتِّجار بالهريوين
األفغاين يف شحنات كبرية نوعاً ما عرب رسي النكا .فمقابل مضبوطات
متوسطة بلغ وزنها حوايل  35كيلوغراماً يف عامي  2011و،2012
وصلت إىل  350كيلوغراماً يف عام  .2013وبلغت أكرب كمية 260
كيلوغراماً ،وضبطتها هيئة جامرك رسي النكا يف حاوية شحن قادمة
من كاراتيش بباكستان .ويف متوز/يوليه  ،2014قامت وحدة مراقبة
املوانئ التابعة ملرشوع كولومبو ملراقبة حاويات الشحن بضبط
 93.76كيلوغراماً من الهريوين يف حاوية قادمة من باكستان.
وت َّم ضبط حوايل  82ط ًّنا من الق َّنب من الهند خالل الفرتة املشمولة
بالتقرير .وانخفضت كمية الق َّنب املضبوطة بنسبة  9.8يف املائة يف
عام  2013مقارن ًة بعام  .2012إالَّ أ َّن كمية الهريوين املضبوط يف عام
 2013ازدادت بنسبة  90.5يف املائة مقارن ًة بعام .2013
 -512وبينام ت َّم الكشف عن أ َّول حالة لالت ِّجار بالكوكايني
يف نيبال يف عام  ،2012كانت مث َّة حاالت جديدة يف عام 2014
لتهريب الكوكايني إىل هذا البلد بواسطة ناقالت من باكستان
وناميبيا وتايلند عرب الربازيل وبريو.
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(ب) املؤ ِّثرات العقلية
 -513أخذ يزداد استخدام منطقة جنوب آسيا من أجل صنع
وس ِّجلت
املنشِّ طات األمفيتامينية واستعاملها عىل نحو غري مرشوعُ .
أكرثية مضبوطات املنشِّ طات األمفيتامينية يف الجزء الشاميل
الرشقي من الهند ،الذي يوجد عىل الحدود مع ميامنار .وحاليًّا،
ت ُه َّرب املنشِّ طات األمفيتامينية عىل هيئة مسحوق بقدر متزايد
وتُص َّنع عىل نحو غري مرشوع يف الهند ،التي أصبحت تربز بوصفها
املصدر الرئييس للمنشِّ طات األمفيتامينية غري املرشوعة املص َّنعة
واملتَّجر بها يف املنطقة .غري أ َّن األقراص التي تحتوي املنشِّ طات
األمفيتامينية املتَّجر بها يف الهند تُه َّرب غالباً نحو الهند من ميامنار.
وباستثناء عام  ،2011ارتفعت كميات املنشِّ طات األمفيتامينية
املضبوطة وكذلك عدد ضبطيات املنشِّ طات األمفيتامينية بالهند
عىل مدى السنوات الخمس املاضية .ومع أ َّن ضبط  85كيلوغراماً
من املنشِّ طات األمفيتامينية يف عام  2013مثَّل أكرث من ضعف
ظل
الكميات املضبوطة يف عام  41( 2012كيلوغراماً) ،فقد َّ
أدىن بكثري من كمية  474كيلوغراماً التي ضُ بطَت يف عام .2011
والجدير بالذكر أنَّه ،يف عام  ،2011من مجموع كميات بلغت 474
كيلوغراماً من املنشِّ طات األمفيتامينية املضبوطة ،بلغت كمية
واحدة  469كيلوغراماً .ويف عام  ،2013ت َّم اإلبالغ عن  23ضبطي ًة
للمنشِّ طات األمفيتامينية ،وهو أعىل مستوى يُس َّجل عىل مدى
السنوات الخمس املاضية .ويف عام  ،2013أبلغ مكتب مكافحة
املخ ِّدرات بالهند عن تفكيك  4مرافق غري مرشوعة لصنع العقاقري،
ضُ ب َط فيها حوايل  28كيلوغراماً من امليثامفيتامني.
 -514وشهدت مضبوطات امليثاكوالون ارتفاعاً حا ًّدا ُس ِّجل يف
ازديادها من  216كيلوغراماً يف عام  2012إىل  3 205كيلوغرامات
يف عام  ،2013وهي أعىل الكميات عىل مدى السنوات الخمس
املاضية بالهند .وغالباً ما يُه َّرب امليثاكوالون يف طرود مرسلة
بواسطة الربيد الرسيع إىل أسرتاليا وإثيوبيا وكندا واململكة املتحدة
وجنوب أفريقيا وجنوب رشق آسيا.
 -515ويف بنغالديش ،استم َّر تهريب أقراص عقَّار "اليابا"
(امليثامفيتامني) من ميامنار عرب الحدود الجنوبية الرشقية.
وازدادت الكميات التي ضبطتها أجهزة إنفاذ القانون يف بنغالديش
برسعة كبرية خالل السنوات الخمس املاضية .ويف عام ،2013
ت َّم ضبط  2.8مليون قرص من أقراص "اليابا" مقابل  1.95مليون
قرص يف عام  .2012وقد ُس ِّجلت ارتفاعات حا َّدة يف املضبوطات
منذ عام .2011
 -516وضبطت دائرة الجامرك يف ملديف مقدارا ً من
امليثامفيتامني ( 3.1كيلوغرامات) للم َّرة األوىل ،وكان ذلك يف
تظل إمكانية
املطار .وبوصف ملديف مقصدا ً سياحيًّا ذا شعبيةُّ ،
تنامي ظاهرة العقاقري واملخ ِّدرات االصطناعية مرتفعةً.
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 -517وأفادت تقارير أ َّن أمبوالت (قارورات الحقن الصغرية)
الديازيبام والبوبرينوفني ت ُه َّرب من نيبال إىل الهند .ويف عام ،2013
ضُ بطَت  43 000أمبولة من الديازيبام و 31 000أمبولة من
البوبرينورفني يف نيبال ،وهذا أقل من  72 000و 58 000أمبولة
من هاتني املادتني ،ضبطت يف عام  ،2012عىل التوايل.

(ج) السالئف
 -518ازداد عدد ضبطيات اإليفيدرين املبلَّغ عنها ازديادا ً حا ًّدا
من  17حال ًة يف عام  2012إىل  61حال ًة يف عام  .2013وارتفعت
كمية اإليفيدرين املضبوطة أيضاً ،من  4 393كيلوغراماً يف عام
 2012إىل  6 655كيلوغراماً يف عام .2013
 -519وال يزال ترسيب اإليفيدرين من مجال اإلنتاج القانوين يف
الهند إىل القنوات غري املرشوعة يشكل تح ِّديا كبريا ً بالنسبة ألجهزة
إنفاذ القانون .وكثريا ً ما تبلّغ أجهزة إنفاذ قانون املخ ِّدرات بالهند
عن مضبوطات من املستحرضات الصيدالنية التي تحتوي عىل
اإليفيدرين والسودوإيفيدرين املتَّجر بها من الهند إىل ميامنار ،من
أجل استخالص السالئف .كام ت َّم اإلبالغ يف عام  2013عن حاالت
االتِّجار باإليفيدرين والسودوإيفيدرين نحو جنوب رشق آسيا.
ويبدو أ َّن مهريب املخ ِّدرات يف الهند يتحولون تدريج ًّيا إىل االتِّجار
باإليفيدرين نظرا لكون هوامش الربح فيه أعىل.
 -520ويف الهند ،ارتفع عدد ضبطيات أنهيدريد الخل من ثالث
حاالت يف عام  2012إىل  8حاالت يف عام  .2013غري أ َّن كمية
أنهيدريد الخل املضبوطة ظلت منخفضة ج ًّدا.
 -521ولدى بنغالديش صناعة كيميائية وصيدالنية متنامية،
وبرزت مؤ َّخرا ً كمصدر وموضع عبور لسالئف امليثامفيتامني ،مثل
اإليفيدرين والسودوإيفيدرين .وتبقى التح ِّديات التي تواجهها
السلطات يف بنغالديش يف عام  2013فيام يتصل باملخ ِّدرات
والعقاقري هي ترسيب املستحرضات الصيدالنية امليثامفيتامينية
من األسواق املرشوعة وتهريب الشحنات خارج البلد.

(د) املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية
 -522ال تزال الهند بلدا ً َم ْصدرا ً لالت ِّجار بالكيتامني نحو جنوب
رشق آسيا .ويُص َّنع الكيتامني عىل نحو قانوين يف الهند وقد
أصبح ،منذ شباط/فرباير  ،2011ماد ًة خاضع ًة للمراقبة مبوجب
قانون مكافحة املخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية لعام  .1985ويف عام
 ،2013ضبطت أجهزة إنفاذ القانون الهندية  1 353كيلوغراماً
من الكيتامني ،وهو ما ميثِّل زياد ًة ملحوظ ًة عىل كمية 407
كيلوغرامات التي ضُ بطَت عام  .2012وتشري املضبوطات إىل أ َّن
الكيتامني يُه َّرب من الهند عرب الجو ،سواء بواسطة بضائع الشحن
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أو املسافرين .وت َّم اإلبالغ عن حاالت تهريب الكيتامني إىل أفريقيا
وميامنار والواليات املتحدة األمريكية .كام تشري املضبوطات إىل
رسي من الرشكات الصيدالنية.
إمكانية الترسيب ال ِّ

 -5التعاطي والعالج
 -523بلغ مع َّدل انتشار تعاطي املخ ِّدرات بالحقن بني السكان
املرتاوحة أعامرهم بني  15و 64يف جنوب آسيا  0.03يف املائة يف
عام  ،2012وهو مع َّدل منخفض جدا ً مقارن ًة باملتوسط العاملي
البالغ  0.27يف املائة ،وفقاً لتقرير مكتب األمم املتحدة املعني
باملخدرات والجرمية)51(.
ِّ
أي دراسات استقصائية عن
 -524ومن ج َّراء عدم وجود ِّ
املخ ِّدرات يف بنغالديش ،ال توجد تقديرات حقيقية بشأن نطاق
السوق غري املرشوعة للمخ ِّدرات يف هذا البلد .ويف بنغالديش،
تزايدت نسبة انتشار فريوس نقص املناعة البرشية حتى عام
 ،2010إالَّ أنَّها انخفضت فيام بعد حسب التقارير .وذكر موظفو
قسم مكافحة املخ ِّدرات بأ َّن هذا التقدير يعتمد إىل ح ٍّد كبري عىل
تفاعلهم مع املنظامت غري الحكومية.
 -525ويف السنوات األخرية ،مل يقترص انتشار تعاطي املخ ِّدرات،
عىل املناطق الحرضية بل امت َّد أيضاً إىل املناطق الريفية من
بنغالديش .وتزايدت نسبة تعاطي الق َّنب تدريجيًّا بني األشخاص
امله َّمشني الفقراء مثل العامل املياومني وسكان املناطق املحرومة
من املزايا يف بنغالديش .ويستمر انتشار تعاطي "اليابا"
(امليثامفيتامني) واملستحرضات التي تحتوي أساساً عىل الكوديني
وال يزال يف ازدياد يف بنغالديش .وتعاطي الغراء واملذيبات
باالستنشاق شائع بني أطفال الشوارع .وحسب تقرير قائم عىل
نظام رصد زبائن الخدمات الطبية يُط َّبق يف بنغالديش ،خضع
حوايل  31يف املائة من امللتحقني بربامج عالجية ذات صلة
لحق
باملخ ِّدرات يف عام  2013للعالج من إدمان الهريوين ،وأُ َ
لحق  20يف املائة
 27يف املائة منهم للعالج من إدمان الق َّنب ،وأُ َ
لحق  1يف املائة منهم
منهم للعالج من إدمان البوبرينورفني وأُ َ
للعالج من إدمان امله ِّدئات أو املن ِّومات أو املسكِّنات .وذكر أربعة
يف املائة من متعاطي املخ ِّدرات امللحقني باملرافق الطبية للعالج
يف بنغالديش يف عام  2013بأنَّهم تعاطوا رشاباً للسعال يحتوي
عىل الكوديني .ويبدو أ َّن النساء ال تزال تشكِّل نسب ًة منخفض ًة ج ًّدا
م َّمن يتلقَّون العالج من تعاطي املخ ِّدرات يف بنغالديش.
 -526ولتحديد منط تعاطي املنشِّ طات األمفيتامينية يف الهند،
أنجز مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية دراس ًة يف
( ((5مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،تقرير املخ ِّدرات
العاملي ( 2014األمم املتحدة ،)2014 ،الجدول .3

واليات البنجاب وتاميل نادو وغرب البنغال ومانيبور وميزورام.
وق َّيمت الدراسة العواقب الصحية السيئة املرتبطة بتعاطي
املنشِّ طات األمفيتامينية .وأظهرت أ َّن ح َّبات امليثامفيتامني
ومسحوقه هي أكرث أشكال املنشِّ طات األمفيتامينية شيوعاً .وكان
وتبي أ َّن حوايل
أغلب املشاركني يف أوائل العرشينات من العمرَّ ،
نصفهم كانوا مستعملني مرتهنني .وأبلغ ربع املشاركني أنَّهم عانوا
من مشاكل نفسانية بعد استعامل املنشِّ طات األمفيتامينية ،مبا يف
ذلك نوبات الز َور االرتيايب (البارانويا) والهلوسة واالكتئاب والذعر.
وأكَّد ما نسبته  18يف املائة من املشاركني أ َّن الرشطة ألقت القبض
مم يشري إىل وجود
عليهم بعد تعاطي املنشِّ طات األمفيتامينيةَّ ،
صلة بني تعاطي املنشِّ طات األمفيتامينية والجرمية .وعىل إثر
هذه الدراسة ،أُع َّدت خطط إلنشاء مركزين إقليميني ،مبساعد ٍة
من مكتب األمم املتحدة للمخ ِّدرات والجرمية ،واحد يف شيناي
(بجنوب الهند) بالتعاون مع مستشفى سيميد ،وواحد آخر يف
ميزورام (بشامل رشق الهند) بالتعاون مع املستشفى التابع
للكنيسة املشيخية يف دورتالنغ .والهدف من هذين املرك َزيْن
هو تطوير مناذج عالج شاملة وإجراءات عمل مو َّحدة ومبادئ
توجيهية ملق ِّدمي الرعاية الصحية.
 -527وحسب املنظمة الوطنية ملراقبة األيدز يف الهند ،يف عام
 ،2013كان مث َّة  180 000شخص تقريباً يتعاطون املخ ِّدرات
بالحقن يف هذا البلد .وبلغ مع َّدل انتشار فريوس نقص املناعة
البرشية وسط هذه الفئة  7.2يف املائة.
 -528ويف عام  ،2013بُورش العمل يف مرشوع منوذجي باملركز
الوطني للعالج من االرتهان للمخ ِّدرات التابع ملعهد عموم الهند
للعلوم الطبية ،لتقديم العالج اإلبدايل بامليثادون ملتعاطي املخ ِّدرات
بالهند .ويهدف هذا املرشوع إىل اختبار فعالية وإمكانية العالج
اإلبدايل بامليثادون يف سياق البيئة الهندية ووضع خطة عمل لتعميم
هذا الربنامج .وبفضل إحراز مع َّدل استبقاء يبلغ  36يف املائة عرب
جميع املراكز املشاركة ،حظي هذا املرشوع بحسن القبول لدى
متعاطي املخ ِّدرات وعائالتهم باعتباره خيارا ً عالجيًّا.
 -529وكان العدد التقديري ملتعاطي املخ ِّدرات املس َّجلني يف
رسي النكا زهاء  245 000شخص ،يتعاطى  200 000شخص منهم
الق َّنب ،و 45 000شخص شبائه األفيون .ويف عام  ،2013تلقَّى
ما مجموعه  1 364شخصاً عالج تعاطي املخ ِّدرات يف رسي النكا.
ومن بينهمُ ،عولج  1 141مريضاً من إدمان األفيون و 223من
إدمان الق َّنب.
 -530وأنشأ مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية
بالتعاون مع دريستي نيبال ،وهي منظمة غري حكومية يوجد
مق ُّرها يف كامتاندو ،أ َّول شبكة للنساء املتعاطيات للمخ ِّدرات يف
نيبال ،واسمها جمعية نيبال لوقاية متعاطيات املخ ِّدرات.

الفصل الثالث -تحليل الوضع العالمي

غرب آسيا
 -١التط ُّورات الرئيسية
 -531استم َّر عدم االستقرار السيايس الناجم عن حاالت الرصاع
املسلَّح والنزاع السيايس يف غرب آسيا ،وخصوصاً يف الجمهورية
العربية السورية ودولة فلسطني والعراق ولبنان ،يف إضعاف
ال ُبنى التنظيمية للحكم الرشيد (الحوكمة) وإعاقة الجهود
الجارية ملكافحة املخ ِّدرات يف املنطقة وطرح تح ِّديات جديدة
أمام تلك الجهود.
 -532وكان التدهور يف قدرة ع َّدة دول يف املنطقة عىل
محل استغالل
مامرسة الرقابة الف َّعالة عىل حدودها وأراضيها َّ
املتَّجِرين الساعني إىل جني الربح من أسواق املخ ِّدرات غري
رضرة .وعالوة عىل ذلك ،فإ َّن
املرشوعة املربحة يف البلدان املت ِّ
الحالة اإلنسانية يف املنطقة بسبب األعداد الكبرية من الالجئني
رشدين داخل ًّيا واملدنيني الجرحى شكَّلت ضغطاً عىل موارد
وامل َّ
رضرة عىل نحو مبارش من الرصاعات ،وكذلك عىل موارد
الدول املت ِّ
الدول املجاورة املستقبلة ألعداد كبرية من الالجئني .ومن الواضح
أ َّن الوضع املتأزِّم يف الجمهورية العربية السورية يهيِّئ الظروف
املؤاتية لصنع أقراص العقاقري التي ت ُباع عىل شكل "كابتاغون"
(والتي كثريا ً ما تحتوي عىل األمفيتامني) املو َّجهة إىل األسواق
اإلقليمية ولالت ّجار بها عىل نحو غري مرشوع.
 -533وس َّجلت أفغانستان رقامً قياس ًّيا جديدا ً من حيث زراعة
خشخاش األفيون يف عام  ،2014حيث بلغت املساحة املزروعة به
أي أكرث من العام السابق بنسبة  7يف املائة .كام
 224 000هكتارْ ،
ازداد إنتاج األفيون بنسبة  17يف املائة عىل العام السابق ليصل
إىل  6 400طن ،حيث ازدادت زراعة خشخاش األفيون يف أكرثية
مقاطعات أفغانستان املعروفة بزراعة الخشخاش عىل نحو غري
مرشوع .كام أُبلغ عن ازدياد إنتاج راتنج الق َّنب يف أفغانستان يف
عام  ،2012عىل الرغم من أنَّ زراعة نبتة الق َّنب تراجعت .وأشارت
غالبية املزارعني الذين شملهم االستقصاء يف عام  2013إىل الدخل
املتأت من بيع املحاصيل غري املرشوعة باعتباره السبب
املرتفع ِّ
الرئييس لزراعة خشخاش األفيون غري املرشوعة.
 -534وشهد عدد ضبطيات املخ ِّدرات غري املرشوعة (العقاقري
املخ ِّدرة واملؤثِّرات العقلية) يف منطقة الرشق األوسط دون
اإلقليمية زيادة كبرية من عام  2012إىل عام  .2013وكان الق َّنب
دامئا ،وال يزال ،يُزرع ويُستهلك يف هذه املنطقة دون اإلقليمية،
حيث يت ُّم اإلبالغ عن عدد متزايد من الضبطيات من راتنج الق َّنب.
 -535وهناك أدلة عىل أنَّ دروب االت ِّجار بالهريوين انطالقا من
أفغانستان أصبحت متن ِّوعة ،حيث زادت حاالت االت ِّجار املبلَّغ عنها
اآلن عرب إيران (جمهورية-اإلسالمية) وباكستان والرشق األوسط
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وأفريقيا ،كام ازداد االت ِّجار عرب الطرق البحرية .وباإلضافة إىل
ذلك ،يوجد الهريوين األفغاين عىل نحو متزايد يف أسواق جديدة
شديدة البعد مثل جنوب رشق آسيا وأوقيانوسيا؛ ومن املمكن
أن يكون إرساله إىل تلك األسواق للتعويض عن االنخفاض يف
استهالك الهريوين يف أسواق أوروبا الغربية والوسطى.
 -536وأصبحت اآلن بلدان غرب آسيا ،التي يجعلها موقعها
الجغرايف وسواحلها وحدودها املمت َّدة ،مالمئ ًة بصورة خاصة
ليك ت ُستخدم كمناطق عبور ،يف عداد بلدان التعاطي واالت ِّجار
أيضاً .وظهر االت ِّجار بالكوكايني والهريوين وتعاطيهام عىل وجه
الخصوص يف بعض البلدان يف املنطقة.
 -537ويُ َع ُّد تعاطي املنشِّ طات مثل األمفيتامينات والكوكايني
مشكلة متنامية يف أجزاء من غرب آسيا .ويهيمن األمفيتامني عىل
السوق ،وال تزال ترد تقارير عن مضبوطات كبرية يف املنطقة،
مم ميثِّل أكرث
حيث زادت مضبوطات عام  2012عىل  12ط ًّناَّ ،
من نصف املضبوطات العاملية .وت َّم اإلبالغ عن مضبوطات
من امليثامفيتامني يف جميع أنحاء املنطقة ،من أفغانستان إىل
تركيا ،يف حني وردت تقارير عن التعاطي يف إرسائيل وإيران
(جمهورية-اإلسالمية) ،وباكستان وإن بدرجة أقل .ويتواصل
ازدياد مضبوطات الكوكايني ،عىل الرغم من أنَّ مع َّدل انتشار
تعاطيه ال يزال يبدو منخفضاً نسب ًّيا.
 -538كام أنَّ تزايد عدم االستقرار السيايس والرصاع املدين
والتم ُّرد يف العديد من البلدان يف املنطقة ،وكذلك التداعيات عىل
البلدان املجاورة ،هي أخطار ته ِّدد بعكس ات ِّجاه التق ُّدم املحدود
املحرز يف املنطقة نحو تحقيق األهداف املنصوص عليها يف اإلعالن
السيايس وخطة العمل لعام  2009بشأن التعاون الدويل صوب
اسرتاتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخ ِّدرات العاملية.

 -٢التعاون اإلقليمي
 -539التعاون اإلقليمي رضورة أساسية يف غرب آسيا ،حيث
ت ُعترب املنطقة مفرتق طرق يف االت ِّجار العاملي باملواد األفيونية
والق َّنب والكيمياويات السليفة .وال يزال االستقرار الشاغل
الرئييس يف العديد من البلدان يف املنطقة ،إىل جانب كونه
هو أحد شواغل مجلس األمن ،جانب كبري من التعاون يرتكَّز
بقدر متزايد عىل تحسني االستقرار السيايس يف العديد من
البلدان ،وخصوصاً يف أفغانستان ،بعد انتهاء مه َّمة القوة الدولية
للمساعدة األمنية.
 -540وتضطلع جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول
الخليج العربية (مجلس التعاون الخليجي) بدور أسايس يف تعزيز
التعاون بني البلدان يف املنطقة .وقد ُعقدت ع َّدة اجتامعات
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المخدرات 2014
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

خالل العام املايض بهدف تيسري التعاون الف َّعال يف مجال مكافحة
املخ ِّدرات بني الدول األعضاء.
 -541وأ َّدى التنسيق األمني الثنايئ الف َّعال ،وخصوصاً بني
البحرين واململكة العربية السعودية ومركز املعلومات الجنائية
ملكافحة املخ ِّدرات التابع ملجلس التعاون الخليجي ،إىل منع
املسمة الكابتاغون وإلقاء
ع َّدة محاوالت لتهريب وبيع األقراص
َّ
القبض عىل متَّجِرين باملخ ِّدرات يف املنطقة.
 -542وبذل مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية
جهودا ً لتعزيز الصالت والتعاون بني املجموعات اإلقليمية
املتشابهة لتبادل املعلومات ،مثل مركز املعلومات الجنائية
ملكافحة املخ ِّدرات التابع ملجلس التعاون الخليجي واملركز
اإلقليمي للمعلومات والتنسيق يف آسيا الوسطى وخلية التخطيط
املشرتكة ومركز جنوب رشق أوروبا إلنفاذ القانون ،بهدف
التص ِّدي بفعالية أكرب لتدفُّقات االت ِّجار الدويل باملخ ِّدرات .و ُعقد
اجتامع مشرتك بني األجهزة بعنوان "الربط الشبيك للشبكات:
نهج أقاليمي ملراقبة املخ ِّدرات لوقف االت ِّجار بها" يف اسطنبول،
تركيا ،يف كانون األول/ديسمرب  ،2013من أجل تحديد األولويات
والسبل بغية ذلك التعاون املع َّزز.
 -543ويف شباط/فرباير  ،2014شاركت الهيئة الدولية ملراقبة
املخ ِّدرات يف اجتامع املنظمة الدولية للرشطة الجنائية (اإلنرتبول)
األول لرؤساء وحدات مكافحة املخ ِّدرات يف الرشق األوسط
وشامل أفريقيا ،الذي ركَّز عىل أشيع املخ ِّدرات تعاطياً ،مبا يف ذلك
الرتامادول واملنشِّ طات األمفيتامينية التي ت ُباع عىل أنها كابتاغون،
وعىل عمليات االعرتاض الواسعة النطاق لتهريب الهريوين.

 -٣الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية
 -544يف كانون األول/ديسمرب  ،2013اعتمدت أفغانستان
السياسة الوطنية لخفض الطلب عىل املخ ِّدرات للفرتة -2012
 .2016وتتمثَّل أهدافها يف وقاية الفئات املستضعفة ،مثل األطفال
واملراهقني ،من االنجراف يف تعاطي املخ ِّدرات ،والح ِّد من اآلثار
االجتامعية والصحية لتعاطي املخ ِّدرات يف املجتمعات املحلية
رضرة ،وتوفري إمكانية حصول جميع متعاطي املخ ِّدرات عىل
املت ِّ
خدمات العالج وإعادة التأهيل املر َّخصة واملو َّحدة والعالية
الجودة ،وإنشاء مراكز للبحوث الوبائية وتنسيق السياسات من
أجل جمع بيانات الطلب عىل املخ ِّدرات وتحليل تلك البيانات
ونرشها واستخدامها.
 -545ونفَّذت الحكوم ُة الرتكية الوثيق َة الجديدة التي تتض َّمن
سياستها واسرتاتيجيتها عىل الصعيد الوطني بشأن املخ ِّدرات
للفرتة  ،2018-2013وتشمل أنشطة مختلف الوزارات واملؤسسات

يخص خفض العرض من املخ ِّدرات وخفض
العامة واملنظامت فيام ُّ
الطلب عليها ،والتعاون الدويل ،وجمع البيانات ،وإجراء البحوث،
والتقييم ،والتنسيق عىل الصعيد الوطني .ويقوم نهج جديد يُتَّبع
يف مجال خفض الطلب عىل التعامل مع إدمان املخ ِّدرات باعتباره
قضية هامة يف مجال الصحة العامة ،وعىل تعزيز أنشطة الوقاية،
وتقديم الدعم لعالج إدمان املخ ِّدرات طبيًّا ،وتحديد أولويات
األنشطة املتعلقة بإعادة اإلدماج يف املجتمع .وباإلضافة إىل ذلك،
ت َّم وضع عدد كبري من املؤثِّرات النفسانية الجديدة غري املجد َولة
قيد املراقبة الوطنية يف تركيا يف عام  2013و ،2014مبا يف ذلك
شبائه الق َّنب االصطناعية والكاثينونات والبيبريازينات.
 -546وهناك عدد من البلدان األخرى التي ع َّدلت ترشيعات
لديها من أجل التص ِّدي للتهديد املتنامي الذي متثِّله املؤثِّرات
النفسانية الجديدة .ويف عام  ،2013أضافت الحكومة
اإلرسائيلية صالحيات بشأن الحاالت الطارئة يف مجال الجدولة
إىل ترشيعاتها الحالية ملكافحة املخ ِّدرات ،بحيث ميكن عىل
وجه الرسعة إضافة املؤثِّرات النفسانية الجديدة إىل اإلعالنات
العاجلة باملواد املحظور توزيعها ،وإخضاع تلك املواد للمراقبة
بصفة مؤقَّتة مل َّدة سنة واحدة ،بينام تخضع لالستعراض من
أجل إدراجها بصفة دامئة ضمن نطاق قانون املخ ِّدرات الخطرة.
ويف عام  ،2014أُخضع العديد من املؤثِّرات النفسانية الجديدة
مؤقَّتاً للمراقبة ،بينام أضيفت املواد املضافة يف عام  2013عىل
نحو دائم إىل ترشيعات البلد يف مجال مراقبة املخ ِّدرات.
ومتكِّن التعديالت الترشيعية سلطات إنفاذ القانون اإلرسائيلية
مم من شأنه أن
من ضبط وإتالف املواد التي ت ُعترب خطرةَّ ،
يلقي عىل عاتق حائزها مسؤولية إثبات خلو تلك املواد من
األرضار .ويف كانون األول/ديسمرب  ،2013ت َّم تعديل القانون
املتعلق باملخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية والسالئف واملساعدة يف
مجال املخ ِّدرات يف جورجيا بحيث يشمل العديد من شبائه
الق َّنب االصطناعية مع تحديد عتبة الكمية الدنيا من الحيازة
غري املرشوعة مبقدار  0.05غرام.
 -547وتالحظ الهيئة بقلق التقارير التي تفيد بأنَّ مجلس
الدولة يف ُعامن اقرتح تطبيق عقوبة اإلعدام عىل الجرائم ذات
الصلة باالت ِّجار باملخ ِّدرات يف ُعامن .وتو ُّد الهيئة أن تسرتعي
االنتباه إىل بيانها الصادر يف  4آذار/مارس  ،2014الذي ش َّجعت
فيه الدول التي تستبقي عقوبة اإلعدام وتستمر يف فرضها
الجرائم ذات الصلة باملخ ِّدرات ،عىل النظر يف إلغاء عقوبة
اإلعدام عىل تلك الجرائم.
 -548ويشار إىل أنَّ حكومة الكويت بصدد إدراج أحكام يف
ترشيعاتها الوطنية تتعلق بأساليب التح ِّري الخاصة ،مبا يف ذلك
عمليات التسليم املراقب ،وفقاً لألحكام الواردة يف املادة  1من
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االت ِّجار غري املرشوع يف املخ ِّدرات

الفصل الثالث -تحليل الوضع العالمي

واملؤثِّرات العقلية لسنة  ،1988وذلك من أجل تعزيز عمليات
املكافحة العابرة للحدود.
 -549واعتمدت دولة فلسطني ،يف إطار جهودها الرامية إىل
التص ِّدي عىل نحو أفضل لتزايد األنشطة غري املرشوعة واالت ِّجار
باملخ ِّدرات ،عددا من القوانني بشأن مراقبة املخ ِّدرات وغسل
األموال وجرائم الفضاء اإللكرتوين (الجرائم السيربانية) .وباإلضافة
إىل ذلك ،ت َّم وضع خطة وطنية ملكافحة املخ ِّدرات ومنع الجرمية
وإصالح نظام العدالة الجنائية للفرتة  ،2017-2014مبساعدة من
مكتب املخ ِّدرات والجرمية.

 -٤الزراعة واإلنتاج والصنع واال ِّتجار
(أ)

املخ ِّدرات

 -550يف عام  ،2014س َّجلت زراعة خشخاش األفيون غري
أي
املرشوعة يف أفغانستان رقامً قياسيًّا بلغ  224 000هكتارْ ،
بزيادة قدرها  7يف املائة عالوة عىل السنة السابقة ،وذلك
من ضمن ات ِّجاه مستمر منذ فرتة طويلة يف ازدياد املساحة
املزروعة بطريقة غري مرشوعة .ويُزرع خشخاش األفيون اآلن
عىل مساحات تزيد عىل املائة هكتار يف كل مقاطعة يف أكرث من
نصف عدد مقاطعات البلد األربع والثالثني حيث تعمل مئات
اآلالف من األرس املعيشية يف الزراعة غري املرشوعة.

 -552ومل تسفر إبادة محاصيل الحقول املزروعة بخشخاش
األفيون ،وهي إحدى أدوات الحكومة األفغانية للح ِّد من كمية
األفيون املتاحة من أجل صنع الهريوين ،عن أثر ملموس عىل
إنتاج األفيون ،أو أنها أسفرت عن أثر ضئيل .ويف الفرتة ما بني
عامي  2009و ،2014كانت املساحة السنوية املزروعة يف
أفغانستان التي متَّت إبادتها عىل نحو ميكن التحقُّق منه أقل
من  4يف املائة (انظر الشكل الثالث أدناه) .وتراجعت املساحة
اإلجاملية املزروعة بخشخاش األفيون التي أُبيدت بنسبة
أي أقل من  1.2فقط يف املائة من
 63يف املائة إىل  2 692هكتارا ًْ ،
إجاميل املساحة املزروعة .ولوحظ حدوث املزيد من االنخفاض

يف املساحة الكلية املزروعة بخشخاش األفيون املبادة املتحقَّق
منها يف عام  ،2014وذلك نتيجة يف جزء من ذلك االنخفاض
إىل تراجع الوضع األمني يف املقاطعات الرئيسية املعروفة بهذه
مم أ َّدى إىل نشوء ظروف غري مأمونة الضطالع محافظي
الزراعةَّ ،
املقاطعات بجهود اإلبادة بالوسائل اليدوية.
 -553ويعتمد املزارعون عىل اإليرادات األعىل املتأت ِّية من بيع
املحاصيل غري املرشوعة .وباإلضافة إىل ذلك ،فإنَّ مساعدات
موارد الرزق البديلة غري متاحة لجميع املزارعني يف جميع
مناطق البلد التي تزرع املحاصيل غري املرشوعة .ومن ج َّراء
ضآلة فرصة إبادة املحاصيل غري املرشوعة ومحدودية البدائل،
أي مخاطر
فإنَّ منافع زراعة املحاصيل غري املرشوعة تفوق بكثري َّ
عىل استثامر املزارعني .وتحثُّ الهيئة بق َّوة حكومة أفغانستان
عىل أن تعمل ،يف رشاكة مع املجتمع الدويل ،عىل زيادة جهودها
الرامية إىل الح ِّد من زراعة خشخاش األفيون.

الشكل الثالث  -خشخاش األفيون املزروع
على حنو غري مشروع واملُباد يف أفغانستان
يف الفرتة 2014-2009
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 -551وتجري الغالبية العظمى ( 89يف املائة) من زراعة
خشخاش األفيون غري املرشوعة يف أفغانستان يف تسع مقاطعات
يف املناطق الجنوبية والغربية من البلد ،التي تشمل املقاطعات
األقل أمناً يف البلد .وزراعة خشخاش األفيون يف أفغانستان
أي كلَّام تدهور األمن ازدادت الزراعة
تتناسب عكس ًّيا مع األمنْ :
غري املرشوعة .ومع اقرتاب بعثة القوة الدولية للمساعدة األمنية
من نهاية مهمتها يف عام  ،2014تشعر الهيئة بالقلق من أنَّ
تدهور األوضاع األمنية ميكن أن يسفر عن زيادات يف زراعة
املحاصيل غري املرشوعة.
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املصادر :مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،ووزارة مكافحة
املخ ِّدرات يف أفغانستان؛ ومكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية،
التقرير العاملي عن املخدِّ رات.2014 ،

 -554ويبلغ إنتاج األفيون يف أفغانستان ما نسبته  80يف املائة
من اإلنتاج العاملي التقديري غري املرشوع من األفيون ،وذلك وفقاً
إىل تقديرات مكتب املخ ِّدرات والجرمية يف عام  .2013وقد ازداد
إنتاج األفيون  -الذي يؤ ِّدي ،إىل جملة أمور ،ومنها صنع املورفني
والهريوين بطريقة غري مرشوعة  -إىل  6 400طن يف عام ،2014
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أي بزيادة قدرها  17يف املائة عالوة عىل اإلنتاج اإلجاميل يف العام
ْ
السابق .وعىل الرغم من بعض الزيادة ،فإن غلَّة محاصيل األفيون
يف أفغانستان يف عام  29( 2014كيلوغراماً يف الهكتار) ظلت أدىن
بقدر ما من متوسطها يف السنوات الخمس السابقة ( 31كيلوغراماً
يف الهكتار) ،وهو ما يُعزى أساساً إىل سوء األحوال الجوية يف بعض
األنحاء من أفغانستان.
 -555ومع أنَّ السلطات األفغانية ضبطت خالل العقد املايض
كميات متزايدة من املخ ِّدرات ،فإنَّ نسبة صغرية فقط من األفيون
(أي الهريوين واملورفني) ت ُضبط يف
واملواد األفيونية ذات الصلة ْ
البلد ،بحيث يبلغ متوسطها أقل من  3يف املائة من إنتاج األفيون
السنوي التقديري يف الفرتة بني عامي  2009و( 2013انظر
الشكل الرابع أدناه) .وهذا يعني أنَّ عمليات الضبط ال متثِّل
سوى مخاطرة ضئيلة بالنسبة إىل املتَّجرين مقارن ًة باإليرادات غري
املرشوعة املتأت ِّية من االت ِّجار باملخ ِّدرات األفغانية ،الذي يق ِّدر
مكتب املخ ِّدرات والجرمية بأنَّ قيمته تصل إىل  2.2مليار دوالر
متأصلة يف أفغانستان،
سنويًّا ،والذي تغذِّي أرباحه ثقافة فساد ِّ
وكذلك يف بلدان أخرى يف جميع أنحاء املنطقة.

الشكل الرابع  -األفيون املن َتج على حنو غري
مشروع ،يف الفرتة  ،2014-2009واملواد األفيونية
املضبوطة يف أفغانستان يف الفرتة 2013-2009
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املصادر :مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،التقرير العاملي عن
املخدِّ رات لعام 2014؛ ومكتب املخ ِّدرات والجرمية ووزارة مكافحة املخ ِّدرات
يف أفغانستان ،الدراسة االستقصائية لعام  2014عن األفيون يف أفغانستان؛
ووزارة الداخلية يف أفغانستان ورشطة مكافحة املخ ِّدرات يف أفغانستان ،تقرير
اإلنجازات السنوي لعام .2013
ً
متاحة حني نرش هذا التقرير.
* بيانات املضبوطات عن عام  2014مل تكن

 -556ويؤ ِّدي مع َّدل الضبطيات املتواضع يف أفغانستان إىل
تحويل العبء إىل البلدان املجاورة ،وخصوصاً من ج َّراء ارتفاع
مستويات الزراعة واإلنتاج .فعىل سبيل املثال ،أبلغت القيادة
الوطنية ملكافحة املخ ِّدرات يف جمهورية إيران اإلسالمية عن زيادة
كبرية يف الكميات املضبوطة من األفيون والهريوين واملورفني يف
عام  ،2013حيث زادت بنسبة  14يف املائة و 53يف املائة و 49يف
املائة ،عىل التوايل ،عىل مستوياتها يف عام  .2012ويُ ْح ِدثُ التدفُّق
املتزايد من املواد األفيونية من أفغانستان تأثريا ً متسلسالً عىل
امتداد سلسلة اإلمداد ،كام هي الحال يف أرمينيا ،حيث اكتشف
ضباط الجامرك هناك يف كانون الثاين/يناير  2014كمي ًة قدرها
 928كيلوغراماً من الهريوين كانت مخ َّبأ ًة يف شاحنة قادمة من
جمهورية إيران اإلسالمية يف طريقها إىل تركيا عرب جورجيا.
 -557وأخذت ت ُستخدم الطرق البحرية املغادرة من موانئ يف
إيران (جمهورية-اإلسالمية) وباكستان عىل نحو متزايد لتهريب
الهريوين األفغاين ،حيث جعل استخدا ُم الحواجز املادية ومراكز
املراقبة عىل طول الحدود ال ِّربية الرشقية لجمهورية إيران اإلسالمية
االتِّجا َر ال ِّربي أمرا متزايد الصعوبة .وأبلغت السلطات اإليرانية عن
مضبوطات من املخ ِّدرات بلغت  7.5أطنان ،وذلك نتيجة للتشارك يف
املعلومات االستخبارية مع جريان البلد البحريني يف الشهور العرشة
األوىل من عام  .2013وازدادت الكميات التي ضبطتها السلطات
الباكستانية من الهريوين يف املوانئ البحرية بأكرث من الضعف عىل
مدى السنة املاضية ،حيث اقرتبت من  1.2طن يف عام .2013
 -558وازداد مقدار مضبوطات الهريوين التي أبلغت السلطات
األردنية عنها بأكرث من الضعف خالل السنوات الثالث املاضية ،مبا
مجموعه  244كيلوغراماً يف عام  ،2013باملقارنة مع  92كيلوغراماً
يف عام  .2011وكان ما نسبته  80يف املائة من الهريوين املضبوط
يف األردن مو َّجهاً إىل إرسائيل .ويف حزيران/يونيه  ،2014ضبطت
جامرك ديب يف مطار ديب الدويل  24كيلوغراماً من الهريوين النقي،
وهي أكرب محاولة تهريب خالل عرش سنوات.
 -559وفيام يتعلق مبضبوطات الهريوين يف البحرين ،فبعد
تسجيل مستوى مضبوطات استثنايئ يف عام ( 2012أكرث من
 8كيلوغرامات) ،تراجع مجموع الكمية املضبوطة يف عام 2013
إىل  1.7كيلوغرام.
 -560وال تزال أفغانستان أحد أكرب منتجي راتنج الق َّنب
املعروفني ،حيث بلغ إجاميل املساحة التقديرية املزروعة بنبتة
الق َّنب  10 000هكتار يف عام  ،2012غلَّت ما يُق َّدر بنحو
 1 400طن من الراتنج ،وهي كمية تزيد عىل تقديرات السنة
السابقة بنسبة  8يف املائة .وقد انخفضت أسعار راتنج الق َّنب
يف أفغانستان يف عام  ،2012وذلك يف الوقت الذي زادت فيه
املضبوطات يف البلد بنحو ثالثة أضعاف مقارن ًة بالعام السابق،

الفصل الثالث -تحليل الوضع العالمي

حيث بلغت  160ط ًّنا .ووفقاً ملكتب املخ ِّدرات والجرمية ،مل يُبلَّغ
عن انخفاضات يف األسعار يف باكستان وقريغيزستان وكازاخستان
املجاورة ،وهو ما ير َّجح أن يعود السبب فيه إىل تزايد املضبوطات
املبلَّغ عنها يف تلك البلدان .فعىل سبيل املثال ،أبلغت باكستان
عن ضبط  105أطنان من راتنج الق َّنب ،وهو ما ميثِّل زياد ًة
بنسبة  80يف املائة من مضبوطات الراتنج مقارنة بعام .2012
 -561ويف عام  ،2013عىل الرغم من أنَّ عدد ضبطيات املواد
األفيونية يف منطقة الرشق األوسط دون اإلقليمية انخفض
عن مستواه يف عام  ،2012فإنَّ الكمية املضبوطة زادت بواقع
الضعف .وتتواصل زراعة نباتات الق َّنب غري املرشوعة يف بعض
مناطق الرشق األوسط ،وخصوصاً يف سهل البقاع يف رشقي لبنان،
حيث ال تزال اإلبادة تح ِّدياً يجب مواجهته .وكثريا ً ما ت ُضبط
نباتات الق َّنب وبذوره وزيوته يف هذه املنطقة دون اإلقليمية.
 -562وضُ بط أكرث من  5أطنان من الق َّنب يف األردن يف عام
 ،2013مام ميثّل زيادة كبرية مقارن ًة باإلجاميل الذي ت َّم ضبطه يف
عام  ٢٠١١وقدره  1.9طن .ووفقاً للبيانات التي ق َّدمتها السلطات
الكويتية إىل الهيئة ،فإنَّ الكميات املضبوطة من الق َّنب زادت بأكرث
من الضعف خالل السنوات الثالث املاضية .ويف عام  ،2013بلغ
مجموع الكمية املضبوطة  1.1طن ،مقارنة بأقل من  500كيلوغرام
يف عام  .2011ويف املقابل ،تشري مضبوطات املخ ِّدرات التي أبلغت
عنها البحرين إىل ات ِّجاه تراجعي بدرجة كبرية.
 -563ويف عام  ،2013شهدت املضبوطات من راتنج
الق َّنب يف منطقة الرشق األوسط دون اإلقليمية ازديادا ً كبريا ً.
فقد أبلغت إرسائيل عن مضبوطات من راتنج الق َّنب بلغت
 1 594كيلوغراماً .وت َّم ضبط ما يقرب من  500كيلوغرام من
راتنج الق َّنب يف األردن ،بينام بلغ مجموع املضبوطات التي
أي
أبلغت عنها الجمهورية العربية السورية  267كيلوغراماًْ ،
ما ميثِّل أكرث من ضعف الكمية املضبوطة يف عام  .2012وعالوة
مم ميثِّل زياد ًة
عىل ذلك ،ت َّم ضبط  12.5كيلوغراماً يف لبنانَّ ،
مقارن ًة بعام  ،2011عندما ت َّم ضبط  700كيلوغرام .ويف املقابل،
تشري املعلومات املتاحة للهيئة إىل أ َّن املضبوطات من راتنج
الق َّنب يف البحرين انخفضت من أكرث من  2كيلوغرام يف عام
 2011إىل  5غرامات يف عام .2013
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االختالفات القُطرية الفردية ،مل يطرأ تغيري يُذكر عىل الكميات
املضبوطة من املواد األفيونية والق َّنب يف عام  2013مقارن ًة بعام
 ،2012حيث أبلغ املركز اإلقليمي للمعلومات والتنسيق يف آسيا
الوسطى عن ضبط ما يزيد قليالً عىل  90ط ًّنا.
 -566وكام الحظت الهيئة بقلق عىل مدى السنتني املاضيتني،
ويتجسد
كان هناك تزايد يف تدفُّق الكوكايني إىل غرب آسيا.
َّ
ذلك يف ازدياد املضبوطات ،سواء من حيث عددها أو كمياتها،
يف جميع أنحاء غرب آسيا ،حيث يُحتمل أن تح ِّدد جامعات
التوسع فيها ،من أجل
االت ِّجار األسواق الناشئة التي تسعى إىل ُّ
تعويض االنخفاض يف أسواق الكوكايني الراسخة والكبرية مثل
أمريكا الشاملية وأوروبا الغربية.
 -567وكانت إرسائيل واإلمارات العربية املتحدة من بني البلدان
اآلسيوية األربعة التي أبلغت عن أكرب مضبوطات من الكوكايني يف
عام  .2012ومن خالل اإلمارات العربية املتحدة ،وهي بلد عبور
تقليدي ألعداد كبرية من الركاب ،يجري إمداد األسواق الجديدة
يف أفريقيا وآسيا .وعىل نحو مامثل ،فإ َّن األردن والجمهورية
بلدي عبور يف حني أ َّن بلداناً أخرى،
العربية السورية يُعتربان
ْ
منها إرسائيل ولبنان ،ظهرت كوجهات مقصودة للكوكايني .ويف
عام  ،2012ضُ بطت كمية قدرها  570كيلوغراماً من الكوكايني
يف اململكة العربية السعودية ،و 204كيلوغرامات يف اإلمارات
العربية املتحدة ،و 171كيلوغراماً يف إرسائيل ،و 66كيلوغراماً يف
الجمهورية العربية السورية.
 -568وتق ِّدر السلطة اإلرسائيلية ملكافحة املخ ِّدرات أ َّن نحو
 3أطنان من الكوكايني ت ُه َّرب إىل البلد سنويًّا ،عىل نحو متزايد
رشبة
يف شكل سائل ،وكثريا ً ما تكون داخل زجاجات النبيذ أو مت َّ
يف قطع من املالبس .ويف تركيا ،زادت مضبوطات الكوكايني
خمسة أضعاف خالل السنوات الخمس املاضية ،ويف عام ،2013
أُبلغ عن ضبط  450كيلوغراماً ،مع تزايد كميات الكوكايني التي
تز ِّود بها الجامعات اإلجرامية من غرب أفريقيا األسواق الرتكية.
كام أبلغت قوة مكافحة املخ ِّدرات يف باكستان عن ضبط كميات
من الكوكايني يف عام  ،2013وق َّدمت معلومات استخبارية
ساعدت عىل ضبط كميات كبرية من الكوكايني يف الخارج.

 -564وكانت كميات راتنج الق َّنب املضبوطة يف األردن يف (ب) املؤ ِّثرات العقلية
عام  2014من منشأ لبناين وأفغاين .وكان ما نسبته نحو  10يف
املائة منها مو َّجهاً إىل السوق غري املرشوعة املحلية ،والباقي إىل
إرسائيل واململكة العربية السعودية.

 -565وقد يكون ازدياد استخدام دروب ات ِّجار بديلة ،مبا يف
ذلك الدروب البحرية ،له تأثريه عىل مضبوطات املواد األفيونية
والق َّنب املبلَّغ عنها يف كامل أنحاء آسيا الوسطى .وعىل الرغم من

 -569ال يزال االت ِّجار باملنشِّ طات األمفيتامينية ،مثل أقراص
األمفيتامني (الكابتاغون) وامليثامفيتامني ("يابا") وامليثامفيتامني
البلوري الشكل ،مبعث قلق يف جميع أنحاء غرب آسيا .وأُبلغ
عن تزايد استعامل املخ ِّدرات والعقاقري االصطناعية يف عدد من
البلدان يف منطقة الرشق األوسط دون اإلقليمية ،منها األردن
واإلمارات العربية املتحدة وقطر والكويت .وتؤ ِّدي العمليات
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التي تقوم بها الدول يف املنطقة بانتظام إىل ضبط كميات كبرية
من املنشِّ طات األمفيتامينية ،مبا يف ذلك املواد التي ت ُباع عىل
أنها كابتاغون .ويف هذا السياق ،فإنَّ الهيئة تش ِّجع الحكومات
يف املنطقة دون اإلقليمية عىل أن تواصل تعزيز جهودها
يخص املنشِّ طات األمفيتامينية ،مبا يف ذلك
لرصد الوضع فيام ُّ
بالتعاون مع برنامج الرصد العاملي للمخ ِّدرات االصطناعية:
التحليل واإلبالغ واالت ِّجاهات (برنامج سامرت) التابع ملكتب
األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية.
 -570واستم َّر اإلبالغ بانتظام عن االت ِّجار باألمفيتامني وتعاطيه
يف بلدان يف الرشق األوسط .ومع ذلك ،عىل الرغم من أ َّن عدد
الضبطيات من تلك املادة بقي مستق ًّرا ،فإ َّن الكميات املضبوطة
انخفضت بقدر ملحوظ .وانخفضت كمية األمفيتامني املضبوطة
يف اململكة العربية السعودية إىل  977كيلوغراماً يف عام ،2013
مقابل  5.2أطنان يف السنة السابقة.

 -572وتُه َّرب أقراص الكابتاغون يف معظمها عرب املعابر الحدودية
الربية غري الرسمية بني الجمهورية العربية السورية واألردن ،حيث
تعرب األردن إىل الوجهة النهائية الرئيسية املقصودة وهي اململكة
العربية السعودية.
 -573وأبلغت تركيا عن ضبط  105كيلوغرامات من امليثامفيتامني
مم ميثِّل انخفاضاً كبريا ً عن املضبوطات املبلَّغ
يف عام َّ ،2013
عنها يف عام  2012وقدرها أكرث من  500كيلوغرام .وكثريا ً ما يُتَّجر
بامليثامفيتامني عرب تركيا بات ِّجاه األسواق املربحة يف رشق آسيا
(إندونيسيا وتايلند وسنغافورة وفييت نام وماليزيا واليابان).
وال تزال تركيا وع َّدة بلدان أخرى يف املنطقة تحدد جمهورية
إيران اإلسالمية بوصفها املصدر الرئييس للميثامفيتامني املضبوط.
ومع ذلك ،قد تكون جهود االعرتاض األقوى يف جمهورية إيران
اإلسالمية مسؤولة جزئ ًّيا عن االنخفاض الحاد يف املضبوطات
املبلَّغ عنها يف تركيا.

الشكل اخلامس -مضبوطات امليثامفيتامني يف
مجهورية إيران اإلسالمية ،يف الفرتة 2013-2009
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 -571وأبلغت البلدان جميعها تقريباً يف الرشق األوسط عن
ضبط كميات من األقراص التي ت ُباع عىل أنها كابتاغون يف عام
 ،2013وخصوصاً اململكة العربية السعودية ولبنان واألردن واليمن،
(حسب ترتيب أكرب مضبوطات إجاملية) .وشهدت املضبوطات
اإلجاملية زيادة ملحوظة سواء من حيث الكمية املضبوطة أو عدد
الضبطيات .وال تزال اململكة العربية السعودية هي بلد الوجهة
املقصودة املفضل .وأفادت املنظمة العاملية للجامرك بأ َّن السلطات
الجمركية يف الرشق األوسط ضبطت  11ط ًّنا من الكابتاغون يف عام
 ،2013وبأ َّن الكابتاغون يُه َّرب يف الغالب يف املركبات أو عن طريق
البحر .وأبلغت اململكة العربية السعودية عن ضبط نحو  8أطنان،
وتالها لبنان واألردن ،حيث ضُ بط فيهام ما يزيد عىل  22مليون
قرص من الكابتاغون.

 -574وقد ازداد عدد مختربات امليثامفيتامني غري املرشوعة
التي ت َّم تفكيكها يف جمهورية إيران اإلسالمية زياد ًة حا َّدةً ،إىل
أي أكرث من ضعف العدد املس َّجل يف
 445مختربا ً يف عام ْ ،2013
العام السابق .وكانت الكميات املضبوطة من امليثامفيتامني أيضاً
كبرية وت ُ َع ُّد من بني أعىل املضبوطات اإلجاملية املبلَّغ عنها يف جميع
أنحاء العامل؛ حيث أُبلغ عن ضبط  3.7أطنان من امليثامفيتامنب يف
أي أعىل من الكمية املس َّجلة يف  2012بنسبة
البلد يف عام ْ ،2013
 10يف املائة (انظر الشكل الخامس أدناه) .وباإلضافة إىل ذلك ،يبدو
أ َّن صنع امليثامفيتامني عىل نحو غري مرشوع انترش إىل أفغانستان
رسي للمرة األوىل
املجاورة ،حيث جرى التأكيد عىل تفكيك مخترب ِّ
يف عام  .2013واكتُشف املخترب يف والية نيمروز الواقعة يف الجنوب
الغريب عىل الحدود مع جمهورية إيران اإلسالمية.
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املصادر :جمهورية إيران اإلسالمية ،مراقبة املخ ِّدرات يف عام  ،2013والقيادة
الوطنية ملكافحة املخ ِّدرات ()2014؛ وبيانات مكتب األمم املتحدة املعني
باملخ ِّدرات والجرمية عن الفرتة .2012-2009

 -575ويف إرسائيل ،ازدادت كمية امليثامفيتامني املع َرتضة إىل
أي أكرث من ضعف الكمية املبلَّغ
 88كيلوغراما يف عام ْ ،2013
عنها يف عام 2012؛ وات ّبع عدد الضبطيات ات ِّجاهاً تصاعديًّا مامثالً.
 -576وما زال تعاطي املستحرضات الصيدالنية املحتوية عىل
مؤثِّرات عقلية ،وبخاصة البنزوديازيبينات ،يشكِّل مصدر قلق
كبري يف أنحاء غرب آسيا .وأُبلغ بانتظام عن مضبوطات من
الديازيبام واأللربازوالم والكلونازيبام.
 -577ويُالحظ أ َّن قدرة العديد من الحكومات يف املنطقة عىل
كشف املؤثِّرات العقلية واملؤثِّرات النفسانية الجديدة املتع ِّددة،

الفصل الثالث -تحليل الوضع العالمي

واملربكة يف أحيان كثرية ،ومنها امليثيل فينيدات واألمفيتامني
وامليثامفيتامني ،واإلبالغ عنها بدقة ،تواجه عقبات بسبب
محدودية القدرة التقنية ملختربات التحليل الجنايئ لديها .ويتيح
برنامج العمليات التعاونية الدولية ،الذي يرشف عليه مكتب األمم
املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،ملختربات التحليل الجنايئ
أن ترصد باستمرار أداءها يف مجال اختبارات املخ ِّدرات عىل
أي نظام إلدارة النوعية يف
النطاق العاملي ،وهو عنرص أسايس يف ِّ
املختربات ،والعتامد املختربات يف نهاية املطاف .بيد أنه يف الوقت
الحايل ،ال يشرتك يف هذا الربنامج سوى  9بلدان من أصل  24بلدا ً
يف غرب آسيا .وتش ِّجع الهيئ ُة جمي َع الدول األعضاء يف املنطقة عىل
املشاركة يف برنامج العمليات التعاونية الدولية وغريه من برامج
املساعدة التقنية التابعة ملكتب املخ ِّدرات والجرمية التي تهدف
إىل تعزيز قدرة مختربات التحاليل الجنائية.

(ج) السالئف
 -578ليست أفغانستان بلدا ً لصنع أنهيدريد الخل ،وهو مادة
كيميائية الزمة لصنع الهريوين ،وال يُسمح من الناحية القانونية
بدخول هذه السليفة إىل البلد .ومع ذلك ،ال يزال أنهيدريد الخل
يُه َّرب إىل أفغانستان بعد ترسيبه محل ًّيا يف بلدان أخرى .فعىل
سبيل املثال ،يف حزيران/يونيه  ،2013اعرتضت سلطات الجامرك
يف جمهورية إيران اإلسالمية ما يقرب من  18ط ًّنا من أنهيدريد
الخل كانت قد شُ حنت من الصني مو َّجهة إىل أفغانستان؛ وبلغت
الكمية املضبوطة  54يف املائة من مجموع كميات أنهيدريد الخل
املضبوطة يف جمهورية إيران اإلسالمية يف عام  .2013و ُع َّممت
املعلومات االستخبارية عن هذه الضبطية عرب نظام اإلخطار
بحوادث السالئف (نظام "بيكس") التابع للهيئة الدولية ملراقبة
املخ ِّدرات .ومع ذلك ،مل تتلق كل البلدان يف املنطقة إنذارات
نظام "بيكس" اآللية ألنها غري مس َّجلة لدى النظام .وتحثُّ الهيئة
سائر بلدان غرب آسيا غري املس َّجلة لدى نظام اإلخطار بحوادث
السالئف ،وهي :أرمينيا وأوزبكستان وتركامنستان والجمهورية
العربية السورية و ُعامن والكويت واململكة العربية السعودية
واليمن ،عىل أن تسجل نفسها يف النظام.
 -579والحظت الهيئة يف تقريرها السنوي لعام 2013
أنَّ مثانية من بلدان غرب آسيا ،وهي إرسائيل وأوزبكستان
وإيران (جمهورية-اإلسالمية) والبحرين وتركامنستان وجورجيا
والكويت واليمن ،مل تطلب إعالمها بشحنات الكيمياويات
السليفة الوشيكة اإلرسال قبل مغادرتها البلدان املص ِّدرة ،وذلك
املبي يف الفقرة ( 10أ) من املادة  12من اتفاقية
عىل النحو َّ
سنة  .1988واعتبارا ً من أيار/مايو  ،2014بارشت حكومة اليمن
باشرتاط تقديم اإلشعارات سابقة للتصدير بشأن الواردات من
املواد املدرجة يف الجدولني األول والثاين .وعىل الرغم من اإلجراء
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الذي ات َّخذته اليمن فإنَّ عدم ات ِّخاذ إجراءات عىل ذلك النحو
فحسب
من جانب البلدان األخرى يف املنطقة ال يضعها هي
ُ
وإمنا البلدان املجاورة أيضاً أمام خطر شديد يتمثل يف الترسيب.
وتحثُّ الهيئة مرة أخرى البلدان التي مل تستفد من حقِّها يف
أن تطلب تقديم إشعارات سابقة للتصدير عن جميع املواد
املدرجة يف الجدولني األول والثاين من اتفاقية سنة  1988عىل أن
تفعل ذلك دومنا مزيد من التأ ّخر.

(د) املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية
 -580ما زال االت ِّجار باألدوية واملواد النباتية ذات التأثري
النفساين املعروفة ،مثل القات ( ،)Catha edulisغري الخاضعة
للمراقبة الدولية ،وتعاطي تلك املواد ،ميثِّالن مشكل ًة أكرث أهمية
مم متثِّله املؤثِّرات النفسانية الجديدة االصطناعية،
يف املنطقة َّ
ولكن تعاطي املؤثِّرات النفسانية الجديدة يشهد تزايدا يف أجزاء
َّ
من غرب آسيا .وقد استم َّر اإلبالغ عن االت ِّجار بعقّار الرتامادول،
وهو مادة اصطناعية (تركيبية) من شبائه األفيون ،وتعاطيه يف
معظم البلدان يف الرشق األوسط ،كام استم َّر اإلبالغ عن تعاطي
القات يف شبه الجزيرة العربية.
 -581وتالحظ الهيئة أنَّ مادة الرتامادول ،وهي مادة شبه
أفيونية اصطناعية غري خاضعة للمراقبة الدولية ،قد ُوضعت
تحت املراقبة الوطنية يف معظم البلدان يف الرشق األوسط.
والرتامادول دواء ال يُرصف إالَّ بوصفة طبية ،وهو خاضع من
قبل للمراقبة مبقتىض الترشيعات الوطنية املتعلقة باملؤثِّرات
ُ
العقلية و/أو العقاقري املخ ِّدرة يف كل من األردن والبحرين وقطر
واململكة العربية السعودية .وتبلِّغ بلدان كثرية يف منطقة غرب
آسيا دون اإلقليمية أيضاً عن تعاطي الرتامادول.
 -582وأبلغت تركيا عن زيادات كبرية يف االت ِّجار بشبائه الق َّنب
االصطناعية ،والتي يشار إليها محليًّا باسم "بونساي" ،حيث
ازدادت الضبطيات ،التي جرت بالدرجة الرئيسية يف أوساط
ت َّجار الشوارع ،بنحو  22ضعفاً يف الفرتة ما بني عامي 2011
و .2013وعادة ما ت ُه َّرب شبائه الق َّنب االصطناعية إىل تركيا من
الصني والبلدان األوروبية والواليات املتحدة األمريكية .غري أنَّ
الحكومة أبلغت أيضاً بأنها قامت بتفكيك مرافق إلنتاج شبائه
الق َّنب االصطناعية يف عام .2013
 -583ومن الرضوري للحكومات املعنية أن تتبادل يف الوقت
املناسب معلومات عن الشحنات املشبوهة من املؤثِّرات
النفسانية الجديدة وعن االت ِّجار بها من أجل دعم التحقيقات
بشأن مواضع صنع تلك املواد وإنتاجها وتعبئتها وتصديرها
وتوزيعها .وتتوىل املبادرة الدولية للهيئة بشأن املؤثِّرات
النفسانية الجديدة (مرشوع آيون) تنسيق األنشطة العملية
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المخدرات 2014
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

لجمع املعلومات وتبادلها كوسيلة لتوفري الدعم ألجهزة إنفاذ
القانون واألجهزة الرقابية ،وذلك متاشياً مع التوصية الواردة
يف قرار لجنة املخ ِّدرات  .9/57وتحثُّ الهيئ ُة بقي َة الحكومات
يف منطقة غرب آسيا ،وعددها  11حكومة ،التي مل ترشِّ ح بع ُد
جهات وصل محورية يف مجايل إنفاذ القانون والرقابة يف إطار
مرشوع آيون عىل القيام بذلك دومنا تأخري.

 -٥التعاطي والعالج
 -584ما نسبته نحو  20يف املائة من مجموع عدد متعاطي
املواد األفيونية غري املرشوعة يف العامل هم م َّمن يقيمون يف
غرب آسيا ،حيث أدى تزايد إنتاج األفيون يف أفغانستان إىل
ازدياد تعاطي األفيون والهريوين يف ذلك البلد يف املقام األول
ويف البلدان املجاورة الواقعة عىل طول دروب االت ِّجار اآلخذة
مؤ َّخرا ً يف االتساع .فعىل سبيل املثال ،ارتفع مع َّدل االنتشار
السنوي لتعاطي املواد األفيونية بني البالغني الباكستانيني الذين
ترتاوح أعامرهم بني  15و 64عاماً من نسبة  0.7يف املائة يف عام
 2006إىل  1.0يف املائة يف عام  ،2013بالتوازي مع الزيادة يف
االت ِّجار باملواد األفيونية عرب باكستان .وباإلضافة إىل باكستان،
تشري تقديرات مكتب املخ ِّدرات والجرمية إىل أنَّ مع َّدل االنتشار
السنوي الحايل لتعاطي املواد األفيونية بني البالغني هو األعىل
يف أفغانستان ( 3-2.3يف املائة) وأذربيجان ( 1.7-1.3يف املائة)
وجمهورية إيران اإلسالمية ( 2.3يف املائة).
 -585ويبدو أنَّ تعاطي املخ ِّدرات ،وخصوصاً املواد األفيونية،
يف أفغانستان آخذ يف االزدياد .وأظهرت الدراسة االستقصائية
الوطنية لتعاطي املخ ِّدرات يف املناطق الحرضية يف أفغانستان
لعام  2012أنَّ أرسة معيشية واحدة من كل  10أرس معيشية
يف املناطق الحرضية فيها شخص كانت نتيجة اختبار املخ ِّدرات
الذي خضع له إيجابية ،وذلك عىل نطاق أكرث شيوعا فيام
يخص املواد األفيونية .وق َّدرت الدراسة أنَّ املع َّدل الحايل
ُّ
النتشار تعاطي املخ ِّدرات يبلغ  7.5يف املائة لدى عموم
السكان البالغني من العمر  16عاماً فأكرث ،وهو رقم أعىل
بشكل ملحوظ من التقديرات السابقة .وحتى عام  ،2013كان
هناك  109مراكز عالج من تعاطي املخ ِّدرات تق ِّدم خدمات
ما قبل العالج والعالج وما بعد العالج والرعاية الالحقة تعمل
يف جميع أنحاء البلد ،وقد ازدادت هذه القدرة االستيعابية
عىل مدى السنتني املاضيتني ،مع أنَّ املراكز ال تزال قدرتها
عىل تقديم خدماتها أقل من  6يف املائة من العدد التقديري
لألشخاص املدمنني عىل املواد األفيونية.
 -586كام زادت القدرة االستيعابية عىل العالج من تعاطي
املخ ِّدرات بنسبة ملحوظة أيضاً يف جمهورية إيران اإلسالمية،

حيث كان عدد من يتلقَّون العالج يف عام  2013هو
 755 394شخصاً ،بزيادة قدرها  18يف املائة منذ عام .2009
ويف عام  ،2013كان هناك  5 223مركزا ً للعالج من تعاطي
املخ ِّدرات تعمل يف البلد ،مبا يف ذلك املراكز التي تق ِّدم
العالج اإلبدايل بامليثادون والعالج اإلبدايل بالبوبرينورفني إىل
 267 844شخصاً و 24 029شخصاً ،عىل التوايل.
 -587وتالحظ الهيئة أنَّ عددا ً من البلدان يف الرشق األوسط
خاصا وجهودا ً خاص ًة لعالج اإلدمان عىل املخ ِّدرات
يك ِّرس اهتامماً ًّ
وإعادة تأهيل املدمنني عليها .ويف هذا السياق ،تالحظ الهيئة
كذلك أنَّ برنامج العالج اإلبدايل لشبائه األفيون الذي أُطلق يف
لبنان يف عام  2012أصبح اآلن ف َّعاالً ،وبلغ عدد املرىض املسجلني
 949مريضاً حتى شهر كانون األول/ديسمرب  .2013ويف مسعى
مامثل ،يف عام  ،2013ق َّدم مكتب املخ ِّدرات والجرمية املشورة
يف مجال السياسات العامة واملساعدة التقنية يف دولة فلسطني
عن طريق وزارة الصحة من أجل إدخال العالج اإلبدايل لشبائه
األفيون هناك.
 -588وبالنظر إىل عدم وجود بيانات موثوقة عن مدى تعاطي
املخ ِّدرات يف املنطقة عموماً ،فإنَّ الكيانات الحكومية وغري
الحكومية املتخصصة يف العالج من إدمان املخ ِّدرات يف األردن
تعمل معاً من أجل إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن تعاطي
تفش
املخ ِّدرات .ومن شأن وضع تقديرات دقيقة عن مدى ِّ
ظاهرة تعاطي املخ ِّدرات أن يساعد عىل وضع اسرتاتيجيات أكرث
مالمئة واستجابة للغرض.
 -589وال يزال انتشار األمراض عن طريق مامرسات الحقن
غري املأمونة ،مثل التشارك يف معدات الحقن املستعملة ،ميثِّل
مشكل ًة كبري ًة يف ع َّدة بلدان يف غرب آسيا .وت ُ َع ُّد مع َّدالت انتشار
تعاطي املواد األفيونية بالحقن بني عموم السكان يف أفغانستان
وإيران (جمهورية-اإلسالمية) وباكستان من بني أعالها يف العامل،
حيث ت ُق َّدر بنحو  1.5يف املائة من السكان البالغني يف تلك
البلدان الثالثة .وعادة ما تتَّسم البلدان التي ترتفع فيها مع َّدالت
انتشار تعاطي املواد األفيونية بارتفاع مع َّدل انتشار متعاطي
املخ ِّدرات بالحقن املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية .فعىل
سبيل املثال ،يُق َّدر أنَّ ما نسبته  28.8يف املائة من األشخاص
الذين يتعاطون املخ ِّدرات بالحقن يف جنوب غرب آسيا مصابون
أي أكرث من ضعف مع َّدل
بفريوس نقص املناعة البرشيةْ ،
االنتشار العاملي ،الذي كان يُق َّدر بنسبة  13.1يف املائة يف عام
ويجسد مع َّدل االنتشار يف جنوب غرب آسيا إىل ح ٍّد كبري
.2012
ِّ
االنتشار الواسع النطاق لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة
البرشية بني متعاطي املخ ِّدرات بالحقن يف باكستان ،والذين
يُق َّدرون بنسبة  37يف املائة.

الفصل الثالث -تحليل الوضع العالمي

 -590وال يزال هناك نقص يف البيانات الكافية واملوثوقة لتقدير
مستويات اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية وانتقالها وذلك
من أجل التمكُّن من تقدير مدى انتشار أوبئة فريوس نقص املناعة
البرشية الناشئة التي أُبلغ عنها يف أوساط متعاطي املخ ِّدرات
بالحقن يف معظم البلدان يف الرشق األوسط .ووفقاً للنتائج
التي توصلت إليها دراسة طبية يف البحرين و ُعامن ،فإنَّ ما بني
 10إىل  15يف املائة من األشخاص الذين يتعاطون املخ ِّدرات
بالحقن مصابون بفريوس نقص املناعة البرشية .ومع أنَّ أوبئة
فريوس نقص املناعة البرشية بني متعاطي املخ ِّدرات بالحقن
ال تزال يف مراحلها األوىل ،تشري التقديرات إىل أنَّ هناك 626 000
شخص يتعاطون املخ ِّدرات عن طريق الحقن يف الرشق األوسط.
أ َّما يف بلدان أخرى ،من بينها األردن والجمهورية العربية السورية
ودولة فلسطني ولبنان ،فقد ُوجد أنَّ انتقال فريوس نقص املناعة
البرشية يف أوساط هذه الفئة السكانية املع َّرضة للخطر محدود.

دال -أوروبا
 -١التط ُّورات الرئيسية
 -591أفادت معظم البلدان يف غرب أوروبا ووسطها بانخفاض
يف مع َّدل انتشار تعاطي الهريوين ويف عدد األشخاص الذين
يبدأون العالج للمرة األوىل من تعاطي الهريوين ،مصحوباً
بانخفاض عام يف كمية الهريوين املضبوطة .ومع ذلك ،يُخىش من
أن يكون الهريوين ،كامدة ٍ
تعاط ،قد استعيض عنه جزئ ًّيا بشبائه
أفيون اصطناعية ،من قبيل الفينتانيل والبوبرينورفني وامليثادون.
ويف بعض البلدان ،بات العالج من تعاطي تلك املواد ميثِّل أغلبية
حاالت العالج من تعاطي شبائه األفيون .وفيام تتناقص الوفيات
املرتبطة بتعاطي الهريوين يف هذه املنطقة دون اإلقليمية ،تتزايد
فيها الوفيات املتعلقة بشبائه األفيون االصطناعية .كام لوحظ
تغي يف أمناط تعاطي املخ ِّدرات بالحقن يف بعض البلدان يف تلك
ُّ
املنطقة دون اإلقليمية ،مع ظهور ات ِّجاه محتمل للتح ُّول عن
تعاطي الهريوين بالحقن إىل تعاطي شبائه األفيون االصطناعية أو
املنشِّ طات األمفيتامينية أو املؤثِّرات النفسانية الجديدة بالحقن.
 -592ومع َّدل انتشار تعاطي املخ ِّدرات بالحقن يف رشق أوروبا
وجنوبها الرشقي ،وكذا مع َّدل انتشار فريوس نقص املناعة البرشية
بني متعاطي املخ ِّدرات بالحقن ،أعىل كثريا ً من املتوسط العاملي.
ولوحظت يف تلكام املنطقتني دون اإلقليميتني مع َّدالت ٍ
تعاط
للمخ ِّدرات بالحقن مرتفعة نسب ًّيا بني سكان االتحاد الرويس
وأوكرانيا وبيالروس وجمهورية مولدوفا.
 -593كام أ َّن مستويات تعاطي املواد األفيونية يف رشق أوروبا،
مدفوعة بإمدادات الهريوين الواردة من أفغانستان ،أعىل كثريا ً من
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املتوسط العاملي .وميكن مالحظة زيادة يف نسبة حاالت االلتحاق
بربامج العالج من تعاطي الق َّنب (من  8إىل  15يف املائة) يف رشق
أوروبا وجنوبها الرشقي يف الفرتة بني عامي  2003و.2012
 -594ويف عام  ،2013أمكن مالحظة زيادة استخدام درب البلقان
لتهريب املخ ِّدرات غري املرشوعة ،غري أ َّن الكميات امله َّربة عن
طريقه مل تكن بالعظم الذي بلغته يف فرتة الذروة يف عام .2007
وزادت مضبوطات الهريوين عىل طول درب البلقان ،حيث تواصل
نقله عربه إلعادة توزيع شحناته يف هولندا ،وبقدر أقل يف بلجيكا،
من أجل توجيهها صوب األسواق غري املرشوعة يف غرب أوروبا.
التوسع الذي تشهده منطقة جنوب
 -595ويف عام  ،2013استم َّر ُّ
رشق أوروبا يف االت ِّجار ب ُعشبة الق َّنب األلبانية .ويف الوقت ذاته،
ال يزال العديد من بلدان تلك املنطقة دون اإلقليمية يشهد زيادة يف
اإلنتاج املحيل من ُعشبة الق َّنب ،مبا يف ذلك شكل منها قوي املفعول.
 -596وال يزال توافر املؤثِّرات النفسانية الجديدة وتعاطيها
أحد التح ِّديات الكربى التي ته ِّدد الص َّحة العا َّمة يف أوروبا ،حيث
وصلت املؤثِّرات النفسانية الجديدة املستبانة حديثاً إىل مستوى
قيايس يف عام  ،2013وتزايد انخراط الجامعات اإلجرامية املنظَّمة
يف السوق .وتواصل الحكومات ات ِّخاذ تدابري للتص ِّدي لتلك املشكلة،
عىل الصعيدين الوطني واإلقليمي ،وذلك مثالً بإخضاع مواد بعينها
أو مجموعات من املواد للمراقبة الوطنية ،أو بفرض حظر مؤقَّت
عىل املواد التي يُحتمل أن تكون ضا َّرةً.

 -٢التعاون اإلقليمي
 -597أسفر االجتامع الثالث والسبعون للمراسلني الدامئني
لفريق بومبيدو التابع ملجلس أوروبا ،الذي ُعقد يف ترشين الثاين/
نوفمرب  ،2013عن اعتامد "إعالن حامية الص َّحة العا َّمة بتأمني
الخدمات األساسية ضمن سياسات مكافحة املخ ِّدرات يف ظل
موازنات التقشُّ ف" .ويف ذلك اإلعالن ،أشار ممثِّلو الدول املشاركة
ظل الظروف
تغي أمناط تعاطي املخ ِّدرات يف ِّ
يف االجتامع بقلق إىل ُّ
التي تفرضها تدابري التقشُّ ف الصارمة وإىل تأثري ذلك عىل الص َّحة
التغيات املحتملة التي جرى الوقوف عليها:
العا َّمة .وكان من بني ُّ
احتامل تناقص س ِّن البدء يف تعاطي املخ ِّدرات؛ وزيادة انتشار
تعاطي املخ ِّدرات بالحقن ،واالنتكاس ،والسلوك املجازف ،وتناول
الجرعات املفرطة ،وال سيام بني الفئات الضعيفة؛ وزيادة حاالت
تعاطي ع َّدة مخ ِّدرات معاً .وعهد املشاركون إىل فريق بومبيدو
بالعمل عىل معالجة تلك املسألة وأهابوا بسائر املنظامت الدولية
والدول غري األعضاء أن تدعم جهوده للح ِّد من مثل هذه العواقب
التي تنجم عن األزمات االقتصادية وما يرتتَّب عليها من تدابري
تقشُّ ف ،وال سيام من خالل االنضامم إىل جهود الفريق الرامية
لوضع ضامنات لحامية متعاطي املخ ِّدرات من الوصم والتمييز.
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المخدرات 2014
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

 -598وواصلت بلدان ومناطق غرب البلقان ،مبا يف ذلك
ألبانيا والبوسنة والهرسك والجبل األسود وجمهورية مقدونيا
اليوغوسالفية سابقاً ورصبيا وكوسوفو )52(،تعزي َز التعاون مع
الدول األعضاء يف االتحاد األورويب يف مجال مراقبة املخ ِّدرات
خالل الفرتة املشمولة بالتقرير .ففي أيار/مايو  ،2014اجتمع
ممثِّلون عن الدول األعضاء يف االتحاد األورويب وعن بلدان
غرب البلقان يف بروكسل إلجراء حوار حول موضوع املخ ِّدرات.
ويف ذلك االجتامع ،وهو األ َّول منذ اعتامد اإلعالن املشرتك بني
االتحاد األورويب ودول غرب البلقان بشأن تعزيز التعاون يف
مجال رصد املخ ِّدرات وتحديث خطة العمل املشرتكة بني االتحاد
األورويب ودول غرب البلقان بشأن مكافحة املخ ِّدرات يف الفرتة
يخص
 ،2013-2009ناقش املشاركون ما تحقَّق من إنجازات فيام ُّ
التعاون بني املنطقتني ،وكذلك آخر التط ُّورات يف مجال رصد
املخ ِّدرات وسياسات مكافحتها .وقد اعتمد وزراء الداخلية يف الدول
األعضاء يف االتحاد األورويب ويف دول غرب البلقان اإلعالن املذكور
يف  20كانون األول/ديسمرب  2013يف الجبل األسود ،للتدليل عىل
التزام جميع األطراف بتعزيز نظم املعلومات املتعلقة باملخ ِّدرات.
 -599ويف نيسان/أبريل  ،2014دخل إىل حيِّز النفاذ ٌ
اتفاق أُبرم
بني االتحاد األورويب واالتحاد الرويس بشأن الكيمياويات السليفة
بغية تعزيز التعاون عىل منع ترسيب السالئف من التجارة
املرشوعة من خالل رصد التجارة يف السالئف بني األطراف وتبادل
املساعدة عىل منع الترسيب.
 -600واستم َّر تكثيف التعاون الثنايئ عىل التص ِّدي لالت ِّجار
باملخ ِّدرات يف املنطقة فيام بني بلدان رشق أوروبا وجنوبها
كل من وزير األمن يف البوسنة
الرشقي .ويف عام  ،2013وقَّع ٌّ
والهرسك ووزيري الداخلية يف الجبل األسود ورصبيا عىل بروتوكول
بشأن إنشاء مركز التعاون الرشطي يف تريبني بالبوسنة والهرسك.
ووقَّعت البوسنة والهرسك ورصبيا عىل اتفاق أمني يف ترشين
الثاين/نوفمرب  2013يضع إجراءات لتبادل املعلومات والتعاون
الشطي واالضطالع بتدابري مكافحة الجرمية.
ُّ

 -٣الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية
 -601يف ترشين الثاين/نوفمرب  ،2013اعتمد الربملان األورويب
ومجلس االتحاد األورويب لوائح تنظيمية تش ِّدد ضوابط املراقبة
املفروضة عىل أنهيدريد الخل ،وت ُخضع للمراقبة مادة األلفا-
فينيل أسيتو أسيتونيرتيل ( )APAANواملنتجات الطبية والبيطرية
املحتوية عىل اإليفيدرين والسودوإيفيدرين .وسوف تدخل هذه
اللوائح التنظيمية حيِّز النفاذ بعد  18شهرا ً من تاريخ اعتامدها،
( ((5من املفهوم أنَّ جميع اإلشارات الواردة بشأن كوسوفو يف هذا
املنشور متَّسقة مع قرار مجلس األمن .)1999( 1244

أي يف عام  .2015ويف متوز/يوليه  ،2014دخل إىل حيِّز النفاذ نظام
ْ
جديد ملراقبة بيع ما ُس ِّمي بـ"املواد األ َّولية واملساعدة" يف الجمهورية
التشيكية .وكان من بني املواد األ َّولية املشمولة باملراقبة الفوسفور
األحمر ،الذي يُستخ َدم يف ُصنع امليثامفيتامني عىل نحو غري مرشوع،
ومادتا غاما-بوتريوالكتون و-4،1بوتانيديول ،اللتان ت ُستخدمان يف
ُصنع حمض غاما-هيدروكيس الزبد عىل نحو غري مرشوع.
رصحت وزارة الصحة يف
 -602ويف كانون الثاين/يناير َّ ،2014
فرنسا ببيع دواء الساتي ِفكس املست َمد من الق َّنب ملعالجة املرىض
الذين يعانون من التصلُّب املتع ِّدد .ويف حزيران/يونيه ،2014
وافقت حكومة سلوفينيا عىل تعديل مرسوم تصنيف املخ ِّدرات غري
املرشوعة من شأنه أن يسمح لألطباء بتحرير وصفات باملنتجات
الطبية املس َّجلة املحتوية عىل شبائه الق َّنبني .ويف متوز/يوليه ،2014
رصح لألطباء بتحرير وصفات
ُوقِّعت لوائح تنظيمية يف آيرلندا ت ِّ
باملنتجات الطبية املست َم َّدة من الق َّنب وللمرىض باستخدام تلك
املنتجات عىل نحو قانوين .ويف عام  ،2013بدأت آيسلندا العمل
يخص تحرير الوصفات الطبية املحتوية
مبعايري أكرث رصام ًة فيام ُّ
عىل مواد بعينها ،مثل امليثيل فينيدات.
 -603وأنشأت املنظمة اليونانية ملكافحة املخ ِّدرات "مرفقاً
لتعاطي املخ ِّدرات" تحت إرشافها كمبادرة تجريبية يف ترشين
األول/أكتوبر  2013يف أثينا .وتتطلَّع الهيئة إىل مواصلة الحوار مع
الحكومات التي سمحت بإنشاء "غرف استهالك" من هذا القبيل،
وتك ِّرر اإلعراب عن قلقها من أ َّن مثل هذه املرافق قد ال تكون
متوافق ًة مع أحكام االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.
 -604ويف أيار/مايو  ،2013اعتمد مجلس الوزراء يف أوكرانيا
قواعد جديدة للتعامل مع املخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية والسالئف
يف املنشآت الطبية ،قلَّلت كثريا ً من عدد العقبات اإلدارية أمام
استخدام تلك املواد يف األغراض الطبية .وقلَّصت الحكومة ،مبوجب
مرسوم اعتمدته يف أيلول/سبتمرب  ،2013قامئة املستندات املطلوبة
للتق ُّدم بطلب للحصول عىل الرتاخيص الالزمة ملزاولة األنشطة
املتعلقة باملواد الخاضعة للمراقبة .ويف آب/أغسطس  ،2013أق َّرت
الحكومة اسرتاتيجيتها لسياسات الدولة بشأن املخ ِّدرات للفرتة
حتى عام  ،2020والتي تركِّز عىل عالج مدمني املخ ِّدرات وإعادة
تأهيلهم استنادا ً إىل املامرسات الدولية املثىل.
 -605و ُع ِّدل القانون اإلداري يف االتحاد الرويس يف متوز/يوليه
 2013لتشديد العقوبة عىل قيادة السيارات تحت تأثري املواد
الخاضعة للمراقبة .ومبوجب قانون اعتُمد يف ترشين األول/
أي جرمية
أكتوبر ُ ،2013خ ِّولت للقضاة صالحية اعتبار ارتكاب ِّ
جنائية تحت تأثري الكحول أو املواد الخاضعة للمراقبة ظرفاً
ٍ
عقوبات أشد عىل الجرمية
مش ِّددا ً للعقوبة ،مبا يؤ ِّدي إىل فرض
املرتكبة .ويف ترشين الثاين/نوفمرب  ،2013اعتُمد قانون يتيح
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يتبي إدمانهم للمخ ِّدرات بالخضوع
للمحاكم أن تُلزم الجناة الذين َّ
للعالج الطبي أو إعادة التأهيل االجتامعي إىل جانب العقوبة
التي تقررها املحكمة عىل الجرمية ذاتها .ويف متوز/يوليه ،2013
ُع ِّدلت الترشيعات الوطنية لتضمني تدابري تتعلق برتحيل املواطنني
األجانب من أرايض االتحاد الرويس ومنعهم من دخولها يف حال
ارتكابهم لجرائم متَّصلة باملخ ِّدرات.
 -606ويف كانون الثاين/يناير  ،2014اعتُمد مرسو ٌم رئايس يف
بيالروس بشأن تنظيم الدولة لتداول بذور الخشخاش ،ق َّيد إىل
ح ٍّد بعيد توريد هذه البذور كمواد خام لألسواق غري املرشوعة
يف ذلك البلد.
 -607ويف عام  ،2013اعتمدت حكومة ألبانيا اسرتاتيجية وخطة
عمل جديدتني ملكافحة الجرمية املنظَّمة .وات َّخذت الحكومة تدابري
لضامن زيادة فعالية مراقبة حدود بلدها من خالل تحديث مع َّدات
الرشطة وزيادة تدريب رشطة الحدود اﻷلبانية .وواصلت وزارة
التعليم والرياضة يف ألبانيا تنفيذ مشاريع للتوعية بخطر املخ ِّدرات
والح ِّد من الطلب عليها يف عام .2013
 -608ويف ترشين األول/أكتوبر  ،2013اعتمدت حكومة رومانيا
اسرتاتيجيتها الوطنية ملكافحة املخ ِّدرات للفرتة ،2020-2013
وخطة عملها للفرتة  .2016-2013وتعكس االسرتاتيجية الوطنية
نهجاً متوازناً وتقوم عىل محورين :الحد من الطلب عىل املخ ِّدرات
والحد من الكميات املعروضة منها .كام تحتوي عىل ثالثة مواضيع
متع ِّددة الجوانب( :أ) التنسيق؛ (ب) التعاون الدويل؛ (ج) البحوث
والتقييم واملعلومات.
 -609وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،اعتمدت حكومة الجبل
األسود ع َّدة وثائق اسرتاتيجية جديدة ،كان من بينها وضع
اسرتاتيجي ٍة إلدارة الحدود عىل نحو متكامل للفرتة ،2018-2014
وخطة عمل إطارية لتنفيذ هذه االسرتاتيجية؛ و َوضع إطا ٍر
ملفاوضات ت ُفيض إىل اتفاق بشأن التعاون العمليايت واالسرتاتيجي
بني الجبل األسود ومكتب الرشطة األورويب (اليوروبول)؛ و َوضع
اسرتاتيجية ملكافحة املخ ِّدرات للفرتة 2020-2013؛ و َوضع خطة
عمل للفرتة .2016-2013
 -610ويف عام  ،2013نقلت حكومة جمهورية مولدوفا إدارة
مكافحة املخ ِّدرات إىل املفتِّشية العامة للرشطة املنشأة حديثاً،
وأنشأت وحدتني إقليميتني لشامل الجمهورية وجنوبها .وجرى
تنقيح القانون اإلداري الوطني أيضاً لتشديد الجزاءات عىل قيادة
السيارات تحت تأثري الكحول أو املخ ِّدرات أو املؤثِّرات العقلية أو
املواد األخرى التي لها آثار مشابهة.
 -611ولدى كوسوفو حال ًّيا ست مؤسسات لعالج متعاطي
املخ ِّدرات .وخالل عام  2013وبداية عام  ،2014ركَّزت رشطة
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كوسوفو عىل املدارس بتنظيم ع َّدة مناظرات وإصدار كتيِّبات
لتوعية الشباب مبخاطر تعاطي املخ ِّدرات والكحول.
 -612وتواصل البلدان يف أوروبا اتِّخاذ تدابري ترشيعية بغية
التص ِّدي للتح ِّدي املتمثِّل يف املؤثِّرات ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻴﺔ الجديدة .ويف
نيسان/أبريل عام  ،2014أق َّر الربملان األورويب مقرتحاً ترشيعيًّا
من املف َّوضية األوروبية ،كان قد قُ ِّدم يف أيلول/سبتمرب 2013
وتناولته الهيئة يف تقريرها السنوي لعام  .2013وفور اعتامده
من الدول األعضاء يف مجلس االتحاد األورويب ،سوف يكفل
القانون تقصري فرتة استجابة االتحاد األورويب ،إىل  10أشهر بدالً
من سنتني ،ملنع بيع املؤثِّرات النفسانية الجديدة التي ت ُعترب
ضا َّرةً ،وسوف يكفل السحب الرسيع ،مل َّدة سنة واحدة ،ملثل
هذه املواد من أسواق استهالكها.
 -613ويف أعقاب تقييم للمخاطر أجرته اللجنة العلمية التابعة
للمرصد األورويب للمخ ِّدرات وإدمانها ،قد أوصت املف َّوضية
مجلس االتحاد األورويب بتطبيق
األوروبية يف حزيران/يونيه 2014
َ
تدابري املراقبة عىل املادتني  25I-NBOMeو ،AH-7921وامليثيلني
ديوكيس بريوفالريون ( ،)MDPVوامليثوكسيتامني يف جميع أنحاء
االتحاد األورويب .ويف الوقت نفسه ،واصلت الحكومات وضع
العديد من املواد املنفردة ومجموعات املواد قيد املراقبة الوطنية.
ففي عام  2013مثالً ،أُخضعت لتدابري املراقبة  58ماد ًة يف ليتوانيا
و 35ماد ًة يف الجمهورية التشيكية ،و 26يف أملانيا ،و 24يف سويرسا
كل من فنلندا
و 21يف السويد و 9يف الدامنرك و 5يف إستونيا و 4يف ٍّ
وإيطاليا و 2يف فرنسا.
 -614و ُع ِّدل القانون الجنايئ يف هنغاريا يف كانون الثاين/يناير
 2014لزيادة عقوبة السجن عىل توريد املؤثِّرات النفسانية
الجديدة .وصار عرض كمية صغرية (ح ِّددت مبا ال يزيد عن
 10غرامات) للبيع أو توزيع مثل هذه الكمية يُعاقب عليه بالسجن
مل َّدة تصل إىل سنة واحدة ،كام صار من املمكن أن يُعاقب عىل
حيازة كمية أكرب من  10غرامات بالسجن مل َّدة تصل إىل ثالث
سنوات .ويف سلوفاكيا ،أُضيف قسم جديد إىل الترشيع الوطني
ملكافحة املخ ِّدرات لوضع املؤثِّرات النفسانية الجديدة قيد املراقبة،
باستحداث فئة "للمواد الخطرية" ،والتي ميكن أن تشمل ،مل َّدة تصل
إىل ثالث سنوات ،املواد املشتبه يف استخدامها للتعاطي ويف كونها
ذات تأثري ضار .وسوف تكون العقوبات عىل توريد هذه املواد وفقاً
للترشيعات املتعلقة بحامية املستهلك وحامية الصحة بدالً من
القانون الجنايئ ،بينام لن يُعاقَب عىل الحيازة الشخصية .وصدرت يف
ترشين األول/أكتوبر  2013أ َّول قامئة بهذه املواد .ويف التفيا بات من
املمكن ،يف أعقاب إجراء تعديل ترشيعي يف ترشين الثاين/نوفمرب
 ،2013فرض الحظر املؤقَّت عىل املؤثِّرات النفسانية الجديدة لفرتة
تصل إىل  12شهرا ً ،وقد فُرض حظر مؤقَّت عىل مثاين مواد بنا ًء عليه.
واستُحدثت عقوبات جنائية يف نيسان/أبريل .2014
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المخدرات 2014
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

ينص عىل
 -615ويف اململكة املتحدة ،دخل إىل حيِّز النفاذ أم ٌر ُّ
إعادة تصنيف الكيتامني كدواء من الفئة "باء" يف حزيران/يونيه
 ،2014عىل أن تتَّخذ الحكومة قرارا ً نهائ ًّيا بشأن إعادة جدولة
الكيتامني بعد إجراء مشاورات عامة .ويف حزيران/يونيه ،2014
ُوضع الرتامادول ،والليسدكسامفيتامني والزوبيكلون والزاليبلون
قيد املراقبة يف اململكة املتحدة ،وكذلك مادة النبومي ()NBOMe
والبنزوفوران ،إثر فرض حظر مؤقَّت عىل تلك املواد مل َّدة  12شهرا ً.
ودخل إىل حيِّز النفاذ يف الشهر ذاته قرا ٌر بإخضاع القات للمراقبة.
ويف متوز/يوليه  ،2014قبلت حكومة اململكة املتحدة فتوى
مجلسها االستشاري املعني بإساءة استعامل املخ ِّدرات بشأن
مراقبة املادة  AH-7921وتوسيع نطاق التعريف العام للرتيبتامني
مبوجب قانون إساءة استعامل املخ ِّدرات لسنة  1971ليشمل
املزيد من مركَّبات الرتيبتامني ،مبا يشمل املركَّبني األلفا-ميثيل
تريبتامني ( )AMTو( 5-MeO-DALTن،ن-دياليل-5-مثيوكيس
تريبتامني) .وكان هناك ترشيع يف هذا الصدد أمام الربملان.
وسع االتحاد الرويس قامئته الوطنية للمواد
 -616ويف عام َّ ،2013
الخاضعة للمراقبة لتشمل  43من املؤثِّرات النفسانية الجديدة.
 -617ويف أعقاب ظهور مؤثِّرات نفسانية جديدة يف جمهورية
مقدونيا اليوغوسالفية سابقاًُ ،وضعت  15من هذه املواد قيد
املراقبة الوطنية يف عام .2013

 -٤الزراعة واإلنتاج والصنع واال ِّتجار
(أ)

املخ ِّدرات

 -618شهد عام  2013زياد ًة يف استخدام درب البلقان لتهريب
املخ ِّدرات غري املرشوعة ،وإن مل يبلغ املستوى الذي شهدته فرتة
الذروة يف عام  .2007ومي ُّر الدرب ،الذي يُستخدم أساساً كمم ٍّر
لنقل الهريوين األفغاين ،عرب جمهورية إيران اإلسالمية (عن طريق
باكستان يف كثري من األحيان) وتركيا واليونان وبلغاريا وجنوب
رشق أوروبا للوصول إىل السوق يف غرب أوروبا .وتشري آخر
تقديرات مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية إىل أ َّن
ما يرتاوح بني  60و 65ط ًّنا من الهريوين تتدفَّق سنويًّا إىل جنوب
وس ِّجلت زيادة يف عدد ضبطيات الهريوين والكميات
رشق أوروباُ .
املضبوطة منه يف عام  2013ويف األشهر األوىل من عام 2014
يف بعض املناطق الحدودية يف البلدان الواقعة عىل طول درب
البلقان .وفيام بني كانون الثاين/يناير وآذار/مارس  ،2014زادت
مضبوطات الهريوين يف جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً
عىل طول درب البلقان ،فيام اقرتبت الكميات التي ضُ بطت
هناك خالل األشهر الثالثة األوىل من عام  2014من إجاميل
الكميات املضبوطة يف عام  .2013وأمكن مالحظة بعض الزيادة
يف مضبوطات الهريوين يف بلغاريا يف عام  .2013ولوحظت زيادة

كبرية ،تقارب  150يف املائة ،يف مضبوطات الهريوين يف رومانيا
يف عام  ،2013مقارن ًة بعام 2012؛ وأفادت السلطات الرومانية
بأ َّن الهريوين دخل إقليمها من بلغاريا .وكانت أكرب مضبوطات
من الهريوين يف الجبل األسود عىل مدار العامني املاضيني هي
الكميات التي ضبطتها السلطات هناك يف عام  2013عىل
طول الحدود الوطنية مع البوسنة والهرسك ورصبيا .والحظت
السلطات الرصبية بدورها زيادة تهريب الهريوين عرب إقليمها
الوطني يف عام .2013
 -619ويتزايد تهريب الهريوين إىل االتحاد األورويب عرب ما يُس َّمى
بـ"الدرب الجنويب" ،حيث يُه َّرب الهريوين جنوباً من أفغانستان،
عرب الرشقني األدىن واألوسط وأفريقيا ،وكذلك مبارش ًة من باكستان.
وال تزال بلجيكا وهولندا ت ُستخدمان لعبور املواد األفيونية امله َّربة
عرب درب البلقان وعرب الدرب الجنويب عىل السواء .وعىل سبيل
املثال ،فإ َّن املواد األفيونية الواردة من أفغانستان تصل إىل اململكة
املتحدة يف األغلب من باكستان ،وكذلك من بلجيكا (حيث شهدت
كل
مضبوطات الهريوين زياد ًة حا َّد ًة يف عام  )2013وهولندا .وكان ُّ
الهريوين امله َّرب عرب طائرات الركَّاب إىل بلجيكا يف عام  2013واردا ً
من رشق أفريقيا.
 -620وال يزال إنتاج املواد األفيونية عىل نطاق واسع يف
أفغانستان ميثِّل جزءا ً رئيس ًّيا من خطر املخ ِّدرات يف االتحاد
الرويس .والدرب الرئييس لنقل املواد األفيونية األفغانية املتَّجهة
إىل األسواق غري املرشوعة يف االتحاد الرويس يسري عىل امتداد
ما يُس َّمى بـ"الدرب الشاميل" عرب بلدان آسيا الوسطى .ومعظم
هذه املخ ِّدرات (قرابة  95يف املائة منها) ت ُه َّرب عرب الحدود بني
االتحاد الرويس وكازاخستان .والحظ االتحاد الرويس زياد ًة يف
مضبوطات الهريوين يف عام ( 2013إىل  2.4طن ،بزيادة قدرها
 12.5يف املائة مقارن ًة بعام .)2012
 -621وقد أ َّدى التفكيك الف َّعال لعدة قنوات لتوزيع املواد
األفيونية األفغانية يف االتحاد الرويس إىل زيادة يف الطلب عىل
البدائل املحلية يف سوق االستهالك يف ذلك البلد ،ومن ثم فإ َّن
االتحاد الرويس يشهد ظاهرة تحول من تعاطي الهريوين إىل
تعاطي مخ ِّدرات غري مرشوعة أرخص منه ،مثل األفيون املؤستل
ومستخلص قش الخشخاش .وتقوم الجامعات اإلجرامية املنظَّمة
بتهريب قش الخشخاش وتوزيعه عىل نحو غري مرشوع ،أساساً عن
طريق متويهه عىل أنَّه خشخاش مستورد ألغراض غذائية .ويف عام
 ،2013ضبطت أجهزة إنفاذ القانون يف االتحاد الرويس  2.2طن
من قش الخشخاش.
 -622ومل تزل بيالروس تشهد تهريب مستخلص قش الخشخاش
من االتحاد الرويس ،فضالً عن استخالصه من قش الخشخاش
املنتج محل ًّيا .كام شهدت زياد ًة يف تهريب الهريوين األفغاين من
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االتحاد الرويس يف شحنات كبرية عرب ما يُس َّمى بـ"الدرب الشاميل"
إىل األسواق غري املرشوعة فيها ويف غرب أوروبا ودول البلطيق
وأوكرانيا .ومل تزل بيالروس أيضاً تشهد تهريب امليثادون من
االتحاد الرويس.
 -623ويف رومانيا ،زادت كمية الهريوين املضبوطة بنحو
 150يف املائة يف عام  ،2013من  45كيلوغراماً يف عام  2012إىل
 112كيلوغراماً يف عام .2013
 -624وال تزال زراعة الق َّنب غري املرشوعة تنترش يف غرب أوروبا
ووسطها ألغراض االستهالك املحيل يف املقام األ َّول ،وأفاد بعض
البلدان بزيادة يف احرتافية الزراعة ونطاقها ،فيام أفادت بلدان
أخرى بوجود ات ِّجاه لإلنتاج يف مواقع أضيق نطاقاً ،كالعقارات
السكنية .وتنخرط الجامعات اإلجرامية يف زراعة الق َّنب عىل
نحو غري مرشوع يف معظم بلدان تلك املنطقة دون اإلقليمية،
وقد أُفيد بأنها تتجه نحو استخدام مواقع متع ِّددة ذات حجم
أصغر لتاليف اكتشافها.
وتجسدت هذه الزيادة يف زراعة الق َّنب يف زيادة عدد
-625
َّ
ضبطيات ُعشبة الق َّنب يف غرب أوروبا ووسطها (حتى بات
عددها اآلن يتجاوز عدد ضبطيات راتنج الق َّنب) ،إىل جانب
الزيادة يف عدد ضبطيات نبتة الق َّنب .كام زادت الكمية
املضبوطة من نبتة الق َّنب بأكرث من الثلث من عام  2011إىل
عام  ،2012وفقاً للمرصد األورويب للمخ ِّدرات وإدمانها .وإذا
ما قيست مضبوطات راتنج الق َّنب من حيث الكمية اإلجاملية،
فإنَّها ال تزال تتجاوز مضبوطات ُعشبة الق َّنب .وعىل سبيل
املثال ،أفاد املرصد األورويب للمخ ِّدرات وإدمانها بضبط  457ط ًّنا
من الراتنج يف عام  ،2012مقارن ًة بـ 105أطنان من ُعشبة الق َّنب.
ويف أعقاب الرتاجع الذي شهدته الكميات املضبوطة من راتنج
الق َّنب منذ عام  ،2008يبدو أنَّها اآلن آخذة يف االستقرار .وزادت
مضبوطات الجامرك من راتنج الق َّنب يف إسبانيا ،مستأثر ًة بنحو
ثالثة أرباع مجموع الكميات التي أفادت الدوائر الجمركية
بضبطها عىل الصعيد العاملي ،من  105.6أطنان يف عام 2012
إىل  125.9ط ًّنا يف عام  ،2013فيام زادت تلك املضبوطات أيضاً
يف فرنسا ،من  11ط ًّنا إىل  16.6ط ًّنا .وخالل نفس الفرتة ،ارتفع
مم
حجم مضبوطات الجامرك من ُعشبة الق َّنب يف إسبانيا َّ
ال يكاد يزيد عىل طن واحد إىل  17.5ط ًّنا ،مبا ميثِّل الزيادة األكرب
يف تلك املضبوطات يف أوروبا حسبام أفادت به املنظمة العاملية
للجامرك .ويف إيطاليا ،التي ما برحت السلطات تكتشف زراعات
غري مرشوعة للق َّنب واسعة النطاق يف الجزء الجنويب منها ،زادت
كميات راتنج الق َّنب ( 36.4ط ًّنا) و ُعشبة الق َّنب ( 28.8ط ًّنا)
التي ضُ بطت يف عام  2013بنسبة  66يف املائة و 34يف املائة،
عىل التوايل .ومع ذلك فقد تراجعت الكمية املضبوطة من نبتة
الق َّنب بنسبة  80يف املائة تقريباً.
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 -626ويف اململكة املتحدة ،التي متثِّل نحو ربع سوق ُعشبة
الق َّنب يف أوروبا ،زادت املضبوطات الحدودية من راتنج الق َّنب
و ُعشبة الق َّنب ،فيام تراجعت الكميات املضبوطة من نبتة الق َّنب
املزروعة محل ًّيا .بيد أ َّن الكميات املضبوطة من راتنج الق َّنب
و ُعشبة الق َّنب معاً يف اململكة املتحدة قد انخفضت عموماً
بنسبة  43يف املائة بني الفرتة  41.7( 2012/2011ط ًّنا) والفرتة
 23.6( 2013/2012ط ًّنا) ،كام انخفضت الكميات املضبوطة من
نبتة الق َّنب بنسبة  19يف املائة.
 -627وال يزال تهريب الق َّنب إىل غرب أوروبا ووسطها يتم َّيز
بنقل راتنج الق َّنب بالبحر أو الجو أساساً من املغرب ،وتهريب
ُعشبة الق َّنب بكميات أكرب من طن واحد أساساً من ألبانيا ،وكذلك
من بلدان أخرى يف جنوب رشق أوروبا .ومث َّة دالئل تشري إىل أ َّن
ربا ت ُستغل
منطقة جنوب رشق أوروبا ،وال سيام رشق البلقانَّ ،
كدرب ثانوي لتهريب راتنج الق َّنب من املغرب إىل غرب أوروبا.
وقد أشار مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية إىل
أي دليل عىل تهريب راتنج الق َّنب من أفغانستان عرب
عدم وجود ُّ
"درب البلقان" ،ولكنه ذكر أ َّن لديه ما يفيد بنقل شحنات متع ِّددة
األطنان من راتنج الق َّنب عن طريق البحر من باكستان مبارش ًة
إىل غرب أوروبا ووسطها .وقد زادت مضبوطات ُعشبة الق َّنب
مؤشات ُّ
تدل
مبقدار الثلثني يف اليونان من  2011إىل  ،2012يف ِّ
ظل ِّ
عىل أنها قد تصبح مركزا ً لالت ِّجار ب ُعشبة الق َّنب؛ غري أنها شهدت
انخفاضاً كبريا ً يف زراعة الق َّنب يف عام .2013
 -628وال يزال إنتاج الق َّنب واستهالكه عىل نحو غري مرشوع،
وال سيام يف شكل منتج منه قوي املفعول ،هام التح ِّديني الرئيسيني
يف مجال مكافحة املخ ِّدرات غري املرشوعة يف جنوب رشق أوروبا.
التوسع الذي تشهده املنطقة دون اإلقليمية
ويف عام  ،2013استم َّر ُّ
يف االتِّجار بالق َّنب األلباين .ووفقاً ألرقام املضبوطات ،التي أفادت
بها دوائر الجامرك عن طريق قاعدة بيانات شبكة إنفاذ قوانني
الجامرك التابعة للمنظمة العاملية للجامرك ،كانت ألبانيا مصدر
معظم كميات الق َّنب امله َّربة إىل أوروبا ،حيث نسبت إليها،
كمصدر للتهريب ،كمية تناهز  9أطنان ضبطت يف أماكن أخرى.
وت ُنقل ُعشبة الق َّنب اﻷلبانية يف شحنات ميكن أن تزن أكرث
من طن واحد ،من موانئ يف شامل غرب اليونان أو عرب البحر
اﻷدرياتييك لتهريبها إىل أسواق املقصد يف إيطاليا واململكة املتحدة
وبلدان أخرى يف غرب أوروبا ووسطها .ويبدو أ َّن الدرب اآلخر
الذي تسلكه ُعشبة الق َّنب اﻷلبانية ميت ُّد شامالً عرب الجبل األسود
والبوسنة والهرسك وكرواتيا وسلوفينيا إىل غرب أوروبا.
 -629والحظت البوسنة والهرسك زيادة يف زراعة شكل قوي
املفعول من الق َّنب يف األماكن املغلقة .ويف الجبل األسود ،استم َّرت
مضبوطات الق َّنب يف االزدياد (ضُ بط  1.3طن يف عام ،2013
مقارن ًة بطن واحد يف عام  .)2012والحظت رصبيا زياد ًة يف إنتاج
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الق َّنب يف عام 2013؛ ومن املتوقَّع أن يستم َّر هذا االت ِّجاه يف عام
 ،2014وفقاً للسلطات الرصبية .ويف عام  ،2013فكَّكت الرشطة
الرصبية ع َّدة مختربات تستخدم إلنتاج شكل قوي املفعول من
الق َّنب .كام أُفيد بأ َّن الق َّنب املنتج يف رصبيا يُباع يف العديد من
بلدان غرب أوروبا .وال تزال ُعشبة الق َّنب تستأثر بالنصيب األكرب
من مضبوطات املخ ِّدرات غري املرشوعة املصنوعة يف رومانيا
( 1 799ضبطيةً ،مبا ميثِّل  59يف املائة من جميع ضبطيات
املخ ِّدرات غري املرشوعة يف عام  .)2013غري أ َّن كمية ُعشبة الق َّنب
املضبوطة يف رومانيا يف عام  165( 2013كيلوغراماً) كانت تقل
عم كانت عليه يف العام السابق عىل ذلك،
بحوايل  50يف املائة َّ
عم كانت عليه يف عام .2007
و 92يف املائة َّ
 -630واستم َّرت زراعة الق َّنب عىل نطاق واسع يف محيط قرية
مم يُحتمل معه أن تتح َّول تلك القرية
الزارات يف جنوب ألبانياَّ ،
إىل واحدة من أكرب مناطق إنتاج الق َّنب يف أوروبا .وال توجد
أيَّة بيانات رسمية عن كمية الق َّنب املزروع يف الزارات ،إالَّ أ َّن
ربا يكون قد وصل
اإلنتاج السنوي ،وفقاً للتقديرات األخريةَّ ،
إىل  800طن ،فيام مل يتجاوز إجاميل مضبوطات الق َّنب يف ألبانيا
 21ط ًّنا يف عام  .2013وقد ورد أ َّن ما يرتاوح ما بني 4 000
و 5 000شخص يعملون بصفة يومية يف مزارع الق َّنب يف
الزارات .وقد أعربت الحكومة اﻷلبانية الجديدة عن التزامها
بات ِّخاذ تدابري قوية للتص ِّدي للموقف يف الزارات .وما زالت
الرشطة تضبط كميات كبرية من الق َّنب ،الذي منشؤه تلك
القرية أثناء العمليات التي تقوم بها بعد فرتة الحصاد .ونتيج ًة
لعملية واسعة النطاق نفَّذتها الرشطة األلبانية باالستعانة بأكرث
من  800رشطي يف حزيران/يونيه  ،2014قُبض عىل  30شخصاً
يُشتبه يف ات ِّجارهم باملخ ِّدرات وأُتلف نحو  55ط ًّنا من الق َّنب
من نوع  cannabis sativaيف الزارات.
 -631وزادت كميات الكوكايني املضبوطة يف غرب أوروبا ووسطها
يف عام  2012إىل  71ط ًّنا ،مبا ميثل حوايل  99يف املائة من مجموع
مضبوطات الكوكايني يف أوروبا .ولوحظت زيادات يف البلدان التي
عاد ًة ما ت ُستخدم للعبور ،مثل إسبانيا والربتغال وبلجيكا ،يف حني
أُفيد بانخفاضات يف البلدان املعروفة بكونها أسواق استهالك كبرية،
مثل أملانيا وإيطاليا وفرنسا .واستأثرت إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا
وفرنسا وهولندا بنسبة قدرها  85يف املائة من الكميات املضبوطة
يف االتحاد األورويب يف عام  .2012وإسبانيا والربتغال وبلجيكا
وهولندا هي النقاط الرئيسية لدخول الكوكايني املتجه إىل أسواق
غرب أوروبا ،حيث تراوحت مضبوطاته ما بني  10أطنان و 20ط ًّنا
كل من تلك البلدان يف عام  .2012وزادت كمية الكوكايني التي
يف ٍّ
ضبطتها سلطات الجامرك يف غرب أوروبا زياد ًة حا َّدةً ،من 19.4
ط ًّنا يف عام  2012إىل  34.6ط ًّنا يف عام  ،2013يف ظل زيادات كبرية
لوحظت يف إسبانيا وهولندا.

 -632ويبدو أ َّن معظم الكوكايني ال يزال يُه َّرب مبارش ًة من
أمريكا الجنوبية إىل أوروبا ،ومع ذلك فهناك نسبة أقل ما زالت
ت ُه َّرب عرب غرب أفريقيا ،بل إ َّن بعضاً من الكوكايني امله َّرب إىل
غرب أفريقيا مي ُّر بالفعل عرب أوروبا .فقد أفادت إسبانيا بأ َّن
 11يف املائة من الكوكايني املضبوط يف عام  2012كان متَّجهاً
لنيجريياَّ ،ربا إلعادة تصديره إىل أوروبا الحقاً .وكانت البلدان التي
ُه ِّربت منها أكرب كميات من الكوكايني املضبوط يف أوروبا يف عام
( 2012يف األحوال التي أمكن فيها معرفة املنشأ) الربازيل ( 16يف
املائة ،أساساً كوكايني منشؤه بوليفيا (دولة-متع ِّددة القوميات)
وبريو) وفنـزويال (جمهورية-البوليفارية) ( 16يف املائة ،تنطوي عىل
كوكايني مصنوع يف كولومبيا) ،وبعدهام الجمهورية الدومينيكية
( 14يف املائة ،أغلبها كوكايني من كولومبيا) ،واألرجنتني ( 14يف
املائة ،أغلبها كوكايني من بوليفيا (دولة-متع ِّددة القوميات) وبريو)،
وكولومبيا ( 11يف املائة) ،وبريو ( 9يف املائة) ،وإكوادور ( 5يف املائة).
وتتناقص أهمية درب البلقان لتهريب الكوكايني إىل غرب أوروبا
ووسطها يف ظل تراجع املضبوطات يف جنوب رشق أوروبا من 2.2
طن يف عام  2009إىل  350كيلوغراماً يف عام  .2012ويف عام ،2013
ضُ بطت يف الدامنرك كميات كبرية من الكوكايني إثر وصولها مبارش ًة
من أمريكا الوسطى دون أن متر ببلدان أو مناطق عبور أخرى كام
كان الحال يف املايض .وبدرجة أقلَّ ،ربا كانت بلدان غرب أوروبا
ووسطها ت ُستغل كنقاط عبور لتهريب الكوكايني إىل أوقيانوسيا.
 -633ووفقاً لتقرير املخ ِّدرات العاملي  ،2014ال تزال كميات
الكوكايني املضبوطة يف رشق أوروبا محدودةً ،حيث ال متثِّل سوى
 0.2يف املائة من مجموع مضبوطات الكوكايني يف أوروبا .وفيام
عدا أمريكا الالتينية ،مل تذكر بلدان رشق أوروبا سوى بلدان
أوروبية أخرى باعتبارها بلدان عبور للكوكايني الذي وصل
إىل إقليمها يف الفرتة  .2012-2010ومنطقة بحر البلطيق هي
النقطة التي يغلب دخول الكوكايني إىل االتحاد الرويس عربها.
يظل ميناء كونستانتا يف رومانيا درباً بديالً يُستخدم من قبل
كام ُّ
الجامعات اإلجرامية املنظَّمة لنقل الكوكايني الوارد من بوليفيا
(دولة-املتع ِّددة القوميات) وفنزويال (جمهورية-البوليفارية)
وكولومبيا إىل أوروبا.

(ب) املؤ ِّثرات العقلية
 -634مل يزل الصنع غري املرشوع للمنشِّ طات األمفيتامينية يف
غرب أوروبا ووسطها مستم ًّرا ،أساساً ألغراض االستهالك داخل
املنطقة دون اإلقليمية نفسها وكذلك ،لكن بدرجة أقل ،لتوريدها
إىل أجزاء أخرى يف أوروبا وإىل مناطق خارجها مثل غرب آسيا.
وال يزال األمفيتامني املنشِّ ط االصطناعي األكرث توافرا ً لألغراض غري
املرشوعة يف أوروبا ،ويليه "اإلكستايس" وامليثامفيتامني .وتراجعت
الكمية املضبوطة يف االتحاد األورويب من امليثامفيتامني يف
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عام  2012إىل  5.5أطنان مقارن ًة بـ 5.9أطنان يف عام ،2011
مع استئثار أملانيا واململكة املتحدة وهولندا بأكرث من نصف
املضبوطات اإلجاملية .وأُفيد بأ َّن ُصنع األمفيتامني عىل نحو غري
مرشوع يجري يف بلجيكا وهولندا ،وكذلك يف بولندا ودول البلطيق.
ويف بلجيكا يف عام  ،2013كانت هناك زيادة يف كمية املنشِّ طات
األمفيتامينية املضبوطة ويف عدد املختربات غري املرشوعة املكتشفة
والتي كانت ت ُستخ َدم لصناعة األمفيتامني و"اإلكستايس".
 -635وعىل الرغم من ظهور دالئل يف السنوات األخرية عىل
زيادة توافر امليثامفيتامني يف أجزاء من املنطقة ،وال سيام يف البلدان
اإلسكندنافية ،فقد تراجعت مضبوطات امليثامفيتامني يف االتحاد
األورويب مبقدار النصف ،من  0.7طن يف عام  2011إىل  0.34طن
يف عام  ،2012عود ًة إىل مستوى مامثل ملا لوحظ يف عامي 2009
و .2010وفيام كان حجم مختربات األمفيتامني غري املرشوعة
التي فُكِّكت يف غرب أوروبا ووسطها مييل إىل النطاقني املتوسط
والصناعي ،فإ َّن حجم مختربات امليثامفيتامني غري املرشوعة ،والتي
كانت أكرث عددا ً واكتُشف معظمها يف الجمهورية التشيكية ،كان
أقرب إىل النطاق الصغري .ويف عام  ،2013جرى الكشف عن  261من
مختربات امليثامفيتامني غري املرشوعة يف الجمهورية التشيكية ،وهو
ما ميثِّل زياد ًة بعد الرتاجع الذي شهده هذا البلد منذ عام .2011
وأُفيد بأ َّن زيادة الكمية املضبوطة من امليثامفيتامني يف ذلك البلد
تعكس زياد ًة يف االستغالل التجاري لصنع امليثامفيتامني وتوزيعه
عىل نحو غري مرشوع .ولوحظت عودة ظهور تهريب امليثامفيتامني
من غرب آسيا إىل غرب أوروبا ووسطها ،ليجري تهريبه الحقاً إىل
جنوب رشق آسيا ،وبدرجة أقل ألغراض االستهالك املحيل.
 -636وجاءت مضبوطات أقراص "اإلكستايس" يف االتحاد األورويب
يف عام  4( 2012ماليني قرص) عند مستوى مامثل للعام السابق،
لكنها كانت تقل عن ُخمس ما كانت عليه يف وقت الذروة التي بلغتها
يف عام  .2002وكان أكرث من نصف األقراص املضبوطة يف عام 2012
( 2.4مليون) قد ضُ بط يف هولندا (التي يُه َّرب منها "اإلكستايس"
إىل البلدان األوروبية األخرى) ،وبعدها اململكة املتحدة وأملانيا.
وأفادت أملانيا وآيرلندا بزيادة يف كمية "اإلكستايس" املضبوطة يف
ٍ
بانخفاض يقارب الثلث
عام  ،2013فيام أفادت اململكة املتحدة
يف الكمية املضبوطة يف إنكلرتا وويلز من الفرتة  2012/2011إىل
الفرتة  .2013/2012وفُكِّكت ع َّدة مواقع كبرية لصنع "اإلكستايس"
عىل نحو غري مرشوع يف عام  2013يف بلجيكا وهولندا ،اللتني يبدو
مم يشري إىل احتامل
أ َّن صناعة "اإلكستايس" األوروبية ترتكَّز فيهامَّ ،
انتعاش السوق غري املرشوعة لتلك املادة من جديد ،يف أعقاب
انخفاضات كبرية يف أعداد املختربات التي اكتُشفت بني عامي 2002
و .2010وباملثل ،فإ َّن محتوى أقراص "اإلكستايس" من مادة امليثيلني
ديوكيس ميثامفيتامني ،بعد أن ظل ينخفض حتى عام  ،2009زاد يف
السنوات القليلة املاضية .ويف شباط/فرباير عام  ،2014أصدر مكتب
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الرشطة األورويب (يوروبول) واملرصد األورويب للمخ ِّدرات وإدمانها
إنذارا ً مشرتكاً بشأن أقراص "اإلكستايس" التي تحتوي عىل مستويات
مرتفعة من تلك املادة ،عقب ورود أنباء عن حاالت وفاة مرتبطة
بهذه األقراص يف هولندا واململكة املتحدة.
 -637واستنادا ً إىل املضبوطات املفاد بها ،فقد شهدت رومانيا
زيادة كبرية يف االت ِّجار باملنشِّ طات األمفيتامينية يف عام ،2013
حيث أُفيد بضبط  27 596قرصاً من تلك املواد يف عام 2013
مقارن ًة بـ 12 903أقراص يف عام  .2012وكانت معظم األقراص
املضبوطة من أقراص "اإلكستايس" هولندية املنشأ.
 -638وأفادت بيالروس بأ َّن مواد األمفيتامني وامليثامفيتامني
واإلكستايس ،التي ت ُستهلَك عىل نحو غري مرشوع يف سوقها املحلية،
ما زالت ت ُه َّرب إليها من دول البلطيق وبولندا واالتحاد الرويس.
ويعود منشأ كمية كبرية من هذه املواد إىل مدينة سانت بطرسبورغ
الروسية .ومن جهة أخرى ،أفاد االتحاد الرويس باكتشاف وتفكيك
 26مختربا ً غري مرشوع إلنتاج املنشِّ طات األمفيتامينية يف عام
 .2013كام أ َّن هناك ما يفيد بوجود مختربات غري مرشوعة صغرية
تنتج تلك املواد بكميات صغرية يف بيالروس.

(ج) السالئف
 -639يرتكز ُصنع امليثامفيتامني غري املرشوع يف غرب أوروبا
ووسطها يف منطقتني .ففي دول البلطيق ،توجد املواقع الرئيسية
لصنع امليثامفيتامني ،باستخدام -1فينيل-2-بروبانون ()P-2-P
ُ
يف املقام األ َّول ،حول ليتوانيا ،وذلك من أجل تهريبه إىل السويد
واململكة املتحدة والرنويج .أ َّما يف أملانيا والجمهورية التشيكية
وسلوفاكيا ،فإ َّن الصنع غري املرشوع للميثامفيتامني ،الذي يرت َكز
أساساً عىل استخدام ماديتْ اإليفيدرين والسودوإيفيدرين
السليفتني ،مو َّجه يف املقام األ َّول لتلبية الطلب املحيل .ويف عام
 ،2013استم َّر تهريب العديد من شحنات األلفا-فينيل أسيتو
أسيتونيرتيل ( )APAANالكبرية ،عرب أملانيا ،يف األغلب باتِّجاه
هولندا ،ولوحظ يف بولندا استخدام أساليب ودروب جديدة
لشحن مادة -1فينيل-2-بروبانون ( )P-2-Pمن آسيا الستخدامها
يف الصنع غري املرشوع.
 -640ويف عام  ،2013ضبط االتحاد الرويس  248كيلوغراماً
من السالئف ،وهو ما ميثِّل انخفاضاً كبريا ً باملقارنة بالكمية التي
ضُ بطت يف عام  ،2012حني جرى ضبط  59ط ًّنا يف عملية واحدة.
 -641وأفادت رومانيا بأ َّن عام  2013شهد بعض املحاوالت
لتهريب مواد كيميائية غري خاضعة للمراقبة ميكن تحويلها
بسهولة إىل سالئف لصنع املخ ِّدرات قام بها عىل األخص مواطنو
بلدين أفادا بإنتاج كميات كبرية من املخ ِّدرات االصطناعية عىل
نحو غري مرشوع ،وهام بلجيكا وهولندا.
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(د) املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية
 -642ال تزال الزيادة يف صنوف املؤثِّرات النفسانية الجديدة ويف
توافرها تشكِّل تح ِّدياً يف أوروبا .ففي عام  ،2013استبان نظام
اإلنذار املبكر التابع لالتحاد األورويب  81من تلك املواد أل َّول م َّرة،
مس ِّجالً رقامً قياسيًّا باملقارنة مع  74ماد ًة يف عام  2012و 49ماد ًة
يف  .2011وكان من بني املواد التي استُبينت أل َّول م َّرة  29ماد ًة
من شبائه الق َّنبني االصطناعية ،و 14ماد ًة من الفينيثيالمينات،
و 7مواد من الكاثينونات االصطناعية .وكانت تسع مواد من
املك ِّونات الصيدالنية الف َّعالة يف األدوية .وحتى أيار/مايو ،2014
أُبلغ النظام بظهور  37مؤثِّرا ً نفسانيًّا جديدا ً .وهناك قلق متزايد
يف أوروبا بشأن شبائه األفيون االصطناعية "الجديدة" التي ظهرت
مؤ َّخرا ً ،مثل  AH-7921و MT-45وكارفنتانيل وأوكفنتانيل،
وبعضها يُس َّوق كبدائل للهريوين.
 -643وقد لوحظ تزايد انخراط الجامعات اإلجرامية املنظَّمة
شاغل خطريا ً يف
يف سوق املؤثِّرات النفسانية الجديدة باعتباره ً
رسا يف أوروبا ،ولكنها
أوروبا .وتصنع مقادير من هذه املواد ًّ
تُجلب يف املقام األ َّول يف شكل كميات سائبة عرب وسائل مرشوعة
من آسيا ث ُ َّم يُعاد تغليفها وتسويقها يف أوروبا باعتبارها "مواد
انتشاء مرشوعة" أو "مواد كيميائية بحثية" ،أو حتى ت ُباع يف
سوق املخ ِّدرات غري املرشوعة .وال تزال اإلنرتنت تُستخدم
لبيع املؤثِّرات النفسانية الجديدة ،حيث استُبني  651موقعاً
تبيع مواد من هذا القبيل يف االتحاد األورويب يف عام ،2013
مقارن ًة ب 693موقعاً يف عام  ،2012و 314موقعاً يف عام ،2011
و 170موقعاً يف عام  .2010وأُفيد بأ َّن بيع مواد ،مثل نبات الكافا
( )Piper methysticumوحمض بيتا-فينيل-غاما-أمينوبوترييك
(الفينيبوت) ،بوصفها "مك ِّمالت غذائية" يزيد من تعقُّد هذه
السوق اإللكرتونية .والحظ عدد من البلدان انخفاضاً يف عدد
املنافذ اإللكرتونية واملادية التي تبيع املؤثِّرات النفسانية
الجديدة إثر اعتامد تدابري ترشيعية وطنية.
 -644وشهدت مضبوطات الجامرك من القات زيادة كبرية من
عام  2012إىل عام  2013يف فرنسا (من  2.6طن إىل  34.2ط ًّنا)
والرنويج (من  6.4أطنان إىل  12ط ًّنا) ،فيام أُفيد برتاجع يف أملانيا
(من  27.7ط ًّنا إىل  14.7ط ًّنا) والسويد ( 9.5أطنان إىل  5.7أطنان).
ويف هولندا ،حيث ُوضع القات تحت املراقبة يف عام ،2013
ضبطت سلطات الجامرك  8.9أطنان من تلك املادة .وانخفض
إجاميل ما ضبطته سلطات إنفاذ القانون من القات يف أملانيا من
 45.3ط ًّنا يف عام  2012إىل  22.8ط ًّنا يف عام .2013
 -645وفيام استأثرت قلويدات األفيون املستخلصة من بذور
الخشخاش بنسبة  80يف املائة من املخ ِّدرات التي ضُ بطت يف
بيالروس يف عام  ،2013فقد فرض الترشيع الذي اعتُمد يف كانون

الثاين/يناير  2014قيودا ً صارمة عىل تداول بذور الخشخاش
كامدة خام إلنتاج املخ ِّدرات عىل نحو غري مرشوع .ونتيج ًة لذلك،
صارت املؤثِّرات النفسانية الجديدة هي املخ ِّدرات السائدة يف
السوق غري املرشوعة يف بيالروس .وكانت املؤثِّرات النفسانية
الجديدة ،مثل شبائه الق َّنبني االصطناعية ،والكاثينونات ،مبا يف ذلك
ألفا-بريو ليدينو بنتيوفينون ( )alpha-PVPوامليثيلني ديوكيس
بريوفالريون ( ،)MDPVوالفينيثيالمينات مثل -4ميثيل أمفيتامني،
والتي تزايدت مضبوطاتها يف بيالروس يف عام  ،2013قد ُه ِّربت
إليها من االتحاد الرويس وإستونيا والصني.
 -646ويواجه االتحاد الرويس أيضاً تح ِّدياً متنامياً تشكِّله
املؤثِّرات النفسانية الجديدة .ففيام بني عامي  2012و 2013زادت
مضبوطاته من تلك املواد بنسبة  50يف املائة ،ليصل مجموعها إىل
 1 967كيلوغراماً يف عام  .2013ويجري تهريب معظم هذه املواد
من آسيا.
 -647ويف عام  ،2013زادت الكمية اإلجاملية التي ضُ بطت
يف رومانيا من املؤثِّرات النفسانية الجديدة زياد ًة كبريةً ،لتصل
إىل  16.4كيلوغراماً من  1.5كيلوغرام يف عام  .2012واستأثرت
الرتيبتامينات بالنصيب األكرب منها ( 14.2كيلوغراماً) .ويف عام
 ،2013نفَّذت رومانيا ضبطي ًة واحد ًة كبريةً ،حيث ضبطت كمية
قدرها  12كيلوغراماً من  5-MeO-DALTقادم ًة من إسبانيا.
وباإلضافة إىل ذلك ،ضُ بطت كمية قدرها  1.48كيلوغرام من مخ ِّدر
ثنايئ امليثوكني املوضعي ذي الخصائص املنشطة ،كانت قد أرسلت
من إسبانيا عرب الخدمات الجوية التجارية .وخالل عام ،2013
رسية وفكَّكتها؛
اكتشفت السلطات الرومانية أربعة مختربات ِّ
مخصصني لتنقية املؤثِّرات النفسانية الجديدة،
وكان اثنان منها َّ
فيام كان اآلخران يصنعان تلك املواد لغرض االستعامل الشخيص.

 -٥التعاطي والعالج
 -648مل يزل الق َّنب هو عقَّار التعاطي األكرث شيوعاً يف االتحاد
األورويب ،مبع َّدل انتشار سنوي تقديري يبلغ  5.3يف املائة بني
البالغني ،و 11.2يف املائة بني الشباب الذين ترتاوح أعامرهم
بني  15و 34عاماً ،و 13.9يف املائة فيام بني من ترتاوح أعامرهم
بني  15و 24عاماً ،وفقاً للمرصد األورويب للمخ ِّدرات وإدمانها.
ويُق َّدر أ َّن ما يقارب  1يف املائة من البالغني يف أوروبا يتعاطون
الق َّنب بصفة يومية أو شبه يومية .وقد بات الق َّنب اآلن هو عقَّار
التعاطي األسايس األكرث ذكرا ً يف صفوف امللتحقني بربامج العالج
للم َّرة األوىل ،وقد شهد عدد تلك الحاالت استقرارا ً يف عام 2012
يف أعقاب زيادات يف الفرتة  .2011-2006وصارت حاالت الطوارئ
الطبية املتصلة بالق َّنب مشكل ًة متنامي ًة يف بعض البلدان ذات
مع َّدالت االنتشار األعىل.

الفصل الثالث -تحليل الوضع العالمي

 -649ويف حني أ َّن مع َّدل انتشار تعاطي الق َّنب يف غرب أوروبا
مؤشات ُّ
تدل عىل ات ِّجاه عام
ووسطها ال يزال مرتفعاً ،فهناك ِّ
مستقر .ومع ذلك ،أفادت بعض البلدان ذات مع َّدالت االنتشار
األدىن مؤ َّخرا ً بزيادات يف مستوى تعاطي الق َّنب ،بينام هناك أدلة
يف بعض البلدان ذات املستويات األعىل من تعاطي الق َّنب عىل
تراجع مستويات تعاطيه .وقد وجدت الدراسات االستقصائية التي
أُجريت يف االتحاد األورويب عىل الشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني
 15و 24عاماً تراجعا عا ًّما يف مع َّدل تعاطي الق َّنب فيام بني عامي
 2004و 2011رغم أ َّن مع َّدالت انتشار تعاطيه ولو ملرة واحدة يف
العمر ويف السنة املاضية ويف الشهر املايض قد تزايدت فيام بني
عامي  2011و .2014وبلغ مع َّدل انتشار تعاطي الق َّنب يف السنة
املاضية بني الشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني  15و 24عاماً  17يف
املائة يف حزيران/يونيه عام  ،2014بعد أن كان  14يف املائة يف عام
 .2011وتزداد الصورة الكلِّية لالت ِّجاهات املتعلقة بتعاطي الق َّنب
يف هذه املنطقة دون اإلقليمية تعقُّدا ً بسبب التن ُّوع املتزايد يف
أشكال "املنتجات" املتاحة ،مبا يف ذلك ُعشبة الق َّنب القوية املفعول
واملنتجات االصطناعية الشبيهة بالق َّنب.
 -650ووفقاً لتقرير املخ ِّدرات العاملي  ،2014فإ َّن نسبة إجاميل
حاالت االلتحاق بربامج العالج يف رشق أوروبا وجنوبها الرشقي
بسبب تعاطي الق َّنب زادت من  8يف املائة يف عام  2003إىل  15يف
املائة يف عام  ،2012فيام استم َّر استئثار شبائه األفيون بالنصيب
األكرب من الطلب عىل العالج يف هاتني املنطقتني دون اإلقليميتني.
 -651ووفقاً لتقرير املخ ِّدرات العاملي  2014أيضاً ،فإ َّن مستوى
تعاطي املواد األفيونية يف رشق أوروبا ،مدفوعاً بإمدادات الهريوين
الواردة من أفغانستان ،أعىل كثريا ً من املتوسط العاملي .وال يزال
االتحاد الرويس سوق استهالك رئيسية للمواد األفيونية غري
املرشوعة ،حيث تتدفَّق كميات كبرية من الهريوين من أفغانستان
إىل الشامل عرب آسيا الوسطى.
 -652ويُق َّدر مع َّدل االنتشار السنوي لتعاطي شبائه األفيون،
وعىل رأسها الهريوين ،بـ 0.4يف املائة بني البالغني يف غرب أوروبا
ووسطها ،مع كون التقديرات تشري إىل تراجع عدد مستهليك
املواد األفيونية يف السنة املاضية بنسبة تقارب الثلث من عام
 2003إىل عام  .2012وتستأثر شبائه األفيون بربع حاالت العالج
أل َّول م َّر ٍة يف االتحاد األورويب .وإ ْذ أفادت أغلبية البلدان يف هذه
املنطقة دون اإلقليمية بات ِّجاهات مرتاجعة يف تعاطي الهريوين،
فقد انخفض عدد األشخاص الذين التحقوا بربامج العالج للم َّرة
األوىل بسبب تعاطي الهريوين من  59 000يف فرتة الذروة يف عام
 2007إىل  31 000يف عام  .2012وقد اقرتن ذلك برتاجع عىل
األمد الطويل يف الوفيات الناتجة عن تناول جرعة مفرطة من
املخ ِّدرات ويف اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية ج َّراء تعاطي
املخ ِّدرات (والتي عاد ًة ما ترتبط بتعاطي الهريوين بالحقن ،الذي
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تفش اإلصابة بفريوس
شهد تراجعاً أيضاً) ،عىل الرغم من حاالت ِّ
نقص املناعة البرشية التي وقعت مؤ َّخرا ً بني متعاطي املخ ِّدرات
بالحقن يف رومانيا واليونان.
 -653وشهدت أوروبا فيام بني عامي  2009و 2012انخفاضاً
يف الوفيات الناجمة عن تعاطي جرعات مفرطة ،وال سيام من
جراء تعاطي شبائه األفيون؛ وإن كان عددها ما زال مرتفعاً
ويتزايد يف بعض البلدان .وبوجه عام ،فإ َّن عدد الوفيات املتصلة
بتعاطي الهريوين آخذ يف االنخفاض بينام تتزايد الوفيات
املتصلة بتعاطي شبائه األفيون االصطناعية أو تفوق بالفعل
الوفيات املتصلة بالهريوين يف بعض البلدان .وشهدت إستونيا
فيام بني عامي  2011و 2012زيادة بنسبة  38يف املائة يف
الوفيات الناتجة من تناول جرعات مفرطة ،كانت  80يف املائة
منها تتعلق بالفينتانيل ومشتقَّاته.
 -654ويُستعاض يف غرب أوروبا ووسطها عن الهريوين جزئ ًّيا
بشبائه األفيون االصطناعية ،سواء املصنوعة عىل نحو غري
رسبة من االستخدام الطبي ،مبا يف ذلك الفينتانيل
مرشوع أو امل َّ
خاصا يف
والبوبرينورفني وامليثادون .وت ُع ُّد تلك املشكلة مبعثَ قلق ًّ
إستونيا وفنلندا ،حيث أفاد معظم األشخاص الذين يتلقَّون العالج
من تعاطي شبائه األفيون بتعاطيهم الفينتانيل والبوبرينورفني،
عىل التوايل ،كامدة ٍ
تعاط رئيسية .كام أشار بعض البلدان إىل زيادة
يف تعاطي املخ ِّدرات عن طريق حقن شبائه األفيون الصيدالنية.
 -655وأسفرت محدودية توافر الهريوين يف االتحاد الرويس
وبيالروس عن زيادة يف تعاطي املواد املنتجة محل ًّيا واملتاحة
بسهولة ،مثل األفيون املؤستل ومستخلص قش الخشخاش.
ويف عام  ،2013كان  53يف املائة من األشخاص املقيدين يف سجل
الدولة ملتعاطي املخ ِّدرات يف بيالروس قد سبق لهم أن استهلكوا
نتج إ َّما من قش الخشخاش أو بذور
أفيوناً مصنوعاً منزليًّا أُ َ
نبتات الخشخاش املن ِّوم ( .)Papaver somniferum L.كام زاد
يف بيالروس عدد األشخاص الذين يتعاطون امليثادون الذي جرى
الحصول عليه بطريقة غري مرشوعة بنسبة  12.6يف املائة.
 -656وقد ع َّززت أوكرانيا وبيالروس كثريا ً من إمكانية الحصول
عىل العالج اإلبدايل بشبائه األفيون ،يف حني واصلت جمهورية
مولدوفا توفري هذا العالج عىل نطاق محدود ،واستم َّر االتحاد
الرويس يف حظره له.
 -657ويُق َّدر مع َّدل االنتشار السنوي لتعاطي األمفيتامني يف غرب
أوروبا ووسطها بـ 0.4يف املائة بني البالغني و 0.9بني الشباب (الذين
ترتاوح أعامرهم بني  15و 34عاماً) ،حيث ترتاوح مع َّدالت االنتشار
بني صفر يف املائة و 2.5يف املائة وأُفيد بأنَّها مستق َّرة نسبيًّا يف معظم
بلدان هذه املنطقة دون اإلقليمية .وال يزال األمفيتامني يُتعاطى
عىل نطاق أوسع من امليثامفيتامني يف تلك املنطقة دون اإلقليمية،
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وال يزال ميثِّل مشكل ًة كبري ًة يف أجزاء واسعة من أوروبا ،وال سيام
يف شامل أوروبا .وأفادت غالبية البلدان التي أجرت در ٍ
اسات
استقصائي ًة مؤ َّخرا ً برتاجع مع َّدل انتشار تعاطي األمفيتامني .ويبدو
أ َّن زيادة توافر امليثامفيتامني وامتداد نطاق تعاطيه ،الذي كان فيام
سبق يُالحظ أساساً يف الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا ،إىل بلدان
أخرى يف غرب أوروبا ووسطها ،وال سيام يف شامل أوروبا ،مل تزل
مستم َّرةً .ومع ذلك ،فقد أُفيد بأ َّن مستوى تعاطي امليثامفيتامني يف
الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا إ َّما مستقر أو آخذ يف االنخفاض،
ظل تقدير مع َّدل االنتشار السنوي بني الشباب الذين ترتاوح
يف ِّ
أعامرهم بني  15و 34عاماً يف الجمهورية التشيكية بنسبة  1يف
املائة .إالَّ أ َّن كال البلدين أفاد بزيادة يف السنوات األخرية يف عدد
األشخاص الذين يلتحقون بربامج العالج من تعاطي امليثامفيتامني،
الذي استأثر يف عام  2012بنسبة  68.2يف املائة من حاالت العالج
من تعاطي املخ ِّدرات يف الجمهورية التشيكية و 44.5يف املائة
تحليل أُجري ملياه
ٌ
من هذه الحاالت يف سلوفاكيا .وقد أظهر
املجاري يف املدن األوروبية ارتفاعاً يف تركزات األمفيتامني يف مدنٍ
يف بلجيكا وهولندا ،فيام س َّجل امليثامفيتامني أعىل مستوياته
يف مدنٍ يف الجمهورية التشيكية والرنويج ،مع اإلفادة بتوقُّف
الزيادة يف تعاطي امليثامفيتامني يف البلد األخري .ويُق َّدر مع َّدل
االنتشار السنوي لتعاطي "اإلكستايس" يف غرب أوروبا ووسطها
بـ 0.5يف املائة بني البالغني و 1يف املائة بني الشباب الذين ترتاوح
بنسب ترتاوح بني  0.1يف املائة و3.1
أعامرهم بني  15و 34عاماً،
ٍ
يف املائة بحسب البلد املعني .وقد أفادت معظم البلدان يف هذه
املنطقة دون اإلقليمية ،مبا يف ذلك جميع البلدان التي أجرت
ٍ
دراسات استقصائي ًة مؤ َّخرا ً ،بات ِّجاهات متناقصة فيام يتعلق
بتعاطي "اإلكستايس".
 -658وال يزال تعاطي "اإلكستايس" يف رشق أوروبا وجنوبها
الرشقي أعىل من مستويات املتوسط العاملي ،حيث يبلغ مع َّدل
االنتشار السنوي  0.6يف املائة .وأفاد االتحاد الرويس بزيادات كبرية
يف تعاطي األمفيتامني وامليثامفيتامني و"اإلكستايس" يف عام .2013
وأفادت بيالروس أيضاً بزيادة كبرية يف تعاطي املنشِّ طات
ظل
األمفيتامينية خالل الفرتة ذاتها ،باستثناء "اإلكستايس" ،الذي َّ
عند مستواه السابق .وأُفيد أيضاً بيشء من الزيادة يف تعاطي
املنشِّ طات األمفيتامينية يف البوسنة والهرسك .وكشفت دراسة
استقصائية أُجريت يف جمهورية مولدوفا يف عامي  2012و2013
عن زيادة يف تعاطي امليثامفيتامني يف ذلك البلد.
 -659ومل يزل الكوكايني العقَّار املنشِّ ط األشيع تعاطياً يف أوروبا،
ومع ذلك فقد انخفض انتشاره بني الشباب (بني  15إىل  34عاماً)
يف غالبية البلدان التي أجرت در ٍ
اسات استقصائي ًة بني عامي 2012
و ،2014وبصفة عامة يف البلدان التي ترتفع فيها مع َّدالت انتشار
التعاطي .وقُ ِّدر مع َّدل االنتشار السنوي لتعاطي الكوكايني يف غرب

أوروبا ووسطها بنحو  1يف املائة بني البالغني يف عام  ،2012مقارن ًة
بـ 1.3يف املائة يف عام 2010؛ و 1.7يف املائة يف أوساط الشباب
الذين ترتاوح أعامرهم بني  15و 34عاماً يف عام  ،2012مقارن ًة
بـ 2.1يف املائة يف عام  .2010ومع ذلك ،فقد أفاد بعض البلدان
بزيادات يف مستويات تعاطي الكوكايني .وذكر  18يف املائة م َّمن
يتلقَّون العالج للم َّرة األوىل الكوكايني باعتباره عقَّار التعاطي
الرئييس ،عىل أ َّن عددهم قد انخفض من مستوى الذروة الذي
بلغ  38 000يف عام  2008إىل  26 000يف عام  .2012وقد أفادت
إسبانيا وأملانيا وإيطاليا واململكة املتحدة وهولندا بنحو  90يف
املائة من مجموع حاالت العالج من تعاطي الكوكايني باعتباره
عقَّار التعاطي الرئييس.
 -660ومع بلوغ املؤثِّرات النفسانية الجديدة املستبانة يف أوروبا
تظل تلك املشكلة التي ته ِّدد الصحة
رقامً قياسيًّا يف عام ُّ ،2013
ُ
العا َّمة من الشواغل القامئة .وقد وجدت دراسة استقصائية أجريت
يف حزيران/يونيه  2014يف االتحاد األورويب عىل الشباب الذين
ترتاوح أعامرهم بني  15و 24عاماً أ َّن مع َّدل انتشار تعاطي تلك
املواد ولو مل َّرة واحدة يف العمر قد زاد من  5يف املائة يف عام 2011
أي تلك التي
إىل  8يف املائة يف عام  ،2014وكانت أه ُّم الزياداتْ ،
نتج عنها وصول مع َّدل االنتشار إىل  10يف املائة فأكرث ،يف آيرلندا
(من  16يف املائة إىل  22يف املائة) ،وإسبانيا (من  5يف املائة إىل
 13يف املائة) ،وسلوفينيا (من  7إىل  13يف املائة) ،وفرنسا (من 5
إىل  12يف املائة) ،وسلوفاكيا (من  3إىل  10يف املائة) ،واململكة
املتحدة (من  8يف املائة إىل  10يف املائة) .وأُفيد بوفيات مرتبطة
باستهالك مؤثِّرات نفسانية جديدة مختلفة يف أوروبا ،مبا يف ذلك
مادة ( 4,4’-DMARوهي املشتق الباراميثييل من -4ميثيل
أمينوركس) ،ومادة ( AH-7921وهي شبيه أفيون اصطناعي)،
ومادة ( MDPVوهي مشتق اصطناعي من الكاثينون) ،ومادة
( MT-45وهي شبيه أفيون) ،وامليثوكسيتامني (الذي يُس َّوق
باعتباره بديالً للكيتامني) ،وقد صدرت بشأنها مؤ َّخرا ً تقارير من
مكتب الرشطة األورويب (يوروبول) واملرصد األورويب للمخ ِّدرات
وإدمانها .ويف اململكة املتحدة ،زادت حاالت العالج الجديدة
املرتبطة بالكيتامني وامليفيدرون يف السنوات األخرية ،لتمثِّل  10يف
املائة من حاالت العالج للشباب و 2يف املائة للبالغني.
 -661ووفقاً للتقديرات املشرتكة املق َّدمة من مكتب األمم
املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية وبرنامج األمم املتحدة
املشرتك املعني بفريوس نقص املناعة البرشية/األيدز والبنك الدويل
ومنظمة الصحة العاملية ،استنادا ً إىل أحدث البيانات املتاحة
( ،)2012فإ َّن تعاطي املخ ِّدرات بالحقن ميثِّل مشكل ًة صارخ ًة عىل
وجه الخصوص يف رشق أوروبا وجنوبها الرشقي ،حيث يبلغ مع َّدل
انتشاره ( 1.26يف املائة)  4.6أضعاف املتوسط العاملي ( 0.27يف
املائة) .ويف هاتني املنطقتني دون اإلقليميتني ،لوحظت مع َّدالت
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كل من االتحاد الرويس
مرتفعة نسبيًّا لتعاطي املخ ِّدرات بالحقن يف ٍّ
( 2.29يف املائة) وجمهورية مولدوفا ( 1.23يف املائة) وبيالروس
( 1.11يف املائة) وأوكرانيا ( 1.22-0.88يف املائة) ،وكلها أعىل من
املتوسط العاملي.
 -662وكان عدد متعاطي املخ ِّدرات بالحقن املصابني أيضاً
بفريوس نقص املناعة البرشية مرتفعاً بوجه خاص يف رشق أوروبا
وجنوبها الرشقي ،حيث قُ ِّدر أ َّن مع َّدل انتشار فريوس نقص املناعة
البرشية بني من يتعاطون املخ ِّدرات بالحقن يبلغ  23.0يف املائة
(مقارن ًة باملتوسط العاملي الذي يبلغ  13.1يف املائة) ،كام يُق َّدر أ َّن
أكرث من نصف من يتعاطون املخ ِّدرات بالحقن مصابون بالتهاب
الكبد من النوع جيم .ويف تلكام املنطقتني دون اإلقليميتني ،لوحظ
ارتفاع نسبي يف نسبة اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية
بني متعاطي املخ ِّدرات بالحقن يف االتحاد الرويس (ترتاوح بني
 18.4و 30.7يف املائة) وأوكرانيا ( 21.5يف املائة) .كام أ َّن عدد
متعاطي املخ ِّدرات بالحقن الذين ت ُش َّخص إصابتهم بفريوس نقص
املناعة البرشية أل َّول م َّرة كل عام ال يزال أعىل يف هذين البلدين
مم هو عليه يف سائر البلدان يف رشق أوروبا وجنوبها الرشقي.
َّ
ُ
ووفقاً لنتائج عمليات الفحص اإلنذاري التي أجريت يف بيالروس
يف عام  ،2013فإ َّن مع َّدل انتشار فريوس نقص املناعة البرشية بني
َم ْن يتعاطون املخ ِّدرات بالحقن بلغ  14.2يف املائة ،ويصل إىل أكرث
من  40يف املائة يف بعض أنحائها.
 -663ويف االتحاد األورويب ،أفاد  38يف املائة م َّمن يلتحقون بربامج
العالج من تعاطي شبائه األفيون و 23يف املائة م َّمن يلتحقون
بربامج العالج من تعاطي األمفيتامني بأنهم تعاطوا تلك املواد
بالحقن .ومع ذلك ،فقد انخفضت نسبة متلقِّي العالج الجدد الذين
أفادوا بتعاطي املخ ِّدرات بالحقن يف الشهر السابق فيام بني عامي
بتغي أمناط تعاطي املخ ِّدرات
 2006و .2012وأفادت بعض البلدان ُّ
بالحقن ،حيث أشارت عىل سبيل املثال إىل أمناط قد تعكس
تح ُّوالً يف التعاطي من الحقن بالهريوين إىل الحقن بشبائه األفيون
الصيدالنية أو االصطناعية واملنشِّ طات األمفيتامينية واملؤثِّرات
النفسانية الجديدة .وفيام تراجع عدد الحاالت الجديدة املفاد بها
بشأن اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية بني متعاطي املخ ِّدرات
بالحقن يف االتحاد األورويب والرنويج خالل الفرتة من  2006إىل
 ،2010فقد شهدت تلك الحاالت ازديادا ً منذ عام  2010مرجعه
األسايس الزيادة الحادة يف اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية
بني متعاطي املخ ِّدرات بالحقن يف رومانيا واليونان .ففي عام ،2010
كانت نسبة رومانيا واليونان من العدد اإلجاميل لحاالت اإلصابة
بفريوس نقص املناعة البرشية املبلَّغ عنها حديثاً بني متعاطي
املخ ِّدرات بالحقن ال تكاد تزيد عىل  2يف املائة؛ وبحلول عام
 ،2012كان ذلك الرقم قد ارتفع إىل  37يف املائة .ويف بلدان أخرى
يف املنطقة ،يرتاجع مع َّدل التشخيصات الجديدة لإلصابة بفريوس
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نقص املناعة البرشية بني متعاطي املخ ِّدرات بالحقن .وال يزال
الناقل األكرث شيوعاً لإلصابة
تعاطي املخ ِّدرات عن طريق الحقن َ
بالتهاب الكبد من النوع جيم يف أوروبا ،بيد أنَّه قد أفيد بأ َّن مع َّدل
اإلصابة بني متعاطي املخ ِّدرات بالحقن آخذ يف التناقص.

هاء -أوقيانوسيا
 -1التط ُّورات الرئيسية
 -664لقد بلغ ك ُّم املضبوطات من العديد من أنواع املخ ِّدرات
وعدد املقبوض عليهم ألسباب تتعلق بتلك املخ ِّدرات يف أوقيانوسيا
مستوى قياس ًّيا ،مع تزايد عدد املتعاطني يف الوقت نفسه.
ً
وباملقارنة مع املناطق األخرى يف العامل ،توفِّر أوقيانوسيا سوقاً
متنامي ًة لبعض املخ ِّدرات ،ومنها الكوكايني ،ومستويات التعاطي
بني األفراد فيها عالية بالنسبة ملعظم املواد .ومل ت ُنسب الزيادة يف
مضبوطات املخ ِّدرات ،خاصة يف أسرتاليا ،إىل يقظة سلطات إنفاذ
القانون فحسب ،بل أيضاً إىل تزايد أنشطة الجامعات اإلجرامية
املنظَّمة عرب الوطنية.
 -665ومبا أ َّن القيمة املالية للمخ ِّدرات والسالئف ما زالت
عالي ًة نسبيًّا يف جميع أنحاء أوقيانوسيا ،فقد أضحت هذه املنطقة
مع َّرض ًة ملخاطر صنعها واالتِّجار فيها بصورة غري مرشوعة .وأ َّدى
منو أسواق املنشِّ طات األمفيتامينية وقرب املسافة من دروب
تهريب سلع غري مرشوعة مختلفة إىل ارتفاع مع َّدالت انتشار
تعاطي هذه املخ ِّدرات يف معظم بلدان أوقيانوسيا .وغدا توفُّر
املؤثِّرات النفسانية الجديدة ،التي توجد اآلن عىل نطاق واسع يف
معظم أوقيانوسيا ،وتعاطيها من الشواغل الرئيسية يف املنطقة.
وما فتئت السوق املتنامية لهذه املواد تتط َّور برسعة وتفرض
تح ِّديات أمام إنفاذ القانون يف املنطقة .وكان من العوامل
املؤث ِّرة تحديدا ً يف زيادة الطلب عىل هذه املواد يف املنطقة عجز
الترشيعات القامئة عن ضامن عدم إتاحة هذه املواد للتعاطي.

 -2التعاون اإلقليمي
 -666عقدت منظمة الجامرك يف أوقيانوسيا مؤمترها السنوي
السادس عرش يف نيسان/أبريل  2014يف سوفا ،وكان موضوعه دور
االتصاالت وتبادل املعلومات يف تحسني التعاون .وناقش مندوبو
البلدان األعضاء يف املنظمة الحاجة إىل تعزيز األمن عىل الحدود.
وأجرت أمان ُة املنظمة يف نيسان/أبريل  2014زيار ًة تقييمي ًة
ملساعدة حكومة باالو عىل استخدام العمليات واملنتجات املتعلقة
بتبادل املعلومات واملعلومات االستخبارية .وأجرى الزيارة الفريق
العامل املعني بتعزيز إدارة املعلومات.
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تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

 -667وعقدت لجنة األمن اإلقليمي التابعة ملنتدى جزر املحيط
الهادئ اجتامعها السنوي يومي  4و 5حزيران/يونيه  2014يف
سوفا ،وقد حرضه ممثِّلون عن الدول األعضاء يف منتدى جزر
املحيط الهادئ وعن األمانات اإلقليمية املعنية بإنفاذ القانون ،مثل
مؤمتر مديري شؤون الهجرة يف منطقة املحيط الهادئ .وركَّزت
املناقشات التي دارت خالل االجتامع عىل االت ِّجاهات املتصلة
باألنشطة غري املرشوعة واملخاطر األمنية املستم َّرة يف املنطقة.
وأُفيد بأ َّن من بني هذه املخاطر املستم َّرة ضلوع السكان املحليني
يف أنشطة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.

 -3الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية

النص عىل جرمية جديدة تتمثَّل يف االت ِّجار بالكيمياويات
أجل ِّ
السليفة املستخ َدمة يف إنتاج املخ ِّدرات الخطرة.
يخص مراكز االستدالل العلمي الجنايئ والبيانات،
 -670وفيام ُّ
استهلَّت الرشطة االتحادية األسرتالية رسم ًّيا مبادرة املختربات
الوطنية الرسيعة يف عام  ،2013لتبسيط عمليات االستدالل العلمي
الجنايئ من حيث ترتيب األولويات وإجراء الفحوصات ،وال سيام
يف الحاالت املتصلة باملخ ِّدرات غري املرشوعة التي تدخل أسرتاليا
عرب النظام الربيدي .ويساعد هذا الربنامج عىل مكافحة االت ِّجار
باملخ ِّدرات من خالل تحسني القدرة الوطنية عىل تحديد منشأ
طرود املخ ِّدرات املرسلة ،التي كثريا ً ما تحتوي عىل امليثامفيتامني
أو السودوإيفيدرين.

 -668يف عام  ،2013أق َّرت نيوزيلندا قانون املؤثِّرات النفسانية

الذي منح موافقات مؤقَّتة عىل  47منتجاً يحتوي عىل مؤثِّرات  -4الزراعة واإلنتاج والصنع واال ِّتجار
وسمح بتسويق هذه املنتجات من  150منفَذا ً مر َّخصاً
نفسانيةُ ،

من منافذ تجارة التجزئة .ولكن بعد أن أفاد ٌّكل من مركز السموم (أ)

الوطني وغرف الطوارئ ومق ِّدمي خدمات العالج بزيادة يف املشاكل
املتعلقة باستهالك تلك املواد وأخذت نربة االحتجاجات الشعبية
عىل املوافقات املؤقَّتة املمنوحة لتلك املنتجات ترتفع ،أُق َّر تعديل
لقانون املؤثِّرات النفسانية دخل ح ِّيز النفاذ يف  8أيار/مايو .2014
وألغى هذا التعديل املوافقات املؤقَّتة املمنوحة للمنتجات
والتصاريح املؤقَّتة املمنوحة لتجار التجزئة والجملة مبوجب
قانون سنة  .2013ويُحظر اليوم بيع جميع املؤثِّرات النفسانية
ما مل توافق عليها هيئة الرقابة الوطنية بعد إجراء تجارب إكلينيكية.
ويجب عىل الرشكات ،ليك تبيع منتجات تحتوي عىل هذه املواد،
متخصصة أ َّن احتامالت وقوع رضر بسبب
أن تثبت أمام لجنة
ِّ
تلك املنتجات ال تتجاوز حدودا ً ضئيلةً .بيد أ َّن السلطات مل تعد
تسمح ،عمالً بأحكام القانون املع َّدل ،بأن ت ُستخدم الحيوانات يف
التجارب اإلكلينيكية من هذا القبيل إلجراء اختبارات عليها من
أجل التدليل عىل ضآلة احتامالت وقوع الرضر.
 -669ويف متوز/يوليه  ،2014نرشت لجنة املخ ِّدرات األسرتالية
املشرتكة بني الحكومات املحلية "إطار التص ِّدي للمؤثِّرات
النفسانية الجديدة عىل الصعيد الوطني" .وتدير اللجنة األعامل
الجارية يف إطار االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة املخ ِّدرات
للفرتة  ،2015-2010وسوف يساعد اإلطار الجديد عىل تبادل
املعلومات واالتصاالت بشأن املؤثِّرات النفسانية الجديدة
وتقييم األذى وأحكام الجدولة .وهو يهدف أيضاً إىل تحقيق
االتساق الوطني وتوحيد أساليب العالج من نظائر املخ ِّدرات.
ويف عامي  2012و ،2013اعتمدت واليات وأقاليم مختلفة يف
أسرتاليا تعديالت ترشيعية وتنظيمية .ويف عام  ،2013أصدرت
نيو ساوث ويلز قانون املؤثِّرات النفسانية الجديدة ،وع َّدلت
كوينزالند قانون إساءة استعامل املخ ِّدرات لسنة  1986من

املخ ِّدرات

 -671ما زال الق َّنب ،من حيث مستويات التعاطي واملضبوطات،
أشيع عقاقري التعاطي يف أوقيانوسيا ،وهو املهيمن عىل سوق
املؤشات استمرار
تبي ِّ
املخ ِّدرات غري املرشوعة .ففي أسرتالياِّ ،
زيادة استهالكه بصورة عامة .كام أ َّن إمكانيات حصول املستهلكني
عليه تتزايد يف جميع أنحاء املنطقة .وبلغت ضبطيات أسرتاليا من
الق َّنب امله َّرب عىل حدودها أعىل مستويات لها قاطبة يف الفرتة
 ،2013-2012وكان هذا الق َّنب يف العادة عىل هيئة حبوب نقلت
يف الغالب األعم باستخدام نظم الربيد .أ َّما من حيث الوزن ،فقد
جاءت مضبوطات الق َّنب يف الفرتة  2013-2012يف املرتبة الثانية
بني أعىل املضبوطات التي أفيد بها يف أسرتاليا يف العقد املايض.
 -672ويف نيوزيلندا ،يع ُّد الق َّنب أيضاً أوسع عقاقري التعاطي
انتشارا ً ،ومع َّدل انتشار تعاطيه مستقر بصفة عامة .وعىل مستوى
أي دليل عىل
املنطقة ،ينتج الق َّنب يف الغالب محليًّا ،وال يوجد ُّ
وتبي أحدث البيانات الواردة من
تهريبه إىل مناطق أخرىِّ .
نيوزيلندا اتِّجاهني متالزمني :استقرار مع َّدل انتشار تعاطي ُعشبة
الق َّنب وانخفاض عدد ضبطياتها فيام بني عامي  2012و2013
(من  5 877ضبطي ًة يف عام  2012إىل  4 872ضبطي ًة يف عام
 .)2013ويف نيوزيلندا ،ت ُج َرى سنويًّا الحملة الوطنية ملكافحة
الق َّنب والجرمية خالل موسم الحصاد الصيفي ويعود الفضل لها
يف معظم مضبوطات الق َّنب يف جميع األعوام.
 -673وعىل الرغم من التذبذبات السنوية يف مستوى
مضبوطات الكوكايني ،فمن املحتمل ،فيام يبدو ،أن ينمو الطلب
غري املرشوع عليه يف أوقيانوسيا عىل األمد الطويل .ففي أسرتاليا،
يبدو أ َّن الطلب غري املرشوع عىل الكوكايني واملع َّدل العام
لتعاطيه يف تزايد؛ ففي الفرتة  ،2013-2012زاد عدد الضبطيات

الفصل الثالث -تحليل الوضع العالمي

وتبي االت ِّجاهات
ووزن املضبوطات عىل الصعيد الوطنيِّ .
السائدة يف أسرتاليا أيضاً زياد ًة يف عدد ضبطيات الكوكايني عىل
الحدود ،وينسب ما يزيد عىل  94يف املائة من هذه الضبطيات
تبي أ َّن  56بلدا ً
يف عامي  2013-2012إىل النظام الربيدي ،وقد َّ
ُرسل منها املخ ِّدرات امله َّربة .وتظهر
تُستخ َدم كمرافئ شحن ت َ
التقارير التي ق َّدمتها نيوزيلندا لعام  2013أيضاً زياد ًة طفيف ًة
يف مضبوطات الكوكايني.
 -674وشهدت أسرتاليا زياد ًة يف ضبطيات الهريوين يف نقاط
الدخول إليها يف الفرتة  ،2013-2012وال سيام من خالل الخدمة
الربيدية .وزاد عدد مرافئ شحن الهريوين امله َّرب من  19بلدا ً يف
الفرتة  2012-2011إىل  25بلدا ً يف الفرتة  .2013-2012ويبدو أ َّن
معظم الهريوين الذي يصل إىل أسرتاليا قادم من جنوب رشق آسيا،
ويف الوقت نفسه ،تظهر التقارير املق َّدمة تزايدا ً عا ًّما يف كميات
الهريوين األفغاين الواردة إىل منطقة أوقيانوسيا .ويجدر بالذكر أ َّن
أسرتاليا شهدت انخفاضاً يف عدد مضبوطات الهريوين ،ومع هذا،
فهو ما زال ميثِّل ثالث أعىل عدد من املضبوطات املس َّجلة خالل
العقد املايض .ومن ث َّم ،مل تعد أسرتاليا ضمن الدول العرش صاحبة
أعىل قدر من مضبوطات الهريوين يف عام  2013بعد أن كانت
تحتل املرتبة الثامنة بينها يف عام  .2012وأفادت نيوزيلندا أيضاً
بأ َّن تعاطي كل من الهريوين وشبائه األفيون الصيدالنية قد شهد
زياد ًة ما يف عام .2013

(ب) املؤ ِّثرات العقلية
 -675يبدو أ َّن سوق املنشِّ طات األمفيتامينية يف أوقيانوسيا آخذة
يف النمو ،وأ َّن امليثامفيتامني يحظى بأكرب قدر من اإلقبال فيها.
وأفادت أسرتاليا بزيادة يف عدد ضبطياته ووزن مضبوطاته عىل
الصعيد الوطني .فمثالً زاد وزن املضبوطات بنسبة  310.4يف املائة
بني الفرتتني  2012-2011و .2013-2012وزاد أيضاً يف أسرتاليا عدد
املقبوض عليهم بسبب جرائم متصلة باملنشِّ طات األمفيتامينية
بنسبة  131.3يف املائة خالل العقد املايض ،حيث بلغ عددهم
 22 189شخصاً يف الفرتة  .2013-2012وزادت ضبطيات املنشِّ طات
األمفيتامينية عىل الحدود األسرتالية (باستثناء "اإلكستايس") يف
الفرتة  2013-2012بنسبة  85.6يف املائة مقارن ًة بالعام املايض
الذي أُفيد بتقرير عنه ،لتبلغ أعىل مستوى قيايس لها .وزاد إجاميل
وزن املنشِّ طات األمفيتامينية (باستثناء "اإلكستايس") التي ضبطت
عىل الحدود بنسبة  515.8يف املائة يف الفرتة .2013-2012
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السالئف ،أو لعلَّه نتيجة لرغبة الجامعات اإلجرامية الدولية يف
اغتنام الفرصة لجني أرباح كبرية ،نظرا ً الستعداد الناس لرشاء
امليثامفيتامني يف نيوزيلندا بأسعار مرتفعة ج ًّدا .ويبدو أ َّن هناك
تزايدا ً يف نطاق أنشطة الجامعات اإلجرامية املنظَّمة واملجرمني
الضالعني يف صنع امليثامفيتامني يف نيوزيلندا وتن ُّوعاً يف منشأ تلك
الجامعات وهؤالء الجناة .وما زال الطلب عىل "اإلكستايس" عالياً
يف جميع أرجاء أوقيانوسيا ،حيث تقرتب مع َّدالت انتشار تعاطيه
عىل نطاق املنطقة من  3يف املائة.

(ج) السالئف
 -677مع استمرار تهريب اإليفيدرين والسودوإيفيدرين،
يتواصل صنع امليثامفيتامني بكميات كبرية عىل نحو غري مرشوع
يف أوقيانوسيا .ويف حزيران/يونيه  ،2014شكَّل اإليفيدرين  74.3يف
املائة من مجموع مضبوطات الكيمياويات السليفة عىل الحدود
يف نيوزيلندا .وأفادت السلطات النيوزيلندية أيضاً بضآلة حجم
ترسيب السودوإيفيدرين .وأفادت الحكومة النيوزيلندية أيضاً
بأنها تعمل مع الحكومة الصينية عىل الح ِّد من جلب امليثامفيتامني
والسالئف إىل نيوزيلندا.
 -678ويف أسرتاليا ،زاد عدد ضبطيات سالئف املنشِّ طات
األمفيتامينية (باستثناء "اإلكستايس") عىل الحدود بنسبة  11.3يف
املائة ،من  937يف الفرتة  2012-2011إىل  1 043يف الفرتة
 .2013-2012وهو أعىل عدد من هذه الضبطيات خالل العقد
املايض .ومن حيث الوزن ،شكَّل السافرول ُج َّل سالئف "اإلكستايس"
التي ت َّم ضبطها يف الفرتة  .2013-2012وأفادت أسرتاليا بانخفاض
رسية املكتشفة ،وإن كان عدد املختربات التي
يف عدد املختربات ال ِّ
اكتشفت يف الفرتة  ،2013-2012وهو  757مختربا ً ،ما زال ميثِّل
ثاين أعىل عدد أفيد به يف العقد املايض يف هذا الشأن .وال يزال
معظم هذه املختربات يقع يف مناطق سكنية .ورغم قلَّة عدد
مختربات صنع "اإلكستايس" ،فقد زادت بنسبة  250يف املائة
لتصبح  7مختربات .واكتشفت سلطات نيوزيلندا يف عام 2013
ما مجموعه  53مختربا ً رسيًّا لصنع امليثامفيتامني ،منها ثالثة
كانت تنتج أيضاً "إكستايس" ومادة الغاما-بوتريوالكتون .وعالوة
عىل ذلك ،وصفت نيوزيلندا أيضاً أوجه تعاون تجار التجزئة لديها
مع الرشطة عىل الح ِّد من مبيعات مادة التولوين ،التي يشيع
استخدامها يف صنع امليثامفيتامني.

 -676وعىل الرغم من أ َّن سوق امليثامفيتامني يف نيوزيلندا (د) املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية
تتغذَّى يف الغالب من الصناعة املحلية ،فقد ورد ما يفيد بحدوث
زيادة ،كام يف العام السابق ،يف حجم الواردات من امليثامفيتامني
املص َّنع التي تجلب إىل ذلك البلد .ورمبا كان ذلك بسبب الضوابط
املتزايدة التي تط ِّبقها سلطات إنفاذ القانون عىل واردات

 -679توجد املؤثِّرات النفسانية الجديدة يف معظم أنحاء
يخص نيوزيلندا
أوقيانوسيا ،بيد أنه ال توجد بيانات متاحة إالَّ فيام ُّ
وأسرتاليا بصفة رئيسية .وت ُ َع ُّد شبائه الق َّنبني االصطناعية أشيع
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توسع
املؤثِّرات النفسانية الجديدة يف هذين البلدين ،غري أ َّن ُّ
سوق املواد الجديدة ميثِّل الشاغل الرئييس للحكومات يف املنطقة.
وتُستخدم يف الوقت الراهن بانتظام املؤثِّرات النفسانية الجديدة
كمواد بديلة للميثيلني ديوكيس ميثامفيتامني يف األقراص من نوع
("اإلكستايس") .وما زالت الفحوص املختربية تشري إىل قلَّة محتوى
تلك األقراص من مادة امليثيلني ديوكيس ميثامفيتامني أو عدم
وجودها ،حيث تُظهر تلك الفحوص أنها مك َّونة أساساً من خليط
من عقاقري غري مرشوعة و/أو مواد غري مجد َولة ،من بينها ،دون
حرص ،البيبريازينات ،والكيتامني ،وامليثامفيتامني ،وامليفيدرون،
و-4ميثيليثكاثينون (أشيع املواد املوجودة يف األقراص من نوع
"اإلكستايس") والكافيني .وأشارت أسرتاليا أيضاً إىل أ َّن رسعة ظهور
املؤثِّرات النفسانية تشكِّل تح ِّدياً متزايدا ً يعرقل إنفاذ القوانني
ويه ِّدد الصحة العامة .وفيام أفادت بانخفاض عدد ضبطيات املواد
املحتوية عىل نظائر املخ ِّدرات واملؤثِّرات النفسانية الجديدة التي
متت عىل الحدود يف الفرتة  ،2013-2012فقد زاد وزن املضبوطات
بأكرث من الضعف .وشكَّلت املواد الجديدة من نوع الكاثينون
العدد األكرب من بني املضبوطات .وإجامالً ،أشارت أسرتاليا إىل
أ َّن أعامل الرصد واإلبالغ بشأن االت ِّجاهات املتعلقة باملؤثِّرات
النفسانية الجديدة محدودة بسبب الصعوبات التي تعرتض
تسجيل البيانات بدقَّة عن تلك العقاقري.

 -5التعاطي والعالج
 -680ما زال الق َّنب أشيع املخ ِّدرات املتعاطاة يف منطقة
أوقيانوسيا ،حيث يتجاوز مع َّدل انتشاره السنوي باستمرار  10يف
املائة .وتالحظ الهيئة أ َّن االفتقار إىل إحصاءات شاملة عن تعاطي
املخ ِّدرات يف بلدان املحيط الهادئ الجزرية ال يسمح بإجراء
تقييم كامل للحالة العامة ملراقبة املخ ِّدرات يف أوقيانوسيا أو
لقدرة حكومات املنطقة عىل التص ِّدي لتعاطي املخ ِّدرات باعتباره
متس الصحة العامة وعىل توفري العالج الالزم.
مشكلة ُّ
 -681وب َّينت أحدث دراسة استقصائية أُجريت عىل مستوى
األرسة املعيشية يف إطار االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة املخ ِّدرات
يف أسرتاليا استقرارا ً عا ًّما يف املع َّدالت خالل الفرتة  2013-2010فيام
يخص استهالك الق َّنب (بلغ مع َّدل االنتشار السنوي  10.2يف املائة
ُّ
بني األشخاص من س ِّن الرابعة عرشة أو أكرث) والكوكايني ( 2.1يف
املائة) ،بينام أظهرت انخفاضاً يف مع َّدالت تعاطي بعض املخ ِّدرات،
مبا فيها الهريوين (من  0.2إىل  0.1يف املائة) ،و"اإلكستايس" (من
 3.0إىل  2.5يف املائة) وحمض غاما-هيدروكيس الزبد ،وذلك عىل
الرغم من الزيادة يف مع َّدل إساءة استعامل املواد الصيدالنية من

 4.2يف املائة يف عام  2010إىل  4.7يف املائة يف عام  )53(.2013وبينام
ظلَّت مع َّدالت التعاطي اإلجاملية لألمفيتامينات (ميثامفيتامني
وأمفيتامني) مستق َّر ًة ( 2.1يف املائة) ،انخفضت نسبة من يتعاطون
األمفيتامني عىل هيئة مسحوق ميثامفيتامني من  51يف املائة إىل
 20يف املائة ،يف حني أ َّن نسبة من فضَّ لوا امليثامفيتامني البلَّوري
زادت بأكرث من الضعف ،من  22يف املائة يف عام  2010إىل  50يف
املائة يف عام .2013
 -682ويف أسرتاليا ،بلغ مع َّدل االنتشار يف عام  2013بالنسبة
لتعاطي املؤثِّرات النفسانية الجديدة واملستج َّدة لدى األشخاص من
س ِّن الرابعة عرشة فأكرث  0.4يف املائة ،أ َّما بالنسبة لتعاطي شبائه
الق َّنبني االصطناعية خالل السنة السابقة ،فقد بلغ مع َّدل االنتشار
لدى تلك الفئة العمرية  1.2يف املائة .وانخفض مع َّدل انتشار تعاطي
"اإلكستايس" خالل السنة السابقة من  3يف املائة يف عام  2010إىل
ظل مع َّدل انتشار تعاطي الكوكايني
 2.5يف املائة يف عام  ،2013بينام َّ
دون تغيري عند  2.1يف املائة خالل تلك الفرتة بأكملها.
 -683ويف نيوزيلندا ،أُفيد بـ 75حالة وفاة يف عام ُ 2013عزيت،
بصورة غري مبارشة عىل أقل تقدير ،إىل تعاطي املخ ِّدرات .ومن بني
 6 597شخصاً كان لهم احتكاك رسمي بالرشطة أو نظام العدالة
الجنائية يف نيوزيلندا بسبب أفعال جنائية شخصية لها صلة
باملخ ِّدرات ،احتُجز  5 525شخصاً بسبب جرائم تتصل بالق َّنب.
وتبي أحدث األرقام الخاصة بعام  2012أ َّن من بني األشخاص
ِّ
الذين يعالجون من تعاطي املخ ِّدرات ،البالغ عددهم ،41 806
أكرث من  37يف املائة يتلقَّون العالج ألول مرة .وأفادت الحكومة
النيوزيلندية أيضاً بأنه يوجد يف نيوزيلندا حوايل  15 000شخص
يعانون من مشاكل حا َّدة بسبب تعاطي شبائه األفيون.
 -684وما زال تعاطي املواد املتصلة باألمفيتامني ميثِّل شاغ ًال
رئيس ًّيا يف منطقة أوقيانوسيا .وإزاء ذلك ،أع َّدت نيوزيلندا خطة
عمل وطنية يف عام  2009للتص ِّدي ملشكلة امليثامفيتامني بهدف
تعزيز تدابري مراقبة العرض وجدولة السالئف الرئيسية .وبفضل
هذه الخطة ،أفادت نيوزيلندا بانخفاض مع َّدل انتشار تعاطي
امليثامفيتامني خالل السنة السابقة بني السكان من  2.2يف املائة
يف عام  2009إىل  0.9يف املائة يف عام  ،2013مع انخفاض بشكل
خاص يف عدد األشخاص الذي أفادوا ببدئهم التعاطي .وتوفِّر
أسرتاليا بانتظام معلومات عن سبل العالج املتاحة عىل الصعيد
يخص املواد األمفيتامينية ،مبا يشمل معلومات عن
الوطني فيام ُّ
الربامج اإلرشادية والدوائر العالجية ومجموعات املساعدة الذاتية،
وب َّينت الدراسات االستقصائية يف الوقت ذاته وجود تأييد قوي
عىل الصعيد الوطني لتوفري العالج وإعادة التأهيل.
( ((5مل ت ُحدَّد فئة عمرية متوسطة بالنسبة لهذا اإلحصاء ،ومل يُوضَّ ح ما إذا
كانت األرقام تشري إىل معدَّل االنتشار السنوي أم معدَّل انتشار التعاطي ولو
ملرة واحدة يف العمر ،غري أ َّن من املر َّجح أ َّن املقصود هو املعدَّل السنوي.

الفصل الرابع
توصيات إلى الحكومات واألمم المتحدة
وسائر المنظمات الدولية واإلقليمية المعنية
الفصل إىل أه ِّم االستنتاجات الواردة يف
ُ
 -685يستند هذا
الفصول السابقة .وستكون الهيئ ُة كالعادة شاكر ًة لو تلقَّت
تعقيبات من الحكومات بشأن تجاربها وما تواجهه من صعوبات
يف تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.

ا ِّتباع نهج شامل ومتكامل ومتوازن
تجاه مشكلة املخ ِّدرات العاملية
 -686ما زال اتِّباع نهج شامل ومتوازن يف صلب االتفاقيات
الدولية ملراقبة املخ ِّدرات .والحكوماتُ مدع َّو ٌة إىل تنفيذ
التوصيات الواردة أدناه يف تنفيذها للمعاهدات.
ِ
الحكومات إىل تشجيع التعاون فيام بني
التوصية  :1تدعو الهيئ ُة
جميع أصحاب املصلحة عىل األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية.
وتحقيقاً لهذه الغاية ،يجب أن تكفل الحكومات مشاركة جميع
الجهات الفاعلة املعنية يف التخطيط االسرتاتيجي للسياسات
املتعلقة مبراقبة املخ ِّدرات وتنفيذ تلك السياسات ورصدها.
ِ
الحكومات إىل أن تويل نفس القدر
التوصية  :2تدعو الهيئ ُة
كل من العرض والطلب ،مبراعاة الجوانب
من االهتامم لخفض ٍّ
االجتامعية-االقتصادية ،والجوانب االجتامعية-الثقافية ،والجوانب
املتعلقة باألمن واالستقرار ،التي لها تأثري عىل مشكلة املخ ِّدرات.
ويتطلَّب ات ِّباع نهج من هذا القبيل ات ِّخاذ تدابري شاملة ،ال يندرج
ألي مؤسسة من
بعضها متاماً تحت السلطة أو الوالية املبارشة ِّ
مؤسسات األمم املتحدة املعنية مبراقبة املخ ِّدرات .ولذلك،
تدعو الهيئ ُة سائ َر املنظامت الدولية املعنية إىل القيام ،وفقاً
لوالياتها ،بإتاحة خرباتها يف هذا اإلطار ودعم الحكومات يف
تطبيق هذا النهج.

ِ
الحكومات إىل أن تكفل معالجة
التوصية  :3تدعو الهيئ ُة
جميع جوانب مشكلة املخ ِّدرات بطريقة متوازنة وشاملة.
وينبغي مراعاة الخصوصيات الوطنية واملحلية للمشكلة كام
تتجل ،باالستعانة بأحدث األدلة العلمية .وينبغي أن توفِّر
َّ
الدول األعضاء ،عىل وجه الخصوص ،الدعم السيايس واملوارد
الالزمة لجهود الوقاية والعالج وإعادة التأهيل؛ وإنفاذ القوانني؛
ومكافحة غسل األموال.
ِ
الحكومات إىل تو ِّخي املداومة عىل
التوصية  :4تدعو الهيئ ُة
املعالجة الف َّعالة لجميع العوامل التي تؤ ِّجج مشكلة املخ ِّدرات
العاملية بإدراج مسائل املخ ِّدرات يف برنامج التنمية االجتامعية-
االقتصادية األوسع نطاقاً ،وإدراج معايري حقوق اإلنسان ذات
الصلة يف جميع السياسات املتصلة باملخ ِّدرات ،مبا يف ذلك من
حيث عالقتها بأش ِّد فئات السكان ضعفاً مثل األطفال.
ِ
الحكومات إىل اغتنام الفرصة التي
التوصية  :5تدعو الهيئ ُة
ستتيحها الدورة االستثنائية املقبلة للجمعية العامة بشأن مشكلة
املخ ِّدرات العاملية ،املزمع عقدها يف عام  ،2016من أجل إلقاء
نظرة ناقدة عىل السياسات الحالية ملراقبة املخ ِّدرات وعىل مدى
تطبيق مبدأ األخذ بنهج متوازن ومتكامل وشامل يف املامرسة
العملية ،مبا يف ذلك ما يتعلق بالدعم السيايس وأمناط التمويل.

التوافـر
 -687لنظام املراقبة الدولية للمخ ِّدرات هدفان هام ضامن
توافر املواد الخاضعة للمراقبة واستعاملها الرشيد يف األغراض
الطبية والعلمية مع منع االت ِّجار بها وتعاطيها .وعىل الرغم من
ذلك ،ال يزال هناك اختالل شديد عامل ًّيا يف استهالك املخ ِّدرات
101
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بغرض تسكني اآلالم واملشاكل الصحية األخرى ،مع تركُّز زراعة خشخاش األفيون

االستهالك يف البلدان الصناعية أساساً.

ِ
الحكومات بأنه يجب عليها ضامن توافر
التوصية  :6تذكِّر الهيئ ُة
املواد الخاضعة للمراقبة لألغراض الطبية والعلمية .وينبغي أن
تع ِّزز الدول األعضاء تعاونها مع الهيئة ومنظمة الصحة العاملية
وغريهام من أصحاب املصلحة املعنيني يف هذا املجال ،وأن
تستفيد استفاد ًة كامل ًة من تقرير الهيئة الخاص لعام 2010
املعنون توافر العقاقري الخاضعة للمراقبة الدولية :سبل الحصول
عىل كميات كافية منها لألغراض الطبية والعلمية ،والدليل بشأن
تقدير االحتياجات من املواد الخاضعة للمراقبة الدولية لعام
 2012الذي أع َّدته الهيئة ومنظمة الصحة العاملية.
التوصية  :7تدعو الهيئ ُة َ
كل التدابري الالزمة لتيسري
الدول إىل ات ِّخاذ ِّ
حصول َمن يحتاجون إىل املسكِّنات شبه األفيونية واملؤثِّرات
العقلية عليها ،بوسائل منها تدريب األخصائيني الصحيني ،وتبسيط
اإلجراءات اإلدارية التي تنظم إصدار الوصفات الطبية والتوزيع
املحيل املالئم واملامرسات يف مجال االسترياد.

القنَّب
 -688تتيح اتفاقية سنة  1961للدول األطراف استخدام الق َّنب
يف أغراض طبية .ومراعا ًة للشواغل التي يثريها تعاطي تلك املادة
وترسيبها ،وضعت االتفاقية مجموعة إضافية من تدابري املراقبة
التي يجب تنفيذها لتنفيذ برامج استخدام الق َّنب الطبي وفقاً
ألحكام االتفاقية .ويف هذا الشأن ،تؤكِّد الهيئ ُة مج َّددا ً دعوتها
ملنظمة الصحة العاملية بأن تق ِّيم مدى فائدة الق َّنب طب ًّيا ،ومدى
خطره عىل صحة اإلنسان.
التوصية  :8ت ُذكَّر جمي ُع الحكومات التي وضعت برامج
الستعامل الق َّنب الطبي ،أو تنظر يف ات ِّخاذ مبادرات من هذا
القبيل ،بالتزاماتها من حيث اإلبالغ وإصدار الرتاخيص مبوجب
املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات .ومن املهم أن تض َمن هذه
الربامج إصدار وصفات بالق َّنب الطبي بنا ًء عىل معرفة طبية
وإرشاف طبي مختصني ،واالستناد يف إصدار هذه الوصفات
ُ
الدول األطراف يف
الطبية إىل مامرسات طبية سليمة .وت ُدعى
اتفاقية سنة  1961التي تجرى فيها بحوث من هذا القبيل
وأي بيانات أخرى بشأن فائدة الق َّنب
إىل تبادل نتائج أبحاثها ِّ
الطبية من عدمها مع منظمة الصحة العاملية والهيئة وجميع
املنظامت الدولية املعنية.

يتبي من استعراض الهيئة للطلب عىل املواد الخام
َّ -689
األفيونية وعرضها ألغراض طبية وعلمية أ َّن كمية الخامات
األفيونية املتوافرة لصناعة العقاقري املخ ِّدرة ألغراض طبية ،منها
تسكني اآلالم ،تل ِّبي املستوى الحايل للطلب وتزيد عن الحاجة،
بحسب تقديرات الحكومات ،مع استمرار الزيادة يف اإلنتاج
واملخزونات.
التوصية  :9ت ُ َحثُّ بلدا ُن الزراعة واإلنتاج عىل مراعاة الفقرة 3
من املادة  ،29والفقرة  2من املادة  ،30من اتفاقية سنة ،1961
قش الخشخاش
اللتان يطلب فيهام من األطراف منع تراكم ِّ
بكميات تفوق الكميات الالزمة لسري العمل العادي مع مراعاة
األحوال السائدة يف السوق.

املؤ ِّثرات العقلية
 -690يُطلب القيام طواعية بتقديم بيانات عن استهالك
املؤث ِّرات العقلية عمالً بقرار لجنة املخ ِّدرات  ،6/54املعنون
"تعزيز توافر العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية الخاضعة
للمراقبة الدولية بكميات كافية لألغراض الطبية والعلمية
مع منع ترسيبها وإساءة استعاملها" .وتقديم بيانات من هذا
القبيل من الرشوط األساسية إلجراء تحليل دقيق ملستويات
أي
االستهالك عىل الصعيد العاملي ،وكذلك لإلرساع بتحديد ِّ
مؤشات غري عادية.
ِّ
التوصية  :10ينبغي أن تقوم جميع الحكومات التي مل تضع بعد
اآلليات الترشيعية واإلدارية الالزمة التي تتيح لها جمع البيانات
املتعلقة باستهالك املؤثِّرات العقلية يف األغراض الطبية والعلمية
باملبادرة إىل فعل ذلك ،وبتقديم تلك البيانات إىل الهيئة ،بنفس
الطريقة املتَّبعة بالنسبة للعقاقري املخ ِّدرة .وسيساعد ذلك أيضاً
عىل توفري كميات كافية من هذه املواد.

التجارة الدولية املرشوعة
 -691خالل السنوات القليلة املاضية ،قادت الهيئة الجهود
املبذولة الستحداث أداة إلكرتونية لتيسري أعامل السلطات
املختصة وترسيعها ،والح ِّد من مخاطر ترسيب تلك
الوطنية
َّ
املواد .وستساعد هذه األداة الجديدة ،املعروفة باسم النظام
املختصة
الدويل لالسترياد والتصدير ( ،)I2ESالسلطات الوطنية
َّ
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من خالل العمل بطريقة تكفل االمتثال التام لالشرتاطات املواد غري املجد َولة

املنصوص عليها يف االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات وحامية
البيانات املدرجة يف النظام.
التوصية  :11تدعو الهيئ ُة جمي َع الحكومات إىل دعم نظام I2ES
سياس ًّيا ومال ًّيا ،والنظر يف استخدامه يف أقرب وقت ممكن.
فلن تستفيد الحكومات استفاد ًة تام ًة من مزايا النظام إالَّ إذا
أرسعت باستعامله عىل نطاق واسع.

السالئف
 -692مت َّخض التعاون الدويل يف مجال مراقبة السالئف عىل
مدى السنوات الخمس والعرشين املاضية عن نتائج هامة يف
مجال منع ترسيب الكيمياويات املجد َولة من قنوات التجارة
الدولية ،وإن كان من الرضوري أيضاً ضبط النظام ليحتفظ
بصالحيته للمستقبل .ويتض َّمن تقرير الهيئة لعام  2014عن
تنفيذ املادة  12من اتفاقية سنة  1988املزيد من التفاصيل
حول هذا املوضوع.

 -693أبلغت ع َّدة حكومات عن زيادة رسيعة يف عدد املؤثِّرات
النفسانية الجديدة غري املجد َولة التي اكتُشفت ،كام يتزايد
تعاطيها واالتِّجار بها يف جميع أنحاء العامل ،وإن كانت هناك
ندرة يف املعلومات املوثوقة املتعلقة بهذه املواد.
التوصية  :14عمالً بقرار لجنة املخ ِّدرات  ،9/57تدعو الهيئ ُة
َ
الدول األعضا َء إىل دعم منظمة الصحة العاملية دعامً فاعالً يف
نظرها يف املؤثِّرات النفسانية الجديدة نظرا ً فاحصاً ويف تقديم
توصيات بشأن الجدولة إىل اللجنة؛ وإىل مكتب األمم املتحدة
املعني باملخ ِّدرات والجرمية ليتس َّنى له جمع بيانات شاملة من
خالل نظامه لإلنذار املبكِّر؛ وإىل الهيئة لتمكني فرقة العمل
املعنية باملؤثِّرات النفسانية الجديدة التابعة لها من تلقِّي
املعلومات واالستخبارات العملياتية وتنسيقها وإبالغها إىل
جهات الوصل يف مرشوع "آيون" بغرض املساعدة عىل الكشف
عن املصادر وشبكات التوزيع الرئيسية للمؤثِّرات النفسانية
الجديدة وتفكيكها.

التوصية  :12تُدعى الحكوماتُ واملنظامتُ اإلقليمي ُة والدولي ُة تعزيز اال ِّتساق يف تطبيق املعاهدات الدولية
املعني ُة إىل االستفادة من الدورة االستثنائية املقبلة للجمعية ملراقبة املخ ِّدرات

العامة بشأن مشكلة املخ ِّدرات العاملية ،املزمع عقدها يف عام
 ،2016للعمل مع بعضها البعض ومع الهيئة بغرض التص ِّدي
للتح ِّديات املح َّددة يف تقرير الهيئة لعام  2014عن السالئف.
وترى الهيئة أ َّن التدابري التالية ذات أهمية حيوية :منع
الترسيب؛ وتعزيز الرشاكات بني القطاعني العام والخاص التي
تتص َّدى أيضاً للكيمياويات غري املجد َولة والسالئف املح َّورة؛
والتطبيق الشامل واملنهجي لجميع األدوات املتاحة ،مثل نظام
"بن أونالين" ،ونظام اإلخطار بحوادث السالئف (نظام ،)PICS
والقامئة الدولية للمواد غري املجد َولة الخاضعة ملراقبة خاصة،
واملبادئ التوجيهية ،ومذكرات التعاون النموذجية املربمة مع
أوساط الصناعة الكيميائية.
التوصية  :13ينبغي أن تعمل الحكومات عن كثب مع بعضها
البعض ومع الهيئة يف عمليات مح َّددة األهداف يف إطار
مرشوعي "بريزم" و"كوهيجن" ،بغية استبانة االت ِّجاهات فيام
يتعلق باإلمداد غري املرشوع بالكيمياويات السليفة واالت ِّجار
بها والتص ِّدي لذلك .وينبغي أالَّ يُعترب ضب ُط السالئف يف هذا
النوع من األنشطة نهاي ًة للتحقيقات التي تهدف إىل منع وقوع
حوادث مامثلة يف املستقبل ،وإمنا بدايتها.

 -694يف آذار/مارس  ،2014اعتمد ممثِّلو الحكومات يف الجزء
الرفيع املستوى من دورة لجنة املخ ِّدرات السابعة والخمسني
بتوافق اآلراء بياناً وزاريًّا مشرتكاً ،أكَّدوا فيه عىل أ َّن االتفاقيات
الدولية الثالث ملراقبة املخ ِّدرات هي مبثابة حجر الزاوية من النظام
الدويل ملراقبة املخ ِّدرات .وتشعر الهيئة بالقلق من املبادرات،
املنافية لتلك االتفاقيات ،التي تسمح باستعامل الق َّنب ألغراض
غري طبية يف أوروغواي وبعض الواليات يف الواليات املتحدة.
التوصية  :15تؤكِّد الهيئ ُة مج َّددا ً موقفها من السامح باستعامل
املواد املجد َولة ألغراض غري طبية ،وتحثُّ جميع الدول من
جديد عىل ضامن االمتثال التام للمعاهدات التي هي طرف
فيها ،واالمتناع عن وضع سياسات وات ِّخاذ إجراءات من شأنها
تقويض سالمة النظام الدويل ملراقبة املخ ِّدرات وتعريض صحة
مواطنيها ملزيد من املخاطر.
 -695وتشري الهيئة إىل تعاون حكومة أفغانستان معها ،وكذلك
إىل التدابري التي ات َّخذتها هذه الحكومة وما أبدته من التزام
مبكافحة املخ ِّدرات بفعالية .ومع ذلك ،فإ َّن تدهور حالة مراقبة
املخ ِّدرات يف أفغانستان ،وال سيام الزيادة األخرية يف املساحة
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املزروعة بالخشخاش عىل نحو غري مرشوع ،من التح ِّديات
الجسيمة عىل الصعيدين الوطني والعاملي.

الرزق البديلة ،والوقاية والعالج من تعاطي املخ ِّدرات يف البلد.
وتش ِّجع الهيئ ُة الحكوم َة عىل أن تواصل التامس املساعدة
الدولية يف التص ِّدي ملشكلة املخ ِّدرات ،وأن تكثِّف التعاون مع
جهات إقليمية ودولية.

(التوقيع)
لوشان نايدو
الرئيس

(التوقيع)
رسي سورياوايت
املق ِّرر

التوصية  :16ينبغي أن تواصل حكومة أفغانستان تعزيز
قدراتها يف مجاالت اعرتاض املخ ِّدرات ،وتعزيز سبل كسب

(التوقيع)
أندريس فينغريوت
األمني
فيينا 14 ،ترشين الثاين/نوفمرب 2014

المرفق األول
المجموعات اإلقليمية ودون اإلقليمية المستخ َدمة
في تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخ ِّدرات لعام 2014
ترد أدناه قامئة باملجموعات اإلقليمية ودون اإلقليمية املستخ َدمة يف تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات لعام  ،2014مع بيان الدول
كل مجموعة من هذه املجموعات.
املنتمية إىل ِّ

أفريقيا
إثيوبيا
إريرتيا
أنغوال
أوغندا
بنن
بوتسوانا
بوركينا فاسو
بوروندي
تشاد
توغو
تونس
الجزائر
جزر القمر
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية تنزانيا املتحدة
جمهورية الكونغو الدميقراطية
جنوب أفريقيا
جنوب السودان
جيبويت
رواندا
زامبيا
زمبابوي
سان تومي وبرينسيبي
السنغال
سوازيلند
السودان
سرياليون
(أ)

سيشيل
الصومال
غابون
غامبيا
غانا
غينيا
غينيا االستوائية
غينيا-بيساو
كابو فريدي(أ)
الكامريون
كوت ديفوار
الكونغو
كينيا
ليربيا
ليبيا
ليسوتو
مايل
مدغشقر
مرص
املغرب
مالوي
موريتانيا
موريشيوس
موزامبيق
ناميبيا
النيجر
نيجرييا

املختص املستخدَم يف األمم املتحدة.
محل االسم “الرأس األخرض” باعتباره االسم
حل االسم “كابو فريدي” َّ
منذ  25ترشين األول/أكتوبر َّ 2013
َ
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أمريكا الوسطى والكاريبي
أنتيغوا وبربودا
بربادوس
بليز
بنام
ترينيداد وتوباغو
جامايكا
جزر البهاما
الجمهورية الدومينيكية
دومينيكا
سانت فنسنت وجزر غرينادين

سانت كيتس ونيفيس
سانت لوسيا
السلفادور
غرينادا
غواتيامال
كوبا
كوستاريكا
نيكاراغوا
هايتي
هندوراس

أمريكا الشاملية
كندا
املكسيك

الواليات املتحدة األمريكية

أمريكا الجنوبية
األرجنتني
إكوادور
أوروغواي
باراغواي
الربازيل
بوليفيا (دولة-املتع ِّددة القوميات)

بريو
سورينام
شييل
غيانا
فنزويال (جمهورية-البوليفارية)
كولومبيا

رشق آسيا وجنوبها الرشقي
إندونيسيا
بروين دار السالم
تايلند
تيمور-ليشتي
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
جمهورية الو الدميقراطية الشعبية
سنغافورة

الصني
الفلبني
فييت نام
كمبوديا
ماليزيا
منغوليا
ميامنار
اليابان
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جنوب آسيا
بنغالديش
بوتان
رسي النكا

ملديف
نيبال
الهند

غرب آسيا
أذربيجان
األردن
أرمينيا
إرسائيل
أفغانستان
اإلمارات العربية املتحدة
أوزبكستان
إيران (جمهورية-اإلسالمية)
باكستان
البحرين
تركامنستان
تركيا
الجمهورية العربية السورية

جورجيا
دولة فلسطني(ب)
طاجيكستان
العراق
ُعامن
قطر
قريغيزستان
كازاخستان
الكويت
لبنان
اململكة العربية السعودية
اليمن

أوروبـا
أوروبا الرشقية
االتحاد الرويس
أوكرانيا

بيالروس
جمهورية مولدوفا

جنوب رشق أوروبا
ألبانيا
بلغاريا
البوسنة والهرسك
الجبل األسود

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً
رومانيا
رصبيا
كرواتيا

(ب) عمالً بقرار الجمعية العامة  19/67املؤ َّرخ  29ترشين الثاين/نوفمرب ُ ،2012منحت فلسطني صفة دولة مراقبة غري عضو .ويُستخدم اآلن اسم "دولة فلسطني"
يف جميع وثائق األمم املتحدة.
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أوروبا الغربية والوسطى
إسبانيا
إستونيا
أملانيا
أندورا
آيرلندا
آيسلندا
إيطاليا
الربتغال
بلجيكا
بولندا
الجمهورية التشيكية
الدامنرك
سان مارينو
سلوفاكيا
سلوفينيا
السويد
سويرسا

فرنسا
فنلندا
قربص
الكريس الرسويل
التفيا
لكسمربغ
ليتوانيا
ليختنشتاين
مالطة
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشاملية
موناكو
الرنويج
النمسا
هنغاريا
هولندا
اليونان

أوقيانوسيا
أسرتاليا
بابوا غينيا الجديدة
باالو
توفالو
تونغا
جزر سليامن
جزر كوك
جزر مارشال

ساموا
فانواتو
فيجي
كرييباس
ميكرونيزيا (واليات-املو َّحدة)
ناورو
نيوزيلندا
نيوي

المرفق الثاني
األعضاء الحاليون في الهيئة الدولية لمراقبة المخ ِّدرات
وين هول

شهادة البكالوريوس يف االقتصاد من جامعة إميوري؛ خريج كلية
الدفاع الوطني يف كندا.

ُولِ َد يف عام  1951يف أسرتاليا .تلقَّى تدريباً علم ًّيا ليت َّخصص بصفته
مختص يف علم األوبئة.
باحثاً يف العلوم النفسانية وعمل بصفة
ٍّ
يعمل حال ًّيا مديرا ً ملركز أبحاث تعاطي مواد اإلدمان لدى الشباب
التابع لجامعة كوينزالند ،وأستاذا ً يف مجال السياسات املعنية
باإلدمان يف كلية كينغز كولدج لندن .وعمل يف السابق زميالً
باحثاً يف املجلس الوطني األسرتايل للصحة واألبحاث الطبية ،مركز
األبحاث الرسيرية التابع لجامعة كوينزالند (.)2013-2010

موظف دبلومايس يف الخارجية األمريكية (.)2011-1977
أمني مساعد يف مكتب شؤون املخ ِّدرات وإنفاذ القانون الدولية،
وزارة الخارجية األمريكية ( .)2011-2007نائب رئيس البعثة
( )2007-2005والقائم باألعامل املؤقَّت ( )2005-2003يف
منسق الشؤون األفغانية التابع
سفارة الواليات املتحدة يف لندنِّ .
للواليات املتحدة ( .)2003-2002سفري الواليات املتحدة لدى
منظَّمة األمن والتعاون يف أوروبا ( .)2001-1998نائب السكرتري
الصحفي يف البيت األبيض واملتح ِّدث باسم مجلس األمن القومي
( .)1997-1995نائب املتح ِّدث باسم وزارة الخارجية ()1995
ومدير املكتب الصحفي لدى وزارة الخارجية (.)1995-1993
القنصل العام للواليات املتحدة ،فانكوفر (.)1993-1990

أستاذ سياسات الصحة العامة ،كلية صحة السكان ،جامعة
كوينزالند ()2010-2006؛ أستاذ ومدير مكتب السياسة العامة
واألخالقيات يف معهد العلوم البيولوجية الجزيئية ،جامعة
كوينزالند ()2005-2001؛ أستاذ ومدير املركز الوطني للبحوث يف
املخ ِّدرات والكحول ،جامعة نيوساوث ويلز ( .)2001-1994مؤلِّف عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام  .)2012عضو
ومؤلف مشارك يف أكرث من  800مقالة وفصل وتقرير عن اإلدمان يف اللجنة املالية واإلدارية (منذ عام  .)2012رئيس اللجنة املالية
واستعامل املخ ِّدرات والعقاقري وعلم األوبئة والصحة العقلية .واإلدارية (.)2014
عضو يف منظَّمة الصحة العاملية ويف لجنة الخرباء املعنية مبسائل
االرتهان للمخ ِّدرات ( ،)1996ويف املجلس الوطني األسرتايل املعني
باملخ ِّدرات (.)2001-1998

غالينا كورتشاغينا

عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات ((.)2014-2012أ) عضو
يف اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات ( .)2014-2012نائب رئيس ُولِ َدت يف عام  .1953من مواطني االتحاد الرويس .نائبة مدير
اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات ( ،)2013وعضو يف اللجنة املالية
البحوث يف املركز الوطني للبحوث يف مجال إدمان املخ ِّدرات،
واإلدارية (.)2013
وزارة الصحة والتنمية االجتامعية ،االتحاد الرويس (منذ
عام .)2010

ديفيد يت .جونسون

معهد لينينغراد لطب األطفال ،االتحاد الرويس ()1976؛ دكتوراه
يف الطب ()2001؛ طبيبة يف مدرسة داخلية ،غاتشينا ،منطقة
ُولِ َد يف عام  .1954من مواطني الواليات املتحدة .نائب رئيس،
لينينغراد ()1979-1976؛ رئيسة شعبة التنظيم والسياسات
رشكة عمليات ستريلينغ العاملية؛ دبلومايس متقاعد .حائز عىل
باملستوصف اإلقليمي لعالج إدمان املخ ِّدرات يف لينينغراد
ِ
محاضة يف األكادميية الطبية اإلقليمية يف
()1989-1981؛
(أ) استقال من منصبه يف  24متوز/يوليه .2014
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لينينغراد ()1989-1981؛ رئيسة أطباء املستوصف البلدي
لعالج إدمان املخ ِّدرات ،سانت بطرسبورغ ()1994-1989؛
ِ
محاضة مساعدة ( )1996-1991وأستاذة ( )2001-2000يف
قسم التكنولوجيات االجتامعية ،املعهد الحكومي للخدمات
ِ
محاضة مساعدة ( ،)2000-1994وأستاذة مساعدة
واالقتصاد؛
( )2002-2001وأستاذة ( )2008-2002يف قسم بحوث إدمان
املخ ِّدرات ،أكادميية سانت بطرسبورغ الطبية للدراسات
العليا؛ كبرية األساتذة ورئيسة قسم األبحاث الطبية وأمناط
الحياة الصحية ،جامعة هرتزن الحكومية الرتبوية يف روسيا
()2008-2000؛ أستاذة يف قسم دراسات النزاعات ،كلية
الفلسفة ،جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية ()2008-2004؛
عضو يف العديد من الرابطات والجمعيات ومنها :رابطة األطباء
النفسانيني واالختصاصيني يف مجال إدمان املخ ِّدرات يف روسيا
وسانت بطرسبورغ؛ وجمعية كيتيل برون للبحوث االجتامعية
والوبائية املتعلقة بالكحول؛ واملجلس الدويل املعني مبشاكل
الكحول واإلدمان؛ والجمعية الدولية لطب اإلدمان؛ ورئيسة
قسم علم االجتامع الخاص بالجوانب العلمية يف البحوث الطبية
والبيولوجية ،التابع ملجلس البحوث املتعلقة باألبعاد االجتامعية
للعلم وتنظيم البحث العلمي ،مركز سانت بطرسبورغ العلمي
يف أكادميية العلوم الروسية ( .)2008-2002لها أكرث من
 100مولَّف منشور ،مبا يف ذلك ما يزيد عىل  70مؤلَّفاً نرش
يف االتحاد الرويس ،وساهمت بفصول يف دراسات ويف ع َّدة
أدلَّة عملية .حائزة عىل جائزة التف ُّوق يف مجال حامية الصحة
من وزارة الصحة يف اتحاد الجمهوريات االشرتاكية السوفياتية
( .)1987خبرية استشارية يف تحالف دوائر األعامل العاملية
والسل واملالريا
لشؤون فريوس نقص املناعة البرشية/األيدز ُّ
(منذ عام )2006؛ مد ِّربة مشاركة يف برنامج منظَّمة الصحة
العاملية "مهارات من أجل التغيري" (منذ عام )1995؛ شاركت
يف اجتامعات لجنة املخ ِّدرات ()2008-2002؛ خبرية يف
وبائيات إدمان املخ ِّدرات ،فريق بومبيدو التابع ملجلس أوروبا
()2003-1994؛ ممثِّلة مؤقَّتة ملنظَّمة الصحة العاملية
(.)2008-1992
عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام  .)2010نائبة
رئيس اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات ( .)2012-2011النائبة
األوىل لرئيس الهيئة (.)2013

أليخاندرو موهار بيتانكور
ُولِ َد يف عام  .1956من مواطني املكسيك .املدير العام للمعهد
الوطني لبحوث الرسطان ،يف املكسيك ( ،)2013-2003وعضو

يف املنظومة الوطنية للباحثني يف املكسيك ،واألكادميية الوطنية
للطب ،واألكادميية املكسيكية للعلوم ،والجمعية األمريكية لطب
األورام الرسيري.
دكتوراه يف الطب ،الجامعة الوطنية املستقلة يف املكسيك
))1980( )UNAM؛ دراسات عليا يف علم الترشيح امل َريض ،املعهد
الوطني لعلوم التغذية ( ،)1985وماجستري يف العلوم (،)1986
ودكتوراه يف العلوم يف ميدان علم األوبئة ( ،)1990كلية هارفرد
للصحة العمومية.
حظي بدعم يف املجال األكادميي والبحثي من املجلس الوطني
للعلوم والتكنولوجيا ( ،)CONACYTواملؤسسة املكسيكية
للصحة .رئيس إدارة علم األوبئة ( ،)1989-1988ونائب مدير
إدارة البحوث الطبية الرسيرية ( ،)1999-1993ومدير إدارة
البحوث ( ،)2003-1999املعهد الوطني لبحوث الرسطان يف
املكسيكُ .محارض ومعاون بحوث ،كلية هارفرد للصحة العمومية
(ُ .)1990-1988محارض ومدير اإلرشاف عىل أطروحات املاجستري
والدكتوراه ،كلية الطب ،الجامعة املستقلة املكسيكية (منذ
منسق وحدة البحوث الطبية األحيائية يف أمراض
عام ِّ .)1991
الرسطان ،معهد البحوث الطبية األحيائية ،الجامعة املستقلة
املكسيكية ( .)1998له أكرث من  110مؤلَّفات علمية ومؤلَّفات
لها شهرة شعبية ،نُرش  70منها يف مجالت مفهرسة ع َّدة ،ومنها:
“Intratypic changes of the E1 gene and the long control
region affect ori function of human papillomavirus type
18 variants”, “Screening breast cancer: a commitment
to Mexico (preliminary report)”, “Impact of diabetes
and hyperglycemia on survival in advanced breast
cancer patients”, “Ovarian cancer: the new challenge
in gynaecologic oncology?” and “Validation of the
Mexican-Spanish version of the EORTC QLQ-C15-PAL
questionnaire for the evaluation of health-related quality
”.of life in patients on palliative care
حائز عىل ع َّدة شهادات تقديرية ومنها ما ييل :جائزة ميغيل أوتريو
لبحوث الطب الرسيري ،مجلس الصحة العامة ()2012؛ املرتبة
الثالثة ألفضل األعامل العلمية يف االقتصاديات الصيدالنية ،املعهد
املكسييك لالقتصاديات الصيدالنية والجمعية الدولية لالقتصاديات
الصيدالنية وبحوث متحيص النتائج الط ّبية ،فرع املكسيك (.)2010
عضو يف جامعة الثالمثائة من أكرث القادة نفوذا ً يف املكسيك؛ حاز
عىل تقدير ملشاركته يف اجتامع الفريق االستشاري للعمليات
االسرتاتيجية العاملية بشأن الصحة التابع للجمعية األمريكية
ملكافحة الرسطان ()2009؛ عضو يف مجلس محافظي الجامعة
الوطنية املستقلة يف املكسيك ()2008؛ حائز عىل وسام مت ُّيز
إدوارد الروك تينكر لألستاذ الزائر ،جامعة ستانفورد ()2000؛ عضو
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الفريق االستشاري الخارجي لتقرير املكسيك عن العوامل املح ِّددة
االجتامعية الخاصة بالصحة ()2010؛ عضو هيئة املحكَّمني لجائزة
طب األطفال ،مستشفى فيديريكو
آرون ساينس السنوية لبحوث ِّ
غوميس لألطفال يف املكسيك ،ورابطة "الجرنال والليسانسيادو
آرون ساينس غارسا" ()2010؛ عضو الفريق االستشاري للعمليات
االسرتاتيجية بشأن الصحة العاملية التابع للجمعية األمريكية
ملكافحة الرسطان ()2010؛ حاز عىل شهادة تقديرية لإلنجازات
عىل اإلخالص وااللتزام يف العمل عىل وضع خطة وطنية ملكافحة
الرسطان يف املكسيك ،من الجمعية األمريكية ملكافحة الرسطان
()2006؛ عضو يف اللجنة العلمية للرابطة املكسيكية الختصاصيي
علم األمراض (.)1995-1993
عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام  .)2013عضو
يف اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات (.)2014

مارك موانار
ُولِ َد يف عام  .1942من مواطني فرنسا .قاض متقاعد .خ ِّريج معهد
العلوم السياسية ،باريس؛ خ ِّريج كلية الحقوق يف باريس؛ وخ ِّريج
كلية اآلداب ،يف بواتييه .م َّدع عام ،مدينة بوفيه ()1983-1982؛
م َّدع عام ،بونتواز ()1990؛ م َّدع عام ،ليون ()1991-1990؛ م َّدع
عام ،بوبيني ()1995-1992؛ م َّدع عام يف محكمة االستئناف،
بوردو ( .)2005-1999أدخل إصالحات هامة يف النظام القانوين،
تشمل :إنشاء مراكز إلسداء املشورة القانونية والوساطة القانونية؛
تقديم املشورة القانونية يف املناطق املحرومة؛ إنشاء نظام جديد
للتعاون بني املحاكم وأجهزة الرشطة يساعد عىل املعالجة الفورية
لقضايا الجرائم؛ واستحداث فئة جديدة من موظفي القضاء ،وهي
فئة مساعدي امل ّدعي العام.
تول مناصب إدارية رفيعة يف وزارة العدل :مدير مكاتب التسجيل
َّ
()1986-1983؛ رئيس هيئة التدريس يف املعهد الوطني لكتبة
املحاكم؛ مدير الشؤون القضائية؛ عضو يف مجلس إدارة املعهد
الوطني الفرنيس للقضاء؛ ممثِّل وزير العدل يف املجلس األعىل
للقضاء ()1996-1995؛ مدير هيئة شؤون الجرمية والعفو
()1998-1996؛ رئيس املركز الفرنيس ملراقبة املخ ِّدرات وإدمان
املخ ِّدرات؛ األمني العام لوزارة العدل ()2008-2005؛ رئيس بعثة
القانون والعدالة ،مسؤول عن إصالح الخريطة القضائية؛ رئيس لجنة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ رئيس دائرة الشؤون الدولية يف
وزارة العدل؛ ِ
محاض يف معهد باريس لعلم الجرمية ()2005-1995؛
رئيس مؤسسة داغوسو إلدارة الخدمات االجتامعية .حائز عىل وسام
االستحقاق الوطني برتبة قائد ،ووسام جوقة الرشف برتبة قائد.

عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام  .)2010عضو
يف اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات ( .)2013-2011عضو يف
اللجنة املالية واإلدارية ( 2012-2010و.)2014

لوشان نايدو
ُولِ َد يف عام  .1961من مواطني جمهورية جنوب أفريقيا .طبيب
أرسة ،دوربان ،جنوب أفريقيا (منذ عام .)1985
مجاز يف الطب ويف الجراحة من جامعة ناتال ،جنوب أفريقيا
()1983؛ خبري مهني يف برنامج األطباء املتد ِّربني واملقيمني:
هانيل هازيلدن ()1995؛ عضو يف نقابة أطباء جنوب أفريقيا
(منذ عام )1995؛ عضو يف رابطة األطباء املامرسني املستقلني يف
بايبورت ونائب رئيس هذه الرابطة ( .)2000-1995مستشار
معت َمد يف االرتهان للكيمياويات ،املجلس الوطني لألطباء
الفاحصني يف حاالت اإلدمان ()1996؛ عضو يف الجمعية
األمريكية لطب اإلدمان ( .)1999-1996دبلوم يف إدارة األعامل،
مؤسس يف الجمعية
معهد جنوب أفريقيا لإلدارة ( .)1997عضو ِّ
الدولية لطب اإلدمان ()1999؛ مص ّمم برامج وكبري االختصاصيني
يف عالج حاالت اإلدمان يف إطار برنامج "جولو" ،وهو منوذج
التخصصات للوقاية من الدرجة األوىل والثانية
عالج متع ِّدد
ُّ
والثالثة من اضطرابات اإلدمان وللتشخيص املزدوج (منذ عام
)1994؛ مدير ط ِّبي يف وحدة  Serenityلعالج اإلدمان ،مريبانك،
دوربان ،جنوب أفريقيا (منذ عام  .)1995عضو يف تحالف كوا
زولو ناتال للرعاية املنظَّمة (منذ عام )1995؛ عضو يف نقابة
ِ
محاض فخري،
الجنوب لألطباء يف دوربان (منذ عام )2000؛
كلية نيلسون ر .مانديال للطب ،جامعة كوازولو ناتال ،جنوب
أفريقيا ( .)2011-2005عضو يف لجنة وضع املناهج ،كلية
طب أمناط الحياة ،جامعة كوا زولو ناتال ( .)2011-2005قام
بصياغة السياسة العامة واإلجراءات الوطنية لعالج اإلدمان
بتكليف من وزارة الصحة ،جنوب أفريقيا ()2006؛ مص ِّمم
برامجية " ،"Roots connectوهي للتأهيل النفيس-العاطفي
من خالل اإلنرتنت يف حاالت اإلدمان ()2007؛ عضو يف
املجلس االستشاري املعني باملواد األفيونية يف جنوب أفريقيا
()2008-2006؛ عضو يف الهيئة املركزية للمخ ِّدرات يف جنوب
أفريقيا ()2010-2006؛ عضو يف لجنة إدارة الهيئة املركزية
للمخ ِّدرات يف جنوب أفريقيا ( .)2010-2006عضو يف لجنة
الخرباء املعنية بعالج متعاطي املواد األفيونية ()2008-2007؛
ممثِّل الهيئة املركزية للمخ ِّدرات يف مقاطعة كيب الغربية ،جنوب
أفريقيا ()2010-2007؛ وضع برامجية ""Roots HelpPoints
من أجل التد ُّخل الرسيع والوقاية األولية لدى األفراد املع ّرضني
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لدرجة عالية من الخطر ( .)2008شارك يف وضع "املبادئ
التوجيهية لعالج متعاطي املواد األفيونية يف جنوب أفريقيا"،
املنشورة يف ( South African Medical Journalاملجلة الطبية
لجنوب أفريقيا) ()2008؛ عضو يف الهيئة االستشارية للعالج
بواسطة مادة سوبوكسون ( .)2009شارك يف كتابة مقال
درايس عن "مستج َّدات العالج بواسطة مادة سوبوكسون" يف
)2010( South African Medical Journal؛ مص ِّمم برامجية
" "RehabFlowللتحكًّم يف اإلدمان واالعتالل املصاحب له
()2010؛ عضو يف لجنة إدارة منتدى مقاطعة إيثيكويني للصحة
العقلية وتعاطي مواد اإلدمان ( .)2010مد ِّرب ملق ِّدمي الرعاية
الصحية يف مجال إعادة التأهيل وحاالت اإلدمان .مد ِّرس ط ِّبي
لطلبة الطب يف الدراسات الجامعية والعليا (منذ عام )1995؛
را ٍع مرشِف يف منظَّمة أندرا ماها سابها يف جنوب أفريقيا؛
مؤسس تحالف مجتمع غرب مريبانك املحيل ( .)1995أمني
ِّ
صندوق مجتمع مريبانك املحيل (.)2005-2000
املسؤول التنفيذي األول واملدير التنفيذي ملستشفى هيلينغ هيلز
االختصايص يف الطب النفيس ،جنوب أفريقيا .مص ِّمم برامج "روتس
أونالين" للوقاية من اضطرابات تعاطي مواد اإلدمان والرعاية
الالحقة الخاصة بها .مدير منظمة سبل الوصول إىل الرعاية يف
حاالت اإلدمان ( ،)ATACوهي منظمة غري ربحية ت ُعنى بالدعوة
إىل منارصة رعاية املدمنني وتقدميها يف جنوب أفريقيا.
عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام  .)2010عضو يف
اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات ( .)2011عضو يف اللجنة املالية
واإلدارية ( .)2011النائب األول لرئيس الهيئة ( .)2012رئيس
الهيئة (.)2014

راجات راي
ُولِ َد يف عام  .1948من مواطني الهند .متقاعد من منصبي أستاذ
ورئيس قسم الطب النفيس ورئيس املركز الوطني لعالج االرتهان
للمخ ِّدرات ،معهد عموم الهند للعلوم الطبية ،نيودلهي .خ ِّريج كلية
الطب ،كالكوتا ،الهند ()1971؛ دكتوراه يف الطب النفيس ،معهد
عموم الهند للعلوم الطبية .)1977( ،عضو يف هيئة التدريس ،قسم
الطب النفيس ،املعهد الوطني للصحة العقلية وعلوم األعصاب،
بنغالور ( .)1988-1979كَتب ع َّدة تقارير ومقاالت علمية تقنية
يف مجالت وطنية ودولية مشمولة مبراجعة النظراء .مح ِّرر مساعد
يف مجلة Addiction Biology؛ عضو يف الهيئة االستشارية الدولية
ملجلة ،Mental Health and Substance Use: Dual Diagnosis
وعضو يف هيئة تحرير املجلة العلميةInternational Drug :
.Sciences and Drug Policy

تلقَّى دعامً للبحوث التي يجريها من هيئات متويل مختلفة عىل
املستوى الوطني (مثل وزارة الصحة ورعاية األرسة ،واملجلس
الهندي للبحوث الطبية) وعىل املستوى الدويل (مثل مكتب األمم
املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،ومنظَّمة الصحة العاملية).
شارك يف دراسة عن فريوس نقص املناعة البرشية/متالزمة نقص
املناعة املكتسب (األيدز) ،يف إطار مرشوع درايس تعاوين مشرتك
بني املركز الوطني ملعالجة االرتهان للمخ ِّدرات ،ومعهد عموم
التخصصات يف
الهند للعلوم الطبية ،ومركز البحوث املتع ِّددة
ُّ
علم املناعة واملرض ،جامعة كاليفورنيا ،لوس أنجلوس ،الواليات
املتحدة األمريكية .عضو يف فريق خرباء منظَّمة الصحة العاملية
االستشاري املعني مبشاكل االرتهان للمخ ِّدرات والكحول .عضو
يف فريق خرباء ملناقشة الصحة العقلية واضطرابات تعاطي مواد
اإلدمان عىل مستوى الرعاية األولية ،وهو نشاط يقوم به املكتب
اإلقليمي ملنظَّمة الصحة العاملية يف جنوب رشق آسيا .عضو يف
فريق خرباء منظَّمة الصحة العاملية املعني باملشاورات التقنية
منسق أنشطة
اإلقليمية بشأن الح ِّد من أرضار تعاطي الكحولّ .
متع ِّددة يف الهند بشأن اضطرابات تعاطي مواد اإلدمان ،برعاية
منظَّمة الصحة العاملية (منذ عام  .)2004عضو يف الربنامج الوطني
ملكافحة تعاطي املخ ِّدرات يف الهند ،وعضو يف فريق لوضع املبادئ
التوجيهية التقنية بشأن العالج الدوايئ لالرتهان للمواد األفيونية،
وهو مرشوع مشرتك بني مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات
والجرمية ومنظَّمة الصحة العاملية .عضو يف فريق املوارد التقنية
املعني بتعاطي املخ ِّدرات عن طريق الحقن ورئيس هذا الفريق،
وهو مرشوع يف إطار الهيئة الوطنية ملكافحة األيدز .عضو يف اللجنة
االستشارية ملرشوع الوقاية من انتقال فريوس نقص املناعة البرشية
بني متعاطي املخ ِّدرات يف الدول األعضاء يف رابطة جنوب آسيا
للتعاون اإلقليمي ،وهو مرشوع يرعاه املكتب اإلقليمي لجنوب
آسيا التابع ملكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية .عضو
يف اللجنة الفرعية املعنية بالتعليم الطبي العايل ،املجلس الطبي يف
الهند .رئيس الفريق العامل املعني بتصنيف االضطرابات املتصلة
مبواد اإلدمان واضطرابات اإلدمان التابع للفريق االستشاري الدويل
املعني بالتنقيح العارش لتصنيف األمراض العقلية والسلوكية (منذ
)2011؛ كبري الباحثني يف مرشوع منظَّمة الصحة العاملية "تدابري
تد ّخل بواسطة اإلنرتنت (ب َّوابة إلكرتونية) ملكافحة تعاطي الكحول
وحامية الصحة" ،جنيف ()2013-2010؛ كبري الباحثني ،املركز
الوطني ملعالجة االرتهان للمخ ِّدرات ،الصندوق العاملي ملكافحة
األيدز والسل واملالريا ،الجولة التاسعة ،واملركز اإلقليمي للموارد
منسقي السياسة الوطنية والخطة الخمسية
والتدريب؛ كبري ِّ
الثانية عرشة للهند ،للفرتة  ،2017-2012بشأن املجاالت املتعلقة
مبكافحة مشاكل تعاطي الكحول واملخ ِّدرات ،وزارة العدالة
والتمكني االجتامعيني ،الحكومة الهندية؛ كبري الباحثني يف مرشوع
"العالج اإلبدايل باملواد األفيونية يف الهند :القضايا املطروحة والعرب
املستخلصة" ،وهو مرشوع مشرتك بني املركز الوطني ملعالجة
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االرتهان للمخ ِّدرات ومعهد عموم الهند للعلوم الطبية واملنظَّمة
الوطنية ملكافحة األيدز وحكومة والية البنجاب وإدارة التنمية
الدولية (اململكة املتحدة)  -فريق الدعم باملساعدة التقنية،
التدابري املح َّددة الهدف ()2010-2013؛ عضو يف لجنة الخرباء
املعنية باملؤثِّرات العقلية واملخ ِّدرات الجديدة ،كبري املسؤولني
عن مراقبة املخ ِّدرات يف الهند ( .)2011مراجع ومساهم يف مجلة
 ،Indian Journal of Medical Researchوهي منشور رسمي
صادر عن املجلس الهندي لألبحاث الطبية (منذ عام .)2010
عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام .)2010
عضو يف اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات (منذ عام  ،)2010ث ُ َّم
رئيسها ( )2011ث ُ َّم نائب الرئيس ( .)2014النائب الثاين لرئيس
الهيئة (.)2011

أحمد كامل الدين سمك
ُولِ َد يف عام  .1950من مواطني مرص .تخ َّرج من الجامعة يف عام
 1971بدرجة الليسانس يف الحقوق والرشطة ،وعمل يف مجال
مكافحة املخ ِّدرات ألكرث من  35عاماً حتى أصبح مساعد وزير
الداخلية لشؤون الرشطة ورئيس اإلدارة العامة ملكافحة املخ ِّدرات
يف مرص ،التي ت ُعترب أول منظمة يف العامل ملكافحة املخ ِّدرات،
تأسست يف عام  .1929وهو مستشار مستقل يف مجال مكافحة
َّ
الجرمية واملخ ِّدرات .حائز عىل وسام الرشف من الدرجة األوىل
مبناسبة احتفال الرشطة ( .)1992ساهم يف ع َّدة بعثات ،ومنها
بعثات إىل األردن للتدريب عىل مكافحة املخ ِّدرات ()1988؛
والهند ،لتوقيع اتفاق بني الهند ومرص لتعزيز التعاون يف مجال
مكافحة املخ ِّدرات والتعاون األمني لغرض مكافحة الجرمية
واإلرهاب ()1995؛ وفرنسا ،للتعاون بني مرص واملنظَّمة الدولية
للرشطة الجنائية (اإلنرتبول) فيام يتصل باملخ ِّدرات وغسل األموال
()1996؛ وفلسطني(،ب) للمشاركة يف حلقة عمل إقليمية ملكافحة
املخ ِّدرات ()1999؛ واململكة العربية السعودية ،للمشاركة يف
برنامج تدريـبي متصل بقضايا املخ ِّدرات ()2001؛ واإلمارات
العربية املتحدة ،لتمثيل وزارة الداخلية يف الدورة السادسة
والثالثني للجنة املعنية باالت ِّجار غري املرشوع باملخ ِّدرات ()2001؛
والجامهريية العربية الليبية(ج) للمشاركة يف االحتفال باليوم الدويل
ملكافحة تعاطي املخ ِّدرات واالت ِّجار غري املرشوع بها ()2002؛ وكينيا،
للمشاركة يف الدورتني الثانية عرشة والسابعة عرشة ملؤمتر قادة
(ب) عمالً بقرار الجمعية العامة  19/67املؤ َّرخ  29ترشين الثاين/نوفمرب
ُ ،2012منحت فلسطني صفة دولة مراقبة غري عضو .ويُستخدَم اآلن اسم "دولة
فلسطني" يف جميع وثائق األمم املتحدة.
(ج) منذ  16أيلول/سبتمرب  ،2011اعتُمد اسم "ليبيا" عوضاً عن "الجامهريية
العربية الليبية" كاسم مخترص يُستعمل يف األمم املتحدة.

اإلدارات الوطنية األفريقية ملكافحة املخ ِّدرات ( 2002و)2007؛
وموريشيوس ،لحضور االجتامع الوزاري الثاين ملكافحة املخ ِّدرات
()2004؛ ولبنان ،للمشاركة يف مؤمتر "املخ ِّدرات وباء اجتامعي"
الذي نظَّمته منظَّمة حقوق اإلنسان اللبنانية ()2004؛ وتونس،
للمشاركة يف الدورات السابعة عرشة إىل الحادية والعرشين
للمؤمتر العريب لقادة إدارات مكافحة املخ ِّدرات ()2007-2003؛
والواليات املتحدة ()2004؛ والنمسا ،لتمثيل الوزارة يف الدورات
الخامسة واألربعني والسادسة واألربعني والثامنة واألربعني
والتاسعة واألربعني والخمسني للجنة املخ ِّدرات ()2007-2002؛
واململكة العربية السعودية ،بصفته عضوا ً يف منظَّمة علمية إلعداد
مقال عن إجراءات إلقاء القبض والتحقيق ()2007؛ واإلمارات
العربية املتحدة لحضور الندوة اإلقليمية للتخطيط االسرتاتيجي
والتعاوين يف مجال مكافحة املخ ِّدرات ( .)2007عضو يف الصندوق
االستئامين الوطني العام ملكافحة املخ ِّدرات واإلدمان ويف لجنة
تخطيط االسرتاتيجية الوطنية املعنية مبكافحة املخ ِّدرات.
عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام  .)2012عضو يف
اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات ( 2012و.)2014

فرينر سيب
محام (جامعة هايدلربغ،
ُولِ َد يف عام  .1943من مواطني أملانياٍ .
أملانيا ،وجامعة لوزان ،سويرسا ،ومعهد الدراسات األوروبية يف
جامعة تورينو ،إيطاليا).
ِ
محاض مساعد يف القانون العام ،جامعة ريغنسبورغ
تول وظائف إدارية عليا يف ع َّدة وزارات اتحادية
(َّ .)1977-1971
( .)2008-1977رئيس قسم القانون املعني باملخ ِّدرات والشؤون
الدولية يف مجال العقاقري املخ ِّدرة يف وزارة الصحة االتحادية
()2008-2001؛ املراسل الدائم ألملانيا يف فريق التعاون ملكافحة
إساءة استعامل املخ ِّدرات واالت ِّجار غري املرشوع بها (فريق
بومبيدو) التابع ملجلس أوروبا ()2008-2001؛ املراسل القانوين
ألملانيا يف قاعدة البيانات القانونية األوروبية املعنية باملخ ِّدرات،
لشبونة ()2008-2002؛ رئيس الفريق املوحد املعني باملخ ِّدرات
التابع لالتحاد األورويب أثناء رئاسة أملانيا ملجلس االتحاد األورويب
منسق الوفد األملاين إىل لجنة املخ ِّدرات (.)2009-2001
()2007؛ ِّ
خبري استشاري لدى وزارة الصحة االتحادية األملانية واملف َّوض
لدى الحكومة االتحادية املعني باملخ ِّدرات يف املسائل الدولية
للمخ ِّدرات ()2009-2008؛ خبري استشاري يف مسائل املخ ِّدرات
لدى الوكالة األملانية للتعاون الدويل ()2011-2008؛ شارك
بصفة خبري يف ع َّدة مشاريع لالتحاد األورويب بشأن مكافحة
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املخ ِّدرات ،مثل مرشوع "تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة
تعاطي املخ ِّدرات يف رصبيا" ،وبرنامج العمل ملكافحة املخ ِّدرات
يف آسيا الوسطى.
عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام  .)2012عضو يف
اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات (منذ عام  .)2012مق ِّرر الهيئة
( .)2013النائب األول لرئيس الهيئة (.)2014

فريوج سومياي
ُولِ َد يف عام  .1953من مواطني تايلند .متقاعد من منصب األمني
العام املساعد إلدارة األغذية والعقاقري يف وزارة الصحة العامة
متخصص يف وبائيات
يف تايلند .خبري يف علم األدوية الرسيري
ِّ
املخ ِّدرات ،أستاذ يف جامعة ماهيدول (منذ عام .)2001
حائز عىل اإلجازة العلمية يف الكيمياء ( ،)1976جامعة تشيانغ
ماي ،ويف الصيدلة ( ،)1979جامعة مانيال املركزية .ماجستري يف
علم األدوية الرسيري ( ،)1983جامعة شواللونغورن .ث ُ َّم تلقَّى
التمرين يف وبائيات أمراض تعاطي املخ ِّدرات ،جامعة سانت
جورج يف لندن .)1989( ،دكتوراه يف السياسة العامة للصحة
وإدارة الشؤون الصحية ( ،)2009املعهد الوطني لإلدارة .عضو يف
رابطة الصيدلة يف تايلند .عضو يف جمعية علم األدوية والطب
العالجي يف تايلند .عضو يف جمعية علم السموم يف تايلند .مؤلِّف
تسعة كتب يف مجال الوقاية من تعاطي املخ ِّدرات ومكافحتها،
ومنهاD Drugging Drinks: Handbook for Predatory Drugs :
Prevention and Déjà vu: A Complete Handbook for
Clandestine Chemistry, Pharmacology and Epidemiology
 .of LSDيكتب بصفة منتظمة يف مجلة Food and Drug
 .Administration Journalحائز لجائزة رئيس الوزراء يف مجال
التثقيف بشأن املخ ِّدرات والوقاية من تعاطيها (.)2005

األدوية يف الطب الرسيري والسياسة العامة الطبية ،جامعة غادجا
مادا ،يوغياكارتا .وتشمل مؤهالتها العلمية الصيدلة ()1979؛
التخصص يف علم األدوية ()1985؛ الدكتوراه يف علم الحرائك
ُّ
الدوائية الرسيرية ()1994؛ شهادة علمية يف السياسة العامة الطبية
(ِ .)1997
محاضة يف علم األدوية/علم األدوية الرسيري (منذ عام
)1980؛ ُمرشِفة عىل أكرث من  130أطروحة ماجستري ودكتوراه يف
مجاالت السياسة العامة الطبية واألدوية األساسية ،وعلم األدوية
الرسيري ،واالقتصاديات الدوائية ،واإلدارة الصيدالنية.
عضو يف فريق الخرباء االستشاري للسياسة العامة الطبية واإلدارة
الطبية ،التابع ملنظمة الصحة العاملية .عضو يف املجلس االستشاري
للشبكة الدولية لرتشيد استعامل العقاقري ( ،)INRUDعضو يف
لجنة خرباء منظمة الصحة العاملية بشأن اختيار األدوية األساسية
واستعاملها ( 2002و 2003و 2005و .)2007عضو يف لجنة خرباء
منظمة الصحة العاملية بشأن االرتهان للمخ ِّدرات ( 2002و.)2006
عضو يف فرقة عمل مرشوع األمم املتحدة بشأن فريوس نقص
املناعة البرشية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (األيدز) واملالريا
والسل وسبل الحصول عىل األدوية األساسية (فرقة العمل )5
ُّ
( .)2005-2001خبرية استشارية يف برامج األدوية األساسية
والرتويج لرتشيد استعامل األدوية يف بنغالديش (،)2007-2006
وكمبوديا ( ،)2008-2001والصني ( ،)2008-2006وفيجي (،)2009
وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية ( ،)2003-2001ومنغوليا
( ،)2008-2006والفلبني ( .)2007-2006خبرية استشارية يف
السياسة العامة الدوائية وتقييم العقاقري يف كمبوديا ( 2003و2005
و ،)2007والصني ( ،)2003وإندونيسيا ( ،)2006-2005وفييت نام
منسقة شؤون التدريب يف ع َّدة دورات تدريبية دولية
(ِّ .)2003
يف السياسة العامة الدوائية والرتويج لرتشيد استعامل األدوية ،مبا
يف ذلك دورات ،تابعة ملنظمة الصحة العاملية والشبكة الدولية
لرتشيد استعامل العقاقري ،يف مجال ترشيد استعامل األدوية
( ،)2007-1994ودورات تدريبية عن اللجان املعنية بالعقاقري
واألساليب العالجية يف املستشفيات ( ،)2007-2001ودورات
تدريبية دولية عن السياسة العامة الدوائية (.)2003-2002

عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام  .)2010عضو
يف اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات (منذ عام  )2010ث ُ َّم رئيسها
( 2012و .)2014رئيس اللجنة املالية واإلدارية ( .)2011النائب
الثاين لرئيس الهيئة ( 2012و .)2014رئيس اللجنة املالية واإلدارية
( 2011و.)2013

عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات ( 2012-2007ومنذ عام
 .)2013عضو يف اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات (2011-2008
ومنذ عام  ،)2013ث ُ َّم نائبة لرئيس اللجنة ( )2009ث ُ َّم رئيسة للجنة
( 2010و .)2013مق ِّررة الهيئة ( 2011و.)2014

رسي سورياوايت

فرانشيسكو إي تومي

ُولِ َدت يف عام  .1955من مواطني إندونيسيا .أستاذة ورئيسة قسم
السياسة العامة الطبية واإلدارة الطبية ،مديرة مركز دراسات علم

ُولِ َد يف عام  .1943من مواطني كولومبيا والواليات املتحدة .حائز
عىل شهاديت البكالوريوس والدكتوراه يف االقتصاد .عضو أقدم
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املنسق يف
يف األكادميية الكولومبية للعلوم االقتصادية والعضو ِّ
األكادميية امللكية للعلوم السياسية واألخالقية (إسبانيا).
عمل أستاذا ً يف جامعة تكساس وجامعة روساريو (بوغوتا) وجامعة
والية كاليفورنيا يف مدينة تشيكو .عمل مل َّدة  15عاماً يف إدارة
األبحاث يف البنك الدويل وإدارة األبحاث يف مرصف التنمية للبلدان
مؤسس ومدير مركز األبحاث والرصد املعني باملخ ِّدرات
األمريكيةِّ .
والجرمية يف جامعة روساريو (آب/أغسطس  - 2004كانون األول/
منسق األبحاث يف الربنامج العاملي ملكافحة غسل
ديسمرب )2007؛ ّ
منسق تقرير املخ ِّدرات
األموال وعائدات الجرمية ومتويل اإلرهاب؛ ّ
العاملي ،مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،فيينا
(آب/أغسطس  - 1999أيلول/سبتمرب )2000؛ باحث يف معهد
األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتامعية ،جنيف (حزيران/يونيه
 - 1991كانون األول/ديسمرب  ،)1992أع َّد دراسة مقارنة للمخ ِّدرات
غري القانونية يف ستة بلدان؛ زميل باحث يف مركز وودرو ويلسون
الدويل ملع ِّدي الدراسات (آب/أغسطس  - 1996متوز/يوليه )1997؛
منسق أبحاث ،برنامج أبحاث يف التأثري االقتصادي للمخ ِّدرات غري
ّ
القانونية يف بلدان األنديز ،برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،بوغوتا
(ترشين الثاين/نوفمرب  - 1993كانون الثاين/يناير .)1996
ألَّف كتابني وشارك يف تأليف كتاب عن املخ ِّدرات غري القانونية
يف كولومبيا ويف منطقة بلدان األنديز .ح َّرر أيضاً ثالثة مجلدات،
وكتب أكرث من  60مقال ًة صحفي ًة أكادميي ًة وفصالً من كتب عن
تلك املواضيع.
عضو يف مؤسسة فريدريك إبريت ،مرصد الجرمية املنظَّمة يف
أمريكا الالتينية والكاريبي (منذ  ،)2008ويف مجلس جدول
األعامل العاملي بشأن الجرمية املنظَّمة التابع للمنتدى االقتصادي
العاملي (.)2014-2012
عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام  .)2012مق ِّرر
الهيئة ( .)2012عضو يف اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات (.)2013
عضو يف اللجنة املالية واإلدارية (.)2014

راميوند يانس
ُولِ َد يف عام  .1948من مواطني بلجيكاُ .مجاز يف فقه اللغات
الجرمانية ويف الفلسفة (.)1972
تول املناصب التالية يف وزارة الخارجية البلجيكيةُ :ملحق يف
َّ
جاكارتا ()1981-1978؛ نائب عمدة مدينة لييج ()1989-1982؛

قنصل يف طوكيو ()1994-1989؛ قنصل وقائم باألعامل يف
لكسمربغ ()2003-1999؛ رئيس وحدة املخ ِّدرات يف وزارة
الخارجية ( 1999-1995و)2007-2003؛ رئيس مجموعة دبلن
()2006-2002؛ رئيس الفريق العامل التابع لالتحاد األورويب
املعني بالتعاون يف مجال سياسات العقاقري ،أثناء رئاسة
بلجيكا لالتحاد األورويب؛ مسؤول عن التنسيق الوطني لعملية
التصديق عىل اتفاقية املؤثِّرات العقلية لسنة  1971واتفاقية
األمم املتحدة ملكافحة االت ِّجار غري املرشوع يف املخ ِّدرات
واملؤثِّرات العقلية لسنة  1988وتنفيذهام ()1998-1995؛
مسؤول االتصال بني وزارة الخارجية والرشطة الوطنية بشأن
ضباط االتصال املعنيني باملخ ِّدرات يف السفارات البلجيكية
()2005-2003؛ شارك يف اإلجراء املشرتك بني أعضاء االتحاد
األورويب بشأن املخ ِّدرات االصطناعية الجديدة لبدء العمل
بنظام إنذار مبكر من أجل تنبيه الحكومات إىل ظهور مخ ِّدرات
اصطناعية جديدة ()1999؛ مشارك يف إنشاء آلية التعاون
بشأن املخ ِّدرات بني االتحاد األورويب ومنطقة أمريكا الالتينية
والكاريبي ( .)1999-1997كتب مقاالت و ُخطباً عديدة ،منها:
" )2004( "The future of the Dublin Groupو "Is there
anything such as a European Union Common Drug
 .)2005( "Policyعضو يف الوفد البلجييك لدى لجنة املخ ِّدرات
()2007-1995؛ شارك يف كل الدورات التحضريية (بشأن
املنشِّ طات األمفيتامينية ،والسالئف ،والتعاون القضايئ ،وغسل
األموال ،وخفض الطلب عىل املخ ِّدرات ،والتنمية البديلة)
لدورة الجمعية العامة االستثنائية العرشين؛ ويف حلقة االتحاد
األورويب الدراسية حول أفضل املامرسات يف إنفاذ قوانني
املخ ِّدرات من جانب سلطات إنفاذ القوانني ،هلسنيك ()1999؛
ويف املؤمترين املشرتكني بني االتحاد األورويب والجامعة اإلمنائية
للجنوب األفريقي حول التعاون يف مجال مراقبة املخ ِّدرات،
ماباتو ،جنوب أفريقيا ( )1995وغاباروين ()1998؛ ويف املوائد
املستديرة املشرتكة بني مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات
والجرمية وميثاق باريس ،يف بروكسيل ( )2003وطهران
واسطنبول ()2005؛ ويف اجتامعات الحوار الرفيع املستوى
بشأن املخ ِّدرات بني جامعة دول األنديز واالتحاد األورويب،
ليام ( )2005وفيينا (.)2006
عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام  .)2007عضو يف
اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات ( .)2010-2007عضو يف اللجنة
املالية واإلدارية ( .)2009-2007مق ِّرر الهيئة ( .)2010النائب
األول لرئيس الهيئة ( .)2011رئيس الهيئة ( 2012و.)2013
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ُن ْبذة عن الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات
هيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات هي هيئة رقابية مستقلَّة شبه
قضائية ،أُنشئت تعاهديًّا من أجل رصد تنفيذ املعاهدات الدولية
ملراقبة العقاقري .وكانت هناك منظَّامت سالفة لها يف إطار املعاهدات
السابقة ملراقبة املخ ِّدرات ،يرجع تاريخها إىل عهد عصبة األمم.

تركيبتها
تتألَّف الهيئة من ثالثة عرش عضوا ً ينتخبهم املجلس االقتصادي
واالجتامعي ويعملون بصفتهم الشخصية ال كممثّلني لحكوماتهم.
ويُنتخب ثالثة أعضاء من ذوي الخربة يف ميدان الطب أو علم
العقاقري أو املستحرضات الصيدالنية من قامئة أشخاص ترشِّ حهم
منظَّمة الصحة العاملية ،وعرشة أعضاء من قامئة األشخاص الذين
ترشِّ حهم الحكومات .وأعضاء الهيئة هم أشخاص يحظون بثقة
الجميع ملا يتحلَّون به من كفاءة وحياد وتن ُّزه عن الغرض .ويتَّخذ
كل الرتتيبات الالزمة لضامن االستقالل
املجلس ،بالتشاور مع الهيئةَّ ،
ُ
التقني التام للهيئة يف أداء وظائفها .وللهيئة أمانة تساعدها عىل
القيام مبهامها الوظيفية ذات الصلة باملعاهدات .وأمانة الهيئة هي
كيان إداري تابع ملكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية،
لكنها ليست مسؤولة إالَّ أمام الهيئة بشأن تقديم تقاريرها عن
املسائل املوضوعية .وتتعاون الهيئة يف العمل عىل نحو وثيق
مع مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية يف إطار
الرتتيبات التي اعتمدها املجلس يف قراره  .48/1991كام تتعاون
مع هيئات دولية أخرى معن َّية مبراقبة املخ ِّدرات ،ال تقترص عىل
املجلس ولجنة املخ ِّدرات التابعة لــه ،بل تشمل أيضاً وكاالت
املتخصصة ذات الصلة ،وخصوصا منظَّمة الصحة
األمم املتحدة
ِّ
العاملية .وهي تتعاون أيضاً مع هيئات خارج منظومة األمم
املتحدة ،وبخاصة املنظَّمة الدولية للرشطة الجنائية (اإلنرتبول)
واملنظَّمة العاملية للجامرك.

وظائفها
أُرسيت وظائف الهيئة يف املعاهدات التالية :االتفاقية الوحيدة
للمخ ِّدرات لسنة  1961بصيغتها املع َّدلة بربوتوكول سنة 1972؛
واتفاقية املؤثِّرات العقلية لسنة 1971؛ واتفاقية األمم املتحدة
ملكافحة االتِّجار غري املرشوع يف املخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية لسنة
 .1988وعىل وجه العموم ،تقوم الهيئة مبا ييل:
(أ) فيام يتعلق بصنع املخ ِّدرات وتجارتها واستعاملها
بطريقة مرشوعة ،تسعى الهيئة ،بالتعاون مع الحكومات ،إىل ضامن
توافر إمدادات كافية من العقاقري لالستعامالت الطبية والعلمية،

وضامن عدم حدوث ترسيب للعقاقري من املصادر املرشوعة
إىل القنوات غري املرشوعة .وتقوم الهيئة أيضاً برصد مراقبة
الحكومات عىل الكيمياويات املستخ َدمة يف صنع املخ ِّدرات
بطريقة غري مرشوعة ،وتساعدها عىل منع ترسيب تلك املواد
إىل االت ِّجار غري املرشوع؛
(ب) فيام يتعلق بصنع املخ ِّدرات واالتِّجار بها
واستعاملها بطريقة غري مرشوعة ،تح ِّدد الهيئ ُة َم ِ
واطن الضعف يف
نظم املراقبة الوطنية والدولية ،وتسهم يف تصحيح تلك األوضاع.
تتول الهيئة أيضاً مسؤولية تقييم الكيمياويات املستخدمة يف صنع
َّ
املخ ِّدرات بطريقة غري مرشوعة ،بغية تقرير ما إذا كان ينبغي
إخضاعها للمراقبة الدولية.
واضطالعاً مبسؤولياتها ،تقوم الهيئة مبا ييل:
(أ) تدير نظام تقديرات للمخ ِّدرات ونظام تقييم طوعي
للمؤثِّرات العقلية ،وترصد األنشطة املرشوعة املتعلقة بالعقاقري
من خالل نظام بيانات إحصائية ،بهدف مساعدة الحكومات عىل
تحقيق جملة أمور ،ومنها توازن بني العرض والطلب؛
(ب) ترصد وتش ِّجع التدابري التي تتَّخذها الحكومات
ملنع ترسيب املواد التي يكرث استخدامها يف صنع املخ ِّدرات
واملؤثِّرات العقلية بطريقة غري مرشوعة ،وتق ِّيم تلك املواد لتقرير
ما إذا كان يلزم إجراء تغيريات يف نطاق مراقبة املواد املدرجة يف
الجدولني األول والثاين من اتفاقية سنة 1988؛
(ج) تحلِّل املعلومات املق َّدمة من الحكومات أو هيئات
املتخصصة أو غريها من املنظَّامت الدولية
األمم املتحدة أو وكاالتها
ِّ
املختصة ،للتأكُّد من تنفيذ الحكومات ألحكام املعاهدات الدولية
َّ
ملراقبة املخ ِّدرات تنفيذا ً وافياً ،وتويص بالتدابري العالجية املناسبة؛
(د) ت ُقيم حوارا ً مستم ًّرا مع الحكومات ملساعدتها
عىل التق ُّيد بالتزاماتها مبقتىض املعاهدات الدولية ملراقبة
املخ ِّدرات ،وتويص عند االقتضاء بتقديم مساعدة تقنية أو مالية
تحقيقاً لهذه الغاية.
من واجبات الهيئة أن تطلب إيضاحات يف حال حدوث انتهاكات
ظاهرة ألحكام املعاهدات ،وأن تقرتح التدابري العالجية املناسبة
عىل الحكومات التي ال تط ِّبق أحكام املعاهدات تطبيقاً تا ًّما أو
التي تواجه صعوبات يف تطبيقها ،وأن تساعد الحكومات عند
االقتضاء عىل تذليل تلك الصعوبات .عىل أنه يجوز للهيئة أن تنبِّه
األطراف املعنية إ ْن الحظت عدم اتِّخاذ التدابري الالزمة لعالج وضع
خطري ،وأن تسرتعي اهتامم لجنة املخ ِّدرات واملجلس االقتصادي
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واالجتامعي لذلك األمر .وكمالذ أخري ،تخ ِّول املعاهدات الهيئة أن
	 :1992إضفاء املرشوعية عىل استخدام العقاقري لألغراض
غري الطبية
مقص أو تصدير
أي بلد ِّ
تويص األطراف بوقف استرياد العقاقري من ِّ
كل األحوال ،تعمل الهيئة يف تعاون
العقاقري إليه أو كليهام .ويف ِّ
 :1993أهمية خفض الطلب عىل املخ ِّدرات
وثيق مع الحكومات.
وتساعد الهيئ ُة اإلدار ِ
ات الوطني َة عىل الوفاء بالتزاماتها مبوجب
االتفاقيات .ولهذه الغاية ،تقرتح الهيئة تنظيم حلقات تدارس
وبرامج تدريبية إقليمية للمسؤولني اإلداريني عن مراقبة املخ ِّدرات
وتشارك يف تلك الحلقات والربامج.

 :1994تقييم فعالية املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات
 :1995إعطاء املزيد من األولوية ملكافحة غسل األموال
 :1996تعاطي املخ ِّدرات ونظام العدالة الجنائية

	 :1997منع تعاطي املخ ِّدرات يف بيئة تتَّسم برتويج
تقاريرهـا
املخ ِّدرات غري املرشوعة
تقيض املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات بأن تع َّد الهيئة تقريرا ً
	 :1998املراقبة الدولية للمخ ِّدرات :يف املايض والحارض
سنويًّا عن أعاملها .ويتض َّمن التقرير السنوي تحليالً ألوضاع
واملستقبل
تظل الحكومات عىل
مراقبة املخ ِّدرات يف جميع أنحاء العامل ،يك َّ
علم باألوضاع القامئة واملحتملة التي قد تع ِّرض للخطر أهداف
 :1999التح ُّرر من األمل واملعاناة
املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات .وتلفت الهيئ ُة انتبا َه
 :2000فرط استهالك العقاقري الخاضعة للمراقبة الدولية
الحكومات إىل الثغرات و َم ِ
واطن الضعف يف املراقبة الوطنية ويف
التقيُّد بأحكام املعاهدات ،كام تق ِّدم اقرتاحات وتوصيات لتحسني
	 :2001العوملة والتكنولوجيات الجديدة :التح ِّديات أمام
األوضاع عىل الصعيدين الوطني والدويل .ويستند التقرير السنوي
إنفاذ قوانني املخ ِّدرات يف القرن الحادي والعرشين
إىل املعلومات التي تق ِّدمها الحكومات إىل الهيئة وإىل كيانات
األمم املتحدة وسائر منظَّامتها .كام ت ُستخدم فيه معلومات مق َّدمة
 :2002العقاقري غري املرشوعة والتنمية االقتصادية
من خالل منظَّامت دولية أخرى ،مثل اإلنرتبول واملنظَّمة العاملية
	 :2003املخ ِّدرات والجرمية والعنف :التأثري عىل املستوى
للجامرك ،وكذلك من خالل املنظَّامت اإلقليمية.
الجزيئ
مفصلة ،تتض َّمن
يُستك َمل تقري ُر الهيئة السنوي بتقارير تقنية َّ
	 :2004تكامل اسرتاتيجيات خفض العرض والطلب :تخطِّي
بيانات عن الحركة املرشوعة يف تداول املخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية
مفهوم النهج املتوازن
الالزمة لألغراض الطبية والعلمية ،مع تحليل لتلك البيانات من
جانب الهيئة .وتلك البيانات الزمة لحسن سري نظام مراقبة الحركة
 :2005التنمية البديلة ومصادر الرزق املرشوعة
املرشوعة للمخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية ،مبا يف ذلك منع ترسيبها
إىل القنوات غري املرشوعة .عالوة عىل ذلك ،تقيض أحكام املادة
	 :2006العقاقري املراقبة دوليًّا والسوق غري الخاضعة
 12من اتفاقية سنة  1988بأن تق ِّدم الهيئ ُة إىل لجنة املخ ِّدرات
للتنظيم الرقايب
تقريرا ً سنويًّا عن تنفيذ تلك املادة .وذلك التقرير ،الذي يق ِّدم
 :2007مبدأ التناسب والجرائم املتصلة باملخ ِّدرات
عرضاً لنتائج رصد السالئف والكيمياويات التي يكرث استخدامها
يف الصنع غري املرشوع للمخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية ،يُنرش أيضاً
	 :2008االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات :التاريخ
كملحق للتقرير السنوي.
واإلنجازات والتح ِّديات
خصص الفصل األول من التقرير السنوي ملسألة
ومنذ عام  ،1992يُ َّ
 :2009الوقاية األولية من تعاطي املخ ِّدرات
مح َّددة تتعلق مبراقبة املخ ِّدرات تبدي بشأنها الهيئ ُة استنتاجاتها
وتوصياتها من أجل اإلسهام يف املناقشات والقرارات املتعلقة
 :2010املخ ِّدرات والفساد
بسياسات مراقبة املخ ِّدرات عىل الصعيد الوطني واإلقليمي
والدويل .وفيام ييل بيان باملواضيع التي عولجت يف التقارير
	 :2011التامسك والتفكُّك االجتامعيان واملخ ِّدرات غري
املرشوعة
السنوية السابقة:
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 :2012املسؤولية املشرتكة عن املراقبة الدولية للمخ ِّدرات
 :2013العواقب االقتصادية لتعاطي املخ ِّدرات
الفصل األول من تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات
ُ
ويحمل
لعام  2014عنوان "اتِّباع نهج شامل ومتكامل ومتوازن يف التص ِّدي
ملشكلة املخ ِّدرات العاملية".
الفصل الثاين تحليالً لسري عمل النظام الدويل ملراقبة
ُ
ويق ِّدم
املخ ِّدرات استنادا ً يف املقام األول إىل معلومات ت ُطالَب الحكومات
بتقدميها مبارش ًة إىل الهيئة وفقاً للمعاهدات الدولية ملراقبة
وينصب الرتكيز فيه عىل املراقبة عىل صعيد العامل
املخ ِّدرات.
ُّ
لجميع األنشطة املرشوعة ذات الصلة باملخ ِّدرات واملؤثِّرات

العقلية وكذلك الكيمياويات املستع َملة يف صنع تلك املخ ِّدرات
عىل نحو غري مرشوع.
الفصل الثالث بعضاً من أه ِّم التط ُّورات يف مجال تعاطي
ُ
ويعرض
املخ ِّدرات واالت ِّجار بها ،والتدابري التي اتَّخذتها الحكومات
لتنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات من خالل التص ِّدي
لتلك املشاكل.
الفصل الرابع فيق ِّدم التوصيات الرئيسية التي و َّجهتها
ُ
أ َّما
الهيئة إىل الحكومات ومكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات
والجرمية ومنظَّمة الصحة العاملية وسائر املنظَّامت الدولية
واإلقليمية املعنيَّة.

منظومة األمم املتحدة وجهازا مراقبة املخ ِّدرات وأمانتهام
الجمعية العامة
املجلس االقتصادي
واالجتامعي
الهيئة (“اإلنسيب”)

املكتب(أ)/أمانة اإلنسيب
املفتاح:

(أ)
(ب)

لجنة املخ ِّدرات

(ب)

ارتباط (إداري أو بنيوي) مبارش
عالقة إبالغ وتعاون ومشورة
مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية.
أمانة الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (اإلنسيب) ُتقدِّم تقارير عن املسائل املوضوعية إىل اإلنسيب فقط.

250

**1408035

درات
الهيئة الدولية لمراقبة المخ ِّ

الهيئ ُة الدولي ُة ملراقبة املخ ِّدرات هي الهيئ ُة الرقابي ُة املستق َّل ُة التي ُتعنى برصد تنفيذ املعاهدات الدولية
ملراقبة املخ ِّدرات .وقد ُأنشئت الهيئ ُة يف عام  1968مبقتىض االتفاقية الوحيدة للمخ ِّدرات لسنة .1961
وقد كانت هناك َّ
منظامت سالفة لها ُأنشئت مبوجب املعاهدات السابقة ملراقبة املخ ِّدرات ويرجع تاريخها إىل
عهد عصبة األمم.
وتنرش الهيئ ُة ،استناداً إىل أنشطتها ،تقريراً سنو ًّيا تحيله ،عن طريق لجنة املخ ِّدرات ،إىل املجلس االقتصادي
التقرير دراس ًة استقصائي ًة شامل ًة عن حالة مراقبة املخ ِّدرات
واالجتامعي التابع لألمم املتحدة .و ُيق ِّدم
ُ
والتنبؤ بها،
يف مختلف أنحاء العامل .وتحاول الهيئ ُة ،بوصفها هيئ ًة محايدةً ،تحدي َد االتجاهات الخطرية
ُّ
ثم تقرتح التدابري التي يلزم ا ِّتخاذها بشأنها.
ومن َّ
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