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تصدير
نقاش عىل نطاق عاملي بشأن “السياسة الحكيمة يف مجال املخ ِّدرات” .وسوف تشارك الهيئة الدولية
حاليا ٌ
هناك ًّ
ملراقبة املخ ِّدرات (الهيئة) يف هذا النقاش ،نظراً للوالية املس َندة إليها ليك ُتعنى برصد تنفيذ االتفاقيات الدولية الثالث
ملراقبة املخ ِّدرات ورصد االمتثال لهذه االتفاقيات.
قررت الجمعية العامة أن َتعقد دور ًة استثنائي ًة بشأن مشكلة املخ ِّدرات العاملية يف نيسان/أبريل  2016من أجل
وقد َّ
املحرز يف تنفيذ اإلعالن السيايس وخطة العمل بشأن التعاون الدويل صوب اسرتاتيجية متكاملة
استعراض ُّ
التقدم َ
ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخ ِّدرات العاملية لعام  ،2009ومن أجل تقييم اإلنجازات املحقَّقة والتح ِّديات القامئة يف
مواجهة مشكلة املخ ِّدرات العاملية ،ضمن إطار االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخ ِّدرات وغريها من الصكوك ذات
الصلة الصادرة عن األمم املتحدة .وينبغي أن ُتفيض الدورة االستثنائية ،التي سوف تفحص السياسة العامة بشأن
املخ ِّدرات عىل الصعيد العاملي ،إىل إعادة التفكري يف أولويات مراقبة املخ ِّدرات عىل الصعيد العاملي وإعادة تركيزها،
وإىل تعزيز التعاون عىل النطاق العاملي عىل مكافحة تعاطي املخ ِّدرات والجرائم ذات الصلة باملخ ِّدرات ،مع التأكيد
عىل أنَّ القدرة العاملية عىل تسوية هذه القضايا تتط َّلب التزاماً
عامليا متكافئاً.
سياسيا
وقانونيا ًّ
ًّ
ًّ
حاليا بشأن االتجاهات
وتتم َّتع الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات بوضع فريد ِّ
يؤهلها لإلسهام يف املناقشات الجارية ًّ
َ
متبصة
الدولية والتهديدات املستج َّدة يف مضامر مراقبة املخ ِّدرات .وهي ستسهم يف تقديم ما تراكم لديها من نظرات ِّ
مكتسبة طيلة عقود من الزمن يف رصد تنفيذ اتفاقيات مراقبة املخ ِّدرات واستبانة املنجزات والتح ِّديات
وخربات
َ
و َمواطن الضعف يف مراقبة املخ ِّدرات .وسوف تشارك الهيئة يف الدورة االستثنائية والتحضري لها بإبراز وتوضيح ال ُّنهج
واملبادئ التي يقوم عليها النظام الدويل ملراقبة املخ ِّدرات ،وبتقديم توصيات تستند إىل االتفاقيات .وقد دأبت الهيئة،
نش مبقتىض املعاهدات ،عىل العناية ،خصوصاً يف الفصول املواضيعية ،مبعظم الجوانب
يف تقاريرها السنوية ،التي ُت َ
الوثيقة الصلة مبشكلة املخ ِّدرات العاملية ومبعظم النقاط الحرجة يف النقاش الجاري بشأن “السياسة الحكيمة يف
إصدار هذا التقرير السنوي للهيئة لعام  2015والتقرير السنوي عن السالئف()1
مجال املخ ِّدرات” .وكذلك فإنَّ
()2
والتقرير املك ِّمل عن توافر العقاقري الخاضعة للمراقبة الدوليةَّ ،إنا هو جزء من إسهام الهيئة يف الدورة االستثنائية
ويف مناقشات السياسة العامة الوشيكة االنعقاد.
ويحتوي تقرير الهيئة هذا لعام  2015عىل فصل مواضيعي عن صحة البرش ورفاههم ونظام املراقبة الدولية
للمخ ِّدرات .وهو ُي ِّبي أنَّ الشاغل املتعلق بالصحة والرفاه يكمن يف صميم نظام املراقبة الدولية للمخ ِّدرات .وتؤ ِّكد
الهيئة أنَّ النظام القائم ،إذا ما ُنفِّذ كل ًِّّيا ،يسهم يف حامية صحة الناس ورفاههم يف العامل قاطب ًة ويضمن ا ِّتباع نُهج
وطنية متوازنة تضع يف الحسبان الظروف االقتصادية االجتامعية والثقافية االجتامعية املحلية.
وحتى عىل الرغم من التح ُّول الدائم الذي يكتنف َم َعالِم مشكلة املخ ِّدرات ،فقد أثبتت اتفاقيات السنوات 1961
و 1971و 1988قيمتها باعتبارها اللبنة األساسية يف بنيان التعاون الدويل بشأن السياسة العامة امل َّتبعة بخصوص
املخ ِّدرات .كام أنَّ تصديق الدول عىل هذه االتفاقيات الذي يكاد يكون عاملي النطاق يؤ ِّكد أنَّ الرغبة يف التص ِّدي
ملشكلة املخ ِّدرات العاملية هي رغبة مشرتكة عىل الصعيد العاملي .وقد ج َّددت ُ
الدول بانتظام تأكي َد التزامها بالعمل
ضمن إطار االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخ ِّدرات واإلعالنات السياسية.
ومن خالل تقييم اإلنجازات والتح ِّديات يف نظام مراقبة املخ ِّدرات الراهن ،خلصت الهيئة إىل أنَّ مراقبة التجارة
املرشوعة الدولية بالعقاقري املخ ِّدرة واملؤ ِّثرات العقلية والسالئف قد أحرزت نجاحاً ال ميكن نكرانه ،إذ ال تجري اليوم
ُّأي عملية جديرة باملالحظة يف ترسيب تلك املواد من القنوات املرشوعة إىل القنوات غري املرشوعة .أ َّما مع َّدل توفري
العقاقري املخ ِّدرة واملؤ ِّثرات العقلية وتيسري الحصول عليها لألغراض الطبية فهو غري ُم ٍ
رض الب َّتة عىل املستوى العاملي.
كذلك ،فإنَّ الهدف املنشود واملتمثِّل يف تحقيق انخفاض ملحوظ يف الطلب عىل املخ ِّدرات وعرضها غري املرشوعني
مل يتحقَّق .وأخرياً ،هناك العديد من التح ِّديات الجديدة الناشئة ،ومنها مث ًال املؤ ِّثرات النفسانية.
(((
(((
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املتوخاة يف اإلعالنات
بيد أنَّ الهيئة عىل اقتناع بأنَّ هذه التح ِّديات ميكن مواجهتها بتنفيذ االتفاقيات واملبادئ
َّ
السياسية تنفيذاً كام ًال .فنظام مراقبة املخ ِّدرات هو نظام متوازن ،يرمي إىل تحسني الصحة والرفاه لعموم الناس،
الجامعية واالمتثال ملعايري حقوق اإلنسان الدولية .فتنفيذ
باالستناد إىل املبادئ األساسية للتناسب واملسؤولية َ
هذا النظام َّإنا يعني وضع صحة البرش ورفاههم يف صميم سياسات املخ ِّدرات ،وتطبيق نُهج شاملة ومتكاملة
ومتوازنة يف صوغ سياسة عامة بشأن مراقبة املخ ِّدرات ،وتعزيز معايري حقوق اإلنسان ،وإسناد أولوية أعىل للوقاية
والعالج وإعادة التأهيل والح ّد من العواقب السلبية لتعاطي املخ ِّدرات ،وتدعيم التعاون الدويل باالستناد إىل مبدأ
املسؤولية املشرتكة.
وتأخذ الدول األطراف يف املعاهدات بقدر من املرونة يف تفسري املعاهدات وتنفيذها ،ضمن الحدود التي رسمتها هي
وتنص املعاهدات عىل بدائل للعقاب :إذ إ َّنها ال تشرتط حبس
ذاتها وا َّتفقت عليها أثناء املفاوضات عىل املعاهداتُّ .
متعاطي املخ ِّدرات عىل ُجرم تناول املخ ِّدرات أو عىل أفعال جرمية بسيطة .كام أنَّ الدول ميكنها أن تلجأ ،بدالً من
اإلدانة أو العقاب أو باإلضافة إليهام ،إىل ا ِّتخاذ تدابري بشأن منع إساءة استعامل املخ ِّدرات وبشأن التثقيف ،والعمل
املترضرين من املخ ِّدرات وعالجهم وتوفري الرعاية الالحقة لهم وإعادة تأهيلهم
يف وقت مبكر عىل معرفة األشخاص
ِّ
يخص الجزاءات التي
معينة لالختيار فيام ُّ
وإعادة إدماجهم يف املجتمع .وإضافة إىل ذلك أيضاً ،لدى الدول فسحة َّ
تتضمنها نُظمها القانونية.
تطبقها عىل السلوك املخالف للقانون ،رهناً مببادئها الدستورية واملفاهيم األساسية التي َّ
ِّ
لنص اتفاقيات مراقبة املخ ِّدرات
اميا عىل الحكومات هو أن ُتويل االعتبار الواجب ِّ
ومن َث َّم فإنَّ األمر الذي يظلُّ إلز ًّ
وروحها معاً لدى وضع السياسات العامة يف املستقبل .وسوف يكون متاحاً للدول باستمرار أن تأخذ بال ُّنهج العملية
والعملياتية الخاصة بها يف التص ِّدي ملشاكل املخ ِّدرات املحلية ،ولكن االمتثال لالتفاقيات يعني تنفيذ املبادئ التي
تتضمنها تنفيذاً تا ًّما.
تنهض عليها وااللتزامات التي َّ
تبي بجالء أنَّ مراقبة املخ ِّدرات
وينبغي للدورة االستثنائية أن تؤ ِّكد مج َّدداً هذه املبادئ .كام ينبغي للحكومات أن ِّ
هي مسؤولية مشرتكة فيام بني الدول كافة ،وأنَّ الحكومات ميكنها معاً أن تر ِّكز عىل تحديد التدابري الرامية إىل تنفيذ
االتفاقيات تنفيذاً تا ًّما.
والهيئ ُة ،إذ تدرك أنَّ إطار االتفاقيات كان ُيساء تفسريه أحياناً ،فهي تعتقد أنَّ الدورة االستثنائية سوف تتيح فرص ًة
سانح ًة للتشديد عىل أنَّ العمل بروح مضمون االتفاقيات واإلعالنات السياسية – ْأي تعزيز صحة البرش ورفاههم –
َّإنا يرتكز عىل مقدرة الدول عىل إقرار سياسات ومامرسات تستند إىل أدلة وشواهد .و ُيظهر الفصل األول من هذا
املنشورْ ،أي من تقرير الهيئة السنوي لعام  ،2015أنَّ اإلطار الحايل شامل ومتامسك عىل ح ٍّد سواء ،ويع ِّزز من تطبيق
املعارف العلمية عىل نحو متناسب وباعتدال.
وهذا التقرير ،مع التقرير التكمييل عن توافر العقاقري الخاضعة للمراقبة الدولية والتقرير الخاص بالسالئف ،يق ِّدم
ملح ًة مح َّدث ًة عن أداء النظام الدويل ملراقبة املخ ِّدرات ويوفِّر تحلي ًال لتط ُّورات الوضع فيام يتعلق باملخ ِّدرات يف العامل.
وتتيح هذه التقارير مزيداً من الفهم لدور وعمل الهيئة بوصفها الهيئة املعنية برصد تنفيذ املعاهدات ،وأهمية
امتثال الدول األعضاء لالتفاقيات .ومن َث َّم فإنَّ َّأي مقرتحات ترمي إىل العمل خارج إطار املعاهدات من شأنها أن
تق ِّوض التوافق العريض النطاق الذي يقوم عىل أساسه نظام مراقبة املخ ِّدرات.
إنَّ الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات تتط َّلع ُق ُدماً يف السنوات املقبلة إىل مواصلة الحوار العاملي النطاق والعمل من
خالل الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة املخ ِّدرات العاملية ،عىل وضع مجموعة من اإلجراءات العملية
من أجل مواجهة التح ِّديات الناشئة.
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ملحوظات إيضاحية
مل ت ُؤ َخذ يف االعتبار عند إعداد هذا التقرير البيانات الواردة بعد  1ترشين الثاين/نوفمرب .2015
أي رأي
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
كان من جانب األمانة العامة لألمم املتحدة بشأن املركز القانوين ِّ
القامئة فيها أو بشأن تعيني حدودها أو تخومها.
ويُشار إىل البلدان واملناطق باألسامء التي كانت ت ُستخ َدم رسميًّا عند جمع البيانات ذات الصلة.
وجميع اإلشارات الواردة إىل الدوالر مقصود بها دوالرات الواليات املتحدة األمريكية ما مل يرد غري ذلك.
واستُخدمت يف هذا التقرير املخترصات التالية:
–4 ،3امليثيلني ديوكيس ميثامفيتامني	
	برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس
نقص املناعة البرشية/متالزمة نقص املناعة
املكتسب (األيدز)
ثنايئ إيثيالميد حمض الليرسجيك

MDMA
برنامج األمم املتحدة املشرتك
LSD

مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية	املكتب ،أو املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية

vi

الفصل األول
حماية صحة اإلنسان ورفاهه :التح ِّديات والفرص
في مجال المراقبة الدولية للمخ ِّدرات
ألف– حامية صحة اإلنسان ورفاهه
أهم أهداف االتفاقيات الدولية
هي ُّ
ملراقبة املخ ِّدرات
أهم أهداف
 –1حامية صحة ورفاه الفرد واملجتمع هي ُّ
االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخ ِّدرات .وهناك إشارة إىل هذا
املوضوع يف االتفاقيات جميعهاْ ،أي االتفاقية الوحيدة للمخ ِّدرات
لسنة  )3(١٩٦١واتفاقية املؤ ِّثرات العقلية لسنة  )4(١٩٧١واتفاقية
األمم املتحدة ملكافحة االتِّجار غري املرشوع يف املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات
العقلية لسنة  )5(.1988وتقيض االتفاقيات من الحكومات بأن
عمليا ملنع تعاطي املخ ِّدرات
ت َّتخذ جميع التدابري املمكنة
ًّ
واإلرساع بالكشف عن املتعاطني لها وعالجهم وتوعيتهم ومتابعة
رعايتهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم يف املجتمع (املادة  38من
اتفاقية سنة  1961واملادة  20من اتفاقية سنة  ،)1971باإلضافة
إىل قرص استخدام املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية عىل األغراض
الطبية والعلمية.
املقرر عقد الدورة االستثنائية للجمعية
 –2وملَّا كان من َّ
العامة بشأن مشكلة املخ ِّدرات العاملية يف عام  ،2016فقد
آن األوان لدراسة حالة املخ ِّدرات العاملية وسياسات مراقبة
املخ ِّدرات بعني فاحصة وتقييم كيفية التطبيق العميل للمبادئ
الرئيسية التفاقيات مراقبة املخ ِّدرات والنهج املتوازن الكامن
وتغيت معه السياسات املتعلقة باملخ ِّدرات،
تغي العامل َّ
فيها .لقد َّ
((( االتفاقية الوحيدة للمخ ِّدرات لسنة  ،1961بصيغتها املعدَّلة بربوتوكول
( 1972األمم املتحدة ،مجموعة املعاهدات ،املجلد  ،976الرقم .)14152
((( األمم املتحدة ،مجموعة املعاهدات ،املجلد  ،1019الرقم .14956
((( املرجع نفسه ،املجلد  ،1582الرقم .27627

ولذا من الرضوري النظر يف كيفية تغيري السياسات العامة
ملواجهة التح ِّديات املستج َّدة يف إطار النظام الدويل القائم ملراقبة
املخ ِّدرات ،الذي ال يزال يحظى بدعم جميع دول العامل تقريباً،
عىل الرغم من إساءة فهم أو تفسري أهدافه أحياناً .وتطرح الهيئة
يف هذا الفصل املوضوعي ،بنا ًء عىل استنتاجاتها بشأن مسألة
ا ِّتباع نهج شامل ومتكامل ومتوازن ،التي كانت موضوع تحليل
يف تقرير الهيئة السنوي لعام  2014واألعوام السابقة ،املزيد من
االعتبارات املتعلقة مبوضوع تأثري املخ ِّدرات عىل الصحة.

باء– تأثري املخ ِّدرات عىل صحة اإلنسان
ورفاهه
 –3إنَّ تعاطي مواد اإلدمان للتأثري عىل املزاج واإلدراك
واألحاسيس والتص ُّورات ظاهرة برشية يكاد ال يخلو منها ُّأي بلد من
بلدان العامل .و ُيشار عموماً إىل املواد املستخ َدمة عىل هذا النحو،
سواء اس ُتهلكت يف شكل مواد نباتية طبيعية أم مستخلصات أم
مشتقات أم مواد تركيبية نقية ،باسم “مخ ِّدرات” (وهو املصطلح
ويتعرض األشخاص
توخياً لإليجاز).
سيستخدم يف هذا الفصل ِّ
الذي ُ
َّ
الذين يتناولون العديد من تلك املواد لخطر اإلدمان أو ألمناط
االستعامل وإساءة االستعامل الضا َّرة عىل العموم.
بغض النظر
 –4وينطوي تناول مادة قابلة إلساءة االستعاملِّ ،
َّ
عم إذا كانت خاضعة للمراقبة أم ال ،عىل مخاطر مح َّددة ،يتفاوت
مستواها وتركيبتها تفاوتاً كبرياً حسب املادة املستع َملة والشخص
املعني والسياق االجتامعي وطريقة التناول .ويش ِّكل تعاطي
ِّأي مادة خطراً عىل صحة وسالمة املتعاطني ومن يحيط بهم.
وتعريض صحة وسالمة األفراد لخطر شديد هو السبب بالذات
يف إخضاع املخ ِّدرات للمراقبة الدولية والوطنية .كام اختارت
1

2

المخدرات 2015
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

جميع الحكومات توزيع معظم األدوية عن طريق الصيدليات
والوصفات الطبية أل َّنه قد يكون للعديد من هذه املواد آثار
مختصني.
شديدة الرضر عند تناولها دون إرشاف
ِّ
 –5وليست املؤ ِّثرات النفسانية ،سواء أكانت خاضعة للمراقبة
الدولية أم ال ،سلعاً عادية ،مبعنى أنَّ نسبة كبرية من اإليرادات
التي يحصل عليها بائعوها َّ
تتأت من مستهلكني ال يقدرون عىل
ُّ
التحكم اإلرادي أو العقالين يف إدمانهم .وحتى لو كان هناك
نظام سيايس واجتامعي وقانوين قائم عىل عدم تقييد خيارات
االستهالك لدى البالغني وترك الحرية للمنتجني يف تلبية طلب
املستهلكني وتشجيعه من خالل التسويق ،فسيكون من املعقول
استثناء املؤ ِّثرات النفسانية من هذا االفرتاض لحامية املستهلكني
(ربا بسبب
مم يجهلونه َّ
َّ
ومم قد يشوب قراراتهم من قصور َّ
استهالك املادة نفسها) ،وللح ِّد من األمراض والوفيات التي
أي سلوك ُيرتكب تحت
ميكن تج ُّنبها وحامية اآلخرين من نتائج ِّ
تأثري املخ ِّدرات.
 –6وقد استج َّدت يف السنوات األخرية تح ِّديات أخرى مثل
وتقر الحكومات بصعوبة التص ِّدي
ظهور مؤ ِّثرات نفسانية جديدةُّ .
خصيصاً لاللتفاف حول الضوابط ،وهي مواد
للمواد املصنوعة ِّ
يتغي نطاقها باستمرار .ويف معظم الحاالت ،تكون لهذه املواد آثار
َّ
غري معروفة عىل املديني القصري والطويل ،وقد تؤ ِّدي إىل إدمان
حاليا تحوير
شديد أو تكون عىل درجة عالية من ُّ
الس ِّمية .ويجري ًّ
سيام الشباب،
عدد متزايد من تلك املواد وترويجها للناس ،ال َّ
مبا يعنيه ذلك من اإلرضار بصحتهم .لذا فإنَّ حامية صحتهم
وسالمتهم تتط َّلب ضامن إبعاد تلك املواد عن األشخاص الذين قد
يستعملونها وتزويد الفئات الس َّكانية املستهدفة مبعلومات عن
مخاطرها وبخدمات الوقاية األولية.
 –7وتعرتف االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات باالستعامل
الطبي للعقاقري املخ ِّدرة واملؤ ِّثرات العقلية ،التي هي وسائل
ال غنى عنها للتخفيف من األمل واملعاناة وحاالت طبية أخرى،
تشجع االتفاقيات عىل هذا االستعامل .لكن هذه العقاقري
كام ِّ
سالح ذو حدين ،إذ قد تكون مصدر نفع كبري ورضر شديد
يف الوقت نفسه .ولذا تلزم االتفاقيات الدول األطراف بالقيام،
رقابيا وقرص
عىل الوجه الصحيح ،مبراقبة املخ ِّدرات وتنظيمها ًّ
إنتاجها وصنعها وتصديرها واستريادها وتوزيعها والتجارة
فيها واستعاملها وحيازتها عىل األغراض الطبية والعلمية ،ألنَّ
املخ ِّدرات قابلة إلساءة االستعامل أيضاً يف حال تناولها بطريقة
غري صحيحة.
 –8وعىل الصعيد العاملي ،ال تزال إمكانية الحصول عىل
األدوية التي تحتوي عىل مواد خاضعة للمراقبة متفاوتة ج ًّدا ،إذ
يرت َّكز استهالكها أساساً يف بعض البلدان املتق ِّدمة ،يف حني يعيش

ثالثة أرباع س َّكان العامل يف البلدان التي ُّ
تقل فيها تلك اإلمكانية
أو تنعدم .ولطاملا أشارت الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات
(الهيئة) إىل هذا التفاوت الكبري وش َّددت مراراً وتكراراً عىل
إمكانية تحسني الوضع با ِّتخاذ الدول إجراءات تصحيحية للتص ِّدي
للمشاكل املطروحة يف مجاالت التنظيم الرقايب واملواقف واملعارف
واالقتصاد واالشرتاء ،املح َّددة باعتبارها األسباب الرئيسية لعدم
خصص ملحق بهذا التقرير
توافر تلك املواد مبا فيه الكفاية .و ُي َّ
لتحليل هذا املوضوع حرصا ً)6(.
 –9ومن دواعي القلق الشديد االختالل يف توافر املس ِّكنات
شبه األفيونية ،إذ تشري آخر البيانات إىل أنَّ العديد من الحاالت
سيام الرسطان ،تنترش ويتزايد
التي تتط َّلب تخفيف اآلالم ،وال َّ
عددها يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل)7( .
ِّ
ويف الوقت نفسه ،شهدت السنوات األخرية زيادة يف إساءة
استعامل عقاقري الوصفات الطبية وما ينجم عنها من وفيات
بسبب تعاطي جرعات زائدة يف البلدان التي يرتفع فيها نصيب
الفرد من استهالك املس ِّكنات شبه األفيونية.
 –10وال تتط َّلب االتفاقيات ا ِّتباع ِّأي طريقة مح َّددة لعالج
ُّ
َ
الدول األطراف عىل االستناد
وتحث الهيئ ُة
إدمان املخ ِّدرات؛
إىل األدلة العلمية يف ِّأي مامرسة من هذا القبيل .وعىل الدول
األطراف واجب توفري خدمات العالج املناسبة من تعاطي
املخ ِّدرات ،عىل غرار واجب قمع االتِّجار باملخ ِّدرات الواقع عليها.
ومن شأن عدم توفري العالج املناسب أن يؤ ِّدي إىل تفاقم األرضار
الصحية واالجتامعية الناجمة عن تعاطي املخ ِّدرات واملساهمة يف
الطلب غري املرشوع عىل املواد التي ُتتعاطى .لذا من املعرتف به
طبيا لرعاية األشخاص املرتهنني لشبائه
عموما أنَّ املعايري املقبولة ًّ
األفيون ،مبن فيهم األشخاص الخاضعون إلرشاف نظام العدالة
الجنائية ،تساهم يف تحقيق األهداف التي ترمي إليها االتفاقيات
الدولية ملراقبة املخ ِّدرات .والستخدام العالج اإلبدايل يف عالج
االرتهان لشبائه األفيون سند قوي ،لكن تطبيقه يتفاوت فيام بني
الدول األعضاء.
 –11وترى الهيئة أنَّ برامج العالج من تعاطي املخ ِّدرات ينبغي
أن تخضع لنفس معايري األمان والنجاعة التي تخضع لها برامج
العالج من أمراض أخرى .وينبغي القضاء عىل أشكال املعاملة
الالإنسانية أو املهينة ملتعاطي املخ ِّدرات.
((( توافر العقاقري الخاضعة للمراقبة الدولية :ضامن سبل الحصول عىل
كميات كافية منها لألغراض الطبية والعلمية (.)E/INCB/2015/1/Supp.1
((( World Health Organization and Worldwide Palliative
Care Alliance, Global Atlas of Palliative Care at the End of Life
).(Worldwide Palliative Care Alliance, 2014
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جيم– اإلنجازات املح َّققة بفضل االتفاقيات
 –12من الصعب قياس اإلنجازات التي تحقَّقت بفضل
التنبؤ مبا كان سيحدث لو مل ُي َربم اتفاق
االتفاقيات بسبب صعوبة ُّ
دويل بشأن تدابري مراقبة املخ ِّدرات .ففي الفرتة ،1907–1906
أي قبل اعتامد ِّأي اتفاق دويل ملراقبة املخ ِّدرات ،كان اإلنتاج
العاملي لألفيون ُيق َّدر بـ 41 600طن يف عامل كان عدد س َّكانه أقل
يخص اإلنتاج
من بليوين نسمة .وبلغت أحدث التقديرات فيام ُّ
العاملي غري املرشوع من األفيون ،املنشورة يف عدد عام 2015
املخدرات العاملي الصادر عن مكتب األمم املتحدة
من تقرير ِّ
()8
املعني باملخ ِّدرات والجرمية 7 554 ،ط ًّنا؛ وهي كمية قليلة ج ًّدا
مقارنة بالكمية املنتجة قبل مائة عام يف عامل يبلغ عدد س َّكانه
اليوم ما يزيد عىل  7باليني نسمة .وباﻹضافة إىل ذلك ،من املمكن
جزئيا تفسري الصعوبة يف ترسيب املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية
ًّ
والسالئف الكيميائية من قنوات التجارة الدولية املرشوعة بتنفيذ
الحكومات لالتفاقيات بفعالية.
الحد من تعاطي املخ ِّدرات مقارنة باستهالك
 –13وقد تس َّنى ُّ
املواد األخرى التي من األسهل الحصول عليها مثل الكحول
والتبغ ،كام أنَّ تعاطي املخ ِّدرات هو أقلُّ انتشاراً بكثري من
ويتسبب الكحول يف العنف والتبغ يف
تعاطي الكحول والتبغ.
َّ
اإلرضار بالصحة بدرجة أكرب مقارنة بكل املخ ِّدرات الخاضعة
للمراقبة مجتمعة ،وذلك لسبب رئييس هو توافر هاتني املادتني
التعرض لهام وانتشار استعاملهام
بكميات أوفر وارتفاع درجة ُّ
وسوء استعاملهام .والواقع أنَّ عدد الوفيات بسبب الكحول
والتبغ يتجاوز كثرياً عدد الوفيات بسبب تعاطي املواد الخاضعة
للمراقبة .وتشري هذه األمثلة املستقاة من أسواق خاضعة للتنظيم
الرقايب من الناحية التجارية إىل مخاطر استعامل مواد خاضعة
للمراقبة ألغراض غري طبية .والقصد من االتفاقيات حامية صحة
وسالمة الس َّكان باجتناب هذه األخطار.
 –14لذلك يكمن التح ِّدي الذي تواجهه الدول عند تنفيذ
التزاماتها التعاهدية يف تحقيق التوازن املناسب يف جهودها
يتعي عليها ضامن َّأل يرت َّتب عىل
الرامية إىل مراقبة املخ ِّدرات ،إذ َّ
هذه الجهود آثار جانبية غري مرغوب فيها .فاملتعاطون للمخ ِّدرات
الذين يش ِّكلون حاالت صعبة ،وهم أق َّلية من مجموع متعاطي
املخ ِّدرات ،يستهلكون األغلبية الساحقة من املخ ِّدرات ،أي أكرث
من  80يف املائة من حيث الحجم يف العادة .وعالوة عىل ذلك،
فإنَّ متعاطي املخ ِّدرات الذين يكونون تحت تأثريها باستمرار أو
بانتظام يستأثرون بنسبة كبرية من إجاميل حجم األرضار الصحية
واالجتامعية .ومن أنجع وسائل ردع امل َّتجِرين باملخ ِّدرات تقليل
عدد زبائنهم من املتعاطني لها ،ذلك أنَّ من شأن التخ ُّلص من
(((

منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع .E.15.XI.6

3

نسبة هامة من مصادر الطلب عن طريق تنفيذ تدابري ف َّعالة
للوقاية والعالج من التعاطي أن يؤ ِّثر تأثرياً بالغاً عىل ِّأي سوق غري
مرشوعة للمخ ِّدرات .وينبغي أن يشمل ذلك بذل جهود للوقاية
بفعالية وانتظام من تعاطي املخ ِّدرات.
 –15ورغم وجود نُهج متكاملة ومتوازنة منذ البدايات األوىل
لالتفاقيات ،فإنَّ أهميتها يف املراقبة الدولية للمخ ِّدرات مل تربز
َّإل يف العقود األخرية بسبب بعض العوامل التاريخية والقانونية.
فاالتفاقيات الدولية ،بحكم طبيعتها ،تتناول القضايا الدولية التي
تشرتك دول ذات سيادة يف االهتامم بها ،مثل التجارة الدولية.
لذا فإنَّ االتفاقيات ،بالصيغة التي اع ُتمدت بها ،تر ِّكز أساساً عىل
التجارة الدولية املرشوعة وغري املرشوعة ،يف حني أنَّ اإلجراءات
حاليا اسم “خفض
الوطنية لوضع وتنفيذ التدابري التي نطلق عليها ًّ
الطلب” تندرج ضمن السلطة التقديرية لكل دولة ذات سيادة،
تنص عليها.
وإن كانت االتفاقيات ُّ

دال– السياق االجتامعي–االقتصادي
واالجتامعي–السيايس ملراقبة املخ ِّدرات
َّ –16ربا كانت معالجة القضايا االجتامعية واالقتصادية
تهيئ فرصاً الستخدام العنف وتعاطي
والسياسية التي قد ِّ
املخ ِّدرات عىل نفس القدر من األهمية التي تكتسيها الجهود
التي تستهدف مبارشة املخ ِّدرات نفسها .ويتأ َّثر الطلب عىل
املخ ِّدرات وعرضها ،كام الحظت الهيئة سابقاً ،بعوامل اجتامعية–
اقتصادية مثل الفقر والجوع والفوارق االقتصادية والتهميش
االجتامعي والحرمان والهجرة والترشُّد وق َّلة فرص التعليم والعمل
والتعرض للعنف واألذى .ولهذه العوامل تأثري كبري عىل مشكلة
ُّ
املخ ِّدرات ،ويجب أن تؤخذ يف االعتبار ضمن نهج شامل .ويجب
عىل الدول ،عند رسم وتنفيذ سياسات ملساعدة األشخاص
تتعمق
املصابني باضطرابات ناشئة عن تعاطي مواد اإلدمان ،أن َّ
يف تحليل العوامل االجتامعية–االقتصادية مثل الفقر والتهميش
واالعتبارات الجنسانية ومناء الطفل .ومن األمور ذات األهمية
البالغة دور ومسؤولية األرسة واملجتمع يف حامية األطفال من
خالل تهيئة بيئات مواتية للوقاية من تعاطي املخ ِّدرات.
 –17و ُتعزى مشكلة املخ ِّدرات إىل عوامل كثرية وميكن أن تتأ َّثر
بالسياسات امل َّتبعة يف مجاالت أخرى والتي ال تستهدف تحديداً
عرض املخ ِّدرات واستعاملها عىل نحو غري مرشوع .فعىل سبيل
املثال ،من شأن السياسات التي ترفع من القدرة عىل الصمود
أمام املشاكل لدى الفرد واألرسة واملجتمع أن تع ِّزز املناعة ضد
نهائيا
تعاطي املخ ِّدرات ،وتزيد من احتامالت تغ ُّلب املتعاطني ًّ
عىل هذه املشكلة برسعة .وقد يساعد وجود مؤسسات عمومية
قوية وشفَّافة وخاضعة للمساءلة عىل التقليل إىل أدىن ح ٍّد من
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ِّ

مساعي اإلفساد التي تقوم بها تنظيامت االتِّجار باملخ ِّدرات.
واألرجح كذلك أن تصمد املجتمعات املحلية القوية ذات
اإلمكانات االقتصادية الكبرية أمام التأثري السلبي لزراعة املحاصيل
غري املرشوعة واالتِّجار باملخ ِّدرات وما يرت َّتب عليه من فساد.

هاء– صحة املجتمع وما تنطوي عليه
من مشاكل
والحد من األرضار التي تلحق باملجتمع
 –18ينبغي الوقاي ُة
ُّ
لتحسني حال اإلنسان .فبعض متعاطي املخ ِّدرات يعانون من
مشاكل صحية بسبب املخ ِّدرات نفسها أو الشوائب التي تحتوي
ويسبب آخرون الرضر
عليها أو الوسائل التي ُتستخدم يف تناولهاِّ .
ترصفات فيها طيش أو إهامل أو
ألنفسهم أو لغريهم من ج َّراء ُّ
إجرام وهم تحت تأثري املخ ِّدرات؛ والبعض منهم غري قادر عىل
التحكم اإلرادي يف تعاطيه للمخ ِّدرات الذي يصبح إدماناً غري
مم قد
مرغوب فيه ،بل مستحك ًام
ومتكرراً يف بعض الحاالتَّ ،
ِّ
تكبد تكاليف صحية وشخصية باهظة ،عدا التكاليف
يؤ ِّدي إىل ُّ
تتكبدها األرسة وكذا املجتمع .بل حتى األشخاص الذين
التي َّ
ليس لديهم ُّأي اضطراب ميكن تشخيصه من ج َّراء تعاطي
املخ ِّدرات قد يسهمون يف حدوث مشاكل اجتامعية بدعمهم
وبترصفاتهم ،وهم تحت تأثري
ألسواق املخ ِّدرات غري املرشوعة
ُّ
تعرض اآلخرين للخطر .ومن األرضار االجتامعية
املخ ِّدرات ،التي ِّ
املهمة اآلثار املالية واألرسية واملهنية البالغة التي ترت َّتب عىل
َّ
حبس متعاطي املخ ِّدرات.
تسببه املخ ِّدرات للمتعاطني لها
 –19فإضاف ًة إىل الرضر الذي ِّ
ولكل من يحيط بهم ،ته ِّدد أنشطة إنتاج املخ ِّدرات وعرضها
عىل نحو غري مرشوع والظروف املحيطة بها صحة وسالمة الفرد
واملجتمع والدولة .فاملواد التي تباع يف األسواق غري املرشوعة قد
تكون من نوعية غري معروفة أو ضا َّرة بالصحة .كام أنَّ املخ ِّدرات
املعروضة عىل نحو غري مرشوع قد تكون مغشوشة وقد تحتوي
عىل شوائب خطرة؛ ويف العادة ،ال يكون متعاطو املخ ِّدرات
قادرين عىل التأ ُّكد من طبيعة ما يتناولونه فع ًال .وتزيد هذه
العوامل كلها من خطر وقوع حوادث الجرعات الزائدة وغري ذلك
بالتسمم.
من أشكال اإلصابة
ُّ
 –20وهناك بعض أشكال تناول املخ ِّدرات التي تؤ ِّدي إىل
تفاقم مشكلة تعاطيها .ومن األمثلة عىل ذلك انتشار اإلصابة
بفريوس نقص املناعة البرشية وفريوس التهاب الكبد من النوع C
بسبب استعامل معدات حقن غري معقَّمة .ومبا أ َّنه ميكن نقل
هذين الفريوسني بطرائق أخرى أيضاً ،فإنَّ األشخاص الذين
ال يستعملون أبداً مواد خاضعة للمراقبة قد يصابون هم كذلك
بالعدوى كنتيجة غري مبارشة لتعاطي أشخاص آخرين للمخ ِّدرات.

 –21وقد تؤ ِّدي تكاليف املخ ِّدرات إىل إفقار املرتهنني لها أو
مم يدفع بعض متعاطي املخ ِّدرات إىل اإلجرام
تزيدهم فقراًَّ ،
يتسبب يف إلحاق مزيد من
لتغطية تكاليف اإلدمان ،وهو ما َّ
األرضار ال باملتعاطني فحسب ،بل أيضاً باآلخرين وباملجتمع ككل.
تتسبب أسواق املخ ِّدرات غري املرشوعة يف إلحاق
 –22كام َّ
أرضار باملجتمع ،أبرزها العنف املرتكب عىل أيدي امل َّت ِجرين
يلبون الطلب غري
باملخ ِّدرات وفيام بينهم وتجاههم .فاملجرمون ُّ
املرشوع عىل املخ ِّدرات والجامعات اإلجرامية َّ
املنظمة هي التي
تتح َّكم يف أسواق املخ ِّدرات غري املرشوعة .وته ِّدد رضوب العنف
والفوىض االجتامعية والفساد املقرتنة بإنتاج املخ ِّدرات وعرضها
عىل نحو غري مرشوع أمن املواطنني ويق ِّوض سيادة القانون.
ويتسبب ضعف مؤسسات الحوكمة بدوره يف تهيئة أرضية خصبة
َّ
لتطوير صناعة املخ ِّدرات غري املرشوعة وأسواقها.
 –23كذلك فإنَّ جهود إنفاذ القانون التي تستهدف األسواق
غري املرشوعة قد تؤ ِّدي إ َّما إىل الح ِّد من هذا العنف أو إىل
تفاقمه ،وقد تؤ ِّدي أيضاً إىل إحداث أرضار ،أي ارتكاب العنف
تجاه القامئني بإنفاذ القانون وعىل أيديهم؛ والحبس وغريه من
أشكال العقوبة؛ وانتشار الفساد بني أجهزة إنفاذ القانون وانتهاك
حقوق اإلنسان عىل أيديها.
وربا كان العنف أكرث عواقب االتِّجار غري املرشوع
–24
َّ
باملخ ِّدرات ظهوراً للعيان وأش َّدها رضراً .فالفرص االقتصادية
املجزية التي تتاح من ج َّراء الطلب غري املرشوع عىل املخ ِّدرات
تجتذب املجرمني وتزيد من استعدادهم ومقدرتهم عىل استخدام
العنف من أجل حامية اتِّجارهم غري املرشوع باملخ ِّدرات.
والنزاعات عىل مناطق النفوذ فيام بني تنظيامت االتِّجار
باملخ ِّدرات املتنافسة وتسوية الحسابات فيام بينها والرتهيب الذي
تلجأ إليه عوامل تؤ ِّدي إىل استخدام العنف من أجل الهيمنة عىل
التجارة غري املرشوعة باملخ ِّدرات؛ وينطبق ذلك أكرث ما ينطبق
عىل املجتمعات املحلية الكائنة يف مناطق اإلنتاج غري املرشوع
للمخ ِّدرات ،عىل طول دروب تهريبها ويف األحياء التي يتاجر فيها
علناً ،أو بالقرب من تلك املناطق .وهنالك أيضاً الكثري من بلدان
يشتد
العبور التي يقع فيها العنف بسبب االتِّجار باملخ ِّدرات .وقد ُّ
العنف حينام تتح َّدى إحدى عصابات االتِّجار باملخ ِّدرات عصابة
أخرى أو سلطة الدولة من أجل السيطرة عىل إحدى املناطق.
وعندما تتشابك املتاجرة باملخ ِّدرات مع نزاعات سياسية ،قد تبلغ
درجة العنف مستويات مرعبة.
 –25كذلك فإنَّ الفساد املرتبط باملخ ِّدرات يق ِّوض الجهود
الوطنية والعاملية الرامية إىل مكافحة الخروج عىل القانون.
فعىل الصعيد الوطني ،يه ِّدد الفساد رشعية املؤسسات السياسية
والتجارية .ويؤ ِّدي فساد األحزاب السياسية وأجهزة الدولة
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واملسؤولني واملهنيني وزعامء املجتمعات املحلية إىل عرقلة التنمية
السياسية واالقتصادية يف العديد من البلدان ،وهو أمر تدركه
جيداً وتسعى إىل تقويض قدرات
تنظيامت االتِّجار باملخ ِّدرات ِّ
الدول عن طريق الفساد والعنف .لذا فإنَّ مشكلة الفساد تؤ ِّدي
إىل استفحال مشكلة املخ ِّدرات والعكس بالعكس ،كام أنَّ مشكلة
الفساد وغريها من املشاكل االجتامعية تسهم إسهاماً كبرياً يف
تطوير صناعة املخ ِّدرات غري املرشوعة.
 –26وال يزال فساد بعض املسؤولني الحكوميني من التح ِّديات
أمام الجهود الرامية إىل مراقبة املخ ِّدراتَّ ،
مم يؤ ِّثر سلباً عىل
املجتمع ككل .وعىل الدول أن تبحث عن السبل الكفيلة بتمكني
والساسة من
املوظفني العموميني واملسؤولني عن إنفاذ القانون َّ
أداء مهامهم بأمانة .وينبغي للمواطنني أن يطالبوا ممثِّليهم
املنتخَ بني واملسؤولني الحكوميني باملزيد .فال يشء يق ِّوض الجهود
الرامية إىل الح ِّد من تجارة املخ ِّدرات غري املرشوعة أكرث من نجاح
التنظيامت اإلجرامية يف محاوالتها الرامية إىل ترهيب املوظفني
العموميني وإفسادهم.
 –27ومن أخطر التح ِّديات املاثلة فقدان الدولة سيطرتها عىل
الجامعات اإلجرامية َّ
املنظمة ،الذي يش ِّكل هو وظاهرة اإلفالت
من العقاب تح ِّدياً ألمن املجتمع وسالمته يف ِّأي دولة ،وكذلك يف
املنطقة اإلقليمية واملجتمع الدويل .وعندما تتو َّرط هياكل الدولة
يف العنف والفساد املنهجي وتتأثَّر بهام ،ميكن لالتِّجار باملخ ِّدرات
أن يضعف أكرث فعالية الحكومات إىل ح ِّد بلوغ وضع “الدولة
الفاشلة” عىل الصعيد الوطني أو دون اإلقليمي .ونظراً للرثوات
لتجار املخ ِّدرات ،فإنَّ أجهزة إنفاذ القانون
املالية الهائلة املتاحة َّ
معرضة بش َّدة لخطر الفساد ،ويتفاقم هذا الخطر كثرياً إذا كانت
َّ
أجور موظفي هذه األجهزة متد ِّنية.
 –28ومن أحدث التح ِّديات أمام نظام املراقبة الدولية
للمخ ِّدرات استخدام اإلنرتنت يف االتِّجار باملخ ِّدرات .ومن الالزم
أن ت َّتخذ الدول املزيد من التدابري التي مت ِّكن من التحقيق يف
العمليات غري القانونية من هذا القبيل بغية ضامن الكشف عنها
والح ِّد منها والقضاء عليها ،وكذلك ضامن عدم استخدام النظام
الربيدي الدويل لشحن املخ ِّدرات غري املرشوعة .وهناك خطر
كبري تش ِّكله صيدليات اإلنرتنت وغريها من وسائل رصف العقاقري
التي ليس فيها اتصال مبارش بني جهات إصدار الوصفات الطبية
وجهات رصف العقاقري من ناحية واملريض من ناحية أخرىَّ ،
مم
يتط َّلب استحداث نُهج أكرث فعالية للتنظيم الرقايب .ففي هذه
النظم ،يصعب أكرث عىل جهات إصدار الوصفات الطبية وجهات
رصف العقاقري تقييم احتياجات املرىض من أجل ضامن استعامل
الوصفات الطبية ألغراض طبية مرشوعة من أجل حامية صحة
األفراد وسالمتهم .وينبغي للدول أن تدرك ما قد تنطوي عليه
األساليب املذكورة لإلمداد باألدوية من مشاكل.
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واو– الجهود املبذولة لخفض العرض
وأوجه قصورها
 –29خفض العرض وإنفاذ اللوائح عنرص مهم ثابت من
أي نظام ملراقبة املخ ِّدرات.
أي نهج متكامل ومتوازن يف ِّ
عنارص ِّ
ومن الوسائل األساسية للح ِّد من األرضار االجتامعية والصحية
هيأ
الناجمة عن أسواق املخ ِّدرات غري املرشوعة الجهود التي ُي َّ
لها و ُتنفَّذ بالطريقة الصحيحة ملنع إنتاج املخ ِّدرات وعرضها عىل
نحو غري مرشوع.
 –30ويف السنوات األخرية ،استهدفت بعض االنتقادات الجهود
الرامية إىل منع عرض واستعامل املخ ِّدرات عىل نحو غري مرشوع،
بدعوى أ َّنها سياسات فاشلة بسبب استمرار انتشار تعاطي
الحجة غري مقنع؛ فال أحد
املخ ِّدراتَّ .
لكن األساس املنطقي لهذه َّ
ِّ
التخل عن تدابري التص ِّدي عىل نطاق عاملي لأليدز أو
دعا إىل
الجوع ألنَّ هاتني املشكلتني ما زالتا مطروحتني؛ والحال أنَّ تلك
الجهود تعترب معايري معقولة أكرث من غريها لتحسني الوضع
مقارنة بالخيار البديل ،أي التقاعس.
 –31وميكن أن يؤ ِّدي ارتفاع األسعار ،الذي قد ينجم عن تقييد
العرض غري املرشوع بسبب جهود إنفاذ القانون ،إىل خفض الطلب،
إذا بقيت األمور األخرى عىل ما هي عليه .غري أنَّ ارتفاع أسعار
املخ ِّدرات قد يؤ ِّثر ال عىل املشاكل املرتبطة بتعاطي املخ ِّدرات
فحسب ،بل كذلك عىل املشاكل املرتبطة باالتِّجار باملخ ِّدرات
وبجهود إنفاذ القانون .ويف حال ِّ
تدن حجم االتِّجار غري املرشوع
مبا ال يتناسب مع ارتفاع األسعار ،قد يؤ ِّدي تعزيز أنشطة إنفاذ
ثم
القانون إىل زيادة إجاميل اإليرادات املتاحة للم َّتجِرين ،ومن َّ
إىل زيادة الحافز عىل االتِّجار غري املرشوع والتنافس من أجل
الهيمنة يف هذا امليدان.
 –32لذا ينبغي إعداد سياسات إنفاذ القانون بعناية ،مبراعاة
املتوخى منه ،وهو مراقبة املخ ِّدرات ،وكذلك ما قد يرت َّتب
الهدف
َّ
عليه من نتائج غري مقصودة .وليس صحيحاً أ َّنه ليس أمام العامل
سوى خيارين ال ثالث لهام ،أي إ َّما “عسكرة” إنفاذ قوانني املخ ِّدرات
أو إباحة االستعامل غري الطبي للمخ ِّدرات الخاضعة للمراقبة
الدولية .كام أنَّ االتفاقيات ال تعلن “الحرب عىل املخ ِّدرات”.

زاي– مبدأ التناسب
 –33يخضع إدماج أحكام االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات
دوليا .وتسرتشد
يف القوانني الوطنية ملبدأ التناسب املعرتف به ًّ
الدول بهذا املبدأ يف تص ِّديها لألفعال التي يحظرها القانون
واألعراف .وهو يسمح ،عند تطبيقه عىل نظام العدالة الجنائية،
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تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

بالعقوبة باعتبارها رد فعل مقبوالً عىل الجرمية املرتكبة ،رشيطة
َّأل تكون العقوبة غري متناسبة مع خطورة الجرمية.
 –34أ َّما تحديد ما إذا كان التص ِّدي لجرائم املخ ِّدرات متناسباً
أم ال فهو مسألة تتوقَّف بدورها عىل طبيعة التدابري التي ت َّتخذها
أجهزة الحكومة الترشيعية والقضائية والتنفيذية يف إطار القانون
واملامرسة العملية عىل السواء .غري أ َّنه ينبغي للحكومات ،باعتبار
مواردها املحدودة ،أن تحرص عىل أن ُتويل أجهزة إنفاذ القانون
والعدالة الجنائية أولوية قصوى للتحقيق مع أش ِّد املجرمني عنفاً
ومع املتو ِّرطني يف سلسلة التوريد غري املرشوع ،مثل من يتح َّكمون
يف تنظيامت االتِّجار باملخ ِّدرات أو ينظِّمونها أو يديرونها أو
يز ِّودونها مبساهامت أو منتجات أو خدمات أخرى ،وعىل
قضائيا وإدانتهم.
مالحقتهم
ًّ
 –35وتتوقَّف مسألة ما إذا كان لتجريم حيازة املخ ِّدرات أثر
رادع عىل ظروف كل بلد عىل حدة .فاالتفاقيات تُل ِزم الدول
بضامن أن تكون حيازة املخ ِّدرات ،ولو بكمية صغرية ،جرمية
يعاقب عليها القانون .يف الوقت نفسه ،تتيح االتفاقيات بدائل
لإلدانة أو العقوبة ،مبا يف ذلك العالج والتوعية ومتابعة الرعاية
وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف املجتمع .وتسمح اتفاقية
معينة من املرونة فيام يتعلق بالعقوبة
سنة  1988بدرجة َّ
مم يجعل
املفروضة عىل الحيازة من أجل االستهالك الشخيصَّ ،
هذا االلتزام خاضعاً للمبادئ الدستورية واملفاهيم األساسية
للنظام القانوين يف كل دولة .وال تشرتط االتفاقيات الدولية
ملراقبة املخ ِّدرات ،كام ذكرت الهيئة يف مناسبات عديدة ،حبس
وإنا ُتل ِزم الدول األطراف بتجريم عرض
متعاطي املخ ِّدراتَّ ،
املخ ِّدرات مع تشجيعها عىل النظر يف اعتبار الوقاية والعالج
وإعادة التأهيل بدائل للعقوبة.

حاء– احرتام حقوق اإلنسان
 –36يجب أن تكون تدابري مراقبة املخ ِّدرات م َّتسقة مع
املعايري الدولية لحقوق اإلنسان .وعىل الدول األطراف أن تستفيد
استفادة كاملة من الصكوك القانونية الدولية لحامية األطفال
من تعاطي املخ ِّدرات ،وضامن أن تخدم االسرتاتيجيات الوطنية
والدولية ملراقبة املخ ِّدرات املصلحة العليا للطفل .وقد أشارت
الهيئة أيضاً عىل جميع البلدان التي ما زالت تفرض عقوبة اإلعدام
عىل جرائم املخ ِّدرات بالنظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام بخصوص
هذه الفئة من الجرائم.
 –37وإضافة إىل اآلثار غري املبارشة وغري املقصودة عىل
والتعسف
حقوق اإلنسان بسبب عدم االمتثال للقانون والفساد
ُّ
يف الحوكمة ،فقد يه ِّدد العنف الجهود الرامية إىل صون حقوق
اإلنسان .وينطبق ذلك أكرث ما ينطبق عندما يؤ ِّدي االتِّجار غري

املرشوع باملخ ِّدرات والفساد إىل إضعاف املؤسسات الرشعية
للحوكمة ،ويكون عام ًال يف إخفاق السلطات الوطنية أو يحول
دون بناء الدول الضعيفة لهياكل متينة.

طاء– العواقب غري املقصودة
َّ –38مثة عدد من اآلثار غري املقصودة التي قد ترت َّتب عىل
عوامل متن ِّوعة ،مبا فيها اختالل التوازن يف تنفيذ التدابري الوطنية
والدولية ملراقبة املخ ِّدرات .ولكن القول بأنَّ هذه العواقب غري
املقصودة لتنفيذ نظام مراقبة املخ ِّدرات ُّ
تدل عىل رضورة إباحة
حاليا للمراقبة الدولية يف أغراض غري
استعامل املواد الخاضعة ًّ
حجة مستندة إىل افرتاض غري صحيح بأ َّنه ال ميكن
طبية هو َّ
مواجهة تلك اآلثار غري املرغوب فيها يف إطار النظام الدويل
ملراقبة املخ ِّدرات .فهذه اآلثار ليست بغري املتوقَّعة عىل الرغم
من كونها غري مقصودة ،وميكن منع وقوعها أو تداركها .والتح ِّدي
الذي تواجهه الدول األطراف هو تنفيذ التزاماتها التعاهدية
بطريقة متوازنة تق ِّلل إىل أدىن ح ٍّد من التأثري السلبي الناتج عن
تعاطي املخ ِّدرات والتدابري الرامية إىل مكافحة االتِّجار باملخ ِّدرات،
وتوعية ضحايا هذا االتِّجار ومعالجتهم.
 –39وغالباً ما يتجاهل النقاش حول استخدام املواد الخاضعة
للمراقبة ألغراض غري طبية طبيعة تعاطي املخ ِّدرات وإدمانها
وخصائص تنفيذ قوانني املخ ِّدرات .ويف ذلك تجاهل أيضاً لظروف
العديد من البلدان ،التي تعاين حكوماتها أص ًال من اآلثار السلبية،
وخصوصاً االجتامعية ،ملنتجات الكحول والتبغ غري الخاضعة
جيد ،والتي كثرياً ما تكون فيها
ملراقبة صارمة أو تنظيم رقايب ِّ
املخصصة لالستعامالت الطبية نادرة ج ًّدا أو يكون
املخ ِّدرات
َّ
استهالكها مفرطاً ويساء استعاملها.

ياء– االستنتاجات والتوصيات :كيف ميكن
تسخري مراقبة املخ ِّدرات لحامية صحة
اإلنسان ورفاهه
 –40ميكن استخدام املخ ِّدرات كأدوية ،لكنها ميكن أيضاً أن
ُتلحق رضراً شديداً بالصحة .وميكن لسياسات مراقبة املخ ِّدرات
تتسبب يف
أن تحول دون وقوع هذا الرضر ولكنها ميكن أيضاً أن َّ
ثم ينبغي العمل يف إطار النظام
وقوع أرضار غري مقصودة .ومن َّ
الدويل ملراقبة املخ ِّدرات عىل تعزيز تطبيق املعارف العلمية
ومراعاة االعتبارات اإلنسانية والتناسب واالعتدال بشأن مجموعة
املشاكل املتصلة باملخ ِّدرات .وليس استعامل املواد الخاضعة
للمراقبة يف أغراض غري طبية بالحل املناسب للتح ِّديات الراهنة.

الفصل األول  -حماية صحة اإلنسان ورفاهه

مهمة نحو وضع
 –41وقد قطعت الدول األطراف أشواطاً َّ
اسرتاتيجية أكرث متاسكاً وا ِّتساقاً ملراقبة املخ ِّدرات ،حسبام هو
املتغية لهذه املشكلة
متوخى يف االتفاقيات .غري أنَّ الطبيعة
َّ
ِّ
االجتامعية املعقَّدة تتط َّلب من الدول أن تدرك التح ِّديات
التي تواجهها والفرص املتاحة لها .وستكون الدورة االستثنائية
للجمعية العامة بشأن مشكلة املخ ِّدرات العاملية ،املزمع عقدها
جيدة إلعادة تأكيد السياسات واملامرسات
يف عام  ،2016فرصة ِّ
امل َّتبعة يف مجال مراقبة املخ ِّدرات عىل أساس األدلة واملعرفة
العلمية .و ُتنتهك مبادئ االتفاقيات يف بعض السياسات القامئة
يف بعض البلدان ،مثل عسكرة إنفاذ القوانني ،والسياسات التي
تتجاهل حقوق اإلنسان ،واإلفراط يف اللجوء إىل عقوبة الحبس،
والحرمان من العالج الطبي املناسب ،وال ُّنهج الالإنسانية أو غري
ويوص بأن تتعامل الدول مع هذا االستعراض
املتناسبة مع الجرميةَ .
من منطلق تعزيز ما يصلح العمل به وتغيري ما ال يصلح العمل
به وتوسيع نطاق تدابري التص ِّدي للمؤ ِّثرات النفسانية الجديدة
وتكنولوجيا التسويق املستخ َدمة للتشجيع عىل تعاطي املخ ِّدرات
وتسهيله مثل استخدام اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتامعي.
وينبغي النظر إىل الدعوات الساذجة إىل إباحة استخدام املواد
الخاضعة للمراقبة يف أغراض غري طبية باعتبارها غري كافية لعالج
مشاكل املخ ِّدرات املطروحة يف عامل مرتابط وغري متكافئ.
 –42ومن الالزم التص ِّدي ،مبزيد من الرتكيز واال ِّتساق والتعاون
الدويل ،للتهديد املتواصل الذي تش ِّكله الجرمية َّ
املنظمة العابرة
للحدود الوطنية .ومن الالزم أيضاً أن ُتعنى الدول بتحسني
نوعية املؤسسات واألجهزة الحكومية وشفافيتها بغية مجابهة
تحمل نصيبها من املسؤولية وا ِّتخاذ
الفساد .وعىل بلدان املقصد ُّ
إجراءات أكرث فعالية لقمع االتِّجار باملخ ِّدرات والطلب عليها
عىل الصعيد الداخيل.
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ُ
الدول بأ َّنها ُمل َزمة بتنفيذ برامج ف َّعالة للوقاية من
 –43وتُذ َّكر
تعاطي املخ ِّدرات وعالج املتعاطني وإعادة تأهيلهم .ومن املمكن
َّأل تقترص تلك الربامج عىل سياسات خاصة باملخ ِّدرات ،فغالباً
ما تؤ ِّدي األنشطة التي تق ِّوي الروابط االجتامعية وقدرة األفراد
عىل تقرير مصريهم بأنفسهم وعىل الصمود أمام املشاكل إىل
الح ِّد من انتشار مشكلة تعاطي املخ ِّدرات.
 –44وعىل الدول أن توفِّر مساعدة ف َّعالة تراعي االعتبارات
اإلنسانية ملتعاطي املخ ِّدرات ،مبا يف ذلك سبل العالج الطبي
املناسب املربهن عىل فعاليته .وينبغي أن تتاح ملتعاطي املخ ِّدرات
بدائل للعقوبة .وينبغي التوقُّف عن تطبيق برامج العالج القاسية،
مبا يف ذلك ُّأي برامج تشتمل عىل استخدام عقوبات بدنية .كام أنَّ
طرائق العالج املربهن عىل فعاليتها يف الح ِّد من تعاطي املخ ِّدرات
جبار ًة
جديرة باالهتامم .و ُي َع ُّد ُّ
الحد من تعاطي املخ ِّدرات خطو ًة َّ
يف اتجاه حامية وتحسني صحة وسالمة األفراد واملجتمعات .كام
أنَّ الح َّد من اآلثار الصحية واالجتامعية الضا َّرة لتعاطي املخ ِّدرات
ُيكمل االسرتاتيجيات الشاملة لخفض الطلب .بيد أنَّ الوقاية من
سيام لدى الشباب،
تعاطي مواد اإلدمان يف املجتمع ككل ،وال َّ
ينبغي أن تظلَّ الهدف األسايس ملا ت َّتخذه الحكومات من تدابري.
 –45ويتيح النظام الدويل ملراقبة املخ ِّدرات ،الذي أنشئ وفقاً
لالتفاقيات واس ُتكمل باإلعالنات السياسية ذات الصلة ،إطاراً
شام ًال ومتامسكاً تتوقَّف فعاليته عىل وفاء الدول بالتزاماتها
التعاهدية ،آخذة يف الحسبان وضعها الداخيل ،مبا يف ذلك
الحقائق املتعلقة بحالة عرض املخ ِّدرات والطلب عليها ،وقدرات
املؤسسات الحكومية ،واالعتبارات االجتامعية ،واألدلة العلمية
عىل مدى فعالية الخيارات املتاحة يف الحارض واملستقبل يف مجال
السياسة العامة.

الفصل الثاني
سير عمل النظام الدولي لمراقبة المخ ِّدرات

ألف– تعزيز اال ِّتساق يف تطبيق
املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات

بشأن التعاون الدويل صوب اسرتاتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة
مشكلة املخ ِّدرات العاملية.

املخدرات
 –46تعمل الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (الهيئة) ،بصفتها حالة االنضامم إىل املعاهدات الدولية ملراقبة ِّ
الجهة الوديعة لالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخ ِّدرات ،عىل
نحو وثيق مع الحكومات من أجل كفالة أن يص ِّدق عىل هذه
وتوخياً لبلوغ هذه الغاية،
االتفاقيات أكرب عدد ممكن من الدولِّ .
واصلت الهيئة إرشاك حكومات الدول األطراف وغري األطراف
عىل ح ٍّد سواء يف جهدها الرامي إىل ترويج التصديق العاملي عىل
االتفاقيات وتنفيذها الشامل.

تم ذلك من خالل مشاورات منتظمة
 –47وكام حدث يف املايضَّ ،
يف شكل حوار مستمر مع الحكومات ،شمل عقد اجتامعات رفيعة
املستوى ،وإيفاد بعثات ُقطرية ،وتبادل مراسالت واسعة النطاق
حول املسائل التقنية والسياساتية ،واالضطالع بأنشطة تدريبية.
الحكومات عىل أن ت َّتبع ،يف تنفيذها
 –48وحثَّت الهيئ ُة
ِ
لاللتزامات التعاهدية امللقاة عىل عاتقها ،نهجاً متوازناً بشأن
صوغ السياسات املتعلقة باملخ ِّدرات .وأفادت الهيئة بأنَّ هذا
يجسد الرضورات
النهج ينبغي أن يتمحور حول رفاه البرشية ،وأن ِّ
التالية :الحاجة إىل مراقبة التجارة املرشوعة يف املواد الخاضعة
للمراقبة ،بغية منع ترسيبها إىل أغراض االتِّجار غري املرشوع ،مع
عدم عرقلة توافرها لألغراض الطبية والعلمية املرشوعة؛ والحاجة
مكرسة ملنع تعاطي املخ ِّدرات والكتشاف
إىل وجود هياكل َّ
تعاطيها وعالجه يف وقت مبكر ولتوعية األشخاص املتأ ِّثرين
بتعاطي املخ ِّدرات وتوفري الرعاية الالحقة لهم وإعادة تأهيلهم
وإدماجهم يف املجتمع من جديد؛ والحاجة إىل وجود سياسات
بشأن املخ ِّدرات تحرتم حقوق اإلنسان ،وسياسات عقابية متناسبة
وموزونة ،ا ِّتساقاً مع اإلعالن السيايس وخطة العمل لعام 2009

 –49تندرج املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات ،بفضل
ما تحظى به من توافق عريض بني الدول ،ضمن الصكوك القانونية
الدولية التي نالت أكرب عدد من التصديقات.
 –50وعقب انضامم أفغانستان ،يف  1ترشين الثاين/نوفمرب ،2015
إىل اتفاقية سنة  1961بصيغتها املع َّدلة بربوتوكول سنة  ،1972بلغ
عدد الدول األطراف فيها  185دول ًة طرفاً .وكانت أفغانستان قبل
هذا االنضامم طرفاً يف االتفاقية الوحيدة للمخ ِّدرات لسنة 1961
بصيغتها غري املع َّدلة .وتشاد هي اآلن الدولة الطرف الوحيدة يف
اتفاقية عام  1961التي مل تنضم بعد إىل بروتوكول سنة .1972
ومل تبقَ اآلن سوى  11دول ًة مل تنضم بعد إىل اتفاقية سنة 1961
بصيغتها املع َّدلة ،وهذه الدول هي :دولتان يف أفريقيا (جنوب
السودان وغينيا االستوائية) ودولتان يف آسيا (تيمور–ليشتي
ودولة فلسطني) و 7دول يف أوقيانوسيا (توفالو وساموا وفانواتو
وجزر كوك وكرييباس وناورو ونيوي).
يتغي يف عام  2015عدد الدول األطراف يف اتفاقية
 –51ومل َّ
سنة  ،1971وهو  183دول ًة طرفاً ،و َّمثة  14دول ًة مل تصبح بعد
أطرافاً يف هذه االتفاقية ،وهذه الدول هي 3 :دول يف أفريقيا
(جنوب السودان وغينيا االستوائية وليربيا) ودولة واحدة يف
القارة األمريكية (هايتي) ودولتان يف آسيا (تيمور–ليشتي ودولة
فلسطني) و 8دول يف أوقيانوسيا (توفالو وجزر سليامن وجزر كوك
وساموا وفانواتو وكرييباس وناورو ونيوي).
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المخدرات 2015
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

 –52وبلغ مجموع الدول التي ص َّدقت عىل اتفاقية سنة 1988
انضمت إليها  189دول ًة .وحتى  1ترشين الثاين/نوفمرب
أو
َّ
 ،2015كانت هناك تسع دول غري أطراف يف اتفاقية سنة ،1988
وهذه الدول هي 3 :دول يف أفريقيا (جنوب السودان والصومال
وغينيا االستوائية) ودولة واحدة يف آسيا (دولة فلسطني)
و 5دول يف أوقيانوسيا (بابوا غينيا الجديدة وباالو وتوفالو وجزر
سليامن وكرييباس).
وترحب الهيئة بتصديق كلِّ دول العامل تقريباً عىل
–53
ِّ
َ
الدول التي مل تنضم بعد إىل
اتفاقيات مراقبة املخ ِّدرات ،وتذ ِّكر
واحدة أو أكرث من هذه االتفاقيات بأهمية القيام بذلك دومنا
إبطاء وبضامن تنفيذها تنفيذاً شام ًال يف إطار النظام القانوين
الوطني لتلك الدول.

باء– ضامن تنفيذ أحكام املعاهدات
الدولية ملراقبة املخ ِّدرات
 –54الهدف األسايس للنظم الدولية ملراقبة املخ ِّدرات هو
وخى أن يتحقَّق هذا الهدف
ضامن صحة اإلنسان ورفاهه .و ُي َت َّ
من خالل إجراءين مرتابطني ،هام :ضامن توافر املواد الخاضعة
للمراقبة الدولية من أجل األغراض الطبية والعلمية ،ومنع
ترسيب املواد الخاضعة للمراقبة إىل القنوات غري املرشوعة أو ،يف
حالة السالئف الكيميائية ،ترسيبها الستخدامها يف صنع املخ ِّدرات
واملؤ ِّثرات العقلية غري املرشوع.
 –55ولرصد االمتثال للمعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات،
تدرس الهيئة اإلجراءات التي ت َّتخذها الحكومات لتنفيذ األحكام
التعاهدية الرامية إىل تحقيق الهدف العام لالتفاقيات املربمة يف
مر السنوات
هذا الشأن .وقد اس ُتكملت أحكام املعاهدات عىل ِّ
بتدابري مراقبة إضافية اعتمدها املجلس االقتصادي واالجتامعي
ولجنة املخ ِّدرات بغية تعزيز فعالية تلك األحكام .ويف هذا القسم
يتعي
من التقرير ،تس ِّلط الهيئ ُة الضو َء عىل اإلجراءات التي َّ
وتبي املشاكل
ا ِّتخاذها لتطبيق نظام املراقبة الدولية للمخ ِّدراتِّ ،
التي صودفت يف هذا الصدد ،وتق ِّدم توصيات مح َّددة بشأن
كيفية معالجة هذه املشاكل.

 –١منع ترسيب املواد الخاضعة للمراقبة
(أ)

األساس الترشيعي واإلداري

يتعي عىل الحكومات أن تض َمن امتثال الترشيع
–56
َّ
الوطني ألحكام املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات .كام
أنَّ عليها التزاماً بتعديل قوائم املواد الخاضعة للمراقبة عىل

أي مادة يف أحد جداول معاهدة
الصعيد الوطني عند إدراج ِّ
دولية ملراقبة املخ ِّدرات ،أو عند نقل تلك املادة من جدول
إىل آخر .ويؤ ِّدي القصور يف الترشيعات أو آليات التنفيذ عىل
التأخر يف مواءمة قوائم املواد الخاضعة
املستوى الوطني أو ُّ
للمراقبة عىل الصعيد الوطني مع جداول املعاهدات الدولية
املطبقة عىل
ملراقبة املخ ِّدرات إىل قصور يف الضوابط الوطنية َّ
املواد الخاضعة للمراقبة الدولية ،وقد يؤ ِّدي إىل ترسيب
يرس الهيئة أن تالحظ
مواد إىل القنوات غري املرشوعة .ولذلك ُّ
أنَّ الحكومات واصلت ،كام يف السنوات السابقة ،تزويدها
باملعلومات عن التدابري الترشيعية أو اإلدارية امل َّتخذة لضامن
االمتثال ألحكام املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.
مقررها  3/58املؤ َّرخ
قررت لجنة املخ ِّدرات ،يف َّ
 –57وقد َّ
 13آذار/مارس  ،2015إدراج املادة  AH–7921يف الجدول األول
من اتفاقية سنة  1961بصيغتها املع َّدلة .ومبقتىض الفقرة  7من
وجه األمني العام
املادة  3من اتفاقية سنة  1961بصيغتها املع َّدلةَّ ،
املقرر إىل جميع الحكومات
يف  8أيار/مايو  2015إشعاراً بذلك َّ
املقرر بذلك نافذاً
وإىل منظمة الصحة العاملية وإىل الهيئة ،فأصبح َّ
ثم ،تطلب
يخص كل طرف عند تلقِّي ذلك اإلشعار .ومن َّ
فيام ُّ
الهيئة إىل جميع الحكومات أن تع ِّدل قوائم املواد الخاضعة
للمراقبة عىل الصعيد الوطني تبعاً لذلك ،وأن تط ِّبق عىل تلك
املواد جميع تدابري املراقبة املطلوبة مبوجب اتفاقية سنة 1961
بصيغتها املع َّدلة.
 –58وتو ُّد الهيئة أيضاً أن تلفت انتباه الحكومات إىل أنَّ لجنة
املخ ِّدرات أخضعت يف آذار/مارس  2015تسع مواد للمراقبة
الدولية مبقتىض اتفاقية سنة  .1971واملواد املعنية هي :املواد
) 25B–NBOMe (2C–B–NBOMeو–25C–NBOMe (2C
) C–NBOMeو) ،25I–NBOMe (2C–I–NBOMeالتي
أضيفت إىل الجدول األول التفاقية سنة 1971؛ واملواد AM–2201
و JWH–018و–4،3ميثيلني ديوكيس بريوفالريون ()MDPV
وامليفيدرون (–4ميثيل ميثكاثينون) وامليثيلون (–beta–keto
 )MDMAو–Nبنزيل بيبريازين ( ،)BZPالتي أضيفت إىل
ملقررات اللجنة  1/58و6/58
الجدول الثاين لتلك االتفاقية وفقاً َّ
و 7/58و 8/58و 9/58و 10/58و 11/58و 12/58و،13/58
املؤ َّرخة  13آذار/مارس  .2015ومبقتىض الفقرة  7من املادة  2من
مبقررات اللجنة هذه
اتفاقية سنة َّ ،1971
وجه األمني العام إشعاراً َّ
إىل جميع الحكومات وإىل منظمة الصحة العاملية وإىل الهيئة يف
يخص كل
 8أيار/مايو  ،2015فأصبحت بذلك نافذة متاماً فيام ُّ
ثم ،تطلب الهيئة إىل
طرف يف  4ترشين الثاين/نوفمرب  .2015ومن َّ
جميع الحكومات أن تع ِّدل قوائم املواد الخاضعة للمراقبة عىل
الصعيد الوطني وفقاً لذلك ،وأن تط ِّبق عىل هذه املواد جميع
تدابري املراقبة املنصوص عليها يف اتفاقية سنة .1971
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 –59وتو ُّد الهيئة تذكري الحكومات بأنَّ حمض غاما– (ب) منع الترسيب من التجارة الدولية

هيدروكيس الزبد ( )GHBنُقل من الجدول الرابع إىل الجدول
ملقرر لجنة املخ ِّدرات
الثاين من اتفاقية سنة  1971وفقاً َّ
مقرر اللجنة نافذاً
 1/56املؤ َّرخ  13آذار/مارس  .2013وصار َّ
يخص كل طرف.
متاماً يف  4كانون األول/ديسمرب  2013فيام ُّ
تجسد هذا التغيري
وتالحظ الهيئة أنَّ بعض الدول األطراف مل ِّ
جميع
ثم ،تذ ِّكر الهيئ ُة
َ
بعد يف نظمها الرقابية الوطنية .ومن َّ
املقرر قامئة املواد
الحكومات بالتزامها بأن تع ِّدل وفقاً لهذا َّ
الخاضعة للمراقبة عىل الصعيد الوطني ،وأن تط ِّبق عىل حمض
َّ
املتوخاة بشأن املواد
غاما–هيدروكيس الزبد كل تدابري املراقبة
الواردة يف الجدول الثاين من اتفاقية سنة  ،1971مبا يف ذلك
اشرتاط الحصول عىل إذن السترياده وتصديره.

تقديرات االحتياجات السنوية من املواد
الخاضعة للمراقبة
 –62نظام تقديرات االحتياجات املرشوعة السنوية من
املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية هو حجر الزاوية يف نظام املراقبة
الدولية للمخ ِّدرات .فهو مي ِّكن 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 التجارة الدولية .وهذا النظام
ويتعي
إلزامي فيام يتعلق باملخ ِّدرات مبوجب اتفاقية سنة ،1961
َّ
أن تؤ ِّكد الهيئة ما تق ِّدمه الحكومات من تقديرات قبل ا ِّتخاذ
تلك التقديرات أساساً لحساب الحدود التي تفرض عىل الصنع
أو االسترياد .وقد اعتمد املجلس االقتصادي واالجتامعي نظام
تقدير االحتياجات السنوية من املؤ ِّثرات العقلية ،واعتمدت لجنة
املخ ِّدرات يف قرارها  3/49نظام تقدير االحتياجات السنوية من
سالئف مختارة ،وذلك ملساعدة الحكومات عىل منع املحاوالت
التي يقوم بها امل َّتجِرون باملخ ِّدرات لترسيب املواد الخاضعة
للمراقبة إىل القنوات غري املرشوعة .وتقدير االحتياجات السنوية
من املؤ ِّثرات العقلية ومن سالئف مختارة يساعد الحكومات عىل
كشف املعامالت غري املألوفة .وقد حدث يف كثري من الحاالت
أن حيل دون ترسيب مواد خاضعة للمراقبة عندما رفض البلد
املصدر أن يأذن بتصديرها ألنَّ كميات املواد املراد تصديرها كانت
تتجاوز الكميات املطلوبة يف البلد املستورد.

 –60ووفقاً لقرارات املجلس االقتصادي واالجتامعي 15/1985
يتعي عىل الحكومات أن تشرتط
و 30/1987و،38/1993
َّ
الحصول عىل إذن السترياد الزولبيديم ،وهو مادة أدرجت يف
عام  2001يف الجدول الرابع من اتفاقية سنة  .1971واستجابة
لطلب الهيئة الوارد يف تقريريها السنويني لعا َمي  2012و،2013
ق َّدم عدد من الحكومات املعلومات املطلوبة .وحتى ترشين
الثاين/نوفمرب  ،2015كانت املعلومات ذات الصلة متاحة بشأن
 128بلداً وإقلي ًام .واس َتحدث  118من هذه البلدان واألقاليم
أحكاماً تشرتط الحصول عىل إذن استرياد ،ويشرتط َبلدان
(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) .وتحظر أذربيجان استرياد الزولبيديم،
وال تستورد إثيوبيا هذه املادة .ويف الوقت نفسه ،ال تزال
يخص
املعلومات املتعلقة مبراقبة الزولبيديم غري معروفة فيام ُّ
ِ
حكومات تلك البلدان
ثم ،تدعو الهيئ ُة
 86بلداً وإقلي ًام .ومن َّ
مجدداً إىل تزويدها يف أقرب وقت ممكن مبعلومات
واألقاليم َّ
عن حالة مراقبة الزولبيديم.

 –63وتحقِّق الهيئة بانتظام يف الحاالت املحتملة لعدم امتثال
الحكومات لنظام التقديرات ،ألنَّ عدم امتثالها هذا ميكن أن
يس ِّهل ترسيب املواد الخاضعة للمراقبة من قنوات التجارة
الدولية املرشوعة إىل القنوات غري املرشوعة .و ُتسدي الهيئة
املشورة للحكومات يف هذا الصدد بشأن تفاصيل نظام التقديرات،
بحسب االقتضاء.

 –61وفيام يتعلق بالسالئف الكيميائية ،تالحظ الهيئة أنَّ
الترشيعات والتدابري الرقابية الالزمة ليست موجودة حتى اآلن
أو مل ُتنفَّذ متاماً يف عدد من البلدان .ونظراً ألنَّ وجود نظام رقايب
محيل لدى كل حكومة هو أيضاً رشط رضوري ليك تتم َّكن الحكومة
من إبالغ البلدان املستوردة باملواد الكيميائية املص َّدرة إليها قبل
مغادرتها أراضيها ،فريجى من الحكومات أن تعتمد وتن ِّفذ تدابري
مراقبة وطنية من أجل رصد حركة السالئف الكيميائية رصداً
ف َّعاالً .و ُيرجى من الحكومات أيضاً أن تواصل تعزيز التدابري
الحالية ملراقبة السالئف إذا ما اكتشفت َّأي َمواطن ضعف فيها.
تعرضها ملخاطر االستهداف
وبتنفيذ هذه التدابري ُّ
تحد البلدان من ُّ
من امل َّتجِرين باملخ ِّدرات.

 –64والحكومات ُمل َزمة باالمتثال للحدود املفروضة عىل
الواردات والصادرات من املخ ِّدرات املنصوص عليها يف املادتني 21
تنص ،ضمن جملة أمور،
و 31من اتفاقية سنة  .1961فاملادة ُّ 21
عىل أ َّنه ال يجوز أن يتع َّدى مجموع كميات ِّأي مخ ِّدر يصنعها
ويستوردها ُّأي بلد أو إقليم يف ِّأي سنة حاصل جمع الكمية
املستهلكة يف األغراض الطبية والعلمية؛ والكمية املستعملة ،يف
حدود التقديرات ذات الصلة ،يف صنع عقاقري أو مستحرضات
أو مواد أخرى؛ والكمية املص َّدرة؛ والكمية املضافة إىل املخزون
لرفعه إىل املستوى املح َّدد يف التقديرات ذات الصلة؛ والكمية
حصل عليها ،يف حدود التقديرات ذات الصلة ،الستعاملها
التي ُي َ
يف أغراض خاصة .وتُلزم املادة  31جميع البلدان املص ِّدرة بتقييد
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المخدرات 2015
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

حجم صادراتها من املخ ِّدرات إىل ِّأي بلد أو إقليم بحيث ال تتجاوز
الكميات املستوردة مجموع التقديرات الخاصة بالبلد أو اإلقليم
املستورد ،مع إضافة الكميات التي يراد إعادة تصديرها.
 –65وكام يف السنوات السابقة ،خلصت الهيئة إىل أنَّ نظام
مرعيا به عىل وجه العموم،
مراقبة الواردات والصادرات ال يزال ًّ
تم االتصال مبا مجموعه
جيدة .ويف عام َّ ،2015
وأ َّنه يعمل بصورة ِّ
 14بلداً بشأن كميات مستوردة أو مص َّدرة زائدة كشف عنها يف
سياق التجارة الدولية باملخ ِّدرات خالل عام  2014ميكن أن تكون
قد تجاوزت التقديرات .وا َّتضح أنَّ معظم حاالت التجاوز كان
مرجعها ما ييل( :أ) أخطاء يف اإلبالغ عن الواردات أو الصادرات؛
و(ب) مواد استوردت إلعادة تصديرها؛ و(ج) أخطاء يف اإلبالغ
عن املادة املعنية أو الرشيك التجاري املعني؛ و(د) مخ ِّدرات
مضبوطة استوردت لعرضها كأدلة أمام املحاكم .غري أنَّ أربعة
بلدان أ َّكدت أ َّنه حدث بالفعل تجاوز يف كمية الصادرات أو
الواردات ،وجرى تذكري تلك البلدان برضورة ضامن االمتثال التام
لألحكام التعاهدية ذات الصلة .وال تزال الهيئة تتابع هذا األمر
مع البلدان التي مل ترسل ر ًّدا.
 –66وعم ًال بقراري املجلس االقتصادي واالجتامعي 7/1981
وُ ،44/1991يرجى من الحكومات تزويد الهيئة بتقديرات
الحتياجاتها الطبية والعلمية السنوية الداخلية من املؤ ِّثرات
العقلية املدرجة يف الجداول الثاين والثالث والرابع من اتفاقية
سنة  .1971وتب ِّلغ جميع الدول واألقاليم بالتقديرات الواردة،
املختصة يف البلدان املص ِّدرة عند املوافقة عىل
ملساعدة السلطات
َّ
صادرات املؤ ِّثرات العقلية .ويف  1ترشين الثاين/نوفمرب ،2015
كانت حكومات جميع البلدان واألقاليم ،باستثناء جنوب السودان،
التي وضعت لها الهيئة تقديراتها يف عام  ،2011قد ق َّدمت تقديراً
واحداً عىل األقل الحتياجاتها الطبية السنوية من املؤ ِّثرات العقلية.
الحكومات بأن تجري مراجع ًة وتحديثاً
ِ
 –67وتويص الهيئ ُة
لتقديرات احتياجاتها السنوية من املؤ ِّثرات العقلية لألغراض
الطبية والعلمية مرة واحدة عىل األقل كل ثالث سنوات .بيد
أنَّ هناك  24حكوم ًة مل تق ِّدم َّأي تنقيح الحتياجاتها املرشوعة
ثم فإنَّ
من املؤ ِّثرات العقلية ملدة ال تقل عن ثالث سنوات .ومن َّ
التقديرات املأخوذ بها بشأن تلك البلدان واألقاليم َّربا مل تعد
مطابقة الحتياجاتها الطبية والعلمية الفعلية من املؤ ِّثرات العقلية.
 –68وعندما تكون التقديرات أقل من االحتياجات املرشوعة
يتأخر استرياد املؤ ِّثرات العقلية الالزمة لألغراض
الفعلية ،قد َّ
الطبية أو العلمية .وعندما تكون التقديرات أعىل بكثري من
االحتياجات املرشوعة ،قد يزيد ذلك من احتامل ترسيب املؤ ِّثرات
العقلية إىل القنوات غري املرشوعة .وقد قامت الهيئة ،يف تعاملها
مع الدول األطراف ،بتذكري البلدان مراراً وتكراراً بأنَّ من املهم

أن تجري الحكومات تقديراً صحيحاً ودقيقاً لالحتياجات املبدئية
ثم ،تهيب الهيئة بجميع الحكومات أن تراجع
لبلدانها .ومن َّ
تقديراتها وتح ِّدثها بانتظام وأن تداوم عىل إبالغ الهيئة بكل
ألي واردات غري رضورية وحرصاً،
ما يجدُّ من تعديالت ،منعاً ِّ
يف الوقت نفسه ،عىل تيسري استرياد املؤ ِّثرات العقلية الالزمة
لألغراض الطبية يف الوقت املناسب.
 –69وكام يف السنوات السابقة ،ال يزال نظام تقديرات
جيدة
االحتياجات السنوية من املؤ ِّثرات العقلية يعمل بصورة ِّ
ويراعيه معظم البلدان واألقاليم .ويف عام  ،2014أصدرت
سلطات مثانية بلدان أذون استرياد ملواد مل تضع لها من قبل َّأي
تقديرات ،أو لكميات تتجاوز تقديراتها بكثري .ومل يص ِّدر كميات
من املؤ ِّثرات العقلية تتجاوز التقديرات ذات الصلة سوى بلدين.

اشرتاط الحصول عىل أذون االسترياد والتصدير
 –70من الركائز األساسية التي يقوم عليها نظام املراقبة الدولية
للمخ ِّدرات التطبيق العاملي لرشط الحصول عىل أذون لالسترياد
بأي من
والتصدير .و ُتشرتط هذه األذون للمعامالت املتعلقة ٍّ
املواد الخاضعة للمراقبة مبوجب اتفاقية سنة  1961أو املدرجة يف
الجدولني األول والثاين من اتفاقية سنة  .1971والسلطات الوطنية
املختصة ُملزمة مبوجب هاتني االتفاقيتني بأن تصدر أذون استرياد
َّ
للمعامالت املتعلقة باسترياد هذه املواد إىل بلدانها .ويجب عىل
املختصة يف البلدان املص ِّدرة أن تتحقَّق من
السلطات الوطنية
َّ
صحة أذون االسترياد هذه قبل إصدار أذون التصدير الالزمة
للسامح للشحنات املحتوية عىل هذه املواد مبغادرة البلد.
 –71وال تشرتط اتفاقية سنة  1971الحصول عىل أذون استرياد
وتصدير للتجارة يف املؤ ِّثرات العقلية املدرجة يف جدوليها الثالث
والرابعَّ .إل أ َّنه نظراً ال ِّتساع نطاق ترسيب هذه املواد من قنوات
التجارة الدولية املرشوعة يف سبعينات القرن املايض ومثانيناته،
طلب املجلس االقتصادي واالجتامعي إىل الحكومات ،يف قراراته
توسع نطاق نظام أذون
 15/1985و 30/1987و ،38/1993أن ِّ
االسترياد والتصدير ليشمل هذه املؤ ِّثرات العقلية أيضاً.
 –72وعم ًال بقرارات املجلس االقتصادي واالجتامعي املذكورة
آنفاً ،باتت معظم البلدان واألقاليم بالفعل تشرتط الحصول عىل
أذون استرياد وتصدير للمؤ ِّثرات العقلية املدرجة يف الجدولني
الثالث والرابع من اتفاقية سنة  .1971وبحلول  1ترشين الثاين/
نوفمرب  2015كانت  206بلدان وأقاليم قد أتاحت للهيئة
ويتبي من ذلك أنَّ جميع
معلومات مح َّددة يف هذا الشأن،
َّ
البلدان املستوردة واملص ِّدرة الرئيسية تشرتط اآلن الحصول
عىل أذون استرياد وتصدير لجميع املؤ ِّثرات العقلية املدرجة يف
الجدولني الثالث والرابع من اتفاقية سنة  .1971وتع ِّمم الهيئة

المخدرات
الفصل الثاني -سير عمل النظام الدولي لمراقبة
ِّ

عىل جميع الحكومات مرتني كل سنة جدوالً يبني اشرتاطات
الحصول عىل أذون استرياد للمواد املدرجة يف الجدولني الثالث
يطبقها كل بلد عىل حدة عم ًال بقرارات املجلس
والرابع التي ِّ
االقتصادي واالجتامعي ذات الصلة .و ُينرش هذا الجدول أيضاً يف
الجزء اآلمن من موقع الهيئة الشبيك ،الذي ال يتاح الوصول إليه
خصيصاً بذلك ،ليك يتس َّنى
َّإل للمسؤولني الحكوميني املأذون لهم ِّ
املختصة يف البلدان املص ِّدرة ،يف أقرب
إطالع السلطات الوطنية
َّ
أي تغيريات قد تحدث يف ما تفرضه البلدان
وقت ممكن ،عىل ِّ
ُّ
وتحث الهيئ ُة
املستوردة من اشرتاطات خاصة بأذون االسترياد.
ِ
حكومات الدول القليلة التي ال يشرتط ترشيعها الوطني بعد
الحصول عىل أذون استرياد وتصدير لجميع املؤ ِّثرات العقلية،
برصف النظر َّ
عم إذا كانت تلك الدول أطرافاً يف اتفاقية
توسع نطاق هذه التدابري الرقابية
سنة  1971أم ال ،عىل أن ِّ
لتشمل جميع املواد املدرجة يف الجدولني الثالث والرابع من
اتفاقية سنة  1971يف أقرب وقت ممكن ،وأن تبلغ الهيئة بذلك.

إنشاء نظام إلكرتوين دويل ألذون استرياد وتصدير
املخدرات واملؤ ِّثرات العقلية
ِّ
ُ –73يشرتط الحصول عىل أذون استرياد وتصدير للمخ ِّدرات
املدرجة يف جميع جداول اتفاقية سنة  1961وللمؤ ِّثرات العقلية
املدرجة يف الجدولني األول والثاين من اتفاقية سنة  .1971وعالوة
عىل ذلكُّ ،
ِ
الحكومات ،عم ًال بقرارات املجلس االقتصادي
تحث الهيئ ُة
تطبق رشط الحصول عىل أذون
واالجتامعي ذات الصلة ،عىل أن ِّ
االسترياد والتصدير أيضاً عىل املواد املدرجة يف الجدولني الثالث والرابع
التقدم التكنولوجي
من االتفاقية .ويف إطار مساعي الهيئة لتسخري ُّ
لضامن الفعالية والكفاءة يف تنفيذ نظام أذون االسترياد والتصدير
يف التجارة الدولية املرشوعة يف املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية،
تقود الهيئة جهوداً الستحداث أداة إلكرتونية لتيسري وتعجيل
املختصة ،وللح ِّد من مخاطر ترسيب هذه
عمل السلطات الوطنية
َّ
املخ ِّدرات واملواد .وهذه األداة الجديدة ،املعروفة باسم “النظام
الدويل ألذون االسترياد والتصدير” ( ،)I2ESهي تطبيق ي َّتسم
باالبتكار ويعمل عىل اإلنرتنت استحدثته الهيئة بالتعاون مع املكتب
املعني باملخ ِّدرات والجرمية وبدعم من الدول األعضاء .ويتيح هذا
إلكرتونيا
النظام للحكومات إمكانية إصدار أذون االسترياد والتصدير
ًّ
للواردات والصادرات املرشوعة من املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية،
آنيا ،والتحقُّق الفوري من مرشوعية كل معاملة
وتبادل هذه األذون ًّ
عىل حدة ،مع ضامن االمتثال التام ملقتضيات االتفاقيات الدولية
ملراقبة املخ ِّدرات .ومن شأن هذا النظام أن يح َّد كثرياً من احتامل
ترسيب شحنات املخ ِّدرات إىل القنوات غري املرشوعة.
 –74ونظراً ألنَّ أمانة الهيئة تجري فحصاً فرد ًّيا مسبقاً لكل من
املسؤولني الحكوميني املشاركني قبل منحه إمكانية الوصول إىل

13

النظام الدويل ألذون االسترياد والتصدير بصفة “مسؤول إداري”
فيمكن للحكومات أن تعلم عىل وجه اليقني أنَّ َّأي إذن يصدر
تلقائيا
من هذا النظام هو إذن مرشوع وصحيح .ويتحقَّق النظام
ًّ
من صحة الكمية (أو الكميات) املراد استريادها ،مقارنة بتقديرات
وينبه املستعملني إىل الواردات التي تتجاوز
البلدان املستوردةِّ ،
املقررة .كام يرسل النظام تنبيهات إلكرتونية عندما تكون
الحدود َّ
فعليا يف البلد املستورد أقل من الكميات التي
الكميات املتلقَّاة ًّ
أذن بتصديرها.
املصمم
 –75ومبقدور النظام الدويل ألذون االسترياد والتصديرَّ ،
ليك يك ِّمل النظم اإللكرتونية الوطنية القامئة وليس ليك َّ
يحل
مح َّلها ،أن ينشئ صلة بالنظم اإللكرتونية الوطنية األخرى بحيث
ال تحتاج الحكومات إىل ِّ
التخل عن نظم الرصد اإللكرتوين الداخيل
الخاصة بها .وميكن للبلدان التي ليست لديها نظم رصد إلكرتوين
وطنية أن تصدر أذون االسترياد والتصدير يف هذا النظام وأن تن ِّزل
إلكرتونيا وتطبعها بحسب االقتضاء .ومن املتوقَّع أن
تلك األذون
ًّ
يؤ ِّدي هذا النظام إىل تبسيط وتيسري عملية تح ُّقق السلطات
املختصة من صحة أذون االسترياد والتصدير .وقد حرصت
الوطنية
َّ
الهيئة يف تصميمها لهذا النظام عىل أن يفي شكل هذه األذون
اإللكرتونية ونوع املعلومات املدرجة فيها بجميع املتطلبات
املنصوص عليها يف االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.
 –76وقد اس ُت َّ
هل استخدام النظام الدويل ألذون االسترياد
رسميا عىل هامش الدورة الثامنة والخمسني للجنة
والتصدير
ًّ
ورحبت
املخ ِّدرات ،التي عقدت يف فيينا يف آذار/مارس َّ .2015
اللجنة ،يف قرارها  ،10/58ببدء استخدام هذا النظام ،وحثَّت
َ
الدول األعضاء عىل تشجيع وتسهيل استخدام هذا النظام عىل
َ
الدول األعضاء إىل تقديم ت ُّربعات مالية
أوىف وجه ممكن ،ودعت
من أجل إدارته وصيانته .وباب التسجيل يف هذا النظام ،منذ
املختصة .وقد
بدء استخدامه ،مفتوح أمام السلطات الوطنية
َّ
مختصة من  15بلداً (هي
تسجلت فيه حتى اآلن سلطات وطنية
َّ
َّ
أسرتاليا وأملانيا والربازيل وبنغالديش وبريو وتايلند وتركيا والجزائر
وزامبيا وسنغافورة وسويرسا وشييل وكندا وكولومبيا وماليزيا).
والهيئة مستع َّدة لتقديم مزيد من املعلومات عن هذا النظام إىل
مفصلة عن
الحكومات املهتمة يف ِّأي وقت .كام توجد معلومات َّ
هذا النظام يف موقع الهيئة الشبيك ( ،)www.incb.orgيف الجزء
جميع السلطات
تشجع
َ
اآلمن الخاص بالحكومات .وتو ُّد الهيئ ُة أن ِّ
تتسجل بعد يف النظام الدويل ألذون
املختصة التي مل
الوطنية
َّ
َّ
تسجل أنفسها وأن تبدأ يف استخدامه
االسترياد والتصدير عىل أن ِّ
يف أقرب وقت ممكن ،ألنَّه لن يكون مبقدور الحكومات أن
تنتفع بكل ما تو ِّفره هذه األداة من مزايا َّإل باستخدامها عىل
نطاق واسع .وتقف الهيئة عىل أهبة االستعداد لتقديم املساعدة
املوجه إىل الدول
يف هذا الصدد .وتؤ ِّكد الهيئة مج َّدداً النداء َّ
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األعضاء والوارد يف قرار لجنة املخ ِّدرات  10/58بأن تق ِّدم أوىف
دعم مايل ممكن لتمكني أمانة الهيئة من مواصلة إدارة هذا
النظام ورصده.

اإلشعارات السابقة للتصدير بشأن السالئف الكيميائية
 –77من أجل املساعدة عىل منع ترسيب السالئف الكيميائية
من التجارة الدولية ،تجيز اتفاقية سنة  ،1988وتحديداً
الفقرة ( 10أ) من املادة  12منها ،لحكومات البلدان املستوردة
أن تُلزم البلدان املص ِّدرة بإبالغها عن ِّأي سالئف تعتزم تصديرها
إليها .وتتاح للبلد املستورد فرصة التحقُّق من مرشوعية الشحنة
باستخدام اإلشعار السابق للتصدير الذي يتلقَّاه .ويبلغ عدد الدول
رسميا الحصول عىل
واألقاليم التي استظهرت بهذا الحكم وطلبت ًّ
حاليا  113دول ًة وإقلي ًام .ومع أنَّ هذا
اإلشعارات السابقة للتصدير ًّ
العدد ميثِّل زياد ًة عن السنة السابقة فال يزال هناك عدد كبري من
الحكومات واملناطق التي ما زالت ال تعرف ما يدخل إقليمها
وتشجع الهيئ ُة بقي َة
معرضة لهذا الخطر.
ِّ
من سالئف ،وما زالت َّ
الحكومات عىل االستظهار بالفقرة ( 10أ) من املادة  12من
اتفاقية سنة  1988دون مزيد من التأخري.
 –78ومن أجل مساعدة الدول األعضاء عىل أن ُيز ِّود بعضها
بعضاً بسهولة باملعلومات عن صادرات السالئف الكيميائية
املعتزمة ،أنشأت الهيئة نظام اإلشعارات السابقة للتصدير باالتصال
الحاسويب املبارش (نظام “بن أونالين”) يف عام  .2006ويسمح
يوجهوا تنبيهات يف حال االشتباه يف
هذا النظام ملستعمليه بأن ِّ
معينة .ويبلغ مجموع البلدان واألقاليم التي
مرشوعية ِّأي شحنة َّ
تسجلت الستعامل نظام “بن أونالين”  151بلداً وإقلي ًام ،وقد
َّ
أفىض تزايد استعامله إىل إرسال أكرث من  2 600إشعار سابق
املتوسط كل شهر .وتدرك الهيئة أنَّ بعض البلدان
للتصدير يف
ِّ
ما زال يص ِّدر مواد كيميائية مجد َولة دون إرسال إشعارات سابقة
ويتم ذلك يف بعض الحاالت
للتصدير عرب نظام “بن أونالين”ُّ ،
عىل الرغم من أنَّ البلد املستورد يشرتط إرسال هذه اإلشعارات
السابقة للتصدير .وتهيب الهيئة بالحكومات أن تستعمل نظام
ُّ
َ
الدول املتبقِّية التي
وتحث
بن أونالين بصورة نشطة ومنتظمة،
تتسجل بعد الستعامل هذا النظام عىل أن تفعل ذلك يف أقرب
مل َّ
وقت ممكن.

(ج) فعالية تدابري املراقبة الرامية إىل منع ترسيب
املواد الخاضعة للمراقبة من التجارة الدولية
 –79يوفِّر نظام تدابري املراقبة املنصوص عليه يف اتفاقية
سنة  1961حامية ف َّعالة للتجارة الدولية يف املخ ِّدرات من
محاوالت ترسيب هذه املخ ِّدرات إىل القنوات غري املرشوعة.

وباملثل فنتيجة للتنفيذ شبه العاملي لتدابري املراقبة املنصوص
عليها يف اتفاقية سنة  1971وقرارات املجلس االقتصادي
أي
واالجتامعي ذات الصلة ،مل َّ
يتبي يف السنوات األخرية وقوع ِّ
حاالت ترسيب ملؤ ِّثرات عقلية من التجارة الدولية إىل القنوات
غري املرشوعة .وإىل جانب ذلك ،تُلزم اتفاقية سنة 1988
األطراف بأن متنع ترسيب السالئف الكيميائية من التجارة
الدولية لتستخدم يف صنع املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية .وقد
أنشأت الهيئة نظ ًام ش َّتى لرصد االمتثال لهذا الجانب من اتفاقية
وسجلت وقوع عدد محدود من حاالت الترسيب
سنة َّ ،1988
من التجارة الدولية املرشوعة.
املختصة يف
التحري بانتظام لدى السلطات
 –80ويجري
َّ
ِّ
البلدان املعنية عن التناقضات يف التقارير الحكومية عن التجارة
الدولية يف املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية ،ضامناً لعدم حدوث ِّأي
ترسيب لهذه املواد من التجارة الدولية املرشوعة .وقد تكشف
هذه التح ِّريات عن أوجه قصور يف تنفيذ تدابري مراقبة املخ ِّدرات
واملؤ ِّثرات العقلية ،مبا يف ذلك عدم امتثال الرشكات لألحكام
الوطنية املتعلقة مبراقبة املخ ِّدرات.
 –81وقد اس ُته َّلت منذ أيار/مايو  2015تح ِّريات لدى  32بلداً
بشأن التناقضات الواردة يف تقارير عام  2014فيام يتعلق بتجارة
وبينت الردود أنَّ التناقضات ناتجة من أخطاء كتابية
املخ ِّدراتَّ .
وتقنية يف إعداد التقارير ،ومن اإلبالغ عن صادرات أو واردات من
مستحرضات مدرجة يف الجدول الثالث من اتفاقية سنة 1961
دون اإلشارة إىل ذلك يف االستامرة املعنية ،ومن اإلشارة دون قصد
إىل بلدان عبور بصفتها رشكاء تجاريني .ويف بعض الحاالت ،أ َّكدت
البلدان الكميات التي أبلغت عنها ،وأفىض ذلك إىل بدء تح ِّريات
متابعة مع الرشكاء التجاريني لكل من تلك البلدان .وبعثت الهيئة
برسائل تذكريية إىل الدول التي مل ترسل ردوداً.
 –82واس ُته َّلت كذلك ،فيام يتعلق بالتجارة الدولية يف املؤ ِّثرات
العقلية ،تح ِّريات لدى  74بلداً بشأن  549تناقضاً تتعلق ببيانات
عام  .2013ويف  4أيلول/سبتمرب  ،2015كان  28بلداً قد أرسل
ردوداً بشأن  393حال ًة تنطوي عىل تناقض ،وأفىض ذلك إىل تسوية
 107حاالت من تلك التناقضات .ويف جميع الحاالت التي أ َّكدت
فيها البلدان املجيبة ما ق َّدمته من بيانات ،اس ُته َّلت إجراءات
متابعة لدى البلدان النظريةُّ .
وتدل جميع الردود الواردة حتى
اآلن عىل أنَّ التناقضات كانت ناجمة عن أخطاء كتابية أو تقنية،
ويف معظم األحيان إ َّما بسبب عدم معايرة املواد وفق قاعدتها
الالمائية أو بسبب “التداخل” ،أي عدم تس ُّلم البلد املستورد
معينة َّإل يف بداية العام التايل .ومل ُّ
يدل
للكمية املص َّدرة يف سنة َّ
املتحرى عنها عىل احتامل ترسيب مؤ ِّثرات عقلية
ٌّأي من الحاالت
َّ
من التجارة الدولية.

المخدرات
الفصل الثاني -سير عمل النظام الدولي لمراقبة
ِّ

 –83وتهيب الهيئ ُة بالحكومات أن تواصل رصد التجارة
الدولية يف املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية والسالئف باستخدام
ِ
املختصة عىل
السلطات الوطنية
وتشجع
األدوات املذكورة أعاله.
َّ
ِّ
طلب مساعدة الهيئة يف التحقُّق من مرشوعية كل املعامالت
املنفردة املريبة.

(د) منع ترسيب السالئف من قنوات التوزيع الداخلية
 –84أصبح الترسيب من قنوات التوزيع املحلية مصدراً
رئيسيا
ًّ
للسالئف املستخ َدمة يف الصنع غري املرشوع للمخ ِّدرات ،مبا فيها
امليثامفيتامني .وكثرياً ما تكون التدابري الرقابية املفروضة عىل تجارة
الكيمياويات وتوزيعها عىل الصعيد الداخيل متخ ِّلفة عن التدابري
الرقابية املستخ َدمة يف التجارة الدولية ،كام أنَّ نطاق الرقابة عىل
التجارة والتوزيع الداخليني يتفاوت تفاوتاً كبرياً من بلد إىل آخر.
وميكن العثور يف تقرير الهيئة عن السالئف لعام  2015عىل املزيد
وتشجع
من املعلومات عن الترسيب من قنوات التوزيع الداخلية.
ِّ
ِ
الحكومات عىل املشاركة اإليجابية يف األنشطة املنفَّذة يف
الهيئ ُة
إطار مرشوع “بريزم” ومرشوع “كوهيجن” ،وهام املبادرتان
الدوليتان اللتان تر ِّكزان عىل السالئف املستخ َدمة يف الصنع غري
املرشوع للمنشِّ طات األمفيتامينية ،وللكوكايني والهريوين ،عىل
التوايل .وتويص الهيئة أيضاً بأن تستعرض جميع الحكومات بصفة
منتظمة احتياجاتها املرشوعة السنوية السترياد السودوإيفيدرين
واإليفيدرين ،بصيغتها املنشورة ،وأن تع ِّدلها حسب االقتضاء
مستخدمة أحدث بيانات األسواق ،وأن تبلغ الهيئة بذلك.

 –٢ضامن توافر املواد الخاضعة للمراقبة الدولية
من أجل األغراض الطبية والعلمية
 –85تضطلع الهيئة ،وفقاً لواليتها املتمثِّلة يف ضامن توافر املواد
الخاضعة للمراقبة الدولية من أجل األغراض الطبية والعلمية،
بأنشطة ش َّتى تتعلق باملخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية .فهي ترصد
َّ
واملنظامت الدولية وسائر
اإلجراءات التي ت َّتخذها الحكومات
الهيئات دع ًام لتوافر املواد الخاضعة للمراقبة واستخدامها الرشيد
من أجل األغراض الطبية والعلمية.

(أ)

عرض الخامات األفيونية والطلب عليها

 –86تبحث الهيئة بانتظام املسائل التي تؤ ِّثر يف عرض املواد
األفيونية والطلب عليها لتلبية االحتياجات املرشوعة ،وتعمل
عىل ضامن توازن دائم بني العرض والطلب عىل أساس البيانات
املق َّدمة من الحكومات.
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 –87ومن أجل الوقوف عىل حالة الطلب عىل الخامات
األفيونية وعرضها ،تقوم الهيئة بتحليل البيانات املق َّدمة من
الحكومات عن الخامات األفيونية وعن املواد األفيونية املصنوعة
من هذه الخامات .وباﻹضافة إىل ذلك ،تقوم الهيئة أيضاً بتحليل
املعلومات املتعلقة باستخدام هذه الخامات ،والحجم املق َّدر
الستهالكها يف االستخدامات املرشوعة ،ومخزوناتها عىل الصعيد
العاملي .ويرد يف تقرير الهيئة التقني عن املخ ِّدرات لعام 2015
مفصل للحالة الراهنة فيام يتعلق بعرض الخامات األفيونية
تحليل َّ
()9
والطلب عليها.
ملخصاً لذلك التحليل.
وتتضمن الفقرات التالية َّ
َّ

 –88وتويص الهيئة بإبقاء املخزونات العاملية من الخامات
األفيونية عند مستوى يكفي لتغطية الطلب العاملي ملدة
سنة واحدة تقريباً ،بغية ضامن توافر املواد األفيونية لتلبية
االحتياجات الطبية يف حال حدوث نقص غري متوقَّع يف اإلنتاج،
السيئة يف
كام يف حالة النقص الذي ينجم عن أحوال الطقس ِّ
البلدان املنتجة ،مع الح ِّد يف الوقت نفسه من خطر الترسيب
املرتبط بوجود فائض يف املخزونات.

 –89ويف عام  ،2014انخفضت املساحة املزروعة بخشخاش
األفيون الغني باملورفني ،مقارنة مبستوياتها يف السنة السابقة،
يف بلدان منتجة رئيسية ،مثل أسرتاليا وفرنسا ،لكنها ازدادت
قلي ًال يف تركيا وبقيت عند مستواها السابق يف إسبانيا والهند.
ويف هنغاريا ،ازدادت املساحة املحصودة الفعلية إىل ما فوق
الضعفني يف عام  .2014وتشري البيانات املسبقة لعام 2015
إىل ازدياد بنسبة  12يف املائة يف إجاميل املساحة املحصودة
التقديرية لخشخاش األفيون الغني باملورفني يف البلدان املنتجة
الرئيسية .وميكن أن يعزى ذلك إىل الزيادة املتوقَّع حدوثها
يف تركيا ( 131يف املائة) .ويف عام  2016سوف تزداد املساحة
املزروعة بخشخاش األفيون الغني باملورفني ،مقارنة بعام ،2015
يف إسبانيا ،لكنها ستتق َّلص يف معظم البلدان املنتجة الرئيسية
األخرى .و ُيتوقَّع أن تبقى عند املستوى نفسه يف تركيا.
 –90والهند هي البلد الوحيد الذي يصدر األفيون بني البلدان
املنتجة له .وقد تق َّلصت مساحاتها املزروعة بخشخاش األفيون
بنسبة  75يف املائة يف عام  ،2013وظ َّلت مساحاتها املزروعة يف
عام  2014عند نفس مستواها يف عام  ،2013إذ بلغت املساحة
فعليا  5 329هكتاراً يف عام .2014
املحصودة ًّ
 –91ويف عام  ،2014ازدادت زراعة خشخاش األفيون الغني
بالثيبائني يف فرنسا وإسبانيا ،وانخفضت يف أسرتاليا .ومن املتوقَّع
أن تنخفض يف عام  2015املساحة املزروعة بخشخاش األفيون
الغني بالثيبائني ،مقيسة باملساحة املحصودة ،يف أسرتاليا ،وأن
تزداد يف إسبانيا .وال يتوقَّع أن تزرع فرنسا خشخاش األفيون
الغني بالثيبائني يف عام .2015
(((
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 –92ويف عام  2014كانت املساحة املحصودة الفعلية لخشخاش
األفيون الغني بالكوديني  2 117هكتاراً يف أسرتاليا و 1 859هكتاراً
يف فرنسا ،وهذان هام البلدان الوحيدان ،من بني البلدان املنتجة
الرئيسية ،اللذان يزرعان خشخاش األفيون الغني بالكوديني،
ومن املتوقَّع أن يزيدا مساحاتهام املزروعة يف عام  .2015بيد
تنبأت بحدوث انخفاض كبري يف مساحتها املزروعة
أنَّ أسرتاليا َّ
بخشخاش األفيون الغني بالكوديني ،من  5 220هكتاراً يف
تنبأت فرنسا
عام  2015إىل  662هكتاراً يف عام  ،2016يف حني َّ
بزيادة يف زراعة هذا النوع من خشخاش األفيون.

 –95ويف نهاية عام  2014كانت مخزونات الخامات األفيونية
الغنية باملورفني ،يف شكل قش الخشخاش ومر َّكز قش الخشخاش
واألفيون ،نحو  495ط ًّنا مبعادل املورفني .واعتربت هذه املخزونات
كافية لتلبية الطلب العاملي املتوقَّع أن َّ
يتأت من الص َّناع ملدة
 13شهراً مبستوى عام  .2015وازدادت بنهاية عام  2014مخزونات
الخامات األفيونية الغنية بالثيبائني (قش الخشخاش ،ومر َّكز قش
الخشخاش ،واألفيون) إىل نحو  287ط ًّنا مبعادل الثيبائني .وستكون
هذه املخزونات كافية لتلبية الطلب العاملي املتوقَّع أن َّ
يتأت من
الص َّناع يف عام  2015لزهاء  14شهراً.

 –93ويف عام  2014ارتفع إجاميل إنتاج الخامات األفيونية
الغنية باملورفني يف البلدان املنتجة الرئيسية إىل  534طنا()10
ًّ
مبعادل املورفني ،و ُيتوقَّع أن يبلغ يف عام  2015نحو  626ط ًّنا
مبعادل املورفني .ومن هذه الكمية ،سيش ِّكل قش الخشخاش
 596ط ًّنا ( 95يف املائة) وسيش ِّكل األفيون  30ط ًّنا ( 5يف املائة).
أ َّما يف عام ُ 2016فيق َّدر أنَّ اإلنتاج العاملي سيواصل االزدياد
ليبلغ  739ط ًّنا مبعادل املورفني .ويف عام  2014كان اإلنتاج
العاملي من الخامات األفيونية الغنية بالثيبائني  364طنا()11
ًّ
مبعادل الثيبائني .و ُيتوقَّع أن يزداد يف عام  2015إىل  376ط ًّنا
ثم ينخفض يف عام  2016إىل  309أطنان .وكام
مبعادل الثيبائنيَّ ،
يف السنوات السابقة ،قد يختلف اإلنتاج الفعيل من الخامات
األفيونية يف عامي  2015و 2016اختالفاً كبرياً عن التقديرات،
تبعاً ألحوال الطقس وظروف أخرى.

 –96وكانت املخزونات العاملية من املواد األفيونية املنتجة
من الخامات األفيونية الغنية باملورفني ،وهي أساساً يف شكل
كوديني ومورفني ،املحتفظ بها يف نهاية عام  574( 2014ط ًّنا
مبعادل املورفني) كافية لتلبية الطلب العاملي عىل هذه املواد
لألغراض الطبية والعلمية لنحو  17شهراً .واملخزونات اإلجاملية
من املواد األفيونية والخامات األفيونية عىل السواء كافية ،عىل
أساس البيانات املب َّلغ بها من الحكومات ،لتلبية الطلب لألغراض
الطبية والعلمية عىل املواد األفيونية املنتجة من املورفني .ويف
نهاية عام  2014انخفضت املخزونات العاملية من املواد األفيونية
املنتجة من الخامات الغنية بالثيبائني (األوكسيكودون والثيبائني
وكمية صغرية من األوكسيمورفون) إىل  225ط ًّنا مبعادل الثيبائني،
وكانت كافية لتلبية الطلب العاملي لألغراض الطبية والعلمية عىل
املواد األفيونية املنتجة من الثيبائني لنحو  17شهراً.

 –94وتقيس الهيئة الطلب عىل املواد األفيونية بطريقتني،
هام( :أ) من حيث استخدام الخامات األفيونية ،بغية التعبري عن
املتأت من الص َّناع؛ و(ب) من حيث االستهالك العاملي
الطلب ِّ
لألغراض الطبية والعلمية لكل املواد األفيونية الخاضعة للمراقبة
مبوجب اتفاقية سنة )12(.1961
املتحصل عليها من
( ((1يستند التحليل يف املقام األول إىل مقدار الخامات
َّ
خشخاش األفيون الغني باملورفني ،ولكنه يشمل قلويد املورفني املوجود يف
خشخاش األفيون الغني بالثيبائني ويف خشخاش األفيون الغني بالكوديني ،كلام
كان هذا مناسباً.
املتحصل عليها من
( ((1يستند التحليل يف املقام األول إىل مقدار الخامات
َّ
خشخاش األفيون الغني بالثيبائني ،ولكنه يشمل قلويد الثيبائني املوجود يف
خشخاش األفيون الغني باملورفني ،كلام كان هذا مناسباً.
( ((1قبل عام  ،2003كانت الهيئة ال تقيس الطلب العاملي َّإل باالستهالك
العاملي للمواد األفيونية الرئيسية الخاضعة للمراقبة مبوجب اتفاقية سنة ،1961
معباً عنه مبعادل املورفني .غري أنَّه ،باستخدام ذلك التقدير التقريبي ،كان
َّ
ُيستبعد ما ييل( :أ) الطلب عىل العقاقري املخ ِّدرة التي يكون استخدامها أقل
شيوعاً؛ و(ب) الطلب عىل املواد غري الخاضعة للمراقبة مبوجب اتفاقية
سنة  1961ولكن تُصنع من الخامات األفيونية وال تتو َّفر للهيئة بيانات عن
استهالكها؛ و(ج) التق ُّلبات يف استخدام الخامات بسبب ما يتو َّقع الصنَّاع حدوثه
والتغيات
من تط ُّورات يف السوق ،مثل التو ُّقعات عن مبيعات املواد األفيونية
ُّ
املتو َّقعة يف أسعار الخامات أو املواد األفيونية.

الص َّناع عىل
 –97ويف عام  2014ازداد الطلب العاملي من ُّ
الخامات األفيونية الغنية باملورفني وارتفع إىل  471ط ًّنا مبعادل
املورفني ،ولكن من املتوقَّع أن ينخفض انخفاضاً طفيفاً يف
ثم يزداد مرة
عام  2015بسبب االنخفاض يف الطلب عىل األفيون َّ
أخرى يف عام  ،2016إذ من املق َّدر أن يبلغ نحو  460ط ًّنا يف
عام  2015ونحو  480ط ًّنا يف عام  .2016وظلَّ الطلب العاملي
الص َّناع عىل الخامات األفيونية الغنية بالثيبائني يف انخفاض
من ُّ
منذ عام َّ ،2012ربا بسبب القيود التي اس ُتحدثت عىل عقاقري
الوصفات الطبية يف السوق الرئيسية (الواليات املتحدة) .ويف
عام  ،2014انخفض الطلب اإلجاميل إىل  202طن مبعادل الثيبائني،
من  235ط ًّنا يف عام  .2013ومن املتوقَّع أن يرتفع الطلب العاملي
عىل الخامات األفيونية الغنية بالثيبائني يف عام  2015إىل نحو
 240ط ًّنا مبعادل الثيبائني ،وأن يصل يف عام  2016إىل  260ط ًّنا.
 –98والكوديني والهيدروكودون هام أشيع املواد األفيونية
املستهلكة التي ُتنتج من املورفني .وقد ازداد الطلب العاملي
لألغراض الطبية والعلمية عىل املواد األفيونية املنتجة من املورفني،
مع تق ُّلبات منذ عام  ،2010فوصل يف عام  2014إىل  416ط ًّنا
مبعادل املورفني .والطلب عىل املواد األفيونية املنتجة من الثيبائني
يرت َّكز أساساً يف الواليات املتحدة ،ويتزايد تزايداً حا ًّدا منذ أواخر

المخدرات
الفصل الثاني -سير عمل النظام الدولي لمراقبة
ِّ

تسعينات القرن املايض .وعىل غرار املواد األفيونية املنتجة من
املورفني ،ازداد يف عام  2014الطلب العاملي عىل املواد األفيونية
املنتجة من الثيبائني ،فوصل إىل  151ط ًّنا .و ُيتوقَّع أن يصل الطلب
العاملي يف عام  2015إىل نحو  160ط ًّنا مبعادل الثيبائني ،وإىل
 180ط ًّنا يف عام .2016
 –99ومنذ عام  ،2009تجاوز اإلنتاج العاملي للخامات األفيونية
الغنية باملورفني الطلب العاملي عىل هذه الخامات .ونتيجة
لذلك ،ما فتئت املخزونات تتزايد ،وإن كان ذلك مع تق ُّلبات .ويف
عام  ،2014انخفضت املخزونات إىل  495ط ًّنا مبعادل املورفني،
وكانت كافية لتلبية الطلب العاملي املتوقَّع لنحو  13شهراً.
ومن املتوقَّع أن يتجاوز اإلنتاج العاملي للخامات األفيونية
مم يعني
الطلب
الغنية باملورفني
العاملي مج َّدداً يف عام َّ ،2015
َ
َّ
أنَّ املخزونات العاملية من هذه الخامات ستزداد مج َّدداً يف
عام  .2016ومن املتوقَّع أن تصل املخزونات إىل  661ط ًّنا بنهاية
عام  ،2015وهو ما يعادل نحو  17شهراً من الطلب العاملي
املتوقَّع مبستوى طلب عام ( 2016وإنْ كانت البيانات الالزمة
تنبؤ كامل ليست كلها متو ِّفرة) .وبالنسبة لعام ،2016
إلعداد ُّ
أشارت البلدان املنتجة إىل أ َّنها تعتزم زيادة اإلنتاج .ومن املتوقَّع
أن تصل املخزونات إىل نحو  920ط ًّنا يف نهاية عام  ،2016أي
ما يكفي لتلبية الطلب العاملي املتوقَّع لسنة واحدة وع َّدة أشهر.
وسيظلُّ املعروض العاملي من الخامات األفيونية الغنية باملورفني
(املخزونات واإلنتاج) كافياً متاماً لتلبية الطلب العاملي.
 –100ويف عام  ،2014كان إنتاج الخامات األفيونية الغنية
مم زاد إىل زيادة يف املخزونات
بالثيبائني أعىل مج َّدداً من الطلبَّ ،
( 287ط ًّنا) يف نهاية عام  2014تعادل الطلب العاملي ملدة
ثم ينخفض
 14شهراً .ومن املتوقَّع أن يزداد اإلنتاج يف عام َّ 2015
ويرجح أن تصل املخزونات العاملية من الخامات
يف عام َّ .2016
األفيونية الغنية بالثيبائني بنهاية عام  2015إىل  423ط ًّنا ،أي
ما يكفي لتلبية الطلب العاملي لنحو  20شهراً ،وقد تصل يف نهاية
عام  2016إىل  472ط ًّنا ،تكفي لتلبية الطلب العاملي لسنة واحدة
وعدة أشهر .ويف عامي  2015و 2016سيكون املعروض العاملي
من الخامات األفيونية الغنية بالثيبائني (املخزونات واإلنتاج) أكرث
من كاف لتلبية الطلب العاملي.

(ب) استهالك املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية
 –101بالنسبة لعام  ،2014ق َّدم ما مجموعه  53حكوم ًة
( 50دول ًة وثالثة أقاليم) معلومات عن استهالك بعض املؤ ِّثرات
العقلية أو كلها ،وفقاً لقرار اللجنة  .6/54وهذا العدد مامثل
لعدد البلدان التي ق َّدمت هذه املعلومات عن عام .2013
ويرس الهيئة أن تالحظ أنَّ من بني هذه البلدان بلدان صانعة
ُّ
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ومستهلكة رئيسية للمؤ ِّثرات العقلية ،مثل أملانيا ،والربازيل،
وبلجيكا ،وجنوب أفريقيا ،والدامنرك ،والصني ،وفرنسا ،واململكة
املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشاملية ،وهولندا،
والواليات املتحدة .وسيم ِّكن هذا التط ُّور الهيئة من إجراء
تحليل أدق ملستويات استهالك املؤ ِّثرات العقلية يف البلدان
واألقاليم املعنية ،ومن تحسني رصد الهيئة التجاهات االستهالك
يستجد فيها من
يف البلدان واملناطق ،بغية الوقوف عىل ما
ُّ
تشجع الهيئ ُة
تط ُّورات غري عادية أو غري مرغوب فيها .ولذلك ِّ
ِ
الحكومات التي ق َّدمت بيانات االستهالك عن املؤ ِّثرات العقلية
ِ
الحكومات التي مل تق ِّدمها
وتشجع
عىل أن تواصل تقدميها،
ِّ
بعد عىل أن تبدأ يف تقدميها دون مزيد من التأخري .فمن شأن
هذه املعلومات أن مت ِّكن الهيئة من تحليل مستويات استهالك
املؤ ِّثرات العقلية بطريقة دقيقة وأن تعمل عىل توفريها مبقادير
كافية يف مختلف مناطق العامل.

جيم– تعاون الحكومات مع الهيئة
الحكومات معلومات إىل الهيئة
تقديم
–١
ِ
ُ
 –102الهيئة مك َّلفة بنرش تقريرين كل عام ،وهام :التقرير
السنوي ،وتقرير الهيئة عن تنفيذ املادة  12من اتفاقية سنة .1988
وتنرش الهيئة أيضاً تقارير تقنية تز ِّود الحكومات بتحليالت
للمعلومات اإلحصائية عن صنع املواد الخاضعة للمراقبة الدولية
وعن التجارة يف هذه املواد واستهالكها واستخدامها ومخزوناتها،
فض ًال عن تحليالت لتقديرات االحتياجات من هذه املواد.
 –103وتستند تقارير الهيئة ومنشوراتها التقنية إىل املعلومات
التي يقع عىل عاتق األطراف يف املعاهدات الدولية ملراقبة
املخ ِّدرات التزام بتقدميها .وعالوة عىل ذلك ،وعم ًال بقرارات
املجلس االقتصادي واالجتامعي ولجنة املخ ِّدرات ،تق ِّدم الحكومات
طوعاً معلومات عن مراقبة املخ ِّدرات ،بغية تيسري إجراء تقييم
دقيق وشامل لالمتثال للمعاهدات واألداء العام للنظام الدويل
ملراقبة املخ ِّدرات.
 –104ويتيح توفري البيانات وغريها من املعلومات الواردة
من الحكومات للهيئة أن ترصد األنشطة املرشوعة املتعلقة
باملخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية والسالئف الكيميائية .وتق ِّدم
الهيئة ،بنا ًء عىل تحليلها لهذه البيانات واملعلومات ،توصيات
ترمي إىل تحسني هذا النظام بهدف ضامن توافر املخ ِّدرات
واملؤ ِّثرات العقلية لالحتياجات الطبية والعلمية ،مع القيام يف
الوقت نفسه مبنع ترسيبها من القنوات املرشوعة إىل القنوات
غري املرشوعة ،فض ًال عن منع ترسيب السالئف الستخدامها يف
صنع املخ ِّدرات غري املرشوع.
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المخدرات 2015
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

 –٢تقديم املعلومات اإلحصائية
 –105يقع عىل عاتق الحكومات التزام بتزويد الهيئة ،سنو ًّيا ويف
تتضمن املعلومات املطلوبة
الوقت املناسب ،بتقارير إحصائية
َّ
مبوجب االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.
 –106وحتى  ١ترشين الثاين/نوفمرب ُ ،٢٠١٥ق ِّدمت تقارير
إحصائية سنوية عن املخ ِّدرات (االستامرة  )Cعن عام  2014من
 135دول ًة وإقلي ًام (متثِّل  63يف املائة من الدول واألقاليم ا ُملل َزمة
بتقديم هذه التقارير) ،ولكن من املتوقَّع أن تق ِّدم حكومات
أخرى تقاريرها عن عام  2014يف وقت الحق .وإجامالً ،ق َّدمت
 178دول ًة وإقلي ًام إحصاءات فصلية عن وارداتها وصادراتها من
املخ ِّدرات لعام  ،2014وهي تش ِّكل  83يف املائة من الدول واألقاليم
ا ُملل َزمة بتقديم هذه اإلحصاءات .وهناك عدد كبري من الحكومات
يف أفريقيا والكاريبي وأوقيانوسيا ال تق ِّدم إحصاءاتها بانتظام ،عىل
املتكررة من الهيئة يف هذا الشأن.
الرغم من الطلبات
ِّ
 –107وحتى  1ترشين الثاين/نوفمرب ُ ،2015ق ِّدمت إىل الهيئة
تقارير إحصائية سنوية عن املؤ ِّثرات العقلية لعام 2014
(االستامرة  ،)Pوفقاً ألحكام املادة  16من اتفاقية سنة ،1971
من  131دول ًة وإقلي ًام ،تش ِّكل  60يف املائة من الدول واألقاليم
ا ُملل َزمة بتقديم هذه اإلحصاءات .وتالحظ الهيئة أنَّ مع َّدل تقديم
التقارير عن عام  2014مامثل ملع َّدل تقدميها عن عام  .2013وفض ًال
عن ذلك ،ق َّدمت  108حكومات ،طواعي ًة ،جميع التقارير اإلحصائية
الفصلية األربعة بشأن الواردات والصادرات من املواد املدرجة يف
الجدول الثاين لالتفاقية ،عم ًال بقرار املجلس االقتصادي واالجتامعي
 ،7/1981وق َّدمت  53حكوم ًة أخرى بعض التقارير الفصلية.
 –108ويف حني أنَّ غالبية الحكومات تق ِّدم تقاريرها اإلحصائية
اإللزامية والطوعية بانتظام فإنَّ تعاون بعضها مل يكن ُمرضياً .وكان
من بني البلدان التي مل تق ِّدم االستامرة  Pقبل املوعد النهايئ،
وهو  30حزيران/يونيه  ،2015بلدان رئيسية يف مجاالت الصنع
واالسترياد والتصدير ،منها مث ًال إسبانيا وآيرلندا وإيطاليا وباكستان
والربازيل وبلجيكا والصني وفرنسا وكندا واململكة املتحدة
والهند واليابان .ويف الوقت نفسه ،تالحظ الهيئة مع االرتياح أنَّ
جمهورية كوريا ،وهي مستورد ومص ِّدر كبري للمؤ ِّثرات العقلية
ومل تق ِّدم االستامرة  Pعن السنوات  ،2013–2011عاودت إبالغ
الهيئة باملعلومات املطلوبة عن عام .2014
 –109وتالحظ الهيئة مع القلق أنَّ أكرب عدد من البلدان
واألقاليم التي مل تق ِّدم إليها االستامرة  Pيوجد هذه املرة أيضاً يف
أفريقيا وأوقيانوسيا والكاريبي .فقد تخ َّلف ما مجموعه  38بلداً
وإقلي ًام يف أفريقيا ( 68يف املائة) عن تقديم االستامرة لعام 2014
إىل الهيئة .وباملثل ،تخ َّلف  50يف املائة من البلدان واألقاليم يف
أوقيانوسيا و 41يف املائة يف الكاريبي عن تقديم االستامرة P

لعام  .2014ويف املقابل ،ق َّدمت االستامرة  Pلعام  2014كل
بلدان أوروبا باستثناء بلدين وإقليم واحد (رصبيا واليونان،
وجبل طارق) ،وكل بلدان أمريكا الشاملية والجنوبية باستثناء
ثالثة بلدان (باراغواي واملكسيك وكندا).
 –110وقد ُّ
تدل الصعوبات التي تواجهها الحكومات يف تقديم
التقارير اإلحصائية إىل الهيئة عىل وجود أوجه قصور يف آلياتها
الوطنية التي تنظم املواد الخاضعة للمراقبة .ولذلك تو ُّد الهيئة
أن تدعو الحكومات املعنية إىل اتِّخاذ خطوات ليك تع ِّزز ،حسب
االقتضاء ،آلياتها الخاصة بتنظيم األنشطة املرشوعة املتعلقة
باملواد الخاضعة للمراقبة ،مبا يف ذلك نظمها الوطنية الخاصة
بتجميع البيانات إلعداد التقارير اإلحصائية اإللزامية والطوعية
عن املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية والسالئف ،وتوفري التدريب
املختصة ،وفقاً ملتطلبات
املناسب ملوظفي السلطات الوطنية
َّ
املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.
 –111وكان املجلس االقتصادي واالجتامعي قد طلب من
الحكومات ،يف قراريه  15/1985و ،30/1987أن تز ِّود الهيئ َة بتفاصيل
عن التجارة يف املواد املدرجة يف الجدولني الثالث والرابع من اتفاقية
سنة ( 1971عىل شكل بيانات مص َّنفة حسب بلدان املنشأ وبلدان
املقصد) ضمن تقاريرها اإلحصائية السنوية عن املؤ ِّثرات العقلية.
وفيام يتعلق بعام  ،2014ق َّدمت تفاصيل كاملة عن هذه التجارة
 117حكوم ًة ( 89يف املائة من جميع االستامرات  Pاملق َّدمة) ،وهذه
تقريباً نفس النسبة التي ق َّدمت تفاصيل كاملة عن عام .2013
يخص الحكومات األخرى البالغ عددها  14حكومة ،مل يكن
وفيام ُّ
ناقصاً سوى بعض البيانات التجارية عن عام  .2014وتالحظ
الهيئة مع التقدير أنَّ عدداً من البلدان مت َّكن بالفعل من تقديم
طوعيا وفقاً لقرار لجنة
بيانات االستهالك عن املؤ ِّثرات العقلية
ًّ
املخ ِّدرات  .6/54فقد ق َّدم يف عام  2014ما مجموعه  54بلداً
وإقلي ًام بيانات عن استهالك بعض املؤ ِّثرات العقلية أو ك ِّلها .وتعرب
الهيئة عن تقديرها ملا ق َّدمته الحكومات املعنية من تعاون،
وتهيب بجميع الحكومات األخرى أن تق ِّدم معلومات عن استهالك
املؤ ِّثرات العقلية؛ فهذه البيانات رضورية لتحسني تقييم مدى
توافر املؤ ِّثرات العقلية لألغراض الطبية والعلمية.
 –112وفيام يتعلق بالسالئف الكيميائية فإنَّ األطراف ُمل َزمة،
عم ًال باملادة  12من اتفاقية سنة  ،1988باإلبالغ مبعلومات عن
املواد التي يكرث استعاملها يف صنع املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية
غري املرشوع .وبتقديم هذه املعلومات سنو ًّيا عىل االستامرة ،D
ُ
الحكومات الهيئ َة عىل تحديد االتجاهات املستج َّدة يف
تساعد
مجال االتِّجار بالسالئف وصنع املخ ِّدرات غري املرشوع.
 –113وحتى  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2015ق َّدم االستامرة D
عن عام  2014ما مجموعه  113دول ًة وإقلي ًام .غري أنَّ  66بلداً

المخدرات
الفصل الثاني -سير عمل النظام الدولي لمراقبة
ِّ

يف بالتزامه بتقديم تلك االستامرة يف املوعد املح َّدد ،وغايته
مل ِ
 30حزيران/يونيه .2015
 –114ومن بني الدول واألقاليم التي ق َّدمت بيانات عن
عام  ،2014أبلغت  54حكوم ًة عن مضبوطات ملواد مجد َولة،
وأبلغت  33حكوم ًة عن مضبوطات ملواد غري مجد َولة ،وهذا ُّ
أقل
مم حدث يف السنة السابقة .ومل يق ِّدم العديد من الحكومات
َّ
تفاصيل عن أساليب الترسيب وعن الصنع غري املرشوع أو عن
ُّ
ِ
الحكومات عىل إيجاد اآلليات
وتحث الهيئ ُة
الشحنات املوقوفة.
الالزمة لضامن تزويد الهيئة ببيانات شاملة يف الوقت املناسب يف
كل ما تق ِّدمه من معلومات.
ُّ
ِ
الحكومات عىل أن تق ِّدم يف االستامرة ،D
وتحث الهيئ ُة
–115
ورسي ،معلومات عن تجارتها املرشوعة يف
عىل أساس طوعي ِّ
السالئف الكيميائية .وتطلب الهيئة هذه املعلومات وفقاً لقرار
املجلس االقتصادي واالجتامعي  .20/1995ومن خالل تلك
البيانات تتم َّكن الهيئة من استبانة حاالت التضارب يف البيانات
التي يق ِّدمها الرشكاء التجاريون ومن املساعدة عىل منع ترسيب
املواد الكيميائية .وحتى  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2015وردت
من  125دول ًة وإقلي ًام معلومات ذات صلة عن التجارة املرشوعة
عن الفرتة املشمولة بتقرير عام  ،2014ووردت معلومات من
 98دول ًة وإقلي ًام إىل الهيئة عن االستخدامات املرشوعة لبعض
هذه املواد أو كلها واالحتياجات منها.
 –116ويف عام  ،2014واصل املجتمع الدويل استخدام مجموعة
متن ِّوعة من األدوات امل َّتسمة باالبتكار لتعزيز نظام مراقبة السالئف
وتدعيمه .واستخدم كل من االتحاد األورويب وأسرتاليا وبولندا وتركيا
وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية والصني وكولومبيا ترشيعات
محلية ،أو تدابري تنظيمية جديدة ،لتعزيز الضوابط الرقابية عىل
صنع السالئف الكيميائية أو استريادها أو توزيعها أو بيعها.
 –117ونظام الهيئة لإلخطار بحوادث السالئف (نظام “بيكس”)
هو أداة آمنة تعمل باالتصال الحاسويب املبارش لتبادل املعلومات
عىل نطاق العامل بني السلطات الوطنية بشأن حوادث السالئف،
مبا يف ذلك املضبوطات ،والشحنات املوقوفة أثناء العبور ،وعمليات
الترسيب ومحاوالت الترسيب ،واملختربات غري املرشوعة.
والتسجيل لدى نظام “بيكس” من أجل الوصول إليه واستخدامه
مجاين وبسيط للسلطات الحكومية .وقد أصبح النظام متاحاً اآلن
بأربع لغات ،هي :اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والفرنسية.
 –118وشهد نظام “بيكس” من ًّوا هائ ًال ،سواء يف عدد املستعملني
أو عدد الحوادث املب َّلغ عنها ،وبذلك أثبت أ َّنه اآلن أداة رئيسية
للنظام الدويل ملراقبة السالئف .وحتى  1ترشين الثاين/نوفمرب
مسج ًال لنظام “بيكس”،
 2015كان هناك أكرث من  420مستعم ًال َّ
من  94بلداً ،ميثِّلون  200وكالة وطنية و 10وكاالت دولية
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وإقليمية .و ُأبلغ َّ
عم يقرب من  1 500حالة منذ إطالق نظام
“بيكس” يف عام .2012

 –٣تقديم التقديرات
 –119الدول األطراف ُمل َزمة ،مبقتىض أحكام اتفاقية سنة ،1961
بتزويد الهيئة يف كل عام بتقديرات الحتياجاتها من املخ ِّدرات
للعام التايل .وحتى  ١ترشين الثاين/نوفمرب  ،٢٠١٥ق َّدم تقديرات
الحتياجاته من املخ ِّدرات لعام  2016ما مجموعه  149دول ًة
وإقلي ًام ،متثِّل  70يف املائة من الدول واألقاليم ا ُملل َزمة بتقديم
تقديرات سنوية إىل الهيئة لتأكيدها .وكام يف السنوات السابقة،
كان عىل الهيئة أن تضع تقديرات الحتياجات الدول واألقاليم التي
مل تق ِّدم تقديراتها يف الوقت املناسب ،وفقاً للامدة  12من اتفاقية
سنة .1961
 –120وحتى  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2015ق َّدمت إىل الهيئة
ُ
حكومات جميع البلدان واألقاليم ،باستثناء حكومة جنوب
السودان ،تقديراً واحداً عىل األقل الحتياجاتها السنوية من
املؤ ِّثرات العقلية لألغراض الطبية والعلمية .وقد أَع َّدت الهيئة
يف عام  2011تقديرات االحتياجات من املؤ ِّثرات العقلية لجنوب
السودان ،وفقاً لقرار املجلس االقتصادي واالجتامعي ،30/1996
ليك يتس َّنى لذلك البلد أن يستورد هذه املواد لألغراض الطبية
دون تأخري ال داعي له.
 –121وعم ًال بقراري املجلس االقتصادي واالجتامعي 7/1981
وُ ،44/1991يطلب من الحكومات تزويد الهيئة بتقديرات
الحتياجاتها الطبية والعلمية السنوية من املؤ ِّثرات العقلية املدرجة
يف الجداول الثاين والثالث والرابع من اتفاقية سنة  .1971وتظلُّ
تقديرات املؤ ِّثرات العقلية سارية حتى تع ِّدلها الحكومات ملراعاة
التغيريات يف االحتياجات الوطنية .ويف هذا الصدد ،استحدثت
الهيئة استامرة جديدة عنوانها “ملحق االستامرة ُ ،”B/Pيقصد
املختصة تقديم تعديالتها
تيس عىل السلطات الوطنية
َّ
منها أن ِّ
لتقديرات املؤ ِّثرات العقلية إىل الهيئة .وقد ُترجمت هذه
وع ِّممت عىل
االستامرة إىل اللغات الرسمية الست لألمم املتحدةُ ،
جميع الحكومات يف ترشين األول/أكتوبر  .2014وبعد عام من
اإلطالق الرسمي لالستامرة الجديدة ،كانت جميع البلدان تقريباً
التي تق ِّدم تعديالت لتقديراتها قد بدأت بالفعل يف استخدامها.
ِ
الحكومات بأن تراجع وتح ِّدث تقديرات
 –122وتويص الهيئ ُة
احتياجاتها السنوية من املؤ ِّثرات العقلية لألغراض الطبية
والعلمية مر ًة كلَّ ثالث سنوات عىل األقل.
 –123ومنذ  1ترشين الثاين/نوفمرب  2014ق َّدم ما مجموعه
 87بلداً و 6أقاليم تقديرات منقَّحة تنقيحاً كام ًال الحتياجاتها من
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المخدرات 2015
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

املؤ ِّثرات العقلية ،وق َّدمت  88حكوم ًة أخرى تعديالت لتقديرات
مادة واحدة أو أكرث .ومل تق ِّدم حكومات  23بلداً وإقليم واحد
َّأي تنقيح الحتياجاتها املرشوعة من املؤ ِّثرات العقلية ألكرث من
ثالث سنوات.
 –124وتو ُّد الهيئة أن تش ِّدد عىل أهمية تحديد مستويات مبدئية
تعب بصورة وافية
دقيقة لتقديرات املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقليةِّ ،
عن االحتياجات املرشوعة الفعلية .فإذا كانت التقديرات أقل من
يتأخر أو يتعرقل استرياد أو استخدام
االحتياجات املرشوعة فقد َّ
املخ ِّدرات أو املؤ ِّثرات العقلية الالزمة لألغراض الطبية أو العلمية،
يف حني أنَّ التقديرات التي تزيد كثرياً عن االحتياجات املرشوعة قد
تزيد من احتامل ترسيب املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية املستوردة إىل
جميع الحكومات بأنَّ بوسعها أن
القنوات غري املرشوعة .وتذ ِّكر الهيئ ُة َ
تق ِّدم إليها تقديرات تكميلية للمخ ِّدرات أو أن تُدخل تعديالت عىل
أي وقت خالل السنة ،كلام وجدت أنَّ
تقديرات املؤ ِّثرات العقلية يف ِّ
تقديرات بلدها الحالية ال تكفي لتلبية االحتياجات املرشوعة .وليك
تتم َّكن الحكومات من إجراء تقدير مناسب الحتياجات بلدانها ،قد
ترغب يف االستفادة من دليل تقدير االحتياجات من املواد الخاضعة
للمراقبة الدولية ،الذي نُرش يف شباط/فرباير  ،2012والذي أع َّدته
الهيئة ومنظمة الصحة العاملية ليك تستخدمه السلطات الوطنية
املختصة ،وهو متاح عىل موقع الهيئة الشبيك ()www.incb.org
َّ
باللغات الرسمية الست لألمم املتحدة.
 –125وقد طلبت لجنة املخ ِّدرات من الدول األعضاء ،يف
قرارها  ،3/49أن تق ِّدم إليها تقديرات سنوية الحتياجاتها املرشوعة
من املواد التي يكرث استخدامها يف صنع املنشِّ طات األمفيتامينية،
مبا يف ذلك املواد –4،3ميثيلني ديوكيس فينيل––2بروبانون
( ،)3,4–MDP–2–Pوالسودوإيفيدرين ،واإليفيدرين ،و–1فينيل––2
بروبانون ( ،)P–2–Pوبقدر اإلمكان الحتياجاتها املرشوعة من
املستحرضات املحتوية عىل تلك املواد .وتساعد هذه البيانات
املختصة يف البلدان املص ِّدرة مؤرشات عىل
عىل إعطاء السلطات
َّ
تنبه هذه السلطات إىل ِّأي
احتياجات البلدان املستوردة ،وبذلك ِّ
احتامل بوجود كميات مفرطة ،ومتنع محاوالت الترسيب .وتق َّدم
هذه املعلومات كل سنة عىل االستامرة  ،Dوميكن تحديثها لدى
الهيئة يف ِّأي وقت ،وهي متاحة عىل موقع الهيئة الشبيك .ومن
الجدير بالذكر أ َّنه يف عام ُ 2015خفضت االحتياجات السنوية
املرشوعة السترياد خام السودوإيفيدرين إىل جمهورية إيران
اإلسالمية مبا يقرب من  70يف املائة.

البلدان املص ِّدرة التي تتشاور مع الهيئة حول االحتياجات السنوية
املرشوعة لرشكائها التجاريني ،األمر الذي ُّ
يدل عىل قيمة التقديرات
وازدياد الوعي بهذه األداة األساسية وازدياد استخدامها.
جميع الحكومات بأنَّ مجاميع
 –127وتو ُّد الهيئ ُة أن تذ ِّكر
َ
تقديرات االحتياجات الطبية والعلمية السنوية من املخ ِّدرات،
وكذلك تقديرات االحتياجات من املؤ ِّثرات العقلية ،تُنرش
يف مطبوعات سنوية وفصلية ،وبأنَّ تحديثات شهرية لها
متاحة عىل موقع الهيئة الشبيك .كام أنَّ معلومات مح َّدثة عن
التقديرات السنوية لالحتياجات املرشوعة من سالئف املنشِّ طات
األمفيتامينية متاحة أيضاً عىل املوقع الشبيك املذكور.

 –٤فحص البيانات ،وجوانب القصور املستبانة
يف عملية اإلبالغ
 –128كثرياً ما تكون املشاكل التي تواجهها الحكومات يف تقديم
إحصاءات و/أو تقديرات وافية إىل الهيئة مؤرشاً عىل وجود
أوجه قصور يف آليات املراقبة الوطنية و/أو نظم الرعاية الصحية
يف البلدان املعنية .وقد تعكس جوانب القصور هذه مشاكل
يف تنفيذ أحكام املعاهدات ،وعىل سبيل املثال وجود ثغرات يف
الترشيعات الوطنية ،أو جوانب قصور يف اللوائح اإلدارية ،أو
املختصة إىل التدريب .وتدعو
افتقار موظفي السلطات الوطنية
َّ
جميع الحكومات املعنية إىل معرفة أسباب القصور يف
الهيئ ُة
َ
إبالغها باإلحصاءات و/أو التقديرات ،وذلك بهدف ِّ
حل هذه
املشاكل وضامن اإلبالغ الوايف .وقد استحدثت الهيئ ُة ،من أجل
ٍ
وع َدداً ليك تستخدمها السلطات
مساعدة الحكومات،
أدوات ُ
مجاناً عىل موقع الهيئة الشبيك.
الوطنية
َّ
املختصة ،وهي متاحة َّ
والحكومات مدع َّوة إىل االستفادة الكاملة من هذه األدوات يف
االضطالع بالوظائف املسندة إليها مبوجب املعاهدات الدولية
تشجع الحكومات عىل
ملراقبة املخ ِّدرات .وتو ُّد الهيئة أيضاً أن ِّ
االستفادة من التدريب الخاص الذي تو ِّفره الهيئة بنا ًء عىل
الطلب ،وإىل تقديم الدعم إىل املجلس يف هذا الصدد.

دال– تقييم مدى االمتثال العام
للمعاهدات

 –١تقييم مدى االمتثال العام للمعاهدات
 –126وحتى  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2015كانت  157حكوم ًة يف بلدان مختارة
قد ق َّدمت تقديرات عن مادة واحدة عىل األقل من املواد
املذكورة أعاله .ومن الجدير بالذكر أنَّ عدد التقديرات املق َّدمة
من كل حكومة عىل حدة ظلَّ يتزايد با ِّطراد عىل مدى السنوات
املختصة يف
العرش املاضية .وتزايد با ِّطراد أيضاً عدد السلطات
َّ

 –129تستعرض الهيئ ُة بانتظام حال َة مراقبة املخ ِّدرات يف
ش َّتى البلدان ومدى االمتثال العام من جانب الحكومات
ألحكام املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات .ويشمل التحليل

المخدرات
الفصل الثاني -سير عمل النظام الدولي لمراقبة
ِّ

الذي تجريه الهيئة مختلف جوانب مراقبة املخ ِّدرات ،مبا يف
ذلك سري عمل اإلدارات الوطنية املعنية مبراقبة املخ ِّدرات،
ومدى كفاية الترشيعات والسياسات الوطنية املتعلقة مبراقبة
املخ ِّدرات ،وما ت َّتخذه الحكومات من تدابري ملكافحة االتِّجار
باملخ ِّدرات وتعاطيها وضامن كفاية توافر املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات
العقلية لألغراض الطبية ،ووفاء الحكومات بالتزاماتها اإلبالغية
مبقتىض املعاهدات.
رسل استنتاجات االستعراض وتوصيات الهيئة بشأن
 –130و ُت َ
اإلجراءات التصحيحية إىل الحكومات املعنية ،يف إطار الحوار
املتواصل بني الهيئة والحكومات لتعزيز تنفيذ املعاهدات الدولية
ملراقبة املخ ِّدرات.
 –131ويف عام  2015استعرضت الهيئ ُة حال َة مراقبة املخ ِّدرات
يف إكوادور وجامايكا وفرنسا والفلبني واملغرب ،فض ًال عن التدابري
التي ا َّتخذتها حكومات تلك البلدان لتنفيذ املعاهدات الدولية
ملراقبة املخ ِّدرات .ووضعت الهيئ ُة يف حسبانها ،يف قيامها بذلك،
جميع املعلومات املتاحة ،مع إيالء اهتامم خاص ملا استج َّد من
َ
تط ُّورات يف مجال مراقبة املخ ِّدرات يف هذه البلدان.

(أ)

إكوادور

 –132تالحظ الهيئة أنَّ الجمعية الوطنية يف إكوادور اعتمدت يف
ترشين األول/أكتوبر  2015قانوناً شام ًال ملراقبة املخ ِّدرات سيحلُّ
وسيدخِ ل تعديالت كبرية
محلَّ ع َّدة أحكام ترشيعية أو يلغيها ُ
وينص القانون
عىل طريقة عمل نظام مراقبة املخ ِّدرات يف البلدُّ .
الجديد عىل جملة أمور من بينها إقامة هيكل مؤسيس جديد
لتنسيق جهود مراقبة املخ ِّدرات يف البلد ،من خالل إنشاء لجنة
مشرتكة بني املؤسسات مك َّلفة بصوغ وتنسيق السياسات العامة
وينص القانون أيضاً عىل إنشاء أمانة فنية
املتعلقة باملخ ِّدرات.
ُّ
معنية باملخ ِّدرات تُك َّلف بتنظيم ورصد إنتاج وصنع واسترياد
وتصدير ونقل املواد الخاضعة للمراقبة .وسيضع القانون أيضاً
عىل عاتق السلطة الصحية الوطنية مسؤولية تحديد عتبات
لحيازة املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية لالستعامل الشخيص.
تنص،
 –133وتو ُّد الهيئ ُة أن تؤ ِّكد مج َّدداً أنَّ اتفاقية سنة ُّ 1961
يف املادة  4منها (“االلتزامات العامة”) ،عىل أن ت َّتخذ األطراف
يف االتفاقية التدابري الترشيعية واإلدارية الالزمة إلنفاذ وتنفيذ
أحكام االتفاقية ،وعىل قرص إنتاج املخ ِّدرات وصنعها وتصديرها
واستريادها وتوزيعها واالتِّجار بها واستعاملها وحيازتها عىل
تنص
األغراض الطبية والعلمية دون سواها .وباإلضافة إىل ذلكُّ ،
الفقرة  2من املادة  3من اتفاقية سنة  1988عىل التزام كلِّ دولة
طرف يف االتفاقية ،مع مراعاة مبادئها الدستورية واملفاهيم
األساسية لنظامها القانوين ،با ِّتخاذ ما يلزم من تدابري ،يف إطار
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قانونها الداخيل ،لتجريم حيازة املخ ِّدرات أو املؤ ِّثرات العقلية
أو رشائها أو زراعتها لالستهالك الشخيص ،يف حال ارتكاب هذه
األفعال عمداً.
 –134وتالحظ الهيئة أيضاً أنَّ حكومة إكوادور اعتمدت
لوائح تنظيمي ًة تتناول حيازة املخ ِّدرات
يف متوز/يوليه 2014
َ
أو املؤ ِّثرات العقلية لالستعامل الشخيص ،ن ُِشت يف الجريدة
وتجرم ترشيعات مراقبة املخ ِّدرات القامئة
الرسمية.
ِّ
معينة خاضعة للمراقبة
حيازة مخ ِّدرات ومؤ ِّثرات عقلية َّ
بكميات تتجاوز العتبات املنصوص عليها يف القرار رقم
 ،001 CONSEP–CD–2013يف حني ال يعاقَب عىل حيازة
املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية لالستهالك الشخيص بكميات دون
تلك العتبات ،عم ًال باملبادئ الدستورية .ومن هذه املبادئ سيادة
الدستور ،والحق يف تطوير الذات ،ومبدأ تناسب العقوبات .وعالوة
ويقرر
عىل ذلكِ ،
يعتب الدستو ُر اإلدمانَ مشكلة صحة عموميةِّ ،
وينص عىل
مسؤولية الدولة عن الوقاية من تعاطي املخ ِّدراتُّ ،
عدم تجريم تناول املخ ِّدرات .والهيئة منخرطة يف حوار نشط مع
حكومة إكوادور حول مدى ا ِّتساق إطارها القانوين بشأن الحيازة
مع التزاماتها الدولية مبوجب معاهدات مراقبة املخ ِّدرات.
 –135وتالحظ الهيئة ما أعربت عنه حكومة إكوادور من التزام
با ِّتخاذ نهج متكامل لضامن التعامل مع املواد الخاضعة للمراقبة
بفعالية ومكافحة ترسيبها من قنوات التوزيع املرشوعة ،من خالل
ُّ
وتحث الهيئ ُة الحكوم َة عىل مواصلة
ا ِّتخاذ تدابري مراقبة ف َّعالة،
تعزيز جهودها الرامية إىل التص ِّدي لصنع املخ ِّدرات واالتِّجار بها
وتعاطيها بصفة غري مرشوعة يف البلد.

(ب) فرنسا
 –136يف نيسان/أبريل  ،2015اعتمدت الجمعي ُة الوطنية
مرشوع قانون بشأن تحديث النظام الصحي الوطني يف
الفرنسية
َ
قراءته األوىل .و ُأحيل مرشوع القانون إىل مجلس الشيوخ ،ونظرت
فيه لجنة الشؤون االجتامعية ،و ُأعيد إىل الجمعية الوطنية ملواصلة
النظر فيه.
 –137ومن بني التدابري املنصوص عليها يف مرشوع القانون إنشاء
ما ُيدعى “غرف االستهالك املنخفض املخاطر” عىل أساس تجريبي
ملدة ست سنوات تبدأ من تاريخ افتتاح أول تلك املنشآت .وك َّلفت
الحكوم ُة الفرنسية املعه َد الوطني للبحوث الصحية والطبية بأن
علميا شام ًال
يجري يف نهاية فرتة سنوات التجربة الست استعراضاً ًّ
لتأثري غرف استهالك املخ ِّدرات عىل الس َّكان املستهدفني.
 –138وتفيد السلطات الفرنسية بأنَّ إنشاء غرف استهالك
املخ ِّدرات يأيت يف إطار سياسات البلد الرامية إىل “الح ِّد من الرضر”،
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المخدرات 2015
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

ويرمي إىل تحقيق ثالثة أهداف رئيسية هي :إقامة صالت مع
مهمش ًة تنعدم يف كثري من
متعاطي املخ ِّدرات الذين يش ِّكلون فئ ًة َّ
األحيان صالتها بالنظام الصحي الرسمي أو تكاد تنعدم ،وإعادتهم
والحد من انتشار األمراض املنقولة بالدم بني متعاطي
إىل النظام؛
ُّ
والحد من حاالت تناول جرعات مفرطة من
املخ ِّدرات بالحقن،
ُّ
يتسبب فيه تعاطي املخ ِّدرات بالحقن من
املخ ِّدرات؛
ُّ
والحد َّ
مم َّ
إزعاج وإخالل بالنظام العام.
 –139وقد أعربت الهيئة يف املايض عن قلقها من أنَّ إنشاء
غرف استهالك املخ ِّدرات قد ال يكون م َّتسقاً مع أحكام االتفاقيات
جميع الدول بأنَّ الهدف
الدولية ملراقبة املخ ِّدرات .وتذ ِّكر الهيئ ُة
َ
تتوخاه تدابري العالج من تعاطي املخ ِّدرات
النهايئ الذي ينبغي أن َّ
هو وقف تعاطي املخ ِّدرات عن طريق عالج اإلدمان ،الذي ينبغي
أن يقرتن بتوفري تدابري إلعادة التأهيل وإعادة اإلدماج االجتامعي.
وبنا ًء عىل ذلك فإنَّ َّأي شكل من أشكال املساعدة ملن يعانون من
االرتهان للمخ ِّدرات ينبغي أن يق َّدم يف إطار يكفل إحالة الشخص
فعليا.
املعني إىل خدمات العالج ًّ
 –140وكام هو الحال مع الحكومات األخرى يف املسائل املشابهة،
انخرطت الهيئة بنشاط مع السلطات الفرنسية يف حوار مستمر
بشأن هذا األمر .وتتط َّلع الهيئة إىل مواصلة حوارها مع حكومة
فرنسا لضامن أن تظلَّ تدابري مراقبة املخ ِّدرات امل َّتخذة يف ذلك
البلد ممتثل ًة ألحكام االتفاقيات الدولية.

(ج) جامايكا
أقرها برملان جامايكا
 –141تحيط الهيئة عل ًام بالتعديالت التي َّ
يف آذار/مارس  2015لقانون العقاقري الخطرة .وتع ِّدل هذه
التدابري املعتمدة حديثاً ترشيعات مراقبة املخ ِّدرات يف البلد
مبا مفاده إعادة تصنيف حيازة ما يصل إىل أوقيتني من الق َّنب
( 56.7غراماً) من جانب شخص بالغ ،مبا يف ذلك استخدامها يف
األغراض الدينية ،لتصبح جنحة يعاقب عليها بغرامة .وتالحظ
الهيئة أ َّنه بعد إقرار القانون ال تزال حيازة الق َّنب بكميات أكرب
من العتبة املح َّددة تش ِّكل جناية ،وأنَّ حكومة جامايكا ذكرت أ َّنها
تشجع استخدا َم الق َّنب لألغراض الرتويحية وال توافق عليه.
ال ِّ
كام تالحظ الهيئ ُة التزا َم حكومة جامايكا بإحالة األفراد الذين
ُيضبطون ويف حيازتهم كميات أقل من أوقيتني من الق َّنب ولكن
يبدو عليهم أ َّنهم مرتهنون للمخ ِّدرات إىل برنامج للعالج وإعادة
التأهيل ،فض ًال عن حملة التثقيف الوطنية املزمع أن تطلقها
الحكومة للتوعية بالوقاية من تعاطي املخ ِّدرات.
تنص يف املادة  4منها
 –١٤2وتؤ ِّكد الهيئة أنَّ اتفاقية سنة ُّ 1961
(“االلتزامات العامة”) عىل أن ت َّتخذ األطر ُ
اف يف االتفاقية التداب َري
الترشيعي َة واإلداري َة الالزمة إلنفاذ أحكام االتفاقية وتنفيذها،

وعىل قرص إنتاج املخ ِّدرات وصنعها وتصديرها واستريادها
وتوزيعها واالتِّجار بها واستعاملها وحيازتها عىل األغراض الطبية
والعلمية دون سواها.
 –143وتش ِّدد الهيئ ُة عىل أهمية التنفيذ العاملي للمعاهدات
الدولية ملراقبة املخ ِّدرات من جانب جميع الدول األطراف،
ُّ
وتحث حكوم َة جامايكا عىل استعراض تنفيذ التزاماتها مبوجب
املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات وضامن َّأل يتعارض تنفيذ
الترشيعات الداخلية مع أحكام االتفاقيات الدولية التي تكون
جامايكا طرفاً فيها .وستواصل الهيئة رصد التط ُّورات يف جامايكا،
وتتط َّلع إىل مواصلة حوارها مع السلطات الجامايكية بشأن
املسائل املتعلقة بتنفيذ اتفاقيات مراقبة املخ ِّدرات.

(د) املغرب
 –144تالحظ الهيئة أنَّ مستوى التعاون بني الحكومة املغربية
والهيئة ارتفع منذ زيارة بعثتها الرفيعة املستوى املوفدة إىل
املغرب يف عام .2009
 –145وال يزال املغرب من أكرب البلدان املنتجة لراتنج الق َّنب
هرب إىل أوروبا.
يف العامل وبل َد منشأ
ًّ
رئيسيا لراتنج الق َّنب الذي ُي َّ
وعىل مدار العقد املايض ظلَّ املغرب أحد البلدان الثالثة التي
يرت َّدد ذكرها أكرث من غريها باعتبارها بلدان منشأ أو بلدان عبور
لراتنج الق َّنب الذي يضبط يف جميع أنحاء العامل.
 –146وقد بذل املغرب جهوداً كبري ًة ملكافحة زراعة الق َّنب غري
املرشوعة ،أ َّدت إىل انخفاض يف زراعة الق َّنب املب َّلغ بها يف عام 2014
التقدم املحرز يف معالجة
مقارنة بعام  .2012وتالحظ الهيئة أيضاً ُّ
املشاكل املتصلة باملخ ِّدرات ،وخصوصاً فيام يتصل بالوقاية والعالج
والح ِّد من زراعة الق َّنب واالتِّجار به بصفة غري مرشوعة هناك .ويف
حني انخفضت مضبوطات راتنج الق َّنب التي تفيد بها السلطات
املغربية انخفاضاً ملحوظاً منذ عام  ،2012يشهد املغرب ظهور
هرب عىل منت رحالت ج ِّوية تجارية من
االتِّجار بالكوكايني ،الذي ُي َّ
ومير عرب غرب أفريقيا وعربه م َّتجهاً إىل أوروبا.
الربازيل ُّ
 –147وواصلت اللجنة الوطنية املغربية ملكافحة املخ ِّدرات
اعتامد تدابري لتنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات .وخالل
وسع املغرب خطة عمله الوطنية بشأن تعاطي
العامني املاضينيَّ ،
املخ ِّدرات ،فأنشأ املزيد من مراكز العالج يف جميع أنحائه .ونفَّذ
امج
املغرب خطة عمله الوطنية بشأن الح ِّد من األرضار ،فاستهلَّ بر َ
جديد ًة للعالج اإلبدايل لشبائه األفيون ،واستهلَّ أول برنامج من
التقرير األول للمرصد الوطني
هذا النوع داخل السجون .وأصدر
َ
للمخ ِّدرات واإلدمان ،وأجرى دراسته الوطنية الثانية بشأن تعاطي
املخ ِّدرات يف أوساط طالب املدارس الثانوية.

المخدرات
الفصل الثاني -سير عمل النظام الدولي لمراقبة
ِّ

حاليا بوضع اسرتاتيجية للتعاون بني
 –148ويقوم املغرب ًّ
القطاعات للفرتة  ،2021–2016بالتعاون مع منظمة الصحة
العاملية .ويف اجتامع للجنة التوجيهية املعنية بوضع تلك
االسرتاتيجية ُعقد يف حزيران/يونيه  ،2015ناقش ممثِّلو الحكومة
أساليب وضع االسرتاتيجية املقرتحة.
ومنظمة الصحة العاملية
َ
التقدم الذي أحرزه املغرب يف جهوده
 –149وعىل الرغم من ُّ
الرامية إىل مراقبة املخ ِّدرات ،فإ َّنه ما زال يواجه ع َّدة تح ِّديات
هامة .وتالحظ الهيئة أنَّ إنتاج املخ ِّدرات غري املرشوع يف املغرب
ال يزال يش ِّكل تح ِّدياً كبرياً أمام جهود الحكومة الرامية إىل
وتشجع الهيئ ُة حكوم َة املغرب عىل
التص ِّدي ملشكلة املخ ِّدرات.
ِّ
سيام الجهود
مواصلة جهودها الرامية إىل مراقبة املخ ِّدرات ،وال َّ
التي تستهدف زراعة الق َّنب واالتِّجار به بصفة غري مرشوعة يف
بأي
ذلك البلد ،وتقف عىل أهبة االستعداد لتقديم املساعدة ِّ
طريقة تستطيعها.

(ﻫ) الفلبني
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من الق َّنب يف عام  164( 2014كيلوغراماً من عشبة الق َّنب
و 576كيلوغراماً من الق َّنب املجفَّف)؛ كام ضُ بط  718.5كيلوغراماً
من امليثامفيتامني .وكانت الكمية املضبوطة من األقراص املصنوعة
من مادة –4،3امليثيلني ديوكيس ميثامفيتامني ()MDMA
(املعروفة عامة باسم “اإلكستايس”) يف عام  2014أكرب كمية
إجاملية ُس ِّجل ضبطها يف البلد منذ عام .2002
 –154وتالحظ الهيئة مع القلق أ َّنه ُأفيد أيضاً بحدوث زيادة
سيام امليثامفيتامني،
يف تعاطي املنشِّ طات األمفيتامينية ،وال َّ
ومبع َّدل مرتفع النتشار فريوس نقص املناعة البرشية بني متعاطي
املخ ِّدرات بالحقن ( 46.1يف املائة).
يتعي التص ِّدي
 –155وتالحظ الهيئة أ َّنه ال تزال هناك تح ِّديات َّ
لها ،مبا يف ذلك زراعة الق َّنب غري املرشوعة يف املرتفعات التي
يصعب الوصول إليها ،والتي كثرياً ما ال تصل إليها جهود اإلبادة
وتشجع الهيئ ُة حكوم َة الفلبني
التي تبذلها سلطات إنفاذ القانون.
ِّ
عىل ا ِّتخاذ املزيد من اإلجراءات يف هذا الصدد.

 –150تواصل الهيئة إجراء حوار ب َّناء مع حكومة الفلبني حول  –٢البعثات ال ُقطرية
التط ُّورات املتصلة باملخ ِّدرات يف بلدها ،بغية تعزيز امتثال
الحكومة للمعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات ومساعدتها عىل
الوفاء مبتطلباتها.

وترحب الهيئة باعتامد الفلبني نهجاً متكام ًال إزاء
–151
ِّ
مكافحة تعاطي املخ ِّدرات واالتِّجار بها ،من خالل خطة عملها
الوطنية ملكافحة املخ ِّدرات للفرتة  2020–2015وخطة تنفيذها
التي تتناول خمسة مفاهيم اسرتاتيجية :خفض العرض ،وخفض
الطلب ،والتنمية البديلة ،والتوعية املدنية واالستجابة املدنية،
ويعيد هذا اإلطا ُر املح َّدث
واالسرتاتيجيات اإلقليمية والدولية.
ُ
تحديد املها َّم املنوطة بجميع الجهات املعنية ذات املصلحة،
ويبي املجاالت ذات األولوية الوطنية املتعلقة بتعاطي
ِّ
املخ ِّدرات ومراقبتها.
 –152ووفقاً للخطة الوطنية ملكافحة املخ ِّدرات ،تؤ ِّدي هيئة
مكافحة العقاقري الخطرة ،التي َّ
تتول صياغة السياسات الوطنية
ملراقبة املخ ِّدرات ،دوراً ها ًّما يف تحقيق األهداف املنصوص عليها
سيام يف مجاالت السلم واألمن
يف خطة التنمية الفلبينية ،وال َّ
والتنمية االجتامعية ،ويف االتفاقات واإلعالنات الدولية واإلقليمية.
وتح ِّدد هيئة مكافحة العقاقري الخطرة تدابري التنسيق ،وكذلك
تدابري املتابعة والتقييم ،الواجبة التطبيق.
 –153وتن ِّوہ الهيئة بالتغيريات الترشيعية واإلدارية التي
استحدثتها حكومة الفلبني بغية تحسني فعالية إنفاذ القانون
وتوسيع نطاق مراقبة املخ ِّدرات .وقد ضُ بطت كميات كبرية

 –156توفد الهيئة ،يف إطار مسؤوليتها عن تعزيز امتثال
الحكومات لالتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات وعن رصد سري
العمل يف نظام املراقبة الدولية للمخ ِّدرات ،بعثات إىل بلدان
مختارة يف كلِّ عام ،للمداومة عىل حوار مبارش مع الحكومات
حول املسائل املتصلة بتنفيذ أحكام هذه االتفاقيات.
 –157والغرض من هذه البعثات هو الحصول عىل معلومات
مفصلة ومبارشة عن السياسات القامئة ملراقبة املخ ِّدرات يف
َّ
البلدان التي تزورها البعثات ،وإجراء مناقشات مع السلطات
املختصة حول تجربتها العملية يف تنفيذ هذه االتفاقيات،
الوطنية
َّ
الجيدة التي
مبا يف ذلك املشاكل التي تصادفها ،واملامرسات ِّ
تتوصل إليها ،والتدابري اإلضافية التي ينبغي النظر يف ا ِّتخاذها من
َّ
أجل االمتثال للمعاهدات عىل أحسن وجه.
 –158وتهدف بعثات الهيئة إىل تقييم الحالة السائدة يف
البلدان التي تزورها ،فيام يتعلق بطائفة واسعة من مسائل
مراقبة املخ ِّدرات يف إطار اتفاقيات مراقبة املخ ِّدرات ،مبا يف ذلك
الترشيعات الوطنية ملراقبة املخ ِّدرات؛ وتدابري خفض العرض
املطبقة؛ والجوانب التنظيمية املتعلقة بتقديم التقديرات
َّ
واإلحصاءات والبيانات التجارية إليها؛ ومدى توافر املخ ِّدرات
واملؤ ِّثرات العقلية لتلبية االحتياجات الطبية؛ ومراقبة السالئف
الكيميائية؛ والهياكل القامئة للوقاية من تعاطي املخ ِّدرات وعالج
من يعانون من االرتهان للمخ ِّدرات وما يتصل به من اضطرابات
صحية وإعادة تأهيلهم وإدماجهم يف املجتمع من جديد.
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المخدرات 2015
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

 –159ولتكوين صورة شاملة بقدر اإلمكان ،تجتمع الهيئة
بكبار املسؤولني من مختلف املؤسسات املعنية ذات املصلحة
عىل الصعيدين السيايس والتنظيمي يف البلد .وعالوة عىل ذلك،
يتضمن برنامج البعثة زيارات إىل مرافق العالج
تطلب الهيئة أن َّ
من املخ ِّدرات ومبادرات إعادة اإلدماج االجتامعي .وإدراكاً من
الهيئة للدور الهام الذي تؤ ِّديه َّ
املنظامت غري الحكومية وجامعات
املجتمع املدين األخرى ،تعقد يف إطار بعثاتها القُطرية اجتامعات
مع هذه الكيانات ،التي ُتح ِّددها بالتشاور مع لجنة املخ ِّدرات
َّ
للمنظامت غري الحكومية بفيينا.
التابعة

الخاصة بسالمة املستهلك ،بهدف مراقبة املؤ ِّثرات النفسانية
حاليا يف
الجديدة ،فإنَّ أ ًّيا من هذه املواد املستج َّدة ليس مدرجاً ًّ
جداول القانون الوطني ملراقبة املخ ِّدرات.
 –166وما زالت البحرين تواجه تح ِّديات يف تنفيذ معاهدات
مراقبة املخ ِّدرات لديها ،من بينها الحاجة إىل مزيد من البيانات
عن مدى انتشار تعاطي املخ ِّدرات فيها ،لالستعانة بها يف سياسات
مراقبة املخ ِّدرات ،وكذلك محدودية توافر املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات
العقلية للعالج الطبي.

ً
 –160واستنادا إىل ُ نتائج ًاالجتامعات املعقودة واملعلومات (ب) غانا
الرسية بشأن التدابري
املجموعةُ ،تصدر الهيئة سلسلة من التوصيات ِّ
التي ميكن ا ِّتخاذها لتعزيز تنفيذ الحكومات املعنية اللتزاماتها
وتشجع الهيئ ُة
التعاهدية مبوجب اتفاقيات مراقبة املخ ِّدرات.
ِّ
جميع الحكومات عىل االستجابة برسعة وفعالية لطلبات إيفاد
َ
البعثات القُطرية ،التي تش ِّكل أحد أركان رصد تنفيذ املعاهدات.

 –161وقد أوفدت الهيئة خالل الفرتة قيد االستعراض بعثات إىل
إيران (جمهورية–اإلسالمية) وإيطاليا والبحرين وتيمور–ليشتي
وجمهورية مولدوفا وغانا وفنزويال (جمهورية–البوليفارية)
وهندوراس.

(أ)

البحرين

 –162زارت بعثة من الهيئة البحرين يف كانون األول/ديسمرب
 2014ملناقشة تنفيذ االتفاقيات الثالث ملراقبة املخ ِّدرات ،مبا يف
ذلك التدابري الترشيعية واملؤسسية التي ا َّتخذتها الحكومة بهدف
مراقبة املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية والسالئف الكيميائية.
 –163والبحرين طرف يف املعاهدات الدولية الثالث ملراقبة
والنص الترشيعي األسايس للبلد يف مجال مكافحة
املخ ِّدرات،
ُّ
املخ ِّدرات هو القانون رقم  15لسنة  2007بشأن املواد املخ ِّدرة
واملؤ ِّثرات العقلية.
 –164وتشمل االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة املخ ِّدرات للفرتة
 2015–2010قطاعني رئيسيني من األنشطة هام :خفض عرض
املخ ِّدرات وخفض الطلب عليها .وقد شملت املجاالت املوضوعية
التي شملتها املناقشات مع السلطات البحرينية تنفي َذ آلية
تنسيقية أنشئت تحت رئاسة وزارة الداخلية عىل مستوى صنع
السياسات/املستوى الوزاري بهدف وضع السياسات الوطنية
املتعلقة باملخ ِّدرات وضامن التنسيق بني الجهات الحكومية
املعنية ذات املصلحة.
 –165ويواجه هذا البلد أيضاً مشكلة ظهور املؤ ِّثرات النفسانية
الجديدة .وعىل الرغم من أ َّنه أدخل بعض التعديالت عىل لوائحه

 –167زارت بعثة من الهيئة غانا يف نيسان/أبريل  .2015وغانا
طرف يف جميع االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخ ِّدرات.
وناقشت البعثة مع السلطات قلق الهيئة إزاء املستوى املرتفع
لواردات الديازيبام إىل ذلك البلد خالل السنوات القليلة املاضية،
وسألت عن مدى توافر األدوية شبه األفيونية لتخفيف اآلالم وتوفري
الرعاية التسكينية ،وأبلغت الحكومة عن األدوات التي توفِّرها
التقدم الذي أحرزته غانا
وقيمت ُّ
الهيئة ملكافحة االتِّجار بالسالئفَّ ،
منذ آخر زيارة قامت بها بعثة من الهيئة يف عام .2005

تقدماً
 –168وقد أحرزت غانا خالل السنوات القليلة األخرية ُّ
كبرياً عىل صعيد تدابري اإلنفاذ فيام يتعلق باملخ ِّدرات ،كام ي َّتضح
من التنسيق الداخيل السليم بني مختلف الوكاالت الحكومية
ومن التعاون مع املجتمع الدويل.
استمر يف السنوات األخرية املع َّدل العايل الستهالك
 –169وقد
َّ
الديازيبام .وهذه املادة خاضعة للمراقبة مبوجب اتفاقية
سنة  ،1971وهي مضاد القلق الوحيد املتاح لالستعامل الطبي
يف غانا .وقامت الحكومة بإنفاذ عدد من تدابري املراقبة من أجل
رصد استخدام الديازيبام عىل مستوى البيع بالجملة.
 –170وال تزال البيانات عن مع َّدل انتشار تعاطي املخ ِّدرات يف
غانا محدودة ،األمر الذي ميكن أن يؤ ِّثر يف اعتامد سياسة قامئة
عىل األدلة ملراقبة املخ ِّدرات ،ألنَّ هذه املعلومات ميكن أن تش ِّكل
والتدخالت املناسبة لخفض الطلب
األساس لوضع االسرتاتيجيات
ُّ
عىل املخ ِّدرات.

(ج) هندوراس
 –171زارت بعثة من الهيئة هندوراس يف شباط/فرباير .2015
وهندوراس طرف يف االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخ ِّدرات.
وبحثت البعثة آخر التط ُّورات يف مجال تعاطي املخ ِّدرات واالتِّجار
بها يف هندوراس ،وتعاون الحكومة مع الهيئة ،والتدابري التي

المخدرات
الفصل الثاني -سير عمل النظام الدولي لمراقبة
ِّ

ا َّتخذتها الحكومة ملراقبة املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية واملواد
الكيميائية املستخ َدمة يف صنعها غري املرشوع ،والسياسات الرامية
إىل خفض الطلب عىل املخ ِّدرات غري املرشوعة وعالج متعاطي
املخ ِّدرات وإعادة تأهيلهم .ونوقش أيضاً موضوع العنف املتصل
باملخ ِّدرات يف هندوراس .وقد انخفض يف البلد خالل السنتني
املاضيتني عدد جرائم القتل ،التي يتصل جزء كبري منها باملخ ِّدرات.
 –172وكانت أحدث البيانات املتاحة بشأن مع َّدل انتشار
تعاطي املخ ِّدرات تعود إىل عام  .2005ومن الرضوري إجراء تقييم
حديث وموضوعي للحالة الراهنة يف مجال تعاطي املخ ِّدرات من
أجل وضع سياسات وبرامج مالمئة للوقاية من تعاطي املخ ِّدرات
وعالج األشخاص املتأ ِّثرين بتعاطي املخ ِّدرات وإعادة تأهيلهم،
ومن أجل ضامن استخدام املوارد املحدودة بكفاءة.
 –173وال يزال استهالك املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية يف األغراض
الطبية منخفضاً للغاية يف هندوراس ،األمر الذي ميكن أن يعرقل
الحصول عىل العالج الطبي الرضوري.

(د) جمهورية إيران اإلسالمية
 –174يف أيار/مايو  ،2015زارت بعثة من الهيئة جمهورية إيران
اإلسالمية من أجل مناقشة تنفيذ الحكومة اإليرانية لالتفاقيات
الدولية الثالث ملراقبة املخ ِّدرات ،التي هي ٌ
طرف فيها .وعىل
وجه الخصوص ،ناقشت البعثة مع السلطات النهج القُطري العام
للتص ِّدي لتعاطي املخ ِّدرات واالتِّجار بها؛ والتدابري الترشيعية
والعملية التي ا َّتخذتها السلطات لتحجيم عرض املخ ِّدرات غري
املرشوعة وخفض الطلب غري املرشوع ،وإعادة تأهيل متعاطي
املخ ِّدرات؛ وجهودها الرامية إىل توفري املواد الخاضعة للمراقبة
لألغراض الطبية والعلمية.
 –175وقد اعتمدت جمهورية إيران اإلسالمية نهجاً متكام ًال إزاء
مكافحة تعاطي املخ ِّدرات واالتِّجار غري املرشوع بها ،من خالل
االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة املخ ِّدرات للفرتة  ،2015–2011التي
تشمل خمسة أركان للعمل :مكافحة االتِّجار باملخ ِّدرات ،وعالج
مدمني املخ ِّدرات وإعادة تأهيلهم ،و“الح َّد من الرضر” ،وتطوير
سبل كسب العيش البديلة ،وتعزيز التعاون اإلقليمي والدويل
بشأن مسائل االتِّجار باملخ ِّدرات وتعاطيها.
 –176واعتمدت جمهورية إيران اإلسالمية ترشيعات ملراقبة
ونصت
أهمها قانون مكافحة املخ ِّدرات لسنة َّ .1988
املخ ِّدراتُّ ،
التعديالت التي ُأدخلت عىل القانون يف عام  2011عىل عالج
حاليا عىل
مدمني املخ ِّدرات وإعادة تأهيلهم .وتعمل الحكومة ًّ
يوحد جميع جداول املواد
وضع ترشيع جديد ملراقبة املخ ِّدرات ِّ
الخاضعة للمراقبة.
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 –177وجمهورية إيران اإلسالمية من أكرب البلدان التي تعاين
من مشاكل إدمان املخ ِّدرات ،وقد تكون هناك حاجة إىل جمع
معلومات حديثة عن مدى انتشار تعاطي املخ ِّدرات لديها .كام أنَّ
خدمات العالج وإعادة التأهيل املتاحة للنساء أقلَّ كثرياً مقارن ًة
بالخدمات املتاحة للرجال.
سيام شبائه األفيون،
 –178وال يزال توافر املخ ِّدرات ،وال َّ
واملؤ ِّثرات العقلية ،لألغراض الطبية منخفضاً.
 –179وتواصل حكومة جمهورية إيران اإلسالمية تطبيق عقوبات
بدنية وعقوبة اإلعدام عىل مرتكبي الجرائم املتصلة باملخ ِّدرات.

(ﻫ) إيطاليا
 –180زارت بعثة من الهيئة إيطاليا يف شباط/فرباير .2015
وإيطاليا دولة طرف يف االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة
املخ ِّدرات .وكان هدف البعثة هو استعراض حالة مراقبة
املخ ِّدرات يف إيطاليا ومدى امتثال الحكومة اإليطالية لالتفاقيات
الدولية الثالث ملراقبة املخ ِّدرات.
 –181و ُيزرع الق َّنب يف إيطاليا يف إطار مرشوع تجريبي يهدف
إىل إيجاد مصدر موثوق إلمدادات الق َّنب لألشخاص املأذون لهم
وتشجع الهيئ ُة الحكوم َة عىل امليض
باستخدامه ألسباب طبية.
ِّ
ُقدماً يف إنشاء وكالة وطنية معنية بالق َّنب ،وفق ما تشرتطه أحكام
اتفاقية سنة  ،1961إىل جانب الوفاء بكل االلتزامات األخرى
املتصلة بزراعة الق َّنب ،مبا يف ذلك اشرتاطات تقديم التقارير.
 –182ولدى إيطاليا شبكة واسعة من األنشطة الرامية إىل
خفض الطلب عىل املخ ِّدرات غري املرشوعة ،مع أنشطة عديدة
للوقاية من املخ ِّدرات تستهدف فئات مختارة من الس َّكان ُتعترب
معرضة لتعاطي املخ ِّدرات .وخدمات عالج املتعاطني وإعادة
َّ
تأهيلهم متوافرة يف جميع أنحائها ،وإن كان مستوى الرعاية
املق َّدمة متبايناً.
 –183واإلجراءات امل َّتخذة ملكافحة االتِّجار غري املرشوع
جيداً ،وقد حدثت ع َّدة ضبطيات كبرية
باملخ ِّدرات َّ
منسقة تنسيقاً ِّ
من املخ ِّدرات خالل السنوات املاضية .واعتمدت إيطاليا أيضاً
خطة عمل وطنية بشأن املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة ،وأنشأت
وطنيا لإلنذار املبكر ليك تتم َّكن من التص ِّدي يف الوقت
نظاماً ًّ
املناسب لظهور هذه املواد.

(و) جمهورية مولدوفا
 –184زارت بعثة من الهيئة جمهورية مولدوفا يف أيار/مايو
 .2015وكان هدف البعثة هو استعراض حالة مراقبة املخ ِّدرات يف
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المخدرات 2015
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

البلد ومدى امتثال الحكومة لالتفاقيات الدولية الثالث ملكافحة
املخ ِّدرات ،التي جمهورية مولدوفا ٌ
طرف فيها.
 –185ومنذ البعثة األخرية التي أوفدتها الهيئة هناك يف
تقدماً كبرياً يف بعض مجاالت
عام  ،1996أحرزت الحكومة ُّ
مراقبة املخ ِّدرات .فقد ا َّتخذ كل من اللجنة الدامئة املعنية
مبراقبة املخ ِّدرات واملركز الجمهوري لطب اإلدمان تدابري للتنفيذ
الكامل ألحكام املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات .وعىل وجه
الخصوص ،ا َّتخذت الحكومة خطوات ملحوظة ملعالجة املشاكل
املستج َّدة الناتجة عن تزايد مستويات تعاطي املخ ِّدرات والحاجة
إىل توفري العالج املالئم للس َّكان املتأ ِّثرين بهذا التعاطي ،مبا يف
ذلك العالج اإلبدايل لشبائه األفيون .ومن أجل ضامن اعتامد
سياسات ف َّعالة ومح َّددة األهداف ملراقبة املخ ِّدرات ،قد يكون من
املفيد إجراء دراسات استقصائية وطنية منتظمة بشأن تعاطي
سيام بني الشباب.
املخ ِّدرات ،وال َّ

التقدم املحرز ،ال تزال هناك تح ِّديات
 –186وعىل الرغم من ُّ
هامة .فال تزال جمهورية مولدوفا ُتستخدم كبلد عبور لشحنات
املهربة عرب إقليمها
املخ ِّدرات والسالئف الكيميائية غري املرشوعة َّ
إىل األسواق يف أوروبا .وتواصل جمهورية مولدوفا تعزيز إنفاذ
القوانني وحامية الحدود والتعاون اإلقليمي وتبادل املعلومات
بغية منع االتِّجار باملخ ِّدرات داخلها وتهريبها عربها.
 –187ومع َّدل توا ُفر املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية التي ُتستخدم
لألغراض الطبية يف البلد منخفض للغاية .وقد تحتاج الحكومة إىل
إجراء تقييم لالحتياجات من هذه املواد ،والوقوف عىل العقبات
املحتملة أمام توفُّرها ،وضامن توفري املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية
بكميات كافية ملحتاجيها.

(ز) تيمور–ليشتي
 –188كانت البعثة التي أوفدتها الهيئة إىل تيمور–ليشتي يف
شباط/فرباير  2015هي األوىل التي توفد إىل ذلك البلد منذ أن
انضمت
أصبح دول ًة عضواً يف األمم املتحدة يف عام  .2002وقد َّ
تيمور–ليشتي إىل اتفاقية سنة  1988يف عام  ،2014لكنها ليست
طرفاً بعد يف اتفاقية سنة  1961أو اتفاقية سنة  .1971وكان
مفصلة عن سياسات
هدف البعثة هو الحصول عىل معلومات َّ
الحكومة والترشيعات الوطنية والخربات العملية يف مجال مراقبة
املخ ِّدرات ،ومناقشة العقبات التي تعرتض انضامم تيمور–ليشتي
إىل املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.
 –189وليست لدى تيمور–ليشتي اسرتاتيجية وطنية ملراقبة
املخ ِّدرات ،وما زال ترشيعها الرئييس يف مجال مراقبة املخ ِّدرات
يف طور املرشوع .وتفتقر تيمور–ليشتي إىل آلية مؤسسية لتنفيذ
سيام يف مجال
أحكام االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات ،وال َّ

تقدم يف عدد من مجاالت
مراقبة السالئف .وهناك حاجة إىل إحراز ُّ
مراقبة املخ ِّدرات ،مبا يف ذلك ضامن توافر األدوية شبه األفيونية؛
وتعزيز االستخدام الرشيد لشبائه األفيون يف الرعاية التسكينية
وتخفيف اآلالم؛ وخفض الطلب عىل املخ ِّدرات ،وخصوصاً الوقاية
من تعاطي املخ ِّدرات؛ والتوعية بشأن مراقبة السالئف؛ وتوفري
التدريب وبناء القدرات ألجهزة إنفاذ القانون.
 –190وتعرتف الهيئة بالجهود التي بذلتها حكومة تيمور–
تقدم يف بناء دولة ذات مؤسسات فاعلة.
ليشتي وما أحرزته من ُّ
ُّ
وتحث الهيئ ُة حكوم َة تيمور–ليشتي عىل االنضامم إىل اتفاقية
سنة  1961واتفاقية سنة  1971وتنفيذ أحكامهام .وعالوة عىل
تشجع الهيئ ُة حكوم َة تيمور–ليشتي عىل ا ِّتخاذ خطوات
ذلكِّ ،
لوضع اسرتاتيجية وطنية ملراقبة املخ ِّدرات ،وامليض ُقدماً يف إنشاء
املتوخى يف مرشوع
مخصصة عىل النحو
َّ
هيئة تنسيقية وطنية َّ
تشجع الهيئ ُة حكوم َة تيمور–ليشتي
قانون مراقبة املخ ِّدرات .كام ِّ
عىل اعتامد نهج متوازن إزاء مشكلة املخ ِّدرات ،وعىل االعرتاف
بالحاجة إىل بذل جهود لخفض الطلب عىل املخ ِّدرات ،وعىل إذكاء
الوعي داخل املؤسسات الحكومية ،وكذلك يف املجتمع املدين،
بشأن املخ ِّدرات غري املرشوعة.

(ح) جمهورية فنزويال البوليفارية
 –191أوفدت الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات بعثة إىل جمهورية
فنزويال البوليفارية يف كانون األول/ديسمرب  .2014وفنزويال طرف
يف اتفاقيات مراقبة املخ ِّدرات الثالث جميعها .وكان ُ
هدف البعثة
تقدم يف
استعر َ
اض ما أحرزته جمهورية فنزويال البوليفارية من ُّ
تنفيذ االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخ ِّدرات منذ بعثتها
األخرية يف عام .2001
 –192وناقشت الهيئ ُة مع الوكاالت الحكومية املعنية االسرتاتيجي َة
الوطنية ملراقبة املخ ِّدرات ،التي هي اسرتاتيجية واضحة املعامل
وتشمل الدعوة إىل ا ِّتباع نهج شامل ومتوازن يف مراقبة املخ ِّدرات
عن طريق تخصيص موارد للح ِّد من العرض وعن طريق استثامر
موارد كبرية يف خفض الطلب عىل املخ ِّدرات.
جيداً ،وكذلك امتثالها
 –193وقد كان تعاون الحكومة مع الهيئة ِّ
لالتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات .ويجري وضع خطة وطنية
جديدة ملكافحة املخ ِّدرات .وتالحظ الهيئة أنَّ الحكومة باقية عىل
التزامها مبكافحة تهريب املخ ِّدرات من البلدان املجاورة ومبواصلة
التمويل الف َّعال ألنشطة مختلف الوكاالت الحكومية املعنية
مبراقبة املخ ِّدرات والوقاية منها.
 –194وتهدف جمهورية فنزويال البوليفارية إىل تعزيز تعاونها
اإلقليمي وعرب الحدود يف التص ِّدي لالتِّجار باملخ ِّدرات ،من خالل

المخدرات
الفصل الثاني -سير عمل النظام الدولي لمراقبة
ِّ

التعاون مع َّ
املنظامت دون اإلقليمية والوكاالت ذات الصلة التابعة
للحكومات األخرى يف املنطقة .وتثق الهيئة بأنَّ الحكومة ستواصل
تنفيذ برنامجها الخاص باملراقبة الجوية واالعرتاض الجوي ،مع
االحرتام الكامل للربوتوكوالت واالتفاقيات الدولية ذات الصلة.
 –195ويجري تنفيذ ع َّدة أنشطة وقائية هناك ،وت َّتخذ الحكومة
التدخالت وفعاليتها .ولعلَّ الحكومة
خطوات لتقييم جودة هذه ُّ
تو ُّد إيالء االعتبار للمعايري الدولية للوقاية من تعاطي املخ ِّدرات،
التي أع َّدها املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،يف جهودها
يشجع
الرامية إىل تحسني اسرتاتيجية الوقاية ونُهجهاَّ .
ومم ِّ
الهيئة أنَّ املستوى العام الستهالك املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية
تحسن يف
يف األغراض الطبية يف جمهورية فنزويال البوليفارية َّ
السنوات األخرية ،وتثق الهيئة يف أنَّ الحكومة ستواصل جهودها
الرامية إىل ضامن توافر هذه املواد بالقدر الكايف لالستعامل
الطبي الرشيد.

 –٣تقييم تنفيذ الحكومات للتوصيات الصادرة
عن الهيئة يف أعقاب بعثاتها ال ُقطرية
ُ –196تجري الهيئة سنو ًّيا أيضاً ،يف إطار حوارها املستمر مع
الحكومات ،تقيي ًام لتنفيذ الحكومات لتوصيات الهيئة املق َّدمة يف
أعقاب بعثاتها القُطرية .ويف عام  2015دعت الهيئة حكومات
البلدان الستة التالية ،التي كانت الهيئة قد أوفدت إليها بعثات
التقدم املحرز يف تنفيذ
يف عام  ،2012إىل تقديم معلومات عن ُّ
توصياتها :باكستان والربازيل وبريو وكمبوديا وكوبا ونيجرييا.
 –197وتو ُّد الهيئة أن تعرب عن تقديرها لحكومات باكستان
والربازيل وبريو وكوبا ونيجرييا لتقدميها املعلومات املطلوبة .وقد
اضطالع الهيئة بتقييم حالة مراقبة
َّيس تعاونُ تلك الحكومات
َ
املخ ِّدرات يف هذه البلدان ومدى امتثال الحكومات للمعاهدات
الدولية ملراقبة املخ ِّدرات .وسوف تستعرض الهيئة املعلومات
التي ستق ِّدمها حكومة كمبوديا ،فور ورودها ،وس ُتدرج نتائج هذا
االستعراض يف التقرير السنوي لعام .2016
 –198ويف عام  2015استعرضت الهيئة أيضاً تنفيذ توصياتها
املق َّدمة عقب بعثتها املوفدة إىل رصبيا يف عام  ،2011والتي
مل ترد املعلومات املطلوبة بشأنها يف الوقت املالئم الستعرضها
يف عام  .2014وتو ُّد الهيئ ُة أن ُتعرب عن تقديرها لحكومة رصبيا
لتقدميها املعلومات املطلوبة.

(أ)

الربازيل

 –199تالحظ الهيئة أ َّنه يف أعقاب بعثتها املوفدة إىل الربازيل
يف عام  2012ا َّتخذت حكوم ُة هذا البلد تداب َري ملموسة لتنفيذ
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توصيات الهيئة يف عدد من املجاالت .فبغية تبسيط جهود مراقبة
املخ ِّدرات التي تبذلها األطراف ذات املصلحة عىل املستوى
االتحادي ومستوى الواليات والبلديات وتحسني تلك الجهود
مخصصة
إىل الح ِّد األمثل ،أنشأت الربازيل آليات رسمية وأخرى َّ
ترحب
الغرض من أجل زيادة االتصال والتعاون .ويف هذا الصددِّ ،
الهيئة باعتزام إنشاء منتدى دائم لتبادل املعلومات وجهات اتصال
لتعزيز الحوار بني مؤسستني هام الوكالة الربازيلية الوطنية لإلرشاف
الصحي والرشطة االتحادية .وفض ًال عن ذلك ،تثني الهيئة عىل
الربازيل للجهود التي تبذلها يف التواصل مع سلطات الواليات من
أجل تعزيز التعاون بينها وفيام بني املستويات الحكومية املختلفة
بشأن مسائل مراقبة املخ ِّدرات .وقد ساهمت الربازيل أيضاً
بنشاط يف استهالل مبادرات للتعاون اإلقليمي واألقاليمي وشاركت
سيام ضمن اإلطار الذي توفِّره السوق
فيها مساهمة نشطة ،وال َّ
الجنوبية املشرتكة وجامعة البلدان الناطقة بالربتغالية .وعالوة عىل
ذلك ،ا َّتخذت الربازيل أيضاً خطوات لتحسني إبالغها إىل الهيئة،
سيام بزيادة موارد املكتب املعني باملواد الخاضعة للمراقبة.
وال َّ
 –200وتثني الهيئة عىل حكومة الربازيل لجهودها يف مجال
سيام اعتامدها برنامجاً شام ًال للوقاية من
الوقاية األولية ،وال َّ
تعاطي املخ ِّدرات أع َّدته وزارة الصحة .ومن أجل زيادة تعزيز تلك
املبادرة ،تو ُّد الهيئة أن تويص بأن ُتدعم مواد الوقاية بإشارات إىل
أخطار املؤ ِّثرات النفسانية املتاحة عرب صيدليات اإلنرتنت ومواقع
شبكات التواصل االجتامعي ،وبإشارات إىل األخطار املرتبطة
بتعاطي املواد العشبية التقليدية واملؤ ِّثرات النفسانية الجديدة.
وقد استثمرت الربازيل أيضاً موارد كبرية يف الوقاية من تعاطي
كوكايني “الكراك” ،ويف دراسة التدابري الالزمة للعالج من تعاطيه
وتشجع الهيئ ُة حكوم َة الربازيل عىل أن تع ِّمم عىل
واالرتهان له.
ِّ
تتوصل إليه من نتائج بشأن العالج من إدمان
املجتمع الدويل ما َّ
كوكايني “الكراك”.
وتشجع حكوم َة
 –201وتالحظ الهيئة هذه التط ُّورات اإليجابية،
ِّ
الربازيل عىل مواصلة السعي إىل إنشاء خدمات عالج وإعادة
تأهيل شاملة ُتق َّدم يف السجون الربازيلية للسجناء الذين يعانون
من مشاكل تعاطي املخ ِّدرات .وتالحظ الهيئة إطالق برنامج
بحوث تتشارك االضطالع به إدارة السجون الوطنية ووزارة
الصحة ،من أجل توفري نفس الخدمات الصحية املتاحة لعموم
وترحب الهيئة بهذه املبادرة اإليجابية ،وتو ُّد
الجمهور للسجناءِّ .
مصممة
أن تش ِّدد عىل أهمية إنشاء برامج للعالج وإعادة التأهيل َّ
خصيصاً لتناسب بيئة السجون ،وتذ ِّكر بأهمية ضامن إتاحة برامج
ِّ
العالج وإعادة التأهيل للسجناء الذين يعانون من مشاكل تعاطي
املخ ِّدرات يف جميع املؤسسات اإلصالحية.
 –202وتالحظ الهيئة أيضاً أنَّ حكومة الربازيل أفادت عن
تقدم بشأن املبادئ التوجيهية للمسافرين الذين يتل ّقون
إحراز ُّ
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المخدرات 2015
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

سيام تحديث مبادئ
العالج بعقاقري خاضعة للمراقبة الدولية ،وال َّ
الربازيل التوجيهية للمسافرين ملواءمتها مع الترشيع الوطني
الجديد الذي اعتمد يف شباط/فرباير  .2015بيد أنَّ الهيئة تش ِّدد
عىل أهمية تدريب مسؤويل إنفاذ القانون عىل املبادئ التوجيهية
للمسافرين الدوليني ،وضامن أن تكون هذه املبادئ التوجيهية
سيام بالنظر إىل وضع
يف متناول جميع املسافرين الدوليني ،ال َّ
الربازيل بوصفها وجه ًة سياحي ًة رئيسية والبلد املضيف لأللعاب
األوملبية لعام .2016
 –203وتؤ ِّكد الهيئة مج َّدداً طلبها إىل حكومة الربازيل ا ِّتخاذ
الخطوات الالزمة لضامن كفاية توافر املواد الخاضعة للمراقبة
لألغراض الطبية والعلمية يف ضوء طلبها الفعيل من جانب الس َّكان.
ولهذا الغرض ،تويص الهيئ ُة حكوم َة الربازيل بأن ت َّتخذ تدابري لكفالة
االستخدام الرشيد للمخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية يف األغراض الطبية،
مبا يف ذلك استخدام شبائه األفيون لعالج اآلالم ،وفقاً للمنشور
املعنون دليل بشأن تقدير االحتياجات من املواد الخاضعة للمراقبة
الدولية ،الذي أع َّدته الهيئة ومنظمة الصحة العاملية.

(ب) كوبا
 –204عملت حكومة كوبا عىل تنفيذ التوصيات التي ق َّدمتها
الهيئة يف أعقاب بعثتها املوفدة إىل البلد يف عام ُ ،2012وأحرز
تقدم يف عدد من مجاالت مراقبة املخ ِّدرات.
ُّ
 –205وتالحظ الهيئة التدابري امل َّتخذة لتدعيم الهيكل التنظيمي
ملديرية األدوية والتكنولوجيا الطبية بوزارة الصحة ،وقسم مراقبة
املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية واملواد ذات األثر املشابه ،التابع
لتلك املديرية ،بهدف تحسني توافر املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية
لألغراض الطبية .وتالحظ الهيئة أنَّ إدارة التحليل والتخطيط يف
وزارة الصحة اعتمدت ،استناداً إىل اإلطار الترشيعي الذي ُوضع يف
عام  ،2014نظاماً جديداً للوقوف عىل احتياجات منشآت الرعاية
الصحية والصيدليات من املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية عىل مختلف
وتشجع الهيئ ُة الحكوم َة عىل
مستويات النظام الصحي الوطني.
ِّ
ا ِّتخاذ املزيد من التدابري ،باالشرتاك مع الفريق الوطني املعني
بالتخدير ومعالجة اآلالم ،لتحديث مجموعة الخيارات املتاحة
لعالج اآلالم الحا َّدة واملزمنة ،ولضامن التوافر الالزم للمخ ِّدرات
واملؤ ِّثرات العقلية ملعالجة اآلالم وغري ذلك من األغراض الطبية.
 –206وتالحظ الهيئة التدابري امل َّتخذة لضامن األمن يف أماكن
تخزين املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية واملواد ذات األثر املشابه أو
وترحب الهيئة بالتدابري التي ا َّتخذتها
إنتاجها أو التعامل معهاِّ .
املقررة بشأن تخزين
الحكومة للرصد املنهجي لالمتثال للرشوط َّ
املواد الخاضعة للمراقبة ،وملعالجة ما قد يحدث مستقب ًال من
املقررة.
أوجه القصور ،بهدف ضامن االمتثال التام للمعايري األمنية َّ

 –207ومع التسليم مبحدودية التكنولوجيا املتوافرة يف البلد،
األمر الذي يؤ ِّثر عىل جمع بيانات مراقبة املخ ِّدرات ومعالجتها
وتحليلها بطريقة منهجية ،تدعو الهيئ ُة الحكوم َة إىل النظر يف
عملية تقديم التقارير إىل الهيئة ،وضامن أن تكون املعلومات
تشجع الهيئ ُة
جيدة .وعالوة عىل ذلكِّ ،
املق َّدمة ذات نوعية ِّ
حكوم َة كوبا عىل تعزيز تعاونها مع الهيئة يف مراقبة السالئف،
سيام عن طريق استخدام نظام اإلشعارات السابقة للتصدير
وال َّ
باالتصال الحاسويب املبارش (نظام بن أونالين) لتقديم اإلشعارات
السابقة للتصدير بشأن شحنات السالئف الكيميائية ،عم ًال بأحكام
وتشجع الهيئ ُة
الفقرة ( 10أ) من املادة  12من اتفاقية سنة ِّ .1988
الحكوم َة عىل مواصلة جهودها يف مجال مراقبة املخ ِّدرات ،وأن
ُتبقي الهيئة عىل علم بحالة مراقبة املخ ِّدرات يف كوبا ،وأن تع ِّزز
التدابري امل َّتخذة ملكافحة االتِّجار باملخ ِّدرات وتعاطيها يف البلد.

(ج) نيجرييا
 –208عملت حكومة نيجرييا عىل تنفيذ التوصيات التي ق َّدمتها
الهيئة يف أعقاب بعثتها املوفدة إىل البلد يف عام  ،2012و ُأحرز
تقدم يف عدد من مجاالت مراقبة املخ ِّدرات .وتالحظ الهيئة مع
ُّ
التقدير أنَّ الحكومة استه َّلت وضع خطة رئيسية وطنية جديدة
ملكافحة املخ ِّدرات للفرتة  ،2019–2015بقيادة اللجنة املشرتكة
بني الوزارات املعنية مبراقبة املخ ِّدرات ،عىل النحو الذي أوصت
به الهيئة.
وترحب الهيئة بالتدابري امل َّتخذة ملكافحة الزراعة غري
–209
ِّ
املرشوعة لنبتة الق َّنب وملكافحة االتِّجار باملخ ِّدرات .وقد ع َّززت
شعبة مراقبة املخ ِّدرات يف الرشطة االتحادية جهود اإلبادة
التي تقوم بها بالتعاون مع السلطات عىل صعيد الواليات
وع ِّززت قدرات
واملجتمعات املحلية يف املناطق األكرث ُّ
ترضراًُ .
اعرتاض سبيل املخ ِّدرات يف مطار الغوس الدويل تعزيزاً كبرياً،
و ُنفِّذت عمليات لكشف “ َمزارع الق َّنب” وتدمريها باالشرتاك
مع الهيئة الوطنية إلنفاذ قوانني املخ ِّدرات وغريها من أجهزة
إنفاذ القانون .وتشمل التدابري امل َّتخذة إنشاء فريق تنسيقي
مشرتك بني الوكاالت بغرض تحسني التعاون العمليايت يف املطار
بني أجهزة إنفاذ قانون املخ ِّدرات ذات الصلة ،فض ًال عن تنظيم
دورات تدريبية لبناء القدرات للعاملني يف مجال إنفاذ القانون،
مثل العاملني يف الرشطة والعاملني يف إدارة املطار ومرشيف
الرشطة اإلقليمية ومسؤويل الجامرك.
ترحب الهيئة بهذه التدابري ،تالحظ أ َّنه يلزم
 –210ويف حني ِّ
مواصلة بذل الجهود يف مجال الوقاية وتوافر العالج من تعاطي
املخ ِّدرات ،بقيادة الوكالة الوطنية إلدارة األغذية والعقاقري
ومراقبتها .وتحيط الهيئة عل ًام بالخطط التي تدعمها الحكومة
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إلجراء دراسة استقصائية وطنية عن تعاطي املخ ِّدرات يف نيجرييا،
ستساعد الحكومة عىل وضع سياسة للوقاية والعالج من تعاطي
وتشجع الهيئ ُة
تجسد احتياجات س َّكان نيجرييا.
املخ ِّدرات
ِّ
ِّ
الحكوم َة عىل زيادة الجهود التي تبذلها يف مجال الوقاية من
سيام بني الشباب ،وضامن أن تتناول األنشطة
تعاطي املخ ِّدرات ،ال َّ
املضطلع بها يف هذا املجال جميع املواد الخاضعة للمراقبة التي
يشيع تعاطيها ،مبا يف ذلك املستحرضات الصيدالنية املحتوية عىل
هذه املواد.

 –213ويف حني أنَّ تعاطي املخ ِّدرات منترش عىل نطاق واسع يف
باكستان فإنَّ مدى انتشاره يف البلد ليس معروفاً للسلطات ،أل َّنه
مل يحدث أبداً إجراء ِّأي تقييم منهجي لطبيعة تعاطي املخ ِّدرات
ونطاق انتشاره وأمناطه .وتهيب الهيئة بالحكومة أن ُتجري
تقيي ًام لتعاطي املخ ِّدرات ،يشمل جمع البيانات وتحليلها عن
مع َّدل حدوث تعاطي املخ ِّدرات ومع َّدل انتشاره وغري ذلك من
خصائصه .فال غنى عن مثل هذا التقييم املوضوعي لوضع الربامج
للوقاية من تعاطي املخ ِّدرات وعالج متعاطيها وإعادة تأهيلهم.

تقدم محدود يف ضامن
حرز سوى ُّ
 –211وتالحظ الهيئة أ َّنه مل ُي َ
توافر املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية لألغراض الطبية يف نيجرييا.
وال يزال توافر شبائه األفيون لعالج اآلالم يف املؤسسات الطبية غري
كاف .وتالحظ الهيئة أنَّ هناك جهوداً جاري ًة لتطبيق الالمركزية
املبنية عىل املواد شبه األفيونية ،بغية زيادة
يف توزيع األدوية َّ
إمكانية الحصول عىل هذه املواد يف كلٍّ من املناطق الجغرافية–
السياسية الست يف نيجرييا ،وهو نشاط رئييس منصوص عليه يف
الخطة الرئيسية الوطنية ملراقبة املخ ِّدرات للفرتة .2019–2015
حاليا عىل وضع مبادئ
وتالحظ الهيئة كذلك أنَّ الحكومة تعمل ًّ
توجيهية إلجراء التقييامت ،بهدف تحسني إمكانية الحصول عىل
املواد الخاضعة للمراقبة واستخدامها الرشيد لألغراض الطبية ،ويف
الوقت نفسه منع ترسيبها إىل القنوات غري املرشوعة .وتطلب
الهيئة إىل الحكومة أن تدرس الوضع الحايل ،وأن ت َّتخذ الخطوات
الالزمة لضامن إتاحة العقاقري املخ ِّدرة واملؤ ِّثرات العقلية،
سيام املواد شبه األفيونية ،لألغراض الطبية لجميع الس َّكان
وال َّ
تشجع الهيئ ُة الحكوم َة عىل
الذين يحتاجونها .ويف سبيل ذلكِّ ،
االستفادة من املنشور املعنون دليل بشأن تقدير االحتياجات من
املواد الخاضعة للمراقبة الدولية.

تقدم
حرز سوى ُّ
 –214وفض ًال عن ذلك ،تالحظ الهيئة أ َّنه مل ُي َ
ضئيل يف ضامن توافر املخ ِّدرات لألغراض الطبية يف باكستان.
َّ
وتتول شعبة مراقبة املخ ِّدرات التابعة لوزارة الداخلية ومراقبة
املخ ِّدرات يف باكستان توزيع شبائه األفيون (املورفني والبيثيدين
والفينتانيل) استناداً إىل التوصيات التي ترد إليها من حكومات
سيام
املحافظات .وال يزال توافر املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية ،ال َّ
شبائه األفيون الالزمة لعالج اآلالم يف املؤسسات الطبية ،غري ٍ
كاف.
وتطلب الهيئة إىل الحكومة أن تدرس الوضع الحايل ،وأن ت َّتخذ
الخطوات الالزمة لضامن إتاحة املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية،
وتشجع حكوم َة باكستان
سيام شبائه األفيون ،لألغراض الطبية،
ِّ
ال َّ
عىل االستفادة من املنشور املعنون دليل بشأن تقدير االحتياجات
من املواد الخاضعة للمراقبة الدولية.

(د) باكستان
 –212تالحظ الهيئة أنَّ حكومة باكستان أحرزت بعض
التقدم يف مراقبة املخ ِّدرات منذ بعثة الهيئة املوفدة إىل ذلك
ُّ
البلد يف عام  .2012فقد ا َّتخذت الحكوم ُة عدداً من التدابري
الرامية إىل تعزيز التنسيق بني الوكاالت الحكومية ذات الصلة
تحت قيادة هيئة تنظيم شؤون املخ ِّدرات يف باكستان ،التي
ُأنشئت يف عام  .2012وع َّززت الحكومة أيضاً تعاونها يف مجال
تبادل املعلومات عن السالئف الكيميائية مع البلدان املجاورة
املشاركة يف ع َّدة مبادرات دولية .وقد استظهرت باكستان
بالفقرة ( 10أ) من املادة  12من اتفاقية سنة  ،1988وتستخدم
نظام “بن أونالين” بنشاط لتخليص شحنات واردات وصادرات
السالئف من البلد وإليها .وال تزال الهيئة تشعر بالقلق من أنَّ
املعلومات املتاحة عن االتِّجار بالسالئف الكيميائية ومضبوطاتها
يف باكستان ال تزال محدودة.

(ﻫ) بريو
 –215تالحظ الهيئة أنَّ حكومة بريو بذلت جهوداً يف تنفيذ
التوصيات التي ق َّدمتها الهيئة يف أعقاب بعثتها املوفدة إىل
البلد يف عام  .2012وتالحظ الهيئة أنَّ الرشكة الوطنية للكوكا
اعتمدت خط ًة اسرتاتيجي ًة مؤسسية للرشكة للفرتة 2017–2013
تهدف إىل تحسني إدارة جمع ورقة الكوكا ومعالجتها وبيعها
لألغراض املرشوعة.
 –216وتالحظ الهيئة أنَّ جهوداً متزايدة ُبذلت يف بريو للح ِّد من
زراعة شجرية الكوكا .ويف عام  2013انخفضت املساحة املزروعة
بشجرية الكوكا للسنة الثانية عىل التوايل ،إىل  49 800هكتار –
وهو انخفاض بنسبة  17.5يف املائة مقارن ًة باملساحة البالغة
 60 400هكتار التي كانت مزروعة بالكوكا يف عام  .2012وهذا
االنخفاض هو النتيجة التي متثِّل أكرب نجاح يف السنوات األربع
عرشة املاضية ،و ُيعزى إىل التدابري املستدامة لإلبادة وما بعد
اإلبادة التي ُنفِّذت يف إطار برنامج حكومة بريو للتنمية البديلة
املتكاملة واملستدامة.
 –217وتهيب الهيئة بحكومة بريو أن ُتنشئ نظاماً ملراقبة
السالئف وغريها من املواد الكيميائية املستخ َدمة يف صنع
املخ ِّدرات غري املرشوع .ولهذا األمر أهمية خاصة ألنَّ امل َّت ِجرين
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باملخ ِّدرات يستخدمون بريو بالفعل لترسيب هذه املواد .وتدعو
الهيئ ُة الحكوم َة إىل مواصلة تعزيز التعاون معها يف مجال مراقبة
السالئف ،وإىل تقديم ردود رسيعة عىل استفسارات الهيئة عن
مرشوعية طلبات تصدير السالئف إىل بريو ،وعىل الخصوص
باستخدام نظام بن أونالين.
 –218وتالحظ الهيئة أ َّنه يلزم بذل املزيد من الجهود لضامن
توافر املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية لألغراض الطبية يف بريو.
وال يزال توافر شبائه األفيون لعالج اآلالم يف املؤسسات الطبية غري
كاف .وتطلب الهيئة إىل الحكومة أن تدرس الحالة الراهنة وت َّتخذ
الخطوات الالزمة لضامن توافر املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية،
سيام شبائه األفيون ،لألغراض الطبية.
ال َّ
حسنت نظامها الخاص بعالج متعاطي
 –219ورغم أنَّ بريو َّ
ليلبي كامل
املخ ِّدرات وإعادة تأهيلهم فيلزم مواصلة تطوير النظام ِّ
وتشجع الهيئ ُة الحكوم َة
االحتياجات الفعلية إىل هذه الخدمات.
ِّ
عىل زيادة جهودها الرامية إىل ضامن إتاحة مرافق العالج الكافية
تشجع الهيئ ُة الحكوم َة عىل ا ِّتخاذ
لتلبية احتياجات الس َّكان .كام ِّ
تدابري لزيادة الربامج التي تتناول الوقاية من تعاطي املخ ِّدرات،
سيام بني الشباب ،وضامن أن تتناول األنشطة يف هذا امليدان
وال َّ
جميع املواد الخاضعة للمراقبة التي يشيع تعاطيها.

(و) رصبيا
 –220تالحظ الهيئة أ َّنه ،منذ بعثتها إىل رصبيا يف عام ،2011
ا َّتخذت الحكومة خطوات لتنفيذ توصيات الهيئة يف عدد
من املجاالت.
وترحب الهيئة باعتامد حكومة رصبيا اسرتاتيجية وخطة
–221
ِّ
عمل وطنيتني جديدتني بشأن املخ ِّدرات للفرتة .2021–2014
وعالوة عىل ذلك ،تالحظ الهيئ ُة الجهو َد التي ُ
اضطلع بها لتعزيز
ُأ ُطر الوقاية والعالج من إدمان املخ ِّدرات يف رصبيا ،وذلك
بإدراج استحداث برامج إعادة التأهيل يف االسرتاتيجية الوطنية
بشأن املخ ِّدرات.

االعتبار للمنشور املعنون دليل بشأن تقدير االحتياجات من املواد
الخاضعة للمراقبة الدولية.
 –223وما زالت الهيئة تؤ ِّكد أهمية زيادة التعاون اإلقليمي
والدويل يف مجال مراقبة املخ ِّدرات ،وتدعو حكومة رصبيا إىل
مواصلة تعزيز جهودها يف هذا امليدان.

هاء– اإلجراءات التي ا َّتخذتها الهيئة
من أجل ضامن تنفيذ املعاهدات الدولية
ملراقبة املخ ِّدرات
متيزت الفرتة قيد االستعراض يف أفغانستان بتشكيل
َّ –224
حكومة وحدة وطنية وباستحداث ع َّدة تدابري مؤ َّقتة لضامن
االستمرارية يف الحوكمة وزيادة املشاركة اإلقليمية وتحسني
العالقات الثنائية مع البلدان املجاورة.
 –225وال تزال التح ِّديات التي تواجه تنفيذ معاهدات مراقبة
املخ ِّدرات قامئة ،مبا يف ذلك ازدياد الحوادث املتصلة باألمن،
ُّ
وتعث التنمية االقتصادية،
وضعف إنفاذ مراقبة الحدود،
ومحدودية املوارد البرشية واملادية.
 –226وخالل الفرتة قيد االستعراض ،أسهمت الجهود املبذولة
إلبادة محاصيل املخ ِّدرات يف مقاطعات أفغانية مختلفة يف تحقيق
انخفاض بنسبة  19يف املائة يف املساحة املزروعة بخشخاش
األفيون يف البلد ،مع زيادة بنسبة  40يف املائة املساحة الكلية
التي أبيدت فيها مزروعات خشخاش األفيون .غري أنَّ قدراً كبرياً
من زراعة الق َّنب غري املرشوعة استمر ،مش ِّك ًال تح ِّدياً آخر للجهود
األفغانية ملكافحة املخدرات)13(.
ِّ
 –227وتواصل سلطات إنفاذ القانون األفغانية االضطالع
بعمليات مكافحة املخ ِّدرات ،وأسفر ذلك عن ضبط كميات كبرية
من الهريوين واألفيون وراتنج الق َّنب.

 –١اإلجراءات التي ا َّتخذتها الهيئة عم ًال باملادة 14
 –222كام تثني الهيئة عىل حكومة رصبيا العتامدها يف متوز /من اتفاقية سنة  1961بصيغتها املع َّدلة بربوتوكول
يوليه  2014املرسوم الخاص بإنشاء مكتب مكافحة املخدرات،
بهدف تحسني تنسيق التدابري الحكومية ملكافحة املخ ِّ ِّدرات سنة  1972واملادة  19من اتفاقية سنة 1971

وتحسني التعاون بني الوكاالت .وقد ش َّددت الهيئة أثناء بعثتها
عىل أهمية أن تضمن الحكومة كفاية توافر شبائه األفيون
وتشجع الهيئ ُة حكوم َة رصبيا
واستخدامها الرشيد لعالج اآلالم.
ِّ
عىل ا ِّتخاذ املزيد من اإلجراءات بشأن هذه املسألة ،وتويص
بأن تستعرض الحكومة إطارها الخاص بوضع تقديرات املواد
الخاضعة للمراقبة الالزمة لألغراض الطبية والعلمية ،مع إيالء

ينص كل من املادة  14من اتفاقية سنة 1961
ُّ –228
بصيغتها املع َّدلة بربوتوكول سنة  1972واملادة  19من اتفاقية
سنة  1971عىل التدابري التي يجوز للهيئة أن ت َّتخذها لضامن
تنفيذ أحكام هاتني االتفاقيتني .وتنظر الهيئة يف ا ِّتخاذ هذه
(((1

انظر أيضاً الفرع املتعلق بغرب آسيا يف الفصل الثالث أدناه.

المخدرات
الفصل الثاني -سير عمل النظام الدولي لمراقبة
ِّ

التدابري ،املؤ َّلفة من خطوات متزايدة الرصامة ،عندما يكون
تقيد طرف أو بلد
لديها سبب موضوعي لالعتقاد بأنَّ عدم ُّ
أو إقليم بااللتزامات التعاهدية الواردة يف االتفاقيتني يه ِّدد
أهدافهام بخطر ج ِّدي.
 –229ومنذ إنشاء الهيئة ،استظهرت بهذه األحكام تجاه عدد
محدود من الدول .وكان غرض الهيئة من ذلك هو التشجيع
عىل االمتثال لهاتني االتفاقيتني عندما أخفقت الوسائل األخرى.
تقرر الهيئة
وال ُيكشف عن أسامء الدول املعنية عالنية إىل أن ِّ
لفت انتباه األطراف واملجلس االقتصادي واالجتامعي ولجنة
املخ ِّدرات إىل الحالة .وعقب حوار واسع النطاق مع الهيئة
املبينة يف املادتني املذكورتني أعاله ،ا َّتخذت معظم
وفقاً للعملية َّ
الدول املعنية تدابري تصحيحية أ َّدت إىل ا ِّتخاذ الهيئة قراراً بإنهاء
اإلجراءات امل َّتخذة مبقتىض هاتني املادتني تجاه تلك الدول.
 –230وحتى  1ترشين الثاين/نوفمرب  2015كانت أفغانستان
هي الدولة الوحيدة التي كان يجري ا ِّتخاذ إجراءات بشأنها
مبقتىض املادة  14من اتفاقية سنة  1961بصيغتها املع َّدلة
بربوتوكول سنة .1972

 –٢التشاور مع حكومة أفغانستان عم ًال
املعدلة
باملادة  14من اتفاقية سنة  1961بصيغتها َّ
بربوتوكول سنة 1972
استمرت يف عام  2015املشاورات بني الهيئة وحكومة
–231
َّ
أفغانستان عم ًال باملادة  14من اتفاقية سنة  1961بصيغتها
املع َّدلة بربوتوكول سنة .1972
 –232وعىل هامش الدورة الثامنة والخمسني للجنة املخ ِّدرات،
املعقودة يف فيينا من  9إىل  17آذار/مارس  ،2015التقى رئيس
الهيئة بوفد أفغانستان ،الذي كانت ترأسه وزيرة شؤون مكافحة
املخ ِّدرات .وز َّودت الوزير ُة الهيئ َة مبعلومات عن التدابري التي
ا َّتخذتها حكومة أفغانستان ملعالجة حالة مراقبة املخ ِّدرات
يف البلد ،مبا يف ذلك التخطيط إلنشاء كلية جديدة للتعليم يف
مجال املخ ِّدرات؛ ووضع برامج بشأن سبل كسب العيش البديلة؛
واستمرار اإلجراءات الرامية إىل مكافحة زراعة خشخاش األفيون
واالتِّجار باألفيون؛ وتعزيز التعاون اإلقليمي وتدابري اإلنفاذ من
أجل التص ِّدي لالتِّجار بالسالئف؛ ووضع مبادئ للحوكمة الرشيدة.
وأقر ممثِّلو الحكومة برضورة زيادة االستثامر يف العالج والتأهيل
َّ
من تعاطي املخ ِّدرات ،وأهمية الخروج من دائرة الفقر وعدم
االستقرار السيايس التي تعاين منها أفغانستان .وعالوة عىل ذلك،
س َّلطوا الضو َء عىل الحاجة إىل املزيد من املوارد للح ِّد من زراعة
الق َّنب ،والحاجة إىل تعزيز التعاون اإلقليمي من أجل التص ِّدي
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لتعاطي املخ ِّدرات يف البلد ،والحاجة إىل املساعدة التقنية من
أجل تعزيز بناء القدرات.
 –233ويف حزيران/يونيه  2015أبلغ وفد أفغاين برئاسة وزيرة
شؤون مكافحة املخ ِّدرات الهيئة بالتط ُّورات األخرية فيام يتعلق
مبكافحة املخ ِّدرات يف أفغانستان .وكان من بني املسائل التي
نوقشت وضع وتنفيذ اسرتاتيجية جديدة ملكافحة املخ ِّدرات،
والتقدم املحرز يف الجهود التي تبذلها الحكومة إلبادة خشخاش
ُّ
األفيون ،والتعديالت الترشيعية املدخلة عىل اإلطار القانوين
ملراقبة املخ ِّدرات يف البلد ،ومواصلة تنفيذ أنشطة خفض الطلب.
املستمرة التي تبذلها
وأبلغت الوزيرة الهيئة كذلك بالجهود
َّ
الحكومة للقضاء عىل زراعة خشخاش األفيون من خالل تقديم
املساعدة إىل املزارعني يف شكل تنمية بديلة ،ومن خالل تحسني
األمن والحوكمة الرشيدة واستنفار املجتمعات املحلية.
واستمرت الهيئة يف التعاون مع حكومة أفغانستان يف
–234
َّ
مجال التخطيط للبعثة الرفيعة املستوى التي ستوفدها الهيئة إىل
تواصل خاللها املشاورات
البلد،
تتم يف عام  ،2016وأن َ
واملقرر أن َّ
َّ
مبوجب املادة  14من اتفاقية سنة  1961بصيغتها املع َّدلة
بربوتوكول سنة  .1972وواصل املجلس أيضاً حواره مع حكومة
أفغانستان عن طريق االتصاالت املنتظمة بني أمانته وممثِّيل
البعثة الدامئة ألفغانستان لدى األمم املتحدة (يف فيينا) ملتابعة
تنفيذ الحكومة للمعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات ومتابعة
البعثة الرفيعة املستوى املرتقبة إىل البلد.

التعاون مع الهيئة
 –235يف السنوات األخرية ،كان هناك تعاون مستمر بني حكومة
أفغانستان والهيئة بشأن تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.
تحسناً ملحوظاً يف
 –236وقد أحرزت الحكومة منذ عام ُّ 2010
اإلبالغ عن األداء ،وق َّدمت البيانات إىل الهيئة بانتظام حسبام هو
مطلوب مبقتىض املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.
انضمت أفغانستان إىل بروتوكول
 –237ويف شباط/فرباير َّ 2015
ورحبت الهيئة بهذا التط ُّور.
سنة  1972املع ِّدل التفاقية سنة َّ ،1961
 –238ويف حزيران/يونيه  2015ق َّدمت الحكومة إىل الهيئة
تقريرها عن عام  ،2014الذي َّبي الجهود التي بذلتها الحكومة
لالمتثال اللتزاماتها اإلبالغية فيام يتعلق بتنفيذ املعاهدات
الدولية ملراقبة املخ ِّدرات وفيام يتعلق بجهودها الرامية إىل تيسري
إيصال املساعدة التقنية الالزمة.
 –239وتالحظ الهيئة ازدياد عمليات مكافحة املخ ِّدرات التي
تقودها سلطات إنفاذ القانون األفغانية .بيد أنَّ عدم وجود
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مخصص يف امليزانية للتص ِّدي لزراعة نبتة الق َّنب يف البلد ما زال
َّ
ميثِّل تح ِّدياً.

االقتصادية الثنائية .كام أعلن الطرفان أنَّ الواليات املتحدة س ُتبقي
عىل وجود عسكري قوامه  9 800جندي يف أفغانستان حتى نهاية
عام .2017

التعاون مع املجتمع الدويل

 –245وبحث وزراء الخارجية الوضع يف أفغانستان خالل
اجتامعات منظمة معاهدة األمن الجامعي واجتامعات كومنولث
الدول املستقلة ،التي عقدت يف نيسان/أبريل  .2015ويف نيسان/
أبريل  2015أيضاً ،اجتمع خرباء من أفغانستان وباكستان
وطاجيكستان يف دوشانبي ،حيث وضعوا الصيغة النهائية ملرشوع
االتفاق الثاليث بشأن التجارة العابرة .ويف الشهر نفسه ،زار رئيس
أفغانستان جمهورية إيران اإلسالمية .وتع َّهد البلدان بزيادة
تعاونهام يف مجال مكافحة املخ ِّدرات.

 –240واصلت حكومة أفغانستان ا ِّتخاذ خطوات لتعزيز التعاون
اإلقليمي والدويل من أجل التص ِّدي ملا يه ِّدد البلد من مخاطر
متصلة باملخ ِّدرات .وواصلت أفغانستان عملها مع الجامعات
العرقية الوطنية األفغانية واملحا ِو ِرين اإلقليميني من أجل العمل
عىل تحقيق املصالحة الوطنية.
استمرت األنشطة العاملية
 –241ومن حيث التعاون األقاليمي،
َّ
واألقاليمية الناجحة التي ُ
اضطلع بها يف السنوات القليلة املاضية،
مبا يف ذلك مبادرة ميثاق باريس ،التي هي رشاكة دولية رئيسية
راسخة من أجل مكافحة االتِّجار باملواد األفيونية الناشئة يف
أفغانستان ومكافحة استهالكها .وفض ًال عن ذلك ،واصل الربنامج
العاملي ملكافحة غسل األموال وعائدات الجرمية ومتويل اإلرهاب،
التابع ملكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية (املكتب)،
مساعدة السلطات الوطنية يف أفغانستان والبلدان املجاورة لها
يف مجال جمع املعلومات عن التدفُّقات املالية غري املرشوعة
املرتبطة باملواد األفيونية األفغانية.
 –242و ُأجريت ع َّدة مرات اتصاالت عىل مستوى رفيع بني
سيام بني املوظفني املسؤولني يف البلدين
أفغانستان وباكستان ،ال َّ
عن تنفيذ األحكام ذات الصلة من املعاهدات الدولية ،من أجل
تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين وإثبات إرادة البلدين كليهام
أن تع ِّززا تعاونهام .ولهذا التعاون أهمية خاصة بالنظر إىل استمرار
تحركات الس َّكان عرب الحدود عىل نطاق واسع نتيجة للعمليات
العسكرية الجارية يف منطقة وزيرستان الشاملية يف باكستان.
 –243وخالل الدورة الثامنة والخمسني للجنة املخ ِّدرات ،ق َّدم
املدير التنفيذي للمكتب تقريراً بعنوان “تعزيز التعاون الدويل
عىل مكافحة املواد األفيونية غري املرشوعة األفغانية املصدر من
خالل مواصلة وتقوية الدعم املق َّدم إىل مبادرة ميثاق باريس”
(الوثيقة  .)E/CN.7/2015/12ويصف التقرير الخطوات التي
ا َّتخذها املكتب ،باعتباره جهة تق ِّدم املساعدة التقنية ،من أجل
تنفيذ القرار  3/56طيلة السنة األوىل من املرحلة الرابعة من
“الحد من تعاطي املخ ِّدرات واالرتهان لها باتِّباع
املبادرة ،املعنونة
ُّ
نهج شامل”.
 –244ويف آذار/مارس  ،2015أصدر رئيس جمهورية أفغانستان
ورئيس الواليات املتحدة بياناً مشرتكاً ُأعلنت فيه رشاكة تنموية
خصص من خاللها ألولويات التنمية واإلصالح يف
جديدةُ ،ي َّ
أفغانستان مبلغ يصل إىل  800مليون دوالر من املساعدة

 –246وخالل الربع األول من السنةُ ،نفِّذت ع َّدة مبادرات
مبشاركة هيئات دولية مثل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا،
ومركز األمم املتحدة اإلقليمي للدبلوماسية الوقائية ملنطقة
آسيا الوسطى ،وفرقة عمل األمم املتحدة املعنية بتنفيذ تدابري
مكافحة اإلرهاب .ومن األمثلة األخرى عىل املبادرات الرامية
إىل مكافحة غسل األموال املركز الجنويب لألصول الجنائية
( ،)CASHالذي يهدف إىل التص ِّدي للتدفُّقات املالية غري
املرشوعة ومصادرة موجودات شبكات االتِّجار باملخ ِّدرات يف
أفغانستان والبلدان املجاورة لها ،ومبادرة الخطة العملياتية
لالتِّجار يف الجنوب ( ،)STOPالتي تر ِّكز عىل جهود اعرتاض
السبيل يف إطار املبادرة الثالثية التي تشمل أفغانستان وإيران
(جمهورية–اإلسالمية) وباكستان.
 –247ويف أيلول/سبتمرب  ،2015ق َّدمت وزيرة شؤون مكافحة
املخ ِّدرات يف أفغانستان إحاطة يف مقر املكتب يف فيينا عن الحالة
الراهنة ملراقبة املخ ِّدرات يف أفغانستان ،وعن التدابري امل َّتخذة
والتقدم املحرز يف إطار املادة  14من اتفاقية سنة  1961بصيغتها
ُّ
املع َّدلة ،فض ًال عن التح ِّديات واالتجاهات الرئيسية التي يواجهها
البلد .وق َّدمت الوزيرة أيضاً ملحة عامة عن االسرتاتيجية األفغانية
ملكافحة املخ ِّدرات ،التي تش ِّكل حجر زاوية يف جدول أعامل
التنمية الوطنية .وتعرتف هذه االسرتاتيجية بالصالت بني مكافحة
املخ ِّدرات والحاجة إىل التص ِّدي لتمويل اإلرهاب والتح ِّديات
املتعلقة بإدارة الحدود .وأعلنت الوزيرة أنَّ من املزمع إطالق
خطة عمل بلدها قريباً ،وأ َّكدت مج َّدداً التزام أفغانستان بتنفيذ
يتضمن
تدابري مكافحة املخ ِّدرات من خالل نهج متعدد األبعاد
َّ
اعتبارات التنمية والتعاون الدويل.
 –248وجرى العمل عىل تحسني التنسيق بني الهيئات اإلقليمية
من خالل مبادرات ا َّتخذتها الهيئة األفغانية الوطنية إلدارة
الكوارث ،بدعم ق َّدمته اليابان ،يف إطار تدابري بناء الثقة ،املنبثقة
من عملية قلب آسيا–إسطنبول .وواصل الفريق العامل الوطني

المخدرات
الفصل الثاني -سير عمل النظام الدولي لمراقبة
ِّ

لالستخبارات املعني بالسالئف دعم التعاون بني الوكاالت يف
مجال تعزيز مراقبة السالئف وتبادل املعلومات يف البلد.
 –249ويشمل تعاون املجتمع الدويل جميع الجهات املعنية يف
املنظامت غري الحكومية َّ
البلد ،مبا فيها َّ
ومنظامت املجتمع املدين.
وقد استهلَّ “حوار الشعب األفغاين بشأن السالم” ،الذي يقوده
املجتمع املدين ،املرحلة الثالثة من أنشطته ،مر ِّكزاً عىل التقاء
مقرري السياسات َّ
ومنظامت املجتمع املدين للمساعدة عىل تنفيذ
ِّ
خرائط الطريق الخاصة بالسالم املوضوعة عىل الصعيد الوطني
وصعيد املقاطعات .وتواصل بعثة األمم املتحدة يف أفغانستان
تيسري هذه األنشطة.
ُ –250وأنشئ يف املركز اإلقليمي للمعلومات والتنسيق يف
آسيا الوسطى ويف مركز املعلومات الجنائية ملكافحة املخ ِّدرات
التابع ملجلس التعاون لدول الخليج العربية مركزان إقليميان
مصمامن عىل أساس املامرسات
جديدان لالستخبارات الجنائيةَّ ،
الجيدة امل َّتبعة يف َّ
املنظمة الدولية للرشطة الجنائية (اإلنرتبول)
ِّ
َّ
واملنظمة العاملية للجامرك،
ومكتب الرشطة األورويب (اليوروبول)
كام أنشئت خلية تخطيط مشرتكة تُعنى بأفغانستان وإيران
(جمهورية–اإلسالمية) وباكستان.
 –251وال يزال التعاون اإلقليمي عنرصاً حاسم األهمية يف
تعزيز احتامالت نجاح جهود املصالحة التي تقودها أفغانستان،
واالستقرار السيايس ،والتنمية االقتصادية املستدامة.

االستنتاجات
 –252واصلت أفغانستان مواجهة تح ِّديات كربى يف الفرتة قيد
االستعراض ،عىل الرغم من االنخفاض يف زراعة خشخاش األفيون
غري املرشوعة املبلغ عنه يف عام .2015
 –253وال تزال تح ِّديات أخرى قامئة ،مثل انتقال املهام األمنية
من القوات العسكرية الدولية إىل الجيش والرشطة الوطنيني،
وعملية املصالحة الوطنية الجارية ،وآثار النزاع ،ومحدودية
قدرة الحكومة عىل إعطاء االهتامم عىل سبيل األولوية لتصاعد
مستويات االتِّجار باملخ ِّدرات وتعاطيها يف البلد.
 –254وعىل الرغم من هذه التح ِّديات ،استثمرت الحكومة
يف إحداث زيادة يف زراعة املحاصيل املرشوعة ،وذلك أساساً يف
نسبيا من زراعة خشخاش األفيون ،وأعربت
املناطق الخالية
ًّ
عن التزامها بالتص ِّدي للزراعة غري املرشوعة لخشخاش األفيون
ونبتة الق َّنب يف البلد .كام أعربت عن التزامها بالتص ِّدي لالتِّجار
باملخ ِّدرات وتعاطيها ،من خالل حمالت اإلبادة ،وتدابري إنفاذ
القانون ،ومبادرات توفري سبل العيش البديلة ،والتعاون الدويل
عىل الصعيدين اإلقليمي والعاملي .وما فتئت الحكومة تتعاون
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تعاوناً تا ًّما مع الهيئة ،مبا يف ذلك من خالل إبداء استعدادها
لتسهيل إيفاد بعثة رفيعة املستوى من الهيئة إىل أفغانستان
وبتقدميها تقريراً
مرحليا عن الحالة املتعلقة باملخ ِّدرات يف البلد.
ًّ
وتالحظ الهيئ ُة ازديا َد تعاون حكومة أفغانستان مع البلدان
املجاورة خالل الفرتة املشمولة بالتقرير.
تقدم يف أفغانستان
 –255ويف حني تحيط الهيئة مبا ُأحرز من ُّ
عىل مدى العام املايض ،ال تزال تشعر بالقلق إزاء التح ِّديات
الكبرية املحيطة بحالة مراقبة املخ ِّدرات .وتلتمس الهيئة من
حكومة أفغانستان أن تواصل إبقاءها عىل علم بالتط ُّورات
املتعلقة باعتامد وتنفيذ السياسات الوطنية الجديدة ملكافحة
املخ ِّدرات .وتويص الهيئة بأن تواصل حكومة أفغانستان تعزيز
قدراتها يف مجال مكافحة املخ ِّدرات ،باالستفادة من املساعدة
املتخصصة من أجل التص ِّدي ملشكلة املخ ِّدرات،
التقنية الدولية
ِّ
وأن تع ِّزز تعاونها عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل.
وتشجع الهيئ ُة حكوم َة أفغانستان عىل تعزيز جهودها
–256
ِّ
الرامية إىل التص ِّدي لالنتشار الواسع لتعاطي املخ ِّدرات يف البلد،
من خالل اعتامد تدابري تهدف إىل الوقاية والعالج وإعادة التأهيل
والرعاية الالحقة لألفراد املتأ ِّثرين بهذا التعاطي .وتشري الهيئة إىل
الدور األسايس الذي تؤ ِّديه مبادرات التنمية البديلة يف الح ِّد من
زراعة خشخاش األفيون وتوفري الوسائل املرشوعة للمزارعني إلعالة
أنفسهم وأرسهم .وتناشد الهيئ ُة أعضا َء املجتمع الدويل مواصلة
دعم حكومة أفغانستان يف ما تبذله من جهود مراقبة املخ ِّدرات
ومن جهود إمنائية .وسوف تواصل الهيئة رصد حالة مراقبة
املخ ِّدرات يف أفغانستان عن كثب بالتعاون مع السلطات املعنية،
وكذلك رصد ما ت َّتخذه حكومة أفغانستان من تدابري وما تحرزه
تقدم يف جميع مجاالت مراقبة املخ ِّدرات .ولبلوغ هذه الغاية،
من ُّ
تتط َّلع الهيئة إىل إيفاد بعثتها إىل أفغانستان يف عام .2016

واو– مواضيع خاصة
 –1مراقبة السالئف :املستج َّدات والتح ِّديات
وسبل امليض ُقدماً
ُ –257ت َع ُّد تدابري رصد التجارة يف الكيمياويات السليفة
ومنع ترسيبها إىل القنوات غري املرشوعة عنارص رئيسية يف كل
االسرتاتيجيات الرامية إىل منع أو كبح صنع املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات
العقلية واالتِّجار بها بصفة غري مرشوعة.
 –258وآلية رصد التجارة املرشوعة ومنع الترسيب منصوص
عليها يف املادة  12من اتفاقية سنة  ،1988التي اس ُتكمِلت عىل
م ِّر السنني بسلسلة من القرارات امل َّتخذة عىل مختلف مستويات
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المخدرات 2015
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

النظام الدويل ملراقبة املخ ِّدرات .واالفرتاض األسايس الذي يستند
إليه نظام املراقبة الدولية للسالئف هو أنَّ الكيمياويات التي
ميكن استخدامها كسالئف للمخ ِّدرات هي سلع مرشوعة ومن
ٌ
معاملة
َث َّم فإنَّ َّأي معاملة تتعلق بها يكون من املفرتض أ َّنها
مرشوعة ما مل تكن هناك شبهة أو دليل عىل أنَّ املادة الكيميائية
املعنية يعتزم استخدامها ألغراض غري مرشوعة .ولذا ،فإنَّ “رشاء
املواد الكيميائية الالزمة لصنع املخ ِّدرات هو من النقاط القليلة ...
التي يتقاطع عندها االتِّجار غري املرشوع باملخ ِّدرات مع التجارة
املرشوعة .وميثِّل تنظيم التجارة املرشوعة من أجل حرمان
امل َّت ِجرين من املواد الكيميائية التي يحتاجونها أحد أقيم أدواتنا يف
املعركة ضد مجرمي املخدرات)14(”.
ِّ
 –259وتستعرض الهيئة يف تقاريرها السنوية عن السالئف
والتقدم املحرز والتح ِّديات التي تواجهها املراقبة
اإلنجازات
ُّ
الدولية للسالئف)15(.
وخالل السنوات الـ  25التي مضت منذ
حيز النفاذ يف  11ترشين الثاين/
دخول اتفاقية سنة ِّ 1988
نوفمرب  ،1990نجحت الدول ،من خالل االتفاقية ومن خالل
العمل اإلرشايف الذي تضطلع به الهيئة ،يف الح ِّد بدرجة كبرية
من ترسيب املواد املدرجة يف الجدولني األول والثاين من اتفاقية
سنة  1988من التجارة الدولية إىل صنع املخ ِّدرات غري املرشوع.
وبعد ميض ربع قرن من الزمن ،تحظى اتفاقية سنة 1988
بانضامم جميع دول العامل تقريباً إليها .وقد ساعدت االتفاقية
من خالل أحكامها ومتطلباتها عىل إنشاء البنى التحتية ملراقبة
الكيمياويات السليفة ،يف رشاكة مع الصناعة .ويف سبيل دعم
رصد التجارة املرشوعة يف الكيمياويات السليفة ومنع ترسيبها
إىل القنوات غري املرشوعة ،ط َّورت الهيئة أدوات إلكرتونية
مثل نظام اإلشعارات السابقة للتصدير باالتصال الحاسويب
املبارش (نظام بن أونالين) ونظام اإلخطار بحوادث السالئف
(نظام “بيكس”) ،وهذه األدوات متاحة لجميع الدول ،بنا ًء
مجاناً .وقد ساعدت هذه األدوات املجتمع الدويل
عىل طلبهاَّ ،
مساعدة كبرية يف منع صنع املخ ِّدرات غري املرشوع وترسيب
املواد الكيميائية الخاضعة للمراقبة.

والتحديات املستجدَّ ة
التطورات
ِّ
ُّ
 –260عند استعراض فعالية املراقبة الدولية للسالئف ،استبانت
الهيئة أيضاً الثغرات املتب ِّقية وخلصت إىل أنَّ التح ِّديات الرئيسية
حاليا هي نتيجة ملا ييل:
التي تواجه مراقبة السالئف ًّ
( ((1فرقة العمل املعنية باملواد الكيميائيةStatus Report for the 1992 ،
.Economic Summit (Washington, D.C., June 1992), p. 11
( ((1انظر الوثائق  E/INCB/2011/4و E/INCB/2012/4وE/INCB/2013/4
و.E/INCB/2014/4

(أ) عدم التنفيذ الشامل واملنهجي ألحكام اتفاقية
سنة  1988وما يتصل بها من قرارات الجمعية العامة واملجلس
االقتصادي واالجتامعي ولجنة املخ ِّدرات؛
(ب) ظهور تح ِّديات جديدة مل تعالَج معالجة شاملة يف
اإلطار القانوين القائم.
َّ
وتتجل إمكانية زيادة تحسني تنفيذ أحكام املعاهدات
–261
تسجلت الستخدام نظام “بن أونالين”،
القامئة يف أنَّ  150حكوم ًة َّ
وهو النظام العاملي املؤمتَت لتبادل اإلشعارات السابقة للتصدير
باالتصال الحاسويب املبارش ،ولكن  109حكومات فقط طلبت
إشعارها مسبقاً ببعض أو كل الشحنات املعتزمة إىل أراضيها)16( .
وبالنظر إىل أنَّ النظام الدويل ملراقبة السالئف ير ِّكز عىل رصد
وجه االهتامم
التجارة الدولية فمن الواضح اآلن أ َّنه يف املايض مل ُي َّ
الكايف إىل الضوابط الوطنية وإىل رصد تح ُّركات السالئف
الكيميائية عىل الصعيد الداخيل واستخدامها النهايئ .وتق ِّدر الهيئة
املعينة ،يكون
املعينة أو مجموعة السالئف َّ
أ َّنه ،تبعاً للسليفة َّ
ما بني  30يف املائة و 95يف املائة من جميع املضبوطات املب َّلغ
عنها مضبوطات ملواد ناشئة داخل البلد الذي تضبط فيه؛ وبعبارة
أخرى ،تحدث عمليات الترسيب هذه خارج النظام الدويل لرصد
تجارة السالئف .ويف حني أنَّ هذه اإلحصاءات تذ ِّكر بالحاجة إىل
ا ِّتخاذ املزيد من اإلجراءات عىل الصعيد الوطني فإ َّنها يف الوقت
نفسه انعكاس للنجاحات التي تحقَّقت يف منع الترسيب عىل
الصعيد الدويل.
حاليا ظهو ُر مواد كيميائية
 –262ومن أكرب التح ِّديات الجديدة ًّ
بديلة غري مجد َولة ،من بينها “السالئف املح َّورة” ،بغرض التحايل
عىل الضوابط الرقابية .ويف السنوات األخرية ،ظهرت تشكيلة
متزايدة من هذه املواد الكيميائية “املح َّورة” ،التي تُصنع يف
العادة بحسب الطلب .و ُيعترب صنع هذه املواد الكيميائية غري
قانونيا وفقاً لإلطار القانوين الدويل القائم،
املجد َولة ،يف ح ِّد ذاته،
ًّ
عىل الرغم من أنَّ هذه املواد الكيميائية ال ُيحصل عليها َّإل لغرض
استعاملها يف صنع املخ َّدرات غري املرشوع .كام أنَّ العديد من
هذه الكيمياويات هي مشتقات أو منتجات وسيطة مش َرتكة
يف تركيب العقاقري املرشوعة ،وميكن تحويلها بسهولة إىل إحدى
السالئف الخاضعة للمراقبة؛ وليست للعديد منها تجارة أو
استخدام مرشوعني معتادين ،ولذلك تش ِّكل تح ِّدياً لنظام املراقبة
القائم ،بسبب كرب عدد املواد الكيميائية األولية التي ميكن أن
تصنع منها هذه الكيمياويات وألنَّ عملية الحصول عىل هذه
املواد الكيميائية تزيد أيضاً من ضبابية املنطقة التي يتقاطع فيها
االتِّجار باملخ ِّدرات مع التجارة املرشوعة.
بأي
( ((1ميكن للبلدان املستوردة أن تُلزم البلدان املصدِّرة بإبالغها مسبقاً ِّ
عملية تصدير مرتقبة ،وذلك باالستناد إىل الفقرة ( 10أ) من املادة  12من
اتفاقية سنة .1988

المخدرات
الفصل الثاني -سير عمل النظام الدولي لمراقبة
ِّ

ثان يف هذا الصدد استبانته الهيئة هو التح ِّدي
 –263و َّمثة تح ٍّد ٍ
الذي تش ِّكله الزيادة الكبرية يف تط ُّور عمليات صنع املخ ِّدرات
االصطناعية غري املرشوعة وتنويعها ونطاقها .ونتيجة لذلك،
ال توجد تقريباً ُّأي حدود ملجموعة املواد الكيميائية وأساليب
الصنع التي يحتمل أن تُستخدم يف الصنع غري املرشوع ،مبا يشمل
مواد كيميائية وأساليب كان استخدامها يف السياقات غري
تم يف جميع املناطق،
املرشوعة يعترب يف املايض غري عميل .وقد َّ
باستثناء أفريقيا ومعظم أنحاء أوقيانوسيا ،تفكيك عمليات صنع
غري مرشوع متط ِّورة ذات نطاق صناعي .وهذه املختربات مص َدر
نسبة كبرية من اإلمدادات العاملية من املخ ِّدرات االصطناعية غري
املرشوعة ،بينام ال يزال صنع هذه املخ ِّدرات عىل نطاق صغري
يز ِّود األسواق ذات الطابع املحيل األكرب.
 –264ويضيف ظهور ما يعرف باملؤ ِّثرات النفسانية الجديدة
االصطناعية( )17عدداً ميكن أن يكون غري محدود من املواد
الكيميائية إىل املواد التي يجري بالفعل رصدها يف سياق الصنع غري
املرشوع للمخ ِّدرات الخاضعة للمراقبة الدولية .غري أنَّ املفاهيم
وال ُّنهج املوضوعة فيام يتصل باملواد الكيميائية غري املجد َولة ميكن
أن تُستخدم أيضاً استخداماً مبارشاً يف التص ِّدي لسالئف املؤ ِّثرات
النفسانية الجديدة)18( .
 –265والتح ِّديات واضحة أيضاً فيام يتعلق بصنع الهريوين
والكوكايني .ففي حالة الكوكايني بصفة أخص ،تزيد املواد
حاليا كفاءة الصنع وتق ِّلص
الكيميائية والعمليات املستخدمة ًّ
حجم املواد الكيميائية املطلوبة له .وفيام يتصل مبصادر املواد
الكيميائية املستخ َدمة ،ال تزال هناك فجوات كبرية يف املعلومات.
بيد أنَّ ما يبدو واضحاً هو أنَّ غالبية هذه املواد الكيميائية ُيحصل
عليها إ َّما من داخل البلد الذي تُصنع فيه املخ ِّدرات أو ُيحصل
يتم فيه
ُهرب إىل البلد الذي ُّ
عليها من بلد آخر يف اإلقليم ذاته ُثم ت َّ
الصنع .فعىل سبيل املثال فإنَّ أكرث من  80يف املائة من برمنغنات
ِ
املؤكسد الرئييس املستخ َدم يف صنع الكوكايني
البوتاسيوم ،وهو
غري املرشوع ،وما يزيد عىل  90يف املائة من املذيبات ،ينشأ داخل
يخص أنهيدريد
تتم فيه عملية الضبط )19(.وفيام ُّ
البلد الذي ُّ
الخل ،وهو املادة الكيميائية الرئيسية يف صنع الهريوين ،تشري
( ((1عىل الرغم من عدم وجود تعريف مقبول عامل ًّيا للمؤثِّرات النفسانية
الجديدة فإنَّه يُشار إليها عموماً بأنَّها مواد للتعاطي ،سواء يف شكل نقي أو
كمستحرضات ،ال تخضع للمراقبة مبوجب اتفاقية سنة  1961أو اتفاقية
سنة  ،1971لكنها قد تُشكِّل خطرا ً عىل الصحة العامة .وميكن أن تكون املؤثِّرات
النفسانية الجديدة مواد تركيبية من صنع اإلنسان أو مواد طبيعية.
( ((1ميكن أيضاً استخدامها يف التصدِّي ملنتجات نهائية للمؤثِّرات النفسانية
الجديدة متثِّل – من منظور كيميايئ ورقايب – مجموعة أخرى من املواد
غري املجد َولة ،ال يكون لها يف كثري من األحيان استعامل مرشوع معروف غري
استعاملها بكميات صغرية ألغراض البحوث والتحليل املختربي.
( ((1الوثيقة  ،E/INCB/2014/4الشكل الخامس.
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البيانات املتاحة إىل أنَّ أكرث من  80يف املائة من هذه املادة ميكن
اقتفاء أثره إىل بلدان أخرى داخل املنطقة ذاتها )20(.وفض ًال عن
ذلك ،مل ترد منذ أكرث من  5سنوات تقارير عن ترسيب برمنغنات
البوتاسيوم أو أنهيدريد الخل من التجارة الدولية.
 –266وهناك مستج َّدات أخرى متثِّل تح ِّدياً أمام جهود مراقبة
السالئف عىل الصعيد الوطني واإلقليمي والدويل جاءت نتيجة
ملا طرأ يف مجاالت االتصاالت والنقل وتيسري التجارة عىل الصعيد
العاملي من تحسينات .ومن املجاالت التي تثري قلقاً متزايداً منو
املناطق التجارية الحرة واملوانئ الحرة ،التي كثرياً ما تفتقر
إىل الشفافية الكافية .و َّمثة حقيقة أخرى من حقائق الحياة
الحديثة هي الزيادة يف عدد االتحادات التجارية والجمركية ويف
امتدادها الجغرايف.

آفاق العمل يف املستقبل :املجاالت التي ُيكن أن تُ َّتخذ
فيها تدابري
 –267بالنظر إىل هذه املستج َّدات ،ح َّددت الهيئة للحكومات
مجموعة من التدابري ذات األولوية )21(،تشمل ما ييل:
(أ) الرشاكة بني القطاعني العام والخاص .ينبغي
لجميع السلطات الوطنية أن تعتمد مفهوم جعل الصناعة رشيكاً
حاسم األهمية يف منع ترسيب املواد الكيميائية وأن تضفي
الطابع الرسمي عىل التزامها بهذه الرشاكات؛ وينبغي للصناعات
والرابطات الصناعية أن تدرج مبادئ منع ترسيب املواد الكيميائية
كعنرص يش ِّكل جزءاً جوهر ًّيا من مسؤولية الرشكات الصناعية
ومساءلتها ومصداقيتها؛
(ب) الضوابط التنظيمية الوطنية .ينبغي للحكومات
أن تستعرض فعالية نظمها الوطنية ملراقبة املواد الكيميائية وأن
تعمل عىل س ِّد ِّأي ثغرات يف هذه النظم الداخلية لجعلها مالمئة
للغرض منها؛
(ج) إنفاذ القانون .ينبغي للحكومات أن تز ِّود
سلطاتها املعنية بإنفاذ القانون باإلطار القانوين الذي مي ِّكنها من
ا ِّتخاذ إجراءات إنفاذ القانون املالمئة ،عند االقتضاء( .توفِّر اتفاقية
سنة  1988توجيهات لالسرتشاد بها يف صوغ الترشيعات الوطنية
لهذا الغرض فيام يتعلق باملواد املدرجة يف الجدولني األول والثاين،
وكذلك ،مشفوعة باملادة  ،13فيام يتعلق باملواد الكيميائية غري
املجد َولة ).وينبغي لسلطات إنفاذ القانون أن ُتويل مزيداً من
االهتامم للكيامويات السليفة املستخ َدمة يف الصنع غري املرشوع،
( ((2الوثيقة  ،E/INCB/2014/4الشكل السادس عرش.
( ((2ترد التفاصيل التقنية يف تقرير السالئف لعام ( 2015الوثيقة
 )E/INCB/2015/4وتقارير األعوام السابقة.
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المخدرات 2015
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

وذلك بالتح ِّري عن املضبوطات والشحنات املوقوفة ومحاوالت
َّ
واملنظامت اإلجرامية
الترسيب ،من أجل تحديد مصادر الترسيب
تتوصل
عامليا النتائج التي َّ
الضالعة يف هذه األنشطة ،وأن تع ِّمم ًّ
إليها ،بغية منع استخدام طرائق عمل مامثلة يف عمليات الترسيب
يف املستقبل.
 –268وتوفِّر الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة
املخ ِّدرات العاملية ،املزمع عقدها يف عام  ،2016فرص ًة للتذكري
بالركيزة األساسية ملراقبة السالئف ،وهي التعاون الدويل عىل منع
استعامل املواد الكيميائية لصنع مواد التعاطي .كام تتيح الدورة
االستثنائية فرص ًة لالعرتاف بأنَّ نظام املراقبة القائم ،املستند إىل
رصد التجارة املرشوعة ،محدود القدرة عىل التعامل مع أعداد
كبرية من املواد الكيميائية املستج َّدة ،مبا يف ذلك مجموعات املواد
الكيميائية املرتابطة واملواد الكيميائية املح َّورة ،وعىل مواكبة هذه
املواد ،وذلك أساساً ألنَّ معظم هذه املواد الكيميائية ليس لها
استخدام مرشوع و/أو تجارة مرشوعة.

 –2تناول البنزوديازيبينات لدى الراشدين
األكرب س ًّنا
 –270يفيد مرصد الصحة العاملي التابع ملنظمة الصحة العاملية
بأنَّ العمر املتوقَّع عند الوالدة عىل الصعيد العاملي زاد مبقدار
ست سنوات منذ عام  .1990ويف عام  2013أصبح من املتوقَّع أن
يعيش س َّكان العامل الذين تبلغ س ُّنهم  60عاماً ملدة  20سن ًة أخرى
يف
مم كان ُيتوقَّع يف تسعينات
املتوسط ،أي ملدة سنتني أطول َّ
ِّ
سن  60عاماً يف البلدان
القرن املايض .وكان العمر املتوقَّع يف ِّ

الشكل  -1النسبة املئوية للس َّكان الذين تبلغ سنُّهم
 ٦٠عاماً فأكرث ،املقدَّرة للفرتة  ١٩٨٠واملتو َّقعة
حتى عام 2050
35
30
25
20
15

املئوية
النسبة
Percentage

 –269ويف ضوء هذه األفكار ،تأمل الهيئة أن تستفيد
الحكومات من الدورة االستثنائية للجمعية العامة التي ستعقد
يف عام  2016للتأكيد مج َّدداً عىل ما ملراقبة السالئف من أهمية
وقائيا يف اسرتاتيجية متوازنة ملراقبة املخ ِّدرات.
باعتبارها عنرصاً ًّ
وتأمل الهيئة أيضاً أن تبدي الحكومات اإلرادة السياسية الالزمة
لقبول املسؤولية املشرتكة عن مراقبة السالئف ،أل َّنه ال يكاد
محليا ،أو
يوجد ُّأي بلد ال ُتصنع فيه املواد الكيميائية ،أو ُتو َّزع ًّ
ُتستخدم ،أو ُتستورد ،أو ُتص َّدر ،أو ُيعاد تصديرها ،أو ُتنقل عربه.
وأخرياً فإنَّ الدورة االستثنائية لعام  2016سوف تتيح الفرص ًة
لوضع األسس السرتاتيجية تط ُّلعيه تعالج أوجه القصور يف النظام
القائم ،وذلك أساساً فيام يتعلق باملواد الكيميائية غري املجد َولة،
مبا فيها “السالئف املح َّورة” وسالئف املؤ ِّثرات النفسانية
الجديدة .وهناك مفاهيم متاحة ،مثل املفهوم املعروف باسم
“السالئف املبارشة” ومفهوم عكس عبء اإلثبات ،تج ِّدد روح
املادة  12من اتفاقية سنة  1988دون أن تلقي عبئاً مفرطاً عىل
كاهل السلطات والصناعة.

املرتفعة الدخل أطول بست سنوات منه يف البلدان املنخفضة
املتوسط األدىن .وعالوة عىل ذلك،
الدخل والبلدان ذات الدخل
ِّ
تفيد شعبة الس َّكان بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية
التابعة لألمانة العامة بأنَّ النسبة املئوية من س َّكان العامل الذين
تبلغ س ُّنهم  60عاماً فأكرث زادت من  8.5يف املائة يف عام  1980إىل
 12.3يف املائة يف عام  .2015ومن املتوقَّع أن يستمر هذا االتجاه
التصاعدي (انظر الشكل .)1
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الشيخوخة ليست مرض ًا
 –271الشيخوخة ليست مرضاً عىل اإلطالق ،بيد أ َّنها كثرياً
ما تكون مصحوبة باملرض .وللمرض تأثري أكرب عىل املس ِّنني ،أل َّنه
التغيات التي تطرأ عىل صحتهم نتيجة للشيخوخة
يضاف إىل ُّ
العادية .ويكون التمييز بني السليم واملريض يف صفوف املس ِّنني
أصعب بكثري ،ويزيد ذلك من احتامل إفراطهم يف تناول األدوية،
أو عدم تناولها بالقدر املالئم ،أو تناولها دون رضورة.
 –272وكثرياً ما يواجه املس ِّنون العزلة والشعور بالوحدة ،كام
أ َّنهم يعانون يف أحيان كثرية من أمراض مزمنة ومن اضطرابات
معينة مرتبطة بالشيخوخة ،مثل مرض اآللزهامير والقلق واألرق
َّ
واالكتئاب والخرف ،وتشيع بينهم االعتالالت املرتافقة .وتختلف
أمناط النوم لديهم عنها لدى من هم أصغر س ًّنا ،ويبدو أنَّ األرق
أصحاء فيام عدا
شائع بني من تبلغ س ُّنهم  65سن ًة فأكرث الذين هم َّ
ذلك ،األمر الذي يجعلهم فئة مستهدفة ج َّذابة لصانعي األقراص

المخدرات
الفصل الثاني -سير عمل النظام الدولي لمراقبة
ِّ

املن ِّومة .و َّمثة مخاوف من أن يكون هناك إفراط يف عالج األرق
نتيجة لذلك .وميكن أن يكون ذلك خطراً ،ألنَّ لدى املس ِّنني عموماً
مشاكل صحية أكرث ،ويتناول الكثريون منهم أدوية لعالج أكرث من
اضطراب واحد.
يتضمن عالج األرق لدى املرىض
 –273ويف معظم الحاالت
َّ
املس ِّنني عالجاً
نفسيا جسد ًّيا ،ويتط َّلب عقاقري تُرصف بوصفات
ًّ
طبية ،وعىل وجه الخصوص مضادات القلق واملن ِّومات .وفض ًال
التغيات الدميغرافية وشيخوخة الس َّكان يف
عن ذلك ،وبالنظر إىل ُّ
جميع أنحاء العامل ،تتزايد نسبة املرىض املس ِّنني الذين يخضعون
ثم للتخدير.
لعمليات جراحية ،ومن َّ

نسبيا عندما توصف
 –275وتعترب البنزوديازيبينات آمنة
ًّ
الس ِّمية
بطريقة مالمئة ،أل َّنها ف َّعالة ورسيعة املفعول ومنخفضة ُّ
السن .بيد أنَّ استخدامها
وميكن وصفها للمرىض من جميع فئات ِّ
ألي دواء ،عىل خطر اآلثار
ينطوي أيضاً ،كام هو الحال بالنسبة ِّ
الس ِّمية ،وخصوصاً لدى املس ِّنني .فاملس ِّنون
الجانبية واستجابات ُّ
أكرث عرضة لالستجابات السلبية ألنَّ أجسامهم غالباً ما تتخ َّلص من
الدواء ببطء أكرب ،ولهذا السبب يحتاجون يف كثري من األحيان إىل
جرعات أدىن.

اإلفراط يف االستعامل واالستعامل غري الرضوري

مستويات مامثلة ،عىل الرغم من تزايد عدد املرىض املس ِّنني
(انظر الشكل .)2
 –278وأوروبا هي تقليد ًّيا املنطقة ذات أعىل مع َّدالت وطنية
ملتوسط استهالك مضادات القلق البنزوديازيبينية.
محسوبة
ِّ
ويف عام  2014كانت الواليات املتحدة والربازيل وإسبانيا
واليابان وفرنسا وإيطاليا واألرجنتني وأملانيا واململكة املتحدة
تنازليا) هي أكرب الدول املستهلكة ملضادات القلق
(مرتبة
ًّ
مؤخراً تقارير
البنزوديازيبينية بالقيمة املطلقة .وكانت هناك َّ
من الواليات املتحدة عن إفراط واسع االنتشار يف استعامل
العقاقري ذات التأثري النفساين ،تحت اإلرشاف الطبي ،بني املس ِّنني
الذين يعانون من الخرف.

الشكل  -2صنع البنزو ديازيبينات (مضادات القلق
واملهدِّئات املن ِّومة) واالستهالك املحسوب لها
عىل الصعيد العاملي
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 –274وقد أثبتت املستحرضات الصيدالنية املحتوية عىل
البنزوديازيبينات فعاليتها .فاملن ِّومات وامله ِّدئات ومضادات القلق
جزء أسايس من الرعاية الصحية ،ويجري وصفها يف جميع أنحاء العامل
للمرىض من جميع األعامر .وللبنزوديازيبينات مجموعة واسعة من
دواعي االستعامل؛ فهي توصف كمن ِّومات ومه ِّدئات و ُم ْرخيات
للعضالت ومضادات للقلق ،فض ًال عن استعاملها كأدوية متهيدية
حاليا
(قبل العمليات الجراحية) والستحثاث التخدير العام .وهناك ًّ
 35ماد ًة من البنزوديازيبينات تخضع للمراقبة الدولية ،تكاد أن
تكون كلها مدرجة يف الجدول الرابع من اتفاقية سنة .1971
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االستخدام غري اآلمن

 –276يف الواليات املتحدة األمريكية ،يش ِّكل من تبلغ س ُّنهم
 65عاماً فأكرث حوايل  10يف املائة من مجموع الس َّكان ،ومع
ذلك فهم يحصلون عىل  30يف املائة من الوصفات الطبية .وهذا
مم توحي به األرقام ،ألنَّ املس ِّنني أكرث
التفاوت أوسع نطاقاً َّ
حساسية لألدوية ولذلك يحتاجون منها إىل كميات أقل.

 –279ليس النقاش حول استخدام البنزوديازيبينات بني املس ِّنني
جديداً .وقد أشارت إىل خطر االرتهان لهذه العقاقري دراسات
عديدة عن اآلثار املرتتِّبة عىل االستعامل غري الرضوري واملزمن بني
الراشدين األكرب س ًّنا.

 –277ووفقاً للمعلومات املتاحة للهيئة ،ظلَّ إجاميل صنع
امله ِّدئات املن ِّومة ومضادات القلق البنزوديازيبينية ،واستهالكها
مستقرين يف السنوات
العاملي املحسوب بالقيمة املطلقة،
َّ
األخرية .فمنذ عام  ،2000يبلغ صنع هذه املواد حوايل  30مليار
جرعة يومية مح َّددة لألغراض اإلحصائية ،ويبلغ االستهالك

مؤخراً أنَّ مع َّدل انتشار
 –280وأوضحت دراسة يابانية أجريت َّ
الوصفات الطبية للمن ِّومات ومضادات القلق مرتفع عىل نحو غري
متناسب بني املرىض املس ِّنني .وأظهرت الدراسة أيضاً أنَّ وصف
مضادات القلق واملن ِّومات بالتزامن وبجرعات عالية شائع فيام
يخص املرىض الذين يعانون من اضطرابات النوم و/أو القلق،
ُّ
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المخدرات 2015
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

وأنَّ أكرث من نصف الوصفات الطبية املعنية يصدرها األطباء،
وأنَّ وصف البنزوديازيبينات الطويل األمد ال يزال واسع االنتشار
عىل الرغم من أنَّ املبادئ التوجيهية الرسيرية الدولية تويص
بأن يقترص العالج بالبنزوديازيبينات عىل بضعة أسابيع فقط
(أسبوعني إىل أربعة أسابيع).
 –281و َو ُ
صف البنزوديازيبينات للمرىض املس ِّنني واستخدامهم
لها دون رضورة ال يخلو من األرضار .وهناك دراسة فرنسية تشري
إىل أنَّ البنزوديازيبينات ترتبط بازدياد احتامل اإلصابة بالخرف،
وقد خلصت إىل أنَّ املرىض الذين تزيد س ُّنهم عىل  65سن ًة الذين
يسته ُّلون تناول البنزوديازيبينات يكون احتامل إصابتهم بالخرف
خالل  15سن ًة أعىل بنسبة  50يف املائة مقارنة باألشخاص الذين
مل يستخدموها قط.
 –282ومع ازدياد حساسية املرىض املس ِّنني للبنزوديازيبينات
معرضني بدرجة عالية لخطر اإلصابة
وبطء األيض لديهم ،يكونون َّ
بالهذيان وقصور اإلدراك ،وأكرث عرضة للسقوط واإلصابة بالكسور.
وعالوة عىل ذلك فإنَّ استعامل البنزوديازيبينات الطويل األمد
يرتبط عادة مبتالزمة االمتناع.

االستعامل املعقول بغرض تحقيق رعاية أفضل
 –283أوصت الجمعية األمريكية لطب املس ِّنني ،يف تحديثها
لعام  2012ملعايري بريز لألدوية املحتمل عدم مالءمتها لالستخدام
لدى الراشدين األكرب س ًّنا ،بتج ُّنب جميع البنزوديازيبينات يف
عالج األرق أو الهياج أو الهذيان ،وذكرت عالوة عىل ذلك أنَّ
تحسن الوظائف اإلدراكية
إيقاف العالج بنجاح ميكن أن يؤ ِّدي إىل ُّ
سيام لدى املس ِّنني.
والوظائف الحركية النفسية ،وال َّ
 –284وكام سبقت اإلشارة فإنَّ الهيئة تدرك متاماً أنَّ املن ِّومات
وامله ِّدئات ومضادات القلق املحتوية عىل البنزوديازيبينات
تم إثبات فعاليتها ،وهي رضورية يف املامرسة
الخاضعة للمراقبة َّ
الطبية والرعاية الصحية .ومع ذلك ،تهيب الهيئة بجميع
تتنبه إىل ردود الفعل السلبية واملشاكل الناتجة
الحكومات أن َّ
عن إساءة استعامل البنزوديازيبينات واإلفراط يف استعاملها،
سيام لدى الراشدين األكرب س ًّنا .وتهيب الهيئة بالحكومات
وال َّ
املعنية أن ت َّتخذ ،عند االقتضاء ،تدابري ملنع اإلفراط يف وصف
امله ِّدئات املن ِّومة ومضادات القلق املحتوية عىل البنزوديازيبينات
وملنع إساءة استعاملها لدى فئات املرىض األكرب س ًّنا.
 –285ولتج ُّنب اآلثار الجانبية السلبية للبنزوديازيبينات ،يجب
أن تتأ َّكد الحكومات من أنَّ مق ِّدمي الرعاية الصحية ينظرون
بعناية ،قبل وصف ِّأي أدوية تحتوي عىل البنزوديازيبينات للمرىض
املس ِّنني ،يف نسبة املخاطر إىل الفوائد ،واألمان ،واالستجابات

السلبية إزاء العقاقري ،واالستخدام املتزامن لعقاقري أخرى .وينبغي
أن تكون املبادئ التوجيهية املتعلقة بالرعاية الرسيرية والتدريب
سيام يف دور رعاية
عليها َ
متاحني ملق ِّدمي الرعاية الصحية ،وال َّ
املس ِّنني ومرافق الرعاية الطبية للمس ِّنني .وميكن أن تتعلق التدابري
امل َّتخذة األخرى التوعية باملخاطر املرتبطة باالستعامل غري السليم
للبنزوديازيبينات ،وأن تستهدف بصفة خاصة أفراد ُأرس املرىض
املس ِّنني ،ومن يق ِّدمون الرعاية لهم ،والعاملني يف التمريض،
وموظفي مرافق إقامة املس ِّنني.

 –3املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة
 –286املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة هي مجموعة متن ِّوعة ج ًّدا
من املواد وآخذة يف االزدياد يف أشكال مختلفة ،يف كل منطقة
من مناطق العامل .فحتى ترشين األول/أكتوبر  ،2015كان نظام
اإلنذار املبكر باملؤ ِّثرات النفسانية الجديدة ،التابع للمكتب
املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،الذي يرصد ظهور املؤ ِّثرات النفسانية
الجديدة بنا ًء عىل بالغات الدول األعضاء ،قد استبان  602مادة
فريدة ،بزيادة  55يف املائة عن عدد املواد املب َّلغ عنها حتى ترشين
األول/أكتوبر  ،2014الذي كان  388مادةً.
 –287وكام حدث يف املايض ،ظ َّلت شبائه الق َّنب االصطناعية
أكرث مواد يب َّلغ عنها ،إذ مثَّلت ما يقرب من  40يف املائة من
جميع املواد التي ُأبلغ عنها ،تليها الفينيثيالمينات والكاثينونات
االصطناعية ،اللتان م َّثلتا معاً حوايل ثلث مجموع تلك املواد.
ورغم استمرار التزايد يف عدد املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة فإ َّنه
ال يصبح كل منها من مواد التعاطي الراسخة ،والواقع أنَّ الكثري
منها قد ال يصا َدف سوى مرة واحدة.
 –288ويشمل تعريف “املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة” املستخ َدم
ألغراض نظام اإلنذار املبكر ك ًّال من املواد االصطناعية واملواد النباتية
(مثل القات ( )Catha edulisوالكراتوم ()Mitragyna speciosa
واملرميية الشافية ( ،))Salvia divinorumوكذلك بعض املواد
ذات االستخدامات الطبية الراسخة (مثل الكيتامني) .والصفة
املشرتكة بني جميع املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة ليست بالرضورة
حداثة اخرتاعها بل حداثة ظهورها يف السوق وعدم جدولتها بعد
يف إطار االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.
 –289وتستخدم الهيئة هذا التعريف نفسهَّ ،إل أ َّنها تر ِّكز عىل
مواد التعاطي االصطناعية التي ليس لها ُّأي استخدام طبي أو
صناعي معروف أو ليس لها سوى القليل من االستخدامات الطبية
أو الصناعية املعروفة .وترى الهيئة أنَّ هذه املواد تطرح تح ِّديات
خاصة ،بالنظر إىل مختلف التعديالت التي ميكن إدخالها عليها
للتحايل عىل الترشيعات القامئة ،فض ًال عن عدم معرفة اآلثار
الصحية املرت ِّتبة عليها.

المخدرات
الفصل الثاني -سير عمل النظام الدولي لمراقبة
ِّ

 –290ويف ضوء كرثة املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة والطابع
املؤقَّت للعديد منها ،كام سبقت اإلشارة إليه من قبل )22( ،توفِّر
الهيئة للدول األعضاء مرفقاً
أساسيا يف هذا الشأن ُيعرف باسم
ًّ
مرشوع آيون (العمليات الدولية بشأن املؤ ِّثرات النفسانية
آنيا عن الحادثات املتعلقة
الجديدة) ،لتبادل املعلومات ًّ
أي
باملؤ ِّثرات النفسانية الجديدة (مثل الشحنات املشبوهة من ِّ
مؤ ِّثر نفساين جديد أو عمليات االتِّجار بها أو صنعها أو إنتاجها)،
فض ًال عن االضطالع باملتابعة فيام بني سلطات البلدان املعنية
بغية املساعدة يف التحقيقات ووضع حلول عملية تهدف إىل
منع هذه املواد من الوصول إىل أسواق االستهالك .وقد عقدت
توجه
فرقة العمل املعنية باملؤ ِّثرات النفسانية الجديدة ،التي ِّ
أنشطة مرشوع آيون ،اجتامعني يف عام .2015
توسعت
 –291ومنذ صدور تقرير الهيئة السنوي لعام َّ ،2014
الشبكة الدولية لجهات الوصل املعنية باملؤ ِّثرات النفسانية
الجديدة ،الخاصة مبرشوع آيون ،حتى باتت تشمل  120بلداً ،يف
ٌ
ٌ
خاصة ،تحت
عملية
كل منطقة من مناطق العامل .وقد ُنفِّذت
اسم “عملية ساعي الربيد” ،يف آذار/مارس ونيسان/أبريل ،2015
ر َّكزت عىل الشحنات املحتوية عىل مؤ ِّثرات نفسانية جديدة
اصطناعية غري مجد َولة املرسلة بالربيد وعرب خدمات التوصيل
الرسيع .وشارك يف هذه العملية واحد وأربعون بلداً من جميع
أنحاء العامل ،ما أ َّدى إىل اإلبالغ عن قرابة  200حادثة منفردة
تتصل بنحو  70ماد ًة مختلف ًة من املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة.
 –292ويف كانون األول/ديسمرب  2014بدأ العمل بنظام
التبليغ عن الحادثات التابع ملرشوع آيون (نظام “آيونيكس”)،
مخصصة للتبليغ اآلين عن الحادثات املتعلقة
وهو َّ
منصة آمنة َّ
بالشحنات املشبوهة من املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة أو
عمليات االتِّجار بها أو صنعها أو إنتاجها .وبع َد ما يقلُّ قلي ًال
عن عام واحد من العمل ،أصبح النظام يضم يف ترشين الثاين/
نوفمرب  2015أكرث من  170مستخدماً من  60بلداً يف جميع
وتم اإلبالغ عن أكرث
مناطق العامل (انظر الخريطة أدناه)َّ .
من  500حادثة بعد وقوعها بفرتات قد ال تزيد عىل يومني.
وكان معظم هذه الحادثات متص ًال بشحنات من الكاثينونات
االصطناعية (عىل سبيل املثال ،امليثيلون وامليفيدرون وامليثيلني
ديوكيس بريوفالريون ( )MDPVواملادة –3ميثيل ميثكاثينون
( ،))3–MMCوشبائه الق َّنب االصطناعية (مثل األبيناكا
( ،))APINACAوالفينيثيالمينات (مثل املادة )23(.)2C–I–NBOMe
( ((2الفقرات  256–248من الوثيقة .E/INCB/2014/1
( ((2يرجع االختالف يف ترتيب فئات املؤثِّرات النفسانية الجديدة مقارن ًة
بنظام اإلنذار املبكر باملؤثِّرات النفسانية الجديدة إىل االختالفات يف قواعد
املستخدمني ويف أغراض النظامني ،حيث يركِّز األول عىل املواد الفريدة (التي يت ُّم
إبالغ نظام اإلنذار املبكر بها) بينام يركِّز الثاين عىل الحادثات املنفردة املتعلقة
باملؤثِّرات النفسانية الجديدة (املبلَّغ عنها من خالل نظام "آيونيكس").
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وأ َّدت املعلومات املب َّلغ بها عن طريق نظام “آيونيكس” إىل إجراء
تح ِّريات عىل سبيل املتابعة يف بلدان املقصد تر َّتبت عليها زيادة
كبرية يف حاالت ضبط املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة وضبط األموال
والقبض عىل املو ِّزعني.
 –293وكان من بني التط ُّورات الهامة األخرى التي ج َّدت
منذ صدور تقرير الهيئة السنوي األخري القرارات التي ا َّتخذتها
لجنة املخ ِّدرات ،يف دورتها الثامنة والخمسني ،بنا ًء عىل توصيات
لجنة الخرباء املعنية باالرتهان للعقاقري والتابعة ملنظمة الصحة
العاملية ،بإخضاع  10مؤ ِّثرات نفسانية جديدة للمراقبة الدولية،
عىل النحو التايل :أضيفت املادة  ،AH–7921وهي مادة
شبه أفيونية اصطناعية ،إىل الجدول األول من اتفاقية سنة
1961؛ وأضيفت املواد )25B–NBOMe (2C–B–NBOMe
و) 25C–NBOMe (2C–C–NBOMeو –25I–NBOMe (2C–I
) NBOMeإىل الجدول األ َّول من اتفاقية سنة 1971؛ وأضيفت
املواد –Nبنزيل بيبريازين ( ،)BZPو ،JWH–018و،AM–2201
و 4 ،3ميثيلني ديوكيس بريوفالريون ( ،)MDPVوامليفيدرون
(–4ميثيل ميثكاثينون) ،وامليثيلون (بيتا–كيتو– )MDMAإىل
الجدول الثاين من اتفاقية سنة  .1971وبدأ يف  8أيار/مايو 2015
املقرر  3/58بشأن جدولة املادة  AH–7921يف إطار اتفاقية
نفاذ َّ
املقررات التسعة األخرى ،املتعلقة كلها بجدولة
سنة  ،1961أ َّما َّ
حيز النفاذ يف  4ترشين
مواد يف إطار اتفاقية سنة  ،1971فدخلت ِّ
الثاين/نوفمرب .2015
 –294واستعرضت لجنة الخرباء املعنية باالرتهان للعقاقري
والتابعة ملنظمة الصحة العاملية ،يف اجتامعها السابع والثالثني
املعقود يف ترشين الثاين/نوفمرب  ،2015جملة مواد من بينها املادة
 ،MT–45واألسيتيل فينتانيل ،واأللفا–بريوليدينوفالريوفينون
( ،)α–PVPو–4فلوروأمفيتامني ( ،)4–FAوالبارا–ميثيل––4
ميثيل أمينوريكس ( ،)4,4’–DMARوالبارا–ميثوكيس ميثامفيتامني
( ،)PMMAوامليثوكسيتامني ( .)MXEوسوف ُتحال توصيات
تبت يف دورتها
لجنة الخرباء هذه إىل لجنة املخ ِّدرات ،التي سوف ُّ
املقبلة يف إدراج كل هذه املواد أو بعضها يف الجداول الدولية.
ويف هذا الصدد ،تن ِّوہ الهيئة بالتعاون بني منظمة الصحة العاملية
واملكتب يف وضع معايري لرتتيب أولويات عرض املواد عىل لجنة
الخرباء الستعراضها.
 –295وباإلضافة إىل جدولة املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة عىل
الصعيد الدويل ،تواصل البلدان إخضاع املزيد منها للضوابط
الرقابية الوطنية .وقد ا َّتخذت الهند ،التي كثرياً ما يشار إليها
عىل أ َّنها َم ْص َدر للمؤ ِّثرات النفسانية الجديدة ،خطو ًة هام ًة
متمثِّل ًة يف إخضاع امليفيدرون وأمالحه ومستحرضاته للمراقبة
مبوجب قانون املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية لسنة  ،1985اعتباراً
من  5شباط/فرباير  .2015وكانت الصني قد ا َّتخذت بالفعل
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خريطة شبكة جهات الوصل التابعة ملرشوع آيون ،يف  ١ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٥

أي إقرار أو قبول رسمي من جانب األمم املتحدة .ومل ت ُحدَّد بع ُد الحدود النهائية بني
الحدود واألسامء املب َّينة والتسميات املستخدَمة يف هذه الخريطة ال تنطوي عىل ِّ
السودان وجنوب السودان .والخط املتقطِّع ميثِّل تقريباً خط املراقبة يف جامو وكشمري الذي ات َّفقت عليه الهند وباكستان .ومل يتَّفق الطرفان بع ُد عىل الوضع النهايئ
لجامو وكشمري .وهناك نزاع بني حكومتي األرجنتني واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشاملية حول السيادة عىل جزر فوكالند (مالفيناس).

يف كانون الثاين/يناير  2014خطوات ملراقبة عدد من املؤ ِّثرات
النفسانية الجديدة؛ واعتباراً من  1ترشين األول/أكتوبر ،2015
ُأدرجت  116ماد ًة يف قامئة جديدة بشأن “املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات
العقلية غري الطبية” .وعالوة عىل ذلك ،تلقَّى مرشوع آيون
بعد صدور تقرير الهيئة األخري معلومات عن الضوابط الوطنية
املفروضة عىل عدد من املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة املختلفة
يف ع َّدة بلدان ،منها األرجنتني وأرمينيا وأوكرانيا وتركيا والسويد
وشييل ومرص واملكسيك .و ُأبلغَت شبكة جهات الوصل التابعة
ملرشوع آيون بهذه املعلومات ليك يتس َّنى التعاون يف العمليات
يف حاالت شحنات املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة الخاضعة
يتبي أنَّ منشأها أو وجهتها أحد البلدان التي
للمراقبة التي َّ
وطنيا جديداً يف هذا الشأن.
س َّنت ترشيعاً ًّ
 –296وكانت املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة أيضاً موضوع عدد
متزايد من االجتامعات واملؤمترات والندوات يف جميع مناطق
العامل تقريباً؛ بيد أنَّ وضع اسرتاتيجيات ف َّعالة يف هذا الصدد
ما زال قيد االنتظار .ويف الوقت نفسه ،تتزايد التح ِّديات التي
تش ِّكلها املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة ،ويتزايد تنويع أسواقها ،مع
تزايد عدد التقارير عن دور هذه املواد يف الحاالت الطارئة التي
تستقبلها املستشفيات وحاالت الوفيات ،وغري ذلك من التط ُّورات
املثرية للقلق مثل تعاطي هذه املواد عن طريق الحقن.

 –297وقد اعتمدت لجنة املخ ِّدرات يف دورتها الثامنة والخمسني
قراراً بشأن تعزيز حامية األطفال والشباب ،وخصوصاً فيام يتعلق
ببيع ورشاء املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة وغريها من املواد عىل نحو
غري مرشوع عرب اإلنرتنت (قرار اللجنة  ،)3/58وقراراً بشأن تعزيز
التعاون الدويل عىل التص ِّدي للمؤ ِّثرات النفسانية الجديدة (قرار
اللجنة  .)11/58ويف مؤمتر دويل مشرتك بني املكتب والهيئة بشأن
السالئف الكيميائية واملؤ ِّثرات النفسانية الجديدة ُعقد يف بانكوك
من  21إىل  24نيسان/أبريل  2015وحرضه حوايل  200خبري من
 37بلداً وَّ 9
منظامت دولية ،اع ُتمدت وثيقة ختامية معنونة
“تدابري مقرتحة يف مواجهة إساءة استعامل السالئف واملؤ ِّثرات
النفسانية الجديدة املجد َولة وغري املجد َولة”.
جميع الحكومات عىل االستفادة من هذه
وتشجع الهيئ ُة
–298
َ
ِّ
القرارات والتوصيات ومن القرارات والتوصيات السابقة ،ومن
التجارب اإلقليمية ،ومن تجارب كل من الدول األعضاء عىل حدة،
تشجعها عىل االستفادة من الدورات املقبلة للجنة املخ ِّدرات
كام ِّ
والدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة املخ ِّدرات العاملية،
لوضع حلول عملية وواقعية لحامية األفراد وعموم الجمهور من
النتائج السلبية املرت ِّتبة عىل استعامل املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة
الضا َّرة املندرجة يف مجموعة واسعة من فئات املواد.

الفصل الثالث
تحليل الوضع العالمي
النقاط البارزة

•

أ َّدى الربوز املتزايد لرشق أفريقيا كمنطقة عبور للهريوين األفغاين إىل زيادة تعاطي املواد األفيونية يف املنطقة دون
وح ِّددت منطقة غرب أفريقيا كمصدر للمنشِّ طات األمفيتامينية التي تصل إىل آسيا.
اإلقليميةُ .

•

وممرا لعبور الكوكايني إىل أمريكا الشاملية وأوروبا .وال تزال
ال تزال منطقة أمريكا الوسطى والكاريبي مو ِّرداً كبرياً للق َّنب ًّ
املنطقة تعاين من االتِّجار باملخ ِّدرات وأعامل العنف املتصلة باملخ ِّدرات ،ومع َّدالت القتل فيها من أعىل املع َّدالت يف العامل.

•

ُس ِّجلت يف أمريكا الشاملية أعىل مع َّدالت يف العامل للوفيات الناتجة من تعاطي املخ ِّدرات .وشملت هذه املع َّدالت عدداً
متزايداً من حاالت الوفاة ال َع َرضية الناجمة عن تناول جرعات مفرطة ،وتأ َّثرت مبا لالنتشار الواسع النطاق لتعاطي الق َّنب
يف الواليات املتحدة وكندا من عواقب عىل األمن العام والصحة العامة.

•

زادت زراعة شجرية الكوكا يف كولومبيا بنسبة  44يف املائة يف عام  ،2014عىل عكس االتجاه نحو االنخفاض الذي شهدته
السنوات األخرية ،يف حني ُس ِّجل انخفاض مرة أخرى يف بوليفيا (دولة–املتع ِّددة القوميات) وبريو.

•

ما زالت املنشِّ طات األمفيتامينية ،وخصوصاً امليثامفيتامني ،أكرب أخطار املخ ِّدرات يف رشق آسيا وجنوب رشقها .وال يزال
الظهور الرسيع للمؤ ِّثرات النفسانية الجديدة مصدر قلق كبري آخر.

•

يف جنوب آسيا ،ما زال االرتفاع يف مع َّدالت صنع امليثامفيتامني واالتِّجار به وتعاطيه عىل نحو غري مرشوع ،وكذلك ترسيب
وتعاطي املستحرضات الصيدالنية التي تحتوي عىل عقاقري مخ ِّدرة ومؤ ِّثرات عقلية ،من ضمن أكرب التح ِّديات التي تواجه
يخص املخ ِّدرات.
املنطقة فيام ُّ

•

تتيح األوضاع األمنية والنزاعات يف بعض بلدان غرب آسيا ،ونزوح الناس الجامعي الناتج من ذلك داخل املنطقة وإىل
خارجها ،فرصاً كبري ًة لجامعات الجرمية َّ
املنظمة لالتِّجار باملخ ِّدرات ،والزدياد تعاطي املخ ِّدرات.

•
•
•

استمر يف عام  2014تزايد عدد املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة املستبانة واملو َّزعة يف أوروبا الغربية والوسطى.
َّ
املتوسط العاملي.
يف رشق وجنوب رشق أوروبا ،تبلغ مع َّدالت تعاطي املخ ِّدرات بالحقن ما يقرب من خمسة أضعاف
ِّ
سيام بالنظر إىل قابلية املنطقة
تشارك أوقيانوسيا مشاركة ف َّعالة يف تعزيز العمليات املشرتكة وتحسني مراقبة الحدود ،وال َّ
للتأ ُّثر بتعاطي املخ ِّدرات ،مبا فيها املنشِّ طات األمفيتامينية ،واالتِّجار بها.
41
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ألف– أفريقيا
 –١التط ُّورات الرئيسية

بشحن املخ ِّدرات إىل مابوتو ُث َّم ُتنقل من هناك بالشاحنات إىل
جنوب أفريقيا.

 –299ال تزال أفريقيا إحدى أهم مناطق العبور بالنسبة لالتِّجار  –٢التعاون اإلقليمي

باملخ ِّدرات .ويستخدم امل َّتجِ رون غرب أفريقيا بصورة منتظمة
لتهريب الكوكايني وغريه من املخ ِّدرات إىل أوروبا .وعالوة عىل
ذلك ،ال يزال شامل أفريقيا يش ِّكل مصدراً
رئيسيا للمخ ِّدرات التي
ًّ
تدخل أوروبا ،بينام يتزايد استخدام رشق أفريقيا كمركز لالتِّجار
ومم يربهن عىل التط ُّور
املوجه إىل أوروباَّ .
بالهريوين األفغاين َّ
األخري أنَّ بلدان رشق أفريقيا وبعض البلدان األوروبية أبلغت عن
حدوث منو سنوي يف الكميات املضبوطة من الهريوين الوارد من
أفريقيا .وقد يكون هذا أحد أسباب الزيادة يف تعاطي الهريوين
يف رشق أفريقيا.

 –300ويستهدف امل َّتجِ رون الباحثون عن أسواق غري مرشوعة
جديدة للكوكايني والهريوين الطبقة الوسطى الناشئة يف بعض
البلدان األفريقية ،مثل بنن ،التي ظ َّلت ُتستخدم كبلد عبور عىل
مدى عقود عديدة ،وناميبيا ،وهي بلد عبور أخذ يتح َّول إىل بلد
مسته ِلك .وقد يكون لالتِّجار باملخ ِّدرات يف غرب أفريقيا أثر يف
تعاطي أنواع مع َّينة من املخ ِّدرات يف هذه املنطقة دون اإلقليمية،
مثل الق َّنب والكوكايني والهريوين واملنشِّ طات األمفيتامينية.
 –301ومل تقرتن الزيادة يف االتِّجار باملخ ِّدرات بتزايد تعاطي
املخ ِّدرات غري املرشوعة فحسب ،وخصوصاً بني الشباب ،بل أيضاً
بزيادة أنشطة الجامعات اإلجرامية َّ
املنظمة .ففي غرب أفريقيا
ووسطها ،ال تزال الجرمية َّ
املنظمة تساهم يف التكاليف االجتامعية
واالقتصادية من خالل تزايد االتِّجار باملخ ِّدرات واإلدمان وتركيز
نسبيا من املجرمني املس َّلحني
الرثوة والسلطة يف أيدي عدد محدود ًّ
جيداً.
تسليحاً ِّ
 –302وعىل الرغم من أنَّ الجامعة االقتصادية لدول غرب
أفريقيا (اإليكواس) تبذل جهوداً للتص ِّدي ألثر االتِّجار
باملخ ِّدرات وتعاطيها يف غرب أفريقيا ،حدثت زيادة إجاملية
يف االتِّجار باملخ ِّدرات بني أمريكا الالتينية وأوروبا باستخدام
أفريقيا كمنطقة عبور .وقد نتجت عن الزيادة يف تعاطي
املخ ِّدرات غري املرشوعة يف غرب أفريقيا تح ِّديات فيام يتعلق
باألمن والعالج والعواقب الصحية واالجتامعية السلبية لذلك
التعاطي للمخ ِّدرات.
 –303وتفيد سلطات إنفاذ القانون يف جنوب أفريقيا بأنَّ
َّ
منظامت االتِّجار باملخ ِّدرات من الصني ومنطقة البلقان أصبح لها
حضور كبري يف الجنوب األفريقي .وإضافة إىل استرياد املخ ِّدرات
مبارشة إىل الجنوب األفريقي ،تقوم َّ
منظامت االتِّجار باملخ ِّدرات

 –304نوقش إطار اسرتاتيجي خميس ملكافحة املخ ِّدرات يف
املتخصصة املعنية
االجتامع األول للجنة االتحاد األفريقي التقنية
ِّ
بالصحة والس َّكان ومكافحة املخ ِّدرات ،الذي ُعقد يف أديس أبابا
يف نيسان/أبريل  ،2015مع الرتكيز عىل معايري الوقاية والعالج
من تعاطي املخ ِّدرات ،إىل جانب إنشاء مراصد وطنية وإقليمية
للمخ ِّدرات .وخالل ذلك االجتامع ،عقد وزراء الصحة والس َّكان
ومكافحة املخ ِّدرات األفارقة اجتامعاً ملناقشة الصالت بني الصحة
وتضمنت التوصيات الواردة يف التقرير الختامي
ومراقبة املخ ِّدراتَّ .
الجتامع الوزراء ما ييل( :أ) قيام األمانات اإلقليمية للجامعة
االقتصادية بإنشاء مركز تنسيق ملكافحة املخ ِّدرات من أجل وضع
وتنفيذ اسرتاتيجيات إقليمية ملراقبة املخ ِّدرات وتقديم الدعم إىل
الدول؛ و(ب) إنشاء مراكز امتياز إقليمية ووطنية لعالج االرتهان
للمخ ِّدرات ورعاية املرتهنني لها .كام أوىص الوزراء بأن تضع
الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي ،بالتشارك مع منظمة الصحة
العاملية ومكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،قوانني
منوذجية تش ِّكل أساساً ُيستند إليه يف عمليات مراجعة الترشيعات
عىل مستوى الدول األعضاء للتص ِّدي للتح ِّديات الجديدة والناشئة
يف مجال مراقبة املخ ِّدرات.
 –305وح َّددت خطة عمل وضعتها الجامعة االقتصادية لدول
غرب أفريقيا للفرتة  2020–2016األولويات التالية من أجل
مكافحة االتِّجار باملخ ِّدرات والجرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية يف غرب
أفريقيا( :أ) تحسني فعالية التعاون الوطني ودون اإلقليمي يف
كشف االتِّجار باملخ ِّدرات والجرمية َّ
املنظمة وقمعه؛ و(ب) إقامة
نظم عدالة جنائية تكون مالمئة وكافية وف َّعالة؛ و(ج) خفض
الطلب عىل املخ ِّدرات عىل نحو ف َّعال ومستدام عن طريق الوقاية
من تعاطي املخ ِّدرات ،وعالج إدمان املخ ِّدرات ،وإعادة تأهيل
املرتهنني للمخ ِّدرات؛ و(د) إنشاء نظام ناجع لجمع البيانات
الصحيحة واملوثوقة لرصد االتِّجار باملخ ِّدرات والجرمية َّ
املنظمة
وتعاطي املخ ِّدرات.
 –306وحرض مسؤولون من  13بلداً
أفريقيا االجتامع السنوي
ًّ
الدويل الرابع ملرشوع التخاطب بني املطارات ،الذي ُعقد يف مدينة
بنام يف الفرتة من  21إىل  23نيسان/أبريل  .2015وقد اشرتك يف
تنظيم االجتامع املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية واإلنرتبول
َّ
واملنظمة العاملية للجامرك ،بدعم من مجلس األمن الوطني يف
بنام ،بهدف إنشاء صلة بني البلدان املشاركة يف مرشوع التخاطب
بني املطارات ،وهو مبادرة أقاليمية ترمي إىل تيسري تبادل الخربات
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الجيدة يف مكافحة االتِّجار باملخ ِّدرات عن طريق
واملامرسات ِّ
الجو ،لتعزيز التنسيق بني أنشطتها وتبادل املعلومات بني أفرقة
العمل املشرتكة املعنية باالعرتاض يف املطارات .ويف أيار/مايو
 ،2015بدأت أفرقة العمل املشرتكة بني املطارات يف االضطالع
مبهامها يف بنن وتوغو والسنغال وغامبيا وغانا وكابو فريدي وكوت
ديفوار ومايل والنيجر ونيجرييا.
وعقد اجتامع عىل املستوى التقني بشأن االتِّجار بالهريوين
ُ –307
يف املجال البحري يف ماهي ،يف سيشيل ،يف الفرتة من  30آذار/مارس
إىل  1نيسان/أبريل  .2015واستهدف االجتامع تعزيز التعاون يف
مجال مكافحة املخ ِّدرات بني الدول الساحلية والدول الجزرية يف
املحيط الهندي .وحرض اجتامع املبادرة األقاليمية ،التي يدعمها
برنامج مكافحة الجرائم البحرية التابع ملكتب األمم املتحدة
املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،موظفون رفيعو املستوى من أجهزة
إنفاذ القانون وم َّدعون عا ُّمون ،واقرتح املشاركون توصيات
ملكافحة االتِّجار باملخ ِّدرات يف منطقة املحيط الهندي.

 –٣الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية
 –308يف عام  ،2014ا َّتخذت غانا ومرص ونيجرييا خطوات صوب
تعزيز ترشيعاتها وقدراتها الوطنية من أجل مكافحة االتِّجار
باملخ ِّدرات ،مبا يف ذلك املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة.
 –309ويف ترشين الثاين/نوفمرب  ،2014قامت السلطات املرصية
بجدولة خمسة من شبائه الق َّنب االصطناعية .وقد أضافت وزارة
الصحة املواد التالية إىل قامئة املواد الخاضعة للمراقبة املدرجة يف
القانون الصادر عام  JWH–018 :1960و JWH–073وJWH–200
و CP 47,497والنديد  C8للامدة  .CP 47,497ومبوجب القانون
الجديدُ ،يحظر استرياد هذه املواد وتصديرها وإنتاجها وحيازتها
ومناولتها ورشاؤها وبيعها.
وسعت السلطات نطاق عملياتها يف مجال
 –310ويف غاناَّ ،
املراقبة لتشمل رصد املواقع الشبكية التي ُتستخدم لبيع املؤ ِّثرات
النفسانية .وينظر الربملان يف غانا يف إدخال تعديالت عىل قانون
مجلس الدفاع الوطني املؤقَّت من أجل تشديد العقوبات ذات
الصلة باملؤ ِّثرات العقلية االصطناعية مثل امليثامفيتامني ومشتقاته؛
ومن أجل اعتامد ترشيع لتحويل هيئة مراقبة املخ ِّدرات ،التابعة
لوزارة الداخلية ،إىل لجنة ملراقبة املخ ِّدرات تكون تحت إرشاف
الرئيس ومتتلك صالحيات االدعاء.
وأقرت حكومة نيجرييا خطتها الرئيسية الوطنية الثالثة
–311
َّ
ملكافحة املخ ِّدرات ،التي تشمل الفرتة  .2019–2015وتوفِّر
الخطة الرئيسية الجديدة ،التي ُأعلن عن صدورها يف  26حزيران/
يونيه  ،2015إطاراً من أجل الح ِّد من الرضر الناجم عن املخ ِّدرات
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وقمع إنتاج املخ ِّدرات وعرضها واالتِّجار بها بصفة غري مرشوعة،
وكذلك منرباً لتعزيز تدابري مراقبة املخ ِّدرات .وتقوم الخطة
الرئيسية ،التي وضعتها اللجنة املشرتكة بني الوزارات بشأن مراقبة
املخ ِّدرات ،عىل أربع ركائز ،هي( :أ) إنفاذ القانون؛ و(ب) خفض
الطلب عىل املخ ِّدرات؛ و(ج) إمكانية الحصول عىل املخ ِّدرات
واملؤ ِّثرات العقلية املستخ َدمة لألغراض الطبية والعلمية ومراقبتها؛
و(د) تنسيق التنفيذ.
 –312ويف نيسان/أبريل  ،2015عقدت السلطات يف جنوب
أفريقيا مؤمتراً لدراسة مسائل من بينها إمكانية استخدام الق َّنب
لألغراض الطبية .ور َّكزت مناقشات املائدة املستديرة عىل سبل
معالجة مشاكل استخدام الق َّنب وتعاطيه واالرتهان له يف البلد.

 –٤الزراعة واإلنتاج والصنع واالتِّجار
(أ)

املخ ِّدرات

 –313ال تزال زراعة الق َّنب وإنتاجه واالتِّجار به واستخدامه
بصفة غري مرشوعة تطرح تح ِّديات كبرية أمام بلدان أفريقيا .ويف
حني يرت َّكز إنتاج راتنج الق َّنب غري املرشوع يف قلة من بلدان شامل
أفريقيا فإنَّ عشبة الق َّنب ُتزرع يف جميع أنحاء القارة.
 –314وال يزال إنتاج عشبة الق َّنب مصد َر قلق يف نيجرييا ،حيث
املعبأ.
ضُ بط يف عام  2014مقدار  158ط ًّنا من عشبة الق َّنب َّ
وأفادت نيجرييا بضبط وإتالف أكرث من  53مليون كيلوغرام من
الق َّنب املزروع بصورة غري مرشوعة يف مساحة إجاملية قدرها
 4 529هكتاراً من األرايض الزراعية يف عام  ،2014وهو أعىل
مستوى ُيب َّلغ عنه عىل مدى عرش سنوات .وميثِّل ذلك أيضاً زيادة
هائلة مقارنة باملستوى املب َّلغ عنه يف عام ( 2013حيث كان
مجموع املساحة املزروعة بالق َّنب التي جرى إتالفها  847هكتاراً).
املوجه إىل الصني،
 –315وتأ َّكد دور نيجرييا ك َم ْصدر للق َّنب َّ
من خالل تحليل الضبطيات التي متَّت يف املطار الدويل بالقرب
من الغوس ،حيث ضُ بط ما مجموعه  94.3كيلوغراماً من
الق َّنب يف عام  .2014ويف املطار نفسه ،ضُ بطت كمية قدرها
موجهة إىل الصني أيضاً ،إضاف ًة
 90.9كيلوغراماً من الق َّنب كانت َّ
موجهة إىل اإلمارات العربية املتحدة،
إىل  64.5كيلوغراماً كانت َّ
ما بني كانون الثاين/يناير ومتوز/يوليه  .2015ويف غانا ،ضُ بطت
كمية قدرها  98كيلوغراماً من الق َّنب كانت يف طريقها إىل اململكة
املتحدة ،وذلك يف مطار كوتوكا الدويل يف أكرا يف عام .2014
 –316وال يزال املغرب واحداً من أكرب منتجي راتنج الق َّنب يف
ميد أوروبا بهذه املادة .وقد انخفضت املضبوطات
العامل ،وما فتئ ُّ
من راتنج الق َّنب التي أبلغت عنها السلطات املغربية انخفاضاً
كبرياً منذ عام ( 2012من  137ط ًّنا يف عام  2012إىل  107أطنان
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المخدرات 2015
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

يف عام  2013ونحو  70ط ًّنا يف عام  ،)2014يف حني حدثت زيادة
يف املضبوطات من راتنج الق َّنب يف بلدان أخرى يف شامل أفريقيا.
وقد بذلت السلطات املغربية جهوداً كبري ًة من أجل مكافحة
زراعة الق َّنب غري املرشوعة .ويف عام  ،2013أفادت السلطات
املغربية بأنَّ املساحة املزروعة بالق َّنب بلغت  47 196هكتاراً،
مم كانت عليه يف عام  2012بنسبة  9.2يف املائة .وتتو َّقع
أي أقل َّ
السلطات أن يستم َّر االنخفاض يف إجاميل املساحة املزروعة
بالق َّنب لتصل إىل  34 000هكتار خالل السنوات القليلة املقبلة.
وأفادت تقارير بزيادة تركيز الترتاهيدروكانابينول يف الق َّنب
املزروع يف املغرب.
 –317وال تزال بلدان أخرى يف شامل أفريقيا تب ِّلغ عن ضبط
كميات كبرية من راتنج الق َّنب .فقد زادت املضبوطات من
راتنج الق َّنب يف شامل أفريقيا بنسبة  31يف املائة يف عام .2013
و ُتعزى الزيادة أساساً إىل الكميات الكبرية من راتنج الق َّنب
املب َّلغ عن ضبطها يف الجزائر ومرص .بيد أ َّنه يف عام ،2014
تراجعت املضبوطات من راتنج الق َّنب التي أبلغت عنها الجزائر
بنحو  14يف املائة (من  211ط ًّنا يف عام  2013إىل  182ط ًّنا
يف عام  ،)2014وتراجعت املضبوطات التي أبلغت عنها مرص
بنسبة  35يف املائة (من  84ط ًّنا يف عام  2013إىل  55ط ًّنا يف
عام  .)2014وأفيد بأنَّ معظم الكميات املضبوطة من راتنج
الق َّنب يف الجزائر كانت يف والية تقع يف الجزء الشاميل الغريب
من البلد ،عىل حدوده مع املغرب .كام أبلغت بلدان أفريقية
أخرى عن ضبط كميات كبرية من راتنج الق َّنب يف عام .2014
فعىل سبيل املثال ،اعرتضت السلطات التونسية شحنات من
راتنج الق َّنب بلغ مجموعها  11ط ًّنا.
 –318ويف عام  ،2014استأنفت السلطات املرصية حمالت
إبادة املحاصيل التي تستهدف مواقع زراعة الق َّنب وخشخاش
األفيون ،حيث أبادت ما مجموعه  344.7هكتاراً من نبتات
الق َّنب ،وما مجموعه  306.5هكتارات من خشخاش األفيون.
ويف عام  ،2014ضبطت السلطات املرصية أكرث من  395ط ًّنا من
عشبة الق َّنب ،مقابل  212ط ًّنا ضُ بطت يف العام السابق.
 –319ويف غرب أفريقيا ،ال يزال االتِّجار بالكوكايني يش ِّكل أحد
دواعي القلق الرئيسية .فالكوكايني القادم من أمريكا الجنوبية
مير بوج ٍه خاص عرب بلدان يف غرب أفريقيا يف طريقه إىل أوروبا.
ُّ
ومتثِّل الطائرات التجارية أحد أهم أساليب النقل املستخ َدمة يف
املرجح أن يكون هذا التط ُّور مرتبطاً بزيادة
ذلك االتِّجار؛ ومن َّ
عدد الرحالت الجوية التجارية بني الربازيل وغرب أفريقيا .وتشري
البيانات التي ق َّدمها الجهاز الوطني إلنفاذ قوانني املخ ِّدرات يف
نيجرييا بشأن اعرتاض املخ ِّدرات يف املطار الدويل بالقرب من
الغوس إىل أنَّ ما يناهز  120كيلوغراماً من الكوكايني ضُ بطت يف
املطار يف عام .2014

 –320وضبطت السلطات يف توغو نحو  268كيلوغراماً من
الكوكايني يف عام  .2014ومنذ كانون األول/ديسمرب  ،2013عندما
بدأت الرحالت الجوية املبارشة إىل الربازيل من املطار الدويل يف
لومي ألول مرة ،زادت كميات الكوكايني التي تضبط يف املطار،
إذ بلغت  221كيلوغراماً يف عام  .2014ويف عام  ،2014ضُ بطت
 32شحن ًة من الكوكايني يف املطار الدويل يف لومي يف رحالت
قادمة من الربازيل؛ وكانت نسبة  25يف املائة من تلك الشحنات
يف طريقها إىل نيجرييا ،و 22يف املائة إىل بنن ،و 16يف املائة إىل
توغو ،و 13يف املائة إىل غينيا–بيساو .كام شهد املغرب ظهور
االتِّجار بالكوكايني باستخدام الرحالت الجوية التجارية القادمة
من الربازيل .ففي عام  ،2014ضُ بط  570كيلوغراماً من الكوكايني
يف املغرب.
 –321وما زالت كابو فريدي ُتستخ َدم مركزاً لجامعات الجرمية
َّ
املنظمة التي ت َّتجر بالكوكايني .ففي ترشين الثاين/نوفمرب ،2014
أبلغت السلطات يف كابو فريدي عن ضبط  521كيلوغراماً من
الكوكايني ،و ُأبلغ يف كانون الثاين/يناير  2015عن اعرتاض البحرية
اإلسبانية شحنة من  1 500كيلوغرام من الكوكايني يف املحيط
األطليس ،عىل بعد  129كيلومرتاً إىل الغرب من كابو فريدي.
 –322وال تزال بلدان يف رشق أفريقيا تب ِّلغ عن ضبط كميات من
مم كانت عليه الحال يف السنوات
الكوكايني ولكن بدرجة أقل َّ
السابقة .وأبلغت بلدان يف هذه املنطقة دون اإلقليمية عن ضبط
كميات كبرية من الكوكايني يف الفرتة ما بني عامي  2010و2012؛
أ َّما الكميات املب َّلغ عنها يف عام  2014فكانت أقل حج ًام .وقد يشري
ذلك إىل حدوث تح ُّول يف أساليب اإلخفاء املستخ َدمة ،ومنها إرسال
كميات كبرية من الكوكايني يف عدد أقل من الشحنات وإرسال
كميات أصغر مع َّبأة يف شحنات صغرية لتفادي كشف األمر من
جانب سلطات إنفاذ القوانني .ويف عام  ،2014ضبطت السلطات
الكينية  11كيلوغراماً من الكوكايني ،وصلت نسبة  30يف املائة منها
عن طريق الجو .ونظراً الرتفاع سعر الكوكايني ،الذي ُيق َّدر مبا بني
 35 000و 36 000دوالر للكيلوغرام ،تفيد التقارير بأنَّ معظم
موجه لألسواق غري املرشوعة يف بلدان أوروبية وغري
الكوكايني َّ
أوروبية ،بحيث ال ُيحتفظ َّإل بجزء يسري فقط لالستهالك املحيل.
 –323وزادت أهمية أفريقيا كمنطقة عبور للهريوين األفغاين
املوجه إىل أوروبا وغريها من املناطق ،كام ي َّتضح من الزيادة يف
َّ
كميات الهريوين التي أبلغت بعض البلدان األفريقية عن ضبطها
سيام يف رشق أفريقيا .ففي عام ،2014
يف السنوات األخرية ،وال َّ
أبلغت السلطات الكينية عن ضبط  387كيلوغراماً من
الهريوين ،و 3 200لرت من املياه املخلوطة بالهريوين و 2 400لرت
من وقود الديزل املخلوط بالهريوين؛ ومن بني الـ  387كيلوغراماً
من الهريوين ،ضُ بط  377كيلوغراماً عىل منت سفينة واحدة يف
ميناء مومباسا.

الفصل الثالث -تحليل الوضع العالمي

 –324وأفادت السلطات الكينية بأنَّ الهريوين ُينقل إىل البلد
فرغ حموالتها يف سفن
يف سفن كبرية ترسو يف أعايل البحار َّ
ثم ُت َّ
صغرية ،منها مراكب رشاعية (ال َّدهو) ( )dhowsوقوارب صيد
وزوارق رسيعة .وكانت بلدان املقصد الرئيسية هي إيطاليا
واململكة املتحدة وهولندا والواليات املتحدة .ونتيجة لالتِّجار
بالهريوين عرب كينيا ،أصبح الهريوين واحداً من أشيع املخ ِّدرات
تعاطياً يف ذلك البلد بعد الق َّنب مبارشة .ومعظم الحاالت التي
تتعلق بتعاطي الهريوين يف كينيا ُأبلغ عنها يف مومباسا.
 –325وتشري البيانات املتعلقة باملضبوطات إىل أنَّ تهريب
الهريوين زاد أيضاً إىل جمهورية تنزانيا املتحدة وعربها .ومن
بني جميع املواد التي ضبطتها السلطات التنزانية ،كان الق َّنب
والقات ( )Catha edulisوالهريوين (بهذا الرتتيب) هي املواد
التي ضُ بطت أكرب كميات منها .وخالل األشهر الثامنية األوىل من
عام  ،2014اعرتضت السلطات التنزانية شحنات تحتوي عىل أكرث
من  321كيلوغراماً من الهريوين ،أي أكرث من ِّأي سنة سابقة.
وكانت أفغانستان وإيران (جمهورية–اإلسالمية) وباكستان والهند
هي مصدر املضبوطات من الهريوين ،وكانت هذه املضبوطات
موجهة إىل تركيا وجنوب أفريقيا والصني والواليات املتحدة
َّ
واليابان ،إىل جانب بلدان يف أوروبا.
 –326وأفادت السلطات املرصية بأنَّ املضبوطات من الهريوين
شهدت زيادة كبرية من  260كيلوغراماً يف عام  2013إىل
 613كيلوغراماً يف عام  .2014كام أبلغت السلطات املغربية
والجزائرية عن مضبوطات من الهريوين؛ بيد أنَّ الكميات التي
ضبطتها كانت أقل ،حيث كان مجموعها يقل عن  10كيلوغرامات
يف عام .2014
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 –329ويف أيار/مايو  ،2015ف َّككت السلطات النيجريية مرفقني
ُيستخدمان لصنع امليثامفيتامني بصفة غري مرشوعة يف والية
أنامربا .ويف الفرتة ما بني كانون الثاين/يناير ومتوز/يوليه ،2015
ضبطت السلطات النيجريية يف املطار الدويل بالقرب من الغوس
أربع شحنات من امليثامفيتامني ،بلغ مجموعها نحو  92كيلوغراماً.
َ
وكانت ثالث ضبطيات منها ضئيلة املقدار؛ أ َّما الضبطية
الرابعة فكانت جديرة باملالحظة بسبب حجمها – وهو نحو
 91كيلوغراماً .وإضافة إىل ذلك ،أبلغت السلطات النيجريية أيضاً
عن ضبط  2.6كيلوغرام من امليثامفيتامني السائل و 250غراماً من
امليثامفيتامني الب َّلوري وبعض املعدات املختربية املستخ َدمة يف
صنع امليثامفيتامني بصفة غري مرشوعة.
 –330وأبلغت السلطات السنغالية عن ضبطيات كبرية
من املنشِّ طات األمفيتامينية ،منها ضبط  30كيلوغراماً من
امليثامفيتامني يف كيديرا بالقرب من الحدود مع مايل ،يف كانون
الثاين/يناير  ،2015تبعها ضبط كمية إضافية من امليثامفيتامني
قدرها  82كيلوغراماً يف كومبيتوم يف شباط/فرباير  .2015ويف كلتا
الحالتني ،كانت مايل هي منشأ املخ ِّدرات ،وقد ُه ِّربت من باماكو.
استمر تهريب املنشِّ طات األمفيتامينية
 –331ويف عام ،2014
َّ
عرب رشق أفريقيا إىل األسواق غري املرشوعة يف البلدان اآلسيوية.
وأبلغت كينيا عن صنع امليثامفيتامني الب َّلوري بصفة غري مرشوعة
باستخدام اإليفيدرين والسودوإيفيدرين ،وهام سليفتان يجري
رسبان إىل القنوات
استريادهام بصفة مرشوعة إىل داخل البلد َّ
ثم ُت َّ
هرب امليثامفيتامني إىل بلدان آسيوية
غري املرشوعة .وبعد ذلكُ ،ي َّ
وجنوب أفريقيا أساساً ،و ُت َع ُّد تايلند وجمهورية كوريا وماليزيا
واليابان أكرب األسواق غري املرشوعة لتلك املادة .كام يشهد تعاطي
امليثامفيتامني زيادة يف كينيا.

(ب) املؤ ِّثرات العقلية
 –332ومل يكن ملنطقة غرب أفريقيا دو ٌر رئييس يف سوق
 –327أبلغ جهاز رشطة جنوب أفريقيا عن زيادة يف عدد املخ ِّدرات االصطناعية حتى السنوات األخرية .وقد ُتعزى األسباب
املختربات الرسية لصنع املخ ِّدرات التي تنتج مخ ِّدرات اصطناعية الكامنة وراء هذا التغيري ،الذي يندرج يف إطار زيادة الطلب
ِّ
مثل امليثامفيتامني (املعروف محليا باسم “ ،)”tickوهي مخ ِّدرات العاملي غري املرشوع عىل املنشِّ طات األمفيتامينية ،إىل ضعف
ًّ
الضوابط املفروضة عىل الواردات املرشوعة من سالئف هذه
موجهة أساساً إىل السوق غري املرشوعة يف جنوب أفريقيا.
َّ
املواد ،واألوضاع االجتامعية واالقتصادية يف املنطقة دون اإلقليمية.
 –328ويبدو أنَّ منطقة غرب أفريقيا أصبحت مصدراً راسخاً
املهرب إىل رشق آسيا وجنوب رشقها عرب جنوب
للميثامفيتامني َّ
أفريقيا أو أوروبا .واستناداً إىل املعلومات املق َّدمة من مكتب (ج) السالئف
األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،قد تشري الكميات
الكبرية من املنشِّ طات األمفيتامينية املضبوطة يف غرب أفريقيا  –333ال تزال البلدان يف أفريقيا عرضة لالتِّجار بالسالئف
سيام كبلدان مقصد و/أو عبور .وأهم السالئف
خالل العام املايض إىل زيادة تصنيع املنشِّ طات األمفيتامينية ،الكيميائية ،وال َّ
وخصوصاً امليثامفيتامني ،واالتِّجار بها بصفة غري مرشوعة .الكيميائية املعنية هام مادتا اإليفيدرين والسودوإيفيدرين ،اللتان
رسية لصنع امليثامفيتامني ُتستخدمان يف صنع املنشِّ طات األمفيتامينية غري املرشوع .فاستناداً
َّ
وتم تفكيك ما مجموعه  10مختربات ِّ
يف نيجرييا يف الفرتة من  2011إىل متوز/يوليه .2015
تبي أنَّ الحوادث املب َّلغ
إىل املعلومات املق َّدمة عرب نظام “بيكس”َّ ،
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تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

عنها يف الفرتة ما بني ترشين الثاين/نوفمرب  2014وترشين الثاين/
نوفمرب  2015تتعلق بالبلدان األفريقية التالية :إثيوبيا وجمهورية
الكونغو الدميقراطية وجنوب أفريقيا وزمبابوي وسيشيل ومالوي
وموزامبيق ونيجرييا .بيد أنَّ الضبطيات املب َّلغ عنها من خالل
نسبيا من اإليفيدرين (يزيد
النظام شملت كميات صغرية
ًّ
مجموعها عىل  500كيلوغرام) والسودوإيفيدرين (ما مجموعه
نحو  70كيلوغراماً).
 –334وال تزال البيانات املتعلقة بضبطيات املواد املدرجة يف
الجدولني األول والثاين من اتفاقية سنة  1988والضبطيات من املواد
دوليا محدودةً .كذلك كانت املعلومات التي تق ِّدمها
غري املجد َولة ًّ
الحكومات إىل الهيئة سنو ًّيا بشأن طرائق الترسيب والصنع غري
املرشوع والشحنات املوقوفة والرسقات ذات الصلة بتلك املواد غ َري
كافية .وحتى  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2015كانت حكومات  16بلداً
أفريقيا( )24قد ق َّدمت االستامرة  Dعن عام  2014إىل الهيئة .ومن
ًّ
ِّ
بني البلدان الستة عرش ،مل يبلغ سوى  4بلدان (زامبيا وزمبابوي
والسنغال وناميبيا) عن ضبط كميات متواضعة من اإليفيدرين
(يف شكل سائب ويف شكل مستحرضات صيدالنية) واإليرغومرتين
واإليسوسافرول وبرمنغنات البوتاسيوم .ومعظم الكميات املضبوطة
من اإليفيدرين أبلغت عنها السنغال ( 82كيلوغراماً).
 –335وكام أشارت الهيئة يف تقريرها لعام  )25(2014فإ َّنه بحلول
 1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2014مل يستظهر سوى عدد قليل من
حكومات البلدان األفريقية بالفقرة ( 10أ) من املادة  12من
اتفاقية سنة  1988التي تشرتط إبالغ تلك الحكومات بالشحنات
من املواد املدرجة يف الجدول األول من االتفاقية قبل مغادرة
تلك الشحنات البلد ا ُمل َص ِّدر .واعتباراً من أيار/مايو  2015تشرتط
حكومة السودان ُموافاتها بإشعار سابق للتصدير فيام يتعلق
بالواردات من جميع املواد املدرجة يف الجدولني األول والثاين.
 –336ويف أيار/مايو  2015ف َّككت السلطات النيجريية ثالثة
رسية عىل األقل يف جنوب رشق نيجرييا ،حيث ُعرث
مختربات ِّ
عىل التولوين ،وهو مادة مدرجة يف الجدول الثاين من اتفاقية
سنة  1988يشيع استخدامها كامدة ُمذيبة .وهناك دالئل عىل أنَّ
محليا ،من قنوات التوزيع الداخلية،
السالئف َّ
تم الحصول عليها ًّ
تم استريادها بصورة قانونية.
بعد أن َّ
 –337ويف شباط/فرباير  ،2015ضُ بط  133كيلوغراماً من
اإليفيدرين يف املطار الدويل بالقرب من الغوس .وكانت البضاعة
موجهة إىل موزامبيق وجنوب أفريقيا.
قد ُأرسلت كشحنة َّ
( ((2أوغندا ،بنن ،تونس ،الجزائر ،جمهورية تنزانيا املتحدة ،جمهورية
الكونغو الدميقراطية ،زامبيا ،زمبابوي ،السنغال ،السودان ،غانا ،كوت ديفوار،
مرص ،املغرب ،موزامبيق ،ناميبيا.
( ((2الفقرة  295من الوثيقة .E/INCB/2014/1

 –338وظهر تح ٍّد آخر يف أفريقيا ،وهو أنَّ املخ ِّدرات الخاضعة
للمراقبة ُتباع باالتصال الحاسويب املبارش (البيع عن طريق
أسواق الشبكة العاملية عرب اإلنرتنت) .وبسبب زيادة االتِّجار عرب
اإلنرتنت أصبح من الصعب عىل سلطات إنفاذ القوانني تحديد
هوية أصحاب املواقع الشبكية واملستخدمني الضالعني يف االتِّجار
بالسالئف الكيميائية.
 –339وميكن ِّ
االطالع عىل عرض شامل للحالة فيام يتعلق مبراقبة
السالئف والكيمياويات التي يكرث استخدامها يف صنع املخ ِّدرات
واملؤ ِّثرات العقلية بصفة غري مرشوعة يف املنطقة يف تقرير الهيئة
لعام  2015عن تنفيذ املادة  12من اتفاقية سنة .1988

(د) املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية
 –340ال تزال بعض البلدان األفريقية تبدي قلقها إزاء تعاطي
مادتني غري خاضعتني للمراقبة الدولية ،وهام الكيتامني والرتامادول.
وقد أخضعت نيجرييا ،التي ُيستخ َدم فيها الكيتامني عىل نطاق
واسع كمخ ِّدر يف مامرسات الطب البرشي والبيطري ،الرتامادول
والكيتامني للمراقبة الوطنية يف عام .2010
 –341وال يزال تعاطي الرتامادول ،وهو مادة شبه أفيونية
اصطناعية غري خاضعة للمراقبة الدولية ،واالتِّجار به ،من
سيام يف
التح ِّديات التي تواجه عدداً من البلدان يف أفريقيا ،وال َّ
شامل أفريقيا وغربها .ففي عام  ،2014ضبطت الوحدات املشرتكة
ملراقبة املوانئ يف كوتونو يف بنن ،وتيام يف غانا ،ما يزيد عىل
 43 578كيلوغراماً من الرتامادول .ويف شباط/فرباير ،2015
ضبطت الوحدة املشرتكة ملراقبة املوانئ يف كوتونو كمية قدرها
 13 612كيلوغراماً من الرتامادول كانت قد وصلت من الهند يف
طريقها إىل النيجر .وانخفضت الكميات املضبوطة من الرتامادول
يف مرص انخفاضاً كبرياً ،من  435مليون قرص يف عام  2012إىل
 157مليون قرص يف عام  .2014واستناداً إىل السلطات املرصية،
ميكن أن ُيعزى هذا االنخفاض إىل إخضاع الرتامادول للمراقبة
الوطنية يف عام .2013
 –342وال تزال املعلومات املتاحة عن القارة األفريقية محدود ًة
فيام يتعلق بظهور املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة ومدى تعاطيها
واملضبوطات منها .ومع ذلك ،فاستناداً إىل املعلومات املق َّدمة
إىل الهيئة ،فقد شملت الحوادث املتعلقة باملؤ ِّثرات النفسانية
الجديدة يف عام  2015البلدان األفريقية التالية ،وخصوصاً
باعتبارها بلدان منشأ أو بلدان عبور :إثيوبيا ،جمهورية تنزانيا
املتحدة ،جنوب أفريقيا ،كينيا .وكانت غالبية الحوادث تتعلق
بالقات؛ وكانت كميات القات املعنية ترتاوح بني  6كيلوغرامات
و 166كيلوغراماً .وشملت املضبوطات األخرى املب َّلغ عنها أثناء
الفرتة املشمولة بالتقرير  27كيلوغراماً من امليثيلون ،وهو كاثينون
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اصطناعي أدرجته لجنة املخ ِّدرات ،أثناء دورتها الثامنة والخمسني
يف عام  ،2015يف الجدول الثاين من اتفاقية سنة .1971

واملنشِّ طات األمفيتامينية .و ُتعزى هذه الزيادة إىل ظهور مراكز
إلنتاج املخ ِّدرات االصطناعية وتوزيعها بطريقة غري مرشوعة يف
غينيا وكوت ديفوار ونيجرييا.

 –5التعاطي والعالج

 –349وزادت حكومة السنغال من توافر خدمات عالج االرتهان
للمخ ِّدرات ورعاية ضحاياه وسهولة الحصول عىل هذه الخدمات
القامئة عىل أدلة ،وذلك من خالل إنشاء مركز العالج املتكامل
لإلدمان يف داكار يف كانون األول/ديسمرب  .2014وهذا املركز،
الكائن يف مستشفى جامعة داكار ،يوفِّر أيضاً برنامجاً للعالج
اإلبدايل بامليثادون ،وخدمات العالج من االرتهان للمخ ِّدرات،
وبرامج التوعية ،وبرامج لعالج حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة
البرشية وفريوس التهاب الكبد الوبايئ لدى متعاطي املخ ِّدرات.

 –343عىل الرغم من أنَّ الوقاية والعالج من تعاطي املخ ِّدرات
ميثِّالن جزءاً من األحكام الرئيسية للمعاهدات الدولية ملراقبة
املخ ِّدرات ،تشري التقديرات إىل أنَّ شخصاً واحداً فقط من كل
 18شخصاً يعانون من اضطرابات ناجمة عن تعاطي املخ ِّدرات
أو االرتهان لها يف أفريقيا يتل َّقى العالج كل عام ،وأنَّ نسبة كبرية
من متعاطي املخ ِّدرات قد ال يكونون مرتهنني ولكنهم قد يكونون
مع ذلك بحاجة إىل تدخُّ ل.
ومم يساهم يف ارتفاع حاالت اإلصابة بفريوس نقص
َّ –344
املناعة البرشية أنَّ ما يناهز نصف عدد متعاطي املخ ِّدرات
بالحقن ذوو املشاكل ي َّتبعون مامرسات َحقن غري مأمونة .ففي
الجنوب األفريقي ،عىل سبيل املثال ،تشري الدالئل إىل أنَّ مامرسات
الحقن الشديدة املخاطر ،مثل إعادة استخدام اإلبر واملحاقن
واملشاركة فيها ،وعدم فعالية تنظيف معدات الحقن ،تسهم
يف انتقال فريوس نقص املناعة البرشية بني متعاطي املخ ِّدرات
بالحقن .وكذلك الحال أيضاً يف بلدان أفريقيا جنوب الصحراء
مثل أوغندا وجمهورية تنزانيا املتحدة والسنغال وكينيا حيث
يستعمل متعاطو املخ ِّدرات بالحقن يف أحيان كثرية أدوات حقن
غري معقَّمة.
 –345ورغم ندرة البيانات عن تعاطي املخ ِّدرات يف أفريقيا،
ُيق َّدر أنَّ مع َّدل االنتشار السنوي لتعاطي الق َّنب يف املنطقة
ال يزال مرتفعاً ( 7.5يف املائة من الس َّكان الذين ترتاوح أعامرهم
املتوسط السنوي العاملي
بني  15و 64سنة) ،أي ما يقارب ضعف
ِّ
( 3.9يف املائة) ،وهو مرتفع بنحو خاص يف غرب أفريقيا ووسطها
( 12.4يف املائة) .وأفيد بأنَّ الق َّنب هو املادة الرئيسية التي ُيعالج
من إدمانها متعاطو مواد اإلدمان يف أفريقيا.
 –346واستناداً إىل املعلومات املتعلقة بالطلب عىل العالج،
ال يزال الهريوين ثاين أكرث املخ ِّدرات تعاطياً (بعد الق َّنب) يف
أفريقيا .و ُيق َّدر مع َّدل االنتشار السنوي لتعاطي املواد األفيونية
يف املنطقة بنسبة  0.3يف املائة من الس َّكان الذين ترتاوح أعامرهم
بني  15و 64سن ًة (أو ما يناهز  1.88مليون نسمة).
 –347وال يزال مع َّدل االنتشار السنوي لتعاطي الكوكايني يف
أفريقيا ،الذي ُيق َّدر بنسبة  0.4يف املائة ،قريباً من التقديرات
العاملية.
 –348ويف غرب أفريقيا ،ميكن أن تكون زيادة تعاطي املخ ِّدرات
واالرتهان لها ناجمة عن الزيادة يف توافر الكوكايني والهريوين

 –350وقد أنشأت كابو فريدي مجمعاً
تجريبيا ملتعاطي
ًّ
املخ ِّدرات وهو عبارة عن مركز لتقديم خدمات متع ِّددة يف مجال
العالج من تعاطي املخ ِّدرات يف حي من األحياء املع َّرضة النتشار
التعاطي يف العاصمة برايا ،مبا يع ِّزز تطبيق نهج عالجي قائم عىل
املجتمعات املحلية.
 –351ويف كينيا ،بعد افتتاح مرفق للعالج اإلبدايل بشبائه
طبيا) يف نريويب
محليا باسم عيادة العالج املدعوم ًّ
األفيون ( ُيعرف ًّ
يف كانون األول/ديسمرب  ،2014اف ُتتح مرفق ثان يف ماليندي يف
شباط/فرباير  ،2015كام اف ُتتح اثنان آخران يف مومباسا يف أيلول/
طبيا ،الذي
سبتمرب  .2015و ُفتح الربنامج الوطني للعالج املدعوم ًّ
بدأ العمل به يف  18آب/أغسطس  ،2015أمام متعاطي املخ ِّدرات
بالحقن .ويف عام  ،2014بلغ عدد متعاطي املخ ِّدرات بالحقن نح َو
 18 327يف كينيا ،كان من بينهم نحو  18يف املائة من املصابني
بفريوس نقص املناعة البرشية ،وهي نسبة تفوق بكثري مع َّدل
انتشار الفريوس بني عموم الس َّكان ( 5.6يف املائة).
 –352وقد قامت ع َّدة بلدان يف أفريقيا ،وهي تحديداً إريرتيا
وبوروندي وجزر القمر وجمهورية تنزانيا املتحدة ومدغشقر،
بتحسني النظم الوطنية لعالج االرتهان للمخ ِّدرات ،وهو ما يرجع
يف املقام األول إىل مبادرات تنمية املهارات وبناء القدرات.
واستناداً إىل مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية فإنَّ
جمهورية تنزانيا املتحدة وكينيا ع َّززتا قدرتهام عىل الوقاية من
اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية والتهاب الكبد الوبايئ بني
متعاطي املخ ِّدرات بالحقن .وتلقَّت سيشيل وموريشيوس دع ًام
تقنيا يف هذا املجال.
ًّ
 –353ويف جنوب أفريقيا ،افتتحت حكومة مقاطعة غاوتنغ
مركزاً للعالج من تعاطي مواد اإلدمان يف سويتو يف أيار/مايو
مجانية إىل املرتهنني للكحوليات
 .2015ويق ِّدم املركز مساعدة َّ
واملخ ِّدرات.
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المخدرات 2015
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

باء– القارة األمريكية
أمريكا الوسطى والكاريبي
 –1التط ُّورات الرئيسية
 –354ال تزال منطقة أمريكا الوسطى والكاريبي ُتستخ َدم
منطق ًة رئيسي ًة إلعادة شحن املخ ِّدرات القادمة من أمريكا
الجنوبية باتجاه أمريكا الشاملية وأوروبا .ففي الكاريبي ،بدأت
بعض البلدان تقوم بدور متزايد باعتبارها نقاط توزيع ثانوية
املوجهة إىل أوروبا )26(.ويؤ ِّدي اإلفالت من
لشحنات الكوكايني َّ
العقاب والفساد وضعف املؤسسات إىل تقويض جهود مكافحة
املخ ِّدرات وسيادة القانون يف املنطقة ،عىل الرغم من املحاوالت
الرامية إىل إصالح نظم إنفاذ القانون والنظم القضائية .وغالباً
ما ُتنفَّذ أنشطة االتِّجار باملخ ِّدرات تحت حامية العصابات املحلية
سيام يف
(املاراس) التي تقوم بعملياتها يف املناطق الحدودية ،ال َّ
السلفادور وغواتيامال وهندوراس.
 –355و َّمثة دالئل تشري إىل إقامة صالت بني عصابات املخ ِّدرات
والتنظيامت اإلجرامية العاملة يف املنطقة .وقد أفادت سلطات
تغي كبري يف أمناط االتِّجار ،حيث يقوم
إنفاذ القانون بحدوث ُّ
تجار املخ ِّدرات بإلغاء رحالتهم الجوية املؤ َّكدة ،يف اللحظات
ثم الحجز بعد ذلك مبارشة يف نفس الرحلة ،يف محاولة
األخريةَّ ،
لتجنب الكشف عنهم خالل عملية فرز قامئة الركاب)27(.
ُّ
 –356وأصبح االتِّجار باملخ ِّدرات تهديداً كبرياً لألمن ،كام يسهم يف
زيادة تعاطي املخ ِّدرات يف تلك املنطقة دون اإلقليمية .وارتفع عدد
جرائم القتل املتصلة بالجرمية َّ
تناحر
املنظمة يف املناطق التي تشهد ُ
مجموعات إجرامية للسيطرة عىل التوزيع املحيل للمخ ِّدرات .ولعلَّ
الزيادة يف األعامل اإلجرامية ُتعزى إىل الرصاع من أجل السيطرة
عىل األسواق املحلية وإىل تزايد توافر املخ ِّدرات ،وهو ما ميكن أن
ُيعزى بدوره إىل أنَّ ُت َّجار املخ ِّدرات غالباً ما يتل َّقون مكافآتهم يف
شكل مخ ِّدرات وليس يف شكل أموال نقدية.
 –357وقد أ َّدت مشكلة املخ ِّدرات أيضاً إىل انتشار الفساد
مم أفىض إىل زيادة إضعاف نظم العدالة
املتصل باملخ ِّدراتَّ ،
الجنائية يف أمريكا الوسطى والكاريبي .كام أنَّ الفساد ،املنترش
أيضاً يف صفوف الرشطة وموظفي إنفاذ القانون ،بات يؤ ِّثر عىل
مم يعرقل تقديم
قدرة الحكومات يف املنطقة عىل تعزيز التنميةَّ ،
الخدمات ويؤ ِّدي إىل إحداث خلل يف اإلنفاق العام .وأضحى
التكسب من املخ ِّدرات واسترشاء الفساد يف األجهزة األمنية
ُّ
(((2
(((2

تقرير املخ ِّدرات العاملي .2015
املرجع نفسه.

ظاهرتني راسختني يف أمريكا الوسطى ،مت ِّهدان السبيل النتشار
أشكال أخرى من الجرمية َّ
املنظمة ،مبا يف ذلك االتِّجار باألسلحة
النارية .وأسهم نقص قدرات أجهزة إنفاذ القانون وانتشار الفساد
وضعف مؤسسات الحكم يف أمريكا الوسطى والكاريبي يف تسهيل
استخدام قنوات التهريب والقيام بأنشطة االتِّجار باملخ ِّدرات.
ِ
حكومات بلدان أمريكا الوسطى والكاريبي عىل
وتشجع الهيئ ُة
ِّ
النظر يف وضع اسرتاتيجيات إقليمية للتص ِّدي ملشكلة املخ ِّدرات
تتضمن ا ِّتخاذ إجراءات م َّتسقة يف مجال منع الجرمية وإصالح
َّ
العدالة الجنائية ،وا ِّتباع ُن ُهج إقليمية للح ِّد من االتِّجار باملخ ِّدرات
ومن انتشار األسلحة النارية.
أقر املرشِّعون يف جامايكا تعدي ًال
 –358ويف شباط/فرباير َّ ،2015
لقانون املخ ِّدرات الخطرة يقيض بأنَّ حيازة أوقيتني أو أقل من
الق َّنب ( 56.6غراماً) مل تعد مخالفة جنائية وأ َّنها لن تثبت
يف سجل السوابق الجنائية .كام ُأذن ألفراد طائفة الراستافاري
باستخدام الق َّنب لالستهالك الشخيص ،يف إطار أنشطتهم الدينية.
حيز النفاذ يف  1نيسان/أبريل .2015
وقد دخل هذا التعديل ِّ
 –359وال تزال الهيئة تتابع عن كثب التط ُّورات الجارية يف مجال
السياسات املتعلقة باملخ ِّدرات يف املنطقة ،ومنها اعتامد تعديالت
لألطر القانونية التي ِّ
تنظم املواد الخاضعة للمراقبة الدولية يف
جامايكا وغواتيامال وكوستاريكا .وتؤ ِّكد الهيئة أنَّ عىل الحكومات،
ك َّلام نظرت يف إجراء تعديالت محتملة لسياساتها وترشيعاتها
الوطنية الخاصة باملخ ِّدرات ،أن ت َّتخذ خطوات لضامن ا ِّتساق
هذه التعديالت مع التزاماتها الناشئة عن االتفاقيات الدولية
الثالث ملراقبة املخ ِّدرات.

 –٢التعاون اإلقليمي
ُ –360عقِدت حلقة دراسية إقليمية يف بورت أوف سباين ،يف
الفرتة من  29إىل  31ترشين األول/أكتوبر  ،2014تناولت دور
البحوث يف وضع سياسات ف َّعالة ملنع تعاطي املخ ِّدرات .وشاركت
لجنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخ ِّدرات ،من خالل
مرصد املخ ِّدرات التابع لها ،وحكومة ترينيداد وتوباغو ،يف تنظيم
الحلقة الدراسية التي شارك فيها ممثِّلون من  30بلداً من بلدان
الكاريبي األعضاء يف منظمة الدول األمريكية .وش َّدد املشاركون
عىل الحاجة إىل تعزيز مؤسسات الدولة وقدرتها عىل جمع
وتحليل وإبالغ املعلومات املتعلقة باملخ ِّدرات لالسرتشاد بها يف
وضع السياسات املتصلة باملخ ِّدرات يف البلدان املشاركة.
 –361ويف  12شباط/فرباير  2015اع ُتمد إعالن مونتفيديو خالل
االجتامع الرفيع املستوى السابع عرش آللية التنسيق والتعاون
بشأن املخ ِّدرات بني االتحاد األورويب وجامعة دول أمريكا الالتينية
والكاريبي .ويف هذا اإلعالن ،أعربت الدول عن التزامها مبواصلة دعم
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املشاريع يف املنطقة ،يف مجاالت خفض العرض والطلب عىل السواء،
وش َّددت عىل الحاجة إىل التص ِّدي ملشكلة املخ ِّدرات العاملية با ِّتباع
تخصصات وقطاعات متع ِّددة.
نهج متوازن وشامل وجامع بني ُّ
وعقد مؤمتر قمة القارة األمريكية السابع يف بنام سيتي
ُ –362
يومي  10و 11نيسان/أبريل  ،2015وش َّدد املشاركون فيه
عىل رضورة وضع اسرتاتيجية شاملة وف َّعالة ملكافحة مشكلة
وقرر املؤمتر يف وثيقته
املخ ِّدرات العاملية يف القارة األمريكيةَّ .
الختامية املعنونة “املهام املطلوب تنفيذها” ،مواصلة الحوار يف
إطار التحضري للدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة
املقرر عقدها يف عام .2016
املخ ِّدرات العاملية َّ
وعقدت حلقة عمل حول االتِّجار باملخ ِّدرات عرب اإلنرتنت
ُ –363
يف سان خوسيه يف  19أيار/مايو  .2015وشاركت يف تنظيمها لجنة
البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخ ِّدرات ،التابعة ملنظمة
الدول األمريكية ،ومعهد كوستاريكا ملكافحة املخ ِّدراتَ .
وتثَّل
الهدف من الندوة يف وضع آليات ملراقبة املنتجات الصيدالنية
ومنع ترسيبها وتعاطيها عرب اإلنرتنت.
وعقد االجتامع الخامس والعرشون لرؤساء األجهزة
ُ –364
الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني املخ ِّدرات يف بلدان أمريكا الالتينية
والكاريبي يف سان بيدرو سوال ،بهندوراس ،يف الفرتة من  5إىل
 9ترشين األول/أكتوبر  .2015ومن بني املسائل الرئيسية التي
نوقشت ما ييل( :أ) منع جرائم االتِّجار غري املرشوع بكميات
شديدة الصغر من املخ ِّدرات والتحقيق فيها ومالحقة املتو ِّرطني
فيها ،والصالت القامئة بني هذا االتِّجار والشبكات اإلجرامية عرب
الوطنية؛ و(ب) إدارة الحدود؛ و(ج) سبل التص ِّدي لالتجاهات
الحد من إمكانية الحصول
الحالية يف االتِّجار بالكوكايني؛ و(د) ُّ
عىل إمدادات السالئف الكيميائية.

 –٣الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية
أقر املرشِّعون يف جامايكا تعدي ًال
 –365يف شباط/فرباير َّ ،2015
لقانون املخ ِّدرات الخطرة يقيض بأنَّ حيازة أوقيتني أو أقل من
الق َّنب ( 56.6غراماً) مل تعد مخالفة جنائية ومل تعد ُتثبت يف سجل
السوابق الجنائية .وستعامل الحيازة لغرض االستخدام الشخيص
عىل أ َّنها مخالفة إدارية ،عىل غرار املخالفات املرورية ،مع تحديد
فرتة ثالثني يوماً لدفع الغرامة اإلدارية .كام يسمح التعديل لكل
وينص التعديل عىل
أرسة بزراعة خمس نبتات ق َّنب كح ٍّد أقىصُّ .
إنشاء سلطة لرتخيص الق َّنب ُتعنى برصد توزيع الق َّنب لألغراض
العلمية والطبية .كام ُأذن ألفراد طائفة الراستافاري باستخدام
الق َّنب لالستهالك الشخيص ،يف إطار أنشطتهم الدينية .وقد دخل
حيز النفاذ يف  1نيسان/أبريل .2015
هذا التعديل ِّ
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 –366ويف حزيران/يونيه  ،2015أصدرت وزارة الصحة يف
تضمن تفاصيل عن تنفيذ مرشوع
كوستاريكا رأياً من الخرباء َّ
قانون مرتقب يهدف إىل تشجيع استخدام الق َّنب لألغراض الطبية
والصناعية .ومن بني الرشوط التي وضعتها الوزارة أ َّنه ال يجوز
إصدار وصفات طبية بتناول الق َّنب َّإل بعد استنفاد جميع البدائل
الطبية األخرى ،يف حني يظلُّ استعامل الق َّنب لألغراض الرتفيهية
غري مرشوع .وال يجوز توزيع الق َّنب الطبي يف الصيدليات
ويتضمن مرشوع القانون هذا،
التقليدية َّإل بنا ًء عىل وصفة طبية.
َّ
النص عىل
الذي مل ُي َّ
بت فيه منذ أواخر عام  ،2014اقرتاحاً بشأن ِّ
مرشوعية زراعة وتجهيز وبيع الق َّنب لألغراض الطبية واالستخدام
الصناعي .ومن املنتظر أن ُيطرح مرشوع القانون املرتقب هذا
عىل الربملان ملناقشته بحلول نهاية عام .2015
 –367ويف غواتيامال ُأنشئت اللجنة الوطنية إلصالح سياسات
املخ ِّدرات يف عام  .2014وتهدف اللجنة إىل إجراء استعراض شامل
للسياسات الحالية املتعلقة باملخ ِّدرات واقرتاح إدخال إصالحات
عليها .كام تهدف إىل توجيه إصالح السياسات الحكومية املتعلقة
باملخ ِّدرات يف سياق حوار واسع ومستنري يف جميع أنحاء العامل.

 –٤الزراعة واإلنتاج والصنع واالتِّجار
 –368أسهمت ظروف الفقر والتفاوت االجتامعي وانعدام
الفرص االقتصادية أمام الشباب يف حدوث زيادة يف االتِّجار
باملخ ِّدرات يف أمريكا الوسطى والكاريبي .و ُت َع ُّد الحالة املتعلقة
بالهجرة يف بلدان أمريكا الوسطى من أعقد حاالت الهجرة
يف العامل ،حيث تشهد هذه البلدان وصول آالف املهاجرين
وعبورهم أراضيها ومغادرتهم إ َّياها كل عام .وتزايد استخدام
مختلف الشبكات اإلجرامية لسواحل جامايكا التي يس ُهل
الوصول إليها ،وذلك الستخدام البلد كبلد عبور ومقصد لتهريب
املخ ِّدرات واألسلحة النارية والذخائر واملهاجرين.
 –369ويتواصل تهريب الكوكايني من املنطقة الحدودية بني
كولومبيا وفنزويال (جمهورية–البوليفارية) إىل مهابط طائرات يف
أمريكا الوسطى والكاريبي ،عالوة عىل استخدام الدروب البحرية
التقليدية عرب الجمهورية الدومينيكية وهايتي .كام ُتستخ َدم
مناطق ساحلية نائية يف هندوراس ومناطق من شامل نيكاراغوا
للتهريب البحري )28(.وبعد إفراغ الشحنات هناك ُتنقل بالطائرات
شامالً .ويف نيكاراغواُ ،تضبط معظم كميات الكوكايني يف مناطق
نائية قليلة الس َّكان ومعزولة مبحاذاة الساحل األطليس.
( ((2مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرميةTransnational ،
Organized crime in Central America and the Caribbean: A Threat
( Assessmentفيينا ،أيلول/سبتمرب .)2012
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المخدرات 2015
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

 –370وال يزال االتِّجار باملخ ِّدرات عن طريق البحر ميثِّل مشكلة
كربى يف أمريكا الوسطى والكاريبي .وباإلضافة إىل ذلك ،تزايد
رسية يف
استخدام الطائرات الخفيفة التي تنطلق من مهابط ِّ
مناطق نائية يف أمريكا الجنوبية لنقل الكوكايني .وتزايد استخدام
تجار املخ ِّدرات ألرقام تسجيل مرسوقة أو مز َّيفة للطائرات عند
َّ
وتشجع الهيئةُ
نقل الشحنات غري املرشوعة عن طريق الجو.
ِّ
ِ
الحكومات عىل رصد بيع الطائرات الخفيفة وحركتها بدقة أكرب
ورفع مستوى األمن الجوي وتعزيز مراقبة مهابط الطائرات
اململوكة ملكية خاصة.

(أ)

املخ ِّدرات

ُ –371تنتج معظم بلدان أمريكا الوسطى والكاريبي كميات
كبرية من عشبة الق َّنب .وال تزال جامايكا هي أكرب بلد منتج
للق َّنب يف الكاريبي ،حيث ُتق ِّدر السلطات املحلية املساحة
اإلجاملية لزراعة نبتة الق َّنب بحوايل  15 000هكتار .وال يسمح
القانون الجاماييك َّإل باإلبادة اليدوية .وقد ازداد مع َّدل إبادة
الق َّنب يف عام  ،2014حيث ُد ِّمر  588هكتاراً ،مقارن ًة مبا مجموعه
وجه
 247هكتاراً يف عام  .2013أ َّما يف الجمهورية الدومينيكية ُفي َّ
معظم الق َّنب املزروع لالستهالك املحيل ،وترت َّكز املضبوطات يف
املقاطعات الشاملية الغربية والجنوبية الغربية عىل الحدود مع
هايتي .ويف عام  ،2014أبلغت الجمهورية الدومينيكية عن ضبط
ما يزيد عىل طن من الق َّنب.
 –372ويف بلدان رشق الكاريبي (أنتيغوا وبربودا ،بربادوس،
دومينيكا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،سانت كيتس ونيفيس،
سانت لوسيا) ،تستخدم عصابات املخ ِّدرات يف أمريكا الجنوبية
الجزر الكثرية غري املأهولة لتهريب وتخزين شحنات الكوكايني
بصورة مؤقَّتة متهيداً لتهريبها إىل أمريكا الشاملية وأوروبا .وترت َّكز
زراعة نبتة الق َّنب يف املناطق الجبلية يف كل من دومينيكا وسانت
فنسنت وجزر غرينادين وغرينادا .وأبلغت سلطات إنفاذ القانون
يف بربادوس عن زيادة عدد شحنات الق َّنب والكوكايني القادمة
من ترينيداد وتوباغو .وأبلغت أنتيغوا وبربودا عن زيادة يف تدفُّق
الق َّنب والكوكايني القادمني من جامايكا عرب سانت مارتن.
 –373ويف عام  ،2014أفادت اإلحصاءات الرسمية بأنَّ مجموع
مضبوطات املخ ِّدرات يف الكاريبي بلغ نحو  1.7طن من الكوكايني
وأكرث من  376ط ًّنا من الق َّنب .وأسفرت تلك املضبوطات خالل
تلك السنة عن إلقاء القبض عىل ما مجموعه  277شخصاً لهم
صلة باملخ ِّدرات ،كام أسفرت عن  234مالحق ًة قضائي ًة و 218إدان ًة
ذات صلة باملخ ِّدرات.
 –374وال تزال سانت فنسنت وجزر غرينادين مصدراً ًّ
مهم
للق َّنب يف الكاريبي .ومتثِّل كوستاريكا مصدراً آخر من مصادر

املهمة يف املنطقة ،وهي يف الوقت نفسه بلد رائد عىل
الق َّنب َّ
املستوى اإلقليمي يف مجال إبادة نبتات الق َّنب وضبط شحنات
محليا لالستعامل
الق َّنب .ويف كوستاريكاُ ،ي َّ
وجه الق َّنب املزروع ًّ
املحيل يف املقام األول؛ وال ُتص َّدر منه سوى كمية محدودة .كام أنَّ
نسبيا يف كوستاريكا ضبط كميات من الق َّنب القادم
من الشائع ًّ
وجه معظمها إىل السوق املحلية.
من جامايكا وكولومبياُ ،ي َّ
 –375أ َّما الكوكايني والعقاقري االصطناعية فال ُتنتج يف جامايكا.
و ُت َه َّرب املخ ِّدرات من جامايكا وعربها عىل منت السفن البحرية
وبواسطة الشحن الجوي والسعاة ،وبدرجة محدودة بواسطة
الطائرات .ومن العوامل التي تسهم يف االتِّجار باملخ ِّدرات املوقع
الجغرايف االسرتاتيجي لهذا البلد ،وطول سواحله وافتقار جزء كبري
منها إىل الحامية ،وارتفاع أعداد السياح الذين يزورون البلد والحركة
ويهرب الق َّنب والكوكايني من جامايكا
الجوية التي ترافق ذلكَّ .
وعربها أساساً إىل أسواق أملانيا وبلجيكا وكندا واململكة املتحدة
والواليات املتحدة وهولندا ،إضافة إىل غريها من بلدان الكاريبي.
وتشري التقارير إىل أنَّ جامايكا أخذت تربز كنقطة عبور للكوكايني،
عالوة عىل الق َّنب القادم من أمريكا الوسطى إىل الواليات املتحدة.
 –376واستناداً إىل تقارير املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية،
ظ َّلت أمناط االتِّجار بالكوكايني يف أمريكا الوسطى يف عام 2013
عىل ما كانت عليه يف السنوات السابقة .غري أنَّ كوستاريكا
مهمة ،إذ تح َّولت من بل ِد عبو ٍر
أبلغت عن حدوث تغيريات َّ
يف املقام األول إىل نقطة توزيع ثانوي للكوكايني وبلد تخزين
مؤقَّت له متهيداً لتهريبه إىل أماكن أخرى.
 –377وكانت أمريكا الوسطى والكاريبي املنطقة الوحيدة يف
العامل التي ازدادت فيها مضبوطات الكوكايني يف عام  ،2013وذلك
وس ِّجلت أكرب
من  78ط ًّنا يف عام  2012إىل  162ط ًّنا يف عام ُ .2013
مضبوطات الكوكايني يف بنام يف عام  41( 2013ط ًّنا) ،وكوستاريكا
( 20ط ًّنا) .غري أنَّ ذلك ُي َع ُّد أقل بكثري من كميات الكوكايني
املضبوطة يف كوستاريكا ،التي بلغت  26ط ًّنا يف عام  .2014ويف
عام  ،2013أبلغت ترينيداد وتوباغو عن مضبوطات من الكوكايني
بلغ مجموعها  2.3من األطنان )29(.ويف عام  ،2014ضبطت
سلطات الجمهورية الدومينيكية أكرث من  5أطنان من الكوكايني،
مسجلة انخفاضاً عن الكمية املضبوطة يف عام  2013والتي بلغ
ِّ
ً
مجموعها  8أطنان تقريبا ،وهو ما يعود يف جانب منه إىل حاالت
تعطيل نشاط َّ
منظامت االتِّجار .وأفادت فرقة مكافحة املخ ِّدرات
يف سانت فنسنت وجزر غرينادين بحدوث زيادة مفاجئة يف
عمليات إعادة شحن الكوكايني ،وأشارت السلطات إىل أنَّ حجم
االتِّجار باملخ ِّدرات من غوادلوب املجاورة وإليها قد تضاعف
خالل السنوات القليلة املاضية.
(((2

تقرير املخ ِّدرات العاملي .2015

الفصل الثالث -تحليل الوضع العالمي

 –378وأبلغت بنام عن ضبط أكرث من  35ط ًّنا من الكوكايني يف عام
منظامت من َّ
 .2014وما زالت ع َّدة َّ
منظامت االتِّجار باملخ ِّدرات يف
بنام تق ِّدم الدعم اللوجستي إىل َّ
منظامت االتِّجار الدولية لتهريب
الكوكايني إىل بنام بهدف مواصلة توزيعه باتجاه الشامل إىل أمريكا
الوسطى .وتقوم هذه َّ
املنظامت ،التي ترت َّكز عىل طول ساحل بنام
الكاريبي ،بتنسيق استقبال “الزوارق الرسيعة” من ع َّدة َّ
منظامت
ومبجرد وصول هذه الزوارق إىل بنام ،يعاد تزويدها
يف كولومبيا.
َّ
بالوقود و ُتخ َّزن املخ ِّدرات غري املرشوعة يف مواقع نائية عىل طول
هر ُب بعد ذلك باتجاه الشامل.
الساحل ،حيث ُت َّ

(ب) املؤ ِّثرات العقلية
 –379وردت معلومات تشري إىل تزايد إنشاء مختربات
امليثامفيتامني يف أمريكا الوسطى .فعىل مدى السنوات القليلة
رسية كانت تُستخدم لصنع املنشِّ طات
املاضيةُ ،ف ِّككت مختربات ِّ
امليثامفيتامينية يف بليز وجامايكا وغواتيامال ونيكاراغوا وهندوراس.
 –380والحظت الهيئة ندرة البيانات املق َّدمة بشأن صنع
املؤ ِّثرات العقلية واالتِّجار بها وبشأن طبيعة تعاطي هذه املواد
ُّ
الحكومات مج َّدداً
ِ
وتحث الهيئ ُة
ومداه يف معظم بلدان املنطقة.
عىل ا ِّتخاذ مزيد من التدابري من أجل زيادة القدرة الوطنية عىل
جمع البيانات وإجراء تقييامت وطنية لتحديد الطبيعة والحجم
الحقيقيني للمشاكل الناجمة عن توافر املؤ ِّثرات العقلية يف املنطقة.

(ج) السالئف
 –381وردت معلومات أيضاً تفيد بأنَّ منطقة أمريكا الوسطى
دون اإلقليمية شهدت زيادة يف الواردات من املواد الكيميائية
التي ال تخضع للمراقبة الدولية ولكن ُيشتبه يف استخدامها
بصورة غري مرشوعة يف صناعة املخ ِّدرات .وبعد اعتامد ترشيع
ِّ
ينظم استخدام هذه املواد الكيميائية يف العديد من بلدان
املنطقة دون اإلقليمية ،انخفض عدد املحاوالت ا ُملب َّلغ عنها
لترسيب املواد الكيميائية.
 –382ويف بلدان أمريكا الوسطى والكاريبي ،يجري ا ِّتخاذ تدابري
إضافية ملعالجة مشكلة تزايد ترسيب السالئف املستخ َدمة يف
صناعة املخ ِّدرات غري املرشوعة؛ وقد أنشأت بعض البلدان ،مثل
أنتيغوا وبربودا وبربادوس وغرينادا وكوستاريكا ،آليات لتنظيم
استخدام املواد الكيميائية الخاضعة للمراقبة وتوزيعها .غري أنَّ
عملية رصد حركة السالئف وتنظيمها ،يف املنطقة بر َّمتها ،ت َّتسم
بالضعف بسبب ضعف البنية التحتية وعدم كفاية مستوى
ِ
حكومات بلدان
وتشجع الهيئ ُة
املخصصة من الحكومات.
املوارد
َّ
ِّ
أمريكا الوسطى والكاريبي عىل اعتامد ترشيعات جديدة وتعزيز
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الترشيعات القامئة وإنشاء آلية للتعاون اإلقليمي من أجل منع
االتِّجار بالسالئف وترسيبها.
 –383وميكن ِّ
االطالع يف تقرير الهيئة لعام  2015عن تنفيذ
املادة  12من اتفاقية سنة  1988عىل استعراض شامل للحالة فيام
يتعلق مبراقبة السالئف والكيمياويات التي يكرث استخدامها يف
صنع املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية بصفة غري مرشوعة يف املنطقة.

(د) املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية
 –384ال تزال بلدان أمريكا الوسطى والكاريبي ،وخصوصاً
كوستاريكاُ ،تب ِّلغ أيضاً عن املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة .فاستناداً
إىل ما يفيد به نظام اإلنذار املبكر بشأن املؤ ِّثرات النفسانية
الجديدة التابع للمكتب ،واصلت كوستاريكا اإلبالغ يف عام 2015
عن مواد تنتمي إىل فئات الفينيثيالمني والبيبريازين ومواد أخرى.
وميكن أن يؤ ِّدي استخدام هذه املواد إىل عواقب صحية وخيمة،
ألنَّ آثارها عىل جسم اإلنسان غري مفهومة أو معروفة متاماً.
وباﻹضافة إىل ذلك فإنَّ االتِّجار بهذه املواد يطرح تح ِّديات إضافية
أمام سلطات التنظيم الرقايب وإنفاذ القانون.

 –٥التعاطي والعالج
مستقرة
 –385ظ َّلت أمناط تعاطي الق َّنب واتجاهاته يف املنطقة
َّ
إىل ح ٍّد ما .وال يزال مع َّدل انتشار تعاطي الكوكايني يف أمريكا
املتوسط العاملي )30(،إذ ُيق َّدر
الوسطى والكاريبي أعىل من
ِّ
متوسط مع َّدل االنتشار السنوي بنحو  0.6يف املائة يف املنطقتني
ِّ
دون اإلقليميتني عىل السواء .أ َّما فيام يتعلق بتعاطي شبائه
األفيون يف أمريكا الوسطى فإنَّ تقديرات مكتب األمم املتحدة
املعني باملخ ِّدرات والجرمية تشري إىل مع َّدل انتشار سنوي قدره
املتوسط العاملي.
 0.2يف املائة ،وهو أقل من
ِّ
املخدرات يف القارة األمريكية
 –386واستناداً إىل تقرير تعاطي ِّ
لعام  )31(2015فإنَّ أعىل مع َّدل النتشار الق َّنب بني طالب
سجل يف بليز ،بنسبة
املدارس الثانوية يف أمريكا الوسطى ِّ
 15.8يف املائة ،بينام ُس ِّجل أدىن مع َّدل يف هندوراس ،بنسبة تزيد
قلي ًال عن  1يف املائة .أ َّما يف الكاريبي ،فقد أبلغت سانت لوسيا
وس ِّجلت
عن أعىل مع َّدالت انتشار سنوية ،تجاوزت  15يف املائةُ .
مع َّدالت انتشار أقل من  5يف املائة يف كل من أنتيغوا وبربودا
وبربادوس وبنام ودومينيكا والجمهورية الدومينيكية وسانت
( ((3تقرير املخ ِّدرات العاملي .2015
(Inter–American Drug Abuse Control Commission of the ((3
Organization of American States, Report on Drug Use in the
.Americas, 2015
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المخدرات 2015
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

فنسنت وجزر غرينادين وسانت كيتس ونيفيس والسلفادور
وغيانا وهايتي وهندوراس.
املخدرات يف القارة األمريكية
 –387واستناداً إىل تقرير تعاطي ِّ
لعام  2015فإنَّ مع َّدل االنتشار السنوي لتعاطي الكوكايني بني
طالب املدارس الثانوية يف الكاريبي يرتاوح بني  0.5يف املائة
وما يزيد قلي ًال عن  2يف املائة .وأبلغت ستة بلدان (وهي أنتيغوا
وبربودا ،وترينيداد وتوباغو ،وسانت كيتس ونيفيس ،وسانت
لوسيا ،وغرينادا ،وهايتي) ،عن مع َّدل انتشار يق َّدر بنحو  1.5يف
سجلت ثالثة بلدان يف أمريكا الوسطى (بليز وبنام
املائة ،بينام َّ
ُ
والسلفادور) مع َّدالت انتشار بنسبة  1يف املائة .وأبلغ بأنَّ نحو
 50يف املائة من إجاميل الطلب عىل العالج من تعاطي املخ ِّدرات
يف املنطقة يرتبط بتعاطي الكوكايني .كام يأيت الكوكايني يف
املسببة للوفيات الناجمة عن املخ ِّدرات
صدارة املواد الرئيسية ِّ
أو املتصلة بها.
 –388ونسبة تعاطي الكوكايني بني طالب املدارس الثانوية أعىل
بني الذكور يف جميع البلدان ،برصف النظر عن مع َّدل االنتشار
ا ُملب َّلغ عنه .و ُتستثنى من ذلك سانت فنسنت وجزر غرينادين،
حيث ُيق َّدر مع َّدل االنتشار بني الرجال فيها بنسبة  0.58يف املائة،
يف حني تبلغ النسبة  0.69يف املائة بني النساء .ويف غرينادا ،وهي
سجل أعىل مستوى لتعاطي الكوكايني يف الكاريبي،
البلد الذي َّ
تبلغ نسبة تعاطي الذكور إىل اإلناث  32إىل  ،1تليها سانت لوسيا
ثم هايتي وجامايكا ،بنحو  3إىل  .1ويف هندوراس
بنسبة  7إىل َّ ،1
وكوستاريكا ،يفوق عدد متعاطي الكوكايني من الذكور عدد
اإلناث بثالثة أضعاف وأربعة أضعاف ،عىل التوايل)32(.
 –389وتوجد أعىل مع َّدالت انتشار كوكايني “الكراك” ،التي ترتاوح
بني  1.5يف املائة و 2.2يف املائة ،يف أنتيغوا وبربودا ،وبربادوس،
وسجلت
وسانت كيتس ونيفيس ،وسانت لوسيا ،وغرينادا ،وهايتيَّ .
بنام ،وترينيداد وتوباغو ،وجامايكا ،وغيانا مع َّدالت انتشار تبلغ
نحو  1يف املائة .أ َّما أدىن مع َّدالت انتشار (دون  0.5يف املائة) يف
وسجلت
فس ِّجلت يف كوستاريكا وهندوراسَّ .
أمريكا الوسطى ُ
الجمهورية الدومينيكية أدىن مع َّدالت انتشار يف الكاريبي.

 –391وال تزال نسبة تعاطي “اإلكستايس” بني طالب املدارس
الثانوية يف الكاريبي مرتفعة ،حيث ُس ِّجل أعىل مع َّدل انتشار
سنوي ( 3.7يف املائة) يف أنتيغوا وبربودا .أ َّما يف أمريكا الوسطى
فس ِّجل أعىل مع َّدل يف بليز ،عند  2.4يف املائة .وفيام يتعلق مبع َّدل
ُ
َّ
انتشار “اإلكستايس” بني عامة السكان ،أبلغت بليز عن أعىل
معدل يف أمريكا الوسطى ( 0.5يف املائة))34(.
َّ
 –392ومع َّدالت تعاطي املستنشقات عالية بوجه خاص يف
منطقة الكاريبي .فمن ضمن بلدان الكاريبي االثني عرش التي
سجلت  8بلدان مع َّدالت
ق َّدمت معلومات عن تعاطي تلك املوادَّ ،
انتشار تزيد عن  5.9يف املائة ،وهو ما يفوق مع َّدالت االنتشار يف
جميع البلدان األخرى يف نصف الكرة الغريب ،باستثناء الجمهورية
الدومينيكية .أ َّما يف أمريكا الوسطى ،فلوحظت فوارق كبرية بني
سجل أعىل مع َّدل لتعاطي املستنشقات (بليز ،عند
البلد الذي َّ
سجل أدىن مع َّدل (هندوراس ،عند
 5.5يف املائة) والبلد الذي َّ
 0.6يف املائة))35(.
 –393وتؤ ِّدي محدودية املوارد والقدرات املؤسسية يف بلدان
املنطقة إىل فرض قيود كثرية تعيق وضع برامج الوقاية والعالج
من تعاطي املخ ِّدرات وتنفيذها بنجاح يف أمريكا الوسطى
وتقر الهيئة بأنَّ َّمثة مشكلة مركزية تعرتض سبيل
والكاريبيُّ .
تصميم برامج وقاية وعالج ف َّعالة ،وهي االفتقار يف جميع أنحاء
أمريكا الوسطى والكاريبي إىل القدرة عىل جمع البيانات املتعلقة
مبهمة تقييم تلك
باملخ ِّدرات وعدم وجود وكاالت مركزية مك َّلفة َّ
البيانات .وفض ًال عن ذلك ،تسعى الحكومات إىل إقامة توازن
بني األولويات اإلمنائية املتنافسة ورضورة اعتامد تدابري للوقاية
والعالج من تعاطي املخ ِّدرات .وتؤ ِّكد الهيئة مج َّدداً أهمية قيام
الحكومات يف املنطقة با ِّتخاذ خطوات ملموسة لتحسني أطر جمع
البيانات املتعلقة باملخ ِّدرات وتحليلها بغية استخدامها يف تنفيذ
برامج مالمئة للوقاية والعالج تتاح لجميع س َّكان املنطقة.

أمريكا الشاملية

 –390وتالحظ الهيئة مع القلق زيادة تعاطي مادة ميثيلني  –1التط ُّورات الرئيسية
ديوكيس ميثامفيتامني ( ،MDMAواملعروفة عموماً باسم
سيام يف
“إكستايس”) يف بلدان أمريكا الوسطى والكاريبي ،وال َّ
أنتيغوا وبربودا ،وبليز .كام بدأ تعاطي مواد “اإلكستايس” يف
سيام يف منطقتي نيغريل وخليج مونتيغو
االزدياد يف جامايكا ،وال َّ
هرب من
السياحيتني .وال يزال “اإلكستايس” املوجود يف املنطقة ُي َّ
البلدان األوروبية أو ،منذ فرتة أقرب ،من كندا)33(.
(((3
(((3

تقرير املخ ِّدرات العاملي .2015
تقرير املخ ِّدرات العاملي .2014

 –394ظلَّ تعاطي شبائه األفيون أحد التح ِّديات الرئيسية التي
تواجه أمريكا الشاملية (كندا واملكسيك والواليات املتحدة) ،حيث
بلغ مع َّدل االنتشار السنوي اإلقليمي  3.8يف املائة يف عام ،2013
وهذا أعىل بكثري من
املتوسط العاملي البالغ  0.7يف املائة .بيد أنَّ
ِّ
التغي ،األمر الذي اقتىض من
أمناط التعاطي واالتِّجار
استمرت يف ُّ
َّ
(((3
(((3
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حكومات املنطقة أن تك ِّيف سياساتها يف مجال مكافحة املخ ِّدرات
وفقاً لذلك.

وحدثت زيادة أيضاً يف حاالت الوفيات الناجمة عن تناول جرعات
مفرطة من الهريوين املخلوط بالفينتانيل.

 –395وال يزال تعاطي عقاقري الوصفات الطبية أكرب تح ٍّد يواجه
جهود مكافحة املخ ِّدرات يف املنطقة .ففي الواليات املتحدة،
أفادت السلطات االتحادية بأنَّ عدد الوفيات الناجمة عن تعاطي
عقاقري الوصفات الطبية الخاضعة للمراقبة يفوق عدد الوفيات
الناجمة عن تعاطي الهريوين وتعاطي الكوكايني مجتم َعني .وقد
أفىض الطابع املربح للتجارة غري املرشوعة يف عقاقري الوصفات
الطبية يف أمريكا الشاملية إىل ازدياد ضلوع جامعات الجرمية
َّ
املنظمة العابرة للحدود الوطنية يف االتِّجار ،الذي كان يسيطر
عليه صغار ال ُّت َّجار وعصابات الشوارع.

 –399وال يزال الق َّنب أشيع املخ ِّدرات املتعاطاة يف املنطقة،
ويرجع ذلك يف جانب منه إىل توافره بكميات كبرية .و ُيزرع
الق َّنب بصفة غري مرشوعة يف جميع البلدان الثالثة بغرض
تعاطيه محل ًّيا ،وبدرجة أقل بغرض االتِّجار به بني البلدان .ويف
الواليات املتحدةُ ،تعزى الكمية الكبرية املعروضة من الق َّنب
إىل إنتاجه داخل البلد بصفة غري مرشوعة وعىل نطاق واسع،
وتهريبه عىل نطاق واسع من املكسيك ،وإنتاجه وترسيبه
بكميات كبرية من واليات داخل الواليات املتحدة تسمح بإنتاج
الق َّنب لألغراض غري الطبية ومن أجل برامج الق َّنب الطبية.
وقد اشتكت سلطات بعض الواليات من اآلثار الجانبية التي
جراء ترسيب الق َّنب ألغراض االتِّجار من
تصيب أراضيها من َّ
الواليات املجاورة التي أباحت هذا املخ ِّدر لألغراض غري الطبية.
كام أفادت سلطات الواليات املتحدة بحدوث زيادة بنسبة
 62يف املائة بني عامي  2004و 2011يف عدد زيارات أقسام
الطوارئ ألسباب متصلة بتعاطي الق َّنب .ويف عام  2011كان
عدد الزيارات ألقسام الطوارئ بسبب تعاطي الق َّنب ،ضمن
األسباب املتصلة بتعاطي املخ ِّدرات غري املرشوع ،يأيت يف الدرجة
الثانية بعد الزيارات املتصلة بتعاطي الكوكايني.

يسبب خسائر
 –396وال يزال تعاطي عقاقري الوصفات الطبية ِّ
برشية واقتصادية كبرية يف املنطقة؛ وهو أحد األسباب الرئيسية
للوفاة الفجائية ،ويكلف حكومات املنطقة باليني الدوالرات
سنو ًّيا .ويف الواليات املتحدة ،ال يزال عدد الوفيات الناجمة عن
سيام الوفيات املتعلقة بتناول جرعات
تناول جرعات مفرطة ،وال َّ
مفرطة من عقاقري الوصفات الطبية ،يفوق عدد الوفيات الناجمة
عن حوادث املرور ،وبذلك تش ِّكل الوفيات بسبب الجرعات
املفرطة السبب الرئييس الوحيد لحدوث “الوفيات الناجمة عن
اإلصابات” يف البلد .وتُق ِّدر إدارة مكافحة املخ ِّدرات يف الواليات
املتحدة أنَّ تكاليف االستعامل غري الطبي لعقاقري الوصفات
الطبية تزيد وحدها عىل  53بليون دوالر سنو ًّيا.
ومم حفَّز منو السوق غري املرشوعة لعقاقري الوصفات
َّ –397
فرض ضوابط أشد عىل وصف هذه العقاقري ورصفها يف
الطبية ُ
واليات قضائية عديدة يف املنطقة ،مبا يف ذلك من خالل إنشاء
برامج لرصد عقاقري الوصفات الطبية ،وزيادة الرقابة عىل
الصيدليات ،وزيادة التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون؛ رغم أنَّ
هذا النظام ال تزال تشوبه ثغرات كبرية ترجع يف جانب منها إىل
أنَّ نظم املراقبة قامئة عىل صعيد الواليات ال عىل الصعيد الوطني.

 –400ويف املكسيك ،ال تزال عصابات املخ ِّدرات تش ِّكل مصدراً
رئيسيا لألنشطة اإلجرامية مبا فيها القتل واالختطاف والفساد،
ًّ
ً
مستمرا لألمن والنظام العا َّمني يف مناطق كثرية
ا
تهديد
ِّل
ومتث
ًّ
من املكسيك .وباإلضافة إىل ذلكَّ ،مثة دالئل عىل تزايد الصنع
املوجه إىل السوق غري املرشوعة
غري املرشوع للميثامفيتامني َّ
يف الواليات املتحدة .فقد ازداد عدد مختربات امليثامفيتامني
املكتشفة يف املكسيك ازدياداً كبرياً منذ عام  ،2008وازدادت
مضبوطات هذا املخ ِّدر عىل حدود الواليات املتحدة ُمبعامل
ثالثة أضعاف منذ عام .2009

 –398كام ساهم تشديد الضوابط املفروضة عىل توافر شبائه  –2التعاون اإلقليمي

األفيون املوصوفة طب ًّيا يف استمرار بروز الهريوين مج َّدداً ضمن
مواد التعاطي الرئيسية يف أمريكا الشاملية ،بعد سنوات من
االنخفاض يف مع َّدل انتشاره .وكانت الزيادة يف مع َّدل تعاطي
الهريوين واضحة بوجه خاص يف الواليات املتحدة ،حيث شملت
متس عىل نحو متزايد املناطق
املراكز الحرضية ،بل أصبحت ُّ
الريفية ،التي مل تكن تعاين يف املايض من مشكلة تعاطي
املخ ِّدرات عىل نطاق واسع .وقد أبلغ موظفو إنفاذ القانون يف
الواليات املتحدة بأنَّ عصابات املخ ِّدرات املكسيكية أخذت تزيد
من حصتها يف سوق الهريوين غري املرشوع يف الواليات املتحدة،
مستغ َّلة القنوات التقليدية املستخ َدمة لالتِّجار مبخ ِّدرات أخرى.

 –401التعاون اإلقليمي واسع النطاق بني بلدان هذه املنطقة
الثالثة ،و ُيعترب بصفة عامة ف َّعاالً .وهو يشمل عقد مؤمترات قمة
سياسية رفيعة املستوى ،ووضع خطط عمل مشرتكة ،وتبادل
املعلومات االستخبارية ،والقيام بأنشطة مشرتكة إلنفاذ القانون
ومبادرات ملراقبة الحدود.

 –3الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية
عممت وزارة العدل يف الواليات
 –402يف أواخر عام َّ ،2014
املتحدة عىل جميع امل َّدعني العا ِّمني يف البلد “بيان السياسات
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املتعلقة مبشاكل املاريوانا يف أرايض هنود أمريكا” .وتهدف
الوثيقة إىل تقديم إرشادات إضافية حول قيام امل َّدعني العا ِّمني
يف الواليات املتحدة بإنفاذ قانون املواد الخاضعة للمراقبة فيام
يتعلق باملسائل املتصلة بالق َّنب يف األرايض القبلية .وأ َّكدت
الوثيقة مج َّدداً أولويات التنفيذ الثامين التي ح َّددتها وزارة
العدل يف مذكرتها الصادرة يف عام  )36(2013إىل امل َّدعني العا ِّمني
يف الواليات املتحدة ،وأق َّرت بانطباق هذه األولويات عىل أرايض
املحميات واألرايض القبلية ،التي يتجاوز كثري منها حدود الواليات
واملقاطعات االتحادية.
 –403ويف كانون األول/ديسمرب  2014رفعت واليتا أوكالهوما
ونرباسكا ،املجاورتان لوالية كولورادو ،دعوى قضائية عىل والية
كولورادو أمام املحكمة العليا للواليات املتحدة ِّ
لحث هذه املحكمة
عىل حظر استحداث إطار تنظيمي لصناعة الق َّنب .وتحتج وِاليتا
نرباسكا وأوكالهوما بأ َّنه بسبب حظر الحكومة االتحادية للق َّنب
مبوجب قانون املواد الخاضعة للمراقبة فإنَّ الواليات ال يجوز لها أن
تترصف مبا يخالف ذلك الحظر بإنشاء إطار تنظيمي من أجل إباحة
َّ
الحجج التي أديل بها تأييداً لهذه الدعوى أنَّ الجهود
الق َّنب .ومن ُ
الرسمية التي تبذلها كولورادو لتنظيم صناعة الق َّنب القانونية تجعل
قوانني الوالية يف تضارب مع القوانني االتحادية والدولية بشأن
تحتج الواليتان كلتاهام بأنَّ تنظيم
املخ ِّدرات .وعالوة عىل ذلكُّ ،
كولورادو الرسمي لالستعامل الرتفيهي للق َّنب يفرض عبء اإلزعاج
عىل الواليات املجاورة ،بسبب حدوث زيادة يف االتِّجار باملخ ِّدرات.
عد يف ما إذا كانت ستقبل الدعوى.
ومل تبت املحكمة العليا َب ُ
وتكرر الهيئة رأيها الذي مفاده أنَّ التدابري امل َّتخذة يف
–404
ِّ
مختلف الواليات يف الواليات املتحدة للسامح قانوناً بإنتاج الق َّنب
وبيعه وتوزيعه ألغراض غري طبية وغري علمية تتعارض مع أحكام
املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات .وتو ُّد الهيئة مرة أخرى أن
تنص عىل أ َّنه ينبغي
تنبه إىل أنَّ اتفاقية سنة  1961بصيغتها املع َّدلة ُّ
ِّ
لألطراف يف االتفاقية ا ِّتخاذ ما قد يلزم من تدابري ترشيعية وإدارية
من أجل “قرص إنتاج املخ ِّدرات وصنعها وتصديرها واستريادها
وتوزيعها واالتِّجار بها واستعاملها وحيازتها عىل األغراض الطبية
والعلمية دون سواها” .وقرص استخدام املواد الخاضعة للمراقبة
عىل األغراض الطبية والعلمية دون سواها هو مبدأ أسايس يقع
يف صميم اإلطار القانوين للمراقبة الدولية للمخ ِّدرات وال يجوز
الخروج عليه .وبرصف النظر عن كون الدول اتحادية أو وحدوية
فإنَّ جميع األطراف يف االتفاقيات يقع عىل عاتقها التزام قانوين
بإنفاذ وتطبيق أحكام االتفاقية ،كل منها يف إقليمه.
 –405ويف شباط/فرباير  ،2015أعلنت حكومة الواليات املتحدة
أنَّ ميزانية عام  2016املق َّدمة من الرئيس إىل الكونغرس ستطلب
(((3
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مستويات غري مسبوقة من التمويل العمومي من أجل “التدابري
الصحية ملواجهة استعامل املخ ِّدرات غري املرشوع” يزيد مجموعها
خصص من هذا املبلغ  12بليون دوالر
عىل  25بليون دوالر .وس ُي َّ
من األموال االتحادية لتمويل مبادرات خفض الطلب ،وهو
ما ميثِّل زيادة تتجاوز  760مليون دوالر مقارنة مبيزانية عام 2015
وخ ِّصص من متويل عام  2016املذكور مبلغ
املق َّدمة من الرئيسُ .
 133مليون دوالر لتكثيف الجهود الرامية إىل الح ِّد من تعاطي
املقرر متويلها تدابري وقائية
شبائه األفيون .وتشمل املبادرات َّ
من قبيل تعزيز وزيادة قابلية التشغيل املشرتك لربامج الواليات
املتعلقة برصد عقاقري الوصفات الطبية ،وتوسيع آليات التخلص
وسيق َّدم متويل إضايف إىل مراكز
من عقاقري الوصفات الطبيةُ .
مكافحة األمراض والوقاية منها ،من أجل دراسة تدابري الح ِّد من
الوفيات الناجمة عن تعاطي جرعات مفرطة من الهريوين ،ولتوفري
املتدخلني وتدريبهم عىل استخدامه ،وهو دواء
النالوكسون ألول
ِّ
ُيستخدم إلحداث مفعول رسيع مضاد آلثار الجرعات املفرطة من
املخصصة أيضاً لتوفري
وسيستعان بجزء من األموال َّ
شبائه األفيونُ .
العالج من تعاطي مواد اإلدمان لكل نزالء السجون االتحادية
املؤهلني ،من خالل املكتب االتحادي للسجون التابع لوزارة العدل.
َّ
 –406ويف متوز/يوليه  2015أعلنت وزارة الصحة الكندية أ َّنها
عاكفة عىل إعادة النظر يف اشرتاط وصفة طبية للحصول عىل
النالوكسون .وتأيت هذه املبادرة يف وقت يستم ُّر فيه ازدياد
تعاطي الجرعات املفرطة من شبائه األفيون يف جميع أنحاء
البالد .ويف خطوة أوىل نحو تيسري الحصول عىل هذا الدواء،
كانت الحكومة االتحادية منخرطة يف مشاورات مع السلطات
الصحية يف املقاطعات واألقاليم بغية جمع معلومات عن
استخدام النالوكسون ،وخصوصاً فيام يتعلق باحتامل السامح
لطائفة أوسع من االختصاصيني املهنيني ،ومن بينهم أول
املتدخلني ،بحقن املرىض بالنالوكسون.
ِّ
 –407ويف آب/أغسطس  ،2015أعلنت إدارة الواليات املتحدة
عن تخصيص مبلغ  13.4ماليني دوالر لتمويل الربنامج الخاص
مبناطق االتِّجار الكثيف باملخ ِّدرات (برنامج مناطق االتِّجار
الكثيف) ،الذي يرمي إىل ضامن التنسيق بني أجهزة إنفاذ القانون،
عىل املستوى االتحادي ومستوى الواليات وعىل الصعيدين
املحيل والقبيل ،التي تعمل يف مناطق تعترب حاسمة األهمية
خصص من إجاميل
وسي َّ
يف مجال االتِّجار باملخ ِّدرات يف البلدُ .
هذا االستثامر مبلغ  5ماليني دوالر لتمويل الجهود الرامية إىل
الح ِّد من االتِّجار بالهريوين وتعاطيه ،منها مليونان و 500ألف
دوالر لتمويل ‘اسرتاتيجية التص ِّدي للهريوين’ ،التي هي رشاكة
بني خمسة برامج إقليمية تابعة لربنامج مناطق االتِّجار الكثيف
تهدف إىل التص ِّدي لخطر الهريوين الشديد الذي يواجه تلك
املجتمعات املحلية ،من خالل إقامة رشاكات يف مجال الصحة
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وجه
سي َّ
العامة والسالمة العامة بني  15والية .وفض ًال عن ذلكُ ،
مبلغ  1.3مليون دوالر من أموال برنامج مناطق االتِّجار الكثيف
إىل خمسة برامج إقليمية تابعة للربنامج املذكور تقع عىل طول
الحدود بني الواليات املتحدة واملكسيك ،بغية تحسني التحقيقات
حول َّ
املنظامت اإلجرامية العابرة للحدود الوطنية الكبرية ،والح ِّد
من تدفُّق املخ ِّدرات الخطرة ،مبا فيها الهريوين وامليثامفيتامني،
عرب الحدود ،ومنع تناول املخ ِّدرات غري املرشوع يف املجتمعات
املحلية الواقعة عىل الحدود .وأخرياً ،سوف ُيستخدم ما يناهز
 500 000دوالر للتص ِّدي للتح ِّديات التي يطرحها تناول العقاقري
غري املرشوع يف األرايض القبلية يف ست واليات ،من خالل التحقيق
بشأن َّ
ُّ
تستغل املجتمعات املحلية القبلية لالتِّجار
املنظامت التي
باملخ ِّدرات الخطرة وتوزيعها ،وتفكيك هذه َّ
املنظامت.
 –408ويف املكسيك ،تواصل السلطات الصحية ا ِّتخاذ تدابري
لزيادة فرص الحصول لألغراض الطبية عىل املواد الخاضعة
للمراقبة .ويف حزيران/يونيه  ،2015أعلن رئيس اللجنة االتحادية
للحامية من املخاطر الصحية إنشاء نظام إلكرتوين للوصفات
الطبية من أجل تيسري الحصول عىل املورفني للمرىض الذين
يتعي عىل
يعانون من آالم شديدة .ففي إطار النظام السابق كان َّ
األطباء الذين يرغبون يف وصف املورفني أن يلجؤوا إىل املكاتب
التابعة للجنة املذكورة للحصول عىل رمز رشيطي إلقرار صحة
وصفات املورفني ،ونتيجة لذلك مل يصدر بالفعل سوى عدد قليل
من الوصفات .وأعربت وزارة الصحة املكسيكية عن ثقتها بأنَّ
النظام القائم الجديد سيساعد عىل تذليل العقبات التي تحول
دون توافر املورفني لعالج اآلالم الحادة.
 –409ويف آب/أغسطس  2015أعلن وزير الصحة يف كندا عن
إجراء تغيريات تنظيمية من أجل إخضاع نبات املرميية الشافية
) )Salvia divinorumومستحرضاته ومشتقاته للمراقبة يف إطار
الجدول الرابع من قانون العقاقري واملواد الخاضعة للمراقبة ،وأنَّ
كل األنشطة التي تتع َّدى الحيازة البسيطة ستكون غري مرشوعة
ما مل تكن مأذوناً بها مبوجب الئحة أو إعفاء .وسيم ِّكن إدراج
املرميية الشافية يف الجدول الرابع أجهزة إنفاذ القانون من ا ِّتخاذ
إجراءات إزاء األنشطة املشبوهة غري املرشوعة املتعلقة بتلك املواد.
 –410ويف حزيران/يونيه  2015دخل قانون احرتام املجتمعات
حيز النفاذ يف كندا .ويع ِّدل هذا الترشيع قانون العقاقري
املحلية ِّ
واملواد الخاضعة للمراقبة ،ويضع معايري مح َّددة يجب عىل
مق ِّدمي طلبات الحصول عىل إعفاء للقيام بأنشطة تتعلق مبواد
غري مرشوعة يف “موقع استهالك مراقب” أن يستوفوها ليك
يتس َّنى لوزارة الصحة الكندية أن تنظر يف طلب اإلعفاء .ويوجد
حاليا موقع واحد لالستهالك املراقب ،ولكن تلقَّت وزارة
يف كندا ًّ
الصحة الكندية طلبات إضافية إلنشاء غرف الستهالك العقاقري
حاليا النظر فيها.
ويجري ًّ
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 –411ويف حزيران/يونيه  2015أصدرت املحكمة العليا يف كندا
حكمها يف قضية ر .ضد سميث ،املتعلقة بتعريف املاريوانا الوارد
يف برنامج الق َّنب الطبي يف كندا الذي كان حتى ذلك الوقت يقرص
االستخدام املرشوع للق َّنب عىل “العشبة املجفَّفة” .وعم ًال بذلك
املرخص لهم بحيازة الق َّنب واستهالكه
الحكم ،يجوز اآلن لألفراد َّ
مبوجب الئحة استخدام املاريوانا لألغراض الطبية أن يحوزوا
مشتقات الق َّنب الستعاملهم الشخيص ،باإلضافة إىل عشبة الق َّنب
املج َّففة أو بدالً منها.
 –412ويف حزيران/يونيه  2015أيضاً ،أعلنت وزارة الصحة
يف كندا إدخال تعديالت عىل الئحة مراقبة املخ ِّدرات والئحة
استخدام املاريوانا لألغراض الطبية ،بغية زيادة تعزيز الصحة
وتلبي التدابري الجديدة الطلبات املق َّدمة
والسالمة العا َّمتنيِّ .
من هيئات إصدار الرتاخيص الطبية للحصول عىل املزيد من
املعلومات عن الطريقة التي يصدر بها األطباء اإلذن باستخدام
الق َّنب .وتقيض الالئحة بأن يق ِّدم منتجو الق َّنب لألغراض الطبية
املرخَّ ص لهم تقارير فصلية إىل هيئات الرعاية الصحية التي متنح
الرتاخيص عن الطريقة التي ُيصدر بها األطباء املامرسون يف مجال
الرعاية الصحية أذونَ استخدام الق َّنب .وس ُتق َّدم هذه التقارير
واملمرضات يف األقاليم
للهيئات التي متنح الرتاخيص لألطباء
ِّ
واملقاطعات ،بنا ًء عىل طلب تلك الهيئات ،األمر الذي سيتيح لها
رصد املامرسات املهنية ألعضائها بقدر أكرب من الفعالية.
 –413ويف أيار/مايو  ،2015أعلنت الحكومة الكندية أ َّنها تق ِّدم
للمعهد الكندي للمعلومات الصحية ما يزيد عىل  4ماليني دوالر
كندي عىل مدى خمس سنوات لوضع نهج وطني م َّتسق لرصد
ومراقبة تعاطي عقاقري الوصفات الطبية ،بالتعاون مع املقاطعات
واألقاليم والجهات املعنية األخرى ،من أجل تطوير وتعزيز جمع
البيانات ونرشها واملساهمة يف إعداد تقرير وطني عن املراقبة.
 –414ومن أجل التص ِّدي للخطر املستمر الذي يه ِّدد الصحة العامة
من ج َّراء تعاطي عقاقري الوصفات الطبية ،واصلت السلطات يف كندا
والواليات املتحدة تنظيم “أيام اسرتداد عقاقري الوصفات الطبية”.
ويف ترشين الثاين/نوفمرب  ،2014أفادت إدارة مكافحة املخ ِّدرات يف
الواليات املتحدة بأ َّنها جمعت عىل مدى السنوات األربع السابقة
تم فيها تنظيم مبادرات االسرتداد أكرث من  2 400طن من
التي َّ
الكميات غري املرغوب فيها من عقاقري الوصفات الطبية.

 –4الزراعة واإلنتاج والصنع واالتِّجار
(أ)

املخ ِّدرات

 –415ال تزال هناك بلدان ش َّتى يرد منها الهريوين الذي يجري
االتِّجار به وتعاطيه يف أمريكا الشاملية .ويش ِّكل الهريوين األفغاين،
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هرب يف معظم األحوال عرب إيران (جمهورية–اإلسالمية)
الذي ُي َّ
وباكستان والهند ،نسبة  90يف املائة تقريباً من الهريوين املتعاطى
يف كندا ،يف حني أنَّ معظم الهريوين املتعاطى يف الواليات املتحدة
هرب عرب الحدود بني
ُيجلب من املكسيك وأمريكا الجنوبية و ُي َّ
الواليات املتحدة واملكسيك .غري أنَّ املكتب املعني باملخ ِّدرات
والجرمية يفيد بأنَّ الحصة من السوق للهريوين املصنوع يف
أفغانستان واملتعاطى يف الواليات املتحدة قد تكون يف ازدياد.
 –416وتفيد إدارة مكافحة املخ ِّدرات بأنَّ التهديد الذي يش ِّكله
سيام يف
الهريوين يتزايد يف جميع أنحاء الواليات املتحدة ،وال َّ
املنطقتني الشاملية الرشقية والشاملية الوسطى .واستناداً إىل
التقارير الواردة من أجهزة إنفاذ القانون ،يبدو أنَّ توافر الهريوين
آخذ يف االزدياد .وقد ازدادت مضبوطات الهريوين يف الواليات
املتحدة بنسبة  81يف املائة عىل مدى خمس سنوات ،وذلك من
كمية تزيد قلي ًال عن  2 763كيلوغراماً (كغ) يف عام  2010إىل أكرث
متوسط
من  5 000كغ يف عام  .2014وخالل الفرتة نفسها ،ازداد ِّ
حجم ضبطيات الهريوين من  0.86كغ إىل  1.74كغ .وتضاعف عدد
األشخاص الذين ُألقي عليهم القبض يف قضايا تتصل بالهريوين بني
عام  2007وعام  ،2014وتجاوز للمرة األوىل يف عام  2014عدد
األشخاص الذين ُألقي عليهم القبض يف قضايا تتصل بالق َّنب.
 –417وبلغت مضبوطات الهريوين التي أبلغت عنها السلطات
يف املكسيك ما يزيد عىل  386كغ يف عام  .2014كام زادت
عصابات املخ ِّدرات املكسيكية حصتها يف سوق الهريوين غري
املرشوع يف الواليات املتحدة ،وهي اآلن أبرز امل َّتجِرين بالهريوين
عىل مستوى البيع بالجملة يف ع َّدة مدن كربى يف البلد .كام ارتفع
عدد ضبطيات الهريوين والكميات املضبوطة منه ارتفاعاً حا ًّدا
عىل الحدود مع املكسيك ،من  846كغ ضُ بطت يف  295حادث ًة يف
عام  2009إىل  2 196كغ ضُ بطت يف  580حادث ًة يف عام .2013
وأ َّدى ازدياد تهريب الهريوين املكسييك والكولومبي إىل الواليات
املتحدة عرب الحدود املكسيكية إىل حدوث تغيري يف أمناط االتِّجار
بالهريوين ،إذ أصبحت الواليات الغربية يف الواليات املتحدة
تتح َّول إىل أماكن عبور رئيسية لهذا العقار.
استمرت جهود إبادة خشخاش األفيون.
 –418ويف املكسيك،
َّ
ويفيد املكتب بأنَّ املكسيك أبادت  14 662هكتاراً من األرايض
املزروعة بخشخاش األفيون يف عام  ،2013وهو ما ميثِّل انخفاضاً
قدره  7يف املائة منذ عام .2012
 –419وال يزال معظم الكوكايني املتاح يف الواليات املتحدة
هرب عرب الحدود املكسيكية ،وبقد ٍر أقل عرب
ُينتج يف كولومبيا و ُي َّ
الكاريبي .وعىل الرغم من أنَّ الكوكايني ال يزال متاحاً عىل نطاق
واسع يف جميع أنحاء الواليات املتحدة ،فقد ظلَّ توافره يف
انخفاض مستم ٍّر منذ عام  ،2007وتر َّكزت أكرب أسواقه عىل امتداد

الساحل الرشقي للبلد .وعىل سبيل املثال ،أبلغت املكسيك عن
ضبط ط َّنني و 800غرام من الكوكايني يف عام  ،2014وهو ما ميثِّل
انخفاضاً قدره  11يف املائة مقارن ًة بعام .2013
 –420ويعزو موظفو إنفاذ القانون يف املنطقة تراجع توافر
الكوكايني إىل تراجع زراعة شجرية الكوكا يف البلدان املنتجة يف
وتغي أمناط التعاطي،
أمريكا الجنوبية ،ونجاح جهود إنفاذ القانونُّ ،
والنزاعات بني الجامعات اإلجرامية العابرة للحدود الوطنية.
 –421وعىل الرغم من انخفاض مضبوطات عشبة الق َّنب يف
الواليات املتحدة واملكسيك ،حافظ الق َّنب عىل مركزه بوصفه
املخ ِّدر غري املرشوع األوسع توافراً وتعاطياً يف أمريكا الشاملية.
محليا،
استمر إنتاج الق َّنب
 –422ويف جميع البلدان الثالثة،
ًّ
َّ
ُهرب
وال َّ
سيام زراعته يف األماكن املغلقة واألرايض الخاصة .كام ت َّ
كميات كبرية من هذا املخ ِّدر إىل الواليات املتحدة من املكسيك،
وظ َّلت كمية املضبوطات عند مستوى يرتاوح بني  1.3مليون كغ
و 1.4مليون كغ يف السنة .وتشمل أساليب التهريب استخدام
أنفاق تحت األرض ،وحاويات شحن ،وحجريات خف َّية يف املركبات
الخاصة .وتق ِّدر السلطات املكسيكية أ َّنه من بني كمية  868ط ًّنا
من الق َّنب التي ضُ بطت يف املكسيك يف عام  2014كانت نسبة
تزيد قلي ًال عىل  84يف املائة مع َّدة لالستهالك املحيل ،بينام كانت
نسبة تزيد عىل  15يف املائة مع َّدة لالتِّجار بها إىل الواليات املتحدة.
 –423واستناداً إىل ما تفيد به إدارة مكافحة املخ ِّدرات ،أبلغت
الواليات املجاورة للواليات التي ُأبيح فيها الق َّنب لألغراض غري
الطبية عن حدوث آثار جانبية بسبب تهريب هذا املخ ِّدر إىل
واليتها القضائية .وكشفت إدارة مكافحة املخ ِّدرات أيضاً بأنَّ
تقض عىل وجود سوق غري
إباحة الق َّنب يف بعض الواليات مل ِ
مرشوعة لهذا املخ ِّدر يف تلك الواليات ،بسبب ارتفاع الرضائب
والقيود األخرى التي تفرضها الواليات عىل الق َّنب املرشوع.
ُ –424وأبلِغ أيضاً عن استمرار ارتفاع املحتوى من
الترتاهيدروكانابينول يف الق َّنب املضبوط يف املنطقة .فقد أفادت
إدارة مكافحة املخ ِّدرات ،يف موجز تقييمها الوطني لخطر
املخ ِّدرات لعام  ،2014بحدوث زيادة يف قوة مفعول الق َّنب،
حيث ارتفعت مستويات الترتاهيدروكانابينول من  3.96يف املائة
متوسط قوة املفعول إىل  12.55يف املائة يف
يف عام  1995ليصل ِّ
عام َ .2013
وتثَّل اتجاه متزايد آخر يف إنتاج وتعاطي مر َّكزات
الق َّنب من خالل استخالص الترتاهيدروكانابينول من نبتات الق َّنب،
األمر الذي ميكن أن ُينتج مستويات من الترتاهيدروكانابينول تصل
إىل  80يف املائة.
واستمر بروز االتِّجار باملخ ِّدرات املخلوطة بالفينتانيل
–425
َّ
سيام يف
باعتباره خطراً كبرياً يه ِّدد الصحة العامة يف املنطقة ،ال َّ
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كندا والواليات املتحدة .ففي كندا ،كشفت رشطة الخ َّيالة امللكية
الكندية طريقتني رئيسيتني يتس َّلل بهام هذا املخ ِّدر إىل سوق
املخ ِّدرات غري املرشوعة :األوىل هي ترسيب منتجات الفينتانيل
الصيدالنية (وهي أساساً رقع الصقة توضع عىل الجلد) من قنوات
العرض والتوزيع املحلية إىل التجارة غري املرشوعة ،والثانية هي
تهريب الفينتانيل املطابق للمعايري الصيدالنية ونظائره إىل
املترضر
كندا .وأشارت سلطات إنفاذ القانون يف غرب كندا،
ِّ
بوجه خاص من االتِّجار بالفينتانيل ،إىل أنَّ املصدر الرئييس لهذه
سيام الصني) ،حيث تقوم جامعات إجرامية
املادة هو آسيا (وال َّ
َّ
منظمة بتهريب الفينتانيل إىل مقاطعة كولومبيا الربيطانية،
ومن هناك تواصل تهريبه نحو الرشق إىل مقاطعات أخرى ،وال
سيام مقاطعة ألربتا.
َّ
هرب الفينتانيل يف العادة يف شكل مسحوق ،وكثرياً
 –426و ُي َّ
ما ُيخلط مبخ ِّدرات غري مرشوعة (أساساً الهريوين) وأقراص
رسية
مخ ِّدرات اصطناعية غري مرشوعة مصنوعة يف مختربات ِّ
محلية ،تباع يف كثري من األحيان يف شكل أقراص أوكسيكودون
مق َّلدة .واستناداً إىل البيانات الواردة من دائرة تحليل املخ ِّدرات
التابعة لوزارة الصحة الكندية ،ازداد عدد ضبطيات الفينتانيل يف
كندا مبا يربو عىل  30ضعفاً خالل خمس سنوات ،من  29ضبطي ًة
يف عام  2009إىل  894ضبطي ًة يف عام  .2014ويف الواليات
املتحدة ،صدر تحذير عىل مستوى البلد بشأن الفينتانيلُ ،وصف
فيه االتِّجار بهذه املادة بأ َّنه تهديد للصحة والسالمة العا َّمتني.
وأبلغت إدارة مكافحة املخ ِّدرات بأنَّ معظم الوفيات الناجمة عن
يسببها الفينتانيل املصنوع
تناول الفينتانيل يف الواليات املتحدة ِّ
املرسب .وال تزال مضبوطات
رس ًّيا وليس الفينتانيل الصيدالين
ِّ
َّ
هذه املادة يف ازدياد ،وقد ح َّددت سلطات إنفاذ القانون بعض
االتجاهات يف هذا الصدد ،من قبيل تهريب هذا املخ ِّدر يف
حجريات خف َّية يف مركبات الخدمة الرياضية.

(ب) املؤ ِّثرات العقلية
 –427استناداً إىل طائفة واسعة من املؤرشات ،من بينها البيانات
املتعلقة باملضبوطات وتقارير أجهزة إنفاذ القانون واملعلومات
املحلية عن العالج ،أشارت إدارة مكافحة املخ ِّدرات إىل استمرار
تنامي مستويات االتِّجار بامليثامفيتامني وتعاطيه عىل نطاق واسع
يف الواليات املتحدة .ويشري “موجز تقييم مخاطر املخ ِّدرات عىل
الصعيد الوطني لعام  ،”2014الصادر عن إدارة مكافحة املخ ِّدرات،
إىل أنَّ زهاء  32يف املائة من الهيئات التي أرسلت ردوداً أشارت إىل
أنَّ امليثامفيتامني يش ِّكل أكرب خطر من أخطار املخ ِّدرات يف مناطقها.
 –428وذكرت سلطات الواليات املتحدة أنَّ معظم امليثامفيتامني
هرب
املتاح يف الواليات املتحدة مصنوع يف املكسيك .ويف حني ُي َّ
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معظم امليثامفيتامني إىل الواليات املتحدة يف شكل مسحوق أو
سائل بعد تخفيفه
ب َّلورات ،يتزايد تهريبه عرب الحدود يف شكل ٍ
يف مذيب سائل ،األمر الذي يجعل اكتشافه أصعب .وتجسيداً
لهذا االتجاه ،وصلت مضبوطات امليثامفيتامني التي أبلغت عنها
املكسيك يف عام  2014إىل  19.7ط ًّنا ،بزيادة  34يف املائة عىل
الكمية املب َّلغ عنها يف عام  .2013وأبلغ هذا البلد أيضاً عن زيادة
تم تفكيك
تم تفكيكها ،حيث َّ
يف عدد مختربات امليثامفيتامني التي َّ
سيام يف واليات سينالوا وغرييرو
 131مخترباً ِّ
رس ًّيا يف عام  ،2014وال َّ
وميتشواكان .وقد ُوصِ فت املكسيك أيضاً بأ َّنها مصدر للميثامفيتامني
الب َّلوري الذي يضبط يف رشق آسيا وجنوب رشقها وأوقيانوسيا.

(ج) السالئف
 –429ال تزال املختربات الصغرية التي تستخدم مستحرضات
اإليفيدرين والسودوإيفيدرين تسيطر عىل صنع امليثامفيتامني
يف الواليات املتحدة .ففي عام  2014أفادت الواليات املتحدة
بحدوث انخفاض يف الصنع املحيل للميثامفيتامني ،ميكن أن ُيعزى
إىل حدوث زيادة يف عرض امليثامفيتامني املصنوع يف املكسيك.
 –430وميكن ِّ
االطالع يف تقرير الهيئة لعام  2015عن تنفيذ
املادة  12من اتفاقية سنة  1988عىل استعراض شامل للحالة فيام
يتعلق مبراقبة السالئف والكيمياويات التي يكرث استخدامها يف
صنع املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية بصفة غري مرشوعة يف املنطقة.

(د) املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية
 –431عىل الرغم من حدوث انخفاض طفيف يف توافر املؤ ِّثرات
سيام الكاثينونات وشبائه الق َّنبني
النفسانية الجديدة ،وال َّ
االصطناعية ،ما زالت هذه املواد تش ِّكل تح ِّدياً كبرياً أمام جهود
مكافحة املخ ِّدرات يف املنطقة ،التي هي إحدى أكرب أسواق
املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة يف العامل وأكرثها تن ُّوعاً .ويجري يف
كندا والواليات املتحدة معظم صنع املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة
واالتِّجار بها وتعاطيها يف املنطقة ،وتفيد التقارير بأنَّ مضبوطات
املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة تضاعفت ثالث مرات يف هذين
البلدين بني عامي  2010و .2013ومن التح ِّديات الكبرية استمرا ُر
توافر هذه املواد عىل نطاق واسع يف البلدين املذكورين كليهام
من خالل منافذ البيع بالتجزئة ،وكذلك من خالل شبكة اإلنرتنت.
 –432ومن أجل مواجهة الخطر الذي متثِّله املؤ ِّثرات النفسانية
الجديدة ،واصلت حكومات املنطقة االستفادة من اآلليات
الترشيعية واإلدارية وآليات إنفاذ القانون إلزالة هذه املواد من
السوق والتحقيق مع األفراد املسؤولني عن صنعها واالتِّجار بها
قضائيا.
ومالحقتهم
ًّ
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 –5التعاطي والعالج
 –433ال يزال الق َّنب أشيع املخ ِّدرات املتعاطاة يف أمريكا
الشاملية بني الس َّكان الذين ترتاوح أعامرهم بني  15و 64عاماً،
حيث بلغت مع َّدالت انتشاره السنوية  11.6يف املائة .ويفيد
املكتب بأنَّ تعاطي الق َّنب يف الواليات املتحدة يتزايد ،مبا يف ذلك
بني طالب املدارس الثانوية ،حيث ارتفع مع َّدل االنتشار السنوي
بني هؤالء من  24.7يف املائة يف عام  2012إىل  25.8يف املائة يف
عام .2013
تسجل أعىل مع َّدل للوفيات
 –434وال تزال أمريكا الشاملية ِّ
سجلت  43 300حالة يف
املتصلة باملخ ِّدرات يف العامل ،حيث َّ
مبتوسط
عام  ،2013مبع َّدل  136.8حال ًة لكل مليون نسمة ،مقارنة ِّ
عاملي تقديري يرتاوح بني  40.8و 50.5حال ًة لكل مليون نسمة.
ويف عام  ،2013حدثت  40 239حالة وفاة متصلة باملخ ِّدرات
يف الواليات املتحدة وحدها ،متثِّل حالة وفاة واحدة بني كل
خمس وفيات متصلة باملخ ِّدرات يف العامل .واستناداً إىل البيانات
الصادرة يف كانون الثاين/يناير  2015من مكتب السياسات
الوطنية ملكافحة املخ ِّدرات التابع للبيت األبيض ،بلغت نسبة
الزيادة العامة يف الوفيات الناجمة عن تعاطي جرعات مفرطة
من املخ ِّدرات يف الواليات املتحدة  6يف املائة منذ عام .2012
طبيا
ويف حني ظ َّلت الوفيات املتصلة بشبائه األفيون املوصوفة ًّ
نسبيا ،بزيادة قدرها  1يف املائة من عام  2012إىل
مستقرة ًّ
َّ
عام  ،2013زاد مع َّدل الوفيات املتصلة باملخ ِّدرات األخرى زيادة
كبرية .فقد شهد عدد الوفيات املتصلة بتعاطي جرعات مفرطة
من الكوكايني يف عام  2013زيادة بنسبة  12يف املائة مقارنة بعام
سجلت أكرب زيادة
 .2012وكانت الوفيات املتصلة بالهريوين قد َّ
بني عدد الوفيات املتصلة بتعاطي جرعات مفرطة .فقد زادت
الوفيات املتصلة بتناول جرعات مفرطة من الهريوين بنسبة  39يف
املائة من عام  2012إىل عام  ،2013وهي السنة الثالثة عىل التوايل
ُسجل فيها زيادة يف عدد الوفيات .وتع ِّلل اإلدارة األمريكية
التي ت َّ
طبيا
استقرار عدد الوفيات املتصلة بشبائه األفيون املوصوفة ًّ
بحمالت الوقاية وتشديد تدابري املراقبة عىل املامرسات امل َّتبعة يف
تحرير الوصفات الطبية ورصفها.
 –435واستناداً إىل املعلومات املق َّدمة من حكومة الواليات
املتحدة واملستندة إىل الدراسة االستقصائية الوطنية الستعامل
العقاقري والصحة لعام  ،2013كان عدد األشخاص املحتاجني للعالج
من تعاطي املخ ِّدرات يف البلد يف عام  2014هو  7.6ماليني شخص.
 –436وال تزال آثار تعاطي الهريوين عىل الصحة العامة يف
الواليات املتحدة تتزايد ،مع انتشار التعاطي من قاعدته الحرضية
التقليدية إىل الضواحي الحرضية واملناطق الريفية .ويف الفرتة من
املسجلة املتصلة بتناول جرعات
 2010إىل  2013زاد عدد الوفيات َّ

مفرطة من الهريوين مبا يقارب ثالثة أمثاله ،فبلغ  8 620حال ًة يف
عام  ،2013عىل الرغم من أنَّ مسؤويل الصحة العامة يفرتضون
أنَّ العدد الحقيقي للوفيات أعىل من ذلك بكثري ،ألنَّ الهريوين
ُيستقلب رسيعاً إىل مورفني ويصعب كشفه .ويفيد املسؤولون يف
الواليات املتحدة بأنَّ األسباب املمكنة لهذه الزيادة تشمل حدوث
زيادة عامة يف عدد متناويل الهريوين؛ وبيع شحنات من هذا
معينة؛ وحدوث زيادة يف
املخ ِّدر ذات درجة نقاء أعىل يف أسواق َّ
املتمرسني به ،ومن بينهم من
عدد متناويل الهريوين الجدد غري
ِّ
طبيا أو بدالً منها؛
يتناول الهريوين لدعم شبائه األفيون املوصوفة ًّ
ووجود مواد سا َّمة مثل الفينتانيل يف الهريوين املستهلك.
استمر تزايد الوفيات املتصلة
 –437ويف كندا والواليات املتحدة
َّ
بتعاطي الفينتانيل ،حيث ت ِّ
ممن يتعاطون املخ ِّدرات
ُوف العديد َّ
بغرض الرتويح عن النفس من ج َّراء أخذ جرعات مفرطة من
سيام األوكسيكودون) كانوا يجهلون أ َّنها
شبائه األفيون (وال َّ
مخلوطة بالفينتانيل .وتفيد إدارة مكافحة املخ ِّدرات بأنَّ األفراد
الذين تعاطوا الجرعات املفرطة من الفينتانيل ميثِّلون فئات
س َّكانية متن ِّوعة من جميع مناطق الواليات املتحدة وجميع
الفئات العمرية ومن الجنسني كليهام ،ويشملون مستعملني
جدداً ومستعملني أكرث خربة عىل السواء.
 –438ويف حني وصفت الرابطة الكندية للصيادلة تعاطي
الجرعات املفرطة من الفينتانيل بأ َّنها تهديد للصحة العامة
يؤ ِّثر يف الناس يف جميع أنحاء البلد ،كانت املشكلة شديدة
بصفة خاصة يف مقاطعات كولومبيا الربيطانية وألربتا وأونتاريو.
وتفيد دائرة الطب الرشعي يف كولومبيا الربيطانية بأ َّنه من بني
 300حالة وفاة متصلة بجرعات مفرطة من شبائه األفيون حدثت
يف عام  ،2014كانت  25يف املائة متصلة بتعاطي الفينتانيل ،مقارنة
بـ  5يف املائة يف عام  .2011ويف ألربتا ،أشارت سلطات الصحة العامة
إىل أنَّ  120شخصاً تو ّفوا نتيجة لتعاطي جرعات مفرطة متصلة
بالفينتانيل يف عام  ،2014مقارنة بست حاالت يف عام  .2011ويف
سبيل التص ِّدي للخطر املتزايد عىل الصحة العامة ،أطلقت كولومبيا
الربيطانية يف آذار/مارس  2015مبادرة “اعرف مصدرك” ،من أجل
توعية الجمهور مبخاطر استهالك املخ ِّدرات املخلوطة بالفينتانيل،
واقرتاح سبل للتقليل إىل أدىن ح ٍّد من تعاطي الجرعات املفرطة،
وتوجيه الجمهور إىل االستفادة من موارد الصحة العامة .وزادت
“عدد النالوكسون املأخوذة إىل املنزل”
املقاطعة أيضاً توزيع ُ
(“ ،)”take–home naloxoneالذي بدأ يف عام  .2012ويف آب/
أغسطس  2015أعلنت السلطات الصحية يف املقاطعة عن تدارك
 250حال ًة من حاالت تعاطي جرعات مفرطة يف املقاطعة منذ
العدد يف عام  .2012وباملثل ،استه َّلت حكومة
بدء توفري هذه ُ
ألربتا يف صيف عام  2015تنفيذ برنامج “النالوكسون املأخوذ إىل
املنزل” يف جميع أنحاء املقاطعة ،من أجل مواجهة تزايد عدد

الفصل الثالث -تحليل الوضع العالمي

الوفيات املتصلة بالفينتانيل .ويوفِّر هذا املرشوع ُعدد النالوكسون
للمعرضني بش َّدة لخطر تناول جرعات مفرطة ،ليك يتس َّنى إعطاء
َّ
هذا الدواء عىل الفور إذا جرى تناول جرعة مفرطة.
 –439ويف أمريكا الشاملية ،كام يف كثري من مناطق العامل ،تكون
مشكلة تعاطي املخ ِّدرات بالحقن أكرث تفاق ًام يف السجون .ويفيد
املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية بأ َّنه مت ُّر عرب املؤسسات
اإلصالحية يف كل سنة نسبة ُتق َّدر مبا بني  24و 36يف املائة من
جميع مستعميل الهريوين يف الواليات املتحدة – أي أكرث من
 200 000شخص .وتنا ُول املخ ِّدرات يف السجون ،مبا يف ذلك
ِ
الحكومات يف املنطقة
بالحقن الوريدي ،أمر معتاد .وتذ ِّكر الهيئ ُة
بأهمية ضامن ا ِّتخاذ تدابري مالمئة من أجل منع تعاطي املخ ِّدرات
وعالج متعاطيها يف نظام السجون ،وفقاً للامدة  38من اتفاقية
سنة  ،1961بصيغتها املع َّدلة.
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 –442وأشارت السلطات يف الواليات املتحدة إىل استمرار تفاقم
العواقب الطبية لتعاطي الق َّنب :فقد ُأبلغ أنَّ النسبة املئوية
لزيارات غرف الطوارئ واإللحاق باملراكز العالجية ألسباب متصلة
بتعاطي الق َّنب قد ارتفعت من  6.9يف املائة يف عام  1993إىل
 17.5يف املائة من مجموع حاالت اإللحاق باملراكز العالجية
ألسباب متصلة باملخ ِّدرات يف عام  .2012ويف الوقت ذاته ،أشارت
الدراسات االستقصائية التي ُأجريت يف أمريكا الشاملية إىل أنَّ
تص ُّور املخاطر املرتبطة باالستعامل املنتظم للق َّنب منخفض بني
الشباب .ويف الواليات املتحدة أوضحت “الدراسة االستقصائية
بشأن رصد املستقبل” أنَّ  60يف املائة من طالب الصف الثاين عرش
(ممن ترتاوح أعامرهم بني  17و 18عاما) ال يعتربون االستعامل
َّ
املنتظم للق َّنب ضا ًّرا.
 –443وتفيد نتائج الدراسة االستقصائية الوطنية الستعامل
معدالت انتشار تعاطي
العقاقري والصحة يف الواليات املتحدة بأنَّ َّ
الق َّنب يف والية كولورادو ،التي أباحت بيع الق َّنب وتوزيعه
املتوسط الوطني.
لألغراض غري الطبية ،أكرب وأرسع تزايداً من
ِّ
وتفيد حكومة الواليات املتحدة ،استناداً إىل بيانات الفرتة
 ،2012–2001بأنَّ عدد حاالت اإللحاق باملراكز العالجية لتلقِّي
املتوسط الوطني
العالج األ َّويل من الق َّنب يف كولورادو يفوق
ِّ
بكثري ،وهو يف تصاعد ( 160حالة إدخال إىل املراكز العالجية بني
سن  12عاماً وما فوقها يف كولورادو يف
كل  100 000شخص يف ِّ
عام  ،2012مقارنة بأقل من  120حال ًة عىل الصعيد الوطني).

 –440وأ َّدى تعاطي املخ ِّدرات بالحقن يف أمريكا الشاملية إىل
تزايد انتقال األمراض املنقولة بالدم يف املنطقة .واستناداً إىل
التقديرات التي ق َّدمتها حكومة املكسيك إىل املكتب املعني
باملخ ِّدرات والجرمية ،أ َّدى تعاطي املخ ِّدرات بالحقن يف هذا البلد
إىل وصول مع َّدالت انتشار التهاب الكبد الوبايئ من النوع جيم
إىل  96يف املائة بني متعاطي املخ ِّدرات بالحقن .وال تزال مع َّدالت
انتشار التهاب الكبد الوبايئ من النوع  Cمرتفعة يف كندا
والواليات املتحدة يف صفوف متعاطي املخ ِّدرات بالحقن ،حيث
بلغت  68يف املائة و 73يف املائة عىل التوايل .ويف آذار/مارس 2015
أعلن حاكم والية إنديانا حالة طوارئ متعلقة بالصحة العامة يف
مقاطعة جنوبية ريفية يف الوالية ،حيث تأ َّثرت تلك املقاطعة
بتفش فريوس نقص املناعة البرشية املرتبط بتعاطي
تأ ُّثراً شديداً ِّ
املخ ِّدرات بالحقن الوريدي .وأذن حاكم الوالية للبلدية ،يف أمر
تنفيذي ،بإنشاء “برنامج تبادل اإلبر املح َّدد الهدف والقصري
األجل” الحتواء ِّ
تفش املرض .وتفيد سلطات الصحة العامة بأنَّ
معظم حاالت اإلصابة بعدوى فريوس نقص املناعة البرشية ترجع
ثم تُح َقن.
إىل تعاطي أقراص األوكسيمورفون ،التي كانت ت ُ
ُذاب َّ

 –444و ُأبلغ يف الواليات املتحدة أيضاً عن ازدياد عدد حاالت
سيام يف الواليات
ابتالع صغار األطفال ملنتجات الق َّنب املأكولة ،ال َّ
التي أباحت هذا املخ ِّدر لألغراض غري الطبية .وأفاد مركز جبال
الرويك ملكافحة السموم بأنَّ مستشفى كولورادو لألطفال شهد
سن الخامسة الذين
منذ عام  2009زيادة يف عدد األطفال دون ِّ
يعالجون يف غرف الطوارئ بسبب تناول منتجات الق َّنب املأكولة،
مثل الكعكات والبسكويت وزبدة الفول السوداين ،حيث انتقل
هذا العدد من ال يشء يف السنوات الخمس التي سبقت تحرير
القطاع الطبي إىل  14حال ًة بني عام  2009وعام .2011

 –441ويف الواليات التي لديها برامج بشأن الق َّنب الطبي يف
الواليات املتحدةُ ،أبلغ أنَّ ترسيب الق َّنب من هذه الربامج هو
سيام بني
املصدر الرئييس للتناول غري املرشوع لهذا املخ ِّدر ،وال َّ
الشباب .وتشري الدراسات االستقصائية بشأن االنتشار التي ذكرتها
إدارة مكافحة املخ ِّدرات إىل أنَّ  34يف املائة من طالب الصف
(ممن ترتاوح أعامرهم بني  17و 18عاماً) الذين سبق
الثاين عرش َّ
أن تعاطوا الق َّنب يف األشهر االثني عرش السابقة والذين عاشوا
يف الواليات التي لديها برامج بشأن الق َّنب الطبي ح َّددوا الق َّنب
الطبي املوصوف لشخص آخر باعتباره أحد مصادر حصولهم عىل
هذا املخ ِّدر.

 –445وأبلغت سلطات الصحة العامة يف الواليات املتحدة عن
زيادة حا َّدة يف عدد املكاملات املتعلقة بالق َّنب االصطناعي التي
تلقَّتها مراكز عالج السموم .ففي عام  ،2013تلقَّت مراكز عالج
السموم  2 668مكامل ًة بشأن التع ُّرض للق َّنب االصطناعي .ويف
عام  ،2014زاد هذا العدد إىل  .3 680ويف عام  ،2015كان عدد
التعرض للق َّنب االصطناعي قد تجاوز بالفعل  5 300بالغ
بالغات ُّ
وصحيح أنَّ املكاملات التي تتلقَّاها
بحلول منتصف آب/أغسطس.
ٌ
َّ
مراكز عالج السموم ليست إل واحداً من املؤرشات الدالة عىل
ازدياد استعامل هذا املخ ِّدر يف البلد ،فهناك مصادر أخرى تؤ ِّكد
هذا االتجاه ،مثل سجالت أجهزة إنفاذ القانون.
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المخدرات 2015
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

 –446ومع أنَّ مع َّدالت االنتشار السنوي الستعامل امليثامفيتامني
نسبيا يف الواليات املتحدة ،عند  0.5إىل  0.6يف
ظ َّلت
مستقرة ًّ
َّ
املائة من عموم الس َّكان الذين ترتاوح أعامرهم بني  15و 64عاماً،
فإنَّ هناك دالئل عىل ازدياد التعاطي يف بعض الجيوب يف البلد.
ففي منطقة مينيابوليس–سانت بول الحرضية ،ازداد عدد متل ِّقي
العالج من استعامل امليثامفيتامني بنسبة  19يف املائة يف الفرتة
من عام  2011إىل عام  .2012ويف والية أوهايو ،ازدادت حاالت
اإلدخال إىل املستشفيات للعالج من هذا املخ ِّدر بنسبة  34يف
املائة من عام  2009إىل عام  .2012ويف مقاطعة سان دييغو ،ازداد
عدد الوفيات املتصلة باستعامل امليثامفيتامني بنسبة  70يف املائة
من عام  2008إىل عام .2012

أمريكا الجنوبية
 –١التط ُّورات الرئيسية
نسبيا يف
 –447تتم َّتع أمريكا الجنوبية بقدرات مؤسسية قوية ًّ
السياق األوسع ألمريكا الالتينية والكاريبي ،وقد بذلت بلدان
هذه املنطقة جهوداً كبري ًة عىل الصعيدين الوطني والدويل للح ِّد
من عرض املخ ِّدرات غري املرشوع ،والتص ِّدي لتزايد مع َّدالت
تعاطي املخ ِّدرات.
 –448ومع أنَّ املنطقة ال تزال تستأثر تقريباً مبجموع املساحة
املزروعة بشجرية الكوكا واإلمدادات من عجينة الكوكا والكوكايني
يف العامل ،فقد أسفرت الجهود التي بذلتها حكومات بوليفيا (دولة–
املتع ِّددة القوميات) وبريو وكولومبيا يف عام  2013عن خفض
املساحة اإلجاملية املزروعة بشجرية الكوكا إىل ِّ
أقل مستوياتها منذ
عام  .1990ويفيد املكتب بأنَّ هذا االتجاه ميكن أن يكون قد
عامليا ،األمر الذي أ َّثر عىل
ساهم يف الح ِّد من توافر الكوكايني ًّ
واستمر االتجاه نحو تناقص إجاميل
بعض األسواق الرئيسية.
َّ
املساحة املزروعة بشجرية الكوكا يف بوليفيا (دولة–املتع ِّددة
القوميات) وبريو يف عام  .2014وعىل نقيض ذلك ،أفادت كولومبيا
بحدوث زيادة بنسبة  44يف املائة يف املساحة املزروعة مقارن ًة
بعام  ،2013األمر الذي يجعل كولومبيا مرة أخرى البلد الذي
توجد فيه أكرب مساحة مزروعة بشجرية الكوكا يف العامل .ومع
ذلك ،فال تزال املساحة املزروعة بشجرية الكوكا يف كولومبيا أقل
مم كانت عليه يف عام  ،2007وبنسبة  58يف
بنسبة  30يف املائة َّ
مم كانت عليه يف عام .2000
املائة َّ
وسن
 –449وهناك ع َّدة بلدان يف املنطقة بصدد مناقشة
ِّ
ترشيعات وإصدار قرارات جديدة بشأن استخدام الق َّنب ،ومن
هذه البلدان إكوادور وأوروغواي والربازيل وشييل وكولومبيا.
وتتفاوت هذه التدابري الجديدة بني قواعد تنظيمية بشأن زراعة

نبتة الق َّنب واسترياد األدوية التي تحتوي عىل الكنابيديول
لالستخدام الطبي ،يف بعض البلدان ،وتعزيز التنظيم الرقايب
لسوق الق َّنب املستخدم لألغراض غري الطبية ،كام هو الحال يف
أوروغواي.

 –2التعاون اإلقليمي
 –450ما زالت أمريكا الجنوبية منطقة نشطة بوجه خاص
يف مجال التعاون اإلقليمي عىل الصعيدين السيايس والتقني.
وقد ُوضعت ع َّدة مبادرات ثنائية وإقليمية وأقاليمية يف الفرتة
 ،2015–2014تشمل إجراء مشاورات وتبادل معلومات ،وإجراء
تحقيقات مشرتكة ،وتسليم مطلوبني ،وعمليات عسكرية
وعمليات إلنفاذ القانون ،وبناء القدرات ،ووضع معايري
ومبادئ توجيهية .وجرى التعاون يف إطار مبادرات ومحافل
إقليمية متن ِّوعة يع ِّزز بعضها بعضاً ،مثل الشبكة القارية لتبادل
املعلومات ألغراض املساعدة املتبادلة يف املسائل الجنائية
وتسليم املطلوبني التابعة ملنظمة الدول األمريكية ،واسرتاتيجية
مكافحة املخ ِّدرات يف نصف الكرة الغريب الصادرة عن لجنة
البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخ ِّدرات التابعة ملنظمة
الدول األمريكية ،ورابطة قوات الرشطة األمريكية ،والشبكة
اآليبريية–األمريكية للتعاون القضايئ الدويل ،ومجلس أمريكا
الجنوبية املعني مبشكلة املخ ِّدرات العاملية التابع التحاد أمم
أمريكا الجنوبية ،وإدارة مراقبة العرض يف جامعة دول أمريكا
الالتينية والكاريبي واجتامعات رؤساء األجهزة الوطنية املعنية
بإنفاذ قوانني املخ ِّدرات يف أمريكا الالتينية والكاريبي ،وبرنامج
التعاون بشأن سياسات مكافحة املخ ِّدرات بني أمريكا الالتينية
واالتحاد األورويب.
 –451وكان التعاون بني خرباء املنطقة يف مكافحة االتِّجار
باملخ ِّدرات نشطاً عىل نحو خاص يف مجال مراقبة السالئف ،إذ
تعاونت دول املنطقة بنجاح يف إطار مرشوع املكتب املعنون
“منع ترسيب سالئف املخ ِّدرات يف أمريكا الالتينية والكاريبي”،
وكذلك يف مجال مكافحة غسل األموال يف سياق شبكة اسرتداد
املوجودات التابعة لفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية ملكافحة
غسل األموال يف أمريكا الالتينية .ووضعت البلدان الخمسة عرش
انضمت إىل الشبكة( )37مبادئ توجيهية للتعاون القضايئ
التي
َّ
الدويل عىل اسرتداد املوجودات ،ووافقت عىل خطة عمل الشبكة
لتعزيز تبادل املعلومات وإعداد مبادئ توجيهية بشأن التحقيقات
املشرتكة وامل َّوحدة.
( ((3األرجنتني وإكوادور وأوروغواي وباراغواي والربازيل وبنام وبوليفيا
(دولة–املتعدِّدة القوميات) وبريو وشييل وغواتيامال وكوبا وكوستاريكا وكولومبيا
واملكسيك وهندوراس.

الفصل الثالث -تحليل الوضع العالمي

 –452وقد أسفر تزايد القلق إزاء ارتفاع مستويات تعاطي
املخ ِّدرات يف املنطقة عن ا ِّتخاذ تدابري عىل الصعيد الوطني يف
معظم األحوال؛ غري أنَّ كثرياً من البلدان انخرط أيضاً يف تعاون
إقليمي بهدف معالجة مشكلة الطلب عىل املخ ِّدرات ،مثل
الشبكة الدولية ملراكز موارد عالج مدمني املخ ِّدرات وإعادة
تأهيلهم ،و“مرشوع دعم خفض الطلب عىل املخ ِّدرات غري
املرشوعة يف جامعة دول األنديز” ،وكالهام يدعمه املكتب
املعني باملخ ِّدرات والجرمية.
 –453و َت َّتخذ بلدان املنطقة إجراءات لضامن توافر املخ ِّدرات
ُّ
وتحث اتفاقي ُة البلدان
واملؤ ِّثرات العقلية لألغراض الطبية.
األمريكية لحامية حقوق املس ِّنني اإلنسانية ،التي اعتمدتها
الجمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية يف حزيران/يونيه ،2015
َ
الدول األعضاء عىل
يف املادة  19منها املعنونة “الحق يف الصحة”،
ضامن توافر األدوية الخاضعة للمراقبة من أجل إعادة تأهيل كبار
السن وتوفري الرعاية التسكينية لهم .والرعاية التسكينية الزمة
ِّ
لعالج الرسطان والعديد من األمراض األخرى ،وللمرىض من جميع
األعامر يف مرحلة ما قبل نهاية العمر .وقد أفاد بعض بلدان
املنطقة بانخفاض مستوى استهالك املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية
لألغراض الطبية.
 –454ويف اجتامع ُعقد يف ليام يف آب/أغسطس  ،2014ق َّدم
فريق الخرباء املعني باملواد الكيميائية واملنتجات الصيدالنية
التابع للجنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخ ِّدرات نظاماً
منوذجيا ملراقبة املواد الكيميائية ،ومبادئ توجيهية بشأن
إدار ًّيا
ًّ
التخ ُّلص من رقع الفينتانيل الجلدية املستعملة ،واقرتاحات بشأن
تعيني موانئ لدخول/خروج املواد الكيميائية الخاضعة للمراقبة.
وأقرت لجنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخ ِّدرات تلك
َّ
االقرتاحات يف دورتها العادية التي ُعقدت يف مدينة غواتيامال يف
الفرتة من 19إىل  24ترشين الثاين/نوفمرب .2014
 –455وال تزال بلدان املنطقة ُتنفِّذ كثرياً من عمليات مكافحة
املخ ِّدرات الثنائية والثالثية األطراف .وتشمل األمثلة عىل ذلك
تنفيذ بوليفيا (دولة–املتع ِّددة القوميات) وبريو السرتاتيجية
مشرتكة من أجل القضاء عىل “الجرس الجوي” املستخ َدم
يف االتِّجار بالكوكايني بني أراضيهام .وأسفر ما مجموعه
الرسية للطائرات،
 5 170عملي ًة عن تدمري  50من املهابط ِّ
وضبط طائرات وكميات من املخ ِّدرات ( 34.8ط ًّنا من الق َّنب،
و 7.3أطنان من الكوكايني ،و 6أطنان من عجينة الكوكا) .ويف
اجتامع وزاري مشرتك ُعقد يف حزيران/يونيه  ،2015ا َّتفق هذان
البلدان عىل زيادة تعزيز مراقبة الحدود (مبا يف ذلك مراقبة
السالئف الكيميائية) ومكافحة االتِّجار باملخ ِّدرات وغسل
األموال والتهريب .وأ َّدت عملية ‘تراب ِزيو’ ،التي نفَّذتها الربازيل
وبريو ،إىل تفكيك  28مخترباً لصنع الكوكايني .وجرى مرة أخرى
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يف عام  2015تنفيذ عملية ‘براكولرب’ املشرتكة ،التي درجت
القوات البحرية الربازيلية والبريوفية والكولومبية عىل تنفيذها
سنو ًّيا عىل مدى  41عاماً متتالية.

 –٣الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية
 –456نقلت الوكالة الوطنية الربازيلية ملراقبة الصحة ماد َة
الكنابيديول من جدول “املواد املحظورة” إىل جدول املواد
“الخاضعة للمراقبة” ،عىل النحو املنصوص عليه يف قرار مجلس
اإلدارة الجامعية ( )RDCرقم  17املؤ َّرخ  6أيار/مايو  ،2015وذلك
اعتباراً من  7متوز/يوليه  .2015وجاء هذا النقل يف أعقاب تلقِّي
الوكالة ع َّدة طلبات السترياد منتجات تحتوي عىل الكنابيديول
وغريه من شبائه الق َّنبني ألغراض العالج الطبي.
 –457ويف عام  ،2014واصلت الربازيل تنفيذ عمليات مشرتكة
مع باراغواي يف إطار عملية “أليانسا” ،بهدف القضاء عىل زراعة
نبتة الق َّنب .وأسفرت العمليات عن تدمري  2 571ط ًّنا من
الق َّنب .وتستهدف الربازيل أيضاً الحقول املزروعة يف شامل رشق
البلد ،حيث تنفِّذ الرشطة االتحادية الربازيلية عمليات إبادة
لهذه املحاصيل.
سن ترشيعات بشأن الق َّنب يف كانون األول/
 –458وعىل إثر ِّ
ديسمرب  ،2013أصدرت حكومة أوروغواي يف أيار/مايو 2014
مرسوماً
رئاسيا يع ِّزز التنظيم الرقايب السترياد الق َّنب وإنتاجه
ًّ
وينص املرسوم
وتخزينه وبيعه وتوزيعه لالستخدام غري الطبي.
ُّ
عىل إجراءات لتسجيل من ينتجون الق َّنب لتوزيعه يف الصيدليات،
وتسجيل املنتجني املحليني ونوادي الق َّنب واملستهلكني والصيدليات،
كام ِّ
ينظم إنتاج بذور الق َّنب وفسائله وتسويقها .وباإلضافة إىل
ذلك ،أصدرت الحكومة مراسيم ِّ
تنظم بعض جوانب استخدام
الق َّنب العديم التأثري النفيس لألغراض الصناعية ،وبيع الق َّنب
توجه
واستخدامه لألغراض الطبية .ومرة أخرى ،تو ُّد الهيئة أن ِّ
االنتباه إىل رأيها الذي مفاده أنَّ وضع وتنفيذ ترشيعات تسمح
باالستخدام غري الطبي للق َّنب أمر يتعارض مع أحكام االتفاقيات
سيام الفقرة (ج) من املادة  4واملادة
الدولية ملراقبة املخ ِّدرات ،وال َّ
 36من اتفاقية سنة  1961بصيغتها املع َّدلة بربوتوكول سنة ،1972
والفقرة ( 1أ) من املادة  3من اتفاقية سنة .1988
أقر الكونغرس الكولومبي
 –459ويف النصف األول من عام َّ ،2015
وتضم هذه الوثيقة
خطة التنمية الوطنية للفرتة .2018–2014
ُّ
خطة العمل الحكومية لفرتة السنوات األربع .وفيام يتعلق مبسألة
مكافحة املخ ِّدرات ،تهدف الخطة إىل التص ِّدي ملشكلة املخ ِّدرات
عن طريق نهج شامل ومتوازن .ويتحقَّق هذا الهدف من
خالل اإلجراءات الستة التالية( :أ) صوغ سياسة شاملة ملكافحة
املخ ِّدرات غري املرشوعة تستند إىل نهج يقوم عىل حقوق اإلنسان؛
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المخدرات 2015
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

و(ب) وضع خطة عمل وطنية للح ِّد من املحاصيل غري املرشوعة
يف كولومبيا؛ و(ج) وضع وتنفيذ بدائل للسجن فيام يتعلق بفئات
الس َّكان األكرث ضعفاً؛ و(د) مراقبة ظاهرة االتِّجار بكميات صغرية
التدخل االجتامعي واملراقبة اإلقليمية؛
عن طريق اعتامد نهج
ُّ
و(ﻫ) منع استهالك املخ ِّدرات اإلشكايل والتص ِّدي له من منظور
الحد من دخول املخ ِّدرات غري املرشوعة إىل البلد
صحي؛ و(و) ُّ
محليا ومن ترسيب املواد الخاضعة للمراقبة إىل
ومن إنتاجها
ًّ
القنوات غري املرشوعة.
 –460ويف أيلول/سبتمرب  ،2015أعلنت وزارة الدفاع الكولومبية
عن اسرتاتيجية جديدة ملكافحة االتِّجار باملخ ِّدرات ،تر ِّكز عىل
تحسني األطر واإلجراءات القضائية ،وتستهدف الزراعة غري
املرشوعة ،مبا يف ذلك عن طريق تعزيز اإلبادة اليدوية.
 –461ويف أيار/مايو  ،2015وافق مجلس املخ ِّدرات الوطني يف
رش زراعات شجرية الكوكا مببيد األعشاب
كولومبيا عىل وقف ِّ
“غليفوسيت” من الجو .وجاء القرار عىل إثر توصية ق َّدمتها وزارة
الصحة والحامية االجتامعية الكولومبية يف نيسان/أبريل 2015
بنا ًء عىل تصنيف الوكالة الدولية لبحوث الرسطان التابعة ملنظمة
الصحة العاملية ملبيد األعشاب “غليفوسيت” عىل أ َّنه “يحتمل أن
يسبب الرسطان للبرش” .وأنشأ مجلس املخ ِّدرات الوطني لجن ًة
ِّ
تقني ًة الستكشاف وسائل بديلة إلبادة زراعات الق َّنب ،وكولومبيا
اآلن بصدد استكشاف استخدام مبيدات أعشاب أخرى ميكن
الرش من الجو.
استخدامها يف ِّ
 –462وتدعم وزارة العدل والقانون يف كولومبيا وغرفة التجارة يف
بوغوتا تحقيق املواءمة بني الترشيعات الوطنية لتتوافق مع معايري
منع غسل األموال الصادرة عن فرقة العمل املعنية باإلجراءات
املالية .وباإلضافة إىل ذلك ،وضع هذا البلد أدوات لتقييم مخاطر
غسل األموال ومتويل اإلرهاب لصالح القطاع غري الربحي والقطاع
العقاري ،وهي تهدف إىل زيادة الوعي وتعزيز بيئات أعامل تجارية
ذاتية التنظيم من أجل منع غسل العائدات املتأ ِّتية من االتِّجار
باملخ ِّدرات وما يتصل به من جرائم .كام تعتمد بلدان أخرى يف
أمريكا الجنوبية ،منها األرجنتني وشييل وبريو ،مبادرات تتامىش
مع معايري فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية وتر ِّكز عىل تقييم
املخاطر يف مجال منع غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
أقر الكونغرس يف بريو مرشوع
 –463ويف آب/أغسطس َّ ،2015
قانون (القانون رقم  )30339بشأن مراقبة املجال الجوي الوطني
ِّ
وينظم هذا القانون الفضاء الجوي
وحراسته والدفاع عنه.
الوطني ،ويشتمل عىل تعريف “األعامل العدائية” و“الطائرات
املعادية” .ويح ِّدد القانون عدداً من اإلجراءات التي قد تؤ ِّدي
أي طائرة ما “طائرة معادية” ،مبا يف ذلك األعامل التي
إىل اعتبار ِّ
يوجد بصددها دليل أو شبهة معقولة عىل أنَّ الطائرة قد تكون

مستخ َدمة يف االتِّجار باملخ ِّدرات .ويف مثل هذه الظروف قد
ُيعلن عن كون “الطائرة معادية” وقد تخضع إلجراءات االعرتاض
وينص القانون رقم  30339عىل املبادئ
وغريها من التدابري.
ُّ
التوجيهية بشأن التدابري التي ميكن ا ِّتخاذها ضد طائرة معادية،
تنصان
ومنها استخدام القوة .وجدير بالذكر أنَّ املادتني  11وَّ 12
عىل املبادئ التوجيهية العامة العرتاض الطائرات املعادية يف الجو
ويبي القانون كذلك أ َّنه ال ميكن اعتبار
أو عىل األرض أو يف املياهِّ .
َّ
طائرة ما “معادية” إذا كانت تحمل ركاباً ال يشاركون يف “عمل
عدايئ” .وقد تزايد لجوء امل َّتجِرين باملخ ِّدرات إىل نقل شحنات
الكوكايني عن طريق الجو .ورصد املكتب تزايد عدد مهابط
الرسية منذ عام  ،2011من  49مهبطاً يف عام  2011إىل
الطائرات ِّ
ثم  80مهبطاً حتى ترشين األول/أكتوبر
 77مهبطاً يف عام َّ ،2012
 .2014وعىل غرار الدروب الربية ،متيض الدروب الجوية التي أعيد
ثم
إنشاؤها إىل دولة بوليفيا املتع ِّددة القوميات كمقصد وسيطَّ ،
ُّ
وتحث الهيئ ُة حكوم َة بريو والحكومات األخرى عىل
إىل الربازيل.
تنفيذ تدابري لضامن تطبيق هذه اإلجراءات مع االحرتام التام
للربوتوكوالت واالتفاقيات الدولية ذات الصلة.
 –464وعىل إثر إجراء تقييم للمخاطر ،أخضعت الربازيل يف
عام  2014عدداً من املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة للمراقبة الوطنية،
ومنها كاثينونات اصطناعية مثل امليثيلون ،فض ًال عن مشتقات مادة
( NBOMeمبا يف ذلك املواد  ،25P–NBOMeو،25T2–NBOMe
و )25H–NBOMeوشبائه ق َّنبني اصطناعية (مبا يف ذلك املواد
 ،JWH–122و ،JWH–073و.)AM–2201

 –٤الزراعة واإلنتاج والصنع واالتِّجار
(أ)

املخ ِّدرات

 –465تعاين أمريكا الجنوبية معاناة كبرية من زراعة عشبة
الق َّنب واالتِّجار بها عىل نحو غري مرشوع .فقد ارتفع نصيب أمريكا
الالتينية والكاريبي من املضبوطات العاملية من عشبة الق َّنب من
 20يف املائة يف عام  2012إىل  30يف املائة يف عام  .2013وشهدت
مضبوطات الق َّنب يف أمريكا الجنوبية زياد ًة حا َّد ًة بني عامي
 2012و 2013بنسبة تناهز  60يف املائة ،إذ ارتفعت من  821ط ًّنا
إىل  1 308أطنان .و ُتعزى هذه الزيادة يف جانب كبري منها إىل
تنازليا.
الكميات املضبوطة يف باراغواي وكولومبيا والربازيل ،مر َّتبة ًّ
 –466ويف حني أنَّ الق َّنب املضبوط يف كولومبيا يف عام 2014
ناشئ من الزراعة املحلية ،كانت مضبوطات الق َّنب التي أبلغت
عنها الربازيل واردة من باراغواي .و ُيستهلك الق َّنب عىل نطاق
واسع يف املنطقةَّ ،إل أ َّنه ُي َّت َجر به أيضاً مع الكوكايني يف بعض
األحيان و ُيستخدم لسداد تكلفة خدمات النقل والتخزين
والتوزيع عىل طول الدروب املؤ ِّدية إىل أمريكا الشاملية وأوروبا.

الفصل الثالث -تحليل الوضع العالمي

 –467وما زالت أمريكا الجنوبية هي املصدر الرئييس لجميع
الكوكايني الذي ُيصنع عىل الصعيد العاملي ،وترت َّكز زراعة شجرية
الكوكا وصنع الكوكايني وعجينة الكوكا يف املقام األول يف بوليفيا
(جمهورية–املتع ِّددة القوميات) وبريو وكولومبيا .غري أنَّ الكميات
املضبوطة من ورق الكوكا وعجينة الكوكا ،فض ًال عن اكتشاف
رسية يف بلدان مجاورة مثل األرجنتني وشييلُ ،تشري إىل أنَّ
مختربات ِّ
التنقية تجري أيضاً يف أماكن أخرى يف املنطقة .وأفادت األرجنتني
رس ًّيا للتنقية أو صنع األقراص أو التقطيع
عن اكتشاف  15مخترباً ِّ
أو التعبئة يف عام  ،2014ومن بينها  12مخترباً للكوكايني .ويف العام
رس ًّيا ،جميعها
منزليا ِّ
نفسه ،أبلغت شييل عن اكتشاف  22مخترباً ًّ
وجه الكوكايني املصنوع يف أمريكا
َّ
مخصصة لصنع الكوكايني .و ُي َّ
الجنوبية إىل أسواق االستهالك الكربى – أمريكا الشاملية وأوروبا
الغربية والوسطى – وكذلك األسواق املحلية .ومن أجل الوصول
إىل أمريكا الشامليةُ ،يه َّرب الكوكايني عن طريق الرب والجو والبحر،
مروراً عرب أمريكا الوسطى واملكسيك والكاريبي .ويشمل درب
تهريب الكوكايني إىل أوروبا املرور عرب دروب برية ونهرية وجوية،
وتتأ َّثر به جميع البلدان ،وبوجه خاص األرجنتني والربازيل وفنزويال
(جمهورية–البوليفارية) ،قبل عبور املحيط األطليس يف شحنات
بحرية وجوية ،إ َّما مبارشة أو عن طريق الكاريبي أو غرب أفريقيا.
يخص
ويبدو أنَّ االتِّجار عن طريق البحر هو الوسيلة َّ
املفضلة فيام ُّ
الشحنات الكبرية ،لكن االتِّجار عن طريق الجو أكرث تواتراً.
 –468وفيام يتعلق بضبطيات املخ ِّدرات يف الفرتة ،2014–2005
كانت األرجنتني والربازيل أكرث البلدان ِذكراً باعتبارهام مراكز
عبور عىل الدروب املؤ ِّدية إىل أمريكا الشاملية وأوروبا الغربية
والوسطى .ففي عام ُ ،2014ذكرت كولومبيا ،وجمهورية فنزويال
البوليفارية ،والربازيل ،والجمهورية الدومينيكية ،وبنام ،وبريو،
وإكوادور ،عىل التوايل ،أكرث من غريها باعتبارها بلدان منشأ أو
مغادرة أو عبور لشحنات الكوكايني املنقولة من أمريكا الجنوبية
وأمريكا الوسطى والكاريبي إىل أوروبا .وفيام يتعلق مبضبوطات
الكوكايني ،كانت أهم بلدان مغادرة الشحنات إىل أوروبا يف
عام  2014بالرتتيب التنازيل للكميات املضبوطة هي كوستاريكا
وإكوادور وكولومبيا والربازيل وجمهورية فنزويال البوليفارية
واألرجنتني .أ َّما فيام يتعلق بضبطيات الكوكايني املب َّلغ عنها يف
ثم كولومبيا واألرجنتني،
أوروبا يف عام  ،2014جاءت الربازيلَّ ،
عىل رأس قامئة بلدان املغادرة التي ُذكرت يف أكرب عدد من
املهربة إىل األرجنتني عرب مقاطعات
الحاالت .وتدخل املخ ِّدرات َّ
البالد الشاملية ،وهي مناطق مستهدفة أل َّنها نائية وقريبة
جغراف ًّيا من دولة بوليفيا املتع ِّددة القوميات ،وبدرجة أقل،
من بريو .و ُينقل معظم املخ ِّدرات غري املرشوعة ًّبرا عرب الطرق
تعب الحدود ،كام ُتنقل أيضاً بدرجة أقل عن طريق الجو.
التي ُ
وتبذل األرجنتني جهوداً ملكافحة هذه املخاطر من خالل عملية
‘نورث شيلد’ التي تستهدف مكافحة االتِّجار باملخ ِّدرات واالتِّجار
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باألشخاص والتهريب يف املنطقة .وبعد زيادة حا َّدة يف الكميات
املضبوطة يف عام ( 2012حينام بلغ مجموع مضبوطات الكوكايني
نحو  10.5أطنان ،بزيادة قدرها  151.4يف املائة مقارنة بالعام
استقرت الكميات املضبوطة من الكوكايني إىل ح ٍّد ما،
السابق)،
َّ
لتسجل  10.4أطنان يف عام  .2014ويف عام  ،2014بلغت الكميات
ِّ
املضبوطة من ورقة الكوكا نحو  118ط ًّنا ،بزيادة قدرها  34.8يف
املائة مقارنة بعام .2013
 –469وللسنة الرابعة عىل التوايل ،أبلغت دولة بوليفيا املتع ِّددة
القوميات عن انخفاض املساحة املزروعة بشجرية الكوكا .ففي
عام  ،2014انخفضت املساحة املزروعة بشجرية الكوكا إىل
 20 400هكتار ،أي بانخفاض قدره  11يف املائة مقارنة
بعام  ،2013وهو أدىن مستوى لها منذ عام  .2001وتوجد مناطق
الزراعة الرئيسية يف منطقة يونغاس دي الباث ،التي تستأثر بنحو
 70يف املائة من املساحة املزروعة ،تليها منطقة تروبيكو دي
كوتشابامبا بنحو  30يف املائة من املساحة املزروعة ،واملقاطعات
الشاملية التابعة ملحافظة ال باث بنسبة أقل من  1يف املائة.
وتفيد املعلومات املق َّدمة بأنَّ املساحات املزروعة يف يونغاس
دي الباث وتروبيكو دي كوتشابامبا انخفضت يف عام 2014
بنسبة  10يف املائة و 14يف املائة عىل التوايل .وكان من بني العوامل
املساهمة يف ذلك االنخفاض الجهود التي تبذلها الحكومة يف
مجال إبادة شجرية الكوكا من خالل قيادة العمليات االسرتاتيجية
“ ،”Tte. Girondaيف إطار التنسيق الذي يقوم به مكتب نائب
وزير الدفاع االجتامعي واملواد الخاضعة للمراقبة.
معرضة لعبور الكوكايني عن طريق الجو
 –470والربازيل َّ
سيام يف منطقة األمازون) ،و ُتعترب صاحبة
واألرض واألنهار (وال َّ
دور اسرتاتيجي يف االتِّجار بالكوكايني .فهي بلد عبور ُيشحن منه
الكوكايني إىل الخارج ،كام أ َّنها أكرب سوق للكوكايني يف أمريكا
الجنوبية .وقد تضاعف حجم املضبوطات بني عامي 2012
و ،2013قبل أن ينخفض إىل نحو  33.8ط ًّنا يف عام  ،2014وهو
مم كان عليه يف عام  .2012واستناداً إىل تقديرات
مستوى أعىل َّ
املوجهة إىل أسواق خارجية من
عام  2014فإنَّ نسبة الكوكايني َّ
ضمن مضبوطات الكوكايني يف الربازيل مل تزد عن  30يف املائة.
وتعكف الربازيل عىل تكثيف تعاونها مع عدد من الرشكاء بغية
استهداف َّ
املنظامت اإلجرامية عرب الوطنية العاملة يف البلد ،كام
َّ
تجل يف عملية ‘مونتي’ ،التي ُنفِّذت باالشرتاك مع حكومات
اململكة املتحدة وإيطاليا وإسبانيا وأسفرت عن ضبط كمية قدرها
 1.3ط ًّنا من الكوكايني الذي كان مزمعاً توزيعه يف أوروبا.
 –471وشهدت كولومبيا زياد ًة قدرها  44يف املائة يف املساحة
املزروعة بشجرية الكوكا يف عام  ،2014وبذلك أصبحت مرة أخرى
هي البلد الذي توجد فيه أكرب مساحة مزروعة بالكوكا يف العامل.
وقد زادت املساحة املزروعة من  48 000هكتار يف عام  2013إىل
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ِّ

 69 000هكتار يف عام  ،2014بل إنَّ اإلنتاج املحتمل من الكوكايني
شهد زياد ًة أكرب بلغت  52.7يف املائة ،حيث زاد من  290ط ًّنا يف
عام  2013إىل  442ط ًّنا يف عام  .2014ويقع معظم الزراعات يف
املحافظات الجنوبية نارينيو وكاوكا وبوتومايو وكاكويتا ،وكذلك
يف منطقة كاتاتومبو الشاملية ،الواقعة يف محافظة نوريت دي
سانتاندير ،وهي مناطق تستأثر مجتمع ًة بنسبة  73يف املائة من
املساحة املزروعة بشجرية الكوكا.
 –472ومن بني العوامل التي َّربا كانت ُتسهم يف زيادة زراعة
شجرية الكوكا يف كولومبيا ،أشار املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية
إىل الفوائد التي يتوقَّع مزارعو الكوكا جنيها يف سياق املفاوضات
التوصل إىل اتفاق سالم مع تنظيم القوات املس َّلحة
الرامية إىل
ُّ
الثورية الكولومبية (فارك) ،إذ يسود تص ُّور بأنَّ زراعة شجريات
الكوكا ُتستخدم كورقة ضغط يف املفاوضات مع الحكومة .ومن
بني العوامل األخرى التي قد تسهم يف زيادة زراعة شجرية الكوكا
زيادة أسعار أوراق الكوكا يف مناطق اسرتاتيجية ،مثل مقاطعتي
ميتا وغوافياري ،حيث ارتفعت األسعار بنسبة  42يف املائة ،فض ًال
عن التص ُّور السائد بأ َّنها أقل عرض ًة لخطر اإلبادة .والواقع أنَّ
الرش من الجو ،قد تراجع يف
سيام عن طريق ِّ
مستوى اإلبادة ،وال َّ
السنوات األخرية.
 –473ولوحظت أكرب زيادة يف مضبوطات الكوكايني يف السنوات
الخمس املاضية يف إكوادور ،حيث زادت كمية الكوكايني املضبوطة
بنسبة تربو عىل  242يف املائة ،لتبلغ  50ط ًّنا مرت ًّيا يف عام .2014
وألقت السلطات يف البلد القبض عىل  7 772شخصاً بتهمة االتِّجار
باملخ ِّدرات يف عام  ،2014و 6 404أشخاص يف عام  .2013ويدخل
الكوكايني وعجينة الكوكا البلد من البلدين املجاورين بريو وكولومبيا.
واستناداً إىل ما يفيد به املكتب ،ظ َّلت زراعة شجرية الكوكا محدودة
وجه لالستهالك
األهمية يف عام  .2014وال تزال عجينة الكوكا ُت َّ
وجه الكوكايني إىل األسواق الخارجية .ويف عام 2014
املحيل ،يف حني ُي َّ
ذكرت السلطات من ضمن بلدان املقصد إسبانيا وبلجيكا وغواتيامال،
املوجهة إليها.
بالرتتيب التنازيل لكميات الكوكايني اإلجاملية َّ
تقدم يف تقليص املساحة املزروعة
 –474وواصلت بريو إحراز ُّ
بشجرية الكوكا .فقد انخفضت املساحة التقديرية املزروعة
بشجرية الكوكا للسنة الثالثة عىل التوايل ،من  49 800هكتار يف
عام  2013إىل  42 900هكتار يف عام  ،2014أي بانخفاض قدره
 13.9يف املائة .وانخفض إنتاج ورقة الكوكا بنسبة  17يف املائة من
عام  2013إىل عام  .2014و ُتعزى معظم هذه النتائج إىل برامج
اإلبادة التي تقودها الدولة يف سياق االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة
التدخل عىل
املخ ِّدرات للفرتة  .2016–2012وقد ر َّكزت تدابري
ُّ
املناطق األكرث ارتباطاً َّ
مبنظامت االتِّجار باملخ ِّدرات ،وعىل تكثيف
مبادرات التنمية البديلة يف تلك املناطق .وترت َّكز معظم املناطق
املتأ ِّثرة بهذه الزراعة يف أودية أنهار أبورمياك وإيني ومانتارو،

ويف إقليم ال كونفنسيون ،ومقاطعة الريس يف إقليم كالكا ،التي
تستأثر مجتمع ًة بنسبة  68يف املائة من املساحة املزروعة بشجرية
الكوكا يف البلد .وأ َّثر تناقص العرض يف مستويات نقاء قاعدة
الكوكا ونقاء الكوكايني ،األمر الذي أسفر عن انخفاض يسري يف
األسعار بني عامي  2013و.2014
 –475ويف جمهورية فنزويال البوليفارية ،أفادت السلطات بأنَّ
مضبوطات الكوكايني بلغت نحو  26ط ًّنا يف عام  .2014وظلَّ حجم
نسبيا منذ عام  ،2010الذي ضُ بط فيه نحو
املضبوطات
مستقرا ًّ
ًّ
 25ط ًّنا من الكوكايني .وتشمل بلدان مقصد الكوكايني املضبوط
أسرتاليا وإيطاليا وإسبانيا ،يف حني ُذكر أنَّ كولومبيا هي بلد املنشأ.
 –476وهناك أدلة تشري إىل تزايد املساحة املزروعة بخشخاش
األفيون ،ويبدو أ َّنها بلغت أعىل مستوى لها منذ خمس سنوات
يف كولومبيا التي كشفت مساحة مزروعة بهذه النبتة قدرها
 387هكتاراً يف عام  .2014ولعلَّ الزيادة املحتملة يف إنتاج
األفيون وصنع الهريوين يف الفرتة من عام  2013إىل عام 2014
(بنسبة  13يف املائة و 15يف املائة عىل التوايل) ،إىل جانب انخفاض
متوسط أسعارهام (بنسبة  37يف املائة و 19يف املائة عىل التوايل)
ِّ
خالل نفس الفرتة ،تشري إىل زيادة يف عرض هاتني املادتني.
وجه الهريوين املصنوع يف أمريكا الجنوبية بوجه خاص
 –477و ُي َّ
إىل الواليات املتحدة ،ولكن ُي َّتجر به أيضاً ألغراض االستهالك يف
املنطقة .وأفادت الواليات املتحدة بزيادة االتِّجار من املكسيك
وأمريكا الجنوبية ،وأبلغت املكسيك يف عام  2014عن مضبوطات
واملوجه إىل الواليات املتحدة.
من الهريوين املنتج يف كولومبيا
َّ

(ب) املؤ ِّثرات العقلية
 –478أبلغت بلدان ش َّتى يف أمريكا الجنوبية عن مضبوطات
من املنشِّ طات األمفيتامينية يف عام  ،2014منها األمفيتامني،
وامليثامفيتامني ،ومواد من نوع “اإلكستايس” ،وكذلك ثنايئ
إيثيالميد حمض الليرسجيك ( .)LSDويبدو أنَّ معظم هذه املواد
واردة من أوروبا ،حيث أصبحت أمريكا الجنوبية سوقاً استهالكي ًة
نامية .ومع ذلك ،يبدو أنَّ بعض عقاقري الهلوسة التي ُتس َّوق يف
أمريكا الجنوبية هي يف الحقيقة مؤ ِّثرات نفسانية جديدة ،مثل
املواد  ،25B–NBOMeو ،25C–NBOMeو،25I–NBOMe
وهي فينيثيالمينات بديلة مل تجدولها لجنة املخ ِّدرات َّإل يف آذار/
مارس .2015
 –479واستناداً إىل دراسة نرشها املكتب ولجنة البلدان
األمريكية ملكافحة تعاطي املخ ِّدرات يف عام  2014بعنوان
“املنشِّ طات األمفيتامينية يف أمريكا الالتينية” ،ال تزال املعلومات
معينة يف
املتاحة عن املنشِّ طات األمفيتامينية واستخدام مواد َّ
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املنطقة محدود ًة للغاية ،وعادة ما تكون الفئات املستخ َدمة
يف الدراسات االستقصائية بشأن استخدام املخ ِّدرات مفرطة يف
متيز بني االستعامل غري الطبي لعقاقري الوصفات
عموميتها ،فال ِّ
الطبية واملنشِّ طات األمفيتامينية واملؤ ِّثرات النفسانية الجديدة.
ومع أنَّ تعاطي هذه املواد يؤ ِّثر تأثرياً متزايداً عىل الشباب
يف املنطقة ،فإنَّ محدودية البيانات املتاحة تحول دون تقدير
حجم األسواق ومصادر االتِّجار ودروبه تقديراً دقيقاً.
 –480وشهدت مضبوطات املواد من نوع “اإلكستايس” زياد ًة
حا َّد ًة يف الربازيل يف عام  ،2014إذ ضُ بط  877 853قرصاً ،وهو
ما يزيد كثرياً عىل الكمية البالغة  183 289قرصاً التي ضُ بطت
يف عام  .2013ويف كولومبيا ،بلغت الكميات املضبوطة ذروتها يف
عام  2013الذي ضُ بط فيه  117 101قرص ،مقابل  6 664قرصاً
ضُ بطت يف عام َّ ،2010إل أنَّ الكمية املضبوطة تراجعت من جديد
إىل  39 792قرصاً يف عام  .2014وأفادت غيانا بحصول تط ُّور جديد
َتثَّل يف ضبط كميات صغرية من “اإلكستايس” يف العامني املاضيني.
 –481ويف عام  ،2014أبلغت كولومبيا عن أربع ضبطيات
منفصلة من املادة –4برومو––5.2ثنايئ ميثوكيس فينيثيالمني
( ،)2C–Bبلغ مجموعها  14 068وحدةً.

(ج) السالئف
 –482انخفضت عىل مدى العقد املايض الضبطيات املب َّلغ
عنها يف البلدان املنتجة للكوكا فيام يتعلق مبعظم األحامض
واملذيبات املدرجة يف الجدول الثاين من اتفاقية سنة ،1988
و ُيعزى ذلك يف جانب منه إىل تزايد إعادة تدوير املذيبات
التغيات الحاصلة يف
عدة مرات ،وإىل
وإعادة استخدامها َّ
ُّ
مامرسات املعالجة غري املرشوعة .وتشري التحاليل الجنائية
للمضبوطات من الكوكايني الكولومبي املنشأ يف عام  2013إىل
أنَّ عدداً متزايداً من املختربات التي تصنع الكوكايني بصفة غري
مرشوعة باتت تستخدم كميات أقل كثرياً من املذيبات الالزمة
لعمليات املعالجة.
 –483وميكن ِّ
االطالع يف تقرير الهيئة لعام  2015عن تنفيذ
املادة  12من اتفاقية سنة  1988عىل استعراض شامل للحالة فيام
يتعلق مبراقبة السالئف والكيمياويات التي يكرث استخدامها يف
صنع املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية بصفة غري مرشوعة يف املنطقة.

(د) املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية
 –484أنشأ مرصد املخ ِّدرات الكولومبي نظاماً لإلنذار املب ِّكر
يهدف إىل الكشف املب ِّكر عن املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة .وقد
انطلق اإلنذار للمرة الثانية عندما ضُ بطت أقراص ُتباع عىل
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وتبي
أ َّنها مادة  ،2C–Bوهو مخ ِّدر خاضع للمراقبة الدوليةَّ ،
أ َّنها تحتوي عىل الكيتامني وكميات صغرية من مواد أخرى
مجهولة املاهية.
 –485ويف عام  ،2014ضبطت شييل كمي ًة من مشتقات مادة
 NBOMeبلغ مجموعها  30م ِّليغراماً يف خمس مناسبات
مختلفة .وأبلغ البلد نفسه أيضاً عن مضبوطات من مادة
–5،2دامييثوكيس––4كلوروأمفيتامني.
 –486وقد أخضعت بعض بلدان أمريكا الجنوبية ع َّدة مواد
للمراقبة الوطنية ،منها الكافيني واألسمنت ،وبسبب استخدامها
يف صنع الكوكايني غري املرشوع أو كعوامل لتخفيفه.

 –٥التعاطي والعالج
سجل أعىل مع َّدل
 –487تؤ ِّكد بيانات املكتب أنَّ املخ ِّدر الذي َّ
انتشار سنوي بني الس َّكان البالغني الذين ترتاوح أعامرهم بني 15
و 64سنة يف أمريكا الجنوبية ال يزال هو الق َّنب ( 5.9يف املائة)،
ثم األمفيتامينات واملنشِّ طات
يليه الكوكايني ( 1.2يف املائة)َّ ،
املرصوفة بوصفة طبية ( 0.5يف املائة) وشبائه األفيون ( 0.3يف
املائة) .وال يزال مع َّدل االنتشار السنوي لتعاطي الق َّنب والكوكايني
املتوسط العاملي ،الذي ُيق ِّدر املكتب أ َّنه يبلغ  3.9يف
أعىل من
ِّ
املائة للق َّنب و 0.4يف املائة للكوكايني.
 –488وهناك فوارق بني الجنسني من حيث مع َّدالت انتشار
تعاطي املخ ِّدرات يف أمريكا الجنوبية .ففي حني أنَّ الق َّنب هو
أكرث املخ ِّدرات تعاطياً بني الرجال والنساء عىل السواء من حيث
مع َّدل االنتشار السنوي ،فإنَّ الكوكايني هو ثاين أشيع املخ ِّدرات
تعاطياً بني الرجال؛ أ َّما تعاطي الق َّنب يف صفوف النساء فيليه عن
ثم الكوكايني يف املرتبة الثالثة بفارق كبري.
كثب تعاطي امله ِّدئاتَّ ،
 –489ويرى الخرباء يف أمريكا الجنوبية أنَّ هناك زيادة يف
تعاطي الكوكايني يف املنطقةُ ،يعترب أ َّنها راجعة إىل زيادة التعاطي
يف الربازيل .وقد حظي تزايد تعاطي الكوكايني القابل للتدخني
باهتامم خاص من السلطات الوطنية ،حيث ُق ِّدر مع َّدل انتشار
تعاطي كوكايني “الكراك” مرة واحدة يف العمر عىل األقل بنسبة
 0.7يف املائة يف عام  .2014ويستثمر البلد يف تحسني جمع البيانات
املقرر إجراء دراسة استقصائية بني
بشأن تعاطي املخ ِّدرات ،ومن َّ
السجناء يف عام .2015
 –490وقد وجدت دراسة وطنية بشأن تعاطي املخ ِّدرات يف ا ُألرس
املعيشية يف بوليفيا يف الفرتة  ،2014/2013نُرشت يف آذار/مارس
 ،2015أنَّ الق َّنب استأثر ،من بني مواد التعاطي غري املرشوعة،
بأعىل مع َّدل انتشار سنوي ( 1.27يف املائة) يليه الكوكايني ( 0.32يف
املائة) فاملستنشقات ( 0.30يف املائة) .وباستثناء امله ِّدئات ،يبدو
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المخدرات 2015
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

أنَّ تعاطي سائر املواد قد انخفض بني عامي  2007و .2013وقد
سن بدء تعاطي املخ ِّدرات هو  19عاماً،
متوسط ِّ
وجدت الدراسة أنَّ ِّ
وأنَّ التعاطي يبلغ أعىل مستوياته بني الرجال والشباب .وشملت
التوصيات استحداث سياسة انتقائية للوقاية من املخ ِّدرات ،تر ِّكز
عىل الشباب يف الجامعات وبيئات العمل.
 –491ومتثِّل زيادة تعاطي املخ ِّدرات االصطناعية مصدر قلق
يف بعض بلدان أمريكا الجنوبية مثل كولومبيا ،حيث تؤ ِّثر سلباً
عىل املجتمعات املحلية .و ُتو َّزع املخ ِّدرات بكميات صغرية ،وميكن
تغيري جودتها يف أخالط كيميائية ميكن أن تكون مؤذية بنحو
سن
متوسط ِّ
خاص .وقد لوحظ اتجاه آخر يف البلد ،وهو تراجع ِّ
متعاطي هذه العقاقري.
 –492وأصبح االتِّجار بكميات صغرية يف كولومبيا ،الذي يشار
إليه بعبارة “االتِّجار األصغر” ،مشكلة متفاقمة يف ع َّدة مدن
كولومبية .وقد وردت معلومات تفيد بأنَّ السلطات البلدية
الكولومبية ا َّتخذت خطوات تجريبية ملراقبة هذا االتِّجار بهدف
تقليل أرضاره االجتامعية ،مبا يف ذلك بذل جهود متن ِّوعة ،مثل
االستعاضة مبادة خاضعة للمراقبة ،مثل الكوكايني ،عن مادة أخرى
خاضعة للمراقبة ،مثل الق َّنب ،وهو ما قد ال يتامىش مع التزامات
كولومبيا مبوجب االتفاقيات.
ويتبي من املعلومات املق َّدمة عن املواد املضبوطة عىل
–493
َّ
مستوى االتِّجار األصغر أنَّ تعاطي املخ ِّدرات مشكلة تتفاقم
بصورة َّ
تغي يف
مطردة يف باراغواي .وقد أفاد هذا البلد بحدوث ُّ
السن عند التعاطي
أمناط التعاطي واملواد املتعاطاة،
ومتوسط ِّ
ِّ
ُ
للمرة األوىل .واستناداً إىل الدراسة الوطنية الثانية التي أجريت
يف عام  2012بشأن األشخاص الذين يعانون من مشاكل ناجمة
عن استهالك الكحول واملخ ِّدرات يف مراكز العالج ومجموعات
املساعدة الذاتية ،كانت املواد املتعاطاة للمرة األوىل هي الكحول
ثم الق َّنب ،وأشكال الكوكايني القابلة
يف املقام األول ،يليه التبغَّ ،
للتدخني ،والكوكايني ،واملذيبات ،ومضادات القلق ،ومضادات
االكتئاب ،واملنشِّ طات األمفيتامينية ،واملواد األفيونية ،وغريها.
 –494ويف إطار خطة متكاملة للوقاية من تعاطي املخ ِّدرات،
أفادت حكومة جمهورية فنزويال البوليفارية بأ َّنها َّ
نظمت ما يربو
عىل  35 000نشاط شملت ما يزيد عىل  4.6ماليني شخص
يف عام  ،2014مع الرتكيز عىل املجتمعات املحلية واألطفال
املعرضني للخطر .وتستند هذه الخطة إىل اسرتاتيجية
واملراهقني َّ
لتحقيق الالمركزية ،واعتامد نهج محوره اإلنسان ،وتوسيع نطاق
وتشجع عىل ا ِّتباع
أنشطة الوقاية التي تع ِّزز املهارات الحياتية
ِّ
أساليب الحياة الصحية ،وكذلك الرتكيز عىل أماكن العمل ،وبيئات
السجون ،واملجتمعات األصلية.

جيم– آسيا
رشق آسيا وجنوب رشقها
 –١التط ُّورات الرئيسية
 –495مع زيادة التنويع يف دروب التهريب ،والزيادة امللحوظة
يف مقادير املضبوطات ،ال تبدو ُّأي بوادر النحسار أنشطة صنع
املنشِّ طات األمفيتامينية واالتِّجار بها وتعاطيها .وقد لوحظ أنَّ
عصابات االتِّجار باملخ ِّدرات يف مناطق أخرى نشطت يف اآلونة
األخرية يف عدد من بلدان منطقة رشق آسيا وجنوب رشقها حيث
يجذبها حجم األسواق يف هذه املنطقة .وباإلضافة إىل ذلك فإنَّ
ُّ
تستغل املبادرات اإلقليمية التي
بعض الجامعات اإلجرامية قد
تيس تدفُّق السلع والخدمات مبزيد من الحرية.
ِّ
 –496وال تزال املنطقة تواجه أخطاراً ناشئ ًة عن ِّ
تفش املؤ ِّثرات
النفسانية الجديدة والسالئف الكيميائية غري املجد َولة.
وباستغالل الثغرات املوجودة يف الترشيعات ،ومن خالل اإليهام
باملرشوعيةُ ،تس َّوق املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة عىل أ َّنها
“مواد انتشاء مرشوعة” .ورغم أنَّ بعض البلدان بذلت جهوداً
أكرب يف السنوات األخرية إلخضاع املواد ذات التأثري النفساين
الجديدة للمراقبة الوطنية فإنَّ عصابات االتِّجار باملخ ِّدرات
وتكيفت مع األوضاع الجديدة بإنتاج
تص َّدت لتلك املساعي َّ
مم أعاق جهود مراقبة
مواد ليست خاضعة للمراقبة بعدَّ ،
املخ ِّدرات .ويظلُّ تعاطي الكيتامني واالتِّجار به مجاالً آخر مثرياً
للقلق يف بلدان املنطقة.
 –497وما زالت زراعة خشخاش األفيون غري املرشوعة وأنشطة
مستمرة يف بلدان املثلث الذهبي (تايلند
صنع الهريوين
َّ
وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية وميامنار) .و ُق ِّدرت املساحة
اإلجاملية لزراعة األفيون غري املرشوعة يف املنطقة بنحو 63 800
هكتار يف عام  ،2014بينام ُق ِّدر إنتاج األفيون بنحو  762ط ًّنا.
مستقرا ،فقد ورد ما
ومع أنَّ حجم الزراعة غري املرشوعة ما زال
ًّ
يفيد بحدوث اتجاه تراجعي يف تعاطي الهريوين يف بعض بلدان
منطقة رشق آسيا وجنوب رشقها .ويظلُّ نطاق األنشطة املتصلة
بالكوكايني يف املنطقة محدوداً مقارنة مبناطق أخرى ومقارنة
بغريه من أنواع املخ ِّدرات.
املهرب إىل منطقة
 –498ويوحي تزايد كمية امليثامفيتامني َّ
رشق آسيا وجنوب رشقها من مناطق أخرى بفتح دروب تهريب
جديدة لربط أسواق مل تكن مرتابطة من قبل .وشهدت املنطقة
يف السنوات األخرية عمليات تهريب كميات من امليثامفيتامني
الوارد من أفريقيا وغرب آسيا وكذلك ،منذ فرتة أقرب ،من القارة
األمريكية .ومن الرضوري زيادة تبادل املعلومات االستخباراتية
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يف الوقت املناسب وكذلك تحسني التعاون بني أجهزة إنفاذ
القانون يف جميع أنحاء املنطقة بغية الكشف املبكر عن دروب
التهريب الجديدة وتنفيذ تدابري للتص ِّدي لها.

 –٢التعاون اإلقليمي
 –499يتواصل التعاون املتعدد األطراف بني الدول األعضاء يف
رابطة أمم جنوب رشق آسيا ،يف الوقت الذي تقوم فيه هذه
الهيئة اإلقليمية املتعددة األطراف بصوغ نهجها املقبل بعد
أن ح َّددت لنفسها هدف تخليص املنطقة من املخ ِّدرات غري
املرشوعة بحلول عام  .2015وقد اعتمد املشاركون يف االجتامع
الوزاري الثالث للرابطة املعني مبسائل املخ ِّدرات ،الذي عقد
يف إندونيسيا يف كانون األول/ديسمرب  ،2014بياناً وزار ًّيا أ َّكدوا
فيه عىل االلتزام السيايس مبواصلة تعزيز التعاون اإلقليمي.
ويف أيلول/سبتمرب  ،2014افتتحت الرابطة يف بانكوك مركز
التعاون عىل مكافحة املخ ِّدرات ليكون منرباً
تنسيقيا يسعى
ًّ
إىل متابعة العمل عىل تحقيق هذا التعاون اإلقليمي املنشود.
تقص الحقائق املعنية مبواجهة خطر املخ ِّدرات
وعقدت لجنة ِّ
والتابعة للجمعية الربملانية للرابطة اجتامعها الثاين عرش يف
كواالملبور يف حزيران/يونيه  2015وأتاح هذا االجتامع فرصة
لتبادل املعلومات عن آخر التط ُّورات عىل الصعيد الوطني.
واعتمد االجتامع قراراً أ َّكد فيه عىل أهمية اتِّباع نهج متمحور
حول البرش يف سياق إنجاز برامج ف َّعالة للح ِّد من العرض
والطلب .ونوقشت مسائل مختلفة أخرى ذات صلة باملخ ِّدرات
غري املرشوعة يف املنطقة من خالل منرب آخر للتعاون املتع ِّدد
األطراف ،وهو االجتامع السادس والثالثون لكبار املسؤولني
املعنيني بقضايا املخ ِّدرات التابع للرابطة ،الذي عقد يف
سنغافورة يف آب/أغسطس .2015
 –500وإزاء تزايد الرتابط بني عصابات االتِّجار باملخ ِّدرات
يف أنحاء العامل ،ناقشت بعض االجتامعات اإلقليمية التح ِّديات
الكربى الخاصة باملنطقة يف سياق التط ُّور العاملي لهذه الجامعات
اإلجرامية .وأبرز املؤمتر الدويل املشرتك بني الهيئة الدولية ملراقبة
املخ ِّدرات ومكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية
واملعني بالسالئف الكيميائية واملؤ ِّثرات النفسانية الجديدة،
املعقود يف بانكوك يف نيسان/أبريل  ،2015التح ِّديات العاملية التي
تطرحها تلك السالئف واملؤ ِّثرات ،وبحث ال ُّنهج التي ينبغي اتِّباعها
للتص ِّدي لهذه التح ِّديات عىل الصعيدين العاملي واإلقليمي .ور َّكز
املؤمتر العرشون بشأن عمليات مكافحة املخ ِّدرات يف آسيا واملحيط
الهادئ ،الذي ُعقد يف طوكيو يف شباط/فرباير  2015بحضور بلدان
من منطقة آسيا واملحيط الهادئ ،عىل التعاون الدويل عىل إنفاذ
قوانني املخ ِّدرات من أجل التص ِّدي لخطر املنشِّ طات األمفيتامينية.
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 –501ويف االجتامع الوزاري للمو ِّقعني عىل مذ ِّكرة التفاهم
بشأن مراقبة املخ ِّدرات يف منطقة امليكونغ دون اإلقليمية الكربى
لعام  ،1993الذي ُعقد يف أيار/مايو  ،2015أ َّكد املشاركون مج َّدداً
التزامهم املستمر يف هذا املجال ،وأوضحوا أنَّ املذ ِّكرة أثبتت أ َّنها
آلية ب َّناءة لتحسني التعاون اإلقليمي عىل صعيد جهود إنفاذ
قوانني مكافحة االتِّجار باملخ ِّدرات يف املنطقة دون اإلقليمية.
االجتامع الضو َء عىل تط ُّورات حالة املخ ِّدرات يف البلدان
وس َّلط
ُ
املعنية ،مثل زيادة تدفُّق املخ ِّدرات غري املرشوعة والسالئف
الكيميائية ،وناقش هذه الحالة.

 –3الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية
 –502يف سبيل مواجهة استمرار ورسعة ظهور املؤ ِّثرات
النفسانية الجديدة ،أدرجت البلدان يف املنطقة موا َّد إضافية
وسعت نطاق مراقبة املخ ِّدرات ليشمل
يف قامئة مؤ َّقتة و/أو َّ
فئات مح َّددة من املواد .فعىل سبيل املثال ،فرضت جمهورية
كوريا رقابة مؤ َّقتة عىل  10مؤ ِّثرات نفسانية جديدة (هي  6من
شبائه الق َّنبني االصطناعية و 2من الفينيثيالمينات ومادتان
أخريان متن ِّوعتان) ملدة ثالث سنوات يف كانون األول/ديسمرب
 ،2014وبذلك أصبح عدد املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة الخاضعة
حاليا  86مادةً .ويحظر قانون مراقبة املخ ِّدرات
للمراقبة املؤ َّقتة ًّ
يف هذا البلد حيازة املواد التي تحتوي عىل مواد مجد َولة مؤ َّقتاً
وكذلك التعامل بها أو التجارة فيها أو املساعدة عىل التجارة فيها
أو إعطاءها أو تل ِّقيها .ويف ماكاو يف الصنيُ ،ع ِّدل قانون مكافحة
املخ ِّدرات (القانون رقم  17لسنة  )2009يف عام  2014ملراقبة
خمس فئات أخرى من املواد وهي :مشتقات البيربازين ،وشبائه
الق َّنبني االصطناعية ،ومشتقات الكاثينون (باستثناء البابروبيون)،
ونبتة املرميية الشافية ( )Salvia divinorumوالسالفينورين ألف
( .)salvinorin Aويف الصني ،دخلت الالئحة التنظيمية املتعلقة
حيز النفاذ
بقامئة املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية غري الطبية ِّ
تضم قامئة تشتمل عىل
يف  1ترشين األول/أكتوبر  ،2015وهي ُّ
عقليا غري طبي.
 116مخ ِّدراً ومؤ ِّثراً ًّ
 –503وبعد إدراج مادة ألفا–فينيل أسيتو أسيتونيرتيل
( )APAANضمن السالئف الخاضعة للمراقبة الدولية يف ترشين
األول/أكتوبر  ،2014أخضعتها ع َّدة بلدان للمراقبة الوطنية .ففي
 14أيار/مايو  ،2014جدولت الحكومة الصينية هذه املادة ومادة
–2بروموبروبيوفينون (وهي مادة وسيطة معروفة ُتستخدم يف
الصنع الرتكيبي لإليفيدرين والسودوإيفيدرين من الربوبيوفينون)
باعتبارهام سليفتني خاضعتني للمراقبة من الدرجة األوىل ،ومن َث َّم
يلزم استصدار تصاريح الستريادهام وتصديرهام يف إطار عمليات
التجارة الدولية .كام أدرجت حكومة تايلند املادة APAAN
وإيسومرياتها البرصية يف الجدول ( 4السالئف الكيميائية)
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تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

من قانون املخ ِّدرات .ويف هونغ كونغ بالصني ،أخضعت مادة  –٤الزراعة واإلنتاج والصنع واالتِّجار

 APAANللمراقبة مبوجب قانون مراقبة املواد الكيميائية
(الفصل  .)145وتذ ِّكر الهيئ ُة البلدانَ التي مل ُتخضع بعد تلك املادة
للمراقبة الوطنية بأن تبادر إىل إخضاعها للمراقبة دون تأخري عم ًال
مبقرر لجنة املخ ِّدرات  1/57املؤ َّرخ  19آذار/مارس .2014
َّ
 –504وبغية تحسني فعالية إنفاذ القانون وتوسيع نطاق مراقبة
املخ ِّدرات ،أجرت حكومة الفلبني تغيريات ترشيعية وإدارية
جديدة .ففي متوز/يوليه  ،2015أدخلت تعديالت تتعلق بحجز
سيام إلزام سلطات
املخ ِّدرات غري املرشوعة والتخ ُّلص منها ،وال َّ
إنفاذ القانون بإجراء جرد عقب قيامها بعمليات ضبط مخ ِّدرات
ورضورة وجود شهود .وكانت الترشيعات السابقة تقيض بأن
يقوم موظفو إنفاذ القانون بإجراء جرد للمخ ِّدرات واملواد
الكيميائية غري املرشوعة فور مصادرتها ،بحضور املشتبه بهم
وممثِّلني عن وزارة العدل وموظفني عموميني منتخبني وممثِّيل
وسائط اإلعالم بصفتهم شهوداً .ولكن مبوجب القانون املع َّدل
ميكن ملوظفي إنفاذ القانون اآلن إجراء الجرد يف أقرب مكتب
لسلطات إنفاذ القانون أو مركز رشطة عند القبض عىل شخص
دون أمر قضايئ ،برشط املحافظة عىل سالمة املضبوطات وقيمتها
اإلثباتية عىل الوجه الصحيح .واع ُتمد أيضاً يف عام  2014قانون
يعاقب عىل قيادة السيارات تحت تأثري الكحول أو املخ ِّدرات
الخطرة أو مواد مامثلة.
 –505ويف الفلبني ُوضع برنامج عمل وطني جديد ملكافحة
وح ِّدد إطار زمني لتنفيذه.
املخ ِّدرات للفرتة ُ ،2020–2015
وتح ِّدد خطة العمل هذه اسرتاتيجيات يف خمسة مجاالت رئيسية
(خفض الطلب ،وخفض العرض ،والتنمية البديلة ،والتوعية
املدنية وتدابري التص ِّدي ،واالسرتاتيجيات اإلقليمية والدولية) ليك
ُيسرتشد بها يف جهود مراقبة املخ ِّدرات عىل الصعيد ال ُقطري .كام
وضعت حكومة تايلند خطة اسرتاتيجية وطنية ملراقبة املخ ِّدرات
للفرتة  2019–2015بغية توفري حلول شاملة ملراقبة املخ ِّدرات
وتتضمن الخطة االسرتاتيجية مثانية مجاالت
ملا بعد عام .2015
َّ
اسرتاتيجية أساسية وتوفِّر اآللية الالزمة لتنفيذها ولرصد ذلك
التنفيذ واستعراضه .وتن ِّفذ حكومة ميامنار املرحلة األخرية من
خطتها العرشينية ملراقبة املخ ِّدرات للفرتة  2019–1999من أجل
الوصول إىل حالة خلو البلد من املخ ِّدرات غري املرشوعة بحلول
عام  .2019ويف حني أنَّ القضاء عىل زراعة خشخاش األفيون
كان األولوية الرئيسية يف املرحلة األولية ،فقد أضحت األولويات
موجهة إىل أهداف أخرى ،مثل إعادة تأهيل متعاطي
الحالية َّ
املخ ِّدرات ،وتأسيس املزيد من الوحدات التابعة لفرقة العمل
الخاصة املعنية مبكافحة املخ ِّدرات ،وإرشاك املجتمعات املحلية
يف تنفيذ أنشطة مراقبة املخ ِّدرات.

(أ)

املخ ِّدرات

 –506منذ منتصف الثامنينات ،تر َّكزت زراعة خشخاش األفيون
غري املرشوعة يف املنطقة يف بلدان املثلث الذهبي ،التي كانت يف
يوم من األيام املورد األسايس للهريوين يف العامل .وقد أسفرت الزيادة
الكبرية يف الزراعة غري املرشوعة يف أفغانستان ،مقرونة بجهود
اإلبادة املبذولة يف بلدان املثلث الذهبي (تايلند وجمهورية الو
الدميقراطية الشعبية وميامنار) عن انخفاض كبري يف حصة األفيون
غري املرشوع املنتج يف هذه املنطقة .بيد أنَّ زراعة خشخاش
األفيون غري املرشوعة يف جمهورية الو الدميقراطية الشعبية
مؤخراً ،بعد أن كانت قد وصلت إىل
وميامنار بدأت يف الزيادة َّ
أدىن مستوى لها يف السنوات األخرية ،حني بلغت مساحة الزراعة
غري املرشوعة أقل من  25ألف هكتار يف عام  .2006وبلغ إجاميل
مساحة زراعة خشخاش األفيون غري املرشوعة  63 800هكتار يف
عام  ،2014أغلبها يف ميامنار ( 90يف املائة) مع وجود نسبة صغرية
منها يف جمهورية الو الدميقراطية الشعبية ( 10يف املائة) .و ُق ِّدر
إجاميل كمية األفيون املنتج يف املنطقة بنحو  762ط ًّنا.
 –507ويجري نقل الهريوين املص َّنع بصورة غري مرشوعة يف ميامنار
إىل الصني عن طريق الرب عرب مقاطعة يونان .ويف الوقت نفسه،
هرب السالئف الكيميائية الالزمة لصنع الهريوين غري املرشوع إىل
ُت َّ
ميامنار من الصني .ويخىش أن تزداد عمليات التهريب يف االتجاهني
ُّ
تستغل فيه
من أجل صنع الهريوين واستهالكه يف الوقت الذي
عصابات االتِّجار باملخ ِّدرات سهولة حركة األشخاص ورأس املال
بسبب مبادرات تعزيز التكامل اإلقليمي يف إطار جامعة رابطة
تشجع الهيئة عىل
أمم جنوب رشق آسيا .ويف ضوء تلك التح ِّدياتِّ ،
توثيق التعاون والتضافر فيام بني الدول األعضاء يف الرابطة من
أجل تبادل املعلومات االستخباراتية يف حينها.
 –508وظ َّلت مضبوطات الهريوين يف املنطقة تزداد كل سنة يف
الفرتة من عام  2011إىل عام  ،2013حيث بلغت  11.8ط ًّنا يف
عام  ،2013أبلغت الصني عن أكرث من  70يف املائة منها .وبلغ
مجموع املضبوطات  9.5أطنان يف عام ( 2014منها  9.4أطنان يف
الصني ،و 89كغ يف هونغ كونغ بالصني ،و 3.5كغ يف ماكاو بالصني)،
وما زالت الصني تستأثر بأغلب الضبطيات يف املنطقة .ويف اآلونة
األخرية أبلغت بلدان أخرى ،مثل كمبوديا وتايلند ،عن تراجع
املضبوطات .فقد تراجع إجاميل كمية الهريوين املضبوطة يف
كمبوديا وتايلند تراجعاً ملحوظاً يف عام  1.8( 2014كغ و 371كغ
متوسطها الطويل األجل.
عىل التوايل) ،فعادت إىل مستوى ِّ
 –509وما زالت ٌّ
كل من إندونيسيا والفلبني تب ِّلغ عن وجود
زراعات غري مرشوعة للق َّنب ومضبوطات كبرية من الق َّنب.

الفصل الثالث -تحليل الوضع العالمي

وتوقِّياً لجهود اإلبادة التي تبذلها السلطات ،تجري زراعة الق َّنب
غري املرشوعة يف الفلبني عادة يف مناطق مرتفعة وجبلية يصعب
الوصول إليها .ويف إندونيسيا ضُ بط  68ط ًّنا من عشبة الق َّنب يف
عام  ،2014أي أكرث من ثالثة أضعاف الكمية املضبوطة عام .2012
وارتفعت كمية الق َّنب املضبوطة أثناء مرورها عرب تايلند من
 27ط ًّنا يف عام  2013إىل  33ط ًّنا يف عام  ،2014م َّتبعة االتجاه
التصاعدي الذي بدأ يف عام  .2012ويف عام  2014ضُ بط  164كغ
من عشبة الق َّنب و 576كغ من الق َّنب املجفَّف يف الفلبني .وكانت
الزيادات يف مضبوطات عشبة الق َّنب معتدلة يف هونغ كونغ
بالصني ويف سنغافورة.
 –510وما زال مع َّدل إساءة استعامل الكوكايني يف منطقة رشق
آسيا وجنوب رشقها محدوداً ،كام َّ
يتجل من انخفاض مستوى
نسبيا مقارنة مبناطق أخرى .وتشري آخر البيانات إىل
مضبوطاته ًّ
مزيد من االنخفاض يف مضبوطات الكوكايني يف املنطقة .ففي
هونغ كونغ بالصني انخفضت كمية الكوكايني املضبوطة بأكرث من
النصف ،حيث انتقلت من أكرث من  700كغ يف عام  2012إىل أقل
من  300كغ يف عام  .2014وباملثل ،انخفضت املضبوطات املبلغ
عنها يف اليابان وماكاو بالصني بنسبة تزيد عىل  90يف املائة ،حيث
بلغت  2كغ و 3كغ عىل التوايل يف  .2014ويف كمبوديا ،تراجعت
مضبوطات الكوكايني من نحو  13كغ يف عام  2013إىل أقل من
 8كغ يف عام  .2014وأبلغت الصني (باستبعاد منطقتي هونغ
كونغ وماكاو اإلداريتني الخاصتني) والفلبني عن مضبوطات من
الكوكايني قدرها  113كغ و 70كغ عىل التوايل.

(ب) املؤ ِّثرات العقلية
استمر تزايد توافر املنشِّ طات األمفيتامينية وتزايد مع َّدل
–511
َّ
انتشارها يف املنطقة ،كام ي َّتضح من الزيادة املتواصلة يف حجم
مضبوطات امليثامفيتامني وارتفاع مستوى إساءة استعامله.
ضبط
وما زالت منطقة رشق آسيا وجنوب رشقها املنطق َة التي ُت َ
فيها أكرب كميات من امليثامفيتامني ،الذي يتاح يف شكلني أساسيني
(أقراص امليثامفيتامني وامليثامفيتامني الب َّلوري) .وترت َّكز إساءة
استعامل أقراص امليثامفيتامني (املتد ِّنية النقاوة عادة) يف بلدان
لكن إساءة استعامل امليثامفيتامني الب َّلوري
حوض نهر امليكونغَّ ،
منترشة يف رقعة جغرافية أوسع .وفيام بني عامي  2008و2013
تضاعفت مضبوطات امليثامفيتامني الب َّلوري يف املنطقة تقريباً،
بينام زادت املضبوطات من أقراص امليثامفيتامني مثانية أضعاف.
 –512وتُعترب ميامنار ،من بني بلدان حوض نهر امليكونغ ،بلد
املنشأ الرئييس ألقراص امليثامفيتامني .وتوحي املعلومات الخاصة
مبضبوطات أقراص امليثامفيتامني يف الصني وتايلند بتزايد عدد
واملهربة من ميامنار .ويف تايلند،
أقراص امليثامفيتامني الواردة
َّ
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ضُ بطت كميات كبرية من أقراص امليثامفيتامني يف عام 2014
ضبط سوى  248قرصاً يف سنغافورة.
( 113مليون قرص) ،يف حني مل ُي َ
 –513وتكشف آخر املعلومات الوطنية املق َّدمة من الصني أنَّ
معظم امليثامفيتامني الب َّلوري املتوفِّر ُيصنع داخل البلد ،وترت َّكز
قاعدة صنعه غري املرشوع يف الجزء الجنويب من البلد (مقاطعة
غواندونغ) .وقد صنع أكرث من  80يف املائة من امليثامفيتامني
الب َّلوري املضبوط يف عام  2013يف مدينتي شانوي وجيانغ ،يف حني
كانت مدينة لوفنغ هي املصدر الرئييس لتوريد املواد الالزمة للصنع.
واكتشفت أنشطة غري مرشوعة لصنع امليثامفيتامني الب َّلوري أيضاً
يف الجزء الغريب من الصني ،يف تشينغدو واملدن املحيطة بها.
 –514وال يزال تزايد توافر امليثامفيتامني الب َّلوري يف جميع أنحاء
املنطقة اتجاهاً مثرياً للقلق .ففي إندونيسيا ،زاد عدد األشخاص
املقبوض عليهم لتهم متصلة بامليثامفيتامني الب َّلوري زيادة
ملحوظة منذ عام  .2012ويف جمهورية كوريا ،ازدادت مضبوطات
امليثامفيتامني الب َّلوري إىل ما يناهز  38كغ يف عام  ،2013مقابل
 21كغ يف السنة السابقة .ويف كمبوديا ،انخفضت الكمية
املضبوطة من امليثامفيتامني الب َّلوري يف عام  29( 2014كغ) ،ومع
مم كانت عليه يف عام  19( 2012كغ).
هذا ،فهي ال تزال أعىل َّ
ويف عام  ،2013أبلغت جمهورية الو الدميقراطية الشعبية عن
أوىل مضبوطاتها من امليثامفيتامني الب َّلوري منذ عام .2005
 –515وال تزال آخر البيانات الواردة عن مضبوطات امليثامفيتامني
تشري إىل ارتفاع حجم االتِّجار يف بلدان رشق آسيا .ففي عام 2014
أبلغت الصني عن أكرب كمية من مضبوطات امليثامفيتامني يف
املنطقة ،بلغت ما يقارب  28ط ًّنا ،وهي كمية أكرب كثرياً من الكمية
املضبوطة يف عام  .2013ويف هونغ كونغ بالصني ُعرث عىل  104كغ
من امليثامفيتامني يف خمس شحنات عاجلة لبضائع عابرة من الصني
القارية إىل ماليزيا عن طريق هونغ كونغ بالصني .وكان منشأ معظم
كميات امليثامفيتامني املضبوطة يف اليابان ( 570كغ) هو الصني،
تليها املكسيك وتايلند .ويف عام  ،2014ضُ بط ما مجموعه  718.5كغ
و 12.5كغ من امليثامفيتامني يف الفلبني وسنغافورة عىل التوايل.
 –516وعىل الرغم من أنَّ معظم كميات امليثامفيتامني ما زال
هرب إليها
ُي َّتجر بها داخل املنطقة فإنَّ كمية امليثامفيتامني التي ُت َّ
من مناطق أخرى من العامل آخذة يف االزدياد .وذلك ُّ
يدل فيام يبدو
عىل فتح دروب تهريب جديدة تربط بني أسواق للميثامفيتامني
كانت غري مرتابطة من قبل يف مختلف مناطق العامل .فقد ضُ بطت
يف السنوات األخرية كميات من امليثامفيتامني األفريقي املنشأ يف
إندونيسيا وتايلند والصني والفلبني وفييت نام وكمبوديا وماليزيا
واليابان .كام جرى تهريب بعض كميات امليثامفيتامني من
غرب آسيا ،يف حني ضُ بطت كميات منشؤها املكسيك يف كل من
جمهورية كوريا والفلبني واليابان يف الفرتة .2014–2013
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المخدرات 2015
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

رس ًّيا لصنع املنشِّ طات
 –517ويف ماليزيا ُف ِّكك  26مرفقاً ِّ
األمفيتامينية يف عام  ،2013كان من بينها  18مرفقاً لصنع
امليثامفيتامني الب َّلوري و 8مرافق لصنع أقراص امليثيلني ديوكيس
ميثامفيتامني (“اإلكستايس”) .ويف عام  2013أيضاًُ ،ف ِّكك مختربان
رسيان لصنع املنشِّ طات األمفيتامينية يف إندونيسيا ،وكان كالهام
ِّ
َّ
يصنع كميات متواضعة من امليثامفيتامني البلوري .ويف الصني،
رس ًّيا لصنع امليثامفيتامني يف عام  ،2014مقابل
ُف ِّكك  376مخترباً ِّ
 397مخترباً يف عام .2013
 –518وأفادت بلدان منطقة رشق آسيا وجنوب رشقها بتزايد
مع َّدالت تعاطي “اإلكستايس” وضبطياته .فقد ضُ بطت كمية
كبرية منه ( 489 311قرصا) يف إندونيسيا يف عام  .2014ويف
الفلبني ،ضُ بط ما يقارب  3 600قرص من أقراص “اإلكستايس” يف
عام  – 2014وهي أكرب كمية ضبطتها السلطات يف هذا البلد منذ
عام  .2002وباملثل ،أبلغت سنغافورة عن مضبوطات من أقراص
“اإلكستايس” يزيد مجموعها عىل  3 800قرص .وزادت الكميات
املضبوطة من هذه املادة املب َّلغ عنها يف كمبوديا من ال يشء يف
عام  2013إىل  3.1كغ يف عام .2014

(ج) السالئف
 –519واصل عدد من البلدان اإلبالغ عن االتِّجار غري
املرشوع باملستحرضات الصيدالنية املحتوية عىل اإليفيدرين
والسودوإيفيدرين ،وكان الطلب غري املرشوع عىل املنشِّ طات
األمفيتامينية يف املنطقة حافزاً لهذا االتِّجار .ومنشأ معظم
املضبوطات املب َّلغ عنها يف املنطقة من داخلها ،أو من املنطقة
املجاورة جنوب آسيا ،وإن كان بدرجة أقل .و ُت َع ُّد ميامنار واحدة
من الوجهات الرئيسية لالتِّجار باملستحرضات املحتوية عىل
اإليفيدرين والسودوإيفيدرين ،ومنشأ السالئف الكيميائية
سيام
املضبوطة يف ميامنار يف املقام األول هو البلدان املجاورة ،وال َّ
ثم تايلند ،بدرجة أقل.
الصني والهندَّ ،
 –520ومن أجل االلتفاف عىل الضوابط الترشيعية الوطنية
املفروضة عىل السالئف الكيميائية ،يتزايد استخدام السالئف
الكيميائية غري املجد َولة و/أو السالئف األولية .فعىل سبيل املثال،
أصبحت مادة –2بروموبروبيوفينون ُتستخدم لصنع اإليفيدرين
عقب تشديد الرقابة عىل نبتة اإليفيدرا يف الصني .ويف عام ،2014
جرى صنع أكرث من نصف كميات امليثامفيتامني الب َّلوري يف الصني
باستخدام مادة –2بروموبروبيوفينون .ور ًّدا عىل ذلك ،أخضعت
تلك املادة للمراقبة الوطنية يف الصني يف أيار/مايو .2014
 –521ويف مواجهة محاوالت الترسيب هذه التي تسعى إىل
التكيف مع املستج َّدات ،ميكن أن يؤ ِّدي توثيق التعاون مع
ُّ
املختصة مبعلومات
الوطنية
السلطات
تزويد
إىل
الصناعة
دوائر
َّ

استخباراتية أفضل بشأن الطلبات والصفقات املشبوهة التي
تتعلق باملواد الكيميائية املجد َولة وغري املجد َولة .فعىل سبيل
املثال ،ز َّودت بعض السلطات الرشكات الكيميائية يف البلد بقامئة
املراقبة الخاصة الدولية ،إلذكاء وعي الدوائر الصناعية باحتامالت
ترسيب املواد الكيميائية .ومن شأن تنظيم أنشطة للتواصل مع
الصناعات الكيميائية والصيدالنية ،من خالل عقد اجتامعات
منتظمة وجلسات حوار وتنظيم زيارات وحلقات دراسية ،أن
يفيد يف زيادة القدرة عىل كشف االتجاهات وأمناط الترسيب
املتغية يف الوقت املناسب.
ِّ
 –522وميكن ِّ
االطالع يف تقرير الهيئة لعام  2015عن تنفيذ
املادة  12من اتفاقية سنة  1988عىل استعراض شامل للحالة فيام
يتعلق مبراقبة السالئف والكيمياويات التي يكرث استخدامها يف
صنع املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية بصفة غري مرشوعة يف املنطقة.

(د) املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية
 –523يف الفرتة من عام  2008إىل عام  ،2014ازداد عدد
املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة التي استبانتها البلدان يف املنطقة
ازدياداً كبرياً ،ومعظمها من شبائه الق َّنبني االصطناعية وفئات
الكاثينون االصطناعية .ومن بني بلدان املنطقةُ ،كشف أكرب عدد
من املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة يف سنغافورة ( 37مادة) واليابان
( 31مادة) وإندونيسيا .ويف عامي  2013و 2014كشفت حكومة
نفسانيا جديداً ،تشمل شبائه
إندونيسيا ما ال يقل عن  30مؤ ِّثرا
ًّ
الق َّنبني االصطناعية والكاثينونات االصطناعية ،والفينيثيالمينات،
والبيبريازينات ومؤ ِّثرات نفسانية جديدة نباتية .وميكن أن
لكن بعضها ُيستورد
ُتستو َرد بعض هذه املواد من بلدان املنطقةَّ ،
من مناطق أخرى .وضُ بطت كمية من شبائه الق َّنبني االصطناعية
يف جمهورية كوريا يف عام  2013بلغت  1.8كغ ،منها  1.4كغ
كانت مستوردة من الواليات املتحدة .ومن بني العوامل األساسية
التي تطرح تح ِّديات هائلة أمام جهود تخفيف ح َّدة املخاطر التي
تنطوي عليها املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة عىل مستوى املنطقة
تسارع ظهور مواد ليست خاضعة بعد للمراقبة ،ومحدودية
قدرات االستدالل العلمي الجنايئ الالزمة الستبانة هذه املواد يف
بعض البلدان ،واختالف تصنيف قوائم املواد املعتمدة باختالف
جميع الحكومات عىل
تشجع الهيئ ُة
َ
البلدان يف املنطقة .ولذا ِّ
املشاركة يف مرشوعها العميل بشأن املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة
(مرشوع العمليات الدولية ملكافحة تعاطي املؤ ِّثرات النفسانية
الجديدة ،املعروف اختصاراً باسم مرشوع “آيون”) واستغالل
منصة االتصاالت اآلمنة التي يو ِّفرها هذا املرشوع (نظام التبليغ
َّ
عن الحوادث يف إطار مرشوع آيون) استغالالً تا ًّما بغية منع وصول
املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة غري املجد َولة إىل أسواق املستهلكني.

الفصل الثالث -تحليل الوضع العالمي

 –524ويظلُّ تعاطي الكيتامني من املشكالت الكربى يف
املنطقة ،عىل الرغم من تراجع الكميات املضبوطة منه يف
بعض البلدان .ومع أنَّ الكيتامني ال يخضع للمراقبة الدولية
فإ َّنه ُأخضع للمراقبة الوطنية يف عدد من بلدان املنطقة ،وهي
التالية :تايلند ،جمهورية كوريا ،جمهورية كوريا الشعبية
الدميقراطية ،سنغافورة ،الصني ،الفلبني ،ماليزيا ،ميامنار ،اليابان.
وأفاد اختصاصيو الرعاية الطبية يف بروين دار السالم والصني (مبا
يف ذلك منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة) بزيادة يف تعاطي هذه
املادة .أ َّما يف هونغ كونغ بالصني ،فظ َّلت مع َّدالت انتشار تعاطي
الكيتامني السنوية أعىل من مع َّدالت انتشار تعاطي املنشِّ طات
األمفيتامينية .وال يزال صنع الكيتامني بصفة غري مرشوعة ميثِّل
مشكلة يف الصني ،التي أ َّدى فيها االزدياد الكبري يف صنع هذه
تغي يف املادة الخام الرئيسية املستخدمة يف صنعه
املادة ،إىل ُّ
تم اإلبالغ عنه .وقد ضُ بط ما يقرب من  12ط ًّنا من الكيتامني
َّ
وتم تفكيك أكرث من  80مخترباً
يف الصني القارية يف عام َّ ،2014
رس ًّيا لصنع الكيتامني .كام ضُ بط نصف طن آخر من الكيتامني
ِّ
يف هونغ كونغ بالصني .وأفيد بانخفاض يف كميات الكيتامني
املضبوطة يف كل من إندونيسيا (حيث تراجعت املضبوطات من
 117كغ يف عام  2010إىل  4.7كغ يف عام  )2013وماليزيا.
 –525وما زال ُيب َّلغ عن ضبط كميات من املؤ ِّثرين النفسانيني
النباتيني القات والقرطوم وعمليات إبادة لزراعتهام .وقد أبلغت
تايلند عن أكرب كمية إجاملية من مضبوطات القرطوم يف املنطقة
يف عام  54( 2014ط ًّنا) ،مقارنة بكمية قدرها  45.5ط ًّنا يف
عام  .2013ويف ماليزيا ،زادت مضبوطات القرطوم وعدد األشخاص
املقبوض عليهم بتهم متعلقة بها ،ووصل إجاميل املضبوطات إىل
 9.1أطنان يف عام  ،2013أي بنسبة تزيد عىل  74يف املائة مقارنة
بالسنة السابقة .وأبلغت ميامنار أيضاً عن ضبط كميات كبرية من
القرطوم ( 219كغ يف عام  .)2013وضُ بط أكرث من  6أطنان من
ْ
وعرث يف مرافق تخزين
القات يف هونغ كونغ بالصني يف عام ُ .2014
يف أربع رشكات للوجستيات عىل ما يقارب ط َّنني من أوراق القات
موجهة إىل الواليات املتحدة وكندا
املستورد من أفريقيا ،كانت َّ
ومقاطعة تايوان الصينية .وأبلغت ميامنار عن إبادة زراعات غري
للقرطوم يف اآلونة األخرية.
مرشوعة ْ

 –5التعاطي والعالج
التوسع يف
 –526ما زال معظم بلدان املنطقة يب ِّلغ عن اتجاه إىل ُّ
إساءة استعامل املنشِّ طات األمفيتامينية ،وخصوصاً امليثامفيتامني.
تبي تنامي مع َّدالت تعاطي املنشِّ طات األمفيتامينية يف كل
وقد َّ
من بروين دار السالم وجمهورية كوريا وجمهورية الو الدميقراطية
الشعبية والفلبني واليابان .ويف جمهورية كوريا يظلُّ امليثامفيتامني
الب َّلوري العقار األول املثري للقلق ،فهو السبب األول تقريباً
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لجميع حاالت اإلدخال إىل مراكز العالج من تعاطي املخ ِّدرات.
ويف جمهورية الو الدميقراطية الشعبية ا َّتسعت ظاهرة تعاطي
أقراص امليثامفيتامني ،منتقلة من املناطق الحرضية واملناطق
املتاخمة للحدود الربية إىل أجزاء أخرى من ذلك البلد .وحتى
البلدان التي كانت فيها مخ ِّدرات التعاطي الرئيسية أنواعاً
أخرى من املخ ِّدرات أبلغت عن زيادة ملحوظة يف تعاطي
امليثامفيتامني .ففي ماليزيا كانت املنشِّ طات األمفيتامينية أكرث
أنواع املخ ِّدرات شيوعاً من حيث التعاطي فيام بني متعاطي
املخ ِّدرات الجدد يف عام  .2013وأفادت الصني بزيادة ملحوظة
يف تعاطي امليثامفيتامني و“اإلكستايس” ،كام أفادت السلطات يف
ماكاو بالصني بوجود ارتباط بني تعاطي امليثامفيتامني وأنشطة
القامر يف املدينة .وأفادت ميامنار بزيادة يف مع َّدالت انتشار إساءة
استعامل امليثامفيتامني منذ عام  ،2005كام ي َّتضح من تزايد عدد
ما يتصل بتعاطي هذه املادة من حاالت اإللحاق مبراكز العالج
ذات الصلة .وأبلغت إندونيسيا وبلدان منطقة امليكونغ (تايلند
وفييت نام وكمبوديا) أيضاً عن زيادة يف مع َّدالت انتشار إساءة
استعامل امليثيلني ديوكيس ميثامفيتامني (“اإلكستايس”).
 –527واستناداً إىل تقديرات مكتب األمم املتحدة املعني
باملخ ِّدرات والجرمية ،فإنَّ عدد متعاطي املواد األفيونية يف
لكن مع َّدل
املنطقة زاد عىل  3.3ماليني شخص يف عام َّ ،2014
املتوسط
انتشار التعاطي (وقدره  0.2يف املائة) يقلُّ عن
ِّ
العاملي (البالغ  0.4يف املائة) .ويظلُّ الهريوين أهم املخ ِّدرات
املثرية للقلق يف كل من سنغافورة والصني وفييت نام وماليزيا
وميامنار .ويوجد أكرب عدد ملتعاطي األفيون يف املنطقة يف الصني،
املسجلني قرابة
حيث يبلغ إجاميل عدد متعاطي هذه املادة
َّ
 1.46مليون شخص ،أي ما يناهز نصف العدد اإلجاميل ملدمني
املخ ِّدرات يف ذلك البلد يف عام  .2014ويفيد خرباء يف الصني
وفييت نام بأنَّ االستعاضة عن الهريوين مبخ ِّدرات اصطناعية
أصبحت أمراً شائعاً بني مدمني املخ ِّدرات .وأبلغ عن وجود
اتجاه مشابه يف إندونيسيا حيث كانت توجد سوق واسعة
للهريوين املنخفض النقاوة وحيث كان متعاطو الهريوين ميثِّلون
قس ًام كبرياً من األشخاص الذين ألحقوا مبراكز العالج من تعاطي
املخ ِّدرات .ولوحظ عىل مدى السنوات الخمس األخرية اتجاه
نحو الرتاجع يف تعاطي الهريوين أفادت به تقارير الخرباء ،رغم
أنَّ بلدان هذه املنطقة ال تجري دراسات استقصائية وطنية
منتظمة بشأن مع َّدالت تعاطي املخ ِّدرات.
 –528وببلوغ مع َّدل انتشار تعاطي املخ ِّدرات بالحقن  0.2يف
املائة يف منطقة رشق آسيا وجنوب رشقها (مقارنة مبع َّدل االنتشار
تضم أكرب عدد من
العاملي البالغ  0.26يف املائة) ،ال تزال املنطقة ُّ
متعاطي املخ ِّدرات بالحقن .واستناداً إىل تقديرات املكتب املعني
باملخ ِّدرات والجرمية ،فإنَّ عدد متعاطي املخ ِّدرات بالحقن يف
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املنطقة يناهز  3.15ماليني شخص ،أي ربع عدد متعاطي املخ ِّدرات
بالحقن يف العامل .وتبلغ نسبة األشخاص املصابني بفريوس نقص
املناعة البرشية من بني هؤالء قرابة  10.5يف املائة .ومع ذلك
تكشف البيانات عىل املستوى الوطني أنَّ مع َّدالت انتشار اإلصابة
بهذا الفريوس بني متعاطي املخ ِّدرات بالحقن أعىل بكثري يف بعض
البلدان ومنها الفلبني ( 46.1يف املائة) وإندونيسيا ( 36.4يف
املائة) وكمبوديا ( 24.8يف املائة) وتايلند ( 21.9يف املائة) .ومع
التقبل يف بلدان املنطقة لألدلة املتعلقة بفعالية مختلف
تزايد ُّ
الخدمات وبرامج العالج (برامج توفري اإلبر واملحاقن والعالج
اإلبدايل بشبائه األفيون والعالج مبضادات الفريوسات الرجعية
وتوفري عقار النالوكسون) ،من املتوقَّع أن ُينفَّذ يف املنطقة املزيد
من الربامج الخدمية املح َّددة الهدف تحديداً دقيقاً.
التوسع يف توفري خدمات العالج النفيس يف بعض
 –529وجرى ُّ
البلدان يف املنطقة استجابة للطلب عىل العالج من تعاطي
املنشِّ طات األمفيتامينية .فعىل سبيل املثال ،زاد مجموع عدد
األشخاص الذين يحصلون عىل خدمات العالج من تعاطي املخ ِّدرات
يف املراكز الحكومية والخاصة يف كمبوديا عىل  3 000يف عام ،2014
وكان أغلبهم من متعاطي امليثامفيتامني الب َّلوري ( 82يف املائة).
كام تزمع جمهورية الو الدميقراطية الشعبية توسيع برامج العالج
املجتمعية من أجل متعاطي املنشِّ طات األمفيتامينية ،وإدراج
خدمات مشورة يف املستشفيات واملرافق الصحية واملؤسسات
التعليمية .وعىل الرغم من تنامي الوعي فإنَّ معايري العالج من
املنشِّ طات األمفيتامينية تحتاج إىل مزيد من التحسني.
 –530وال يزال تعاطي املخ ِّدرات يف صفوف الشباب من
االتجاهات املثرية للقلق يف املنطقة .فقد كشفت دراسة استقصائية
أجريت يف بعض املدارس يف اليابان أنَّ املذيبات واملستنشقات،
من بني جميع أنواع املخ ِّدرات غري املرشوعة املتعاطاة،
سجلت أعىل مع َّدالت انتشار يف صفوف الشباب يف عام 2014
َّ
( 0.7يف املائة ،مقارنة بنسبة  0.2يف املائة للق َّنب وامليثامفيتامني
واملؤ ِّثرات النفسانية الجديدة) .وكان مع َّدل انتشار تعاطي جميع
أنواع املخ ِّدرات غري املرشوعة بني املراهقني الذكور أعىل منه بني
املراهقات .ويف ضوء مختلف بواعث القلق يف املنطقةُّ ،
تحث
جميع الحكومات املعنية عىل رصد الحالة عن كثب وتيسري
الهيئ ُة
َ
تنفيذ تدخالت هادفة ومح َّددة.

جنوب آسيا
 –1التط ُّورات الرئيسية
استمرت الحكومات يف جنوب آسيا يف
 –531يف عام ،2014
َّ
التعاون عىل التص ِّدي للتهديدات الناشئة عن املخ ِّدرات غري

املرشوعة عىل الصعيدين الوطني واإلقليمي .ومتثَّلت هذه
التهديدات يف االتِّجار بالهريوين األفغاين؛ وظهور مؤ ِّثرات نفسانية
جديدة؛ وتزايد صنع امليثامفيتامني واالتِّجار به ،سواء يف شكل
حبوب أو ب َّلورات؛ وترسيب املواد الخاضعة للمراقبة من القنوات
املرشوعة إىل القنوات غري املرشوعة؛ وتعاطي املستحرضات
الصيدالنية املحتوية عىل مخ ِّدرات ومؤ ِّثرات عقلية.
 –532ومستوى توافر شبائه األفيون التي تُستخدم لتخفيف األمل،
نسبيا يف جميع بلدان
وكذلك إمكانية الحصول عليها ،منخفض ًّ
مهمة ملواجهة
املنطقة .وقد واصلت حكومة الهند ا ِّتخاذ تدابري َّ
هذا الوضع ،مبا يف ذلك من خالل إجراء تعديالت ترشيعية م َّكنت
وموحد عىل شبائه األفيون التي
من تطبيق إطار تنظيمي بسيط َّ
تستخدم لتخفيف األمل (القواعد املتعلقة باملخ ِّدرات واملؤ ِّثرات
العقلية لعام ( 2015التعديل الثالث)).

 –2التعاون اإلقليمي
 –533واصلت بلدان املنطقة تعاونها يف املسائل ذات الصلة
مبنع تعاطي املخ ِّدرات ومراقبتها يف إطار خطة كولومبو للتنمية
االقتصادية واالجتامعية التعاونية يف آسيا واملحيط الهادئ.
وتم تعزيز برامج خفض عرض املخ ِّدرات يف إطار خطة كولومبو
َّ
من خالل التعاون مع َّ
منظامت أخرى مثل الرشطة الفيدرالية
ينصب تركيز هذه الربامج عىل مراقبة
األسرتالية؛ ومن املزمع أن
َّ
السالئف الكيميائية ،وحامية الحدود ،وتعاطي املستحرضات
الصيدالنية واالتِّجار بها ،والتحليل الجنايئ للمخ ِّدرات.
 –534وأجرت إدارة املخ ِّدرات يف بنغالديش ومكتب مكافحة
املخ ِّدرات يف الهند مشاورات عىل مستوى املديرين العا ِّمني ،يف داكا،
يومي  22و 23آذار/مارس  .2015واتَّفقت السلطتان الوطنيتان
عىل تنفيذ آليات ترمي إىل القضاء عىل االتِّجار باملخ ِّدرات ومراقبة
استخدام الكيامويات السليفة غري املرشوع؛ وتبادل املعلومات
االستخباراتية عن طرق التهريب الحدودية؛ وتوعية الجمهور بشأن
االتِّجار غري املرشوع باملخ ِّدرات؛ وبذل مزيد من الجهود للقضاء
عىل زراعة خشخاش األفيون ونبات الق َّنب غري املرشوعة عىل طول
الحدود املشرتكة؛ وزيادة التعاون عىل بناء القدرات.

 –3الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية
َّ –535
نظم املركز الدويل لتدريب واعتامد اختصاصيي اإلدمان،
موجهة
يف إطار خطة كولومبو ،ع َّدة أنشطة تدريبية يف املنطقة َّ
إىل املد ِّربني الوطنيني ،بشأن املنهاج الدرايس الشامل بشأن عالج
االضطرابات الناجمة عن استعامل املواد .ويف أيار/مايو  ،2015اس ُتهل
املنهاج الدرايس للوقاية الشاملة ،الذي يندرج يف إطار برنامج خفض
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الطلب عىل املخ ِّدرات يف بوتان املنبثق عن خطة كولومبو ،و ُتبذل
جهود من أجل األخذ أيضاً باملنهاج الدرايس الشامل بشأن عالج
االضطرابات الناجمة عن استعامل املواد يف بوتان .ويعمل املركز
الدويل لتدريب واعتامد اختصاصيي اإلدمان عىل ترجمة املنهاج
الدرايس الشامل بشأن عالج االضطرابات الناجمة عن استعامل
املواد وتكييفه ليكون مناسباً لبنغالديش .وبدأ الربنامج االستشاري
املتعلق باملخ ِّدرات ،املندرج يف إطار خطة كولومبو ،يف إعداد منهاج
درايس جديد بشأن عالج إدمان املخ ِّدرات لدى األطفال ،وذلك نظراً
لتزايد حاالت إدمان املخ ِّدرات وارتفاع مع َّدالت تعاطيها بني األطفال
سن الثانية عرشة.
منذ الطفولة املبكرة إىل ِّ
أقر الربملان الهندي قانون املخ ِّدرات
 –536ويف عام َّ ،2014
ونص القانون املع َّدل
واملؤ ِّثرات العقلية (املع َّدل) لعام َّ .2014
عىل تعديالت كبرية للسياسات والترشيعات الوطنية ،مبا يف ذلك
استحداث فئة جديدة يطلق عليها اسم “املخ ِّدرات األساسية”
ميكن للحكومة أن تدرج فيها عقاقري ذات استخدام طبي وعلمي
تشمل املورفني والفينتانيل وامليثادون وما إىل ذلك .وأخضعت
املخ ِّدرات املص َّنفة يف فئة املخ ِّدرات األساسية إىل مجموعة واحدة
تطبق يف جميع أنحاء البلد ،بينام كانت لكل والية ،قبل
من القواعد َّ
وتم تخويل الحكومة املركزية
هذا التعديل ،لوائحها الخاصة بهاَّ .
توخياً للتوحيد .ومبوجب القانون املع َّدل،
سلطة تعديل القواعد ِّ
يتعي عىل املؤسسات الراغبة يف استعامل املخ ِّدرات األساسية أن
َّ
ً
تحصل عىل ترخيص واحد بدال من اشرتاط ع َّدة تراخيص كام كانت
تبسط هذه التعديالت إمكانية
الحال من قبل .ومن َّ
املرجح أن ِّ
الحصول عىل العقاقري الرضورية لتخفيف األمل والرعاية املس ِّكنة
مم يجعلها أيرس مناالً للمرىض املحتاجني إليها.
لألملَّ ،
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ضمن املؤ ِّثرات العقلية ،وذلك بإدراجه يف الجدول املرفق
بقانون املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية لعام  .1985وأصدرت
حكومة الهند إخطاراً آخر يد ِرج امليفيدرون يف الجدول األول
من القواعد املتعلقة باملخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية لعام ،1985
ويحظر إنتاجه وصنعه وحيازته وبيعه ورشاءه ونقله وتخزينه
واستخدامه واستهالكه واسترياده وتصديره وشحنه العابر
َّإل لألغراض الطبية والعلمية.
 –539وواصلت الهند تطوير نظام يتيح لصانعي املؤ ِّثرات
العقلية وتجارها بالجملة تسجيل وتقديم مستنداتهم باالتصال
الحاسويب املبارش .وفتح باب التسجيل يف النظام أمام مستعمليه
اميا بنهاية
يف عام  ،2015وتعتزم الحكومة جعل هذا التسجيل إلز ًّ
عام  .2015وعىل الرغم من هذه التط ُّورات اإليجابية ،ظ َّلت
إمكانية الحصول عىل املواد الخاضعة للمراقبة الدولية لألغراض
سيام األدوية األفيونية
الطبية يف املنطقة دون
ِّ
املتوسط العاملي ،ال َّ
املس ِّكنة لآلالم .وتحيل الهيئة إىل تقريرها لعام  2015املعنون
توافر العقاقري الخاضعة للمراقبة الدولية :ضامن سبل الحصول
عىل كميات كافية منها لألغراض الطبية والعلمية.
 –540ويف عام  ،2014اعتمدت بوتان قانون املخ ِّدرات
واملؤ ِّثرات العقلية وتعاطي مواد اإلدمان لعام  ،2015الذي حلَّ
محلَّ قانون عام  2005الذي يحمل االسم نفسه .وكان يشوب
القانون السابق عدد من النواقص ،منها عدم كفاية املتطلبات
التنظيمية واإلجرائية ملراقبة وإدارة العقاقري واملواد الخاضعة
يبي بوضوح توصيف وتصنيف الجرائم املتصلة
للمراقبة (إذ مل ِّ
باملخ ِّدرات)؛ وغياب األحكام الجزائية املتعلقة بجرائم املخ ِّدرات؛
واالفتقار إىل األساس الذي يستند إليه يف تحديد مدى فداحة
هذه الجرائم؛ وعدم وجود أحكام بشأن رضورة إجراء اختبارات
املخ ِّدرات وبشأن رشوط صحة هذه االختبارات .ويعيد القانون
الجديد والشامل تحقيق التوازن بني خفض الطلب وخفض
العرض ،ويعالج نواقص قانون عام .2005

 –537وشمل القانون املع َّدل أحكاماً ترمي إىل تحسني العالج
والرعاية لألشخاص املرتهنني للمخ ِّدرات .وأتاح القانون السيطرة عىل
االرتهان للمخ ِّدرات ،وأضفى يف هذا السياق الرشعية عىل خدمات
العالج اإلبدايل والوقايئ لشبائه األفيون ،وغريها من خدمات الرعاية
املتخصصة .وألغى القانون املع َّدل أيضاً فرض عقوبة اإلعدام يف
ِّ
حالة تكرار اإلدانة باالتِّجار بكميات كبرية من املخ ِّدرات .ومنحت
املحاكم سلطة تقديرية لفرض عقوبة بديلة تتمثَّل يف السجن ملدة
 30سن ًة يف حالة تكرار الجرمية .وتحيط الهيئة عل ًام بهذا التط ُّور،
وتشجع مرة أخرى الدول التي ُتبقي عىل عقوبة اإلعدام بسبب
ِّ
الجرائم املتصلة باملخ ِّدرات وتواصل فرض تلك العقوبة عىل أن
تنظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام عىل مرتكبي هذه الجرائم .كام ع َّزز
وجه إليهم
القانون املع ِّدل مصادرة ممتلكات األشخاص الذين ُت َّ
ُتهم االتِّجار باملخ ِّدرات .وهذا يفسح املجال أمام القطاع الخاص
للمشاركة يف تجهيز األفيون وقش خشخاش األفيون املركز.

 –4الزراعة واإلنتاج والصنع واالتِّجار

 –538وص َّنفت حكومة الهند ،من خالل اإلخطار ))(S.O.376(E
الذي أصدرته وزارة املالية يف  5شباط/فرباير  ،2015امليفيدرون

 –542ظ َّلت منطقة جنوب آسيا عرضة بنوع خاص لالتِّجار
استمر االتِّجار عىل
باملواد األفيونية والهريوين .وعالوة عىل ذلك،
َّ

 –541ويف سبيل تحسني أمن املوانئ ومنع استعامل الحاويات
البحرية استعامالً غري مرشوع يف األنشطة اإلجرامية َّ
املنظمة العابرة
انضمت بنغالديش
للحدود ،مبا فيها االتِّجار باملخ ِّدرات والسالئفَّ ،
ونيبال يف عام  2014إىل برنامج مراقبة الحاويات املشرتك بني
َّ
طبق هذا الربنامج يف بلدان
املكتب
واملنظمة العاملية للجامرك .و ُي َّ
املنطقة التالية :بنغالديش ورسي النكا وملديف ونيبال والهند.
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نطاق واسع بالق َّنب واملخ ِّدرات االصطناعية واملؤ ِّثرات النفسانية
استمر
الجديدة يف عام  .2014وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير،
َّ
ترسيب املستحرضات الصيدالنية املحتوية عىل مخ ِّدرات
ومؤ ِّثرات عقلية من الصناعة الصيدالنية الهندية وكذلك االتِّجار
بتلك املستحرضات ،مبا يف ذلك عن طريق مواقع الصيدليات غري
املرشوعة املوجودة عىل شبكة اإلنرتنت.

(أ)

املخ ِّدرات

 –543يف الهند ،زاد عدد األشخاص الذين ألقي عليهم القبض
يف عام  2014بسبب جرائم متصلة باملخ ِّدرات ،وبلغ هذا العدد
أعىل مستوى له يف األعوام الخمسة املاضية .وزاد عدد املالحقات
القضائية يف جرائم متصلة باملخ ِّدرات بأكرث من  50يف املائة مقارنة
بعام  ،2013وزاد عدد اإلدانات بنسبة  127يف املائة.
 –544وتشري البيانات التي ق َّدمها مكتب مكافحة املخ ِّدرات يف
الهند إىل أنَّ أغلبية الكميات التي ضُ بطت يف الهند يف عام 2014
كانت تتعلق باملخ ِّدرات الثالثة التالية :الق َّنب ( 5 510حاالت)
والهريوين ( 4 467حال ًة) وراتنج الق َّنب ( 2 247حال ًة).
 –545كام ارتفع عدد ضبطيات الق َّنب يف الهند بنسبة  20يف
املائة ،من  4 592حال ًة أبلِغ عنها يف عام  2013إىل  5 510حاالت
يف عام  .2014وارتفعت كميات الق َّنب التي ضبطتها السلطات
الهندية من  91 792كغ يف عام  2013إىل  108 300كغ يف
عام  .2014وكان هذا االرتفاع يف الضبطيات قد وصل إىل أعىل
هرب كميات
مستوى له يف عام  2010حني بلغ  173.1ط ًّنا .و ُت َّ
كبرية من الق َّنب من نيبال إىل الهند .ويقرتن هذا االتجاه بتهريب
كميات من الق َّنب من الواليات الشاملية الرشقية يف الهند إىل
الواليات الرشقية وواليات أخرى يف البلد.
 –546وانخفض عدد ضبطيات راتنج الق َّنب يف عام 2014
بنسبة  7.5يف املائة ( 2 247حالة مقابل  2 430حال ًة أبلغ عنها
يف عام َّ .)2013إل أ َّنه حدث انخفاض يف الوزن بنسبة تقارب
 50يف املائة (حيث انخفضت الكمية املضبوطة من  4 407كغ يف
عام  2013إىل  2 280كغ يف عام  ،2014وهي ُّ
أقل كمية ضبطت
يف السنوات الخمس األخرية) .وباإلضافة إىل راتنج الق َّنب املنتج
هرب كمية منه إىل البلد .و ُت َع ُّد نيبال مصدراً
ًّ
محليا يف الهندُ ،ت َّ
رئيسيا له؛ وهي بلد لديه حدود طويلة ومفتوحة مشرتكة مع
ًّ
تجار املخ ِّدرات استغاللها .ويجري أيضاً تهريب
عىل
يسهل
الهند
َّ
راتنج الق َّنب من الهند إىل وجهات أخرى يف أوروبا والقارة
األمريكية ،من خالل الطرود الربيدية.
 –547ويف عام  ،2014انخفض عدد الضبطيات والكميات املضبوطة
من الهريوين انخفاضاً طفيفاً يف الهند (من  4 609ضبطيات

أبلغ عنها يف عام  2013إىل  4 467يف عام  2014ومن 1 450كغ يف
عام  2013إىل  1 371كغ يف عام  .)2014وتستأثر والية البنجاب
الهندية ،التي لديها حدود مشرتكة مع باكستان ،بالقسط األكرب من
هرب أكرب شحنات الهريوين
الهريوين األفغاين املضبوط يف الهند .و ُت َّ
هر ُب بكميات أصغر إىل
األفغاين إىل الهند أوالً عرب باكستان َّ
ثم ُت َّ
أبرز أسواق استهالك املخ ِّدرات يف أسرتاليا وأوروبا وكندا .كام تشري
التقارير الواردة من البلدان املجاورة إىل ضبط هريوين رديء
النوعية مصنوع يف الهند ،ولكن ال توجد تقارير تشري إىل ضبط هذا
محليا يف الهند نفسها.
الهريوين املصنوع ًّ
 –548وظلَّ االتِّجار بالكوكايني محدوداً ج ًّدا عىل م ِّر السنني يف
لكن الزيادة يف املضبوطات السنوية التي ُس ِّجلت
جنوب آسياَّ ،
يف الهند خالل السنوات القليلة املاضية تشري إىل حدوث زيادة
يف االتِّجار بهذا العقار .ففي عام  2014بلغت كمية الكوكايني
املضبوطة يف الهند  15كغ.
 –549وانخفضت كميات األفيون املضبوطة يف الهند يف عام 2014
بنسبة  24.3يف املائة لتصل إىل  1 766كغ ،مقارنة بكمية السنة
السابقة التي بلغت  2 333كغ .وظلَّ عدد ضبطيات األفيون
يف الهند يتناقص منذ عام  ،2012وبلغ أدىن مستوى له منذ
عام  .2010ويشتبه يف أنَّ األفيون املضبوط يف الهند يأيت من
داخل البلد ،حيث ُيصنع من خشخاش األفيون املزروع بصفة
مرشوعة وغري مرشوعة .ويف عام  2014ضبط  25كغ من
املورفني بينام ضُ بطت منه  7كغ يف عام  ،2013ومع ذلك فهو
ال يزال أقل بكثري من مستوى عام  2012عندما ضبط  263كغ.
وواصل مكتب مكافحة املخ ِّدرات استخدام الصور امللتقطة
بواسطة السواتل واملسوح امليدانية واملعلومات االستخباراتية
َّ
وتتول سلطات
لرصد وإبادة الزراعة غري املرشوعة للخشخاش.
إنفاذ القانون تنفيذ عمليات اإلبادة .ففي عام ُ ،2014كشفت
و ُأبيدت مساحة ُتق َّدر بنحو  2 470هكتاراً من الخشخاش غري
املرشوع .وأسفرت الجهود املتضافرة إلبادة خشخاش األفيون
مشجعة ،حيث أخذت املساحة التي تلزم
غري املرشوع عن نتائج ِّ
إزالة الخشخاش املزروع فيها زراعة غري مرشوعة تتضاءل منذ
عام  .2011والق َّنب هو أحد املحاصيل األخرى غري املرشوعة
التي استهدفتها جهود اإلبادة .ففي عام  ،2014أبيد ما يزيد عىل
 3 198هكتاراً من الق َّنب وهي أكرب مساحة أبيدت زراعة الق َّنب
فيها منذ عام .2010
 –550ويف عام  2014أفادت إدارة مكافحة املخ ِّدرات يف
بنغالديش بأنَّ  2 689شخصاً حوكموا يف هذا البلد بسبب
جرائم ذات صلة باملخ ِّدرات .وأفادت رشطة بنغالديش بأ َّنها
عالجت  42 501قضية متصلة باملخ ِّدرات .وتشرتك بنغالديش مع
الهند وميامنار يف حدود طويلة تجعل بنغالديش عرضة لالتِّجار
باملخ ِّدرات .وعالوة عىل ذلك ،فإنَّ لبنغالديش تاريخاً طوي ًال يف
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مجال إنتاج الق َّنب واستهالكه ،و ُي َع ُّد الق َّنب أشيع عقاقري التعاطي
هرب إىل بنغالديش من
يف بنغالديش .وعىل الرغم من أنَّ الق َّنب ُي َّ
الهند ونيبال ،فقد وردت أيضاً معلومات تفيد بوجود زراعة الق َّنب
غري املرشوعة يف املناطق النائية يف بنغالديش .وزادت ضبطيات
الق َّنب يف بنغالديش زيادة طفيفة من  35ط ًّنا يف عام  2013إىل
 36.48ط ًّنا يف عام .2014

 –555ويف عام  ،2014شهدت بوتان عدداً غري مسبوق من قضايا
املسجلة لدى السلطات ( 644قضي ًة) .وارتبطت
جرائم املخ ِّدرات
َّ
الغالبية العظمى ( 90يف املائة) من القضايا بحيازة مواد خاضعة
للمراقبة .وكان الق َّنب ،بنوعيه املزروع والربي ،هو أشيع العقاقري
هرب الق َّنب إىل بوتان من الهند ،باإلضافة إىل كميات
املتعاطاة .و ُي َّ
صغرية من الهريوين الرديء النوعية.

 –551ويف حزيران/يونيه  ،2015أفادت مديرية املعلومات
سمى
االستخبارية الجمركية والتحقيقات البنغالديشية بضبط ما ُي َّ
“الكوكايني السائل” يف ميناء شيتاغونغ .وقد ُعرث عىل الكوكايني
ُمذاباً يف براميل لزيت عباد الشمس يعتقد أنَّ منشأها دولة
َّ
ولعل هذه الضبطية تؤ ِّكد وجود
بوليفيا املتع ِّددة القوميات.
دروب وأسواق جديدة للكوكايني الذي يبدو أ َّنه أخذ يف اآلونة
يشق طريقه إىل بلدان جنوب آسيا.
األخرية ُّ

وتم اإلبالغ يف عام  2014عن زراعة الق َّنب غري املرشوعة
َّ –556
يف نيبال ،فض ًال عن منوه بر ًّيا ،عىل طول املناطق الحدودية مع
الهند ويف املناطق الداخلية .وعىل الرغم من أنَّ حكومة نيبال
استمرت زراعته غري
تنفِّذ حمالت إلبادة الق َّنب كل عام فقد
َّ
املرشوعة يف الفرتة املشمولة بالتقرير .وتساعد الحدود السهلة
االخرتاق بني الهند ونيبال عىل تهريب الق َّنب .وزادت مضبوطات
الق َّنب زيادة حادة يف الفرتة  ،2013–2011إذ بلغت أعىل مستوى
لها يف  15عاماً ،بضبط كمية مقدارها  47 086كغ من الق َّنب يف
عام  ،2012لكنها انخفضت إىل  6 910كغ يف عام .2014

 –552وانخفضت ضبطيات الهريوين يف عام  2014بنسبة
 32.1يف املائة ،من  123.73كغ يف عام  2013إىل  84كغ؛ وهو
أدىن مستوى لضبطيات الهريوين منذ عام  .2009وكان معظم
الهريوين املتعاطى يف بنغالديش خاماً وغري نقي ،وال تتجاوز
النسبة التقديرية لنقاء الهريوين الذي يباع يف الشوارع  5يف
املائة .ويفيد الخرباء بأنَّ معظم الهريوين املضبوط يف بنغالديش
هرب عرب الهند .ويف
هو إ َّما مصنوع يف الهند أو أفغاين املنشأ ُي َّ
الوقت نفسه ،يدخل يف البلد يف بعض األحيان هريوين عايل النقاء
من منطقة املث َّلث الذهبي (تايلند وجمهورية الو الدميقراطية
الشعبية وميامنار) من الجنوب الرشقي .ووردت معلومات تفيد
بضبط كميات من الهريوين يف الصنيُ ،ه ِّربت عرب موانئ بحرية
املهرب إىل
يف بنغالديش .وال يزال مطار دكا نقطة عبور للهريوين َّ
الصني وأوروبا والرشق األوسط.
 –553ويف عام  ،2013ضُ بط يف بنغالديش  11.62كغ من األفيون،
غري أ َّنه مل يب َّلغ عن مضبوطات من األفيون يف عام .2014
 –554ويستم ُّر اإلبالغ عن تهريب أرشبة السعال املحتوية عىل
الكوديني ،كالفينسيديل مث ًال ،من الهند إىل بنغالديش .ومع أنَّ
حكومة بنغالديش حظرت أرشبة السعال املحتوية عىل الكوديني،
فإنَّ استعامله الطبي مسموح به يف الهند .ويف عام  ،2014ضُ بطت
 748 730قارور ًة من املستحرضات املحتوية عىل الكوديني يف
بنغالديش ،وهي كمية أدىن من الكمية البالغة  987 661قارور ًة
التي ضُ بطت يف عام  .2013وظ َّلت مضبوطات الفينسيديل تنخفض
املسجلة يف عام 2014
بانتظام منذ عام  ،2012وبلغت املضبوطات َّ
هرب إىل بنغالديش كميات
أدىن مستوى لها منذ عام  .2009وال تزال ُت َّ
من املواد األفيونية االصطناعية ،مثل البوبرينورفني والبيثيدين
(االسم الطبي هو امليربيدين) ،يف شكل قابل للحقن .وانخفضت
مضبوطات البوبرينورفني إىل  99 509جرعات يف عام .2013

 –557وأبلغ عن اتجاه آخر وهو تهريب راتنج الق َّنب عرب الطرق
الربية من نيبال إىل الهند والصني ،وعن طريق الجو إىل جهات
مختلفة مثل االتحاد الرويس وكندا والواليات املتحدة واليابان
وأوروبا .ويف عام  ،2014ضُ بطت كمية مقدارها  2 053كغ من
راتنج الق َّنب يف نيبال ،مقابل  1 931كغ يف عام  2013وكمية
قياسية ضُ بطت يف عام  2012وقدرها  5 169كغ.
استمر تراجع مضبوطات الهريوين يف نيبال،
 –558ويف عام ،2014
َّ
إذ ضُ بطت كمية قدرها  3.8كغ مقابل  12.42كغ يف عام 2013
هرب الهريوين من جنوب غرب آسيا
و 15.7كغ يف عام  .2012و ُي َّ
وجنوب رشقها إىل نيبال عرب الحدود مع الهند ،وعن طريق مطار
كامتاندو الدويل .وأبلغ أيضاً عن استخدام امل َّتجِرين نيبال بلد عبور
لتهريب الهريوين إىل جهات أخرى مثل أسرتاليا والصني وهولندا.
وضُ بطت أيضاً شحنات من الهريوين ِّ
مهربة بكميات
املتدن النوعية َّ
صغرية من الهند ،بغرض االستهالك املحيل يف املقام األول.
 –559وهناك أيضاً أدلة عىل وجود زراعة األفيون غري املرشوعة
ُجر ُّأي مسوح واسعة النطاق لتحديد نطاقها يف
يف نيبال .ومل ت َ
نيبال ولكن أبلغ عن زراعته يف مساحات متف ِّرقة صغرية يف
املناطق الجبلية النائية التي يصعب عىل أجهزة إنفاذ القانون
الوصول إليها .ومل ُيكشف عن وجود ِّأي مرفق لصنع الهريوين غري
املرشوع يف نيبال حتى اآلن .واستناداً إىل تقارير مكتب مكافحة
هرب األفيون غري املرشوع أيضاً إىل الهند.
املخ ِّدرات يف نيبالُ ،ي َّ
وس ِّجلت أول حالة اتِّجار بالكوكايني يف نيبال يف
ُ –560
عام  .2012وحدثت زيادة منذ ذلك الحني .ففي عام ،2014
كشف عن حاالت اتِّجار بالكوكايني عن طريق سعاة قادمني
إىل نيبال من باكستان وتايلند وناميبيا عرب الربازيل .وأشارت
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التقارير إىل أنَّ نيبال ُتستخدم أيضاً نقطة عبور لتهريب
الكوكايني .ويف عام  ،2014أبلغ عن ضبط كمية كوكايني قدرها
 5.5كغ يف نيبال .وضُ بطت يف نيسان/أبريل  2015كمية من
الكوكايني قدرها  11كغ يف مطار كامتاندو الدويل ،وهي أكرب
كمية كوكايني ضُ بطت حتى اآلن يف نيبال.
 –561ويف عام  ،2014ألقت السلطات النيبالية القبض عىل
 2 918شخصاً متو ِّرطني يف جرائم اتِّجار باملخ ِّدرات ،مقابل
 2 673شخصاً يف عام  .2013وأفاد مكتب مكافحة املخ ِّدرات
يف نيبال بتزايد عدد املواطنني يف نيبال الضالعني يف االتِّجار
باملخ ِّدرات ،بعدما كان األجانب من قبل هم الذين يسيطرون
عىل هذا االتِّجار.
 –562وظلَّ تهريب الهريوين إىل رسي النكا يتزايد ِّ
باطراد؛ وذلك
يخص الهريوين
أساساً عن طريق البحر من جنوب الهند (فيام ُّ
هرب
الهندي) ومن باكستان (فيام ُّ
يخص الهريوين األفغاين) .و ُي َّ
الهريوين إىل جزيرة رسي النكا يف حاويات بحرية وزوارق صيد.
ويف عام  2014بلغت كمية الهريوين املضبوطة  313كغ ،بانخفاض
قدره  11يف املائة مقارنة بالسنة السابقة.
 –563وإىل جانب الطرق البحرية املعروفة ،ما زال تهريب
يتكرر بانتظام ،عرب مطار
املخ ِّدرات إىل رسي النكا عن طريق الجو َّ
كولومبو الدويل يف الغالب .فخالل السنوات القليلة املاضيةُ ،عرث
عىل معظم كميات الهريوين املضبوطة يف املطار مع سعاة قادمني
من باكستان يستخدمون أساليب مختلفة يف محاولتهم إخفاءها،
مبا يف ذلك ابتالعها ،وإخفاؤها يف تجويفات الجسم ومختلف أنواع
املعدات/األمتعة.
 –564والق َّنب والهريوين هام أهم املخ ِّدرات غري املرشوعة
املتعاطاة يف رسي النكا .و ُيزرع الق َّنب بصورة غري مرشوعة يف
هذا البلد .وتُق َّدر مساحة األرايض التي ُيزرع فيها الق َّنب مبا يناهز
 500هكتار يف عام  .2014وأضحت مشكلة تعاطي الق َّنب مشكلة
كبرية يف هذا البلد .ومل يسبق اإلبالغ عن إنتاج راتنج الق َّنب يف
رسي النكا .ولكن ضُ بطت يف رسي النكا ،يف عام  ،2014كمية من
مهربة من الهند بلغت  19 644كغ .وانخفضت كمية
الق َّنب َّ
الق َّنب املضبوطة بنسبة  76يف املائة خالل عام  2014مقارنة
بعام .2013

(ب) املؤ ِّثرات العقلية
 –565تزايد استخدام منطقة جنوب آسيا من أجل صنع املنشِّ طات
األمفيتامينية غري املرشوع ،وتزايد أيضاً تعاطي هذه املواد .كام
حاليا تهريب املنشِّ طات األمفيتامينية يف شكل مسحوق من
يزداد ًّ
الهند وتصنيعها هنالك عىل نحو غري مرشوع ،حيث أصبحت الهند

املصدر الرئييس للمنشِّ طات األمفيتامينية يف املنطقة .وعالوة عىل
هرب األقراص املحتوية عىل املنشِّ طات األمفيتامينية امل َّت َجر
ذلكُ ،ت َّ
بها يف الهند إىل داخل البلد من ميامنار .ويف عام  ،2014ضُ بطت
كمية قدرها  196كغ من املنشِّ طات األمفيتامينية ،أي ما يزيد عىل
ضعف كميتها املضبوطة يف عام  85( 2013كغ) وما يقارب خمسة
أضعاف كميتها املضبوطة يف عام  41( 2012كغ) .وما فتئت
ضبطيات املنشِّ طات األمفيتامينية والكميات املضبوطة منها
تتزايد ِّ
باطراد .ففي عام  ،2014أبلغ عن  42ضبطية للمنشِّ طات
سجل عىل مدى السنوات
األمفيتامينية ،وهو أعىل مستوى ُي َّ
الخمس املاضية .ويف عام  ،2014أبلغ مكتب مكافحة املخ ِّدرات
يف الهند عن تفكيك خمسة مرافق لصنع العقاقري عىل نحو غري
مرشوع ،ضُ بط فيها زهاء  155كغ من امليثامفيتامني و 162كغ من
اإليفيدرين والسودوإيفيدرين.
 –566وشهدت ضبطيات امليثاكوالون انخفاضاً حا ًّدا يف الهند،
من  3 205كغ يف عام  2013إىل  54كغ يف عام  ،2014وهي أدىن
هرب
كمية ضُ بطت عىل مدى السنوات الخمس املاضية .وغالباً ما ُي َّ
امليثاكوالون يف طرود بريدية إىل أسرتاليا وإثيوبيا وجنوب أفريقيا
وكندا واململكة املتحدة وبلدان جنوب رشق آسيا.
 –567وتُعترب الهند والصني مصدرين رئيسيني للعديد من
املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة .ومن هذه املواد امليفيدرون)38(،
الذي أبلغ عن تزايد مع َّدالت تعاطيه يف السنوات األخرية عىل
املهرب إىل
الصعيد العاملي .وكانت الهند مصدراً للميفيدرون َّ
وجهات مختلفة يف الخارج .وقامت الهند ،بعد إحكام رقابتها
عىل امليفيدرون وتنظيمه باعتباره من املؤ ِّثرات العقلية الخاضعة
للمراقبة ،بتنفيذ ع َّدة عمليات لضبط امليفيدرون (ضُ بط  1 106كغ
يف الفرتة من كانون الثاين/يناير إىل حزيران/يونيه .)2015
 –568ويف عام  ،2014ضُ بط  109غرامات من مادة ثنايئ
إيثيالميد حمض الليرسجيك ( )LSDيف الهند ،وهي أعىل كمية
ضُ بطت من هذه املادة يف السنوات الخمس املاضية.
استمر تهريب أقراص عقار “اليابا”
 –569ويف بنغالديش،
َّ
(امليثامفيتامني) من ميامنار عرب الحدود الجنوبية الرشقية.
وازدادت الكميات التي ضبطتها أجهزة إنفاذ القانون يف بنغالديش
ازدياداً رسيعاً خالل السنوات الخمس املاضية .ويف عام ،2014
ضُ بطت  6.76ماليني قرص من اليابا مقابل  2.8مليون قرص يف
عام  ،2013أي بزيادة قدرها  141يف املائة ،والكمية املضبوطة
ضبط منذ عام  .2009وقد
يف عام  2014هي أعىل كمية ُت َ
ُس ِّجلت زيادة حا َّدة يف الضبطيات منذ عام  .2011وبسبب
قرب بنغالديش من ميامنار واالرتفاع املفاجئ يف الطلب املحيل
( ((3أخضعت لجنة املخ ِّدرات هذه املادة للمراقبة مبوجب اتفاقية
سنة  ،1971وذلك يف آذار/مارس .2015

الفصل الثالث -تحليل الوضع العالمي

هرب اليابا يف املقام األول
أصبحت بنغالديش سوقاً كبرية لليابا .و ُت َّ
من ميامنار يف زوارق صيد .وتجري مقايضة هذه املادة مبخ ِّدرات
ُهرب بعد ذلك يف االتجاه
أخرى مثل البوبرينورفني ومه ِّدئاتَّ ،
ثم ت َّ
العكيس ،أي من بنغالديش إىل ميامنار.
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إىل أنَّ االتِّجار بالكيتامني قد يكون يف انخفاض يف الوقت الراهن
نتيجة لرصامة السلطات يف أعقاب التعديالت األخرية التي أدخلت
عىل القانون.

 –570وأبلغ عن تهريب جرعات من الديازيبام والبوبرينورفني  –5التعاطي والعالج

من الهند إىل نيبال .ففي عام  ،2014ضبطت يف نيبال
 44 495جرع ًة من الديازيبام و 37 000جرعة من البوبرينورفني،
بزيادة طفيفة قدرها  43 227جرع ًة من الديازيبام
و 30 887جرع ًة من البوبرينورفني يف عام .2013

(ج) السالئف
 –571ال يزال ترسيب اإليفيدرين والسودوإيفيدرين من قنوات
التصنيع املرشوعة يف الهند إىل القنوات غري املرشوعة يش ِّكل تح ِّدياً
كبرياً ألجهزة إنفاذ القانون ،وال تزال هذه األجهزة تب ِّلغ عن ضبط
شحنات من املستحرضات الصيدالنية التي تحتوي عىل كميات
مهربة من الهند إىل ميامنار
من اإليفيدرين والسودوإيفيدرين َّ
من أجل استخالص السالئف .كام أبلغ يف عام  2014عن حاالت
تهريب لإليفيدرين والسودوإيفيدرين إىل جنوب رشق آسيا.
وانخفضت الكمية املضبوطة من اإليفيدرين والسودوإيفيدرين
انخفاضاً حا ًّدا يف الهند من  6 655كغ يف عام  2013إىل  1 662كغ
يف عام .2014
 –572ولدى بنغالديش صناعة كيميائية وصيدالنية متنامية،
وأصبح هذا البلد يف اآلونة األخرية مصدراً
ومعباً لسالئف
َ
امليثامفيتامني ،مثل اإليفيدرين والسودوإيفيدرين .ومن التح ِّديات
التي ال تزال تواجهها السلطات يف بنغالديش يف عام  2015يف مجال
مكافحة املخ ِّدرات ترسيب املستحرضات الصيدالنية املحتوية عىل
سالئف من األسواق املرشوعة وتهريب الشحنات إىل خارج البلد.
 –573وميكن ِّ
االطالع عىل استعراض شامل للحالة فيام يتعلق
مبراقبة السالئف والكيمياويات التي يكرث استخدامها يف صنع
املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية بصفة غري مرشوعة يف املنطقة يف تقرير
الهيئة لعام  2015عن تنفيذ املادة  12من اتفاقية سنة .1988

(د) املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية
 –574ال تزال الهند مصدراً لتهريب الكيتامني إىل جنوب رشق
آسيا .وقد أصبح الكيتامني ،منذ شباط/فرباير  ،2011مادة خاضعة
للمراقبة مبوجب قانون مكافحة املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية
لعام  .1985ويف عام  ،2014ضبطت أجهزة إنفاذ القانون الهندية
 32كغ من الكيتامني ،وهو ما ميثِّل انخفاضاً كبرياً عن الكمية
املضبوطة يف عام  ،2013وقدرها  1 353كغ .وتشري الضبطيات

 –575ال تجري معظم بلدان جنوب آسيا بانتظام دراسات
يتعي الحصول عىل
استقصائية وطنية عن املخ ِّدرات؛ ولذلك َّ
املعلومات عن تعاطي املخ ِّدرات وانتشارها من مصادر أخرى.
والق َّنب هو أشيع العقاقري املتعاطاة يف املنطقة .فاستناداً إىل تقرير
املخدرات العاملي ُ ،2015يق َّدر مع َّدل االنتشار السنوي لتعاطيه يف
ِّ
جنوب آسيا بنحو  3.5يف املائة من الس َّكان ،أي  33مليون شخص.
واستناداً إىل ما يفيد به املكتب ،ظلَّ مع َّدل االنتشار السنوي لتعاطي
شبائه األفيون كام هو ،إذ بلغ  0.3يف املائة من الس َّكان وال يزال يقل
عن مع َّدل االنتشار السنوي العاملي التقديري البالغ  0.7يف املائة.
 –576وظلَّ املع َّدل التقديري النتشار تعاطي املخ ِّدرات بالحقن
يف جنوب آسيا يف عام  2013بني الس َّكان الذين س ُّنهم بني 15
و 64عاماً (استناداً إىل أحدث املعلومات املق َّدمة من البلدان يف
املنطقة) كام هو ،إذ بلغ  0.03يف املائة ،وهو مع َّدل منخفض ج ًّدا
باملتوسط العاملي الذي يبلغ  0.26يف املائة .وكام ُذكر سابقاً،
مقارنة
ِّ
فإنَّ االفتقار إىل بيانات موثوق فيها عن تعاطي املخ ِّدرات يف املنطقة
قد يكون هو السبب الذي ُيعزى إليه انخفاض املع َّدل املب َّلغ عنه.
 –577وال يزال تعاطي “اليابا” (امليثامفيتامني) واملستحرضات
املحتوية عىل الكوديني منترشاً بل ومتزايداً يف بنغالديش .ويشيع
تعاطي الغراء واملذيبات باالستنشاق بني أطفال الشوارع .و ُي َع ُّد
سيام من الهند ،أحد أشيع
املهرب إىل البلد ،وال َّ
البوبرينورفني َّ
املخ ِّدرات بني متعاطي املخ ِّدرات بالحقن .وكان البيثيدين من
قبل أبرز مخ ِّدرات التعاطي بني متعاطي املخ ِّدرات بالحقن يف
بنغالديش ،لكن نظراً لظهور البوبرينورفني خالل العقود الثالثة
األخرية وارتفاع سعر البيثيدين ،فقد انخفض تعاطيه.
 –578ويف عام  ،2014ك َّثفت بنغالديش حمالتها الرامية إىل
مكافحة تعاطي املخ ِّدرات واالتِّجار بها .وشملت تلك الحمالت
توزيع ملصقات جدارية ونرشات وبطاقات الصقة وكتيبات
تتعلق مبكافحة املخ ِّدرات .وعالوة عىل ذلكُ ،أديل بخطب
وعقدت اجتامعات نقاش يف املدارس ،وأنتجت أفالم قصرية
بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية .ويف عام  2014عولج
ما مجموعه  10 364مريضاً يف املراكز العالجية التابعة للقطاع
الخاص يف بنغالديش مقابل  8 108مرىض يف عام  .2013وال تزال
املرأة متثِّل نسبة ضئيلة ج ًّدا من األشخاص الذين يتل َّقون العالج
من تعاطي املخ ِّدرات يف بنغالديش ،إذ مل يزد عدد املريضات
اللوايت تل َّقني هذا العالج عن  25مريض ًة يف عام .2014

78

المخدرات 2015
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

 –579و ُتويل حكومة الهند درجة عالية من األولوية ملسألة
تعاطي املخ ِّدرات .وقد استخدم رئيس الوزراء العديد من املحافل
لنرش رسالة ُّ
تحث اآلباء واألمهات عىل رضورة قضاء مزيد من
الوقت مع أطفالهم .وجرى الرتكيز عىل تنمية املهارات التي
تحظى بالتشجيع وسط متعاطي املخ ِّدرات.
أقرت حكومة الهند
 –580ويف كانون الثاين/يناير َّ ،2015
ودشَّ نت َّ
مخططاً من َّقحاً لتقديم املساعدة من أجل الوقاية من
إدمان الكحول وتعاطي املخ ِّدرات ومواد اإلدمان ومن أجل توفري
خدمات الحامية االجتامعية ،مثل توفري مساعدة مالية ومنح
مجاين ملساعدة األشخاص الذين
للمباين وخط هاتفي وطني َّ
يعانون من مشاكل تعاطي الكحوليات واملخ ِّدرات .ويرمي هذا
َّ
املخطط إىل توفري مجموعة كاملة من الخدمات ،من قبيل التوعية
وتحديد املدمنني وتوجيههم وعالجهم وإعادة تأهيلهم عن طريق
املنظامت الطوعية وغريها من َّ
َّ
َّ
املخطط ،من
ويتوخى
املنظامت.
َّ
خالل ركائزه الرئيسية املتمثِّلة يف برامج التثقيف الوقائية وتوفري
خدمات العالج التام للمرتهنني للمخ ِّدرات ،إىل خفض الطلب عىل
الكحوليات ومواد اإلدمان واستهالكها.
 –581ونفَّذت بنغالديش ونيبال والهند برامج شاملة للوقاية
من فريوس نقص املناعة البرشية بني متعاطي املخ ِّدرات ،مبا يف
ذلك أيضاً برامج استبدال اإلبر واملحاقن والعالج اإلبدايل
لشبائه األفيون.
 –582ويف إطار الربنامج الوطني ملكافحة األيدز يف الهند
للفرتة  ،2014–2013أنشئ  45مركزاً جديداً للعالج اإلبدايل
لشبائه األفيون من أجل متعاطي املخ ِّدرات بالحقن ،األمر الذي
ضاعف الخدمات املتاحة يف هذا البلد يف عام واحد .وتدعم
إدارة مكافحة األيدز بوزارة الصحة ورعاية األرسة توفري خدمات
العالج اإلبدايل لشبائه األفيون من خالل ما يزيد عىل  150مركزاً
مخصصاً لذلك يف  30والي ًة وإقلي ًام اتحاد ًّيا يف الهند .وبعد إمتام
َّ
قررت الهند توسيع نطاق
مرشوع تجريبي بنجاح يف عام َّ ،2013
برنامج العالج اإلبدايل بامليثادون وأن تعتمده العيادات الصحية
من خالل وزارة الصحة.
 –583ويف عام  2015نرش املكتب النتائج املنبثقة عن الدراسة
األوىل التي أجريت بشأن النساء اللوايت يتعاطني املخ ِّدرات يف شامل
رشق الهند .وح َّددت الدراسة أمناط تعاطيهن للمخ ِّدرات ،واألثر
السلبي لهذا التعاطي فض ًال عن العوائق التي تحول دون حصولهن
وتضمنت الدراسة توصية بتوسيع الخدمات املق َّدمة
عىل الخدماتَّ .
إىل النساء يف املستقبل من حيث طبيعتها ونطاقها.
 –584وال يزال الق َّنب والهريوين أشيع املخ ِّدرات املتعاطاة
يف رسي النكا .وأبلغ أيضاً عن إساءة استخدام األفيون واملواد
األفيونية وشبائه األفيون ،مثل املورفني وامليثادون والرتامادول،

يف رسي النكا وإن كانت هذه املواد ال تصنع يف رسي النكا .ويف
عام  2014بلغ مجموع األشخاص الذين حصلوا عىل عالج من
تعاطي املخ ِّدرات  1 646شخصاً منهم  1 414شخصاً عولجوا من
إدمان شبائه األفيون و 915شخصاً من إدمان الق َّنب.
 –585وال تصنع رسي النكا َّأي مخ ِّدرات اصطناعية أو سالئف
كيميائية ،بيد أ َّنه أبلغ عن حدوث زيادة يف استخدام املنشِّ طات
األمفيتامينية مبا يف ذلك امليثامفيتامني ،و–4،3ميثيلني ديوكيس
ميثامفيتامني (“اإلكستايس”) وعقاقري اصطناعية أخرى مثل
حمض الليرسجيك ( )LSDوالكيتامني.
 –586و ُت َع ُّد أرشبة السعال املحتوية عىل الكوديني ،وكذلك
البوبرينورفني والديازيبام والنرتازيبام واملورفني ،أكرث املستحرضات
الصيدالنية املحتوية عىل مواد خاضعة للمراقبة شيوعاً من حيث
االتِّجار بها وتعاطيها يف نيبال.
سيام بني
 –587ويف ملديف ،تتفاقم مشكلة تعاطي املخ ِّدرات ،ال َّ
فئة الشباب التي تش ِّكل نحو ُثلث مجموع س َّكان هذا البلد .فقد
أفادت السلطات بأنَّ ما يقارب نصف عدد متعاطي املخ ِّدرات
( 46يف املائة) ترتاوح أعامرهم بني  16و 24سن ًة .ويف حني تتزايد
أنواع العقاقري املتاحة يف ملديفُ ،ي َع ُّد الهريوين والق َّنب السائل
وتطبق ملديف العالج
(زيت الحشيش) أشيع أنواع املخ ِّدراتِّ .
اإلبدايل لشبائه األفيون.

غرب آسيا
 –1التط ُّورات الرئيسية
 –588ال يزال استمرار عدم االستقرار ومناخ انعدام األمن،
السائد يف بعض أنحاء الرشق األوسط ،وخصوصاً الجمهورية
العربية السورية والعراق واليمن ،يق ِّوض جهود إنفاذ القانون
ويش ِّكل تح ِّدياً لجهود مراقبة املخ ِّدرات يف بلدان هذه املنطقة.
وال َّ
شك يف أنَّ ضعف تدابري املراقبة الحدودية واشتداد حركة
تنقُّل الس َّكان عرب البلدان عامالن مؤاتيان لالتِّجار غري املرشوع
املوجهة إىل األسواق يف املنطقة ،وميكن أن يؤ ِّديا إىل
باملخ ِّدرات َّ
ازدياد عدد األفراد الذين يتعاطون املخ ِّدرات.
 –589وال يزال التدهور الكبري والرسيع يف الوضع اإلنساين يف
بعض بلدان املنطقة يطرح مخاطر جسيمة ته ِّدد السالم واألمن
وتنطوي عىل آثار ش َّتى ،بعد نزوح ماليني َّ
السكان .كام أنَّ الوضع
نفسيا الذي يعاين منه الالجئون الفا ُّرون من
العسري والصادم
ًّ
مناطق النزاعات ،وخصوصاً يف الجمهورية العربية السورية
والعراق ،يجعلهم ضعيفي الحصانة إزاء االتِّجار باملخ ِّدرات
واإلدمان عليها ومع َّرضني بقدر كبري ملخاطر هذا االتِّجار واإلدمان.

الفصل الثالث -تحليل الوضع العالمي

وتفش جو عام من انعدام
وكذلك فإنَّ غياب السيطرة الحكومية ِّ
هيمنة القانون يف مناطق كثرية يجعالن يف حكم املستحيل رصد
أنشطة مراقبة املخ ِّدرات.
تسببت أحوال النزاع املس َّلح وأزمة الالجئني يف
 –590وقد َّ
ازدياد املطالب عىل إمدادات الطوارئ ،مبا يف ذلك ما يلزم
لألغراض الطبية من املواد الخاضعة للمراقبة الدولية .غري
كليا عىل معونات
أ َّنه بالنظر إىل أنَّ اإلمدادات تعتمد اعتامداً ًّ
الطوارئ ،فإنَّ إيصال املواد كان غري كاف أو محدوداً بش َّدة يف
توجه االنتباه إىل
معينة .ويف هذا السياق ،تو ُّد الهيئة أن ِّ
مناطق َّ
املوضوع الخاص املنشور يف تقريرها السنوي لعام  ،2014بشأن
توافر املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية يف حاالت الطوارئ )39(،وأن
جميع الدول بأنَّ األطراف يف النزاعات املس َّلحة ُمل َزمة،
تذ ِّكر
َ
مبوجب القانون اإلنساين الدويل ،بعدم عرقلة توفري الرعاية
الطبية للس َّكان املدنيني املوجودين يف األرايض الواقعة تحت
السيطرة الف َّعالة لتلك األطراف .ويشمل ذلك حصول هؤالء
الس َّكان عىل العقاقري املخ ِّدرة واملؤ ِّثرات العقلية الرضورية.
 –591وعىل خلفية االفتقار الطويل األمد إىل املصادر الرسمية
للمعلومات املوثوقة عن إنتاج املخ ِّدرات واالتِّجار بها وتعاطيها
بصفة غري مرشوعة يف بلدان املنطقة ،صدر عدد من التقارير
اإلعالمية واإلبالغات املروية عن التعاطي الواسع االنتشار
ألقراص الكابتاغون املز َّيفة (املحتوية عىل األمفيتامني) بني
جميع األطراف الضالعة يف العنف املس َّلح يف الجمهورية
العربية السورية.
 –592وال تزال حالة مراقبة املخ ِّدرات يف املنطقة معقَّدة.
وتشري أحدث التقديرات املب َّلغ عنها يف املنشور املعنون الدراسة
االستقصائية عن األفيون يف أفغانستان  :2015خالصة وافية إىل
أنَّ الحالة فيام يتعلق بالزراعة غري املرشوعة لخشخاش األفيون
يخص جهود مراقبة
يف أفغانستان ،التي تش ِّكل عام ًال ها ًّما فيام ُّ
تحسن .ومع ذلك ،ال يزال
املخ ِّدرات يف املنطقة ،قد تكون يف ُّ
االتِّجار باملخ ِّدرات وصنع الهريوين بصفة غري مرشوعة يثريان
القلق لدى الحكومات يف بلدان العبور وبلدان املقصد .وقد يزيد
مهمة القوة الدولية للمساعدة األمنية يف أفغانستان يف
انتهاء َّ
مم ميكن أن تكون
عام  2014من اإلرضار بالحالة األمنية يف البلدَّ ،
له بدوره آثار عىل حالة مراقبة املخ ِّدرات.
 –593ومن الجدير بالذكر أ َّنه ،ألول مرة منذ ست سنوات ،تشري
الدراسة االستقصائية عن األفيون يف أفغانستان  ،2015التي تتوفَّر
خالصة وافية بشأنها ،إىل حدوث انخفاض يف املساحة اإلجاملية
التقديرية املزروعة بخشخاش األفيون يف أفغانستان ،التي بلغت
 183 000هكتار يف عام  .2015وميثِّل ذلك انخفاضاً مقارنة
(((3
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بعام  ،2014عندما وصلت الزراعة إىل مستويات قياسية بلغت
 224 000هكتار .بيد أنَّ مقدار املساحة املزروعة يف عام 2015
يظلُّ رابع أعىل مقدار مب َّلغ عنه منذ بدء إعداد التقديرات يف
وربا يكون مدى االنخفاض ( 19يف املائة) قد ازداد
عام َّ .1994
مؤخراً يف منهجية التقديرات :إذ يقال إنَّ
تغي حدث َّ
من ج َّراء ُّ
تحسنت كثرياً من عام  2014إىل عام .2015
موثوقية البيانات َّ
توصل إليها بشأن السنوات
َّإل أنَّ املقارنة بني النتائج التي ُي َّ
تتم بحذر .وقد انخفض اإلنتاج املحتمل
املختلفة يجب أن َّ
التقديري لألفيون يف البلد من  6 400طن يف عام  2014إىل
متوسط
 3 300طن يف عام  .2015عىل نحو مامثل ،انخفض
ِّ
غ َّلة األفيون إىل  18.3كيلوغراماً للهكتار الواحد ،مقارنة مبقدار
 28.7كيلوغراماً للهكتار الواحد يف عام  .2014ويف الوقت نفسه،
ازدادت املساحة اإلجاملية املتحقَّق منها ملزروعات خشخاش
األفيون التي أبيدت يف حمالت بقيادة محافظني املناطق إىل
 3 760هكتاراً يف عام  ،2015مقارنة مبقدار  2 693هكتاراً يف
عام .2014
 –594وقد أبلغت بلدان آسيا الوسطى عن انخفاض يف
املضبوطات يف عام  2014من املواد األفيونية األفغانية املنشأ .ومع
ذلك ،فإنَّ هذه املنطقة دون اإلقليمية تظلُّ جذابة للجامعات
اإلجرامية املنخرطة يف االتِّجار باملخ ِّدرات ،باعتبارها قناة لتهريب
املواد األفيونية من أفغانستان إىل األسواق يف االتحاد الرويس
وأوروبا .وفض ًال عن ذلك فإنَّ إلغاء تدابري املراقبة الجمركية
عىل الحدود بني بلدان االتحاد االقتصادي للمنطقة األوروبية
اآلسيوية (يوراسيا) ،التي تشمل االتحاد الرويس وأرمينيا وبيالروس
وقريغيزستان وكازاخستان ،قد يطرح تح ِّدياً
إضافيا أمام سلطات
ًّ
إنفاذ قوانني املخ ِّدرات.
 –595وكام يف السنوات السابقة ،تكاد تكون كل املخ ِّدرات
غري املرشوعة متاحة يف منطقة الرشق األوسط دون اإلقليمية،
التي تستخدمها شبكات االتِّجار باملخ ِّدرات أساساً كمنطقة عبور
لتهريب الكوكايني والهريوين واملنشِّ طات األمفيتامينية .وتشري
ع َّدة تقارير عن املضبوطات إىل نشوء اتجاه إىل تزايد يف االتِّجار
غري املرشوع بالكوكايني يف الرشق األوسط يف عام  .2014وتب َّلغ
ع َّدة تقارير أيضاً أنَّ مضبوطات الكوكايني ازدادت ،وخصوصاً يف
األردن واإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية.

 –2التعاون اإلقليمي
 –596جمع مؤمتر لندن بشأن أفغانستان ،الذي ُعقد يف  4كانون
األول/ديسمرب  ،2014ممثِّلني ألكرث من  50جه ًة من الدول
َّ
َّ
واملنظامت غري الحكومية وممثِّلني
واملنظامت املتع ِّددة األطراف
لهيئات املجتمع املدين األفغانية ،بغية مناقشة قضايا التنمية
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المخدرات 2015
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

والحوكمة واالستقرار يف أفغانستان ،مبا فيها القضايا املتصلة
منصة لحكومة أفغانستان ليك
مبراقبة املخ ِّدرات .ووفَّر املؤمتر َّ
تعرض رؤيتها بشأن اإلصالح ،وأتاح فرصة للمجتمع الدويل ليثبت
دعمه ألفغانستان وتضامنه معها.
مؤمتر قمة منظمة معاهدة األمن الجامعي ،الذي
 –597واعتمد ُ
عقد يف موسكو يف  23كانون األول/ديسمرب  2014وحرضه رؤساء
االتحاد الرويس وأرمينيا وبيالروس وطاجيكستان وكازاخستان
وقريغيزستان ،اسرتاتيجي َة َّ
املنظمة املذكورة ملكافحة املخ ِّدرات
للفرتة .2020–2015
 –598ويف اجتامع عقد يف دوشانبي يف أيار/مايو  ،2015بحث
رؤساء أجهزة إنفاذ قوانني املخ ِّدرات يف البلدان األعضاء يف
وقرروا
منطقة معاهدة األمن الجامعي الوضع يف أفغانستانَّ ،
مواصلة تعاونهم عىل التص ِّدي لصنع املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة
وتوزيعها ،وإعداد خطة عمل لفرتة السنتني .2017–2016
وقرر مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون ،يف
َّ –599
مؤمتر قمته الذي ُعقد يف أوفا باالتحاد الرويس يف متوز/يوليه
 ،2015قبول انضامم باكستان والهند إىل َّ
املنظمة .واألهداف
َّ
املنظمة هي توفري وصون السلم واألمن
الرئيسية لهذه
واالستقرار لدى أعضائها ،مبا يشمل مراقبة املخ ِّدرات .ويف
تلك القمة ،اعتمدت َّ
تبي مجاالت
املنظمة اسرتاتيجية تنموية ِّ
األولوية حتى عام  ،2025مبا يف ذلك القضايا ذات الصلة
باالستقرار اإلقليمي ومراقبة املخ ِّدرات؛ وأدرجت يف إعالن
مجلس رؤساء الدول الصادر يف القمة خطط للتص ِّدي لتح ِّديات
املخ ِّدرات .وأعربت الدول األعضاء يف َّ
املنظمة عن قلقها من
نطاق صنع املخ ِّدرات يف أفغانستان ،الذي يش ِّكل خطراً عىل
التنمية واألمن يف املنطقة.
 –600ويواصل املركز اإلقليمي للمعلومات والتنسيق يف آسيا
الوسطى ،وهو هيئة حكومية دولية ملكافحة االتِّجار باملخ ِّدرات
كمنصة إقليمية لتبادل
واملؤ ِّثرات العقلية وسالئفها ،عمله
َّ
املعلومات والخربات حول مكافحة االتِّجار باملخ ِّدرات وتعزيز
التعاون يف مجال إنفاذ القانون.
 –601كام أنَّ ع َّدة َّ
منظامت إقليمية ودون إقليمية ،مثل مجلس
التعاون لدول الخليج العربية ومركز املعلومات الجنائية ملكافحة
املخ ِّدرات التابع له ،وجامعة الدول العربية ،مبا يف ذلك مجلس
وزراء الداخلية العرب ومجلس وزراء الصحة العرب ،التابعان لها،
تواصل عملها بنشاط عىل تعزيز التعاون ومواءمة الجهود بني
البلدان العربية ،مبا يف ذلك يف مجال مراقبة املخ ِّدرات.
 –602ويف حزيران/يونيه  ،2015شاركت الهيئة يف املؤمتر الدويل
الحادي عرش بشأن مراقبة املخ ِّدرات ،الذي َّ
نظمته رشطة ديب.
وحرض هذا الحدث الهام ممثِّلون لوزارات الداخلية وأجهزة

مكافحة املخ ِّدرات من بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا
ومجلس التعاون الخليجي ،ور َّكز عىل إتاحة الحصول عىل املواد
الخاضعة للمراقبة لألغراض املرشوعة مع منع ترسيبها وتعاطيها،
وعقد حلقة عمل إلرشاد الوفود الوطنية بشأن وضع توصيات
إلدراجها يف االسرتاتيجيات الوطنية.
 –603وأوىص املنتدى الدويل بشأن مكافحة املخ ِّدرات ،الذي
َّ
نظمته وزارة الداخلية القطرية يف الدوحة يف أيار/مايو ،2015
بتدابري للتص ِّدي لالتجاهات الناشئة يف االتِّجار باملخ ِّدرات يف
املنطقة ،من خالل إنشاء مرصد لإلنذار املبكر وإدراج أحكام
يف القوانني لتجريم الرتويج عرب اإلنرتنت لتناول املخ ِّدرات
غري املرشوعة.

 –3الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية
 –604من أجل مكافحة السوق غري املرشوعة الرسيعة التط ُّور
للعقاقري االصطناعية وظهور املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة ،التي
أصبح تعاطيها مصدر قلق يف غرب آسيا ،ع َّدلت بعض بلدان
املنطقة ترشيعاتها الوطنية وبدأت يف إخضاع بعض املؤ ِّثرات
النفسانية الجديدة للمراقبة الوطنية .وع َّدلت حكومة أرمينيا
ترشيعها الوطني يف أيار/مايو  ،2015فأدرجت  114ماد ًة
من املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة يف قامئة املواد الخاضعة
للمراقبة الوطنية.
 –605ويف آذار/مارس  ،2014اعتمدت حكومة جورجيا مجموعة
من التعديالت الترشيعية ،أصبح مبوجبها االتِّجار غري املرشوع
باملستحرضات الصيدالنية التي تحتوي عىل الكوديني أو اإليفيدرين
أو النورإيفيدرين أو السودوإيفيدرين خاضعاً اآلن للمالحقة
القضائية الجنائية.
 –606ويف كازاخستان ،بدأ يف كانون الثاين/يناير  2015رسيان
مدونة قوانني العقوبات الجديدة ومدونة اإلجراءات الجنائية،
تنصان عىل املسؤولية الجنائية عن الجرائم املتصلة باالتِّجار
اللتني َّ
يف مواد من نظائر املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية .وباإلضافة إىل
تم أيضاً يف متوز/يوليه  2014تعزيز القانون الخاص بالعقاقري
ذلكَّ ،
املخ ِّدرة واملؤ ِّثرات العقلية ونظائرها وسالئفها ،وهو الترشيع
الرئييس ملراقبة املخ ِّدرات يف كازاخستان ،وجرى تكميله بأحكام
قانونية بشأن جدولة املواد النظرية.
أقرت حكومة قريغيزستان اسرتاتيجية
 –607ويف عام َّ ،2014
ملكافحة املخ ِّدرات وخطة لتنفيذها تح ِّددان تدابري وأنشطة يف
ميدان مراقبة املخ ِّدرات للفرتة  .2019–2014وتسعى االسرتاتيجية
إىل ترويج أساليب الحياة الصحية بني شباب البلد من خالل
أنواع مختلفة من األنشطة ،مبا يف ذلك حمالت التوعية .وترمي
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االسرتاتيجية أيضاً إىل تقوية أجهزة إنفاذ القانون يف قريغيزستان  –4الزراعة واإلنتاج والصنع واالتِّجار

وتعزيز جهود خفض الطلب عىل املخ ِّدرات والوقاية منها ،مبا يف
ذلك تنفيذ تدابري الوقاية عىل املستوى الثالث ،مثل برامج تبديل
املحاقن ،واإلرشاد ،وتوفري الرعاية الصحية ،واألنشطة التثقيفية،
فض ًال عن العالج وإعادة التأهيل.
 –608ومن أجل الوقاية من تعاطي املواد غري الخاضعة للمراقبة
الدولية ،أخضعت تركيا  246ماد ًة من املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة
للمراقبة الوطنية يف عام  .2014وعالوة عىل ذلكُ ،دعمت املادة 19
من القانون الوطني بشأن مراقبة املخ ِّدرات يف كانون الثاين/يناير
 2015بأحكام بشأن جدولة أجناس املواد.
 –609وا َّتخذت حكومة إرسائيل تدابري ترشيعية لكبح السوق
املتنامية للمؤ ِّثرات النفسانية الجديدة ،ودرء رواج هذه املواد
يف أوساط الشباب عىل وجه الخصوص .ويف عام  ،2014أدرجت
شبائه الق َّنبني االصطناعية يف الترشيعات الوطنية بوصفها
عقاقري مخ ِّدرة.
 –610ويف حزيران/يونيه  ،2015أوصت السلطات الصحية يف
اإلمارات العربية املتحدة بإدراج ثالث مواد نباتية ،هي الكافا
( )Piper methysticumوالكراتوم ( )Mitragyna speciosaواملرميية
الشافية ( )Salvia divinorumيف الجدول  4من القانون االتحادي
رقم  14لعام ( 1995املادة  )2بشأن تدابري مكافحة العقاقري
املخ ِّدرة واملؤ ِّثرات العقلية يف البلد.
 –611ويف اإلمارات العربية املتحدةُ ،تبذل جهود أيضاً لتوحيد
اإلجراءات امل َّتبعة بشأن الوصفات الطبية التي تشمل عىل
املواد الخاضعة للمراقبة وباملستحرضات الصيدالنية واملؤ ِّثرات
املقيد استعاملها ،مبا يف ذلك استحداث تدابري ابتكارية،
النفسانية َّ
من بينها نظام إلكرتوين إلصدار الوصفات الطبية ورصف األدوية
املحتوية عىل املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية الخاضعة للمراقبة.
 –612ويف شباط/فرباير  ،2015ع َّززت تركامنستان قانون مراقبة
املخ ِّدرات الرئييس لديها بشأن العقاقري املخ ِّدرة واملؤ ِّثرات
العقلية والسالئف ،بإدراج تعديل ينص عىل عدم جواز منح
العفو لألفراد الذين أدينوا بجرائم تتصل باالتِّجار باملخ ِّدرات أو
املؤ ِّثرات العقلية أو السالئف.
 –613ويف األردن ،أبرمت مديرية األمن ووزارة العمل اتفاقات
لتأمني فرص عمل لنزالء السجون ،ومن بينهم املحبوسون بأحكام
تتصل باملخ ِّدرات ،لدى إكامل مدة عقوبتهم أو مدة عالجهم.
توسع بعض اإلصالحات يف مؤسسة
وعالوة عىل ذلك ،سوف ِّ
الضامن االجتامعي األردنية نطاق نظام الضامن االجتامعي
ليشمل مراكز إلعادة التأهيل.

(أ)

املخ ِّدرات

 –614ال يزال إنتاج الق َّنب واالتِّجار به وتعاطيه واسع االنتشار
يف غرب آسيا .ويتواتر ضبط نباتات الق َّنب وبذوره وزيته يف
املنطقة ،وال تزال هذه املواد أوسع املواد املتعاطاة انتشاراً.
وما زالت أفغانستان ُتعترب من أكرب منتجي راتنج الق َّنب بصفة
غري مرشوعة عىل نطاق العامل .ويف حني ُيعتقد أنَّ اتجاه زراعة
الق َّنب وإنتاجه بصفة غري مرشوعة مستقر يف البلد ،عىل أساس
نتائج الدراسات االستقصائية السنوية التي أجراها مكتب األمم
املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية بني عام  2009وعام ،2011
مل تبذل جهود منهجية لجمع البيانات منذ ذلك الحني .وفض ًال عن
مستمرة عن وجود زراعة غري مرشوعة للق َّنب
ذلك ،ترد إبالغات
َّ
استمرت جهود إبادة املحاصيل.
يف وادي البقاع بلبنان ،حيث
َّ
 –615ووفقاً للبيانات املتاحة للهيئة ،ازدادت مضبوطات الق َّنب
يف عام  2014يف غرب آسيا ،باستثناء إرسائيل ،حيث تناقصت
كميات عشبة الق َّنب وراتنج الق َّنب املضبوطة من عام 2013
إىل عام ( 2014من  38كيلوغراماً إىل  7كيلوغرامات من عشبة
الق َّنب ومن  320كيلوغراماً إىل  6كيلوغرامات من راتنج الق َّنب).
وكانت البلدان التي أبلغت عن أكرب مضبوطات الق َّنب لديها
يف عام  ،2014بالرتتيب التنازيل للكمية املضبوطة ،هي اململكة
العربية السعودية واألردن ولبنان .ووفقاً للبيانات التي ق َّدمتها
السلطات السعودية إىل الهيئة ،كادت مضبوطات عشبة الق َّنب يف
البلد أن تتضاعف :إذ ازدادت من  23ط ًّنا يف عام  2011إىل قرابة
 38ط ًّنا يف عام .2014
 –616ويجري يف لبنان بانتظام وقف شحنات كبرية من الق َّنب
موجهة إىل ليبيا ،حيث ضُ بطت قرابة  3أطنان من عشبة الق َّنب يف
َّ
عام  ،2014وهي زيادة كبرية مقارنة بالكمية البالغة  164كيلوغراماً
التي ضُ بطت يف عام  .2013وفض ًال عن ذلك ،كانت الرشطة اللبنانية
قد ضَ بطت من قبلُ يف أوائل عام  2015كمية مجموعها ط َّنان اثنان
من الق َّنب يف طريقها إىل ليبيا .وكذلك ُه ِّربت قرابة  7أطنان من
الق َّنب ،كان ما نسبته  20يف املائة منها من راتنج الق َّنب ،عرب الحدود
الربية إىل األردن ،حيث ضبطت يف عام .2014
 –617وق َّدرت الخالصة الوافية للدراسة االستقصائية عن
األفيون يف أفغانستان  2015املساحة املزروعة بخشخاش األفيون
بصفة غري مرشوعة يف ذلك البلد بنحو  183 000هكتار يف
عام  .2015وحتى مع إيالء االعتبار لتأثري التغيريات التي أدخلت
عىل املنهجية بني عام  2014وعام  ،2015ميثِّل هذا الرقم انخفاضاً
ملحوظاً َّ
عم كان عليه الحال يف السنة السابقة ،عندما وصلت
املساحة املزروعة إىل مستويات قياسية بلغت  224 000هكتار.
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ويف حني شهد عام  2015أول انخفاض يف مستويات الزراعة منذ
عام  ،2009ظ َّلت هذه املستويات عالية باألرقام املطلقة .ومع
ذلك فقد كانت املساحة التقديرية لزراعة خشخاش األفيون
غري املرشوعة يف عام  2015رابع أكرب مساحة مزروعة منذ بدء
إعداد التقديرات يف عام  ،1994ومل تتف َّوق عليها سوى الكميات
وس ِّجل انخفاض مقابل
التقديرية لألعوام  2007و 2013وُ .2014
يف اإلنتاج املحتمل التقديري ألفغانستان من األفيون ،حيث بلغ
مم كان عليه يف عام .)2014
 3 300طن (أقل بنسبة  48يف املائة َّ
و ُيعتقد أنَّ تقديرات اإلنتاج املنخفضة ناتجة من حدوث انخفاض
متوسط
يف املساحة املزروعة اإلجاملية ،مشفوعاً بانخفاض كبري يف ِّ
متوسط
غ َّلة األفيون يف الهكتار الواحد .وقد ُأبلغ بأنَّ انخفاض ِّ
معينة ،الذي
الغ َّلة كان بسبب االفتقار إىل املياه يف مناطق َّ
متوسط
َّربا يكون قد أ َّثر يف كثافة النباتات .ويف عام  ،2015كان ِّ
غ َّلة األفيون  18.3كيلوغراماً يف الهكتار الواحد ،مقارنة بنحو
 28.7كيلوغراماً يف الهكتار الواحد يف عام ( 2014انخفاض بنسبة
 36يف املائة).
 –618ويف عام  ،2015جرى ما نسبته  97يف املائة من إجاميل
زراعة خشخاش األفيون يف أفغانستان يف املناطق الرشقية
تضم َّ
أقل مقاطعات البلد
والجنوبية والغربية من البلد ،التي ُّ
أمناً .وشهدت هذه املناطق الثالث نفسها أكرب انخفاض نسبي
يف مستويات زراعة خشخاش األفيون يف عام ( 2015انخفاضات
بنسبة  40يف املائة و 20يف املائة و 10يف املائة ،عىل التوايل ،مقارنة
بعام  ،)2014بينام لوحظت زيادات حادة يف املناطق الوسطى
والشاملية (زيادات بنسبة  38يف املائة و 154يف املائة ،عىل
التوايل) .وظ َّلت مستويات زراعة الخشخاش يف املنطقة الشاملية
مستقرةَّ .إل أ َّنه يجب أن يوضع يف االعتبار
الرشقية من البلد
َّ
مدى احتامل أن ُتعزى هذه األرقام املقارنة إىل التغيري األخري يف
منهجية التقديرات .وعىل مستوى املقاطعات ،ظ َّلت مقاطعة
هلمند تش ِّكل أكرث من  47يف املائة من جميع مزروعات األفيون
غري املرشوعة يف أفغانستان.
 –619وواصلت حكومة أفغانستان جهودها الرامية إىل إبادة
مزروعات خشخاش األفيون غري املرشوعة يف البلد ،فازدادت
املساحة اإلجاملية ملزروعات خشخاش األفيون املبادة إىل
 3 760هكتاراً يف عام َّ .2015إل أنَّ املساحة اإلجاملية املبادة ال تزال
محدودة ج ًّدا باألرقام املطلقة مقارنة باملساحة اإلجاملية التقديرية
املزروعة بخشخاش األفيون يف أفغانستان ( 2–1يف املائة).
 –620والدرب املمتد من أفغانستان عرب جمهورية إيران
اإلسالمية هو أحد أقرص دروب االتِّجار املمتدة من غرب آسيا إىل
أوروبا ،وتضبط هناك كل سنة مقادير كبرية من املواد األفيونية
األفغانية ،ومنها يف املقام األول األفيون والهريوين .ووفقاً لذلك،
ظ َّلت جمهورية إيران اإلسالمية هي البلد الذي تضبط فيه أكرب

كمية من األفيون يف العامل :حيث ضبط  393ط ًّنا يف عام .2014
وإجامالً ،ضبطت سلطات البلد  511ط ًّنا من املخ ِّدرات غري
املرشوعة يف عام  ،2014مقارنة مبقدار بلغ  555ط ًّنا يف عام .2013
 –621وت َّتسم دروب تهريب الهريوين عرب جنوب القوقاز
مستمرة .ووفقاً للبيانات املق َّدمة إىل الهيئة ،ازدادت
بتغيريات
َّ
مضبوطات الهريوين يف جورجيا من  117كيلوغراماً يف عام 2013
إىل أكرث من  591كيلوغراماً يف عام  ،2014وبلغ مجموع مضبوطات
الهريوين يف أذربيجان قرابة  296كيلوغراماً يف عام  ،2014مقارنة
مبقدار بلغ  101كيلوغرام يف عام  .2013وأبلغ أيضاً عن زيادات
كبرية يف مضبوطات الهريوين يف أرمينيا ،حيث ضبط ما يربو
عىل  850كيلوغراماً منه يف عام  ،2014عىل عكس مستويات
املضبوطات املنخفضة التي جرت يف البلد يف األعوام السابقة
(حيث ضبط أقل من  5غرامات يف عام  2012ويف عام .)2013
 –622وا َّتبعت مضبوطات املخ ِّدرات يف آسيا الوسطى اتجاهاً
نحو التناقص .وعىل وجه الخصوص ،نقص مقدار الهريوين
املضبوط يف املنطقة دون اإلقليمية بنسبة  24.6يف املائة ،من
 1.6طن يف عام  2013إىل  1.2طن يف عام  .2014ونقص مقدار
الهريوين املضبوط يف كازاخستان بنسبة  48يف املائة (أي من
 754كيلوغراماً إىل  392كيلوغراماً) ،ويف أوزبكستان بنسبة
 12.4يف املائة (من  121.6كيلوغراماً إىل  106.5كيلوغرامات).
ومل يب ِّلغ سوى طاجيكستان وقريغيزستان عن زيادة معتدلة يف
مضبوطات الهريوين ،أي من  247كيلوغراماً إىل  285كيلوغراماً
ومن  483كيلوغراماً إىل  507كيلوغرامات ،عىل التوايل .ويف
تركامنستان ،انخفضت مضبوطات الهريوين من  12.6كيلوغراماً
يف عام  2013إىل  1.8كيلوغرام يف عام .2014
 –623وواصلت بلدان هذه املنطقة اإلقليمية تعاونها عىل
مكافحة االتِّجار غري املرشوع باملخ ِّدرات ضمن إطار منظمة
معاهدة األمن الجامعي .وعىل وجه الخصوص ،أ َّدت عملية
مكافحة املخ ِّدرات “تشانل باترول” ،املضطلع بها يف الفرتة
 22–18أيار/مايو  ،2015إىل ضبط أكرث من  12ط ًّنا من املخ ِّدرات،
شملت أكرث من  7أطنان من األفيون و 3أطنان تقريباً من
الحشيش وأكرث من طن واحد من الهريوين و 126كيلوغراماً من
عشبة الق َّنب .واشتملت العملية عىل التعاون بني أجهزة إنفاذ
القانون التابعة لالتحاد الرويس وأرمينيا وبيالروس وطاجيكستان
وقريغيزستان وكازاخستان ،مع مشاركة األجهزة التابعة ألفغانستان
وإيران (جمهورية–اإلسالمية) والصني واإلنرتبول بصفة مراقبني.
 –624عىل نحو مامثل ،تشري املعلومات املتاحة للهيئة إىل
أنَّ مضبوطات الهريوين انخفضت يف بلدان الرشق األوسط يف
عام  .2014فبعد أن ازدادت مضبوطات الهريوين ازدياداً كبرياً يف
ع َّدة بلدان يف هذه املنطقة يف عام  ،2013انخفضت يف عام ،2014
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وخصوصاً يف األردن ولبنان واململكة العربية السعودية وإرسائيل،
بالرتتيب التنازيل بحسب كميات املضبوطات .ويف متوز/يوليه ،2015
أ َّدت عملية أمنية مشرتكة بني اإلمارات العربية املتحدة وباكستان
إىل تفكيك حلقة رئيسية لالتِّجار بالهريوين والقبض عىل  40شخصاً
من امل َّتجِرين باملخ ِّدرات وضبط  150كيلوغراماً من الهريوين.
 –625كام تشري البيانات املتاحة للهيئة إىل أنَّ مضبوطات األفيون
السنوية يف منطقة الرشق األوسط دون اإلقليمية يف عام 2014
كانت صغرية أيضاً ،حيث تراوحت بني  34غراماً يف األردن
وحوايل  4كيلوغرامات يف اململكة العربية السعودية.
واستمر مدى االتِّجار بالكوكايني يف منطقة غرب آسيا يف
–626
َّ
االزدياد يف عام  ،2014وأبلغ بعض البلدان يف هذه املنطقة عن
زيادات ملحوظة يف مضبوطات املخ ِّدرات .فعىل سبيل املثال،
أبلغت اململكة العربية السعودية عن زيادة يف مضبوطات
الكوكايني ،التي ارتفعت من  4.6كيلوغرامات يف عام  2013إىل
 533.5كيلوغراماً يف عام  ،2014وأبلغ األردن عن ازدياد من
 12كيلوغراماً يف عام  2013إىل  319كيلوغراماً يف عام .2014
 –627وكام يف السنوات السابقة ،اس ُتخدمت أرايض اإلمارات
هربون املخ ِّدرات
العربية املتحدة كمنطقة عبور للم َّتجِرين الذين ُي ِّ
من أمريكا الجنوبية إىل آسيا وأفريقيا .ويف حزيران/يونيه ،2015
ُقبض يف تركيا وجنوب أفريقيا ونيجرييا عىل م َّتجِرين بالكوكايني
مروا عرب ديب باإلمارات العربية املتحدة.
ُّ
ضبط كميات متزايدة من كوكايني أمريكا الجنوبية،
 –628كذلك ُت َ
املوجه إىل إرسائيل ولبنان،
وخصوصاً الكوكايني الناشئ يف املكسيك َّ
خالل مرور هذا املخ ِّدر عرب األردن واململكة العربية السعودية؛
هرب أكرث الكوكايني بحراً باستخدام حاويات الشحن ،وتجري
و ُي َّ
عمليات الضبط يف املوانئ البحرية؛ وقد ضبطت السلطات
اللبنانية  320كيلوغراماً أثناء األشهر الثامنية األوىل من عام ،2014
واعرتضت السلطات األردنية سبيل  319كيلوغراماً يف عام ،2014
مقارنة مبقدار  12كيلوغراماً يف عام .2013

(ب) املؤ ِّثرات العقلية
هرب مستحرضات صيدالنية
 –629وفقاً لبيانات املضبوطاتُ ،ت َّ
تحتوي عىل مؤ ِّثرات عقلية يف معظم البلدان يف غرب آسيا.
و ُيالحظ عىل وجه الخصوص أنَّ تعاطي املس ِّكنات ومضادات القلق
(وعىل سبيل املثال الديازيبام والنيرتازيبام) يف شكل أقراص واسع
مم قد يشري إىل وجود أوجه ضعف يف النظم الوطنية
االنتشار َّ
ملراقبة شبكات التوزيع املرشوع ألدوية الوصفات الطبية املحتوية
عىل مواد خاضعة للمراقبة .وتهيب الهيئ ُة بالبلدان املعنية أن
يخص ترسيب هذه املستحرضات واالتِّجار
تزيد من يقظتها فيام ُّ
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بها وتعاطيها ،وأن تع ِّزز تدابريها الرقابية املفروضة عىل قنوات
التوزيع الداخلية للمستحرضات الصيدالنية املحتوية عىل مواد
خاضعة للمراقبة.
 –630وال تزال مضبوطات املؤ ِّثرات العقلية يف بلدان آسيا
نسبيا .ويف عام  ،2014أبلغت سلطات
الوسطى منخفضة
ًّ
كازاخستان عن ضبط  13 983قارور ًة و 3 496قرصاً من املؤ ِّثرات
العقلية .وأبلغت سلطات إنفاذ القانون يف طاجيكستان يف العام
نفسه عن ضبط  2 590قرصاً من امليثيلني ديوكيس ميثامفيتامني
و 2 025قرصاً من الفينوباربيتال و 10أقراص من الديازيبام.
وبلغت الكمية اإلجاملية للمستحرضات الصيدالنية التي ضُ بطت
يف قريغيزستان  3 604غرامات يف عام .2014
 –631ويب ِّلغ عدد متزايد من البلدان يف غرب آسيا عن االتِّجار
باملنشِّ طات األمفيتامينية وتعاطيها ،وخصوصاً تعاطي األمفيتامني
وامليثامفيتامني وامليثيلني ديوكيس ميثامفيتامني ،مع ازدياد ملحوظ
يف تعاطي املواد من نوع “إكستايس” يف لبنان يف عام  .2014وفيام
يخص عام  2014أيضاً ،وردت إبالغات عن مضبوطات كبرية من
ُّ
امليثيلني ديوكيس ميثامفيتامني (“إكستايس”) يف إرسائيل ،ومن
األمفيتامني يف اململكة العربية السعودية.
ولكن تناقصت بقدر كبري كمية مضبوطات املنشِّ طات
–632
ْ
األمفيتامينية املب َّلغ عنها يف جمهورية إيران اإلسالمية .وكانت
كمية املنشِّ طات األمفيتامينية املضبوطة  2 644كيلوغراماً يف
عام  ،2014وهي متثِّل انخفاضاً بنسبة  28يف املائة مقارنة بالكمية
التي ضُ بطت يف العام السابق .وكان عدد مختربات املخ ِّدرات
رسية املف َّككة يف جمهورية إيران اإلسالمية يف عام 2014
ال ِّ
( 340مخترباً) ميثِّل انخفاضاً بنسبة  24يف املائة من عددها يف
عام  445( 2013مخترباً).
 –633وال يزال معظم بلدان الرشق األوسط يب ِّلغ عن مضبوطات
من أقراص الكابتاغون املز َّيفة (التي يعتقد أ َّنها تحتوي عىل
األمفيتامني) .وعىل وجه الخصوص ،أبلغ كل من الجمهورية
العربية السورية ولبنان واململكة العربية السعودية بأنَّ
مضبوطات األمفيتامني املصنوع بصفة غري مرشوعة باالسم التجاري
“الكابتاغون” يف عام  2014كانت أعىل منها يف األعوام السابقة.
هرب معظم أقراص الكابتاغون عن طريق املعابر الحدودية غري
و ُي َّ
ومير عرب األردن
الرسمية بني األردن والجمهورية العربية السوريةُّ ،
إىل اململكة العربية السعودية التي هي الوجهة النهائية الرئيسية.
ويف ترشين األول/أكتوبر ُ 2015أبلغ عن ضبط ط َّنني من الكابتاغون
موجهة إىل اململكة العربية السعودية.
يف مطار بريوت الدويل َّ
واستمر اإلبالغ عن االتِّجار باألمفيتامني وتعاطيه يف بلدان
–634
َّ
الرشق األوسط .وكانت اململكة العربية السعودية من البلدان
سجلت زيادة كبرية يف كمية أقراص األمفيتامني املضبوطة،
التي َّ
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المخدرات 2015
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

حيث ضبط البلد أكرث من  100مليون قرص يف عام  ،2014مقارنة
مبقدار  57مليون قرص يف عام  .2013وعالوة عىل ذلك ،ضُ بط يف
األردن يف عام  2014ما يقرب من  32مليون قرص من األمفيتامني.

يتعلق مبراقبة السالئف والكيمياويات التي يكرث استخدامها يف
صنع املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية بطريقة غري مرشوعة يف املنطقة.

 –635ويف آذار/مارس  ،2014أ َّدت عملية مشرتكة بني إداريت (د) املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية

إنفاذ قوانني املخ ِّدرات يف اململكة العربية السعودية والبحرين
إىل تفكيك حلقة اتِّجار وضبط  22مليون قرص من األمفيتامني.
 –636ويف عام  ،2014ضبطت السلطات األردنية أكرث من
 43مليون قرص ُصنعت باستعامل الربوسيكليدين ،وهو عامل
يتحصل عليه من أقراص الكيامدرين؛
كيميايئ مضاد ملرض باركنسونَّ ،
وه ِّربت عن
وكانت األقراص املضبوطة قد نشأت أص ًال يف الهند ُ
طريق الجو .ويبدو أنَّ الكيامدرين ُيخلط مبواد أخرى إلنتاج مزيج
ذي آثار مهلوسة .ويبدو أنَّ األردن ُيستخدم كبلد عبور ،ألنَّ أكرث
موجهاً إىل العراق.
من  98يف املائة من هذا العقار كان َّ

(ج) السالئف
 –637تد َّنت يف أفغانستان يف عام  2014مضبوطات أنهيدريد
الخل ،وهو السليفة الكيميائية الرئيسية املستخ َدمة يف الصنع غري
املرشوع للهريوين .وكان تغيري دروب االتِّجار وأساليب العمل التي
يستخدمها امل َّتجِرون من األسباب املحتملة النخفاض املضبوطات.
وعالوة عىل ذلك فإنَّ سعر أنهيدريد الخل يف السوق السوداء
يف أفغانستان ،الذي هو مؤرش عىل مدى توافر املادة الكيميائية
يف السوق ،ازداد قلي ًال يف عام  ،2014وذلك عىل األرجح بسبب
حدوث زيادة يف الطلب ناتجة من علو مستويات إنتاج األفيون
ُّ
جميع أصحاب املصلحة املعنيني يف الدول
وتحث الهيئ ُة
يف البلد.
َ
األعضاء يف هذه املنطقة اإلقليمية عىل زيادة تبادل املعلومات
املختصة
االستخبارية املتعلقة باملخ ِّدرات بني سلطاتها الوطنية
َّ
بإنفاذ القانون ،مبا يف ذلك من خالل مراكز االستخبارات اإلقليمية
ذات الصلة ،ومنها مث ًال املركز اإلقليمي للمعلومات والتنسيق يف
آسيا الوسطى ،وخلية التخطيط املشرتكة بني أفغانستان وإيران
(جمهورية–اإلسالمية) وباكستان ،ومركز الخليج للمعلومات
الجنائية ملكافحة املخ ِّدرات التابع ملجلس التعاون الخليجي.
 –638وما زالت أرايض بلدان آسيا الوسطى ُتستغ َُّل من جانب
تنظيامت االتِّجار الضالعة يف ترسيب السالئف الكيميائية
واالتِّجار بها .وقد وصلت الكمية اإلجاملية للسالئف املضبوطة يف
كازاخستان إىل  729ط ًّنا يف عام  .2014كام أبلغت سلطات إنفاذ
القانون يف قريغيزستان عن مضبوطات من السالئف الكيميائية
مجموعها  6 197ط ًّنا.
 –639وميكن ِّ
االطالع يف تقرير الهيئة لعام  2015عن تنفيذ
املادة  12من اتفاقية سنة  1988عىل استعراض شامل للحالة فيام

استمر إبالغ بعض البلدان يف هذه املنطقة عن تعاطي
–640
َّ
واستمر
مواد غري خاضعة للمراقبة الدولية ،مثل الكيتامني والقات.
َّ
أيضاً إبالغ بعض البلدان يف املنطقة عن تعاطي الرتامادول ،وهو
مادة تركيبية من شبائه األفيون غري خاضعة للمراقبة الدولية .وأبلغ
يخص
أيضاً يف لبنان عن أمناط جديدة من تعاطي املخ ِّدرات فيام ُّ
املرميية الشافية ( )Salvia divinorumوشبائه الق َّنبني االصطناعية.
واستمر يف تركيا يف عام  2014اإلبالغ عن مضبوطات
–641
َّ
من املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية .وقد ضبط يف البلد
ما مجموعه  773كيلوغراماً من شبائه الق َّنبني االصطناعية.
وأبلغت جورجيا عن حدوث نقصان بنسبة  90يف املائة يف
استهالك املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة ،املعروفة محل ًّيا باالسمني
“بيوس” و“سبايسز” ،يف الفرتة حزيران/يونيه – كانون األول/
ديسمرب  ،2014عقب اعتامد القانون الجديد بشأن املؤ ِّثرات
النفسانية الجديدة يف أيار/مايو .2014

–5

التعاطي والعالج

 –642وفقاً آلخر البيانات املتاحة عن عام ُ ،2012ق ِّدر عدد
متناويل املخ ِّدرات يف أفغانستان مبا بني  1.3مليون شخص
و 1.6مليون شخص ،وأنَّ ما نسبته  2.65يف املائة من مجموع
الس َّكان يتعاطون املواد األفيونية .وعىل العكس من بلدان أخرى
كثرية ،يبدو أنَّ أعىل مستوى لتعاطي املخ ِّدرات يف أفغانستان
يوجد لدى رشائح املجتمع األكرب س ًّنا ( 9يف املائة بني من تبلغ
سنهم  45عاماً فأكرث) .ويق َّدر مع َّدل االنتشار السنوي اإلجاميل
لتناول املخ ِّدرات يف أفغانستان بنسبة قدرها  6.6يف املائة ،يف حني
ُيق َّدر مع َّدل انتشار تناول املخ ِّدرات يف املناطق الحرضية يف البلد
بنسبة قدرها  5.3يف املائة .وعىل الرغم من أنَّ عدد مراكز العالج
يف أفغانستان ازداد من  43مركزاً يف عام  2009إىل  102مركز يف
عام  2012وإىل  108مراكز يف عام  ،2013فإنَّ قدرات العالج من
تعاطي املخ ِّدرات يف أفغانستان ال تزال تغطي أقل من  8يف املائة
من متعاطي األفيون والهريوين.
 –643و ُق ِّدر عدد من يتناولون املخ ِّدرات يف جمهورية إيران
اإلسالمية بنحو  1 325 000شخص يف عام  ،2014وهو ما نسبته
 2.26يف املائة من مجموع الس َّكان البالغني يف البلد .وق َّدرت
الحكومة أيضاً أنَّ زهاء  750 000شخص تل َّقوا العالج من
حاليا أكرث من  4 500مركز
مشاكل متصلة باملخ ِّدرات .ويوجد ًّ
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تابع للقطاع الخاص وحوايل  600مركز تابع للقطاع العام للعالج
وإعادة التأهيل يف البلد.
 –644ووفقاً لإلحصاءات الرسمية ،كان هناك يف عام 2014
املسجلني باعتبارهم من متعاطي
ما مجموعه  65 216شخصاً من َّ
املخ ِّدرات يف أوزبكستان وطاجيكستان وقريغيزستان وكازاخستان،
مقارنة مبا مجموعه  73 345شخصاً يف عام  .2013وكان عدد
رسميا يف كازاخستان يف عام 2014
املرتهنني للمخ ِّدرات
َّ
املسجلني ًّ
هو  34 221شخصاً ،وهو ما ميثِّل نقصاناً كبرياً مقارنة بعددهم
الذي كان  40 224شخصاً يف عام  .2013ويف قريغيزستان ،كان
 9 024شخصاً مس َّجلني رسم ًّيا باعتبارهم من املرتهنني للمخ ِّدرات
يف عام  ،2014وهذا ُّ
أقل من عددهم يف عام  2013بنسبة  8.8يف
املائة .وظلَّ عدد األشخاص الذين يعانون من إدمان املخ ِّدرات
مستقرا يف طاجيكستان يف عام  .2014ووفقاً لإلحصاءات الرسمية،
ًّ
املسجلني باعتبارهم من املرتهنني
كان هناك  7 279شخصاً من
َّ
للمخ ِّدرات يف البلد ،كان ما نسبته  80.8يف املائة منهم يتعاطون
مسجلني
الهريوين .وكان ما مجموعه  14 692مرتهناً للمخ ِّدرات َّ
رسميا يف أوزبكستان يف عام  ،2014وميثِّل ذلك نقصاناً بنسبة
ًّ
 9.2يف املائة عن العام السابق.
 –645وعىل الرغم من عدم وجود تقديرات يع َّول عليها بشأن
املدى العمري ملتعاطي املخ ِّدرات وعددهم ،فإنَّ تعاطي املخ ِّدرات
مشكلة متنامية يف الرشق األوسط .ففي لبنان عىل سبيل املثال،
ُيق َّدر أنَّ زهاء  2 500شخص يحتاجون إىل العالج من تعاطي
املخ ِّدرات .ومن بني  3 016مريضاً ألحقوا مبراكز العالج يف لبنان يف
عام  ،2014كان ما نسبته  89يف املائة منهم من متعاطي الق َّنب،
وما نسبته  51يف املائة من متعاطي الهريوين ،وأبلغ ما نسبته
 42يف املائة عن تعاطيهم الكوكايني .وكان من املواد األخرى التي
يتعاطاها أولئك املرىض املنشِّ طات األمفيتامينية والبنزوديازيبينات
واملهلوسات وحمض غاما–هيدروكيس الزبد ( )GHBوالكيتامني
واملرميية الشافية ( )Salvia divinorumوالرتامادول.
 –646وبالنظر إىل االفتقار إىل بيانات شاملة وموثوقة عن مدى
انتشار تعاطي املخ ِّدرات يف هذه املنطقةُّ ،
ِ
الحكومات
تحث الهيئ ُة
املعنية عىل تقييم الحالة يف بلدانها ،وذلك بإقامة نظم لرصد
املخ ِّدرات وإجراء دراسات استقصائية س َّكانية عن مدى انتشار
تعاطي املخ ِّدرات ،بغية وضع وتنفيذ برامج مناسبة للوقاية
والعالج وإعادة التأهيل.
 –647ويتعرقل الحصول عىل العالج من االرتهان للمخ ِّدرات من
املتخصصة
ج َّراء عدم وجود سوى عدد محدود من املرافق الطبية
ِّ
يف هذه املنطقة ،إضافة إىل الوصمة املقرتنة باالرتهان للمخ ِّدرات.
ومع ذلك ،تالحظ الهيئة أنَّ عدداً من البلدان يف هذه املنطقة
أنشأ مرافق وخدمات عالجية من أجل التص ِّدي للعواقب الصحية

85

واالجتامعية السلبية لتعاطي املخ ِّدرات ،أو رشع يف إنشاء هذه
يحسن ذلك توافر خدمات
املرافق والخدمات .وتأمل الهيئة أن ِّ
العالج من تعاطي املخ ِّدرات وإعادة تأهيل املدمنني.
 –648ويف أيار/مايو  2014اف ُتتحت يف رام الله ،برعاية وزارة
الصحة الفلسطينية ،عيادة للعالج اإلبدايل لشبائه األفيونُ ،يق َّدم
فيها امليثادون تحت إرشاف طبي .وقبل افتتاح هذا املركز،
قام مهنيون اختصاصيون يف مجال الصحة بزيارة دراسية إىل
مركز العالج اإلبدايل لشبائه األفيون يف القدس وبدورة تدريبية
بالتعاون مع مركز العالج بامليثادون يف النارصة .وبحلول
منتصف حزيران/يونيه  ،2015كان هناك  52مريضاً يستفيدون
من خدمات املركز.
 –649وتالحظ الهيئة أيضاً أنَّ برنامج العالج اإلبدايل لشبائه
األفيون الذي أطلق يف لبنان يف عام  2011يعمل اآلن بكامل
املسجلني
طاقته ويخدم  1 375مريضاً ،وهذا ضعف عدد املرىض
َّ
حتى منتصف عام  .2013وما نسبته قرابة  95يف املائة من املرىض
سن أكرث من نصف عددهم بني  26عاماً
هم من الذكور ،وترتاوح ُّ
و 35عاماً .و ُتق َّدم يف إطار الربنامج رعاية شاملة ،مبا يف ذلك العالج
الطبي والتقييم النفساين واملساعدة النفسية واالجتامعية.

دال– أوروبا
–1

التط ُّورات الرئيسية

محليا
املنتجة
 –650ال تزال أوروبا سوقاً هامة للمخ ِّدرات
َ
ًّ
املهربة من مناطق أخرى ،وعىل وجه الخصوص أمريكا
واملخ ِّدرات َّ
الالتينية وغرب آسيا وشامل أفريقيا .كام أنَّ العقاقري الرتكيبية
متد األسواق غري املرشوعة
املصنوعة يف أوروبا الغربية والوسطى ُّ
يف تلك املنطقة دون اإلقليمية ويف أنحاء أخرى من العامل .ويف
السنوات األخرية ،ظهرت أوروبا الرشقية بوصفها منطقة عبور
وجه َة مقصد معا للكوكايني ،عىل الرغم من أنَّ كميات الكوكايني
نسبيا.
املضبوطة يف هذه املنطقة دون اإلقليمية ال تزال صغرية ًّ
 –651والق َّنب أكرث املخ ِّدرات املضبوطة شيوعاً يف أوروبا
الغربية والوسطى ،إذ يبلغ زهاء  80يف املائة من جميع
املضبوطات .ويأيت الكوكايني يف املرتبة الثانية إجامالً ،ويبلغ
أكرث من ضعف عدد الضبطيات املب َّلغ عنها من األمفيتامني
أو الهريوين .وكان عدد ضبطيات املادة –4،3ميثيلني ديوكيس
ميثامفيتامني ( ،)MDMAاملعروفة باسم “اإلكستايس” ،منخفضاً
نسبيا يف أوروبا الغربية والوسطى.
ًّ
 –652وبحلول آذار/مارس  ،2015كان املرصد األورويب
للمخ ِّدرات وإدمانها يرصد أكرث من  450ماد ًة من املؤ ِّثرات
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المخدرات 2015
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

النفسانية الجديدة .وأثناء العام  2014وحده ،جرى اإلبالغ ألول
مرة عن  101مادة من املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة بواسطة نظام
اإلنذار املبكر التابع لالتحاد األورويب .وما زالت الزيادة يف االتِّجار
بهذه املواد ويف تعاطيها تش ِّكل تح ِّدياً يف مجال الصحة العمومية
يف بلدان أوروبية عديدة.
 –653وقد ازداد نقاء جميع العقاقري الشائع تعاطيها يف
أوروبا الغربية والوسطى وقوة مفعولها عىل ح ٍّد سواء .وأسباب
التقدم
هذا االزدياد معقَّدة ،وقد يكون من بينها إنجازات
ُّ
يف التكنولوجيا والتنافس يف األسواق .ويف بعض البلدان التي
تنتج الق َّنب القوي املفعول ،ازدادت يف السنوات األخرية حصة
هذه املادة يف السوق الداخلية .وتشري بيانات جديدة إىل أنَّ
املهرب يف املنطقة ازدادت أيضاً.
قوة مفعول راتنج الق َّنب َّ
ويف الفرتة األخريةَّ ،نبه املرصد األورويب للمخ ِّدرات وإدمانها
ومكتب الرشطة األورويب (اليوروبول) األوساط املعنية يف
االتحاد األورويب إىل املخاطر الصحية املقرتنة باستهالك عقَّار
“اإلكستايس” العايل النقاء وكذلك األقراص املحتوية عىل البارا–
ميثوكيس ميثيل أمفيتامني ( )PMMAولكن تباع للمستعملني
باعتبارها أقراص “إكستايس” .ويف بعض البلدان تتنافس أشباه
الق َّنبني االصطناعية والكاثينونات االصطناعية العالية الجودة
املعروضة يف السوق غري املرشوعة مع أشيع العقاقري تعاطياً
نسبيا.
املنخفضة الجودة والباهظة الثمن ًّ
 –654وقد أصبحت اإلنرتنت ووسائط التواصل االجتامعي
أدوات هامة يف تسويق املخ ِّدرات والعقاقري .ووفقاً ملا ذكره
املرصد األورويب للمخ ِّدرات وإدمانها اس ُتبني يف االتحاد األورويب
يف عامي  2013و 2014أكرث من  600موقع شبيك تبيع املؤ ِّثرات
النفسانية الجديدة ،وأحياناً بكميات تبلغ الكيلوغرامات .وليس
من السهل تقييم حجم سوق املخ ِّدرات القامئة عىل اإلنرتنت ،و َّمثة
حاجة إىل املزيد من التوعية بشأن تنامي الدور املحتمل لإلنرتنت
واستعامل العمالت الشفرية ،مثل “البت كوين” ،يف توريد
يخص املخ ِّدرات الراسخة واملؤ ِّثرات
املخ ِّدرات وتسويقها فيام ُّ
النفسانية الجديدة عىل ح ٍّد سواء .و َّمثة حاجة أيضاً إىل مراجعة
حاليا ليك تعمل يف سياق عاملي
مناذج التنظيم الرقايب املوجودة ًّ
وافرتايض معاً.

 –2التعاون اإلقليمي
 –655واصلت بلدان جنوب رشق أوروبا تكثيف تعاونها عىل
إنفاذ القانون عىل الصعيد اإلقليمي يف مجال مكافحة الجرمية
َّ
املنظمة واملخ ِّدرات .وجميع بلدان هذه املنطقة تشارك
مشاركة نشطة يف الربنامج اإلقليمي لجنوب رشق أوروبا (للفرتة
 )2015–2012التابع للمكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية.

 –656ويف أيلول/سبتمرب  ،2014عقد مركز إنفاذ القانون لجنوب
رشق أوروبا حلقة عمل يف رساييفو حول التص ِّدي لالتِّجار باملخ ِّدرات،
بحث فيها خرباء من الدول األعضاء يف املركز والواليات املتحدة
مسألة التحقيقات الرامية إىل مصادرة املوجودات ومسألة غسل
األموال فيام يتعلق باالتِّجار باملخ ِّدرات .ويف آذار/مارس ُ 2015عقد
يف بلغراد ،يف إطار برنامج أمن الحدود التابع ملركز جنيف للرقابة
الدميقراطية عىل القوات املس َّلحة ،اجتامع بشأن تسهيل التدابري
واملنسقة يف منطقة البلقان الغربية ،اتَّفق فيه املشاركون
املشرتكة
َّ
ومنسقة يف عام .2015
عىل خطط سنوية للقيام بعمليات مشرتكة َّ
 –657وواصل االتحاد الرويس يف عام  2014دعم توفري التدريب،
يف مؤسساته الوطنية ،لرشطة مكافحة املخ ِّدرات يف أفغانستان
بشأن إنفاذ القانون يف مجال مكافحة املخ ِّدرات ،يف إطار الربنامج
اإلقليمي ألفغانستان والبلدان املجاورة التابع للمكتب املعني
باملخ ِّدرات والجرمية .وسوف ُي َّدد هذا التعاون املشرتك إىل
وسع ليشمل تقديم املساعدة إىل خمسة بلدان يف
عام  2016و ُي َّ
آسيا الوسطى .وفض ًال عن ذلك ،أبلغ االتحاد الرويس عن عدد من
املبادرات الهادفة إىل تعزيز الجهود املشرتكة الرامية إىل معالجة
مشكلة املخ ِّدرات العاملية ،مبا يف ذلك املؤمتر الدويل املعنون
“الحوار الرويس األفريقي حول مكافحة املخ ِّدرات” ،الذي ُعقد
يف بانجول بغامبيا يف  23متوز/يوليه  2015وعملية “تشانِل”
اإلقليمية ملكافحة املخ ِّدرات للفرتة .2015–2014
 –658ويف عام  2014نفَّذت الدول األعضاء يف منظمة معاهدة
األمن املشرتك وكذلك أفغانستان ،بالتعاون مع دائرة مكافحة
املخ ِّدرات االتحادية الروسية ،عمليات دولية واسعة النطاق ملكافحة
املخ ِّدرات .وضُ بط نتيجة لهذه العمليات  16.5ط ًّنا من املخ ِّدرات.
 –659وواصل االتحاد األورويب التعاون املكثَّف بني دوله األعضاء
ومع غريها من البلدان واملناطق .وعقدت الفرقة العاملة األفقية
املعنية باملخ ِّدرات ،وهي فريق عامل تابع ملجلس االتحاد األورويب،
محادثات مع بلدان من خارج االتحاد ،هي االتحاد الرويس
والربازيل والواليات املتحدة ودول غرب البلقان وآسيا الوسطى.
 –660ويف متوز/يوليه  2015وقَّع االتحاد األورويب وحكومة
أفغانستان عىل اتفاق تعاون بشأن الرشاكة والتنمية ،هو أول إطار
تعاقدي رسمي يحكم التعاون بني االتحاد األورويب وأفغانستان.
ويستند االتفاق إىل اسرتاتيجية االتحاد األورويب بشأن أفغانستان
للفرتة  ،2016–2014ويجسد التزام االتحاد بإقامة رشاكة مع
أفغانستان من أجل الوفاء برؤية الحكومة املتمثِّلة يف “تحقيق
االعتامد عىل الذات”.
 –661وكان موضوع “تشكيل مستقبلنا املشرتك :العمل من
أجل مجتمعات مزدهرة ومتامسكة ومستدامة لصالح مواطنينا”
هو املوضوع املحوري ملؤمتر القمة الثاين املشرتك بني االتحاد

الفصل الثالث -تحليل الوضع العالمي

األورويب وجامعة دول أمريكا الالتينية والكاريبي ،املعقود يف
بروكسل يومي  10و 11حزيران/يونيه  ،2015والذي اعتمد
إعالناً بشأن “رشاكة من أجل الجيل القادم” ،وإعالن بروكسل
املعنون “تشكيل مستقبلنا املشرتك” ،وصيغ ًة مح َّدثة لخطة
العمل املشرتكة بني االتحاد األورويب وجامعة دول أمريكا
الالتينية والكاريبي.
 –662واعتمد فريق التعاون األورويب ملكافحة إساءة استعامل
العقاقري واالتِّجار غري املرشوع بها (فريق بومبيدو) ،التابع
ملجلس أوروبا ،يف مؤمتره الوزاري السادس عرش ،برنامج عمله
للفرتة  ،2018–2015املعنون “سياسات املخ ِّدرات وحقوق
ويقرر برنامج العمل
اإلنسان :اتجاهات جديدة يف سياق معومل”ِّ .
األولويات املواضيعية التالية :وضع حقوق اإلنسان عىل رأس
سياسة املخ ِّدرات؛ وتحليل اتساق السياسات وتكاليفها وتأثريها
واآلثار السلبية املحتملة من تدابري سياسات املخ ِّدرات؛ ومواجهة
تغي أمناط وسياقات تناول املخ ِّدرات وإنتاجها وتوريدها؛
ُّ
واستبانة الفرص املتاحة عىل اإلنرتنت والتح ِّديات الناشئة منها
يف مجال سياسات املخ ِّدرات .وعالوة عىل ذلك ،واصلت الدول
األعضاء يف فريق بومبيدو حفز تبادل املعلومات عن املخ ِّدرات
املتوسط وداخلها من
واإلدمان وتبادلها مع بلدان حوض البحر
ِّ
املتوسط ( )40(.)MedNETوتشمل أنشطة
خالل شبكة البحر
ِّ
الشبكة وضع موجزات ُقطرية لكل من األردن وتونس والجزائر
ولبنان ومرص واملغرب ،بهدف تبادل املعلومات عن حالة مراقبة
املخ ِّدرات يف هذه البلدان ،مبا فيها املعلومات عن حالة االتِّجار
باملخدرات وبرامج الوقاية والعالج من تعاطي املخ ِّدرات.
ِّ

 –3الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية
 –663أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير ،واصلت البلدان األوروبية
اعتامد تدابري للتص ِّدي النتشار املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة.
وأضافت أملانيا وليتوانيا ورومانيا وسلوفينيا مؤ ِّثرات نفسانية
جديدة بلغت أعدادها  32و 31و 30ماد ًة و 9مواد ،عىل التوايل،
إىل قوامئها الخاصة باملواد الخاضعة للمراقبة الوطنية.
 –664ويف عام  ،2014تص َّدت بيالروس لخطر املؤ ِّثرات النفسانية
الجديدة املتنامي الذي يه ِّدد الصحة العمومية ،وذلك بإضافة
تسع مواد جديدة منها إىل القامئة الوطنية للمخ ِّدرات واملؤ ِّثرات
العقلية وسالئفها ونظرياتها الخاضعة ملراقبة الدولة .وأخضعت
السويد  11ماد ًة للمراقبة باعتبارها مخ ِّدرات ،و 21ماد ًة أخرى
باعتبارها “سلعاً خطر ًة عىل الصحة” .ويف العام نفسه ،أضيفت
 36ماد ًة إىل قامئة املواد الخاضعة للمراقبة يف االتحاد الرويس،
املتوسط البلدان التالية .األردن ،إيطاليا ،الربتغال،
( ((4تشمل شبكة البحر
ِّ
تونس ،الجزائر ،فرنسا ،قربص ،لبنان ،مالطة ،مرص ،املغرب ،اليونان.
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ومنها  27ماد ًة من املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة .وعالوة عىل
ينص عىل جدولة املواد الخاضعة
ذلك ،اعتمدت بلجيكا قانوناً ُّ
للمراقبة وفقاً لتعاريف فئات أجناسها .ويف كانون األول/ديسمرب
حيز النفاذ ترشيعاً جديداً يستحدث
 2014أدخلت فنلندا يف ِّ
تعريفاً لعبارة “مؤ ِّثر نفساين جديد” ويدرج  294ماد ًة يف قامئة
املؤ ِّثرات النفسانية املحظور دخولها يف سوق االستهالك .ويحظر
يقرر
الترشيع الجديد إنتاج هذه املواد وتوريدها ،وإن كان ال ِّ
مسؤولية جنائية عىل حيازتها أو تناولها.
 –665وتويص الهيئة بأن تواصل البلدان رصد االتجاهات وجمع
البيانات عن تناول املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة وتعاطيها وعن
توزيعها وصنعها غري املرشوعني عىل الصعيدين الداخيل والدويل،
وإطالع الهيئة عىل هذه البيانات.
أقرت رشطة الدولة يف ألبانيا خطة
 –666ويف آذار/مارس َّ 2014
عمل ملنع وقمع األنشطة اإلجرامية املتصلة بزراعة النباتات
وتنص خطة العمل عىل تدابري ترمي
املحتوية عىل مواد مخ ِّدرةُّ .
إىل تثبيط الدوافع إىل الزراعة غري املرشوعة لهذه النباتات وإىل
زيادة الوعي – لدى الشباب ،والكيانات اإلدارية التابعة للدولة،
محليا – بشأن الزراعة غري املرشوعة
واملسؤولني املنتخبني
ًّ
والعمليات التي تقوم بها رشطة الدولة الستئصال هذه الزراعة.
 –667ويف بيالروسُ ،أق َِّر يف عام  2014نظام تدابري لتحقيق
استقرار حالة املخ ِّدرات ،وخطة عمل شاملة بشأن مكافحة
االتِّجار باملخ ِّدرات والوقاية من تعاطيها وتسهيل إعادة التأهيل
االجتامعي ملتعاطي املخ ِّدرات.
 –668وأع َّدت اللجنة الوطنية اليونانية لتنسيق وتخطيط تدابري
التص ِّدي للمخ ِّدرات مرشوع اسرتاتيجية وطنية جديدة بشأن
املخ ِّدرات (للفرتة  )2020–2014ومرشوع خطة عمل جديدة
(للفرتة .)2016–2014
 –669واسته َّلت إيطاليا يف عام  2014خطة عمل وطنية ملواجهة
الخطر الذي يش ِّكله بيع املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة وتوزيعها
غري املرشوعني عرب اإلنرتنت.
 –670ويف مالطة ،دخل القانون الخاص باالرتهان للمخ ِّدرات
حيز النفاذ يف نيسان/أبريل  .2015ومبقتىض
(العالج ال السجن) ِّ
هذا القانون ،ال ُت َع ُّد حيازة املخ ِّدرات لغرض االستعامل الشخيص
جنائيا ،ويحا َكم ُّأي شخص ُي َ
عث يف حيازته عىل مخ ِّدرات أمام
جرماً ًّ
أحد مف ِّويض العدالة ويكون عرضة لغرامة .وإذا عاود الشخص
ارتكاب الجرم خالل فرتة سنتنيُ ،يستدعى أمام الهيئة املعنية بإعادة
تقرر ما إذا كان الجاين مرتهناً
تأهيل مرتكبي جرائم املخ ِّدرات ،التي ِّ
للمخ ِّدرات أم ال ،وتصدر بنا ًء عىل ذلك َّأي أوامر الزمة .و ُيعاقب
عىل عدم االمتثال لهذه األوامر بغرامة أو بالسجن ملدة ثالثة أشهر.
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المخدرات 2015
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

 –671ويف أيلول/سبتمرب  ،2014اعتمدت جمهورية مولدوفا خطة
وتنص
عمل وطنية ملكافحة االتِّجار باملخ ِّدرات للفرتة ُّ .2016–2014
الخطة عىل طائفة واسعة من التدابري الرامية إىل الحد من تعاطي
املخ ِّدرات ،وبخاصة لدى الشباب ،وتتناول اآلثار االقتصادية والصحية
واالجتامعية لتعاطي املخ ِّدرات ،وتعزيز األنظمة الرقابية الخاصة
بالوصفات الطبية ،ومكافحة الزراعة واالتِّجار غري املرشوعني.

موحدة للرتخيص لتجار املخ ِّدرات ومتناوليها
قواعد إجرائية َّ
وتسجيلهم وإدراج أسامئهم يف قوائم قاعدة البيانات األوروبية
لسالئف املخ ِّدرات.

 –4الزراعة واإلنتاج والصنع واالتِّجار

 –672واع ُتمدت يف رومانيا ع َّدة قوانني ترشيعية بهدف (أ)

وع ِّدلت الترشيعات الخاصة مبنع
تعزيز نظام مراقبة املخ ِّدراتُ .
ومكافحة تعاطي املخ ِّدرات واالتِّجار بها ،وكذلك األحكام الخاصة
بالنظام القانوين الذي يحكم النباتات واملستحرضات املحتوية
عىل املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية ،بغية تعزيز حامية الصحة
العمومية ،وبخاصة صحة الشباب .و َع َّدلت الحكومة األنظمة
الرقابية اإلدارية من أجل االرتقاء بنظام الرتخيص إىل املستوى
األمثل وتحسني إمكانية استفادة املرتهنني للمخ ِّدرات من الربامج
الطبية واالجتامعية .وأنشئ يف عام  2014مكتب وزاري مشرتك
ليتوىل تنسيق سياسة املخ ِّدرات واإلرشاف عىل أنشطة وزارة
الصحة ووزارة الداخلية.
أقرت حكومة االتحاد
 –673ويف كانون األول/ديسمرب َّ 2014
الرويس تعديالت ترشيعية تضع رشوطاً قانوني ًة تس ِّهل تقديم
املساعدات من جانب َّ
املنظامت غري التجارية املعنية بأنشطة
وتقرر أولوية ُسبل حصول املرىض
خفض الطلب عىل املخ ِّدرات ِّ
املحتاجني إىل تخفيف آالمهم عىل املواد الخاضعة للمراقبة .وفض ًال
عن ذلك ،اعتمدت الحكومة يف كانون الثاين/يناير  ،2015يف سياق
التص ِّدي الزدياد تهريب املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة إىل البلد،
قانوناً يستحدث مسؤولية جنائية عن الجرائم املتعلقة باملؤ ِّثرات
النفسانية الجديدة ويأذن لسلطات مراقبة املخ ِّدرات بفرض حظر
مؤ َّقت عىل ِّأي مؤ ِّثرات نفسانية يحتمل أن تكون خطرة.

املخ ِّدرات

 –677يوجد يف األسواق األوروبية للمخ ِّدرات غري املرشوعة
نوعان رئيسيان من منتجات الق َّنب ،هام عشبة الق َّنب وراتنج
الق َّنب .و ُتزرع عشبة الق َّنب بصفة غري مرشوعة يف بلدان هذه
املنطقة ،و ُي َّتجر بها أيضاً بكميات كبرية داخل املنطقة ومن مناطق
أخرى .وهناك اتجاه متزايد لدى الجامعات اإلجرامية العاملة يف
املنطقة نحو إدارة العديد من مواقع زراعة نبتة الق َّنب عىل نطاق
ضيق ،يف أماكن مغلقة عادة ،بدالً من إدارة مزارع خارج املباين
أقل عدداً ولكن أوسع نطاقاً ،بغية التخفيف من خطر االنكشاف.
هرب معظمه من املغرب.
أ َّما راتنج الق َّنب َّ
املوجه إىل أوروبا ُفي َّ
املسمى التقرير األورويب عن
 –678ووفقاً ملا ورد يف املنشور
َّ
املخدرات ،2015 ،أبلغت بلدان االتحاد األورويب يف عام  2013عن
ِّ
 431 000ضبطية مستقلة من عشبة الق َّنب و 240 000ضبطية
من راتنج الق َّنب.

 –675واعتمدت الجمعية الوطنية يف سلوفينيا قراراً جديداً
بخصوص الربنامج الوطني بشأن املخ ِّدرات للفرتة .2020–2014
وتشمل أهداف الربنامج خفض عدد متناويل املخ ِّدرات الجدد يف
أوساط الشباب وعدد الجرائم املتصلة باملخ ِّدرات وعدد الوفيات
يسببها تناول جرعات مفرطة.
التي ِّ

 –679وكانت الكمية اإلجاملية لراتنج الق َّنب املضبوط يف
االتحاد األورويب يف عام  640( 2013ط ًّنا) أعىل بكثري من الكمية
اإلجاملية لعشبة الق َّنب ( 130ط ًّنا) .وقد أبلغت إسبانيا ،التي
هي نقطة دخول رئيسية للق َّنب املنتج يف املغرب ،عن أ َّنها
ضبطت أكرث من ُثلثي الكمية اإلجاملية لراتنج الق َّنب التي
ضبطت يف أوروبا يف ذلك العام .وكانت أفغانستان وباكستان
ولبنان واملغرب من بلدان املنشأ أو بلدان املغادرة لشحنات
راتنج الق َّنب املضبوطة يف أوروبا الغربية يف عام  .2014ويشري
تحليل اتجاهات االتِّجار يف الدول األوروبية التي تقوم باإلبالغ
بانتظام عن مضبوطات من الق َّنب إىل زيادة كبرية من عام 2006
إىل عام  2013يف قوة املفعول (مستوى الترتاهيدروكانابينول
( ))THCلكل من عشبة الق َّنب وراتنج الق َّنب .وقد يكون األخذ
بتقنيات اإلنتاج املك َّثف يف أوروبا ،ويف وقت أقرب ُ
األخذ بزراعة
نباتات عالية املفعول يف املغرب ،من أسباب هذا التزايد يف
قوة املفعول.

 –676ويف حزيران/يونيه  2015وافقت املف َّوضية األوروبية عىل
تنفيذ الالئحة التنظيمية رقم  (EU) 2015/1013التي تح ِّدد
قواعد رصد التجارة يف سالئف املخ ِّدرات بني بلدان االتحاد
طبق هذه الالئحة التنظيمية
األورويب والبلدان األخرى .و ُت َّ
وتقرر أيضاً
عىل جميع الدول األعضاء يف االتحاد األورويب،
ِّ

التوسع الذي يشهده جنوب رشق
–680
واستمر يف عام ُّ 2014
َّ
أوروبا يف االتِّجار بالق َّنب املنتج يف ألبانيا .وقد واصلت رشطة
الدولة يف ألبانيا جهودها الرامية إىل احتواء زراعة الق َّنب ،يف
أعقاب عملياتها الناجحة املنفَّذة يف املنطقة الجنوبية من البلد
ويف أنحاء أخرى منه .كام كثَّفت السلطات األلبانية تعاونها مع

 –674ويف كانون األول/ديسمرب  2014اعتمدت رصبيا اسرتاتيجية
وطنية بشأن املخ ِّدرات (للفرتة  )2021–2014وخطة عمل
لتنفيذها (للفرتة .)2017–2014

الفصل الثالث -تحليل الوضع العالمي

نظرياتها اإليطالية يف رسم خريطة ،عن طريق عمليات املسح
الجوي ،ملساحات الزراعة غري املرشوعة .وقد تجاوزت كمية
الق َّنب التي ضُ بطت يف ألبانيا يف عام  101.7( 2014طن) الكمية
اإلجاملية التي ضُ بطت خالل األعوام التسعة السابقة ( 96ط ًّنا).
 –681وقد تشري مضبوطات نبتة الق َّنب يف ِّأي بلد ما إىل إنتاج
املخ ِّدرات يف أراضيه .ويفيد املرصد األورويب للمخ ِّدرات وإدمانها
بأنَّ مضبوطات نبتة الق َّنب ازدادت ازدياداً كبرياً يف أوروبا الغربية
والوسطى منذ عام  .2002ويف عام  ،2013استبان كل من إيطاليا
وبلجيكا  1 100موقع خارج املباين لزراعة نباتات الق َّنب ،واستأصلتا
 885 000نبتة و 394 000نبتة منه عىل التوايل .ويف العام نفسه،
أبلغت عن استئصال نباتات الق َّنب املزروعة يف أماكن مغلقة كل
من أملانيا ( 94 000نبتة) ،والجمهورية التشيكية ( 66 000نبتة)،
وآيرلندا ( 29 000نبتة) ،والتفيا ( 14 000نبتة) ،وإيطاليا
( 10 300نبتة) .أ َّما يف عام  2014فأبلغت عن استئصال نباتات
الق َّنب اململكة املتحدة ( 461 300نبتة) ،وأملانيا ( 131 800نبتة)،
واليونان ( 52 300نبتة) ،وفنلندا ( 21 800نبتة) .وتفيد السلطات
الفنلندية ملراقبة املخ ِّدرات بأنَّ الزراعة الضيقة النطاق عىل
مؤخراً أكرث شيوعاً يف فنلندا ،ويلجأ زارعو
الصعيد الداخيل أصبحت َّ
الق َّنب عادة إىل زرع ما بني  20و 30نبتة ق َّنب داخل منازلهم لغرض
استعاملهم الشخيص.
 –682ومع تزايد ضلوع الجامعات اإلجرامية َّ
املنظمة يف إنتاج
الق َّنب واالتِّجار به ،بات هذا املخ ِّدر يؤ ِّدي دوراً
رئيسيا يف الجرائم
ًّ
املتصلة باملخ ِّدرات يف أوروبا الغربية والوسطى ،حيث يش ِّكل  80يف
املائة من مضبوطات املخ ِّدرات ،وميثِّل تناول الق َّنب أو حيازته
لغرض االستعامل الشخيص أكرث من  60يف املائة من جميع الجرائم
املبلغ عنها املتصلة باملخ ِّدرات .غري أنَّ هناك فوارق كبرية بني
البلدان األوروبية فيام يتعلق باملامرسات امل َّتبعة يف إصدار األحكام
عىل الجرائم املتعلقة بتوريد الق َّنب؛ وعىل سبيل املثال ،قد تتفاوت
العقوبات يف أوروبا عىل جرمية توريد كيلوغرام واحد من الق َّنب،
عندما ترتكب ألول مرة ،بني أقل من سنة واحدة و 10سنوات سجناً.
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األوروبية .ومنذ عام  2005جرى اإلبالغ عن  14ماد ًة شبه أفيونية
اصطناعية جديدة عرب نظام اإلنذار املبكر التابع لالتحاد األورويب.
املختصة يف ع َّدة بلدان
ويف عام  2014أبلغت السلطات الوطنية
َّ
أوروبية ،من بينها السويد وفنلندا والنمسا واليونان ،عن مضبوطات
املرسبة أو املز َّيفة املحتوية عىل شبائه
من املنتجات الصيدالنية َّ
األفيون ،مثل امليثادون والبوبرينورفني والفينتانيل والرتامادول.
املخدرات العاملي ،2015
 –685ووفقاً للمنشور املعنون تقرير ِّ
ازدادت مضبوطات الهريوين يف رشق وجنوب رشق أوروبا
ازدياداً طفيفاً يف اآلونة األخرية )41(.ويف عام  2013خصوصاً،
ازدادت مضبوطات الهريوين يف جنوب رشق أوروبا ازدياداً
طفيفاً مقارنة مبضبوطاتها يف عام  ،2012وإن ظ َّلت دون
املستويات التي لوحظت يف هذه املنطقة دون اإلقليمية بني
عامي  2007و .2009كام ازدادت كميات الهريوين املضبوطة يف
مستقرة
أوروبا الرشقية ازدياداً طفيفاً يف عام  ،2013ولكن ظ َّلت
َّ
من املنظور الطويل األمد.
 –686والدروب الرئيسية الثالثة التي تستخدمها حلقات االتِّجار
لتهريب الهريوين إىل أوروبا هي( :أ) درب البلقان التقليدي ،وهو
درب رئييس لالتِّجار بالهريوين إىل االتحاد األورويب ،يربط بني
ومير عرب تركيا والبلقان؛
أفغانستان وجمهورية إيران اإلسالمية ُّ
و(ب) الدرب الجنويب ،الذي ُيستخدم يف السنوات األخرية لتهريب
الهريوين إىل أوروبا مبارشة من موانئ يف جمهورية إيران اإلسالمية
وباكستان ،أو عرب شبه الجزيرة العربية أو أفريقيا؛ (ج) الدرب
الشاميل ،الذي يذكر املرصد األورويب للمخ ِّدرات وإدمانها أ َّنه
ُيستخدم لالتِّجار بالهريوين ًّبرا من الحدود الشاملية ألفغانستان
لتزويد أسواق املخ ِّدرات غري املرشوعة يف االتحاد الرويس وأوكرانيا
وبيالروس وبلدان آسيا الوسطى.
 –687وقد يدلُّ اكتشاف مختربات لتجهيز الهريوين يف أوروبا،
وخصوصاً اكتشاف مختربين ملعالجة املورفني لتحويله إىل هريوين،
ُف ِّككا يف إسبانيا يف أواخر عام  2013وأوائل عام  ،2014عىل احتامل
حدوث تح ُّوالت يف قنوات توريد الهريوين .وقد أبلغت اليونان
بأ َّنها د َّمرت مرافق ضالعة يف تقطيع وتعبئة الهريوين الوارد من
أفغانستان أو باكستان الذي كان مقصوداً توجيهه إىل أسواق
املخ ِّدرات غري املرشوعة يف بلدان أخرى يف االتحاد األورويب.

 –683ومنذ عام  2010تب ِّلغ ع َّدة بلدان يف أوروبا الغربية
والوسطى عن اتجاهات إىل االنخفاض فيام يتعلق بالهريوين يف
جوانب من بينها عدد الضبطيات واملقادير املضبوطة من املخ ِّدر،
وعدد الجرائم املتصلة بالتوريد ،وأسعار الهريوين ،ومدى تعاطيه.
ووفقاً ألحدث تقرير من املرصد األورويب للمخ ِّدرات وإدمانها عن
دروب االتِّجار بشبائه األفيون من آسيا إىل أوروبا ،املنشور يف
عام  ،2015كانت هناك زيادة عامة يف نقاء الهريوين يف هذه
املنطقة يف السنوات األخرية.

 –688ويف كانون األول/ديسمرب  2014قام فريق تحقيق مشرتك،
بتسهيل من وحدة التعاون القضايئ التابعة لالتحاد األورويب
(يوروجست) وبدعم من مكتب الرشطة األورويب (اليوروبول)،
بتفكيك شبكة واسعة كانت منخرطة يف االتِّجار بالهريوين
إىل االتحاد األورويب .و ُقبض عىل زهاء  400مشتبه فيهم،

 –684ويفيد املرصد األورويب املذكور بأنَّ هناك أيضاً أد َّلة تثبت
حدوث زيادة يف مجموعة شبائه األفيون التي تظهر يف السوق

( ((4مبلَّغ عنها وفقاً للمجموعات اإلقليمية يف املرفق الثاين من تقرير
املخ ِّدرات العاملي.
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وضُ بط  100كيلوغرام من الهريوين ،مع مقادير من الكوكايني
والق َّنب واملال .وكانت تلك الشبكة ،العاملة انطالقاً من أملانيا
وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً والنمسا ،تجلب
الهريوين إىل االتحاد األورويب عىل درب البلقان وتوزعه يف ع َّدة
بلدان أوروبية.

عبور وجهة مقصد عىل ح ٍّد سواء ،للكوكايني ،الذي حدث عدد
متزايد من ضبطياته (وإن كان ذلك بكميات صغرية فحسب)
يف السنوات األخرية ،ما يشري إىل نشوء سوق للكوكايني يف هذه
املنطقة دون اإلقليمية.

 –689وبحسب أرقام نرشت يف عام  ،2015بلغت نسبة الكوكايني (ب) املؤ ِّثرات العقلية

وكوكايني “الكراك”  10يف املائة من إجاميل عدد الضبطيات يف
أوروبا الغربية والوسطى .وإجامالً ،ازداد يف السنوات األخرية
نقاء الكوكايني املضبوط يف االتحاد األورويب ،يف حني ظلَّ سعره
نسبيا .وظلَّ توافر الكوكايني محدوداً يف معظم أنحاء رشق
مستقرا ًّ
ًّ
وجنوب رشق أوروبا.

 –690وما زالت أفريقيا ُتستخدم منطق ًة إلعادة الشحن لغرض
تهريب الكوكايني عرب املحيط األطليس إىل أوروبا .ومن األمثلة
عىل استخدام منطقة أفريقيا اإلقليمية يف االتِّجار بالكوكايني ضبط
 3أطنان من الكوكايني يف نيسان/أبريل  2015عىل منت سفينة
مسجلة يف تنزانيا .وقد اعرتضت سلطات اململكة املتحدة السفينة
َّ
وتم تنفيذ
عىل مسافة  100ميل إىل الرشق من ساحل اسكتلنداَّ .
عملية اعرتاض السفينة بالتعاون مع دائرة الجامرك الفرنسية
ورشكاء دوليني آخرين ،وهي واحدة من أكرب ضبطيات الكوكايني
يف تاريخ اململكة املتحدة.
 –691ومن بني البلدان األوروبية ،ضبطت إسبانيا أكرب كميات
الكوكايني يف السنوات األخرية .ويف عام  2013بلغت نسبة الكميات
التي ضبطتها إسبانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وإيطاليا كلها معاً
أكرث من  80يف املائة من الكمية البالغة  62.6ط ًّنا التي ضُ بطت
يف االتحاد األورويب .ويف عام  2014قام باإلبالغ عن مضبوطات
من الكوكايني بكميات أكرب من  100كيلوغرام كل من إسبانيا
(مبينة
وفرنسا واململكة املتحدة وأملانيا واليونان وليتوانيا والسويد َّ
بالرتتيب التنازيل).
 –692وكانت جامعات إجرامية َّ
منظمة من جنوب رشق
أوروبا ،ذات صالت وثيقة مبنتجي الكوكايني يف أمريكا الجنوبية،
ضالعة بنشاط يف االتِّجار بالكوكايني إىل موانئ يف أوروبا الغربية
والوسطى .كام أنَّ املضبوطات األخرية من الكوكايني ،وإن كانت
املتوسط ويف بحر
بكميات صغرية ،يف موانئ يف رشقي البحر
ِّ
البلطيق ويف البحر األسود ،وفَّرت أدلة جديدة عىل تن ُّوع دروب
االتِّجار بالكوكايني إىل أوروبا.
 –693ويف عام  2013ضُ بط ما مجموعه  478كيلوغراماً يف
أوروبا الرشقية وأكرث من  100كيلوغرام يف جنوب رشق أوروبا.
ويظهر من بيانات املضبوطات أنَّ املتَّجِ رين بالكوكايني يواصلون
استهداف أنحاء كثرية من هاتني املنطقتني دون اإلقليميتني،
حيث أبلغت البلدان املعنية كلها تقريباً عن مضبوطات من
الكوكايني يف عام  .2013وأخذت أوروبا الرشقية تربز كمنطقة

 –694أوروبا منطقة رئيسية لصنع املنشِّ طات األمفيتامينية
وجه معظم األمفيتامني وامليثامفيتامني املصنوع
غري املرشوع؛ و ُي َّ
يف أوروبا إىل األسواق الوطنية غري املرشوعة ،وإن كان بعضه
سيام رشق وجنوب رشق آسيا .و ُيصنع
ُي َّ
وجه إىل مناطق أخرى ،ال َّ
األمفيتامني يف أوروبا يف بلجيكا وهولندا وبولندا ودول بحر
البلطيق يف املقام األول ،وبدرجة أقل يف أملانيا؛ ويرت َّكز إنتاج
امليثامفيتامني غري املرشوع يف دول بحر البلطيق ويف أوروبا
الوسطى .وأوروبا معروفة أيضاً كمحور عبور للميثامفيتامني
املهرب من أفريقيا ومن جمهورية إيران اإلسالمية إىل رشق
َّ
وجنوب رشق آسيا.
 –695ويف عام  ،2013ضُ بط يف االتحاد األورويب ما مجموعه
 6.7أطنان من األمفيتامني ،ويتجاوز ذلك رقم املضبوطات
خالل الفرتة  .2012–2010وبلغ مقدارها يف أملانيا واململكة
املتحدة وهولندا أكرث من نصف تلك الكمية .وقد ازداد عدد
ضبطيات امليثامفيتامني وكمياته املضبوطة يف االتحاد األورويب
يف عام  2013مقارنة بالعام السابق .ويف عام  2013بلغت
مضبوطات امليثامفيتامني املبلغ عنها يف االتحاد األورويب  0.5طن.
ويف عام  ،2014أبلغت البلدان التالية يف أوروبا الغربية والوسطى
عن مضبوطات من األمفيتامني تجاوز كل منها  100كيلوغرام:
أملانيا ( 1 336كيلوغراماً) ،واململكة املتحدة ( 1 225كيلوغراماً)،
وبولندا ( 783كيلوغراماً) ،وإسبانيا ( 562كيلوغراماً) ،والجمهورية
التشيكية ( 442كيلوغراماً) ،والسويد ( 412كيلوغراماً)،
وفنلندا ( 298كيلوغراماً) ،والدامنرك ( 292كيلوغراماً) ،وفرنسا
( 268كيلوغراماً) .وأبلغت رومانيا بأنَّ كمية املنشِّ طات
األمفيتامينية التي ضُ بطت يف عام  2014كانت أكرب  11ضعفاً من
الكمية التي ضُ بطت يف عام .2013
 –696ويف عام  2014أبلغت النمسا عن كشف ثالثة مختربات
لصنع األمفيتامني وتسعة مختربات لصنع امليثامفيتامني ،يف حني
ف َّككت السلطات األملانية  11مخترباً لصنع األمفيتامني وثالثة
مختربات كانت تصنع امليثامفيتامني من السودوإيفيدرين
املستخلص من مزيالت احتقان األنف .ويف الجمهورية التشيكية،
زاد عدد مختربات صنع امليثامفيتامني املف َّككة زيادة طفيفة إىل
 272مخترباً يف عام  ،2014مقارنة بعدد  262مخترباً ُف ِّككت
يف  .2013واكتشف أيضاً يف السويد مخترب لتنقية األمفيتامني.
وواصلت بلغاريا ضبط كميات من امليثامفيتامني ،تفيد السلطات

الفصل الثالث -تحليل الوضع العالمي

البلغارية بأ َّنها كانت مرسلة من تركيا وهولندا .ويف عام 2014
رس ًّيا كانت تنتج امليثامفيتامني.
ف َّككت بلغاريا أيضاً  12مخترباً ِّ
 –697وحدثت يف عام  2014زيادة هامة يف تهريب األمفيتامني
وامليثامفيتامني إىل االتحاد الرويس ،يف حني انخفض تهريب املواد
من نوع “اإلكستايس” إىل ذلك البلد انخفاضاً كبرياً .وأبلغ االتحاد
الرويس بأنَّ املنشِّ طات األمفيتامينية التي ضبطتها السلطات كانت
مصنوعة بصفة غري مرشوعة يف بلدان االتحاد األورويب وجمهورية
موجهة إىل األسواق غري املرشوعة
إيران اإلسالمية والصني ،وكانت َّ
يف االتحاد الرويس وبيالروس وكازاخستان.
 –698والحظت أوكرانيا حدوث زيادة يف اإلنتاج املنزيل غري
املرشوع للمنشِّ طات األمفيتامينية .ويف الوقت نفسه ،أبلغت
تم الحصول عليه
أوكرانيا بأنَّ األمفيتامني الذي ضبطته سلطاتها َّ
موجها إىل السوق غري املرشوعة
أساساً من بولندا وبيالروس وكان َّ
يف أوكرانيا.
 –699ويف أوروبا ،كان صنع عقار “اإلكستايس” غري املرشوع
مقرتناً يف املقام األول ،طيلة عدد من السنوات ،ببلدين هام
مؤخراً عن شواغل
بلجيكا وهولندا .وقد أعرب خرباء أوروبيون َّ
من أنَّ ما ظهر يف األسواق األوروبية من مسحوق “اإلكستايس”
وأقراصه العالية النقاء أخذ يحلُّ محلَّ األقراص التي كانت تباع يف
السوق سابقاً باعتبارها “إكستايس” ولكن كثرياً ما كانت ال تحتوي
َّإل عىل قدر ضئيل من تلك املادة أو ال تحتوي عىل ِّأي قدر
منها ،ونتيجة لذلك فقدت هذه األقراص السابقة حظوتها لدى
املستهلكني بسبب رداءة نوعيتها وشدة غشها.
 –700ويف حني كانت ضبطيات املواد من نوع “اإلكستايس”
يف جنوب رشق أوروبا قليلة العدد مقارنة بضبطيات من املواد
األخرى ،ازدادت يف عام  2014مقارنة بالعام السابق ووصلت إىل
أكرب عدد منذ عام .2006
 –701وأبلغت بلغاريا بأنَّ مضبوطات املواد من نوع
“اإلكستايس” ،الناشئة أص ًال يف هولندا ويف بلغاريا نفسها،
ازدادت يف عام  .2014وتأثر االتِّجار بعقار “اإلكستايس” عرب
بلغاريا بتنامي األسواق غري املرشوعة يف الرشق األوسط .وتفيد
هرب
السلطات البلغارية بأنَّ نسبة من “اإلكستايس” الذي ُي َّ
يتم تبادلها مقابل الهريوين يف صفقات مقايضة .ويف
عرب البلد ُّ
عام  2014الحظ البلد أيضاً اتجاهاً متزايداً يف االتِّجار بعقار
“اإلكستايس” عرب الطرق الربية ،وذلك أساساً من هولندا
عرب بلغاريا وتركيا عىل درب البلقان .ويف عام  2014جرت
 37ضبطي ًة ملواد من نوع “اإلكستايس” ،وضُ بط ما مجموعه
 148كيلوغراماً (أي  16 845قرصاً).
 –702وكذلك ،أبلغت مولدوفا عن زيادة كبرية يف مضبوطات
املواد من نوع “اإلكستايس” يف عام  ،2014وكانت تلك املواد ُترسل
وتعب رومانيا قبل دخولها مولدوفا.
يف املقام األول من فرنسا ُ
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 –703ويف عام  2014قام باإلبالغ أيضاً عن مضبوطات من أقراص
“اإلكستايس” تتجاوز  100 000وحدة كل من فرنسا وأملانيا
وإسبانيا واململكة املتحدة وآيرلندا وفنلندا واليونان (مرسودة
بالرتتيب التنازيل).

(ج) السالئف
 –704ظلَّ االتِّجار الواسع النطاق يف املادة ألفا–فينيل
أسيتوأسيتونيرتيل ( ،)APAANوهي سليفة أولية لألمفيتامني
وامليثامفيتامني ،مثار قلق لدى سلطات مراقبة املخ ِّدرات يف
قررت لجنة
العامل قاطبة منذ ع َّدة سنوات .ويف آذار/مارس َّ 2014
املخ ِّدرات إدراج هذه املادة وإيسومراتها الضوئية يف الجدول
األول من اتفاقية سنة  ،1988عىل أن يبدأ رسيان مفعول ذلك
القرار يف  6ترشين األول/أكتوبر  .2014ويف االتحاد األورويب،
وعقب تنفيذ تدابري رقابية يف دوله األعضاء بدءاً من كانون الثاين/
تدريجيا عدد الضبطيات وكمياتها من هذه
يناير  ،2014تناقص
ًّ
املادة ،من  34ضبطي ًة (مجموعها  28.7ط ًّنا) يف عام  2012إىل
 9ضبطيات ( 8.1أطنان) يف عام  .2014ويف النصف األول من
عام  2015جرى اإلبالغ عن خمس حادثات تتعلق مبا مجموعه
 1 250كيلوغراماً من هذه املادة.
 –705ويف كانون األول/ديسمرب  2013اعتمد االتحاد األورويب
تدابري رقابية جديدة ترمي إىل منع الترسيب الواسع النطاق
ألنهيدريد الخل من السوق يف االتحاد األورويب .ومنذ ذلك
الحني انخفض عدد محاوالت ترسيب اإلمدادات من التجارة بني
الرشكات التجارية الكائنة يف االتحاد األورويب انخفاضاً كبرياً ،وإن
مل تتوقَّف هذه املحاوالت متاماً ،كام ا َّتضح من ضبط  2.2طن
من هذه املادة يف النمسا يف نيسان/أبريل  .2015وأ َّدت التدابري
الرقابية الجديدة أيضاً إىل ارتداد امل َّتجِرين إىل أشكال أخرى
من الجرمية من أجل تأمني اإلمدادات .فمث ًال أبلغت هولندا يف
عام  2015عن رسقة  18 000لرت من أنهيدريد الخل أثناء نقلها
بني رشكتني يف ذلك البلد.
 –706ويف عامي  2014و 2015أبلغت إسبانيا وأملانيا وبلجيكا
وهولندا عن ضبطيات لكميات كبرية من سالئف “مح َّورة”
متن ِّوعة ،كانت مشتقات لسالئف خاضعة للمراقبة الدولية
مدرجة يف الجدول األول من اتفاقية سنة  .1988وتؤ ِّكد هذه
املستمرة من أنَّ امل َّتجِرين يحاولون مامرسة
الضبطيات الشواغل
َّ
معينة،
التجارة يف مشتقات السالئف ،املصنوعة ألغراض َّ
ويهدفون من ذلك إىل التحايل عىل اآلليات القامئة ملراقبة
السالئف واستخدام هذه املواد يف صنع املنشِّ طات األمفيتامينية
غري املرشوع)42(.
(((4
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 –707ويف عام  2014منعت السلطات البلغارية عدداً
من محاوالت تهريب السودوإيفيدرين (بكميات مجموعها
 500كيلوغرام تقريباً) يف شكل مستحرضات صيدالنية .وقد
ُأنتجت هذه املستحرضات بصفة مرشوعة يف تركيا ولكن ا ُّتجر
بها بعد ذلك عرب بلغاريا الستخدامها يف الرتكيب غري املرشوع
للميثامفيتامني يف بولندا والجمهورية التشيكية.

مؤسسة يف الصني والهندُ ،
وشحنت إىل أوروبا بالنقل
كيميائية َّ
ثم بيعت للمستهلكني.
الجوي ،حيث جرى تجهيزها وتعبئتهاَّ ،
ويف عام  ،2013استبان املرصد األورويب للمخ ِّدرات وإدمانها
أكرث من  600موقع شبيك تبيع املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة
للمستهلكني يف االتحاد األورويب.

 –708وميكن ِّ
االطالع عىل استعراض شامل للحالة فيام يتعلق  –5التعاطي والعالج
مبراقبة السالئف والكيامويات التي يكرث استخدامها يف صنع
املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية بطريقة غري مرشوعة يف املنطقة ،يف
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(د) املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية
 –709تشري بيانات املضبوطات املق َّدمة من الحكومات،
املجمعة عن طريق نظام اإلنذار املبكر التابع
واملعلومات
َّ
لالتحاد األورويب ،إىل ازدياد تن ُّوع املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة
وتوافرها واستمرار انتشارها يف أوروبا الغربية والوسطى .وحتى
آذار/مارس  ،2015رصد املرصد األورويب للمخ ِّدرات وإدمانها
أكرث من  450ماد ًة من املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة ،منها
 101مادة جديدة أبلغ عنها ألول مرة عرب نظام اإلنذار املبكر
التابع لالتحاد األورويب خالل عام  .2014وكان معظم هذه املواد
كاثينونات اصطناعية ( 31مادةً) – كثرياً ما تباع كبدائل لعقار
“اإلكستايس” واألمفيتامني والكوكايني – وشبائه ق َّنبني اصطناعية
( 30مادةً) ،تباع كبدائل للق َّنب.
 –710وازدادت ضبطيات املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة إىل
سبعة أضعاف عىل نطاق أوروبا بني عامي  2008و .2013ويف
عام  2013أبلغت الدول الـ  28األعضاء يف االتحاد األورويب
وتركيا والرنويج عن زهاء  47 000ضبطية من املؤ ِّثرات
النفسانية الجديدة – مجموعها أكرث من  3.1أطنان – منها
 21 500ضبطية لشبائه الق َّنبني االصطناعية (قرابة  1.6طن)،
و 10 700ضبطية للكاثينونات االصطناعية (أكرث من  1.1طن).
وتصاعدت مضبوطات شبائه الق َّنبني االصطناعية تصاعداً حا ًّدا
منذ عام .2011
 –711ويف عام  2014أبلغت السلطات الرومانية عن ضبط
 5كيلوغرامات من الرتيبتامينات و 75كيلوغراماً من القات
( .)Catha edulisكام أبلغت سلطات الجامرك البلغارية يف
عام  2014عن تسع عرشة حادث ًة تتعلق مبضبوطات من القات
املجفَّف بلغ وزنها  664كيلوغراماً .وكان منشأ القات املضبوط يف
بلغاريا هو أوغندا وكينيا.
 –712وأبلغ بأنَّ العديد من املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة
املوجهة إىل األسواق األوروبية صنعتها ،بكميات سائبة ،رشكات
َّ

 –713تعاطي املخ ِّدرات هو من األسباب الرئيسية للوفيات لدى
الشباب األورويب ،سواء عىل نحو مبارش من خالل تناول جرعات
مفرطة أو عىل نحو غري مبارش من خالل ما يتصل باملخ ِّدرات
َّ
ويتوف يف االتحاد
من أمراض وحوادث وعنف وحاالت انتحار.
األورويب يف كل عام نتيجة لتناول جرعات مفرطة أكرث من
 6 000شخص من متعاطي املخ ِّدرات ،ويتعلق معظم هذه
مؤخراً من املرصد
الحاالت بشبائه األفيون .ووفقاً لورقة صدرت َّ
األورويب للمخ ِّدرات وإدمانها بعنوان “Mortality among drug
users in Europe: new and old challenges for public
 ”healthونرشت يف عام  ،2015يبلغ احتامل الوفاة لدى متعاطي
املخ ِّدرات اإلشكاليني ما ال ُّ
يقل عن  10أضعاف احتامل الوفاة
لدى أقرانهم من عموم الس َّكان.
 –714ويالحظ أنَّ أكرث من ربع مجموع الس َّكان البالغني يف
االتحاد األورويب ،أي ما يربو عىل  80مليون شخص من البالغني،
ج َّربوا تناول املخ ِّدرات غري املرشوعة مرة واحدة عىل األقل يف
حياتهم .وأشيع املخ ِّدرات تناوالً يف االتحاد األورويب (وفقاً ملع َّدل
سن ما بني
انتشار تناولها يف العام املايض بني البالغني الذين يف ِّ
 15عاماً و 64عاماً) هو الق َّنب ( 19.3مليون شخص) ،يليه الكوكايني
ثم
ثم “اإلكستايس” ( 2.1مليون شخص)َّ ،
( 3.4ماليني شخص)َّ ،
األمفيتامني ( 1.6مليون شخص) .ومن بلدان االتحاد األورويب التي
لديها أعىل مع َّدل انتشار لتعاطي املخ ِّدرات يف مرحلة ما من العمر
يف أوساط عموم الس َّكان الدامنرك وفرنسا واململكة املتحدة.
 –715ووفقاً لتقرير صادر من املرصد األورويب للمخ ِّدرات
وإدمانها ،عنوانه “Drug use and its consequences in the
 ،”Western Balkans 2006–14يبدو أنَّ مع َّدل انتشار تناول
املخ ِّدرات غري املرشوع يف مرحلة ما من العمر لدى عموم
املتوسط يف أوروبا.
الس َّكان يف إقليم غرب البلقان أدىن من املع َّدل
ِّ
وال توجد فوارق ملحوظة بني بلدان غرب البلقان فيام يتصل
مبع َّدل انتشار تعاطي املخ ِّدرات يف مرحلة ما من العمر بني طلبة
سن  16–15عاماً ،وتبلغ جميع تقديرات تناول
املدارس الذين يف ِّ
املخ ِّدرات غري املرشوع يف مرحلة ما من العمر ما بني  4يف املائة
املتوسط األورويب.
و 8يف املائة ،وهذا أدىن مبقدار  2.5ضعف من
ِّ
وأشيع املخ ِّدرات تعاطياً هو الق َّنب ،حيث أبلغ عن تناوله يف
ممن شملتهم
مرحلة ما من العمر ما بني  2يف املائة و 8يف املائة َّ
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املتوسط
الدراسة االستقصائية – وهذا مدى أقل كثرياً من املع َّدل
ِّ
األورويب البالغ  17يف املائة.
نسبيا لتعاطي
 –716وقد
استقر مع َّدل االنتشار السنوي املرتفع ًّ
َّ
الق َّنب ( 5.7يف املائة) لدى عموم الس َّكان يف أوروبا الغربية
والوسطى ،أو انخفض يف بعض الحاالت ،وخصوصاً يف البلدان التي
ترسخ فيها استهالك الق َّنب منذ أمد بعيد .بيد أ َّنه ليس واضحاً
َّ
ما إذا كان ميكن ربط هذا االنخفاض بظهور تناول شبائه الق َّنبني
االصطناعية أو مؤ ِّثرات نفسانية جديدة أخرى.
 –717وازداد العدد اإلجاميل لحاالت اإللحاق مبراكز العالج
ألول مرة للعالج من تعاطي الق َّنب يف االتحاد األورويب من
 45 000حالة إىل  61 000حالة بني عامي  2006و .2013غري أنَّ
يتعي أن تُفهم يف
الزيادة يف الطلب عىل العالج من تعاطي الق َّنب َّ
سياق توفري خدمات العالج ومامرسات اإلحالة إىل العالج .وعىل
سبيل املثال ،تش ِّكل اإلحاالت املبارشة من نظام العدالة الجنائية
يف بعض البلدان نسبة عالية من حاالت اإللحاق بالعالج.
 –718وال يزال تعاطي الهريوين وشبائه األفيون االصطناعية
نسبيا يف االتحاد األورويب .وقد ُق ِّدر مع َّدل االنتشار
منخفضاً ًّ
املتوسط الستعامل شبائه األفيون ،والهريوين بالدرجة
السنوي
ِّ
سن ما بني  15عاماً
الرئيسية ،لدى عموم الس َّكان الذين يف ِّ
و 64عاماً ،بنحو  0.4يف املائة .ومع ذلك ،ال تزال شبائه األفيون
هي العقاقري املقرتنة بأكرب نسبة من االعتالالت والوفيات وتكاليف
العالج املتصلة بتعاطي املخ ِّدرات يف هذه املنطقة.
 –719ويف عام  ،2013كانت شبائه األفيون عقار التعاطي الرئييس
لدى  41يف املائة من جميع من يتل َّقون العالج من تعاطي املخ ِّدرات
يف أوروبا الغربية والوسطى .ويف حني انخفض عدد الحاالت الجديدة
لإللحاق ألول مرة بالعالج من تعاطي الهريوين إىل أقل من النصف،
من الذروة البالغة  59 000حالة يف عام  2007إىل  23 000حالة
يف عام  ،2013فإنَّ استهالك شبائه أفيون غري الهريوين يثري القلق.
وقد أبلغ أحد عرش بلداً يف أوروبا الغربية والوسطى بأنَّ أكرث من
 10يف املائة من جميع متناويل شبائه األفيون الذين تل َّقوا عالجاً من
تعاطي املخ ِّدرات يف عام  2013عولجوا من مشاكل تتعلق يف املقام
األول بشبائه أفيون غري الهريوين.
 –720والسبب الرئييس لعلو مع َّدل انتشار تعاطي شبائه األفيون
يف أوروبا الرشقية هو علو مستويات هذا التعاطي يف االتحاد الرويس
وأوكرانيا ،حيث ُيق َّدر عدد املتعاطني بنحو  2.4مليون شخص،
ميثِّلون مع َّدل انتشار قدره  2.3يف املائة .ووفقاً للمنشور املعنون
املخدرات العاملي  ،2015ال تزال نسبة من يتل َّقون العالج
تقرير ِّ
مم يدل عىل
من تعاطي شبائه األفيون يف أوروبا الرشقية عاليةَّ ،
مدى تعاطي شبائه األفيون اإلشكايل ،وخصوصاً التعاطي اإلشكايل
للهريوين ،يف هذه املنطقة دون اإلقليمية .وقد أبلغت أوكرانيا بأنَّ
أكرث من  25 000شخص تل َّقوا العالج من تعاطي املخ ِّدرات يف
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عام  .2014ومن دواعي القلق أيضاً ما أبلغ عنه من تعليق العالج
اإلبدايل من شبائه األفيون يف جمهورية القرم املتم ِّتعة بالحكم الذايت
ومدينة سيفاستوبول( )43منذ آذار/مارس  ،2014األمر الذي أفيد بأ َّنه
نتجت منه عواقب وخيمة عىل املرىض الذين يتل َّقون هذا العالج.
 –721وعىل الصعيد العاملي ال يزال أعىل مع َّدل انتشار لحاالت
من يتعاطون املخ ِّدرات بالحقن يوجد يف منطقتي رشق وجنوب
رشق أوروبا ،اللتني يقيم فيهام نحو  40يف املائة من العدد
التقديري العاملي ملن يتعاطون املخ ِّدرات بالحقن املصابون
بفريوس نقص املناعة البرشية .وعىل سبيل املثال ،أفادت أوكرانيا
عن مع َّدل انتشار لعدوى هذا الفريوس قدره  6.7يف املائة بني
من يتعاطون املخ ِّدرات بالحقن .وتفيد منظمة الصحة العاملية
بأنَّ لدى االتحاد الرويس وأوكرانيا مع َّدالت وفيات بسبب
فريوس نقص املناعة البرشية/األيدز أكرب من  40وفاة من كل
 100 000من الس َّكان .ويفيد املركز األورويب للوقاية من األمراض
ومكافحتها بأنَّ  18بلداً استفادت من معونة قدرها  45مليون
دوالر ق َّدمتها املف َّوضية األوروبية لدعم تدابري التص ِّدي الوطنية
لفريوس نقص املناعة البرشية يف االتحاد األورويب ويف البلدان
املشمولة بسياسة الجوار األوروبية واالتحاد الرويس؛ وقد ُخ ِّصص
أكرب مبلغ من هذه املعونة ألوكرانيا واالتحاد الرويس .وكانت
هناك أيضاً أوبئة اللتهاب الكبد  Cبني من يتعاطون املخ ِّدرات
بالحقن يف غرب البلقان ،التي يرتاوح مع َّدل انتشار ذلك الفريوس
فيها بني  12يف املائة وأكرث من  77يف املائة.
 –722وعىل اإلجامل ،ظ َّلت سوق الكوكايني يف االتحاد األورويب
مستقرة يف عام  .2013وظلَّ مع َّدل االنتشار السنوي لتعاطي
َّ
سن  64–15عاماً يف أوروبا
الكوكايني بني عموم الس َّكان الذين يف ِّ
الغربية والوسطى عالياً ،عند حوايل  1يف املائة .ويف بعض البلدان
ذات املستويات العالية من التعاطي ،مثل إسبانيا وإيطاليا
والدامنرك ،تناقص مع َّدل انتشار تعاطي الكوكايني منذ عام .2008
ويشري الطلب عىل العالج من تعاطي الكوكايني يف هذه املنطقة
إىل اتجاه إىل االنخفاض إجامالً.
 –723ويف كثري من بلدان أوروبا الغربية والوسطى ،ظلَّ
مستقرا .و ُيق َّدر املرصد األورويب
تعاطي األمفيتامينات
ًّ
للمخ ِّدرات وإدمانها أنَّ  1.3مليون شخص (أي  1.0يف املائة)
سن ما بني  15عاماً و 34عاماً
من البالغني من الشباب الذين يف ِّ
تناولوا األمفيتامني أو امليثامفيتامني يف السنة السابقة .وكان
ومؤخراً
تعاطي امليثامفيتامني سائداً يف الجمهورية التشيكية،
َّ
يف سلوفاكيا ،وإن كانت توجد أيضاً دالئل عىل تزايد تعاطي
هذه املادة يف بلدان أخرى .ويف الفرتة بني عامي  2007و،2013
الحظت السلطات التشيكية تزايداً يف مع َّدل انتشار التعاطي
الشديد الخطر للميثامفيتامني ،مبا يف ذلك التعاطي بالحقن .ويف
(((4

وفقاً لقرار الجمعية العامة  262/68بشأن السالمة اإلقليمية ألوكرانيا.
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المخدرات 2015
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

عام  2014أبلغت أملانيا عن زيادة يف تعاطي األمفيتامني ،بينام
أبلغت الربتغال وفنلندا وقربص واململكة املتحدة عن اتجاهات
إىل االستقرار أو االنخفاض يف تعاطي األمفيتامني.
 –724و ُيق َّدر أنَّ زهاء  1.8مليون شخص من البالغني الشباب
سن ما بني  15عاماً و 34عاماً يف أوروبا الغربية والوسطى
الذين يف ِّ
تناولوا عقار “اإلكستايس” يف السنة السابقة .ويف عام  2014أبلغت
أملانيا وفنلندا عن زيادة طفيفة يف تعاطي عقار “اإلكستايس”،
يف حني أبلغت الربتغال وليتوانيا واململكة املتحدة عن اتجاهات
مستقرة أو نزولية لهذا التعاطي .والطلب عىل العالج من
َّ
تعاطي “اإلكستايس” ليس عالياً ج ًّدا يف أوروبا الغربية والوسطى،
إذ يش ِّكل أقل من  1يف املائة من حاالت امللحقني مبراكز العالج
ألول مرة املبلغ عنهم يف عام .2013
 –725وظ َّلت مع َّدالت انتشار تعاطي الفطريات املهلوسة وثنايئ
ومستقرة
إيثيالميد حمض الليسريجيك ( )LSDيف أوروبا منخفضة
َّ
لعدد من السنوات؛ ووفقاً ألحدث الدراسات االستقصائية
الوطنيةُ ،ق ِّدر مع َّدل انتشار تعاطي كل من هاتني املادتني يف
السنة السابقة بأقل من  1يف املائة يف أوساط البالغني الشباب
الذين ترتاوح س ُّنهم بني  15عاماً و 34عاماً.
 –726وإجام ًال ،يظلُّ تقدير مع َّدل انتشار تعاطي املؤ ِّثرات
النفسانية الجديدة يش ِّكل تح ِّدياً .وقد أظهرت دراسة استقصائية
أجريت يف عام  2014يف إطار خدمة الدراسات االستقصائية
األوروبية العاجلة ( )Flash Eurobarometerبعنوان “الشباب
واملخ ِّدرات” أنَّ  8يف املائة من املجيبني البالغ عددهم
 13 000شخص الذين ترتاوح س ُّنهم بني  15عاماً و 24عاماً يف الدول
األعضاء يف االتحاد األورويب تناولوا مادة من املؤ ِّثرات النفسانية
الجديدة مرة واحدة عىل األقل يف مرحلة من عمرهم ،مقارنة
بنسبة  5يف املائة يف عام  ،2011وأنَّ  3يف املائة منهم تناولوا تلك
وس ِّجلت أعىل مع َّدالت انتشار التعاطي
املادة يف السنة السابقةُ .
يف السنة السابقة يف آيرلندا ( 9يف املائة) وإسبانيا ( 8يف املائة)
وفرنسا ( 8يف املائة) وسلوفينيا ( 7يف املائة).
 –727وأبلغت بيالروس بأنَّ عدد الذين يتعاطون شبائه الق َّنبني
ازداد يف عام  2014بنسبة  9يف املائة ،وذلك يف املقام األول نتيجة
للزيادة يف عدد الذين يتعاطون شبائه الق َّنبني االصطناعية مقارنة
بعددهم يف العام السابق .وكان االتجاه الرئييس يف عام  2014هو
حدوث زيادة كبرية يف عدد الذين يتعاطون املؤ ِّثرات النفسانية
الجديدة ،ويف معظم الحاالت شبائه الق َّنبني االصطناعية ،وغريها
من املؤ ِّثرات النفسانية.
 –728و ُيق َّدر عدد الذين يتعاطون املخ ِّدرات بالحقن
من األشخاص املقيمني يف رشق وجنوب رشق أوروبا بزهاء
 2.91مليون ،أي  24يف املائة من العدد اإلجاميل العاملي ملن
يتعاطون املخ ِّدرات بالحقن.

املخدرات العاملي  2015إىل أنَّ ما تقديره
 –729ويشري تقرير ِّ
َّ
سن  64–15عاماً يف
 1.27يف املائة من عموم السكان الذين يف ِّ
رشق وجنوب رشق أوروبا يتعاطون املخ ِّدرات بالحقن ،وهذه
املتوسط العاملي .ويتأثر التقدير
نسبة تبلغ قرابة خمسة أضعاف
ِّ
الخاص بأوروبا الرشقية تأ ُّثراً شديداً بعلو مع َّدل انتشار تعاطي
املخ ِّدرات بالحقن يف االتحاد الرويس ( 2.29يف املائة من الس َّكان
سن  64–15عاماً) .وظلَّ هذا املستوى العايل لتعاطي
الذين يف ِّ
املخ ِّدرات يش ِّكل تح ِّدياً يواجه الصحة العمومية يف االتحاد
الرويس ،عىل الرغم من وجود اتجاه صوب استقرار الحالة .وتفيد
لجنة الدولة ملكافحة املخ ِّدرات يف االتحاد الرويس بأنَّ عدد الذين
يتعاطون املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية وصل يف السنوات األخرية
إىل نحو  6يف املائة من عدد س َّكان البلد ،أي ما بني  8ماليني
و 8.5ماليني شخص.
 –730ويفيد تقرير املرصد األورويب للمخ ِّدرات وإدمانها املعنون
“”Perspectives on drugs: injection of synthetic cathinones
بأنَّ تعاطي الكاثينونات بالحقن ظهر بني من يتعاطون املخ ِّدرات
تعاطيا شديد الخطر يف إسبانيا وأملانيا وآيرلندا وبلجيكا وبولندا
والجمهورية التشيكية ورومانيا وفرنسا واململكة املتحدة والنمسا،
نسبيا.
ولكنه يعترب ظاهرة منخفضة املستوى وموضعية ًّ

هاء– أوقيانوسيا
 –1التط ُّورات الرئيسية
 –731تتأ َّثر منطقة أوقيانوسيا باالتِّجار مبجموعة واسعة
من املخ ِّدرات وصنعها وتعاطيها ،إذ أبلغت بعض البلدان عن
ضبطيات كبرية للعديد من املواد ،مبا فيها الكوكايني والهريوين
وامليثيلني ديوكيس ميثامفيتامني (“اإلكستايس”) والكيمياويات
السليفة .وال يزال الق َّنب هو أكرث املخ ِّدرات من حيث االتِّجار به
محليا.
وتعاطيه يف املنطقة ،ويعزى ذلك يف املقام األول إىل زراعته ًّ
وسجلت أسرتاليا ،يف الفرتة التي أبلغت عنها من
–732
َّ
متوز/يوليه  2013إىل حزيران/يونيه  ،2014ضبطيات بلغت
 93 000ضبطية مخ ِّدرات يزيد إجاميل وزنها عىل  27ط ًّنا،
سجالن عىل الصعيد الوطني .وبلغت الكميات
وهام أعىل رقمني ُي َّ
التي ضبطتها الرشطة والجامرك من املنشِّ طات األمفيتامينية
أيضاً أعىل مستوى لها عىل الصعيد الوطني .وشهدت نيوزيلندا
يف عام  2014زيادة ملحوظة يف ضبطيات بعض املواد منها
الكوكايني .وال تزال بلدان املنطقة تر ِّكز عىل ا ِّتخاذ اإلجراءات
الرامية إىل تحسني أمن الحدود وتبادل املعلومات عن تدفُّقات
املخ ِّدرات وعمليات إعادة شحنها.
 –733وعىل الرغم من أنَّ الق َّنب هو أشيع املخ ِّدرات تعاطياً،
فإنَّ املنشِّ طات األمفيتامينية ،وخصوصاً امليثامفيتامني ،خطر

الفصل الثالث -تحليل الوضع العالمي

يه ِّدد بلدان منطقة أوقيانوسيا .وقد شهدت املنطقة أيضاً
زيادات كبرية يف تعاطي املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة .وكان لدور
العمليات املشرتكة اإلقليمية أهمية حاسمة يف نجاح ضبطيات
امليثامفيتامني الكبرية.

 –2التعاون اإلقليمي
 –734عقدت منظمة الجامرك يف أوقيانوسيا مؤمترها السنوي
وتطرقت
السابع عرش يف كورور يف باالو يف حزيران/يونيه َّ ،2015
أثناءه إىل التح ِّديات التي تواجه أمن الحدود يف املنطقة .وأدىل
رئيس باالو بالكلمة الرئيسية ،فتح َّدث عن أهمية تنسيق
الجهود بغية تأمني الحدود الوطنية .وذكر أنَّ التنسيق رضوري
بالنظر إىل أهمية املحيط الهادئ كدرب لالتِّجار باملخ ِّدرات.
َّ
املنظمة خطة لفرتة الثالث سنوات
واعتمد األعضاء يف
التوجه االسرتاتيجي للمنظمة وتساعد
 2017–2015تح ِّدد
ُّ
اإلدارات يف البلدان األعضاء عىل مواءمة أنشطتها مع أفضل
املعايري واملامرسات الجمركية الدولية ،بغية تحقيق مزيد من
االزدهار االقتصادي وتحسني أمن الحدود.
وعقد يف حزيران/يونيه  2015يف سوفا االجتامع السنوي
ُ –735
للجنة األمن اإلقليمي التابعة ملنتدى جزر املحيط الهادئ .وهذا
املنتدى هو مجموعة سياسية من الدول تعمل عىل تعزيز
التعاون والتكامل اإلقليميني يف منطقة املحيط الهادئ .ويف
حزيران/يونيه  2015أيضاً ،عقد الفريق العامل املعني مبكافحة
اإلرهاب والجرمية عرب الوطنية التابع للمنتدى اجتامعاً لألعضاء
فيه ملناقشة اتجاهات الجرمية عرب الوطنية وأمناطها ،مبا فيها
االتِّجار غري املرشوع باملخ ِّدرات يف املنطقة.
 –736ويف كانون األول/ديسمرب  ،2014استضاف برنامج “رصد
املخ ِّدرات االصطناعية :التحليل واإلبالغ واالتجاهات” التابع
ملكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،باالشرتاك مع
أمانة منتدى جزر املحيط الهادئ دورة تدريبية يف أوكالند يف
نيوزيلندا ،بشأن بناء القدرات يف مجال التحليل الجنايئ شارك فيها
موظفو إنفاذ القانون من بابوا غينيا الجديدة وباالو وتونغا وجزر
سليامن وجزر كوك وجزر مارشال وساموا وفانواتو وفيجي ونيوي.
واشتملت حلقة العمل عىل دورات عملية وتفاعلية تع َّلم خاللها
املشاركون أساليب متييز املخ ِّدرات والسالئف.
 –737ومن اإلنجازات الرئيسية عىل الصعيد اإلقليمي إكامل
إنشاء مخترب للمخ ِّدرات وافتتاحه يف مباين منظمة البحوث
العلمية يف ساموا يف أواخر متوز/يوليه  ،2013وما أعقب ذلك
من دورات تدريبية عقدت يف عامي  2014و 2015يف نيوزيلندا
الختصاصيني علميني من ساموا .وأدار الدورات التدريبية ،التي
ر َّكزت عىل دراسة الق َّنب واستخدام معدات الختبار املخ ِّدرات،
معهد العلوم والبحوث البيئية وجامعة جنوب املحيط الهادئ.
ُ
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ويساعد هذا املرشوع اإلقليمي املشرتك عىل زيادة كفاءة التحقيق
قضائيا ،وقد
يف الجرائم املتعلقة باملخ ِّدرات ومالحقة مرتكبيها
ًّ
استمر املرشوع يف عام  2015بهدف استحداث أساليب اختبار
َّ
مخ ِّدرات أخرى مثل امليثامفيتامني.
 –738ويف عام ُ ،2014عقد يف أوكالند يف نيوزيلندا ،مؤمتر رؤساء
الرشطة يف جزر املحيط الهادئ .وقد اجتمعت إدارات الرشطة
الوطنية لبلدان جزر املحيط الهادئ من أجل االتفاق عىل خطة
اسرتاتيجية جديدة ومناقشة القضايا اإلقليمية ،مبا يف ذلك االتِّجار
غري املرشوع باملخ ِّدرات والجرمية َّ
املنظمة .ويف آب/أغسطس
ُ ،2015عقد املؤمتر السنوي الرابع واألربعون للمنظمة يف العاصمة
ألويف واستضافته إدارة رشطة جزيرة نيوي.

 –3الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية
 –739يف  5آذار/مارس  ،2015اعتمدت أسرتاليا القانون رقم 12
املع ِّدل للترشيعات الجنائية (املؤ ِّثرات النفسانية والتدابري
األخرى) .ويح ِّدد التعديل تدابري ملساعدة الحكومة عىل التص ِّدي
للمؤ ِّثرات النفسانية الجديدة والناشئة بحظر استرياد جميع
املواد ذات التأثري النفساين غري املحظورة أو غري الخاضعة لتنظيم
رقايب آخر .ويساعد التعديل عىل ضامن عدم استرياد مؤ ِّثرات
تقيم الحكومة تأثرياتها الضا َّرة املحتملة
نفسانية جديدة ريثام ِّ
وتح ِّدد الضوابط املناسبة املطلوب تطبيقها .وبغية مالحقة
مرتكب جرمية ما مبوجب القانون ،لن يلزم إثبات أنَّ املتهم كان
عىل علم بالطبيعة املح َّددة للامدة أو غري عابئ بها أو ما إذا كان
للامدة تأثري نفساين مح َّدد.
 –740وأصدرت نيوزيلندا سياستها الوطنية بشأن املخ ِّدرات
للفرتة  ،2020–2015وهي اسرتاتيجية تح ِّدد النهج الذي ت َّتبعه
الحكومة يف معالجة قضايا الكحول واملخ ِّدرات .وتهدف هذه
السياسة إىل تقليل الرضر إىل أدىن ح ٍّد وتعزيز الصحة والرفاهية
وحاميتهام .وسوف يكون تقليل الرضر إىل أدىن ح ٍّد سمة رئيسية
لتدابري تصنيف املخ ِّدرات ،وسوف يعاد النظر يف تنظيم املخ ِّدرات
الخاضعة للمراقبة لألغراض املرشوعة .وسوف تبدأ نيوزيلندا يف
الفرتة  2018–2017استعراض السياسة املتعلقة بقانون املؤ ِّثرات
املستمرة
النفسانية لعام  2013وتطبيقه .وسوف تكون السمة
َّ
إلجراءات الحكومة هي تنفيذ العملية الوطنية ملكافحة الق َّنب
والجرمية ،وكذلك العمل مع السلطات يف بلدان املنشأ والعبور من
أجل كرس سالسل عرض الكيمياويات السليفة واملخ ِّدرات الواردة
إىل نيوزيلندا.
 –741ويف عام  ،2014أعلنت نيوزيلندا عن مواصلة تعزيز
عالقتها بالصني يف مجال مكافحة املخ ِّدرات من أجل املساعدة عىل
كشف أعضاء الجامعات اإلجرامية َّ
املنظمة يف الصني والح ِّد من
املهرب من الصني إىل نيوزيلندا.
عرض السالئف وامليثامفيتامني َّ

96

المخدرات 2015
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

وقد جاءت تلك الخطوة عقب التوقيع عىل مذكرة بشأن ترتيبات
مراقبة السالئف بني الصني ونيوزيلندا يف نيسان/أبريل .2013
 –742وا َّتخذت نيوزيلندا أيضاً إجراءات لتحسني أمن الحدود
اإلقليمية من خالل التعاون مع السلطات يف فيجي .ففي
عام  ،2015أنشأت نيوزيلندا برنامج تدريب لهيئة اإليرادات
والجامرك وقوة الرشطة يف فيجي بغية الرتكيز عىل أمن الحدود
باستخدام الكالب الكاشفة للمخ ِّدرات .وأعلنت هيئة اإليرادات
والجامرك يف فيجي يف عام  2015أ َّنها تعتزم مواصلة تعزيز الرشاكة
مع كل من أسرتاليا ونيوزيلندا من أجل تنفيذ عمليات مشرتكة
وتبادل املزيد من املعلومات عن تدفُّق املخ ِّدرات يف املنطقة.
 –743واعتمدت حكومة نيوزيلندا يف عام  2013قانون
املؤ ِّثرات النفسانية بغية مراقبة استرياد املؤ ِّثرات النفسانية
الجديدة وصنعها وبيعها يف البلد ،ومبقتىض هذا القانون أصدرت
موافقة مؤقَّتة لفائدة  47منتجاً يقوم بتسويقها  150تاجراً من
املرخص لهم .ويف عام  ،2014بدأ نفاذ قانون
تجار التجزئة َّ
َّ
تعديل يحظر استخدام االختبارات عىل الحيوانات يف التجارب
فعليا عن تعطيل صناعة املنتجات
مم أسفر
اإلكلينيكيةَّ ،
ًّ
حيز
املقرر دخولها ِّ
وتطويرها .ومن شأن القواعد التنظيمية َّ
النفاذ يف ترشين الثاين/نوفمرب  2015أن تسمح مبنح تراخيص
بيع املؤ ِّثرات النفسانية بالتجزئة وبالجملة ،ومنح تراخيص
ألماكن البيع بالتجزئة .وحتى  1حزيران/يونيه  ،2015كانت
أقرت سياسات محلية للموافقة عىل
نحو  37سلط ًة محلي ًة قد َّ
املنتجات يف مجال بيع املؤ ِّثرات النفسانية ،وهي سياسات
نصت عىل إرشادات بشأن األماكن التي يجوز فيها بيع املؤ ِّثرات
َّ
معينة.
النفسانية يف منطقة َّ

 –4الزراعة واإلنتاج والصنع واالتِّجار
(أ)

املخ ِّدرات

 –745وال تزال منطقة أوقيانوسيا عموماً ،وبابوا غينيا الجديدة
وتونغا وساموا وفانواتو وفيجي خصوصاًُ ،تستخ َدم كمناطق عبور
غري مرشوع ألنواع شتى من املخ ِّدرات .ففي كانون األول/ديسمرب
 ،2014عىل سبيل املثال ،أبلغت قوة رشطة فيجي عن ضبط كمية
كبرية من الهريوين تناهز قيمتها  15مليون دوالر أمرييك .وتعتقد
قوة الرشطة أنَّ أسرتاليا أو نيوزيلندا كانت هي الوجهة النهائية
لتلك الشحنة.
 –746وعىل الرغم من أنَّ سوق الكوكايني والهريوين يف أوقيانوسيا
فثمة دالئل عىل أنَّ التهريب يف بعض البلدان
ال تزال محدودةَّ ،
قد يكون يف تزايد .وعالوة عىل ذلكُ ،ت َع ُّد أوقيانوسيا مركزاً إلعادة
شحن الكوكايني .وقد شهدت نيوزيلندا يف عام  2014زيادات يف
كميات الكوكايني والهريوين املضبوطة ويف وترية الضبطيات .ودخل
ما نسبته  80يف املائة تقريباً من الكوكايني املضبوط نيوزيلندا عن
طريق الجو ،وكان ما نسبته نحو  59يف املائة من هذه الكمية
وارداً من الربازيل .ولذا ،فإنَّ سوق الكوكايني كانت فيام يبدو
التوسع يف نيوزيلندا يف عام  ،2014حيث زادت ضبطيات
آخذة يف ُّ
الكوكايني مبقدار الضعف مقارنة بعام  .2013ويحتمل أن يزداد
تعاطي الكوكايني أيضاً يف نيوزيلندا ،ألسباب منها ارتفاع أسعار
السوق وهوامش الربح ،وهو ما ميكن أن ميثِّل حافزاً للم َّت ِجرين.
 –747ويف أسرتاليا ،كانت إحدى النتائج الرئيسية يف الفرتة
 2014–2013املشمولة بالتقرير هي أنَّ الكوكايني املضبوط عىل
الحدود األسرتالية يرد أساساً من بريو ،يف حني كانت كولومبيا فيام
مىض هي بلد املنشأ الرئييس .وعالوة عىل ذلك ،ضبطت ألول
مرة عىل الحدود األسرتالية كمية من الهريوين واردة من أمريكا
الجنوبية .وأبلغت أسرتاليا عن  3 121ضبطي ًة محلي ًة من الكوكايني
يف الفرتة  2014–2013املشمولة بالتقرير ،وهو رقم قيايس ،عىل
الرغم من حدوث انخفاض يف الوزن الكيل لهذه الضبطيات بنسبة
 70يف املائة .يف حني كان عدد الضبطيات عىل الحدود قد أخذ
يزداد كل سنة منذ الفرتة  ،2010–2009فقد انخفض وزن ضبطيات
الكوكايني وعددها عىل الحدود يف الفرتة .2014–2013

 –744الق َّنب هو املخدر األول من حيث ا ِّتساع مدى االتِّجار
وتعاطيه يف مختلفِّ أرجاء أوقيانوسيا .وقد أبلغت اللجنة (ب) املؤ ِّثرات العقلية
به
األسرتالية املعنية بالجرمية أنَّ كمية الق َّنب املضبوطة عىل الحدود
األسرتالية يف الفرتة  2014–2013املشمولة بالتقرير كانت أكرب
كمية أبلغ عنها يف العقد املايض ،عىل الرغم من حظر زراعته
داخليا .وظلَّ عدد ضبطيات الق َّنب يف نيوزيلندا يف عام 2014
سجل نحو  4 800ضبطية لعشبة
كام كان عليه يف عام  ،2013إذ َّ
الق َّنب .ومع ذلك ،ذكرت السلطات النيوزيلندية ،خالل الدورة
الثامنة والخمسني للجنة املخ ِّدرات التي عقدت يف آذار/مارس
 ،2015أنَّ األشهر الثامنية عرش السابقة شهدت عودة الق َّنب إىل
الربوز .وتشري البيانات الواردة من املنطقة أيضاً إىل أنَّ قوة مفعول
الق َّنب املتوافر َّربا تكون آخذة يف االزدياد.

 –748يف التص ِّدي لألخطار املتنامية واستجابة إىل الرتابط
اإلقليمي يف سوق امليثامفيتامني ،فض ًال عن الصنع الداخيل
الكثيف يف بعض بلدان املنطقة ،تُواصل نيوزيلندا تنفيذ مبادرتها
املشرتكة بني ع َّدة وكاالت املعنونة“ :خطة عمل من أجل
التص ِّدي للميثامفيتامني” ،والتي ساعدت عىل تحسني االستفادة
من املوارد وجمع بيانات أكرث دقة عن تعاطي امليثامفيتامني
وربا ترجع الزيادة الحاصلة يف تهريب كميات
واالتِّجار بهَّ .
صغرية من امليثامفيتامني يف عام  2014إىل الضغوط املتزايدة
التي متارسها سلطات إنفاذ القانون عىل ترسيب السالئف
واملختربات الرسية.

الفصل الثالث -تحليل الوضع العالمي

 –749وش َّددت هيئة اإليرادات والجامرك يف فيجي عىل أهمية
دور العمليات اإلقليمية املشرتكة يف ضبطيات امليثامفيتامني
الكبرية .ففي متوز/يوليه  ،2015عىل سبيل املثال ،جرى اعرتاض
حاوية نقل بحري تحتوي عىل  80كيلوغراماً من امليثامفيتامني
كانت مرسلة من أمريكا الجنوبية إىل فيجي يف إطار عملية
مشرتكة بني أسرتاليا ونيوزيلندا وفيجي.
وقررت اللجنة األسرتالية املعنية بالجرمية أيضاً أنَّ
َّ –750
امليثامفيتامني ،من بني جميع أنواع املخ ِّدرات ،يش ِّكل أكرب تهديد
للناس عموماً يف أسرتاليا بسبب تزايد نقائه وضلوع جامعات
الجرمية َّ
املنظمة يف االتِّجار به .وأ َّكدت إدارة الجامرك وحامية
الحدود يف أسرتاليا يف تقريرها للفرتة  2014–2013أنَّ ضبطيات
املنشِّ طات األمفيتامينية ارتفعت بنحو  19يف املائة مقارنة بالعام
السابق ،وقد اكتشف معظم املنشِّ طات األمفيتامينية يف شحنات
البضائع وطرود الربيد .ويف الفرتة  2015–2014املشمولة بالتقرير،
واصلت اإلدارة الرتكيز عىل كشف املنشِّ طات األمفيتامينية يف
طرود الربيد وضبطها ،ويف الوقت نفسه ،أعربت سلطات إنفاذ
القانون يف أسرتاليا عن القلق إزاء قدرة جامعات الجرمية َّ
املنظمة
عرب الوطنية عىل استغالل سوق املخ ِّدرات االصطناعية.
 –751ويف عام  ،2014أبلغت سلطات إنفاذ القانون يف أسرتاليا
عن ضبطيات من “اإلكستايس” ُيق َّدر كل منها بع َّدة أطنان.
وأشارت اللجنة األسرتالية املعنية بالجرمية إىل أنَّ الكمية
املضبوطة يف ترشين الثاين/نوفمرب  ،2014وقدرها نحو ط َّننيُّ ،
تدل
عىل عودة سوق “اإلكستايس” إىل الظهور يف البلد واملنطقة عىل
السواء .وأفاد نظام اإلبالغ عن اإلكستايس واملخ ِّدرات ذات الصلة
بأنَّ من الواضح أنَّ توافر “اإلكستايس” يف شكل أقراص ومسحوق
وكبسوالت قد زاد زيادة كبرية منذ عام  .2013وكانت املنشِّ طات
األمفيتامينية ،خصوصاً امليثامفيتامني ،أكرث املخ ِّدرات التي جرى
كشفها عىل الحدود األسرتالية يف عام .2013

(ج) السالئف
 –752بسبب قوة الطلب عىل امليثامفيتامني يف املنطقة
وضلوع الجرمية َّ
املنظمة يف صنعه ،كانت مادتا اإليفيدرين
والسودوإيفيدرين متثِّالن معظم السالئف املضبوطة .وأبلغت
اللجنة األسرتالية املعنية بالجرمية بأنَّ الصني والهند هام بلدا املنشأ
رسب
الرئيسيان لع َّدة سالئف كيميائية ،وإن كانت السالئف ُت َّ
أيضاً من التجارة الداخلية املرشوعة .ويف الفرتة ،2014–2013
رسية املكتشفة عىل الصعيد الوطني إىل
انخفض عدد املختربات ال ِّ
 744مخترباً مقابل  757مخترباً يف الفرتة  ،2013–2012ومع أنَّ
سجل ،فهو ليس مؤرشاًَ عىل
ذلك العدد كان ثالث أكرب عدد ُي َّ
مع َّدالت التعاطي أو التوافر .ومع ذلك ،كان امليثامفيتامني هو
املخ ِّدر الرئييس املنتج يف املختربات املكتشفة .وضُ بطت يف أسرتاليا
أيضاً  10أطنان من البنزلدهايد ،وهو من السالئف املستخ َدمة
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يف إنتاج امليثامفيتامني .و ُن ِّفذت  1 035عملي ًة لكشف سالئف
املنشِّ طات األمفيتامينية يف الفرتة  ،2014–2013وهو ما ميثِّل
انخفاضاً طفيفاً مقارنة بعمليات الكشف التي ُنفِّذت يف الفرتة
املشمولة بالتقرير السابق.
 –753وأبلغت نيوزيلندا بأ َّنه عىل الرغم من أ َّنها ال تزال تكشف
كميات كبرية من السودوإيفيدرين ،يبدو أنَّ املادة السليفة التي
يفضلها امل َّتجِ رون اآلن هي اإليفيدرين .فاإليفيدرين ال تزال هي
ِّ
أهم السالئف املضبوطة عىل الحدود .وتشهد الضبطيات من
هاتني املادتني انخفاضاً منذ عامني ،بيد أنَّ الكميات املضبوطة
يف عام  2013كانت أعىل بكثري ،ويعزى ذلك إىل عمليات اعرتاض
املسمى  ContactNTواإليفيدرين أيضاً التي قامت بها
العقار
َّ
الوكالة املعنية بالجرمية َّ
املنظمة والجرمية املالية يف نيوزيلندا
َّ
املسمة الشبح ( )Ghostيف
وموظفو الجامرك خالل العملية
عام  .2013بيد أنَّ نيوزيلندا شهدت يف عام  2014زيادة يف
وربا يعزى ذلك إىل زيادة
االتِّجار بامليثامفيتامني التام الصنعَّ ،
الجهود التي تبذلها سلطات إنفاذ القانون يف مكافحة واردات
السالئف واملختربات الرسية الداخلية.
 –754وعىل الرغم من القلق الذي يثريه تزايد تعاطي
امليثامفيتامني يف مختلف أرجاء دول املحيط الهادئ الجزرية
وأقاليمه ،ال توجد بيانات كافية عىل صعيد املنطقة بأجمعها عن
االتِّجار بالسالئف واملواد املدرجة يف الجدولني األول والثاين من
اتفاقية عام  1988وإعادة شحن هذه املواد وضبطها .واملعلومات
املتوافرة عن ترسيب الكيمياويات محدودة عىل الرغم من نشاط
الجامعات اإلجرامية َّ
املنظمة عرب الوطنية يف منطقة أوقيانوسيا.
وعالوة عىل ذلك ،مل يق ِّدم َّإل بلد واحد فقط من البلدان الستة
عرش يف املنطقة االستامرة ( Dمعلومات سنوية عن املواد التي
يكرث استخدامها يف صنع املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية بصفة غري
مرشوعة) لعام  2014إىل الهيئة بحلول املوعد النهايئ لإلبالغ وهو
مم أ َّثر يف قدرة الهيئة عىل تحليل اتجاهات
 30حزيران/يونيهَّ ،
السالئف وأمناطها عىل الصعيد اإلقليمي.
 –755وميكن ِّ
االطالع عىل استعراض شامل للحالة فيام يتعلق
مبراقبة السالئف والكيمياويات التي يكرث استعاملها يف صنع
املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية بصفة غري مرشوعة يف املنطقة يف تقرير
الهيئة لعام  2015عن تنفيذ املادة  12من اتفاقية سنة .1988

(د) املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية
 –756أبلغت نيوزيلندا أ َّنها ما زالت تكشف مؤ ِّثرات نفسانية
جديدة ،منها عدد كبري من شبائه الق َّنب االصطناعية ومواد
أخرى .ويحتوي الورق النشاف املكتشف ،بقدر متزايد ،عىل مواد
جديدة وليس عىل أشيع املواد تعاطياً مثل ثنايئ إيثيالميد حمض
مم يجعله أرخص بكثري للمستهلكني .ويف الدورة
الليرسجيكَّ ،
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ِّ

الثامنة والخمسني للجنة املخ ِّدرات ،أ َّكدت نيوزيلندا مج َّدداً أنَّ
وجود مؤ ِّثرات نفسانية اصطناعية جديدة اقتضت إجراء تغيريات
ترشيعية يف عامي  2013و 2014من أجل التص ِّدي النتشارها
املتغية باستمرار .وال تزال نظائر املخ ِّدرات
الواسع ومك ِّوناتها
ِّ
واملؤ ِّثرات النفسانية الجديدة تزداد أيضاً توافراً وشعبي ًة يف
أسرتاليا .فقد ازداد عدد ضبطيات هذه املواد يف أسرتاليا يف الفرتة
 2014–2013بأكرث من  64يف املائة مقارنة بالفرتة السابقة ،وهي
تتأ َّلف من شبائه الق َّنب االصطناعية والكاثينونات االصطناعية
ومختلف مركَّبات املادة .NBOMe

العرش املاضية .وفيام يتعلق باملخ ِّدرات شبه األفيونية ،أشار
املعهد األسرتايل للصحة والرفاه إىل أنَّ الهريوين هو أشيع مخ ِّدرات
التعاطي شبه األفيونية التي تتط َّلب العالج ،حيث تضاعف تقريباً
عدد األشخاص الذين تل َّقوا العالج من االرتهان لشبائه األفيون
يف الفرتة ما بني عامي  1998و .2014وتكشف بيانات الدراسة
االستقصائية الصادرة عن املعهد يف عام  2014أنَّ ما يناهز  3.3يف
املائة من األسرتاليني البالغني من العمر  14سن ًة فأكرث قد تناولوا
املس ِّكنات وامله ِّدئات ألسباب غري طبية خالل األشهر االثني عرش
املاضية ،وأنَّ ما نسبته  1.2يف املائة قد تناولوا الهريوين مرة
واحدة عىل األقل يف عمرهم.

 –5التعاطي والعالج

 –760وذكرت اللجنة األسرتالية املعنية بالجرمية أنَّ ترتيب مع َّدل
ثم امليثيلني ديوكيس
انتشار تعاطي املخ ِّدرات هو كام ييل :الق َّنب َّ
ثم امليثامفيتامني ،عل ًام بأنَّ مع َّدل انتشار تعاطي
ميثامفيتامني َّ
جميع املواد غري املرشوعة ظلَّ
مستقرا خالل الفرتة .2013–2010
ًّ
ُ
تبي من الدراسة االستقصائية لألرس يف إطار االسرتاتيجية
وقد َّ
َّ
الوطنية ملكافحة املخ ِّدرات يف أسرتاليا أنَّ  7يف املائة من سكان
أسرتاليا البالغني من العمر  14سن ًة فأكرث تعاطوا األمفيتامني أو
امليثامفيتامني عىل األقل مرة واحدة يف العمر .بيد أنَّ التحليالت
التي أجريت يف اآلونة األخرية ملياه الرصف مقارنة ببيانات
الدراسة االستقصائية ل ُألرس أظهرت أنَّ تعاطي امليثامفيتامني يف
بعض مناطق أسرتاليا َّربا يفوق بكثري ما تلمح إليه الدراسات
االستقصائية ل ُألرس وحدها .ويستفاد من بيانات العالج يف أسرتاليا
عموما أنَّ أعىل مع َّدالت الرضر الحاد واملزمن املرتبط بتعاطي
األمفيتامني وامليثامفيتامني ُس ِّجلت لدى األشخاص البالغني الذين
ترتاوح أعامرهم بني  20و 29سنة .وزادت أيضاً نسبة متعاطي
امليثامفيتامني الذين يتعاطون امليثامفيتامني الب َّلوري من  22يف
املائة يف عام  2010إىل  50يف املائة يف عام  ،2013إىل جانب
ارتفاع مستوى نقاء امليثامفيتامني الذي ُكشف يف بعض الواليات
األسرتالية إىل ثالثة أمثاله منذ عام .2010

 –757ال تزال البيانات عن مدى تعاطي معظم املخ ِّدرات وأمناط
تعاطيها ،وكذلك األرقام املتعلقة بالعالج والخيارات العالجية،
شجع
محدودة يف معظم أنحاء منطقة أوقيانوسيا .ولذلك ُت َّ
الحكومات عىل جمع املزيد من البيانات عن مدى انتشار
ُ
التعاطي وتوافر الخيارات العالجية ،يف إطار النهج امل َّتبع يف
املنطقة إزاء تعاطي املخ ِّدرات من حيث هو مشكلة خطرية من
مشاكل الصحة العامة.
 –758وكام الحظت الهيئة من قبل ،ال يزال املع َّدل املرتفع
النتشار تعاطي الق َّنب
مستقرا يف مختلف أنحاء املنطقة؛ غري أنَّ
ًّ
ً
البيانات عن تعاطيه تقترص عموما عىل أسرتاليا ونيوزيلندا .ففي
نيوزيلندا ،تشري البيانات املستقاة من الدراسة االستقصائية التي
أجريت يف الفرتة  2013–2012إىل أنَّ  11يف املائة من البالغني
ممن ُهم يف الخامسة عرش من العمر أو أكرث قد أبلغوا بأ َّنهم
َّ
استعملوا الق َّنب يف األشهر االثني عرش السابقة ،يف حني أبلغ
 34يف املائة من متعاطي الق َّنب عن تعاطيهم هذا املخ ِّدر عىل
وبينت الدراسة
األقل
أسبوعيا خالل األشهر االثني عرش السابقةَّ .
ًّ
االستقصائية التي أجريت يف نيوزيلندا يف الفرتة  2013–2012أنَّ
نسبة تعاطي األمفيتامينات ،مبا يف ذلك امليثامفيتامني ،يف العام
السابق بني البالغني الذين ترتاوح أعامرهم بني  16و 64سن ًة
بلغت  0.9يف املائة ،وهي نسبة تقارب مع َّدل االنتشار املستخلص
من الدراسة االستقصائية املنجزة يف الفرتة  .2012–2011بيد أنَّ
مع َّدالت تعاطي األمفيتامني انخفضت عىل ما يبدو منذ عام ،2003
حني بلغ مع َّدل انتشار التعاطي يف العام السابق  2.7يف املائة.
 –759وأصدر املركز الوطني لبحوث املخ ِّدرات والكحول يف
تبي أنَّ الوفيات الناجمة عن امليثامفيتامني تتزايد
أسرتاليا تقارير ِّ
ِّ
باطراد منذ عام  ،2010وأنَّ تعاطي امليثامفيتامني بني متعاطي
املخ ِّدرات بالحقن قد زاد بنسبة  52يف املائة عىل مدى السنوات

 –761ويف نيوزيلنداُ ،أبلغ أنَّ أكرث من  41 000شخص تلقوا
العالج يف عام  2014من تعاطي املواد غري الكحول أو التبغ ،وأنَّ
ما يزيد عىل  37يف املائة منهم تلقوا العالج ألول مرة .وتشري
التقديرات إىل أنَّ حوايل  20 000شخص يتعاطون املخ ِّدرات
بالحقن يف نيوزيلندا ،وأنَّ  10يف املائة من الذين يتعاطون
املخ ِّدرات بالحقن قد تشاركوا يف إبر الحقن يف آخر مرة تعاطوا
فيها املخ ِّدرات بالحقن .وأشارت نيوزيلندا أيضاً إىل أنَّ ما ال يقل
عن  57يف املائة من متعاطي املخ ِّدرات بالحقن مصابون بالتهاب
الكبد الوبايئ من النوع  Cو 20يف املائة مصابون به من النوع B
بسبب تعاطي املخ ِّدرات يف وقت ما من حياتهم.

الفصل الرابع
توصيات إلى الحكومات واألمم المتحدة
المنظمات الدولية واإلقليمية المعنية
وسائر
َّ
تتضمن الفقرات التالية أهم املالحظات التي وردت يف
–762
َّ
هذا التقرير ،وعدداً من التوصيات ذات الصلة .وتدعو الهيئ ُة
َّ
ِ
واملنظامت الدولية إىل أن تز ِّودها بالتعقيبات
الحكومات
واملعلومات التي تراها ذات صلة بإنجازاتها والصعوبات التي
توخياً
القتها يف تنفيذ هذه التوصيات وتوصيات السنوات املاضية ِّ
للوفاء بالتزاماتها مبقتىض املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.

أهم أهداف
الصحة والرفاه باعتبارهام من ِّ
االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات
دورة الجمعية العامة االستثنائية بشأن مواجهة
مشكلة املخ ِّدرات العاملية
مهمة يف تنفيذ اسرتاتيجيات
 –763قطعت الدول األطراف أشواطاً َّ
تتوخاه االتفاقيات.
أكرث متاسكاً وا ِّتساقاً ملراقبة املخ ِّدرات حسبام َّ
املتغية التي ت َّتسم بها املشكلة االجتامعية املعقَّدة
غري أنَّ الطبيعة ِّ
املتمثِّلة يف تعاطي املخ ِّدرات واالتِّجار بها وزراعة وإنتاج املخ ِّدرات
بصورة غري مرشوعة تقتيض من الحكومات إدراك التح ِّديات
التي تواجهها والفرص املتاحة أمامها .ومتثِّل الدورة االستثنائية
للجمعية العامة بشأن مشكلة املخ ِّدرات العاملية املزمع عقدها
يف عام  2016فرصة سانحة الستعراض سياسات ومامرسات مراقبة
املخ ِّدرات التي تستند إىل أدلة علمية ووقائعية تقوم عىل مبدأ
املسؤولية املشرتكة وعىل نهج شامل ومتكامل ومتوازن .وينبغي
يشجع عىل تطبيق املعارف
لنظام مراقبة املخ ِّدرات الدويل أن ِّ
العلمية واحرتام حقوق اإلنسان وا ِّتباع مبدأ التناسب يف معالجة
مجموعة املشاكل املتعلقة باملخ ِّدرات .وليست اإلباحة القانونية
الستعامل العقاقري املخ ِّدرة واملؤ ِّثرات العقلية الخاضعة للمراقبة
ِّ
بالحل املناسب للتح ِّديات الراهنة.
الدولية يف األغراض غري الطبية

التوصية  :1تويص الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات الدول األعضاء
سيجرى خالل الدورة االستثنائية
بأن تتعامل مع االستعراض الذي ُ
للجمعية العامة انطالقاً من هدف تعزيز أفضل املامرسات ،مع
تغيري التدابري التي مل تكن مثمرة وتوسيع الخيارات املعمول بها
ملواجهة املخ ِّدرات الجديدة ،والتط ُّورات االجتامعية ،واستخدام
اإلنرتنت ألغراض غري مرشوعة وغسل األموال.
 –764إنَّ املجتمعات املحلية القوية ذات اإلمكانات االقتصادية
الكبرية أقدر عىل مقاومة التأثري ِ
املفسد الذي َّ
يتأت من زراعة
املحاصيل غري املرشوعة أو االتِّجار باملخ ِّدرات .وتعترب تدابري الح ِّد من
قانونيا
الفقر يف إطار التنمية املستدامة التي توفِّر للمزارعني بدي ًال
ًّ
مجدياً اقتصاد ًّيا لزراعة املحاصيل غري املرشوعة تدابري ذات أهمية
أساسية لنجاح الجهود الرامية إىل الحد من الزراعة غري املرشوعة.
تشجع عىل وضع برامج إليجاد
التوصية  :2ينبغي للدول أن ِّ
مصادر رزق بديلة من أجل دعم املجتمعات املحلية وتوفري
أنشطة مد َّرة للدخل بصورة مرشوعة ومستدامة للمزارعني
الذين ينتجون محاصيل املخ ِّدرات غري املرشوعة ،ومن شأنها
أن تق ِّلل اعتامدهم عىل الدخل الذي يحصلون عليه من زراعة
نهائيا العتامدهم عىل ذلك الدخل.
تلك املحاصيل أو تضع ح ًّدا ًّ
وتشمل تلك الربامج خدمات تتعلق بالصحة والتعليم والبنية
التحتية والتنمية املجتمعية واألمن.

خفض الطلب
ُ –765تذ َّكر الدول بالتزاماتها بتنفيذ برامج ف َّعالة للوقاية من
تعاطي املخ ِّدرات وعالج املتعاطني وإعادة تأهيلهم.
التوصية  :3ينبغي أن تظلَّ الوقاية من تعاطي مواد اإلدمان عىل
صعيد املجتمع بأجمعه ،وخصوصاً يف أوساط الشباب ،الهدف
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ِّ

الرئييس
َّ
املتوخى من العمل الحكومي .وينبغي َّأل يقترص ذلك النظام الدويل ألذون االسترياد والتصدير

العمل عىل السياسات الخاصة باملخ ِّدرات ،فكل ما يع ِّزز التامسك
االجتامعي وقدرة األفراد عىل تقرير مصريهم بأنفسهم وعىل
الصمود أمام املشاكل من شأنه الحد من انتشار تعاطي املخ ِّدرات.
ويش ِّكل تقليل العواقب الصحية واالجتامعية السيئة الناجمة
عن تعاطي املخ ِّدرات عنرصاً
أساسيا من عنارص ِّأي اسرتاتيجية
ًّ
شاملة لخفض الطلب .وينبغي للدول أن توفِّر مساعدة ف َّعالة
املترضرين بتعاطي املخ ِّدرات ،مبا يف ذلك
وإنسانية لألشخاص
ِّ
توفري العالج الطبي املناسب واملربهن عىل فعاليته باألدلة
العلمية .وينبغي للدول أن تضمن تناسب العقوبات املفروضة
عىل جرائم املخ ِّدرات مع خطورة هذه الجرائم ،وأن تنظر ،عندما
ُترتكب تلك الجرائم عىل يد متعاطي املخ ِّدرات ،يف االستعاضة عن
تنص عليها االتفاقيات،
اإلدانة والعقوبة بالخيارات البديلة التي ُّ
مثل العالج والتثقيف والرعاية الالحقة وإعادة التأهيل وإعادة
اإلدماج يف املجتمع.

التوافر
 –766يوفِّر النظام الدويل ملراقبة املخ ِّدرات ،الذي أنشئ مبقتىض
االتفاقيات واس ُتكمل باإلعالنات السياسية ذات الصلة ،إطاراً
شام ًال لضامن توفري العقاقري املخ ِّدرة واملؤ ِّثرات العقلية عىل
النحو السليم لتخفيف األمل واملعاناة مع منع ترسبها من أجل
االستعامالت غري املرشوعة .ومع ذلك ،فإنَّ  75يف املائة تقريباً من
س َّكان العامل ال تزال سبل حصولهم عىل العالج املناسب لتخفيف
األمل محدودة أو معدومة .ويوضح التقرير املك ِّمل لهذا التقرير،
وعنوانه “توافر العقاقري الخاضعة للمراقبة الدولية :ضامن سبل
الحصول عىل كميات كافية منها لألغراض الطبية والعلمية”
الزيادة املمكنة ،بل والفعلية ،يف الكميات املتوافرة من العقاقري
الخاضعة للمراقبة الدولية ،يف إطار االتفاقيات الدولية.
التوصية  :4يستلزم تحقيق التوازن بني اإلفراط والتقصري يف إصدار
مستمرة ومراجعة دامئة للسياسات
الوصفات الطبية دراسة
َّ
امل َّتبعة .وينبغي أن يظلَّ  ،وسوف يظلُّ  ،تعاطي املخ ِّدرات شاغ ًال
للمجتمع بأرسه ،مبن يف ذلك العاملون يف املهن الطبية واملوظفون
املسؤولون عن الصحة العمومية .وميكن تحسني سبل الحصول
عىل املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية الستخدامها يف األغراض الطبية
وذلك من خالل إجراءات تصحيحية ت َّتخذها الدول ملعالجة
املشاكل املطروحة يف مجاالت التنظيم الرقايب واملواقف واملعارف
واالقتصاد واالشرتاء ،املح َّددة باعتبارها أسباب عدم توافر كميات
ُّ
َ
الدول األعضاء عىل تنفيذ التوصيات الواردة
وتحث الهيئ ُة
كافية.
يف التقرير التكمييل املذكور قبل قليل بشأن توافر العقاقري
الخاضعة للمراقبة الدولية.

 –767يف إطار املساعي الرامية لضامن فعالية وكفاءة عمل
النظام الدويل ألذون استرياد وتصدير املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات
العقلية يف إطار التجارة الدولية املرشوعة ،وضعت الهيئة النظام
الدويل ألذون االسترياد والتصدير ( ،)I2ESوهو برنامج إلكرتوين
يتيح للحكومات إصدار أذون إلكرتونية السترياد وتصدير
آنيا والتحقُّق
املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية ،وتبادل تلك األذون ًّ
الفوري من مرشوعية كل معاملة مبفردها مع ضامن االمتثال
ويحد هذا
التام ملقتضيات االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدراتُّ .
النظام كثرياً من احتامل ترسيب شحنات املخ ِّدرات إىل القنوات
غري املرشوعة.
التوصية ُّ :5
املختصة التي
تحث الهيئ ُة كلَّ السلطات الوطنية
َّ
عد يف النظام الدويل ألذون االسترياد والتصدير عىل أن
سجل َب ُ
مل ُت َّ
تفعل ذلك وأن تبدأ باستخدام هذه األداة ( )I2ESيف أقرب وقت
ممكن ،حيث لن تتم َّكن الحكومات من االنتفاع بكل ما توفِّره
هذه األداة من مزايا َّإل باستخدامها عىل نطاق واسع .وتؤ ِّكد
وجهتها لجنة املخ ِّدرات إىل الدول
الهيئة مج َّدداً الدعوة التي َّ
األعضاء يف قرارها  ،10/58بأن تق ِّدم أوىف دعم مايل ممكن لتمكني
أمانة الهيئة من مواصلة إدارة هذا النظام ورصده.

املؤ ِّثرات العقلية
 –768من غري املعروف حتى اآلن ما هي حالة مراقبة العديد
من املؤ ِّثرات العقلية املدرجة يف الجداول الثاين والثالث والرابع
من اتفاقية سنة  1971يف بعض البلدان.
تكرر الهيئة دعوتها الحكومات ليك تراجع قوانينها
التوصية ِّ :6
ولوائحها للتحقُّق من تطابقها الكامل مع جميع األحكام ذات
الصلة يف اتفاقية سنة  1971ومع قرارات املجلس االقتصادي
ِ
الحكومات املعنية باشرتاط
واالجتامعي ذات الصلة .وتذ ِّكر الهيئ ُة
االتفاقيات إصدا َر أذون استرياد وتصدير املواد املدرجة يف الجدول
الثاين ،وتدعوها إىل تقديم املعلومات الناقصة بشأن مراقبتها
عىل الصعيد الوطني للمواد املدرجة يف الجدولني الثالث والرابع،
مؤخراً يف الجداول
وخصوصاً يف ضوء إدراج ست مواد جديدة َّ
وتغي نطاق مراقبة حمض غاما–هيدروكيس الزبد الذي نُقل من
ُّ
الجدول الرابع إىل الجدول الثاين من االتفاقية يف عام )44(.2013
 –769إنَّ االنتشار الواسع النطاق لوصفات رصف البنزوديازيبينات
والعالج الذي ال لزوم له ،خصوصاً يف أوساط املس ِّنني ،املحتوية عىل
طياته خطر تناول
من ِّومات مه ِّدئة ومضادات للقلق ،يحمل يف َّ
(((4
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جرعات زائدة من املستحرضات الصيدالنية التي تحتوي عىل هذه
مم يؤ ِّدي إىل آثار سلبية وتفاعالت س ِّمية.
املوادَّ ،
جميع الحكومات إىل أن تظلَّ متيقِّظة
التوصية  :7تدعو الهيئ ُة
َ
تجاه عواقب إساءة استعامل البنزوديازيبينات وتناول جرعات
السن.
زائدة منها ،خصوصاً يف أوساط املرىض املتق ِّدمني يف
ِّ
وت ُّ
ُ
الحكومات عىل أن تراقب عن كثب مستويات استهالك
ُحث
البنزوديازيبينات وتضمن إصدار وصفاتها وفقاً للمامرسات الطبية
السليمة وطبقاً لالستخدام الرشيد للمؤ ِّثرات العقلية.

السالئف
 –770نجحت الدول ،منذ بدء نفاذ اتفاقية سنة  ،1988يف
الح ِّد كثرياً من ترسيب املواد الخاضعة للمراقبة من قنوات
التجارة الدولية إىل منتجي املخ ِّدرات بصورة غري مرشوعة.
ولغرض مواصلة الدعم املق َّدم لرصد التجارة املرشوعة يف
السالئف الكيميائية ومنع ترسيبها إىل قنوات غري مرشوعة،
أنشأت الهيئة أدوات إلكرتونية مثل نظام اإلشعارات السابقة
للتصدير باالتصال الحاسويب املبارش ( )PEN Onlineونظام
اإلخطار بحوادث السالئف (.)PICS
جميع الحكومات عىل االستفادة من نظام
التوصية ُ :8ت َح ُّث
ُ
اإلشعارات السابقة للتصدير باالتصال الحاسويب املبارش ونظام
اإلخطار بحوادث السالئف من أجل تحسني رصد التجارة الدولية
يف السالئف وللتبادل اآلين للمعلومات االستخبارية عن األنشطة
غري املرشوعة ذات الصلة.
تتلق عمليات املراقبة ورصد التحركات املحلية
 –771مل
َّ
للسالئف الكيميائية واستعاملها النهايئ عىل املستوى الوطني
حاليا تشمل ظهور مواد
اهتامماً كافياً .وهناك تح ِّديات أخرى ًّ
كيميائية بديلة غري خاضعة للمراقبة ،مبا يف ذلك “السالئف
املح َّورة” ،وتزايد تعقُّد وتن ُّوع عمليات صنع املخ ِّدرات
االصطناعية غري املرشوعة وا ِّتساع نطاقها .وعىل الدول مسؤولية
مشرتكة عن اعتامد اسرتاتيجية استرشافية ملعالجة أوجه القصور
سيام يف ما يتعلق باملواد الكيميائية غري
يف النظام القائم ،وال َّ
الخاضعة للمراقبة.
التوصية  :9بالنظر إىل التط ُّورات الجديدة ،ينبغي للحكومات أن
ت َّتخذ اإلجراءات التالية:
(أ) االستفادة من الفرصة التي تتيحها الدورة
االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة املخ ِّدرات العاملية
إلعادة التأكيد عىل أهمية مراقبة السالئف باعتبار ذلك عنرصاً
وقائيا يف ِّأي اسرتاتيجية متوازنة ملراقبة املخ ِّدرات؛
ًّ

(ب) جعل قطاع الصناعة رشيكاً بالغ األهمية يف منع
ترسيب املواد الكيميائية ،وإضفاء طابع رسمي عىل االلتزام
بهذه الرشاكات؛
(ج) التأ ُّكد من مدى فعالية النظم الوطنية للتنظيم
الرقايب والعمل عىل س ِّد ثغراتها؛
(د) كفالة أن تقوم سلطات إنفاذ القانون بالتح ِّري
عن الضبطيات والشحنات املوقوفة ومحاوالت الترسيب من
أجل تحديد مصادر الترسيب والتنظيامت اإلجرامية الضالعة يف
تتوصل إليها عامليا ملنع ِّأي
تلك األنشطة ،وأن تع ِّمم النتائج التي َّ
عمليات ترسيب يف املستقبل باستخدام نفس األساليب.

املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة
 –772تن ِّوہ الهيئة بالتعاون بني منظمة الصحة العاملية ومكتب
األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية عىل وضع معايري ُتر ِّتب
ات العقلية الجديدة التي ينبغي أن تكون
من حيث األولوية املؤ ِّثر ِ
موضع فحص دقيق بشأن إمكانية دراستها والنظر يف إمكانية
إخضاعها للمراقبة الدولية .وإضاف ًة إىل جدولة املؤ ِّثرات النفسانية
الجديدة عىل املستوى الدويل ،تواصل البلدان إخضاع املؤ ِّثرات من
هذا القبيل للمراقبة الوطنية .واملؤ ِّثرات النفسانية الجديدة هي
أيضاً موضوع عدد متزايد من االجتامعات واملؤمترات عىل صعيد
يتأت بعد وضع اسرتاتيجيات ف َّعالة يف هذا
العامل؛ ومع ذلك ،مل َّ
الشأن .وما انف َّكت التح ِّديات التي تطرحها هذه املواد وتن ُّوع
أسواق التعاطي املتاحة لها تتزايد ،مع ارتفاع عدد البالغات عن
املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة باعتبارها سبباً لحاالت الطوارئ يف
املستشفيات والوفيات.
جميع الحكومات عىل االستفادة
تشجع الهيئ ُة
َ
التوصية ِّ :10
من القرارات ذات الصلة الصادرة عن املجلس االقتصادي
واالجتامعي ولجنة املخ ِّدرات ،ومن الخربات اإلقليمية وخربات
الدول األعضاء كل عىل حدة ،وعىل اغتنام الفرصة التي تتيحها
الدورة االستثنائية املقبلة للجمعية العامة من أجل استكشاف
ووضع تدابري تنظيمية عملية وواقعية لحامية األفراد واملجتمع
املرضة الناجمة عن املؤ ِّثرات النفسانية
بأجمعه من اآلثار
َّ
ُّ
وتحث الهيئ ُة أيضاً
جميع الحكومات عىل االستفادة
الجديدة.
َ
الكاملة من الشبكة العاملية ملراكز االتصال التابعة ملرشوع
“آيون” ومن برنامج االتصال “آيونيكس” ذي الصلة ،اللذين
يدعامن التعاون العمليايت بني الحكومات لغرض منع وصول
وتكرر الهيئة
املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة إىل أسواق االستهالكِّ .
كذلك تأكيدها عىل أهمية الوقاية األولية لحلِّ املشاكل التي
تطرحها املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة.
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تعزيز االتِّساق يف تطبيق االتفاقيات الدولية
ملراقبة املخ ِّدرات
 –773ال تزال أفريقيا أحد مراكز العامل الرئيسية لالتِّجار
باملخ ِّدرات .وإذا كانت منطقة غرب أفريقيا ُتستخ َدم يف العادة
لالتِّجار مبخ ِّدرات مثل الكوكايني نحو أوروبا ،فإنَّ هذه املنطقة
دون اإلقليمية ُح ِّددت أيضاً كمصدر للمنشِّ طات األمفيتامينية.
وعالوة عىل ذلك ،تتزايد أهمية رشق أفريقيا كمنطقة عبور
للهريوين األفغاين .وشملت التط ُّورات األخرية يف القارة أيضاً
محليا يف بعض البلدان ،وخصوصاً يف
تزايداً يف تعاطي املخ ِّدرات ًّ
أوساط الشباب.
التوصية  :11تطلب الهيئة من الحكومات تعزيز التعاون اإلقليمي
والتشارك يف املعلومات سعياً إىل استهداف دروب االتِّجار املعروفة
أو املستج َّدة ،ودعم األمن يف جميع أنحاء املنطقة ومكافحة تزايد
تعاطي املخ ِّدرات.
 –774ما زالت مع َّدالت تعاطي املخ ِّدرات بالحقن يف أوروبا
الرشقية ترتفع دون هوادة وقد بلغت اآلن ما يقارب خمسة
املتوسط العاملي .ووفقاً لربنامج األمم املتحدة املشرتك
أضعاف
ِّ
بشأن األيدز وفريوسه ،فإ َّن ث ُلث سكَّان العامل الذين أصيبوا بعدوى
فريوس األيدز عن طريق حقن املخ ِّدرات هم من سكَّان هذه
املنطقة دون اإلقليمية.
ِ
الحكومات يف هذه املنطقة بأن
التوصية  :12تويص الهيئ ُة
تطبق آليات الوقاية لغرض الثني عن تعاطي املخ ِّدرات بالحقن.
ِّ
ً
وينبغي أيضا توفري مرافق العالج للمصابني باألمراض ذات الصلة
باملخ ِّدرات ،فض ًال عن توفري برامج شاملة إلعادة التأهيل بقصد
تيسري التوقف عن تعاطي املخ ِّدرات والشفاء منه وإعادة إدماج
متعاطي املخ ِّدرات يف املجتمع.
 –775تالحظ الهيئة التدابري التي ا َّتخذتها أفغانستان بشأن
التعاون اإلقليمي والدويل يف محاولة منها للتص ِّدي ملخاطر
املخ ِّدرات التي يواجهها البلد .وقد التزمت الحكومة أيضاً بتنفيذ
مبادرات مثل برامج توفري مصادر بديلة لكسب الرزق .ومع
أنَّ آخر دراسة استقصائية عن خشخاش األفيون أجراها مكتب
األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية تفيد برتاجع املساحات
املزروعة عىل نحو غري مرشوع يف عام  2015إىل ح ِّدها األدىن منذ
عام  ،2001فإنَّ الهيئة تعرب عن قلقها املستمر تجاه الزراعة غري
املرشوعة لخشخاش األفيون ،وإنتاج املخ ِّدرات واالتِّجار بها داخل
البلد ،مبا يف ذلك القلق تجاه زراعة الق َّنب بصورة غري مرشوعة.
التوصية  :13تدعو الهيئ ُة حكوم َة أفغانستان إىل مواصلة بذل
جهودها ملكافحة محاصيل املخ ِّدرات غري املرشوعة ،وإنتاج

املهربة،
املخ ِّدرات وصنعها غري املرشوعني ،واعرتاض املخ ِّدرات َّ
وتعزيز الوقاية من تعاطي املخ ِّدرات وتوفري العالج للمتعاطني
وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم يف املجتمع وتحقيق الشفاء
من تعاطي املخ ِّدرات .وتويص بأن يواصل الرشكاء الدوليون توفري
املساعدة ألفغانستان يف هذا الصدد.
مستجد ومثري للقلق يف أمريكا الشاملية يتعلق
َّ –776مثة اتجاه
ٌّ
بعدد األشخاص الذين نشأت لديهم حاالت ارتهان لشبائه األفيون،
تحدث غالباً عقب دورات عالجية باملس ِّكنات شبه األفيونية بنا ًء
عىل وصفات طبية .وقد أ َّدى هذا االرتهان إىل إساءة استعامل
شبائه األفيون ومخ ِّدرات أخرى ،مثل الهريوين ،مرصوفة بنا ًء عىل
سبب ارتفاعاً يف عدد الوفيات الناجمة عن
وصفات طبيةَّ ،
مم َّ
الجرعات الزائدة يف املنطقة.
التوصية ُّ :14
ِ
الحكومات عىل كفالة توفري التدريب
تحث الهيئ ُة
عىل أفضل املامرسات يف مجال إصدار الوصفات الطبية ورصفها
للجهات التي تصدر وصفات للمخ ِّدرات والقامئني عىل رصفها،
وخصوصاً فيام يتعلق باملس ِّكنات شبه األفيونية.
 –777يوجد يف قارة أمريكا الجنوبية ما يقارب مجموع
املساحات املزروعة عىل نحو غري مرشوع بشجرية الكوكا يف العامل.
سجلت بوليفيا (دولة–املتع ِّددة القوميات) وبريو انخفاضاً يف
وقد َّ
مجموع املساحات املزروعة بطريقة غري مرشوعة بشجرية الكوكا
سجلت كولومبيا يف تلك السنة ارتفاعاً
يف عام  .2014وبالعكسَّ ،
بنسبة  44يف املائة مقارنة بالسنة السابقة يف املساحة املزروعة
بشجرية الكوكا.
التوصية ُّ :15
ِ
الحكومات يف منطقة األنديز عىل زيادة
تحث الهيئ ُة
التشارك يف املعلومات وأفضل املامرسات ملكافحة وتقليص زراعة
محاصيل املخ ِّدرات غري املرشوعة .وينبغي للسلطات الكولومبية
أن تبحث عن السبل الكفيلة بعكس االتجاه السائد يف البلد،
وينبغي أيضاً لكل من بوليفيا (دولة–املتع ِّددة القوميات) وبريو
أن تضمنا استمرار انخفاض املساحات املزروعة بشجرية الكوكا.
ُ
الدول األطراف
تنص اتفاقية سنة  1961عىل أن ت َّتخذ
ُّ –778
يف االتفاقية التدابري الترشيعية واإلدارية الالزمة إلنفاذ أحكام
االتفاقية وتنفيذها ،وعىل قرص إنتاج املخ ِّدرات الخاضعة
للمراقبة وصنعها وتصديرها واستريادها وتوزيعها واالتِّجار بها
واستعاملها وحيازتها عىل األغراض الطبية والعلمية دون سواها.
وعىل نحو مامثل تقيض اتفاقية سنة  1971بأن تعتمد الدول
األطراف التدابري الترشيعية واإلدارية الالزمة إلنفاذ أحكام
َّ
واملنظامت
االتفاقية يف أقاليمها وأن تتعاون مع سائر الدول
الدولية عىل تحقيق أهداف االتفاقية.
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التقيد عىل النطاق
التوصية  :16تش ِّدد الهيئة عىل أهمية
ُّ
ُّ
جميع
وتحث
العاملي باملعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات
َ
الحكومات عىل إجراء تحليل دقيق لتنفيذ التزاماتها مبقتىض
املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات وكفالة عدم تعارض

ترشيعاتها الداخلية مع أحكام االتفاقيات الدولية التي تكون
أطرافاً فيها .وستواصل الهيئة رصد التط ُّورات املستج َّدة وهي
تتط َّلع إىل استمرار الحوار مع جميع السلطات حول تنفيذ
اتفاقيات مراقبة املخ ِّدرات.

(التوقيع)
فرينر سيب
الرئيس

(التوقيع)
برنار لريوا
املق ِّرر
(التوقيع)
أندريس فينغريوت
األمني

فيينا 13 ،ترشين الثاين/نوفمرب 2015

المرفق األول
المجموعات اإلقليمية ودون اإلقليمية المستخ َدمة
في تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخ ِّدرات لعام 2015
ترد أدناه قامئة باملجموعات اإلقليمية ودون اإلقليمية املستخ َدمة يف تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات لعام  ،2015مع 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

سيشيل
الصومال
غابون
غامبيا
غانا
غينيا
غينيا االستوائية
غينيا–بيساو
كابو فريدي
الكامريون
كوت ديفوار
الكونغو
كينيا
ليربيا
ليبيا
ليسوتو
مايل
مدغشقر
مرص
املغرب
مالوي
موريتانيا
موريشيوس
موزامبيق
ناميبيا
النيجر
نيجرييا
105
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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
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
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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
واي هاو

للعلوم الطبيعية) وعىل الصعيد الدويل (منظمة الصحة العاملية،
املعهد الوطني املعني بتعاطي املخ ِّدرات واملعهد الوطني
املعني بتعاطي الكحول واالرتهان لها يف الواليات املتحدة)،
منسق لسلسلة من حلقات العمل املشرتكة بني منظمة الصحة
ِّ
العاملية والصني بشأن السلوك املس ِّبب لإلدمان .عضو يف لجنة
الخرباء املعنية باملرشوع الوطني لخدمات الصحة العقلية يف
املجتمعات املحلية يف الصني .خبري استشاري إلعداد وتنفيذ
وتقييم قانون الصحة العقلية الصيني ،وإلعداد قانون ولوائح
مكافحة املخ ِّدرات يف الصني.

تلقَّى دع ًام لبحوثه من مختلف الهيئات عىل الصعيد الوطني
(وزارة الصحة ،وزارة العلم والتكنولوجيا ،املؤسسة الوطنية

(أ) انتخبه املجلس االقتصادي واالجتامعي يف  17ترشين الثاين/
نوفمرب .2014

ولد يف عام  .1957من مواطني الصني .أستاذ الطب النفيس
ونائب مدير معهد الصحة العقلية بجامعة وسط الجنوب
( ،)Central South Universityيف تشانغشا ،بالصني .مدير
مركز العوامل النفسية–االجتامعية وتعاطي مواد اإلدمان
والصحة إلقليم غرب املحيط الهادئ ،وهو مركز متعاون مع
حاليا رئيساً للجنة التعليم التابعة
منظمة الصحة العاملية .يعمل ًّ
لجمعية آسيا واملحيط الهادئ لبحوث الكحول واإلدمان ،ورئيس
رابطة الصني للوقاية من تعاطي املخ ِّدرات وعالجه ،ورابطة
نرش أكرث من  400مقالة أكادميية و 50كتاباً عن االرتهان للكحول
الصني لطب اإلدمان.
واملخ ِّدرات .ومن بحوثه األخرية املنشورة يف املجالت التي
بكالوريوس الطب ،جامعة إنهوي الطبية؛ شهادة ماجستري وشهادة يستعرضها األقران البحوث املختارة التالية“Longitudinal :
surveys of prevalence rates and use patterns of illicit
دكتوراه يف الطب النفيس ،جامعة هونان للطب الصيني.
drugs at selected high–prevalence areas in China from
لَّ
ً
تو سابقا مناصب اختصايص علمي بقسم تعاطي مواد اإلدمان1993 to 2000”, Addiction (2004); “Drug policy in China: ،
منظمة الصحة العاملية ،جنيف ()2000–1999؛ ومسؤول طبي progress and challenges”, Lancet (2014); “Transition of
بإدارة الصحة العقلية وتعاطي مواد اإلدمان ،منظمة الصحة China’s drug policy: problems in practice” Addiction
العاملية ،إقليم غرب املحيط الهادئ ،ورئيس الرابطة الصينية (2015); “Improving drug addiction treatment in
لألطباء النفسانيني ( .)2011–2008عضو يف اللجنة العلمية China”, Addiction (2007); “Stigmatization of people
االستشارية املعنية بالتنظيم الرقايب ملنتجات التبغ ،منظمة with drug dependence in China: a community–based
الصحة العاملية (ًّ .)2004–2000
حاليا ،عضو يف فريق الخرباء study in Hunan province”, Drug Alcohol Dependence
االستشاري املعني باالرتهان للمخ ِّدرات ومشاكل الكحول ،منظمة (2013); and “Drinking and drinking patterns and
الصحة العاملية ( –2006إىل اآلن)؛ ومسؤول االتصال الوطني health status in the general population of five areas of
للصني فيام ُّ
يخص تنفيذ خطة العمل اإلقليمية للح ِّد من الرضر ).China”, Alcohol & Alcoholism (2004
املرتبط بالكحول يف غرب املحيط الهادئ ،منظمة الصحة العاملية
( –2009إىل اآلن)؛ وعضو يف الفريق العامل املعني بتصنيف عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام (.)2015أ) عضو
مواد اإلدمان للتنقيح الحادي عرش للتصنيف الدويل لألمراض يف اللجنة املالية واإلدارية ( .)2015عضو يف اللجنة الدامئة املعنية
(التصنيف الدويل لألمراض– ،)11منظمة الصحة العاملية بالتقديرات (.)2015
( –2011إىل اآلن).
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ديفيد يت .جونسون
ولد يف عام  .1954من مواطني الواليات املتحدة .نائب رئيس
رشكة ستريلينغ غلوبال أوبريشنز؛ دبلومايس متقاعد .حائز عىل
خريج كلية
شهادة البكالوريوس يف االقتصاد من جامعة إميوري؛ ِّ
الدفاع الوطني يف كندا.
موظف دبلومايس يف الخارجية األمريكية ( .)2011–1977أمني
مساعد يف مكتب الشؤون الدولية للمخ ِّدرات وإنفاذ القوانني،
وزارة الخارجية األمريكية ( .)2011–2007نائب رئيس البعثة
( )2007–2005والقائم باألعامل املؤ َّقت ( )2005–2003يف
منسق الشؤون األفغانية
سفارة الواليات املتحدة يف لندنِّ .
للواليات املتحدة ( .)2003–2002سفري الواليات املتحدة لدى
منظمة 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 لوزارة الخارجية ( .)1995–1993القنصل
العام للواليات املتحدة ،فانكوفر ( .)1993–1990معاون مدقِّق
للصندوق االستئامين الوطني ،مكتب املراقب املايل للعملة ،وزارة
الخزانة بالواليات املتحدة (.)1977–1976
عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام  .)2012عضو
يف اللجنة املالية واإلدارية (منذ عام  .)2012رئيس اللجنة املالية
واإلدارية (.)2014

برنار لريوا
ولد يف عام  .1948من مواطني فرنسا .نائب فخري للم َّدعي العام،
ومدير املعهد الدويل لبحوث مكافحة األدوية املز َّيفة.
شهادات يف القانون من جامعة كان ،ومعهد زاربروكني للدراسات
خريج مدرسة القضاة
األوروبية ،أملانيا ،وجامعة باريس العارشةِّ .
الفرنسية الوطنية (.)1979
َّ
تول سابقاً مناصب نائب امل َّدعي العام مبحكمة استئناف
فرساي .2013–2010 ،مستشار قانوين أقدم ،مكتب األمم
املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية ( .)2010–1990مستشار
مسؤول عن الشؤون الدولية والترشيعية والقانونية لدى الهيئة
الفرنسية الوطنية لتنسيق شؤون املخ ِّدرات (.)1990–1988
متخصص يف قضايا املخ ِّدرات ،محكمة أفري العليا
قايض تح ِّريات
ِّ
( .)1988–1979رئيس برنامج املساعدة القانونية ،مكتب األمم
ومنسق فريق الخرباء
املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية،
ِّ
القانونيني الالمركزي ،بوغوتا وطشقند وبانكوك (.)2010–1990
قائد فريق املساعدة القانونية ملساعدة حكومة أفغانستان يف
عملية صياغة قانون مكافحة املخ ِّدرات الجديد .2004 ،شارك
يف تأليف الدراسة التحضريية لقانون استحداث الحكم بعقوبة
الخدمة املجتمعية كبديل لعقوبة السجن يف فرنسا ( .)1981شارك

يف إنشاء منظمة “استقبال إيسون” (“،)”Essonne Accueil
وهي منظمة غري حكومية توفِّر خدمات العالج ملدمني
املخ ِّدرات ( .)1982عضو الوفد الفرنيس يف املفاوضات الختامية
بشأن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتِّجار غري املرشوع
باملخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية لسنة  .1988رئيس فريق الدراسة
املعني باالتِّجار يف الكوكايني يف أوروبا ،مجلس أوروبا (.)1989
مؤلِّف التقرير الذي أفىض إىل إنشاء أول لجنة تنسيق سياسية
أوروبية ملكافحة املخ ِّدرات ( .)1989رئيس الفريق املشرتك بني
البنك الدويل ومكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية
(مبادرة اسرتداد املوجودات املرسوقة) الذي َّ
نظم عملية تجميد
املوجودات التي رسقها الدكتاتور السابق جان–كلود دوفالييه يف
ثم اسرتدادها يف سويرسا (.)2008
هايتي َّ
ِّ
منظم برنامج التع ُّلم مدى الحياة بشأن مكافحة االتِّجار باملخ ِّدرات
املوجه إىل أعضاء الهيئة القضائية الفرنسية ،يف املدرسة
وإدمانهاَّ ،
الوطنية الفرنسية للهيئة القضائية ( .)1994–1984محارض يف
دراسات الطب النفيس العليا يف مجال الخربة واملسؤولية يف الطب
الجنايئ ،كلية الطب ،جامعة جنوب باريس ( .)1990–1983محارض
يف مجال العمل االجتامعي ،جامعة باريس .)1988–1984( 13
محارض ملنهاج السنة الثانية ملاجستري األمن والقانون الدويل العام،
جامعة جان موالن ليون .)2013–2005( 3
عضو يف املجلس التنفيذي للقسم الدويل للرابطة الوطنية
ألخصائيي محكمة املخ ِّدرات ( .)2006عضو خارجي يف مجلس
إدارة املركز الفرنيس لرصد املخ ِّدرات وإدمانها ( .)2013عضو
لجنة تقرير رينود (.)2013
تشمل منشوراته املختارة ما ييل“Le travail au profit :
de la communauté, substitut aux courtes peines
d’emprisonnement”, Revue de science criminelle et de
droit comparé, No. 1 (Sirey, 1983); Drogues et drogués,
École nationale de la magistrature, studies and
research (1983); Étude comparative des législations et
des pratiques judiciaires européennes face à la drogue
;)(Commission of the European Communities, 1991
Ecstasy, Inserm Collective Expertise series (Editions
Inserm, 1997); The International Drug Control System,
in cooperation with Cherif Bassiouni and J. F. Thony,
in International Criminal Law: Sources, Subjects
;)and Contents (Martinus Nijhoff Publishers, 2007
Routledge Handbook of Transnational Criminal Law,
).Neil Boister and Robert Curie, eds. (Routledge, 2014
عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات (منذ عام (.)2015ب)
ِّ
مقرر الهيئة (.)2015
ِّ
(ب)

انتخبه املجلس االقتصادي واالجتامعي يف  23نيسان/أبريل .2014

المرفقان 111

ريتشارد ب .ماتيك
ولد يف عام  .1955من مواطني أسرتاليا .أستاذ دراسات املخ ِّدرات
والكحول يف املركز الوطني لبحوث املخ ِّدرات والكحول ،كلية
الطب ،جامعة نيو ساوث ويلز؛ أستاذ علوم الدماغ ،جامعة
نيو ساوث ويلز؛ زميل بحوث رئييس ،املجلس الوطني للبحوث
الصحية والطبية لحكومة أسرتاليا ( ،)2017–2013وطبيب نفساين
مسجل.
رسيري َّ
بكالوريوس علوم (علم النفس) ،بدرجة الرشف األوىل ،جامعة
نيو ساوث ويلز1982 ،؛ ماجستري علم النفس (الرسيري) ،جامعة
نيو ساوث ويلز1989 ،؛ دكتوراه يف الفلسفة ،جامعة نيو ساوث
ويلز1988 ،؛ شهادة يف الترشيح العصبي ،علم الترشيح ،جامعة
نيو ساوث ويلز.1992 ،
مدير البحوث باملركز األسرتايل الوطني لبحوث املخ ِّدرات
والكحول ( ،)2001–1995ومدير تنفيذي باملركز األسرتايل الوطني
لبحوث املخ ِّدرات والكحول ،كلية الطب ،جامعة نيو ساوث ويلز
( .)2009–2001عضو يف لجنة الخرباء االستشارية األسرتالية
الوطنية املعنية باملخ ِّدرات غري املرشوعة ( ،)2004–2002وفريق
الخرباء االستشاري الوطني األسرتايل املعني بعقار النالرتيكسون
الحقن
الثابت اإلطالق ( ،)2004–2002ولجنة املراقبة يف مركز َ
تحت اإلرشاف الطبي التابع لديوان رئاسة وزراء حكومة نيو
ساوث ويلز ( ،)2004–2003والفريق العامل املعني بالعقاقري
املحسنة لألداء واملظهر ،التابع للمجلس الوزاري األسرتايل
ِّ
املعني باسرتاتيجية املخ ِّدرات ( ،)2005–2003ولجنة الخرباء
االستشارية املعنية بالق َّنب والصحة ،التابعة لإلدارة األسرتالية
الحكومية للصحة والشيخوخة ( ،)2006–2005وفريق خرباء نيو
ساوث ويلز االستشاري املعني باملخ ِّدرات والكحول التابع لوزير
الصحة لحكومة نيو ساوث ويلز ( ،)2013–2004واملجلس
الوطني األسرتايل املعني باملخ ِّدرات إلسداء املشورة إىل رئيس
الوزراء ( ،)2010–2004وفريق إعداد املبادئ التوجيهية التقنية
بشأن العالج الصيدالين لالرتهان لشبائه األفيون املشرتك بني
منظمة الصحة العاملية ومكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات
والجرمية ( ،)2008–2004والتحالف االسرتايل للبحوث املعني
باألطفال والشباب (.)2015–2005
عمل يف خدمة مجلس التحرير واملجلس التنفيذي ملجلة
“ ،)2005–1994( ”Drug and Alcohol Reviewوبصفة نائب
محرر
محرر ()2000–1995
ومحرر تنفيذي (ِّ .)2005–2000
ِّ
ِّ
مساعد يف مجلة “ ”Addictionالدولية التي يستعرضها األقران
محرر يف فريق كوترشان االستعرايض املعني
(ِّ .)2005–1995
باملخ ِّدرات والكحول ( .)2003–1998أ َّلف أكرث من  280كتاباً
محررة بشأن تعاطي مواد اإلدمان ،واإلدمان،
وفص ًال يف مجلدات َّ
والعالج ،وأجرى استعراض أقران ملقاالت يف مجالت أكادميية تناولت
هذه املواضيع .وتشمل أحدث مقاالته ما ييل“Buprenorphine :
maintenance versus placebo or methadone maintenance
for opioid dependence”, “Young adult sequelae of

adolescent cannabis use” and “The Pain and Opioids
IN Treatment study: characteristics of a cohort using
”.opioids to manage chronic non–cancer pain
وبحثيا من وزارة الصحة لحكومة أسرتاليا؛
أكادمييا
تلقَّى دع ًام
ًّ
ًّ
ووزارة الصحة لحكومة نيو ساوث ويلز؛ والصندوق األسرتايل
الوطني لبحوث إنفاذ قوانني املخ ِّدرات؛ ومؤسسة إعادة التأهيل
والتثقيف بشأن الكحول؛ ومكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات
والجرمية؛ ومعهد الواليات املتحدة الوطني لشؤون تعاطي
املخ ِّدرات؛ ومجلس البحوث األسرتايل؛ واملجلس الوطني للبحوث
الصحية والطبية التابع للحكومة األسرتالية.
عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات (منذ عام (.)2015ج)
ِّ
عضو يف اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات (.)2015

أليخاندرو موهار بيتانكور
ولد 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 املكسيكية ()1980؛
دراسات عليا يف علم األمراض الترشيحي ،املعهد الوطني لعلوم
التغذية ( ،)1985وماجستري يف العلوم ( ،)1986ودكتوراه يف
العلوم يف علم األوبئة ( ،)1990كلية هارفرد للصحة العمومية.
وبحثيا من املجلس الوطني للعلوم
أكادمييا
تلقَّى دع ًام
ًّ
ًّ
والتكنولوجيا ومن املؤسسة املكسيكية للصحة .رئيس إدارة
علم األوبئة ( ،)1989–1988ونائب مدير إدارة البحوث الطبية
الرسيرية ( ،)1999–1993ومدير إدارة البحوث (،)2003–1999
باملعهد الوطني لبحوث الرسطان يف املكسيك .محارض ومعاون
بحوث ،كلية هارفرد للصحة العمومية ( .)1990–1988محارض
ومدير اإلرشاف عىل أطروحات املاجستري والدكتوراه ،كلية الطب،
منسق
الجامعة الوطنية املستقلة املكسيكية (منذ عام ِّ .)1991
وحدة بحوث الطب األحيايئ بشأن الرسطان ،معهد البحوث
الطبية األحيائية ،الجامعة الوطنية املستقلة املكسيكية (.)1998
ومبسطة ،نرش  70منها يف مجالت
له أكرث من  110مؤ َّلفات علمية َّ
مفهرسة ،ومنها ما ييل“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
(ج)
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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
حصل عىل ع َّدة جوائز تقديرية ،منها ما ييل :جائزة ميغيل أوتريو
لبحوث الطب الرسيري ،من مجلس الصحة العامة ()2012؛
واملرتبة الثالثة ألفضل األعامل العلمية يف االقتصاديات الصيدالنية،
من الكلية املكسيكية لالقتصاديات الصيدالنية والجمعية الدولية
لالقتصاديات الصيدالنية وبحوث متحيص النتائج الطبية ،فرع
املكسيك ( .)2010عضو يف مجموعة أكرث ثالمثائة قائد نفوذا
 Wيف املكسيك؛ حاز عىل تقدير ملشاركته يف اجتامع الفريق
االستشاري املعني بالعمليات االسرتاتيجية بشأن الصحة العاملية
التابع للجمعية األمريكية ملكافحة الرسطان ()2009؛ عضو يف
مجلس محافظي الجامعة الوطنية املستقلة املكسيكية ()2008؛
متيز إدوارد الروك تينكر لألستاذ الزائر ،جامعة
حائز عىل وسام ُّ
ستانفورد ()2000؛ عضو الفريق االستشاري الخارجي لتقرير
املكسيك عن العوامل املح ِّددة االجتامعية الخاصة بالصحة
()2010؛ عضو هيئة املح َّكمني لجائزة آرون ساينس السنوية
لبحوث طب األطفال ،مستشفى فيديريكو غوميس لألطفال يف
املكسيك ورابطة “الجرنال والليسانسيادو آرون ساينس غارسا”
()2010( )General y Lic. Aarón Sáenz Garza, A.C؛ عضو
الفريق االستشاري للعمليات االسرتاتيجية بشأن الصحة العاملية
التابع للجمعية األمريكية ملكافحة الرسطان ()2010؛ حائز عىل
شهادة تقديرية لإلنجاز عن اإلخالص وااللتزام يف العمل فيام يتعلق
بوضع خطة وطنية ملكافحة الرسطان يف املكسيك ،من الجمعية
األمريكية ملكافحة الرسطان ()2006؛ عضو يف اللجنة العلمية
للرابطة املكسيكية الختصايص علم األمراض (.)1995–1993
عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام  .)2013عضو
يف اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات (منذ عام  .)2014نائب
رئيس اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات (.)2015

جاغجيت بافاديا
خريج بدرجة الرشف يف
ولد يف عام  .1954من مواطني الهندِّ .
اللغة اإلنكليزية ( ،)1974جامعة دكا .بكالوريوس يف القانون
من جامعة دلهي ( ،)1988شهادة ماجستري يف اإلدارة العمومية،
املعهد الهندي لإلدارة العمومية ( .)1996أكمل أطروحة عن
“مصادرة املمتلكات مبقتىض قانون املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية
لعام  ،”1985لغرض إكامل شهادة املاجستري.
َّ
تول ع َّدة مناصب رفيعة يف دائرة الرضائب الهندية عىل مدى
 35عاماً لدى حكومة الهند ،شملت وظيفة مفوض الهند لشؤون
املخ ِّدرات باملكتب املركزي لشؤون املخ ِّدرات ()2012–2006؛
ومفوض الشؤون القانونية ()2005–2001؛ وكبري مسؤويل الرقابة
مبؤسسة متويل القوى الكهربائية ()2001–1996؛ ومستشار
تدريب الجامرك يف ملديف ،منتدب من أمانة الكومنولث

()1995–1994؛ ونائب مدير مكتب مراقبة املخ ِّدرات
()1994–1990؛ وكان يشغل عند التقاعد وظيفة كبري مفويض
الجامرك بالدائرة املركزية لرضائب اإلنتاج والخدمات ،مدينة
ناغبور ،يف عام .2014
املتميزة
تلقَّى شهادة تقدير رئاسية لسجله يف الخدمات
ِّ
االستثنائية ،مبناسبة يوم الجمهورية ( ،)2005نرش يف الجريدة
الرسمية االستثنائية للهند (.)Gazette of India Extraordinary
عضو يف الوفد الهندي إىل لجنة املخ ِّدرات ،فيينا ()2012–2007؛
ق َّدم القرارين  )2008( 15/51و ،)2010( 12/53اللذين
اعتمدتهام لجنة املخ ِّدراتَّ ،
ونظم حدثاً
جانبيا عىل هامش
ًّ
دورة اللجنة ( ،)2011عرض فيه املسائل التي ينطوي عليها
النقل غري املرشوع لبذور الخشخاش إىل البلدان املنتجة
واملستوردة واملصدرة .وحرض بصفته ممثِّل السلطة الوطنية
املختصة اجتامعات فرقتي العمل الخاصتني مبرشوع بريزم
َّ
ونسق َّ
ونظم اجتامعاً حول
(،)2012–2006
كوهيجن
ومرشوع
َّ
مرشوع بريزم ومرشوع كوهيجن يف نيودلهي ( .)2008شارك يف
اجتامع رؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني املخ ِّدرات
(هونليا) ،آسيا واملحيط الهادئ ،املعقود يف بانكوك (،)2006
َّ
ونظم اجتامع هونليا ،آسيا واملحيط الهادئ ،املعقود يف مدينة
أغرا بالهند ( .)2011عضو يف فريق الخرباء االستشاري التابع
للهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات واملعني بجدولة املواد (،)2006
وعضو يف الفريق االستشاري املعني بوضع الصيغة النهائية
للمبادئ التوجيهية الصادرة من الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات
بشأن صوغ مدونة طوعية للمامرسات يف الصناعة الكيميائية
مقرر الدورة الحادية واألربعني للجنة الفرعية املعنية
(ِّ .)2008
باالتِّجار غري املرشوع باملخ ِّدرات واملسائل ذات الصلة يف الرشقني
األدىن واألوسط ،املعقودة يف َّ
عمن ()2006؛ رئيس الدورة
الثانية واألربعني للجنة الفرعية املذكورة ،املعقودة يف مدينة
أكرا بالهند ()2007؛ َّ
نظم اجتامع فريق الخرباء العامل املعني
بالسالئف والتابع ملبادرة ميثاق باريس ،املعقود يف نيودلهي
( ،)2011وشارك يف املؤمترين الدوليني املعنيني بإنفاذ قوانني
مراقبة املخ ِّدرات اللذين استضافتهام وكالة الواليات املتحدة
إلنفاذ قوانني املخ ِّدرات ،يف إسطنبول ( )2008ويف كانكون
باملكسيك (.)2001
عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات (منذ عام (.)2015د)
ِّ
النائب الثاين لرئيس اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات (.)2015

أحمد كامل الدين سمك
تخرج يف عام 1971
ولد يف عام  .1950من مواطني مرصَّ .
بدرجة الليسانس يف الحقوق والرشطة ،وعمل يف مجال مكافحة
املخ ِّدرات ألكرث من  35عاماً حتى أصبح مساعد الوزير لشؤون
الرشطة ورئيس اإلدارة العامة ملكافحة املخ ِّدرات يف مرص ،التي
(د)
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تأسست
تعترب أول منظمة يف العامل ملكافحة املخ ِّدرات ،حيث َّ
يف عام  .1929مستشار مستقل يف مجال مكافحة الجرمية
واملخ ِّدرات .حائز عىل وسام الرشف من الدرجة األوىل مبناسبة
احتفال الرشطة ( .)1992ساهم يف ع َّدة بعثات ،منها مث ًال بعثة
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
َّ
واملنظمة الدولية للرشطة
()1995؛ وفرنسا ،للتعاون بني مرص
الجنائية (اإلنرتبول) فيام يتعلق باملخ ِّدرات وغسل األموال
()1996؛ وفلسطني(،ه) للمشاركة يف حلقة عمل إقليمية ملكافحة
املخ ِّدرات ()1999؛ واململكة العربية السعودية ،للمشاركة يف
برنامج تدريبي متصل بقضايا املخ ِّدرات ()2001؛ واإلمارات
العربية املتحدة ،لتمثيل وزارة الداخلية يف الدورة السادسة
والثالثني للجنة املعنية باالتِّجار غري املرشوع باملخ ِّدرات ()2001؛
والجامهريية العربية الليبية(و) للمشاركة يف االحتفال باليوم
الدويل ملكافحة تعاطي املخ ِّدرات واالتِّجار غري املرشوع بها
()2002؛ وكينيا ،للمشاركة يف الدورتني الثانية عرشة والسابعة
عرشة ملؤمتر قادة 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 َّ
نظمته منظمة 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 إىل الخمسني للجنة املخ ِّدرات
()2007–2002؛ واململكة العربية السعودية ،بصفته عضوا ً يف
منظمة 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
ملكافحة املخ ِّدرات.
عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام  .)2012عضو
يف اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات ( 2012و 2014و.)2015

فرينر سيب
ولد يف عام  .1943من مواطني أملانيا .محام (جامعة هايدلربغ
بأملانيا ،وجامعة لوزان بسويرسا ،ومعهد الدراسات األوروبية يف
جامعة تورينو بإيطاليا).
(ھ) 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.
محل االسم “الجامهريية
حل االسم “ليبيا” َّ
(و) منذ  16أيلول/سبتمرب َّ ،2011
العربية الليبية” باعتباره االسم املخترص املستخدَم يف األمم املتحدة.

محارض مساعد يف القانون العام ،جامعة ريغنسبورغ
(َّ .)1977–1971
تول وظائف إدارية عليا يف ع َّدة وزارات اتحادية
( .)2008–1977رئيس قسم قانون املخ ِّدرات والشؤون الدولية
للمخ ِّدرات يف وزارة الصحة االتحادية ()2008–2001؛ مراسل دائم
ألملانيا يف فريق بومبيدو التابع ملجلس أوروبا ()2008–2001؛
مراسل قانوين ألملانيا يف قاعدة البيانات القانونية األوروبية بشأن
املخ ِّدرات ،لشبونة ()2008–2002؛ رئيس الفرقة العاملة األفقية
منسق
املعنية باملخ ِّدرات والتابعة لالتحاد األورويب ()2007؛ ِّ
الوفد األملاين إىل لجنة املخ ِّدرات (.)2009–2001
خبري استشاري لدى وزارة الصحة االتحادية األملانية ومفوض
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 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 .)2012
عضو يف اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات (.)2014–2012
مقرر الهيئة ( .)2013النائب األول لرئيس الهيئة ( .)2014رئيس
ِّ
الهيئة (.)2015

فريوج سومياي
ولد يف عام  .1953من مواطني تايلند .متقاعد من منصب األمني
العام املساعد إلدارة األغذية والعقاقري يف وزارة الصحة العامة
متخصص يف وبائيات
يف تايلند وخبري يف علم األدوية الرسيري
ِّ
املخ ِّدرات .أستاذ يف جامعة ماهيدول (منذ عام .)2001
بكالوريوس علوم يف الكيمياء ( )1976من جامعة تشيانغ ماي،
ودرجة بكالوريوس يف الصيدلة ( )1979من جامعة مانيال
املركزية .درجة ماجستري يف علم األدوية الرسيري ()1983
من جامعة تشواللونغكورن .تلقَّى تدريباً يف وبائيات تعاطي
املخ ِّدرات بجامعة سانت جورج يف لندن ( .)1989دكتوراه يف
سياسات الصحة وإدارة الشؤون الصحية ( )2009من املعهد
الوطني لإلدارة .عضو يف رابطة الصيدلة يف تايلند .عضو يف
جمعية علم األدوية والطب العالجي يف تايلند .عضو يف جمعية
علم السموم يف تايلند .أ َّلف تسعة كتب يف مجال الوقاية من
تعاطي املخ ِّدرات ومكافحتها ،منها ما ييلDrugging Drinks: :
Handbook for Predatory Drugs Prevention and Déjà
vu: A Complete Handbook for Clandestine Chemistry,
 .Pharmacology and Epidemiology of LSDكاتب عمود
يف مجلة  .Food and Drug Administration Journalتلقَّى
جائزة رئيس الوزراء يف مجال التثقيف بشأن املخ ِّدرات والوقاية
من تعاطيها (.)2005
عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام  .)2010عضو
ثم رئيسها
يف اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات (منذ عام َّ )2010
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( 2012و .)2014رئيس اللجنة املالية واإلدارية ( 2011و.)2013
النائب الثاين لرئيس الهيئة ( 2012و.)2014

رسي سورياوايت
ولدت يف عام  .1955من مواطني إندونيسيا .أستاذة ورئيسة قسم
السياسة العامة الطبية واإلدارة الطبية ،كلية الطب ،جامعة غادجا
مادا ،يوغياكارتا .وتشمل مؤهالتها العلمية الصيدلة ()1979؛
التخصص يف علم األدوية ()1985؛ الدكتوراه يف علم الحركيات
ُّ
الدوائية الرسيرية ()1994؛ شهادة يف السياسات الطبية (.)1997
محارضة يف علم األدوية/علم األدوية الرسيري (منذ عام )1980؛
مرشفة عىل أكرث من  150أطروحة ماجستري ودكتوراه يف مجاالت
السياسات الطبية ،واألدوية األساسية ،وعلم األدوية الرسيري،
واالقتصاديات الدوائية ،واإلدارة الصيدالنية.
عضو يف فريق الخرباء االستشاري للسياسات الطبية واإلدارة
الطبية التابع ملنظمة الصحة العاملية (منذ عام  .)1999عضو
يف املجلس التنفيذي للشبكة الدولية املعنية باالستعامل الرشيد
للعقاقري .عضو يف لجنة خرباء منظمة الصحة العاملية املعنية
باختيار األدوية األساسية واستعاملها ( 2002و 2003و2005
و .)2007عضو يف لجنة خرباء منظمة الصحة العاملية املعنية
باالرتهان للعقاقري ( 2002و .)2006عضو يف فرقة عمل مرشوع
األلفية التابع لألمم املتحدة املعنية بفريوس نقص املناعة البرشية/
متالزمة نقص املناعة املكتسب (األيدز) واملالريا والسل وفرص
الحصول عىل األدوية األساسية (فرقة العمل .)2005–2001( )5
خبرية استشارية يف برامج األدوية األساسية وترويج االستعامل
الرشيد لألدوية يف بنغالديش ( ،)2007–2006وكمبوديا
( ،)2008–2001والصني ( ،)2008–2006وفيجي (،)2009
وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية ( ،)2003–2001ومنغوليا
( ،)2008–2006والفلبني ( .)2007–2006خبرية استشارية
يف السياسات الدوائية وتقييم العقاقري يف كمبوديا (2003
و 2005و ،)2007والصني ( ،)2003وإندونيسيا (،)2006–2005
منسقة يف ع َّدة دورات تدريبية دولية يف
وفييت نام (ِّ .)2003
مجال السياسات الدوائية وترويج االستعامل الرشيد لألدوية،
منها دورات تابعة ملنظمة الصحة العاملية والشبكة الدولية يف
مجال االستعامل الرشيد لألدوية ( ،)2007–1994ودورات تدريبية
بشأن اللجان املعنية بالعقاقري واألساليب العالجية يف املستشفيات
( ،)2007–2001ودورات تدريبية دولية بشأن السياسات الدوائية
(.)2003–2002
عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات ( 2012–2007ومنذ عام
 .)2013عضو يف اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات (2011–2008
ثم رئيسة للجنة
ثم نائبة لرئيس اللجنة (َّ )2009
ومنذ عام َّ ،)2013
مقررة الهيئة
( 2010و .)2013نائبة رئيس الهيئة ( 2010وِّ .)2013
( 2011و .)2014النائبة األوىل لرئيس الهيئة (.)2015

فرانشيسكو إي .تومي
ولد يف عام  .1943من مواطني كولومبيا والواليات املتحدة.
بكالوريوس ودكتوراه يف االقتصاد .عضو أقدم يف األكادميية
الكولومبية للعلوم االقتصادية ،وعضو مراسل يف األكادميية امللكية
للعلوم األخالقية والسياسية (إسبانيا).
أستاذ يف جامعة تكساس ،وجامعة روساريو (بوغوتا) ،وجامعة
والية كاليفورنيا يف مدينة تشيكو .عمل ملدة  15عاماً يف إدارة
األبحاث يف البنك الدويل وإدارة األبحاث يف مرصف التنمية
للبلدان األمريكية .مؤسس ومدير مركز األبحاث والرصد املعني
باملخ ِّدرات والجرمية يف جامعة روساريو (آب/أغسطس – 2004
منسق األبحاث يف الربنامج العاملي
كانون األول/ديسمرب )2007؛ ِّ
منسق
ملكافحة غسل األموال وعائدات الجرمية ومتويل اإلرهاب؛ ِّ
املخدرات العاملي ،مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات
تقرير ِّ
والجرمية (آب/أغسطس  – 1999أيلول/سبتمرب )2000؛ باحث يف
دراسة مقارنة للمخ ِّدرات غري املرشوعة يف ستة بلدان ،معهد
األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتامعية ،جنيف (حزيران/
يونيه  – 1991كانون األول/ديسمرب )1992؛ زميل يف مركز وودرو
ويلسون الدويل للباحثني (آب/أغسطس  – 1996متوز/يوليه
منسق أبحاث ،برنامج أبحاث بشأن التأثري االقتصادي
)1997؛ ِّ
للمخ ِّدرات غري املرشوعة يف بلدان األنديز ،برنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ ،بوغوتا (ترشين الثاين/نوفمرب  – 1993كانون الثاين/
يناير .)1996
أ َّلف كتابني وشارك يف تأليف كتاب عن املخ ِّدرات غري املرشوعة يف
حرر أيضاً ثالثة مجلدات ،وكتب أكرث من
كولومبيا ومنطقة األنديزَّ .
 60مقال ًة يف مجالت أكادميية وفصوالً من كتب عن تلك املواضيع.
عضو يف مؤسسة فريدريش إبريت ،مرصد الجرمية َّ
املنظمة يف
أمريكا الالتينية والكاريبي (منذ عام  ،)2008ويف مجلس الخطة
العاملية بشأن الجرمية َّ
املنظمة التابع للمنتدى االقتصادي العاملي
(.)2014–2012
عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام .)2012
مقرر الهيئة ( .)2012عضو يف اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات
ِّ
( .)2013عضو يف اللجنة املالية واإلدارية ( 2014و.)2015

جالل توفيق
ولد يف عام  .1963من مواطني املغرب .رئيس املركز الوطني
ملنع وعالج وبحوث تعاطي املخ ِّدرات؛ مدير املرصد الوطني
للمخ ِّدرات واإلدمان باملغرب؛ مدير مستشفى الرازي الجامعي
لألمراض العقلية وأستاذ األمراض النفسية يف كلية الطب بالرباط.
دكتور يف الطب ،كلية الطب بالرباط ()1989؛ ودبلوم التخصص
يف الطب النفيس ()1994؛ ومحارض يف كلية الطب بالرباط (منذ
متخصص يف باريس يف مستشفى
عام  .)1995حصل عىل تدريب
ِّ
سانت آن لألمراض العقلية ومركز مارموتان ()1991–1990؛
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ويف جامعة جونز هوبكنز بصفة زميل باحث ومراقب رسيري
يف املعهد الوطني لشؤون تعاطي املخ ِّدرات (.)1995–1994
أجرى بحوثا يف جامعة بيتسربغ ()1995؛ وحصل عىل شهادات
بحوث املخ ِّدرات الرسيرية من كلية فيينا للبحوث الرسيرية
( 2001و.)2002
حاليا مناصب يف املغرب بصفة رئيس برنامج الح ِّد من
يشغل ًّ
الرضر ،يف املركز الوطني ملنع وعالج وبحوث تعاطي املخ ِّدرات؛
ومنسق التعليم وتدريب األطباء املقيمني ،مستشفى الرازي؛
ِّ
ومدير برنامج الدبلوم الوطني بشأن العالج والوقاية من تعاطي
املخ ِّدرات ،كلية الطب بالرباط؛ ومدير برنامج الدبلوم الوطني
يف الطب النفيس لألطفال بكلية الطب بالرباط ،وعضو يف اللجنة
املعنية بتعاطي املخ ِّدرات التابعة لوزارة الصحة.
املتوسط/
عىل الصعيد الدويل ،ممثِّل املغرب يف شبكة البحر
ِّ
فريق بومبيدو/مجلس أوروبا؛ مراسل دائم سابق لفريق
بومبيدو يف املغرب (مجلس أوروبا) بشأن الوقاية من تعاطي
املخ ِّدرات وبحوث تعاطي املخ ِّدرات ،وعضو سابق يف الفريق
املرجعي لألمم املتحدة بشأن فريوس نقص املناعة البرشية
وتعاطي املخ ِّدرات بالحقن .عضو مؤسس وعضو يف اللجنة
التوجيهية لرابطة الرشق األوسط وشامل أفريقيا للح ِّد من
الرضر؛ مدير مركز الرازي للمعارف لشامل أفريقيا ،التابع
لرابطة الرشق األوسط وشامل أفريقيا للح ِّد من الرضر؛ عضو
شبكة مينتور االستشارية العلمية الدولية (منع تعاطي
املخ ِّدرات يف أوساط الشباب)؛ مسؤول اتصال/خبري يف الوقاية
سابقاً يف مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية
(الشبكة املحلية لشامل أفريقيا)؛ عضو مؤسس يف شبكة
املتوسط (الفريق االستشاري املعني باأليدز والسياسات
البحر
ِّ
الخاصة بتعاطي املخ ِّدرات) التابعة ملجلس أوروبا ،وعضو يف
الفريق املرجعي لألمم املتحدة بشأن فريوس نقص املناعة
البرشية وتعاطي املخ ِّدرات بالحقن.
اضطلع بأدوار استشارية لدى مكتب منظمة الصحة العاملية
املتوسط ،ومكتب األمم املتحدة املعني
اإلقليمي لرشق البحر
ِّ
باملخ ِّدرات والجرمية ،ومؤسسات دولية أخرى ،وزماالت بحوث،
واملعهد الوطني لشؤون تعاطي املخ ِّدرات يف الواليات املتحدة .نرش
ع َّدة مؤ َّلفات يف مجال الطب النفيس وتعاطي الكحول واملخ ِّدرات.
عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام (.)2015ز) عضو
يف اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات (.)2015

راميوند يانس
خريج يف دراسات فقه
ولد يف عام  .1948من مواطني بلجيكاِّ .
اللغات الجرمانية ويف الفلسفة (.)1972
(ز)

انتخبه املجلس االقتصادي واالجتامعي يف  23نيسان/أبريل .2014

وزارة الخارجية البلجيكية :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
واملعني بالتعاون يف مجال سياسات العقاقري ،أثناء رئاسة بلجيكا
لالتحاد األورويب؛ مسؤول عن التنسيق الوطني لعملية التصديق
عىل اتفاقية املؤ ِّثرات العقلية لسنة  1971واتفاقية األمم املتحدة
ملكافحة االتِّجار غري املرشوع يف املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقلية
لسنة  1988وتنفيذهام ()1998–1995؛ مسؤول اتصال بني
وزارة الخارجية والرشطة الوطنية بشأن ضباط االتصال املعنيني
باملخ ِّدرات يف السفارات البلجيكية ()2005–2003؛ شارك يف
إطالق نظام إنذار مبكر ،من جانب اإلجراء املشرتك لالتحاد
األورويب بشأن العقاقري االصطناعية الجديدة ،لتنبيه الحكومات
إىل ظهور العقاقري االصطناعية الجديدة ()1999؛ ناشط يف إنشاء
آلية التعاون بشأن املخ ِّدرات بني االتحاد األورويب ومنطقة
أمريكا الالتينية والكاريبي ( .)1999–1997أ َّلف العديد من
املقاالت والخطب ،ومنها ما ييلThe future of the Dublin“ :
 )2004( ”Groupو“Is there anything such as a European
 .)2005( ”Union Common Drug Policyعضو يف الوفد
البلجييك إىل لجنة املخ ِّدرات ()2007–1995؛ وشارك 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 مجال
إنفاذ قوانني املخ ِّدرات من قِبل 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
اجتامعات املائدة املستديرة املشرتكة بني مكتب األمم املتحدة
املعني باملخ ِّدرات والجرمية وميثاق باريس ،يف بروكسل ()2003
وطهران واسطنبول ()2005؛ ويف اجتامعي الحوار الرفيع املستوى
بشأن املخ ِّدرات بني جامعة دول األنديز واالتحاد األورويب ،يف ليام
( )2005وفيينا (.)2006
عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام  .)2007عضو
يف اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات ( .)2010–2007عضو يف
مقرر
اللجنة املالية واإلدارية ( )2009–2007ورئيسها (ِّ .)2015
الهيئة ( .)2010النائب األول لرئيس الهيئة ( .)2011رئيس الهيئة
( 2012و.)2013
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ُن ْبذة عن الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات
الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات هي هيئة رقابية مستق َّلة شبه
قضائية ،أنشئت تعاهد ًّيا من أجل رصد تنفيذ املعاهدات الدولية
ملراقبة العقاقري .وكانت هناك َّ
منظامت سالفة لها يف إطار
املعاهدات السابقة بشأن مراقبة املخ ِّدرات ،يرجع تاريخها إىل
عهد عصبة األمم.

تركيبتها
تتأ َّلف الهيئة من ثالثة عرش عضواً ينتخبهم املجلس االقتصادي
واالجتامعي ويعملون بصفتهم الشخصية ال كمم ِّثلني لحكوماتهم.
وينتخب 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 يتح َّلون به من كفاءة وحياد وتن ُّزہ عن الغرض.
وي َّتخذ املجلس ،بالتشاور مع الهيئة ،كل الرتتيبات الالزمة لضامن
االستقالل 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 َّإل أمام الهيئة بشأن
تقديم تقاريرها عن املسائل الفنية .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 معنية مبراقبة املخ ِّدرات ،ال تقترص
عىل املجلس ولجنة املخ ِّدرات التابعة له ،بل تشمل أيضاً وكاالت
املتخصصة ذات الصلة ،وخصوصاً منظمة الصحة
األمم املتحدة
ِّ
العاملية .وهي تتعاون أيضاً مع هيئات خارج منظومة األمم
املتحدة ،وبخاصة املنظمة الدولية للرشطة الجنائية (اإلنرتبول)
واملنظمة العاملية للجامرك.

وظائفها
أرسيت وظائف الهيئة يف املعاهدات التالية :االتفاقية الوحيدة
للمخ ِّدرات لسنة  1961بصيغتها املع َّدلة بربوتوكول سنة 1972؛
واتفاقية املؤ ِّثرات العقلية لسنة 1971؛ واتفاقية األمم املتحدة
ملكافحة االتِّجار غري املرشوع يف املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات 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 املواد الكيميائية املستخ َدمة يف صنع
املخ ِّدرات بطريقة غري مرشوعة ،وتساعدها عىل منع ترسيب
تلك املواد إىل االتِّجار غري املرشوع؛
(ب) فيام يتعلق بصنع املخ ِّدرات واالتِّجار بها واستعاملها
بطريقة غري مرشوعة ،تح ِّدد الهيئة َمواطن الضعف يف نظم
املراقبة الوطنية والدولية ،وتسهم يف تصحيح تلك األوضاعَّ .
وتتول
الهيئة أيضاً مسؤولية تقييم املواد الكيميائية املستخ َدمة 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
للمؤ ِّثرات العقلية ،وترصد األنشطة املرشوعة املتعلقة بالعقاقري
من خالل نظام بيانات إحصائية ،بهدف مساعدة الحكومات عىل
تحقيق جملة أمور ،ومنها توازن بني العرض والطلب؛
وتشجع التدابري التي ت َّتخذها الحكومات ملنع
(ب) ترصد ِّ
ترسيب املواد التي يكرث استخدامها يف صنع املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات
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) تقيم حوارا ً مستم ًّرا مع الحكومات ملساعدتها عىل
التقيد 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 ما يبدو
أنَّه انتهاكات 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 أنَّه يجوز للهيئة
أن تن ِّبه األطراف املعنية إذا الحظت عدم اتِّخاذ التدابري الالزمة
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لعالج وضع خطري ،وأن تسرتعي اهتامم لجنة املخ ِّدرات واملجلس
	 :1992إضفاء املرشوعية عىل استخدام العقاقري لألغراض
االقتصادي واالجتامعي لذلك األمر .وكمالذ أخري ،تخ ِّول املعاهدات
غري الطبية
مقصـر
الهيئة أن تويص األطراف بوقف استرياد العقاقري من ِّأي بلد ِّ
 :1993أهمية خفض الطلب عىل املخ ِّدرات
أو تصدير العقاقري إليه أو كليهام .ويف كل األحوال ،تعمل الهيئة يف
تعاون وثيق مع الحكومات.
 :1994تقييم فعالية املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات
وتساعد الهيئة اإلدارات الوطنية عىل الوفاء بالتزاماتها مبوجب
 :1995إعطاء املزيد من األولوية ملكافحة غسل األموال
االتفاقيات .ولهذه الغاية ،تقرتح الهيئة تنظيم حلقات تدارس
وبرامج تدريبية إقليمية للمسؤولني اإلداريني عن مراقبة املخ ِّدرات
 :1996تعاطي املخ ِّدرات ونظام العدالة الجنائية
وتشارك يف تلك الحلقات والربامج.
	 :1997منع تعاطي املخ ِّدرات يف بيئة ت َّتسم برتويج
املخ ِّدرات غري املرشوعة
تقاريرها
	 :1998املراقبة الدولية للمخ ِّدرات :يف املايض والحارض
تقيض املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات بأن ُت ِع َّد الهيئة تقريراً
واملستقبل
ويتضمن التقرير السنوي تحلي ًال ألوضاع
سنو ًّيا عن أعاملها.
َّ
مراقبة املخ ِّدرات يف جميع أنحاء العامل ،يك تظل الحكومات عىل
 :1999التح ُّرر من األمل واملعاناة
علم باألوضاع القامئة واملحتملة التي قد تع ِّرض للخطر أهداف
املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات .وتلفت الهيئ ُة انتبا َه
 :2000فرط استهالك العقاقري الخاضعة للمراقبة الدولية
الحكومات إىل الثغرات و َمواطن الضعف يف املراقبة الوطنية ويف
	 :2001العوملة والتكنولوجيات الجديدة :التح ِّديات أمام
التق ُّيد بأحكام املعاهدات ،كام تق ِّدم اقرتاحات وتوصيات لتحسني
إنفاذ قوانني املخ ِّدرات يف القرن الحادي والعرشين
األوضاع عىل الصعيدين الوطني والدويل .ويستند التقرير السنوي
إىل املعلومات التي تق ِّدمها الحكومات إىل الهيئة وإىل كيانات
 :2002العقاقري غري املرشوعة والتنمية االقتصادية
األمم املتحدة وسائر َّ
منظامتها .كام تُستخدم فيه معلومات مق َّدمة
من خالل َّ
منظامت دولية أخرى ،مثل اإلنرتبول واملنظمة العاملية
	 :2003املخ ِّدرات والجرمية والعنف :التأثري عىل املستوى
للجامرك ،وكذلك من خالل َّ
املنظامت اإلقليمية.
الجزيئ
تتضمن
مفصلة،
ُيستكمل تقرير الهيئة السنوي بتقارير تقنية َّ
َّ
	 :2004تكامل اسرتاتيجيات خفض العرض والطلبِّ :
تخطي
بيانات عن الحركة املرشوعة يف تداول املخ ِّدرات واملؤ ِّثرات 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 واملؤ ِّثرات العقلية ،مبا يف ذلك منع ترسيبها
	 :2006العقاقري املراقبة دول ًّيا والسوق غري الخاضعة
إىل القنوات غري املرشوعة .عالوة عىل ذلك ،تقيض أحكام املادة 12
من اتفاقية سنة  1988بأن تق ِّدم الهيئة إىل لجنة املخ ِّدرات تقريراً
للتنظيم الرقايب
سنو ًّيا عن تنفيذ تلك املادة .وذلك التقرير ،الذي يق ِّدم عرضاً
 :2007مبدأ التناسب والجرائم املتصلة باملخ ِّدرات
لنتائج رصد السالئف واملواد الكيميائية التي يكرث استخدامها
يف الصنع غري املرشوع للمخ ِّدرات واملؤ ِّثرات العقليةُ ،ينرش أيضاً
	 :2008االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات :التاريخ
كملحق للتقرير السنوي.
واإلنجازات والتح ِّديات

خصص الفصل األول من التقرير السنوي ملسألة
ومنذ عام ُ ،1992ي َّ
مح َّددة تتعلق مبراقبة املخ ِّدرات تبدي بشأنها الهيئة استنتاجاتها
وتوصياتها من أجل اإلسهام يف املناقشات والقرارات املتعلقة
 :2010املخ ِّدرات والفساد
بسياسات مراقبة املخ ِّدرات عىل الصعيد الوطني واإلقليمي
ُّ
	 :2011التامسك والتفكك االجتامعيان واملخ ِّدرات غري
والدويل .وفيام ييل بيان باملواضيع التي عولجت يف التقارير
املرشوعة
السنوية السابقة:
 :2009الوقاية األولية من تعاطي املخ ِّدرات
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 :2012املسؤولية املشرتكة عن املراقبة الدولية للمخ ِّدرات
 :2013العواقب االقتصادية لتعاطي املخ ِّدرات
	 :2014اتِّباع نهج شامل ومتكامل ومتوازن يف التص ِّدي
ملشكلة املخ ِّدرات العاملية
ويحمل الفصل األول من تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات
لعام  2015عنوان “حامية صحة اإلنسان ورفاهه :التح ِّديات
والفرص يف مجال املراقبة الدولية للمخ ِّدرات”.
ويق ِّدم الفصل الثاين تحلي ًال لسري عمل النظام الدويل ملراقبة
املخ ِّدرات استناداً يف املقام األول إىل معلومات تطالب الحكومات
بتقدميها مبارشة إىل الهيئة وفقاً للمعاهدات الدولية ملراقبة

وينصب الرتكيز فيه عىل املراقبة عىل صعيد العامل
املخ ِّدرات.
ُّ
لجميع األنشطة املرشوعة ذات الصلة باملخ ِّدرات واملؤ ِّثرات
العقلية وكذلك املواد الكيميائية املستع َملة يف صنع تلك
املخ ِّدرات عىل نحو غري مرشوع.
ويعرض الفصل الثالث بعضاً من أهم التط ُّورات يف مجال تعاطي
املخ ِّدرات واالتِّجار بها ،والتدابري التي اتَّخذتها الحكومات
لتنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات من خالل التص ِّدي
لتلك املشاكل.
وجهتها
أ َّما الفصل الرابع فيق ِّدم التوصيات الرئيسية التي َّ
الهيئة إىل الحكومات ومكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات
والجرمية ومنظمة الصحة العاملية وسائر َّ
املنظامت الدولية
واإلقليمية املعنية.

منظومة األمم املتحدة وجهازا مراقبة املخ ِّدرات وأمانتهام
الجمعية العامة
املجلس االقتصادي
واالجتامعي
الهيئة الدولية
ملراقبة املخ ِّدرات

لجنة املخ ِّدرات

املكتب(أ)/أمانة الهيئة
املفتاح:

(أ)
(ب)

(ب)

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

الهيئ ُة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات هي الهيئ ُة الرقابية املستق َّلة 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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