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تصدير
أو ُّد ،يف هذا التصدير لتقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (الهيئة) لعام  ،2016أن أعرب عن تقديري للجهود
الج َّبارة التي ُبذلت فيام يتعلق بدورة الجمعية العامة االستثنائية الثالثني ،املنعقدة يف نيسان/أبريل .2016
فقد شهدنا خالل العامني املاضيني ما قام به املجتمع العاملي من دراسة متع ِّمقة للنجاحات التي تح َّققت
والتح ِّديات التي ووجهت يف التص ِّدي ملشكلة املخ ِّدرات العاملية ،وتشيد الهيئة بنتائج هذا العمل الشاق،
املبي يف الوثيقة الختامية للدورة االستثنائية الثالثني ،املعنونة “التزامنا املشرتك بالتص ِّدي ملشكلة
عىل النحو َّ
()1
املخ ِّدرات العاملية ومواجهتها عىل نحو ف َّعال”.
وتالحظ الهيئة أنَّ الدول األعضاء أ َّكدت يف الوثيقة الختامية عىل دور املعاهدات الدولية الثالث ملراقبة املخ ِّدرات
كأساس للتعاون الدويل ،وضامن توافر العقاقري املخ ِّدرة واملؤ ِّثرات العقلية لألغراض الطبية والعلمية ،ومنع زراعة
املخ ِّدرات غري املرشوعة واإلنتاج غري املرشوع للمخ ِّدرات ،والتص ِّدي لالتِّجار باملخ ِّدرات وتعاطيها .وقد أبدت
الحكومات عزمها عىل الوفاء بالتزاماتها املشرتكة بالتعاون عىل خفض الطلب والعرض ومنع الترسيب .ويف دورة
الجمعية العامة االستثنائية ،أ َّكد املجتمع الدويل من جديد عىل دور االتفاقيات املحوري ،وك َّرر التزامه بتنفيذها.
وترى الهيئة ،عىل الرغم من استمرار بعض الجهات الفاعلة يف الحديث عن رضورة “تحديث” املعاهدات
وأحكامها ،أنَّ نظام املراقبة الدولية للمخ ِّدرات ال يزال يتيح ً
هيكل حديثاً ومرناً ،قادراً عىل أن يل ِّبي االحتياجات
املتعلقة مبراقبة املخ ِّدرات عىل الصعيد العاملي يف الحارض واملستقبل.
ويف هذا السياق ،تهيب الهيئة بجميع الجهات املعنية وضع العلم والنهوج القامئة عىل أدلة يف صميم املناقشات
املتعلقة مبراقبة املخ ِّدرات .وترى الهيئة أنَّ الدور الذي أناطته بها املعاهدات يخ ِّول لها تحديد املدى الذي
تندرج فيه أنشطة التنفيذ عىل الصعيد الوطني يف إطار املرونة التي تسمح بها االتفاقيات .وتتيح االتفاقيات،
كام سبق أن أرشنا مراراً ،قدراً من املرونة عىل الصعيد الوطني ،وبخاصة فيام يتعلق بتحديد الجزاءات املناسبة،
مبا يف ذلك التدابري غري العقابية أو غري االحتجازية يف حالة الجرائم الصغرية ،ومنها عىل سبيل املثال حيازة
املخ ِّدرات لالستهالك الشخيص .غري أنَّ هناك حدوداً للمرونة؛ فهي ال تشمل تنظيم استعامل املخ ِّدرات ألغراض
غري طبية .وتواجه الدول األطراف حال ًّيا تح ِّديات تتعلق ببحث طبيعة ر ِّد الفعل عىل التط ُّورات الجارية يف بعض
البلدان التي تخالف املعاهدات بالسامح باستعامل املخ ِّدرات ألغراض غري طبية وتنظيم هذا االستعامل .وتُنا َقش،
يف إطار موضوع خاص يف الفصل الثاين من هذا التقرير ،اآلثار املحتملة للترشيعات يف عدد من الواليات القضائية
التي تسمح باستعامل الق َّنب يف أغراض غري طبية.
ً
مستقبل يف مجال مراقبة املخ ِّدرات عىل قدرة الدول األطراف عىل اإلقرار بأنَّ
ويعتمد نجاح التعاون الدويل
املعاهدات تؤ ِّكدً ،
أول وقبل كل يشء ،عىل احتياجات الفرد الصحية وحقوقه كإنسان .وتفرتض الهيئة ،بوصفها
الهيئة املعنية برصد تنفيذ املعاهدات ،إدراك الدول األطراف نفسها أنَّ عليها التزاماً تعاهد ًّيا بالوقاية من تعاطي
املخ ِّدرات والعالج منه والح ِّد من آثاره السلبية ،استناداً إىل مبادئ وأحكام االتفاقيات واإلعالنني السياسيني.
ُّ
وتظل حامية صحة اإلنسان ومصلحته الهدف األسايس لنظام املراقبة الدولية للمخ ِّدرات؛ وستواصل الهيئة التنويه
بجميع السياسات والربامج املتصلة باملخ ِّدرات التي تتص َّدى للتح ِّديات الراهنة بطريقة متوازنة ،مبا ي َّتفق مع
املعاهدات وباحرتام حقوق اإلنسان ،ودعم تلك السياسات والربامج.
ويتضمن تقري ُر الهيئة لهذا العام ً
فصل مواضيع ًّيا عن تعاطي املخ ِّدرات لدى النساء ،واالحتياجات الخاصة للنساء
َّ
اللوايت يتعاطني املخ ِّدرات وما يتع َّرضن له من أرضار بسبب ذلك .ويتناول الفصل االنتشار الوبايئ لتعاطي
املخ ِّدرات بني النساء ،والظروف االجتامعية واالقتصادية التي تكتنف مسائل من قبيل تعاطي املخ ِّدرات بالحقن.
ويف الغالب ،ال تحظى أرضار تعاطي املخ ِّدرات التي تتع َّرض لها النساء ،وآثار ذلك عىل املجتمعات ،بكثري من
الدراسة ،وق َّلام تُجمع بيانات مص َّنفة حسب نوع الجنس بشأن تعاطي املخ ِّدرات .كام أنَّ الدول األعضاء ال ترصد
املخصصات يف امليزانية لغرض مح َّدد هو الوقاية والعالج من االرتهان للمخ ِّدرات واضطرابات
ما يكفي من
َّ
أي مساعدة ويعانني يف صمت.
تعاطي مواد اإلدمان لدى النساء ،اللوايت غالباً ما ال َّ
يكن قادرات عىل الحصول عىل ِّ
(((

مرفق قرار الجمعية العامة دا.1/30-
iii

يغي التص ُّورات السائدة ويذ ِّكر الناس ،وال س َّيام
وتعتقد الهيئة أنَّ الفصل املواضيعي لهذا العام ميكن أن ِّ
واضعي السياسات ،بأهمية حامية حقوق النساء اللوايت يتعاطني املخ ِّدرات أو اللوايت ارتكنب جرائم مخ ِّدرات،
وحامية حقوق ُأرسهن.
ثت يف تصدير تقرير الهيئة السنوي لعام  2015عن روح االتفاقياتً ،
وقد تح َّد ُ
آمل أن تسعى الحكومات،
عند وضع نهوجها العملية إزاء التص ِّدي ملشاكل املخ ِّدرات عىل الصعيد املحيل ،إىل تحسني الصحة العامة ووضع
مامرسات وبرامج تُحرتم فيها حقوق اإلنسان احرتاماً ً
كامل .وينبغي التق ُّيد يف التدابري امل َّتخذة يف مجال العدالة
تنص عىل تدابري إنسانية
الجنائية للتص ِّدي لتعاطي املخ ِّدرات باحرتام األصول القانونية واإلقرار بأنَّ االتفاقيات ُّ
ومتناسبة للتص ِّدي لتعاطي املخ ِّدرات وجرائم املخ ِّدرات ،ومنها التدابري البديلة عن اإلدانة من خالل التعليم/
التثقيف والعالج ومتابعة الرعاية وإعادة التأهيل واإلدماج يف املجتمع .ويف هذا الصدد ،ال ينبغي اإلبقاء عىل
عقوبة اإلعدام يف جرائم املخ ِّدرات .وعالوة عىل ذلك ،فإنَّ أضعف فئات املجتمع هي التي غالباً ما تعاين أكرث
من غريها من تدابري إنفاذ القانون وجزاءات العدالة الجنائية املجحفة أو غري املالمئة أو غري املتناسبة.
ألي حكومة ،فإنه ال يجب أن يكون السعي
ومع أنَّ السالمة واألمن العا َّمني من األهداف البالغة األهمية بالنسبة ِّ
املتأصلة للفرد .وغني عن القول إنَّ األمر نفسه ينطبق عىل خفض الطلب:
إىل تحقيقهام عىل حساب الكرامة
ِّ
فمن غري الالئق اتِّخاذ تدابري لخفض الطلب تنتهك حقوق اإلنسان باسم مكافحة املخ ِّدرات ألنها تتعارض مع روح
ونص اتفاقيات مراقبة املخ ِّدرات ،التي تشمل أهدافها حامية الصحة واملصلحة عىل املستويني العام والفردي.
ِّ
ً
تحليل مح َّدثاً بشأن التط ُّورات يف مجال
ويتضمن تقرير هذه السنة ،إىل جانب التقرير السنوي عن السالئف،
َّ
ً
موجهة إىل الحكومات واملنظامت الدولية واإلقليمية املعنية.
املراقبة العاملية للمخ ِّدرات ،فضل عن توصيات َّ
ويف ضوء املناقشات حول دورة الجمعية العامة االستثنائية الثالثني ،تهدف توصيات الهيئة الواردة يف منشوراتنا
لعام  2016إىل مساعدة الدول عىل اتِّخاذ تدابري ف َّعالة وتنفيذ خطط شاملة للتص ِّدي للتح ِّديات املتصلة باملخ ِّدرات.
ويتضمن التقرير املتعلق بالسالئف )2(،عىل سبيل املثال ،إرشادات ومعلومات لتمكني الدول من تعزيز تبادل
َّ
املعلومات وتدعيم التعاون العمليايت املتع ِّدد األطراف وتنفيذ تدابري ملنع ترسيب املواد الكيميائية املستخ َدمة
يف صنع املخ ِّدرات بصورة غري مرشوعة.
ونسعى ،يف أعقاب دورة الجمعية العامة االستثنائية الثالثني ،سعياً حثيثاً إىل تحقيق الهدف التايل يف عام ،2019
بإجراء استعراض لتنفيذ اإلعالن السيايس وخطة العمل بشأن التعاون الدويل صوب اسرتاتيجية متكاملة ومتوازنة
ملواجهة مشكلة املخ ِّدرات العاملية .وتتط َّلع الهيئة ،يف السنوات الثالث القادمة وما بعدها ،إىل الدفاع عن التطبيق
العميل للمعارف القامئة عىل أدلة والتي من شأنها دعم الدول عىل أساس سليم فيام تبذله من جهود لحامية
صحة ومصلحة مواطنيها .ويحدوين األمل يف أن يساعد إصدار هذه التقارير السنوية عىل زيادة فهم عمل
أي أسئلة قد تكون لديها
الهيئة ومهامها .والدول األعضاء مدع َّوة كالعادة إىل التواصل مبارشة مع الهيئة بشأن ِّ
عن تنفيذ املعاهدات.

فرينر سيب
رئيس
الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات
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ملحوظات إيضاحية
مل ت ُؤ َخذ يف االعتبار عند إعداد هذا التقرير البيانات الواردة بعد  1ترشين الثاين/نوفمرب .٢٠١٦
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:
ثنايئ إيثيالميد حمض الليرسجيك
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–4 ،3امليثيلني ديوكيس ميثامفيتامني

MDMA
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الفصل األول
تعاطي المخ ِّدرات لدى المرأة

هناك إدراك متزايد ألهمية إدماج املنظور الجنساين
-1
عىل النحو املناسب يف صميم السياسات والربامج املتعلقة
باملخ ِّدرات .فقد روعيت االعتبارات الجنسانية يف اإلعالنني
()5
السياسيني لعامي  )3(1998و )4(،2009كام أولت الجمعية العامة
ولجنة املخ ِّدرات( )6اهتامماً متزايدا ً لهذا الجانب خالل السنوات
العرش املاضية .وباإلضافة إىل ذلك ،أكَّدت الجمعية العامة،
()7
يف قرارها بشأن خطة التنمية املستدامة لعام ،2030
عىل األهمية الحاسمة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.
ُ
الدول األعضاء ،يف الوثيقة الختامية لدورة الجمعية
وتُش َّجع
العامة االستثنائية الثالثني ،املنعقدة تحت عنوان “التزامنا املشرتك
()8
بالتص ِّدي ملشكلة املخ ِّدرات العاملية ومواجهتها عىل نحو ف َّعال”،
عىل مراعاة االحتياجات الخاصة للمرأة يف سياق السياسات
املتعلقة باملخ ِّدرات .واعتمدت لجنة املخ ِّدرات ،وهي الهيئة
الرئيسية لتقرير السياسات يف منظومة األمم املتحدة بشأن
املسائل ذات الصلة باملخ ِّدرات ،عددا ً من القرارات فيام يتعلق
باملرأة يف إطار مشكلة املخ ِّدرات العاملية .وإسهاماً يف تعزيز
سياسات تراعي الفوارق بني الجنسني ملعالجة هذه املشكلة،
سلَّطت اللجن ُة الضو َء عىل االحتياجات الخاصة للمرأة ،يف مناسبات
((( اإلعالن السيايس الذي اعتمدته الجمعية العامة يف دورتها االستثنائية
املخصصة ملوضوع التعاون عىل مواجهة مشكلة املخ ِّدرات العاملية
العرشين،
َّ
(مرفق قرار الجمعية العامة دا.)2/20-
((( اإلعالن السيايس وخطة العمل بشأن التعاون الدويل صوب اسرتاتيجية
متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخ ِّدرات العاملية (انظر تقرير لجنة
املخ ِّدرات عن أعامل دورتها الثانية والخمسني ( ،)E/2009/28الفصل األول،
القسم جيم).
((( قرارات الجمعية العامة  138/58و 143/61و 241/63و.182/70
((( قرارات لجنة املخ ِّدرات  1/52و 5/55و.5/59
((( قرار الجمعية العامة .1/70
((( مرفق قرار الجمعية العامة دا.1/30-

كان آخرها دورتها التاسعة والخمسون املنعقدة يف آذار/مارس
 2016باعتامدها القرار  5/59املعنون “إدماج املنظور الجنساين
يف صميم السياسات والربامج املتعلقة باملخ ِّدرات”.
خصصت
-2
وإقرارا ً بأهمية مراعاة االعتبارات الجنسانيةَّ ،
الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات الفصل األول من هذا التقرير
السنوي ملوضوع تعاطي املخ ِّدرات لدى املرأة .غري أنه ال ميكن،
نظرا ً إىل تع ُّدد جوانب هذا املوضوع ،اإلحاطة بجميع هذه
الجوانب يف فصل واحد فقط .وعالوة عىل ذلك ،فإ َّن البيانات
مم يزيد من
املتعلقة بالنساء الاليت يتعاطني املخ ِّدرات قليلةَّ ،
تعقيد التحليل .ولهذه األسباب ،يقترص هذا الفصل عىل تناول
بعض الجوانب البارزة ،وهي األرضار املرتت ِّبة عىل املخ ِّدرات،
وفئات خاصة من النساء املتعاطيات للمخ ِّدرات ،والوقاية
والعالج من االرتهان للمخ ِّدرات وإعادة تأهيل املرتهنات لها.
وقد تواجه املرتهنات للمخ ِّدرات صعوبات عديدة .فقد
-3
تالحقهن وصمة عار شديدة؛ أو تنبذهن األرسة أو املجتمع املحيل؛
أو يتع َّرضن للعنف عىل يد الرشيك أو أفراد األرسة؛ أو يلجأن إىل
االشتغال بالجنس أو يُرغمن عليه لتغطية مصاريفهن أو مصاريف
الرشيك من أجل تعاطي املخ ِّدرات .وباإلضافة إىل ذلك ،ليس
لديهن إمكانية الحصول عىل العالج من االرتهان للمخ ِّدرات مبراعاة
ويتبي من البيانات املحدودة املتاحة عىل
احتياجاتهن الخاصة.
َّ
املستوى العاملي أ َّن عدد النساء الاليت يتعاطني املخ ِّدرات آخذ يف
التزايد يف صفوف الشباب ونزالء السجون .وهناك قلَّة من البلدان
التي توفِّر عالجاً كافياً من االرتهان للمخ ِّدرات للنساء ،وجميع
البلدان تقريباً بحاجة إىل تعزيز العالج مبراعاة االعتبارات الجنسانية
إذا ما أرادت الوصول بحالة املرأة الصحية إىل أفضل مستوى ممكن.
وتشري بيانات العدالة الجنائية إىل إلقاء القبض عىل عدد
-4
متزايد من النساء بسبب جرائم املخ ِّدرات؛ وقد يكون لحبس
1

2

المخدرات ٢٠١٦
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

النساء املتو ِّرطات يف هذه الجرائم وقع الكارثة عىل أطفالهن،
وال س َّيام إذا ك َّن يتولَّني املسؤولية الرئيسية عن رعايتهم .وباإلضافة
إىل ذلك ،تكون مستويات ارتهان السجينات للمخ ِّدرات عالية ج ًّدا
لكنه َّن قلَّام يحصلن عىل خدمات العالج وإعادة التأهيل.

ألف -انتشار تعاطي املخدِّرات وأمناطه
تشكِّل النساء والفتيات ث ُلث األشخاص الذين يتعاطون
-5
املخ ِّدرات عىل الصعيد العاملي .ففي عام  ،2010أفادت التقديرات
أ َّن أعداد النساء املرتهنات بلغت  6.3ماليني لألمفيتامينات،
و 4.7ماليني للمؤث ِّرات األفيونية ،و 2.1مليون للكوكايني عىل
الصعيد العاملي .وكانت نسبة انتشار االرتهان لألمفيتامينات
مرتفعة يف صفوف النساء ( 0.31يف املائة) يف جنوب رشق آسيا
وأوقيانوسيا ،وللمؤث ِّرات األفيونية ( 0.25يف املائة) يف أوقيانوسيا،
وللكوكايني ( 0.22يف املائة) يف أمريكا الشاملية وأمريكا الالتينية.
ويف عام  2010أيضاً ،بلغ عدد النساء الاليت تعاطني املخ ِّدرات
بالحقن عىل الصعيد العاملي  3.8ماليني امرأة حسب التقديرات،
أي ما يعادل  0.11يف املائة من سكان العامل من اإلناث )9(.وتختلف
ْ
أمناط تعاطي املخ ِّدرات لدى النساء باختالف الفرص السانحة
للتعاطي ،الناتجة عن تأثري بيئتهن االجتامعية أو الثقافية.
وعادة ما تبدأ النساء يف تعاطي املخ ِّدرات يف س ٍّن أكرب
-6
مقارن ًة بالرجال ،لسبب رئييس هو تعاطي الرشيك للمخ ِّدرات أيضاً.
لكن مع َّدل تعاطي املرأة للق َّنب واملؤث ِّرات األفيونية والكوكايني،
بعد بدئها يف تعاطي املخ ِّدرات ،يتزايد برسعة أكرب مقارن ًة بالرجل،
كام يغلب أن تصاب باضطراب تعاطي مواد اإلدمان يف وقت
أقرص مقارن ًة بالرجل .وتبدأ النساء يف تعاطي امليثامفيتامينات يف
س ٍّن أبكر مقارن ًة بالرجال ،وهن أكرث عرضة الضطرابات تعاطي
هذه املادة من الرجال .والنساء الاليت يتعاطني الهريوين أصغر س ًّنا
من نظرائهن الرجال ،وير َّجح أن يتعاطني مقادير أقل منه ملدة
أقرص ،واحتامل تعاطيهن له بالحقن أقل مقارن ًة بالرجال ،كام أ َّن
احتامل تأثرهن بتعاطي املخ ِّدرات من طرف رشكائهن يف العالقات
الجنسية أكرب .ويف كثري من األحيان ،يكون تعاطي املرأة عن طريق
الحقن ألول مرة عىل يد شخص آخر ،عادة ما يكون رشيكها.
ونسبة تعاطي املخ ِّدرات لدى النساء يف البلدان املرتفعة
-7
الدخل أعىل مقارن ًة بالبلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط.
والفارق بني اإلناث والذكور أضيق لدى فئة الشباب مقارن ًة
بالبالغني فيام يتعلق بتعاطي جميع املخ ِّدرات .كام أ َّن النساء ميثِّلن
((( Harvey A. Whiteford and others, “Global burden of
disease attributable to mental and substance use disorders:
findings from the Global Burden of Disease Study 2010”, The
.Lancet, vol. 382, No. 9904 (2013), pp. 1575-1586

نسبة كبرية من األشخاص الذين يسيئون استعامل عقاقري الوصفات
الطبية .فقد أفاد فريق بومبيدو التابع ملجلس أوروبا أ َّن استعامل
املرأة لعقاقري الوصفات الطبية يزداد حسب الفئة العمرية ،ويبلغ
ذروته يف الثالثينيات من العمر .وعىل الرغم من أ َّن البيانات
محدودة ،فقد أفادت أملانيا ورصبيا أ َّن الوفيات الناجمة عن
الجرعات املفرطة بسبب سوء استعامل عقاقري الوصفات الطبية
وتبي الدراسات أ َّن
أكرث شيوعا لدى النساء منها لدى الرجالِّ )10(.
احتامل استعامل النساء لعقاقري الوصفات الطبية ،مثل املسكِّنات
املخ ِّدرة وامله ِّدئات (مثل البنزوديازيبينات) ،ألغراض غري طبية
أكرب مقارن ًة بالرجال )11(.يضاف إىل ذلك أ َّن املرأة أشد عرضة
لالكتئاب والقلق والصدمات النفسية واإليذاء من الرجل .وتفيد
النساء أنهن يتعاطني املخ ِّدرات ملواجهة ضغوط الحياة ،وهناك
أدلة عىل أ َّن احتامل إصدار وصفات طبية للنساء بعقاقري مخ ِّدرة
()12
وأدوية مضادة للقلق أكرب بكثري مقارن ًة بالرجال.
ويُس َّجل باطِّراد مع َّدل انتشار أعىل لتعاطي املخ ِّدرات
-8
غري املرشوع وتعاطي املخ ِّدرات بالحقن واالرتهان للمخ ِّدرات
يف صفوف النساء الاليت ميارسن الجنس مع نساء أخريات مقارن ًة
بغريهن .كام يشيع تعاطي املخ ِّدرات ،مبا يف ذلك التعاطي بالحقن،
لدى املتح ِّوالت جنس ًّيا ،إذ ترتاوح نسبته ما بني  30يف املائة تقريباً
يف الواليات املتحدة و 42يف املائة يف أسرتاليا وحتى  50يف املائة
يف إسبانيا والربتغال .لكن دراسة أجريت يف باكستان عام 2004
خلصت إىل أ َّن نسبة تعاطي املخ ِّدرات بالحقن يف صفوف النساء
()13
املتح ِّوالت جنسيًّا كانت أقل من  2يف املائة يف السنة السابقة.

باء -بدء تعاطي املخدِّرات وأسبابه
وظروفه
عادة ما يبدأ تعاطي املخ ِّدرات ،مبا يف ذلك التعاطي
-9
بالحقن ،يف س ِّن املراهقة وبداية مرحلة البلوغ .أ َّما الشبان األشد
رشدين ،فقد
عرضة من غريهم لتعاطي املخ ِّدرات ،مثل الشبان امل َّ
(Marilyn Clark, The Gender dimension of non-medical ((1
).use of prescription drugs (Strasbourg, Council of Europe, 2015
(L. Simoni-Wastila, G. Ritter and G. Strickler, “Gender ((1
and other factors associated with the nonmedical use of abusable
prescription drugs”, Substance Use and Misuse, vol. 39, No. 1
(2004), pp. 1-23; 2007 ESPAD Report: Substance Use Among
Students in 35 European Countries (Stockholm, Swedish Council
).for Information on Alcohol and Other Drugs, 2009
(UNODC, The Non-Medical Use of Prescription Drugs: ((1
).Policy Direction Issues (Vienna, 2011
(Sarah Larney and others, “Global epidemiology of HIV ((1
among women and girls who use or inject drugs: current knowledge
and limitations of existing data”, Journal of Acquired Immune
).Deficiency Syndromes, vol. 69, supp. 2 (June 2015

المخدرات لدى المرأة
الفصل األول  -تعاطي
ِّ

مستهل سنوات املراهقة .وتتعاطى املرأة
ِّ
يبدؤون بالحقن يف
املخ ِّدرات ألسباب متن ِّوعة شأنها يف ذلك شأن الرجل ،منها خوض
تجربة جديدة وتأثري الرفاق والهروب من الواقع واالسرتخاء.
ومث َّة عوامل ،مثل طبيعة الشخصية أو البيئة املحيطة ،قد تدفع
باملرأة إىل االنتقال من تعاطي املخ ِّدرات بالوسائل املعتادة إىل
تعاطيها بالحقن .وقد تشمل هذه العوامل أيضاً التع ُّرض العتداء
جسدي أو جنيس يف الطفولة واالشتغال بالجنس واالختالط
بأشخاص يتعاطون املخ ِّدرات بالحقن.
 -10وتفيد بعض النساء تعاطيهن مواد لتخفيف اإلجهاد
العصبي أو االنفعاالت السلبية أو للتغلُّب عىل تداعيات الطالق أو
فقدان حضانة األطفال أو وفاة أحد األقرباء .وغالباً ما تكون النساء
املصابات باضطرابات تعاطي مواد اإلدمان قد نشأن يف ظروف
صعبة يسودها التنازع داخل األرسة وت َولَّني مسؤوليات تفوق
أعامرهن .وكثريا ً ما يكون أحد أفراد أُرسهن مرتهناً للمخ ِّدرات،
ومث َّة نساء كثريات يُرشن إىل وجود مشاكل يف عالقاتهن كواحد من
العوامل املفضية إىل بدء تعاطي املخ ِّدرات .وباإلضافة إىل ذلك،
كثريا ً ما تسبق اضطراباتُ املزاج والقلق ظهو َر مشاكل تعاطي
املخ ِّدرات .ومث َّة عوامل أخرى تذكرها النساء كأسباب لتعاطي
معي ومقاومة
املخ ِّدرات ،هي املساعدة عىل ات ِّباع نظام غذايئ َّ
اإلرهاق وتخفيف اآلالم واملعالجة الذاتية ملشاكل الصحة العقلية.

-1

العوامل البيولوجية

 -11يتح َّدد االرتهان للمخ ِّدرات مبجموعة من العوامل
البيولوجية والبيئية والسلوكية واالجتامعية .فمن العوامل التي
تزيد من خطر االرتهان :الذكورة ،والنزوع إىل البحث عن ال ِج َّدة
واإلثارة ،ونشوء سلوك مت ُّردي واضطرابات سلوكية يف س ٍّن مبكرة،
وضعف التحصيل الدرايس ،والنوم غري الكايف .وقد تواجه املرأة التي
تتعاطى املخ ِّدرات مشاكل خاصة ترتبط جزئ ًّيا بعوامل بيولوجية.
 -12وينشأ االرتهان عندما تتكيَّف خاليا الشخص العصبية
مع تك ُّرر تعاطي املخ ِّدر فال تعود تعمل بصورة طبيعية إالَّ يف
وجوده .وميكن أن يح ِّدد التباين الجيني إىل ح ٍّد بعيد مدى تع ُّرض
الشخص لخطر االرتهان ،ومن ث َّم فإ َّن فهم دور العوامل الجينية
قد يساعد عىل عالج االرتهان للمخ ِّدرات .ويُعتقد أ َّن العوامل
عم يرتاوح بني  40و 60يف املائة من خطر
الجينية مسؤولة َّ
تع ُّرض الشخص لإلدمان .وقد كشفت دراسات لتوائم أ َّن احتامل
وراثة اضطرابات اإلدمان يرتاوح ،عىل مقياس من صفر إىل  ،1بني
 0.39فيام يتعلق باملهلوسات و 0.72بالنسبة للكوكايني )14(.وأفاد
(Laura Bevilacqua and David Goldman, “Genes and ((1
addictions”, Clinical Pharmacology and Therapeutics, vol. 85,
).No. 4 (2009
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تحليل أجراه فريوايج وآخرون ( )2010لدراسات عىل توائم أنه
ميكن عزو  59يف املائة من التعاطي اإلشكايل للق َّنب لدى اإلناث
إىل الجينات املشرتكة ،يف حني ت ُعزى نسبة  51يف املائة فقط
إىل الجينات املشرتكة فيام يتعلق بالذكور.
 -13وقد تواجه النساء الاليت يتعاطني املخ ِّدرات مشاكل
خاصة ،تتأث َّر جزئيًّا باالختالفات البيولوجية والفروق عىل أساس
الخصائص املنسوبة لكل جنس .فقد ت ََّبي من البحوث التي أجريت
أ َّن العوامل التالية قد تؤث ِّر عىل تعاطي النساء املخ ِّدرات وقدرتهن
عىل التعايف منه :الهرمونات ،والدورة الشهرية ،والخصوبة،
والحمل ،والرضاعة الطبيعية ،وسن اليأس .وتبلغ درجة التأث ُّر
باملنشِّ طات حدها األقىص يف الطور ال ُجريبي من الدورة الشهرية،
الذي يشهد ارتفاع مستويات االسرتاديول وانخفاض مستويات
الربوجسرتون .كام خلص بحث بشأن رد الفعل عىل تعاطي
بتدن مستويات
الكوكايني إىل إفادة النساء يف الطور األصفري ِّ
()15
الشعور باالنتشاء مقارن ًة بالنساء يف الطور الجريبي أو بالرجال.
وقد أظهرت البحوث أيضاً مختلف آثار األمناط الوراثية ألكسيداز
أحادي األمني “ألف” (( )MAO-Aوهو إنزيم يكرس املوصالت
العصبية األحادية األمينات مثل السريوتونني) عىل سلوك املرأة
وأمراضها النفسية )16(.وهناك أيضاً أدلة عىل أ َّن الوقوع ضحية
اعتداء جنيس يف مرحلة الطفولة والتع ُّرض للعنف عىل يد الرشيك
تختص بها املرأة وتع ِّرضها
يف العالقات الجنسية من العوامل التي ُّ
لخطر ارتكاب سلوك معاد للمجتمع وتعاطي املخ ِّدرات وميكن
()17
االستناد إليهام لتوقُّع حدوث انتكاس بعد سنوات عديدة.
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العوامل االجتامعية والبيئية

 -14ترتفع مستويات البطالة يف بعض البلدان وتنترش فيها
مم يه ِّيئ بيئ ًة من شأنها أن تش ِّجع عىل
املخ ِّدرات واإلجرامَّ ،
تدن
تعاطي املخ ِّدرات اإلشكايل .وقد ريئ أ َّن هناك ترابطاً بني ِّ
الوضع االجتامعي-االقتصادي وتعاطي املخ ِّدرات .فالعيش يف فقر
قد يؤ ِّدي إىل اإلجهاد العصبي املزمن الذي يؤث ِّر عىل صحة الفرد
العقلية ،وهو وضع قد تساعد املخ ِّدرات عىل تخفيف حدته
(Mehmet Sofuoglu and others, “Sex and menstrual cycle ((1
differences in the subjective effects from smoked cocaine in
humans”, Experimental Clinical Psychopharmacology, vol. 7,
.No. 3 (1999), pp. 274-283
(J. Kim-Cohen and others, “MAOA, maltreatment, and ((1
gene-environment interaction predicting children’s mental health:
new evidence and a meta-analysis”, Molecular Psychiatry, vol. 11
.(2006), pp. 903-913
(Office of Research on Women’s Health, “Research ((1
summaries, FY 2011” (Bethesda, Maryland, National Institutes of
).Health, 2011
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المخدرات ٢٠١٦
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

لبعض الوقت .وباإلضافة إىل ذلك ،قد يؤ ِّدي تعاطي املخ ِّدرات،
وإن بدرجة أقل ،إىل تدين الوضع االجتامعي-االقتصادي .وكثريا ً
ما يتفاقم تأثري هذه العوامل يف حالة املرأة .فعىل سبيل املثال،
أجرى مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية بحثاً يف
تأثري تعاطي املخ ِّدرات عىل وحدة األرسة يف أفغانستان ،خلص
()18
إىل وجود صلة قوية بني تعاطي املخ ِّدرات والبطالة والفقر.
إذ فقد أكرث من نصف األشخاص الذين كانوا يعملون قبل بدء
تعاطي املخ ِّدرات عملهم ،وقال ما يزيد عىل ث ُلث األطفال الذين
استُطلعت آراؤهم إنهم أُجربوا عىل ترك املدرسة بسبب تعاطي
أحد أفراد األرسة للمخ ِّدرات .وكثريا ً ما يصعب يف املجتمعات
املحلية التي يكرث فيها تعاطي املخ ِّدرات الحصول عىل الدعم
االجتامعي والرعاية الصحية وخدمات املنظامت األهلية،
مم يجعل حصول املقيمني فيها عىل املساعدة لكرس حلقة تعاطي
َّ
املخ ِّدرات والفقر أمرا ً أشد صعوبة.
 -15وأُجريت دراسة واسعة النطاق ،شملت قرابة 3 000
شخص من متعاطي املخ ِّدرات يف الهند )19(،خلصت إىل أ َّن نحو
 10يف املائة منهم من النساء ،منهن كثري من األُميات ،وإىل أ َّن
من تلقَّى تدريباً مهن ًّيا منهن قلَّة قليلة .وكان معظمهن يتعاطى
الهريوين .وأفادت كثريات منهن بتع ُّرضهن ملشاكل جسدية
ونفسية نتيجة لتعاطي املخ ِّدرات ،منها اإلجهاض الطبيعي أو
إنهاء الحمل .وكان حوايل نصف النساء الاليت شاركن يف الدراسة
مم يزيد
يشتغلن بالجنس لتغطية مصاريف تعاطي املخ ِّدراتَّ ،
من خطر إصابتهن بفريوس نقص املناعة البرشية ،الذي قد ينتقل
إىل الطفل يف حالة الحمل أو الرضاعة الطبيعية .ومن أسباب البدء
يف تعاطي املخ ِّدرات التي ذكرتها الكثريات النزاعات الزوجية.

جيم -األرضار الناجمة عن املخدِّرات
 -1اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية
وتناول جرعات مفرطة وغريهام من العواقب
الصحية السلبية
 -16كثريا ً ما ال تتناول الدراسات املتعلقة بتعاطي املخ ِّدرات
وما ينجم عنه من أرضار موضوع املرأة تحديدا ً ،فال يكون
بذلك تقييم كيفية تأث ُّر النساء اللوايت يتعاطني املخ ِّدرات
مبختلف املشاكل بالدقة الكافية .وعالوة عىل ذلك ،فإ َّن معظم
(UNODC, Impacts of Drug Use on Users and Their ((1
).Families in Afghanistan (Vienna, 2014
(India, Ministry of Social Justice and Empowerment, and ((1
UNODC, Regional Office for South Asia, “Women and drug abuse:
).the problem in India—highlights of the report” (New Delhi, 2002

مم يح ُّد من فهم
البحوث تجرى يف البلدان املرتفعة الدخلَّ ،
الوضع عىل الصعيد العاملي .ومع ذلك ،فقد ت َوافَر قدر معقول
من البيانات عن فريوس نقص املناعة البرشية لدى النساء،
املؤشات عىل طبيعة املشكلة بالنظر إىل الصلة بني
مم يتيح بعض ِّ
َّ
تعاطي املخ ِّدرات بالحقن وخطر اإلصابة بالفريوس .وقد تتفاوت
نسبة انتشار فريوس األيدز بني اإلناث الاليت يتعاطني املخ ِّدرات
تفاوتاً كبريا ً ،بني املستويات املنخفضة يف ع َّدة بلدان إىل أكرث
من  50يف املائة يف بعض البلدان األخرى ،مثل إستونيا والفلبني.
ويف جمهورية تنزانيا املتحدة ،تبلغ نسبة اإلصابة بفريوس األيدز
لدى النساء الاليت يتعاطني الهريوين بالحقن  72يف املائة ،مقابل
 45يف املائة لدى نظرائهن من الرجال .ويف السنغال ،تزيد نسبة
انتشار فريوس األيدز بني النساء الاليت يتعاطني املخ ِّدرات بالحقن
ثالث مرات عىل نسبة انتشاره بني نظرائهن من الرجال.
 -17وعموماً ،تزيد نسبة إصابة املشتغالت بالجنس بفريوس
األيدز  12مرة عىل نسبة إصابة عامة النساء به ،وذلك حتى
يف حالة األوبئة العامة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى .وباملثل،
يرتفع احتامل اإلصابة بفريوس األيدز يف البيئات األخرى التي
تكون فيها نسبة انتشار الفريوس متوسطة أو مرتفعة أو يف حالة
األوبئة العامة )20(.كام أ َّن مستويات إصابة السجينات بفريوس
()21
األيدز أعىل بالقياس إىل عامة الناس وإىل السجناء الذكور.
 -18وكثريا ً ما تفيد النساء الاليت يتعاطني املخ ِّدرات بالحقن
أنهن يتشاركن يف اإلبر ،مع تقديم أسباب مثل عدم إدراك مخاطر
ذلك وعدم إمكانية الحصول عىل إبر من الصيدليات والخوف من
الوقوع يف يد الرشطة .وتفيد بعض النساء بأنهن يتشاركن يف اإلبر
مع رشكائهن يف الحياة تعبريا ً عن الحب أو الثقة .وتتس َّبب رداءة
أساليب الحقن يف جروح لألوردة ،مع ما قد يرتت َّب عىل ذلك
من مضاعفات خطرية .وتواجه النساء الاليئ يتعاطني املخ ِّدرات
بالحقن مشاكل مثل اإلرهاق وفقدان الوزن وآالم اإلقالع عن
التعاطي واالكتئاب وامليول االنتحارية؛ وكثري منهن مصابات أيضاً
بأمراض منقولة جنسيًّا وبالتهاب الكبد .والسبب الرئييس الذي
يعوق حصولهن عىل الرعاية الطبية هو وصمة العار التي تالحق
النساء الاليت يتعاطني املخ ِّدرات بالحقن.
 -19ويف عام  ،2012تس َّبب تناول جرعات مفرطة من
املخ ِّدرات يف وفاة ما يزيد عىل  15 000امرأة يف الواليات املتحدة.
ويف الفرتة ما بني عامي  1999و ،2010ازداد عدد الوفيات بسبب
(Stefan Baral and others, “Burden of HIV among female ((2
sex workers in low-income and middle-income countries: a
systematic review and meta-analysis”, The Lancet, vol. 12, No. 7
.(2012), pp. 538-549
(Kate Dolan and others, “People who inject drugs in ((2
prison: HIV prevalence, transmission and prevention”, International
.Journal of Drug Policy, vol. 26, Suppl. No. 1 (2015), pp. S12-S15

المخدرات لدى المرأة
الفصل األول  -تعاطي
ِّ

تناول عقاقري الوصفات الطبية من مسكِّنات األمل األفيونية لدى
النساء يف الواليات املتحدة مبقدار  5مرات ،مقابل زيادة مبقدار
 3.6مرات لدى الرجال .وكشف استعراض بيانات الوفيات
يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشاملية عن الفرتة
 2008-2007زيادات أكرب يف تناول جرعات مفرطة (من جميع
املواد) لدى النساء مقارن ًة بالرجال ( 17يف املائة لدى النساء
و 8يف املائة لدى الرجال) .ويُذكر عىل الخصوص أ َّن تلك الفرتة
شهدت زيادة قدرها  8يف املائة يف وفيات النساء بسبب تناول
جرعات مفرطة من الهريوين/املورفني ،وزيادة قدرها  20يف املائة
()22
يف وفيات النساء بسبب تناول جرعات مفرطة من الكوكايني.
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األمراض العقلية

 -20من الصعب تشخيص وعالج اإلصابة باضطراب تعاطي
مواد اإلدمان ومبرض عقيل ،وهي أكرث شيوعاً بني النساء مقارن ًة
بالرجال .ويف حال عدم عالج النساء املصابات باالضطرابني
املذكورين ،تكون نتائج فحوصهن اإلكلينيكية أسوأ مقارن ًة بالنساء
املصابات باضطراب واحد .ويف أوروبا ،تقرتن اضطرابات تعاطي
مواد اإلدمان لدى النساء باالكتئاب الشديد بنسبة أعىل مقارن ًة
بالرجال املصابني بهذه االضطرابات .ويبلغ مع َّدل انتشار االكتئاب
الشديد لدى هذه الفئة من النساء ضعف املع َّدل املس َّجل لدى
عامة النساء )23(.ومقارن ًة باألشخاص املصابني باضطراب واحد،
تكون إمكانيات شفاء األشخاص املصابني باالضطرابني معاً أدىن
وحاجتهم إىل العناية أشد تركيزا ً ودرجة تع ُّرضهم لخطر االنتحار
()24
أشد.
وينصب الرتكيز يف العالجات الف َّعالة لحاالت اإلصابة
ُّ
باالضطرابني عىل االضطرابني كليهام ،وهي تنطوي عىل تقديم
خدمات متكاملة متاماً.

5

يف مع َّدل انتشار أعراض األمراض النفسية بني الذكور املدانني،
ال ينطبق ذلك عىل النساء املحتجزات رهن املحاكمة.
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العنف

 -22تع َّرضت واحدة من كل ثالث نساء للعنف البدين
أو الجنيس حسب التقديرات عىل الصعيد العاملي .ونِسب
تع ٌّرض النساء الاليت يتلقَّني العالج من تعاطي املخ ِّدرات للعنف
()25
البدين والجنيس عالية ج ًّدا ،إذ ترتاوح بني  40و 70يف املائة.
ولهذا العنف آثار ضارة عىل الصحة العقلية والبدنية واإلنجابية
للنساء .فنحو  20يف املائة من النساء الاليت تع َّرضن للعنف
يُصنب عىل األرجح باضطراب نفساين ،مثل االكتئاب واضطراب
الكرب التايل للصدمات النفسية .وقد أجرى املكتب بحثاً يف تأثري
تعاطي املخ ِّدرات عىل وحدة األرسة يف أفغانستان ،خلص إىل أ َّن
التعاطي يزيد احتامل العنف العائيل )26(.وخلص استعراض أجراه
فريق بومبيدو التابع ملجلس أوروبا عام  2015إىل أ َّن النساء
الاليت يتعاطني املخ ِّدرات يتع َّرضن للعنف أكرث من النساء الاليت
ال يتعاطينها .وكانت مع َّدالت التع ُّرض للعنف أعىل من ذلك لدى
()27
الحوامل أو املشتغالت بالجنس الاليت يتعاطني املخ ِّدرات.
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الحبس

 -21وقد أُجريت مقارنة بني سجينات مصابات باالضطرابني
املذكورين وأخريات مصابات مبرض عقيل شديد فقط ،خلصت
إىل أنه ير َّجح أن تكون السجينات يف الفئة األوىل بحاجة أ َمس إىل
خدمات ،مثل السكن ،عند اإلفراج عنهن ،وأنه ير َّجح أن يعاودن
اإلجرام .وتتع َّرض النساء بعد دخولهن إىل السجن لخطر اإلصابة
باضطرابات االكتئاب والقلق الشديدة .ويف حني يال َحظ انخفاض

 -23تتزايد نسبة النساء الضالعات يف جرائم املخ ِّدرات.
فعىل مدى السنوات الثالثني املاضية ،ازداد عدد السجينات
يف الواليات املتحدة بسبب جرائم املخ ِّدرات بنسبة تفوق  800يف
املائة ،مقابل زيادة قدرها  300يف املائة يف عدد السجناء الذكور.
وث ُلثا النساء يف السجون االتحادية بالواليات املتحدة محبوسات
بسبب جرائم مخ ِّدرات غري عنيفة .ويف أوروبا وآسيا الوسطى،
تبلغ نسبة السجينات املدانات بارتكاب جرائم مخ ِّدرات أكرث من
 25يف املائة (وما يصل إىل  70يف املائة يف طاجيكستان).
ويف أمريكا الالتينية ،ازداد عدد نزيالت السجون يف الفرتة ما بني
عامي  2006و 2011مبقدار الضعف تقريباً ،وكانت نسبة ترتاوح
بني  60و 80يف املائة منهن محبوسات بسبب جرائم مخ ِّدرات.

(Silvia Martins and others, “Worldwide prevalence and ((2
trends in unintentional drug overdose: a systematic review of the
literature”, American Journal of Public Health, vol. 105, No. 11
).(November 2015
(EMCDDA, Comorbidity of Substance Use and Mental ((2
Disorders in Europe (Luxembourg, Publications Office of the
).European Union, 2015
(Stephanie Hartwell, “Triple stigma: Persons with mental ((2
illness and substance abuse problems in the criminal justice system”,
).Criminal Justice Policy Review, vol. 15, No. 1 (March 2004

(Mayumi Okuda and others, “Mental health of victims of ((2
intimate partner violence: results from a national epidemiologic
).survey”, Psychiatric Services, vol. 62, No. 8 (August 2011
(Impacts of Drug Use on Users and Their Families in ((2
.Afghanistan
(Thérèse Benoit and Marie Jauffret-Roustide, Improving ((2
the Management of Violence Experienced by Women Who Use
)Psychoactive Substances (Strasbourg, Council of Europe, 2016
عىل الرابط التايل.www.coe.int/ :
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يتبي أنها أكرث ضلوعاً يف تجارة املخ ِّدرات
 -24والفئة التي َّ
هي النساء الاليت مل يتلقَّني سوى القليل من التعليم النظامي
حق معظم
أو الاليت يفتقرن إىل فرص العمل .ومل تصدر يف ِّ
النساء املوقوفات بتهمة تهريب املخ ِّدرات إدانات جنائية
سابقة ،وكثري منهن مولودات يف بلد أجنبي .ويف األرجنتني ،بلغ
عدد امله ِّربات  9من كل  10سجينات أجنبيات مدانات بارتكاب
جرائم مخ ِّدرات ،وكانت األغلبية الساحقة منهن جانيات للمرة
األوىل )28(.وليس لهؤالء السجينات أُرس أو روابط اجتامعية
أو مؤسسية بالبلد الذي يحتجزن فيه وكثريا ً ما يقضني فرتة
عقوبة طويلة.

دال -فئات خاصة من النساء املتعاطيات
للمخدِّرات
-1

السجينات وأطفالهن

 -25عىل الرغم من أ َّن عدد السجناء الذكور يزيد عىل عدد
السجينات بنسبة  10إىل  ،1فإ َّن عدد السجينات يتزايد .فعىل
مدى السنوات الخمس عرشة األخرية ،زاد عدد السجينات بحوايل
 50يف املائة )29(.ويف عام  ،2015كان عدد النساء والفتيات
املحتجزات يف املؤسسات العقابية عىل نطاق العامل أكرث من
 ،700 000إ َّما كمحتجزات رهن املحاكمة أو كسجينات مدانات
ومحكوم عليهن )30(.وينترش تعاطي املخ ِّدرات بني السجينات
أكرث بكثري من انتشاره بني السجناء الذكور .وعىل الصعيد
العاملي ،ترتاوح نسبة النساء الاليت تعاطني مخ ِّدرات يف الشهر
الذي سبق حبسهن بني  30و 60يف املائة ،مقابل نسبة ترتاوح
بني  10و 50يف املائة من السجناء الذكور.
تختل الحياة األرسية اختاللً شديدا ً بسبب
 -26وكثريا ً ما ُّ
حبس املرأة؛ ففي أمريكا الالتينية ،يفقد ث ُلث السجينات منازلهن،
وال يبقى سوى  5يف املائة من األطفال يف منازلهم بعد حبس األم.
ويف املقابل ،كشفت دراسة أجريت يف الربازيل أ َّن معظم األطفال
يظلون تحت رعاية األم عندما يسجن األب؛ غري أنه ال يبقى
سوى  10يف املائة من األطفال تحت رعاية األب يف حالة حبس
األم .ومعظم السجينات يف أمريكا الالتينية من الجانيات للمرة
األوىل ،ونظرا ً إىل تح ُّملهن املسؤولية الرئيسية عن رعاية األطفال،
(Corina Giacomello, “Women, drug offenses and ((2
penitentiary systems in Latin America”, IDPC Briefing Paper
).(International Drug Policy Consortium, 2013
(Roy Walmsley, “World Female Imprisonment List”, 3rd ((2
ed., World Prison Brief (London, Institute for Criminal Policy
)Research, Birkbeck, University of London, 2015
( ((3املرجع نفسه.

فكثريا ً ما يفيض حبسهن إىل مرافقة األطفال لهن إىل السجن
رشدهم.
أو إىل ت ُّ
املخصصة للنساء ،كثريا ً
 -27ونظرا ً إىل قلَّة عدد السجون
َّ
مم يجعل من الصعب
ما تكون السجينات بعيدات عن منازلهنَّ ،
تلقِّيهن زيارات .ويُحدث هذا االبتعاد عن مجتمعاتهن املحلية
ومنازلهن وأُرسهن أثرا ً بالغ الرضر عىل صحتهن العقلية .ومع َّدل
إصابة السجينات بأمراض نفسية أعىل بكثري مقارن ًة بالسجناء
الذكور .ومن هذه األمراض :االكتئاب واالضطراب الثنايئ القطب
والذهان واضطراب الكرب التايل للصدمات النفسية والقلق
واضطراب الشخصية واالرتهان للمخ ِّدرات.
 -28ومث َّة ،عىل نطاق العامل ،نسبة كبرية من السجينات
املحتجزات رهن املحاكمة .وهناك حاالت احتُجزت فيها بعض
السجينات ملدة سنوات؛ وهي مدة كثريا ً ما تكون أطول من
مدة العقوبة املحتمل فرضها عليهن .ففي باكستان ،كان أكرث
من نصف السجينات الاليت استُطلعت آراؤهن يف إطار دراسة
أجراها املكتب قيد املحاكمة ،وكان ُخمسهن قد قىض أكرث من
سنة يف انتظار املحاكمة .وخلص ت َفقُّد لتسعة سجون يف البلد
إىل أ َّن املرافق الرتويحية والخدمات التعليمية والصحية للنساء
أو األطفال منعدمة فيها تقريباً ،وإىل عدم توافر تدريب مهني
للنساء .ويف أحد السجون ،كان هناك مرحاض واحد فقط
لـ  60نزيل ًة وكان ماء الرشب يف مثانية من السجون التسعة غري
مم أ َّدى إىل اإلصابة بأمراض منقولة عن طريق
صالح للرشبَّ ،
أي خدمات يف
املاء .وكانت املرافق الطبية غري الئقة وال تق ِّدم َّ
مجال الصحة العقلية .وكانت منظامت غري حكومية ،ال وزارة
الصحة أو إدارة السجون ،هي التي تق ِّدم معظم خدمات الرعاية
املتخصصة للنساء .ويف املدن الصغرية ،كانت سجينات قد
الصحية
ِّ
()31
أي مساعدة طبية.
وضعن أطفالهن يف السجن دون ِّ
 -29وقد ع َّدلت ع َّدة من بلدان أمريكا الجنوبية ترشيعاتها
يخص الحوامل
الوطنية املتعلقة باالحتجاز رهن املحاكمة فيام ُّ
واألمهات املرضعات .وتسمح الترشيعات املع َّدلة لهؤالء النساء
بقضاء فرتة ما قبل املحاكمة يف منازلهن.
 -30وميكن للبلدان الراغبة يف تخفيض عدد السجينات
االستناد إىل أحكام الفقرة الفرعية ( 4ج) من املادة  3من
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االت ِّجار غري املرشوع يف املخ ِّدرات
تنص بوضوح ،كام ييل،
واملؤث ِّرات العقلية لعام  )32(،1988التي ُّ
عىل بدائل للحبس“ :يجوز لألطراف ،يف الحاالت القليلة األهمية،
بدل من العقوبة ،تدابري مثل
إذا رأت مالءمة ذلك ،أن تق ِّررً ،
(UNODC, Females Behind Bars: Situation and Needs ((3
).Assessment in Female Prisons and Barracks (Islamabad, 2011
( ((3األمم املتحدة ،مجموعة املعاهدات ،املجلد  ،1582الرقم .27627

المخدرات لدى المرأة
الفصل األول  -تعاطي
ِّ

التوعية أو إعادة التأهيل أو إعادة اإلدماج يف املجتمع ،وكذلك-3 ،

وعندما يكون املجرم من متعاطي العقاقري املخ ِّدرة ،العالج
والرعاية الالحقة”.

 -2املشتغالت بالجنس
 -31تواجه املشتغالت بالجنس الاليت يتعاطني املخ ِّدرات
بالحقن مخاطر صحية جسيمة وخطر التع ُّرض للعنف والتهميش
االجتامعي .وتفرض بلدان كثرية عقوبات شديدة ،تصل إىل ح ِّد
عقوبة اإلعدام ،عىل املشتغلني بالجنس .وهناك ترابط قوي بني
تعاطي املخ ِّدرات واالشتغال بالجنس :فقد يؤ ِّدي ارتهان املرأة
للمخ ِّدرات إىل اشتغالها بالجنس كوسيلة لتغطية مصاريف
املخ ِّدرات ،وقد تتعاطى املرأة املخ ِّدرات يك تتمكَّن من تح ُّمل
متطلبات االشتغال بالجنس وطبيعته.
 -32ويال َحظ ،عىل الصعيد العاملي ،ارتفاع مع َّدالت تعاطي
املخ ِّدرات واإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية والحبس لدى
املشتغالت بالجنس .ففي ميامنار ،أفاد ث ُلث املشتغالت بالجنس
الاليت استُطلعت آراؤهن يف إطار دراسة بتعاطي املنشِّ طات
مم يفاقم مخاطر اإلصابة بفريوس
األمفيتامينية ألسباب مهنيةَّ ،
نقص املناعة البرشية وغري ذلك من األمراض املنقولة جنس ًّيا.
ولوحظ أ َّن احتامل إفادة املشتغالت بالجنس املتعاطيات
للمخ ِّدرات باإلصابة بأمراض منقولة جنس ًّيا يزيد مبقدار ثالث
مرات ونصف عن احتامل إفادة غريهن من املشتغالت بالجنس
()33
بهذه اإلصابة.
 -33وتتعاطى املشتغالت بالجنس املنشِّ طات األمفيتامينية
من أجل زيادة طاقتهن واملحافظة عىل أوزانهن .كام أفادت
املشتغالت الكمبوديات بالجنس الاليت استُطلعت آراؤهن يف
إطار دراسة أ َّن تعاطي املنشِّ طات األمفيتامينية يزيد عموماً من
درجة الثقة واالنضباط لديهن مع الزبائن .غري أ َّن تعاطي هذه
املواد يرتبط بسلوك جنيس محفوف باملخاطر وارتفاع مع َّدالت
اإلصابة باألمراض املنقولة جنس ًّيا .وعالوة عىل ذلك ،ميكن أن
يؤ ِّدي تعاطي املنشِّ طات األمفيتامينية املزمن إىل جنون االرتياب
()34
والسلوك العدواين.
(Katie Hail-Jares and others, “Occupational and demo� ((3
graphic factors associated with drug use among female sex
workers at the China-Myanmar border”, Drug and Alcohol
).Dependence, vol. 161 (April 2016
(Marie-Claude Couture and others, “Correlates of ((3
amphetamine-type stimulant use and associations with HIVrelated risks among young women engaged in sex work in Phnom
Penh, Cambodia”, Drug and alcohol dependence, vol. 120
).(January 2012
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الحوامل

 -34مث َّة صلة وثيقة بني تعاطي املخ ِّدرات وحاالت الحمل
غري املرغوب فيه وحدوث مشاكل عند الوالدة واالعتداء عىل
األطفال أو إهاملهم .وقد يؤ ِّدي تعاطي املخ ِّدرات يف أثناء الحمل
إىل ِ
الخداج ونقص و املواليد والنزيف بعد الوالدة .كام أ َّن
احتامل دخول النساء اللوايت يتعاطني املخ ِّدرات يف أثناء الحمل
إىل وحدات الرعاية املركَّزة خالل املخاض أكرب ومع َّدالت وفيات
الرضع أكرث ارتفاعاً لديهن مقارن ًة بغريهن.
 -35وقد يؤ ِّدي التع ُّرض لتأثري املخ ِّدرات قبل الوالدة
إىل مجموعة من االضطرابات االنفعالية والنفسية والبدنية.
فاألطفال الذين تع َّرضوا لتأثري املخ ِّدرات و ُهم يف أرحام أمهاتهم
قد يعانون من مشاكل كبرية يف النمو تتطلَّب عناية إضافية،
وهو أمر مكلف من الناحيتني الشخصية واملجتمعية .كام أ َّن
األطفال الذين يعيشون يف بيئة يت ُّم فيها تعاطي املخ ِّدرات
يكونون أكرث تع ُّرضاً بكثري ملخاطر االعتداء البدين والجنيس،
وكذلك اإلهامل.
 -36وقد تنشأ لدى الرضع الذين تعاطت أمهاتهم الق َّنب
يف أثناء الحمل اضطرابات يف النمو العصبي .فالتع ُّرض لتأثري
الق َّنب يف س ٍّن مبكرة قد يؤث ِّر سلباً عىل منو الدماغ ووظائفه.
ويف مرحلة الحقة ،ير َّجح أن يظهر لدى أولئك األطفال نقص
يف االنتباه ويف القدرة عىل التعلُّم والتذكُّر واندفاع نزوي ومشاكل
سلوكية يف املدرسة .كام أنهم مع َّرضون أكرث من غريهم لتعاطي
الق َّنب عندما يصلون مرحلة البلوغ.

هاء -الوقاية والعالج من االرتهان
للمخدِّرات وإعادة تأهيل املرتهنني
للمخدِّرات
-1

الوقاية من تعاطي املخدِّرات

 -37تتباين برامج الوقاية من اضطرابات تعاطي مواد
اإلدمان لدى فئات خاصة من بلد إىل آخر .والغرض الرئييس
من الوقاية من تعاطي املخ ِّدرات هو مساعدة األشخاص ،خاصة
الشباب ،عىل تفادي البدء يف تعاطي املخ ِّدرات ،أو تفادي الوقوع
فعل يف التعاطي .وكثريا ً ما
يف رشك االرتهان يف حال البدء ً
تستهدف برامج الوقاية األطفال املع ِّرضني واألُرس املع َّرضة
لخطر تعاطي املخ ِّدرات والسجناء واألشخاص املصابني باأليدز
أو فريوسه والحوامل واملشتغالت بالجنس .وينبغي إيالء اهتامم
خاص يف إطار هذه الربامج لوصمة العار التي تالحق متعاطي
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تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

املخ ِّدرات ،وال سيَّام النساء ،وينبغي إعداد تدابري مح َّددة متكِّن
املرأة من املشاركة يف برامج الوقاية.

فرص العمل املتاحة لهن محدودة فيلجأن إىل االشتغال بالجنس،
مم يزيد ح َّدة الوصم الذي يلحقهن.
َّ

 -38ومن شأن متكني الحوامل من تلقِّي عالج متكامل مستند
إىل أدلة علمية أن يؤث ِّر تأثريا ً إيجاب ًّيا عىل منو األطفال وانفعاالت
األمهات وسلوكهن ومهارات الرتبية.

 -43وقد تخىش النساء الحوامل التامس املساعدة بسبب
احتامل تد ُّخل السلطات يف األمر وما قد يرتت َّب عىل ذلك من
انعكاسات قانونية أو اجتامعية .غري أ َّن بقاء الحوامل الاليت
يتعاطني املخ ِّدرات دون عالج قد يؤ ِّدي إىل آثار بالغة عىل صحة
الجنني .ومن العوامل التي تحفِّز املرأة عىل الخضوع للعالج الحمل
واألمومة وبدء الرشيك يف تلقِّي العالج .وير َّجح ،إذا انقطع رشيك
املرأة عن العالج ،أن تنقطع عنه هي أيضاً .ويكرث الجدل حول
ما إذا كان ينبغي للرشيكني أن يبدآ مرحلة إعادة التأهيل معاً
أم عىل انفراد؛ وعىل الرغم من أ َّن الكثري من الخرباء يرون أنه
يجب عىل الرشيكني أن ينفصال للتغلُّب عىل االرتهان ،فث َّمة حاالت
كثرية نجح فيها الرشيكان يف إمتام العالج معاً .غري أ َّن العالقة نادرا ً
ما تستمر إذا توقَّف أحد الرشيكني فقط عن تعاطي املخ ِّدرات.

 -2عوائق الحصول عىل العالج
 -39أفادت منظمة الصحة العاملية بأ َّن معظم الحكومات
مخصصات مح َّددة يف امليزانية لعالج اضطرابات تعاطي
ال ترصد َّ
مواد اإلدمان .كام أ َّن إدماج خدمات الوقاية والعالج من تعاطي
املخ ِّدرات يف نظم الصحة الوطنية ليس أمرا ً شائعاً .وخدمات
املتخصص من تعاطي املخ ِّدرات للحوامل (املتاحة
العالج
ِّ
يف  31يف املائة من البلدان) وللمشتغالت بالجنس (املتاحة
يف  26يف املائة من البلدان) محدودة وض ِّيقة النطاق .غري أ َّن
خدمات عالج الحوامل من املخ ِّدرات متاحة يف  61يف املائة من
بلدان أوروبا ،وتوفِّر  40يف املائة من بلدان جنوب رشق آسيا
()35
خدمات من هذا القبيل للمشتغالت بالجنس.
 -40وتشكِّل النساء ث ُلث عدد األشخاص الذين يتعاطون
املخ ِّدرات عىل نطاق العامل ،لكنهن ال يشكِّلن سوى ُخمس عدد
األشخاص الخاضعني للعالج .فهناك عقبات نُظُمية وهيكلية
واجتامعية وثقافية وشخصية كأداء أمام حصول املرأة عىل
العالج من تعاطي املخ ِّدرات .فعىل الصعيد الهيكيل ،تشمل
العقبات الرئيسية نقص مرافق رعاية األطفال واملوقف السلبي
من النساء الاليت يتعاطني املخ ِّدرات ،وخصوصاً الحوامل .فكثريا ً
ما ال تُقبل النساء الاليت لديهن أطفال يف برامج العالج داخل
مؤسسات إيوائية.
 -41وقد ال تلتمس النساء الاليت يتعاطني املخ ِّدرات العالج
لتدن عدد
خوفاً من فقدان حضانة أطفالهن .ومث َّة أسباب أخرى ِّ
النساء الخاضعات للعالج ،منها املواقف غري الودية للموظفني
مم يؤ ِّدي
الطبيني أو العدد الهائل من الزبائن الذكور للعياداتَّ ،
إىل نفور النساء منها.
 -42ويف كثري من البلدان ،تالحق وصمة العار النساء الاليت
يتعاطني املخ ِّدرات .ولذلك ،فقد يرت َّددن يف اإلفصاح عن تلك
الحقيقة ويف الحصول عىل الخدمات الصحية ،مبا فيها العالج
من املخ ِّدرات ،خوفاً من تع ُّرضهن للتمييز .وقد تفقد النساء
والفتيات الاليت يتعاطني املخ ِّدرات مساندة أُرسهن ،وقد تكون
(WHO, Atlas on Substance Use (2010): Resources for ((3
the Prevention and Treatment of Substance Use Disorders
).(Geneva, 2010

 -44وبصفة عامة ،فإ َّن النساء الاليت يحتجن إىل الحصول عىل
العالج ويستطعن الحصول عليه أقل من نظرائهن من الرجال.
ويصح ذلك أكرث ما يصح يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل؛
ففي أفغانستان ،وعىل الرغم من ارتفاع مع َّدالت تعاطي األفيون
والهريوين يف صفوف النساء ،ال تتع َّدى نسبة النساء من األشخاص
الخاضعني للعالج  4يف املائة ،أ َّما يف باكستان فتبلغ نسبتهن  13يف
املائة .ويف بعض مناطق العامل ،مثل الرشق األوسط ،ال تزال النساء
عموما ميارسن دورهن التقليدي يف رعاية األُرسة يف حني يعمل
الرجال خارج البيت .وقد تالحق وصمة العار املرأة عندما تخرج
مم مينعها
عن نطاق هذا الدور املرسوم لها بتعاطيها املخ ِّدراتَّ ،
من التامس العالج من االرتهان للمخ ِّدرات.
 -45وقد ازدادت إمكانية حصول املرأة عىل العالج من
املخ ِّدرات يف جمهورية إيران اإلسالمية بإحداث مرافق لهذا
مخصصة للنساء فقط .فقبل إحداث هذه املرافق ،كانت
الغرض َّ
نسبة النساء املتعاطيات للمخ ِّدرات الاليت حصلن عىل العالج
يف السنوات العرش السابقة أقل من  20يف املائة .وأ َّدت النتائج
املخصصة للنساء فقط إىل زيادة
اإليجابية التي حقَّقتها العيادات
َّ
عدد هذه العيادات يف البلد.

 -3نتائج العالج
أي اختالفات واضحة
 -46مع أ َّن الدراسات السكانية ال ت ُظهر َّ
بني الرجال والنساء من حيث االستمرار يف املشاركة يف برامج
العالج وإمتامها ،مث َّة عوامل معيَّنة ينبغي وضعها يف االعتبار.
فهناك عامالن ير َّجح أن يكون لهام تأثري سلبي عىل نتائج العالج
بالنسبة للمرأة ،يف حال عدم تقديم العالج املناسب ،وهام:

المخدرات لدى المرأة
الفصل األول  -تعاطي
ِّ

اإلصابة باضطرابني معاً والصدمات السابقة .ومن املهم تبعاً لذلك
أن تراعي برامج العالج هذين العاملني حتى تكون أكرث نجاعة.
مخصصة لإلناث
 -47وعىل الرغم من أ َّن تقديم برامج عالج َّ
حرصا ً ال يزال نهجاً جديدا ً ،فقد القت هذه الربامج قبول النساء.
فالنساء الاليت يشاركن فيها يشعرن بأنهن يلقني تف ُّهامً أكرث
ومن األسهل عليهن تف ُّهم وضع املشاركات األخريات .وتفيد
بعض النساء بأنهن يشعرن بعدم األمان أو باملضايقة يف الربامج
املخصصة
املشرتكة بني الجنسني .وتشري املشاركات يف الربامج
َّ
َيس الحصول عىل استشارات فردية وانعدام
للنساء إىل أهمية ت ُّ
التح ُّرش الجنيس ووجود مرافق لرعاية األطفال.
 -48غري أ َّن مراعاة االعتبارات الجنسانية يف مرافق العالج
تتطلَّب تهيئة بيئة غري عدوانية وات ِّخاذ مواقف إيجابية تجاه
النساء واحتياجاتهن .ومن املر َّجح ،يف البلدان التي مل يبدأ فيها
توفري العالج من املخ ِّدرات للمرأة سوى يف اآلونة األخرية،
مم قد يكون لديهم
أن يحتاج املوظفون إىل تدريب للتخلص َّ
من تحامل وضامن توفري العالج دون وصم .ويتساوى احتامل
استمرار املرأة والرجل يف العالج بعد بدئه ،ولكن عوامل متع ِّددة
تزيد احتامل حصول ذلك ،ومنها ما ييل :ات ِّباع نهج يف العالج
يركِّز عىل املريض ،ووجود مرافق لرعاية األطفال يف عني املكان،
والحصول عىل استشارات بشأن الصدمات النفسية أو االعتداء
الجنيس .كام ينبغي أن توفِّر برامج العالج املهارات واملعلومات
والدعم للنساء لتمكينهن من تغيري سلوك تعاطي املخ ِّدرات عند
عودتهن إىل أُرسهن ومجتمعاتهن املحلية .وينبغي أن متكِّن
عملية إعادة التأهيل من تفادي العودة إىل تعاطي املخ ِّدرات
من خالل تزويد املرأة باملهارات الالزمة للسيطرة عىل الرغبة
يف التعاطي .واألهداف األساسية من عملية إعادة التأهيل هي
مساعدة النساء عىل استعادة السيطرة عىل حياتهن ،وتحسني
حالتهن الصحية ومتكينهن من إعادة ربط عالقات سليمة مع
أطفالهن وأُرسهن ومجتمعاتهن املحلية.
 -49وتؤكِّد دراسات كثرية االستنتاج بأ َّن العالج ناجع
للنساء والرجال عىل السواء ،مع وجود فوارق ضئيلة يف نتائجه.
غري أنه خلص إىل أ َّن املرأة أكرث تقبُّ ًل من الرجل للعالج من
االرتهان للميثامفيتامني .وينبغي أن يكون النوع األول من العالج
املق َّدم للنساء اللوايت يتعاطني املخ ِّدرات طوع ًّيا ،أل َّن العالج
اإلجباري ينبغي أن ينحرص يف حاالت استثنائية .وقد انتقد عدد
من مؤسسات األمم املتحدة استخدام مراكز االحتجاز اإلجباري
ملتعاطي املخ ِّدرات )36(.ومن أسباب ذلك تع ُّرض النساء املحتجزات
يف تلك املراكز بشدة لخطر العنف واالعتداء الجنسيني.
(International Labour Organization and others, ((3
“Compulsory drug detention and rehabilitation centres”, joint
 statement, March 2012عىل الرابط التايل.www.unodc.org :
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واو -التوصيات
َ
الدول األعضاء عىل جمع وتبادل بيانات
 -50تش ِّجع الهيئ ُة
مص َّنفة حسب العمر ونوع الجنس والعوامل األخرى ذات
الصلة ،عند تقديم معلومات من خالل االستبيان الخاص بالتقارير
السنوية ،وعند تقديم تقارير إىل لجنة املخ ِّدرات.
 -51تش َّجع جمي ُع الحكومات عىل جمع بيانات مص َّنفة
حسب نوع الجنس عن املشاركة يف برامج الوقاية من تعاطي
املخ ِّدرات ومرافق الحصول عىل العالج ،من أجل توزيع املوارد
توزيعاً ف َّع ًال .ومن شأن اتِّخاذ تدابري هادفة ،مستندة إىل بحوث،
أن يكون بالغ الفعالية يف تلبية االحتياجات الخاصة لإلناث الاليت
يتعاطني املخ ِّدرات.
 -52ينبغي توفري مزيد من التمويل للجهود الرامية إىل وقاية
النساء وعالجهن من تعاطي املخ ِّدرات ،وتنسيق تلك الجهود
وضامن استنادها إىل أدلة علمية .وباإلضافة إىل الحكومات،
ميكن للجهات املعنية مثل املنظامت غري الحكومية واألوساط
األكادميية توفري العالج وإعداد بيانات من أجل فهم أفضل
لتعاطي املخ ِّدرات لدى املرأة.
 -53ينبغي للحكومات إيالء األولوية لتوفري رعاية صحية
ميسورة املنال للنساء املرتهنات للمخ ِّدرات .ومث َّة فئات خاصة،
مثل الحوامل املرتهنات للمخ ِّدرات ،تحتاج إىل خدمات مع َّززة
خاصا .وميكن
يق ِّدمها فريق متع ِّدد
التخصصات ومد َّرب تدريباً ًّ
ُّ
أن تشمل الرعاية قبل الوالدة إجراء فحوص خاصة بفريوس
نقص املناعة البرشية وغريه من األمراض املنقولة جنس ًّيا من أجل
تحسني الكشف عن هذه األمراض وعالجها ،عىل َّأل تكون تلك
التدابري عقابية.
 -54ينبغي أن يكون مبقدور برامج العالج من املخ ِّدرات ضامن
سالمة الشخص واحرتام خصوصيته بتخصيص أماكن أو أوقات
منال عند
للنساء فقط .ومن شأن هذه الخدمات أن تصبح أيرس ً
توفري مرافق رعاية األطفال وتدابري أو اسرتاتيجيات للنساء الاليت
يشتغلن بالجنس أو الاليت تع َّرضن للعنف الجنساين .ومن أجل
تعميم مراعاة املساواة بني الجنسني ،ينبغي ملق ِّرري السياسات أن
يعملوا عىل زيادة توافر الخدمات للنساء الاليت يتعاطني املخ ِّدرات
وتيسري الحصول عليها بتكاليف معقولة وقبولها.
الحق يف عدم الخضوع
حق املرأة يف الصحة َّ
 -55يشمل ُّ
للتعذيب والعالج القرسي والتجارب .وينبغي أن تكون برامج
العالج من املخ ِّدرات عىل نفس املستوى من األمان والنجاعة
مقارن ًة بربامج العالج من األمراض األخرى .وعالوة عىل ذلك،
ينبغي القضاء عىل أشكال املعاملة الالإنسانية أو املهينة ملتعاطي
املخ ِّدرات ،مثل إيداعهم يف مراكز االحتجاز اإلجباري ،واألخذ
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المخدرات ٢٠١٦
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

ببدائل طوعية وقامئة عىل أدلة علمية للعالج داخل مؤسسات
إيوائية يف املجتمع املحيل.
 -56ينبغي للحكومات أن تتكفل بتوفري خدمات الوقاية
من تعاطي املخ ِّدرات والعالج القائم عىل أدلة علمية ،خصوصاً
يف املجتمعات املحلية املتفككة اجتامع ًّيا .وينبغي أن تكون
هناك اسرتاتيجيات تستهدف الفئات املع َّرضة للخطر بش َّدة،
مثل الحوامل واملشتغالت بالجنس والسجينات.
 -57ينبغي أن تكون الجهود الرامية إىل إزالة وصمة العار
التي تالحق املرتهنني للمخ ِّدرات ،ال س َّيام النساء ،يف صدارة
األولويات .ويتطلب القضاء عىل التمييز أن تبدي الحكومات روحاً
قيادية .إذ إ َّن النساء الاليت يتعاطني املخ ِّدرات أو يشتغلن بالجنس
أو يُصنب بفريوس األيدز يحتجن إىل الحامية وتيسري الحصول
عىل الخدمات.
 -58تشري قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري
غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)( )37تحديدا ً إىل

( ((3مرفق قرار الجمعية العامة .229/65

برامج العالج من تعاطي املخ ِّدرات ،وتويص بتوفري برامج لعالج
التعاطي داخل املجتمع املحيل ،تكون مراعية الحتياجات النساء
ومخصصة للنساء فقط.
وملتطلبات عالج الصدمات النفسية
َّ
كام تويص بتيسري حصول املرأة عىل هذا العالج من أجل منع
الجرمية وكذلك من أجل إعادة التأهيل والعقوبات البديلة.
وتش ِّدد القواعد عىل الحاجة إىل ضامن صون كرامة املرأة
أي مصدر للعنف البدين أو الجنيس.
يف السجن وتفادي ِّ
ِ
الحكومات عىل أن تضع يف االعتبار
 -59تش ِّجع الهيئ ُة
االحتياجات والظروف الخاصة للنساء الخاضعات لالعتقال
أو االحتجاز أو املالحقة أو املحاكمة أو تنفيذ عقوبة بسبب
جرائم مخ ِّدرات ،مبا يف ذلك التدابري املناسبة ملحاكمة املعتدين
عىل النساء املحتجزات أو املسجونات بسبب جرائم مخ ِّدرات.
وينبغي للحكومات االستناد ،حسب االقتضاء ،إىل قواعد بانكوك
وقواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية
(قواعد طوكيو)( )38وقواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية
()39
ملعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديال).

( ((3مرفق قرار الجمعية العامة .١١٠/٤٥
( ((3مرفق قرار الجمعية العامة .١٧٥/٧٠

الفصل الثاني
سير عمل نظام المراقبة الدولية للمخ ِّدرات
ألف -تعزيز اال ِّتساق يف تطبيق املعاهدات
الدولية ملراقبة املخدِّرات
 -60خالل الفرتة قيد االستعراض ،واصلت الهيئة الدولية
ملراقبة املخ ِّدرات العمل الوثيق مع جميع الحكومات بغرض
التشجيع عىل التصديق الكامل عىل االتفاقيات الدولية الثالث
ملراقبة املخ ِّدرات ،وتنفيذها يف إطار القانون الداخيل.
 -61ولإلطار الدويل ملراقبة املخ ِّدرات أهداف متع ِّددة،
منها ما ييل :التنظيم الرقايب لجميع أشكال التجارة املرشوعة
يف العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية والسالئف املستعملة
يف صنع تلك املواد غري املرشوع ،مع منع ترسيبها إىل القنوات
غري املرشوعة؛ وضامن الحصول عىل األدوية املحتوية عىل مواد
خاضعة للمراقبة بالقدر الكايف لألغراض الطبية املرشوعة ملن
يحتاجونها؛ وإنشاء مرافق للعالج وإعادة التأهيل والرعاية
بعد العالج وإعادة اإلدماج االجتامعي بغية التص ِّدي لتعاطي
املخ ِّدرات واإلدمان؛ والتص ِّدي لجرائم املخ ِّدرات بطريقة
ومرتسخة يف سيادة القانون وضامنات األصول
متناسبة
ِّ
القانونية ،وتتيح ات ِّخاذ تدابري مؤسسية للتص ّدي الرتكاب األفراد
املتعاطني للمخ ِّدرات أو املدمنني عليها ألفعال غري مرشوعة؛
وتيسري املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم املطلوبني ومكافحة
غسل األموال.
 -62ولتحقيق هذه األهداف ،يجب أن تعتمد الدول مجموعة
متكاملة من التدابري القانونية والسياساتية والتنظيمية .ومتاشياً
مع الوالية التي أسندتها اتفاقيات مراقبة املخ ِّدرات للهيئة،
تواصل هذه األخرية العمل مع الدول من خالل حوار مستمر
يهدف إىل املساعدة عىل ضامن التنفيذ الشامل لهذه الصكوك
الهامة ،التي تهدف إىل ما فيه خري صحة اإلنسان ومصلحته.

حالة االنضامم إىل املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ رات
 -63تر ِّحب الهيئة بالدعم الواسع النطاق الذي يق ِّدمه
املجتمع الدويل لالتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات ،وهو
ما يربهن عليه االنضام ُم العاملي تقريباً لالتفاقيات .وتحيط
الهيئة علامً بالدعم املتجدد لالتفاقيات التي تشكِّل حجر الزاوية
يف اإلطار القانوين العاملي الناظم ملراقبة املخ ِّدرات ،عىل النحو
املعرب عنه يف الوثيقة الختامية للدورة االستثنائية للجمعية
العامة بشأن مشكلة املخ ِّدرات العاملية ،املعقودة يف نيسان/أبريل
 ،2016املعنونة “التزامنا املشرتك بالتص ِّدي ملشكلة املخ ِّدرات
العاملية ومواجهتها عىل نحو ف َّعال”.
 -64وحتى  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2016مل ينضم إىل
االتفاقية الوحيدة للمخ ِّدرات لسنة  ١٩٦١بصيغتها املع َّدلة
بربوتوكول سنة  )40(1972إلَّ  11دول ًة فقط ،وهي :دولتان يف
أفريقيا (جنوب السودان وغينيا االستوائية) ودولتان يف آسيا
(تيمور-ليشتي ودولة فلسطني) وسبع دول يف أوقيانوسيا
(توفالو وجزر كوك وساموا وفانواتو وكرييباس وناورو ونيوي).
وال تزال تشاد الدولة الوحيدة التي انض َّمت إىل اتفاقية
()41
سنة  1961بصيغتها غري املع َّدلة.
 -65وص َّدقت  183دولة من الدول األطراف عىل اتفاقية
املؤث ِّرات العقلية لسنة  )42(.1971ومل ينض َّم إىل االتفاقية حتى
اآلن  14دولةً ،وهي 3 :دول يف أفريقيا (جنوب السودان وغينيا
االستوائية وليربيا) ودولة واحدة يف القارة األمريكية (هايتي)
ودولتان يف آسيا (تيمور-ليشتي ودولة فلسطني) و 8دول
( ((4األمم املتحدة ،مجموعة املعاهدات ،املجلد  ،976الرقم .14152
( ((4املرجع نفسه ،املجلد  ، 520الرقم .7515
( ((4املرجع نفسه ،املجلد  ،1019الرقم .14956
11
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المخدرات ٢٠١٦
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

يف أوقيانوسيا (توفالو وجزر سليامن وجزر كوك وساموا وفانواتو
وكرييباس وناورو ونيوي).
 -66وبلغ مجموع الدول التي ص َّدقت عىل اتفاقية األمم املتحدة
ملكافحة االتِّجار غري املرشوع يف املخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية
لسنة  ،1988أو انض َّمت إليها 189 ،دولةً ،وأق َّرها رسم ًّيا االتحاد
األورويب .ومل ينض َّم حتى اآلن إىل تلك االتفاقية تسع دول ،وهي:
ثالث دول يف أفريقيا (جنوب السودان والصومال وغينيا االستوائية)
ودولة واحدة يف آسيا (دولة فلسطني) وخمس دول يف أوقيانوسيا
(بابوا غينيا الجديدة وباالو وتوفالو وجزر سليامن وكرييباس).
 -67تهيب الهيئة بجميع الدول التي مل تصدِّ ق بعدُ عىل
واحدة أو أكرث من االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ رات أن تفعل
ذلك دومنا تأخري ،وأن تكفل تنفيذ األحكام الواردة فيها تنفيذاً
ً
شامل ضمن نظمها القانونية الوطنية.

باء -ضامن تنفيذ أحكام املعاهدات
الدولية ملراقبة املخدِّرات
 -68الهدف األسايس من نظم املراقبة الدولية للمخ ِّدرات
هو ضامن صحة اإلنسان وما فيه مصلحته .ويُتو َّخى أن يتحقَّق
هذا الهدف من خالل إجراءين مرتابطني هام :ضامن توافر املواد
الخاضعة للمراقبة الدولية من أجل األغراض الطبية والعلمية؛
ومنع ترسيب املواد الخاضعة للمراقبة إىل قنوات غري مرشوعة
أو استخدامها ،يف حالة السالئف الكيميائية ،يف صنع املخ ِّدرات
واملؤث ِّرات العقلية غري املرشوع.
 -69ولرصد االمتثال للمعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات،
تَد ُرس الهيئة اإلجراءات املتَّخذة من الحكومات لتنفيذ أحكام
املعاهدات الرامية إىل تحقيق األهداف العامة لهذه املعاهدات.
وقد استُكملت أحكام املعاهدات ،عىل م ِّر السنوات ،بتدابري
مراقبة إضافية اعتمدها املجلس االقتصادي واالجتامعي ولجنة
املخ ِّدرات بغية تعزيز فعالية تلك األحكام .ويف هذا القسم
يتعي
من التقرير ،تسلِّط الهيئ ُة الضو َء عىل اإلجراءات التي َّ
وتبي املشاكل
اتِّخاذها لتطبيق نظام املراقبة الدولية للمخ ِّدراتِّ ،
التي صودفت يف هذا الصدد ،وتق ِّدم توصيات مح َّددة بشأن
كيفية معالجة هذه املشاكل.

 -1منع ترسيب املواد الخاضعة للمراقبة
(أ)

األساس الترشيعي واإلداري

يتعي عىل الحكومات أن تضمن امتثال الترشيعات
-70
َّ
الوطنية ألحكام املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات .كام أ َّن

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
املستوى الوطني أو التأ ُّخر يف مواءمة قوائم املواد الخاضعة
للمراقبة عىل الصعيد الوطني مع جداول املعاهدات الدولية
ملراقبة املخ ِّدرات إىل قصور يف الضوابط الوطنية املط َّبقة
عىل املواد الخاضعة للمراقبة الدولية ،وقد يؤ ِّدي إىل ترسيب
رس الهيئة أن تالحظ
مواد إىل قنوات غري مرشوعة .ولذلك ي ُّ
أ َّن الحكومات واصلت ،كام يف السنوات السابقة ،تزويدها
مبعلومات عن التدابري الترشيعية أو اإلدارية املتَّخذة لضامن
االمتثال ألحكام املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.
 -71وقد ق َّررت لجنة املخ ِّدرات ،يف مق َّررها  ،1/59إدراج
مادة األسيتيل فينتانيل يف الجدولني األول والرابع من اتفاقية
سنة  1961بصيغتها املع َّدلة .وق َّررت اللجنة ،يف مق َّررها ،2/59
إدراج املادة  MT-45يف الجدول األول من االتفاقية .ومبقتىض
الفقرة  7من املادة  3من اتفاقية سنة  1961بصيغتها املع َّدلة،
و َّجه األمني العام يف  17أيار/مايو  2016إشعارا ً بذلك املق َّرر
إىل جميع الحكومات وإىل منظمة الصحة العاملية وإىل الهيئة،
يخص كل طرف عند تلقِّي ذلك
فأصبح املق َّرر بذلك نافذا ً فيام ُّ
اإلشعار .تقدِّ ر الهيئ ُة الجهو َد التي بذلتها الحكومات التي
ُّ
جميع الحكومات
وتحث
أخضعت تلك املواد للمراقبة بالفعل،
َ
األخرى عىل أن تعدِّ ل قوائم املواد الخاضعة للمراقبة عىل الصعيد
الوطني تبعاً لذلك ،وأن تط ِّبق عىل تلك املواد جميع تدابري
املراقبة املنصوص عليها يف اتفاقية سنة  1961بصيغتها املعدَّ لة.
 -72وتو ُّد الهيئة أيضاً أن تو ِّجه انتباه الحكومات إىل أ َّن لجنة
املخ ِّدرات أخضعت ،يف آذار/مارس  ،2016خمس مواد للمراقبة
فعمل مبق َّرر اللجنة ،3/59
الدولية مبقتىض اتفاقية سنة .1971
ً
أضيفت مادة الباراميثوكيس ميثيل أمفيتامني ( )PMMAإىل الجدول
وعمل مبق َّررات اللجنة  4/59و5/59
األول من اتفاقية سنة ً .1971
و ،6/59أضيفت مادة األلفا-بريوليدينوفالريوفينون ()α-PVP
ومادة البارا-ميثيل-4-ميثيل أمينوريكس ( )4,4’-DMARومادة
وعمل
امليثوكسيتامني ( )MXEإىل الجدول الثاين من االتفاقية،
ً
مبق َّرر اللجنة  ،7/59أضيفت مادة الفينازيبام إىل الجدول الرابع.
ومبقتىض الفقرة  7من املادة  2من اتفاقية سنة  ،1971و َّجه األمني
العام إشعارا ً بهذه املق َّررات الصادرة عن اللجنة إىل جميع الحكومات
وإىل منظمة الصحة العاملية وإىل الهيئة ،يف  17أيار/مايو ،2016
يخص كل طرف ،يف  13ترشين
فأصبحت بذلك نافذة متاماً فيام ُّ
الثاين/نوفمرب  .2016تقدِّر الهيئ ُة الجهو َد التي بذلتها الحكومات
ُّ
جميع
وتحث
التي أخضعت تلك املواد للمراقبة بالفعل،
َ
الحكومات األخرى عىل أن تعدِّل قوائم املواد الخاضعة للمراقبة
عىل الصعيد الوطني تبعاً لذلك ،وأن تط ِّبق عىل هذه املواد جميع
تدابري املراقبة املنصوص عليها يف اتفاقية سنة .1971

المخدرات
الفصل الثاني  -سير عمل النظام الدولي لمراقبة
ِّ

 -73ووفقاً لقرارات املجلس االقتصادي واالجتامعي
يتعي عىل الحكومات أن
 15/1985و 30/1987وَّ ،38/1993
ُ
تشرتط الحصول عىل إذن السترياد الزولبيديم ،وهو مادة أدرجت
يف عام  2001يف الجدول الرابع من اتفاقية سنة  .1971واستجاب ًة
لطلب الهيئة الوارد يف تقريريها السنويني لعامي  2012و2013
وتعميم أُرسل يف عام  ،2016ق َّدم عدد من الحكومات املعلومات
املطلوبة .وحتى  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2016كانت املعلومات
ذات الصلة متاحة بشأن  129بلدا ً وإقليامً ،منها  119من
البلدان واألقاليم التي تشرتط اآلن الحصول عىل إذن استرياد،
وبَلَدان (إندونيسيا والواليات املتحدة) يشرتطان إعالناً سابقاً
لالسترياد .وهناك ستة بلدان وأقاليم ال تشرتط الحصول عىل إذن
السترياد الزولبيديم (هي كابو فريدي وأيرلندا ونيوزيلندا
وسنغافورة وفانواتو وجبل طارق) .وتحظر أذربيجان استرياد
الزولبيديم ،وال تستورد إثيوبيا هذه املادة .ويف الوقت نفسه،
ال تزال املعلومات املتعلقة مبراقبة الزولبيديم غري معروفة
ثم ،تُجدِّ د الهيئ ُة دعو َة حكومات
يخص  85بلدا ً وإقليامً .من َّ
فيام ُّ
البلدان واألقاليم التي مل تز ِّودها بعدُ مبعلومات عن حالة مراقبة
الزولبيديم إىل أن تبادر إىل ذلك يف أقرب وقت ممكن.
 -74وفيام يتعلق بالسالئف الكيميائية ،تو ُّد الهيئة أن
تذكِّر بإدراج مادة األلفا-فينيل أسيتو أسيتونيرتيل ()APAAN
وإيسومرييها املتامكبني يف الجدول األول التفاقية سنة  1988وفقاً
ملق َّرر لجنة املخ ِّدرات  .1/57ولذلك فقد طُلب إىل الحكومات أن
تُخضع تلك املادة للمراقبة الوطنية اعتبارا ً من  6ترشين األول/
أكتوبر  .2014وتالحظ الهيئة أ َّن ع َّدة بلدان مل تنفِّذ بع ُد عىل
الصعيد الوطني املق َّرر املتعلق بإخضاع مادة األلفا-فينيل أسيتو
أسيتونيرتيل للمراقبة الدولية .ومن املهم ،يف سبيل رصد حركة
السالئف الكيميائية رصدا ً ف َّعالً داخليًّا وعرب الحدود عىل ح ٍّد
سواء ،أن تضع الحكومات الترشيعات وآليات املراقبة الوطنية
املناسبة التي تتيح اإلرساع بكشف املخالفات التي تشوب أمناط
التجارة املرشوعة ومن ث َّم التخفيف من مخاطر ترسيب السالئف
الكيميائية إىل القنوات غري املرشوعة .يُرجى إذن من الحكومات
أن تعتمد وتنفِّذ تدابري وطنية ملراقبة السالئف ،وهي رشط الزم
لحسن سري عمل نظام املراقبة الدولية للسالئف.

(ب) منع الترسيب من قنوات التجارة الدولية
تقديرات االحتياجات السنوية من املواد الخاضعة
للمراقبة الدولية
 -75نظام تقدير االحتياجات السنوية املرشوعة من
املخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية هو حجر الزاوية يف نظام املراقبة
الدولية للمخ ِّدرات .فهو ميكِّن البلدان املص ِّدرة واملستوردة عىل
ح ٍّد سواء من ضامن بقاء التجارة يف هذه املواد ضمن الحدود
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التي تضعها حكومات البلدان املستوردة والحيلولة بفعالية دون
ترسيب املواد الخاضعة للمراقبة من التجارة الدولية .وهذا
النظام إلزامي فيام يتعلق باملخ ِّدرات مبوجب اتفاقية سنة ،1961
ويتعي أن تؤكِّد الهيئة ما تق ِّدمه الحكومات من تقديرات قبل
َّ
ات ِّخاذ تلك التقديرات أساساً لحساب الحدود التي ت ُفرض عىل
الصنع واالسترياد.
املجلس االقتصادي واالجتامعي نظا َم تقدير
 -76وقد اعتمد
ُ
االحتياجات السنوية من املؤث ِّرات العقلية يف قراراته 7/1981
و 44/1991و 38/1993و ،30/1996واعتمدت لجنة املخ ِّدرات
يف قرارها  3/49نظام تقدير االحتياجات السنوية املرشوعة من
سالئف مختارة ،وذلك ملساعدة الحكومات عىل منع املحاوالت
التي يقوم بها املتَّجرون باملخ ِّدرات لترسيب املواد الخاضعة
للمراقبة إىل قنوات غري مرشوعة .وتستعني الحكومات بتقدير
االحتياجات السنوية املرشوعة من املؤث ِّرات العقلية واالحتياجات
السنوية املرشوعة من سالئف مختارة عىل كشف املعامالت غري
املألوفة .وقد حدث يف كثري من الحاالت أ ْن حيل دون ترسيب
مادة مخ ِّدرة عندما رفض البلد املص ِّدر أن يأذن بتصديرها أل َّن
كميات املواد املراد تصديرها كانت تتجاوز الكميات التي كان
البلد املستورد يف حاجة إليها.
 -77وطلبت لجنة املخ ِّدرات إىل الحكومات ،يف قرارها ،3/49
أن توايف الهيئة بتقدير احتياجاتها السنوية املرشوعة من سالئف
كيميائية مختارة ،وإ ْن كان ذلك غري إلزامي مبقتىض اتفاقية
سنة  .1988ويس ِّهل توافر تقديرات واقعية ومح َّدثة الكشف عن
الطلبات واملعامالت املشبوهة التي ميكن ،يف حال تجاوز تلك
املعامالت االحتياجات املرشوعة الواردة من السلطات الوطنية
مؤشا ً عىل وقوع محاولة ترسيب،
املختصة يف بلد ما ،أن تكون ِّ
َّ
ومن ث َّم فهي قد تشكِّل آلية لإلنذار املبكِّر بالنسبة للسلطات
املكلَّفة بإصدار اإلذن بعمليات التصدير املتو َّخاة .ولذلك فمن
دواعي التفاؤل أ َّن  159دول ًة من أصل  189دول ًة طرفاً يف اتفاقية
سنة ( 1988مبا ميثِّل نسبة  84يف املائة) تبلِّغ حال ًّيا عن االحتياجات
السنوية املرشوعة من نوع واحد عىل األقل من سالئف املنشِّ طات
األمفيتامينية الواردة يف قرار لجنة املخ ِّدرات .3/49
 -78وتحقِّق الهيئة بانتظام يف الحاالت التي تنطوي عىل
احتامل عدم امتثال الحكومات لنظام التقدير ،أل َّن عدم امتثالها
هذا قد يس ِّهل ترسيب املواد الخاضعة للمراقبة من قنوات
التجارة الدولية املرشوعة إىل قنوات غري مرشوعة .ويف هذا
الصدد ،تق ِّدم الهيئة املعلومات والدعم واملشورة إىل الحكومات
بشأن عمل نظام التقدير ،بحسب االقتضاء.
 -79والحكومات ملزمة باالمتثال للحدود املفروضة عىل
الواردات والصادرات من املخ ِّدرات ،املنصوص عليها يف املادتني
تنص ،يف جملة أمور،
 21و 31من اتفاقية سنة  .1961فاملادة ُّ 21
أي بلد
أي مخ ِّدر يصنعها ويستوردها ُّ
عىل أ َّن مجموع كميات ِّ
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المخدرات ٢٠١٦
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

أي سنة ال يجوز أن يتع َّدى حاصل جمع ما ييل:
أو إقليم يف ِّ
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
حصل عليها ،يف حدود التقديرات
ذات الصلة؛ والكمية التي يُ َ
ذات الصلة ،الستعاملها يف أغراض خاصة .وت ُلزِم املادة  31جميع
أي بلد
البلدان املص ِّدرة بتقييد حجم صادراتها من املخ ِّدرات إىل ِّ
أو إقليم بحيث ال تتجاوز الكميات املستوردة مجموع التقديرات
الخاصة بالبلد أو اإلقليم املستورد ،مع إضافة الكميات التي
يراد إعادة تصديرها.
 -80وكام يف السنوات السابقة ،خلصت الهيئة إىل أ َّن التقيُّد
بنظام الواردات والصادرات ما زال مستم ًّرا عىل وجه العموم،
وأ َّن النظام يعمل بصورة جيِّدة .ويف عام  ،2015ت َّم االتصال
مبا مجموعه  18بلدا ً بشأن كميات مستو َردة أو مص َّدرة كُشف
عنها يف سياق التجارة الدولية بالعقاقري املخ ِّدرة خالل ذلك العام
ميكن أن تكون قد تجاوزت التقديرات .وحتى  1ترشين الثاين/
نوفمرب  ،2016كانت قد وردت ردود من  13بلدا ً ،وات َّضح أ َّن
معظم حاالت التجاوز كان مر ُّدها إىل ما ييل( :أ) أخطاء يف اإلبالغ
عن الواردات أو الصادرات؛ و(ب) عقاقري مخ ِّدرة استُوردت
إلعادة تصديرها؛ و(ج) أخطاء يف اإلبالغ عن العقاقري املخ ِّدرة
املعنية أو الرشيك التجاري املعني؛ و(د) عقاقري مخ ِّدرة ُص ِّدرت
من أجل إتالفها .غري أ َّن أربعة بلدان أكَّدت أنه حدث بالفعل
تجاوز يف كمية الصادرات أو الواردات ،و ُذكِّرت تلك البلدان
برضورة ضامن االمتثال التام ألحكام املعاهدات ذات الصلة.
وال تزال الهيئة تتابع هذا األمر مع البلدان التي مل ترسل ر ًّدا.
وعمل بقراري املجلس االقتصادي واالجتامعي 7/1981
-81
ً
و ،44/1991يُرجى من الحكومات تزويد الهيئة بتقديرات
الحتياجاتها الوطنية السنوية لألغراض الطبية والعلمية من
املؤث ِّرات العقلية املدرجة يف الجداول الثاين والثالث والرابع
التفاقية سنة  .1971وتبلَّغ جميع الدول واألقاليم بالتقديرات
املختصة يف البلدان املص ِّدرة
الواردة ،وذلك ملساعدة السلطات
َّ
عند املوافقة عىل صادرات املؤث ِّرات العقلية .وحتى  1ترشين
الثاين/نوفمرب  ،2016كانت حكومات جميع البلدان واألقاليم،
باستثناء جنوب السودان ،الذي وضعت له الهيئة تقديرات
يف عام  ،2011قد ق َّدمت تقديرا ً واحدا ً عىل األقل الحتياجاتها
الطبية السنوية من املؤث ِّرات العقلية.
ِ
الحكومات بأن تجري مراجعة وتحديثاً
 -82وتويص الهيئ ُة
لتقديرات احتياجاتها السنوية من املؤث ِّرات العقلية لألغراض
الطبية والعلمية مرة واحدة عىل األقل كل ثالث سنوات.
أي تنقيح الحتياجاتها
بيد أ َّن هناك  31حكومة مل تق ِّدم َّ
يقل عن ثالث سنوات.
املرشوعة من املؤث ِّرات العقلية منذ ما ال ُّ
ومن ث َّم فإ َّن التقديرات املتاحة بشأن تلك البلدان واألقاليم

رمبا مل تعد مطابقة الحتياجاتها الطبية والعلمية الفعلية من
املؤث ِّرات العقلية.
 -83وعندما تكون التقديرات أقل من االحتياجات املرشوعة
الفعلية ،فقد يتأ َّخر استرياد املؤث ِّرات العقلية الالزمة لألغراض
الطبية أو العلمية .أ َّما عندما تكون التقديرات أعىل بكثري من
االحتياجات املرشوعة ،فقد يزيد ذلك من احتامل ترسيب
املؤث ِّرات العقلية إىل قنوات غري مرشوعة .وقد ذكَّرت الهيئ ُة
البلدا َن مرارا ً وتكرارا ً بأ َّن من املهم أن يكون تقدير الحكومات
ثم،
لالحتياجات الوطنية األولية تقديرا ً صحيحاً وواقعيًّا .من َّ
تهيب الهيئة بجميع الحكومات أن تواظب عىل مراجعة
وتحديث تقديراتها ،وعىل إبالغ الهيئة بكل ما يجدُّ من
ألي واردات غري رضورية وحرصاً ،يف الوقت
تعديالت ،منعاً ِّ
نفسه ،عىل تيسري استرياد املؤثِّرات العقلية الالزمة لألغراض
الطبية يف الوقت املناسب.
 -84وكام يف السنوات السابقة ،ال يزال نظام تقدير االحتياجات
السنوية من املؤث ِّرات العقلية يعمل بصورة ج ِّيدة ،كام أ َّن معظم
البلدان واألقاليم يتقيد به .ويف عام  ،2015أصدرت سلطات
أي تقديرات،
 14بلدا ً أذون استرياد ملواد مل تضع لها من ُ
قبل َّ
أو لكميات تجاوزت تقديراتها بكثري .ومل تصدر سوى ثالثة بلدان
كميات من املؤث ِّرات العقلية تتجاوز التقديرات ذات الصلة.

اشرتاط الحصول عىل أذون االسترياد والتصدير
 -85يكتيس التطبيق العاملي الشرتاط الحصول عىل أذون
لالسترياد والتصدير ،املنصوص عليه يف اتفاقية سنة  1961واتفاقية
سنة  ،1971أهمية حيوية يف منع ترسيب املخ ِّدرات إىل السوق
بأي من
غري املرشوعة .وت ُشرتط هذه األذون للمعامالت املتعلقة ٍّ
املواد الخاضعة للمراقبة مبوجب اتفاقية سنة  1961أو املدرجة
يف الجدولني األول والثاين التفاقية سنة  .1971والسلطات الوطنية
املختصة ملزمة مبوجب هاتني االتفاقيتني بأن ت ِ
ُصدر 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.
 -86وال تشرتط اتفاقية سنة  1971الحصول عىل أذون
استرياد وتصدير للتجارة يف املؤث ِّرات العقلية املدرجة يف جدوليها
الثالث والرابع .إالَّ أ َّن املجلس االقتصادي واالجتامعي طلب إىل
الحكومات ،يف قراراته  15/1985و 30/1987و ،38/1993نظرا ً
إىل ات ِّساع نطاق ترسيب هذه املواد من قنوات التجارة الدولية
توسع
املرشوعة يف سبعينات القرن املايض ومثانيناته ،أن ِّ
نطاق نظام أذون االسترياد والتصدير ليشمل هذه املؤث ِّرات
العقلية أيضاً.

المخدرات
الفصل الثاني  -سير عمل النظام الدولي لمراقبة
ِّ

وعمل بقرارات املجلس االقتصادي واالجتامعي املذكورة
-87
ً
آنفاً ،باتت معظم البلدان واألقاليم تشرتط بالفعل الحصول عىل
أذون استرياد وتصدير للمؤث ِّرات العقلية املدرجة يف الجدولني
الثالث والرابع التفاقية سنة  .1971وتلقَّت الهيئة أيضاً ،ر ًّدا
عىل تعميم أُرسل يف عام  ،2016معلومات إضافية مح َّدثة من
حكومات تركيا وتيمور-ليشتي ورصبيا .وبحلول  1ترشين
الثاين/نوفمرب  ،2016كانت  206من البلدان واألقاليم قد أتاحت
يتبي منها أ َّن جميع البلدان املستوردة
للهيئة معلومات مح َّددة َّ
واملص ِّدرة الرئيسية تشرتط اآلن استصدار أذون استرياد وتصدير
لجميع املؤث ِّرات العقلية املدرجة يف الجدولني الثالث والرابع
التفاقية سنة  .1971وتع ِّمم الهيئة عىل جميع الحكومات ،مرتني
يبي األذون التي يشرتط كل بلد الحصول عليها
كل سنة ،جدولً ِّ
عمل بقرارات
السترياد املواد املدرجة يف الجدولني الثالث والرابع ً
املجلس االقتصادي واالجتامعي ذات الصلة .ويُنرش هذا الجدول
أيضاً يف الجزء املشفَّر من موقع الهيئة الشبيك الذي ال يُتاح
االطِّالع عليه إلَّ للمسؤولني الحكوميني املأذون لهم خصيصاً
املختصة يف البلدان
بذلك ،ليك يتس َّنى إطْالع السلطات الوطنية
َّ
أي تغيريات فيام تفرضه
املص ِّدرة ،يف أقرب وقت ممكن ،عىل ِّ
البلدان املستوردة من رشوط خاصة بأذون االستريادُّ .
تحث الهيئ ُة
ِ
حكومات الدول املتبقِّية التي ال يشرتط قانونها الوطني بعدُ
الحصول عىل أذون استرياد وتصدير لجميع املؤثِّرات العقلية،
عم إذا كانت أطرافاً يف
البالغ عددها  15دولة ،برصف النظر َّ
اتفاقية سنة  1971أم مل تكن ،عىل أن توسع نطاق تدابري املراقبة
هذه لتشمل جميع املواد املدرجة يف الجدولني الثالث والرابع
التفاقية سنة 1971يف أقرب وقت ممكن ،وأن تبلِّغ الهيئة بذلك.
تنص اتفاقية سنة  1988عىل أذون استرياد وتصدير
 -88وال ُّ
وبدل
مح َّددة للسالئف الكيميائية الخاضعة للمراقبة الدوليةً .
من ذلك ،يقوم نظام املراقبة الدولية للسالئف عىل رصد التجارة
تسهيل لكشف الصفقات املشبوهة ومنع الترسيب.
الدولية
ً
جعل الحكم الذي يقتيض تقديم إشعارات سابقة للتصدير
وميكن ُ
بشأن شحنات السالئف الكيميائية املو َّجهة إىل سلطات البلد
املستورد إلزام ًّيا مبوجب االتفاقية إذا اختارت الدولة الطرف
االستناد إىل الفقرة الفرعية ( 10أ) من املادة  ،12وذلك بإرسال
طلب بهذا الشأن إىل األمني العام (انظر الفقرتني  92و 93أدناه،
بشأن اإلشعارات السابقة لتصدير السالئف الكيميائية).

النظام اإللكرتوين الدويل إلصدار أذون استرياد وتصدير
العقاقري املخدِّ رة واملؤ ِّثرات العقلية
 -89يُشرتط الحصول عىل أذون استرياد وتصدير للعقاقري
املخ ِّدرة املدرجة يف جميع جداول اتفاقية سنة 1961
وللمؤث ِّرات العقلية املدرجة يف الجدولني األول والثاين التفاقية
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ِ
عمل
سنة  .1971وعالوة عىل ذلك ،تحثُّ الهيئ ُة
الحكوماتً ،
بقرارات املجلس االقتصادي واالجتامعي ذات الصلة ،عىل أن
تطبِّق اشرتاط الحصول عىل أذون االسترياد والتصدير عىل املواد
املدرجة يف الجدولني الثالث والرابع أيضاً .ويف إطار مساعي
الهيئة لتسخري التق ُّدم التكنولوجي من أجل ضامن الفعالية
والكفاءة يف تطبيق نظام أذون االسترياد والتصدير يف التجارة
الدولية املرشوعة يف العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية ،تقود
الهيئة الجهود املبذولة الستحداث أداة إلكرتونية من شأنها
املختصة وترسيع وتريته ،والح ِّد
تيسري عمل السلطات الوطنية
َّ
من مخاطر ترسيب هذه العقاقري واملواد .والنظام الدويل
ألذون االسترياد والتصدير ( )I2ESهو تطبيق عىل اإلنرتنت
ابتكرته الهيئة بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعني
باملخ ِّدرات والجرمية وبدعم من الدول األعضاء .ويتيح هذا
النظام للحكومات إمكانية إصدار أذون االسترياد والتصدير
إلكرتون ًّيا للواردات والصادرات املرشوعة من العقاقري املخ ِّدرة
واملؤث ِّرات العقلية ،وتبادل هذه األذون آن ًّيا ،والتحقُّق الفوري
من مرشوعية كل معاملة عىل حدة ،مع ضامن االمتثال التام
ملقتضيات االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات .ومن شأن
هذا النظام أن يح َّد كثريا ً من احتامل ترسيب شحنات العقاقري
املخ ِّدرة إىل قنوات غري مرشوعة (لالطِّالع عىل املزيد من
التفاصيل ،انظر القسم واو أدناه (الفقرات .))342-338
 -90وقد أُطلق النظام الدويل ألذون االسترياد والتصدير
املختصة
رسم ًّيا يف عام  2015وتس َّجلت فيه السلطات الوطنية
َّ
من  24بلدا ً .ويف آذار/مارس ُ ،2016عقد عىل هامش دورة
لجنة املخ ِّدرات التاسعة والخمسني اجتامع ملجموعة مستعميل
النظام لجمع تعقيباتهم عليه .وحرض االجتامع أكرث من  30خبريا ً
من  21بلدا ً .وأتاح االجتامع للمسؤولني الحكوميني من الدول
املشاركة فرصة قيِّمة لتبادل األفكار بشأن سبل تطبيق النظام
الدويل ألذون االسترياد والتصدير وتقديم تعقيبات إىل الهيئة
وإىل دائرة تكنولوجيا املعلومات التابعة ملكتب األمم املتحدة
املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،وهي تعقيبات من شأنها أن تو ِّجه
مستقبل وكذلك مساعي تطوير النظام
العمل الذي يُضطلَع به
ً
يف املستقبل .وش َّددت مجموعة املستعملني عىل أهمية تس ُّجل
املختصة لحكومات الدول عرب
عدد كبري من السلطات الوطنية
َّ
العامل يف النظام واستعاملها له بكرثة ،وش َّجعت جمي َع الحكومات
عىل التس ُّجل يف النظام من أجل استخدامه.
املختصة
تشجيع كل السلطات الوطنية
 -91تو ُّد الهيئ ُة
َّ
َ
التي مل تُس َّجل يف النظام ومل تبدأ يف استعامله بعدُ عىل أن تقوم
بذلك يف أقرب وقت ممكن ،ألنه لن يكون مبقدور الحكومات
أن تستفيد من هذه األداة استفادة تامة َّإل باستعاملها عىل
نطاق واسع .وتعرب الهيئة عن استعدادها لتقديم املساعدة
يف هذا الصدد .وتك ِّرر الهيئة دعوتها املو َّجهة إىل الدول
األعضاء يف قرار لجنة املخدِّ رات  10/58بأن تقدِّ م أقىص
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المخدرات ٢٠١٦
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

ما ميكن من الدعم املايل لتمكني أمانة الهيئة من مواصلة إدارة
هذا النظام ورصده.

اإلشعارات السابقة للتصدير بشأن السالئف الكيميائية
 -92ثبت أ َّن نظام تبادل املعلومات الرسيع بواسطة
اإلشعارات السابقة للتصدير ،وهو النظام الذي يتيح لحكومات
البلدان املستوردة واملص ِّدرة التحقُّق الفوري من مرشوعية كل
شحنة عىل حدة من شحنات السالئف الكيميائية ،هو أنجع
أداة ملنع ترسيب تلك املواد من التجارة الدولية .وتجيز الفقرة
الفرعية ( 10أ) من املادة  12من اتفاقية سنة  1988لحكومات
بأي سالئف
البلدان املستوردة أن تُلزِم البلدان املص ِّدرة بإبالغها ِّ
تعتزم تصديرها إىل أراضيها .وحتى اآلن بلغ عدد الدول واألقاليم
التي استندت إىل هذا الحكم وطلبت رسم ًّيا تلقِّي إشعارات
سابقة للتصدير  112دول ًة وإقليامً .غري أنه ال يزال هناك عدد
ملحوظ من الحكومات واملناطق التي ما زالت ال تعلم مبا يدخل
أراضيها من شحنات السالئف املثرية للقلق ،وما زالت مع َّرضة
لهذا الخطر .لذلك تش ِّجع الهيئ ُة بقوة بقي َة الحكومات عىل
االستناد إىل الفقرة الفرعية ( 10أ) من املادة  12من اتفاقية
سنة  1988يف أقرب وقت ممكن.
 -93ونظام اإلشعارات السابقة للتصدير باالتصال الحاسويب
املبارش (نظام بن أونالين) هو أداة إلكرتونية أتاحتها الهيئة م َّجاناً
بغية متكني الحكومات املستوردة واملص ِّدرة من التواصل فيام
بينها بأمان بشأن التجارة الدولية يف السالئف الكيميائية ومن
ِّ
دق جرس اإلنذار يف حال االشتباه يف مرشوعية شحنة ما .ويشتغل
النظام منذ أزيد من  10سنوات ،وبلغ عدد مستعمليه املس َّجلني
حال ًّيا ما مجموعه  153بلدا ً وإقليامًَّ .إل أ َّن الهيئة الحظت أ َّن
النظام ال يُستعمل دامئاً باالستفادة من إمكاناته الكاملة ،عىل
الرغم من خضوعه لتحديث تقني يف عام  2015جعل استعامل
هذه األداة أكرث يُرسا ً (ملزيد من املعلومات ،انظر القسم الفرعي
املعنون “أدوات جديدة ألغراض قدمية” يف القسم واو أدناه
ثم ،تهيب الهيئة بالحكومات أن
(الفقرات  .))356-336ومن َّ
ُّ
وتحث
تستع ِمل نظام بن أونالين بطريقة نشطة ومنتظمة،
َ
الدول التي مل تس ِّجل نفسها بعدُ عىل أن تقوم بذلك يف أقرب
وقت ممكن.

(ج) فعالية تدابري املراقبة الرامية إىل منع ترسيب
املواد الخاضعة للمراقبة من قنوات التجارة الدولية
 -94يوفِّر نظام تدابري املراقبة املنصوص عليه يف اتفاقية
سنة  1961حامية ف َّعالة للتجارة الدولية يف العقاقري املخ ِّدرة من
محاوالت ترسيب هذه العقاقري إىل قنوات غري مرشوعة .وباملثل،

يال َحظ أنه ،نتيجة لتنفيذ جميع الدول تقريبا لتدابري املراقبة
املنصوص عليها يف اتفاقية سنة  1971وقرارات املجلس االقتصادي
أي
يتبي يف السنوات األخرية وقوع ِّ
واالجتامعي ذات الصلة ،مل َّ
حاالت ترسيب ملؤث ِّرات عقلية من التجارة الدولية إىل قنوات غري
مرشوعة .إضافة إىل ذلك ،ت ُلزِم اتفاقية سنة  1988األطراف بأن
متنع ترسيب السالئف الكيميائية من التجارة الدولية لتُستخدم
يف صنع العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية .وقد أنشأت الهيئة
نظامً متن ِّوعة لرصد االمتثال لهذا الجانب من اتفاقية سنة ،1988
وس َّجلت وقوع عدد محدود من حاالت الترسيب من التجارة
الدولية املرشوعة.
املختصة يف
 -95ويجري التح ِّري بانتظام لدى السلطات
َّ
البلدان املعنية عن التناقضات يف التقارير الحكومية عن التجارة
الدولية يف العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية ،ضامناً لعدم
أي ترسيب لهذه املواد من التجارة الدولية املرشوعة.
حدوث ِّ
وقد تكشف هذه التحريات عن أوجه قصور يف تنفيذ تدابري
مراقبة العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية ،مبا يف ذلك عدم
امتثال الرشكات لألحكام الوطنية املتعلقة مبراقبة املخ ِّدرات.
 -96وقد استُهلَّت منذ أيار/مايو  2016تح ِّريات لدى  37بلدا ً
بشأن التناقضات الواردة يف تقارير عام  2015فيام يتعلق بتجارة
العقاقري املخ ِّدرة .وحتى  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2016كانت قد
وردت ردود من  23بلدا ً .وب َّينت الردود أ َّن التناقضات ناتجة
عن أخطاء كتابية وتقنية يف إعداد التقارير ،بسبب اإلبالغ عن
صادرات أو واردات من مستحرضات مدرجة يف الجدول الثالث
من اتفاقية سنة  1961دون اإلشارة إىل ذلك يف االستامرة املعنية،
أو اإلشارة دومنا قصد إىل بلدان عبور بصفتها من الرشكاء
التجاريني .ويف بعض الحاالت ،أكَّدت البلدان الكميات التي أبلغت
عنها ،وأفىض ذلك إىل بدء تح ِّريات للمتابعة مع الرشكاء التجاريني
لكل من تلك البلدان .وقد بُعثت رسائل تذكريية إىل الدول التي
مل ترسل ردودا.
 -97كام استُهلَّت تحريات ،فيام يتعلق بالتجارة الدولية
يف املؤث ِّرات العقلية ،لدى  17بلدا ً بشأن  264من التناقضات
يف بيانات عام  .2014وبحلول  1ترشين الثاين/نوفمرب ،2016
كانت  9بلدان قد أرسلت ردودا ً بشأن  179حال ًة تنطوي عىل
تناقض ،وأفىض ذلك إىل تسوية  129حال ًة منها .ويف جميع
الحاالت التي أكَّدت فيها البلدان املجيبة ما ق َّدمته من بيانات،
ُّ
وتدل جميع
استُهلَّت إجراءات متابعة لدى البلدان املعنية.
الردود الواردة حتى اآلن عىل أ َّن التناقضات كانت بسبب
أخطاء كتابية أو تقنية ،ويف معظم األحيان إ َّما بسبب عدم
تحويل كميات املواد إىل قاعدتها الالمائية أو بسبب “التداخل”،
أي عدم تسلُّم البلد املستورد للكمية املص َّدرة يف سنة مع َّينة
ْ
َّإل يف بداية السنة التالية .ومل َّ
أي من الحاالت املتح َّرى عنها
يدل ٌّ
عىل احتامل ترسيب مؤث ِّرات عقلية من التجارة الدولية.

المخدرات
الفصل الثاني  -سير عمل النظام الدولي لمراقبة
ِّ

 -98ويع ُّد منع ترسيب املواد التي يكرث استخدامها يف صنع
العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية بصفة غري مرشوعة ،والتعاون
يف سبيل تحقيق هذه الغاية ،من االلتزامات الرئيسية املرتت ِّبة عىل
الدول األطراف مبوجب اتفاقية سنة  .1988وقد انخفض مبرور
السنوات عدد ما ُس ِّجل من حاالت الترسيب من التجارة الدولية
املرشوعة ،وذلك بفضل عدد من نظم الرصد التي استحدثتها
الهيئة لهذا الغرض.
 -99وتواصل الهيئة إجراء اتصاالت منتظمة مع سلطات
البلدان املستوردة واملص ِّدرة لكشف الشحنات املشبوهة،
وطلب توضيحات بشأن تفاصيل كل معاملة تجارية عىل حدة
املختصة عىل اإلرساع مبعالجة
بغية مساعدة السلطات الوطنية
َّ
اإلشعارات السابقة للتصدير وتسهيل التواصل بوجه عام
مفصل آلخر
بشأن التجارة الدولية يف السالئف .ويرد تحليل َّ
املستج َّدات واالتجاهات املستبانة يف هذا املجال يف تقرير الهيئة
()43
الخاص بتنفيذ املادة  12من اتفاقية سنة .1988
 -100تهيب الهيئة بالحكومات أن تواصل رصد التجارة
الدولية يف العقاقري املخدِّ رة واملؤثِّرات العقلية والسالئف
ِ
السلطات الوطنية
باستخدام األدوات اآلنفة الذكر .وتُش ِّجع
املختصة عىل طلب املساعدة من الهيئة يف التحقُّق من مدى
َّ
مرشوعية كل معاملة مشبوهة.

(د) منع ترسيب السالئف من قنوات التوزيع
الداخلية
 -101الحظت الهيئة يف السنوات األخرية تح ُّو ًل يف ترسيب
أي داخل
السالئف من التجارة الدولية إىل التجارة الداخليةْ ،
مؤشا ً عىل
الحدود الوطنية لدولة مع َّينة .وقد يكون هذا التح ُّول ِّ
فعالية نظام مراقبة السالئف عىل الصعيد الدويل ،الذي يسمح
أكرث فأكرث بالح ِّد من إمكانيات ترسيب امله ِّربني للمواد الكيميائية
من التجارة املرشوعة عرب الحدود الستخدامها يف صنع املخ ِّدرات
غري املرشوع ،إلَّ أنه يكشف يف الوقت نفسه عن قصور محتمل يف
تصميم نُظم املراقبة الداخلية الذي ترتك اتفاقي ُة سنة  1988أمره
لتقدير الدول األطراف .من ث َّم فإنه يجب إيالء مزيد من االنتباه
لوضع وتطبيق نظم رصد شاملة عىل الصعيد الوطني ،بالرتكيز
عىل التجارة الداخلية .فالفقرة  8من املادة  12من اتفاقية
سنة  1988تق ِّدم بعض التوجيهات بشأن السامت األساسية
املمكنة لنظام من هذا القبيل .كام أ َّن كثريا ً من مبادرات الهيئة،
مبا فيها مرشوع “بريزم” ومرشوع “كوهيجن” ،اللذان يركِّزان،
عىل التوايل ،عىل السالئف املستخ َدمة يف الصنع غري املرشوع
للمنشِّ طات األمفيتامينية والكوكايني والهريوين ،تتيح هي كذلك
(.E/INCB/2016/4 ((4
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إطارا ً لتبادل املعلومات عن أفضل املامرسات املتَّبعة يف التص ِّدي
للتح ِّديات املستج َّدة يف مجال مراقبة السالئف.

 -2ضامن توافر املواد الخاضعة للمراقبة
الدولية لألغراض الطبية والعلمية
أي ضامن
 -102تضطلع الهيئة ،وفقاً للوالية املسندة إليهاْ ،
توافر املواد الخاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية،
بأنشطة شتَّى تتعلق بالعقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية.
فهي ترصد اإلجراءات التي تتَّخذها الحكومات واملنظامت
الدولية والهيئات األخرى دعامً لتوافر املواد الخاضعة للمراقبة
واستخدامها الرشيد لألغراض الطبية والعلمية ،وتق ِّدم ،من خالل
أمانتها ،الدعم والتوجيه التقنيني للحكومات يف تنفيذها ألحكام
املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.
 -103ولدعم وزيادة فعالية اإلجراءات املذكورة آنفاً،
أطلقت الهيئة يف عام  2016مرشوعاً للتعلُّم يحمل اسم
“ ”INCB Learningمن أجل مساعدة الدول األعضاء يف سعيها
إىل تحقيق االمتثال الكامل ألحكام املعاهدات الدولية ملراقبة
املخ ِّدرات .ويتو َّخى املرشوع ،يف جملة ما يتو َّخاه من أهداف،
ضامن توافر املواد الخاضعة للمراقبة الدولية بكميات مناسبة،
والحيلولة ،يف الوقت ذاته ،دون إساءة استعاملها وترسيبها
إىل قنوات غري مرشوعة.
 -104ونُظِّمت ،يف إطار مرشوع التعلم ،حلقتان تدريبيتان
املختصة يف عام .2016
إقليميتان لفائدة السلطات الوطنية
َّ
ففي نيسان/أبريل ،نظَّمت األمانة ،بالتعاون مع مكتب
األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،حلقة تدريبية
يف نريويب لفائدة  19مشاركاً من تسعة بلدان يف رشق أفريقيا.
ويف متوز/يوليه ،حرض  45مشاركاً من  19بلدا ً يف جنوب
ورشق آسيا حلقة دراسية ُعقدت يف بانكوك عىل مدى
ثالثة أيام وشارك مكتب هيئة مراقبة املخ ِّدرات بتايلند
يف تنظيمها .ويف أعقاب هاتني الحلقتني ،نُظِّمت حلقات عمل
وطنية إلذكاء الوعي يف الدول املستضيفة ض َّمت ممثِّلني عن
السلطات الوطنية واملجتمع املدين واملجتمع الدويل ملناقشة
أهمية ضامن توافر املسكِّنات األفيونية واملؤث ِّرات العقلية
لألغراض الطبية والعلمية.

عرض الخامات األفيونية والطلب عليها
 -105تضطلع الهيئة بانتظام ،وفقاً للمهام املسندة إليها
مبوجب اتفاقية سنة  1961وقرارات املجلس االقتصادي
واالجتامعي ولجنة املخ ِّدرات ذات الصلة ،بدراسة املسائل التي
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المخدرات ٢٠١٦
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

تؤث ِّر يف عرض األفيونيات والطلب عليها لتلبية االحتياجات
املرشوعة ،وتسعى إىل ضامن توازن دائم بني العرض والطلب،
()44
باالستناد إىل البيانات التي تق ِّدمها الحكومات.

خشخاش األفيون يف تحليل إنتاج الخامات األفيونية والطلب عليها
يف العامل .وكانت هنغاريا البلد الوحيد الذي أبلغ يف سنة 2015
عن زراعة خشخاش األفيون الغني بالنوسكابني.

 -106ومن أجل الوقوف عىل الوضع الراهن بخصوص الطلب
عىل الخامات األفيونية وعرضها ،تقوم الهيئة بتحليل البيانات
املق َّدمة من الحكومات عن الخامات األفيونية وعن األفيونيات
املصنوعة من هذه الخامات .وباﻹضافة إىل ذلك ،تقوم الهيئة
بتحليل املعلومات املتعلقة باستخدام هذه الخامات ،والتقديرات
املتعلقة بحجم استهالكها يف االستخدامات املرشوعة ،ومخزوناتها
عىل الصعيد العاملي .ويرد يف تقرير الهيئة التقني عن املخ ِّدرات
مفصل للوضع الراهن فيام يتعلق بعرض
لعام  2016تحليل َّ
()45
الخامات األفيونية والطلب عليها.

 -111وتشري البيانات األولية عن عام  2016إىل انخفاض
بنسبة  15يف املائة يف إجاميل محصول املساحة التقديرية
لخشخاش األفيون الغني باملورفني يف البلدان املنتجة الرئيسية.
ومن املتوقَّع أن تزداد زراعة خشخاش األفيون الغني باملورفني
يف عام  2017يف كل من تركيا والهند وهنغاريا ،وأن تتقلَّص يف
إسبانيا وأسرتاليا وفرنسا.

 -107ويف عام  ،2015تناقصت املساحة املزروعة بخشخاش
األفيون الغني باملورفني يف البلدان املنتجة الرئيسية ،وكذلك
املساحة املحصودة الفعلية ،مقارن ًة مبستوياتهام يف العام السابق
يف إسبانيا وأسرتاليا وفرنسا وهنغاريا ،بينام ازدادتا يف تركيا .ويف
الهند ،وهي البلد الوحيد الذي يُن ِتج األفيون عىل نحو مرشوع
من أجل التصدير ،ظلَّت املساحات املزروعة يف مستوياتها
السابقة ،حيث بلغت املساحة املحصودة الفعلية  5 422هكتارا ً
يف عام  .2015وبلغت املساحة اإلجاملية املزروعة بخشخاش
األفيون الغني باملورفني يف البلدان املنتجة الرئيسية نسبة  76يف
املائة من املساحة اإلجاملية التقديرية.
 -108ويف عام  ،2015تناقصت املساحة املزروعة بخشخاش
األفيون الغني بالثيبائني ،مقيس ًة باملساحة املحصودة الفعلية،
أي مساحات بخشخاش
يف إسبانيا وأسرتاليا .ومل ت ُزرع يف فرنسا ُّ
األفيون الغني بالثيبائني .وكانت نسبة إجاميل املساحة املزروعة
بهذه املادة يف البلدان املنتجة الرئيسية  86يف املائة من املساحة
اإلجاملية التقديرية.
 -109ويف عام  ،2015ازدادت املساحة املحصودة الفعلية
لخشخاش األفيون الغني بالكوديني بأكرث من الضعف يف أسرتاليا،
بينام ازدادت يف فرنسا بنسبة  52يف املائة مقارن ًة بالسنة السابقة.
 -110وأُبلغ يف اآلونة األخرية عن زيادة يف املساحة املزروعة
بخشخاش األفيون الغني بالنوسكابني يف بعض البلدان املنتجة.
وروعيت كمية األفيونيات الخاضعة للمراقبة الدولية واملتأت ِّية
من زراعة ذلك الصنف بعينه وجميع األصناف األخرى من
( ((4ال يشمل هذا التحليل البيانات املتعلقة بجمهورية كوريا الشعبية
الدميقراطية والصني ،اللتني تنتجان الخامات األفيونية لالستهالك املحيل فقط.
كام أنه ال يشمل البيانات املتعلقة مبضبوطات األفيون املأذون باستعاملها
ألغراض مرشوعة يف جمهورية إيران اإلسالمية ،وكذلك البيانات املتعلقة بالطلب
عىل األفيونيات املشتقة من هذا األفيون.
(.E/INCB/2016/2 ((4

 -112وقد خفَّضت إسبانيا وأسرتاليا وهنغاريا تقديراتها
ُخصص لزراعة خشخاش األفيون الغني
للمساحة املزمع أ ْن ت َّ
بالثيبائني ،بينام رفعت فرنسا تقديراتها .وال تختلف تقديرات
هنغاريا لسنة  2016بهذا الشأن عن تقديراتها لسنة  .2015وفيام
يتعلق بعام  ،2017تتوقَّع إسبانيا وأسرتاليا وهنغاريا تقلُّصاً يف
زراعة ذلك الصنف ،بينام تعتزم فرنسا زيادة املساحة املزروعة به.
 -113ومن املتوقَّع أن تقلِّص أسرتاليا وفرنسا ،وهام البلدان
الوحيدان من بني البلدان املنتجة الرئيسية اللذان يزرعان
خشخاش األفيون الغني بالكوديني ،مساحاتهام املزروعة يف
عام  ،2016يف حني تتوقَّع أسرتاليا زيادة يف عام  .2017ومل تق ِّدم
فرنسا تقديرات ملساحاتها املزروعة يف هذا العام.
 -114ويف عام  ،2015ارتفع إجاميل إنتاج الخامات األفيونية
الغنية باملورفني يف البلدان املنتجة الرئيسية إىل  586ط ًّنا مبعادل
املورفني ،ويُتوقَّع أن ينخفض يف عام  2016إىل نحو  566ط ًّنا
مبعادل املورفني .وسوف يبلغ إنتاج قش الخشخاش  561ط ًّنا
( 99يف املائة) واألفيون  5أطنان ( 1يف املائة) من هذه الكمية.
وتشري التقديرات الخاصة بعام  2017إىل أ َّن اإلنتاج العاملي من
الخامات األفيونية الغنية باملورفني سريتفع ليصل إىل  669ط ًّنا
مبعادل املورفني ،ويعزى ذلك أساساً إىل ازدياد تقديرات كل من
إسبانيا وتركيا والهند وهنغاريا.
 -115ويف عام  2015أيضاً ،بلغ اإلنتاج العاملي من الخامات
األفيونية الغنية بالثيبائني  216ط ًّنا مبعادل الثيبائني .وقد انخفض
اإلنتاج يف ذلك العام يف جميع الدول املنتجة الرئيسية تقريباً،
ولكن يُتوقَّع أن يزداد يف عام  2016إىل حوايل  298ط ًّنا مبعادل
الثيبائني ،نتيج ًة لالرتفاع املتوقَّع يف إسبانيا وفرنسا .ويُتوقَّع أن
يبلغ إنتاج إسبانيا وأسرتاليا وفرنسا يف عام  2016نسب ًة تناهز
 99يف املائة من اإلنتاج العاملي من الخامات األفيونية الغنية
بالثيبائني .ومن املرتقب أن يواصل إنتاج الخامات األفيونية
الغنية بالثيبائني ارتفاعه يف عام  2017ليبلغ  366ط ًّنا ،ومر ُّد هذا
االرتفاع أيضاً إىل الزيادة املتوقَّعة يف اإلنتاج يف إسبانيا وفرنسا،
املتأت من زراعة خشخاش األفيون
وكذلك الزيادة يف الثيبائني ِّ
يف الهند .وكام يف السنوات السابقة ،قد يختلف اإلنتاج الفعيل
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من الخامات األفيونية يف عامي  2016و 2017اختالفاً كبريا ً عن
التقديرات ،تبعاً ألحوال الطقس وظروف أخرى.

املنتَجة من املورفني انخفاضاً طفيفاً ليصل إىل  410أطنان مبعادل
املورفني يف عام  2015مقابل  416ط ًّنا يف عام .2014

 -116وبلغت املخزونات من الخامات األفيونية الغنية
باملورفني (قش الخشخاش ،ومركَّز قش الخشخاش ،واألفيون)
نحو  746ط ًّنا من معادل املورفني يف نهاية عام  .2015واعتُربت
هذه املخزونات كافية لتلبية الطلب العاملي املتوقَّع من املص ِّنعني
ملدة  19شهرا ً ،مبستوى الطلب يف عام .2016

 -123ويرتكَّز الطلب عىل األفيونيات املنتَجة من الثيبائني
يف الواليات املتحدة أساساً ،ويتزايد تزايدا ً حا ًّدا منذ أواخر
تسعينات القرن املايض .وقد بقي الطلب العاملي عىل األفيونيات
املنتجة من الثيبائني يف عام  2015عند املستوى املس َّجل
يف عام  ،2014وهو  151ط ًّنا.

 -117وانخفضت بحلول نهاية عام  2015مخزونات الخامات
األفيونية الغنية بالثيبائني (قش الخشخاش ،ومركَّز قش
الخشخاش ،واألفيون) إىل نحو  274ط ًّنا مبعادل الثيبائني .وهذه
املخزونات كافية لتلبية الطلب العاملي املتوقَّع من املص ِّنعني ملدة
 16شهرا ً ،مبستوى الطلب يف عام .2016

 -124ومنذ عام  ،2009تجاوز اإلنتاج العاملي من الخامات
الطلب العاملي عىل هذه الخامات.
األفيونية الغنية باملورفني
َ
ونتيجة لذلك ،ما فتئت املخزونات تتزايد ،مع بعض التقلُّبات.
ويف عام  ،2015ارتفعت املخزونات لتصل إىل  746ط ًّنا مبعادل
املورفني ،وكانت كافية لتلبية الطلب العاملي املتوقَّع لنحو
 19شهرا ً .ويف عام  ،2016من املتوقَّع أن يتجاوز اإلنتاج العاملي
الطلب العاملي مج َّددا ً،
من الخامات األفيونية الغنية باملورفني
َ
مم يعني أ َّن املخزونات العاملية من هذه الخامات سوف تواصل
َّ
ازديادها يف عام  .2017ومن املتوقَّع أن تصل املخزونات إىل
 842ط ًّنا بحلول نهاية عام  ،2016وهو ما يعادل نحو  21شهرا ً
من الطلب العاملي املتوقَّع مبستوى الطلب يف عام ( 2017وإن
مل تكن جميع البيانات الالزمة إلعداد التوقُّعات الكاملة متوفِّرة).
يظل العرض العاملي من الخامات األفيونية الغنية
وسوف ُّ
باملورفني (املخزونات واإلنتاج) كافياً لتلبية الطلب العاملي.

 -118وكان حجم املخزونات العاملية من األفيونيات املنتَجة
من الخامات األفيونية الغنية باملورفني ،يف شكل كوديني ومورفني
أساساً ،يف نهاية عام  558( 2015ط ًّنا مبعادل املورفني) كافياً لتلبية
الطلب العاملي عىل هذه املواد ملدة  16شهرا ً تقريباً .واملخزونات
اإلجاملية من األفيونيات والخامات األفيونية عىل السواء كافية
متاماً ،عىل أساس البيانات املق َّدمة من الحكومات ،لتلبية الطلب
لألغراض الطبية والعلمية.
 -119ويف نهاية عام  ،2015ازدادت املخزونات العاملية من
األفيونيات املنتَجة من الخامات الغنية بالثيبائني (األوكسيكودون
والثيبائني وكمية صغرية من األوكسيمورفون) لتصل إىل  241ط ًّنا
مبعادل الثيبائني ،وكانت كافية لتلبية الطلب العاملي لألغراض
الطبية والعلمية عىل األفيونيات املنتَجة من الثيبائني ملدة
 18شهرا ً تقريباً.
 -120ويف عام  ،2015تناقص الطلب العاملي عىل الخامات
األفيونية الغنية باملورفني ليصل إىل  437ط ًّنا مبعادل املورفني
بسبب تناقص الطلب عىل األفيون وعىل قش الخشخاش ،ولك ْن
من املتوقَّع أن يزداد يف عام  2016ويف عام .2017
 -121وينخفض الطلب العاملي من جانب املص ِّنعني عىل
الخامات األفيونية الغنية بالثيبائني باطِّراد منذ عام  ،2012ومن
املر َّجح أن يكون مر ُّد هذا االنخفاض إىل القيود التي فرضتها
الواليات املتحدة ،التي تعد السوق الرئيسية لهذه املواد ،عىل
عقاقري الوصفات الطبية .وواصل الطلب اإلجاميل انخفاضه
يف عام  2015ليصل إىل  183ط ًّنا مبعادل الثيبائني ،مقابل
 202طن يف عام  .2014ويُتوقَّع أن يصل الطلب العاملي عىل
الخامات الغنية بالثيبائني إىل  210أطنان من معادل الثيبائني يف
عام  2016وإىل  220ط ًّنا يف عام .2017
 -122والكوديني والهيدروكودون هام أكرث األفيونيات املنتَجة
من املورفني استهالكاً .وقد انخفض الطلب العاملي عىل األفيونيات

 -125ويف عام  ،2015كان اإلنتاج العاملي من الخامات األفيونية
الغنية بالثيبائني أعىل مج َّددا ً من الطلب .إلَّ أ َّن الفرق تقلَّص بني
اإلنتاج والطلب ،بحيث ُس ِّجل انخفاض يف املخزونات ( 274ط ًّنا)
يف نهاية عام  .2015وكانت تلك املخزونات تعادل الطلب
العاملي ملدة  16شهرا ً .ومن املتوقَّع أن يزداد اإلنتاج يف عامي
 2016و .2017وير َّجح أن تصل املخزونات العاملية من الخامات
األفيونية الغنية بالثيبائني إىل  362ط ًّنا بحلول نهاية عام ،2016
أي ما يكفي لتلبية الطلب العاملي لنحو  20شهرا ً ،وقد تصل يف
ْ
نهاية عام  2017إىل  508أطنان ،وهي كمية تكفي لتلبية الطلب
العاملي ألكرث من سنة واحدة .ويف عامي  2016و ،2017سوف
يكون العرض العاملي من الخامات األفيونية الغنية بالثيبائني
(املخزونات واإلنتاج) أكرث من كاف لتلبية الطلب العاملي.

جيم -تعاون الحكومات مع الهيئة
 -١تقديم الحكومات معلومات إىل الهيئة
 -126الهيئة مكلَّفة بنرش تقريرين كل عام ،وهام :التقرير
السنوي ،وتقرير الهيئة عن تنفيذ املادة  12من اتفاقية سنة .1988
وتنرش الهيئة أيضاً تقارير فنية تز ِّود الحكومات بتحليالت
للمعلومات اإلحصائية عن صنع املواد الخاضعة للمراقبة الدولية
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وعن التجارة يف هذه املواد واستهالكها واستخدامها ومخزوناتها،
فضل عن تحليل لتقديرات االحتياجات من هذه املواد.
ً
 -127وتستند تقارير الهيئة ومنشوراتها الفنية إىل املعلومات
التي يقع عىل عاتق األطراف يف املعاهدات الدولية ملراقبة
وعمل بقرارات
املخ ِّدرات التزام بتقدميها .وعالوة عىل ذلك،
ً
املجلس االقتصادي واالجتامعي ولجنة املخ ِّدرات ،تق ِّدم
الحكومات املعلومات طوعاً بغية تيسري إجراء تقييم دقيق
وشامل لسري عمل نظام املراقبة الدولية للمخ ِّدرات والسالئف.
 -128ومتكِّن البيانات وغريها من املعلومات الواردة من
الحكومات الهيئة من أن ترصد األنشطة املرشوعة املتعلقة
باملخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية والسالئف الكيميائية وأن تقيِّم
مدى االمتثال للمعاهدات وسري عمل نظام املراقبة الدولية
للمخ ِّدرات عموماً .وتق ِّدم الهيئة ،بنا ًء عىل تحاليلها ،توصيات
ترمي إىل تحسني هذا النظام بهدف ضامن توافر املخ ِّدرات
واملؤث ِّرات العقلية لالحتياجات الطبية والعلمية ،مع القيام يف
الوقت نفسه مبنع ترسيبها من القنوات املرشوعة إىل القنوات غري
فضل عن منع ترسيب السالئف الستخدامها يف صنع
املرشوعةً ،
املخ ِّدرات غري املرشوع.

 -٢تقديم املعلومات اإلحصائية
 -129يقع عىل عاتق الحكومات التزام بتزويد الهيئة ،سنويًّا
ويف الوقت املناسب ،بالتقارير اإلحصائية املطلوبة مبوجب
االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.
 -130وحتى  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2016تسلَّمت الهيئة
تقارير إحصائية سنوية من  149دول ًة (من دول أطراف يف
اتفاقية سنة  1961ودول غري أطراف فيها عىل السواء) وإقليامً
عن إنتاج املخ ِّدرات وصنعها واستهالكها ومخزوناتها وضبطها عن
عام ( 2015االستامرة  ،)Cوهو ما ميثِّل حوايل  70يف املائة من
اإلحصاءات املطلوبة .وكان هذا الرقم أعىل من الرقم املس َّجل يف
عام  139( 2015تقريرا عن عام  )2014ولكنه مساو تقريباً للرقم
املس َّجل يف عام  145( 2014تقريرا عن عام  .)2013وقد ق َّدمت
تسع وسبعون حكومة ( 37يف املائة) بياناتها يف املوعد املح َّدد،
وهو ما يتجاوز العدد املس َّجل خالل السنوات الثالث السابقة
( 71بلدا ً يف عام  2015و 64بلدا ً يف عام  2014و 61بلدا ً يف
عام  .)2013ومل تق ِّدم إىل ح ِّد اآلن حكومات  56بلدا ً و 9أقاليم
( 30يف املائة) إحصاءاتها السنوية عن عام  ،2015إلَّ أنه ميكن
أن يُتوقَّع أن يقوم عدد منها بذلك خالل األشهر القادمة .ويقع
ُج ُّل البلدان التي مل تق ِّدم تقاريرها يف املوعد املح َّدد يف أفريقيا
ومنطقة البحر الكاريبي وآسيا وأوقيانوسيا .وقد ق َّدمت تقريباً
جميع البلدان التي يجري فيها إنتاج كميات كبرية من املخ ِّدرات

أو صنعها أو توريدها أو تصديرها أو استهالكها ،إحصاءاتها
السنوية .غري أ َّن الهيئة تشعر بالقلق إزاء نوعية تلك البيانات
وبخاصة البيانات التي تق ِّدمها بعض البلدان املنتجة واملص ِّنعة
الرئيسية ،بالنظر إىل أنها تشري عىل ما يبدو إىل وجود قصور يف
اآلليات الوطنية املعنية بتنظيم املواد الخاضعة للمراقبة الدولية
ِ
الحكومات إىل تعزيز آلياتها الوطنية املعنية
ورصدها .تدعو الهيئ ُة
برصد زراعة املواد الخاضعة للمراقبة وإنتاجها وصنعها واالتِّجار
بها .وميكن تحقيق ذلك جزئ ًّيا عرب تحسني نظم البيانات الوطنية
املختصة والتأكُّد
وتطويرها وتدريب موظفي السلطات الوطنية
َّ
من مدى وفاء الرشكات املرخَّص لها بالتعامل يف املواد الخاضعة
للمراقبة الدولية بالرشوط القانونية املتصلة بتلك الرتاخيص.
 -131و َوردت حتى  1ترشين الثاين/نوفمرب  2016أربع
مجموعات كاملة من اإلحصاءات الفصلية املتعلقة بالواردات
والصادرات من املخ ِّدرات عن عام ( 2015االستامرة  )Aمن
أي حوايل  64يف املائة من
 136حكوم ًة ( 122بلدا ً و 14إقليامً)ْ ،
 214حكوم ًة مطالبة بتقديم اإلحصاءات .وباإلضافة إىل ذلك،
ق َّدمت  34حكوم ًة (حوايل  16يف املائة) تقريرا ً فصل ًّيا واحدا ً عىل
األقل .ومل يق ِّدم ما مجموعه  40بلدا ً و 4أقاليم (حوايل  21يف
أي إحصاءات فصلية عن عام  ،2015ومعظمها يف أفريقيا
املائة) َّ
( 22بلدا ً وإقليم واحد).
 -132وتحقِّق الهيئة بانتظام يف تضارب املعلومات الواردة
يف التقارير الحكومية عن التجارة الدولية يف املخ ِّدرات
أي ترسيب لهذه املواد من قنوات
بغية ضامن عدم حدوث ِّ
التجارة الدولية املرشوعة .وكشف بعض تلك التحقيقات عن
أوجه قصور يف تنفيذ تدابري الرقابة وعن انتهاكات ترتكبها
بعض الرشكات لألحكام الوطنية ملراقبة املخ ِّدرات .ويقع
عىل عاتق الحكومات واجب االمتثال للحدود املفروضة
عىل الواردات والصادرات من املخ ِّدرات ،املنصوص عليها
وتنص املادة 21
يف املادتني  21و 31من اتفاقية سنة ُّ .1961
أي مخ ِّدر يصنعها
عىل أنه ال يجوز أن يتعدى مجموع كميات ِّ
أي سنة حاصل جمع الكمية
أي بلد أو إقليم يف ِّ
ويستوردها ُّ
املستهلكة واملستعملة ،يف حدود التقديرات ذات الصلة،
والكمية املص َّدرة والكمية املضافة إىل املخزون لرفعه إىل
املستوى املح َّدد يف التقديرات ذات الصلة والكمية التي
يحصل عليها ،يف حدود التقديرات ذات الصلة ،الستعاملها يف
َ
أغراض خاصة .وت ُلزم املادة  31جميع البلدان املص ِّدرة بتقييد
أي بلد أو إقليم مبجموع
حجم صادراتها من املخ ِّدرات إىل ِّ
التقديرات الخاصة بالبلد أو اإلقليم املستورد ،مع إضافة
الكميات التي يراد إعادة تصديرها .وتكتشف األمانة بصورة
روتينية حاالت الحتامل عدم امتثال الحكومات لهذه األحكام.
ترسيب املخ ِّدرات من قنوات
وميكن أن يس ِّهل عد ُم االمتثال
َ
التجارة الدولية املرشوعة إىل القنوات غري املرشوعة .ولذلك،
أي حاالت زيادة
يجب عىل الحكومات املعنية تحديد أسباب ِّ

المخدرات
الفصل الثاني  -سير عمل النظام الدولي لمراقبة
ِّ

يف املعامالت التجارية وإخطار الهيئة بنتائج تحقيقاتها .كام
يُطلب إىل تلك الحكومات االمتثال بشكل صارم يف املستقبل
للحدود املعينة للواردات والصادرات ،وت َو َّجه إىل االطِّالع عىل
التقديرات السنوية الحتياجات كل بلد من املخ ِّدرات ،التي
تنرشها الهيئة يف تقريرها الفني عن املخ ِّدرات ويف التحديثات
الشهرية لقامئة التقديرات املنشورة يف املوقع الشبيك للهيئة.
 -133وحتى  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2016تسلَّمت الهيئة
التقارير اإلحصائية السنوية لعام  2015بشأن املؤث ِّرات العقلية
عمل باملادة  16من اتفاقية سنة  ،1971من
(االستامرة ً ،)P
 ١٣٧دول ًة وإقليامً ،وهو ما ميثِّل نسبة  ٦٣يف املائة من مجموع
املطالَبني بالقيام بذلك .وتالحظ الهيئة أ َّن عدد التقارير املق َّدمة
وفضل عن ذلك،
يعادل تقريباً العدد املس َّجل يف عام .2014
ً
ق َّدمت  95حكوم ًة طوعاً جميع التقارير اإلحصائية الفصلية
األربعة لعام  2015بشأن الواردات والصادرات من املواد
عمل بقرار
املدرجة يف الجدول الثاين من اتفاقية سنة ً ،1971
املجلس االقتصادي واالجتامعي  ،7/1981كام ق َّدمت  59حكوم ًة
أخرى ع َّدة تقارير فصلية.
 -134ويف حني أ َّن غالبية الحكومات تق ِّدم تقاريرها اإلحصائية
اإللزامية والطوعية بانتظام ،فإ َّن تعاون بعض الحكومات
مل يكن ُمرضياً .ففي عام  ،2016مل يلتزم باملهلة املح َّددة سوى
حوايل  60يف املائة من البلدان التي ق َّدمت االستامرة  Pبشأن
عام  .2015وكان من بني البلدان التي مل تق ِّدم االستامرة P
قبل انتهاء املهلة املح َّددة ،وهي  30حزيران/يونيه ،2016
مثل
بلدان رئيسية يف مجاالت الصنع والتوريد والتصدير ،منها ً
أسرتاليا والربازيل والصني وفرنسا ونيوزيلندا والهند واليابان.
وقد ق َّدمت جمهورية كوريا ،التي ت ُ َع ُّد من كبار املستوردين
واملص ِّدرين للمؤث ِّرات العقلية ،االستامرة  Pعن عام 2014
ولكنها مل تفعل ذلك بالنسبة لألعوام من  2011إىل .2013
وتالحظ الهيئة أنه يف نهاية شهر أيلول/سبتمرب  ،2016أي بعد
مرور ثالثة أشهر عىل املهلة املح َّددة ،مل تق ِّدم جمهورية كوريا
بع ُد تقاريرها عن عام .2015
 -135وتالحظ الهيئة بقلق أ َّن أكرب عدد من البلدان
واألقاليم التي مل تق ِّدم االستامرة  Pيوجد هذه املرة أيضاً
يف أفريقيا وأوقيانوسيا والكاريبي .فقد تخلَّف ما مجموعه
 34بلدا ً وإقليامً يف أفريقيا( ٦٠( )46يف املائة من هذه املنطقة) عن
تقديم االستامرة  Pلعام  2015إىل الهيئة .كام تخلَّف عن تقدميها
( ((4إريرتيا ،أنغوال ،أوغندا ،بنن ،تشاد ،توغو ،جمهورية أفريقيا الوسطى،
جنوب السودان (وهي غري طرف يف اتفاقية سنة  ،)1971جيبويت ،زامبيا ،سان
تومي وبرينسيبي ،السنغال ،سوازيلند ،الصومال ،غابون ،غامبيا ،غينيا ،غينيا
االستوائية (وهي غري طرف يف اتفاقية سنة  ،)1971غينيا-بيساو ،الكامريون،
كوت ديفوار ،الكونغو ،ليربيا (وهي غري طرف يف اتفاقية سنة  ،)1971ليبيا،
فضل عن تريستان
ليسوتو ،مايل ،مالوي ،موريتانيا ،موزامبيق ،ناميبيا ،النيجرً ،
دا كونها ،جزيرة أسنسيون ،سانت هيلينا.
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 55يف املائة من البلدان واألقاليم يف أوقيانوسيا ( 10بلدان وإقليم
واحد)( )47و 42يف املائة ( ٩بلدان و 5أقاليم) يف أمريكا الالتينية
والكاريبي )48(.ويف أوروبا ،ق َّدم  ٨٤يف املائة من مجموع البلدان
االستامرة  Pلعام  ،2015يف حني تخلَّفت ثالثة بلدان عن تقديم
نفس االستامرة لعام ( 2015رصبيا ولكسمربغ واليونان) ،مقابل
بلدين فقط يف عام  .2014ويف أمريكا الجنوبية ،تخلَّف ما مجموعه
ثالثة بلدان عن تقديم االستامرة  Pلعام ( 2015أوروغواي
وباراغواي وسورينام) .ويف آسيا ،تخلَّف  25يف املائة من البلدان
()49
واألقاليم عن تقديم االستامرة  Pلعام .2015
 -136وقد ُّ
تدل الصعوبات التي تواجهها الحكومات يف تقديم
التقارير اإلحصائية إىل الهيئة عىل وجود أوجه قصور يف آلياتها
الوطنية التي تنظِّم املواد الخاضعة للمراقبة وترصدها .ومن ث َّم،
تو ُّد الهيئة أن تدعو الحكومات املعنية إىل ات ِّخاذ الخطوات الالزمة
للقيام ،حسب االقتضاء ،بتعزيز آلياتها الخاصة بتنظيم األنشطة
املرشوعة ذات الصلة باملواد الخاضعة للمراقبة ،مبا فيها نظمها
الوطنية لتجميع البيانات من أجل إعداد التقارير اإلحصائية
اإللزامية والطوعية عن املؤث ِّرات العقلية ،وتوفري التدريب الكايف
املختصة ،متشِّ ياً مع متطلبات املعاهدات
ملوظفي سلطاتها الوطنية
َّ
الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.
 -137وطلب املجلس االقتصادي واالجتامعي من الحكومات،
يف قراريه  15/1985و ،30/1987أن تز ِّود الهيئة بتفاصيل (عىل
شكل بيانات مص َّنفة حسب بلدان املنشأ واملقصد) عن تجارة
املواد املدرجة يف الجدولني الثالث والرابع من اتفاقية سنة 1971
ضمن تقاريرها اإلحصائية السنوية عن املؤث ِّرات العقلية .وفيام
يتعلق بعام  ،2015ق َّدمت  ١٠٥حكومات تفاصيل كاملة عن
هذه التجارة ( 77يف املائة من جميع االستامرات  Pاملق َّدمة)،
وهو ما ميثِّل تقريباً نفس الرقم املس َّجل يف عام  .2014وق َّدمت
الحكومات املتبقِّية البالغ عددها  ٣٢حكوم ًة بيانات تجارية غري
مكتملة ،أي أنها ق َّدمت استامرات ينقصها بعض البيانات التجارية
لعام  2015أو ق َّدمت استامرات فارغة.
 -138وتالحظ الهيئة بتقدير أ َّن عددا ً من البلدان ق َّدمت
طواعي ًة البيانات املتعلقة باستهالك املؤث ِّرات العقلية ،وفقاً
( ((4بابوا غينيا الجديدة ،باالو ،توفالو (وهي غري طرف يف اتفاقية
سنة  ،)1971جزر سليامن (وهي غري طرف يف اتفاقية سنة  ،)1971ساموا (وهي
غري طرف يف اتفاقية سنة  ،)1971فانواتو ،فيجي ،كرييباس (وهي غري طرف يف
فضل
اتفاقية سنة  ،)1971ناورو (وهي غري طرف يف اتفاقية سنة  ،)1971نيويً ،
عن بولينيزيا الفرنسية.
( ((4أنتيغوا وبربودا ،بليز ،ترينيداد وتوباغو ،جزر البهاما ،الجمهورية
فضل عن أروبا،
الدومينيكية ،سانت كيتس ونيفيس ،سانت لوسيا ،غرينادا ،كوباً ،
برمودا ،جزر تركس وكايكوس ،جزر فرجن الربيطانية ،جزر كاميان.
( ((4اإلمارات العربية املتحدة ،بوتان ،تايلند ،تركامنستان ،جمهورية
كوريا ،جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،رسي النكا ،سنغافورة ،العراق،
فضل عن ماكاو ،الصني.
كمبوديا ،اليمنً ،
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المخدرات ٢٠١٦
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

لقرار لجنة املخ ِّدرات  .6/54ومن ث َّم ،ق َّدم ما مجموعه  ٥٩بلدا ً
وإقليامً بيانات يف عام  2015بشأن استهالك بعض املؤث ِّرات
العقلية أو جميعها .تعرب الهيئة عن تقديرها ملا أبدته
الحكومات املعنية من تعاون ،وتهيب بجميع الحكومات أن
تقدِّ م سنويًّا معلومات عن استهالك املؤثِّرات العقلية وفقاً
لقرار لجنة املخدِّ رات  ،6/54حيث إنَّ لهذه البيانات أهمية
جوهرية يف إجراء تقييم أفضل ملدى توافر املؤثِّرات العقلية
لألغراض الطبية والعلمية.
 -139وتالحظ الهيئة بتقدير أ َّن حكومات رومانيا وماليزيا
والهند قد ق َّدمت تقارير عن ضبطيات املؤث ِّرات العقلية.
كام ق َّدمت حكومتا رومانيا والرنويج ،وفقاً لقرار لجنة
املخ ِّدرات  ،11/50إشعارات بعمليات ضبط ملواد مرشوعة
خاضعة للمراقبة الدولية ُه ّربت عن طريق الربيد ،مبا فيها
كميات طُلبت عرب اإلنرتنت .تقدِّ ر الهيئ ُة جهو َد املنع التي تبذلها
الحكومات املعنية وتهيب بجميع الحكومات أن تبلغ الهيئة
بانتظام عن ضبطيات املؤثِّرات العقلية التي تُطلب عرب اإلنرتنت
وترسل بالربيد ،وذلك وفقاً لقرار لجنة املخدِّ رات .11/50
عمل باملادة  12من اتفاقية سنة ،1988
 -140واألطراف ُمل َزمةً ،
بتقديم املعلومات املتعلقة باملواد التي يكرث استعاملها يف
صنع املخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية غري املرشوع .وتساعد تلك
املعلومات ،املق َّدمة يف االستامرة  ،Dالهيئة عىل رصد وتحديد
اتجاهات االت ِّجار بالسالئف وصنع املخ ِّدرات غري املرشوع .ومتكّن
أيضاً الهيئة من تقديم توصيات إىل الحكومات بشأن اإلجراءات
والسياسات التصحيحية ،حسب االقتضاء.
 -141وحتى  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2016ق َّدم ما مجموعه
 120دول ًة وإقليامً االستامرة  Dعن عام  .2015وق َّدمت إحدى
وسبعون حكومة تلك االستامرة يف املوعد املح َّدد قبل  30حزيران/
يونيه .2016
 -142ومن بني سلطات الدول واألقاليم التي ق َّدمت بيانات
عن عام  ،2015أبلغت  81سلط ًة فيها عن مضبوطات مواد
مجد َولة ،وأبلغت  45سلط ًة عن مضبوطات مواد غري مجد َولة،
وهو ما يتجاوز األرقام املس َّجلة يف السنة السابقة .ومثلام كان
الحال يف السنوات السابقة ،مل يق ِّدم كثري من تلك السلطات
تفاصيل عن أساليب الترسيب والصنع غري املرشوع أو عن
ِ
الحكومات عىل وضع اآلليات
الشحنات املوقوفة .وتحثُّ الهيئ ُة
ذات الصلة لضامن أن تكون جميع البيانات شاملة ومق َّدمة
يف الوقت املناسب.
وعمل بقرار املجلس االقتصادي واالجتامعي ،20/1995
-143
ً
يُطلب من الحكومات تقديم معلومات عن تجارتها املرشوعة
باملواد املدرجة يف الجدولني األول والثاين من اتفاقية
رسي .وحتى  1ترشين الثاين/
سنة  1988عىل أساس طوعي و ِّ

نوفمرب  ،2016كانت  115دول ًة طرفاً قد ق َّدمت معلومات
عن التجارة املرشوعة لعام .2015

 -٣تقديم التقديرات
 -144ت ُل َزم األطراف ،مبقتىض أحكام اتفاقية سنة  ،1961بتزويد
الهيئة يف كل عام بتقديرات الحتياجاتها من املخ ِّدرات للعام التايل.
وحتى  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2016ق َّدم ما مجموعه  160دول ًة
وإقليامً ،أي  75يف املائة من املطالَبني بذلك ،تقديرات احتياجاتها
من املخ ِّدرات لعام  2017إىل الهيئة لتأكيدها .وكام هو الحال
يف السنوات السابقة ،كان عىل الهيئة وضع تقديرات الحتياجات
الدول واألقاليم التي مل تق ِّدم تقديراتها يف الوقت املناسب ،وفقاً
للامدة  12من اتفاقية سنة .1961
 -145وحتى  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2016قَ َّدمت حكومات
جميع البلدان ،باستثناء حكومة جنوب السودان ،وجميع األقاليم
إىل الهيئة تقريرا ً واحدا ً عىل األقل الحتياجاتها السنوية من
املؤث ِّرات العقلية لألغراض الطبية والعلمية .وقد أع َّدت الهيئة
يف عام  2011تقديرات بشأن االحتياجات من املؤث ِّرات العقلية
لجنوب السودان ،وفقاً لقرار املجلس االقتصادي واالجتامعي
 ،30/1996ليك يتس َّنى لهذا البلد أن يستورد هذه املواد لألغراض
الطبية دون تأخري ال داعي له.
وعمل بقراري املجلس االقتصادي واالجتامعي 7/1981
-146
ً
و ،44/1991يُطلب إىل الحكومات تزويد الهيئة بتقديرات
الحتياجاتها الطبية والعلمية السنوية من املؤث ِّرات العقلية
املدرجة يف الجداول الثاين والثالث والرابع من اتفاقية سنة .1971
وتظل تقديرات املؤث ِّرات العقلية سارية حتى تع ِّدلها الحكومات
ُّ
مراعا ًة للتغيريات يف االحتياجات الوطنية .وقد استحدثت الهيئة
استامرة جديدة ،ت ُس َّمى “ملحق االستامرة  ،”B/Pمن أجل أن
املختصة تقديم هذه التعديالت .وقد
تيس عىل السلطات الوطنية
َّ
ِّ
تُرجمت هذه االستامرة إىل اللغات الرسمية الست لألمم املتحدة
وصارت متاحة لجميع الحكومات يف ترشين األول/أكتوبر .2014
ويف ترشين األول/أكتوبر  ،2016أي بعد عامني من استحداث تلك
االستامرة ،صارت جميع البلدان تقريباً تستخدمها .وتويص الهيئ ُة
ِ
الحكومات بأن تقوم باستعراض تقديرات احتياجاتها السنوية
من املؤث ِّرات العقلية لألغراض الطبية والعلمية وتحديث تلك
التقديرات مرة كل ثالث سنوات عىل األقل.
 -147ويف الفرتة بني  1ترشين الثاين/نوفمرب  2015و 1ترشين
الثاين/نوفمرب  ،2016ق َّدم ما مجموعه  78بلدا ً و 11إقليامً تقديرات
كامل،
بشأن احتياجاتها من املؤث ِّرات العقلية ،منقَّحة تنقيحاً ً
كام ق َّدمت  42حكوم ًة تعديالت عىل تقديراتها بشأن مادة واحدة

المخدرات
الفصل الثاني  -سير عمل النظام الدولي لمراقبة
ِّ

أو أكرث .وحتى  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2016مل تق ِّدم حكومات
أي تنقيح الحتياجاتها املرشوعة من املؤث ِّرات
 33بلدا ً وإقليمني َّ
العقلية ألكرث من ثالث سنوات.
 -148تو ُّد الهيئة أن تؤكِّد عىل أهمية وضع تقديرات للمخدِّ رات
تعب عن االحتياجات
واملؤثِّرات العقلية باملستويات التي ِّ
املرشوعة الفعلية .فإذا كانت التقديرات أقل من االحتياجات
املرشوعة فقد يتأخَّر أو يتعرقل استرياد أو استخدام املخدِّ رات
أو املؤثِّرات العقلية الالزمة لألغراض الطبية أو العلمية ،يف حني
أنه إذا كانت التقديرات تزيد كثرياً عن االحتياجات املرشوعة
فقد يزيد ذلك من احتامل ترسيب املخدِّ رات واملؤثِّرات العقلية
املستوردة إىل القنوات غري املرشوعة.
جميع الحكومات بأنه ميكنها تزويد
 -149تذكِّر الهيئ ُة
َ
الهيئة بتقديرات تكميلية للمخدِّ رات أو بتعديالت لتقديرات
أي وقت خالل السنة ،متى ت ََّبي للحكومة
املؤثِّرات العقلية يف ِّ
أنَّ التقديرات الحالية لبلدها غري كافية لتغطية االحتياجات
لعل
املرشوعة .ومن أجل تقدير احتياجات البلد تقديرا ً وافياًَّ ،
الحكومات تو ُّد أن تستفيد من الدليل بشأن تقدير االحتياجات
من املواد الخاضعة للمراقبة الدولية ،املنشور يف شباط/فرباير
 2012والذي أع َّدته الهيئة ومنظمة الصحة العاملية لتستخدمه
املختصة ،وهو متاح عىل املوقع الشبيك للهيئة
السلطات الوطنية
َّ
( )www.incb.orgباللغات الرسمية الست لألمم املتحدة.
 -150ومتشِّ ياً مع قرار لجنة املخ ِّدرات  3/49املعنون “تدعيم
نظم مراقبة الكيمياويات السليفة املستخدمة يف صنع العقاقري
االصطناعية” ،يُطلب إىل الحكومات أن تق ِّدم إىل الهيئة ،عىل
أساس طوعي ،تقديرات سنوية الحتياجاتها املرشوعة من واردات
السالئف األربع التالية من منشِّ طات األمفيتامني :اإليفيدرين
والسودوإيفيدرين و-4،3ميثيلني ديوكيس فينيل-2-بروبانون
( )3,4-MDP-2-Pو-1فينيل-2-بروبانون ( )P-2-Pوبالقدر
املمكن ،املستحرضات املحتوية عىل هذه املواد والتي ميكن
استخدامها بسهولة أو استخالصها بوسائل سهلة التطبيق .ويف
الفرتة الفاصلة بني نرش تقرير الهيئة لعام  2015بشأن السالئف
وتاريخ  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2016ق َّدمت خمس حكومات
التقديرات السنوية الحتياجاتها املرشوعة للمرة األوىل ،وبذلك
بلغ إجاميل عدد الحكومات التي ق َّدمت هذه التقديرات
 162حكومةً .وباملثل ،زاد عدد التقديرات الفردية من  810يف
عام ( 2015نُرشت يف تقرير الهيئة عن السالئف يف تلك السنة)
إىل  851يف عام  .2016وتؤكِّد هذه األرقام أ َّن التقديرات ال تزال
أداة هامة ج ًّدا للحكومات يف تقييم مرشوعية الشحنات وكشف
أي زيادة عن الح ِّد يف حجم املعامالت.
ِّ
 -151وت ُح َّدث بصورة منتظمة آخر التقديرات التي تق ِّدمها
البلدان واألقاليم وت ُنرش عىل املوقع الشبيك للهيئة .وميكن
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للمستخدمني املس َّجلني االطِّالع عىل تلك التقديرات من خالل
نظام الهيئة لإلشعارات السابقة للتصدير باالتصال الحاسويب
املبارش (نظام بن أونالين) ،وهي متاحة كمرفق لتقرير الهيئة
السنوي عن السالئف )50(.وت ُنصح الحكومات بالرجوع إىل املوقع
الشبيك للهيئة لالطِّالع عىل أحدث التقديرات .وميكن للحكومات
أي وقت عن طريق االتصال
أن تطلب مراجعة تلك التقديرات يف ِّ
بأمانة الهيئة.
 -152تو ُّد الهيئة أن تذكِّر جميع الحكومات بأنَّ إجاميل
تقديرات االحتياجات الطبية والعلمية السنوية من املخدِّ رات
وتقديرات االحتياجات من املؤثِّرات العقلية تُنرش يف مطبوعات
سنوية وفصلية ،وأنَّ التحديثات الشهرية متاحة عىل املوقع
الشبيك للهيئة .كام تتاح يف املوقع ذاته تحديثات التقديرات
السنوية لالحتياجات املرشوعة من سالئف منشِّ طات األمفيتامني.
 -153وكثريا ً ما تكون املشاكل التي تواجهها الحكومات يف
مؤشا ً عىل وجود
تقديم إحصاءات وتقديرات وافية إىل الهيئة ِّ
أوجه قصور يف آليات املراقبة الوطنية أو نظم الرعاية الصحية
تجسد جوانب القصور تلك مشاكل يف تنفيذ
يف بلدانها .وقد ِّ
أحكام املعاهدات ،كوجود ثغرات يف الترشيعات الوطنية ،عىل
سبيل املثال ،أو جوانب قصور يف اللوائح اإلدارية أو افتقار
املختصة إىل التدريب .وتدعو الهيئ ُة
موظفي السلطات الوطنية
َّ
كل الحكومات املعنية إىل البحث عن أسباب القصور يف إبالغ
َّ
حل
الهيئة بإحصاءاتها وتقديراتها ،وإىل إعالم الهيئة بذلك بغية ِّ
هذه املشاكل وضامن اإلبالغ عىل النحو الصحيح ويف الوقت
املناسب .وقد استحدثت الهيئة ،من أجل مساعدة الحكومات،
فضل عن ع َّدة مجموعات من املبادئ التوجيهية،
أدوات و ُع َددا ًً ،
املختصة .وهي متاحة
ليك تستخدمها السلطات الوطنية
َّ
م َّجاناً عىل املوقع الشبيك للهيئة وتشتمل عىل مواد تدريبية
والدليل بشأن تقدير االحتياجات من املواد الخاضعة للمراقبة
الدولية .والحكومات مدع َّوة إىل االستفادة الكاملة من هذه
األدوات يف الجهود التي تبذلها لالمتثال للمعاهدات الدولية
ملراقبة املخدِّ رات .وتو ُّد الهيئة أيضاً أن تش ِّجع الحكومات عىل
االستفادة من التدريب املحدَّ د الذي تقدِّ مه الهيئة بنا ًء عىل
طلب الحكومات.

مرشوع الهيئة ُّ
للتعلم
 -154بدأت أمانة الهيئة يف أوائل عام  2016تنفيذ األنشطة
األوىل يف إطار مرشوع جديد يُس َّمى مرشوع التعلُّم التابع
للهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات ،ويهدف املرشوع إىل تقديم
(.E/INCB/2016/4 ((5
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المخدرات ٢٠١٦
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

املساعدة الفنية للدول األعضاء يف االمتثال لالتفاقيات الدولية
بشأن املخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية والسالئف الكيميائية .فقد
الحظت الهيئة أ َّن العديد من البلدان تواجه صعوبات يف الوفاء
املبي يف املعاهدات الدولية ملراقبة
مبتطلبات اإلبالغ عىل النحو َّ
املخ ِّدرات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن املجلس االقتصادي
واالجتامعي ولجنة املخ ِّدرات ،أو تعجز عن الوفاء بها بشكل تام.
وعدم امتالك بعض الدول األعضاء للقدرة الكافية عىل االمتثال
اللتزاماتها بشأن تقديم التقارير يضعف نظام املراقبة الدولية
للمخ ِّدرات ككل ويزيد من خطر ترسيب املخ ِّدرات واالت ِّجار
بها وتعاطيها وعدم توافرها باملستوى الكايف لألغراض الطبية
والعلمية .ويتمثَّل الهدف الرئييس للمرشوع يف ضامن توافر
املواد الخاضعة للمراقبة الدولية بكميات كافية مع منع تعاطيها
وترسيبها إىل قنوات غري مرشوعة.
 -155وملعالجة هذه املشكلة ،أطلقت الهيئة مرشوعها
للتعلم .ويهدف املرشوع إىل دعم الحكومات يف تنفيذ التوصيات
العملية بشأن ضامن الحصول عىل املواد الخاضعة للمراقبة
لألغراض الطبية والعلمية الواردة يف الوثيقة الختامية للدورة
االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة املخ ِّدرات العاملية،
املعقودة يف عام  .2016وقد ُعقدت يف عام  2016حلقتان
املختصة يف إطار ذلك
تدريبيتان إقليميتان للسلطات الوطنية
َّ
املرشوع .ويف نيسان/أبريل  ،2016عقدت األمانة حلقة تدريبية
يف نريويب بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات
والجرمية وبحضور  19مشاركاً من تسعة بلدان من رشق
أفريقيا .ويف متوز/يوليه  ،2016نُظِّمت يف بانكوك باالشرتاك مع
مكتب هيئة مراقبة املخ ِّدرات يف تايلند حلقة دراسية لثالثة
أيام من أجل جنوب ورشق آسيا واملحيط الهادئ ،حرضها
 45مشاركاً من  19بلدا ً.

العامة املعقودة يف عام  ،2016وإىل توفري أنشطة بناء القدرات
والتدريب لضامن توافر املواد الخاضعة للمراقبة والحصول
عليها لألغراض الطبية والعلمية حرصا ً مع منع ترسيبها .ويشكل
استمرار الدعم السيايس واملايل الذي تق ِّدمه الدول األعضاء رشطاً
أساسيًّا لتمكني الهيئة من مواصلة عملها وتوسيع نطاق أنشطتها
ليشمل مناطق وبلداناً وأقاليم جديدة.

دال -تقييم مدى االمتثال العام
للمعاهدات
 -1تقييم مدى االمتثال العام للمعاهدات
يف بلدان مختارة
 -158تواظب الهيئة ،تنفيذا ً للمهام املسندة إليها مبوجب
املعاهدات ،عىل استعراض حالة مراقبة املخ ِّدرات يف بلدان
مختلفة .وتشمل املجاالت التي استعرضتها الهيئة اإلطار
التنظيمي املعمول به لرصد زراعة املحاصيل من أجل إنتاج املواد
الخاضعة للمراقبة وصنعها املرشوعني والتجارة املرشوعة فيها؛
ومدى كفاية الترشيعات والسياسات الوطنية ملراقبة املخ ِّدرات؛
والتدابري الرامية إىل مكافحة االتِّجار باملخ ِّدرات وترسيبها؛ وتدابري
الوقاية والعالج وإعادة التأهيل والرعاية الالحقة وإعادة اإلدماج
يف املجتمع؛ وتوافر املخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية لالستعامل
الطبي الرشيد؛ والتعاون مع الهيئة بإرسال تقارير دقيقة يف
الوقت املناسب ،والردود عىل طلبات الهيئة للحصول عىل
معلومات إضافية ،وقبول البعثات القُطرية املوفَدة من الهيئة.
 -159وتنخرط الهيئة يف حوار مستمر مع الحكومات بهدف
العمل معها من أجل تحديد املامرسات الج ِّيدة واملجاالت التي
ميكن فيها تعزيز تنفيذ الحكومات اللتزاماتها القانونية الدولية
واقرتاح تدابري تصحيحية ،حسب االقتضاء.

 -156ومث َّة هدف آخر ملرشوع التعلم التابع للهيئة يتمثَّل
يف توفري دعم تقني مح َّدد األهداف لفرادى الدول األعضاء يف
شكل متابعة للحلقات التدريبية اإلقليمية .وت ُعقد حلقات عمل
للتوعية باملسائل املتصلة بتوافر املخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية
لألغراض الطبية والعلمية .ويجري تطوير منائط التعلُّم اإللكرتوين
بحيث ميكن لألمانة التواصل مع مزيد من مسؤويل وموظفي
املختصة الذين يحتاجون إىل التدريب .وأخريا ً،
السلطات الوطنية
َّ
سيعمل املرشوع أيضاً عىل تعزيز وتيسري االطالع عىل إحصاءات
وبيانات الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات املتاحة بالفعل يف شكل
منشورات ورقية ،وذلك عن طريق تطوير أدوات إلكرتونية
مجانية ومتاحة لالستخدام.

(أ)

 -157وتتطلَّع الهيئة إىل تواصل الدعم السيايس الذي تق ِّدمه
لجنة املخ ِّدرات ملا تبذله الهيئة من جهود بغية تنفيذ التوصية
العملية الواردة يف الوثيقة الختامية للدورة االستثنائية للجمعية

 -161حكومة أسرتاليا ملتزمة بات ِّباع نهج متكامل لضامن
التعامل مع املواد الخاضعة للمراقبة بفعالية ،ومكافحة ترسيبها
من قنوات التوزيع املرشوعة وذلك بات ِّخاذ تدابري مراقبة ف َّعالة.

 -160ويف عام  ،2016استعرضت الهيئة حالة مراقبة املخ ِّدرات
يف إسبانيا وأسرتاليا والدامنرك وكولومبيا وموريتانيا والواليات
املتحدة .كام استعرضت التدابري التي ات َّخذتها حكومات تلك
البلدان لتنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.

أسرتاليا

المخدرات
الفصل الثاني  -سير عمل النظام الدولي لمراقبة
ِّ

 -162وتالحظ الهيئة أ َّن الربملان األسرتايل ع َّدل قانون
املخ ِّدرات لعام  1967يف شباط/فرباير  2016للسامح قانوناً
بزراعة الق َّنب لصنع منتجات الق َّنب الطبية .وكان من املق َّرر
دخول هذا التعديل ح ِّيز النفاذ يف  30ترشين األول/أكتوبر
 .2016ومبوجب مرشوع القانون املع ِّدل لقانون املخ ِّدرات
لعام  ،2016يُسمح بوضع نظم ملنح الرتاخيص والتصاريح
لزراعة وإنتاج الق َّنب وراتنج الق َّنب لألغراض الطبية والعلمية.
كام تالحظ الهيئة اعتامد تعديل عىل قانون السلع العالجية
لعام  1989إلتاحة استخدام الق َّنب يف عالج أمراض مع َّينة ،مبا يف
ذلك الرسطان العضال وتصلُّب األوعية واألعصاب املتع ِّدد،
وكذلك إصابة األطفال بأشكال الرصع املستعصية.
 -163ومراعا ًة للشواغل التي يثريها تعاطي الق َّنب وترسيبه،
وضعت اتفاقي ُة سنة  1961مجموع ًة إضافية من تدابري املراقبة،
املنصوص عليها يف املادتني  23و ،28التي يجب تنفيذها لجعل
الربامج التي تنطوي عىل استخدام الق َّنب ممتثلة لالتفاقية ،التي
ت ُ َع ُّد أسرتاليا دول ًة طرفاً فيها.
 -164وتالحظ الهيئة أ َّن مكتب مراقبة املخ ِّدرات قد
أُنشئ داخل وزارة الصحة يف حكومة أسرتاليا بوصفه الوكالة
الوحيدة املسؤولة عن منح الرتاخيص للق َّنب املزروع لألغراض
الطبية ،عىل النحو املنصوص عليه يف املادة  23من اتفاقية
سنة  .1961وسيكون قسم الق َّنب الطبي داخل ذلك املكتب
مسؤولً عن رصد االمتثال ووضع نظام رصد للمزارعني ملنع
ألي استخدام آخر غري مر َّخص .وتالحظ الهيئة
ترسيب الق َّنب ِّ
كذلك الجهود التي تبذلها الحكومة لضامن االمتثال الكامل
ألحكام اتفاقية سنة  1961وق َْص كمية نبتة الق َّنب املزروعة
الستخالص منتجات الق َّنب الطبي عىل الكمية الالزمة لتلبية
الطلب املحيل.
 -165وفيام يتعلق بإصدار وصفات مبنتجات الق َّنب الطبية،
تالحظ الهيئة أيضاً أ َّن وزارة الصحة تعمل ،بالتعاون الوثيق
مع الدولة والسلطات اإلقليمية ،عىل وضع مبادئ توجيهية
لضامن التطبيق املو َّحد للوصفات الطبية يف جميع أنحاء البلد.
وسيكون إصدار وصفات مبنتجات الق َّنب الطبية ممكناً فقط
رصح لهم بذلك من إدارة السلع العالجية
من جانب األطباء امل َّ
بوزارة الصحة.
 -166وواصلت الهيئة رصد التط ُّورات يف أسرتاليا فيام يتعلق
رصح فيها الحكومة
بزيادة عدد الواليات القضائية يف البلد التي ت ِّ
بالزراعة املرشوعة لخشخاش األفيون ،كام واصلت الهيئة العمل
مع السلطات األسرتالية لضامن االلتزام بتدابري املراقبة املنصوص
عليها يف اتفاقية سنة  1961فيام يتعلق بزراعة األفيون .وت ُذكِّر
الهيئ ُة أيضاً حكوم َة أسرتاليا برضورة املحافظة عىل التوازن بني
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الكميات املعروضة من خشخاش األفيون والكميات املطلوبة
منه عىل الصعيد العاملي ،وذلك ملنع ترسيبه إىل قنوات
غري مرشوعة.
 -167وتثني الهيئة عىل حكومة أسرتاليا لتزويدها بآخر
املستج َّدات عن نتائج وتحليل الدراسات االستقصائية والبيانات
املج َّمعة بشأن حالة تعاطي املخ ِّدرات .وتالحظ الهيئة إجراء
دراستني استقصائيتني لألُرس املعيشية يف عامي  2010و2013
حول االسرتاتيجية املتَّبعة بشأن املخ ِّدرات عىل الصعيد
الوطني ،وأ َّن من املتوقَّع أن يكتمل العمل امليداين للدراسة
االستقصائية لعام  2016بحلول نهاية العام نفسه .وسيكون من
دواعي امتنان الهيئة تزويدها بآخر نتائج الدراسة االستقصائية
واملعلومات املتعلقة مبدى انتشار استخدام املخ ِّدرات غري
املرشوعة ومواقف عموم الناس من تعاطيها ،املتوقَّع صدورها
يف أواخر عام  .2017وتتطلَّع الهيئة إىل مواصلة التعاون الوثيق
مع حكومة أسرتاليا بشأن تلك املسألة وغريها من املسائل
املتعلقة مبراقبة املخ ِّدرات.

(ب) كولومبيا
 -168يف كانون األول/ديسمرب  ،2015س َّنت حكومة كولومبيا
املرسوم رقم  ،2467الذي يسمح بالزراعة املرشوعة للق َّنب
وينص املرسوم
لألغراض الطبية وإنشاء سوق مرشوعة له.
ُّ
عىل وضع إطار قانوين وتنظيمي لزراعة الق َّنب وإنتاجه
وبيعه ونقله وتوزيعه وتسليمه لألغراض الطبية .وكام فعلت
مع جميع البلدان األخرى التي اختارت وضع أطر قانونية
وتنظيمية للسامح باستخدام الق َّنب لألغراض الطبية ،أكَّدت
الهيئة لحكومة كولومبيا أهمية التق ُّيد بااللتزامات القانونية
املنصوص عليها يف املادتني  23و 28من اتفاقية سنة  ،1961التي
تح ِّدد الرشوط التي ينبغي تلبيتها من أجل وضع برنامج للق َّنب
الطبي .وتشمل تلك االلتزامات رضورة إنشاء وكالة وطنية
للق َّنب ملراقبة زراعة محاصيل الق َّنب واإلرشاف عليها ،وتحديد
املناطق التي يُسمح فيها بزراعته ،ومنح الرتاخيص للمزارعني.
املختصة
وقد اختارت الحكومة وزارة الصحة لتكون الهيئة
َّ
املكلَّفة بتطبيق التعديل الترشيعي ،ومنحتها دورا ً تنسيق ًّيا
يف إنتاج الق َّنب وصنعه واسترياده وتصديره وإنشاء سوق
مرشوعة له لألغراض الطبية ،وجعلتها مسؤولة عن ترخيص
استخدام الق َّنب لألغراض الطبية.
 -169ويف حني أ َّن اإلطار القانوين والتنظيمي الكولومبي يفي
مبعظم رشوط وضع برامج بشأن الق َّنب الطبي مبوجب اتفاقية
سنة  ،1961تالحظ الهيئة بقلق أ َّن حكومة كولومبيا تجيز لألفراد
زراعة الق َّنب ألغراض االستهالك الشخيص .وتو ُّد الهيئة ،كام

26

المخدرات ٢٠١٦
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

فعلت من قبل ،أن تذكِّر جميع الدول بأ َّن تلك الزراعة ال تستويف
الح َّد األدىن من متطلبات املراقبة املنصوص عليها يف االتفاقية،
وذلك بالنظر إىل تزايد مخاطر الترسيب التي متثِّلها .ولذلك فإ َّن
الهيئة تدعو حكومة كولومبيا إىل ات ِّخاذ تدابري لحظر ذلك النوع
من الزراعة.
 -170وتر ِّحب الهيئة بتوقيع اتفاق وقف إطالق النار بني
حكومة كولومبيا وقيادة القوات املسلَّحة الثورية يف كولومبيا
يف حزيران/يونيه  .2016وكان يُتوقَّع أن ميثِّل اتفاق السالم،
املوقَّع يف آب/أغسطس  ،2016نهاي ًة للنزاع الذي امتد ألكرث
من خمسة عقود .ومن بني ركائز اتفاق السالم فصل بعنوان
“حل مشكلة املخ ِّدرات غري املرشوعة” ،يهدف إىل تعزيز تدابري
مكافحة االتِّجار باملخ ِّدرات ،وكذلك تعزيز مراقبة الحدود وإنفاذ
القانون والتعاون الدويل .ويف  2ترشين األول/أكتوبر ،2016
أُجري استفتاء بشأن اتفاق السالم كانت نتيجته رفض املص ِّوتني
الكولومبيني لالتفاق.
 -171وتتطلَّع الهيئة إىل مواصلة الحوار مع حكومة كولومبيا
بأي طريقة ممكنة عىل تعزيز تنفيذ املعاهدات
ملساعدتها ِّ
الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.

(ج) الدامنرك
 -172خالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،واصلت الهيئة حوارها
مع حكومة الدامنرك بشأن عدد من املسائل املتصلة مبراقبة
املخ ِّدرات ،مبا يف ذلك مسألة “غرف استهالك املخ ِّدرات”.
وبغية التقييم الكامل للحالة فيام يتعلق باالمتثال للمعاهدات،
تفصيل عن
طلبت الهيئة من الحكومة تقديم معلومات أكرث
ً
اإلطار القانوين املط َّبق وعن تشغيل تلك األماكن .ويف نيسان/
أبريل  ،2016تلقَّت الهيئة الرتجمة اإلنكليزية للترشيعات بشأن
“غرف استهالك املخ ِّدرات” مصحوبة مبالحظات تفسريية.
 -173واستنادا ً إىل املعلومات املق َّدمة ،تالحظ الهيئة أ َّن
تعديل عىل القانون
الربملان اعتمد ،يف حزيران/يونيه ،2012
ً
الدامنريك بشأن املؤث ِّرات النفسانية يتيح األساس القانوين لفتح
“غرف استهالك املخ ِّدرات” يف الدامنرك .ويف عام  ،2014اعتمد
الربملان قانوناً بشأن هذه الغرف .وتبع ذلك تعديالت إضافية
عىل اإلطار الترشيعي لتشغيل تلك الغرف ،ترد يف القانون
املو َّحد بشأن املواد الخاضعة للمراقبة ،الذي دخل ح ِّيز النفاذ
يف متوز/يوليه .2016
 -174وتشدِّ د الهيئة ،كام فعلت مع البلدان األخرى التي
أتاحت تشغيل “غرف استهالك املخدِّ رات” ،عىل أنَّ الهدف
األسايس من تلك التدابري هو الحدُّ من اآلثار السلبية لتعاطي

املخدِّ رات دون التغايض عن االتِّجار باملخدِّ رات أو التشجيع
عليه .وبنا ًء عىل ذلك ،يجب أن توفِّر تلك الغرف خدمات العالج
وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج االجتامعي ،أو تحيل املرىض
إىل مرافق توفِّر تلك الخدمات.
 -175وتالحظ الهيئة ،بنا ًء عىل املعلومات التي ق َّدمتها
الحكومة ،أ َّن املتعاطني يحصلون عىل املواد املستهلكة يف “غرف
استهالك املخ ِّدرات” قبل دخول تلك املرافق .وتعرب الهيئة عن
تحفُّظاتها إزاء هذه املامرسات.
 -176ويف آذار/مارس  ،2016أبلغت حكومة الدامنرك الهيئة
بأنها قد أصدرت تكليفاً بإجراء تقييم مستقل لتنفيذ السياسة
الجديدة بشأن “غرف استهالك املخ ِّدرات” ،أ َّدت نتائجه إىل
إدخال بعض التعديالت عىل قانون عام  .2014وطلبت الهيئة
معلومات عن نتائج ذلك التقييم الذي أجري يف عام .2015
 -177وتعرب الهيئة عن تقديرها للتعاون املستمر الذي تبديه
حكومة الدامنرك واملعلومات املفصلة التي وفَّرتها الحكومة
بشأن السياسة الدامنركية ملراقبة املخ ِّدرات .وتتطلَّع الهيئة
إىل مواصلة الحوار الحايل مع الحكومة بشأن املسائل املتصلة
مبراقبة املخ ِّدرات.

(د) موريتانيا
 -178وضعت موريتانيا بعض اآلليات املؤسسية للتص ِّدي
للمشاكل املرتبطة باستعامل املخ ِّدرات عىل نحو غري مرشوع،
وشاركت يف الجهود الرامية إىل تعزيز التعاون اإلقليمي ملكافحة
االت ِّجار باملخ ِّدرات والجرمية املنظَّمة .ويف كانون الثاين/يناير
 ،2016نُرش ،وفقاً ملجلس الوزراء ،مرشوع مرسوم بشأن إنشاء
صندوق خاص من أجل مكافحة االت ِّجار باملخ ِّدرات .وسوف
مي َّول الصندوق من خالل بيع املوجودات املصادرة من جرائم
املخ ِّدرات .ومبقتىض مرشوع املرسوم ،سوف تتع َّزز قدرة
السلطات املشاركة يف مكافحة االت ِّجار باملخ ِّدرات بحصولها عىل
دعم مايل مرصود.
 -179وقد وضعت الحكومة املوريتانية اسرتاتيجية وطنية
وتنص االسرتاتيجية عىل إجراءات مح َّددة
ملكافحة املخ ِّدراتُّ .
تقوم بها اإلدارة العامة لألمن الوطني وتشمل إعادة تفعيل
املكتب املركزي ملكافحة االت ِّجار غري املرشوع باملخ ِّدرات ،وإنشاء
وحدات خاصة مبكافحة املخ ِّدرات ،وتوفري مزيد من املوارد
ملكافحة االت ِّجار عرب الحدود وتوفري املعدات وتنظيم دورات لبناء
القدرات .وأبلغت الحكومة املوريتانية أيضاً عن إدخال تحسينات
عىل اإلطار املؤسيس ،منها إنشاء  45منفذا ً من منافذ الدخول
املجهزة مبعدات مناسبة ،وتوفري معدات مسح يف ميناء نواكشوط

المخدرات
الفصل الثاني  -سير عمل النظام الدولي لمراقبة
ِّ

ملراقبة الحاويات ،وتنظيم دورات تدريبية ملوظفي الجامرك،
مختص ونائب عام مساعد لتناول قضايا
وإنشاء وظيفة لقاض
ٍّ
االتِّجار باملخ ِّدرات.
 -180وال يزال البلد يواجه تح ِّديات عديدة يف جهوده ملراقبة
املخ ِّدرات .وعىل وجه الخصوص ،يح ُّد االفتقار إىل املوارد
املختصة من قدرتها عىل االضطالع
املخصصة للسلطات الوطنية
َّ
َّ
بفعالية مبهامها الرقابية .كام قد تكون هناك حاجة إىل املزيد
من مبادرات بناء القدرات لدعم الجهود التي تبذلها السلطات
الوطنية إلنفاذ القانون .وتشمل املجاالت اإلضافية املهمة ضعف
التنسيق بني الجهات املعنية مبراقبة املخ ِّدرات ومحدودية
البيانات اإلحصائية والوبائية.
 -181وال تزال الهيئة تشعر بالقلق إزاء حالة مراقبة
املخ ِّدرات يف موريتانيا .ومن الصعب تقييم الحالة ،نظرا ً لندرة
املعلومات املتاحة من املصادر الرسمية واملفتوحة بشأن
مراقبة املخ ِّدرات .وعىل وجه الخصوص ،يساور الهيئة القلق
بسبب عدم تعاون حكومة موريتانيا فيام يتعلق بتزويد الهيئة
مبعلومات عن حالة مراقبة املخ ِّدرات يف البلد ووفاء هذا البلد
بالتزاماته بإرسال تقارير مبوجب املعاهدات الدولية ملراقبة
املخ ِّدرات ،وفيام يتعلق بالجهود التي تبذلها الهيئة إليفاد
بعثة إىل موريتانيا .والحظت الهيئة أيضاً ع َّدة أوجه قصور
يف األطر الترشيعية واملؤسسية ملراقبة املخ ِّدرات ،مبا يف ذلك
عدم كفاية آليات التنسيق فيام بني الهيئات الحكومية يف مجال
مراقبة املخ ِّدرات.
 -182وتالحظ الهيئة بقلق ،بنا ًء عىل املعلومات املحدودة
املتاحة من املصادر الرسمية ،مبا يف ذلك البيانات املتعلقة
باملضبوطات ،أ َّن موريتانيا ما زالت مستهدفة من عصابات االت ِّجار
الدويل باملخ ِّدرات كبلد عبور للمخ ِّدرات ،مبا يف ذلك الق َّنب
والكوكايني ،املو َّجهة إىل أوروبا .كام وردت تقارير تفيد بأ َّن عصابات
تض ُّم مواطنني موريتانيني وأجانب تنفِّذ عملياتها داخل البلد.
 -183وتك ِّرر الهيئة التأكيد عىل استعدادها لتقديم املساعدة،
وفقاً لواليتها ،لحكومة موريتانيا يف الوفاء بالتزاماتها مبوجب
االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات ،وبخاصة توفري البيانات
اإلحصائية للهيئة ،وتش ِّجع الحكوم َة عىل مواصلة الحوار الجاري
معها من أجل الوقوف عىل التح ِّديات القامئة والوسائل الكفيلة
بالتص ِّدي لها.

(ﻫ) إسبانيا
 -184تواصل الهيئة إجراء حوار ب َّناء مع حكومة إسبانيا
بشأن التط ُّورات املتصلة باملخ ِّدرات يف البلد .وخالل الدورة
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االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة املخ ِّدرات العاملية،
التي عقدت يف نيسان/أبريل  ،2016أعربت إسبانيا عن التزامها
باالتفاقيات الدولية للمخ ِّدرات والصكوك الدولية لحقوق
اإلنسان ذات الصلة .وش َّددت الحكومة خصوصاً عىل أهمية
تناسب العقوبات املط َّبقة عىل جرائم املخ ِّدرات ،وأهمية
برامج التنمية البديلة للمزارعني.
 -185وقد ات َّخذت حكومة إسبانيا العديد من التدابري الترشيعية
املتصلة مبراقبة املخ ِّدرات خالل الفرتة قيد االستعراض .وال تزال
السياسة اإلسبانية ملراقبة املخ ِّدرات تسرتشد باالسرتاتيجية
الوطنية ملكافحة املخ ِّدرات للفرتة  ،2016-2009التي نُفِّذت
مؤ َّخرا ً من خالل خطة عمل للفرتة .2016-2013
 -186ويف كانون األول/ديسمرب ُ ،2015وضع مبوجب مرسومٍ
مليك النظام القانوين الناظم للمجلس اإلسباين بشأن االرتهان
للمخ ِّدرات وأشكال اإلدمان األخرى .ويف ترشين الثاين/نوفمرب
 ،2015أُنشئت الهيئة املركزية ملنع غسل األموال .وباإلضافة إىل
ذلك ،أ َّدت إجراءات اسرتداد املوجودات إىل مصادرة موجودات
متأت ِّية من جرائم مخ ِّدرات استُخدمت يف متويل مبادرات مختلفة
ملكافحة املخ ِّدرات ،مبا يف ذلك ما يتعلق منها بخفض العرض عىل
الصعيدين الوطني والدويل.
 -187ومبوجب اإلطار الترشيعي اإلسباين ،ال يزال الق َّنب مادة
خاضعة للرقابة مبوجب قانون مراقبة املخ ِّدرات رقم ،1967/17
كام تخضع حيازة الق َّنب واستهالكه وزراعته لعقوبات جنائية
مبوجب قانون أمن املواطنني .ومع ذلك ،تالحظ الهيئة بقلق
استمرار انتشار “نوادي استهالك الق َّنب” يف العديد من مناطق
الحكم الذايت يف إسبانيا .وقد أفادت املعلومات األخرية التي
أرسلتها الحكومة اإلسبانية إىل الهيئة بشأن هذا املوضوع ،بأنه
يُطلب من الجمعيات التي تعمل أساساً داخل أرايض منطقة
حكم ذايت أن تتس َّجل يف سجل الجمعيات يف منطقتها ،وأ َّن
منطقة الحكم الذايت إلقليم الباسك هي املنطقة الوحيدة التي
أي
متسك ًّ
سجل لـ “نوادي الق َّنب” ،وأ َّن الحكومة ال تدعم َّ
مبادرة تسعى إىل تنظيم نوادي استهالك الق َّنب أو الرتخيص لها.
كام أفادت بأ َّن إقامة تلك النوادي تستند إىل اإلطار التنظيمي
للامدة  22من الدستور اإلسباين والقانون رقم  2002/1املؤ َّرخ
 22آذار/مارس  2002والذي يتناول مسألة حرية تكوين
الجمعيات .وأفادت أيضاً بأ َّن القانون يحظر تأسيس الجمعيات
التي تسعى إىل تحقيق أهداف أو تتَّبع أساليب ت ُص َّنف عىل أنها
إجرامية .ومن ث َّم ،فإ َّن مكتب النائب العام يعمل عىل تنسيق
التحقيقات بشأن الجمعيات التي يُزعم أنها توزع الق َّنب.
 -188وتك ِّرر الهيئة التأكيد عىل موقفها بأنَّ إنشاء “نوادي
استهالك الق َّنب” ال ي َّتسق مع الفقرة (ج) من املادة  4من
اتفاقية سنة  ،1961التي تلتزم الدول األطراف مبوجبها بق َْص

28

المخدرات ٢٠١٦
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

إنتاج املخدِّ رات وصنعها وتصديرها واستريادها وتوزيعها
واالتِّجار بها واستعاملها وحيازتها عىل األغراض الطبية والعلمية
دون سواها؛ أو الفقرة الفرعية ( 1أ) من اتفاقية سنة  1988التي
تطلب من الدول أن ت َّتخذ ما يلزم من تدابري لتجريم األفعال
أي مخدِّرات،
التالية جنائ ًّيا يف إطار قوانينها الداخلية :إنتاج ِّ
أو صنعها ،أو استخراجها ،أو تحضريها ،أو عرضها ،أو عرضها للبيع،
بأي وجه كان ،أو السمرسة فيها،
أو توزيعها ،أو بيعها ،أو تسليمها ِّ
أو إرسالها ،أو إرسالها عىل سبيل العبور ،أو نقلها ،أو استريادها،
أو تصديرها ،خالفاً ألحكام اتفاقية سنة .1961
 -189وقد رشعت الهيئة يف إجراء حوار نشط ومتواصل مع
السلطات اإلسبانية بشأن هذه املسألة .وتالحظ الهيئة مختلف
التدابري التي ات َّخذتها حكومة إسبانيا وخططت لها لوقف انتشار
“نوادي استهالك الق َّنب” يف بعض مناطق الحكم الذايت ،بوسائل
منها رفض اإلذن بتسجيلها يف السجل الرسمي للجمعيات ،وإحالة
تلك الطلبات إىل سلطات اال ِّدعاء .ومن التدابري التي ات َّخذتها
الحكومة إنشاء مكتب امل َّدعي الخاص لشؤون املخ ِّدرات ،املكلَّف
بالتحقيق يف أمر الجمعيات التي يُزعم أنها توزِّع الق َّنب .ويتمثَّل
لتبت يف مدى
تدبري آخر يف إحالة القضايا إىل املحكمة الدستورية َّ
دستورية القوانني التي تصدرها مناطق الحكم الذايت والتي أدت
إىل إنشاء تلك الجمعيات .أ َّما التدبري األخري ،فيتمثَّل يف إصدار
األمر اإلداري رقم  2013/2بهدف تنسيق معايري التحقيق
املستخدمة يف مكتب النائب العام وتنسيق عملية وضع مبادئ
توجيهية مشرتكة يف اتِّخاذ اإلجراءات العقابية.
 -190وتش ِّجع الهيئ ُة حكوم َة إسبانيا عىل مواصلة ات ِّخاذ جميع
اإلجراءات العملية ملراقبة الق َّنب وفقاً ملتطلبات املعاهدات
الدولية ملراقبة املخ ِّدرات ،عىل أن تأخذ يف االعتبار أ َّن الق َّنب
يخضع لتدابري املراقبة الخاصة بسبب إدراجه يف الجدولني األول
والرابع من اتفاقية سنة .1961

الق َّنب طوال العمر ،والذي ذُكر أ َّن نسبته تبلغ أكرث من  30يف
تبي انخفاض،
املائة ،رغم أ َّن الدراسات االستقصائية يف إسبانيا ِّ
أو استقرار ،مع َّدل انتشار تعاطي الق َّنب خالل العقد املايض.
وعىل الرغم من ذلك التط ُّور ،أُبلِغ املرصد األورويب للمخ ِّدرات
وإدمانها عن ازدياد حاالت الطوارئ الطبية الحادة املتعلقة
بتعاطي الق َّنب.
 -193ولدى إسبانيا أكرث من  500مركز معتمد لعالج مدمني
املخ ِّدرات وإعادة تأهيلهم .وباإلضافة إىل ذلك ،فإ َّن السجون
مجهزة أيضاً بوحدات للعالج من املخ ِّدرات وإعادة التأهيل،
وهي توفِّر خدمات توزيع املحاقن ،وتضمن توفري العالج اإلبدايل
باملؤث ِّرات األفيونية.
 -194وال تزال هناك تح ِّديات كبرية وعديدة ،مبا فيها
التح ِّديات املتصلة بوضع إسبانيا املستمر كنقطة دخول وعبور
رئيسية للمخ ِّدرات امله َّربة إىل أوروبا ،فقد أبلغت إسبانيا
عن مصادرة ما يقرب من  16ط ًّنا من عشبة الق َّنب ،وأكرث
من  380كيلوغراماً من راتنج الق َّنب ،وما يزيد عىل  21ط ًّنا
من الكوكايني يف عام .2015
 -195وتالحظ الهيئة أ َّن االتِّجار باملخ ِّدرات ال يزال يُشكِّل
تح ِّدياً كبريا ً أمام جهود الحكومة الرامية إىل التص ِّدي ملشكلة
املخ ِّدرات .وال يزال يجري تفكيك املختربات الرسية يف إسبانيا،
إضافة إىل تنفيذ ضبطيات كبرية .وتش ِّجع الهيئ ُة حكوم َة إسبانيا
عىل مواصلة جهودها الرامية إىل مراقبة املخ ِّدرات ،وخصوصاً
الجهود التي تستهدف زراعة الق َّنب واالت ِّجار به بصفة غري
مرشوعة يف ذلك البلد ،وهي عىل أهبة االستعداد لتقديم
بأي طريقة ممكنة.
املساعدة ِّ

 -191وعىل الرغم من املع َّدل املنخفض النتشار املؤثِّرات (و) الواليات املتحدة األمريكية
النفسانية الجديدة واعتبار املرصد الوطني للمخ ِّدرات أ َّن تعاطي
هذه املواد يع ُّد ظاهرة محدودة النطاق يف إسبانيا ،فإ َّن هناك
أدلة ت ُلمح إىل أ َّن أفراد مجموعات صغرية من متعاطي مخ ِّدرات
شديدة الخطر م َّمن دأبوا عىل حقن الهريوين أصبحوا يتعاطون
املؤث ِّرات النفسانية الجديدة بالحقن.

 -192وأبلغت إسبانيا الهيئة بأنها قد حقَّقت انخفاضاً كبريا ً يف
مع َّدالت استهالك الكوكايني عىل مدى السنوات العرش املاضية.
كام شهد البلد انخفاضاً يف مع َّدل انتشار تعاطي الهريوين منذ
عام  ،2013عىل عكس االتجاه السابق صوب ازدياد تعاطي هذا
مم ساهم يف ارتفاع مع َّدالت اإلصابة بفريوس نقص
املخ ِّدرَّ ،
املناعة البرشية .وأبلغت الحكومة بأ َّن أحد التح ِّديات الرئيسية
التي ال تزال تواجهها يتمثَّل يف ارتفاع مع َّدل انتشار تعاطي

 -196خالل الفرتة قيد االستعراض ،واصلت الهيئة إجراء
حوار نشط مع حكومة الواليات املتحدة بشأن التط ُّورات
املتصلة باملخ ِّدرات يف البلد .ومن بني املسائل الرئيسية التي
ركَّزت عليها املناقشات مكافح ُة الق َّنب يف مختلف الواليات
القضائية يف البلد.
أي قانون املواد الخاضعة
 -197ومبوجب الترشيع االتحاديْ ،
للمراقبة ،يص َّنف الق َّنب كامدة ليس لها استخدام طبي مقبول
حال ًّيا يف الواليات املتحدة ،وتفتقر إىل السالمة املقبولة لالستخدام
تحت إرشاف طبي ،ويحتمل بدرجة كبرية تسبُّبها يف أرضار؛
ومع ذلك فإ َّن النظام القانوين الساري عىل الق َّنب يف العديد من
الواليات يعد مصدر قلق كبري للهيئة.

المخدرات
الفصل الثاني  -سير عمل النظام الدولي لمراقبة
ِّ

 -198وخالل مناقشاتها مع حكومة الواليات املتحدة ،واصلت
الهيئة التأكيد عىل أ َّن التدابري الترشيعية واإلدارية التي ات َّخذتها
ع َّدة واليات يف البلد إلباحة وتنظيم بيع الق َّنب ألغراض غري
طبية ال ميكن أن تتَّفق مع االلتزام القانوين املنصوص عليه يف
الفقرة (ج) من املادة  4من اتفاقية سنة  1961بقرص إنتاج
املخ ِّدرات وصنعها وتصديرها واستريادها وتوزيعها واالت ِّجار بها
واستعاملها وحيازتها عىل األغراض الطبية والعلمية دون سواها.
 -199وبنا ًء عىل ذلك ،تالحظ الهيئة بقلق نتائج العديد من
عمليات االستفتاء مببادرة شعبية املنظمة عىل مستوى الواليات يف
ترشين الثاين/نوفمرب  2016بشأن إباحة الق َّنب ألغراض غري طبية.
 -200كام ال يزال القلق يساور الهيئة أل َّن العديد من األطر
القانونية والتنظيمية يف الواليات التي تسمح باستخدام الق َّنب
لألغراض الطبية ال تتوافق متاماً مع املادتني  23و 28من اتفاقية
سنة  ،1961التي تح ِّدد الرشوط التي ينبغي تلبيتها من أجل
ثم ،تك ِّرر الهيئة مجدَّ داً
وضع برنامج للق َّنب الطبي .ومن َّ
دعوتها إىل حكومات جميع البلدان ،مبا فيها الواليات املتحدة،
التي لديها برامج للق َّنب الط ِّبي أو التي تنظر يف إنشاء برامج
من هذا القبيل ،أن تضمن تنفيذ أحكام اتفاقية سنة 1961
املنطبقة عىل استخدام الق َّنب ألغراض طبية تنفيذاً تا ًّما عىل
كامل أراضيها.
 -201وتالحظ الهيئة بقلق شديد مشكلة تعاطي املؤث ِّرات
األفيونية وعقاقري الوصفات الطبية والهريوين عىل نطاق
واسع ،التي ال تزال تؤث ِّر عىل الواليات املتحدة وتودي بحياة
عرشات اآلالف من الضحايا كل عام ،حسبام يرد بالتفصيل
يف الفصل الثالث من هذا التقرير .وتر ِّحب الهيئة باعتامد
إدارة مكافحة املخ ِّدرات لخطة عمل شاملة للتص ِّدي إلدمان
املؤث ِّرات األفيونية وتخصيص الحكومة  27.6بليون دوالر
خالل السنة املالية  2016لدعم تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية
ملراقبة املخ ِّدرات لعام .2015

(ز) أوروغواي
 -202تالحظ الهيئة مواصلة حكومة أوروغواي تنفيذ
تدابري ترشيعية بهدف إنشاء سوق منظمة الستخدام الق َّنب
ألغراض غري طبية .ومع أنَّ هذه السياسة مل تنفَّذ بعد تنفيذاً
تا ًّما ،فإنَّ الهيئة تو ُّد أن تؤكِّد من جديد موقفها بأنَّ تلك
الترشيعات تتعارض مع أحكام االتفاقيات الدولية ملراقبة
تنص عليها املادة ( 4ج)
املخدِّ رات ،وال س َّيام األحكام التي ُّ
من اتفاقية سنة  ،1961بصيغتها املعدَّ لة ،والتي تُلزم الدول
األطراف بـ “قرص إنتاج املخدِّ رات وصنعها وتصديرها
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واستريادها وتوزيعها واالتِّجار بها واستعاملها وحيازتها
عىل األغراض الطبية والعلمية دون سواها” .وعالوة عىل
ذلك ،فإ َّن كل دولة طرف ملزمة ،وفقاً للفقرة (( )1أ)
من املادة  3من اتفاقية سنة  ،1988بأن تتَّخذ ما يلزم
أي
من تدابري ليك تج ِّرم ،يف إطار قانونها الداخيل ،إنتاج ِّ
مخ ِّدرات أو صنعها أو استخراجها أو تحضريها أو عرضها
بأي وجه كان
أو عرضها للبيع أو توزيعها أو بيعها أو تسليمها ِّ
أو السمرسة فيها أو إرسالها أو إرسالها عىل سبيل العبور
أو نقلها أو استريادها أو تصديرها خالفاً ألحكام اتفاقية
سنة .1961
 -203وستواصل الهيئة حوارها مع حكومة أوروغواي بهدف
تعزيز امتثال هذا البلد لالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة
املخ ِّدرات.

 -2البعثات ال ُقطرية
 -204توفد الهيئة يف كل عام عددا ً من البعثات إىل بلدان
تختارها ،يف إطار واليتها بوصفها هيئة معنية برصد املعاهدات.
وتهدف هذه البعثات إىل مساعدة الدول عىل الوفاء بااللتزامات
القانونية الدولية الواجبة عليها بحكم وضعها كدول أطراف
يف االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.
 -205ومن أجل تكوين ملحة شاملة ،خالل بعثة ما ،عن
حالة مراقبة املخ ِّدرات يف البلد الذي توفد إليه البعثة ،تعقد
الهيئة اجتامعات مع الجهات املعنية الرئيسية يف مجال مراقبة
املخ ِّدرات ،مبن فيهم مسؤولون حكوميون وممثِّلون عن
السلطات التنظيمية ومق ِّدمو خدمات العالج وإعادة التأهيل،
وجامعات املجتمع املدين.
 -206وعقب إجراء املناقشات ،يق ِّدم عضو الهيئة الذي يقود
البعثة تقريره واستنتاجاته إىل الهيئة ،واستنادا ً إىل ذلك تعتمد
الهيئة مجموعة من التوصيات الرسية التي ترسل إىل الحكومة
للنظر فيها وات ِّخاذ إجراء بشأنها.
 -207وتتض َّمن التوصيات التي تحال إىل الحكومات إجراءات
مقرتحة لتحسني االمتثال لإلطار الدويل ملراقبة املخ ِّدرات يف
مختلف امليادين ذات الصلة مبراقبة املخ ِّدرات ،مبا يف ذلك:
السياسة الوطنية املتعلقة باملخ ِّدرات؛ والتعاون بني الوكاالت؛
وتنظيم اإلنتاج املرشوع للمخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية الخاضعة
للمراقبة الدولية وتنظيم التجارة فيها مبوجب اتفاقيات مراقبة
املخ ِّدرات؛ والوقاية من تعاطي املخ ِّدرات وعالج متعاطي
املخ ِّدرات وإعادة تأهيلهم؛ وتوفري سبل الحصول عىل املواد
الخاضعة للمراقبة لالستعامل الطبي الرشيد؛ وإنفاذ القانون؛
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والتدابري الرامية إىل التص ِّدي إلنتاج املخ ِّدرات غري املرشوعة (ب) األرجنتني

وصنعها واالت ِّجار بها؛ ومراقبة السالئف الكيميائية.

 -208وخالل الفرتة قيد االستعراض ،أوفدت الهيئة بعثات إىل
األرجنتني وإرسائيل وأفغانستان وأوروغواي وبوليفيا (دولة-
املتع ِّددة القوميات) وجنوب أفريقيا ودولة فلسطني والسنغال
والصني و ُعامن ،وكندا وميامنار وفييت نام.
 -209وقبلت حكومات أوزبكستان وجامايكا والعراق
وكولومبيا والكويت ومرص ،من حيث املبدأ ،استقبال بعثات
إضافية ولكنها مل توفد حتى اآلن .واتصلت الهيئة كذلك
بحكومات بابوا غينيا الجديدة وجمهورية الكونغو الدميقراطية
وقطر ،ولكنها مل تتلق حتى اآلن تأكيدا ً من تلك الحكومات بقبول
استقبال البعثات.

(أ)

أفغانستان

 -210أوفدت الهيئة بعثة رفيعة املستوى ،برئاسة رئيس
الهيئة ،إىل أفغانستان يف أيار/مايو  .2016وكان الغرض من البعثة
مواصلة املشاورات التي استهلَّتها الهيئة مع حكومة أفغانستان
يف أيار/مايو  .2000وكانت الهيئة قد خلصت ،يف ذلك الحني،
إىل أنه إذا ت ُركت الحالة يف البلد بدون عناية ،فإ َّن من شأنها أن
تشكِّل خطرا ً جديًّا عىل أهداف اتفاقية سنة  ،1961وق َّررت الهيئة
االحتجاج باملادة  14من تلك االتفاقية بغية تعزيز التعاون عىل
الصعيد الدويل.
 -211وعقدت البعثة املوفَدة مناقشات رفيعة املستوى مع
الرئيس التنفيذي ألفغانستان وممثِّلني حكوميني ،مبن فيهم
وزراء وأعضاء اللجنة الربملانية املعنية مبكافحة املخ ِّدرات ،بشأن
الحالة الراهنة ملراقبة املخ ِّدرات واآلفاق املستقبلية واإلجراءات
واملبادرات الحكومية والحاجة إىل تعاون املجتمع الدويل.
 -212والحظت الهيئة اعتامد الحكومة خطة عمل وطنية
جديدة للمخ ِّدرات ( )2019-2015يف ترشين األول/أكتوبر ،2015
تتمثَّل أهدافها الرئيسية يف الح ِّد من زراعة خشخاش األفيون
وصنع األفيون واالتِّجار به ،والح ِّد من الطلب غري املرشوع عىل
املخ ِّدرات وزيادة توفري العالج للمتعاطني.
 -213ويرد مزيد من املعلومات عن التط ُّورات األخرية يف
أفغانستان يف القسم الفرعي  ،2من القسم هاء من هذا الفصل،
عمل باملادة  14من
املعنون “التشاور مع حكومة أفغانستان ً
اتفاقية سنة  1961بصيغتها املع َّدلة بربوتوكول سنة ،”1972
ويف الفصل الثالث من هذا التقرير.

 -214يف حزيران/يونيه  ،2016أوفدت الهيئة بعثة إىل األرجنتني.
وكان الهدف من البعثة استعراض التط ُّورات املتعلقة مبراقبة
املخ ِّدرات ،والتق ُّدم املحرز يف تنفيذ االتفاقيات الدولية ملراقبة
املخ ِّدرات منذ البعثة السابقة للهيئة إىل البلد يف عام .2006
 -215ويف السنوات األخرية ،استُخدمت األرجنتني كبلد عبور
للكوكايني املنتج يف األنديز ،مع وجود حاالت للصنع املحيل
للكوكايني .والحظت الهيئة أ َّن رئيس الجمهورية قد أدرج،
يف كلمته االفتتاحية ،موضوع التص ِّدي ملشكلة املخ ِّدرات بوصفه
إحدى األولويات الرئيسية الثالث لدى الحكومة .وخالل
البعثة ،قُ ِّدمت معلومات إىل الهيئة بشأن إعادة تنظيم مختلف
الوكاالت املعنية مبراقبة املخ ِّدرات ،من أجل زيادة كفاءة
وفعالية عملها.
 -216والحظت الهيئة تحسينات يف الرقابة عىل االسترياد
والتصدير والصناعات التحويلية املرشوعة للمخ ِّدرات واملؤث ِّرات
تيس الحصول عىل املسكِّنات األفيونية يف األرجنتني.
العقلية ،ويف ُّ
وقُ ِّدمت أيضاً معلومات عن الجهود التي بذلتها الحكومة يف مجال
الوقاية والعالج من تعاطي املخ ِّدرات من أجل وضع اسرتاتيجية
شاملة ومتكاملة تشمل هيئات الصحة والتعليم والشؤون
االجتامعية والهيئات الحكومية األخرى لضامن اتِّباع نهج شامل
إزاء هذه املسألة .ويف أعقاب البعثةُ ،ج ِّسدت تلك املبادرات
يف خطة وطنية بشأن مراقبة املخ ِّدرات ،أطلقها رئيس الجمهورية
يف آب/أغسطس .2016

(ج) دولة بوليفيا املتعدِّدة القوميات
 -217قامت الهيئة يف الفرتة من  17إىل  20ترشين األول/
أكتوبر  2016بزيارة إىل دولة بوليفيا املتع ِّددة القوميات لرصد
مدى امتثالها للمعاهدات .وكان الغرض من البعثة إجراء مناقشة
مع حكومة البلد بشأن مدى امتثالها للمعاهدات الدولية الثالث
ملراقبة املخ ِّدرات ،وال س َّيام اتفاقية سنة  1961بصيغتها املع َّدلة،
بعد أن عاود البلد االنضامم إىل تلك االتفاقية يف عام  2013مع
إبداء تحفُّظ بشأن أوراق الكوكا.
 -218ومبوجب ذلك التحفُّظ ،بدأت دولة بوليفيا املتع ِّددة
القوميات ،منذ شباط/فرباير  ،2013بالسامح مبضغ أوراق الكوكا
يف حالتها الطبيعية واستهالكها واستخدامها عىل أراضيها “ألغراض
ثقافية وطبية”.
 -219ويف إطار أنشطة البعثة ،عقد وفد الهيئة مشاورات مع
وزير الداخلية ووزير تنمية الريف واألرايض ونائب وزير الرعاية

المخدرات
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ِّ

االجتامعية واملواد الخاضعة للمراقبة ونائب وزير شؤون شجرية
الكوكا والتنمية الشاملة.
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 -224وخالل املناقشات التي أجراها وفد الهيئة مع الحكومة،
أُبلغ الوفد بالعدد املتزايد من حاالت تناول جرعات مفرطة
من املؤث ِّرات األفيونية ،مبا يف ذلك الفينتانيل ،والعدد املتزايد
من الوفيات جراء ذلك ،الذي بلغ ،حسب الحكومة ،مستويات
حرجة .وتثني الهيئة عىل حكومة كندا ملا اتَّخذته حتى اآلن من
إجراءات واللتزامها وعزمها عىل معالجة هذه املسألة الهامة،
ِ
السلطات عىل ات ِّخاذ املزيد من اإلجراءات بشأنها.
وتش ِّجع

 -220وأجريت أيضاً مناقشات بشأن تنفيذ التحفُّظ الذي
أعربت عنه دولة بوليفيا املتع ِّددة القوميات عند معاودة
انضاممها إىل اتفاقية سنة  1961والخطوات التي ات َّخذتها الحكومة
لضامن االمتثال ملتطلبات تلك االتفاقية .وتشمل تلك املتطلبات
رضورة ضامن وجود نظام ملنح الرتاخيص ورصد املحاصيل ومنع
الترسيب .وأُبلغ وفد الهيئة بالتق ُّدم الذي أُحرز يف مراقبة زراعة
شجرية الكوكا والح ِّد من زراعتها غري املرشوعة يف السنوات
األخرية والتدابري التي اتُّخذت ملكافحة عمليات االت ِّجار.

(ﻫ) الصـني

 -221وقد عقدت مشاورات مع ممثِّيل هيئة إنفاذ القانون
املسؤولة عن مكافحة االت ِّجار باملخ ِّدرات ،ومع ممثِّيل فرقة
العمل املشرتكة التابعة للجيش واملسؤولة عن القضاء عىل
الزراعة غري املرشوعة لشجرية الكوكا .وباإلضافة إىل ذلك ،اجتمع
الوفد مبمثِّيل الرابطة اإلقليمية ملنتجي الكوكا ()ADEPCOCA
يف سوق “فيال فاطمة” يف مدينة الباز.

 -225أوفدت الهيئة بعثة إىل الصني يف ترشين األول/أكتوبر
 .2015وخالل البعثة ،عقد وفد الهيئة مشاورات مع كبار
املسؤولني من وزارات األمن والصحة والشؤون الخارجية
فضل عن اإلدارة العامة للجامرك .وأُتيحت للوفد
والعدلً ،
كذلك فرصة زيارة منظمة بيجني ملتط ِّوعي مراقبة املخ ِّدرات،
وهي منظمة غري حكومية.

(د) كندا
 -222أوفدت الهيئة بعثة إىل كندا يف ترشين األول/أكتوبر
 .2016وكان الهدف الرئييس من تلك البعثة هو مناقشة التدابري
الترشيعية التي تعكف كندا عىل ات ِّخاذها بشأن تنظيم االستعامل
غري الطبي للق َّنب وإباحته قانونيًّا .وكانت آخر بعثة أوفدتها
الهيئة إىل كندا يف عام .2013
 -223وكندا طرف يف املعاهدات الدولية الثالث ملراقبة
املخ ِّدرات .وكانت حكومة كندا قد رشعت يف تنفيذ إجراءات
تهدف إىل إباحة وتنظيم الحصول عىل الق َّنب لالستعامل غري
الطبي .وتالحظ الهيئة أ َّن إباحة استخدام الق َّنب ألغراض
غري طبية تتعارض مع أحكام اتفاقيتي  1961و ،1988إذ إ َّن
االتفاقيتني تلزمان الدول األطراف بقرص استخدام املخ ِّدرات
عىل األغراض الطبية والعلمية دون سواها .وهذا التقييد ،الوارد
يف الفقرة (ج) من املادة  4من اتفاقية سنة ُ ،1961ملزم لجميع
األطراف؛ وال تجيز تلك االتفاقية تنظيم استخدام املخ ِّدرات
ألغراض غري طبية أو علمية .وقرص استخدام املخ ِّدرات عىل
األغراض الطبية والعلمية هو مبدأ أسايس يف صميم اإلطار
أي استثناء
القانوين للمراقبة الدولية للمخ ِّدرات وال يقبل ُّ
أي مجال للمرونة يف هذا الشأن .وتحثُّ الهيئ ُة
وال يرتك ُّ
الحكوم َة عىل السعي إىل تحقيق أهدافها املعلنة ،وهي تعزيز
الصحة وحامية الشباب وعدم تجريم الجرائم الصغرية وغري
العنيفة – ضمن اإلطار القائم لنظام مراقبة املخ ِّدرات الخاص
باتفاقيات مراقبة املخ ِّدرات.

 -226وناقش الوفد املسائل ذات االهتامم املشرتك املتعلقة
بالسياسة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات ،مبا يف ذلك نتائج الدورة
االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة املخ ِّدرات العاملية،
التي عقدت يف عام  ،2016والتغيريات األخرية يف اإلطار
القانوين ملراقبة املخ ِّدرات يف الصني ،والتزامات اإلبالغ الواجبة
عىل الدول األطراف يف املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات،
ومسألة املؤث ِّرات النفسانية الجديدة ،وتوافر املواد املجد َولة
لألغراض الطبية ،والعالج وإعادة التأهيل يف الصني.
 -227وتعرب الهيئة عن تقديرها لحكومة الصني عىل مشاركة
البلد النشطة يف مختلف مبادرات الهيئة ،وتو ُّد مواصلة هذا
التعاون يف املستقبل .وتعرتف الهيئة بالجهود الكبرية التي بذلتها
حكومة الصني فيام يتعلق باملراقبة الصارمة للمواد املجد َولة
والتق ُّدم الذي أحرزته يف هذا الصدد.

(و) إرسائيل
 -228أوفدت الهيئة بعثة إىل إرسائيل يف متوز/يوليه .2016
ومبا أ َّن إرسائيل طرف يف االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة
املخ ِّدرات ،فقد استعرض وفد الهيئة حالة تنفيذ تلك
االتفاقيات ،مبا يف ذلك التدابري الترشيعية والتط ُّورات األخرى
املتصلة مبراقبة املخ ِّدرات منذ آخر بعثة أوفدتها الهيئة إىل
إرسائيل يف عام .2009
 -229و ُعقدت مشاورات مع كبار املسؤولني من وزارة الصحة
ووزارة العدل ووزارة االقتصاد والصناعة .واستمع الوفد أيضاً
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إىل إفادة مبارشة من أحد املستفيدين من برنامج للعالج وإعادة
التأهيل يف أحد السجون.

واملوارد للتص ِّدي للمشكلة القامئة املتمثِّلة يف عدم كفاية املواد
الخاضعة للمراقبة املتوافرة لألغراض الطبية يف البلد.

 -230والحظت الهيئة أ َّن هيئة مكافحة املخ ِّدرات اإلرسائيلية
واصلت ،منذ البعثة األخرية يف عام  ،2009االضطالع بدور حاسم
تنسق سياسة مراقبة
بوصفها هيئة مستقلة ومتع ِّددة
ُّ
التخصصات ِّ
املخ ِّدرات يف البلد متاشياً مع التزاماتها الدولية.

(ح) عُ امن

 -231وخالل البعثة ،أظهرت الحكومة التزامها بالتص ِّدي
إلدمان املخ ِّدرات يف إرسائيل .والحظت الهيئة أ َّن إرسائيل قد
وفَّرت خدمات عالج وإعادة تأهيل ف َّعالة ،وخصوصاً خدمات
خصيصاً للمستفيدين.
للح ِّد من الرضرُ ،ص ِّممت ِّ
 -232وق َّدم ممثِّلو الوكالة اإلرسائيلية للق َّنب الطبي إحاطة
شاملة لوفد الهيئة ،ب َّينوا خاللها اإلطار الترشيعي الذي أُنشئت
مبوجبه الوكالة والذي يح ِّدد واليتها ومسؤولياتها .وأظهرت
الوكالة التزامها بضامن االمتثال ألحكام املعاهدات الدولية
ملراقبة املخ ِّدرات ،وخصوصاً االشرتاطات املنصوص عليها
يف اتفاقية سنة .1961

(ز) ميامنار
 -233أوفدت الهيئة بعثة إىل ميامنار يف حزيران/يونيه 2016
الستعراض مدى امتثال الحكومة اللتزاماتها مبوجب املعاهدات
الدولية الثالث ملراقبة املخ ِّدرات ،ورصد التق ُّدم املحرز يف تنفيذ
التوصيات التي ق َّدمتها الهيئة عقب بعثتها السابقة إىل البلد
يف عام .2010
 -234ومنذ بعثة الهيئة يف عام  ،2010أُحرز تق ُّدم يف استعراض
البلد لترشيعات مكافحة املخ ِّدرات ،وتقييم حالة تعاطي
املخ ِّدرات فيها ومستوى التعاون الدويل .وتر ِّحب الهيئة باعتامد
الحكومة لنهج قائم عىل االعتبارات الصحية لعالج إدمان
املخ ِّدرات ،وبإجراء أول دراسة استقصائية يف البلد عن تعاطي
املخ ِّدرات عىل الصعيد الوطني ،والتي يُتوقَّع إتاحة نتائجها
األولية يف مطلع عام .2017
يتعي
 -235وتالحظ الهيئة أنه ما زالت هناك تح ِّديات كبرية َّ
التص ِّدي لها .وعىل وجه الخصوص ،ظلَّت الزراعة غري املرشوعة
لخشخاش األفيون وإنتاج األفيون ميثِّالن تح ِّدياً كبريا ً عىل مدى
السنوات القليلة املاضية وال يزال من الصعب تنفيذ برامج
التنمية البديلة املستدامة .وباإلضافة إىل ذلك ،تك ِّرر الهيئة
دعوتها للحكومة إىل زيادة جهودها للح ِّد من االت ِّجار باملنشِّ طات
األمفيتامينية وصنعها عىل نحو غري مرشوع يف البلد ،اللذان
يظلن مصدر قلق كبري .وهناك حاجة كذلك إىل مزيد من التوعية
َّ

 -236أوفدت الهيئ ُة بعث ًة إىل ُعامن يف نيسان/أبريل .2016
وكان الهدف من البعثة استعراض مدى امتثال الحكومة ألحكام
املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات وتعاونها مع الهيئة .وخالل
البعثة ،قُ ِّدمت معلومات لوفد الهيئة عن الترشيعات ذات الصلة
مبراقبة املخ ِّدرات ،مبا يف ذلك التدابري الترشيعية السارية حال ًّيا
يف مجال مكافحة غسل األموال.
 -237والحظ الوفد التزام الحكومة وإرادتها السياسية
القوية بشأن مواصلة تعزيز جهودها فيام يتعلق بالوقاية من
تعاطي املخ ِّدرات وعالج األفراد ذوي املشاكل املرتبطة بتعاطي
املخ ِّدرات وإعادة تأهيلهم.
 -238ويجري تنفيذ طائفة واسعة من برامج الوقاية
والتوعية يف ُعامن ،وأنشئت مرافق لعالج مدمني املخ ِّدرات
وإعادة تأهيلهم .والحظت الهيئة أ َّن ُعامن تعمل ،بالتعاون
مع منظمة الصحة العاملية ،عىل توفري خدمات العالج اإلبدايل
باملؤث ِّرات األفيونية.
 -239ور َّحبت الهيئة بالتعاون الرفيع املستوى بني ُعامن
والبلدان املجاورة يف إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
ِ
السلطات عىل مواصلة تعزيز ذلك التعاون من أجل
وش َّجعت
املشاركة معاً يف مكافحة جرائم املخ ِّدرات يف املنطقة.

(ط) السنغال
 -240أوفدت الهيئة بعثة إىل السنغال يف ترشين األول/أكتوبر
 .2016وكان الهدف من البعثة مناقشة التق ُّدم املحرز يف تنفيذ
االتفاقيات الثالث ملراقبة املخ ِّدرات ،والسنغال طرف فيها ،منذ
آخر بعثة أوفدتها الهيئة إىل البلد يف عام .2000
 -241و ُعقدت خالل البعثة اجتامعات مع وزارات الخارجية
والعدل واملالية والصحة والدفاع ووزارة الداخلية واألمن
العام والعمل االجتامعي ،وسلطات الجامرك وإنفاذ القانون.
واستغل وفد الهيئة وجوده يف البلد أيضاً لزيارة مرفق للعالج،
واجتمع مع ممثِّيل اثنتني من املنظامت غري الحكومية العاملة
يف مجال الوقاية.
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 -242وقُ ِّدمت إحاطة إىل وفد الهيئة بشأن مواضيع منها عملية
وضع الصيغة النهائية لخطة عمل اسرتاتيجية جديدة بشأن
نسقتها اللجنة املشرتكة بني الوزارات املعنية
مراقبة املخ ِّدرات َّ
باملخ ِّدرات .وتح ِّدد خطة العمل سياسات ومبادرات جديدة يف
مجال مراقبة املخ ِّدرات ،وتشمل مجاالت منها خفض الطلب،
مبا فيه الوقاية والعالج وإعادة التأهيل ،وخفض العرض وتحسني
التنسيق بني املؤسسات.

 -248وأق َّرت الهيئة بالجهود التي تبذلها الحكومة يف االمتثال
ألفضل املامرسات الدولية يف مجال مراقبة املخ ِّدرات ،عىل الرغم
من أ َّن دولة فلسطني ليست بع ُد طرفاً يف االتفاقيات الدولية
ملراقبة املخ ِّدرات.

 -243وتر ِّحب الهيئة بالتدابري التي اتَّخذتها حكومة السنغال
من أجل وضع نهج متوازن وقائم عىل أدلة بشأن سياسة مراقبة
املخ ِّدرات ،وذلك بإرشاك جميع الجهات املؤسسية املعنية والعمل
بصورة وثيقة مع املجتمع املدين والفئات املجتمعية.

 -249والحظت الهيئة أ َّن االت ِّجار باملخ ِّدرات وتعاطيها،
وخصوصاً املؤث ِّرات النفسانية الجديدة ،يتزايدان مبع َّدالت مثرية
للقلق .ويتطلب التص ِّدي لهام إبداء التزام قوي واملواظبة عىل
تنظيم حمالت التوعية والتثقيف.

(ي) جنوب أفريقيا
 -244يف ترشين األول/أكتوبر  ،2016أوفدت الهيئة بعثة إىل
جنوب أفريقيا لعقد مشاورات مع الجهات الحكومية املعنية
بشأن املسائل املتعلقة بالسياسة التي تتبعها جنوب أفريقيا
يف مجال املخ ِّدرات وامتثال البلد لالتفاقيات الثالث ملراقبة
املخ ِّدرات ،التي هي طرف فيها.

فضل عن
املخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية والسالئف يف البلدً ،
مدى توافر املواد الخاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية.

 -250والحظت الهيئة كذلك أ َّن من املق َّرر إجراء دراسة
استقصائية وطنية يف دولة فلسطني مبشاركة منظمة الصحة
العاملية .وسرتكِّز الدراسة االستقصائية عىل أمناط تعاطي
املخ ِّدرات واملخ ِّدرات املتعاطاة ،وستساعد عىل تنسيق جهود
التص ِّدي للتح ِّديات الكبرية املستج َّدة يف البلد.

 -245و ُعقدت اجتامعات مع ممثِّلني عن وزارة التنمية (ل) أوروغواي
االجتامعية ،والهيئة املركزية ملكافحة املخ ِّدرات ،ووزارة الداخلية،
ووزارة التعليم األسايس ،ووزارة التعليم العايل والتدريب ،ومجلس
مراقبة األدوية ،والوكالة الوطنية لتنمية الشباب ،ووزارة العدل
والخدمات الدستورية ،ووزارة الرياضة والرتفيه ،ووزارة العلوم
والتكنولوجيا ،ووزارة خدمات السجون ،ودائرة رشطة جنوب
أفريقيا ووزارة املالية فيها .وباإلضافة إىل ذلك ،أتيحت للوفد فرصة
لزيارة مرفق للعالج من املخ ِّدرات يف منطقة بريتوريا.

 -246وتالحظ الهيئة الجهود التي تبذلها حكومة جنوب أفريقيا
لتعزيز أنشطة مراقبة املخ ِّدرات ،وال س َّيام من خالل اعتامد تدابري
تهدف إىل تبسيط التعاون فيام بني الوكاالت والتعاون الدويل،
بوسائل منها إنشاء قسم ملكافحة الجرمية املنظَّمة عرب الوطنية
داخل وزارة العالقات الدولية والتعاون الدويل.

(ك) دولة فلسطني
 -247أوفدت الهيئة بعثتها األوىل إىل دولة فلسطني يف متوز/
يوليه  .2016وكان الهدف من البعثة الحصول عىل معلومات
عن سياسة الحكومة ملكافحة املخ ِّدرات وعن الترشيعات ذات
الصلة ،ومناقشة املسائل املتعلقة باتجاهات االتِّجار وتعاطي

 -251يف ترشين الثاين/نوفمرب  ،2015أوفدت الهيئة بعثة
إىل أوروغواي .وكان الهدف من البعثة إجراء مناقشات عن
الترشيعات املتعلقة باالستعامل غري الطبي للق َّنب ومدى تنفيذها
يف أوروغواي .وخالل البعثة ،عقد وفد الهيئة مشاورات مع كبار
املسؤولني من وزارات الداخلية والصحة والشؤون الخارجية
والعدالة ،وكذلك مع النائب العام .كام ُعقدت اجتامعات مع
مسؤولني من املعهد املنشأ حديثاً لتنظيم ومراقبة الق َّنب واللجنة
االستشارية العلمية .وأُتيحت لوفد الهيئة أيضاً فرصة لزيارة
مرافق العالج من تعاطي املخ ِّدرات.
 -252وخالل البعثة ،نُوقش مع السلطات الوطنية يف أوروغواي
تنفيذ القانون رقم  ،172-19الذي يتيح االستعامل غري الطبي
للق َّنب .وركَّزت املناقشات عىل عدم توافق هذا القانون مع أحكام
اتفاقية سنة  .1961وأعربت الهيئة عن عزمها مواصلة رصد الحالة
ومدى امتثال حكومة أوروغواي للمعاهدات الدولية ملراقبة
املخ ِّدرات .وتحقيقاً لهذه الغاية ،طلبت من الحكومة أن تواظب
عىل إعالمها بجميع التط ُّورات ذات الصلة يف هذا املجال ،وأن توفِّر
لها معلومات عن عواقب تنفيذ القانون رقم  172-19عىل الصحة
العامة .ويرد مزيد من املعلومات بشأن التط ُّورات يف أوروغواي
يف الفصلني الثاين والثالث من هذا التقرير (انظر الفقرتني  202و203
والفقرات .)566-509
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(م) فييت نام
 -253يف نيسان/أبريل  ،2016أوفدت الهيئة بعثة إىل
فييت نام .وكان الهدف من البعثة مناقشة تنفيذ البلد
لالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخ ِّدرات بصفة عامة ،وعىل
وجه الخصوص ،املع َّدالت املرتفعة النتشار تعاطي املخ ِّدرات
غري املرشوعة واإلدمان ،ووقف تطبيق العالج اإللزامي لالرتهان
للمخ ِّدرات ،وإدارة العالج اإلبدايل باملؤث ِّرات األفيونية ،وتوافر
املواد الخاضعة للمراقبة لالستعامل الطبي الرشيد ،وإصالح
تدابري تص ِّدي العدالة الجنائية لجرائم املخ ِّدرات وتدابري
املراقبة املطبقة عىل السالئف الكيميائية.
 -254وخالل البعثة ،عقد وفد الهيئة محادثات رفيعة املستوى
مع كبار املسؤولني من حكومة فييت نام ،مبن فيهم نائب رئيس
الوزراء ،الذي يشغل أيضاً منصب رئيس اللجنة الوطنية ملكافحة
األيدز واملخ ِّدرات والبغاء ومراقبتها ،ومع كبار املسؤولني الحكوميني
من وزارات الخارجية ،واألمن العام ،والصحة ،والعدل ،والعمل،
واملعوقني والشؤون االجتامعية ،والصناعة ،والتجارة ،واملعلومات
واالتصاالت .وزار الوفد أيضاً مركزا ً للعالج من املخ ِّدرات ،وأجرى
مشاورات مع ممثِّيل جامعات املجتمع املدين.

الدميقراطية الشعبية وسنغافورة وكينيا وماليزيا وهايتي،
مفصلة عن اإلجراءات الترشيعية والتنظيمية
إىل تقديم معلومات َّ
عمل بتوصيات الهيئة الناتجة عن البعثات
والسياساتية املتَّخذة ً
املوفدة إىل تلك البلدان.
 -258وتو ُّد الهيئة أن تعرب عن تقديرها لحكومات بنام
وسنغافورة وكينيا وماليزيا عىل املعلومات املتلقاة .وقد ساعد
تعاون الحكومات الهيئة يف استعراضها لتنفيذ تلك الدول
للمعاهدات ،كام ساهم يف الحوار الهام الذي تواصل الهيئة إجراءه
مع الدول األطراف يف االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات من
خالل التبادل النشط للمعلومات.
 -259وتج ِّدد الهيئة دعوتها لحكومتي جمهورية الو الدميقراطية
الشعبية وهايتي إىل تقديم املعلومات املطلوبة ،التي مل ترد
بع ُد ،ليكون استعراض الهيئة لحالتي مراقبة املخ ِّدرات يف هذين
شامل ومستندا ً إىل املعلومات عىل النحو الواجب .ولدى
البلدين ً
استالم املعلومات املق َّدمة من هذين البلدين ،سوف تستعرضها
الهيئة إلدراجها يف تقريرها السنوي لعام .2017

 -255والحظ الوفد أ َّن الحكومة استثمرت موارد كبرية يف (أ)
التص ِّدي لتعاطي املخ ِّدرات واإلدمان ،وأجرت تح ُّولً أساس ًّيا
ومستم ًّرا يف السياسة صوب توفري خدمات طوعية للعالج من
تعاطي املخ ِّدرات يف إطار نهج يركّز عىل االعتبارات الصحية .وخالل
البعثةُ ،عقدت مناقشات بشأن السبل الكفيلة بضامن تيسري الحصول
بقدر كاف عىل املواد الخاضعة للمراقبة من أجل االستخدام الطبي
الرشيد وتعزيز القدرات املؤسسية وتحسني مراقبة السالئف.

 -3تقييم تنفيذ الحكومات للتوصيات الصادرة
عن الهيئة يف أعقاب بعثاتها ال ُقطرية
 -256من أجل متابعة تنفيذ الحكومات للتوصيات الصادرة
عن الهيئة يف أعقاب البعثات ،تضطلع الهيئة باستعراض سنوي
للتط ُّورات املتعلقة مبراقبة املخ ِّدرات بعد فرتة متت ُّد من ثالث إىل
أربع سنوات من إجراء البعثة .وتتواصل الهيئة ،من أجل متابعة
تنفيذ توصياتها ،مع الحكومات املعنية بغية التامس املعلومات
التي توضح التدابري الترشيعية والسياساتية التي اعتمدتها ملعالجة
الجوانب التي أثارتها الهيئة بشأن نظم مراقبة املخ ِّدرات لديها،
يف ضوء النتائج التي توصلت إليها عقب تلك البعثات.
 -257ويف عام  ،2016دعت الهيئة حكومات البلدان التي
استقبلت بعثاتها يف عام  ،2013وهي بنام وجمهورية الو

كينيا

 -260يف أعقاب البعثة املوفدة إىل كينيا يف عام  ،2013تالحظ
الهيئة أ َّن حكومة هذا البلد اتَّخذت عددا ً من التدابري لتنفيذ
توصيات الهيئة يف عدد من املجاالت.
 -261وسعياً إىل تبسيط مسار جهودها ملراقبة املخ ِّدرات،
وضعت حكومة كينيا االسرتاتيجية الوطنية للوقاية من تعاطي
الكحول واملخ ِّدرات ومراقبته والتخفيف من عواقبه ،التي
تتض َّمن أهدافاً مح َّددة زمنيًّا من أجل معالجة جميع جوانب
تعاطي الكحول واملخ ِّدرات واملؤث ِّرات يف كينيا.
 -262وتر ِّحب الهيئة أيضاً باعتامد الخطة االسرتاتيجية للفرتة
 ،2019-2015التي تح ِّدد أهدافاً قابلة للقياس بشأن الح ِّد من
العرض والطلب عىل الكحول واملخ ِّدرات ،وتضع مبادئ توجيهية
لتسيري عمل الهيئة الوطنية يف الحملة املعنية مبكافحة تعاطي
الكحول واملخ ِّدرات .وتأيت الخطة نتيجة لتقييم التح ِّديات
واملامرسات الجيِّدة املستبانة من خالل االستعراضات الدورية
واملستمرة للخطة االسرتاتيجية السابقة .وتو ُّد الهيئة أن تثني
عىل حكومة كينيا ملا تبذله من جهود لضامن إدماج ومشاركة
الجهات املعنية الرئيسية يف منع ومراقبة تعاطي املخ ِّدرات عىل
الصعيدين االسرتاتيجي والعمليايت ،والدور التنسيقي الهام املس َند
إىل الهيئة الوطنية لتجميع البيانات املتعلقة مبراقبة املخ ِّدرات
وتبسيط عملية تقديم التقارير إىل الهيئة.
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 -263وتر ِّحب الهيئة أيضاً بإنشاء مرصد وطني للمخ ِّدرات،
ليكون مستودعاً لجميع البيانات املتصلة باملخ ِّدرات ،ووضع
أنشطة لبناء القدرات من أجل تحسني االمتثال اللتزامات اإلبالغ
والتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن أدوات جمع البيانات .وعالوة
عىل ذلك ،تقوم الحكومة حال ًّيا باستعراض الترشيعات القامئة
ملراقبة املخ ِّدرات من أجل التص ِّدي لالتجاهات الناشئة يف االت ِّجار
باملخ ِّدرات ومراقبة السالئف .وتالحظ الهيئة أ َّن مجلس الصيدلة
والسموم قد ح َّدد االحتياجات السنوية املرشوعة من السالئف
الكيميائية يف محاولة ملكافحة االت ِّجار بتلك املواد وترسيبها.
 -264والحظت الهيئة بتقدير اقتناء الحكومة ملعدات إضافية
فضل عن إنشاء اللجنة التقنية
الختبارات التحليل الجنايئً ،
الوطنية بشأن االت ِّجار باملخ ِّدرات وتعاطيها من أجل تنسيق
التدابري السياساتية للتص ِّدي لالت ِّجار باملخ ِّدرات وتعاطيها يف كينيا.
 -265وما فتئت الحكومة أيضاً تعمل بنشاط عىل تعزيز تدابري
املراقبة يف املعابر الحدودية من خالل إنشاء وحدات ملكافحة
فضل عن لجنة ملراقبة
املخ ِّدرات ومكاتب اتصال حدوديةً ،
الحدود وتنسيق العمليات .وباإلضافة إىل ذلك ،ات َّخذت كينيا
خطوات لتعزيز رصد محطات الشحن الدولية بتوفري املعدات
الالزمة للكشف عن املخ ِّدرات غري املرشوعة وتوفري أنشطة
بناء القدرات يف ميدان مراقبة الحاويات .وتواصل الحكومة
بنشاط استخدام اإلشعارات السابقة للتصدير باالتصال الحاسويب
املبارش (نظام “بن أونالين”) بالنسبة لجميع الصادرات من
السالئف الكيميائية الخاضعة للمراقبة الدولية ،مبا فيها املحتواة
يف املستحرضات الصيدالنية.
 -266وتن ِّوه الهيئة بالتط ُّورات اإليجابية فيام يتعلق بوضع
تدابري عالج اإلدمان يف البلد ،وهي تدرك أ َّن الحكومة تتَّخذ
خطوات لزيادة ُسبل الحصول عىل خدمات العالج بإنشاء مرافق
إضافية للعالج من اإلدمان .وتو ُّد الهيئ ُة تشجي َع حكومة كينيا
عىل مواصلة إنشاء خدمات العالج الشامل ،وإعادة التأهيل
وإعادة اإلدماج االجتامعي ،لتقدميها إىل متعاطي املخ ِّدرات.
 -267وتش ِّجع الهيئ ُة الحكوم َة عىل القيام مبزيد من الخطوات
لتيسري توافر املخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية الخاضعة للمراقبة
لالستعامالت الطبية الرشيدة ،وذلك نظرا ً إىل الشح الحايل
يف تلك املواد التي ال تفي الكميات املتاحة منها باالحتياجات
الطبية الفعلية.

(ب) ماليزيا
 -268استنادا ً إىل املعلومات التي ق َّدمتها حكومة ماليزيا،
استطاعت الهيئة التأكُّد من أ َّن ماليزيا قد امتثلت لع َّدة توصيات
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أصدرتها الهيئة يف أعقاب بعثتها إىل البلد يف عام  .2013وعىل
وجه الخصوص ،أبدت الحكومة التزامها بتنفيذ اسرتاتيجيتها
الوطنية ملكافحة املخ ِّدرات ،واتَّخذت تدابري ومبادرات كبرية يف
مجال مكافحة االت ِّجار باملخ ِّدرات عرب الحدود ودول ًّيا ،وزادت
قدرات مسؤويل إنفاذ القانون يف مختلف نقاط الدخول،
وخصوصاً يف مطار كواالملبور الدويل .وع َّززت الحكومة أيضاً
الرقابة عىل األنشطة املرشوعة املتعلقة باملخ ِّدرات واملؤث ِّرات
العقلية والسالئف الكيميائية من خالل زيادة التعاون بني
مختلف هيئات إنفاذ قوانني املخ ِّدرات ،مبا يف ذلك من خالل
نظام اإلدارة املتكاملة ملراقبة املواد .وتر ِّحب الهيئة بتلك
التدابري وتش ِّجع الحكوم َة عىل مواصلة تنفيذ اسرتاتيجيتها
الوطنية ملكافحة املخ ِّدرات.
 -269وتالحظ الهيئة أ َّن حكومة ماليزيا قد واصلت تعزيز
جهود خفض الطلب ،بوسائل منها ،عىل سبيل املثال ،تطوير مرافق
للعالج من تعاطي املخ ِّدرات ووضع برامج وقاية مجتمعية.
ووفقاً للمعلومات التي ق َّدمتها حكومة ماليزيا إىل الهيئة ،فإ َّن
وزارة الصحة تعكف عىل مراجعة املبادئ التوجيهية والسياسة
الوطنية لربنامج العالج بامليثادون وات ِّخاذ تدابري إضافية ملنع
ترسيب امليثادون الذي ترصفه العيادات للمرىض الستخدامه خارج
تلك العيادات .ويف ضوء استمرار التح ِّديات املتعلقة مبع َّدالت
تعاطي املخ ِّدرات التي أبلغت حكومة ماليزيا الهيئة بها ،تش ِّجع
الهيئ ُة الحكوم َة عىل مواصلة جهودها يف مجال خفض الطلب.
وعىل وجه الخصوص ،تش ِّجع الهيئ ُة الحكوم َة عىل إجراء تقييم
عىل الصعيد الوطني لحالة تعاطي املخ ِّدرات وذلك لالسرتشاد به
يف وضع أنشطة خفض الطلب املستندة إىل أدلة علمية.
 -270وتالحظ الهيئة أ َّن توافر العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات
العقلية لألغراض الطبية املرشوعة لتلبية االحتياجات الطبية
يف ماليزيا ال يزال منخفضاً ،وتش ِّجع الحكومة عىل ات ِّخاذ تدابري
تيس الحصول عىل تلك األدوية.
إضافية لزيادة ُّ
 -271كام تالحظ الهيئة استمرار فرض ماليزيا عقوبة اإلعدام
عىل جرائم املخ ِّدرات .وتدعو الهيئ ُة حكوم َة ماليزيا ،كام فعلت
مع الدول األخرى التي ال تزال تطبق عقوبة اإلعدام عىل تلك
الفئة من الجرائم ،إىل تخفيف أحكام اإلعدام التي سبق إصدارها
والنظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام عىل جرائم املخدِّ رات.

(ج) بنام
 -272تالحظ الهيئة اإلجراءات التي ات َّخذتها حكومة بنام
لتنفيذ توصياتها عقب بعثتها إىل البلد يف عام  ،2013مبا يف ذلك
العديد من التدابري الترشيعية والسياساتية الرامية إىل تعزيز

36

المخدرات ٢٠١٦
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

تنفيذ البلد اللتزاماته القانونية مبوجب االتفاقيات الدولية الثالث
ملراقبة املخ ِّدرات.

توسع
إجراء دراسة استقصائية وطنية جديدة يف عام  ،2017سوف َّ
فيها مجموعة الع ِّينة لتشمل املدن الصغرية واملناطق الريفية.

 -273وتالحظ الهيئة استمرار تنفيذ حكومة بنام لالسرتاتيجية
الوطنية ملكافحة املخ ِّدرات للفرتة  .2017-2012وتشمل
االسرتاتيجية خفض الطلب والعرض وتدابري املراقبة والتعاون
الدويل .وقد شاركت يف إعدادها جميع الجهات املعنية ،وتتض َّمن
إطارا ً للرصد والتقييم .و ُوضع نظام لإلدارة التنفيذية واملالية،
باعتباره إحدى ركائز االسرتاتيجية ،لضامن توافر املوارد الالزمة
لتحقيق األهداف االسرتاتيجية والغايات املتَّفق عليها الواردة
يف االسرتاتيجية .ووفقاً للمعلومات التي ق َّدمتها السلطات ،فإ َّن
وزارة الداخلية هي املسؤولة عن تنفيذ االسرتاتيجية ،بتمويل
من مصادر مالية عديدة ،مبا يف ذلك من خالل البيع باملزاد
العلني ملا يُصا َدر من موجودات ذات صلة باملخ ِّدرات.

 -276وقد أفادت الحكومة بات ِّخاذ مجموعة واسعة من
التدابري فيام يتعلق بجرائم املخ ِّدرات ،مبا يف ذلك إنشاء دائرة
متخصصة ملكافحة الجرمية املنظَّمة واعتامد تدابري
نيابة عامة
ِّ
ملكافحة غسل األموال ،بوسائل منها إطالق حملة للتوعية العامة
وإجراء تعديالت ترشيعية .وقد اعتُمد القانون رقم  23املؤ َّرخ
ينص يف جملة أحكامه عىل تدابري
 27نيسان/أبريل  2015الذي ُّ
إضافية ملكافحة غسل األموال .ويج ِّرم القانون رقم  34املؤ َّرخ
 8أيار/مايو  2015االحتيال الجمريك ويعتربه جرمية أصلية من
جرائم غسل األموال .وأبلغت بنام أيضاً عن إنشاء وظائف م َّدعني
متخصصني يف جرائم املخ ِّدرات .وأوضحت السلطات أنها تعتزم
ِّ
إنشاء مركز أمني إقليمي مشرتك بني الوكاالت ليعمل كمنصة
لتبادل االستخبارات الدولية .وأكَّدت أنها ضبطت  59ط ًّنا من
املواد الخاضعة للمراقبة يف عام .2015

 -274وتر ِّحب الهيئة بالتدابري الرامية إىل تحسني توافر
املسكِّنات األفيونية لالستعامل الطبي يف البلد من خالل
التعديل الترشيعي الذي يشمل مسائل تبدأ من استرياد تلك
املسكِّنات وحتى رصفها .ففي أيار/مايو  ،2016س َّنت بنام
القانون رقم  14الذي يلغي القانون  23املؤ َّرخ  16شباط/فرباير
 1954وينشئ إطارا ً قانون ًّيا ملراقبة استرياد املخ ِّدرات واملؤث ِّرات
العقلية وتصديرها وجمعها وإنتاجها ورشائها وتخزينها وبيعها
ينص عىل إجراء تغيريات يف
وتوزيعها واستخدامها .كام أنه ُّ
اإلطار املؤسيس بإنشاء إدارة جديدة ت ُعنى باملواد الخاضعة
للمراقبة كجزء من املديرية الوطنية للصيدليات واألدوية،
ويتض َّمن أحكاماً بشأن الرتخيص ونظام عقوبات عىل عدم
االمتثال .وتو ُّد الهيئ ُة تشجي َع بنام عىل مواصلة إحراز تق ُّدم
يف ضامن توافر العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية لألغراض
الطبية وترشيد إصدار وصفات طبية بها .وتش ِّجع الهيئ ُة
ِ
تبي العقبات يف هذا املجال وتذليلها،
السلطات عىل مواصلة ُّ
وخصوصاً ما يتعلق منها ببناء قدرات األخصائيني يف مجال
الرعاية الصحية وتدريبهم ،حسب اللزوم.
 -275وتالحظ الهيئة خطة الحكومة إلنشاء مرصد بشأن
املخ ِّدرات .ويف حزيران/يونيه  ،2015أجرت بنام الدراسة
االستقصائية الوطنية الثانية لألُرس املعيشية ،التي كان يجري ،يف
وقت كتابة هذا التقرير ،تجهيز البيانات املأخوذة منها وتحليلها.
وتدعو الهيئ ُة حكوم َة بنام إىل إبالغها بنتائج الدراسة االستقصائية
حاملا تتوفَّر .وأفادت الحكومة بنتائج الدراستني االستقصائيتني
السابقتني اللتني أُجريتا يف أوساط طالب املدارس الثانوية بشأن
استهالكهم للمواد الخاضعة للمراقبة ،واللتني وصفتا مدى تعاطي
املخ ِّدرات املرشوعة وغري املرشوعة يف التجمعات الحرضية البالغ
عدد سكانها  30 000نسمة أو أكرث والذين ترتاوح أعامرهم بني 12
و 65عاماً .ووفقاً للمعلومات التي ق َّدمتها الحكومة ،من املق َّرر

 -277وفيام يتعلق مبراقبة السالئف الكيميائية ،لدى البلد
لوائح تنظيمية معمول بها ملراقبة املواد الكيميائية الخاضعة
ٌ
للمراقبة طبقاً للامدة  12من اتفاقية سنة ِ ،1988
جل مح َّدث
وس ٌّ
بالشخصيات االعتبارية والطبيعية التي تشمل أنشطتها املواد
فضل عن نظام ملنح الرتاخيص ملص ِّنعي وموزِّعي
الكيميائيةً ،
مختصة مسؤولة عن تنسيق
تلك املواد .كام أنشأت بنام هيئة
َّ
أنشطة املراقبة فيام يتعلق باملواد الكيميائية الخاضعة للمراقبة،
ولديها آليات إلصدار اإلشعارات السابقة للتصدير واالستجابة لها
يف الوقت املناسب.
 -278وأحاطت الهيئة علامً بتخصيص الحكومة ملوارد إضافية
إلنفاذ القانون بهدف رصد العدد املتزايد من الحاويات التي
مت ُّر عرب قناة بنام عقب توسيعها يف عام  ،2016وبإنشاء وحدات
متخصصة مشرتكة ملراقبة
إضافية ملراقبة املوانئ ،ووحدة
ِّ
الحاويات تض ُّم ممثِّلني من مختلف املؤسسات.
 -279وتر ِّحب الهيئة بالتط ُّورات املذكورة أعاله ،وتش ِّجع
الحكوم َة عىل مواصلة جهودها يف مجال مراقبة املخ ِّدرات،
وبخاصة عن طريق تقديم الدعم الكايف إىل برامج خفض
العرض والطلب والتدابري اإلضافية ملكافحة االت ِّجار باملخ ِّدرات
وتعاطيها يف البلد.

(د) سنغافورة
 -280تالحظ الهيئة التق ُّدم الذي أحرزته سنغافورة يف تعزيز
إطار مراقبة املخ ِّدرات منذ بعثة الهيئة إىل البلد يف عام .2013

المخدرات
الفصل الثاني  -سير عمل النظام الدولي لمراقبة
ِّ

وعىل وجه الخصوص ،قامت الحكومة بزيادة توافر برامج
العالج من املخ ِّدرات من خالل توسيع مرافق عالج مدمني
املخ ِّدرات وإعادة تأهيلهم ،ووضع برنامج لإلدماج وإسداء
املشورة بشأن املخ ِّدرات من أجل زيادة نطاق أنشطة التأهيل
وخدمات إسداء املشورة املتاحة للشباب الذين يتعاطون
املخ ِّدرات .كام أطلقت الحكومة ع َّدة حمالت للتوعية العامة
بشأن أخطار تعاطي املخ ِّدرات.
 -281وتش ِّجع الهيئ ُة حكوم َة سنغافورة عىل مواصلة جهودها
الرامية إىل تحسني جمع وتحليل البيانات املتعلقة باالنتشار،
وإجراء دراسات إضافية ميكن االسرتشاد بها يف اعتامد تدابري
الوقاية والعالج من املخ ِّدرات ،وتوسيع نطاق برامج ومرافق
الوقاية من تعاطي املخ ِّدرات ،حسب الحاجة.
 -282وتالحظ الهيئة أنَّ سنغافورة ال تزال تط ِّبق عقوبة
اإلعدام عىل جرائم املخدِّ رات .وتدعو الهيئ ُة حكوم َة سنغافورة
إىل تخفيف أحكام اإلعدام التي سبق إصدارها والنظر يف إلغاء
عقوبة اإلعدام عىل هذه الجرائم.

هاء -اإلجراءات التي ا َّتخذتها الهيئة
من أجل ضامن تنفيذ املعاهدات الدولية
ملراقبة املخدِّرات
 -١اإلجراءات التي ا َّتخذتها الهيئة ً
عمل
باملادة  14من االتفاقية الوحيدة للمخدِّرات
لسنة  1961بصيغتها املعدَّ لة بربوتوكول
سنة  1972واملادة  19من اتفاقية املؤ ِّثرات
العقلية لسنة 1971

تنص املادة  14من اتفاقية سنة  1961بصيغتها املع َّدلة
-283
ُّ
بربوتوكول سنة  1972واملادة  19من اتفاقية سنة 1971
واملادة  22من اتفاقية سنة  1988عىل التدابري التي يجوز للهيئة
الدولية ملراقبة املخ ِّدرات أن تتَّخذها لضامن تنفيذ أحكام هذه
االتفاقيات .وتنظر الهيئة يف ات ِّخاذ هذه التدابري ،التي تتألَّف من
خطوات متزايدة الرصامة ،عندما يكون هناك ما يدعوها إىل
االعتقاد بأ َّن عدم تنفيذ إحدى الدول األعضاء ألحكام االتفاقيات
قد يؤ ِّدي إىل تقويض إمكانيات تحقيق أهدافها بش َّدة.
 -284وعىل م ِّر السنني ،مل تستظهر الهيئة باملادة  14من اتفاقية
سنة  1961أو املادة  19من اتفاقية سنة  1971أو بكلتيهام سوى
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بشأن عدد محدود من الدول .وكان غرض الهيئة من ذلك هو
تشجيع مواصلة الحوار مع تلك الدول لتحقيق امتثالها لهذه
االتفاقيات إذا مل ت ِ
ُجد الوسائل األخرى نفعاً.
 -285وال يُكشف عن أسامء الدول املعنية عالني ًة إىل أن تق ِّرر
الهيئة توجيه انتباه األطراف واملجلس االقتصادي واالجتامعي
ولجنة املخ ِّدرات إىل الحالة املعنية .وعقب حوار مكثَّف مع
عمل باملادتني املذكورتني أعاله ،ات َّخذ معظم الدول املعنية
الهيئة ً
تدابري تصحيحية أ َّدت إىل ات ِّخاذ الهيئة قرارا ً بإنهاء اإلجراءات
املتَّخذة مبوجب هاتني املادتني تجاه تلك الدول.
 -286وأفغانستان هي الدولة الوحيدة التي تُتَّخذ بشأنها
حال ًّيا إجراءات مبقتىض املادة  14من اتفاقية سنة  .1961فقد
استظهرت الهيئة بداي ًة يف عام  2000بالفقرة الفرعية ( 1أ)
من املادة  14من اتفاقية سنة  ،1961بغية تشجيع الحوار مع
السلطات األفغانية لتعزيز االمتثال لالتفاقية .ويف عام ،2001
استظهرت الهيئة بالفقرة الفرعية ( 1د) من املادة  14من تلك
االتفاقية ،بغية التعاون عىل الصعيد الدويل ملساعدة حكومة
أفغانستان يف ضامن امتثالها لالتفاقية.

 -٢التشاور مع حكومة أفغانستان ً
عمل
باملادة  14من االتفاقية الوحيدة للمخدِّرات
لسنة  1961بصيغتها املعدَّلة بربوتوكول سنة 1972
 -287استمرت خالل الفرتة املشمولة بهذا التقرير مشاورات
الهيئة مع حكومة أفغانستان .وبعد ع َّدة سنوات من التحضري،
زارت بعثة رفيعة املستوى تابعة للهيئة أفغانستان يف الفرتة من
 8إىل  10أيار/مايو  .2016وترأس البعثة رئيس الهيئة ،ورافقه
أمني الهيئة وعضو من أعضاء أمانتها .وكان الغرض منها مواصلة
املشاورات مع حكومة أفغانستان مبوجب املادة  14من اتفاقية
سنة  ،1961بغية تعزيز تنفيذ اتفاقيات مراقبة املخ ِّدرات يف
أفغانستان ،بوسائل منها مواصلة التامس إجراءات التعاون الدويل
من خالل توفري املساعدة التقنية من أعضاء املجتمع الدويل.
 -288واستقبل البعثة املسؤول التنفيذي األول يف أفغانستان،
ووزيرة شؤون مكافحة املخ ِّدرات ،ووزير الصحة العامة ووزير
الزراعة والري والرثوة الحيوانية .وعقد رئيس الهيئة أيضاً
مشاورات مع مستشار األمن القومي لرئيس أفغانستان ومع
املبعوث الخاص لرئيس رابطة الدول املستقلة وكبري مستشاري
النائب األول لرئيس أفغانستان .وباإلضافة إىل ذلك ،عقدت الهيئة
مشاورات مع رئيس اللجنة الربملانية املعنية مبكافحة املخ ِّدرات
وأعضائها ،ونائب املمثِّل الخاص لألمني العام املعني بأفغانستان،
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المخدرات ٢٠١٦
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

وممثِّيل املنظامت الدولية واملجتمع الدويل .وزار رئيس الهيئة
أيضاً أحد مراكز عالج متعاطي املخ ِّدرات وإعادة تأهيلهم.
وركَّزت املناقشات عىل حالة مراقبة املخ ِّدرات واآلفاق املستقبلية
واإلجراءات واملبادرات التي ات َّخذتها حكومة أفغانستان والتعاون
مع املجتمع الدويل واملساعدة املق َّدمة منه .وتؤكِّد الهيئة مج َّددا ً
عىل أنها ستواصل االستظهار بالفقرتني الفرعيتني ( 1أ) و(ب)
من املادة  14من اتفاقية سنة  1961فيام يتعلق بأفغانستان.
 -289وقد أعربت الهيئة مرارا ً عن قلقها إزاء الوضع العام
يف أفغانستان وحذَّرت من احتامل أن يستمر الوضع األمني
املرتدي يف التأثري بصورة سلبية جسيمة عىل حالة مكافحة
املخ ِّدرات يف البلد ،األمر الذي تتجاوز آثاره الحدود الوطنية.
تشدِّ د الهيئة عىل الحاجة إىل قيام حكومة أفغانستان ببيان
النتائج امللموسة لجهودها املبذولة يف مجال مكافحة املخدِّ رات
ومستوى املساعدة التي تلقتها يف السنوات األخرية بغية استعادة
الثقة يف قدرتها عىل استيعاب املساعدة وتنفيذ التزاماتها بشأن
تحسني الوضع فيام يتعلق مبكافحة املخدِّ رات .وتشدِّ د الهيئة
أيضاً عىل أنَّ مشكلة املخدِّ رات ما زالت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً
باملشاكل األعمق التي تواجهها أفغانستان؛ ويتطلَّب األمر قيام
الحكومة واملجتمع الدويل برتتيب األولويات عىل نحو مطَّرد.
ويف هذا السياق ،تثني الهيئة عىل حكومة أفغانستان لوضعها خطة
عمل وطنية واعدة وجيِّدة التنظيم ملكافحة املخ ِّدرات للفرتة
 ،2019-2015اعتمدها رئيس أفغانستان يف ترشين األول/
أكتوبر  .2015وتؤكِّد الهيئة مج َّددا ً أنها عىل استعداد ملواصلة
دعم حكومة أفغانستان يف جهودها الرامية إىل تنفيذ االتفاقيات
الدولية ملراقبة املخ ِّدرات .وتواصل الهيئة اغتنام كل الفرص
السانحة لحشد الدعم الدويل لفائدة أفغانستان ،مبا يف ذلك الدعم
يف شكل مساعدة تقنية ومبادرات لبناء القدرات.

التعاون مع الهيئة
 -290استم َّرت يف عام  2016املشاورات بني الهيئة وحكومة
عمل باملادة  14من اتفاقية سنة  .1961فقد التقى
أفغانستان ً
رئيس الهيئة بوفد أفغانستان ،الذي كانت ترأسه وزيرة شؤون
مكافحة املخ ِّدرات ،عىل هامش الدورة التاسعة والخمسني للجنة
املخ ِّدرات ،املعقودة يف فيينا من  14إىل  22آذار/مارس .2016
رئيس الهيئة عىل الوضع الراهن ملكافحة
وأطلعت الوزير ُة
َ
املخ ِّدرات يف أفغانستان ،وسلَّطت الضو َء عىل التح ِّديات التي
قد تواجهها الحكومة يف التص ِّدي ملشكلة املخ ِّدرات يف السنوات
املقبلة ،وش َّددت عىل أهمية ات ِّباع نهج متوازن يف ذلك .وأشار
رئيس الهيئة إىل وجود صعوبات يف التص ِّدي ملشكلة املخ ِّدرات،
وأشار إىل نتائج الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة

املخ ِّدرات العاملية املعقودة يف عام  ،2016وأكَّد مج َّددا ً التزامات
أفغانستان بتنفيذ أحكام اتفاقية سنة  1961وضامن إحراز تق ُّدم يف
العمل عىل وضع سياسات وإجراءات ف َّعالة ملكافحة املخ ِّدرات.
 -291واجتمع أمني الهيئة بالبعثة الدامئة ألفغانستان يف فيينا
يف عدد من املناسبات خالل السنة من أجل متابعة تنفيذ الحكومة
للمعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات .وركَّزت تلك االجتامعات
عىل ما يه ُّم الهيئة من القضايا ذات الصلة بأفغانستان ،وخصوصاً
الصعوبات التي ال تزال تعرتض جهود منع زراعة خشخاش
األفيون عىل نحو غري مرشوع والح ِّد منها ،واالتجاه املقلق املتمثِّل
يف زراعة نبتة الق َّنب عىل نحو غري مرشوع ،وازدياد تعاطي
فضل عن الحاجة إىل معالجة مسائل الح ِّد من الطلب
املخ ِّدراتً ،
وخصوصا الوقاية من تعاطي املخ ِّدرات وعالج متعاطيها وإعادة
تأهيلهم ومنع االت ِّجار باملخ ِّدرات.
بتحسن اإلبالغ الذي تقوم به الحكومة
 -292وتن ِّوه الهيئة
ُّ
مبقتىض املعاهدات ،حيث تقوم بتزويد الهيئة بانتظام بالبيانات
اإلحصائية املتعلقة باملخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية والسالئف،
حسبام تقتضيه املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات .وزادت
أفغانستان من مشاركتها يف مختلف الربامج واملشاريع التي
تهدف إىل منع ترسيب السالئف الكيميائية من املصادر املرشوعة
إىل القنوات غري املرشوعة .ومن األمثلة الحديثة عىل التعاون
من أجل مساعدة حكومة أفغانستان حلقة عمل بشأن استخدام
البيانات الجمركية وتحديد السامت ونُظم املعلومات التي
عقدت يف فيينا يف آب/أغسطس  .2016وركَّزت حلقة العمل
التي نظمتها أمانة الهيئة بالتعاون مع املكتب املعني باملخ ِّدرات
والجرمية عىل تحسني إدارة املخاطر عىل الحدود يف أفغانستان
والبلدان املجاورة ،بغية منع تدفق السالئف الكيميائية إىل
مختربات الهريوين يف أفغانستان .وأتاحت حلقة العمل فرصة
ملناقشة التنفيذ العميل ألحكام معاهدات مراقبة املخ ِّدرات مع
السلطات األفغانية.
 -293وأق َّر رئيس أفغانستان خطة العمل الوطنية ملكافحة
املخ ِّدرات للفرتة  2019-2015يف  15ترشين األول/أكتوبر .2015
وتتض َّمن الخطة تدابري ترمي إىل الح ِّد من زراعة املخ ِّدرات
وإنتاجها وتهريبها عىل نحو غري مرشوع من خالل أساليب
للتنمية البديلة ،وتعزيز التعاون اإلقليمي ،ومكافحة غسل
األموال ومصادرة املمتلكات التي يت ُّم الحصول عليها نتيجة
أنشطة غري مرشوعة .وعالوة عىل ذلك ،تتض َّمن الخطة تدابري
للح ِّد من الطلب عىل املخ ِّدرات مع زيادة القدرة عىل العالج
من تعاطي املخ ِّدرات .وتشمل الخطة مختلف األبعاد املتعلقة
بالجهود املبذولة ملكافحة املخ ِّدرات ،مبراعاة خصائص كل
إقليم ومقاطعة يُزرع فيها الخشخاش .وسوف تواصل الهيئة
رصد الوضع فيام يتعلق مبكافحة املخ ِّدرات يف أفغانستان عن

المخدرات
الفصل الثاني  -سير عمل النظام الدولي لمراقبة
ِّ

كثب ،وكذلك رصد التدابري التي ات َّخذتها حكومة أفغانستان
والتق ُّدم الذي أحرزته يف مواجهة مشكلة املخ ِّدرات ،مبساعدة
من املجتمع الدويل.

التعاون مع املجتمع الدويل
 -294شهدت الفرتة املشمولة بالتقرير استمرار العمل يف إطار
الربنامج اإلقليمي الخاص بأفغانستان والبلدان املجاورة ،بقيادة
مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،بالرتكيز عىل
بناء القدرات الالزمة لجمع وتحليل البيانات املتعلقة باملخ ِّدرات،
والتدابري الرقابية عرب الحدود ،ومراقبة السالئف الكيميائية.
ويف ترشين الثاين/نوفمرب  ،2015استضافت رشطة مكافحة
املخ ِّدرات األفغانية اجتامع كبار املسؤولني السادس للمبادرة
الثالثية التي تضم أفغانستان وطاجيكستان وقريغيزستان .وكان
الهدف من هذا االجتامع هو تحديد آليات لتعزيز التعاون عىل
مكافحة املخ ِّدرات وإدارة الحدود بني رشكاء املبادرة الثالثية
وتعديل خريطة طريق العمل للفرتة .2017-2016
 -295وتض َّمنت الدراسة االستقصائية عن األفيون يف أفغانستان
لعام  ،2015التي نرشها املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية
يف كانون األول/ديسمرب  ،2015ملحة عامة عن النقاط املرجعية
واملؤشات الخاصة بالزراعة واإلنتاج .ووفقاً للتقرير ،تقلَّصت
ِّ
املساحة اإلجاملية املزروعة بخشخاش األفيون بنسبة  19يف املائة
يف عام  2015إىل ما يق َّدر مبساحة  183 000هكتار ،مقارنة
مبساحة  224 000هكتار يف عام  ،2014وهو أول انخفاض
يف املساحة املزروعة بخشخاش األفيون منذ عام .2009
 -296ولكن وفقاً للخالصة الوافية للدراسة االستقصائية عن
األفيون يف أفغانستان لعام  ،2016التي نرشها املكتب املعني
باملخ ِّدرات والجرمية يف ترشين األول/أكتوبر  ،2016ازدادت
املساحة اإلجاملية املزروعة بخشخاش األفيون بنسبة  10يف
املائة يف عام  ،2016فبلغت  201 000هكتار .كام بلغ اإلنتاج
مم ميثِّل زيادة نسبتها
املحتمل لألفيون  4 800طن يف عام َّ ،2016
 43يف املائة عىل مستواه املس َّجل يف عام  2015والبالغ
 3 300طن .وكانت الحكومة تهدف إىل القضاء عىل مساحة ترتاوح
بني  9 000و 10 000هكتار من خشخاش األفيون يف عام 2016
(انظر أيضاً الفقرات  678-673من هذا التقرير).
 -297ويف كانون األول/ديسمرب  ،2015أصدرت وزارة شؤون
مكافحة املخ ِّدرات تقرير املخ ِّدرات يف أفغانستان لعام .2015
وأبرز التقرير الرتاجع الكبري يف زراعة األفيون وإنتاجه يف
عام  ،2015والزيادات التدريجية يف املضبوطات منه .ووفقاً
للتقرير ،يق َّدر عدد متعاطي املخ ِّدرات بني  1.9مليون
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و 2.4مليون شخص من البالغني يف البلد ،أي ما يعادل  12.6يف
املائة من السكان البالغني .وأبرز التقرير أيضاً القدرة العالجية
املحدودة يف أفغانستان .فال يوجد يف البلد سوى  123مركزا ً؛
وال متتلك هذه املراكز مجتمعة َّإل القدرة عىل عالج  10.7يف
املائة فقط من متعاطي األفيون والهريوين .وبغية زيادة القدرة
عىل العالج ،افتتحت وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع وزارة
شؤون مكافحة املخ ِّدرات أول مركز لعالج متعاطي املخ ِّدرات
وإعادة تأهيلهم يف كابل يف كانون األول/ديسمرب .2015
 -298ويف كانون األول/ديسمرب  2015أيضاً ،نُظِّم اجتامع رفيع
املستوى يف فيينا للرشكاء املعنيني بأفغانستان والبلدان املجاورة.
وترأست االجتامع وزيرة شؤون مكافحة املخ ِّدرات يف أفغانستان
واملدير التنفيذي للمكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية واملمثِّل
الخاص ألفغانستان ورئيس بعثة األمم املتحدة للمساعدة
يف أفغانستان ،وحرض االجتامع  122وفدا ً من  28بلدا ً و 7منظامت
دولية .وأتاح االجتامع الرفيع املستوى فرصة ملواصلة الحوار
من أجل توطيد التعاون اإلقليمي ،ومكافحة الجرمية املنظَّمة
عرب الوطنية واالت ِّجار باملخ ِّدرات ودعم تنفيذ أهداف التنمية
املستدامة يف غرب آسيا.
 -299ويف أيار/مايو ُ ،2016عقد االجتامع الوزاري الرابع
للمبادرة الثالثية التي تض ُّم أفغانستان وطاجيكستان
وقريغيزستان ،يف قريغيزستان .وكان الهدف من االجتامع هو
تحسني التعاون عىل مكافحة املخ ِّدرات وإدارة الحدود يف مجال
مراقبة املخ ِّدرات بني البلدان الثالثة.
 -300وق َّررت منظمة حلف شامل األطليس (الناتو) ،يف مؤمتر
القمة الذي عقدته يف وارسو يف الفرتة من  7إىل  9متوز/يوليه
 ،2016طبيعة املساعدة التي ستواصل تقدميها إىل أفغانستان
ونطاقها .وتع ُّهدت بلدان املنظمة بتقديم موارد عسكرية ملا بعد
عام  ،2016ومبواصلة تقديم مساهامت مالية وطنية إىل قوات
الدفاع واألمن الوطنية األفغانية حتى نهاية عام .2020
 -301ويف  29متوز/يوليه  ،2016أصبحت أفغانستان العضو
الـ  164يف منظمة التجارة العاملية ،بعد قرابة  12عاماً من
املفاوضات بشأن انضاممها.
 -302و ُعقد مؤمتر بروكسل املعني بأفغانستان يف ترشين
األول/أكتوبر  .2016وقبل انعقاد املؤمتر ،أصدرت الهيئة بياناً
أعربت فيه عن قلقها إزاء تر ِّدي الوضع فيام يتعلق مبراقبة
املخ ِّدرات يف أفغانستان ،ودعت أعضاء املجتمع الدويل إىل إعادة
تأكيد التزامهم بدعم حكومة أفغانستان يف جهودها اإلمنائية،
بوسائل منها االعرتاف بأهمية مراقبة املخ ِّدرات باعتبارها مسألة
شاملة لع َّدة قطاعات وينبغي أن توىل درجة أولوية عالية يف
الخطة اإلمنائية للبلد .وشارك يف استضافة مؤمتر بروكسل حكومة
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أفغانستان واالتحاد األورويب .وكان هدف املؤمتر مواصلة إتاحة
محفل لحكومة أفغانستان ليك تعرض رؤيتها بشأن اإلصالح،
وللمجتمع الدويل ليك يز ِّود حكومة أفغانستان باملساعدة،
مبا يف ذلك املساعدة املالية .واعتمد املؤمتر اإلطار الوطني للسالم
والتنمية يف أفغانستان للفرتة  .2021-2017ويح ِّدد هذا اإلطار
الخطوات التي ينبغي ات ِّخاذها بغية تحقيق التنمية االقتصادية
وتحسني أوضاع الشعب األفغاين بدرجة كبرية ،بهدف وضع ح ٍّد
للفساد واإلجرام والعنف وإرساء سيادة القانون.

االستنتاجات
 -303تحيط الهيئة علامً بالتزام حكومة أفغانستان بالتصدِّ ي
مبي يف خطة العمل الوطنية
لغسل األموال ،حسبام هو َّ
ُّ
وتحث حكوم َة
ملكافحة املخدِّ رات للفرتة ،2019-2015
أفغانستان عىل اتِّخاذ الخطوات املق َّررة من أجل مكافحة غسل
األموال وإنفاذ إطارها القانوين الخاص باستبانة املوجودات
غري املرشوعة املتأتِّية من االتِّجار باملخدِّ رات وتعقُّب تلك
املوجودات ومصادرتها ،وعىل تنفيذ التوصيات الصادرة عن
الهيئات الدولية املعنية.
 -304وتالحظ الهيئة بقلق تدهور الوضع فيام يتعلق
بالسالمة واألمن يف أفغانستان وتأثريه عىل قدرة السلطات
عىل رصد العرض غري املرشوع للمخ ِّدرات األفغانية املنشأ
ومراقبته .ويف الوقت نفسه ،تالحظ الهيئة أ َّن استعداد املجتمع
الدويل ملواصلة تقديم املعونة إىل أفغانستان آخذ يف الرتاجع
عىل ما يبدو ،وال سيَّام يف مجال مكافحة املخ ِّدرات .وتق ُّر
الهيئة بأ َّن نجاح جهود مكافحة املخ ِّدرات يف أفغانستان يرتبط
ارتباطاً وثيقاً بالتص ِّدي املالئم للتح ِّديات اإلمنائية األوسع نطاقاً
والتح ِّديات التي تواجه العدالة الجنائية ،ولكنها تحذِّر من عدم
إمكانية استبعاد إجراءات مكافحة املخ ِّدرات من املعادلة إن
كان للتنمية املستدامة أن تتحقَّق .ويف هذا السياق ،تهيب
الهيئة بالحكومات الرشيكة واملجتمع الدويل مواصلة الدعم
للجهود املبذولة من أجل مكافحة املخدِّ رات يف أفغانستان ،مع
ِّ
التحل بروح املسؤولية العامة واملشرتكة يف مواجهة مشكلة
املخدِّ رات العاملية ،من أجل ضامن َّأل تسدَّ العنارص اإلجرامية
أو اإلرهابية الفراغ الذي يحتمل أن ينجم عن سحب الدعم
الدويل من البلد.
 -305وال يزال تدهور الوضع فيام يتعلق مبراقبة املخ ِّدرات يف
أفغانستان مدعاة قلق بالغ ،ألنه يشكل عقبة كأداء أمام تحقيق
أهداف املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات ،وله انعكاسات
عىل الصعيد الدويل .تهيب الهيئة بحكومة أفغانستان وهيئات
املجتمع الدويل أن تواصل تعاونها ،وال س َّيام من خالل الهيئات

والربامج املعنية التابعة لألمم املتحدة ،يف سبيل تحقيق األهداف
املحدَّ دة يف مختلف الوثائق التي اعتمدها املجتمع الدويل يف هذا
الخصوص .كام ينبغي لحكومة أفغانستان ،إذ تضع نُصب عينها
الهدف الشامل املنشود يف اسرتاتيجية أفغانستان الوطنية ملراقبة
املخ ِّدرات ،أن تعمل ،مبساعدة من املجتمع الدويل ،وخصوصاً
من خالل مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،عىل
تجسيد التزامها يف إجراءات عمل مح َّددة ،وأن تضمن تحقيق
تق ُّدم جوهري و ُمستدام وقابل للقياس وللبيان يف مجاالت
مكافحة االت ِّجار باملخ ِّدرات والنهوض بالتنمية البديلة وخفض
الطلب عىل املخ ِّدرات ،أي ،بعبارة أخرى ،تحقيق التنفيذ الف َّعال
للمعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.

واو -مواضيع خاصة
 -1تدابري الدول للتصدِّي لجرائم املخدِّرات
 -306أكَّدت الهيئة مرارا ً عىل أ َّن املبادئ األساسية التي تقوم
عليها املعاهدات الدولية الثالث ملراقبة املخ ِّدرات ،وكذلك
اإلعالن السيايس الذي اعتمدته الجمعية العامة يف دورتها
املخصصة ملواجهة مشكلة املخ ِّدرات
االستثنائية العرشين،
َّ
العاملية معاً ،واإلعالن السيايس وخطة العمل بشأن التعاون
الدويل صوب اسرتاتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة
املخ ِّدرات العاملية ،هي اتِّباع نهج متوازن والحرص عىل
التناسب واحرتام حقوق اإلنسان.
 -307ويف العديد من الدول ،ما زالت السياسات الرامية إىل
التص ِّدي لجرائم املخ ِّدرات ،مبا يف ذلك الحيازة لغرض االستهالك
الشخيص ،متجذِّرة أساساً يف تدابري العدالة الجنائية العقابية ،التي
تشمل املالحقة القضائية والحبس ،وما زالت جوانبها املتعلقة
بالتدابري البديلة ،مثل العالج وإعادة التأهيل واإلدماج االجتامعي،
غري مستخدمة عىل النحو الكامل.
مم قد تتطلَّبه مكافحة تهريب املخ ِّدرات
 -308وعىل الرغم َّ
وترسيبها إىل قنوات غري مرشوعة من لجوء إىل عمليات االعرتاض
واملالحقة الجنائية وفرض جزاءات جنائية ،فقد تباينت يف
السنوات األخرية ال ُّنهوج التي تتَّبعها بعض الدول للتعامل مع
األفعال الجنائية التي يأتيها املتعاطون للمخ ِّدرات واملدمنون
عليها بفضل التط ُّور الذي شهدته تلك الدول ،حيث باتت تعترب
تعاطي املخ ِّدرات واالرتهان لها مشكلة من مشاكل الصحة العامة
تتطلَّب تدابري تتمحور حول الصحة وتعتمد بدرجة أقل عىل
الجزاءات العقابية.

المخدرات
الفصل الثاني  -سير عمل النظام الدولي لمراقبة
ِّ

 -309وتر ِّحب الهيئة بهذا التط ُّور باعتباره يتَّسق متاماً مع
التدابري املتو َّخاة يف إطار املراقبة الدولية للمخ ِّدرات .فالوقاية من
تعاطي املخ ِّدرات ،ال س َّيام بني الشباب ،يجب أن تكون الهدف
األسايس لسياسة مراقبة املخ ِّدرات ،مع انتهاج اسرتاتيجيات شاملة
لخفض الطلب عىل املخ ِّدرات تسعى ،ضمن أهدافها ،إىل التقليل
من العواقب الصحية واالجتامعية الس ِّيئة املرتبطة بتعاطيها.
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 -315وعىل الرغم من أنَّ تحديد العقوبات املنطبقة عىل
يظل حكراً عىل الدول األطراف يف االتفاقيات،
جرائم املخدِّ رات ُّ
فإنَّ الهيئة تش ِّجع الدول ،التي ما زالت تعاقب باإلعدام عىل
هذه الفئة من الجرائم ،عىل تخفيف أحكام اإلعدام الصادرة
يف هذا الشأن والنظر يف إلغاء تلك العقوبة عىل جرائم املخدِّ رات
يف ضوء االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ذات الصلة وقرارات
الجمعية العامة واملجلس االقتصادي واالجتامعي وهيئات
األمم املتحدة األخرى بشأن تطبيق عقوبة اإلعدام.

التناسب وبدائل اإلدانة أو العقاب
 -310تق ِّوض تدابري التص ِّدي لجرائم املخ ِّدرات ،عندما التعامل خارج نطاق القانون مع األشخاص املشتبه
ال تتناسب مع خطورة تلك الجرائم ،أهداف االتفاقيات وسيادة يف ارتكابهم جرائم مخدِّ رات
القانون عىل ح ٍّد سواء .ومن ث َّم ،تطلب املعاهدات الدولية
ملراقبة املخ ِّدرات من الدول التص ِّدي لجرائم املخ ِّدرات ومعاملة
املجرمني بتدابري تتناسب مع خطورة الجرمية.

 -311والدول ُمل َزمة مبوجب اتفاقيات مراقبة املخ ِّدرات
بتجريم بعض األفعال ومعاقبة مرتكبيها ،وبضامن فرض عقوبات
مناسبة عىل الجرائم الخطرية ،ومنها السجن؛ َّإل أ َّن هذا االلتزام
يخضع للمبادئ الدستورية للدولة وملبدأ التناسب .يضاف
إىل ذلك أ َّن الفقرة الفرعية ( 1ب) من املادة  36من اتفاقية
سنة  ،1961والفقرة الفرعية ( 1ب) من املادة  22من اتفاقية
سنة  1971والفقرتني الفرعيتني ( 4ب) و(ج) من املادة  3من
اتفاقية سنة  ،1988ال تلزم الدول باعتامد تدابري عقابية بالنسبة
لجرائم املخ ِّدرات الصغرية التي قد يرتكبها متعاطي املخ ِّدرات،
مثل حيازة كميات صغرية منها لالستهالك الشخيص.
 -312ويف هذه الحاالت ،تتيح االتفاقيات الثالث إمكانية
األخذ ببدائل لإلدانة أو العقوبة من خالل العالج والتوعية
وبرامج الرعاية الالحقة وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف
املجتمع .وهي تسمح للدول بتخصيص أش ِّد العقوبات رصامة
ألخطر الجرائم ،مثل االتِّجار وغسل األموال ،حيث تخ ِّول للدول
بعض السلطة التقديرية يف اختيار السياسات والترشيعات
املناسبة لتنفيذ التزاماتها مبوجب االتفاقيات الثالث .وال يوجد
التزام نابع من االتفاقيات بسجن متعاطي املخ ِّدرات الذين
يرتكبون الجرائم الصغرية.
 -313وتالحظ الهيئة أ َّن السلطة التقديرية العتامد سياسات
للعدالة الجنائية تتض َّمن بدائل لإلدانة أو العقوبة عىل الجرائم
الصغرية املنصوص عليها مبوجب االتفاقيات ال تزال غري مستغلَّة
كامل.
استغاللً ً
نص قانونها عىل عقوبات
 -314ويجب عىل الدول ،يف حال َّ
قانونية للفئات األكرث خطورة من جرائم املخ ِّدرات ،ومنها االت ِّجار،
تظل حريصة أيضاً عىل االسرتشاد مببدأ التناسب يف استخدامها.
أن َّ

 -316الحظت الهيئة بقلق بالغ األنباء الواردة من بعض
البلدان مؤ َّخرا ً بشأن استهداف أفراد مشتبه يف ضلوعهم يف أنشطة
متصلة باملخ ِّدرات ،ومنها تعاطي املخ ِّدرات ،وتع ُّرضهم ألعامل
انتقامية عنيفة وقتل عىل أيدي موظفي إنفاذ القانون والسكان
املدنيني .ويف بعض الحاالت ،ارتُكبت تلك األعامل مبوافقة رصيحة
أو ضمنية من قوى سياسية ،بل حتى بتشجيع منها ،ومل يعاقب
الجناة يف كثري من الحاالت.
 -317والخروج عىل القانون باستهداف األشخاص املشتبه
يف ضلوعهم يف أنشطة غري مرشوعة متصلة باملخ ِّدرات ليس
مج َّرد خرق لالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخ ِّدرات فحسب،
وإمنا يشكِّل أيضاً انتهاكاً جسيامً لحقوق اإلنسان ،مبا يشمل قواعد
األصول القانونية املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي لحقوق
اإلنسان والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية،
وامتهاناً للح ِّد األدىن لكرامة اإلنسان.
 -318تو ُّد الهيئة التأكيد مجدَّ داً ،بأشدِّ العبارات املمكنة،
عىل إدانتها القاطعة والرصيحة لهذه األعامل أيًّا كان مكانها
تكف فوراً عنها
وزمانها ،وتهيب بجميع الحكومات املعنية أن َّ
ألي
وأن تتع َّهد عىل املأل بالتحقيق مع كل من يشتبه يف ارتكابه ٍّ
من هذه َّاألعامل خارج نطاق القانون أو تو ُّرطه فيها عن طريق
املشاركة أو املساعدة أو التواطؤ أو التشجيع أو تقديم املشورة
أو التحريض ،ومالحقته قضائ ًّيا ومعاقبته ،حسب االقتضاء،
مع مراعاة األصول القانونية وسيادة القانون مراعاة كاملة.

 -2تنظيم االستعامل غري الطبي للقنَّب
 -319تالحظ الهيئة أ َّن بعض الدول اعتمدت أو تنظر يف اعتامد
متس بتدابري املراقبة املط َّبقة عىل الق َّنب وذلك بغرض
تدابري ُّ
إتاحة استعامله غري الطبي وإنشاء سوق منظمة لتوزيع منتجات
الق َّنب وبيعها لالستعامل غري الطبي.
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 -320وتو ُّد الهيئة أن تؤكِّد مجدَّداً أنَّ اتفاقية سنة 1961
تنص ،يف املادة  4منها (“التزامات عامة”) ،عىل أن ت َّتخذ الدول
األطراف يف االتفاقية التدابري الترشيعية واإلدارية الالزمة إلنفاذ
وتنفيذ أحكام االتفاقية ،كل يف إقليمها ،وعىل قرص إنتاج املخدِّرات
وصنعها وتصديرها واستريادها وتوزيعها واالتِّجار بها واستعاملها
وحيازتها عىل األغراض الطبية والعلمية دون سواها .وكام أكَّدت
الهيئة مرارا ً ،فإ َّن قرص استخدام املواد الخاضعة للمراقبة عىل
األغراض الطبية والعلمية هو مبدأ أسايس يقع يف صميم اإلطار
أي استثناء.
القانوين الدويل ملراقبة املخ ِّدرات وال يقبل َّ
 -321وقد أعادت الدول التي شاركت يف الدورة االستثنائية
للجمعية العامة بشأن مشكلة املخ ِّدرات العاملية ،املنعقدة
يف نيسان/أبريل  ،2016تأكيدها مؤ َّخرا ً عىل الدور املركزي
لالتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.
 -322وخالل دراسة التدابري التي ات َّخذتها الدول بهدف السامح
باالستعامل غري الطبي للق َّنب وتنظيمه ،واصلت الهيئة الحوار
مع الدول املعنية وأعادت خالله التأكيد عىل عدم توافق تلك
التدابري مع االلتزامات القانونية التي تقع عىل الدول األطراف
يف اتفاقية سنة  ،1961وذلك بهدف تعزيز االمتثال.
 -323وتو ُّد الهيئة أن تذكِّر جميع الدول أنَّ الق َّنب قد
أُخضع ،إقراراً مبخاطر تعاطيه عىل الصحة العامة ،ألشدِّ
أنواع املراقبة مبقتىض املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ رات
من خالل إدراجه يف الجدولني األول والرابع من اتفاقية
سنة  .1961ويتض َّمن الجدول الرابع املواد الضارة األشد ُعرضة
إلساءة االستعامل .وعالوة عىل ذلك ،فإ َّن مادة الدرونابينول
(دلتا-9-ترتاهيدروكانابينول) ،وهي املك َّون الف َّعال الرئييس
للق َّنب ،وإيسومريات الترتاهيدروكانابينول األخرى ت ُص َّنف
باعتبارها مؤث ِّرات عقلية مبوجب الجدولني الثاين واألول عىل
التوايل من اتفاقية سنة .1971

 -325ومن الحجج الرئيسية التي يسوقها مؤيِّدو إباحة
استعامل الق َّنب ألغراض غري طبية أ َّن من شأن إنشاء سوق
مرشوعة ومنظَّمة للق َّنب املعد لالستعامل يف أغراض غري طبية
أن يسهم يف الح ِّد من ات ِّجار الشبكات اإلجرامية باملخ ِّدرات.
وال تراعي هذه الح َّجة اآلثار الجانبية التي قد تخلفها اإلباحة
يظل فيها استعامل الق َّنب
عىل الواليات القضائية املجاورة التي ُّ
ألغراض غري طبية غري قانوين .وينبغي أيضاً للبلدان التي ات ُّخذت
فيها أو يُنظَر يف أن تُتَّخذ فيها تدابري ترشيعية للسامح باالستعامل
غري الطبي للق َّنب وتنظيمه أن تكون ُمدرك ًة الحتامل استهدافها
من قبل الشبكات اإلجرامية التي تسعى إىل استخدامها كبلدان
عبور لتهريب الق َّنب إىل واليات قضائية أخرى ال يُسمح فيها
باستعامله ألغراض غري طبية.
 -326ويف بعض الدول ،كان التربير الذي ساقه ُمقرتحو إباحة
استعامل الق َّنب يف أغراض غري طبية يقوم عىل أ َّن تجريم حيازة
الق َّنب أدى إىل استهداف متعاطي املخ ِّدرات املنتمني إىل أقليات
وإىل متثيلهم غري املتناسب يف نظم العدالة الجنائية والسجون.
ويف حني تُلزم اتفاقية سنة  1961الدول األطراف باعتامد تدابري
لضامن أن تكون حيازة املخ ِّدرات جرمية تستوجب العقاب،
إذا ما ارت ُكبت عمدا ً ،فإ َّن االتفاقيات ال تشرتط فرض عقوبة
بدل من ذلك عىل
وتنص ً
عىل متعاطي املخ ِّدرات أو سجنهمُّ ،
إمكانية أن تفرض كل دولة تدابري للعالج وإعادة التأهيل
إ َّما كبديل لإلدانة أو العقاب أو باإلضافة إليهام .تش ِّجع الهيئ ُة
َ
الدول التي تس َّجل فيها معدَّالت مرتفعة لالعتقال والحبس
يف جرائم املخدِّ رات الصغرية التي يرتكبها متعاطو املخدِّ رات
عىل النظر يف االستفادة من اإلمكانية التي توفِّرها االتفاقيات
الدولية ملراقبة املخدِّ رات باعتامد تدابري غري عقابية بدل إباحة
استعامل الق َّنب ألغراض غري طبية ،التي قد تأيت بنتائج عكسية.

 -324ويف حني يصعب التنبؤ بآثار التدابري الترشيعية التي تتيح  -3أهمية اإلبالغ الدقيق يف الوقت املناسب
ُّ
الق َّنب لالستعامل غري الطبي ،فإ َّن من املؤكد أ َّن لتعاطي الق َّنب
عواقب صحية خطرية محتملة ،وهو ما تق ُّر به منظمة الصحة
العاملية .ففي السنوات األخرية ،أفادت دول بارتفاع ملحوظ
يف محتوى الترتاهيدروكانابينول يف الق َّنب املضبوط ،وارتفاع
مرتبط بذلك يف اآلثار السلبية عىل الصحة ،وهو ما تشهد عليه
الزيادة يف حاالت دخول غرف الطوارئ يف املستشفيات .كام
ُس ِّجلت أيضاً حاالت ابتالع أطفال ملنتجات غذائية تحتوي عىل
الق َّنب .وعالوة عىل ذلك ،قد تزداد مع َّدالت التعاطي ،وال س َّيام
يف أوساط الشباب ،أل َّن تدابري اإلباحة قد تؤث ِّر عىل التصورات
مم يسلِّط
املتعلقة برضرهُّ ،
فيقل عدد من يرون أ َّن الق َّنب ضارَّ ،
الضو َء عىل الحاجة إىل تحسني تدابري الوقاية.

 -327يتوقَّف تحقيق الفعالية والكفاءة يف نظام املراقبة الدولية
للمخ ِّدرات ،القائم وفقاً لالتفاقيات الدولية الثالث للمخ ِّدرات،
عىل تقديم الدول األعضاء تقارير دقيقة يف الوقت املناسب
إىل الهيئة .ولكن كثريا ً من الحكومات ،لألسف ،ال يز ِّود الهيئة
بتقديرات دقيقة وبيانات إحصائية موثوقة يف الوقت املناسب.
ومن تلك الحكومات أحياناً حكومات بلدان كربى عىل مستوى
الصنع واالسترياد والتصدير؛ ويرتك عدم تجاوب تلك الحكومات
أثرا ً كبريا ً عىل قدرة الهيئة عىل رصد الوضع العاملي رصدا ً دقيقاً.
وال يزال بعض الحكومات يواجه صعوبات يف جمع املعلومات
املطلوبة من الجهات املعن َّية لديها عىل الصعيد الوطني ودون
الوطني بسبب أوجه قصور ترشيعية أو إدارية.

المخدرات
الفصل الثاني  -سير عمل النظام الدولي لمراقبة
ِّ

أول عىل املخدِّ راتُّ ،
 -328وبالرتكيز ً
األطراف
تحث الهيئ ُة
َ
عىل تقديم تقارير وإحصاءات دقيقة عن مخزونات املص ِّنعني
وتجار الجملة لديها .وتتيح املعلومات عن املخزونات تحقيق
التوازن بني عرض الخامات األفيونية والطلب عىل األفيونيات
ومستويات تراكم تلك املواد التي ينبغي رصدها ،إذ إنَّ ارتفاع
ُّ
وتحث الهيئ ُة
تلك املستويات قد يزيد من خطر ترسيبها.
ِ
املختصة
الحكومات عىل أن تضمن حصول سلطاتها الوطنية
َّ
بصورة دورية عىل معلومات موثوقة من املص ِّنعني وت َّجار الجملة
من القطاع الخاص والقطاع العام.
 -329وفيام يتعلق باملخ ِّدرات أيضاً ،ق َّدم كثري من البلدان
تقديرات إىل الهيئة تزيد بكثري عن االستهالك املبلَّغ عنه.
ويف حني تش ِّجع الهيئة بقوة البلدان التي لديها مستويات
متدنِّية أو متدنِّية ج ًّدا من استهالك املواد الخاضعة للمراقبة
لألغراض الطبية والعلمية أن تضمن تطابق مستويات
االستهالك مع االحتياجات الفعلية ،فإنها تطلب إىل األطراف
تعب بواقعية عن االستهالك املتوقَّع لديها.
أن توفِّر تقديرات ِّ
املختصة عىل الرجوع إىل
وتش ِّجع الهيئة السلطات الوطنية
َّ
الدليل بشأن تقدير االحتياجات من املواد الخاضعة للمراقبة
الدولية ،الذي وضعته الهيئة ومنظمة الصحة العاملية( )51عند
حساب تقديراتها ،وتذكّر الحكومات بأنه ميكن إرسال تقديرات
أي وقت خالل السنة.
تكميلية إليها يف ِّ
 -330وبخصوص املؤث ِّرات العقلية وااللتزامات املنصوص عليها
يف اتفاقية سنة  ،1971ت ُش َّجع الحكومات عىل التنفيذ الكامل
لقراري لجنة املخ ِّدرات  4/53و ،6/54ومن ث َّم ،تقديم تقارير عن
البيانات املتعلقة باستهالك املؤث ِّرات العقلية (لألغراض الطبية
والعلمية) .وتش ِّدد الهيئة عىل أهمية توفري تقديرات صحيحة
للمؤث ِّرات العقلية ،أل َّن من شأن ذلك أن يكفل توافرها لعالج
مجموعة كبرية من األمراض ،مبا يف ذلك االضطرابات العقلية،
وأن يزيد إمكانية الحصول عليها يف جميع أنحاء العامل ،مع الح ِّد
من مخاطر ترسيبها الستخدامها عىل نحو غري مرشوع .وتنرش
الهيئة التقديرات املبلَّغ عنها من جميع البلدان شهريًّا ،وميكن
أي وقت.
إرسال تعديالت إىل الهيئة يف ِّ
 -331ويلزم تقديم تقديرات االحتياجات السنوية املرشوعة
السترياد مجموعة مختارة من سالئف املنشِّ طات األمفيتامينية،
عمل بقرار لجنة املخ ِّدرات  ،3/49من أجل
عىل أساس طوعيً ،
مبؤش عىل احتياجات البلدان
تزويد سلطات البلدان املص ِّدرة ِّ
وعمل بالفقرة  12من املادة 12
املستوردة .وباإلضافة إىل ذلكً ،
من اتفاقية سنة  ،1988تُل َزم الحكومات بإبالغ الهيئة سنويًّا
مبعلومات عن مضبوطات املواد املدرجة يف الجدولني األول
والثاين من االتفاقية واملواد غري املدرجة يف هذين الجدولني؛
( ((5فيينا.2012 ،
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ومبعلومات عن أساليب الترسيب والصنع غري املرشوع،
والشحنات املوقوفة ،والرسقات ذات الصلة بتلك املواد .وعىل
الرغم من أ َّن مع َّدل تقديم البيانات عن عام  2015كان األعىل
يف السنوات الخمس املاضية ،تالحظ الهيئة أ َّن الدول األطراف
يف اتفاقية سنة  1988ال تق ِّدم جميعها تلك البيانات بطريقة
دقيقة ويف الوقت املناسب .فغالباً ما ال يتض َّمن عدد كبري من
التقارير املق َّدمة تفاصيل هامة من قبيل أساليب الترسيب
أو معلومات عن الشحنات املوقوفة أو الصنع غري املرشوع
للمواد ،أو يتأ َّخر تقديم املعلومات إىل الهيئة كثريا ً .ويعيق ذلك
قدرة الهيئة عىل تحديد االتجاهات يف مختلف أنحاء العامل
يف مجال االتِّجار بالسالئف وصنع املخ ِّدرات غري املرشوع
وتحليل تلك االتجاهات بدقة.
 -332ومث َّة مسألة أخرى متصلة باإلبالغ عن السالئف،
وفقاً ألحكام قرار املجلس االقتصادي واالجتامعي ،20/1995
وهي توفري معلومات عن التجارة املرشوعة يف املواد املدرجة
يف الجدولني األول والثاين من اتفاقية سنة  1988وعن استخدام
تلك املواد .وتق ِّدم الحكومات تلك املعلومات طواعيةً،
بخالف ما عليه األمر بالنسبة للمخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية،
وهي متكِّن الهيئة من مساعدة الحكومات يف منع عمليات
الترسيب من خالل استبانة األمناط غري العادية للتجارة
واألنشطة املشتبه يف أنها غري مرشوعة.
 -333تو ُّد الهيئة أن تذكِّر الحكومات بالتزاماتها بشأن تزويد
الهيئة باملعلومات املطلوبة عمال بالفقرة  12من املادة 12
من اتفاقية سنة  1988والقرارات ذات الصلة ،بطريقة دقيقة
ويف الوقت املناسب.
املختصة بدور رئييس يف
 -334وتقوم السلطات الوطنية
َّ
تجميع املعلومات الواردة من الرشكات الصيدالنية واملستوردين
واملصدرين لضامن توفري بيانات موثوقة للهيئة يف الوقت
املناسب .وال تحتاج أهمية العمل الذي تقوم به السلطات الوطنية
املختصة إىل بيان ،فهي عىل خط املواجهة فيام يتعلق بجهود
َّ
بلدانها الرامية إىل تيسري التجارة املرشوعة ومنع ترسيب املواد
الخاضعة للمراقبة إىل قنوات غري مرشوعة ،وهي مسؤولة أيضاً
عن تقدير احتياجات بلدانها من املخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية
لضامن تلبية االحتياجات الطبية لسكانها من حيث الحصول عىل
تلك املخ ِّدرات واملواد ،ومنع إساءة استخدامها يف نفس الوقت.
 -335وأكرث ما يساعد الحكومات عىل الوفاء بالتزاماتها
باإلبالغ هو توفري التدريب ملوظفيها .تش ِّجع الهيئ ُة أيضاً
جميع الحكومات عىل القيام بالخطوات الرضورية للحفاظ
َ
املختصة
عىل القاعدة املعرفية ملوظفي السلطات الوطنية
َّ
يف أوقات تبدل املوظفني.
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المخدرات ٢٠١٦
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

 -4أدوات جديدة ألغراض قدمية :استخدام
التكنولوجيا الحديثة يف رصد التجارة الدولية
يف املواد املجد َولة
 -336ما فتئ رصد التجارة الدولية يف املواد املجد َولة يشكِّل،
منذ أن أُنشئ نظام املراقبة الدولية للمخ ِّدرات ،أحد الدعائم
يتغي الغرض
الرئيسية التفاقيات مراقبة املخ ِّدرات الثالث .ومل َّ
األسايس من رصد حركة املواد املجد َولة عىل الصعيد العاملي ،وهو
املوازنة بني ضامن ت َوافُر املخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية لألغراض
الطبية والعلمية وكبح صنع املخ ِّدرات واالت ِّجار بها بصورة
غري مرشوعة ،بوسائل منها منع ترسيب السالئف املستخدمة
يف ذلك الصنع من قنوات التجارة املرشوعة إىل القنوات غري
املختصة
املرشوعة .ومن ث َّم ،فإ َّن فكرة دعم السلطات الوطنية
َّ
يف جهودها الرامية إىل التبادل الف َّعال للمعلومات يف هذا
الشأن ليست جديدة .غري أ َّن رسعة تق ُّدم التكنولوجيا الحديثة،
وخصوصاً تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،تتيح اآلن فرصاً غري
مسبوقة لتواصل أنجع وأكرث ات ِّساماً بالطابع املبارش والفوري
بني الحكومات بشأن مسائل مراقبة املخ ِّدرات.
 -337ومن أجل مساعدة السلطات املعنية مبراقبة املخ ِّدرات
يف هذا الشأن وتسخري إمكانات التكنولوجيا الحديثة يف مراقبة
املخ ِّدرات ،استحدثت الهيئة ِع ّدة أدوات إلكرتونية لتيسري رصد
مم يتيح أدوات
حركة املخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية والسالئفَّ ،
()52
جديدة لتلبية أغراض قدمية.

(أ)

النظام الدويل ألذون االسترياد والتصدير ()I2ES

 -338لوجود نظام يعمل جيِّدا ً إلصدار أذون االسترياد
والتصدير أهمية جوهرية يف رصد التجارة الدولية يف املواد
الخاضعة للمراقبة ومنع ترسيب هذه املواد .وقد بدأ تشغيل
النظام الدويل ألذون االسترياد والتصدير ،وهو أداة جديدة
استحدثتها الهيئة بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعني
باملخ ِّدرات والجرمية وبدعم من الدول األعضاء ،يف آذار/
مارس  2015من أجل تيسري التطبيق الفعيل لنظم إصدار
أذون االسترياد والتصدير يف إطار التجارة الدولية املرشوعة يف
املخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية.
( ((5ميكن إرسال االستفسارات بشأن األدوات ،مبا يف ذلك طلبات
يخص
التسجيل فيها ،إىل العناوين اإللكرتونية التالية i2es@incb.org :فيام ُّ
النظام الدويل ألذون االسترياد والتصدير (( )I2ESاملخدِّرات واملؤثِّرات
يخص نظام “بن أونالين” (السالئف)؛
العقلية)؛ و pen@incb.orgفيام ُّ
يخص نظام “بيكس” (حوادث السالئف)؛
و pics@incb.orgفيام
ُّ
يخص مرشوع آيون ونظام
و nps@incb.orgأو  ionics@incb.orgفيام ُّ
“آيونيكس” (املؤثِّرات النفسانية الجديدة).

 -339وهذا النظام تطبيق شبيك يتيح للبلدان املستوردة
واملص ِّدرة تحميل أذون االسترياد والتصدير وتبادلها باللجوء
إىل التشفري ،كام يتيح لها إصدار تلك األذون وإرسالها إلكرتون ًّيا،
بوسائل منها االستعانة بخاصية التنزيل والطباعة .ويهدف
هذا النظام إىل تكميل النظم اإللكرتونية الوطنية املوجودة
ملراقبة املخ ِّدرات ،ال الحلول محلَّها ،كام يوفِّر للبلدان التي
ليست لديها نظم إلكرتونية موجودة بالفعل أداة مجدية
إلدارة عمليات إصدار أذون االسترياد والتصدير باالتصال
الحاسويب املبارش.
 -340ومث َّة سمة رئيسية أخرى لذلك النظام ،وهي أنه
يضاهي تلقائيًّا كمية املواد املزمع استريادها و/أو تصديرها
بأحدث تقدير الحتياجات البلد املستورد من املخ ِّدر املعني
أو املؤث ِّر العقيل املعني ،ويو ِّجه تلقائ ًّيا رسائل تحذير عندما
يجد أ َّن هناك إفراطاً يف الواردات أو الصادرات .كام يق ِّدم
املختصة بشأن الخطوات
النظام إرشادات إىل السلطة الوطنية
َّ
الالزم اتِّخاذها يف حالة كهذه .وعالوة عىل ذلك ،ففي النظام
خاصية مصادقة إلكرتونية؛ إذ ميكن لسلطات البلد املستورد،
بعد التحقُّق من تطابق كمية الشحنة الواردة مع الكمية
املأذون بتصديرها ،أن تصادق عليها بأن تؤكِّد لسلطات البلد
املص ِّدر استالم الشحنة حسبام تقيض به اتفاقية سنة 1961
واتفاقية سنة  ،1971أو أن تن ِّبهها آن ًّيا يف حال وجود تفاوت.
 -341وهذه الخصائص كلها مص َّممة ملساعدة الحكومات عىل
اإليفاء بالتزاماتها مبقتىض االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.
أي نظم
وهي ت ُوفَّر م َّجاناً للحكومات ،وتتوافق متاماً مع ِّ
وطنية موجودة من ق َُبل ميكن ربط النظام بها .وأثناء اجتامع
ملجموعة من املستعملني بشأن هذا النظامُ ،ع ِقد يف آذار/
مارس  ،2016أشارت التعقيبات األولية الواردة من السلطات
املختصة التي تستعمل النظام إىل أنه يَ َّس التبادل اآلين
الوطنية
َّ
رسع عملية إصدار األذون.
للمعلومات بني السلطات و َّ
 -342ويف  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2016كان  26بلدا ً قد
ُس ِّجل كمستعمل للنظام وبدأ يستعمله فعل ًّيا .وهذه البلدان
هي األردن وإسبانيا وأسرتاليا وإستونيا وأفغانستان وأملانيا
وإندونيسيا والربازيل والربتغال وبنغالديش وبولندا وبريو
وتايلند وتركيا والجزائر وزامبيا وسانت لوسيا وسنغافورة
وسويرسا وشييل والصني وكندا وكولومبيا وماليزيا والهند
وهنغاريا .وتحقيقاً إلمكانات هذا النظام كاملةً ،حثَّت
َ
الدول األعضاء مج َّددا ً ،يف قرارها ،10/58
لجن ُة املخ ِّدرات
عىل تشجيع وتسهيل استعامله عىل أكمل وجه ممكن.
جميع الدول األعضاء التي مل تس ِّجل
لذلك ،تش ِّجع الهيئ ُة
َ
نفسها بعدُ ضمن مستعميل النظام عىل أن تفعل ذلك وأن
تبدأ باستعامله.

المخدرات
الفصل الثاني  -سير عمل النظام الدولي لمراقبة
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(ب) نظام اإلشعارات السابقة للتصدير باالتصال
الحاسويب املبارش (“بن أونالين”)
 -343يف آذار/مارس  ،2006أطلقت الهيئة رسم ًّيا نظام
اإلشعارات السابقة للتصدير باالتصال الحاسويب املبارش
(“بن أونالين”) ملساعدة الحكومات املستوردة واملص ِّدرة عىل
التواصل املشفَّر بشأن التجارة الدولية يف السالئف الكيميائية
من أجل التحقُّق من مرشوعية كل صفقة وكشف الشحنات
املشبوهة .وقد تط َّور هذا النظام مع مرور الزمن ليصبح العمود
الفقري ملراقبة السالئف عىل الصعيد الدويل ،وهو اآلن األداة
الوحيدة من نوعها عىل الصعيد العاملي.
 -344ويف السنوات العرش التي مضت عىل إطالق نظام
“بن أونالين” ،أُرسل عربه أكرث من  200 000إخطار سابق للتصدير
مم أفىض إىل منع العديد من عمليات
من  153بلدا ً وإقليامًَّ ،
ترسيب كيمياويات مجد َولة إىل قنوات غري مرشوعة .ويف السنوات
الخمس األخرية ،ازداد عدد اإلخطارات السابقة للتصدير املرسلة
عرب نظام “بن أونالين” بأكرث من ثالثة أضعاف ،وهذا دليل إضايف
عىل أ َّن نظام “بن أونالين” أصبح اآلن من الدعائم الراسخة لآللية
الدولية لرصد التجارة العاملية املرشوعة يف السالئف املخ ِّدرة.
 -345ومع ذلك ال تُستغَل إمكانات نظام “بن أونالين” عىل
كامل .فعىل سبيل املثال ،تس ِّجل بعض البلدان
الدوام
استغالل ً
ً
نفسها كمستعمل للنظام ولكنها ال تستعمله فعل ًّيا .كام أ َّن هناك
حكومات ع َّدة مل تستظهر بالفقرة الفرعية ( 10أ) من املادة 12
من اتفاقية سنة  ،1988التي تتيح لها أن تُبلَّغ بجميع شحنات
تظل جاهل ًة
السالئف املزمع تصديرها إىل أراضيها ،وبذلك قد ُّ
بوجود شحنات مشبوهة مو َّجهة إىل بلدانها ،ومن ث َّم مع َّرض ًة
لخطر تلك الشحنات.
جميع الحكومات املتبقِّية عىل
 -346تش ِّجع الهيئ ُة بقوة
َ
االستظهار بالفقرة الفرعية ( 10أ) من املادة  12من اتفاقية
سنة  ،1988وعىل أن تس ِّجل نفسها ضمن مستعميل نظام
“بن أونالين” وأن تستعمله فعل ًّيا.

(ج) نظام اإلخطار بحوادث السالئف (“بيكس”)
 -347يوفِّر نظام اإلخطار بحوادث السالئف (نظام “بيكس”)،
املك ّمل لنظام “بن أونالين” ،والذي أُطلِق يف عام  ،2012منصة
حاسوبية مشفَّرة لتبادل املعلومات آن ًّيا عن الحوادث املتعلقة
بالكيمياويات والتي يحتمل أن يكون لها جانب غري مرشوع،
مثل الضبطيات أو وقف الشحنات يف أثناء عبورها أو محاوالت
الترسيب أو تفكيك املختربات غري املرشوعة .ومن أجل توفري
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أشمل املعلومات املمكنة وأحدثها للمستعملني ،يتيح نظام
“بيكس” إمكانية اإلبالغ ليس بالحوادث املتعلقة بالسالئف
املجد َولة دول ًّيا فحسب ،بل وكذلك بالحوادث املتعلقة
يتبي للبلدان أنها ت ُستخدم
بالكيمياويات غري املجد َولة التي َّ
يف صنع املخ ِّدرات بصورة غري مرشوعة .ويُوفَّر نظام “بيكس”
للحكومات م َّجاناً ،شأنه شأن جميع األدوات اإللكرتونية التي
استحدثتها الهيئة .وهو متاح حاليًّا بأربع لغات ،هي اإلسبانية
واإلنكليزية والروسية والفرنسية.
 -348والغرض من نظام “بيكس” أن يكون منصة اتصاالت
عملياتية ،ال مج َّرد أداة لإلبالغ .وهو يك ِّمل بيانات الضبطيات
املج َّمعة التي ترد إىل الهيئة سنويًّا من الحكومات من خالل
االستامرة  Dمبعلومات آنية عن الضبطيات املنفردة وغريها
من الحوادث َ
حال حدوثها .وتتوقَّف جدوى نظام “بيكس” ،إىل
ح ٍّد بعيد ،عىل تقديم املعلومات يف الوقت املناسب ليك يتمكَّن
من تسهيل املتابعة الفورية والتعاون من أجل كشف املسؤولني
عن ترسيب السالئف واالت ِّجار بها.
وص ِّمم النظام يف املقام األول للربط والتواصل املبارش
-349
ُ
املختصة املسؤولة عن مراقبة السالئف،
بني السلطات الوطنية
َّ
وخصوصاً سلطات إنفاذ القانون والسلطات الجمركية والرقابية
التي لديها معلومات عملياتية مفيدة يجدر تبادلها بشأن الحوادث
التي تواجهها يف عملها اليومي .وميكِّن نظام “بيكس” السلطات
الوطنية ،بتقدميه معلومات مشفَّرة ذات فائدة عملياتية ،من بدء
تحريات ت َعقُّبية.
رس الهيئة أن تالحظ أ َّن اإلبالغ عن تفاصيل الحوادث
 -350وي ُّ
املتعلقة بالسالئف يف الوقت املناسب قد أفىض إىل ضبطيات أخرى
أو إحباط محاوالت ترسيب .ففي حالة وقعت مؤ َّخرا ً ،أفىض
اإلبالغ عن حادث واحد عرب نظام “بيكس” إىل الكشف عن خطة
لترسيب مواد كيميائية كان يحتمل أن يكون لها بع ٌد عاملي ،وذلك
باستخدام مادة غري خاضعة للمراقبة الدولية إلخفاء أنهيدريد
الخل امله َّرب .وشمل نطاق هذه الحالة ثالث مناطق يف قارتني.
 -351ويتزايد عدد مستعميل نظام “بيكس” باطِّراد منذ
عام  .2012وبحلول األول من ترشين الثاين/نوفمرب  ،2016كان
مستعمل من  214هيئ ًة
قد ت َس َّجل يف نظام “بيكس” نحو 450
ً
يف  100بلد ،وتبادلوا املعلومات بشأن قرابة  1 700حادث
مبا يشمل أكرث من  90بلدا ً (انظر األرقام أدناه) .وحتى تاريخه،
كان ث ُلث الحوادث التي أُبلغ عنها عرب نظام “بيكس” يتض َّمن
معلومات ميكن للمحقِّقني استخدامها عىل الفور ،مثل طرائق
اإلخفاء املستخدمة ،وأرقام الحاويات ،وتفاصيل الرشكات
أو مستندات الشحن.
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المخدرات ٢٠١٦
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

الشكل -عدد مستعميل نظام اإلخطار بحوادث السالئف
وعدد الحوادث املبلغ عنها2016-2012 ،
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 -352وبغية تعظيم فائدة وجودة البيانات املتبادلة عرب النظام،
تش ِّجع الهيئة قيام ع َّدة سلطات من البلد نفسه بتسجيل نفسها
إذا كانت لها مسؤوليات متكاملة ،واإلبالغ عن الحوادث يف أقرب
وقت ممكن من موعد وقوعها.

(د) نظام التبليغ عن الحوادث التابع ملرشوع
“آيون” (“آيونيكس”)
 -353يف كانون األول/ديسمرب  ،2014أطلقت الهيئة ،يف إطار
مبادرتها العملياتية املتعلقة باملؤث ِّرات النفسانية الجديدة،
املعروفة مبرشوع “آيون” ،نظامها الخاص لإلبالغ عن الحوادث،
املسمى مبرشوع “آيونيكس” (نظام التبليغ عن الحوادث التابع
ملرشوع “آيون”) .وهيكل هذا النظام مشابه لهيكل نظام
مخصص لتبادل املعلومات عىل الصعيد العمليايت
“بيكس” .وهو َّ
عن الحوادث املتعلقة باملؤث ِّرات النفسانية الجديدة .ومع أ َّن

املؤث ِّرات النفسانية الجديدة ،حسب تعريفها ،مل ت ُخضَ ع بعد
للمراقبة الدولية ،فث َّمة قلق متزايد من وصولها إىل األسواق
االستهالكية .وقد استُحدث نظام “آيونيكس” من أجل معالجة
هذا الشاغل.
 -354وعىل مدى سنتني منذ إنشاء نظام “آيونيكس” ،ت َس َّجل
فيه  200مستعمل من  79بلدا ً وبلَّغوا عن نحو  800حادث يتعلق
بـ  155مادة من املؤث ِّرات النفسانية الجديدة .ويف عام ،2016
كشفت سلسلة من الحوادث املحلية املبلغ عنها عرب هذا النظام
عن وجود جامعة إجرامية منظَّمة ،لها صالت يف أوروبا وآسيا،
متورطة يف توزيع كميات كبرية من الكاثينون االصطناعي.

آفاق العمل يف املستقبل
 -355إ َّن تحقيق فعالية األدوات الشبكية التي استحدثتها
الهيئة ،شأنها شأن معظم النظم اإللكرتونية الشبكية التي أنشئت
من أجل التص ِّدي لتح ِّديات عىل أرض الواقع ،يتوقَّف إىل ح ٍّد
أي عدد
بعيد عىل عدد من العوامل املشرتكة ،مثل نطاق شمولهاْ ،
الجهات املس َّجلة التي تسهم مبعلومات ،من بلدان ومستعملني؛
ونوعية البيانات املبلَّغة وما إذا كانت مق َّدمة يف الوقت املناسب؛
ومدى توافر دعم مستديم ،مبا فيه الدعم املايل ،إلتاحة إمكانية
االستمرار يف تشغيل األدوات وصيانتها عىل م ِّر الزمن.
 -356تو ُّد الهيئة أن تعرب عن تقديرها لجميع الحكومات
التي قدَّ مت دعامً مال ًّيا وإسهاماً تقن ًّيا من أجل استحداث
جميع أدوات الهيئة اإللكرتونية .غري أنَّ هناك حاجة إىل مزيد
من التمويل لتمكني أمانة الهيئة من إدارة تلك األدوات وفقاً
املختصة بخدمات دعم
لواليتها ومن تزويد السلطات الوطنية
َّ
موثوقة وف َّعالة ومك َّيفة حسب احتياجاتها الخاصة .ولذلك،
جميع الحكومات إىل مواصلة تقديم الدعم السيايس
تدعو الهيئ ُة
َ
واملايل للحفاظ عىل مجموعة األدوات الجديدة التي أتاحتها لها
الهيئة ،ليك يتس َّنى لها تحسني تلك األدوات واستحداث أدوات
جديدة حيثام تنشأ حاجة إىل ذلك.

الفصل الثالث
تحليل الوضع العالمي
النقاط البارزة
• عىل الرغم من أنَّ بيانات تعاطي املخدِّ رات وعالج متعاطيها يف أفريقيا ال تزال محدودة ،توجد دالئل عىل أنَّ أفريقيا سوق
متنامية لجميع أنواع املخدِّ رات املتعاطاة.
• شهدت مضبوطات الكوكايني يف بنام زيادة بنسبة  32يف املائة يف عام .2015
•	ورد ما يفيد يف عام  ،2014بأنَّ نسبة  87يف املائة من الكوكايني التي تدخل الواليات املتحدة تُه َّرب عرب أمريكا الوسطى
واملكسيك وحوايل  13يف املائة عرب منطقة البحر الكاريبي.
•	كان من التحدِّ يات الرئيسية املتصلة باملخدِّ رات يف كندا والواليات املتحدة يف عام  2016تزايد عدد الوفيات الناجمة عن حوادث
تعاطي جرعات مفرطة من املخدِّ رات املخلوطة بالفينتانيل؛ ويف الواليات املتحدة ،زاد عدد حاالت الوفاة املتعلقة بتعاطي
جرعات مفرطة من املخدِّ رات إىل الضعف تقريباً فيام بني عامي  2013و.2014
•	يف  8ترشين الثاين/نوفمرب  ،2016ص َّوت الناخبون يف الواليات املتحدة يف واليات كاليفورنيا ومني وماساتشوستس ونيفادا لصالح
املوافقة عىل تدابري ترشيعية إلباحة وتنظيم استعامل الق َّنب لألغراض غري الطبية .كام ص َّوت الناخبون يف واليات أركانساس
وفلوريدا ومونتانا ونورث داكوتا عىل تدابري ترشيعية تسمح باستعامل الق َّنب لألغراض الطبية.
•	ال تزال أنشطة زراعة شجرية الكوكا وخشخاش األفيون ونبتات الق َّنب تُ ارس عىل نحو غري مرشوع يف أمريكا الجنوبية.
وقد تضاعف تقريباً حجم الزراعة غري املرشوعة لشجرية الكوكا يف كولومبيا خالل الفرتة .2016-2015
•	من املتوقع أن يفيض توقيع اتفاق سالم بني الحكومة الكولومبية والقوات املسلَّحة الثورية الكولومبية إىل آثار إيجابية من بينها
تحسني حالة مراقبة املخدِّ رات يف كولومبيا.
•	ال تزال منطقة رشق آسيا وجنوب رشقها تواجه تحدِّ يات تتمثَّل يف الزراعة املستدمية لخشخاش األفيون بطريقة غري مرشوعة
واستمرار التوسع يف صنع امليثامفيتامني واالتِّجار به وتعاطيه.
•	ال تزال جنوب آسيا تعاين من جميع جوانب مشكلة املخدِّ رات ،واألفيونيات واملنشِّ طات األمفيتامينية هي املواد الرئيسية املثرية
للقلق يف املنطقة.
مم يتس َّبب يف تداعيات خطرة
•	ال يزال الوضع األمني الحرج يف أفغانستان يؤثِّر تأثرياً خطرياً عىل جهود مراقبة املخدِّ رات فيهاَّ ،
عىل املنطقة وخارجها.
• ال تزال ضبطيات أقراص الكابتاغون (املحتوية عىل األمفيتامني) يف تزايد ،ال س َّيام يف منطقتي الرشق األوسط والخليج الفرعيتني.
مؤشات عىل تباطؤ يف استحداث املؤثِّرات النفسانية الجديدة؛ فقد أُبلغ يف االتحاد األورويب
•	ال توجد عىل الصعيد العاملي ِّ
عن  100من املؤثِّرات النفسانية الجديدة للمرة األوىل يف عام  2015من خالل نظامه الخاص باإلنذار املبكِّر.
ثم عرب البحر األسود،
•	رغم تن ُّوع دروب تهريب الهريوين ،مبا فيها دروب تهريبه من جمهورية إيران اإلسالمية عرب بلدان القوقاز َّ
يبقى درب البلقان التقليدي املمر الرئييس لتهريب الهريوين إىل أوروبا.
• ال يزال تعاطي امليثامفيتامني واالتِّجار به وصنعه غري املرشوع من التحدِّ يات الكربى يف أوقيانوسيا.
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المخدرات ٢٠١٦
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

ألف -أفريقيا
 -١التط ُّورات الرئيسية
 -357يُنظر إىل أفريقيا أساساً عىل أنها منطقة عبور لتهريب
املخ ِّدرات ،ولكنها آخذة يف التح ُّول باطِّراد إىل سوق للمستهلكني
ومقصد لجميع أنواع املخ ِّدرات املتعاطاة .وميكن أن يُعزى هذا
االتجاه جزئ ًّيا إىل أ َّن تهريب املخ ِّدرات إقليم ًّيا قد أ َّدى إىل زيادة
يف توافر مختلف املخ ِّدرات ،مدفوعة بزيادة العرض.
وظل إنتاج الق َّنب واالتِّجار به وتعاطيه عىل نحو غري
َّ
-358
مرشوع أحد التح ِّديات الرئيسية يف أنحاء كثرية من أفريقيا،
مبع َّدل انتشار سنوي تقديري لتعاطي الق َّنب يبلغ  7.6يف املائة،
أي ضعف املتوسط العاملي البالغ  3.8يف املائة .وال تزال أفريقيا
أيضاً منطقة إنتاج واستهالك رئيسية لعشبة الق َّنب ،وتستأثر
بنسبة  14يف املائة من مضبوطات عشبة الق َّنب يف جميع
أنحاء العامل .وأبلغ املغرب أيضاً عن تزايد ضبطيات راتنج
يظل الق َّنب املخ ِّدر الرئييس الذي
الق َّنب يف عام  .2015وبينام ُّ
يجري تعاطيه يف أفريقيا واملخ ِّدر الذي يسعى معظم متعاطي
املخ ِّدرات إىل التامس العالج من تعاطيه ،تفيد التقارير بأ َّن
تعاطي الهريوين آخذ يف التنامي يف بعض البلدان يف املنطقة،
وال س َّيام يف رشق أفريقيا.
 -359ويتزايد تهريب األفيونيات األفغانية إىل رشق وغرب
أفريقيا ،سواء لالستهالك املحيل أو لشحنها إىل مكان آخر .وتتوقَّف
أساليب العمل املستخدمة عىل عوامل مختلفة ،مثل القرب من
األسواق األخرى ومستوى قدرات أجهزة إنفاذ القانون يف البلد
املعني .ويبدو أ َّن تهريب األفيونيات بحرا ً عرب املحيط الهندي
من خالل رشق أفريقيا آخذ يف التزايد وورد أنه مرتبط بزيادة
يف تجارة الحاويات يف رشق أفريقيا.
 -360ولوحظت زيادة مشاركة مواطني بلدان أفريقية
يف عمليات االتِّجار باملخ ِّدرات يف جميع أنحاء العامل .فعىل سبيل
املثال ،أصبحت مشاركة شبكات جيِّدة التنظيم من غرب أفريقيا
أكرث وضوحا يف مجال تهريب الهريوين ،الذي عادة ما يكون
أفغاين املنشأ ،عىل طول الدرب الجنويب .ومي ُّر هذا الدرب إ َّما
من جمهورية إيران اإلسالمية أو باكستان وعرب املحيط الهندي،
يف حني تقع األسواق املستهدفة يف أفريقيا وآسيا وأوروبا.
 -361وال يقترص تهريب الهريوين عىل رشق أفريقيا .فقد
أخذت أهمية الدرب الجنويب تتزايد يف تهريب األفيونيات من
أفغانستان ،األمر الذي قد تنتج عنه آثار سلبية عىل املناطق دون
اإلقليمية األخرى يف أفريقيا ،وال س َّيام عىل البلدان التي تقع عىل
طول ذلك الدرب .وتتوافر دالئل عىل أ َّن بعض كميات الهريوين
املتَّجهة إىل شامل أفريقيا ت ُه َّرب عىل طول درب البلقان ،ب ًّرا أو
ج ًّوا .وتفيد التقارير بأ َّن غرب أفريقيا شهد زيادة يف استخدام
النقل الجوي والبحري عىل ح ٍّد سواء لتهريب الهريوين .ووفقاً

ملكتب املخ ِّدرات والجرمية ،يعيش  11يف املائة من متعاطي
األفيونيات عىل مستوى العامل يف أفريقيا ،ويعيش أكرث من نصفهم
يف غرب أفريقيا ووسطها.
 -362وتتأث َّر منطقة غرب أفريقيا دون اإلقليمية ،التي عانت
من النزاعات العنيفة وعدم االستقرار السيايس ،بصورة متزايدة
بعمليات جامعات إجرامية منظَّمة تنظيامً جيِّدا ً ال تقترص عىل
تهريب املخ ِّدرات من أمريكا الجنوبية إىل أوروبا بل تشمل أيضاً
توفري املخ ِّدرات لالستهالك املحيل وصنع املخ ِّدرات االصطناعية
املو َّجهة أساساً إىل أسواق يف آسيا .وتق َّدر القيمة السنوية لكميات
الكوكايني التي تعرب غرب أفريقيا مببلغ  1.25بليون دوالر.
وباإلضافة إىل تهريب الكوكايني يت ُّم كذلك تهريب الهريوين
يف هذه املنطقة دون اإلقليمية.

 -2التعاون اإلقليمي
 -363يف ترشين الثاين/نوفمرب  ،2015نظَّمت مبادرة ساحل
غرب أفريقيا االجتامع الثالث للجنة االستشارية للربامج يف
بيساو .وحرض االجتامع ممثِّلون رفيعو املستوى من البلدان
القامئة عىل تنفيذ املبادرة ومن الجامعة االقتصادية لدول غرب
أفريقيا واملنظمة الدولية للرشطة الجنائية (اإلنرتبول) ومكتب
املخ ِّدرات والجرمية وكيانات أخرى تابعة لألمم املتحدة .وات ُّفق
أثناء االجتامع عىل األولويات التنفيذية واالسرتاتيجية يف املستقبل
لتنفيذ املبادرة ،وأُكِّد عىل الحاجة إىل تنسيق أعمق عىل الصعيد
فضل عن تعزيز التعاون بني وحدات مكافحة
دون اإلقليميً ،
الجرمية العابرة للحدود الوطنية املنشأة يف إطار املبادرة وسائر
أجهزة إنفاذ القانون الوطنية.
 -364ويف كانون الثاين/يناير  ،2016نفَّذت اإلنرتبول عملية
يف غرب أفريقيا استغرقت عرشة أيام اسمتها عملية “أدونبا”
( ،)Adwenpaمن أجل تعزيز مراقبة الحدود بني أبيدجان يف
كوت ديفوار ،والغوس يف نيجرييا .وكانت عملية “أدونبا” خامتة
نشاط برنامج لبناء القدرات نفَّذته اإلنرتبول عىل مدار عامني
بغية تعزيز إدارة الحدود يف غرب أفريقيا .وأسفرت العملية التي
شملت بنن وتوغو وغانا وكوت ديفوار ونيجرييا عن مضبوطات
كبرية من املخ ِّدرات وغريها من السلع امله َّربة .ووفقاً للتقارير
ضُ بط قرابة  900كيلوغرام من املخ ِّدرات ،كان من بينها الكوكايني
والق َّنب وامليثامفيتامني والقات.
 -365و ُعقد مؤمتر اإلنرتبول اإلقليمي األفريقي الثالث
والعرشون ،وموضوعه“ :تعزيز التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون
يف أفريقيا :رد إقليمي ملواجهة الجرمية املنظَّمة” ،يف برازافيل يف
شباط/فرباير  .2016وركَّز املؤمتر ،الذي حرضه كبار املسؤولني
فضل عن أربعة مراقبني
عن إنفاذ القانون من  34بلدا ً أفريق ًّياً ،
من آسيا وأوروبا ومنظامت دولية ،عىل مسائل متصلة بالجرمية

الفصل الثالث  -تحليل الوضع العالمي
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العابرة للحدود الوطنية مبا يف ذلك االتِّجار باملخ ِّدرات .وناقش
املشاركون اسرتاتيجيات التص ِّدي لتهديدات الجرمية املتط ِّورة.

للمصابني باضطرابات ناشئة عن تعاطي املخ ِّدرات ،والوقاية من
فريوس نقص املناعة البرشية/األيدز ورعاية املصابني.

 -366ونظَّمت الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات حلقة دراسية
إقليمية يف كينيا يف نيسان/أبريل  ،2016من أجل السلطات
املختصة يف رشق أفريقيا املسؤولة عن رصد التجارة
الوطنية
َّ
الدولية املرشوعة يف املواد الخاضعة للمراقبة .وحرض الحلقة
الدراسية مشاركون من إثيوبيا وأوغندا وبوروندي وجزر القمر
وجمهورية تنزانيا املتحدة ورواندا وسيشيل وكينيا ومدغشقر،
فضل عن مراقبني من مف َّوضية االتحاد األفريقي ومنظمة الصحة
ً
العاملية .وع َّزز املشاركون أثناء الحلقة الدراسية معرفتهم باإلطار
الدويل ملراقبة املخ ِّدرات وبكيفية إعداد التقارير الفنية املطلوبة
من حكوماتهم مبوجب االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة
املخ ِّدرات ،والوصول إىل األدوات اإللكرتونية التي استحدثتها
الهيئة واستخدامها ،مثل النظام الدويل لالسترياد والتصدير
املعروف باسم “ ”I2ESونظام اإلشعارات السابقة للتصدير
باالتصال الحاسويب املبارش (نظام “بن أونالين”) ،وهام النظامان
املص َّمامن لتيسري التجارة الدولية يف املواد الخاضعة للمراقبة
ومنع ترسيب تلك املواد.

 -370و ُعقد االجتامع السادس والعرشون لرؤساء األجهزة
الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني املخ ِّدرات ،أفريقيا ،يف أديس أبابا،
من  19حتى  23أيلول/سبتمرب  .2016وركَّزت املناقشات عىل
حالة مراقبة املخ ِّدرات يف املنطقة وحالة التعاون اإلقليمي ودون
اإلقليمي عىل مكافحة االت ِّجار باملخ ِّدرات .وعقد املشاركون
سلسلة من اجتامعات األفرقة العاملة تناولوا فيها املواضيع التالية:
(أ) وضع اسرتاتيجيات وطنية وإقليمية ف َّعالة للتص ِّدي لتهريب
املخ ِّدرات عن طريق البحر؛ (ب) تح ِّديات التص ِّدي للمؤث ِّرات
النفسانية الجديدة واملنشِّ طات األمفيتامينية وترسيب السالئف
والسالئف األولية واستعامل املستحرضات الصيدالنية املحتوية
عىل عقاقري مخ ِّدرة ومؤث ِّرات نفسانية يف غري األغراض الطبية
وإساءة استعاملها؛ (ج) املامرسات الفضىل يف الرتويج للتدابري
التي تكفل توافر املخ ِّدرات الخاضعة للمراقبة الدولية لألغراض
الطبية والعلمية ويُ ْس الحصول عليها؛ (د) وضع تدابري عملية
مع َّدة خصيصاً لتلبية االحتياجات املح َّددة لألطفال والشباب من
أجل وقايتهم وعالجهم من تعاطي املخ ِّدرات ومنع تو ُّرطهم
يف الجرائم املتعلقة باملخ ِّدرات ،مبا يشمل زراعتها واالت ِّجار بها.
وشاركت الهيئة يف أعامل الفريق العامل املعني بأفضل املامرسات
يف مجال تعزيز التدابري لضامن توافر املخ ِّدرات املراقبة دول ًّيا
لألغراض الطبية والعلمية ويُ ْس الحصول عليها ،فق َّدمت عرضاً
إيضاح ًّيا عن مستويات استهالك املسكِّنات األفيونية يف أفريقيا
والعوائق أمام الحصول عليها ،والتدابري التي ينبغي لحكومات
املنطقة أن تتَّخذها من أجل إيجاد الحلول.

 -367وال تزال العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية غري متاحة
بيرس لألغراض الطبِّية والعلمية يف أفريقيا .ويف نيسان/أبريل
 ،2016عقدت الهيئة حلقة عمل وطنية لتوعية السلطات يف
كينيا .وحرض حلقة العمل اختصاصيو الرعاية الصحية ،وممثِّلو
مختلف السلطات واملجتمع املدين ،وممثِّلون عن مف َّوضية االتحاد
األفريقي ومنظمة الصحة العاملية ومكتب املخ ِّدرات والجرمية
واملجتمع الدويل .وناقش املشاركون أهمية ضامن توافر األدوية
الالزمة لتخفيف اآلالم والرعاية التسكينية ومعالجة مشاكل
الصحة العقلية وتيسري الحصول عليها بكميات كافية.
 -368ويف  30و 31أيار/مايو  ،2016عقد اجتامع تحت رعاية
مكتب املخ ِّدرات والجرمية ،ض َّم ممثِّيل موريتانيا ومكتب األمم
املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل والجامعة االقتصادية
لدول غرب أفريقيا والدول األعضاء يف الجامعة يف داكار للتباحث
حول وضع الصيغة النهائية لربنامج إقليمي جديد لغرب أفريقيا
للفرتة  .2020-2016وات ُّفق عىل إدراج املجاالت التالية يف
الربنامج( :أ) تعزيز نظم العدالة الجنائية؛ (ب) منع ومكافحة
الجرمية املنظَّمة عرب الوطنية والتهريب واالت ِّجار؛ (ج) منع
اإلرهاب ومكافحته؛ (د) منع الفساد ومكافحته( ،ﻫ) تحسني
الوقاية من املخ ِّدرات وعالج املرتهنني للمخ ِّدرات ورعايتهم.
 -369ويف آب/أغسطس  ،2016أطلق مكتب املخ ِّدرات والجرمية
برنامجاً إقليم ًّيا بعنوان “تعزيز سيادة القانون واألمن البرشي
يف رشق أفريقيا ( .”)2021-2016وسوف يتناول هذا الربنامج
اإلقليمي مشاكل الجرمية املنظَّمة عرب الوطنية واالت ِّجار باملخ ِّدرات
فضل عن منع اإلرهاب ومنع الجرمية وتحقيق العدالة
والفسادً ،
الجنائية ،والوقاية من تعاطي املخ ِّدرات وتوفري العالج والرعاية

 -3الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية
 -371أصدرت الحكومة الجزائرية مرسوماً مؤ َّرخاً  9متوز/يوليه
 ،2015ص َّنفت مبوجبه النباتات واملؤث ِّرات العقلية واملخ ِّدرات
والسالئف يف أربعة جداول بحسب خطورتها واستخدامها الطبي.
 -372واعتمد برملان الكامريون القانون رقم  2016/007املؤ َّرخ
 12متوز/يوليه  2016لتعديل قانون العقوبات الكامريوين ،ومن
بني ما يتوخاه التعديل توقيع عقوبات جنائية عىل جرائم مختلفة
منها بيع األدوية املزيفة أو التي انتهت صالحيتها أو غري املأذون
أي مركبة تحت تأثري املخ ِّدرات
بها ،واالت ِّجار باملخ ِّدرات ،وقيادة ِّ
أي مخ ِّدر أو
بأي شخص خالل عالجه أو بإعطائه َّ
وإلحاق الرضر ِّ
مادة أخرى ترضه .وتتفاوت العقوبات حسب الجرمية املرتكبة.
 -373ويف حزيران/يونيه  ،2016أطلقت هيئة الرضائب يف
موريشيوس منصة وقف املخ ِّدرات ،التي تُ كِّن الجمهور من تقديم
وتبادل املعلومات ذات الصلة بشأن االت ِّجار باملخ ِّدرات واستهالكها،
إ َّما من خالل موقع املنصة عىل اإلنرتنت أو رقم هاتف مك َّرس
لهذا الغرض .وتعمل املنصة كأداة تعبئة ملشاركة املجتمع املحيل
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المخدرات ٢٠١٦
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

يف مساعدة هيئة الرضائب عىل مكافحة االت ِّجار باملخ ِّدرات.
وتحافظ الهيئة عىل رسية املعلومات املق َّدمة عرب املنصة.
 -374ويف يومي  24و 25حزيران/يونيه  ،2016بدأت الهيئة
املركزية للمخ ِّدرات يف جنوب أفريقيا مشاورات مع السلطات
الوطنية ذات الصلة واألوساط األكادميية واملجتمع املدين بغية
وضع خطة رئيسية وطنية جديدة ملكافحة املخ ِّدرات للفرتة
 .2022-2017وسوف تبني الخطة الجديدة عىل نتائج الدورة
االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة املخ ِّدرات العاملية
التي ُعقدت عام  ،2016وسوف ت ُربط خطة مكافحة املخ ِّدرات
بأهداف التنمية املستدامة.
 -375وأصدرت هيئة األغذية واألدوية يف جمهورية تنزانيا
املتحدة قرارا ً بوقف استخدام العبوات الدوائية الضخمة
(املخصصة للمستشفيات) التي تحتوي عىل  500أو  1 000قرص
َّ
أو كبسولة يف مرافق القطاع الخاص ،اعتبارا ً من  1كانون الثاين/
يناير  .2017بغية التغلب عىل بعض املشاكل القامئة التي تشمل
التل ُّوث غري املقصود لألقراص أو الكبسوالت املع َّبأة يف علب من
هذا القبيل بسبب تكرار فتحها وغلقها ،وتزييف املنتجات بتبديل
األقراص والكبسوالت ،وتغيري الوسم بعد انتهاء تاريخ الصالحية،
وعدم تضمنها لنرشات إعالمية ترشد املرىض لكيفية استخدامها.

 -4الزراعة واإلنتاج والصنع واال ِّتجار
(أ)

املخدِّرات

 -376ال تزال زراعة الق َّنب واالتِّجار به وتعاطيه عىل نحو
غري مرشوع متثِّل تح ِّديات مستمرة تواجه السلطات يف أفريقيا.
ويف حني يقترص إنتاج راتنج الق َّنب غري املرشوع عىل قلَّة من
بلدان شامل أفريقيا فإ َّن عشبة الق َّنب ت ُزرع يف جميع أنحاء
القارة .وال تزال أفريقيا إحدى املناطق الرئيسية إلنتاج عشبة
الق َّنب واستهالكها حيث استأثرت املنطقة بنسبة  14يف املائة
من مضبوطات عشبة الق َّنب املبلَّغ عنها يف جميع أنحاء العامل.
 -377وال يزال إنتاج راتنج الق َّنب مستم ًّرا يف شامل أفريقيا.
وبعد انخفاض مع َّدالت مضبوطات راتنج الق َّنب يف املغرب
أثناء الفرتة  ،2014-2012زادت املضبوطات يف عام  2015إىل
نحو  235ط ًّنا ،بينام تراجعت مضبوطات راتنج الق َّنب يف ع َّدة
بلدان أخرى يف هذه املنطقة دون اإلقليمية .وأبلغت حكومة
الجزائر فيام سبق عن ضبط كميات كبرية من راتنج الق َّنب.
ومع ذلك ،شهدت الكميات املضبوطة من هذه املادة انخفاضاً
منذ عام  2013بلغت نسبته قرابة  40يف املائة ،حيث تراجعت
الكميات من  211ط ًّنا يف عام  2013إىل  127ط ًّنا يف عام .2015
وأفيد بأ َّن معظم الكميات املضبوطة من راتنج الق َّنب يف الجزائر
ضبطت يف والية تقع يف الجزء الشاميل الغريب منها ،عىل حدودها
مع املغرب .وتشري التقديرات إىل أ َّن كميات تصل إىل  80يف

املائة من هذه املادة تتَّجه إىل األسواق األجنبية ،يف حني تتَّجه
قرابة  20يف املائة من هذه الكميات إىل االستهالك املحيل .ووفقاً
ملا ذكرته السلطات الجزائرية ،يرتاوح سعر الجملة املعتاد لراتنج
الق َّنب امله َّرب عرب الجزائر بني  90 000و 200 000دينار جزائري
لكل كيلوغرام (أي ما بني  827دوالرا ً و 1 837دوالرا ً تقريباً)
حسب جودة املادة )53(.وتراجعت مضبوطات راتنج الق َّنب يف
مرص أيضاً من  54ط ًّنا يف عام  2014إىل  33.5ط ًّنا يف عام .2015
 -378ويف عام  ،2015استأنفت السلطات املرصية حمالت
إبادة املحاصيل التي تستهدف مواقع زراعة الق َّنب وخشخاش
األفيون يف شبه جزيرة سيناء ،فأبادت  321هكتارا ً من نبتة الق َّنب
و 225هكتارا ً من خشخاش األفيون يف ذلك العام .وباإلضافة
إىل ذلك ضبطت السلطات املرصية  360ط ًّنا من عشبة الق َّنب
يف عام .2015
 -379ويف أيار/مايو  ،2016ضبطت السلطات يف مايل كمية
قياسية بلغت  2.7طن من عشبة الق َّنب وقبضت عىل ع َّدة
أشخاص .وتفيد التقارير بالعثور عىل تلك الكمية يف مركبة قادمة
من غانا .وأُبلغ كذلك عن مضبوطات من عشبة الق َّنب لدى زامبيا
( 17ط ًّنا) ،ومدغشقر ( 8أطنان) وموزامبيق ( 5أطنان) ،وكوت
ديفوار ( 4أطنان) وموريشيوس ( 43كيلوغراما).
 -380وأثناء عملية قادتها اإلنرتبول ضد شبكات إجرامية
ضالعة يف االت ِّجار باألشخاص واملخ ِّدرات واألسلحة عرب رشق
أفريقيا وجنوبها ،ورد ما يفيد بإتالف نبتة الق َّنب يف قرابة
 70ف َّداناً يف سوازيلند ،وضبط  2.2طن من الق َّنب وإتالف نبتة
الق َّنب يف  37ف َّداناً يف مالوي ،وضبط طن واحد من الق َّنب مخ َّبأ
يف شاحنة يف زمبابوي.
 -381وتتوافر دالئل تشري إىل أ َّن أفريقيا تستعيد أهميتها
ظل
باعتبارها منطقة مرور عابر للكوكايني .فعىل مدى سنواتَّ ،
غرب أفريقيا مرتبط بتهريب الكوكايني عن طريق البحر من أمريكا
الجنوبية إىل أوروبا .وتق َّدر القيمة السنوية لكميات الكوكايني
التي تعرب غرب أفريقيا مببلغ  1.25بليون دوالر .بيد أ َّن غرب
أفريقيا يشهد أيضاً عىل نحو متزايد إنتاج مخ ِّدرات اصطناعية
محلية مو َّجهة أساساً إىل آسيا .وهذا االتجاه ملحوظ بشكل خاص
يف غينيا ونيجرييا .وإىل جانب االت ِّجار بالكوكايني ،تفيد التقارير
بأ َّن غرب أفريقيا شهد زيادة يف استخدام النقل الجوي والبحري
عىل ح ٍّد سواء لالت ِّجار بالهريوين .ومثَّل االت ِّجار بالكوكايني أيضاً
مشكلة يف شامل أفريقياُّ ،
وتدل عىل ذلك املضبوطات التي أبلغت
عنها بلدان هذه املنطقة دون اإلقليمية ،مبا فيها الجزائر (أكرث من
 88كيلوغراماً) واملغرب (أكرث من  120كيلوغراماً).
 -382وورد أ َّن هذه الزيادة يف تهريب املخ ِّدرات عرب املطار
الدويل يف الغوس ،نيجرييا ،مرتبطة بالنمو املطَّرد يف عدد
املسافرين الجويني .واستنادا ً إىل التقرير املوجز عن قطاع الطريان
( ((5مقدَّرة يف  8أيلول/سبتمرب .2016

الفصل الثالث  -تحليل الوضع العالمي

النيجريي الذي نرشه املكتب الوطني لإلحصاءات يف نيجرييا يف
 1أيار/مايو  ،2016بلغ مجموع عدد املسافرين عرب املطارات
النيجريية يف الربع الثالث من عام  2015ما يقرب من  4ماليني
شخص ،أي بزيادة بنسبة  8.5يف املائة مقارنة بالربع الثاين من
العام نفسه .وقُبض عىل أكرث من  30شخصاً يف مطار الغوس بني
كانون الثاين/يناير وآذار/مارس  2016بسبب جرائم املخ ِّدرات.
 -383وازدادت أيضاً مشاركة مواطني بلدان يف أفريقيا،
وال س َّيام يف غرب أفريقيا ،يف حوادث متصلة باالت ِّجار باملخ ِّدرات
عىل الصعيد العاملي .وكانت مشاركتهم واضحة بشكل خاص
يف عمليات تهريب الهريوين عىل طول الدرب الجنويب.
 -384وتهريب األفيونيات األفغانية املنشأ عىل طول الدرب
الجنويب ،الذي يشمل أفريقيا باعتبارها منطقة عبور أو استهالك،
أصبح أكرث وضوحاً ،مع ما يرتتَّب عىل ذلك من آثار سلبية واضحة
يف البلدان التي تقع عىل طول هذا الدرب .وعىل الرغم من أ َّن
منطقتي غرب ورشق أفريقيا شهدتا عمليات تهريب مستمرة
للهريوين عن طريق خدمات التوصيل الجوي حسبام ورد،
إالَّ أ َّن تهريب األفيونيات عرب املوانئ يف رشق أفريقيا ،مبا يف ذلك
مومباسا ،يف كينيا ،ودار السالم ،يف جمهورية تنزانيا املتحدة،
ال يزال هو األسلوب املفضَّ ل .وتفيد التقارير بأ َّن التهريب
البحري مرتبط بالزيادة يف تجارة الحاويات يف رشق أفريقيا.
ويف عام  ،2015أبلغت السلطات يف جمهورية تنزانيا املتحدة عن
ضبط ما مجموعه  50كيلوغراماً من الهريوين .وأفادت مدغشقر
بضبط كيلوغرام واحد من الهريوين متَّجه إىل سيشيل.
وتظل مضبوطات الهريوين يف شامل أفريقيا محدودة.
ُّ
-385
ففي عام  ،2015أفادت مرص بانخفاض بلغ حوايل  16يف املائة
يف مضبوطات الهريوين ،من  613كيلوغراماً يف عام  2014إىل
 516كيلوغراماً يف عام  .2015وأفادت السلطات يف الجزائر
واملغرب بضبط كميات متوسطة من الهريوين يف عام ،2015
بلغت يف الجزائر  2.6كيلوغرام ويف املغرب  4.5كيلوغرامات.

(ب) املؤ ِّثرات العقلية
تخل بلدان أفريقيا من أنشطة صنع املؤث ِّرات العقلية
 -386مل ُ
واالت ِّجار بها بصورة غري مرشوعة.
 -387ومن األدلة عىل ذلك مواصلة تفكيك مختربات
امليثامفيتامني غري املرشوعة يف نيجرييا .ويف آذار/مارس ،2016
أفادت السلطات يف نيجرييا بضبط  1.5كيلوغرام من امليثامفيتامني
وعدة مواد كيميائية يف أحد مواقع تلك املختربات ،وكان منها
حمض الخليك واألسيتون والبنزالدهايد وحمض الهيدروكلوريك
والتولوين .وكان املخترب غري املرشوع يقع يف مصنع مهجور
مم يشري إىل تح ُّول
يف منطقة صناعية يف والية دلتا يف نيجريياَّ ،
يف مواقع املختربات الرسية من داخل الغوس واملناطق املحيطة
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بها إىل املناطق النائية .وباإلضافة إىل ذلك ،ضبطت السلطات يف
ميناء الغوس البحري  266كيلوغراماً من امليثامفيتامني يف طريقها
إىل جنوب أفريقيا.

(ج) السالئف الكيميائية
 -388ما زالت جهود السلطات الوطنية الرامية إىل جمع
وتقديم وتحليل البيانات املتصلة بالسالئف تواجه تح ِّديات كربى
يف العديد من البلدان يف أفريقيا .والبيانات املتعلقة بضبطيات
املواد املدرجة يف الجدولني األول والثاين من اتفاقية سنة 1988
والضبطيات من املواد غري املجد َولة دوليًّا ،وكذلك املعلومات
عن أساليب الترسيب والصنع غري املرشوع ،والشحنات املوقوفة
والرسقات ذات الصلة بتلك املواد ،وهي البيانات التي ينبغي أن
تق ِّدمها الحكومات إىل الهيئة سنويًّا ،ال تزال محدودة وغري كافية
بسبب ضعف مع َّدالت الرد.
 -389وقد تس َّجل أربعة عرش بلدا ً لدى نظام “بيكس” لإلخطار
بحوادث السالئف باالتصال الحاسويب املبارش .ووفقاً للمعلومات
تبي أ َّن الحوادث املبلَّغ عنها يف الفرتة
املق َّدمة عرب النظام ،فقد َّ
ما بني ترشين الثاين/نوفمرب  2015وترشين الثاين/نوفمرب 2016
قد شملت البلدان األفريقية التالية :إثيوبيا وجمهورية تنزانيا
املتحدة وجنوب أفريقيا وزامبيا والكامريون وكينيا وموزامبيق
وناميبيا ونيجريياُّ .
وتدل هذه الحوادث عىل أ َّن أفريقيا ال تزال
تعاين من مشكلة ترسيب السالئف الكيميائية ،وخاصة ماديت
اإليفيدرين والسودوإيفيدرين املستخدمتني يف الصنع غري املرشوع
للمنشِّ طات األمفيتامينية .واشتملت معظم هذه الحوادث عىل
مضبوطات من اإليفيدرين (ما مجموعه أكرث من  400كيلوغرام)
أبلغت عنها نيجرييا وكانت متَّجهة إىل جنوب أفريقيا .وحدثت
غالبية الضبطيات املبلغ عنها يف مطار الغوس أو يف ميناء بحري؛ ويف
بعض الحاالت ،ت َّم العثور أيضاً عىل امليثامفيتامني (ما مجموعه أكرث
من  350كيلوغراماً) إىل جانب اإليفيدرين ،باستخدام أسلوب العمل
نفسه .وأُبلغ يف جنوب أفريقيا عن ضبط أكرث من  300كيلوغرام
من اإليفيدرين يف مواقع مختلفة ،منها أحد املطارات وعند الحدود
الربية ويف أحد املوانئ البحرية .ويف عام  ،2015ضبطت السلطات
يف كوت ديفوار أكرث من  277كيلوغراماً من اإليفيدرين.
 -390وتشري الضبطيات األخرية خارج أفريقيا إىل األهمية
املتزايدة لرشق أفريقيا بوصفها منطقة عبور للسالئف الكيميائية
السليفة .فعىل سبيل املثال ،ضبطت السلطات يف باكستان ،يف
كانون الثاين/يناير  ،2016شحنة قوامها  21.7ط ًّنا من أنهيدريد
الخل كانت قد س َّجلت يف اإلقرارات الجمركية تحت اسم
مضلل ،وأنهيدريد الخل هو املادة السليفة املستخدمة يف صنع
الهريوين عىل نحو غري مرشوع واملدرجة يف الجدول األول .وأكَّد
التحقيق أ َّن الشحنة كانت مرسلة عرب جمهورية تنزانيا املتحدة
إىل باكستان .وأفادت أيضاً التقارير يف عام  2016مبحاوالت
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المخدرات ٢٠١٦
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

الستخدام رشق أفريقيا ،ويف الغالب جمهورية تنزانيا املتحدة،
كنقطة لترسيب الهريوين وسالئف املنشِّ طات األمفيتامينية.
 -391وإثيوبيا وأوغندا وبنن وتوغو والجزائر وجمهورية
تنزانيا املتحدة وجنوب أفريقيا والسودان وزمبابوي وغانا وكوت
ديفوار وكينيا وليبيا ومدغشقر ومرص ونيجرييا هي البلدان
الوحيدة التي أعملت الفقرة ( 10أ) من املادة  12من اتفاقية
سنة  ،1988التي تقيض باإلبالغ عن شحنات املواد الكيميائية
قبل مغادرة بلد التصدير .والشحنات املتَّجهة إىل البلدان األخرى
يف املنطقة ،التي مل ت ُعمل الفقرة ( 10أ) من تلك املادة ،مع َّرضة
لخطر الترسيب إىل قنوات غري مرشوعة.
 -392وميكن االطِّالع عىل عرض شامل للحالة فيام يتعلق
مبراقبة السالئف والكيمياويات التي يكرث استخدامها يف صنع
املخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية بصفة غري مرشوعة يف املنطقة
يف تقرير الهيئة لعام  2016عن تنفيذ املادة  12من اتفاقية
()54
سنة .1988

(د) املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية
 -393ال تزال املعلومات عن ظهور املؤث ِّرات النفسانية الجديدة
ومدى استخدامها واملضبوطات منها يف أفريقيا محدودة،
وال س َّيام فيام يتعلق باملؤث ِّرات النفسانية الجديدة االصطناعية،
مم يؤ ِّدي إىل صعوبة تقييم أثرها يف املنطقة .ومل يبلغ خالل الفرتة
َّ
املشمولة بالتقرير إالَّ عن حادث واحد فقط يف أفريقيا من خالل
نظام التبليغ عن الحوادث التابع ملرشوع “آيون” (“آيونيكس”)،
وهو عبارة عن منصة حاسوبية آمنة لتعزيز إرسال املعلومات
عن املؤث ِّرات النفسانية الجديدة .ويتعلق هذا الحادث بشحنة
من  5كيلوغرامات من القات ( ،)Catha edulisوهو مادة نباتية
ذات خصائص نفسانية ،وكان منشأ الشحنة جنوب أفريقيا ث َّم
م َّرت عرب سنغافورة قاصدة هونغ كونغ ،الصني.
 -394ويف عام  ،2015أبلغت موريشيوس عن أول
ظهور للمؤث ِّرات النفسانية الجديدة وح َّددت  11نوعاً من
شبائه الق َّنب االصطناعية .واشتملت عىل األنواع التالية:
،1-naphtalenyl(1-pentyl-1H-indazol-3-yl)-methanone
،APINACA ،AB-FUBINACA ،5FPB-22 ،5F-AKB48
،MAM-2201 ،JWH-210 ،JWH-073 ،FUB-PB-22
.QUCHIC ،MDMB-CHMICA
 -395ومن دواعي القلق يف البلدان الواقعة يف أفريقيا،
وال س َّيام يف شامل وغرب أفريقيا ،تعاطي الرتامادول وهو مسكِّن
اصطناعي أفيوين التأثري ال يخضع للمراقبة الدولية ،ومع ذلك
واصلت مضبوطات الرتامادول يف مرص انخفاضها من  145مليون
(.E/INCB/2016/4 ((5

قرص يف عام  2014إىل  90مليون قرص يف عام  ،2015عقب وضع
الرتامادول تحت املراقبة الوطنية يف عام  .2013ويف عام ،2015
ضبطت وحدة املراقبة يف ميناء كوتونو ،يف بنن ،أكرث من  40مليون
قرص من الرتامادول املزيف .ولوحظت ،حسب التقارير ،زيادة
إساءة استعامل الرتامادول يف منطقة الساحل ويبدو أنها قد زادت
يف ليبيا ،التي تعترب مصدرا ً رئيس ًّيا للرتامادول امله َّرب إىل مرص.

 -5التعاطي والعالج
 -396بالنظر إىل ندرة املعلومات املفصلة واملوثوقة املتعلقة
بالتعاطي والعالج يف املنطقة ،فإ َّن تقييم مدى تعاطي املخ ِّدرات
يظل
وتقدير عدد األشخاص الخاضعني للعالج يف أفريقيا بدقة ُّ
من الصعوبة مبكان.
 -397ووفقاً للمعلومات املتاحة ،ال يزال الق َّنب املخ ِّدر
الرئييس الذي يلتمس املتعاطون العالج منه .ولكن قد يرجع هذا
األمر إىل محدودية خيارات العالج ملتعاطي املخ ِّدرات األخرى
يف أنحاء كثرية من أفريقيا .ويق َّدر مع َّدل االنتشار السنوي لتعاطي
الق َّنب يف أفريقيا بنسبة  7.6يف املائة ،أي ضعف املتوسط العاملي
( 3.8يف املائة) ،ويق َّدر عدد متعاطي الق َّنب يف القارة عىل النحو
التايل 6.6 :ماليني يف رشق أفريقيا ،و 5.7ماليني يف شامل أفريقيا،
و 4.6ماليني يف الجنوب األفريقي وما يزيد عىل  30مليون
يف غرب أفريقيا ووسطها .ويق َّدر مع َّدل االنتشار السنوي
لتعاطي الق َّنب يف تلك املناطق دون اإلقليمية عىل التوايل مبا ييل:
 4.2يف املائة و 4.4يف املائة و 5.1يف املائة و 12.4يف املائة.
 -398وعىل الرغم من أ َّن املعلومات عن تعاطي الكوكايني
يف أفريقيا محدودة للغاية ،فإ َّن مع َّدل االنتشار السنوي لتعاطي
الكوكايني يف أفريقيا ،استنادا ً إىل البيانات املق َّدمة من عدد
محدود للغاية من البلدان األفريقية ،يق َّدر بـ  0.4يف املائة ،مقارنة
بالتقدير العاملي البالغ  0.38يف املائة.
 -399وترجع البيانات الخاصة مبع َّدل االنتشار السنوي لتعاطي
األفيونيات يف أفريقيا إىل أكرث من  10سنوات يف العديد من البلدان.
ووفقاً ألحدث املعلومات املتاحة ،يق َّدر مع َّدل االنتشار السنوي
لتعاطي األفيونيات يف أفريقيا بـ  0.31يف املائة (حوايل  2مليون
ٍ
متعاط) ،مبا مياثل التقدير العاملي البالغ  0.37يف املائة .وترتاوح
التقديرات داخل أفريقيا بني  0.15يف املائة يف رشق أفريقيا
و 0.25يف املائة يف شامل أفريقيا و 0.34يف املائة يف الجنوب األفريقي
وصولً إىل  0.43يف املائة يف غرب أفريقيا ووسطها .بيد أ َّن تعاطي
األفيونيات ال يزال ميثِّل مشكلة كبرية يف بعض البلدان ،مثل جنوب
أفريقيا وسيشيل وكينيا وموريشيوس ونيجرييا .ومن جراء تزايد
تهريب الهريوين إىل املنطقة وعربها ،كام يتَّضح من مضبوطات
بحرية كبرية لهذه املادة بالقرب من مناطقها الساحلية ،أبلغ
عن تزايد تعاطي الهريوين وتعاطي املخ ِّدرات عن طريق الحقن
يف جمهورية تنزانيا املتحدة وسيشيل وكينيا وموريشيوس.

الفصل الثالث  -تحليل الوضع العالمي

 -400ووفقاً ملا ورد يف طبعة عام  2016من املبادئ التوجيهية
الستخدام مضادات الفريوسات العكوسة يف عالج فريوس نقص
املناعة البرشية والوقاية منه يف كينيا ،التي نرشتها وزارة
الصحة يف كينيا ،فقد ارتفع مع َّدل انتشار فريوس نقص املناعة
البرشية بني متعاطي املخ ِّدرات بالحقن إىل ما قد يصل إىل
أربعة أضعاف مع َّدل انتشاره بني عامة السكان .وتفيد التقارير
بأ َّن متعاطي املخ ِّدرات بالحقن ال يحصلون إالَّ عىل قدر محدود
من خدمات الوقاية من ذلك الفريوس وخدمات رعاية املصابني
به وعالجهم.
 -401ويف السنغال ،ق َّدر مركز اإلدارة املتكاملة ملشاكل اإلدمان
يف داكار عدد متعاطي املخ ِّدرات بالحقن يف الوريد يف منطقة
مم ميثِّل حوايل  12يف
داكار الكربى بأكرث من  1 300مدمن بقليلَّ ،
املائة من مجموع متعاطي املخ ِّدرات يف هذه املدينة .وال يزال
هذا املركز مركز عالج اإلدمان الوحيد يف غرب أفريقيا الذي
يوفِّر ملتعاطي املخ ِّدرات ومدمنيها خدمات متكاملة يف مجال
التوعية والرعاية الصحية والعالج وإعادة التأهيل والتدريب
املهني وإعادة اإلدماج االجتامعي .ويق ِّدم املركز عالجاً إبدال ًّيا
بامليثادون ،ويوفِّر خدمات رعاية طبية خارجية للمرىض ،ويرسل
أفرقة طبية متنقِّلة للتواصل مع متعاطي املخ ِّدرات وتزويدهم
بحقائب صغرية تحتوي عىل إبر حقن معقَّمة وأوقية ذكرية
وبعض املستحرضات الطبية األساسية للوقاية من اإلصابة
باألمراض التي تنتقل بالدم مثل فريوس نقص املناعة البرشية/
األيدز والتهاب الكبد الفريويس من النوع .C
 -402ووفقاً ملا ذكرته هيئة الرضائب يف موريشيوس ،فإ َّن الق َّنب
والهريوين وامله ِّدئات والبوبرينورفني هي أشيع املخ ِّدرات املتعاطاة
يف البلد .وباإلضافة إىل ذلك ،أفادت تقارير بأ َّن شبائه الق َّنب
االصطناعية هي املخ ِّدرات املفضَّ لة .فعىل سبيل املثال ،أفاد تقرير
اإلحصاءات الصحية لعام  ،2015الصادر عن وحدة اإلحصاءات
الصحية التابعة لوزارة الصحة ونوعية الحياة يف موريشيوس،
بأ َّن  177شخصاً قد خضعوا للعالج يف مستشفى سيكورد براون.
لألمراض النفسية يف عام  2015من اضطرابات عقلية وسلوكية
نتيجة تعاطي مخ ِّدرات متع ِّددة واستخدام مؤث ِّرات نفسانية ،بينام
خضع  17شخصاً للعالج من اضطرابات عقلية وسلوكية ناتجة عن
تعاطي املؤث ِّرات األفيونية أو شبائه الق َّنب.
 -403وأبلغت حكومة موزامبيق عن زيادة يف عدد الربامج
الوقائية التي تستهدف عىل وجه الخصوص الشباب ونزالء
السجون .ويف عام  ،2015ورد أ َّن الوحدات الصحية يف موزامبيق
ساعدت ما مجموعه  7 038من املرىض املصابني باضطرابات
نفسية متصلة بتعاطي املخ ِّدرات .وكان خمسون يف املائة من
تلك الحاالت يف مابوتو .والحظت موزامبيق أ َّن معظم متعاطي
املخ ِّدرات ذكروا أنهم يتعاطون موا َّد متع ِّددة والق َّنب الهندي ،بينام
مل ت ُفد سوى نسبة مئوية ضئيلة بتعاطي الكوكايني أو الهريوين.
وتفيد التقارير بأ َّن معظم املتأثرين بتعاطي املخ ِّدرات ترتاوح
أعامرهم بني  26و 30سنةً؛ ومتثِّل هذه املجموعة  23يف املائة من
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العدد اإلجاميل ملتعاطي املخ ِّدرات .وشكَّل املتعاطون تحت س ِّن
 20سن ًة نسبة  10يف املائة من إجاميل املتعاطني املس َّجلني.
 -404ويف سياق تنفيذ االسرتاتيجية وخطة العمل الوطنية
ملكافحة املخ ِّدرات ،فتحت الجزائر  39مركزا ً للعالج (من أصل
 53مركزا ً مق َّررا ً إنشاؤه) لتوفري مرافق للعالج من تعاطي
املخ ِّدرات وإعادة التأهيل يف جميع أنحاء البلد.
 -405ويف عام  ،2015أجرت األمانة العامة للصحة النفسية
وعالج اإلدمان التابعة لوزارة الصحة يف مرص ،بالتعاون مع مكتب
املخ ِّدرات والجرمية ،دراسة جدوى للعالج اإلبدايل باملؤث ِّرات
األفيونية .ووفقاً للدراسة ،فإ َّن قرابة  100 000شخص يف البلد
مرتهنون للمؤث ِّرات األفيونية .ويق َّدر أ َّن حوايل  50يف املائة منهم
مرتهنون للرتامادول يف حني أ َّن النصف اآلخر مرتهن للهريوين.
وق َّدرت الدراسة وجود  50 ٠٠٠شخص يف مرص يف حاجة إىل العالج
اإلبدايل باملؤث ِّرات األفيونية .وركَّزت دراسة الجدوى أيضاً عىل
معايري اختيار املواقع التجريبية للعالج اإلبدايل باملؤث ِّرات األفيونية
واختيار املواد املراد استخدامها (امليثادون أو البوبرينورفني/
البوبرينورفني-ناكسالون) .وأوصت تلك الدراسة بتجريب العالج
اإلبدايل باملؤث ِّرات األفيونية يف مستشفيني يف القاهرة ،عىل أن يت َّم
عالج  200شخص يف إطار هذا الربنامج التجريبي.

باء -القارة األمريكية
أمريكا الوسطى والكاريبي
 -١التط ُّورات الرئيسية
 -406ال تزال أمريكا الوسطى والكاريبي منطقة رئيسية
إلعادة شحن املخ ِّدرات غري املرشوعة امله َّربة من البلدان املنتجة
يف منطقة األنديز ،وال س َّيام كولومبيا ،إىل الوجهة النهائية وهي
أسواق الواليات املتحدة ،وبدرجة أقل أسواق كندا وأوروبا.
وأبلغ  153بلدا ً عن مضبوطات كوكايني يف الفرتة بني عامي
 2009و ،2014ومعظم عمليات النقل غري املرشوعة للكوكايني
كانت تجري من أمريكا الجنوبية إىل أمريكا الشاملية وأوروبا.
أ َّما يف أمريكا الوسطى والكاريبي فقد تح َّولت سوق الكوكايني
رضرت من تعاطي
يف اآلونة األخرية إىل مناطق مل يسبق لها أن ت َّ
املخ ِّدرات أو تهريبها.
 -407وأبلغت الواليات املتحدة يف عام  2014بأ َّن ما نسبته
 87يف املائة من الكوكايني الذي دخل البلد ُه ِّرب عرب أمريكا
الوسطى واملكسيك ،وحوايل  13يف املائة عرب منطقة البحر
الكاريبي ،وخاصة بورتوريكو والجمهورية الدومينيكية .وذكرت
البلدان األوروبية يف حاالت كثرية الجمهورية الدومينيكية
وكوستاريكا كمصدرين لشحنات الكوكايني املو َّجهة إىل أوروبا.

54

المخدرات ٢٠١٦
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

 -408وأفي َد بأ َّن االتِّجار بالكوكايني أثر عىل البيئة ،وكانت له  -٢التعاون اإلقليمي
عالقة بإزالة الغابات يف أمريكا الوسطى ،وبخاص ٍة يف غواتيامال
ونيكاراغوا وهندوراس )55(.كام أفي َد بأ َّن عمليات إزالة الغابات
رضرة من االت ِّجار باملخ ِّدرات ،وال س َّيام بسبب
زادت يف املناطق املت ِّ
بناء الطرق واملهابط الرسية ،والرشوة ،واللجوء إىل االحتيال يف
حيازة املمتلكات ،أو استخدام القوة للضغط عىل الشعوب األصلية
وغريهم من سكان املناطق الريفية ليك يرتكوا أراضيهم ،واقتناء
األرايض العامة إلنشاء مزارع مرتبطة باالت ِّجار باملخ ِّدرات (ت ُس َّمى
مزارع املخ ِّدرات) .ويقوم هذا النشاط األخري عىل اقتناء مساحات
من الغابات عىل نحو غري قانوين يف مناطق نائية وتحويلها
مم ميكِّن الجامعات اإلجرامية من السيطرة
إىل أراض زراعيةَّ ،
عىل أراض يف مناطق حدودية ويوفِّر نشاطاً يتيح غسل األموال.

املسمة “وثائق بنام” ،حجم زيادة
 -409وأكَّد نرش الوثائق
َّ
األنشطة اإلجرامية ذات الصلة باالت ِّجار باملخ ِّدرات يف بلدان
أمريكا الوسطى .فاملعلومات الواردة يف تلك الوثائق املالية
رسبة أ َّدت إىل تنفيذ عمليات مختلفة ،مبا يف ذلك عملية
امل َّ
قامت بها الرشطة الوطنية الكولومبية وإدارة مكافحة املخ ِّدرات
يف الواليات املتحدة يف أيار/مايو  2016اكتشفت فيها شبكة
إجرامية دولية لغسل عائدات االت ِّجار باملخ ِّدرات .وقد سلَّطت
تلك العمليات الضوء عىل الشبكات الدولية القامئة يف أمريكا
الوسطى والكاريبي واألساليب الفعلية املستخدمة يف غسل
عائدات األنشطة اإلجرامية ،وخصوصاً االت ِّجار باملخ ِّدرات .ووفقاً
إلدارة مكافحة املخ ِّدرات فإ َّن الشبكة التي ت َّم اكتشافها يف
العملية املذكورة قد ات َّبعت مامرسات غسل األموال ،كتهريب
مبالغ نقدية ضخمة وإصدار فواتري تجارية زائفة من أجل غسل
عائدات االت ِّجار باملخ ِّدرات.
وتبي البيانات الصادرة عن مكتب املخ ِّدرات والجرمية
-410
ِّ
يف عام  2016أ َّن مع َّدالت القتل العمد ال تزال مرتفعة باستمرار
يف أمريكا الوسطى والكاريبي ،وإن انخفضت مع َّدالت جرائم القتل
يف أمريكا الوسطى عىل مدى السنوات القليلة املاضية .ويف بعض
البلدان يف املنطقة ،ال يزال بعض تلك الجرائم مرتبطاً باألنشطة
اإلجرامية املتصلة باملخ ِّدرات .ووفقاً للبيانات الوطنية ،فإ َّن مع َّدل
جرائم القتل يف هندوراس استمر يف االنخفاض يف عام  2015ليصل
إىل نحو  57جرمية قتل لكل  100 000نسمة ،مقارنة بنحو  68جرمية
قتل يف عام  ،2014يف حني انعكس االتجاه التنازيل يف السلفادور
منذ عام  ،2013الذي بلغ فيه املع َّدل مستوى منخفضاً قارب
 39جرمية قتل لكل  100 000نسمة ،فارتفع إىل  103جرائم قتل
لكل  100 000نسمة يف عام  .2015وميكن تفسري الزيادة بحلول
نهاية الهدنة فيام بني عصابات الشباب املعروفة باسم “مارا”.
(Kendra Mc Sweeney and others, “Drug policy as ((5
conservation policy: narco-deforestation”, Science, vol. 343,
.No. 6170 (2014), pp. 489- 490

 -411يف حزيران/يونيه  ،2016أنشأت أمانة الجامعة الكاريبية
(كاريكوم) اللجنة اإلقليمية املعنية باملاريوانا التي َعقدت
يف سانت فنسنت وجزر غرينادين مشاوراتها اإلقليمية األوىل
بشأن الق َّنب لبحث التبعات املرتت َّبة عىل إباحة تعاطي الق َّنب
قانونيًّا يف املنطقة .وهذه اللجنة ،التي تعمل تحت قيادة األمني
العام املساعد ملديرية التنمية البرشية واالجتامعية ،التابعة
للجامعة الكاريبية ،مكلَّفة بتحليل الجوانب االقتصادية والصحية
والقانونية املتعلقة بتعاطي الق َّنب يف هذه املنطقة من أجل
تقرير ما إذا كان ينبغي تغيري تصنيف الق َّنب لجعل الحصول
عليه أكرث يرسا ً لجميع أغراض االستعامل ،الطبية وغري الطبية
عىل السواء .ويف هذا السياق ،تالحظ الهيئة أ َّن اتفاقية سنة 1961
تحرص استعامل الق َّنب يف األغراض الطبية والعلمية ،كمبدأ
أسايس يقع يف صلب اإلطار القانوين الدويل ملراقبة املخ ِّدرات
وال ميكن الخروج عنه .فجميع األطراف يف االتفاقية ُمل َزمة بتنفيذ
أحكام االتفاقية عىل أراضيها .وتش ِّجع الهيئ ُة َ
الدول عىل اعتامد
تدابري غري عقابية بشأن الجرائم الصغرية املتعلقة باملخدِّ رات التي
يرتكبها متعاطو املخدِّ رات ،وذلك عوضاً عن االعتقال والسجن،
وهو خيار تتيحه االتفاقات الدولية ملراقبة املخدِّ رات.
 -412وال يزال النظام األمني اإلقليمي ،وهو منظمة إقليمية
للدفاع واألمن يف منطقة رشق البحر الكاريبي ،يضطلع بدور هام
يف التص ِّدي لالتِّجار باملخ ِّدرات يف هذه املنطقة دون اإلقليمية.
ويف ترشين األول/أكتوبر ُ ،2015عقدت يف املقر الرئييس للنظام
األمني اإلقليمي يف بربادوس أول دورة تدريبية للم َّدعني العامني
يف شؤون املخ ِّدرات ،وكانت تستهدف عىل وجه التحديد امل َّدعني
وتول خرباء من دومينيكا التدريب
العامني يف سلك الرشطةَّ .
يف الدورة ،وحرضها مشاركون من أنتيغوا وبربودا وبربادوس
وغرينادا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وسانت كيتس ونيفيس.
ويف حزيران/يونيه  ،2016افتتح النظام األمني اإلقليمي مركزا ً
جديدا ً يف بربادوس لدمج املعلومات .ويستضيف هذا املركز،
الذي مت ِّوله حكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا
الشاملية ،خرباء إقليمني ودوليني يف مجال إنفاذ القانون بهدف
تبادل املعلومات وتبادل الخربات يف مجال مكافحة املخ ِّدرات.
 -413وال يزال برنامج التدريب واالعتامد الخاص مبنع تعاطي
املخ ِّدرات والعنف وعالج املتعاطني وإعادة تأهيلهم ،التابع
ملنظمة الدول األمريكية ،يوفِّر التدريب ملقدمي خدمات الوقاية
من املخ ِّدرات وعالج مدمنيها يف أمريكا الوسطى والكاريبي .ومن
بني أنشطة تدريبية أخرى ،دعم الربنامج اعتامد  47شخصاً من
مواطني بليز يف نيسان/أبريل  ،2016بالتعاون مع املجلس الوطني
ملكافحة تعاطي املخ ِّدرات يف بليز وجامعة جزر الهند الغربية.
 -414وتواصل حكومات أمريكا الوسطى والكاريبي ،بالتعاون
مع مكتب املخ ِّدرات والجرمية ،القيام مببادرات للتص ِّدي للجرمية
املنظَّمة واالت ِّجار باملخ ِّدرات ،وتعزيز اإلجراءات الف َّعالة لخفض

الفصل الثالث  -تحليل الوضع العالمي

الطلب عىل املخ ِّدرات .وتشمل تلك املبادرات برنامج مراقبة
الحاويات ،ومرشوع التواصل بني املطارات ،وشبكة امل َّدعني
العامني يف أمريكا الوسطى ملكافحة الجرمية املنظَّمة ،وبرنامج
دعم األرس املو َّجه نحو خفض الطلب عىل املخ ِّدرات.

 -3الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية
 -415عقب تعديل قانون املخ ِّدرات الخطرة يف عام ،2015
أصدرت جامايكا لوائح تنظيمية مؤقتة لسلطة ترخيص الق َّنب
يف أيار/مايو  .2016وتتض َّمن اللوائح التنظيمية أحكاماً بشأن
طلبات ورشوط الرتاخيص لزراعة الق َّنب وتجهيزه ونقله وبيعه
فضل عن الرتاخيص ألغراض البحث والتطوير .وتالحظ
بالتجزئةً ،
الهيئة أ َّن التط ُّورات التنظيمية الرقابية األخرية يف جامايكا
مم من شأنه أن يح َّد من
ال تتامىش مع اتفاقية سنة َّ ،1961
استخدام الق َّنب لألغراض الطبية والعلمية.
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واملخصصة لألغراض الطبية والعلمية .وقد أنشأ
سنة ،1971
َّ
ذلك القانون ،مبوجب فصله الثالث ،إدارة مراقبة املواد يف إطار
تتول مسؤولية
املديرية الوطنية للصيدليات واألدوية ،ليك َّ
منح الرتاخيص بشأن التعامل باملواد الخاضعة للمراقبة ،ضمن
مسؤوليات أخرى .ويح ِّدد ذلك القانون رشوط ومتطلبات منح
الرتاخيص للمؤسسات الصيدالنية وإجراءات الحظر والعقوبات
املتعلقة بعدم تنفيذ أحكامه.
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 -416وأق َّرت بربادوس خطة وطنية جديدة ملكافحة املخ ِّدرات
للفرتة  ،2020-2015وضعها املجلس الوطني املعني بتعاطي مواد
اإلدمان .وستنسق الخطة بني جميع اسرتاتيجيات الجهات املعنية
باملخ ِّدرات يف البلد ،مثل الجهات الحكومية والرشكات والجهات
الفاعلة غري الحكومية .وستح ِّدد الحكومة أولويات تحسني
اإلطار الترشيعي يف خمسة مجاالت اسرتاتيجية هي :خفض
الطلب ،وخفض العرض ،وتدابري املراقبة ،وتعزيز املؤسسات،
والتعاون الدويل.
 -417ويف عام  ،2015أنشأت دومينيكا وحد ًة ملكافحة
املخ ِّدرات ،أُطلق عليها اسم “القوة الضاربة” ،ويُتوقَّع أن تصبح
جاهزة للعمل متاماً يف عام  ،2016يف انتظار تلقِّي التدريب
املتخصصة.
املتخصص واملعدات
ِّ
ِّ
 -418وأطلقت حكومة السلفادور مبادرة اسمها “El Salvador
 ”Seguroيف عام  .2015وتشمل تلك املبادرة الشاملة خمس
ركائز للعمل و 124إجرا ًء مح َّددا ً للتص ِّدي للعنف والجرمية،
مبا يف ذلك االت ِّجار باملخ ِّدرات وضامن الوصول إىل العدالة
وتتول السلطة التنفيذية
وتوفري املساعدة والحامية للضحايا.
َّ
والجمعية الوطنية والسلطة القضائية والنيابة العامة وغريها من
الهيئات الحكومية املحلية مسؤولية تنفيذ تلك املبادرة ،بدعم
من الطوائف الدينية والقطاع الخاص واملجتمع املدين واملجتمع
الدويل .ويرشف املجلس الوطني ألمن املواطنني والتعايش
عىل تنفيذ تلك املبادرة ورصده.
 -419وس َّنت بنام يف أيار/مايو  2016القانون رقم  14بشأن
املواد الخاضعة للمراقبة ،ومنها تحديدا ً املخ ِّدرات واملؤث ِّرات
العقلية املدرجة يف جداول اتفاقية سنة  1961واتفاقية
( ((5انظر الفقرات  143-141من الوثيقة .E/INCB/2015/1

 -٤الزراعة واإلنتاج والصنع واال ِّتجار
(أ)

املخدِّرات

 -420كانت بنام لع َّدة سنوات تضبط أكرب كميات من الكوكايني
يف أمريكا الوسطى والكاريبي .وازدادت تلك املضبوطات يف بنام
يف عام  2015بحوايل  32يف املائة مقارنة بعام  ،2014وكانت أعىل
عم كانت عليه يف عام  ،2013فألغت بذلك
بنسبة  14يف املائة َّ
ما حصل من انخفاض بنسبة  14يف املائة يف الفرتة من عام 2013
إىل عام  .2014وقد تكون الزيادة األخرية متصلة بالزيادة الكبرية
يف زراعة شجرية الكوكا غري املرشوعة ،التي لوحظت يف كولومبيا
يف عام .2015
 -421وخلصت دراسة أُجريت يف عام  2015عن وضع النساء
املحرومات من حريتهن يف بنام إىل أ َّن  65يف املائة من السجينات
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قد أُد َّن بجرائم مخ ِّدرات وأ َّن  22يف املائة منهن رعايا أجانب.
 -422ويُه َّرب الكوكايني إىل منطقة البحر الكاريبي من كولومبيا
عرب غيانا وترينيداد وتوباغو وفنزويال (جمهورية-البوليفارية)،
من بني بلدان أخرى .وتُنقل الشحنات باتجاه الشامل عرب
وسعاة نقل أو قوارب صيد صغرية
الجزر عن طريق مسافرين ُ
أو باستخدام سفن سياحية وسفن رشاعية ،وميكن أن يشمل ذلك
نقلها برسية من سفينة إىل أخرى يف عرض البحر أو استعامل
الخطوط الجوية التجارية وحاويات الشحن.
 -423وحتى مع املوارد املحدودة املتاحة لضبط االت ِّجار
بالكوكايني فإ َّن مع َّدل مضبوطات جزر منطقة رشق البحر
الكاريبي مرتفع نسب ًّيا .بيد أ َّن االت ِّجار ال يزال موجودا ً عىل الرغم
من تلك الجهود ،أل َّن هذه املنطقة دون اإلقليمية تواجه تح ِّديات
كانخفاض مع َّدالت اإلدانة وضعف مؤسسات العدالة الجنائية.
 -424وقد أبلغ مكتب املخ ِّدرات والجرمية بأ َّن املضبوطات من
عشبة الق َّنب يف منطقة البحر الكاريبي بلغت ما نسبته  13يف
املائة من املضبوطات العاملية يف عام  ،2014وأ َّن هذه النسبة
( ((5دراسة مكتب املخ ِّدرات والجرمية املعنونةDiagnóstico de la“ :
situation de las mujeres privadas de libertad en Panamá: desde un
 ،”enfoque de género y derechosوهي متاحة عىل املوقع الشبيك التايل:
.www.unodc.org
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المخدرات ٢٠١٦
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

مهم يف إنتاج الق َّنب الذي
يف ارتفاع خاصة أ َّن جامايكا تع ُّد بلدا ً ًّ
يدخل يف سلسلة االتِّجار الدويل .كام أ َّن االتِّجار باألسلحة النارية،
الذي ينشط غالباً بني جامايكا وهايتي ،مرتبط هو أيضاً باالت ِّجار
باملخ ِّدرات .ووفقاً للتقديرات الرسمية ،بلغت املساحات املزروعة
بالق َّنب يف جامايكا  15 000هكتار يف عام  .2015واستخدام
مبيدات األعشاب محظور مبوجب القانون ،ومن ث َّم يجب القضاء
عىل عشبة الق َّنب يدويًّا .ويف عام  ،2015ت َّم استئصال  725هكتارا ً
من عشبة الق َّنب.
 -425واستنادا ً إىل مكتب الجرمية املنظَّمة واملخ ِّدرات
واألسلحة النارية يف ترينيداد وتوباغو ،لوحظ حدوث تح ُّول
مم أ َّدى إىل انخفاض الطلب
يف الطلب عىل عشبة الق َّنبَّ ،
عىل عشبة الق َّنب املنتجة محل ًّيا أو يف الجزر الكاريبية األخرى
وإىل زيادة الطلب عىل عشبة الق َّنب املنتجة يف أمريكا الجنوبية.
وانخفضت املضبوطات من عشبة الق َّنب يف البالد يف عام  2015بنسبة
عم كانت عليه يف عام .2013
 62.5يف املائة َّ
 -426وفيام يتعلق بعائدات األنشطة اإلجرامية املرتبطة
باملخ ِّدرات يف املنطقة ،نوهت الهيئة بالجهود التي تبذلها فرقة
العمل املعنية باإلجراءات املالية يف منطقة البحر الكاريبي ،التي
أصدرت يف حزيران/يونيه  2016منشورا ً بعنوان “مكافحة غسل
األموال ومكافحة متويل اإلرهاب :ترينيداد وتوباغو  -تقرير
التقييم املتبادل” .وقد اعترب ذلك املنشور عمليات غسل األموال
املرتبطة باالتِّجار باملخ ِّدرات مجالً من املجاالت التي ت ُ َع ُّد تهديدا ً
كبريا ً ،وش َّدد عليه كأولوية من أولويات العمل.
 -427وما فتئت مضبوطات الق َّنب يف بنام تتزايد منذ
عام  ،2013يف حني واصلت املضبوطات من الهريوين يف البلد
انخفاضها خالل الفرتة نفسها .ويف كوستاريكا ،ازدادت مضبوطات
عشبة الق َّنب زيادة كبرية من عام  2011إىل عام ( 2014بحوايل
 660يف املائة لتصل إىل  12ط ًّنا يف عام  .)2014ويف عام ،2015
انخفضت املضبوطات إىل  6.4أطنان.
 -428وغواتيامال هي البلد الوحيد يف املنطقة الذي بلَّغ عن
زراعة خشخاش األفيون غري املرشوعة .وقد زاد صايف املساحة
املزروعة بخشخاش األفيون بعد عمليات االستئصال من
 220هكتارا ً يف عام  2012إىل  310هكتارات يف عام 2013
و 640هكتارا ً يف عام  2014وفقاً لتقديرات وزارة خارجية
الواليات املتحدة ،حسبام ذكر مكتب املخ ِّدرات والجرمية .وقُ ِّدر
اإلنتاج املحتمل من األفيون املجفف بالحرارة يف ذلك البلد
بنحو  4أطنان يف عام  2012و 6أطنان يف عام  2013و 14ط ًّنا
يف عام  .2014ويف الوقت نفسه ،تقلَّصت مساحة األرايض التي
استؤصل فيها خشخاش األفيون بنسبة  53يف املائة يف عام ،2014
من  2 568هكتارا ً يف عام  2013إىل  1 197هكتارا ً يف عام .2014
وانخفضت مضبوطات الهريوين يف غواتيامال بنسبة  38يف املائة
من عام  2014إىل عام  2015أي من حوايل  134كيلوغراماً إىل
حوايل  83كيلوغراماً .وقد جاء ذلك االنخفاض يف املضبوطات

بالتوازي مع تقلص املساحة املزروعة بخشخاش األفيون وانخفاض
إنتاج األفيون اللذين أُبلغ عن حدوثهام يف عام  ،2015وهو عكس
االتجاه التصاعدي الذي شهدته السنوات السابقة .ويعزى ذلك
االنخفاض ،وفقاً للتقديرات األولية ،إىل ما ييل( :أ) ازدياد إنتاج
األفيون يف املكسيك ،و(ب) تعطيل شبكات االتِّجار الرئيسية
باألفيونيات يف غواتيامال ،و(ج) االنخفاض الحاد يف أسعار األفيون
مم جعل املزارعني
داخل غواتيامال (انخفاض بنسبة  77يف املائة)َّ ،
يتح َّولون يف عام  2015إىل زراعة الذرة والبطاطس وغريها
من املحاصيل املرشوعة.

(ب) املؤ ِّثرات العقلية
 -429غواتيامال هي البلد الوحيد يف أمريكا الوسطى
والكاريبي الذي أبلغ عن تفكيك مختربات رسية لصنع املنشِّ طات
األمفيتامينية يف السنوات األخرية (مثانية مختربات يف عام 2013
وتسعة مختربات يف عام  ،2014أربعة منها تصنع األمفيتامني
أقل
وخمسة تصنع امليثامفيتامني) .ومع أ َّن املنطقة هي من ث َ َّم ُّ
رضرا ً نسب ًّيا من جراء صنع املنشِّ طات األمفيتامينية واالت ِّجار
ت ُّ
بها ،فقد أبلغ بعض بلدانها بانتظام ،يف السنوات الخمس املاضية،
عن مضبوطات من مواد من نوع “إكستايس” وثنايئ إيثيالميد
حامض الليرسجيك (.)LSD
 -430ويف كوستاريكا ،مل يتغري سعر القرص من مادة
امليثيلني ديوكيس ميثامفيتامني ( ،MDMAواسمها الشائع
“إكستايس”) الذي يباع يف الشوارع يف الفرتة من عام  2010إىل
عام  ،2015ويرتاوح بني  20دوالرا ً و 30دوالرا ً ،بينام تقلَّبت
الكميات املضبوطة إىل ح ٍّد كبري .ويرجع ذلك التذبذب لفرادى
عمليات ضبط لكميات كبرية نسبيًّا حدثت يف سنوات معيَّنة
(“ 12 342جرعة” يف عام  2013و“ 19 183جرعة” يف عام .)2011

(ج) السالئف الكيميائية
 -431ترصد وحد ُة مراقبة وتنظيم التعامل بالسالئف
الكيميائية ،التابعة ملعهد كوستاريكا للمخ ِّدرات ،األنشطة غري
القانونية ذات الصلة وتتص َّدى لها .ومبوجب القانون ،يجب
عىل املستوردين وأصحاب األعامل التجارية الذين يتعاملون
بالسالئف الكيميائية التسجيل يف نظام التت ُّبع عىل اإلنرتنت الذي
يتعي عليهم استعامله لتقديم تقارير شهرية .ويرصد نظام التت ًّبع
َّ
حركة السالئف الكيميائية ،ويصدر تنبيهات إىل السلطات املعنية
بشأن حاالت مح َّددة تتطلَّب مزيدا ً من التحقيق .وحتى آب/
أغسطس ُ ،2015س ِّجلت حوايل  3 000مؤسسة تجارية يف ذلك
النظام ،مبا يف ذلك  150مستوردا ً للسالئف الكيميائية ،وق َّدمت
تقارير منتظمة.

الفصل الثالث  -تحليل الوضع العالمي

 -432وال يزال صنع املنشِّ طات األمفيتامينية يشكِّل تح ِّدياً
ُّ
وتدل عىل ذلك كمية السالئف
خطريا ً بالنسبة لغواتيامال،
الكيميائية املضبوطة .ففي عام  ،2015أبلغ الربنامج العاملي
ملراقبة الحاويات التابع للمنظمة العاملية للجامرك عن ضبط
 25ط ًّنا من السالئف الكيميائية يف املوانئ البحرية يف البلد.
 -433وميكن االطِّالع عىل استعراض شامل للوضع فيام يتعلق
مبراقبة السالئف والكيمياويات التي يكرث استعاملها يف الصنع غري
املرشوع للمخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية يف املنطقة يف تقرير الهيئة
لعام  2016عن تنفيذ املادة  12من اتفاقية سنة .1988

(د) املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية
 -434التزال بعض بلدان يف أمريكا الوسطى والكاريبي
تبلِّغ عن تعاطي مؤث ِّرات نفسانية جديدة .وميكن أن يؤ ِّدي
تعاطي هذه املواد إىل عواقب صحية وخيمة ،أل َّن آثارها عىل
جسم اإلنسان غري مفهومة أو معروفة متاماً .وإضافة إىل ذلك
فإ َّن االتِّجار بهذه املواد يطرح تح ِّديات إضافية أمام سلطات
التنظيم الرقايب وإنفاذ القانون .وخالل الفرتة املشمولة
أي
بالتقرير ،مل تبلِّغ بلدان أمريكا الوسطى والكاريبي عن ِّ
حادث من خالل مرشوع آيون التابع للهيئة وال من خالل
نظام التبليغ عن الحوادث التابع ملرشوع آيون .ويف هذا
الصدد ،تش ِّجع الهيئة البلدان التي مل تنضم إىل مرشوع آيون
ومل تتس َّجل يف نظام التبليغ عن الحوادث أن تفعل ذلك وأن
تستعمل نظام التبليغ بنشاط.

 -٥التعاطي والعالج
 -435أبلغ مكتب املخ ِّدرات والجرمية يف عام  2016بأ َّن
مع َّدل االنتشار السنوي لتعاطي الق َّنب كان  2.9يف املائة
يف أمريكا الوسطى و 2.5يف املائة يف منطقة البحر الكاريبي.
وهذان املع َّدالن أقل من املتوسط يف أمريكا الشاملية ( 12.1يف
املائة) ،وأمريكا الجنوبية ( 3.2يف املائة) وأوروبا الغربية والوسطى
( 6.7يف املائة) .ومث َّة منط مامثل يُال َحظ مع انتشار تعاطي
الكوكايني ،إذ إ َّن لدى أمريكا الوسطى والكاريبي مع َّدل انتشار
سنوي يبلغ  0.6يف املائة ،وهو مع َّدل منخفض نسب ًّيا مقارنة
بأمريكا الشاملية ( 1.6يف املائة) وأمريكا الجنوبية ( 1.5يف املائة).
وهذه األمناط مثرية لالهتامم أل َّن البلدان يف أمريكا الوسطى
والكاريبي تواجه كميات كبرية من الق َّنب والكوكايني امله َّربة
عرب أراضيها ،بل إ َّن الق َّنب يُنتج يف املنطقة ذاتها .ومن ث َّم،
شمول حول
قد يلزم إجراء دراسات استقصائية وطنية أكرث
ً
تعاطي املخ ِّدرات يف األُرس املعيشية الستخالص تقديرات موثوقة
ملع َّدل انتشار تعاطي الق َّنب يف منطقة البحر الكاريبي.
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 -436ووفقاً “لـلتقرير عن تعاطي املخ ِّدرات يف القارة
األمريكية” ،الذي نرشته لجنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي
املخ ِّدرات التابعة ملنظمة الدول األمريكية يف عام  ،2015فإ َّن بليز
هي البلد الذي أبلغ عن أعىل مع َّدل انتشار سنوي لتعاطي عشبة
الق َّنب يف أوساط طالب املدارس الثانوية يف أمريكا الوسطى
( 15.8يف املائة) .وهندوراس هي البلد الذي أبلغ عن أدىن
مم قد يُعزى
مع َّدل انتشار سنوي لتعاطيها (حوايل  1يف املائة)َّ ،
إىل كون األرقام املبلَّغ عنها تستند إىل الدراسة االستقصائية
لعام  .2005ويذكر ذلك التقرير أ َّن بليز أبلغت أيضاً عن أعىل
مع َّدل انتشار سنوي لتعاطي املستنشقات يف أوساط طالب
املدارس الثانوية يف أمريكا الوسطى ( 5.5يف املائة) ،وأ َّن منطقة
الكاريبي دون اإلقليمية س َّجلت بصفة خاصة مع َّدالت مرتفعة
لتعاطي املستنشقات يف أوساط الفئة نفسها ،مع مع َّدالت انتشار
سنوي تفوق نسبة  8يف املائة يف بربادوس وسانت فنسنت وجزر
غرينادين وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وغرينادا.
 -437وكان الق َّنب هو مخ ِّدر التعاطي الرئييس لألشخاص
الذين كانوا يتلقون العالج من تعاطي املخ ِّدرات يف السلفادور يف
عام  ،2015تليه امله ِّدئات واملسكِّنات ومن ث َّم الكوكايني .وتذكر
السلطات أ َّن هذا يندرج ضمن اتجاه حديث لدى عدد متزايد
من األشخاص الذين يتلقون العالج من تعاطي الق َّنب ،ولدى عدد
متناقص من األشخاص الذين يتلقون العالج من تعاطي الكوكايني.
 -438ووفقاً لوثيقة عام  2016بعنوان “تقرير عن تعاطي
الطالب للمخ ِّدرات يف  13بلدا ً يف منطقة البحر الكاريبي” ،التي
نرشتها لجنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخ ِّدرات التابعة
ملنظمة الدول األمريكية ،ال تزال عشبة الق َّنب أكرث املخ ِّدرات تعاطياً
حسب إفادات الطالب املس َّجلني يف الصف الثاين والرابع والسادس
يف املدارس اإلعدادية والثانوية (الفئات املقابلة تقريباً لألعامر 13
و 15و 17سنةً) ،يف حني أ َّن الكحول هو مادة التعاطي الرئيسية
عموماً .كام أفاد الطالب أ َّن عشبة الق َّنب ،حسب انطباعهم ،متوفِّرة
بكرثة (يتعاطاها ما بني  4و 5من كل  10طالب) ،مبعنى أنه ميكنهم
الحصول بسهولة عىل تلك العشبة يف بلدانهم.
 -439وأبلغت ترينيداد وتوباغو عن زيادة يف عدد األشخاص
الذين يتلقون العالج من تعاطي الكوكايني ،يف حني أ َّن عدد
األشخاص الذين يتلقون العالج من تعاطي الق َّنب بقي مستق ًّرا.
 -440وبلغت نسبة االنتشار السنوي لتعاطي املؤث ِّرات
األفيونية (األفيونيات العادية واألفيونيات املوصوفة طب ًّيا)
يف أمريكا الوسطى والكاريبي  0.2يف املائة و 0.4يف املائة،
عىل التوايل ،و 0.07يف املائة و 0.28يف املائة ،عىل التوايل،
فيام يتعلق بتعاطي األفيونيات العادية فقط ،حسبام أبلغ
به مكتب املخ ِّدرات والجرمية يف عام  .2016وجميع هذه
املع َّدالت أقل من املتوسط اإلقليمي للقارة األمريكية وأقل
أيضاً من املتوسطات العاملية.
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المخدرات ٢٠١٦
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

ويبي “التقرير عن تعاطي املخ ِّدرات يف القارة
-441
ِّ
األمريكية” ،الذي نرشته لجنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي
املخ ِّدرات التابعة ملنظمة الدول األمريكية يف عام  ،2015تو ُّجهاً
لعدد متزايد من البلدان يف القارة األمريكية نحو اإلبالغ عن
وجود متعاطي هريوين لديها .وكانت الجمهورية الدومينيكية
قد أبلغت عن وجود متعاطي هريوين يف مراكز العالج لديها،
فضل عن تعاطي أفراد الفئات امله َّمشة من السكان للهريوين.
ً

 -446وال يزال تعاطي املؤث ِّرات األفيونية املرصوفة بوصفات
طبية وكذلك الهريوين مصدر قلق كبري يف الواليات املتحدة،
ووفقاً لتقارير املعهد الوطني لبحوث تعاطي املخ ِّدرات حدثت
يف عام  2014أكرث من  47 ٠٠٠حالة وفاة ناجمة عن تعاطي
جرعات مفرطة من املخ ِّدرات ،من بينها أكرث من  18 ٠٠٠حالة
وفاة من جراء تعاطي جرعة مفرطة من املسكِّنات األفيونية
املرصوفة بوصفات طبية وأكرث من  10 ٠٠٠من تعاطي جرعة
تبي
مفرطة من الهريوين .والحظ املعهد أ َّن بيانات عام ِّ 2014
تتجسد
أ َّن ظاهرة الجرعات املفرطة من املؤث ِّرات األفيونية
َّ
يف االرتفاع املستمر عىل مدار  15عاماً يف مع َّدل الوفيات الناجمة
عن تعاطي جرعات مفرطة من املسكِّنات األفيونية املرصوفة
بوصفات طبية وكذلك يف االرتفاع الحاد األخري يف عدد الوفيات
الناجمة عن تعاطي جرعات مفرطة من املؤث ِّرات األفيونية غري
املرشوعة ،والناجم يف األكرث عن الهريوين.

 -443ويشري التقرير املذكور أعاله إىل أ َّن نسبة انتشار تعاطي
عقَّار “إكستايس” يف أوساط طالب الصف الثامن يف وقت ما من
عمرهم بلغت  2.8يف املائة يف بنام ،و 2.7يف املائة يف أنتيغوا
وبربودا ،و 2.5يف املائة يف سانت لوسيا .وأبلغت بنام بأ َّن نسبة
انتشار “اإلكستايس” يف العام السابق يف أوساط طالب املدارس
الثانوية بلغت حوايل  1يف املائة ،يف حني أبلغت كوستاريكا عن
نسبة  0.4يف املائة .ويف بنام ،وخالفا ملعظم البلدان األخرى
يف املنطقة ،كانت مع َّدالت االنتشار يف العام السابق لدى الذكور
واإلناث متامثلة ،مع مع َّدل أعىل بقليل لدى اإلناث.

 -447وات َّخذت الحكومة الكندية ومقاطعاتها عددا ً من
اإلجراءات الترشيعية والسياسات وتدابري إنفاذ القانون ملواجهة
االرتفاع يف حاالت تعاطي الجرعات املفرطة واسترشاء املخ ِّدرات
املخلوطة بالفينتانيل ،وكان من بينها تدابري التوعية ،والعمل
بتعاون مع مح ِّرري الوصفات الطبية ومقدمي الخدمات
لتزويدهم بأدوات مناسبة يف هذا الشأن ،ومعالجة املشاكل
املرتبطة بالحصول عىل املؤث ِّرات األفيونية وعىل العالج.

 -442وبلغت نسبة االنتشار السنوي لتعاطي األمفيتامينات
واملنشِّ طات املرصوفة بوصفة طبية يف أمريكا الوسطى والكاريبي
 0.9يف املائة و 0.8يف املائة ،عىل التوايل ،وهي نسبة قريبة
من املتوسطات العاملية .أ َّما نسبة االنتشار السنوي لتعاطي
“اإلكستايس” يف أمريكا الوسطى والكاريبي فهي  0.11يف املائة
و 0.19يف املائة ،عىل التوايل.

 -444وتويص الهيئة بلدان املنطقة التي مل ت ُع َّد أو تح ِّدث
دراسات انتشار املخ ِّدرات أن تفعل ذلك وفقاً للمعايري املعرتف
بها دول ًّيا ،وأن تستخدم النتائج لالسرتشاد بها يف وضع واعتامد
سياسات وبرامج مح َّددة األهداف بشأن خفض الطلب
عىل املخ ِّدرات.

أمريكا الشاملية

 -448وعقب االنتخابات التي جرت يف ترشين األول/أكتوبر
 ،2015أكَّدت الحكومة الكندية املنتخبة عزمها عىل إباحة الق َّنب
وتنظيم استعامله قانون ًّيا لألغراض غري الطبية من خالل َس ِّن
ترشيع جديد يف مطلع عام  .2017وتحقيقاً لهذا الغرض ،تشكَّلت
فرقة عمل من تسعة أعضاء تُعنى مبسألة إباحة وتنظيم استعامل
املاريوانا قانون ًّيا ،ومن املق َّرر أن تق ِّدم الفرقة تقريرها النهايئ،
الذي يتض َّمن نصائح بشأن وضع إطار ترشيعي وتنظيمي جديد،
إىل مجلس الوزراء يف ترشين الثاين/نوفمرب  .2016وال يزال الق َّنب
مدرجاً يف الجدول الثاين من القانون الكندي الخاص باملخ ِّدرات
واملواد الخاضعة للمراقبة ،ومن ث َّم فإ َّن زراعته وحيازته وتوزيعه
تظل غري مرشوعة.
وبيعه أمور ُّ

 -1التط ُّورات الرئيسية

 -445يف نيسان/أبريل  ،2016أصبحت بنسلفانيا الوالية الرابعة  -2التعاون اإلقليمي

رشع للسامح
والعرشين يف الواليات املتحدة األمريكية التي ت ُ ِّ
قانونيًّا باستعامل الق َّنب لألغراض الطبية وتنظيمه ،ث َّم تلتها
والية أوهايو يف حزيران/يونيه  .2016ويف  8ترشين الثاين/نوفمرب
 ،2016ص َّوتت واليات أركانساس وفلوريدا ونورث داكوتا لصالح
الترصيح باستعامل الق َّنب لألغراض الطبية .كام ص َّوت الناخبون
يف واليات كاليفورنيا ومني وماساتشوستس ونيفادا لصالح
املوافقة عىل تدابري ترشيعية إلباحة وتنظيم استعامل الق َّنب
قانون ًّيا لألغراض غري الطبية.

ظل التعاون اإلقليمي بني البلدان الثالثة يف منطقة
َّ -449
أمريكا الشاملية واسعا وهو يعترب تعاوناً ف َّعالً بوجه عام .وأثناء
مؤمتر قمة سيايس رفيع املستوى عقد يف أوتاوا يف حزيران/يونيه
 ،2016سعت الدول الثالث إىل العمل عىل جملة أمور منها تعزيز
إجراءات التص ِّدي لظاهرة ارتفاع عدد الوفيات الناجمة من
املؤث ِّرات األفيونية مثل الهريوين والفينتانيل ،والعنف املرتبط
بزراعة خشخاش األفيون واالت ِّجار به يف املكسيك .وعىل مستوى
العمليات ،شمل التعاون بني تلك الدول تنفيذ عمليات مشرتكة

الفصل الثالث  -تحليل الوضع العالمي

إلنفاذ القانون وتبادلً للمعلومات االستخباراتية ومبادرات
ملراقبة الحدود ،مبا يف ذلك أنشطة برية وبحرية.

 -3الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية
 -450يف مواجهة األزمة الراهنة املتمثِّلة يف تعاطي املؤث ِّرات
األفيونية واالرتهان لها وتعاطي جرعات مفرطة منها يف الواليات
املتحدة ،وضعت إدارة األغذية والعقاقري خطة عمل خاصة
باملؤث ِّرات األفيونية يف شباط/فرباير  .2016وتتض َّمن هذه الخطة
توسيع نطاق االستعانة باللجان االستشارية ،وتعزيز املتطلبات
التي توجب عىل رشكات األدوية إعداد بيانات بشأن التأثري
الطويل املدى لتعاطي املؤث ِّرات األفيونية يف مرحلة ما بعد
التسويق ،وتحديث برامج اسرتاتيجيات تقييم املخاطر والح ِّد
منها ،وتيسري الحصول عىل املركَّبات املثبطة للتعاطي من أجل
الح ِّد من تعاطي املخ ِّدرات .ويف إطار خطة العمل ،أُعلن عن
تغيريات يف إعداد بطاقات الوسم الخاصة بالسالمة فيام يتعلق
بجميع أنواع املسكِّنات الطبية الفورية املفعول املستمدة من
املؤث ِّرات األفيونية ،حيث سيكون من الالزم أن تحتوي هذه
البطاقات عىل معلومات بشأن مخاطر إساءة االستعامل واإلدمان
والجرعة املفرطة والوفاة.
 -451كام طالب رئيس الواليات املتحدة بتخصيص مبلغ
 27.6بليون دوالر يف السنة املالية  2016لدعم الجهود املبذولة
يف إطار االسرتاتيجية الوطنية ملراقبة املخ ِّدرات لعام 2015
من أجل الح ِّد من تعاطي املخ ِّدرات وتأثرياتها يف ذلك البلد.
وقد ُخ ِّصص معظم هذا املبلغ لجهود الوقاية والعالج .ويف آذار/
مارس  ،2016طلب الرئيس من الكونغرس تخصيص  1.1بليون
دوالر أخرى لدعم جهود مواجهة أزمة تعاطي املؤث ِّرات األفيونية
املرصوفة بوصفات طبية وكذلك الهريوين .ومتثِّل اإلجراءات
املعلن عنها خطوات إضافية لتوسيع نطاق الحصول عىل العالج
وتحايش املوت من ج َّراء تعاطي الجرعات املفرطة من املؤث ِّرات
األفيونية واالستثامر يف برامج الخفارة املجتمعية ملواجهة تعاطي
الهريوين وزيادة اسرتاتيجيات الوقاية املجتمعية.
 -452وقد احتلت الوفيات املرتبطة بتعاطي الهريوين
والجرعات املفرطة من املؤث ِّرات األفيونية بؤرة اهتامم السلطات
مثل مني وماساتشوستس
يف عدد من الواليات األمريكية ومنها ً
ونيو هامبشاير وفريمونت ،حيث دعا حكَّا ُمها إىل تعزيز جهود
مكافحة تعاطي املخ ِّدرات غري املرشوعة والح ِّد من الوصفات
الطبية التي تحتوي عىل املؤث ِّرات األفيونية .واعتبارا ً من آذار/
مارس  ،2016وضعت  49والي ًة برامج لرصد عقاقري الوصفات
الطبية ،بينام س َّنت  14والي ًة ترشيعات ت ُلزِم األطباء بالتد ُّرب
عىل الوصف الطبي الصحيح للمؤث ِّرات األفيونية.
 -453ويف  22متوز/يوليه  ،2016دخل قانون اإلدمان والشفاء
الشامل ح ِّيز النفاذ .ويتناول هذا القانون أزمة املؤث ِّرات األفيونية
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بع َّدة سبل ،من بينها اإلذن لوزارة العدل األمريكية بتقديم منح
لحكومات الواليات والحكومات املحلية والقبلية من أجل توفري
خدمات ملواجهة تعاطي املؤث ِّرات األفيونية ،كام يوعز القانون
توسع نطاق مبادرتها
إلدارة شؤون املحاربني القدامى بأن ِّ
الخاصة بالسالمة بشأن املؤث ِّرات األفيونية ،ويركِّز عىل مساعدة
املجتمعات املحلية يف وضع برامج للعالج والوقاية من الجرعات
املفرطة ،ويعالج مسألة اإلعفاء من املسؤولية الجنائية واملدنية
ملن يستعمل عقارا ً مضا ًّدا لجرعة مفرطة من املؤث ِّرات األفيونية
أو من يتصل بخدمات الطوارئ إلسعافه من جرعة مفرطة.
 -454وأبلغت املكسيك بأ َّن حوايل  13 500شخص تعاملوا
مع الرشطة و/أو نظام العدالة الجنائية بشكل رسمي
يف عام  2015بخصوص جرائم تتعلق باملخ ِّدرات .وال تزال املكسيك
يف مرحلة االنتقال من نظام العدالة الجنائية التحقيقي التقليدي
(نظام التمحيص الوقائعي) إىل نظام اتهامي (نظام املغارمة
الرتافعي) .ومن املأمول أن تؤ ِّدي التغيريات الحاصلة يف نظام
العدالة الجنائية املكسييك إىل زيادة الشفافية وتعزيز العمل
عىل حامية حقوق اإلنسان والحريات املدنية والح ِّد من الفساد
يف القضايا الجنائية.
 -455ومن بني التح ِّديات الكربى التي تواجهها كندا ارتفاع
مع َّدل تعاطي الجرعات املفرطة من املخ ِّدرات ،ويرجع ذلك
يف جانب منه إىل زيادة وجود الفينتانيل .ويف مواجهة هذا
التح ِّدي ،أعلن مسؤول الصحة يف مقاطعة كولومبيا الربيطانية
حالة طوارئ صحية عامة يف املقاطعة يف شهر نيسان/أبريل .2016
وكانت هذه املرة األوىل التي يقوم فيها مسؤول الصحة باملقاطعة
بإصدار إخطار مبوجب قانون الصحة العامة ملامرسة صالحياته يف
إعالن حاالت الطوارئ ،وأصبحت كولومبيا الربيطانية املقاطعة
األوىل التي تتَّخذ إجراء من هذا النوع ملواجهة مشكلة تعاطي
الجرعات املفرطة من املخ ِّدرات .ويسمح إعالن حالة الطوارئ
الصحية العامة بتحسني عمليات جمع وتحليل املعلومات
والبيانات املتعلقة بتعاطي الجرعات املفرطة بغية تيسري العمل
عىل إعداد تدابري مناسبة وأنشطة وقاية مح َّددة الهدف.
 -456وينترش كذلك الفينتانيل املنتج بصفة غري مرشوعة
يف مختلف أرجاء الواليات املتحدة .ويف آذار/مارس ،2015
و َّجهت إدارة مكافحة املخ ِّدرات األمريكية تحذيرا عىل الصعيد
الوطني بشأن الفينتانيل باعتباره خطرا يهدد الصحة والسالمة
العامة ،ويف حزيران/يونيه  2016و َّجهت تحذيرا ً لجميع أجهزة
إنفاذ القانون عىل الصعيد الوطني تنبِّه فيه الحتياطات السالمة
الواجب ات ِّخاذها عند التعامل بالفينتانيل والعواقب التي قد
تكون مهلكة عند إجراء االختبارات امليدانية عىل نحو غري صحيح.
 -457ويف آذار/مارس  ،2016ع َّدلت الحكومة الكندية
وضعية النالوكسون يف قامئة عقاقري الوصفات الطبية للسامح
باستعامله يف حاالت الطوارئ لعالج تعاطي الجرعات املفرطة
من املؤث ِّرات األفيونية خارج املستشفيات ،ومن ث َّم متكني
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المخدرات ٢٠١٦
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

حكومات املقاطعات من السامح برصفه من دون وصفة
طبية .ث َّم أُعيد الحقاً تصنيف النالوكسون باعتباره واحدا ً من
عقاقري الجدول الثاين يف كولومبيا الربيطانية وألربتا وأونتاريو،
مم سمح بالحصول عليه دومنا وصفة طبية .وأصدرت رابطة
َّ
الصيادلة يف املقاطعات الثالث إرشادات للصيادلة بشأن رصف
أو بيع حوافظ استعامل مستحرضات النالوكسون املنزلية.
ووضعت مقاطعات أخرى ،من بينها مانيتوبا ونوفا سكوشا
وكيبيك وساسكاتشوان ،برامج لالستعامل املنزيل للنالوكسون
تسمح ملق ِّدمي خدمات الرعاية الصحية برصفه ،وش َّجعت عىل
تسهيل حصول املستجيبني األوائل عىل النالوكسون واستعاملهم
إياه ،مبن يف ذلك املسعفون ورجال اإلطفاء وموظفو إنفاذ
القانون وغريهم .وعقب هذه التط ُّورات ،بدأت معالجة املسائل
املتعلقة بتوفري التدريب املناسب والدور املنوط بالصيدليات
واملستجيبني األوائل وإعداد حوافظ تساعد عىل استعامل
النالوكسون وسداد التكاليف والشمول بالتأمني يف هذا الشأن
يف جميع أنحاء كندا.
 -458ويف حني أ َّن النالوكسون عقَّار يؤخذ بالحقن ،فقد
وقَّع وزير الصحة الكندي قرارا ً مؤقتاً يف متوز/يوليه ،2016
يجيز بيع مستحرض الناركان ،وهو رذاذ أنفي من النالوكسون،
يف كندا الستعامله يف حاالت الطوارئ لعالج املصابني ،املعروف
أو املشتبه يف أنهم تعاطوا جرعات مفرطة من املؤث ِّرات األفيونية،
وذلك كتدبري عاجل للمحافظة عىل الصحة العامة والتص ِّدي ألزمة
املؤث ِّرات األفيونية .ومن املفرتض أن يُرصف هذا الرذاذ األنفي
من دون وصفة طبية.
 -459ويف الواليات املتحدة ،أق َّرت إدارة مكافحة املخ ِّدرات
استعامل الرذاذ األنفي ناركان (هو أول رذاذ أنفي يحتوي عىل
مادة هيدروكلوريد النالوكسون تق ُّره اإلدارة) يف ترشين الثاين/
خصص املعهد الوطني لبحوث
نوفمرب  .2015وبنا ًء عىل ذلكَّ ،
تعاطي املخ ِّدرات قسامً من موقعه اإللكرتوين للمراجع العلمية
املتعلقة بهذا العقار املضاد ملفعول الجرعات املفرطة من املؤث ِّرات
األفيونية ،مبا يف ذلك معلومات عن الجرعات الالزمة واالحتياطات
الواجبة واآلثار الجانبية وروابط إلكرتونية بالصيدليات التي
تق ِّدمه .كام عملت اإلدارة عىل مراجعة الخيارات املتاحة ،مبا يف
ذلك السامح برصف النالوكسون من دون وصفة طبية لتيسري
الحصول عليه من أجل العالج من تعاطي الجرعات املفرطة
من املؤث ِّرات األفيونية يف ذلك البلد .ومنذ أيار/مايو ،2016
سمحت  39والي ًة لألطباء برصف مستحرضات طبية تحتوي عىل
النالوكسون ألطراف ثالثة ،مثل أفراد أرسة متعاطي املخ ِّدرات.
 -460وقد طُلب إىل الوكالة الكندية للعقاقري والتقنيات
(أي
الصحية إجراء مقارنة بني ماديت امليثادون والبوبرينورفني ْ
عقَّار السوبوكسون) من حيث السالمة والفاعلية من أجل زيادة
خيارات العالج من االرتهان للمؤث ِّرات األفيونية .ويلزم لوصف
امليثادون طب ًّيا لعالج االرتهان للمؤث ِّرات األفيونية أن يحصل
الطبيب عىل إعفاء من املسؤولية مبوجب أحكام املادة 56

من قانون املخ ِّدرات واملواد الخاضعة للمراقبة .غري أ َّن بعض
املقاطعات أخذت تستكشف خيارات من أجل السامح بوصف
عقَّار السوبوكسون طبيًّا من دون اشرتاط إعفاء عىل غرار اإلعفاء
املطلوب لوصف امليثادون.
 -461وملواجهة الزيادة يف تعاطي الجرعات املفرطة من
املخ ِّدرات وتعاطي الفينتانيل وحاالت الوفاة ذات الصلة بذلك،
استهلت حكومة أونتاريو برنامج تبديل اللصائق ()Patch4Patch
(مرشوع القانون رقم  )33الذي مينع حاميل الوصفات الطبية
الخاصة بلصائق الفينتانيل من الحصول عىل لصائق جديدة
إالَّ عند رد اللصائق القدمية املستعملة .وحصل مرشوع القانون
عىل املوافقة امللكية يف كانون األول/ديسمرب .2015
 -462ويف كانون الثاين/يناير  ،2016اعتمدت كندا ثاين “موقع
للحقن باملخ ِّدرات” خاضع لإلرشاف يف مدينة فانكوفر ،بعد
إجراءات استغرقت عامني ملنحه إعفاء من قانون املخ ِّدرات
واملواد الخاضعة للمراقبة .وهو مكان يقع يف عيادة للعالج من
فريوس نقص املناعة البرشية/األيدز يف فانكوفر ،وبذلك يكون
َ
أول “موقع للحقن باملخ ِّدرات” خاضعاً لإلرشاف يف أمريكا
الشاملية يت ُّم دمجه يف منشأة رعاية صحية قامئة بالفعل .ويف
آذار/مارس  ،2016حصل “موقع الحقن باملخ ِّدرات” الخاضع
لإلرشاف (املس َّمى “إنسايت”) عىل ترصيح لالستمرار يف العمل
ملدة أربع سنوات أخرى ،أي أنه سوف يستمر يف العمل حتى
رصح وزير الصحة الكندي بأنه تسلَّم عددا ً من
عام  .2020وقد َّ
الطلبات اإلضافية للحصول عىل اإلعفاءات الالزمة إلدارة “مواقع
حقن” ،وأ َّن هذه الطلبات قيد املراجعة لدى وزارة الصحة
الكندية .كام تجري مشاورات عمومية يف هذا الشأن يف بعض
املدن الكربى مبقاطعات أخرى مثل ألربتا وأونتاريو وكيبيك.
 -463ويف كانون الثاين/يناير  ،2016نرشت وزارة الصحة
املكسيكية نتائج أولية لتأثري االسرتاتيجية الوطنية الجديدة
لتيسري الحصول عىل املواد الخاضعة للمراقبة من أجل عالج
اآلالم والرعاية التسكينية .وتهدف االسرتاتيجية الجديدة إىل
تسهيل رصف املستحرضات الصيدالنية املحتوية عىل األفيونيات
ووصفها واستعاملها .وتشري النتائج املنشورة إىل زيادة عدد
الوصفات الطبية املختلفة من  24وصف ًة إىل  8 ٠٠٠يف الفرتة
من حزيران/يونيه  2015إىل كانون الثاين/يناير  .2016وعقب
استحداث منصة إلكرتونية لتسهيل إصدار الوصفات الطبية،
ازداد عدد مح ِّرري الوصفات الطبية من  232إىل  1 706خالل
تلك الفرتة .وعالوة عىل ذلك ،تشري النتائج إىل أ َّن لدى املراكز
الصحية العامة والخاصة والصيدليات إمدادات مضمونة من
املورفني واملؤث ِّرات األفيونية األخرى.
 -464وتفيد املعلومات املق َّدمة من الحكومة املكسيكية
إىل الهيئة يف ترشين الثاين/نوفمرب  2016بأنه يف أعقاب دعوى
بعدم دستورية بعض املواد يف قانون الصحة العام بشأن الق َّنب
والترتاهيدروكانابينول ،أذنت املحكمة العليا املكسيكية ألربعة من

الفصل الثالث  -تحليل الوضع العالمي

امل َّدعني يف قضايا حيازة وزراعة الق َّنب لالستهالك الشخيص غري
الطبي (القضية رقم  .)2014/237وارتكزت املحكمة يف قرارها
بشأنهم عىل رضورة احرتام ذواتهم كأفراد وحرياتهم .وال ينطبق
قرار املحكمة العليا إلَّ عىل هؤالء امل َّدعني األربعة ويف تلك القضايا
ال يبيح استعامل الق َّنب لألغراض غري الطبية يف املكسيك.
 -465ويف  11حزيران/يونيه  ،2015أصدرت املحكمة العليا
الكندية حكامً يف قضية إدوارد سميث ضد جاللة امللكة يقيض
بتوسيع نطاق تعريف “املاريوانا الطبية” يف إطار برنامج الق َّنب
الطبي ال ُقطْري وذلك بحذف كلمتي “العشب املجفَّف” من تعريف
مم سمح بالفعل باستهالك أشكال الق َّنب األخرى
الق َّنب الطبيَّ ،
لألغراض الطبية .وعقب صدور الحكمُ ،سمح للمرىض الذين
رصح لهم قانوناً بحيازته لألغراض
يستعملون الق َّنب الطبي امل َّ
الطبية بحيازة منتجات الق َّنب املستخلصة من املركَّبات الطبية
رصح لهم بالحصول
الف َّعالة يف نبتته .وبنا ًء عليه ،ميكن لألشخاص امل َّ
عمل بهذا اإلذن اختيار استعامله عن طريق
عىل الق َّنب املجفف ً
الفم أو بطريقة عالجية موضعية أخرى من دون أن يكونوا مقيَّدين
باستعامل العشب املجفَّف الذي يستهلك بالتدخني.
 -466ويف شباط/فرباير  ،2016قضت املحكمة االتحادية
الكندية بعدم دستورية اإلطار القانوين الستعامل الق َّنب الطبي
يف كندا ،وهو الالئحة التنظيمية الستعامل املاريوانا لألغراض
الطبية (يف قضية أالرد ضد كندا) .ويف حني كان يسمح للمرىض
مبوجب اإلطار التنظيمي السابق أن يقوموا بزراعة الق َّنب الخاص
بهم ،استحدثت الالئحة التنظيمية الستعامل املاريوانا لألغراض
الطبية نظاماً يقرص الزراعة عىل املنتجني املر َّخص لهم بذلك.
وقد سمحت املحكمة االتحادية يف قرارها لألشخاص املر َّخص
لهم بزراعة الق َّنب الخاص بهم مبوجب اإلطار القانوين السابق
بأن يستمروا يف زراعته .وعقب صدور حكم املحكمة االتحادية،
دخلت إىل ح ِّيز النفاذ الالئح ُة الجديدة لتنظيم الحصول عىل
الق َّنب لألغراض الطبية يف  24آب/أغسطس  .2016وبنا ًء عليه،
سيظل مبقدور األشخاص الذين أذن لهم مامرسو الرعاية الصحية
ُّ
من قبل بالحصول عىل الق َّنب لألغراض الطبية أن يختاروا رشاء
ق َّنب مأمون ومضمون الجودة من أحد املنتجني املر َّخصني لدى
وزارة الصحة الكندية .كذلك سوف يكون مبقدورهم إنتاج كمية
محدودة من الق َّنب الستعاملهم الطبي الخاص أو تعيني شخص
ما إلنتاجها لهم .وتض ُّم الالئحة التنظيمية الجديدة أيضاً أحكاماً
تسمح بإنتاج الق َّنب وحيازته يف أشكال أخرى خالف الق َّنب
املجفف ،استنادا ً إىل قرار املحكمة العليا الكندية الصادر يف
حزيران/يونيه  2015يف قضية إدوارد سميث ضد جاللة امللكة.
 -467ويف نيسان/أبريل  ،2016وافقت إدارة مكافحة املخ ِّدرات
يف الواليات املتحدة عىل إجراء تجارب رسيرية عىل الق َّنب املد َّخن
لعالج االضطرابات اإلجهادية الالحقة للصدمات بني قدامى
التخصصات
املحاربني األمريكيني ،تحت مظلَّة الجمعية املتع ِّددة
ُّ
لدراسات العقاقري النفسانية ،وبتمويل من والية كولورادو.
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 -468وتواصل الهيئة تذكري جميع الحكومات ،التي أنشأت
برامج بشأن الق َّنب الطبية أو التي تنظر يف إنشائها يف نطاق
والياتها القضائية ،بأنَّ اتفاقية سنة  1961بصيغتها املعدَّ لة
تنص عىل اشرتاطات محدَّ دة لوضع هذه الربامج وإدارتها
ُّ
ِ
الحكومات يف املنطقة عىل اتِّخاذ
ورصدها )58(.كام تش ِّجع الهيئ ُة
ما يلزم من إجراءات لضامن أن تطبق برامج الق َّنب الطبية
الخاصة بها التدابري املوضحة يف االتفاقية تطبيقاً تا ًّما ،وبخاصة
رسب
التدابري املنصوص عليها يف املادتني  23و ،28بغية منع ت ُّ
املخصص لألغراض الطبية إىل قنوات غري مرشوعة.
الق َّنب َّ
 -469وفيام يتعلق باستعامل الق َّنب ألغراض البحث العلمي،
فإ َّن جامعة املسيسيبي هي الجهة الوحيدة التي أجازت لها إدار ُة
مكافحة املخ ِّدرات إنتاج الق َّنب لتوريده للباحثني يف الواليات
املتحدة .ويف  11آب/أغسطس  ،2016أُعلن عن تغيري يف السياسة
يهدف إىل تعزيز البحث العلمي عن طريق زيادة عدد منتجي
الق َّنب املس َّجلني لدى إدارة مكافحة املخ ِّدرات واملسموح لهم
بزراعة الق َّنب وتوزيعه ألغراض البحث املأذون بها من إدارة
األغذية والعقاقري.
 -470ويف  21آذار/مارس  ،2016رفضت املحكمة العليا
يف الواليات املتحدة طلب اإلذن بإيداع صحيفة دعوى ق َّدمتها
للمحكمة واليتا نرباسكا وأوكالهوما ضد والية كولورادو بنا ًء
وسعت الواليتان
عىل تهريب الق َّنب من كولورادو إىل إقليميهام؛ َّ
امل َّدعيتان إىل الحصول عىل حكم تقريري ضد والية كولورادو
يقيض بأ َّن التعديالت التي أدخلتها عىل ترشيعاتها للسامح بإباحة
وتنظيم استعامل الق َّنب قانون ًّيا لألغراض غري الطبية يبطلها قانون
املواد الخاضعة للمراقبة االتحادي الذي يصنف الق َّنب ضمن
عقاقري الجدول األول.
 -471وعقب تقييم علمي وطبي أجرته إدارة األغذية
والعقاقري األمريكية ،بالتشاور مع املعهد الوطني لبحوث تعاطي
املخ ِّدرات ،أعلنت إدارة مكافحة املخ ِّدرات يف  11آب/أغسطس
 2016أ َّن الق َّنب غري مستوف للمعايري املقبولة حاليًّا لالستعامل
الطبي يف العالج يف الواليات املتحدة ،وأنه ال يوفِّر ح َّد السالمة
فضل عن ارتفاع مستوى
املقبول الستعامله تحت اإلرشاف الطبيً ،
قابليته إلساءة االستعامل .وبنا ًء عليه ،رفضت إدارة مكافحة
ليظل محظورا ً عىل
املخ ِّدرات عريضتني إلعادة جدولة الق َّنبَّ ،
املستوى االتحادي باعتباره ماد ًة مدرج ًة يف الجدول األول من
قانون املواد الخاضعة للمراقبة .وعىل مستوى الواليات ،وحتى
أيار/مايو  ،2016كان استعامله لألغراض غري الطبية قد أُبيح
يف أربع واليات ،هي أالسكا وكولورادو وأوريغون وواشنطن.
 -472ويف الفرتة بني أيار/مايو وأيلول/سبتمرب  ،2016منحت
لجنة مراقبة الكحوليات يف والية أوريغون  246رخص ًة لالستعامل
الرتفيهي للق َّنب ،ومن املق َّرر أن تضع الوالية قواعدها النهائية بشأن
( ((5أُبرزت تلك املتطلبات يف التقرير السنوي من الهيئة لعام 2014
(الفقرات .)227-218
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المخدرات ٢٠١٦
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

بيعه بالتجزئة وأن تبلِّغها للجهات الترشيعية بحلول  1كانون الثاين/
يناير  .2017وأصدرت شعبة مكافحة املاريوانا يف والية كولورادو
مبادئ توجيهية واجبة التطبيق عىل بيع الق َّنب املستعمل ألغراض
ترفيهية تفرض قيودا ً عىل بيعه .وتوجب هذه املبادئ وضع
ختم عىل املأكوالت املصنوعة منه يشري إىل وجود مادة
الترتاهيدروكانابينول مع عدم جواز وصف تلك املنتجات بكلمة
“حلوى” للتقليل من احتامالت تناول األطفال العريض لها .وقد
تق َّرر أن ترسي هذه املبادئ التوجيهية اعتبارا ً من  1ترشين األول/
أكتوبر  .2016وحتى  1متوز/يوليه  ،2016بلغ إجاميل عدد مؤسسات
األعامل املر َّخص لها ببيع الق َّنب يف والية كولورادو  435متجرا ً،
و 572منشأ ًة زراعيةً ،و 193مصنعاً ،و 15منشأة اختبار.
 -473ويف أيار/مايو  ،2016نرشت وزارة الصحة الكندية
إشعارا ً يف الجريدة الرسمية بشأن عزمها عىل إعادة إخضاع مادة
ثنايئ أسيتيل املورفني للرقابة مبوجب الالئحة التنظيمية ملراقبة
املخ ِّدرات كام كان معمولً به قبل التغيريات التي أدخلت يف عام
 .2013وسوف يسمح ذلك التغيري لألطباء باستعامل سبل العالج
املدعومة مبادة ثنايئ أسيتيل املورفني ملساعدة املرىض املرتهنني
للمؤث ِّرات األفيونية الذين مل يبدوا استجابة لخيارات العالج
األخرى ،كام سمح التغيري بالنظر يف طلبات بيع ثنايئ أسيتيل
املورفني الستعامله يف حاالت الطوارئ الطبية يف إطار الربنامج.

 -4الزراعة واإلنتاج والصنع واال ِّتجار
(أ)

املخدِّرات

 -474طبقاً للتقرير العاملي عن املخ ِّدرات لعام  ،2016س َّجلت
الواليات املتحدة ما نسبته  15يف املائة من مضبوطات الكوكايني
عىل مستوى العامل يف الفرتة من  2009إىل  ،2014ومل يسبقها
يف الرتتيب سوى كولومبيا .وأعلنت الواليات املتحدة عن أكرب
مضبوطات من الكوكايني يف أمريكا الشاملية عىل مدار الفرتة
 2014-2009بواقع  90يف املائة من املضبوطات يف أمريكا
الشاملية ،وتلتها املكسيك التي مثلت مضبوطاتها  8يف املائة.
 -475وظلَّت سوق الهريوين الكندية ت َستم ُّد ُج َّل إمداداتها من
الهريوين األفغاين املنشأ امله َّرب عرب باكستان ث َّم عىل طول الدرب
الجنويب ،بينام استم َّدت سوقه يف الواليات املتحدة ُج َّل إمداداتها
من الهريوين املنتج يف كولومبيا واملكسيك.
 -476وطبقاً للموجز الوطني لتقييم مخاطر الهريوين لعام
 ،2016أعلنت أجهزة إنفاذ القانون يف املدن يف مختلف أرجاء
الواليات املتحدة عن ضبط كميات أكرب من املعتاد من الهريوين.
وأظهرت بيانات نظام املضبوطات الوطني زيادة بنسبة قدرها
 80يف املائة يف مضبوطات الهريوين خالل السنوات الخمس املاضية،
إذ زادت كمية املضبوطات من أكرث من  3.7أطنان يف عام 2011
لتصل إىل  6.8أطنان يف عام  .2015ويبدو أ َّن ارتفاع مضبوطات

الهريوين يف الواليات املتحدة يعكس تنامي مع َّدالت توفُّره ،ويأيت
هذا متامشياً مع التقارير التي تفيد بزيادة تعاطي الهريوين والنمو
الرسيع يف أعداد الوفيات املرتبطة به (حيث زادت هذه الوفيات
من  3 036حال ًة يف عام  2010إىل  10 574حال ًة يف عام .)2014
 -477وأبلغت الحكومة املكسيكية عن إبادة ما يصل إىل
 26 ٠٠٠هكتار من خشخاش األفيون يف عام  ،2015مقارنة
بإبادة أكرث من  21 ٠٠٠هكتار يف عام  2014و 14 622هكتارا ً
وتبي الدراسة االستقصائية املشرتكة األوىل بني
يف عام ِّ .2013
الحكومة املكسيكية واملكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية بشأن
خشخاش األفيون ،التي أُجريت يف املكسيك ،أ َّن الحكومة قد
ق َّدرت ،بنا ًء عىل الصور الساتلية والصور الفوتوغرافية الجوية ،أ َّن
الزراعة غري املرشوعة لخشخاش األفيون هناك تراوحت مساحتها
بني  21 500هكتار و 28 100هكتار عىل مدار الفرتة من متوز/
يوليه  2014إىل حزيران/يونيه .2015
 -478ويف حزيران/يونيه  ،2016ق َّررت الحكومة الكندية حظر
الزراعة الداخلية لخشخاش األفيون ألغراض تجارية .وال يجيز
ألي تاجر مر َّخص زراع َة خشخاش األفيون أو تكثريه
هذا القرار ِّ
أو حصاده لغري األغراض العلمية.
 -479وال يزال الق َّنب أشيع املخ ِّدرات املزروعة واملنتجة
واملتَّجر بها واملستهلكة عىل نحو غري مرشوع يف أمريكا الشاملية،
وأيضاً يف مختلف أرجاء العامل ،إذ ق ِّدر عدد متعاطيه بنحو
 182.5مليون شخص عىل مستوى العامل يف عام  .2014ويف أمريكا
الشاملية ،ت ُنتج عشبة الق َّنب بشكل أسايس يف املكسيك والواليات
املتحدة ،لغرض استهالكها يف هذه املنطقة دون اإلقليمية ،فيام
تبدو الزراعة املائية لنبتات الق َّنب مركَّزة يف كندا والواليات
املتحدة .وطبقاً لربنامج إبادة/قمع زراعة الق َّنب املحيل ،تولَّت
إدارة مكافحة املخ ِّدرات إبادة زهاء  4ماليني نبتة من نبتاته
املزروعة يف األماكن املفتوحة وأكرث من  320 ٠٠٠نبتة مزروعة
يف األماكن املغلقة يف عام  .2015وبلغت قيمة املوجودات املصادرة
ما يقرب من  30مليون دوالر .وأعلنت الحكومة املكسيكية
عن إبادة أكرث من  5 700هكتار من الق َّنب يف عام 2013
وفقاً ألحدث البيانات املتاحة.
 -480وتشهد الواليات املتحدة زيادة يف املضبوطات من
الفينتانيل ،وأيضاً من أقراص الهيدروكودون أو األوكسيكودون
املزيفة التي تحتوي عىل الفينتانيل .وقد أ َّدى استهالك هذه
األقراص ،املوسومة بعالمات لتحايك األدوية املخ ِّدرة األصلية
املرصوفة بوصفات طبية ،إىل حاالت تعاطي جرعات مفرطة
وحاالت وفاة عديدة .وطبقا لنظام معلومات املخترب الجنايئ
الوطني ،فقد فحصت املختربات يف الواليات املتحدة أكرث من
 13 ٠٠٠حرز جنايئ من الفينتانيل يف عام  ،2015مبا ميثِّل زيادة
 65يف املائة عن عام  ،2014وزهاء مثانية أضعاف األحراز الجنائية
من الفينتانيل التي ت َّم فحصها يف عام .2006
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(ب) املؤ ِّثرات العقلية
 -481أعلن موظفو الجامرك يف منطقة أمريكا الشاملية
عن ضبط ما مجموعه تقريبا  32ط ًّنا من املؤث ِّرات العقلية
يف عام .2014
 -482ويف عام  ،2014هيمن امليثامفيتامني عىل أسواق
أمريكا الشاملية للمنشِّ طات األمفيتامينية .ومقارن ًة باملناطق
دون اإلقليمية األخرى ،ظلَّت أمريكا الشاملية تس ِّجل أكرب
عدد من مضبوطات امليثامفيتامني سنويًّا يف الفرتة بني عامي
 2009و .2014وطبقاً للمعلومات الواردة يف تقرير التجارة
غري املرشوعة لعام  2014الصادر عن منظمة الجامرك العاملية،
بلغت مضبوطات الواليات املتحدة ما نسبته  64يف املائة من
إجاميل عدد مضبوطات امليثامفيتامني التي س َّجلها موظفو
الجامرك .وزادت املكسيك مضبوطاتها بنسبة  1.3يف املائة
يف عام  .2014وظلَّت املركبات الربية وسيلة النقل األكرث شيوعاً
لالتِّجار يف امليثامفيتامني يف تلك السنة.
 -483ويف عام  ،2014كانت املكسيك بلد املغادرة الرئييس
لكميات امليثامفيتامني التي ضبطها موظفو الجامرك يف الواليات
املتحدة ،ويف كندا والصني بدرجة أقل ،كام كانت املكسيك أيضاً
إحدى بلدان املغادرة املهمة لعمليات التهريب يف اليابان.
 -484وقد انخفض عدد مضبوطات األمفيتامني يف عام 2014
بقدر ملحوظ مقارنة بعام  ،2013يف حني تضاعف تقريباً عدد
املضبوطات من مادة امليثيلني ديوكيس ميثامفيتامني (املعروفة باسم
“إكستايس”) يف الواليات املتحدة من عام  2013إىل عام .2014
 -485وشهدت الواليات املتحدة يف عام  2014أكرث من
 9 300واقعة متعلقة مبختربات امليثامفيتامني الرسية ومواقع
دفن مخلَّفاته ،كان النصيب األوفر منها لواليتي إنديانا وميزوري،
حيث شهدت أوالهام  1 471واقع ًة وثانيتهام  1 034واقعةً.

(ج) السالئف الكيميائية
 -486أبلغت املكسيك عن زيادة بنسبة  38يف املائة تقريباً
يف عدد املختربات الرسية التي ت َّم تفكيكها يف عام  .2015ويبدو
أ َّن السالئف الكيميائية كانت تستخدم يف املقام األول لصنع
امليثامفيتامني ،بات ِّباع أساليب تستند إىل مادة -1فينيل-2-بروبانون
( .)P-2-Pولكن عىل النقيض من السنوات السابقة ،حينام كانت
املواد األولية تتألَّف يف الغالب من اإلسرتات ومشتقات أخرى
من حمض فينيل الخل ،أخذ يشيع أسلوب جديد يف ذلك البلد
يستخدم البنزالدهايد والنيرتويثني.
 -487وميكن االطِّالع يف تقرير الهيئة لعام  2016عن تنفيذ
املادة  12من اتفاقية سنة  1988عىل استعراض شامل لحالة
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مراقبة السالئف والكيمياويات التي يكرث استخدامها يف صنع
املخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية بصفة غري مرشوعة يف املنطقة.

(د) املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية
شاغل كبريا ً للواليات
 -488باتت املؤث ِّرات النفسانية الجديدة ً
املتحدة .وطبقا لنظام معلومات املخترب الجنايئ الوطني ،زاد عدد
تبي أنها من شبائه الق َّنب االصطناعية
البالغات عن املواد التي َّ
لدى املختربات الجنائية العاملة عىل الصعيد االتحادي وعىل
مستوى الواليات والدوائر املحلية من  23بالغاً يف عام 2009
إىل  37 500بالغ يف عام  .2014كام ارتفع عدد البالغات عن
تبي أنها من الكاثينونات االصطناعية من  29بالغاً
املواد التي َّ
يف عام  2009إىل  14 070بالغاً يف  .2014وخالل السنوات القليلة
املاضية ،ح َّددت إدارة مكافحة املخ ِّدرات املئات من املخ ِّدرات
املح َّورة من مثاين فئات مختلفة عىل األقل من العقاقري.
 -489وال تزال شبائه الق َّنب االصطناعية مهيمنة عىل السوق
العاملية للمؤث ِّرات النفسانية الجديدة االصطناعية ،إذ ضُ بط منها
 32ط ًّنا .وس َّجلت أمريكا الشاملية (وعىل وجه التحديد ،الواليات
املتحدة التي بلغت مضبوطاتها  26.5ط ًّنا) أكرب الكميات
املضبوطة عىل مستوى العامل يف عام .2014
 -490وشهدت كندا انتشارا متزايدا ملادة (-4( )W-18كلورو-
-4 (-2 [-1 [-Nنيرتوفينيل)إيثيل]-2 -بيبرييدينيليدين]-بنزين
سلفوناميد) ،مبا يشمل الكميات املضبوطة يف املختربات
الرسية التي أبلغت عنها أجهزة إنفاذ القانون يف مقاطعات
ألربتا وكولومبيا الربيطانية وكيبيك .واكتُشف مؤ َّخرا ً وجود
مادة  W-18يف عينات قامت بضبطها سلطات إنفاذ القانون،
وكذلك يف عدد من حاالت تعاطي الجرعات املفرطة املميتة.
وشملت هذه املضبوطات أقراصا مزيفة ُصنعت لتبدو كعقار
األوكسيكودون الذي يُرصف بوصفة طبية ،غري أ َّن املك ِّون
الف َّعال الوحيد يف هذه األقراص كان مادة  .W-18ويف كولومبيا
الربيطانية ،كانت الكميات املصادرة من مادة  W-18مع َّدة
لالستخدام يف صنع الهريوين املزيَّف .ويف أيار/مايو ،2016
أضيفت مادة  W-18وأمالحها ومشتقاتها وإيسومرياتها
ونظائرها وأمالح مشتقاتها وإيسومرياتها ونظائرها إىل
الجدول األول من قانون املخ ِّدرات واملواد الخاضعة للمراقبة
مم ترت َّب عليه حظر إنتاجها أو حيازتها أو استريادها
يف كنداَّ ،
أو تصديرها أو االت ِّجار بها.
 -491وقد ارتفع مع َّدل بيع املستحرضات الصيدالنية املزيفة
يف السوق غري املرشوعة يف كندا والواليات املتحدة ،وبخاصة
فيام يتعلق باألقراص املزيَّفة من عقاقري “األوكسيكونتني”
(هيدروكلوريد األوكسيكودون) ،وأقراص “الزانكس” (ألربازوالم)
وأقراص “النوركو” (ثاين طرطرات الهيدروكودون) .وكانت
املؤث ِّرات األفيونية االصطناعية الجديدة املستخدمة يف هذه
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المخدرات ٢٠١٦
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

املنتجات هي الفينتانيل ونظائر الفينتانيل ،إضافة إىل املواد
()60
 W-18و U-47700و )59(AH-7921و.MT-45
 -492ومع أ َّن تقرير التجارة غري املرشوعة لعام  2014الصادر
عن منظمة الجامرك العاملية قد أشار إىل وجود اتجاه ملحوظ
يف تزايد مضبوطات الرتامادول يف بعض املناطق ،فقد انخفض
عدد ضبطياتها التي قام بها موظفو الجامرك يف الواليات املتحدة
انخفاضاً حا ًّدا يف عام  ،2014بقرابة  30يف املائة مقارنة بعام .2013
وازدادت املضبوطات من غاما-بوتريوالكتون زيادة كبرية لديها،
فقد س َّجلت الواليات املتحدة أعىل مقدار من مضبوطاتها عىل
مستوى العامل يف عام  ،2014فيام بدا أ َّن املضبوطات من نبتة
القات ( )Catha edulisقد انخفضت هناك.
 -493ويف الفرتة بني شباط/فرباير  2014ومتوز/يوليه ،2016
عرثت أجهزة إنفاذ القانون يف الواليات املتحدة عىل أكرث من
 55ط ًّنا من مادة الكراتوم (.)Mitragyna speciosa

 -5التعاطي والعالج
 -494كان االرتفاع الكبري يف تعاطي الفينتانيل من املشاكل
الكربى يف كندا ،حيث ازداد عدد الوفيات زيادة ملحوظة
يف عدد من املقاطعات .وخالل فرتة السنوات الست املمتدة من
عام  2009إىل عام  ،2014وقعت  655حالة وفاة عىل األقل ثبت
أ َّن الفينتانيل كان مرجعها أو من أسبابها .وطبقا للبيانات التي
نرشتها دائرة الوفيات (الطب الرشعي) يف كولومبيا الربيطانية،
كانت هناك  308حاالت وفاة ظاهرة بسبب تعاطي جرعات
مفرطة من املخ ِّدرات يف الفرتة من كانون الثاين/يناير إىل أيار/مايو
 ،2016بزيادة  75يف املائة عن عدد الوفيات خالل الفرتة نفسها
من عام  .2015ويف عام  ،2015شهدت ألربتا  274حالة وفاة بسبب
تعاطي جرعات مفرطة كُشف فيها تعاطي الفينتانيل ،وهو عدد
كان أعىل بقدر ملحوظ منه يف السنوات السابقة ،و 69حالة وفاة
مرتبطة بتعاطي الفينتانيل عىل مدار الشهور الثالثة األوىل من
عام  .2016ويف املقابل ،ازدادت نسبة الوفيات املرتبطة باملؤث ِّرات
األفيونية االصطناعية ،مثل الفينتانيل ونظائره يف الواليات املتحدة،
بنحو  79يف املائة من عام  2013إىل عام .2014
 -495وعالوة عىل ذلك ،أودت املؤث ِّرات األفيونية ،ومنها
الهريوين ومسكِّنات الوصفات الطبية مثل األوكسيكودون ،بحياة
أكرث من  28ألف شخص يف الواليات املتحدة يف عام  ،2014وارتفع
مع َّدل تعاطي الجرعات املفرطة بقدر ملحوظ منذ عام ،2000
وذلك طبقاً ملراكز مكافحة األمراض والوقاية منها .وقد تضاعف
( ((5أدرجت لجنة املخ ِّدرات ،مبوجب مق َّررها رقم  ،3/58مادة
 AH-7921يف الجدول األول التفاقية سنة  1961بصيغتها املعدَّلة.
( ((6أدرجت لجنة املخ ِّدرات ،مبوجب مق َّررها رقم  ،2/59مادة MT-45
يف الجدول األول التفاقية سنة  1961بصيغتها املعدَّلة.

عدد األشخاص الذين أبلغوا عن تعاطيهم الهريوين يف الوقت
الراهن يف الواليات املتحدة بنحو ثالثة أضعاف من عام 2007
إىل  .2014ويف املقابل ،تراجع مع َّدل انتشار تعاطي الكوكايني
خالل السنة السابقة بني عموم السكان بنسبة  32يف املائة
وقل عدد الوفيات املرتبطة بتعاطي
بني عامي  2006وَّ ،2014
الكوكايني بنسبة  34يف املائة بني عامي  2006و.2013
 -496وشهد متوسط العمر املتوقع عند الوالدة للسكان البيض
من أصل غري إسباين يف الواليات املتحدة انخفاضاً طفيفاً يف الفرتة
مم مثَّل تراجعاً نادرا ً إلحدى الفئات
من عام  2013إىل عام َّ ،2014
السكانية الرئيسية ،وذلك طبقاً للبيانات الجديدة الصادرة عن
مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها .ويأيت هذا االنخفاض غري
املعتاد متَّسقاً مع أبحاث أخرى ت ُظهِر أ َّن االتجاهات التصاعدية
يف حاالت االنتحار والتس ُّمم اإلدماين باملخ ِّدرات مستمرة وكبرية
مبا يكفي لزيادة مع َّدالت املرض والوفاة الناجمة عن جميع
األسباب يف منتصف العمر لتلك الفئة السكانية.
 -497وازداد عدد الوصفات الطبية التي تحتوي عىل مسكِّنات
من املؤث ِّرات األفيونية يف الواليات املتحدة أربعة أضعاف منذ
عام  .1999ويف مواجهة الزيادة املوازية لذلك يف مع َّدالت تعاطي
الجرعات املفرطة ،أصدرت مراكز مكافحة األمراض والوقاية
مبادئ توجيهية ليك يسرتشد بها أخصائيو الرعاية الصحية األولية
يف وصف املؤث ِّرات األفيونية لعالج اآلالم املزمنة .وأثناء اليوم
الوطني السرتداد عقاقري الوصفات الطبية ،جمعت إدارة مكافحة
املخ ِّدرات عقاقري بلغ إجاميل وزنها نحو  447ط ًّنا يف جميع
الواليات الخمسني .و ُجمعت أكرب كميات من العقاقري من واليات
تكساس وكاليفورنيا وويسكونسن وإلينوي وماساتشوستس.
 -498وطبقاً للبيانات الصادرة مؤ َّخرا ً من مراكز مكافحة
األمراض والوقاية منها ،سجلت الوفيات املرتبطة بالتهاب الكبد
من النوع  Cرقامً قياس ًّيا غري مسبوق يف الواليات املتحدة يف
عام  2014بواقع  19 659حالة وفاة .وتشري البيانات كذلك إىل
ظهور موجة جديدة من حاالت العدوى بني متعاطي املخ ِّدرات
بالحقن ،وتضاعف عدد هذه الحاالت منذ عام .2010
 -499وبلغ مع َّدل انتشار تعاطي الكيتامني خالل السنة السابقة
بني طلبة الصف الثاين عرش (من س ِّن  17أو  18سن ًة تقريباً)  1.5يف
املائة يف عام  2014يف الواليات املتحدة .وأبلغت كندا بأ َّن نسبة
تعاطي الكيتامني خالل السنة السابقة بني الشباب من س ِّن 15
أو  16سن ًة يف عام  2011-2010بلغت  1.1يف املائة.
 -500ويف كندا ،كان الق َّنب أشيع املخ ِّدرات املتعاطاة عىل نحو
غري مرشوع ،ومن بعده الكوكايني واملهلوسات و“اإلكستايس”.
كام ال يزال الق َّنب أشيع املخ ِّدرات املتعاطاة يف الواليات
املتحدة واملكسيك.
 -501وأوضحت نتائج دراسة رصد املستقبل االستقصائية
لعام  2015بشأن طلبة املدارس الثانوية وطلبة الجامعات
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والشباب وجود اتجاه مرتاجع يف تعاطي عدد من املواد بني
طلبة املدارس الثانوية يف الواليات املتحدة ،مبا يف ذلك املسكِّنات
األفيونية املرصوفة بوصفات طبية وشبائه الق َّنب االصطناعية،
وانخفاض طفيف يف تعاطي “اإلكستايس” واملستنشقات وثنايئ
إيثيالميد حمض الليرسجيك (.)LSD
 -502ويف املكسيك ،أُبلغ بأ َّن مع َّدل انتشار تعاطي الق َّنب
بني الطلبة بلغ  11.6يف املائة يف املناطق الحرضية و 5.2يف املائة
يف املناطق الريفية يف عام  .2014ويف حني تقل مع َّدالت االستهالك
هذه عن نظرياتها يف الواليات املتحدة وكندا يف عام  ،2014فقد
كان مع َّدل تعاطي الكوكايني بني طلبة املدارس العليا املبلَّغ عنه
يف املكسيك مشابهاً ملا هو عليه يف الواليات املتحدة.
 -503ويف الواليات املتحدة ،تُظهر البيانات الحديثة الصادرة
من الواليات التي أباحت استعامل الق َّنب قانون ًّيا لألغراض
غري الطبية زيادة يف تعاطي الق َّنب .كام يشري تقرير املخ ِّدرات
املؤشات السلبية للصحة
العاملي  2016إىل وجود ارتفاع يف ِّ
والسالمة العامة ،مبا يف ذلك عدد مرات دخول غرفة الطوارئ
وحاالت دخول املستشفيات وحوادث الطرق والوفيات املرتبطة
بتعاطي الق َّنب .وقد تراجع عدد املقبوض عليهم بسبب الق َّنب
والقضايا املرتبطة بالق َّنب وحاالت اإلحالة من نظام العدالة
الجنائية للعالج من تعاطي الق َّنب.
 -504ونُرش مؤ َّخرا ً عدد من التقارير عن تعاطي الق َّنب بني
الشباب يف الواليات املتحدة ،وبخاصة يف والية كولورادو عقب
إباحته قانونيًّا .غري أ َّن البيانات وتحليالتها تختلف باختالف
التقارير .وتشري دراسة رصد املستقبل االستقصائية لعام 2015
بشأن طلبة الجامعات والشباب إىل أ َّن مع َّدالت االنتشار
الوطنية لتعاطي الق َّنب/الحشيش خالل الشهر السابق بني طلبة
الصف الثامن وطلبة الصف العارش وطلبة الصف الثاين عرش
(ممن ترتاوح أعامرهم بني  12و 17سن ًة تقريباً) كانت 6.5
و 14.8و 21.3يف املائة عىل التوايل .وطبقاً للدراسة االستقصائية
الوطنية لتعاطي املخ ِّدرات والصحة لعام  ،2015فإ َّن ما نسبته
 7يف املائة من املراهقني الذين ترتاوح أعامرهم بني 12
و 17سن ًة تعاطوا الق َّنب خالل الشهر السابق يف الواليات
املتحدة يف عام .2015
 -505ويوضِّ ح التقرير الخاص مبناطق االت ِّجار الكثيف
باملخ ِّدرات يف جبال رويك ،الذي يتناول تأثري إباحة الق َّنب قانون ًّيا
يف كولورادو ،واملنشور يف كانون الثاين/يناير  ،2016أ َّن مع َّدل
تعاطي الق َّنب قانون ًّيا خالل الشهر السابق بني الشباب الذين
ترتاوح أعامرهم بني  12و 17سن ًة يف كولورادو زاد بنسبة  20يف
املائة خالل فرتة العامني  2014-2013املاضيني منذ أن أباحت
كولورادو قانون ًّيا استعامل الق َّنب لألغراض غري الطبية وهو
مع َّدل يزيد بنحو  74يف املائة عن املتوسط الوطني (الذي بلغ
 7.22يف املائة خالل تلك الفرتة).
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 -506ويف املقابل ،انتهت الخالصة الوافية للدراسة البحثية
التي أُجريت عن صحة األطفال يف كولورادو إىل أ َّن مع َّدل
تعاطي الق َّنب حاليًّا بني طلبة املدارس الثانوية بلغ  21.2يف
املائة يف عام ( 2015بعد أن كان  19.7يف املائة يف عام .)2013
وال يختلف متوسط تعاطي الق َّنب حال ًّيا بني طلبة املدارس
الثانوية يف عام  2015اختالفاً كبريا ً عن املتوسط الوطني ،والذي
بلغ طبقاً لهذا التقرير  21.7يف املائة.
 -507وقد قارنت دراسة حديثة بني مع َّدل انتشار تع ُّرض
األطفال لخطر الق َّنب يف مستشفيات األطفال ومراكز السموم
اإلقليمية يف كولورادو قبل إباحة استعامل الق َّنب قانونيًّا لألغراض
غري الطبية يف الوالية وبعده .وخلصت الدراسة إىل أنه بعد عامني
من اإلباحة القانونية ازدادت حاالت تع ُّرض األطفال لخطر
الق َّنب يف كولورادو ،حيث ارتفعت من  9حاالت يف عام 2009
إىل  47حال ًة يف عام  2015يف مراكز السموم اإلقليمية ،ومن حالة
واحدة يف عام  2009إىل  16حال ًة يف عام  2015يف مستشفيات
وتبي أ َّن تناول املنتجات املع َّدة لألكل كان
األطفال يف الواليةَّ .
()61
املصدر الرئييس للتع ُّرض.
 -508ونظرا ً إىل تفاوت نتائج التحاليل املنشورة يف مختلف
التقارير الخاصة بتعاطي الق َّنب ،ال يزال من األهمية مبكان
للحكومات إجراء عملية رصد موثوقة عىل جميع املستويات،
لفهم اتجاهات تعاطي الق َّنب واملخاطر الصحية التي قد ترتبط
به واملساعدة يف قياس تأثري مختلف السياسات املطبقة يف بلدان
منطقة أمريكا الشاملية.

أمريكا الجنوبية
 -١التط ُّورات الرئيسية
 -509تواصلت املناقشات يف أمريكا الجنوبية بشأن استعراض
السياسات املعنية باملخ ِّدرات ،وخصوصاً فيام يتعلق بإباحة
وتنظيم تعاطي الق َّنب قانون ًّيا لألغراض الطبية وغري الطبية،
يف الوقت الذي استمرت فيه معاناة املنطقة من مشاكل زراعة
املحاصيل غري املرشوعة عىل نطاق واسع واالت ِّجار باملخ ِّدرات.
وقد اعتمدت بلدان ع َّدة يف املنطقة تعديالت ترشيعية؛
ولكن مل يت َّم التأكُّد بع ُد من مدى امتثالها لالتفاقيات الدولية
الخاصة باملخ ِّدرات.
 -510ويف كولومبيا ،وقَّعت الحكومة والقوات املسلحة الثورية
الكولومبية عىل اتفاق سالم يف  26أيلول/سبتمرب  .2016ورفض
املص ِّوتون الكولومبيون ،خالل استفتاء وطني أجري يف  2ترشين
(G.S. Wang and others, “Unintentional pediatric exposures ((6
to marijuana in Colorado, 2009-2015”, JAMA Pediatrics, vol. 170,
).No. 9 (2016
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المخدرات ٢٠١٦
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

األول/أكتوبر  ،2016هذا االتفاق .ث َّم وقِّع عىل اتفاق منقَّح
يف ترشين الثاين/نوفمرب  .2016وواحد من بني أركان اتفاق السالم
هو الفصل املتعلق مبشكلة املخ ِّدرات غري املرشوعة .وإ َّن الهيئة
عىل استعداد لدعم السلطات ،يف نطاق واليتها ،فيام يتعلق
بتنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.
 -511ووضعت الدول آليات إقليمية لضامن بناء قدرات
قانونية ومؤسسية متسقة ملعالجة املسائل املتعلقة بإنفاذ القانون
ومراقبة الحدود .ومع ذلك ،فإ َّن الحدود املليئة بالثغرات وأنشطة
إنتاج املخ ِّدرات واالت ِّجار بها بصفة غري مرشوعة والجرائم األخرى
تفش الفساد وعدم قدرة نظم العدالة
ذات الصلة ،إىل جانب ِّ
الجنائية عىل تقديم الجناة إىل العدالة ،كلها عوامل ساهمت
يف تدويل خطر االت ِّجار باملخ ِّدرات يف املنطقة.
 -512وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،ارتفع مع َّدل انتشار
تعاطي الكوكايني يف املنطقة بدرجة حا َّدة.

 -2التعاون اإلقليمي
 -513يتواصل العمل عىل تعزيز التعاون الدويل من خالل
املبادرات اإلقليمية وزيادة التعاون بني البلدان يف املنطقة وغري
ذلك من الجهود .ووضعت منظمة الدول األمريكية آليات إقليمية
تتيح لدولها األعضاء التعاون عىل وضع سياسات وتنفيذ عمليات
ملعالجة املسائل املتعلقة مبراقبة املخ ِّدرات .ويرتكَّز التعاون
يف إطار منظمة الدول األمريكية عىل الالمركزية يف السياسات
املتعلقة باملخ ِّدرات ،وإنشاء إطار مؤسيس قوي ،ومواصلة الحوار
حول بدائل السجن يف الجرائم املتعلقة باملخ ِّدرات ،وإعادة
اإلدماج االجتامعي ملرتكبي جرائم املخ ِّدرات.
 -514وظلَّت مشكلتا الجرمية املنظَّمة عرب الوطنية واالت ِّجار
باملخ ِّدرات محور الرتكيز والتعاون عىل الصعيد اإلقليمي ،مبا يف ذلك
منطقة املثلَّث الحدودي بني األرجنتني والربازيل وباراغواي ،ومع
جامعة دول األنديز .ففي إطار اللجنة املشرتكة بني بريو وكولومبيا
املعنية باملخ ِّدرات ،عىل سبيل املثالُ ،عقد اجتامع ثنايئ يف بوغوتا،
يف أيار/مايو  ،2016كان موضوعه “اسرتاتيجيات مراقبة املخ ِّدرات:
املخ ِّدرات الطبيعية أو االصطناعية ،واملخ ِّدرات املستج َّدة،
والسالئف واملواد الكيميائية” .ويف متوز/يوليه ُ ،2016عقدت حلقة
العمل التنسيقية األوىل للدراسة الوبائية الثالثة ملنطقة األنديز
بشأن تعاطي املخ ِّدرات بني طالب الجامعات يف كيتو .وسوف
تق ِّدر الدراسة حجم استهالك املخ ِّدرات ومخاطرها الرئيسية
وعوامل الوقاية .ويف حزيران/يونيه  ،2016أعلنت دولة بوليفيا
املتع ِّددة القوميات مبادرة مشرتكة مع الربازيل وبريو إلنشاء مركز
استخبارات رشطية ملكافحة االت ِّجار باملخ ِّدرات بني البلدان الثالثة.
 -515ويجري تنفيذ أحد مشاريع االتحاد األورويب يف إكوادور
وبوليفيا (دولة-املتع ِّددة القوميات) وبريو وكولومبيا ،ملواجهة

الطلب غري املرشوع عىل املخ ِّدرات ،وتبلغ تكلفة املرشوع
 6.5ماليني يورو.
 -516كام نظَّم مرشو ُع التخاطب بني املطارات ،التابع ملكتب
األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،الدور َة التدريبية
املتخصصة األوىل ملوظفي إنفاذ القانون عىل التشارك يف أساليب
ِّ
مكافحة االتِّجار باملخ ِّدرات ،وتحديد سامت املخاطر املتعلقة
بالركَّاب ،وتزوير الوثائق .وقد ُعقدت الدورة التدريبية يف بوينس
آيرس يف الفرتة من  25كانون الثاين/يناير إىل  5شباط/فرباير
الربنامج الدويل
 .2016ويف الربازيل ،تنفِّذ إدارة الرشطة االتحادية
َ
للتعاون بني أجهزة الرشطة يف املطارات ،الذي يركِّز عىل التعاون
الدويل يف مجال مكافحة تهريب املخ ِّدرات يف املطارات.
 -517ويف آذار/مارس  ،2016أُجريت مناقشات بخصوص اتفاق
بشأن الحوار السيايس والتعاون بني االتحاد األورويب وجامعة
دول األنديز ،وسوف يركِّز االتفاق عىل الوقاية من تعاطي
املخ ِّدرات عن طريق تنظيم حمالت إعالمية بشأن اآلثار الضارة
للمخ ِّدرات ،إىل جانب التص ِّدي ألنشطة الزراعة غري املرشوعة
ملحاصيل املخ ِّدرات وإنتاج املخ ِّدرات وتجهيزها واالت ِّجار بها
وترسيب السالئف الكيميائية.
 -518ويف نيسان/أبريل  ،2016اعتمد مجلس االتحاد األورويب
اتفاق التعاون االسرتاتيجي بني مكتب الرشطة األورويب
(اليوروبول) والربازيل .ويهدف هذا االتفاق إىل دعم وتعزيز
املختصة يف الربازيل والدول األعضاء
التعاون بني السلطات
َّ
يف االتحاد األورويب عىل منع الجرائم الخطرية ومكافحتها.
 -519ويف أيار/مايو  ،2016حرض ممثِّلون من بوليفيا (دولة-
املتع ِّددة القوميات) وبريو االجتامع الخامس للجنة املشرتكة
املعنية بالتعاون يف مجال التنمية البديلة ومكافحة االت ِّجار
باملخ ِّدرات وتعاطيها .ووقَّع البلدان عىل اتفاقات بشأن
اسرتاتيجيات عملياتية للتعاون بني أجهزة الرشطة.
 -520ويف حزيران/يونيه  ،2016عقدت بوليفيا (دولة-املتع ِّددة
القوميات) والربازيل االجتامع التاسع للجنة املشرتكة املعنية
باملخ ِّدرات والجرائم ذات الصلة .وقد اتُّفق عىل ات ِّخاذ إجراءات
مشرتكة ،تتض َّمن تبادل املعلومات ،والتدريب املهني ،ورصد زراعة
شجريات الكوكا .كام أنشأت دولة بوليفيا املتع ِّددة القوميات
نقاط اتصال رسمية مع الربازيل وبريو من أجل تبادل املعلومات
بشأن املسائل املتعلقة مبراقبة املخ ِّدرات من خالل قنوات آمنة.
 -521و َعقَد برنامج التعاون بني أمريكا الالتينية والكاريبي
واالتحاد األورويب بشأن السياسات املعنية باملخ ِّدرات
( )COPOLADمؤمتره السنوي األول ،حول موضوع “من
االستدالل إىل املامرسة :التح ِّديات يف مجال السياسات املعنية
باملخ ِّدرات” ،يف الهاي وذلك يومي  14و 15حزيران/يونيه
 .2016وتبادل املشاركون خرباتهم فيام يتعلق بتبادل املعلومات
املختصة املسؤولة عن
والتنسيق والتعاون بني السلطات
َّ

الفصل الثالث  -تحليل الوضع العالمي

السياسات املعنية باملخ ِّدرات يف االتحاد األورويب ومجموعة دول
أمريكا الالتينية والكاريبي.

 -3الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية
التوصل إىل اتفاق لوقف
 -522يف حزيران/يونيه  ،2016ت َّم
ُّ
إطالق النار بني الحكومة الكولومبية والقوات املسلَّحة الثورية
الكولومبية .ويف  26أيلول/سبتمرب  ،2016وقَّع الطرفان عىل
اتفاق سالم إلنهاء نزاع مسلَّح دام  52عاماً يف هذا البلد ،مخلِّفاً
 7.2ماليني ضحية مس َّجلة .وتعلَّق أحد أركان االتفاق مبسائل
املخ ِّدرات والجرائم ذات الصلة ،وخصوصاً التنمية البديلة ،وخفض
الطلب عىل املخ ِّدرات ،ومراقبة سالئف املخ ِّدرات ،ونزع ملكية
املوجودات ومكافحة الجرمية املنظَّمة وغسل األموال والفساد.
وقد ُرفض هذا االتفاق يف االستفتاء الذي عقد يف  2ترشين األول/
أكتوبر  .2016ث َّم وقِّع عىل اتفاق منقَّح يف ترشين الثاين/نوفمرب
 .2016وتواصل الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات حوارها اإليجايب
واملثمر مع السلطات يف كولومبيا .والهيئة مستعدة دامئاً ملعاونة
السلطات عىل تنفيذ االتفاق يف نطاق الوالية املسندة إليها بشأن
تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.
 -523وبعد أن أدركت الحكومة األرجنتينية الصعوبات البالغة
التي تواجهها يف مراقبة املخ ِّدرات ،اتبعت ،يف كانون األول/
ديسمرب  ،2015نهجاً جديدا ً يف التص ِّدي ملشكلة املخ ِّدرات يهدف
إىل تحقيق التكامل والتنسيق بني الجهود املبذولة عىل الصعيدين
الوطني والدويل يف هذا الشأن ،مع الرتكيز عىل حقوق اإلنسان
وتوسيع دائرة االستفادة من خدمات الصحة العامة وبرامج
الوقاية من تعاطي املخ ِّدرات .ويف  21كانون الثاين/يناير ،2016
اعتمدت األرجنتني املرسوم رقم  ،2016/228الذي يقيض بإنشاء
مسؤول عن
مجلس وزاري وطني لشؤون األمن البرشي يكون
ً
تطبيق السياسات الوطنية ملراقبة املخ ِّدرات وتنسيقها عىل الصعيد
الوطني .ويهدف املرسوم ،ضمن جملة أمور ،إىل تعزيز حامية
املجال الجوي الوطني عن طريق طلب توسيع نطاق التغطية
الرادارية ،بدءا ً من مناطق الحدود املع َّرضة للمخاطر ،وإجازة
اعرتاض الطائرات التي يُشتبه يف استخدامها لتهريب املخ ِّدرات
وإسقاطها .ويف آذار/مارس  ،2016أبلغت الحكومة الهيئة بأنها
بصدد إعادة تفعيل الشبكات واملؤسسات القامئة عىل مستوى
املقاطعات والبلديات ،كاملجالس املحلية والبلدية املعنية مبراقبة
املخ ِّدرات ،بهدف إجراء دراسات استقصائية وطنية حول تعاطي
املخ ِّدرات ،ضمن أهداف أخرى .ويف  30آب/أغسطس ،2016
أطلقت الحكومة خطة وطنية شاملة للتص ِّدي ملشكلة مراقبة
املخ ِّدرات يف هذا البلد ،كام أصدرت املرسوم رقم 2016/360
بشأن إنشاء برنامج التنسيق الوطني ملكافحة غسل األموال.
 -524ويف دولة بوليفيا املتع ِّددة القوميات ،استُعرضت تدابري
ترشيعية جديدة لتحل محل القانون رقم  1008املؤ َّرخ  19متوز/
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يوليه 1988؛ ولدى اعتامد مرشوع القانون رقم  2016/41الخاص
املناطق التي سوف يسمح
بأوراق الكوكا ،سوف تح ِّدد أحكامه
َ
فيها بزراعة شُ جريات الكوكا املرشوعة يف إطار التحفُّظ البوليفي
عىل اتفاقية سنة  ،1961وسوف يح ِّدد نطاقات زراعتها لكل
ينص مرشوع القانون رقم  2016/213الخاص
منطقة .وسوف ُّ
باملواد الخاضعة للمراقبة وعقوبات الجرائم املتعلقة باملخ ِّدرات
كالتنصت عىل املكاملات الهاتفية
عىل األخذ بوسائل جديدة
ُّ
فضل عن وضع قامئة
ودفع أموال للمخربين مقابل خدماتهمً ،
منقَّحة بالسالئف الكيميائية الخاضعة للمراقبة ،كام سوف يسمح
باعرتاض الطائرات املجهولة الهوية التي يشتبه يف استخدامها
يف تهريب املخ ِّدرات وإسقاطها .وسوف يتيح مرشو ُع قانون بشأن
مصادرة املوجودات التح ُّف َظ عىل املوجودات املتعلقة بجرائم
املخ ِّدرات واإلثراء غري املرشوع ومصادرتها ونزع ملكيتها،
ث َّم استخدامها يف متويل أنشطة مكافحة املخ ِّدرات.

 -525وأُبلغ بأ َّن حكومة دولة بوليفيا املتع ِّددة القوميات تضع
إطارا ً اسرتاتيجيًّا جديدا ً للفرتة  ،2020-2016تو َّخت فيه سلسلة
من التد ُّخالت للمساهمة يف تحقيق األهداف ذات األولوية
للبلد فيام يتعلق بالعدالة الجنائية ومكافحة األنشطة املتصلة
باملخ ِّدرات والجرمية والفساد واإلرهاب .وت ُبنى االسرتاتيجية
عىل أربع دعائم ،هي :خفض العرض ،وخفض الطلب ،والتص ِّدي
ألي تجاوز للنطاق املسموح به لزراعة شجريات الكوكا ،والتشارك
ِّ
يف املسؤولية الدولية.

 -526ويف عام  ،2016تع َّهد االتحاد األورويب بالت ُّربع مببلغ قدره
 60مليون يورو عىل مدى أربع سنوات لدعم تنفيذ االسرتاتيجية
الوطنية ملكافحة االت ِّجار باملخ ِّدرات يف دولة بوليفيا املتع ِّددة
القوميات بسبل مختلفة من بينها الح ُّد من تجاوز نطاق زراعة
شجريات الكوكا .ويتض َّمن الربنامج دعم االتحاد األورويب لجهود
الحكومة الوطنية يف مكافحة املخ ِّدرات واإلسهام يف بناء القدرات
التقنية لقوات الرشطة الوطنية مبساعدة من نظرياتها األوروبية.
 -527ويف  7كانون األول/ديسمرب  ،2015اعتمدت شييل املرسوم
ونص
رقم  ، 84الذي يسمح بصنع األدوية املشتقة من الق َّنبَّ .
يتول معهد الصحة العامة املسؤولية عن
املرسوم أيضاً عىل أن َّ
مراقبة استخدام الق َّنب يف صنع املنتجات الصيدالنية لالستهالك
البرشي .ومن املتوقَّع جمع أول محصول للق َّنب يستخدم ملثل
هذا الغرض يف آذار/مارس  .2016ويف متوز/يوليه  ،2016نظر
الربملان يف مرشوع قانون لنزع الصفة الجرمية عن استهالك
الق َّنب وزراعته ألغراض االستعامل الشخيص الطبي وغري الطبي.
 -528ويف كانون األول/ديسمرب  ،2015أصدرت الحكومة
الكولومبية املرسوم رقم  ،2467الذي يسمح بزراعة الق َّنب وإنشاء
سوق مرشوعة لتسويقه لألغراض الطبية والعلمية .ويُعفى َمن
يزرع عددا ً من نبتات الق َّنب ال يجاوز العرشين من أجل االستهالك
الطبي الشخيص إىل الحصول عىل ترخيص .ولكن قد يؤ ِّدي هذا
اإلعفاء إىل ترسيب الق َّنب إىل سوق االتِّجار غري املرشوع .وال يبيح
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المخدرات ٢٠١٦
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

النظام القانوين الذي استحدثه املرسوم رقم  2467زراعة الق َّنب
وحيازته ورشاءه الستعامله لألغراض غري الطبية .ووزارة الصحة
املختصة املنوط بها تطبيق التعديل الترشيعي
هي الجهة الوطنية
َّ
املذكور ،يف حني أ َّن الهيئة الوطنية ملكافحة املخ ِّدرات هي الجهة
املعنية بإصدار الرتاخيص .وتتحمل وزارة الصحة أيضاً املسؤولية
عن اإلذن باستعامل الق َّنب لألغراض الطبية والعلمية ،أ َّما وزارة
تتول رصد مناطق زراعته ،جنباً
الزراعة والتنمية الريفية ،فهي َّ
إىل جنب مع املجلس الوطني ملكافحة املخ ِّدرات ووزارة الصحة.
وقد أصدرت وزارة الصحة القرار  2016/1816يف  12أيار/مايو
 2016بشأن منح تراخيص إنتاج وصنع مشتقات الق َّنب.

للرقابة والتي تخضع للوائح التنظيمية الصحية من خالل املرسوم
السامي رقم  ،023-2001-SAوهي ت ُع ُّد حاليًّا مرشو َع تعديل
للسامح بإضافة املؤث ِّرات العقلية الجديدة الخاضعة للرقابة
الوطنية إىل قامئة املواد الخاضعة للمراقبة .ويف حزيران/يونيه
 ،2016وافق مجلس النواب يف بريو عىل املرسوم الترشيعي
رقم  ،1241الذي يعهد إىل املديرية التنفيذية ملكافحة املخ ِّدرات
التابعة للرشطة الوطنية يف بريو باملسؤولية عن إجراء تحقيقات
ودراسات بشأن ع َّدة أمور من بينها استعامل املواد الكيميائية يف
إنتاج املخ ِّدرات غري املرشوعة ،ودروب تهريب املخ ِّدرات واملواد
املستعملة يف تحويل أوراق الكوكا إىل هيدروكلوريد الكوكايني.

 -529ويف آذار/مارس  ،2016أصدرت حكومة إكوادور املرسوم
التنفيذي رقم  ،2016/951الذي يتض َّمن أحكاماً جديدة بشأن
وينص عىل عقوبات جديدة بشأن
اإلطار املؤسيس لذلك البلدُّ ،
حيازة واستهالك العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية .وأناط
املرسوم اللجنة املشرتكة بني املؤسسات باملسؤولية عن اإلدارة
املركزية للمعلومات الخاصة بالسياسات العامة للمخ ِّدرات.
وأنشأ املرسوم مؤسسة أخرى ،هي األمانة التقنية للمخ ِّدرات،
محل الهيئة الوطنية ملراقبة العقاقري املخ ِّدرة
تحل َّ
التي سوف ُّ
واملؤث ِّرات العقلية يف تح ُّمل املسؤولية عن السياسات املعنية
باملخ ِّدرات وتنظيم ورصد الزراعة املرشوعة للمواد الخاضعة
للمراقبة وإنتاجها وبيعها وتوزيعها وإعادة استعاملها واستريادها
وتصديرها .وشملت عملية إعادة الهيكلة اإلدارية أيضاً اعتبار
الهيئة الوطنية للصحة السلطة التنظيمية والرقابية الوطنية
املختصة يف هذا الشأن .وقد ُخ ِّولت أيضاً صالحي َة تحديد عتبات
َّ
جديدة لحيازة العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية ألغراض
االستعامل الشخيص.

 -533وواصلت فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية يف
منطقة الكاريبي تقييم البلدان يف تلك املنطقة دون اإلقليمية؛
ففي ترشين الثاين/نوفمرب  2015صدر تقرير عن سورينام تضمن
معلومات عن التح ِّديات التي يواجهها ذلك البلد يف التص ِّدي
لغسل األموال .ويف حزيران/يونيه  2016اعرتفت فرقة العمل بأ َّن
سورينام قد أحرزت تق ُّدماً كبريا ً يف تحسني نظامها املعني مبكافحة
غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،وأشارت إىل أ َّن هذا البلد قد وضع
اإلطار القانوين والتنظيمي للوفاء بالتزاماته يف خطة العمل املتفق
عليها فيام يتعلق بتدارك أوجه القصور االسرتاتيجية املستبانة.

 -530وأق َّرت إكوادور قانون منع عمليات غسل األموال
ومتويل الجرمية وكشفها واستئصالها يف متوز/يوليه  .2016ويح ِّدد
القانون رقم  16/47أشكال املشاركة يف غسل األموال وإجراءات
اسرتداد املوجودات املتأت ِّية نتيجة لتلك الجرمية.
 -531وع َّدلت بريو ،يف أيلول/سبتمرب  ،2015قانو َن العقوبات
بغية تعزيز اللوائح التنظيمية والعقوبات املتعلقة بترسيب
السالئف .ومن الظروف املشددة للعقوبة عىل جرائم ترسيب
املواد الكيميائية أن يكون مرتكبها من األشخاص املعتمدين
املسموح لهم باستعامل املواد الكيميائية الخاضعة للمراقبة.
 -532ويف كانون الثاين/يناير  ،2016طبقت بريو القانون رقم
 2015/30339بشأن رصد املجال الجوي الوطني وحاميته ،الذي
يجيز إرغام الطائرات املدنية التي تدخل املجال الجوي لبريو دون
إذن عىل الهبوط .وكان الغرض املعلن إلقرار القانون هو تعزيز
الوالية القضائية الدستورية للحكومة يف الدفاع عن السيادة
الوطنية ،وحامية الشعب من التهديد الخطري الذي يشكِّله االت ِّجار
باملخ ِّدرات عىل أمنه .كام استعرضت الحكومة اللوائح املنظِّمة
للعقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية وغريها من املواد الخاضعة

 -534ويف  20كانون األول/ديسمرب  ،2013أصدرت أوروغواي
القانون رقم  ،172/19الذي أنشأ إطارا ً قانونيًّا يرسي عىل نظم
الرقابة واللوائح التنظيمية التي تفرضها الدولة عىل استعامل
الق َّنب يف غري األغراض الطبية والعلمية .وأنشأت أوروغواي
ثالث قنوات قانونية ملن يرغب من األفراد الحصول عىل
الق َّنب لالستعامل غري الطبي أي :الزراعة املنزلية ولدى النوادي
االجتامعية وصيدليات التجزئة املس َّجلة .ويف آذار/مارس
سجل للصيادلة الراغبني
 ،2016افتتحت حكومة أوروغواي
ًّ
يف بيع الق َّنب ،وميكن لكل مستعمل مس َّجل رشاء ما يصل إىل
 40غراماً من الق َّنب شهريًّا (تبلغ نسبة تركيزه  15يف املائة
من مادة الترتاهيدروكانابينول) للفرد من الصيدليات املس َّجلة.
وإضافة إىل البيع من خالل الصيدليات ،يسمح القانون لكل أُرسة
معيشية بالتس ُّجل يف السجل من أجل السامح لها بزراعة ست
نبتات ق َّنب فقط .وقد وقَّع معهد تنظيم ومراقبة الق َّنب ،وهو
الجهة املكلَّفة برصد وتنظيم إنتاج الق َّنب وبيعه يف أوروغواي،
عىل اتفاق مع رابطة الصيدليات يح ِّدد رشوط بيع الق َّنب .وتشري
ترصيحات مسؤويل الرشطة يف أوروغواي إىل أ َّن االت ِّجار بالق َّنب
ظل عىل حاله دومنا تغيري ،وأ َّن الجامعات اإلجرامية املنظَّمة
قد َّ
رمبا استفادت من الفرتة املمهدة إىل إنشاء نظام صيدليات
البيع بالتجزئة .ويف أيلول/سبتمرب  ،2016أي بعد عامني من َس ِّن
القانون ،ال تزال أجزاء أساسية من نظام التوزيع معلَّقة.
جميع الحكومات إىل
 -535وتو ُّد الهيئ ُة ،من جديد ،أن تن ِّبه
َ
أنَّ التدابري التي تسمح باالستعامل غري الطبي للق َّنب تخالف
أحكام االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ رات ،وعىل وجه التحديد
الفقرة (ج) من املادة  ،4واملادة  36من اتفاقية سنة 1961

الفصل الثالث  -تحليل الوضع العالمي

بصيغتها املعدَّلة بربوتوكول سنة  ،1972والفقرة ( 1أ) من
املادة  3من اتفاقية سنة  .1988وتؤكِّد الهيئة مجدَّ داً أنَّ قرص
استعامل املواد الخاضعة للرقابة عىل األغراض الطبية والعلمية
هو مبدأ أسايس من مبادئ اإلطار القانوين للمراقبة الدولية
أي استثناء.
للمخدِّ رات ال يقبل َّ
 -536وكذلك تو ُّد الهيئ ُة أن تو ِّجه انتباه جميع الحكومات
إىل موقفها السابق الذي مفاده أنَّ زراعة األشخاص الق َّنب
ألغراض طبية ال ي َّتسق مع اتفاقية سنة  1961بصيغتها املعدَّ لة؛
إذ إنه يزيد من احتامالت ترسيب الق َّنب ومن مخاطر أخرى.
وبرامج الق َّنب الطبية جميعها يجب أن توضع وتنفَّذ تحت
السلطة الكاملة للدولة املعنية ،وفقاً للرشوط املنصوص عليها
يف املادتني  23و 28من تلك االتفاقية.

 -4الزراعة واإلنتاج والصنع واال ِّتجار
(أ)

املخدِّرات

 -537تثري كميات الق َّنب املضبوطة يف املنطقة شواغل خطرية
بشأن االتجاهات السائدة يف زراعة نبتة الق َّنب غري املرشوعة
ويف إنتاج الق َّنب واستهالكه واالت ِّجار به يف املنطقة .وخالل الفرتة
املشمولة بالتقرير ،قُ ِّدمت معلومات بشأن مضبوطات مختلفة
من عشبة الق َّنب يف بلدان أمريكا الجنوبية؛ ففي أوروغواي،
تشري أحدث دراسة استقصائية (أجريت يف عام  )2014إىل أ َّن
مضبوطات عشبة الق َّنب املبلَّغ عنها وصلت إىل  1 457ط ًّنا،
يف حني بلغت مضبوطات عشبة الق َّنب التي ذكرتها باراغواي
وكولومبيا واألرجنتني وجمهورية فنزويال البوليفارية  510أطنان
و 247ط ًّنا و 206أطنان و 26ط ًّنا ،عىل التوايل.
 -538وخالل الفرتة  ،2014-2009أُشري إىل كولومبيا وباراغواي
باعتبارهام بلدين من بلدان املصدر الرئيسية لعشبة
الق َّنب املوجودة يف أسواق املخ ِّدرات غري املرشوعة .وت ُق َّدر
املساحة املزروعة بنبتة الق َّنب غري املرشوعة يف باراغواي
بنحو  2 783هكتارا ً ،ويق َّدر أ َّن كل هكتار ميكن أن ينتج
 3 ٠٠٠كيلوغرام من الق َّنب .وقد أبلغت حكومة باراغواي بأنها
أبادت أكرث من  12.1مليون نبتة ق َّنب يف عام .2015
 -539وما زالت أمريكا الجنوبية املورد الوحيد للكوكايني
يف أسواق تعاطي املخ ِّدرات يف سائر أرجاء العامل ،ومن ث َّم،
ظلَّت تستأثر مبعظم مضبوطات الكوكايني العاملية .وقد زادت
املساحة العاملية املزروعة بشجرية الكوكا يف عام  2014نتيجة
املخصصة لزراعة
لزيادتها الحادة يف كولومبيا ،يف حني أ َّن املساحة َّ
شجرية الكوكا غري املرشوعة يف دولة بوليفيا املتع ِّددة القوميات
قد تراجعت وفق ما ذكره املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية.
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 -540كام ازدادت املساحة اإلجاملية املزروعة بشجرية الكوكا
يف كولومبيا منذ عام  ،2014من  69 ٠٠٠هكتار يف ذلك العام حتى
بلغت  96 ٠٠٠هكتار يف  ،2015أي بنسبة زيادة قدرها  39يف املائة
مع ازدياد الرقعة املزروعة بها ضعفني باملقارنة مع عام .2013
وتفيد التقارير الواردة بأ َّن التوقُّعات التي أحاطت املفاوضات
بشأن عملية السالم رمبا ساهمت يف إنعاش آمال املزارعني
يف املنافع املرج َّوة من برامج التنمية البديلة املتوقَّعة ،وحفَّزت
التوسع يف الزراعة غري املرشوعة .وساهم
يف الوقت نفسه عىل ُّ
بالرش
ِّ
هذا التوسع ،مع توقُّف السلطات عن عمليات اإلبادة
مببيد “الغليفوسات” يف عام  ،2015يف ازدياد املساحة املزروعة
بشجريات الكوكا ضعفني تقريباً يف ذلك البلد .وأفاد املكتب املعني
باملخ ِّدرات والجرمية بأ َّن مع َّدل إزالة الغابات سنويًّا يف كولومبيا
خالل الفرتة  2014-2001من أجل زراعة شجرية الكوكا بلغ
يف املتوسط  22 400هكتار ،كام ذكر املكتب أ َّن الصور الساتلية
قد كشفت عن تج ُّمعات من الزراعات املستدمية لشجريات
الكوكا يف املتن َّزهات الوطنية يف البلدان الثالثة املنتجة للكوكا
جميعها (بوليفيا (دولة-املتع ِّددة القوميات) وكولومبيا وبريو).
رضرا ً متن َّزهات سيريا دي ال ماكارينا
وكانت أشد املحميات ت ُّ
وتاينغوا ولوس بيكاتشوس الوطنية يف كولومبيا.
 -541وقد ثبت أ َّن برامج التنمية البديلة يف بريو وكولومبيا
قد أضعفت الروابط بني السكان والجامعات املسلَّحة وأنشطة
االت ِّجار باملخ ِّدرات ،إضافة إىل أنها أعادت األمن واحرتام سيادة
القانون .ويف متوز/يوليه  ،2016ذكرت التقارير الواردة أ َّن
الحكومة الكولومبية والقوات املسلَّحة الثورية الكولومبية قد
بدأتا برنامجاً تجريب ًّيا الستبدال املحاصيل يف مقاطعة أنتيوكيا
يف شامل غرب كولومبيا.
 -542وجمعت بريو بني أنشطة إبادة شجريات الكوكا واعرتاض
الشحنات من جهة واسرتاتيجيات التنمية البديلة من جهة أخرى؛
ففي مقاطعة سان مارتني يف بريو تضمنت مبادرات التنمية البديلة
االستعاضة بأنشطة الحراجة الزراعية ،التي تشمل إنتاج زيت
النخيل والكاكاو والنب ،عن زراعة شجرية الكوكا .وقد مكَّن هذا
من إعادة تحريج  7.5يف املائة من الحقول التي كانت مزروعة
بشجريات الكوكا وزراعة محاصيل بديلة عىل مساحة  650هكتارا ً.
وشاركت يف النشاط األخري  350عائل ًة محليةً ،كام شاركت
 687عائل ًة أخرى يف زراعة  1 315هكتارا ً بزراعات حرجية،
وقد تضمن هذا أنشطة إلنتاج النب والكاكاو يف إطار برامج
“التجارة العادلة” واملنتجات العضوية .ووفقاً للجنة املخ ِّدرات
الوطنية يف بريو ،يُزرع سنويًّا  58 ٠٠٠هكتار من املحاصيل البديلة
(النب والكاكاو واألناناس) .وقد أنشأت اللجنة  1 200ميل من
الطرق الريفية لتيسري الوصول إىل األسواق اإلقليمية والوطنية،
كام ساعدت  70 ٠٠٠مزارع عىل الحصول عىل سندات ملكية
ألراضيهم منذ عام .2011
 -543ويف  31كانون األول/ديسمرب  ،2015قُ ِّدرت املساحة
املزروعة بشجريات الكوكا يف بريو بنحو  40 300هكتار ،بانخفاض
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المخدرات ٢٠١٦
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

عم كانت عليه يف عام  42 900( 2014هكتار)،
قدره  6يف املائة َّ
مم يؤكِّد االتجاه التنازيل املالحظ منذ عام ( 2011عندما بلغت
َّ
 62 500هكتار).
 -544واملساحة املستغلَّة يف زراعة خشخاش األفيون غري
املرشوعة يف أمريكا الجنوبية أصغر كثريا ً من تلك املزروعة بالق َّنب
وشجريات الكوكا فيها .ففي  ،2015ضبطت كولومبيا  393كيلوغراماً
من الهريوين و 25كيلوغراماً من املورفني كانت يف طريقها إىل
أسواق أوروبا والواليات املتحدة ،مبا ميثِّل زيادة يف مضبوطات
الهريوين وانخفاضاً يف مضبوطات املورفني مقارنة بالسنة السابقة.
 -545وذكرت التقارير الواردة أ َّن ضعف نظم العدالة
يف املنطقة ونقص اإلجراءات الف َّعالة ملكافحة الفساد والجرمية
املنظَّمة كانا من األسباب التي س َّهلت زيادة االت ِّجار يف املخ ِّدرات.
وقد ذكرت مجموعة مختلفة من الحكومات أ َّن منظامت االت ِّجار
باملخ ِّدرات العاملة يف أمريكا الجنوبية لجأت إىل تنويع الوسائل
املستخدمة يف نقل املخ ِّدرات من أجل تقليل مخاطر اكتشافها
إىل أدىن حد؛ وتضمنت هذه الوسائل التهريب بحرا ً وج ًّوا وعن
طريق الخدمات الربيدية واالستعانة بالسعاة.
 -546ويف دولة بوليفيا املتع ِّددة القوميات ،انخفضت
مضبوطات الكوكايني من  22.3ط ًّنا يف عام  2014إىل  21.2ط ًّنا
يف عام  ،2015لتسجل أدىن مستويات لها منذ عام  .2007وما
زالت كولومبيا تسجل أكرب كمية من مضبوطات الكوكايني سنويًّا
يف جميع أنحاء العامل ،ومتاشياً مع الزيادة الحادة يف زراعة شجريات
الكوكا وإنتاج الكوكايني املحتمل يف عامي  2014و ،2015زادت
مضبوطات الكوكايني من  209أطنان يف عام  2014إىل  252ط ًّنا
يف عام  .2015وأعلنت حكومة كولومبيا يف نيسان/أبريل 2016
أنها ستعود إىل استخدام مبيد األعشاب “الغليفوسات” بأسلوب
الرش اليدوي باستخدام أطقم إبادة أرضية بدال من الطائرات.

 -549وال تزال املعلومات بشأن استعامل املستحرضات
الصيدالنية ألغراض غري طبية واستعامل عقاقري الوصفات الطبية
من دون أمر الطبيب محدودة .وتو ُّد الهيئة أن تش ِّجع الدول عىل
تعزيز جهودها الرامية إىل وضع نظم معلومات تعمل بكامل
طاقتها تتيح جمع املعلومات بشأن هذه املسألة بطريقة ممنهجة،
بغية تيسري رصد وتقييم نطاق املشكلة وفاعلية اتفاقيات مكافحة
املخ ِّدرات يف هذا الصدد.

(ج) السالئف الكيميائية
 -550يف عام  ،2015كام هو الحال يف السنوات السابقة،
استمرت الحكومات يف املنطقة يف اإلبالغ عن مضبوطات من
املواد الكيميائية الخاضعة للمراقبة الدولية .وكانت غالبية
املضبوطات من املواد املدرجة يف الجدول الثاين من اتفاقية
سنة  ،1988كام أبلغت أيضاً عن عدد متزايد من مضبوطات
السالئف غري الخاضعة للمراقبة .وكانت أش ُّد املضبوطات تن ُّوعاً
يف العامل هي مضبوطات أمريكا الجنوبية بسبب قامئة املواد
املوسعة التي وضعتها بلدان املنطقة تحت املراقبة الوطنية.
 -551ويف كانون األول/ديسمرب  ،2015أدرجت بريو مبوجب
وخلت
املرسوم السامي رقم  2105-EF-348حمض الفورميك َّ
-nالربوبيل يف قامئة املواد الكيميائية الخاضعة للمراقبة الوطنية
التي تستخدم يف صنع املخ ِّدرات غري املرشوع.
 -552وميكن االطِّالع عىل عرض شامل لحالة مراقبة السالئف
واملواد الكيميائية التي يكرث استخدامها يف صنع املخ ِّدرات
واملؤث ِّرات العقلية بصفة غري مرشوعة يف املنطقة يف تقرير الهيئة
لعام  2016عن تنفيذ املادة  12من اتفاقية سنة .1988

 -547ومع أ َّن صنع الكوكايني غري املرشوع ُيارس أساساً
(بالرتتيب التنازيل) يف كولومبيا وبريو ودولة بوليفيا املتع ِّددة
القوميات ،فقد ُعرث عىل مختربات رسية لتجهيز مشتقات ورقة
الكوكا خارج تلك البلدان ،حيث أبلغت األرجنتني وإكوادور
والربازيل وشييل بالكشف عن مثل هذه املختربات الرسية.
ويف عام  ،2015أُبلغ عن تفكيك مختربات لصنع هيدروكلوريد
الكوكايني غري املرشوع يف دولة بوليفيا املتع ِّددة القوميات
( 73مختربا ً) وكولومبيا ( 3 850مختربا ً).

 -553أُبلغ بأ َّن املؤث ِّرات النفسانية الجديدة صارت مصدر
قلق متزايد يف األرجنتني وإكوادور وأوروغواي والربازيل وشييل
وكولومبيا .وكانت معظم املؤث ِّرات النفسانية الجديدة املبلَّغ
عنها من الفينيثيالمينات وشبائه الق َّنب االصطناعية ،واملواد
الكاثينونية االصطناعية ،والبيبريازين واملواد النباتية.

(ب) املؤ ِّثرات العقلية

 -5التعاطي والعالج

 -548وفقاً للمعلومات املق َّدمة من الحكومات ،فقد
ضُ بطت منشِّ طات أمفيتامينية يف أوروغواي وباراغواي
وكولومبيا يف عام  ،2015وقد ضبطت كولومبيا وحدها
 121 579وحد ًة من عقَّار “اإلكستايس” يف عام .2015

 -554يرتكَّز تعاطي عجينة الكوكا يف أمريكا الجنوبية ،وما زال
ظل
مع َّدل االنتشار السنوي لتعاطي الكوكايني يف ازدياد ،وإن َّ
الق َّنب أشيع املواد الخاضعة للمراقبة تعاطياً يف املنطقة ،وفقاً
لتقرير نرشته لجنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخ ِّدرات.

(د) املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية

الفصل الثالث  -تحليل الوضع العالمي

وأشارت اللجنة أيضاً إىل أ َّن مع َّدالت االنتشار السنوي لتعاطي
الكوكايني بني طالب املدارس الثانوية يف أمريكا الجنوبية أعىل
منها يف أمريكا الشاملية وأمريكا الوسطى والكاريبي ،مع وجود
اختالفات كبرية بني مستويات التعاطي يف البلدان التي خضعت
للتحليل .ويق ِّدر تقرير املخ ِّدرات العاملي  2016أ َّن مع َّدل االنتشار
السنوي لتعاطي الق َّنب يف أمريكا الجنوبية بأجمعها هو  3.2يف
املائة بنا ًء عىل أرقام عام  .2014ويقف مع َّدل االنتشار السنوي
لتعاطي الكوكايني عند  1.5يف املائة ،وبالنسبة لألمفيتامينات
ومنشِّ طات الوصفات الطبية عند  0.9يف املائة ،وق ِّدر بالنسبة
للمؤث ِّرات األفيونية بنحو  0.3يف املائة وبالنسبة “لإلكستايس”
قليل من  0.2يف املائة.
بأقل ً
 -555وأظهر مع َّدل االنتشار السنوي لتعاطي الق َّنب بني
السكان عموماً اتجاهاً تصاعديًّا عا ًّما .ومل ترتفع مع َّدالت االنتشار
السنوي يف بريو إالَّ بقدر ضئيل فيام بني عامي  1998و.2010
أ َّما يف األرجنتني ،فقد تضاعف مع َّدل االنتشار السنوي فيام بني
عامي  2004و .2011وشهدت شييل زيادة مامثلة فيام بني عامي
 1994و ،2012بينام ازداد املع َّدل ستة أضعاف يف أوروغواي
فيام بني عامي  2001و ،2011وهو أعىل مع َّدل للزيادة أُبلغ عنه.
وأكَّدت حكومة أوروغواي أ َّن مع َّدل االنتشار السنوي لتعاطي
ظل مرتفعاً ( 9.3يف املائة بني السكان البالغني).
عشبة الق َّنب َّ
 -556وقد أظهرت لجنة البلدان األمريكية ملكافحة املخ ِّدرات،
يف تقريرها لعام  ،2015أ َّن مع َّدالت تعاطي الق َّنب بني طالب
املدارس الثانوية تختلف اختالفاً كبريا ً من بلد إىل آخر .وعىل سبيل
املثال ،س َّجلت إكوادور وبريو وفنزويال (جمهورية-البوليفارية)
مع َّدالت لالنتشار السنوي للتعاطي تقل عن  3يف املائة ،بينام أُبلغ
بأ َّن مع َّدل االنتشار السنوي يف شييل بلغ  28يف املائة .وقد ارتفع
مع َّدل تعاطي الق َّنب بني طالب املدارس الثانوية يف جميع بلدان
أمريكا الجنوبية باستثناء بريو ،حيث شهد تراجعاً طفيفاً فيام
بني عامي  2005و .2012كام أ َّن التص ُّورات عن مخاطر التعاطي
العريض للق َّنب متفاوت أيضاً بش َّدة من بلد إىل آخر.
 -557ومع َّدل انتشار تعاطي الكوكايني خالل العام السابق
يف أمريكا الجنوبية مامثل ملا هو عليه يف أمريكا الشاملية ،مع أ َّن
تعاطيه يف أمريكا الشاملية غالباً ما يكون يف شكله امللحي ،بينام
يبدو أ َّن تعاطيه يف أشكاله األخرى (الشكل القاعدي) أكرث انتشارا ً
يف أمريكا الجنوبية .كام أ َّن بعض املواد التي تستهلك يف شكلها
رسب من املراحل الوسطى يف سلسلة
القاعدي يف أمريكا الجنوبية ت ُ َّ
تظل يف تلك املراحل محتفظة
عمليات تجهيز الكوكايني ،وقد ُّ
بنسب عالية من الشوائب ،ومن ث َّم تعترب عادة أشد س ِّمية وأدىن
سعرا ً من الكوكايني .وقد ارتفع مع َّدل انتشار تعاطي الكوكايني
بني السكان عموماً يف األرجنتني فيام بني عامي  2004و،2011
ظل يف بريو وشييل وكولومبيا مستق ًّرا ،مع تح ُّوالت طفيفة
بينام َّ
فحسب صوب الصعود والهبوط عىل مدار السنني .وشهدت
مم نسبته  0.2يف املائة إىل  1.9يف املائة فيام بني
أوروغواي نقلة َّ
تغي يف أمريكا الجنوبية.
عامي  2001و ،2011وهي أعىل نسبة ُّ
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 -558ومتوسط مع َّدالت تعاطي الكوكايني بني طالب املدارس
الثانوية أعىل يف أمريكا الجنوبية منه يف أمريكا الشاملية وأمريكا
الوسطى والكاريبي .وكان مع َّدل انتشار تعاطي الكوكايني بني
طالب املدارس الثانوية يف املنطقة خالل العام السابق أعىل
يف األرجنتني وشييل وكولومبيا ،وتليها أوروغواي والربازيل.
وكانت أدىن مع َّدالت االنتشار يف سورينام وفنزويال (جمهورية-
وظل مع َّدل تعاطي الكوكايني بني طالب املدارس
البوليفارية)َّ .
الثانوية مستق ًّرا يف أوروغواي والربازيل وشييل ،مع اتجاه طفيف
للتصاعد .والحالة مشابهة يف بريو ،ولكنها ت ُِظهر اتجاهاً معاكساً.
وشهدت األرجنتني زيادة أكرب بكثري يف مع َّدل االنتشار السنوي فيام
بني عامي  2001و .2011أ َّما غيانا ،فقد شهدت ،بنا ًء عىل الدراسات
التي أُجريت يف عامي  2007و ،2013اتجاهاً نحو التناقص.
 -559وال تظهر اتجاهات تعاطي عجينة الكوكا بني السكان
عموماً منطاً واضحاً عىل مدار الوقت .واألرجنتني وبوليفيا
(جمهورية-البوليفارية) وشييل هي البلدان األعىل من حيث
مع َّدل انتشار تعاطي عجينة قاعدة الكوكايني خالل العام السابق،
وترتاوح املع َّدالت بني  0.8يف املائة و 2.2يف املائة .ويرتاوح مع َّدل
تعاطي عجينة قاعدة الكوكايني خالل االثني عرش شهرا ً السابقة
بني السكان عموماً بني  0.04يف املائة و 0.47يف املائة ،علامً بأ َّن
أوروغواي وبريو وشييل هي صاحبة أعىل مع َّدالت يف التعاطي.
والبيانات املتعلقة بانتشار التعاطي بني السكان عموماً شحيحة
تبي اتجاهات بسيطة .وتظهر األرجنتني
باملثل ،لكن من املمكن ُّ
وأوروغواي وبريو وكولومبيا كلها أرقاماً مستقرة نسبيًّا .وكانت
شييل هي البلد الوحيد الذي شهد اتجاهاً تنازل ًّيا فيام بني
عامي  1994و ،2012من حوايل  1يف املائة إىل  0.4يف املائة.
 -560وفيام يتعلق باتجاهات انتشار تعاطي عجينة الكوكا
بني طالب املدارس الثانوية يف بلدان أمريكا الجنوبية التي
لديها بيانات يف هذا الشأن ،فإ َّن من خصائصه الثابتة االستقرار.
ومع َّدالت االنتشار السنوي للتعاطي بني طالب املدارس الثانوية
ُس ِّجلت عىل نطاق محدود فحسب ،حيث مل يق ِّدم سوى أربعة
بلدان معلومات تكفي لتحديد االتجاهات .وشهدت األرجنتني
زيادة يف مع َّدل االنتشار السنوي لتعاطي عجينة الكوكا من
 0.5يف املائة يف عام  2001إىل  1.5يف املائة يف عام ،2005
وظل عند
ث َّم انخفض املع َّدل إىل حوايل  1يف املائة يف عام َّ ،2009
هذا املستوى حتى عام  ،2011وهي آخر سنة تتوفَّر عنها بيانات.
أ َّما بريو ،فقد شهدت مع َّدالت انتشار سنوية مستقرة نسبيًّا
فيام بني عامي  0.8( 2005يف املائة) و( 2013حوايل  1يف املائة).
ويف أوروغواي ،تذبذب مع َّدل االنتشار السنوي لتعاطي قاعدة
عجينة الكوكا بني هذه الفئة السكانية فيام بني عامي  2003و2007
من  0.7يف املائة إىل  ،1.1وهو رقم الذروة التي بلغها يف عام ،2007
ث َّم تراجع عنها فيام بني عامي  2007و 2014ليصل إىل  0.5يف املائة.
وظلَّت أرقام مع َّدالت االنتشار السنوي يف شييل مستق َّرة نسب ًّيا
فيام بني عامي  2001و 2013عند حوايل  2.3يف املائة.
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المخدرات ٢٠١٦
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

 -561وفيام يتعلق مبع َّدالت االنتشار السنوي لتعاطي كوكايني
“الكراك” بني السكان عموماً ،فإ َّن أدىن مع َّدالت االنتشار أبلغت
عنها األرجنتني وباراغواي والربازيل وشييل .وفيام يتعلق بتعاطي
كوكايني “الكراك” بني طالب املدارس الثانوية ،فإ َّن أدىن مع َّدالت
االنتشار السنوي (أقل من  0.5يف املائة) كانت يف األرجنتني
وإكوادور والربازيل وسورينام وفنزويال (جمهورية-البوليفارية).
وظل القلق يتنامى أيضاً خالل عام  2015إزاء ارتفاع
َّ
-562
مستويات تعاطي املخ ِّدرات االصطناعية بني الشباب يف أمريكا
الجنوبية .فقد أُبلغ عن ارتفاع مع َّدالت االنتشار السنوي لتعاطي
املنشِّ طات األمفيتامينية بني الشباب يف املنطقة .ووفقاً ألحدث
املعلومات املق َّدمة من شييل عن عام  ،2015فإ َّن  2.6من الشباب
من س ِّن  15إىل  16قد تعاطوا “اإلكستايس” خالل الشهور االثني
عرش السابقة .أ َّما األرقام املق َّدمة من األرجنتني عن عام ،2014
فتشري إىل أ َّن مع َّدل االنتشار السنوي لتعاطي “اإلكستايس”
بالنسبة للشباب من الفئة العمرية ذاتها بلغ  1.6يف املائة.
 -563ووفقاً للجنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخ ِّدرات،
فإ َّن مع َّدل انتشار تعاطي امله ِّدئات (باستثناء املؤث ِّرات األفيونية
واملسكِّنات) من دون وصفة طبية بني طالب املدارس الثانوية
يف ع َّدة بلدان يف املنطقة خالل العام السابق ،هي باراغواي
وبوليفيا (دولة-املتع ِّددة القوميات) وشييل وسورينام ،كان أعىل
من  6يف املائة .وكان مع َّدل االنتشار خالل العام السابق
يف األرجنتني وإكوادور وبريو وغيانا وكولومبيا أقل من  3يف املائة.
 -564وقد أثار املخاوف ظهور املؤث ِّرات النفسانية النباتية يف
سوق املخ ِّدرات يف أمريكا الجنوبية .ففيام مىض ،كان استعاملها
قارصا ً عىل نحو حرصي عىل أداء الطقوس الدينية للشعوب
األصلية يف القارة األمريكية .إالَّ أ َّن البيانات املستم َّدة من أحدث
الدراسات االستقصائية تظهر أ َّن الشباب من أوساط أخرى
يتعاطون تلك املواد .ومن أكرث تلك املواد التي ورد ذكرها
السالفيا ديفينوروم والقات .ويف كولومبيا عىل وجه التحديد،
أبلغ عن تعاطي الفطريات املهلوسة واآليا َوسكا وكاكاو السافانا،
الذي ميثِّل عنرص التأثري النفساين فيه مادة االسكوبوالمني شبه
القلوية .وذُكر أ َّن مع َّدل تعاطي تلك املواد النباتية يف كولومبيا
أعىل من مع َّدل استخدام املخ ِّدرات األخرى؛( )62والعالج من
تعاطي املخ ِّدرات يف أمريكا الجنوبية متعلق أساساً بتعاطي
الكوكايني الذي يُعالج منه تقريباً نصف عدد األشخاص املس َّجلني
وتبي إحدى
يف برامج العالج من تعاطي املخ ِّدرات يف املنطقةِّ .
الدراسات الوطنية ،التي أُجريت عن املرىض الذين تلقوا العالج
من اإلدمان يف األرجنتني يف عام  ،2010مبا يشمل الحاالت املتعلقة
بإدمان الكحول والتبغ ،أ َّن  38يف املائة منهم طلبوا العالج
من إدمان الكوكايني.
( ((6يُقصد “باملخ ِّدرات األخرى” يف هذه الحالة ثنايئ إيثيالميد حمض
الليرسجيك و“اإلكستايس” والكيتامني وامليثامفيتامني و-٤برومو-5،2-ثنايئ
ميثوكيس فينيثيالمني (.)2C-B

 -565ووفقاً لربنامج األمم املتحدة املشرتك بشأن فريوس نقص
املناعة البرشية/األيدز ،يوجد أكرث من مليوين مصاب بفريوس
نقص املناعة البرشية يف أمريكا الالتينية والكاريبي ،إضاف ًة إىل
وقوع  100ألف إصابة جديدة يف عام  .2015ويف الربازيل،
تب َّدت الحاجة إىل تعزيز الفحوص الطوعية بشأن اإلصابة
بفريوس نقص املناعة البرشية وخدمات املشورة ذات الصلة،
مبا يشمل متعاطي املخ ِّدرات املع َّرضني ملخاطر العدوى بهذا
الفريوس .وإزاء هذا ،دعم املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية،
بالتعاون مع وزارة الصحة ،مشاريع للوقاية االسرتاتيجية
تحسن
مع  38منظمة غري حكومية يف إطار مبادرة “املعرفة ِّ
حياتك” من أجل نرش ثقافة لوقاية متعاطي الكوكايني وكوكايني
“الكراك” املنتظمني من فريوس نقص املناعة البرشية وعالج
املصابني به ورعايتهم .ويف الربازيل كذلك ،تشارك املكتب
املعني باملخ ِّدرات والجرمية مع برامج األيدز املحلية يف دعم
برنامج بعنوان “األذرع املفتوحة” ،ونجح هذا الربنامج ،حتى
كانون األول/ديسمرب  ،2015يف التواصل مع أكرث من  1 300من
متعاطي كوكايني “الكراك” ،منهم  10يف املائة تقريبا مصابون
بفريوس نقص املناعة البرشية .وقد أتاح الربنامج لهم فرصاً
للعمل والسكن والحصول عىل الخدمات الصحية.
 -566ويف األرجنتنيُ ،د ِّرب أكرث من  60شخصاً من مق ِّدمي
خدمات الرعاية الصحية واالجتامعية وممثِّيل منظامت املجتمع
املدين عىل التص ِّدي ملخاطر فريوس نقص املناعة البرشية واملخاطر
مم زاد من وعي مق ِّدمي
التي يتع َّرض لها متعاطو املخ ِّدراتَّ ،
الخدمات الصحية بهذه األمور ،وساعد عىل توفري خدمات
مجتمعية بشأن فريوس نقص املناعة البرشية من أجل متعاطي
املخ ِّدرات برشوط ميسورة.

جيم -آسيا
رشق آسيا وجنوب رشقها
 -١التط ُّورات الرئيسية
 -567ال يزال إنتاج األفيونيات واالت ِّجار بها بطريقة غري
مرشوعة من الشواغل الرئيسية بالنسبة إىل املنطقة ،حيث
تتواصل الزيادة التي تشهدها زراعة خشخاش األفيون غري
املرشوعة .ففي عام  ،2015بقيت املساحة اإلجاملية املزروعة
بخشخاش األفيون بطريقة غري مرشوعة كبرية يف ميامنار للسنة
الثالثة عىل التوايل ،إذ قُ ِّد َرت بـ 55 500هكتار .وأُفي َد بأ َّن املساحة
املزروعة بخشخاش األفيون بطريقة غري مرشوعة يف جمهورية
الو الدميقراطية الشعبية أصغر بكثري ،لكن ال يستهان بها.
واستمرت الزيادة يف نسبة األفيونيات التي كان هذان البلدان
مصدرها والتي قامت البلدان املجاورة بضبطها خالل السنوات

الفصل الثالث  -تحليل الوضع العالمي

القليلة املاضية .ويتواصل تهريب األفيون والسالئف الكيميائية
يف االتجاهني بني الصني وميامنار ،بدافع من األرباح التي تد ُّرها
أكرب سوق يف املنطقة.
 -568وأصبح استمرار النمو يف صنع املنشِّ طات األمفيتامينية،
وال س َّيام امليثامفيتامني ،واالت ِّجار بها وتعاطيها واحدا ً من أكرب
العقبات التي تعرتض سبيل جهود خفض العرض والطلب
يف املنطقة .ويواصل معظم البلدان يف منطقة رشق آسيا وجنوب
رشقها ضبط كميات كبرية من امليثامفيتامني .وأ َّدى تزايُد عدد
بلدان املصدر وتن ُّوع دروب التهريب وازدياد درجة التواصل
داخل املنطقة إىل زيادة الحاجة إىل التعاون الف َّعال عرب الحدود
املشرتكة .وتزداد املشاكل التي يتسبَّب فيها التزايد املستمر
يف تعاطي امليثامفيتامني حيث ال يزال معظم البلدان يفتقر
إىل قدرات ومرافق العالج املناسبة.
التوسع الذي تشهده أسواق املؤث ِّرات النفسانية
 -569ويتواصل ُّ
مم يؤ ِّدي إىل استفحال مشكلة رئيسية يف مجال
الجديدةَّ ،
الصحة العامة يف املنطقة .ويطرح االت ِّجاه الحديث العهد املتمثِّل
يف خلط املؤث ِّرات النفسانية الجديدة باملنشِّ طات األمفيتامينية،
مثل مادة امليثيلني ديوكيس ميثامفيتامني ،تح ِّديات جسيمة أمام
مق ِّدمي الرعاية الصحية وسلطات مراقبة املخ ِّدرات .ويُر َّجح أن
تستمر التدابري التي تتَّخذها التنظيامت اإلجرامية للتحايل عىل
الضوابط القامئة حيث تُعترب الترشيعات القامئة يف معظم البلدان،
يف الوقت الحارض ،غري مالمئة للتص ِّدي لظهور مؤث ِّرات نفسانية
جديدة وتزايُد تنوعها.

 -٢التعاون اإلقليمي
 -570تشهد املنطقة تعاونا مكثَّفاً .فقد ر َّحب الوزراء الذين
حرضوا االجتامع الوزاري الرابع املعني مبسائل املخ ِّدرات لرابطة
أمم جنوب رشق آسيا (آسيان) ،املعقود يف النغكاوي مباليزيا،
يف  29ترشين األول/أكتوبر  ،2015بإضفاء الطابع املؤسيس
عىل االجتامع كجهاز تابع للجامعة السياسية واألمنية التابعة
للرابطة ،وأيَّدوا بيان موقف الرابطة الذي ُج ِّدد فيه التزامها
باعتامد نهج قائم عىل عدم التسامح مطلقاً مع املخ ِّدرات تحقيقاً
لتطلُّعها إىل إقامة منطقة خالية من املخ ِّدرات للرابطة ،وأُعيد
فيه التأكيد عىل أهمية اعتامد نهج شامل ومتوازن تجاه مراقبة
املخ ِّدرات ،وعىل دعم االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.
 -571واشرتك املكتب ،يف إطار برنامجه للرصد العاملي للمخ ِّدرات
االصطناعية :التحليل واإلبالغ واالتجاهات (“سامرت”) ،واللجنة
الوطنية ملراقبة املخ ِّدرات يف الصني ،يف تنظيم حلقة العمل
اإلقليمية السابعة للربنامج التي تض َّمنت مناقشات بشأن إنتاج
املواد غري الخاضعة للمراقبة (املخ ِّدرات االصطناعية والكيتامني)
وإساءة استخدامها واتجاهات االتِّجار بها .كام نوقشت االتجاهات
الجديدة ،مبا يف ذلك االتِّجار عرب اإلنرتنت.
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 -572ومكَّن االجتامع التاسع والثالثون لرؤساء األجهزة
الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني املخ ِّدرات ،آسيا واملحيط الهادئ،
الذي ُعقد يف بانكوك يف الفرتة من  19إىل  22ترشين األول/أكتوبر
 ،2015موظفي إنفاذ القانون من تبادل اآلراء حول التح ِّديات
التي يطرحها ترسيع التكامل اإلقليمي بشأن مراقبة املخ ِّدرات.
ونوقشت تدابري لتيسري التعاون اإلقليمي يف مجال إنفاذ القانون
وإدارة الحدود والعمليات املشرتكة.
 -573وض َّمت الدورة الحادية والعرشون ملؤمتر إنفاذ قوانني
املخ ِّدرات العمليايت يف آسيا واملحيط الهادئ ،التي ُعقدت
يف طوكيو يف شباط/فرباير  2016ونظَّمها جهاز الرشطة الوطني
يف اليابان ،مسؤولني من داخل املنطقة وكذلك ،للمرة األوىل،
من أفريقيا وأوروبا والقارة األمريكية ،مع تزايُد الرتابط
بني املسائل املتعلقة باملخ ِّدرات عرب املناطق.
 -574ويف متوز/يوليه  ،2016حرض ممثِّلون عن السلطات
املختصة من جنوب ورشق آسيا ومنطقة املحيط الهادئ
الوطنية
َّ
حلقة عمل تدريبية للهيئة .وتلقَّى خرباء من  19حكوم ًة تدريباً
عىل متطلبات إعداد التقارير التقنية يف إطار االتفاقيات الدولية
الثالث ملراقبة املخ ِّدرات وعىل استخدام وتطبيق األدوات
الجديدة للهيئة ،مبا فيها النظام الدويل ألذون االسترياد والتصدير
(نظام  )I2ESونظام اإلشعارات السابقة للتصدير باالتصال
الحاسويب املبارش (نظام بن أونالين) .وخالل حلقة العمل،
ت َّم النظر يف العقبات الرئيسية التي تعرتض سبيل توافر
العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية لألغراض الطبية والعلمية،
وسلِّ َط الضوء عىل تنفيذ التوصيات املق َّدمة إىل الحكومات لتيسري
ُ
الحصول عىل تلك العقاقري واملواد وتيسري توافرها.
 -575والتقى مسؤولون كبار من البلدان الستة الواقعة
يف منطقة امليكونغ الكربى دون اإلقليمية (تايلند وجمهورية
الو الدميقراطية الشعبية والصني وفييت نام وكمبوديا وميامنار)
يف أيار/مايو  ،2016وات َّفقوا عىل تنسيق ودمج جهودهم
يف مجال مراقبة املخ ِّدرات من خالل اعتامد خطة عمل.
وأشارت البلدان املشاركة مج َّددا ً إىل الحاجة املل َّحة إىل إرشاك
البلدان املجاورة ،ودعت إىل اعتامد نهج متوازن يف تنفيذ خطة
العمل يشمل تدابري إلنفاذ القانون والعدالة الجنائية والتنمية
البديلة وتدابري صحية.
 -576ويف إطار جهود املنطقة من أجل االنتقال إىل األخذ
بنهج للعالج عىل مستوى املجتمع املحيل ،حرض ممثِّلون رفيعو
املستوى عن تسعة بلدان (إندونيسيا وتايلند وجمهورية الو
الدميقراطية الشعبية والصني والفلبني وفييت نام وكمبوديا
وماليزيا وميامنار) املشاورة اإلقليمية الثالثة بشأن مراكز
االحتجاز اإلجباري ملتعاطي املخ ِّدرات ،التي ُعقدت يف مانيال
يف الفرتة من  21إىل  23أيلول/سبتمرب  .2015وصيغت خريطة
طريق لترسيع االنتقال إىل تقديم خدمات الوقاية والعالج
والدعم القامئة عىل أدلة ملتعاطي املخ ِّدرات .واعتمد املمثِّلون
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توصيات بشأن االنتقال إىل تقديم خدمات عالج طوعية
عىل مستوى املجتمع املحيل ملتعاطي املخ ِّدرات ،استنادا ً
إىل ركائز العمل الثالث التالية( :أ) وضع خطط انتقالية وطنية؛
و(ب) إعادة النظر يف السياسات الوطنية التي تق ِّيد املشاركة
طواعي ًة يف برامج العالج عىل مستوى املجتمع املحيل؛ و(ج) بناء
القدرة عىل تقديم خدمات طوعية ،مبا فيها العالج.

 -٣الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية
 -577يف الفلبني ،صدر يف أيلول/سبتمرب  2015دليل يتض َّمن
إرشادات بشأن إحداث خدمات العالج والرعاية عىل مستوى
املجتمع املحيل ملتعاطي املخ ِّدرات ،مبا يُ َع ُّد خطوة أوىل
يف الجهود الرامية إىل إنشاء مرافق مجتمعية لتوفري املستوى الثالث
من تدابري الوقاية.
 -578واطَّلعت الهيئة عىل تقارير عن أعامل عنف وقتل
يف الفلبني استهدفت أفرادا ً اشتُبه يف تورطهم يف تجارة املخ ِّدرات
غري املرشوعة أو يف تعاطيها ،رمبا ش َّجعها أو تغاىض عنها أعضاء
يف الحكومة منذ متوز/يوليه  .2016وأصدرت الهيئة بياناً تدعو
فيه حكومة الفلبني إىل إصدار بيان فوري تدين وتشجب فيه
عىل نحو قاطع اإلجراءات الخارجة عن نطاق القضاء ضد
األفراد املشتبه يف تو ُّرطهم يف تجارة املخ ِّدرات غري املرشوعة
أو يف تعاطيها ،وإىل اإليقاف الفوري لتلك األعامل ،وإىل كفالة
ظل التق ُّيد التام
تقديم مرتكبي تلك األفعال إىل العدالة يف ِّ
باألصول القانونية وسيادة القانون .تو ُّد الهيئة أن تسرتعي
مجدَّ داً انتباه جميع الحكومات إىل أنَّ اتِّخاذ إجراءات خارج
نطاق القضاء ،بزعم السعي إىل تحقيق أهداف مراقبة
املخدِّ رات ،يتعارض جوهريا مع أحكام وأهداف االتفاقيات
يتعي مبوجبها أن متتثل
الدولية الثالث ملراقبة املخدِّ رات ،التي َّ
لجميع اإلجراءات امل َّتخذة لألصول القانونية املرعية.
 -579وال يزال هناك يف رشق وجنوب رشق آسيا عدد من
البلدان التي تط ِّبق عقوبة اإلعدام عىل جرائم املخدِّ رات؛ وتو ُّد
الهيئة أن تسرتعي انتباه جميع الحكومات إىل البيانني اللذين
أصدرتهام الهيئة يف آذار/مارس  2014ويف آب/أغسطس 2016
بشأن هذا املوضوع ،وأن تك ِّرر دعوتها لجميع الدول التي
ما زالت تفرض عقوبة اإلعدام عىل جرائم املخدِّ رات إىل تخفيف
أحكام اإلعدام الصادرة بالفعل وإىل النظر يف إلغاء عقوبة
اإلعدام بخصوص جرائم املخدِّ رات.
 -580وتَواصل يف عام  2015إدخال التعديالت والتغيريات عىل
الترشيعات الوطنية الرامية إىل تعزيز نطاق مراقبة املؤث ِّرات
النفسانية الجديدة مع تص ِّدي املنطقة الستمرار ظهور تلك
املواد .ويف هونغ كونغ ،الصني ،أُدخل يف ترشين الثاين/نوفمرب
 2015تعديل عىل تعريف شبائه الق َّنب االصطناعية الوارد
يف قانون املخ ِّدرات الخطرة (الفصل  )134لتوسيع نطاقه.

ويف الوقت نفسه ،أضيفت مركبات مادة  NBOMeإىل الجدول
األول من القانون ،إثر القرار الذي اتَّخذته لجنة املخ ِّدرات
بإدراج املادة ) 25B-NBOMe (2C-B-NBOMeيف الجدول
األول من اتفاقية سنة .1971
 -581وإثر جد َولة  116من املؤث ِّرات النفسانية الجديدة
يف ترشين األول/أكتوبر  2015يف الصني )63(،أدرجت الهيئة
املركزية للمخ ِّدرات يف سنغافورة ،يف أيار/مايو ،2016
 20من املؤث ِّرات النفسانية الجديدة ومجموعة عامة واحدة
من مادة الرتيبتامني يف الجدول األول من قانون إساءة
استخدام املخ ِّدرات .وكانت هذه املواد مدرجة من قبل
يف الجدول الخامس من ذلك القانون .كام أُدرجت مادتان
جديدتان ،هام  MT-45والبارا-ميثيل-4-ميثيل أمينوريكس
( )DMAR-’4,4يف الجدول األول ،إثر القرار الذي اتَّخذته
لجنة املخ ِّدرات بإدراج مادة  MT-45يف الجدول األول من
االتفاقية الوحيدة للمخ ِّدرات لسنة  1961بصيغتها املع َّدلة
بربوتوكول سنة  ،1972ومادة  4,4’-DMARيف الجدول الثاين
من اتفاقية سنة  .1971وكتدبري استباقي لتقييد تداول املؤث ِّرات
النفسانية الجديدة ،أُدرجت أربع مواد جديدة (methyl
]2-[[1-(cyclohexylmethyl)indole-3-carbonyl]amino)THJ-018 ،3,3-dimethylbutanoate (MDMB-CHMICA
و NM-2201و )5F-NNE1يف الجدول الخامس من قانون إساءة
استعامل املخ ِّدرات.
 -582وأُدخلت بعض التعديالت عىل القانون الجنايئ يف
الصني بغية تعزيز األساس القانوين ملراقبة السالئف لديها ومنع
صنع السالئف الكيميائية واالت ِّجار بها بطريقة غري مرشوعة.
وعىل وجه التحديد ،دخل التعديل التاسع للقانون الجنايئ
يف البلد حيِّز النفاذ يف ترشين الثاين/نوفمرب  ،2015حيث ُع ِّدلت
املادة  350لتشمل جرمية الصنع غري املرشوع للسالئف الكيميائية
وكذلك جرمية االت ِّجار غري املرشوع بالسالئف الكيميائية .ويعني
ذلك تغليظ العقوبة عىل هاتني الجرميتني.
 -583واستكملت حكومة جمهورية الو الدميقراطية الشعبية
صياغة “الخطة الرئيسية الوطنية ملكافحة املخ ِّدرات للفرتة
 ”2020-2016يف ترشين الثاين/نوفمرب 2015؛ واعتُمدت خطط
وطنية مامثلة يف تايلند والفلبني وميامنار يف عام  .2014وتوفِّر
شامل للجهود التي تبذلها الحكومة عىل صعيد
الخطة إطارا ً ً
مراقبة املخ ِّدرات ،وتسلِّط الضوء عىل تسعة عنارص كمبادئ
التوسع يف وضع السياسات القامئة عىل
إرشادية ،وهي:
ُّ
األدلة؛ وتعزيز التنمية البديلة املتكاملة؛ والح ُّد من األرضار
املرتبطة بتعاطي املخ ِّدرات؛ والوقاية من تعاطي املخ ِّدرات؛
واستخدام إنفاذ القانون عىل نحو اسرتاتيجي؛ واإللغاء الفعيل
لتجريم تعاطي املخ ِّدرات؛ وتنظيم السالئف وتعزيز املختربات
الجنائية؛ وتعزيز التعاون؛ وتطوير القدرات .ويجري اآلن
( ،E/INCB/2015/1 ((6الفقرة .502
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الرتكيز بدرجة أكرب عىل تنسيق وإدماج عمل جميع أصحاب
املصلحة املعنيني يف البلد من أجل تنفيذ تدخالت أكرث تحديدا ً
يف أهدافها وزيادة الكفاءة.
 -584ويف اليابان ،دخل القانون املتعلق بوقف تنفيذ جزء من
العقوبة عىل األشخاص الذين ارتكبوا جرمية تعاطي املخ ِّدرات
حيِّز النفاذ يف  18حزيران/يونيه  .2016وقد ُس َّن القانون لضامن
تطبيق فرتة إلعادة تأهيل األشخاص املدانني بتعاطي املخ ِّدرات
كبديل عن السجن .ومبوجب القانون ،عندما يُحكم عىل الشخص
بالسجن مع الشغل أو بالحبس ملدة ال تزيد عىل ثالث سنوات
لتعاطي املخ ِّدرات ،يكون هناك خيار متمثِّل يف تعليق تنفيذ جزء
من الحكم .وترتاوح فرتة ذلك التعليق بني سنة واحدة وخمس
سنوات ،يوضع خاللها مرتكب جرمية تعاطي املخ ِّدرات تحت
االختبار وت ُق َّدم له خدمات إعادة التأهيل ،مبا يف ذلك العمل
يف إطار الخدمة املجتمعية.
 -585ويف عام  ،2015وزَّعت السلطات يف الصني خطة العمل
بشأن التدابري املجتمعية لعالج متعاطي املخ ِّدرات وإعادة
تأهيلهم ( .)2020-2016وتح ِّدد الخطة أشكال الدعم واملساعدة
التي ينبغي تقدميها إىل الحكومات املحلية إلدماج األشخاص
الذين يتعاطون املخ ِّدرات بعد عالجهم وإعادة تأهيلهم،
مع الرتكيز عىل زيادة فرص تشغيلهم وتنفيذ سياسات للتأمني
االجتامعي لفائدتهم.

 -٤الزراعة واإلنتاج والصنع واال ِّتجار
(أ)

املخدِّرات

 -586استمر تركُّز زراعة خشخاش األفيون غري املرشوعة
يف جمهورية الو الدميقراطية الشعبية وميامنار ،وال س َّيام
مؤشات عىل تراجعها.
أي ِّ
يف والية شان يف ميامنار ،وال توجد ُّ
وقُ ِّدرت املساحة اإلجاملية املزروعة بخشخاش األفيون بطريقة
غري مرشوعة يف ميامنار بنحو  55 500هكتار يف عام  ،2015وكان
خمس املساحة اإلجاملية املزروعة بخشخاش األفيون بطريقة
غري مرشوعة عىل الصعيد العاملي يوجد يف ميامنار ،التي ما زالت
ثاين أكرب بلد منتج لألفيون يف العامل .وبعد تراجع املساحة
املزروعة بخشخاش األفيون عىل نحو غري مرشوع إىل أقل من
 25 000هكتار يف عام  ،2006عادت إىل الزيادة ث َّم استق َّرت عند
املستوى الحايل يف عام  .2013ويف الوقت نفسهُ ،س ِّجلت زراعة
تظل مهمة ( 5 700هكتار) من خشخاش
مساحة أصغر ولكنها ُّ
األفيون بطريقة غري مرشوعة يف جمهورية الو الدميقراطية
الشعبية .وال يزال هذان البلدان ،اللذان قُ ِّدر إنتاجهام معاً من
األفيون بنحو  800طن يف عام  ،2015هام املو ِّردين الرئيسيني
داخل املنطقة كام أنهام موردان كبريان داخل أوقيانوسيا
وجنوب آسيا .ويف جميع األحوال ،فإ َّن استمرار االت ِّجاه
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نحو التزايد يه ِّدد بانحسار املكاسب اإليجابية التي تحقَّقت
خالل العقد املايض.
 -587وتشري بيانات املضبوطات اإلقليمية خالل السنوات القليلة
املاضية إىل زيادة األفيونيات امله َّربة من جمهورية الو الدميقراطية
وتتجل تلك الزيادة يف مجموع كمية الهريوين
َّ
الشعبية وميامنار.
أصل
املضبوطة وكذلك الحصة من الهريوين املضبوط الناشئ ً
يف املنطقة .وزادت مضبوطات الهريوين واملورفني يف رشق
وجنوب رشق آسيا بأكرث من الضعف بني عامي  2008و،2014
من  5.7أطنان إىل  13ط ًّنا .ومل تشكِّل األفيونيات الناشئة يف
أفغانستان وباكستان أو املغادرة منهام ،والتي كانت متثِّل أكرث
من  30يف املائة من األفيونيات املضبوطة يف جنوب رشق آسيا
وأوقيانوسيا يف عام  ،2008سوى  10يف املائة من األفيونيات
املضبوطة يف املنطقة يف عام  .2014ورمبا كان االتجاه أكرث وضوحاً
عند الرتكيز عىل الصني ،حيث تراجعت نسبة مضبوطات الهريوين
األفغاين املنشأ من  30يف املائة يف عام  2010إىل أقل من  10يف املائة
يف عامي  2014و ،2015حيث كان منشأ معظم الهريوين املضبوط
هو جمهورية الو الدميقراطية الشعبية وفييت نام وميامنار.
 -588وال تزال الصني ،بوصفها أكرب سوق للهريوين وأكرب
بلد منتج للمواد الكيميائية يف املنطقة ،تعاين من جراء تهريب
الهريوين إىل إقليمها ،وهي منشأ السالئف الكيميائية التي يجري
تهريبها إىل البلدان املجاورة .ويُه َّرب معظم الهريوين املصنوع يف
ميامنار عن طريق الرب عرب الحدود إىل مقاطعة يونان يف الصني،
وت ُه َّرب كمية كبرية من السالئف الكيميائية (أنهيدريد الخل يف
الغالب) من الصني إىل ميامنار من أجل إنتاج األفيونيات .واستمر
هذا التهريب الثنايئ االتجاه يف عام  2015حيث ضُ بط نحو
 8.8أطنان من الهريوين (منشأ معظمها جمهورية الو الدميقراطية
الشعبية وميامنار) يف الصني ،وضُ بطت يف ميامنار كمية قدرها
 260لرتا ً من أنهيدريد الخل قادمة من الصني .وأبلغت سنغافورة
وميامنار وكذلك هونغ كونغ ،الصني ،عن انخفاضات طفيفة يف
كمية الهريوين املضبوطة يف عام .2015
 -589واستمرت زراعة نبتة الق َّنب غري املرشوعة يف بعض
البلدان يف رشق وجنوب رشق آسيا .وأبلغت البلدان التالية عن
القضاء مؤ َّخرا ً عىل مساحات مزروعة بعشبة الق َّنب عىل نحو
غري مرشوع يف الهواء الطلق :إندونيسيا ( 122هكتارا ً) ،والفلبني
( 28هكتارا ً) ،وفييت نام ( 2هكتار) ،وميامنار ( 15هكتارا ً).
وتشري أحدث البيانات عن املضبوطات إىل أ َّن هناك كميات
كبرية ال يزال يُتَّجر بها داخل املنطقة .ففي عام  ،2015ضُ بط نحو
 29ط ًّنا من عشبة الق َّنب يف إندونيسيا .وضُ بط ما مجموعه
 8.7أطنان من عشبة الق َّنب يف الصني يف عام  ،2015أي أكرث بكثري
من السنوات السابقة حيث كان املتوسط السنوي بني عامي 2010
و 2014يبلغ نحو  3.7أطنان .كام أبلغت سنغافورة وكمبوديا عن
زيادات طفيفة يف كمية الق َّنب املضبوطة مقارن ًة بالسنة السابقة.
وظلَّت كمية عشبة الق َّنب املضبوطة يف اليابان ،والتي كانت نحو
 100كيلوغرام يف عام  ،2015ثابت ًة مقارن ًة بالسنة السابقة.
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 -590وظلَّت كمية الكوكايني امله َّربة بني البلدان يف رشق
وجنوب رشق آسيا ضئيل ًة إىل ح ٍّد ما لفرتة طويلة من الزمن.
بيد أنه مع تزايد الرتابط والتن ُّوع يف أسواق املخ ِّدرات عرب
املناطق املختلفة ،فقد زادت كمية الكوكايني املضبوطة يف املنطقة،
مم يوحي بتزايد اإلقبال عليه .وارتفع مجموع الكمية املضبوطة
َّ
من الكوكايني يف آسيا من متوسط قدره  0.45طن يف السنة
خالل الفرتة  2008-1998إىل  1.5طن يف السنة خالل الفرتة
 .2014-2009وشهدت منطقة رشق وجنوب رشق آسيا أكرث من
نصف تلك الزيادة .وأبلغت بعض البلدان عن مضبوطات كبرية
يف عام  .2015فعىل سبيل املثال ،يف هونغ كونغ ،الصني ،ضُ بط نحو
 200كيلوغرام من الكوكايني .وضبطت السلطات يف فييت نام
 31كيلوغراماً من الكوكايني أثناء تفتيش حاوية يف أيار/مايو
 ،2015وهي أكرب ضبطية من الكوكايني يف تاريخ ذلك البلد.

(ب) املؤ ِّثرات العقلية
 -591ال تزال املنطقة تشهد من ًّوا يف االت ِّجار باملنشِّ طات
ويتجل هذا االتجاه
َّ
األمفيتامينية ،وال س َّيام امليثامفيتامني.
يف كمية امليثامفيتامني املضبوطة ،والتي تضاعفت أربع مرات
ومم يدعو للقلق
تقريباً يف املنطقة بني عامي  2009وَّ .2014
أ َّن ذلك االتجاه التصاعدي استمر يف عام  ،2015حيث ضُ بط
نحو  36.6ط ًّنا من امليثامفيتامني يف الصني خالل ذلك العام،
أي بزيادة نسبتها  35يف املائة مقارن ًة بعام  .2014ولوحظ أيضاً
حدوث زيادة كبرية يف كمية امليثامفيتامني املضبوطة يف ميامنار،
حيث ضُ بط نحو  2.3طن يف عام  ،2015وهو ما يزيد كثريا ً
عن الكمية التي ضُ بطت يف العام السابق .وباملثل ،فإ َّن كمية
امليثامفيتامني التي ضبطتها السلطات يف إندونيسيا يف عام 2015
( 4.4أطنان) كانت أكرب بأربعة أضعاف من تلك املضبوطة
يف عام  1.1( 2014طن).
 -592كام الحظ موظفو إنفاذ القانون يف جمهورية كوريا
تن ُّوعاً يف مصادر امليثامفيتامني منذ عام  .2009و ُح ِّددت بلدان
أفريقية ،منها جنوب أفريقيا وغانا وكينيا ومايل ،عىل أنها من
بلدان املصدر املحتملة للميثامفيتامني الذي يدخل كوريا.
فعىل سبيل املثالُ ،ه ِّرب نحو  4كيلوغرامات من امليثامفيتامني
البلوري من كينيا إىل داخل جمهورية كوريا خالل الفرتة
 ،2013-2012و ُح ِّد َد أ َّن  4كيلوغرامات من امليثامفيتامني وردت
من مايل يف عامي  2011و.2013
 -593وال يزال صنع امليثامفيتامني البلوري ،وهو أكرث
نقا ًء من أقراص امليثامفيتامني ،واالت ِّجار به عىل نطاق واسع
يشكِّالن تهديدات كبرية للبلدان يف املنطقة .فعىل سبيل املثال،
لوحظ استمرار النمو يف صنع امليثامفيتامني البلوري يف الصني
يف عام  ،2015وذلك رغم سنوات من الجهود الرامية إىل تفكيك
العدد الكبري من املختربات الرسية التي تصنع هذه املادة.

وكُشف نحو  500عملية صنع غري مرشوع يف الصني يف عام ،2015
أي بزيادة قدرها  17.2يف املائة عىل العام السابق .كام الحظت
مؤشات عىل صنع امليثامفيتامني
السلطات يف ميامنار وجود ِّ
البلوري بكميات كبرية يف بلدها.
 -594ويتَّضح مدى اإلقبال املتنامي عىل امليثامفيتامني البلوري
عرب املنطقة بشكل خاص عند الرتكيز عىل البلدان التي اعتربت أ َّن
أقراص امليثامفيتامني هي أشيع املخ ِّدرات املتعاطاة لديها .فعىل
سبيل املثال ،واصلت تايلند اإلبالغ عن مضبوطات من امليثامفيتامني
البلوري يف عام  .2015كام أُبلغ عن توافر امليثامفيتامني البلوري
بصورة متزايدة يف جمهورية الو الدميقراطية الشعبية ،وبخاصة
يف فيينتيان والوجهات السياحية الرئيسية واملقاطعات الجنوبية،
وهو ما يُعزى إىل ارتفاع هوامش الربح.
 -595وق َّدر مكتب املخ ِّدرات والجرمية أ َّن إجاميل املضبوطات
من امليثامفيتامني يف املنطقة بلغ نحو  244مليون قرص
يف عام  .2014ويف متوز/يوليه  ،2015أُبلغ عن أكرب ضبطية منفردة
من أقراص امليثامفيتامني يف ميامنار ،حيث ضُ بط نحو  26.7مليوناً
من أقراص امليثامفيتامني .ووفقاً للسلطات يف تايلند ،فإ َّن معظم
أقراص امليثامفيتامني امله َّربة إىل داخل البلد ُصنعت يف ميامنار،
وإن شهد عام  2015تراجعاً طفيفاً يف إجاميل الكميات املضبوطة.
ويف املقابل ،كانت كمية أقراص امليثامفيتامني املضبوطة خارج
منطقة امليكونغ ،عىل سبيل املثال يف سنغافورة ( 142قرصاً)،
ال تكاد تذكر.
 -596وأبلغت منطقة رشق وجنوب رشق آسيا عن عدد متزايد
من األنواع والبدائل لعقار “اإلكستايس” خالل السنوات األخرية،
وهي نتيجة يُرجح أن ت ُعزى إىل تشديد الرقابة عىل السالئف
الرئيسية املستخدمة يف صنع تلك املادة .وأُبلغ عن مضبوطات من
أقراص “اإلكستايس” ال تحتوي عىل امليثيلني ديوكيس ميثامفيتامني
( )MDMAأو تحتوي عىل نسبة ضئيلة منه ،لكنها عبارة أساساً
عن مزيج من املواد غري الخاضعة للمراقبة ،يف جميع أنحاء
املنطقة (يف إندونيسيا (تشمل مؤث ِّرات نفسانية جديدة)؛
وبروين دار السالم؛ وتايلند؛ وجمهورية كوريا؛ وسنغافورة
(تشمل مؤث ِّرات نفسانية جديدة)؛ وهونغ كونغ ،الصني
(تشمل مؤث ِّرات نفسانية جديدة)؛ وماكاو ،الصني؛ وماليزيا).
ويف عام  ،2015ضُ بط نحو  3 000قرص و 2 000قرص من
املواد من نوع “اإلكستايس” يف الفلبني وإندونيسيا ،عىل التوايل.
ويف العام نفسه ،أبلغت الصني أيضاً عن ضبط قرابة
 200كيلوغرام من املواد من نوع “اإلكستايس”.

(ج) السالئف
 -597مع استمرار النمو يف زراعة خشخاش األفيون والطلب
عىل املنشِّ طات األمفيتامينية ،يتواصل صنع السالئف الكيميائية
واالت ِّجار بها عىل نحو غري مرشوع داخل املنطقة .فقد ُه ِّربت

الفصل الثالث  -تحليل الوضع العالمي

كميات كبرية من املواد الكيميائية الالزمة لصنع الهريوين (أنهيدريد
الخل) واملنشِّ طات األمفيتامينية (اإليفيدرين والسودوإيفيدرين)
من الصني والهند إىل بلدان مختلفة وفق التقارير املتواترة من
أجهزة إنفاذ القوانني داخل املنطقة .ويف عام  ،2014ضبطت
السلطات يف كمبوديا كميات كبرية من اإليفيدرين وغريه من
السالئف الكيميائية .ويف عام  ،2015ت َّم الكشف يف الصني عن أكرث
من  500عملية لصنع سالئف املخ ِّدرات بصورة غري مرشوعة،
وضُ بط قرابة  1 600طن من السالئف.
 -598وأ َّدى وجود أنشطة صناعية كيميائية كبرية الحجم
داخل املنطقة إىل تزايد خطر ترسيب السالئف الكيميائية من
القنوات املرشوعة إىل مجاالت الصنع واالت ِّجار غري املرشوعة.
ووفقاً ملا ذكرته السلطات يف الصني ،ت َّم خالل السنوات األخرية
إنشاء سلسلة صناعية معنية بصنع السالئف الكيميائية
واالت ِّجار بها عىل نحو غري مرشوع يف أنحاء مختلفة بالبلد.
وإضافة إىل ذلك ،فإ َّن االستعاضة عن السالئف الكيميائية
الخاضعة للمراقبة الدولية مبواد غري مجد َولة منذ عام ،2012
وتحديدا ً االستعاضة عن مركَّب اإليفيدرين ونبات اإليفيدرا
مبادة -2بروموبروبيوفينون ،تشكِّل أيضاً تح ِّديات كبرية تعرتض
سبيل مراقبة السالئف بفعالية.
 -599ومع توث ُّق التكامل االقتصادي وظهور سالسل إمداد
أكرث تعقيدا ً تربط الصني والهند ومنطقة آسيان ،فإ َّن الجامعات
اإلجرامية املنظَّمة التي تسعى إىل ترسيب السالئف الكيميائية
إىل القنوات غري املرشوعة قد تستغل الفرص املقرتنة بذلك
الرتابط املتزايد .ولتبادل املعلومات االستخبارية آن ًّيا يف الوقت
املناسب بني الرشكات الكيميائية وأجهزة إنفاذ القانون،
مع تبادل املعلومات مع جميع الجهات املعنية ،أهمية بالغة
يف الح ِّد من صنع الكيمياويات السليفة واالت ِّجار بها بصورة غري
مرشوعة يف املنطقة.
 -600وميكن االطِّالع يف تقرير الهيئة لعام  2016عن تنفيذ
املادة  12من اتفاقية سنة  1988عىل استعراض شامل للحالة فيام
يتعلق مبراقبة السالئف والكيمياويات التي يكرث استخدامها يف
صنع املخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية بصفة غري مرشوعة يف املنطقة.

(د) املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية
 -601يهيمن االتِّجار بالكيتامني يف بلدان رشق وجنوب رشق
آسيا منذ عام  2012عىل االتجاه العاملي للمضبوطات من هذه
املادة .فقد زادت الكمية اإلجاملية من الكيتامني املضبوطة
يف املنطقة من  6أطنان يف عام  2012إىل أكرث من  12ط ًّنا
يف عام  ،2014مبا يكاد ميثِّل كل كميات الكيتامني املضبوطة
يف جميع أنحاء العامل .وعىل وجه الخصوص ،فإ َّن كمية الكيتامني
املضبوطة يف الصني زادت بأكرث من أربعة أضعاف ،من  4.7أطنان
يف عام  2012إىل  19.6ط ًّنا يف عام  .2015وأظهرت االستخبارات
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األخرية يف هونغ كونغ ،الصني ،أ َّن الكيتامني يُه َّرب بكميات صغرية
من أجل تفادي اكتشافه وتقليل الخسائر املالية عند اعرتاض
املؤشات عىل تصنيعه
شحناته إىل أدىن ح ٍّد .وإضافة إىل ذلك ،فإ َّن ِّ
وتعاطيه يف املنطقة أصبحت تبعث عىل القلق .فخالل السنوات
األخرية ،بلغ عدد مختربات الكيتامني التي تفكِّكها الصني سنويًّا
 100مخترب ،وقد ضبطت الصني حوايل  200عملية لصنع الكيتامني
يف عام  ،2015أي بزيادة قدرها  12.4يف املائة عىل عام .2014
وت َّم تفكيك أول مخترب رسي للكيتامني يف ماليزيا يف آب/أغسطس
 .2016ويف الوقت نفسه ،ت َّم ضبط  269كيلوغراماً من الكيتامني
السائل والبلوري .ووفقاً لتقرير املخ ِّدرات العاملي  ،2016يُ ِ
الحظ
خرباء حدوث زيادات يف االستخدام غري الطبي للكيتامني يف رشق
وجنوب رشق آسيا.
 -602ويتواصل يف املنطقة صنع املؤث ِّرات النفسانية الجديدة
واالت ِّجار بها وهي ت ُباع يف بعض األحيان باألسامء الدارجة
للمنشِّ طات األمفيتامينية .ويف سنغافورة ،شهدت املضبوطات
من املؤث ِّرات النفسانية الجديدة زيادة كبرية ،من  470قرصاً
يف عـام  2014إىل أكرث من  3 000قرص يف عام  .2015واكتشفت
الصني ،التي ت ُعترب أحد أهم البلدان املص ِّنعة للمؤث ِّرات النفسانية
الجديدة ،عددا ً من شبائه الق َّنب االصطناعية والكاثينونات
والفينيثيالمينات والبيبريازينات الجديدة ،إثر تشديد الرقابة
وجدولة  116من املؤث ِّرات النفسانية الجديدة منذ ترشين األول/
توسع حديث العهد
أكتوبر  .2015كام أبلغت السلطات عن ُّ
يف صنع املؤث ِّرات النفسانية الجديدة وتهريبها من دلتا نهر
يانغتيس إىل أنحاء أخرى يف البلد .وأبلغت هونغ كونغ ،الصني ،عن
زيادات كبرية يف الكميات املضبوطة من الكاثينونات االصطناعية
يف عام  2015إىل جانب الزيادة يف عدد املواد املكتشفة حديثاً
التي تنتمي إىل تلك املجموعة يف جميع أنحاء العامل.
 -603واستم َّرت املنطقة يف اإلبالغ عن وجود مؤث ِّرات
نفسانية نباتية من مجموعتي القات ( )Catha edulisوالكراتوم
( )Mitragyna speciosaواالتِّجار بها ،ومنشأ مؤث ِّرات مجموعة
القات نباتات موطنها األصيل رشق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية.
وأبلغت فييت نام يف منتصف عام  2016عن ضبطيتني بواقع
 4.4أطنان من القات قادمتني من رشق أفريقيا .ويف عام ،2014
أبلغت إندونيسيا والصني عن وجود ثالثة مؤث ِّرات نفسانية نباتية
تنتمي إىل مجموعة القات .ويف الوقت نفسه ،أبلغت إندونيسيا
وتايلند عن وجود ثالثة مؤث ِّرات نفسانية نباتية تنتمي إىل
مجموعة الكراتوم.

 -٥التعاطي والعالج
 -604عىل الرغم من أ َّن االتجاه العاملي لتعاطي املنشِّ طات
ظل مستق ًّرا ،فقد أُبلغ عن زيادات يف رشق
األمفيتامينية َّ
ويتجل ذلك من حيث عدد البلدان التي
َّ
وجنوب رشق آسيا.
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أبلغت عنها سواء باعتبارها العقار األشيع تعاطياً أو العقار
الرئييس الباعث عىل القلق بني متعاطي املخ ِّدرات الجدد.
بيد أنه يجب تو ِّخي الحذر يف تفسري البيانات حيث إ َّن البيانات
الحديثة واملوثوق بها عن مدى انتشار تعاطي املخ ِّدرات بني
عامة السكان يف املنطقة ال تزال شحيحة ،كام أ َّن استمرار ظهور
مؤث ِّرات نفسانية جديدة ت ُباع باألسامء الدارجة للمنشِّ طات
األمفيتامينية يزيد من تعقُّد الصورة .وتش ِّجع الهيئ ُة البلدا َن
يف املنطقة عىل زيادة تعزيز عملها يف مجال جمع البيانات
املتعلقة بتعاطي املخ ِّدرات وتحليلها.
 -605وكان مع َّدل االنتشار السنوي لتعاطي األمفيتامينات
ومنشِّ طات الوصفات الطبية يف رشق وجنوب رشق آسيا
يف عام  0.57( 2014يف املائة) أقل من املتوسط العاملي
قليل عىل
( 0.8يف املائة) .ويف عام  ،2014قُ ِّدر أ َّن ما يزيد ً
 9ماليني شخص كانوا يتعاطون األمفيتامينات ومنشِّ طات
الوصفات الطبية يف املنطقة ،وميثِّلون نحو ربع سكان العامل الذين
يتعاطون األمفيتامينات ومنشِّ طات الوصفات الطبية ( 35مليوناً).
 -606وات َّسمت هيمنة الشكلني الرئيسيني من امليثامفيتامني
(امليثامفيتامني البلوري وأقراص امليثامفيتامني) بتباين طفيف
عىل نطاق املنطقة .فقد كان امليثامفيتامني البلوري ،بوصفه
العقار الرئييس املثري للقلق خارج منطقة امليكونغ ،هو األشيع
تعاطيا يف إندونيسيا وبروين دار السالم وجمهورية كوريا والفلبني
واليابان .وكانت أقراص امليثامفيتامني األشيع تعاطياً يف تايلند
وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية وكمبوديا.
 -607واستُبني يف املنطقة حدوث زيادات يف مع َّدالت تعاطي
امليثامفيتامني ،وذلك عىل الرغم من أنه ليس العقار األكرث تعاطياً
يف بعض البلدان .فوفقاً لتقرير املخ ِّدرات العاملي  ،2016شهدت
الصني وفييت نام وكمبوديا وماليزيا حدوث زيادات يف مع َّدل
انتشار تعاطي امليثامفيتامني البلوري وأقراص امليثامفيتامني
يف عام  .2014وشهدت الفلبني وميامنار أيضاً زيادات يف تعاطي
امليثامفيتامني البلوري وأقراص امليثامفيتامني .ويف سنغافورة،
تجاوز امليثامفيتامني الهريوين كأشيع املخ ِّدرات املتعاطاة
يف عام  .2015ويف الوقت نفسه ،كانت املنشِّ طات األمفيتامينية
هي عقَّار التعاطي الرئييس لدى أكرث من  70يف املائة من متعاطي
املخ ِّدرات املس َّجلني حديثاً يف الصني.
 -608ويف عام  ،2014شكَّل األشخاص الذين يتلقون العالج
من تعاطي امليثامفيتامني يف بروين دار السالم وتايلند
وسنغافورة والفلبني وكمبوديا غالبية من يتلقون العالج من
تعاطي املخ ِّدرات يف تلك البلدان .وبالنظر إىل الصعوبات
املرتبطة بالعالج من إدمان امليثامفيتامني ،فإ َّن الزيادة يف تعاطيه
تجهد مرافق العالج املحدودة يف بعض البلدان مثل جمهورية
الو الدميقراطية الشعبية.

 -609وأبلغت بعض البلدان يف رشق وجنوب رشق آسيا عن
ات ِّجاه لتعاطي املنشِّ طات األمفيتامينية بالحقن .ويف كمبوديا،
لوحظ أ َّن معظم متعاطي املخ ِّدرات عن طريق الحقن يتعاطون
امليثامفيتامني ،إ َّما يف شكل أقراص أو يف شكله البلوري .ويف تايلند،
أجريت دراسة عىل  650شخصاً من متعاطي املخ ِّدرات بالحقن
كانوا قد أبلغوا السلطات عن إصابتهم بفريوس نقص املناعة
البرشية ،وبينت الدراسة أ َّن تعاطي امليثامفيتامني بشكل يومي
يقرتن بالتشارك يف املحاقن.
 -610وكان املع َّدل السنوي النتشار تعاطي األفيونيات
يف رشق وجنوب رشق آسيا يف عام  0.21( 2014يف املائة) أدىن من
املتوسط العاملي ( 0.37يف املائة) .ففي عام  ،2014قُ ِّدر أ َّن أكرث من
 3.3ماليني شخص يتعاطون األفيونيات يف املنطقة ،مبا ميثِّل نحو
ُخمس األشخاص الذين يتعاطون األفيونيات عىل مستوى العامل
( 17.4مليون شخص) .وعىل غرار فييت نام وماليزيا وميامنار،
حيث ت ُعترب األفيونيات املخ ِّدر الرئييس املثري للقلق ،يوجد أيضاً
عدد كبري من متعاطي تلك املواد يف إندونيسيا وتايلند وجمهورية
وس ِّجل نحو  1.5مليون شخص
الو الدميقراطية الشعبية والصنيُ .
من متعاطي الهريوين يف عام  2015يف الصني ،أي أكرث بدرجة
طفيفة من العام السابق ،إالَّ أنهم ميثِّلون فئة صغرية ضمن العدد
اإلجاميل ملتعاطي املخ ِّدرات املس َّجلني يف البلد .ويوحي ذلك
االنخفاض بتناقص اإلقبال عىل الهريوين ،يف حني لوحظ اتجاه
يخص متعاطي املنشِّ طات األمفيتامينية املس َّجلني.
معاكس فيام ُّ
 -611وما زالت منطقة رشق وجنوب رشق آسيا تض ُّم أكرب
عدد من متعاطي املخ ِّدرات عن طريق الحقن ،إذ يُق َّدر أ َّن
عددهم يصل إىل  3.15ماليني شخص ميثِّلون نحو ربع املجموع
العاملي .وتواجه بعض بلدان املنطقة خطر ارتفاع مع َّدل انتشار
فريوس نقص املناعة البرشية بني متعاطي املخ ِّدرات بالحقن
الذي يه ِّدد الصحة العامة لسكانها .ولذلك ينبغي توسيع نطاق
التد ُّخالت والتدابري العالجية ذات الصلة وجعلها يف متناول
الفئات املستهدفة ،وبخاصة يف إندونيسيا والفلبني وكمبوديا
وميامنار حيث قُ ِّد َر مع َّدل انتشار فريوس نقص املناعة البرشية
بني متعاطي املخ ِّدرات بالحقن بأكرث من ضعف املتوسط
اإلقليمي ( 10.5يف املائة) يف عام .2015
وتخصص حكومة الصني موارد كبرية لتوفري خدمات
-612
ِّ
العالج من تعاطي املخ ِّدرات وإعادة التأهيل عىل مستوى
املجتمع املحيل لألشخاص املرتهنني للمخ ِّدرات .ويف عام ،2015
اختارت السلطات  37وحد ًة منوذجي ًة وطني ًة و 51موقعاً
منوذج ًّيا وطن ًّيا من أجل توفري العالج من تعاطي املخ ِّدرات
وإعادة تأهيل املتعاطني عىل مستوى املجتمع املحيل .ويتلقَّى
نحو  230 000شخص خدمات العالج من املخ ِّدرات عىل مستوى
املجتمع املحيل ،إىل جانب  91 000شخص ت َّم تسجيلهم يف برامج
إعادة تأهيل متعاطي املخ ِّدرات.

الفصل الثالث  -تحليل الوضع العالمي

جنوب آسيا
 -1التط ُّورات الرئيسية
 -613يف عام  ،2015ظلَّت منطقة جنوب آسيا عرض ًة بش َّدة
ملشاكل االتِّجار باألفيونيات والهريوين .كام استمر يف املنطقة
االتِّجار بالق َّنب واملخ ِّدرات االصطناعية واملؤث ِّرات النفسانية
الجديدة .وباإلضافة إىل ذلك ،ظلَّت املنطقة تشهد تزايدا ً يف صنع
امليثامفيتامني واالت ِّجار به ،وترسيب املواد الخاضعة للمراقبة
من القنوات املرشوعة إىل القنوات غري املرشوعة ،ويف تعاطي
املستحرضات الصيدالنية املحتوية عىل عقاقري مخ ِّدرة ومؤث ِّرات
عقلية .وبدأت بوتان يف استخدام مادة البوبرينورفني يف عالج
االرتهان للمؤث ِّرات األفيونية يف عام .2015

 -2التعاون اإلقليمي
 -614يف  1متوز/يوليه ُ ،2016عقدت يف كولومبو احتفاالت
بالذكرى السنوية الخامسة والستني لوضع خطة كولومبو للتنمية
االقتصادية واالجتامعية التعاونية يف آسيا واملحيط الهادئ .وقد
ق َّدمت خطة كولومبو منذ وضعها ع َّدة خدمات وبرامج يف بلدان
املنطقة .ويتناول برنامج خطة كولومبو االستشاري للمخ ِّدرات،
عىل وجه الخصوص ،مشكلة املخ ِّدرات املتنامية يف املنطقة،
ويعزز التعاون اإلقليمي الهادف إىل بناء القدرات يف مجاالت
مكافحة تعاطي املخ ِّدرات ومراقبة املخ ِّدرات وخفض الطلب
عليها ومراقبة السالئف الكيميائية وحامية الحدود ومكافحة
إساءة استعامل املستحرضات الصيدالنية واالتِّجار بها والتحليل
الجنايئ الخاص باملخ ِّدرات.
 -615ويف الفرتة بني شباط/فرباير وكانون األول/ديسمرب ،2016
تولَّت الهند رئاسة الفريق العامل املعني مبكافحة املخ ِّدرات
التابع لبلدان مجموعة “بريكس” ،الذي يض ُّم يف عضويته
االتحاد الرويس والربازيل وجنوب أفريقيا والصني .ويناقش
الفريق العامل مختلف املسائل ذات الصلة باالتِّجار باملخ ِّدرات،
مبا يف ذلك ترسيب السالئف الكيميائية ،واملؤث ِّرات النفسانية
الجديدة ،وتهريب املخ ِّدرات عن طريق البحر ،واإلرهاب
املقرتن باالت ِّجار باملخ ِّدرات ،وغسل العائدات املتأت ِّية من االت ِّجار
باملخ ِّدرات ،وذلك بهدف تعزيز التعاون بني البلدان املشاركة
عىل التص ِّدي لهذه املشاكل.
 -616ويف  24ترشين الثاين/نوفمرب  ،2015وقَّع مكتب
مكافحة املخ ِّدرات يف الهند واملكتب املركزي لشؤون املخ ِّدرات
يف سنغافورة مذكَّرة تفاهم لتيسري التعاون بينهام وتعزيزه من
أجل مكافحة االتِّجار باملخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية وسالئفها.
 -617ونظَّم مركز خطة كولومبو الدويل لتدريب واعتامد
اختصاصيي معالجة اإلدمان ،باالشرتاك مع برنامج الخطة
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االستشاري للمخ ِّدرات ،ع َّدة أنشطة تدريبية يف املنطقة مو َّجهة
إىل املد ِّربني الوطنيني بشأن املنهاج الدرايس الشامل لعالج
االضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد اإلدمان .ويف ترشين الثاين/
نوفمرب  2015وشباط/فرباير  ،2016تلقَّى اختصاصيو معالجة
اإلدمان يف املنطقة التدريب عىل برنامج عالج االضطرابات
الناجمة عن تعاطي األطفال ملواد اإلدمان.
 -618وواصل مكتب املخ ِّدرات والجرمية املساعدة يف إنشاء
مركز إقليمي يف جنوب آسيا لشؤون االستخبارات والتنسيق
يف مجال مكافحة الجرمية املنظَّمة عرب الوطنية بهدف تسهيل
جمع وتحليل وتبادل املعلومات املتعلقة باالت ِّجار باملخ ِّدرات
واألشكال األخرى من الجرمية املنظَّمة عرب الوطنية ،بني
بنغالديش وبوتان ورسي النكا وملديف ونيبال والهند؛
وتحسني التعاون اإلقليمي فيام بني أجهزة إنفاذ القانون يف املنطقة.
و ُعقد اجتامعان ألفرقة الخرباء مع نظراء حكوميني رئيسيني
من املنطقة ملناقشة الخيارات املقرتحة إلنشاء ذلك املركز.

 -3الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية
 -619ق َّدمت بوتان تدريباً حاسوب ًّيا بغية االرتقاء بقدرات
مسؤويل إنفاذ قوانني املخ ِّدرات واملؤسسات املالية ملكافحة
الجرائم املتصلة باملخ ِّدرات وغسل األموال .ويف ترشين الثاين/
نوفمرب  ،2015نظَّم مكتب املخ ِّدرات والجرمية ،يف فريدآباد بالهند
أول دورة تدريبية للتعلم اإللكرتوين ،شارك فيها اثنان وعرشون
من موظفي إنفاذ القانون من بوتان.
 -620ويف أعقاب مق َّرر لجنة املخ ِّدرات  ،3/58الذي أدرج املادة
 AH-7921يف الجدول األول من اتفاقية سنة  1961بصيغتها
املع َّدلة ،يف حزيران/يونيه  ،2016وضعت حكومة الهند كذلك
املادة  AH-7921تحت املراقبة الوطنية ،مبوجب قانون العقاقري
املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية لعام  ،1985من خالل قواعد العقاقري
املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية (املع َّدلة) لعام .2016
 -621ويف عام  ،2016أنشأ املكتب املركزي ملكافحة املخ ِّدرات
يف الهند نظاماً يعمل عىل اإلنرتنت لتسجيل املواد الخاضعة
للمراقبة ،وجعل التسجيل يف النظام إلزام ًّيا لجميع املنخرطني
يف أنشطة صنع أو بيع أو توزيع أو حيازة أو استهالك العقاقري
املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية والسالئف الكيميائية التي يشيع
استخدامها يف صنع العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية.
 -622ويف عام  2015س َّنت بوتان قانون املخ ِّدرات الوطني
املنقَّح واملعنون “قانون مكافحة تعاطي العقاقري املخ ِّدرة
واملؤث ِّرات العقلية ومواد اإلدمان يف بوتان لعام  .”2015ويلغي
هذا القانون قانون عام  ،2005ويتناول البعد الصحي لتعاطي
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المخدرات ٢٠١٦
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

املخ ِّدرات ،مع التأكيد عىل الح ِّد من العرض والطلب عىل
السواء .كام مي ِّيز القانون عىل نحو واضح بني متعاطي املخ ِّدرات
واملتَّجرين بها وذلك بتقرير ح ٍّد أقىص للكميات التي ميكن
اعتبارها لالستخدام الشخيص.
 -623ويف سبيل تحسني األمن ومنع استعامل املطارات ألغراض
غري مرشوعة يف األنشطة اإلجرامية املنظَّمة العابرة للحدود،
مبا فيها تهريب املخ ِّدرات والسالئف ،انض َّمت رسي النكا وملديف
ونيبال إىل برنامج الشحن الجوي التابع ملكتب املخ ِّدرات والجرمية
(وهو جزء من برنامج مراقبة الحاويات).

-4

الزراعة واإلنتاج والصنع واال ِّتجار

(أ)

املخدِّرات

 -624أبلغ مكتب مكافحة املخ ِّدرات يف الهند عن أعداد
ضبطيات املخ ِّدرات التالية يف عام  :2015الق َّنب ( 8 130ضبطية)
والهريوين ( 3 931ضبطية) وراتنج الق َّنب ( 2 295ضبطية) .وزاد
عدد ضبطيات الق َّنب بنسبة  47يف املائة ،ولكن انخفضت الكمية
اإلجاملية ملضبوطاته .وذُكر أ َّن الزراعة غري املرشوعة لنبتة الق َّنب
قليل عن  313هكتارا ً يف عام  .2015واضطلعت سلطات
زادت ً
إنفاذ القانون بعمليات إلبادة الق َّنب يف جميع املناطق التي ُعلم
بزراعتها له .والق َّنب هو أحد أكرث املواد تعاطياً يف الهند .وال يزال
تهريب الق َّنب من نيبال إىل الهند يشكل مصدر قلق كبري.
 -625وتتع َّرض بنغالديش لعمليات تهريب للمخ ِّدرات عرب
حدودها مع ميامنار والهند .ولدى بنغالديش كذلك تاريخ من
اإلنتاج واالستهالك غري املرشوعني للق َّنب؛ وما زال الق َّنب مادة
التعاطي الرئيسية يف هذا البلد .وقد ارتفع إجاميل املضبوطات
من  35ط ًّنا يف عام  2014إىل  41ط ًّنا يف عام .2015
 -626وأُبلغ عن الزراعة غري املرشوعة والنمو الربي للق َّنب
يف مرتفعات األجزاء الغربية والوسطى من نيبال .وعىل الرغم
من أ َّن الحكومة تنفِّذ حمالت إلبادة الق َّنب سنويًّا ،فقد استم َّرت
زراعته غري املرشوعة يف الفرتة املشمولة بالتقرير .وكان يُه َّرب
الق َّنب إىل الهند عرب الحدود املشرتكة .وأبلغت نيبال عن
مضبوطات بأكرث من  6.6أطنان من الق َّنب يف عام  ،2015وهي
قليل من الكمية املضبوطة يف عام  2014البالغة  6.9أطنان.
أقل ً
 -627وأبلغت بوتان عن إبادة نبتات الق َّنب يف أجزاء مختلفة
منها .ويف بعض املناطق ،قُ ِّدمت املساعدة للمزارعني يف زراعة
املحاصيل النقدية لتوفري بديل لهم عن زراعة نبتات الق َّنب.
 -628والق َّنب والهريوين هام أه ُّم املخ ِّدرات املتعاطاة يف رسي
النكا .وت ُزرع نبتة الق َّنب عىل نحو غري مرشوع يف البلد ،وأصبح
تعاطيها مشكلة كبرية .وضُ بط حوايل  99كيلوغراماً من الق َّنب

يف النصف األول من عام  ،2016وهي كمية مامثلة للكمية
املضبوطة خالل الفرتة نفسها يف عام  ،2015باإلضافة
إىل  3كيلوغرامات من راتنج الق َّنب.
 -629ويف الهند ،زادت املضبوطات من راتنج الق َّنب
يف عام  2015بنسبة  46.8يف املائة مقارنة بالسنة السابقة
( 3.3أطنان ،وهي زيادة عن الكمية املضبوطة يف عام 2014
البالغة  2.28طن) .وباإلضافة إىل إنتاج راتنج الق َّنب محل ًّيا ،فهو
يُه َّرب كذلك إىل الهند من نيبال .ويف عام  ،2015كانت نسبة راتنج
الق َّنب النيبايل املنشأ  21.9يف املائة من إجاميل مضبوطاته يف الهند.
 -630ويف عام  ،2015زادت كمية الهريوين املضبوطة يف الهند
زيادة طفيفة ،دون  1.42طن بقليل ،عن الكمية املضبوطة
يف عام  2014البالغة  1.37طن .وتستأثر والية البنجاب ،التي
لديها حدود مشرتكة مع باكستان ،بالقسط األكرب من هريوين
جنوب غرب آسيا املضبوط يف الهند .ووصف مكتب مكافحة
املخ ِّدرات يف الهند تهريب الهريوين من جنوب غرب آسيا
إىل الهند ث َّم إىل ملديف ورسي النكا وبلدان أوروبا الغربية بأنه
ات ِّجاه رئييس يف عمليات التهريب.
 -631واستمر ازدياد كمية الهريوين امله َّربة إىل رسي النكا
يف عام  .2016وأشارت البيانات املتعلقة باملضبوطات خالل
النصف األول من عام  2016إىل وقوع زيادة حا َّدة مقارنة بالفرتة
نفسها من السنة السابقة .وأبلغ مكتب رشطة مكافحة املخ ِّدرات
عن ضبط  134كيلوغراماً من الهريوين بني كانون الثاين/يناير
وحزيران/يونيه  ،2016باملقارنة مع  18كيلوغراماً خالل الفرتة
نفسها يف عام .2015
 -632كام لوحظت زيادات مامثلة يف تهريب الهريوين يف بلدان
أخرى يف املنطقة .ففي بنغالديش ،زادت مضبوطات الهريوين
بنسبة  29.5يف املائة ،من  84.3كيلوغراماً يف عام  2014إىل
 108.7كيلوغرامات يف عام  .2015ويف نيبال ،ضُ بطت
 3.8كيلوغرامات من الهريوين يف عام  2014و 6.4كيلوغرامات
يف عام .2015
 -633وأشار مكتب مكافحة املخ ِّدرات يف الهند إىل انخفاض
كمية األفيون املضبوطة من  1.77طن يف عام  2014إىل  1.69طن
يف عام  ،2015عىل الرغم من ازدياد عدد الضبطيات املبلَّغ عنها.
وذُكر أ َّن أعىل كمية من مضبوطات األفيون ( 420كيلوغراماً)
كانت يف والية البنجاب .ويف عام  ،2015ضبط  61كيلوغراماً
من املورفني ،مقارنة بالكمية املضبوطة يف عام  2014البالغة
 25كيلوغراماً .وضبط مكتب مكافحة املخ ِّدرات يف عام 2015
حوايل  1 401هكتار من خشخاش األفيون املزروع بصورة غري
مرشوعة وقام بإتالفها.
 -634وكانت هناك زيادة يف الكمية املضبوطة من مستحرضات
الكوديني يف بنغالديش .ويف عام  ،2015ضُ بطت يف بنغالديش
 860 429أمبول ًة من هذه املستحرضات ،وهي زيادة بنسبة

الفصل الثالث  -تحليل الوضع العالمي

 15يف املائة عن عدد القارورات املضبوطة يف عام  2014البالغ
 748 730أمبولةً .وال تزال ته َّرب إىل بنغالديش كميات من
األفيونيات االصطناعية يف شكل قابل للحقن ،مثل البوبرينورفني
والبيثيدين (االسم الطبي هو امليربيدين) .وانخفضت بحدة
مضبوطات املخ ِّدرات املع َّدة يف شكل قابل للحقن إىل
قليل من نصف
 86 172أمبول ًة يف عام  ،2015وهو عدد أقل ً
العدد املضبوط من األمبوالت يف عام  2014البالغ .178 889
 -635وعىل الرغم من أ َّن مع َّدل االتِّجار بالكوكايني يف جنوب
آسيا ،كان محدودا ً ج ًّدا بصورة غري مسبوقة ،فقد حدثت زيادة
يف املضبوطات السنوية يف الهند خالل السنوات القليلة املاضية.
فزادت كمية الكوكايني املضبوطة يف الهند من  15كيلوغراماً
عام  2014إىل  113كيلوغراماً يف عام  .2015وخالل النصف األول
من عام  ،2016ضُ بط  1.7كيلوغرام من الكوكايني يف رسي النكا.
وكانت كمية الكوكايني البالغة  5.7كيلوغرامات املضبوطة
يف بنغالديش يف عام  2015هي أول ضبطية يُبلَّغ عنها يف هذا البلد
منذ عام  .2009ويف نيبال ،ضُ بط  5.5كيلوغرامات من الهريوين
يف عام  2014و 11كيلوغراماً يف عام .2015
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غري املرشوعة ،وضبطت  14 310أقراص محتوية عىل مؤث ِّرات
عقلية تزن حوايل  277كيلوغراماً يف عام .2015
 -639وزادت مضبوطات امليثاكوالون يف الهند من  54كيلوغراماً
يف عام  2014إىل  89كيلوغراماً يف عام  .2015وبعد وضع مادة
امليفيدرون تحت املراقبة الوطنية يف عام  ،2015ضبطت الهند حوايل
 1.27طن من امليفيدرون يف تلك السنة .ويف ترشين الثاين/نوفمرب
من عام  ،2016ضبطت مديرية االستخبارات املالية  23.5ط ًّنا من
امليثاكوالون يف مصنع رسي يف والية راجاستان ،وهي ليست أكرب
ضبطية من امليثاكوالون يف الهند فحسب ،بل يف العامل أيضاً.
 -640واستمر تهريب أقراص “اليابا” (امليثامفيتامني) من
ميامنار عرب الحدود الجنوبية الرشقية إىل بنغالديش؛ وتزايدت
برسعة مضبوطاتها لدى أجهزة إنفاذ القانون يف بنغالديش.
ويف كانون الثاين/يناير  ،2016ضبطت رشطة بنغالديش  2.8مليون
قرص ميثامفيتامني ،بقيمة تق َّدر بنحو  10.5ماليني دوالر ،وهي
أكرب ضبطية منفردة من املخ ِّدرات وقعت حتى اآلن يف البلد.
ويف عام  ،2015زادت مضبوطات أقراص “اليابا” بأكرث من ثالثة
أضعاف ( 20مليوناً) مقارنة بعام  6.5( 2014ماليني).

 -636وأصبحت نيبال نقطة عبور ألنشطة التهريب الدولية عرب
مجالها الجوي وطرقها الربية إىل أسواق املخ ِّدرات غري املرشوعة
يف العامل .ويف عام  ،2015ألقت السلطات النيبالية القبض عىل
 2 636شخصاً بتهمة االتِّجار باملخ ِّدرات ،مقابل  2 918شخصاً
يف عام  .2014ووفقاً ملا ذكره مكتب مكافحة املخ ِّدرات يف نيبال،
ضبطت  9.8كيلوغرامات من األفيون يف عام  2015و 34كيلوغراماً
يف عام .2014

(ج) السالئف

(ب) املؤ ِّثرات العقلية

 -642منذ عام  ،2013حدث انخفاض مستمر يف كميات
اإليفيدرين والسودوإيفيدرين املضبوطة يف الهند .بيد أ َّن مكافحة
ترسيب هاتني املادتني من قنوات الصنع املرشوعة إىل القنوات
غري املرشوعة ال تزال متثِّل تح ِّدياً كبريا ً ألجهزة إنفاذ القانون
يف البلد .ويف عام  ،2015ضُ بط عدد كبري من األقراص املحتوية
عىل السودوإيفيدرين أو اإليفيدرين عىل طول الحدود بني الهند
وميامنار ،ورمبا كانت ته َّرب إىل ميامنار الستخراج هاتني املادتني
منها الستخدامهام يف صنع املنشِّ طات األمفيتامينية.

 -637ويف بوتان ،حدث انخفاض يف عدد قضايا الحيازة واالت ِّجار
باملواد الخاضعة للمراقبة ،من  370قضي ًة يف عام  2014إىل
 296قضي ًة يف عام  .2015وعزت وكالة مكافحة املخ ِّدرات يف بوتان
ذلك االنخفاض إىل تكثيف عمليات التفتيش وبرامج التوعية،
فضل عن األثر الردعي لتغليظ العقوبة عىل جرائم املخ ِّدرات.
ً

 -638إ َّن صنع املنشِّ طات األمفيتامينية وتعاطيها من التح ِّديات
املستم َّرة يف املنطقة .ووفقاً للتقارير الواردة من مكتب مكافحة
املخ ِّدرات يف الهند ،بُذلت ع َّدة محاوالت إلنشاء مرافق رسية
لصنع املنشّ طات األمفيتامينية ،وبخاصة يف واليتي ماهاراشرتا
وغوجارات .ومع ذلك ،نجح املكتب يف منع تلك املحاوالت.
وضُ بط ما مجموعه  166كيلوغراماً من املنشّ طات األمفيتامينية
يف الهند يف عام  ،2015وهي كمية أقل بقليل من الكمية املضبوطة
يف عام  196( 2014كيلوغراماً) .ويف عام  ،2015أبلغ مكتب
مكافحة املخ ِّدرات يف الهند عن تفكيك مصنع غري مرشوع ،ضُ بط
فيه حوايل  14كيلوغراماً من امليثامفيتامني .وباإلضافة إىل ذلك،
فكَّكت أجهزة إنفاذ القانون يف الهند إحدى صيدليات اإلنرتنت

 -641وبحسب مكتب مكافحة املخ ِّدرات يف نيبال ،يشهد
االت ِّجار باملؤث ِّرات العقلية وتعاطيها تصاعدا ً مستم ًّرا .ففي
عام  ،2015ضُ بطت يف نيبال  25 056أمبول ًة من الديازيبام
و 18 950أمبول ًة من البوبرينورفني.

 -643وميكن االطِّالع يف تقرير الهيئة لعام  2016عن تنفيذ
املادة  12من اتفاقية سنة  1988عىل استعراض شامل للوضع
فيام يتعلق مبراقبة السالئف والكيمياويات التي يكرث استخدامها
يف صنع املخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية بصفة غري مرشوعة
يف جنوب آسيا.

(د) املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية
 -644ال تزال الهند مصدرا ً لتهريب الكيتامني إىل جنوب
رشق آسيا .وباإلضافة إىل ذلك ،لوحظ وجود حاالت الستخدام
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خدمات الطرود الربيدية لتهريب الكيتامني من الهند إىل جنوب
أفريقيا واململكة املتحدة .ويف عام  ،2015ضبطت الهند حوايل
 211.6كيلوغراماً من الكيتامني ،وهي زيادة كبرية عن الكمية
املضبوطة يف السنة السابقة التي بلغت حوايل  20.4كيلوغراماً.
تبي
 -645وبالنظر إىل املضبوطات من املؤث ِّرات النفسانية التي َّ
أ َّن منشأها هذه املنطقة ،فإ َّن الهيئة تش ِّجع حكومات املنطقة
عىل االنضامم إىل مرشوع الهيئة “آيون” وإىل نظام التبليغ عن
ييسان تبادل املعلومات عن الحوادث
الحوادث التابع له اللذين ِّ
التي تتعلق باملؤث ِّرات النفسانية.

 -5التعاطي والعالج
 -646يف متوز/يوليه  ،2016بدأت وزارة العدالة االجتامعية
والتمكني يف الهند ،بالتعاون مع املركز الوطني لعالج االرتهان
للمخ ِّدرات التابع ملعهد عموم الهند للعلوم الطبية ،يف إجراء
دراسة استقصائية لتجميع تقديرات وطنية وعىل مستوى
الواليات ألعداد متعاطي املخ ِّدرات .وسوف ت ُعنى الدراسة
االستقصائية املمتدة لعامني بتحديد مواقع وجود خدمات العالج
وإعادة التأهيل من أجل املرتهنني للمخ ِّدرات واستبانة الثغرات
املوجودة يف تقديم الخدمات .وكان آخر استقصاء من هذا النوع
قد أُجري يف عام  ،2001ونُرشت بياناته يف عام  .2004وخلصت
دراسة استقصائية عن االرتهان للمؤث ِّرات األفيونية ،أُجريت
يف والية البنجاب يف عام  ،2015إىل وجود  230 000مرتهن
للمؤث ِّرات األفيونية و 860 000متعاط للمؤث ِّرات األفيونية،
معظمهم من الذكور ،من أصل مجموع سكان الوالية البالغ
 28مليون نسمة.
 -647ويف  12نيسان/أبريل  ،2016دعت حكومة ملديف
األطراف املهتمة (عىل الصعيدين املحيل والدويل) إىل تقديم
مقرتحات لتشغيل مركز إعادة تأهيل وعالج متعاطي املخ ِّدرات
يف كافو هينامفويش .وهو املركز الوحيد إلعادة تأهيل متعاطي
املخ ِّدرات يف البلد .ويؤوي املركز ويعالج سنويًّا ما يقرب
من  250شخصاً ويتبع نهج العالج املجتمعي.
 -648وأبلغ املجلس الوطني ملكافحة املخ ِّدرات الخطرة
يف رسي النكا بأ َّن ما مجموعه  1 482شخصاً من متعاطي
املخ ِّدرات قد تلقوا الخدمات يف مرافق العالج يف عام .2015
وال يزال الق َّنب والهريوين أشيع املخ ِّدرات املتعاطاة
يف رسي النكا .وتض َّمنت اإلحصاءات كذلك األفراد املعالجني من
تعاطي الكحوليات والتبغ .ويف عام  ،2015انخفض عدد األشخاص
املعالجني من تعاطي املخ ِّدرات بنسبة  10يف املائة مقارن ًة
بعام  .2014ومن بني من ذُكر أنهم متعاطون للمخ ِّدرات،
تلقَّى ما نسبته  58يف املائة منهم العالج يف املرافق الحكومية،
و 21يف املائة يف برنامج العالج من املخ ِّدرات وإعادة التأهيل
يف مصلحة السجون ،و 14يف املائة كانوا يتلقون املساعدة

من منظامت غري حكومية .ويكاد يكون جميع من عولجوا
( 99يف املائة) يف مراكز العالج من الرجال.
 -649ويف عام ُ 2015عولج ما مجموعه  9 987مريضاً (كلهم من
الذكور) يف املراكز العالجية التابعة للقطاع الخاص يف بنغالديش،
بعد أن كانوا  10 364مريضاً يف عام  .2014وأفاد معظمهم
( 32يف املائة) بأ َّن الق َّنب هو مخ ِّدر التعاطي الرئييس لديهم ،يليه
“اليابا” (امليثامفيتامني) (بنسبة  20.6يف املائة وهي يف تزايد)،
والهريوين (بنسبة  20.1يف املائة وهي يف تناقص) .وال يزال تعاطي
“اليابا” ومستحرضات الكوديني منترشا ً بل ويتزايد يف بنغالديش.
والبوبرينورفني هو أحد أشيع املخ ِّدرات املتعاطاة بالحقن ،وقد
تح َّول العديد من متعاطي الهريوين إليه ألنه رخيص وسهل املنال.
 -650وكانت املستحرضات الصيدالنية املحتوية عىل مواد
خاضعة للمراقبة األكرث تعاطياً يف نيبال هي أرشبة السعال
املصنوعة من الكوديني ،ومواد البوبرينورفني والديازيبام
والنيرتازيبام واملورفني.
 -651ودعا املجلس الوطني ملراقبة املخ ِّدرات الخطرة
يف رسي النكا إىل تقديم مقرتحات بحثية إلجراء دراسة استقصائية
وطنية عن مدى انتشار التعاطي خالل الفرتة  2017-2016لتقدير
عدد متعاطي املخ ِّدرات يف البلد .ويف أيار/مايو  ،2016نظَّم املجلس
الوطني املذكور ،بالتعاون مع مكتب املخ ِّدرات والجرمية ،اجتامع
فريق خرباء بشأن تقدير مدى انتشار تعاطي العقاقري الصيدالنية
املحتوية عىل عقاقري مخ ِّدرة ومؤث ِّرات عقلية يف رسي النكا.
 -652وأبلغت بوتان بأ َّن معظم متعاطي املخ ِّدرات لديها من
الشباب ،وأنهم من املرتهنني أساساً للق َّنب واملستحرضاتالصيدالنية،
مثل الديكسرتوبروبوكسيفني ،والنيرتازيبام ،والديازيبام ،وأرشبة
السعال املصنوعة من الكوديني .ويف عام  ،2015وفَّرت بوتان
برامج للمعالجة الدوائية بالبوبرينورفني ملتعاطي املؤث ِّرات
األفيونية .وقد ُعني مكتب املخ ِّدرات والجرمية كذلك بتسهيل
بناء قدرات املم ِّرضات واألطباء وتدريبهم لضامن التنفيذ السلس
لربامج العالج .وباإلضافة إىل ذلك ،استحدثت مبادئ توجيهية
العتامد مراكز العالج يف بوتان.

غرب آسيا
 -1التط ُّورات الرئيسية
 -653ما زالت حالة مراقبة املخ ِّدرات يف غرب آسيا تتأث َّر
بش َّدة بتط ُّورات سوق األفيونيات يف أفغانستان ،ال س َّيام فيام
يتصل باإلمدادات الثابتة من األفيونيات املستخرجة من خشخاش
األفيون املزروع بطريقة غري مرشوعة يف أفغانستان والتي تتَّخذ
معبا ً إىل أسواق العامل قاطبة .وملا كانت جميع الدروب
من املنطقة َ
الرئيسية الثالثة عرب اإلقليمية املستخدمة لتهريب األفيونيات تبدأ

الفصل الثالث  -تحليل الوضع العالمي

من أفغانستان ومت ُّر عرب غرب آسيا (الدرب الشاميل ،عرب بلدان
آسيا الوسطى صوب االتحاد الرويس ،ودرب البلقان ،عرب إيران
(جمهورية-اإلسالمية) وتركيا صوب أوروبا ،والدرب الجنويب ،عرب
باكستان صوب جميع مناطق العامل ،باستثناء أمريكا الالتينية)،
فال تزال لفعالية جهود مراقبة املخ ِّدرات يف املنطقة تداعيات
هامة عىل أسواق األفيونيات غري املرشوعة يف العامل.
 -654وال تزال تح ِّديات مراقبة املخ ِّدرات املرتبطة مبوقع
بلدان غرب آسيا عىل امتداد دروب تهريب املخ ِّدرات العاملية
الرئيسية معقَّدة ومتع ِّددة األوجه .وال يزال التق ُّدم مرتبطاً
بقدرة املنطقة عىل التص ِّدي للتح ِّديات املرتابطة واألوسع نطاقاً
يف مجال التنمية والعدالة الجنائية ،مثل الفساد واإلرهاب وعدم
االستقرار السيايس املستمر ،التي تفاقمت يف بعض أنحاء املنطقة
حتى أوهنت السيطرة الحكومية عىل مناطق هامة وج َّردتها
من الفعالية .وما زاد الطني بلَّة هو النزاعات املسلَّحة الطويلة
األمد يف العراق والجمهورية العربية السورية واليمن ،كام أ َّن
التدفُّقات الكثيفة من املهاجرين والتزايد املستمر يف أعداد
الالجئني يف املالجئ واملخيامت املوجودة يف األردن وتركيا ولبنان
رضرين كلها عوامل تزيد من التح ِّديات التي
وضعف السكان املت ِّ
تواجه السلطات يف املنطقة يف مجال مراقبة املخ ِّدرات.
 -655ومن بواعث القلق األخرى يف املنطقة استمرار توافر
()64
األقراص املغشوشة ،التي تس َّوق عىل أنها “أقراص كابتاغون”،
وتعاطيها عىل نطاق واسع .وتوحي التقارير اإلعالمية
والروايات املتواترة عىل ح ٍّد سواء بأ َّن أقراص “الكابتاغون”
ت ُستع َمل عىل نطاق واسع بني اإلرهابيني واملقاتلني الذين
يشاركون يف النزاعات املسلَّحة التي تعصف بغرب آسيا لتثبيط
املوانع النفسية حتى يشاركوا يف أعامل العنف ويطيلوا من
قدرتهم عىل البقاء يف حالة تأ ُّهب للقتال دون الحاجة إىل
الراحة .غري أنه قلَّام توجد حتى اآلن معلومات موثوقة تتيح
التأكُّد من مصادر املواد الكيميائية املستخدمة يف صنع املركبات
األمفيتامينية وكيفية توليفها ،مبا يف ذلك مواقع املختربات التي
تت ُّم فيها عمليات التوليف الكيميايئ.
 -656وقد لوحظت يف املنطقة ظاهرة جديدة بدأت يف التط ُّور
والشيوع خالل السنوات القليلة املاضية وفق املعلومات
املتوفِّرة للهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات ،أال وهي اكتشاف
مواقع متع ِّددة إلنتاج امليثامفيتامني يف أفغانستان ،ال س َّيام منذ
بداية عام  .2016وقد كشفت الغارات األخرية التي شُ َّنت عىل
املختربات غري املرشوعة عن وجود معدات وسالئف كيميائية
(“ ((6الكابتاغون” هو يف األصل االسم التجاري الرسمي ملستحرض
صيدالين يحتوي عىل مادة الفينيثيلني وهي من املنشِّ طات االصطناعية .واملادة
املعروفة باسم “الكابتاغون” التي تضبط يف غرب آسيا اليوم واملشار إليها يف هذا
شكل
التقرير هي عقاقري مغشوشة مضغوطة يف شكل أقراص أو حبوب تشبه ً
“الكابتاغون” األصيل غري أنها مختلفة عنه .والعنرص الف َّعال يف الكابتاغون
غش
املغشوش هو األمفيتامني الذي يخفف عادة مبواد متعدِّدة تستخدم يف ِّ
العقاقري ،مثل الكافيني وغريه.
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تستخدم يف الصنع غري املرشوع للميثامفيتامني ،أ َّما يف السنوات
السابقة ،فكان امليثامفيتامني يدخل أفغانستان عموما كمنتج
نهايئ .وعالوة عىل أ َّن أفغانستان تحتل املرتبة الثانية بني أكرب
منتجي راتنج الق َّنب غري املرشوع واملرتبة األوىل يف إنتاج
األفيون غري املرشوع يف العامل ،فيبدو أنها تواجه اآلن تح ِّدياً
إضاف ًّيا يف مجال مراقبة املخ ِّدرات يتعلق بالصنع غري املرشوع
للميثامفيتامني .ومل يق َّدر بعد نطاق وحجم هذا التط ُّور الجديد
وأهميته بالنسبة ألسواق امليثامفيتامني اإلقليمية.
 -657وتالحظ الهيئة بقلق التدهور الرسيع يف الحالة املتعلقة
بالسالمة واألمن يف أفغانستان وتأثريها عىل قدرة السلطات عىل
رصد العرض غري املرشوع للمخ ِّدرات األفغانية املنشأ ومراقبته.
ويف الوقت نفسه ،تالحظ الهيئة أ َّن استعداد املجتمع الدويل
ملواصلة تقديم املعونة إىل أفغانستان يبدو آخذا ً يف الرتاجع،
تحسن
وال س َّيام يف مجال مكافحة املخ ِّدرات .وتق ُّر الهيئة بأ َّن َّ
أي ُّ
محتمل يف مكافحة املخ ِّدرات يف أفغانستان يرتبط ارتباطاً وثيقاً
بالتص ِّدي املالئم للتح ِّديات اإلمنائية األوسع نطاقاً والتح ِّديات التي
تواجه العدالة الجنائية ،ولكنها تحذِّر من أ َّن إجراءات مكافحة
املخ ِّدرات وغسل األموال والفساد ال ميكن استبعادها من املعادلة
إن كان للتنمية املستدامة أن تتحقَّق .ويف هذا السياق ،تهيب
الهيئة بالحكومات الرشيكة واملجتمع الدويل أن يواصلوا دعمهم
للجهود املبذولة من أجل مكافحة املخدِّ رات يف أفغانستان،
مع ِّ
التحل بروح املسؤولية العامة واملشرتكة يف مواجهة مشكلة
املخدِّ رات العاملية ،من أجل ضامن أالَّ تشغل العنارص اإلجرامية
أو اإلرهابية الفراغ الذي يحتمل أن ينجم عن سحب الدعم
الدويل من البلد.

 -2التعاون اإلقليمي
 -658استمر التعاون عىل املستوى اإلقليمي يف غرب آسيا عىل
أساس االتفاقات الثنائية واالتفاقات املتع ِّددة األطراف القامئة
والجديدة عىل ح ٍّد سواء (أبرم بعضها أثناء الفرتة املشمولة
بالتقرير) .وباإلضافة إىل ذلك ،توجد مبادرات وعمليات متع ِّددة
للتعاون اإلقليمي ،عىل أساس االنتامءات دون اإلقليمية بني بلدان
آسيا الوسطى والقوقاز والخليج والرشق األوسط .وتتمحور
مبادرات أخرى حول قضايا ذات اهتامم مشرتك بني مجموعات
من البلدان املتجاورة ،كام هو الحال يف العديد من املبادرات
التي تنهض عىل رضورة مواجهة التهديدات الناشئة عن سوق
املخ ِّدرات يف أفغانستان ،والتي لها أبعاد عاملية أيضاً.
 -659وما زال املركز اإلقليمي للمعلومات والتنسيق يف آسيا
الوسطى ،وهو هيئة حكومية دولية دامئة تكافح االت ِّجار
بالعقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية وسالئفهام ،يوفِّر ساحة
إقليمية لتبادل املعلومات واملامرسات الج ِّيدة يف التص ِّدي لالت ِّجار
باملخ ِّدرات وتعزيز التعاون يف مجال إنفاذ القانون .وقد تركَّزت
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المخدرات ٢٠١٦
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

أنشطته يف العام املايض حول تنسيق ع َّدة عمليات مشرتكة بني
الدول املشرتكة فيه (االتحاد الرويس وأذربيجان وأوزبكستان
وتركامنستان وطاجيكستان وقريغيزستان وكازاخستان) ،وكذا
بلدان أخرى منها أسرتاليا والصني ،لدى استهداف دروب تهريب
مح َّددة .ومن النتائج امللموسة يف هذا الشأن يف ترشين الثاين/
نوفمرب عام  ،2015تنفيذ عملية تسليم مراقب مشرتكة بني
املختصة يف كازاخستان وطاجيكستان تحت
السلطات الوطنية
َّ
إرشاف املركز أسفرت عن ضبط ما يقرب من  40كيلوغراماً من
الق َّنب األفغاين املنشأ ،فيام يزعم ،يف كازاخستان.
 -660ويف  30أيار/مايو  ،2016اعتمد أعضاء املبادرة املشرتكة
بني أفغانستان وطاجيكستان وقريغيزستان إعالناً وزاريًّا خالل
االجتامع الوزاري الثاليث الرابع ،الذي عقد يف مدينة إيسيك كول
يف قريغيزستان .وقد ش َّدد اإلعالن عىل أهمية التعاون اإلقليمي
وبناء القدرات يف القضايا املتعلقة مبراقبة املخ ِّدرات ،خاصة فيام
يتعلق بالجامرك ومراقبة الحدود .وات َّفقت البلدان املشاركة عىل
دعم العمل عىل إنشاء مكاتب اتصال حدودية ،ووضع إجراءات
تشغيل مو َّحدة لهذه املكاتب بني أفغانستان وطاجيكستان،
وإعداد مذكرة تفاهم لوضع أساس لتبادل املعلومات حول
العمليات عرب الحدود ولتنسيق العمليات يف املستقبل.
 -661وخالل مؤمتر القمة السنوي ملنظمة شنغهاي للتعاون،
الذي ُعقد يف طشقند يف حزيران/يونيه  ،2016تق َّدمت الهند
وباكستان بطلب رسمي للعضوية يف املنظمة ،التي تض ُّم حاليًّا
االتحاد الرويس وأوزبكستان والصني وطاجيكستان وقريغيزستان
وكازاخستان ،من خالل توقيع “مذكَّرات التزام” .ويعترب توقيع
هذه املذكَّرات الخطوة األخرية للحصول عىل العضوية الكاملة،
التي يتوقَّع منحها يف عام  .2017ومنذ عام  ،2006اعتربت منظمة
شنغهاي للتعاون أ َّن االت ِّجار باملخ ِّدرات هو أحد املجاالت ذات
األولوية لتوثيق التعاون بني دولها األعضاء.
 -662وتشاركت الحكومة األفغانية مع االتحاد األورويب
يف استضافة “مؤمتر بروكسل بشأن أفغانستان” ،الذي ُعقد
يف  5ترشين األول/أكتوبر  ،2016يف إطار سلسلة من االجتامعات
الوزارية املعقودة بهدف دعم التق ُّدم املحرز يف تنفيذ خطة
التنمية يف أفغانستان عىل مدار ما يُس َّمى بـ “عقد التح ُّول”
( .)2024-2015واعتمد مؤمتر بروكسل إعالناً عنوانه “الرشاكة
من أجل الرخاء والسالم” أكَّد مج َّددا ً عىل التزام البلدان
املشاركة واملنظامت الدولية بتعزيز التعاون عىل تحقيق االعتامد
عىل الذات ألفغانستان .كام تع َّهد الرشكاء الدوليون بتقديم
 15.2بليون دوالر من أجل دعم األولويات اإلمنائية يف أفغانستان
للفرتة  2020-2017بنا ًء عىل اإلطار الوطني للسالم والتنمية
يف أفغانستان ،الذي ق َّدمته الحكومة يف املؤمتر و“إطار االعتامد
عىل الذات من خالل املساءلة املتبادلة” .وتحت عنوان “السالم
واألمن والتعاون اإلقليمي” ،أكَّد املؤمتر كذلك عىل الحاجة لبذل
جهود مجددة واتِّباع نهج مستدام ومتكامل صوب الح ِّد من إنتاج
املخ ِّدرات وسالئفها واالتِّجار بها عىل نحو غري مرشوع وكذلك

معالجة املصابني باضطرابات من جراء تعاطي مواد اإلدمان
وإعادة تأهيلهم من خالل تنفيذ خطة العمل الوطنية األفغانية
ملكافحة املخ ِّدرات.

 -3الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية
 -663يف ترشين األول/أكتوبر  ،2015اعتمدت الحكومة
األفغانية خطة عمل وطنية جديدة ملكافحة املخ ِّدرات للفرتة
 ،2019-2015وعرضت هذه الخطة عىل املجتمع الدويل
يف اجتامع رفيع املستوى عقد يف فيينا يف كانون األول/
ديسمرب  .2015وتتمثَّل األهداف الرئيسية للخطة يف تقليل
زراعة خشخاش األفيون وإنتاج األفيونيات واالت ِّجار بها والح ِّد
من الطلب غري املرشوع عىل املخ ِّدرات وزيادة توفري العالج
للمتعاطني .ويف عام  2015أيضاً ،أطلقت وزارة مكافحة
املخ ِّدرات نظام اإلبالغ عن املخ ِّدرات يف أفغانستان ،وهو
نظام تفاعيل عرب اإلنرتنت لجمع البيانات املتعلقة باملخ ِّدرات.
ويدمج هذا النظام كل ما يرد من بيانات بشأن املخ ِّدرات
األفغانية من املصادر املعتمدة رسم ًّيا ،وهو أول مركز من
نوعه لحفظ البيانات عىل الصعيد الوطني.
 -664واستكملت الحكومة األرمينية اسرتاتيجيتها الوطنية
ملكافحة إدمان املخ ِّدرات واالت ِّجار غري املرشوع بها لعام 2014
بربنامج لعام  2016يح ِّدد إجراءات لتحقيق أهداف العنارص
الجوهرية الثالثة لالسرتاتيجية ،وهي( :أ) الوقاية األولية من
إدمان املخ ِّدرات؛ (ب) منع االت ِّجار غري املرشوع بالعقاقري املخ ِّدرة
واملؤث ِّرات العقلية وسالئفهام؛ (ج) توفري خدمات الرعاية الطبية
واالجتامعية والنفسية ملتعاطي العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية.
مخصصة للنتائج املتوقَّعة
واستُكملت هذه اإلجراءات بفصول َّ
فضل عن رصد تنفيذ االسرتاتيجية وتقييمها.
ومصادر التمويلً ،
 -665ووضعت األردن ست مواد من شبائه الق َّنب االصطناعية
من فئة  JWHتحت الرقابة الوطنية خالل الفرتة املشمولة
بالتقرير ،وشمل ذلك اإلجراء مادة الـ  JWH-018وخمس مواد
أخرى ال تخضع للمراقبة الدولية يف الوقت الراهن .وقد وضعت
إرسائيل تسعة مؤث ِّرات عقلية جديدة ال تخضع للمراقبة الدولية
حال ًّيا تحت الرقابة الوطنية يف عام .2015
 -666وذكرت جورجيا أنها خفَّفت ،يف عام  ،2015العقوبات
الجنائية عىل جرائم حيازة املخ ِّدرات ،التي كانت تخضع سابقاً
لنفس عقوبة توزيع املخ ِّدرات .ويف إطار املامرسة العملية،
بدأت املحاكم الجورجية بالفعل ،كام ورد ،يف استخدام بدائل
للسجن يف قضايا الحيازة املتعلقة بكميات بسيطة من املخ ِّدرات.
وقد أنشئ أيضاً مركز وطني لرصد املخ ِّدرات من أجل جمع
وتحليل البيانات عن حالة املخ ِّدرات ،مبا يكفل أساساً الت ِّباع نُهج
قامئة عىل األدلة يف إعداد سياسة معنية باملخ ِّدرات يف ذلك البلد.

الفصل الثالث  -تحليل الوضع العالمي

 -667وأَدخل لبنان تعديالت مهمة عىل قانونه الجنايئ خالل
الفرتة املشمولة بالتقرير لتحسني قدرته عىل التص ِّدي للجرائم
املالية .ومن املتوقَّع أن يكون لهذه التعديالت تأثري عىل قدرته
عىل مكافحة الجرائم املتعلقة باملخ ِّدرات من خالل ات ِّخاذ
إجراءات أكرث فعالية للتص ِّدي للتدفقات املالية غري املرشوعة.
ومن بني ما استحدثته هذه التعديالت اعتبار غسل األموال جرمية
قامئة بذاتها ال تتطلَّب إدانة بشأن الجرمية األصلية ذات الصلة؛
وفرض غرامات تصل إىل ضعف قيمة املوجودات املشمولة
بعمليات غسل األموال؛ وتوسعة مفهوم ما ميكن اعتباره عائدات
إجرامية؛ ومتديد نطاق تطبيق القانون عىل ارتكاب الجرائم ذات
الصلة خارج اإلقليم الوطني؛ وتوسيع نطاق والية هيئة التحقيق
الخاصة ،التي ُح ِّددت مهامها بشكل أكرب يف التعديالت.
 -668و ُح ِّدثت االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة املخ ِّدرات يف ُعامن
للفرتة  2020-2016لتشمل أصحاب مصلحة إضافيني ،مبا يتامىش
والتخصصات
مع هدفها يف أن تعكس نهجاً متع ِّدد القطاعات
ُّ
يشمل اتِّخاذ تدابري ترشيعية وعملياتية يف مجال إنفاذ القانون
وعنرصا ً قويًّا معنيًّا بالعمل الوقايئ يركِّز عىل إذكاء الوعي بني
عامة السكان.
 -669وصدر يف دولة فلسطني مرسوم رئايس يف عام 2015
توسع يف تحديد والية إدارة مكافحة املخ ِّدرات التابعة للرشطة
َّ
الفلسطينية عىل أنها تشمل وضع خطة ملنع الجرائم املتعلقة
باالتِّجار باملخ ِّدرات وزراعتها وصنعها؛ وجمع املعلومات وتبادلها
بشأن قضايا االت ِّجار باملخ ِّدرات من خالل زيادة التعاون الدويل
واإلقليمي؛ وتسجيل ومراقبة منتجي املخ ِّدرات واملتَّجرين
واملشتبه يف اتِّجارهم باملخ ِّدرات وكذلك املتعاطني.
توسعت تركيا مؤ َّخرا ً يف تعريف املؤث ِّرات
 -670وقد َّ
النفسانية الجديدة بوضع تعاريف عامة لها (يف مقابل تعاريفها
وفضل عن هذاُ ،ع ِّدل قانون العقوبات الرتيك إلضافة
املح َّددة)،
ً
شبائه الق َّنب االصطناعية ومشتقاتها إىل قامئة املواد التي يجوز
تشديد العقوبة بشأنها .ووضعت  29ماد ًة إضافي ًة تحت الرقابة
الوطنية خالل الفرتة املشمولة بالتقرير .و ُع ِّدلت املادة 191
أي نوع من املخ ِّدرات
من قانون العقوبات أيضاً العتبار بيع ِّ
أو املنشِّ طات يف املدارس أو املدن الجامعية أو املستشفيات
أو الثكنات أو أماكن العبادة ظرفاً مشددا ً للعقوبة .وقد ط َّورت
تركيا أيضاً بنيتها التحتية الوطنية ملكافحة املخ ِّدرات برتقية
فرع مكافحة املخ ِّدرات السابق التابع لجهاز الرشطة الوطنية
الرتكية إىل مرتبة إدارة كاملة.
 -671وع َّدلت أوزبكستان القانون رقم  293بشأن استرياد
العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية والسالئف الكيميائية
وتصديرها ونقلها ،من خالل املرسوم رقم  330الصادر عن
مجلس الوزراء يف ترشين الثاين/نوفمرب  .2015وتشمل التغيريات
التي أُدخلت من خالل التعديل تبسي َط إجراءات قبول تراخيص
استرياد وتصدير العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية وإدراج
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حوايل  80مادةً ،معظمها من املؤث ِّرات النفسانية الجديدة،
يف القامئة الوطنية للمواد املحظورة.

 -4الزراعة واإلنتاج والصنع واال ِّتجار
(أ)

املخدِّرات

 -672ال تزال بلدان غرب آسيا ،ال سيَّام أفغانستان ،تشكِّل
مصدرا ً رئيسيًّا لألفيونيات املنتجة بصورة غري مرشوعة .وقد
استأثرت منطقة غرب آسيا أيضاً مبعظم مضبوطات األفيونيات
يف العامل خالل الفرتة املشمولة بالتقرير .ويبقى درب البلقان،
الذي مي ُّر عرب إيران (جمهورية-اإلسالمية) وتركيا للوصول إىل
األسواق األوروبية بشكل رئييس ،األبرز من بني الدروب الثالثة
العتيدة املستخدمة لتهريب األفيونيات .ومع ذلك تشري التقارير
األخرية إىل تزايد أهمية دروب أخرى ،حيث الحظت تركيا
ظهورا ً تدريج ًّيا لدرب بلقاين ثان يشمل العراق والجمهورية
العربية السورية باإلضافة إىل البلدان التي تقع تقليديًّا عىل درب
البلقان .ويف الوقت نفسه ،فإ َّن الدرب الجنويب ،الذي يستخدم
إيران (جمهورية-اإلسالمية) وباكستان كمركزي توزيع لتزويد
األسواق يف جميع مناطق العامل تقريباً ،باستثناء أمريكا الالتينية،
يحظى بأهمية متنامية .وحتى الدرب الشاميل األقل استخداماً
يف العادة ،والذي يصل إىل االتحاد الرويس والبلدان األخرى
يف رابطة الدول املستقلة عرب بلدان آسيا الوسطى املتاخمة
مؤشات عىل تزايد استخدامه بعد
ألفغانستان ،قد أبدى مؤ َّخرا ً ِّ
الرتاجع خالل الفرتة .2012-2008
 -673وتستأثر أفغانستان ،منذ أكرث من عقد من الزمان،
بأكرب إنتاج غري مرشوع لألفيون يف العامل ،عىل الرغم من
الرتاجع الكبري يف زراعة خشخاش األفيون واإلنتاج املق َّدر له
حسبام ورد يف الدراسة االستقصائية عن األفيون يف أفغانستان
لعام  .2015وتؤكِّد أرقام عام  2016أنه ال توجد بواعث
مؤشات إنتاج األفيون التي
كبرية للتفاؤل حيث إ َّن جميع ِّ
خضعت للدراسة االستقصائية يف ذلك البلد تظهر غالباً زيادات
يف اإلنتاج توحي بأ َّن التط ُّورات التي لوحظت يف عام 2015
أخذت تنحرس بالفعل.
 -674وت ُظهر الخالصة الوافية للدراسة االستقصائية عن األفيون
يف أفغانستان لعام  2016أ َّن إجاميل املساحة املق َّدرة لزراعة
خشخاش األفيون غري املرشوعة يف أفغانستان قد زاد بنسبة
 10يف املائة باملقارنة بعام  2015حتى وصلت إىل  201 ٠٠٠هكتار
يف عام 2016؛ وهو ثالث أعىل مستوى لها منذ أول تقدير لها يف
عام  .1994وقد لوحظت زيادة يف املساحات املق َّدرة لزراعات
خشخاش األفيون غري املرشوعة يف جميع املناطق بذلك البلد،
باستثناء املنطقة الجنوبية التي ما زال مستوى الزراعة فيها هو
األعىل بفارق كبري ولكنه ما زال يعترب مستق ًّرا باملقارنة مبستويات
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المخدرات ٢٠١٦
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

أي جزء
عام  .2015ومبعنى آخر ،مل يرد ما يفيد برتاجع الزراعة يف ِّ
من ذلك البلد يف عام .2016
 -675وظلَّت مقاطعة هلمند املنطقة الرئيسية لزراعة
خشخاش األفيون غري املرشوعة يف أفغانستان يف عام .2016
وزادت املساحة املزرعة بخشخاش األفيون عىل نحو غري مرشوع
يف بادغيس بنسبة  184يف املائة بني عامي  2015و .2016ومن
بني املقاطعات األفغانية البالغ عددها  ،34تراجع عدد املقاطعات
الخالية من خشخاش من  14يف عام  2015إىل  13يف عام .2016
 -676أ َّما تقديرات اإلنتاج املحتمل من األفيون ( 4 800طن
يف عام  2016باملقارنة بـ  3 300طن يف عام  )2015ومتوسط
غلَّة الهكتار من األفيون ( 23.8كيلوغراماً للهكتار يف عام 2016
باملقارنة بـ  18.3كيلوغراماً للهكتار يف عام  ،)2015فقد ارتفعت
ارتفاعاً كبريا ً يف عام  ،2016أي بنسبة  43يف املائة و 30يف املائة
عىل التوايل .و ُعزي االرتفاع يف مع َّدل اإلنتاج املحتمل من األفيون
يف عام  2016يف أغلب األحوال إىل الزيادة يف غلة املحصول،
الذي مل يتأثر مبا تأثر به محصول عام  2015من نقص يف املياه
أو أمراض زراعية أو ما شابه ذلك من ظروف غري مؤاتية.
ويف الوقت نفسه ،من املر َّجح أن تكون األرقام املق َّدرة أدىن من
الواقع حيث إ َّن بعض املقاطعات الرئيسية يف زراعة الخشخاش
قد استبعدت من الدراسة االستقصائية لغلة املحصول العتبارات
أمنية .وقد شملت الزيادات يف تقديرات اإلنتاج املحتمل جميع
مناطق أفغانستان دون استثناء ،وال س َّيام الزيادة التي تق َّدر
بـ  286يف املائة يف املنطقة الجنوبية ،التي تدهورت فيها الحالة
األمنية تدهورا ً ملحوظاً يف عام .2016
 -677وقد تراجع حجم الجهود املتحقَّق منها ،التي تقودها
الحكومة إلبادة خشخاش األفيون غري املرشوع يف جميع أنحاء
أفغانستان بنسبة  91يف املائة ،مبا معناه توقُّف شبه تام ألعامل
اإلبادة يف عام  2016باملقارنة بعام  .2015وقد ورد ما يفيد
بأنه قد أُبيد ما مجموعه  355هكتارا ً من خشخاش األفيون
يف أفغانستان يف عام  ،2016وهو ك ٌّم غري جدير بالذكر باملقارنة
بإجاميل املساحة املق َّدرة لزراعة خشخاش األفيون غري املرشوع.
 -678ويف حني أ َّن التحليل االجتامعي االقتصادي املرفق
بالدراسة االستقصائية عن األفيون يف أفغانستان لعام 2016
مل يكن متاحاً يف وقت إعداد هذا التقرير ،فإ َّن البيانات
املنشورة يف آذار/مارس  2016عن نتائج الدراسة االستقصائية
لعام  2015توضح املزيد عن العوامل التي رمبا قد ساهمت يف
انخفاض زراعة خشخاش األفيون وإنتاجه بصورة غري مرشوعة
يف عام  .2015فاالنخفاض الحاد يف قيمة األفيون يف عام 2015
مق َّدرا ً بسعر الرشاء من املزارع (انخفاض بنسبة  33يف املائة
مقارنة بعام  2014وهو أدىن مستوى له منذ عام )2009
ويف الدخل اإلجاميل املتحصل من األفيون لكل هكتار (انخفاض
بنسبة  18يف املائة مقارنة بعام  2014وهو أدىن مستوى له منذ
عام  )2002مع التدهور الثابت امللحوظ يف السنوات األربع

األخرية يف غلَّة محاصيل خشخاش األفيون التي تراوحت بني
املتوسط والضعيف هي كلها عوامل أث َّرت تأثريا ً خطريا ً عىل حجم
زراعة خشخاش األفيون وإنتاج األفيون عىل نحو غري مرشوع
يف ذلك البلد .وباإلضافة إىل الظروف املناخية غري املؤاتية التي
ساهمت بشكل مبارش يف تقليل متوسط غلَّة الهكتار ،أ َّدى االنخفاض
يف قيمة األفيون والدخل املحقَّق منه إىل اتجاه الكثري من املزارعني
التخل عن زراعة خشخاش األفيون يف عام  2015بسبب
ِّ
إىل
انخفاض ربحيته .وتجدر اإلشارة إىل أ َّن  12يف املائة من املزارعني،
الذين توقَّفوا عن زراعة خشخاش األفيون يف عام  ،2015ذكروا أنهم
استعاضوا عنه بزراعة الق َّنب .ومع ذلك ،تشري النتائج أيضاً إىل أ َّن
الفلحني بشكل عام عن الوصول إىل األسواق لبيع املنتجات
عجز َّ
البديلة  -مبا يف ذلك القمح ،الذي كان املحصول الرئييس البديل
عامل أكرث أهمية يف اعتامدهم عىل زراعة
يف عام  - 2015قد يكون ً
املحاصيل غري املرشوعة من مستوى الربح املمكن تحقيقه منها.
 -679ويف عام  ،2015ورد ما يفيد بزراعة خشخاش األفيون
أيضاً يف لبنان وأوزبكستان ،وتركَّزت زراعته يف لبنان حول وادي
البقاع حيث يزرع الق َّنب أيضاً عىل نحو غري مرشوع وفق ما ذكرته
املصادر الحكومية .ويف العام نفسه ،أفادت أوزبكستان بتنفيذ بعض
عمليات اإلبادة (بشأن خشخاش األفيون ونبتات الق َّنب) ،بينام
مل يبلِّغ لبنان عن عمليات من هذا القبيل .وأشارت طاجيكستان
إىل ضبط أكرث من  4.5أطنان من العقاقري املخ ِّدرة خالل عام
 ،2015منها أكرث من  1.5طن من الهريوين واألفيونيات األخرى.
والحظت اململكة العربية السعودية أ َّن الهريوين ما زال يُه َّرب إليها
مع أشخاص يحملونه عرب الحدود داخل مالبسهم أو يف أحشائهم
يف شكل نقي ،وأ َّن مجموعة متن ِّوعة من مواد التخفيف تضاف إليه
مم يؤكِّد وجود عمليات كبرية لغشِّ ه داخل اململكة.
الحقاَّ ،
 -680والق َّنب هو أشيع املخ ِّدرات إنتاجاً وتهريباً واستهالكاً
يف العامل .وما زالت نبتة الق َّنب تزرع عىل نطاق واسع يف غرب
آسيا .ومن بني أكرب البلدان الخمسة املنتجة لراتنج الق َّنب يف العامل،
توجد ثالثة يف غرب آسيا ،وهي أفغانستان ولبنان وباكستان.
وتو ِّرد هذه البلدان الثالثة إنتاجها منه إىل األسواق يف الرشقني
األدىن واألوسط بشكل رئييس ،التي استأثرت بنسبة  25يف املائة
من حجم مضبوطاته العاملية يف عام ( 2014وخصوصاً يف أفغانستان
وإيران (جمهورية-اإلسالمية) وباكستان) يف عام  ،2015وأعلنت
اململكة العربية السعودية عن ضبط كميات ضخمة من الق َّنب
مجموعها ما يقرب من  3أطنان خالل عام .2015
 -681ورغم أ َّن مضبوطات الكوكايني يف آسيا ما زالت صغرية
نسب ًّيا من حيث القيمة املطلقة ،فقد تضاعفت ثالث مرات خالل
العقد املايض وفقاً ألحدث تقديرات صادرة عن مكتب األمم
املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،حيث استأثرت املضبوطات
اآلسيوية بـحوايل  50يف املائة من حجم املضبوطات يف منطقة
الرشق األوسط الفرعية .وكانت إرسائيل هي الوجهة النهائية
املذكورة يف معظم األحيان بشأن الكوكايني امله َّرب إىل غرب
آسيا من أمريكا الالتينية .وال توجد بيانات متاحة فيام يتعلق
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مبضبوطات الكوكايني يف آسيا الوسطى والقوقاز ،باستثناء أرمينيا،
حيث ت َّم اإلبالغ عن ضبط  26كيلوغراماً من الكوكايني.

 -682وأُجريت ع َّدة عمليات عرب الحدود يف بلدان املنطقة
خالل الفرتة املشمولة بالتقرير .وعىل سبيل املثال ،أبلغت
طاجيكستان عن إجراء  25عملي ًة مشرتك ًة يف عام  2015مع
أفغانستان والدول املجاورة يف آسيا الوسطى ،إىل جانب
مم أ َّدى إىل ضبط أكرث من  950كيلوغراماً من
االتحاد الرويسَّ ،
املخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية.

(ب) املؤ ِّثرات العقلية
 -683ال تزال بلدان غرب آسيا ،وال سيَّام يف منطقتي الرشق
األوسط والخليج الفرعيتني ،تُستخدم يف األساس كنقاط عبور
لتهريب امليثامفيتامني .أ َّما فيام يتعلق باألمفيتامني ،فهي متثِّل
يجسد
عىل السواء نقاط عبور وبلدان مصدر ومقصد ،وهو ما ِّ
إىل ح ٍّد بعيد النمط األقاليمي الحايل لالت ِّجار باألمفيتامني.
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عن ضبط كميات ضخمة من املواد تشمل -4،3ميثيلني ديوكيس
امليثامفيتامني (املعروف عموما باسم “اإلكستايس”) أو مواد من
نوع “اإلكستايس” ،أي أكرث من  5.5ماليني قرص يف عام ،2015
فضل عن ضبطيات من ثنايئ إيثيالميد حمض الليرسجيك.
ً

(ج) السالئف
 -687بالنظر إىل ضخامة اإلنتاج غري املرشوع لعدد من العقاقري
املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية يف غرب آسيا ،ظلَّت هذه املنطقة
رسبة من التجارة
مقصدا ً مستهدفاً بالسالئف الكيميائية امل َّ
املرشوعة ،مثل أنهيدريد الخل (لصنع الهريوين) واإليفيدرين
والسودوإيفيدرين و-1فينيل-2-بروبانون وحمض فينيل الخل
(لصنع املنشِّ طات األمفيتامينية) ومواد أخرى.
 -688وفيام يتعلق مبضبوطات أنهيدريد الخل ،استمر االتجاه
التنازيل الذي لوحظ بشأنها يف السنوات األخرية يف أفغانستان
حيث أخذ حجمها يرتاجع مبقدار النصف تقريباً يف كل عام
منذ  .2011وقد ورد ما يفيد باستمرار دخوله إىل أفغانستان من
إيران (جمهورية-اإلسالمية) وباكستان املجاورتني ،اللتني ضبطتا
كميات ضخمة منه يف فرتات متفرقة خالل عامي  2015و.2016
ومع ذلك ،فمن املالحظ بوجه عام أ َّن عدد ضبطيات أنهيدريد
الخل وك َّم مضبوطاته يف املنطقة يف تراجع مستمر ،رمبا بسبب
الترسيب الداخيل املتزايد ،أو أل َّن املتَّجرين رمبا بدأوا يلجؤون
إىل استخدام مواد غري مجد َولة بدلً من أنهيدريد الخل كعنرص
رئييس يف صنع الهريوين غري املرشوع.

 -684وعرض أقراص “الكابتاغون” املغشوشة ،التي ما زالت
تضبط بكميات ضخمة ،خاصة يف بلدان منطقتي الخليج
يظل من التح ِّديات الكبرية املتعلقة
والرشق األوسط الفرعيتنيُّ ،
باملؤث ِّرات العقلية يف املنطقة .ففي عام  ،2015أعلنت السلطات
اللبنانية والرتكية عن ضبط أكرث من  15مليون قرص من أقراص
“الكابتاغون” يف لبنان وتركيا .ويف عام  ،2016استم َّرت ضبطيات
“الكابتاغون” تتص َّدر العناوين الرئيسية يف وسائل اإلعالم
يف جميع أنحاء املنطقة ،مثلام هو الحال يف األردن التي نفَّذت
ضبطيتني كبريتني تفصل بينهام  10أيام يف نيسان/أبريل ،2016
وقد ضُ بط يف إحداهام ما يزيد عىل  4.5ماليني قرص ويف األخرى
أكرث من  3.5ماليني قرص .أ َّما أكرب ضبطية ألقراص “الكابتاغون”
س َّجلتها األردن عىل اإلطالق فقد وقعت يف أيلول/سبتمرب 2016
حيث ضبط ما يزيد عىل  13مليون قرص .وقد الحظت السلطات
اللبنانية أيضاً زيادة جرائم االت ِّجار بأقراص “الكابتاغون” وارتفاع
عدد املختربات الرسية التي تصنعها يف لبنان ،ورمبا يأيت ذلك
كنتيجة لتدمري مرافق اإلنتاج نتيجة للنزاع الدائر يف الجمهورية
العربية السورية املجاورة .ومن البلدان األخرى التي أفادت عن
ضبطيات كبرية من “الكابتاغون” اململكة العربية السعودية التي
أشارت إىل استخدام املواد الغذائية أو مواد البناء إلخفاء األقراص
امله َّربة يف الشاحنات والسيارات.
 -685ووفقاً للمعلومات املق َّدمة إىل الهيئة ،س َّجلت السلطات
الحكومية يف ُعامن أكرث من  3آالف ضبطية متعلقة باملخ ِّدرات
أي منها مادة “الكابتاغون”.
يف عام  ،2015ومع ذلك ،مل يتض َّمن ٌّ

 -690وعىل هذه الخلفية ،أطلقت عملية مح َّددة زمنيًّا ملرشوع
بريزم التابع للهيئة بعنوان “الحلقات املفقودة” يف ترشين األول/
أكتوبر  ،2016وذلك بهدف س ِّد فجوة املعلومات املتعلقة بأنواع
ومصادر املواد الكيميائية املجد َولة وغري املجد َولة املستخدمة
يف الصنع غري املرشوع ألقراص “الكابتاغون” ،وكيفية إدخالها
إىل أماكن املختربات الرسية ومنظامت االت ِّجار املتو ِّرطة وأية
صالت بينها .وستعرض الهيئة نتائج العملية يف تقريرها السنوي
لعام .2017

 -686وأفاد عدد قليل من بلدان املنطقة بأ َّن املضبوطات
تض َّمنت مؤث ِّرات عقلية أخرى غري “الكابتاغون” ،مثل
مثل) .أ َّما تركيا ،فقد أفادت
الديازيبام أو اللورازيبام (أرمينيا ً

 -691ومن التط ُّورات األخرى الحديثة املثرية للقلق تزايد
اكتشاف السلطات األفغانية لسالئف امليثامفيتامني يف املختربات
غري املرشوعة يف أفغانستان ،إذ إ َّن هذا التط ُّور يوحي بأ َّن

 -689وال توجد معلومات كافية حتى اآلن حول عمليات
توليف السالئف الكيميائية املستخدمة يف صنع “الكابتاغون”،
الذي ورد أ َّن منشأه كان لبنان والجمهورية العربية السورية،
وال عن أماكن صنعها ومصادرها .ومع ذلك ،أبلغ لبنان عن ضبط
كمية تق َّدر بنحو  16ط ًّنا من حمض فينيل الخل يف عام ،2015
وتشتبه السلطات هناك يف أ َّن الغرض منها كان استخدامها
يف صنع “الكابتاغون”.
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المخدرات ٢٠١٦
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

أفغانستان قد تربز كموقع لإلنتاج بدلً من أن تكون مج َّرد بلد
من بلدان املقصد .وميكن الحصول عىل املزيد من املعلومات
املفصلة بشأن حالة مراقبة السالئف يف غرب آسيا يف تقرير الهيئة
()65
لعام  2016عن تنفيذ املادة  12من اتفاقية سنة .1988
 -692وتحثُّ الهيئ ُة جمي َع أصحاب املصلحة املعنيني يف املنطقة
عىل زيادة تبادل املعلومات االستخبارية املتعلقة باملخ ِّدرات
املختصة بإنفاذ قوانني املخ ِّدرات ،مبا يف ذلك
بني سلطاتها الوطنية
َّ
من خالل استخدام األدوات اإللكرتونية التي استحدثتها الهيئة
لهذا الغرض مثل نظام اإلخطار بحوادث السالئف (بيكس)
ومن خالل مراكز االستخبارات اإلقليمية ذات الصلة ،مثل
املركز اإلقليمي للمعلومات والتنسيق يف آسيا الوسطى ،وخلية
التخطيط املشرتكة بني أفغانستان وإيران (جمهورية-اإلسالمية)
وباكستان ،ومركز املعلومات الجنائية ملكافحة املخ ِّدرات التابع
ملجلس التعاون لدول الخليج العربية.

(د) املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية
 -693ال تزال املؤث ِّرات النفسانية النباتية مثل القات
( )Catha edulisتُستعمل عىل نطاق واسع يف أجزاء من
غرب آسيا ،عىل سبيل املثال يف تركيا و ُعامن واململكة العربية
السعودية .أ َّما املؤث ِّرات النفسانية االصطناعية الجديدة ،التي
تظهر بأعداد متزايدة سنويًّا عىل املستوى العاملي ،فقد استبني منها
عدد قليل نسبيًّا يف بلدان يف غرب آسيا بني عامي  2008و.2015
ويف عام  ،2015أبلغت قريغيزستان عن ظهور مؤث ِّرات نفسانية
جديدة يف إقليمها للمرة األوىل ،يف حني أ َّن البيانات الخاصة بأجزاء
كبرية من جنوب غرب آسيا (تضم أفغانستان وإيران (جمهورية-
إسالمية) وباكستان) غري متوفِّرة حتى اآلن .وقد كانت تركيا
واحدة من البلدان القليلة التي أبلغت عن ضبط كميات كبرية من
شبائه الق َّنب االصطناعية (أكرث من  500كيلوغرام) يف عام .2015
مؤشات حول إساءة استعامل عقاقري
 -694وال تزال هناك ِّ
الوصفات الطبية عىل نطاق واسع يف املنطقة .ومن املواد
املثرية للقلق يف ع َّدة بلدان يف غرب آسيا الرتامادول ،وهو مؤث ِّر
أفيوين اصطناعي ،ويعترب من مواد التعاطي يف األردن وأرمينيا
وتركامنستان وتركيا و ُعامن (أُفيد باسترياده من الصني ومرص)
وقطر واململكة العربية السعودية ولبنان (مستورد من مرص).
وقد أبلغ عن ضبطية ضخمة لـ  142 000أمبولة من الرتامادول
قامت بها السلطات األردنية يف عام  .2015وهي واحدة من سلسلة
من ضبطيات البضائع املغشوشة وامله َّربة التي نفَّذتها األردن منذ
انضاممها للربنامج العاملي ملراقبة الحاويات املشرتك بني املنظمة
العاملية للجامرك ومكتب املخ ِّدرات والجرمية يف أيلول/سبتمرب
 .2015وتفيد املعلومات املتاحة للهيئة بأ َّن السلطات الجمركية
يف مطار اإلمام الخميني الدويل يف طهران قد ضبطت يف آذار/
(.E/INCB/2016/4 ((6

مارس  2016مليون قرص ترامادول هندي املنشأ يف شحنة
مس َّجلة زورا ً عىل أنها “مواد دعاية ومعروضات”.
 -695وقد أخضت اململكة العربية السعودية مؤ َّخرا ً للمراقبة
الوطنية عقار الربيغابالني بسبب سوء استعامله بني طالب
املدارس ،وهو دواء له خواص مضادة للتش ُّنجات ويستخدم عىل
نطاق واسع يف عالج الرصع واآلالم العصبية والقلق .كام أبلغت
تركيا والجمهورية العربية السورية واململكة العربية السعودية
رسبة”
عن ضبط كميات كبرية من “عقاقري الوصفات الطبية امل َّ
غري املح َّددة.

 -5التعاطي والعالج
 -696ال يزال العمل جارياً عىل تحسني سبل جمع البيانات
بانتظام حول التدابري املتعلقة بتعاطي املخ ِّدرات والعالج يف ع َّدة
يظل من الصعب إجراء تقييم حقيقي
بلدان يف املنطقة ،لكن ُّ
ملدى توفُّر الخدمات العالجية مقارنة بالحاجة لها .ومن املتو َّخى
االنتهاء من التقييم الشامل لحالة تعاطي املخ ِّدرات يف دولة
فلسطني ،من حيث نطاقها وأمناطها ،قبل نهاية عام  2016وميكن
لهذا التقييم أن يوفِّر معلومات حديثة تستكمل بيانات خط
األساس التي جمعت هناك آلخر مرة يف عام .2006
 -697وتشري البيانات املتاحة إىل أ َّن الق َّنب واملؤث ِّرات األفيونية
واملنشِّ طات األمفيتامينية من أشيع مواد التعاطي يف غرب آسيا.
ويف أفغانستان ،استمر مع َّدل تعاطي املخ ِّدرات يف االرتفاع وباتت
نسبة املتعاطني اآلن متثِّل ،وفقاً للتقديرات األخرية 12.6 ،يف املائة
من البالغني (أي مبا ميثِّل فردا ً من أفراد كل ثالث أُرس معيشية).
وهذا الرقم يفوق ضعف املع َّدل العاملي لتعاطي املخ ِّدرات
الذي ال يكاد يتجاوز  5يف املائة فيام يق َّدر .وما زالت املؤث ِّرات
األفيونية أشيع املخ ِّدرات املتعاطاة يف أفغانستان حيث يق َّدر أ َّن
مع َّدل تعاطيها يبلغ  4.9يف املائة بني عموم السكان و 8.5يف املائة
بني البالغني.
 -698ويف عام  ،2015أبلغت اململكة العربية السعودية عن ات ِّجاه
جديد يف تعاطي املخ ِّدرات ،وهو استعامل الشباب للميثامفيتامني
عن طريق الحقن (بدلً من التدخني) .واستندت هذه املالحظة
إىل املعلومات الواردة من مرافق الطوارئ والعالج الخارجي يف
مستشفى يف جدة (تقع يف غرب اململكة) .ويف الوقت نفسه ،فإ َّن
البيانات الواردة من السجالت العالجية ملتعاطي املخ ِّدرات وغريها
من السجالت املتعلقة بهم يف محافظات املنطقة الرشقية من
اململكة توضح أ َّن أكرث من  1 000شخص من متعاطي املخ ِّدرات
اإلشكاليني (يقصد بهم يف اململكة العربية السعودية متعاطو
املخ ِّدرات بالحقن ومن يتعاطونها يوم ًّيا) يتعاطون املنشِّ طات
األمفيتامينية ،وهو أكرث من ضعف عدد متعاطي املخ ِّدرات
اإلشكاليني الذين أفيد بتعاطيهم للمؤث ِّرات األفيونية (حوايل .)450
وميثِّل األشخاص الذين يعالجون من تعاطي املنشِّ طات األمفيتامينية
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أيضاً أكرب عدد (أكرث من النصف) من األشخاص الذين يتلقون
رضوباً من العالج متعلقة بتعاطي املخ ِّدرات يف اململكة .ويف نفس
املنطقة الجغرافية ،س َّجلت غرف الطوارئ يف عام  2015أكرث من
 5 200حالة إسعاف متعلقة باملخ ِّدرات أنقذت فيها حياة املصاب،
أ َّما عدد الوفيات املتعلقة باملخ ِّدرات ،فام زال مستق ًّرا ومرتبطاً
حرصا ً بتعاطي املؤث ِّرات األفيونية.
يخص حاالت الوفاة من جراء الجرعات املفرطة،
 -699أ َّما فيام ُّ
تجسد االتجاه العاملي
فإ َّن البيانات املتاحة عن غرب آسيا ِّ
يف هذا الشأن ،حيث يُعزى معظم هذه الوفيات إىل تعاطي
املؤث ِّرات األفيونية .ويف معظم بلدان املنطقة ،التي أبلغت عن
وفيات متعلقة باملخ ِّدرات يف عام ( 2015مبا يف ذلك اإلمارات
العربية املتحدة والجمهورية العربية السورية واململكة العربية
السعودية) ،أُرجع السبب يف الوفاة إىل تعاطي املؤث ِّرات األفيونية
(الهريوين يف الغالب) .ويف محاولة للح ِّد من الوفيات املتعلقة
باملخ ِّدرات ،أزالت جورجيا عقبة كبرية من أمام متعاطي
املخ ِّدرات الذين يلتمسون املساعدة الطبية ،حيث مل يعد مطلوبا
من األطباء واملسعفني إبالغ أجهزة إنفاذ القانون بحاالت تعاطي
الجرعات املفرطة.
 -700وتشري التقديرات إىل أ َّن أكرث من  200 ٠٠٠شخص بحاجة
إىل العالج من تعاطي املخ ِّدرات يف تركيا .وقد أفادت تركيا
يف عام  2015بأ َّن مع َّدل العالج اإليوايئ ملدمني امليثامفيتامني
قد ارتفع وأ َّن مع َّدل عالج متعاطي شبائه الق َّنب االصطناعية
ظل مستق ًّرا .ورغم أنها مل تق ِّدم بيانات عامة عن
يف املستشفيات َّ
مع َّدل انتشار تعاطي املخ ِّدرات ،فإنها الحظت حدوث انخفاض
طفيف يف إجاميل عدد متعاطي املخ ِّدرات بالحقن (ال س َّيام
الهريوين) مع بعض الزيادة يف تعاطي املنشِّ طات األمفيتامينية
وامله ِّدئات واملنشِّ طات ،وكذلك املنتجات الصيدالنية التي تحتوي
عىل مؤث ِّرات أفيونية .وكان املرض األكرث انتشارا ً بني متعاطي
املخ ِّدرات بالحقن هو التهاب الكبد الوبايئ من النوع ( Cكان
يعاين منه ما يقرب من  40يف املائة من األشخاص الذين يتلقون
عالجاً داخل املستشفيات يف تركيا عام  .)2015ومن بني إجاميل
حاالت الوفاة الناجمة عن تعاطي جرعات مفرطة من املخ ِّدرات
متصل بتعاطي مخ ِّدرات
تبي أ َّن أكرث من نصفها كان
ً
يف تركياَّ ،
متع ِّددة ،وأ َّن عدد الحاالت املتصلة بتعاطي املؤث ِّرات األفيونية
متصل
مامثل؛ وكان ما يقرب من ث ُلث مجموع الحاالت
كان
ً
ً
بتعاطي املنشِّ طات األمفيتامينية و/أو الق َّنب.

دال -أوروبا
 -١التط ُّورات الرئيسية
 -٧٠١ال تزال أسواق املخ ِّدرات غري املرشوعة تشكِّل أحد
التح ِّديات الرئيسية املاثلة أمام أمن البلدان األوروبية .ووفقاً
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لتقديرات املرصد األورويب للمخ ِّدرات وإدمانها (،)EMCDDA
تد ُّر تجارة املخ ِّدرات غري املرشوعة حوايل ُخمس العائدات
اإلجرامية العاملية .وينفق مواطنو االتحاد األورويب وحدهم
ما بني  21و 31بليون يورو سنويًّا عىل املخ ِّدرات .وميكن أن
ت ُعزى التغيريات املتسارعة التي لوحظت يف األعوام األخرية يف
أسواق املخ ِّدرات غري املرشوعة جزئ ًّيا إىل العوملة والتط ُّورات
التكنولوجية .وتتَّسم األسواق الحالية بزيادة التعقيدات التنظيمية
وتخصصها.
والتقنية ،وترابط الجامعات اإلجرامية الضالعة فيها
ُّ
كام أ َّن أسواق املخ ِّدرات غري املرشوعة تلك ال تتعلق بأنشطة
إجرامية أخرى فحسب ،بل ت ِ
ُحدث أيضاً ضغطاً عىل املؤسسات
الحكومية وتؤث ِّر سلباً عىل األعامل التجارية املرشوعة وعىل
املجتمع .والق َّنب هو املخ ِّدر الذي يُتعاطى عىل أوسع نطاق يف
أوروبا :إذ يُق َّدر أ َّن نحو  27مليون شخص بالغ يف أوروبا تعاطوا
الق َّنب العام املايض.
 -702وقُ ِّدر مع َّدل االنتشار السنوي لتعاطي الكوكايني يف
أوروبا يف عام  2014بحوايل  0.7يف املائة من السكان الذين ترتاوح
أعامرهم بني  15و 64سنةً ،أي أكرث بقليل من  4ماليني نسمة
تقريباً .غري أ َّن ذلك األمر يخفي تبايناً ها ًّما بني البلدان واملناطق
دون اإلقليمية :ففي عام  ،2014بلغ مع َّدل االنتشار السنوي يف
أوروبا الرشقية وجنوب رشق أوروبا حوايل  0.2يف املائة للفئة
السكانية نفسها (نصف مليون نسمة تقريباً) ويف أوروبا الغربية
وأوروبا الوسطى حوايل  1.1يف املائة (قرابة  3.5ماليني نسمة).
 -703وت ُنتج األفيونيات املتعاطاة يف أوروبا بدرجة رئيسية يف
أفغانستان وت ُه َّرب إىل أوروبا عرب دربني رئيسيني ،درب البلقان
والدرب الشاملية .وال تزال درب البلقان التي مت ُّر عرب إيران
(جمهورية-اإلسالمية) وتركيا ث َّم عرب بلدان يف جنوب رشق
أوروبا وأوروبا الوسطى ت ُع ُّد درب التهريب الرئيسية ،وخصوصاً
للهريوين .وذكرت تقارير ازدياد وترية تهريب األفيونيات عىل
طول الدرب الشاملية ،من أفغانستان إىل الدول الواقعة يف آسيا
الوسطى ث َّم إىل االتحاد الرويس ،خالل األعوام القليلة املاضية.
 -704ويُق َّدر أ َّن  2.4مليون شخص تناولوا األمفيتامني
أو امليثامفيتامني يف جميع أنحاء أوروبا يف السنة املاضية.
ويف بلدان االتحاد األورويب ،كان تعاطي املنشِّ طات االصطناعية
الرئيسية (األمفيتامني وامليثامفيتامني ومادة -٤،3ميثيلني ديوكيس
ميثامفيتامني (( )MDMAاملعروفة عموما باسم “اإلكستايس”))
أعىل بدرجة طفيفة من تعاطي الكوكايني .ويسود قلق يف الدول
األعضاء يف االتحاد األورويب بشأن توافر منتجات “اإلكستايس”
القوية املفعول وازدياد تعاطي امليثامفيتامني .وباإلضافة إىل ذلك،
تزداد إساءة استعامل املؤث ِّرات األفيونية االصطناعية الجديدة
يف االتحاد األورويب.
 -705وبحلول أيار/مايو  ،2016استبان نظام اإلنذار املبكِّر
التابع لالتحاد األورويب أكرث من  560مادة من املؤث ِّرات النفسانية
الجديدة؛ وأُبلغ عن  100مادة من املؤث ِّرات النفسانية الجديدة
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المخدرات ٢٠١٦
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

ألول مرة يف عام  .2015وتشعر السلطات األوروبية بالقلق
أل َّن ازدياد توافر هذه املواد ستؤ ِّدي إىل ازدياد ما يرتبط بها
من مخاطر صحية ومن مشاكل االرتهان لها.
 -706ويف آب/أغسطس  ،2016اقرتحت املف َّوضية األوروبية
تعديل عىل الالئحة التنظيمية األساسية للمرصد األورويب
ً
للمخ ِّدرات وإدمانها من أجل إتاحة إجراءات أرسع وأكرث فعالية
يف التص ِّدي للمؤث ِّرات النفسانية الجديدة يف االتحاد األورويب.
ويهدف االقرتاح خصوصاً إىل االستمرار يف تقوية نظام اإلنذار
املبكر التابع لالتحاد األورويب وتقييم املخاطر بشأن املؤث ِّرات
النفسانية الجديدة من خالل إجراءات لترسيع جمع البيانات
وتقييمها .ويشكِّل هذا االقرتاح جزءا ً من االتفاق بني الربملان
األورويب ومجلس االتحاد األورويب املربم يف أيلول/سبتمرب ،2013
والرامي إىل تيسري التفاوض عىل التعديالت الترشيعية املقرتحة
بشأن التص ِّدي للمؤث ِّرات النفسانية الجديدة.

 -2التعاون اإلقليمي
 -707واصل االتحاد األورويب التعاون املكثَّف بني دوله
األعضاء ومع غريها من البلدان واملناطق .وو َّجهت الفرقة
العاملة األفقية املعنية باملخ ِّدرات ،وهي فريق عامل تابع ملجلس
َ
أعامل املجلس املتعلقة بالسياسات العامة
االتحاد األورويب،
والترشيعية يف مجاالت خفض عرض املخ ِّدرات والطلب عليها.
وركَّزت األعامل عىل مواضيع مشرتكة بني ع َّدة ميادين ،وهي
التنسيق والتعاون الدويل والبحوث والرصد والتقييم .وتعاونت
الفرقة العاملة مع وكاالت االتحاد األورويب ،مثل املرصد األورويب
للمخ ِّدرات وإدمانها ومكتب الرشطة األورويب (يوروبول) وكذلك
مع املنظامت الدولية وبلدان غري أعضاء يف االتحاد األورويب.
 -708ويف عام  ،2016أصبحت موناكو الدولة العضو الثامنة
والثالثني يف فريق التعاون األورويب ملكافحة إساءة استعامل
العقاقري واالت ِّجار غري املرشوع بها (فريق بومبيدو) التابع ملجلس
االتحاد األورويب .والحظت الهيئة أ َّن فريق بومبيدو دعم نرش
التقرير عن مرشوع الدراسة االستقصائية للمدارس األوروبية عن
الكحول وغريها من املخ ِّدرات يف عام  ،2015الذي أُع َّد استنادا ً
إىل معلومات ق َّدمها زهاء  100 000تلميذ من  35بلدا ً أوروب ًّيا،
منها  24بلدا ً عضوا ً يف االتحاد األورويب .ويف حزيران/يونيه ،2016
شارك خرباء من  36بلدا ً و 11منظم ًة دولي ًة يف االجتامع السنوي
للفريق املعني باملطارات التابع لفريق بومبيدو ،وناقشوا الحلول
العملية للتح ِّديات التي تواجهها املطارات ،مبا فيها التح ِّديات
املتعلقة باالحتيال يف مجال الطريان وتحليل املخاطر وعمليات
التسليم املراقَب.
 -709وعرضت املف َّوضية األوروبية ،يف شباط/فرباير ،2016
نتائج “عملية كوكري الخامسة” ( ،)Operation Cocair 5وهي
عملية دولية ملكافحة تهريب املخ ِّدرات دعمها حوايل  30بلدا ً

من أفريقيا وأمريكا الالتينية والكاريبي .وأُجريت العملية التي
أسفرت عن ضبط كميات كبرية من املخ ِّدرات غري املرشوعة،
وخصوصاً الكوكايني ،وكذلك من الذخائر والعمالت النقدية،
يف إطار مرشوع التخاطب بني املطارات ،الذي شاركت يف متويله
“أداة املساهمة يف االستقرار والسالم” ،وهي إحدى األدوات
الرئيسية لالتحاد األورويب ملواجهة خطر الجرمية املنظَّمة
يف البلدان الرشيكة.
 -710وواصل االتحاد الرويس واليابان ،بالتعاون مع املكتب
املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،رشاكتهام يف تقديم دورات تدريبية
متخصصة للموظفني األفغان املكلَّفني مبكافحة املخ ِّدرات.
ِّ
وتوسعت املبادرة الثالثية األطراف ،التي احتفلت يف عام 2016
َّ
بالذكرى الخامسة إلطالقها ،لتشمل توفري التدريب إىل بلدان آسيا
مم يساهم يف تعزيز التعاون اإلقليمي بني أفغانستان
الوسطىَّ ،
والبلدان املجاورة.
 -711ويف عام  ،2016استمرت حكومات بلدان جنوب رشق
أوروبا يف تنفيذ أنشطة مراقبة املخ ِّدرات ،مبا يتامىش مع الربنامج
اإلقليمي لجنوب رشق أوروبا للفرتة  ،2019-2016الذي وضعته
حكومات املنطقة دون اإلقليمية مبساعدة املكتب املعني
باملخ ِّدرات والجرمية.

 -٣الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية
 -712يف ترشين الثاين/نوفمرب  ،2015عرضت املف َّوضية
األوروبية عىل الربملان األورويب ومجلس االتحاد األورويب تقريرا ً
عن التق ُّدم املحرز يف تنفيذ اسرتاتيجية االتحاد األورويب بشأن
املخ ِّدرات وخطة عمله بشأن املخ ِّدرات للفرتة .2016-2013
وعرض التقرير جملة أمور ومنها ،بعض أفضل املامرسات املتَّبعة
يف الدول األعضاء يف االتحاد األورويب ،مبا يف ذلك رسعة الحصول
عىل العالج من املخ ِّدرات يف إنكلرتا ،حيث بدأ ما نسبته  98يف
املائة من األشخاص العالج يف غضون ثالثة أسابيع بعد إحالتهم
إليه؛ وإنشاء فريق عامل ضمن املكتب االتحادي للرشطة الجنائية
مخصص للتص ِّدي للمشاكل املتزايدة يف االت ِّجار باملخ ِّدرات
يف أملانيا َّ
عىل شبكة اإلنرتنت؛ ومتثيل منظامت غري حكومية يف املجلس
الحكومي للسياسات املتعلقة باملخ ِّدرات يف سلوفاكيا ،وهو هيئة
التنسيق الرئيسية للسياسات العامة املعن َّية باملخ ِّدرات يف البلد.
 -713ويف الفرتة بني عامي  2015و ،2016وضعت بلدان
أوروبية ع َّدة ،ومنها تشيكيا والسويد وفنلندا وليتوانيا واململكة
املتحدة والرنويج وهنغاريا وهولندا ،اسرتاتيجيات و/أو سياسات
عامة و/أو خطط عمل جديدة ملكافحة املخ ِّدرات .وعىل سبيل
املثال ،وضعت حكومة هولندا يف ترشين الثاين/نوفمرب 2015
سياسة جديدة للوقاية من املخ ِّدرات ،ترمي إىل تحقيق جملة
أهداف منها تغيري آراء الشباب السائدة واملتسامحة إزاء تعاطي
املخ ِّدرات يف أماكن الحياة الليلية.

الفصل الثالث  -تحليل الوضع العالمي

 -714ويف كانون األول/ديسمرب  ،2015اعتمد برملان رومانيا
وينص القانون عىل إنشاء الوكالة
القانون رقم .2015/318
ُّ
الوطنية إلدارة املوجودات املحجوزة ،التي سوف ترفع تقاريرها
إىل وزارة العدل .وأُوكِلت إىل الوكالة مهمة تيسري تعقُّب
واستبانة املوجودات الناتجة عن ارتكاب الجرائم والتي ميكن أن
تخضع للحجز الجنايئ أو املصادرة الجنائية ،وكذلك مهمة تنسيق
تنفيذ السياسات العامة املعن َّية باسرتداد املوجودات اإلجرامية
وتقييمها ورصدها عىل املستوى الوطني.
 -715ويف اململكة املتحدة ،أصبح قانون املؤث ِّرات النفسانية
أي مؤث ِّر نفساين أو عرضه
سارياً يف عام  ،2016وهو يج ِّرم إنتاج ِّ
أو امتالكه بقصد عرضه مع العلم بأنه سوف يُستخ َدم ابتغاء
آثاره النفسانية .ومع أ َّن حيازة كميات بسيطة من هذه املواد
ال تُ َع ُّد جرمية ،فإ َّن حيازتها يف مؤسسات االحتجاز تعترب جرمية.
 -716ويف االتحاد الرويس ،صدر املرسوم الرئايس رقم 156
يف  5نيسان/أبريل  2016بهدف تحسني اإلدارة العامة يف مجال
مراقبة االتِّجار باملخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية وسالئفها .ومبقتىض
املرسوم ،أصبحت الدائرة االتحادية ملراقبة املخ ِّدرات يف االتحاد
وينص
الرويس جزءا ً من وزارة الشؤون الداخلية الروسية.
ُّ
املرسوم الرئايس عىل أن تبقى وزار ُة الشؤون الداخلية السلطة
التنفيذية االتحادية الوحيدة املسؤولة عن وضع وتنفيذ سياسات
الدولة واللوائح التنظيمية القانونية املعيارية يف مجال الشؤون
الداخلية ،وكذلك يف مجال مكافحة االت ِّجار باملخ ِّدرات واملؤث ِّرات
العقلية وسالئفها .و ُعرض عىل مجلس الدوما يف االتحاد الرويس
مرشوع قانون يتض َّمن التعديالت القانونية الالزمة عقب نقل
السلطات إىل وزارة الشؤون الداخلية ومن املتوقع اعتامده بحلول
نهاية عام .2016
 -717ويف  1متوز/يوليه  ،2016وافقت حكومة االتحاد
الرويس عىل األمر رقم  1403-rبشأن زيادة توافر املخ ِّدرات
واملؤث ِّرات العقلية ألغراض االستعامل الطبي .وتشمل أهم
األحكام الرئيسية لخطة العمل مبقتىض ذلك األمر ما ييل :تعزيز
مجموعة املستحرضات املخ ِّدرة التي ت ُستعمل لتخفيف األمل،
مبا يف ذلك لعالج األطفال؛ والتحسني األمثل لعملية إعداد
تقديرات االحتياجات إىل املستحرضات التي تحتوي عىل عقاقري
مخ ِّدرة ومؤث ِّرات عقلية؛ وتحسني توافر أدوية تخفيف األمل
مبسط لوصف املستحرضات
ونوعيتها ،مبا يف ذلك من خالل إجراء َّ
الطبية؛ ومواءمة القوانني واللوائح التنظيمية فيام يتعلق باالت ِّجار
باملخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية.
 -718وتوجد يف أوروبا الغربية منذ ثالثة عقود “مرافق
الستهالك املخ ِّدرات” خاضعة لإلرشاف ،ميكن فيها تعاطي
املخ ِّدرات ألغراض غري طبية تحت إرشاف موظفني مد َّربني طب ًّيا.
وتهدف املرافق بدرجة رئيسية إىل تقليص املخاطر الشديدة
املتمثِّلة يف نقل األمراض عن طريق الحقن غري الصحي ،ومنع
الوفيات الناجمة عن تعاطي جرعات مفرطة من املخ ِّدرات ،ووضع
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متعاطي املخ ِّدرات املع َّرضني ملخاطر شديدة عىل اتصال بدوائر
العالج من اإلدمان وغريها من الدوائر الصحية واالجتامعية.
وكان يعمل ،بحلول شباط/فرباير  ،2016ما مجموعه  74مرفقاً
رسميًّا الستهالك املخ ِّدرات يف إسبانيا وأملانيا والدامنرك وسويرسا
ولكسمربغ والرنويج وهولندا.
 -719ويف آذار/مارس  ،2016أصدرت حكومة فرنسا املرسوم
 0072الذي أُق َّر ،عىل أساس تجريبي ،إنشاء “غرف لحقن
املخ ِّدرات” يف البلد ،ملدة ال تتجاوز ستة أعوام .واعتُمد املرسوم
بعد قرار اتَّخذه املجلس الدستوري الفرنيس يف كانون الثاين/
يناير  2016ويتض َّمن أ َّن اقرتاح إنشاء “غرف حقن املخ ِّدرات”،
باالستناد إىل الهدف الرامي إىل الح ِّد من املخاطر املرتبطة بتعاطي
املخ ِّدرات والسعي إىل توقُّف متعاطي املخ ِّدرات عن تعاطيها،
ومنح حصانة جنائية محدودة ملتعاطي املخ ِّدرات واالختصاصيني
املهنيني ضمن املرفق ،هو اقرتاح يتامىش مع دستور فرنسا.
 -720وفيام يتعلق مبا يُس َّمى “غرف استهالك املخدِّ رات” ،تو ُّد
الهيئة اإلعراب مجدَّ داً عن قلقها ،مثلام أعربت عنه عىل نحو
متواتر ،إزاء وجوب تلبية رشوط مع َّينة ليك ي َّتسق سري عمل
هذه املرافق مع االتفاقيات الدولية املعنية باملخدِّ رات .ويتمثَّل
أهم تلك الرشوط يف أن يكون الهدف النهايئ لتلك التدابري
هو الحدُّ من العواقب الوخيمة لتعاطي املخدِّ رات من خالل
تدابري العالج وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج ،من دون السامح
بتعاطي املخدِّ رات أو زيادته أو التشجيع عىل االتِّجار باملخدِّ رات.
وال بدَّ من أن تعمل “غرف استهالك املخدِّ رات” ضمن إطار
يقدِّ م خدمات العالج وإعادة التأهيل وكذلك ضمن تدابري إعادة
اإلدماج يف املجتمع ،إ َّما من خالل اإلحالة املبارشة أو النشيطة
لالستفادة من هذه الخدمات ،ويجب َّأل يكون استخدامها ً
بديل
عن برامج خفض الطلب ،وخصوصاً أنشطة الوقاية والعالج.

 -٤الزراعة واإلنتاج والصنع واال ِّتجار
(أ)

املخدِّرات

 -721ال يزال االت ِّجار بالق َّنب ،مبا يف ذلك راتنج الق َّنب وعشبة
الق َّنب ،عىل مستويات مرتفعة يف أوروبا الرشقية وجنوب رشق
أوروبا .ويأيت معظم كمية عشبة الق َّنب املنتَجة يف تلك املناطق
دون اإلقليمية من ألبانيا وأوكرانيا والجبل األسود وجمهورية
مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً وجمهورية مولدوفا ورصبيا.
ووفقاً ملكتب املخ ِّدرات والجرمية ،كانت ألبانيا يف عام 2014
بلد منشأ ها ًّما لعشبة الق َّنب املتاحة يف بلدان يف أوروبا الغربية
وأوروبا لوسطى.
 -722وعىل مدى األعوام العرشة األخرية ،شهدت بلدان
يف أوروبا زيادة يف زراعة نبتة الق َّنب عىل الصعيد الداخيل،
ترتاوح بني الزراعة الصغرية النطاق لالستعامل الشخيص واملزارع
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المخدرات ٢٠١٦
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

تحل جزئيًّا عشبة الق َّنب
التجارية الكبرية .ونتيجة لتلك الزيادةُّ ،
محل راتنج الق َّنب املستورد.
املنتجة محليًّا يف بلدان كثرية َّ
ومع ذلك ،ال يزال راتنج الق َّنب امله َّرب من مناطق أخرى يف العامل،
وخصوصاً راتنج الق َّنب املنتَج من سالالت قوية املفعول ووفرية
الغلة من النبتة املزروعة يف املغرب ،يشكِّل مصدرا ً رئيسيًّا لراتنج
الق َّنب يف أوروبا.
 -723ويف عام  ،2015أبلغ عدد من البلدان األوروبية ،ومن
بينها االتحاد الرويس وأوكرانيا وبلجيكا وبلغاريا والبوسنة
والهرسك وبولندا وتشيكيا ورومانيا وفرنسا والتفيا وليتوانيا
واليونان ،عن زراعة الق َّنب بصفة غري مرشوعة يف أماكن مغلقة.
 -724ومع أ َّن متوسط قوة مفعول الق َّنب املبلَّغ عنه ،من
حيث املحتوى من الترتاهيدروكانابينول ،قد تزايد كثريا ً خالل
العقد املايض ،بحسب املرصد األورويب للمخ ِّدرات وإدمانها،
فإ َّن أسعار التجزئة املبلَّغ عنها بعشبة الق َّنب وراتنج الق َّنب
زادت بدرجة طفيفة يف االتحاد األورويب خالل تلك الفرتة.
ويف ع َّدة بلدان يف االتحاد األورويب ،مل يطرأ تغيري كبري عىل
أسعار التجزئة (أسعار الشارع) الخاصة بعشبة الق َّنب وراتنج
الق َّنب؛ فعىل سبيل املثال ،يبلغ سعر التجزئة لعشبة الق َّنب
يف إسبانيا حوايل  4.6يوروات للغرام ،ويبلغ سعر راتنج الق َّنب
 5.6يوروات للغرام.
 -725ويف عام  ،2014بلغت كمية مضبوطات راتنج الق َّنب
وعشبة الق َّنب يف الدول األعضاء يف االتحاد األورويب  574ط ًّنا
و 139ط ًّنا ،عىل التوايل .وأبلغت إسبانيا ،وهي إحدى مواضع
الدخول الرئيسية لراتنج الق َّنب الوارد من املغرب ،يف اآلونة
األخرية عن زيادة كميات عشبة الق َّنب املضبوطة :إذ بلغت
 15.2ط ًّنا يف عام  2014و 15.9ط ًّنا يف عام  .2015ووفقاً للمرصد
األورويب للمخ ِّدرات وإدمانها ،ميكن أن َّ
تدل تلك الزيادة عىل
منو يف إنتاج الق َّنب عىل الصعيد الداخيل أو اإلقليمي .وقد يشري
بعض حاالت االعرتاض األخرية لشحنات ضخمة من راتنج الق َّنب
كانت ت ُنقل رشقاً عىل طول ساحل شامل أفريقيا إىل ظهور دروب
تهريب جديدة عرب بلدان جنوب أوروبا وغرب البلقان.
 -726والبلدان التي أبلغت يف عام  2015عن ضبط أكرث
من طن واحد من راتنج الق َّنب هي إسبانيا ( 380.4ط ًّنا)
وفرنسا ( 60.8ط ًّنا) واململكة املتحدة ( 7.5أطنان) وبلجيكا
( 7أطنان) والدامنرك ( 3.6أطنان) والرنويج (طنان) والسويد
( 1.1طن) .وكان املغرب مصدر معظم راتنج الق َّنب املضبوط
يف إسبانيا عام .2015
 -727وكانت أفغانستان منشأ الهريوين املتاح يف أسواق
املخ ِّدرات غري املرشوعة يف أوروبا كله تقريباً .وال تزال تركيا،
بحكم موقعها الجغرايف ،ت ُستخ َدم مم ًّرا رئيس ًّيا لالت ِّجار بالهريوين
املو َّجه إىل أوروبا ،وهي بذلك ت ُشكِّل ُمنطلَقاً لدرب البلقان.
ويف عام  ،2014بلغت كمية مضبوطات الهريوين واملورفني عىل

مم ميثِّل زيادة مقارن ًة بالكمية
طول درب البلقان  48ط ًّناَّ ،
املضبوطة يف األعوام املاضية.
 -728وعىل الرغم من تن ُّوع دروب االت ِّجار بالهريوين ،تبقى
وصول
درب البلقان (من تركيا إىل بلغاريا وعرب بلدان غرب البلقان
ً
إىل أوروبا الغربية وأوروبا الوسطى ،أو من بلغاريا عرب رومانيا
وهنغاريا إىل أوروبا الغربية وأوروبا الوسطى) املمر الرئييس
لتهريب كميات كبرية من الهريوين إىل أسواق الهريوين األساسية
يف أوروبا .ومن املعقول أيضاً القول بأ َّن الدروب املختلفة األخرى
للتهريب التي ُسلكت يف اآلونة األخرية درب متر عرب جمهورية
إيران اإلسالمية وبلدان القوقاز ث َّم عرب البحر األسود إىل رومانيا
الت ِّباع درب البلقان التقليدية ،أو عرب جمهورية إيران اإلسالمية
إىل العراق والجمهورية العربية السورية إىل تركيا .وتزداد
الشواغل أيضاً إزاء الدرب الجنوبية التي يُتَّجر عربها بالهريوين
بحرا ً من إيران (جمهورية-اإلسالمية) وباكستان إىل شبه الجزيرة
العربية ورشق أفريقيا يف البداية ث َّم إىل مناطق أخرى يف أفريقيا
أو مبارشة إىل أوروبا .ويبدو أ َّن ميناءي الحاويات يف روتردام
(هولندا) وأنتفريب (بلجيكا) يشكِّالن محورين رئيسني لتهريب
الهريوين والكوكايني إىل االتحاد األورويب.
 -729وحتى عام  ،2013شهدت بلدان يف االتحاد األورويب
انخفاضاً طويل األمد يف عدد مضبوطات الهريوين وكميات
املخ ِّدرات املضبوطة .ومنذ ذلك الوقت ،تزداد البالغات املتك ِّررة
عن ضبط كميات من الهريوين تفوق  100كيلوغرام .ويف
عام  ،2015ضُ بطت كميات من الهريوين يف البلدان التالية:
اململكة املتحدة ( 1.114كيلوغرام) وفرنسا ( 818كيلوغراماً)
واليونان ( 567كيلوغراماً) ورومانيا ( 334كيلوغراماً) وبلغاريا
( 265كيلوغراماً) وإسبانيا ( 256كيلوغراماً) وأملانيا
( 210كيلوغرامات) وبلجيكا ( 121كيلوغراماً) .وميكن أن تكون
زيادة توافر الهريوين ونقائه يف األسواق غري املرشوعة قد
ساهمت أيضاً يف ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن تعاطي جرعات
مفرطة منه ،والتي أُبلغ عنها يف عام  2015يف بعض البلدان ،مثل
سلوفينيا وليتوانيا واململكة املتحدة .وتثري هذه التط ُّورات األخرية
شواغل إزاء احتامل بروز تعاطي الهريوين مج َّددا ً يف االتحاد
األورويب ،بعد انخفاض دام أكرث من عقد يف الطلب عليه.
 -730ويف عام  ،2015شهدت رومانيا زيادة كبرية (حوايل
 55يف املائة) يف إجاميل كمية املخ ِّدرات املضبوطة مقارنة بها
يف عام  .2014وتح َّد َد هذا الوضع بصورة رئيسية بزيادة
مضبوطات الهريوين (من  25.7كيلوغراماً إىل أكرث من
مم مثَّل  28يف املائة من مجموع كمية
 334كيلوغراماً)َّ ،
املخ ِّدرات املضبوطة يف البلد .وتشري كمية املواد املضبوطة يف
عام  2015إىل انخفاض يف مضبوطات “اإلكستايس” ،واملنشِّ طات
األمفيتامينية ،واملؤث ِّرات األفيونية ،وثنايئ إيثيالميد حمض
الليرسجيك ( ،)LSDوالبيبريازينات ،والكاثينونات ،وشبائه
الق َّنبني االصطناعية ،والرتيبتامينات ،ونبتات الق َّنب ،وراتنج
الق َّنب ،والبوبرينورفني .وخالل عام  ،2015ت َّم تفكيك  64جامع ًة

الفصل الثالث  -تحليل الوضع العالمي

من جامعات االتِّجار باملخ ِّدرات يف رومانيا ،وهي زيادة بلغت
نسبتها  16.4يف املائة مقارنة بالعام املايض ،عندما فُكِّكت
 55جامع ًة من هذه الجامعات .وانخفض عدد األشخاص
املنخرطني يف تلك الجامعات يف عام ( 2015من  517شخصاً
يف عام  2014إىل  425شخصاً يف عام .)2015
 -731وتشهد سوق الكوكايني يف االتحاد األورويب استقرارا ً إىل
مؤشات عىل
ح ٍّد ما منذ األعوام األخرية ،عىل الرغم من وجود ِّ
توافر املخ ِّدرات .ويف عام  ،2014أبلغت بلدان يف االتحاد األورويب
عن مضبوطات كوكايني بلغ مجموعها  61.6ط ًّنا ،أي مثلام كانت
عليه تقريباً يف عام  62.6( 2013ط ًّنا) .ويف عام  ،2015ضُ بطت
كميات من الكوكايني زادت عىل طن واحد يف إسبانيا ( 21.6ط ًّنا)
وبلجيكا ( 17.5ط ًّنا) وفرنسا ( 10.9أطنان) واململكة املتحدة
( 3.5أطنان) وأملانيا ( 3.1أطنان) .وأبلغت بولندا وتشيكيا
والدامنرك والسويد وقربص وليتوانيا والنمسا واليونان عن ضبط
كميات من الكوكايني زادت عىل  100كيلوغرام .ومل تكن بيانات
املضبوطات يف هولندا متاح ًة وقت نرش هذا التقرير.
 -732ووفقاً ملا أبلغت عنه البلدان األوروبية التي ضبطت
أكرب كميات الكوكايني يف عام  ،2015كانت إكوادور وفنزويال
(جمهورية-البوليفارية) وكولومبيا من بني البلدان الرئيسية
النطالق املخ ِّدرات املتَّجر بها بحرا ً وج ًّوا إىل أوروبا .ويواصل
املتَّجرون استخدام منطقة الكاريبي وغرب أفريقيا باعتبارهام
منطقتي عبور هامتني ،ولوحظ أيضاً تزايد أهمية دور أمريكا
الوسطى بصفتها نقطة عبور.
 -733ويستمر تط ُّور أساليب اإلخفاء التي يستخدمها مه ِّربو
الكوكايني إىل أوروبا .ويبدو أ َّن االتِّجار بالكوكايني يف الحاويات
البحرية عرب أهم املوانئ األوروبية آخذ يف االزدياد .ويف
عام  ،2013شكَّلت مضبوطات الكوكايني التي أُخفيت يف حاويات
بحرية حوايل ثالثة أرباع املضبوطات البحرية .وهناك شواغل
إزاء استمرار االتِّجار بالكوكايني من خالل تذويبه يف “مواد
مم يستلزم استخراج الكوكايني كيميائ ًّيا فيام
ناقلة” مثل اللدائنَّ ،
يُس َّمى مختربات االستخراج الثانوي املرتبطة مبنظامت إجرامية.
وت َّم الكشف يف بعض املطارات عن ابتالع عبوات مطَّاطية تحتوي
عىل الكوكايني السائل ،عوضاً عن األقراص التي تتض َّمن الكوكايني
يف شكل مسحوق ،لنقلها عرب رحالت جوية (يُطلق عىل األشخاص
الحملني “األبغال”).
املعنيني اسم َّ

(ب) املؤ ِّثرات العقلية
 -734ما فتئ االتحاد األورويب يُ َع ُّد منذ عدد من السنوات
منطق ًة لصنع املخ ِّدرات االصطناعية ،إذ يُصنع األمفيتامني
و“اإلكستايس” عىل نحو غري مرشوع يف بلجيكا وهولندا،
وامليثامفيتامني يف أوروبا الوسطى ،وبصفة رئيسية يف تشيكيا.
وتشري أدلة ُجمعت مؤ َّخرا ً إىل بروز قدرة كبرية عىل صنع
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امليثامفيتامني يف هولندا ووجود بعض الصناعات الصغرية
النطاق يف بلدان عىل حدود تشيكيا.
 -735ويف عام  ،2015أبلغت بلجيكا وبولندا عن تدمري
مثانية وخمسة مختربات رسية لألمفيتامني عىل التوايل .وفُكِّك
كل من البلدان التالية :إسبانيا
مخترب أو مختربان لألمفيتامني يف ٍّ
وأملانيا والسويد والتفيا والنمسا .كام أبلغت تشيكيا عن تفكيك
 263مختربا ً من مختربات امليثامفيتامني ،وهو العدد األكرب
يف االتحاد األورويب .واستخدمت تلك املختربات السودوإيفيدرين
باعتباره سليفة رئيسية لصنع امليثامفيتامني .وأبلغت أملانيا وبولندا
وليتوانيا والنمسا عن تفكيك أقل من  10مختربات للميثامفيتامني.
وفُكِّكت ثالثة مختربات لصنع “اإلكستايس” يف بلجيكا.
 -736غري أ َّن صناعة املخ ِّدرات االصطناعية عىل الصعيد
اإلقليمي ال تؤ ِّدي إىل زيادة االت ِّجار داخل أوروبا فحسب،
بل كذلك إىل التهريب إىل مناطق أخرى ،منها القارة األمريكية
وأوقيانوسيا ،وخصوصاً أسرتاليا .وعالوة عىل ذلك ،يُستخدم
إقليم االتحاد األورويب كممر عبور للميثامفيتامني املص َّنع
يف جمهورية إيران اإلسالمية وغرب أفريقيا واملو َّجه إىل
أسواق يف رشق آسيا .وغالباً ما ته ِّرب الجامعاتُ اإلجرامية
املنظَّمة الضالعة يف االت ِّجار باملخ ِّدرات االصطناعية مواد أخرى
أيضاً ،فعىل سبيل املثال ،فإ َّن الجامعات اإلجرامية ،التي تو ِّرد
األمفيتامني و“اإلكستايس” الناشئني يف بلجيكا وهولندا ،مت ُّد أيضاً
وسعت بعض
أسواق املخ ِّدرات بالق َّنب والكوكايني .ويف تشيكياَّ ،
الجامعات اإلجرامية املنظَّمة نشاطها من زراعة نبتة الق َّنب
إىل صناعة امليثامفيتامني.
 -737ويُذكر األمفيتامني أكرث بكثري من امليثامفيتامني يف تقارير
اإلبالغ عن الضبطيات .ويف عام  ،2014أبلغت الدول األعضاء
يف االتحاد األورويب عن ضبط  7.1أطنان من األمفيتامني و 0.5طن
من امليثامفيتامني .وأكَّد أيضاً تحليل ملياه املجاري أجرته مختربات
يف بلدان أوروبية مختلفة خالل الفرتة  2014-2011يف إطار فريق
“كور” لتحليل مياه املجاري (املدعوم من االتحاد األورويب) أ َّن
استعامل األمفيتامني أشيع بكثري من استعامل امليثامفيتامني
يف أوروبا .ودلَّت التحاليل يف  47مدين ًة ( 80يف املائة) من
ترسبات األمفيتامني بكميات أكرب
أصل  59مدين ًة عىل وجود ُّ
من امليثامفيتامني يف مياه املجاري فيها.
 -738ويف عام  ،2015أبلغت عن ضبط أكرث من  100كيلوغرام
من األمفيتامني أملانيا ( 1.4طن) وبولندا ( 0.7طن) واململكة
املتحدة ( 0.6طن) والسويد ( 0.5طن) والرنويج ( 0.5طن) وفرنسا
( 0.4طن) وفنلندا ( 0.3طن) .وضُ بطت كميات من امليثامفيتامني
تزيد عىل  100كيلوغرام يف تشيكيا وفرنسا والرنويج (بالرتتيب
تنازل ًّيا) .وأبلغت عن ضبط كميات كبرية من “اإلكستايس”
يف عام  2015فرنسا ( 1.3مليون وحدة) واململكة املتحدة
( 1.1مليون وحدة) وأملانيا ( 1.0مليون وحدة).
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المخدرات ٢٠١٦
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

(ج) السالئف

(د) املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية

 -739تتعلق التح ِّديات يف مجال مراقبة السالئف يف الدول
األعضاء يف االتحاد األورويب أساساً باملواد املدرجة يف الجدول
األول من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االت ِّجار غري املرشوع
يف املخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية لسنة 1988؛ واملواد الكيميائية
غري املجد َولة ،وخصوصاً املواد املستعملة يف صنع املنشِّ طات
األمفيتامينية بصفة غري مرشوعة؛ ومنذ فرتة أقرب سالئف
املؤث ِّرات النفسانية الجديدة .وقد أثار ضبط كميات كبرية
من املواد الكيميائية غري املجد َولة عىل وجه الخصوص
القلق من استمرار صنع املخ ِّدرات االصطناعية ،وخصوصاً
األمفيتامني و“اإلكستايس”.

مؤش عىل تباطؤ تطوير املؤث ِّرات النفسانية
أي ِّ
 -744ال يوجد ُّ
الجديدة .ويبذل مصنعو هذه املواد جهودا ً متواصلة لاللتفاف
عىل الضوابط القانونية والرقابية التنظيمية التي تفرضها
ُّ
وتدل أيضاً كميات املواد
الحكومات يف جميع أنحاء العامل.
املضبوطة عىل استمرار منو سوق املؤث ِّرات النفسانية الجديدة
يف االتحاد األورويب ،وغالباً ما تُباع هذه املواد علناً من خالل
املتاجر التقليدية واملتاجر عىل شبكة اإلنرتنت باعتبارها بدائل
“قانونية” للمخ ِّدرات غري املرشوعة.

 -740وهولندا هي أحد البلدان الرئيسية يف العامل التي تق ِّدم
معلومات عن مضبوطات مواد كيميائية متن ِّوعة عن طريق نظام
اإلخطار بحوادث السالئف لدى الهيئة (نظام “بيكس”) ،الذي
يرمي إىل تيسري التعاون العمليايت اإلقليمي وتعزيزه .وشملت
تلك املضبوطات املواد املجد َولة وغري املجد َولة املستعملة
يف صنع “اإلكستايس” بصفة غري مرشوعة ،مثل -4،3ميثيلني
ديوكيس فينيل-2-بروبانون ومشتقاته من حمض الغليسيديك
غري الخاضعة للمراقبة الدولية ،واملواد املستعملة يف صنع املواد
األمفيتامينية غري املرشوعة ،مثل أمالح -1فينيل-2-بروبانون
وحمض ميثيل الغليسيديك والكواشف الكيميائية مثل امليثيالمني
وحمض الفورميك .ومن البلدان األخرى التي تبلِّغ عن ضبط
كميات كبرية من هذه املواد بلجيكا وفرنسا.
 -741وتراجعت املضبوطات من مادة ألفا-فينيل أسيتو
أسيتونيرتيل ( ،)APAANوهي مادة كيميائية بديلة ميكن
استعاملها يف املختربات التي تصنع األمفيتامني وامليثامفيتامني
بصفة غري مرشوعة ،تراجعاً كبريا ً يف االتحاد األورويب منذ
عام  ،2014عندما أُخضعت املواد للمراقبة الدولية .ويف الفرتة
 ،2016-2015أبلغت إسبانيا وأملانيا وهولندا عن مضبوطات
من هذه املادة.
 -742وواصلت تشيكيا تقديم معلومات من خالل نظام
“بيكس” عن مضبوطات من املستحرضات الصيدالنية املحتوية
عىل السودوإيفيدرين .واستخدمت فرنسا ولكسمربغ وهولندا
أيضاً نظام “بيكس” من أجل اإلبالغ عن مضبوطات من
سالئف املؤث ِّرات النفسانية الجديدة ،وبصفة خاصة سالئف
الكاثينونات االصطناعية.
 -743وميكن االطِّالع عىل عرض شامل للوضع فيام يتعلق مبراقبة
السالئف والكيمياويات التي يكرث استعاملها يف صنع املخ ِّدرات
واملؤث ِّرات العقلية بصفة غري مرشوعة يف املنطقة ،يف تقرير الهيئة
لعام  2016عن تنفيذ املادة  12من اتفاقية سنة .1988

 -745ويف عام  ،2014أبلغت الدول األعضاء يف االتحاد
األورويب ،وكذلك تركيا والرنويج ،عن حوايل  50 000ضبطية
من املؤث ِّرات النفسانية الجديدة ،بلغ مجموعها  4أطنان
تقريباً .وبلغ مجموع ضبطيات شبائه الق َّنبني االصطناعية التي
غالباً ما يُروج لها باعتبارها بدائل مرشوعة للق َّنب ،وضبطيات
الكاثينونات االصطناعية املستهلكة كبديل لألمفيتامني والكوكايني
و“اإلكستايس” ،ثالثة أرباع إجاميل عدد ضبطيات املؤث ِّرات
النفسانية الجديدة خالل عام .2014
 -746ووفقاً للمرصد األورويب للمخ ِّدرات وإدمانها ،تص ِّنع
رشكات مرشوعة يف الصني ،وبدرجة أقل يف الهند ،الكثري من
املؤث ِّرات النفسانية الجديدة املوجودة يف أوروبا .وتستخدم تلك
الرشكات مواقعها الشبكية واألسواق اإللكرتونية لإلعالن عن
قدراتها عىل إتاحة املؤث ِّرات النفسانية الجديدة بكميات ترتاوح
بني بضعة مليغرامات ومئات الكيلوغرامات .وتُشحن كميات
كبرية من املؤث ِّرات النفسانية من البلدان املص ِّنعة إىل أوروبا
ضمن شحنات بحرية أو جوية؛ وتوزع كميات أصغر مبارش ًة عىل
الشارين بالربيد الرسيع أو رشكات اإليصال.
 -747وبالنظر إىل أ َّن إدارة األغذية والعقاقري يف الصني جد َولت
 116ماد ًة من املؤث ِّرات النفسانية الجديدة يف ترشين األول/
أكتوبر  ،2015فقد تنتقل صناعة املؤث ِّرات النفسانية الجديدة
تدريجيًّا يف املستقبل إىل بلدان أخرى ،وبالنتيجة قد ترتاجع
أهمية الصني أيضاً بصفتها املصدر الرئييس للمؤث ِّرات النفسانية
الجديدة .ويف الواقع ،قد يشري بروز مختربات رسية يف أوروبا إىل
ازدياد اهتامم املتَّجرين بصنع مجموعة من املؤث ِّرات النفسانية
مثل ضبط كميات يف مختربين
الجديدة يف املنطقة .ودل عىل ذلك ً
للميفيدرون يف بولندا عام .2015
 -748ويف أثناء عام  ،2015ضُ بط  14مؤث ِّرا ً من املؤث ِّرات
النفسانية الجديدة يف إطار  77ضبطي ًة يف بلغاريا .وبلغ إجاميل
وزن املضبوطات من املؤث ِّرات النفسانية الجديدة  4 074غراماً؛
وبلغت كمية شبائه الق َّنبني االصطناعية  4 072غراماً من مجموع
الضبطيات وشكلت  71ضبطية من أصل  77ضبطية من املؤث ِّرات
النفسانية الجديدة .وبلغ استعامل املؤث ِّرات النفسانية الجديدة
أعىل مستوياته بني األشخاص الذين ال تزيد أعامرهم عىل  35سنةً.

الفصل الثالث  -تحليل الوضع العالمي

أي مخترب رسي إلنتاج
 -749ويف رومانيا ،مل يُكشف عن ِّ
املخ ِّدرات يف عام 2015؛ غري أنه ت َّم كشف وتفكيك ثالثة مختربات
مستخدمة لخلط وتعبئة املؤث ِّرات النفسانية الجديدة ،وبصورة
خاصة شبائه الق َّنبني االصطناعية.
 -750ويف التفيا ،تشري بيانات نظام اإلنذار املبكر الوطني
إىل تراجع عدد ضبطيات املؤث ِّرات النفسانية الجديدة من
 1 387ضبطية يف عام  2014إىل  735ضبطية يف عام .2015
وتبقى شبائه الق َّنبني االصطناعية ( )402=nأكرث مجموعة
تُضبط من بني املؤث ِّرات النفسانية الجديدة؛ ولكن هناك زيادة
مم يُس َّمى “مخ ِّدرات أخرى” (.)228=n
حادة يف املضبوطات َّ
فقد شملت تلك الضبطيات  116ضبطي ًة من الكارفينتانيل
(أو خليط من الكارفينتانيل والهريوين) ،و 92ضبطي ًة من الرتامادول
و 20ضبطي ًة من الفينتانيل و-3ميثيل فينتانيل .وأُبلغ عموماً عن
زيادة ضبطيات املؤث ِّرات األفيونية االصطناعية.

 -5التعاطي والعالج
 -751يُق َّدر يف االتحاد األورويب( )66أ َّن أكرث من ربع عدد
األشخاص الذين ترتاوح أعامرهم بني  15و 64سن ًة تعاطوا
املخ ِّدرات غري املرشوعة مرة واحدة يف حياتهم عىل األقل.
ومقارنة باملايض ،ينطوي تعاطي املخ ِّدرات اآلن عىل خيار أوسع
قبل يف تن ُّوع املؤث ِّرات النفسانية .كام تتن َّوع األمناط
بكثري من ُ
الفردية لتعاطي املخ ِّدرات من التعاطي التجريبي إىل املعتاد
واالرتهاين؛ وينترش أيضاً تعاطي أنواع متع ِّددة من املخ ِّدرات.
 -752ووفقاً لتقرير املرصد األورويب للمخ ِّدرات وإدمانها
بشأن االعتالل املصاحب لتعاطي مواد اإلدمان واالضطرابات
العقلية يف أوروبا )67(،الذي نُرش عام  ،2015يُ َع ُّد االكتئاب املرض
النفساين األكرث شيوعاً املرتبط بتعاطي املخ ِّدرات اإلشكايل
يف أوروبا .وينترش االكتئاب الشديد يف أوساط النساء اللوايت يعانني
مم ينترش
من اضطرابات ناجمة عن تعاطي مواد اإلدمان أكرث َّ
يف أوساط الرجال املصابني بهذه االضطرابات .ويبلغ مع َّدل انتشار
االكتئاب الشديد ضمن تلك الفئة من النساء ضعف ما يبلغ
يف أوساط النساء من عموم السكان.
 -753و ُعقد املؤمتر الثالث والعرشون ملحافظي املدن األعضاء يف
منظَّمة املدن األوروبية املناهضة للمخ ِّدرات يف شتافانغر ،الرنويج،
يومي  9و 10أيار/مايو  .2016وكان هدف املؤمتر تحديد سبل بناء
( ((6تستند البيانات بشأن تعاطي املخ ِّدرات والعالج منها يف االتحاد
األورويب إىل معلومات نُرشت يف أحد تقارير املرصد األورويب للمخ ِّدرات وإدمانها
بعنوان “European Drug Report 2016: Trends and Developments
)،”(Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2016
ما مل يُذكر ُ
خالف ذلك .ويتض َّمن التقرير معلومات قدَّمتها الدول األعضاء
يف االتحاد األورويب ،وتركيا البلد املرشَّ ح لالنضامم إىل االتحاد األورويب ،والرنويج.
( ((6لكسمربغ ،منشورات مكتب االتحاد األورويب.

95

مدن صحية وآمنة من خالل الوقاية والعالج .وق َّدمت الهيئة عرضاً
إيضاحيًّا أساسيًّا بعنوان “االستباق أفضل من التدارك :تف ُّحص األدلة
من أجل وضع تدابري سليمة للوقاية من املخ ِّدرات يف مدننا”.
 -754ويختلف مع َّدل انتشار تعاطي الق َّنب يف بلدان االتحاد
األورويب من بلد إىل آخر .ويُق َّدر أ َّن  51.5مليون ذكر بالغ
و 32.4مليون أنثى بالغة تعاطوا الق َّنب عىل األقل مرة واحدة يف
مم
حياتهم ( 24.8يف املائة تعاطوا الق َّنب يف مرحلة ما من العمر)َّ ،
يجعل الق َّنب املخ ِّدر األكرث تعاطيًّا يف االتحاد األورويب .ويتعاطى
حوايل  1يف املائة من األشخاص الذين ترتاوح أعامرهم بني 15
و 64سن ًة يف االتحاد األورويب الق َّنب بصفة يومية أو شبه يومية.
 -755والق َّنب هو املخ ِّدر الذي ورد ذكره أكرث من غريه كسبب
رئييس يدفع إىل الدخول ألول مرة إىل مصح للعالج من املخ ِّدرات،
وهو يحتل املرتبة الثانية بني مواد التعاطي األكرث شيوعا واملبلَّغ
عنها فيام يتعلق بجميع طالبي العالج .وازداد العدد اإلجاميل
لحاالت اإللحاق األويل مبراكز العالج من تعاطي الق َّنب يف االتحاد
األورويب من  45 000حالة إىل  69 000حالة بني عامي 2006
مم يشكِّل زيادة تفوق  50يف املائة.
وَّ ،2014
 -756وقد تعاطى الكوكايني يف العام املايض ما نسبته حوايل
 1.1يف املائة من سكان االتحاد األورويب الذين ترتاوح أعامرهم
بني  15و 64سن ًة (أي حوايل  3.6ماليني نسمة) .كام ترتاوح أعامر
ث ُلثي عدد هؤالء األشخاص (أي حوايل  2.4مليون نسمة) بني
 15و 34سنةً ،وقد بلغ مع َّدل انتشار التعاطي يف أوساط هذه
الفئة العمرية الضعف تقريباً ( 1.9يف املائة) .وأبلغ نصف عدد
الدول األعضاء تقريباً يف االتحاد األورويب التي ق َّدمت معلومات
عن مع َّدل انتشار تعاطي الكوكايني يف عام  ،2015ومنها إسبانيا
وبلغاريا وفرنسا والتفيا وليتوانيا واململكة املتحدة والنمسا،
باستقرار مع َّدالت انتشار تعاطي هذا املخ ِّدر .ويف عام ،2015
تراجع مع َّدل انتشار تعاطي الكوكايني بدرجة كبرية يف بلجيكا،
ولكنه ازداد كثريا ً يف رومانيا.
 -757والهريوين هو املؤث ِّر األفيوين غري املرشوع األشيع تعاطياً
يف االتحاد األورويب .وباإلضافة إىل الهريوين ،ت ُتعاطى مجموعة
من املؤث ِّرات األفيونية االصطناعية ،مثل امليثادون والبوبرينورفني
والفينتانيل .وأُبلغ بأ َّن ثالثة أرباع عدد متعاطي املخ ِّدرات
البالغني املع َّرضني ملخاطر شديدة الذين يق َّدر عددهم بنحو
 1.3مليون نسمة يوجدون يف إسبانيا وأملانيا وإيطاليا وفرنسا
واململكة املتحدة .ويف عام  ،2014كان أكرث من  600 000شخص
من متعاطي املؤث ِّرات األفيونية يف االتحاد األورويب يتلقون
عالجاً إبدال ًّيا.
وفضل عن ذلك ،فإ َّن متعاطي املؤث ِّرات األفيونية
-758
ً
املع َّرضني ملخاطر شديدة يف االتحاد األورويب يتعاطون أيضاً
البنزوديازيبينات ،وهي مواد غالباً ما ترتبط بحاالت املرض
والوفاة يف تلك الفئة من املتعاطني .ويف بلدان أوروبية كثرية،
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يُالحظ أ َّن مجموعات صغرية من متعاطي املخ ِّدرات املع َّرضني
ملخاطر شديدة ،والذين تعاطوا يف السابق الهريوين واألمفيتامني
بالحقن ويخضع بعضهم لعالج إبدايل مبؤث ِّرات أفيونية ،بدأت
تجريب حقن املؤث ِّرات النفسانية الجديدة ،مثل الكاثينونات
االصطناعية .وتسود شواغل أيضاً إزاء احتامل تعاطي مؤث ِّرات
أفيونية ،مثل امليثادون والبوبرينورفني ،توصف أساساً للعالج
اإلبدايل من االرتهان للمؤث ِّرات األفيونية يف بعض الدول األعضاء
يف االتحاد األورويب.
توسع سوق استهالك األفيونيات غري املرشوعة
 -759واستمر ُّ
يف بلدان أوروبا الرشقية .وذكر مكتب املخ ِّدرات والجرمية يف عام
 2016أ َّن تعاطي املؤث ِّرات األفيونية ال يزال سبباً ها ًّما يدعو إىل
القلق ،وخصوصاً يف أوروبا الرشقية والجنوبية ،حيث يتلقَّى أكرث
من  70يف املائة من مجموع املرىض الذين يُعالَجون من تعاطي
املخدرات عالجاً من االضطرابات الناتجة عن تعاطي األفيونيات.
ويق ِّدر مكتب املخ ِّدرات والجرمية أ َّن مجموع عدد األشخاص
الذين تلقوا عالجاً من تعاطي املؤث ِّرات األفيونية يف عام  2014يف
تلك املناطق دون اإلقليمية تراوح بني  80 000و 90 000شخص.
 -760وتُجرى يف التفيا كل أربعة أعوام ،منذ عام ،2003
دراسات استقصائية وطنية سكانية عامة بشأن تعاطي املخ ِّدرات،
والبيانات األحدث عهدا ً متاحة بشأن عام  ،2015حيث أبلغ فيه
ما نسبته  9.9يف املائة من املجيبني (مقارنة بنسبة  12.5يف املائة
يف عام  2011و 12.1يف املائة يف عام  )2007عن تعاطي الق َّنب
ولو ملرة واحدة يف العمر .وبلغت نسبة تعاطي “اإلكستايس”
ولو ملرة واحدة يف العمر  2.5يف املائة (مقارنة بنسبة  2.7يف املائة
يف عام  2011و 4.7يف املائة عام  )2007ونسبة تعاطي األمفيتامني
ولو ملرة واحدة يف العمر  2.0يف املائة (مقارنة بنسبة  2.2يف املائة
يف عام  2011و 3.3يف املائة عام  .)2007وعموماً ،تراجع تعاطي
املواد غري املرشوعة وعاد إىل املستويات املس َّجلة يف عام .2003
 -761ويتيح املرشوع االستقصايئ الدائم للمدارس األوروبية
عن الكحول وغريها من املخ ِّدرات ،الذي يُنفَّذ يف التفيا منذ
عام  ،1999بيانات عن تعاطي مواد اإلدمان يف أوساط التالميذ
الذين ترتاوح أعامرهم بني  15و 16سنة .ووفقاً للبيانات الواردة
يف الدراسة االستقصائية لعام  ،2015يشكل الق َّنب أحد أشيع
املخ ِّدرات يف أوساط التالميذ الذين ترتاوح أعامرهم بني  15و16
سنةً .وأبلغ ما نسبته  16.3يف املائة من التالميذ (مقارنة بنسبة
 24يف املائة عام  2011و 18يف املائة عام  )2007عن تعاطي الق َّنب
ولو ملرة واحدة يف العمر .وبلغت نسبة التعاطي ولو ملرة واحدة
يخص ثنايئ إيثيالميد حمض الليرسجيك ()LSD
يف العمر فيام ُّ
يخص األمفيتامني/امليثامفيتامني  2.9يف املائة،
 3.7يف املائة ،وفيام ُّ
يخص “اإلكستايس”  2.6يف املائة .ويف عام  ،2015ذكر
وفيام ُّ
ما نسبته  9.5يف املائة من التالميذ الذين ترتاوح أعامرهم بني
 15و 16سن ًة أنهم ج َّربوا مؤث ِّرات نفسانية جديدة ،مثل “سبايس”
أو مواد مخلوطة أخرى (مقارنة بنسبة  11.0يف املائة عام .)2011

 -762ويف أوكرانيا ،وفقاً لتقرير نرشه مركز اإلحصاءات الطبية
التابع لوزارة الصحة يف عام  ،2015قُ ِّدر عدد املحتاجني إىل عالج
من تعاطي املخ ِّدرات بنحو  60 187شخصاً.
 -763ويف االتحاد األورويب ،تختلف أمناط ومع َّدالت انتشار
تعاطي املنشِّ طات االصطناعية الرئيسية ،أي األمفيتامني
و“اإلكستايس” وبدرجة أقل امليثامفيتامني ،اختالفاً كبريا ً بني
الدول األعضاء فيه .فقد أبدى متعاطو تلك املنشِّ طات االصطناعية
استعدادا لتعاطي مؤث ِّرات نفسانية أخرى إىل جانب املخ ِّدر
املفضَّ ل لديهم ،رهناً بتوافرها وسعرها وجودتها املفرتضة .وعىل
سبيل املثال ،ذكر املرصد األورويب للمخ ِّدرات وإدمانها وجود
روابط بني سوق الكوكايني وسوق املؤث ِّرات النفسانية الجديدة،
وخصوصاً سوق الكاثينونات االصطناعية.
 -764وشهد استهالك األمفيتامينات (األمفيتامني وامليثامفيتامني)
استقرارا ً يف معظم بلدان االتحاد األورويب منذ عام  2000تقريباً.
ويُق َّدر يف االتحاد األورويب أ َّن  1يف املائة من األشخاص الذين ترتاوح
أعامرهم بني  15و 34سنة ( 1.3مليون نسمة) تعاطوا األمفيتامينات
يف العام املايض .وذكر استهالك كميات كبرية من امليثامفيتامني
يف تشيكيا وسلوفاكيا ،حيث إ َّن تعاطيه فيهام راسخ منذ زمن بعيد.
مؤشات عىل استمرار انتشار تعاطي امليثامفيتامني
ولكن هناك ِّ
يف بلدان أوروبية أخرى ،ومنها أملانيا وبولندا والنمسا.
 -765وحتى فرتة قريبة شهد مع َّدل انتشار تعاطي “اإلكستايس”
انخفاضاً يف الكثري من الدول األعضاء يف االتحاد األورويب ،بعدما بلغ
مستويات الذروة يف بداية األلفية الثانية حتى منتصف العقد األول
منها .وتشري بيانات حديثة إىل أنه أصبح متاحا من جديد عىل نطاق
أوسع بعد فرتة من الرتاجع النسبي يف توافره .وعالوة عىل ذلك،
تشهد قوة مفعول منتجات “اإلكستايس” (األقراص واملساحيق
والبلورات) زيادة منذ عام  ،2010وهي تس ِّجل اآلن رقامً قياس ًّيا،
بينام يبدو أ َّن األسعار بقيت مستقرة نسب ًّيا .ويشكِّل توافر منتجات
“اإلكستايس” ذات الجرعة العالية يف األسواق غري املرشوعة تهديدا ً
ناشئاً وتح ِّدياً بالنسبة للصحة والسالمة العموميتني.
 -766وتواصل الدراسات االستقصائية التي أُجريت يف االتحاد
األورويب بني عامي  2013و 2015تأكيد الشكوك املتعلقة بحدوث
زيادة إجاملية يف تعاطي “اإلكستايس” يف املنطقة دون اإلقليمية.
فمن املق َّدر أ َّن ما نسبته  1.7يف املائة من األشخاص الذين
ترتاوح أعامرهم بني  15و 34سن ًة ( 2.1مليون نسمة) تعاطوا
“اإلكستايس” يف العام املايض ،يف حني ترتاوح التقديرات الوطنية
ما بني  0.3و 5.5يف املائة .غري أ َّن الطلب عىل العالج من تعاطي
“اإلكستايس” متد ٍّن ج ًّدا يف املنطقة دون اإلقليمية.
 -767وطوال عقدين زمنيني من تعاطي حمض غاما-
هيدروكيس الزبد (( )GHBمبا يف ذلك سليفته غاما-بوتريوالكتون
( ))GBLوالكيتامني ،ظلَّت التقديرات الوطنية بشأن مع َّدل
انتشار تعاطيهام يف أوساط البالغني والتالميذ ،يف حال وجودها،
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متدنِّية يف االتحاد األورويب .وعىل غرار ذلك ،س َّجل مع َّدل انتشار
تعاطي ثنايئ إيثيالميد حمض الليرسجيك ( )LSDوالفطريات
املهلوسة مستويات متدنِّية ومستق َّرة عموماً أيضاً يف املنطقة دون
اإلقليمية عىل مدى ع َّدة أعوام.
 -768ورغم األهمية الكبرية التي توليها الحكومات ملشكلة
املؤث ِّرات النفسانية الجديدة ،ال يزال تقدير مع َّدل انتشار تعاطي
تلك املجموعة من املؤث ِّرات يشكل تح ِّدياً .وتالحظ الهيئة أ َّن
عددا ً متزايدا ً من البلدان يدرِج اآلن املؤث ِّرات النفسانية الجديدة
يف دراساته االستقصائية عن تعاطي املخ ِّدرات ،مع أ َّن االختالفات
يف أساليب إجراء الدراسة االستقصائية وأسئلتها قد تق ِّيد إمكانية
مقارنة نتائجها .وبحسب املرصد األورويب للمخ ِّدرات وإدمانها،
أبلغت  11دول ًة عضوا ً يف االتحاد األورويب منذ عام  2011عن
تقديراتها الوطنية املتعلقة مبع َّدل انتشار تعاطي تلك املؤث ِّرات.
 -769وهناك مخاطر دامئة يف إمكانية أن تتوافر يف األسواق
مؤث ِّرات نفسانية جديدة ذات ِسامت ُس ِّمية إدمانية غري قابلة
رض بصحة اإلنسان.
للتنبؤ بها وآثار غري معروفة ،ميكن أن ت َّ
ومن ث َّم فإ َّن من الرضوري تحديث البيانات باستمرار عن أمناط
استهالكها واحتياجات متعاطيها .ووفقاً لتقرير نرشه املرصد
األورويب للمخ ِّدرات وإدمانها يف عام  2016بشأن التدابري الصحية
ملواجهة املؤث ِّرات النفسانية الجديدة ،من الرضوري وضع وتنفيذ
تدابري صحية عامة ف َّعالة للتص ِّدي لتعاطي هذه املؤث ِّرات ،بالنظر
إىل رسعة بروزها والطابع املعقَّد ألسواقها.
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املقرتحة تشجيع متعاطي املخ ِّدرات عىل االمتناع عن تعاطي
املخ ِّدرات ،وإتاحة االستفادة من مراكز حديثة إلعادة التأهيل.
وأُتيح الكشف م َّجاناً عن فريوس نقص املناعة البرشية يف االتحاد
الرويس ألكرث من  30مليون نسمة ،دون الكشف عن هوية الفرد،
إذا رغب يف ذلك .و ُم ِّولت األنشطة الرامية إىل مكافحة فريوس
نقص املناعة البرشية يف االتحاد الرويس من امليزانية االتحادية،
مم ح َّرر املصابني من تك ُّبد عبء مايل.
َّ
 -772ووفقاً للمكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،فإ َّن أوروبا
الرشقية وجنوب رشق أوروبا هام املنطقتان دون اإلقليميتان
اللتان تشهدان املع َّدل األعىل النتشار تعاطي املخ ِّدرات بالحقن،
إذ يق َّدر بنسبة  1.27يف املائة من عموم السكان من الفئة العمرية
 64-15سنةً .ويق َّدر أ َّن العدد اإلجاميل ملتعاطي املخ ِّدرات بالحقن
يف هاتني املنطقتني دون اإلقليميتني يشكِّل  24يف املائة من
العدد اإلجاميل ملتعاطي املخ ِّدرات بالحقن يف العامل ،إذ يوجد
أغلبهم يف االتحاد الرويس وأوكرانيا .ومع َّدل اإلصابة بفريوس
نقص املناعة البرشية مرتفع ج ًّدا يف أوساط متعاطي املخ ِّدرات
بالحقن يف أوروبا الرشقية وجنوب رشق أوروبا ،إذ يُق َّدر
مبا يزيد عىل  22يف املائة.

هاء -أوقيانوسيا

 -770ورغم التق ُّدم املحرز يف األعوام األخرية ،ال يزال تعاطي  -1التط ُّورات الرئيسية
املخ ِّدرات الذي يؤ ِّدي إىل تناول جرعات مفرطة أو أمراض
وحوادث وأفعال عنف وانتحار يندرج ضمن أبرز أسباب الوفيات
التي ميكن اجتنابها يف أوساط الشباب يف االتحاد األورويب.
ويق ِّدر االتحاد األورويب أ َّن  5 800شخص عىل األقل توفّوا
يف عام  2013وحده بسبب جرعات مفرطة من املخ ِّدرات .ووفقاً
للبيانات امل ُتاحة للمرصد األورويب للمخ ِّدرات وإدمانها ،تراجع
مع َّدل اإلصابات بفريوس نقص املناعة البرشية يف أوساط متعاطي
املخ ِّدرات ،مع أ َّن مع َّدالت اإلصابة بالتهاب الكبد الوبايئ من
النوع  Cال تزال مرتفعة يف الكثري من البلدان يف االتحاد األورويب.
ومن بني كل حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية التي
أُبلغ عنها يف أوروبا وتكون فيها قناة العدوى معروفة ،بقيت
نسبة اإلصابة به املنسوبة إىل تعاطي املخ ِّدرات بالحقن متدنِّية
ومستق َّرة يف العقد األخري (أقل من  8يف املائة) .بيد أنه أُبلغ
عن نسب أعىل يف ليتوانيا ( 32يف املائة) والتفيا ( 31يف املائة)
وإستونيا ( 28يف املائة) ورومانيا ( 25يف املائة).

 -771وش َّدد وزير الصحة يف االتحاد الرويس عىل اسرتاتيجية
الحكومة الرامية إىل القضاء عىل فريوس نقص املناعة البرشية/
األيدز ،وذلك خالل اجتامع األمم املتحدة الرفيع املستوى بشأن
القضاء عىل األيدز ،الذي دام ثالثة أيام و ُعقد يف مقر األمم
املتحدة من  8إىل  10حزيران/يونيه  .2016وشملت التدابري

 -773يهيمن امليثامفيتامني عىل السوق غري املرشوعة
للمنشِّ طات األمفيتامينية يف أوقيانوسيا ،وخصوصاً يف أسرتاليا
ونيوزيلندا ،مع وجود أدلة تشري إىل تزايد انتشار تعاطي
هذه املادة وإىل زيادة يف نقاوتها ويف يُرس تكلفتها وتوافرها.
جسد ارتفا ُع حجم املضبوطات الوض َع يف كال البلدين،
ويُ ِّ
مع وجود مستويات قياسية مرتفعة يف مضبوطات امليثامفيتامني
يف نيوزيلندا .وتشري مضبوطات امليثامفيتامني يف بلدان أخرى
يف املنطقة ،مثل فيجي ،إىل أنها ت ُستخدم كنقاط عبور لالت ِّجار
ولكنها قد تشري كذلك إىل تعاطي هذه املادة محليًّا.
مؤش أرضار املخ ِّدرات يف نيوزيلندا من أجل
 -774وقد ُوضع ِّ
تقدير التكاليف االجتامعية التي تتكبدها املجتمعات املحلية
واألفراد الناجمة عن تعاطي املخ ِّدرات ،وكذلك مراعاة تكاليف
الصحة والتعليم وتدخالت أجهزة إنفاذ القانون .ونُرشت الطبعة
مؤش أرضار املخ ِّدرات يف نيوزيلندا لعام  2016تحت
الثانية من ِّ
رعاية وزارة الصحة يف متوز/يوليه  .2016وتشري التقديرات إىل
أ َّن شبائه الق َّنبني ،تليها املنشِّ طات األمفيتامينية ،ث َّم املؤث ِّرات
األفيونية وامله ِّدئات ،هي املسؤولة عن أكرب نسبة من التكاليف
االجتامعية املتك َّبدة (مبا يف ذلك تكاليف التد ُّخالت) املرتبطة
بتعاطي املخ ِّدرات.
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المخدرات ٢٠١٦
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

 -2التعاون اإلقليمي

 -3الترشيعات والسياسات واإلجراءات الوطنية

 -775اعتمدت منظم ُة الجامرك يف أوقيانوسيا ،يف مؤمترها
السنوي الثامن عرش ،الذي ُعقد يف توفالو يف حزيران/يونيه ،2016
اإلطا َر اإلقليمي لتبادل املعلومات واالستخبارات ،والتفاهم
اإلقليمي الرفيع املستوى بشأن تبادل املعلومات واالستخبارات.
وأيَّد املؤمتر فكرة عقد مؤمتر مشرتك ألجهزة إنفاذ القانون
يف املحيط الهادئ ،عىل أن يُستكشف ذلك مع رؤساء الرشطة
يف جزر املحيط الهادئ ،وأمانة منتدى جزر املحيط الهادئ،
ومؤمتر مديري دوائر شؤون الهجرة يف منطقة املحيط الهادئ.
وأشار أعضاء املنظمة ،إىل جملة أمور ومنها أهمية التهديدات
املحتملة لألمن الحدودي التي تشكلها الجرمية عرب الوطنية
و“الجرمية اإللكرتونية” ،ور َّحبوا بإجراء مزيد من املناقشات
بشأن الجهود اإلقليمية الرامية إىل وضع منوذج مشرتك للبيانات
من أجل تعزيز نهج متكامل بشأن الحدود.

 -779ما زالت أوقيانوسيا املنطقة التي لديها أعىل مستوى
يف العامل من حيث عدم االنضامم إىل املعاهدات الدولية ملراقبة
أي من االتفاقيات
املخ ِّدرات .ومل تنضم كرييباس وتوفالو إىل ٍّ
الدولية الثالث ملراقبة املخ ِّدرات ،يف حني مل تصبح بع ُد جزر
كوك وناورو ونيوي وساموا وفانواتو أطرافاً يف االتفاقية الوحيدة
للمخ ِّدرات لسنة  1961أو اتفاقية املؤث ِّرات العقلية لسنة .1971
كذلك فإ َّن جزر سليامن ليست طرفاً يف اتفاقية سنة 1971
أو اتفاقية سنة 1988؛ وباالو ،وبابوا غينيا الجديدة أيضاً ليستا بع ُد
طرفاً يف اتفاقية سنة  .1988وبالنظر إىل الدور املستج ِّد للبلدان
يف أوقيانوسيا ،وخصوصاً الدول الجزرية يف املحيط الهادئ،
بوصفها نقاط عبور لالت ِّجار باملخ ِّدرات ،وإىل دور بعض هذه
البلدان كمراكز مالية خارجية قد تكون عرضة لغسل العائدات
املتأت ِّية من الجرائم ذات الصلة باملخ ِّدرات ،فإ َّن عدم االنضامم
لالتفاقيات وتنفيذها يجعل هذه البلدان عرضة خصوصاً لالت ِّجار
باملخ ِّدرات وعواقبه .وتحثُّ الهيئ ُة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات
بلدا َن املنطقة عىل القيام بالعمليات اإلجرائية الالزمة لالنضامم
إىل االتفاقيات ،وتعرض تقديم الدعم إليها يف هذا الصدد.
وتهيب الهيئة أيضاً باملجتمع الدويل أن يدعم تلك البلدان
يف الجهود الرامية إىل االنضامم التام للمعاهدات وتنفيذها.

 -776وقد اجتمع أعضاء منتدى لجنة األمن اإلقليمي التابعة
ملنتدى جزر املحيط الهادئ ،يف سوفا يف حزيران/يونيه ،2016
ملناقشة األمن البرشي ،والتهديدات الناجمة عن الكوارث
الطبيعية ،والجرمية املنظَّمة عرب الوطنية .ويف أيار/مايو ،2016
عقدت أمانة منتدى جزر املحيط الهادئ ،بالرشاكة مع حكومة
نيوزيلندا ومكتب املخ ِّدرات والجرمية ،حلقة عمل مع خرباء
يف مجاالت السياسة العامة وإنفاذ القانون والصياغة الترشيعية
من بلدان املنطقة لتنقيح األحكام النموذجية للمنتدى بشأن
مكافحة اإلرهاب والجرمية املنظَّمة عرب الوطنية لعام .2002
وكان من املق َّرر تقديم وثيقة النتائج التي انتهت إليها حلقة
العمل إىل الفريق العامل التابع للمنتدى واملعني مبكافحة
اإلرهاب والجرمية املنظَّمة عرب الوطنية ،يف اجتامعه الذي عقد
يف حزيران/يونيه .2016
 -777وجرى توسيع برنامج كالب الرشطة يف جزر املحيط
ييس تدريب مد ِّريب الكالب داخل البلدان من جزر
الهادئ ،الذي ِّ
كوك ،وساموا وتونغا ،ليشمل مرشوع الكالب الكاشفة املخ ِّدرات
يف فيجي ،الذي بدأ العمل به يف عام  .2016ويهدف املرشوع
إىل وقف تدفُّق املخ ِّدرات امله َّربة إىل فيجي ،وهو مرشوع مشرتك
بني هيئة اإليرادات والجامرك يف فيجي ،وقوات الرشطة يف فيجي،
ودائرة الجامرك النيوزيلندية والرشطة النيوزيلندية.
 -778ويتواصل تعزيز التعاون بني أسرتاليا وفيجي ونيوزيلندا
يف التص ِّدي لالت ِّجار باملخ ِّدرات .وأفضت عملية مشرتكة بني هيئة
اإليرادات والجامرك يف فيجي ،وقوات رشطة فيجي ،ودائرة
الجامرك النيوزيلندية والرشطة االتحادية األسرتالية ،اضطُلع بها
يف متوز/يوليه  ،2015إىل ضبط  80كيلوغراماً من امليثامفيتامني.
ويف حزيران/يونيه  ،2016شاركت سلطات البلدان الثالثة
يف العملية “بانجيا التاسعة” التابعة للمنظمة الدولية للرشطة
الجنائية (اإلنرتبول) التي استهدفت بيع األدوية املزيَّفة
عرب اإلنرتنت.

 -780ويف ترشين األول/أكتوبر  ،2016دخل تعديل قانون
املخ ِّدرات لعام  2016حيِّز النفاذ يف أسرتاليا ،حيث يوفِّر إطارا ً
ترشيعيًّا يتيح زراعة الق َّنب ،كام يتيح الحصول عىل الق َّنب
لألغراض الطبية ،ويكفل امتثال زراعة الق َّنب وصنع منتجاته
لألغراض الطبية ألحكام اتفاقية سنة  .1961وينشئ تعديل القانون
نظاماً لرتخيص زراعة الق َّنب لألغراض الطبية والعلمية ذات
الصلة ،ويشتمل عىل تدابري ترمي إىل ضامن األمن ومنع اإلفراط
يف اإلنتاج .ومبوجب هذا الترشيع ،يضبط نظا ٌم للرتاخيص والتصاريح
الكميات التي ميكن زرعها وصنعها عىل امتداد سلسلة املشمولني
بذلك من املريض إىل الصانع إىل املزارع .ويجب أن يكون توريد
منتجات الق َّنب الطبية مبوجب وصفة طبية؛ وسوف يحتاج األطباء
الواصفون لهذه املنتجات إىل الحصول عىل إذن من الحكومة.
 -781وبداعي ارتفاع مستويات تعاطي امليثامفيتامني واالت ِّجار
به يف أسرتاليا وعواقب ذلك ،أُنشئت يف نيسان/أبريل 2015
فرقة العمل الوطنية بشأن عقَّار “الجليد” )68(،التي تض ُّم خرباء
يف الصحة وإنفاذ القانون ،لتتوىل تنسيق العمل املحيل والحكومي
واالتحادي .وتح ِّدد بإجام ٍل اسرتاتيجي ُة العمل الوطنية بشأن
“الجليد” ،التي اعتمدت يف كانون األول/ديسمرب  ،2015التدابري
املتعلقة بدعم األرس واملجتمعات املحلية ،والوقاية املح َّددة
األهداف ،واالستثامر يف العالج ،والرتكيز يف العمل عىل إنفاذ
القانون ،وتحسني البحوث والبيانات .وباإلضافة إىل ذلك ،فإ َّن
خطة التص ِّدي الوطنية للجرمية املنظَّمة للفرتة  2018-2015تح ِّدد
(“ ((6الجليد” تعبري عامي للميثامفيتامني.

الفصل الثالث  -تحليل الوضع العالمي

تيس
مبادرات ملواجهة توريد امليثامفيتامني غري املرشوع ،يف حني ِّ
االسرتاتيجية الوطنية إلنفاذ القانون بشأن امليثامفيتامني استجابة
نسقة ملكافحة املخ ِّدرات عىل الصعيد الوطني من
عملياتية ُم َّ
خالل تحديد األدوار واملواءمة بني املسؤوليات عن إنفاذ القانون
وجمع املعلومات االستخباراتية والتوعية .واستجابة لتوصية
فرقة العمل الوطنية بشأن “الجليد” ،سوف يُنشأ منتدى وزاري
ليتول اإلرشاف عىل وضع إطار
جديد بشأن املخ ِّدرات والكحول َّ
السياسة العامة الوطنية بشأن املخ ِّدرات ،وتنفيذها ومراقبتها،
مبا يف ذلك اسرتاتيجية العمل الوطنية بشأن الجليد .وتشكِّل هذه
االسرتاتيجية عنرصا ً أساسيًّا من االسرتاتيجية األسرتالية الوطنية
للمخ ِّدرات لفرتة السنتني .2025-2016
 -782وج َّددت الرشطة االتحادية األسرتالية التزامها بعالقات
العمل الوثيقة مع الصني وفييت نام وكمبوديا ،للتص ِّدي للتهديد
املشرتك من الجرمية املنظَّمة عرب الوطنية ،وتحسني فهم طرائق
إخفاء املخ ِّدرات ،ودروب االت ِّجار والشبكات اإلجرامية التي
تس ِّهل االت ِّجار باملخ ِّدرات يف أسرتاليا .فعىل سبيل املثال ،أنشأت
السلطات يف أسرتاليا والصني ،يف ترشين الثاين/نوفمرب  ،2015فرقة
العمل “بليز” ( )Blazeللتص ِّدي للسوق الدولية غري املرشوعة
للميثامفيتامني .وأ َّدت عمليتان منفصلتان ،يف أسرتاليا ،اشرتكت
فيهام فرقة العمل املذكورة إىل مضبوطات بلغ مجموعها
 720لرتا ً من امليثامفيتامني السائل وأكرث من  300كيلوغرام
من امليثامفيتامني البلوري ،يف الفرتة من شباط/فرباير إىل متوز/
يوليه  .2016ويف آذار/مارس  ،2016وافقت الرشطة االتحادية
األسرتالية واملكتب املركزي لشؤون املخ ِّدرات يف سنغافورة عىل
إبرام مذكَّرة تفاهم بشأن مكافحة الجرمية عرب الوطنية وتطوير
التعاون يف مجال عمل الرشطة.
 -783ويف عام  ،2016اعتمدت السلطتان الجمركيتان يف فيجي
وفانواتو نظا َم الشبكة الوطنية إلنفاذ القوانني الجمركية التابع
للمنظمة العاملية للجامرك ،وبذلك أصبحتا اإلدارتني الجمركيتني
فحسب يف منطقة املحيط الهادئ ،من بني  20بلدا ً
الوحيدتني
ُ
يف جميع أنحاء العامل ،اللتني تنفِّذان هذا النظام يف تلك املنطقة.
مختصة
 -784كام أ َّن حكومة ساموا بصدد إنشاء محكمة
َّ
بالكحول واملخ ِّدرات األخرى ،بغية تيسري إعادة تأهيل األشخاص
الذين يعاودون ارتكاب الجرائم بسبب ارتهانهم للكحول
واملخ ِّدرات .وتق ِّدم نيوزيلندا مشورة الخرباء بشأن إنشاء
هذه املحكمة.

 -4الزراعة واإلنتاج والصنع واال ِّتجار
(أ)

املخدِّرات

 -785ال يزال الق َّنب هو املخ ِّدر األول من حيث ات ِّساع
مدى االت ِّجار به وتعاطيه يف مختلف أرجاء أوقيانوسيا .ومع أ َّن
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عدد ضبطيات الق َّنب يف أسرتاليا ،سواء عند الحدود أو داخل
البلد ،س َّجل رقامً قياسيًّا مرتفعاً خالل الفرتة ،2015-2014
فإ َّن وزن كميات الق َّنب املضبوط يف البلد انخفض من أكرث من
 7أطنان خالل الفرتة  2014-2013إىل حوايل  6أطنان خالل الفرتة
 ،2015-2014كام انخفض وزن كميات الق َّنب املضبوط عند الحدود
من  158كيلوغراماً إىل  60كيلوغراماً خالل الفرتة نفسها .وازدادت
كمية عشبة الق َّنب املضبوطة يف نيوزيلندا من  518كيلوغراماً
يف عام  2014إىل  692كيلوغراماً يف عام  .2015وأ َّدت العملية
الوطنية ملكافحة الق َّنب والجرمية التي امتدت لستة أشهر ،وأُجريت
يف نيوزيلندا خالل املوسم الزراعي للفرتة  ،2016-2015إىل استئصال
أكرث من  130 000نبتة من الق َّنب وما يقرب من  80كيلوغراماً من
عشبة الق َّنب ،وهي ثاين أعىل كمية مضبوطة خالل السنوات التسع
املاضية .ويف فيجي ،استأصلت عملية إنفاذ القانون “كافوراكا”
( ،)Cavurakaبحلول حزيران/يونيه  ،2016أكرث من  38 000نبتة
من الق َّنب املوجودة يف  15مزرع ًة يف مرتفعات نافوسا.
 -786كام ازدادت كمية الهريوين املضبوطة عند الحدود
األسرتالية بنسبة  168يف املائة ،من  118.9كيلوغراماً خالل الفرتة
 2014-2013إىل  318.7كيلوغراماً خالل الفرتة ،2015-2014
مع هيمنة جنوب رشق آسيا ك َم ْصدر للهريوين املضبوط
بزيادة تصل نسبتها إىل  98.1يف املائة يف النصف األول
من عام  .2015وازدادت كذلك كمية الهريوين املضبوطة
داخل أسرتاليا ،من  158كيلوغراماً خالل الفرتة 2014-2013
إىل  477كيلوغراماً خالل الفرتة  ،2015-2014وهو ثاين أعىل
مستوى يف العقد الزمني املايض .ويف عام  2015ضُ بطت
يف نيوزيلندا كمية صغرية من الهريوين ( 38.4غراماً) ،وهي
كمية أقل كثريا ً من الكمية املضبوطة يف عام  2014البالغة
 16كيلوغراماً ،ولك َّن مستواها مياثل ما ضُ بط منه يف عام .2013
 -787وشهدت أسرتاليا ،التي بلغت نسبة املضبوطات فيها
 99يف املائة من مجموع مضبوطات الكوكايني يف أوقيانوسيا
بني عامي  1988و ،2014زيادة يف وترية وكمية الكوكايني
املضبوط ،حيث ارتفعت املضبوطات عند الحدود من
 245.6كيلوغراماً خالل الفرتة  2014-2013إىل  368.9كيلوغراماً
خالل الفرتة  .2015-2014كام ازدادت املضبوطات يف البلد من
 317.4كيلوغراماً خالل الفرتة  2014-2013إىل  514.4كيلوغراماً
خالل الفرتة  ،2015-2014ولكنها ال تزال حوايل نصف الطن الذي
ضُ بط يف الفرتة  .2013-2012ويف حني أ َّن الكوكايني املضبوط عند
الحدود األسرتالية يف عام  2013ورد يف الغالب من بريو ،فقد برزت
مج َّددا ً كولومبيا كبلد َم ْصدر ،حيث كانت كولومبيا منشأ ما نسبته
 69.4يف املائة من الكوكايني املضبوط عند الحدود يف النصف
األول من عام  ،2015مقارنة بنسبة  21.1يف املائة كان
منشؤها يف بريو.
 -788وعقب انخفاض كمية الكوكايني املضبوطة يف نيوزيلندا،
من  10.2كيلوغرامات يف عام  2014إىل  129غراماً يف عام ،2015
جرت ضبطية قياسية من املخ ِّدرات يف أيار/مايو  :2016وكانت
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ومم يشري إىل
شحن ًة من املكسيك كان وزنها  35كيلوغراماًَّ .
وجود دروب اتِّجار مختلفة عرب املنطقة هذه وجود مضبوطات
مثل  50كيلوغراماً يف فيجي
كبرية أخرى من الكوكايني ،ومنها ً
يف عام  2015و 680كيلوغراماً عىل يخت يف بولينيزيا الفرنسية
يف شباط/فرباير  2016يُر َّجح تو ُّجهها إىل أسرتاليا أو نيوزيلندا.

(ب) املؤ ِّثرات العقلية
 -789خالل الفرتة  2015-2014ضُ بط يف أسرتاليا  12.6ط ًّنا،
وهو رقم قيايس ،من املنشِّ طات األمفيتامينية ،كانت تشتمل
عىل ما نسبته  49يف املائة من األمفيتامينات و 48.3يف املائة
من -4،3ميثيلني ديوكيس ميثامفيتامني ( ،MDMAاملعروف
أي بزيادة أكرث من ثالثة أضعاف
عموماً باسم “إكستايس”)ْ ،
من  4.1أطنان املضبوطة خالل الفرتة  ،2014-2013وميثِّل ذلك
قليل عىل النصف ( 53.6يف املائة) من وزن العقاقري
ما يزيد ً
املضبوطة يف البلد .وبلغت كمية املنشِّ طات األمفيتامينية
(باستثناء “اإلكستايس”) املكتشفة عند الحدود األسرتالية مقدار
الضعف تقريباً ،من  1.8طن خالل الفرتة  2014-2013إىل
رقم قيايس بلغ  3.4أطنان خالل الفرتة 2015-2014؛ وشكَّلت
نسبة امليثامفيتامني البلوري  76.4يف املائة من وزن املنشِّ طات
األمفيتامينية املضبوطة عند الحدود أثناء الفرتة .2015-2014
 -790ويف نيوزيلندا ،ازدادت كمية امليثامفيتامني املضبوطة
بأكرث من ثالثة أضعاف ،من  98.8كيلوغراماً يف عام  2014إىل
رقم قيايس بلغ  334.3كيلوغراماً يف عام 2015؛ غري أ َّن السلطات
الجمركية ضبطت شحنة كبرية واحدة تبلغ  79.3كيلوغراماً
من امليثامفيتامني ،اشتُبه يف تو ُّجهها إىل أسرتاليا .ويبدو أ َّن هذا
االتجاه مستمر ،حيث جرت يف حزيران/يونيه  2016ضبطية
برقم قيايس بلغ  494كيلوغراماً من امليثامفيتامني يف نيوزيلندا.
وتشري مضبوطات امليثامفيتامني املبلَّغ عنها يف أماكن أخرى
يف املنطقة ،مثل فيجي ،إىل استخدام تلك البلدان كنقاط عبور
إىل أسرتاليا ونيوزيلندا لالت ِّجار بامليثامفيتامني ،بل تشري كذلك
إىل تعاطي هذه املادة يف تلك البلدان ،نظرا ً إىل وقوع بعض
الضبطيات لكميات صغرية.
 -791وازدادت كمية “اإلكستايس” املضبوطة عند الحدود
األسرتالية لتصل إىل طنني خالل الفرتة  ،2015-2014وهو ثاين
أعىل مستوى أُبلغ عنه يف العقد املايض ،مقارنة بالكمية املضبوطة
خالل الفرتة  2014-2013البالغة  94.8كيلوغراماً .ومثَّلت ضبطية
منفردة من عقَّار “اإلكستايس” قدرها  1.92طن كانت مخ َّبأة
يف شحنات بحرية ،ما نسبته  95.8يف املائة من “اإلكستايس”
املضبوط عند الحدود خالل الفرتة  .2015-2014كام ازدادت
كمية هذه املادة املضبوطة يف البلد إىل  6.1أطنان خالل الفرتة
 .2015-2014ويف نيوزيلندا ،ات َّسم االتجاه يف مضبوطات املواد

من نوع “اإلكستايس” بالتقلُّب ،حيث انخفض يف عام ،2014
بعد أن وصل إىل رقم قيايس يف عام  ،2013ث َّم زاد إىل
 5.17كيلوغرامات يف عام .2015

(ج) السالئف الكيميائية
 -792معظم امليثامفيتامني املضبوط يف أسرتاليا مصنوع
يف املقام األول من اإليفيدرين والسودوإيفيدرين ،مع تناقص نسبة
العيِّنات املصنوعة من -1فينيل-2-بروبانون ( .)P-2-Pوانخفض
وزن سالئف املنشِّ طات األمفيتامينية (باستثناء “اإلكستايس”)
املضبوطة عند الحدود األسرتالية من  1.5طن خالل الفرتة
 2014-2013إىل  0.5طن خالل الفرتة  .2015-2014ويبقى
أن نرى ما إذا كان هذا االتجاه سيستمر :وقد جرت ضبطية
كبرية ،تبلغ  340كيلوغراماً من اإليفيدرين ،يف سيدين يف كانون
الثاين/يناير  .2016ويف املقابل ،ازداد وزن سالئف “اإلكستايس”
املضبوطة عند الحدود من  1.24كيلوغرام إىل  288كيلوغراماً
خالل الفرتة .2015-2014
 -793وانخفض عدد املختربات الرسية املكتشفة يف أسرتاليا
منذ عام  ،2011وخالل الفرتة  2015-2014بلغ أدىن مستوى
له ( 667مختربا ً) منذ الفرتة  .2009-2008كام ازدادت نسبة
املختربات الرسية األصغر حجامً “القامئة عىل املستع ِملني”
املكتشفة خالل الفرتة  ،2015-2014إىل  60.9يف املائة .ويف حني
أ َّن أغلبية املرافق كانت ت ُستخدم يف صنع األمفيتامينات بصفة
غري مرشوعة ،فإ َّن عدد املختربات التي تصنع “اإلكستايس”
ازداد من  3مختربات خالل الفرتة  2014-2013إىل  18مختربا ً
خالل الفرتة .2015-2014
ظل االتجاه املشهود يف عام 2014
 -794ويف نيوزيلنداَّ ،
بدل من السودوإيفيدرين ،مستم ًّرا يف عامي
صوب اإليفيدرينً ،
 2015و ،2016لتصبح هذه املادة السليفة الرئيسية املستخدمة
يف صنع امليثامفيتامني غري املرشوع ،مبا ميثِّل  92يف املائة من
سالئف امليثامفيتامني املضبوطة البالغ قدرها  966.6كيلوغراماً
يف عام  .2015وجرت ضبطيات قياسية من اإليفيدرين
يف نيوزيلندا يف ترشين األول/أكتوبر  2015ونيسان/أبريل 2016
( 95كيلوغراماً و 200كيلوغرام ،عىل التوايل) .وانخفض عدد
املختربات الرسية التي فُكِّكت يف نيوزيلندا من  82مختربا ً
يف عام  2014إىل  69مختربا ً يف عام .2015
 -795وميكن االطِّالع يف تقرير الهيئة لعام  2016عن تنفيذ
املادة  12من اتفاقية سنة  1988عىل استعراض شامل للوضع
فيام يتعلق مبراقبة السالئف والكيمياويات التي يكرث استخدامها
يف صنع املخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية بصفة غري مرشوعة
يف املنطقة.
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(د) املواد غري الخاضعة للمراقبة الدولية
 -796ما فتئت املؤث ِّرات النفسانية الجديدة ت ُكتشف بقد ٍر
متزايد عند الحدود األسرتالية ،حيث أُحرز عدد قيايس من الضبطيات
خالل الفرتة  551( 2015-2014ضبطي ًة مقابل  92ضبطي ًة خالل
الفرتة  .)2014-2013ومع ذلك ،انخفض الوزن الكيل للمؤث ِّرات
النفسانية الجديدة املضبوطة ،من  543كيلوغراماً خالل الفرتة
 2014-2013إىل  52.7كيلوغراماً خالل الفرتة ،2015-2014
وهو ثاين أدىن مستوى مس َّجل .وكانت أغلبية الع ِّينات (حسب
الوزن) املحلَّلة هي من نظائر الكاثينون ( 71.1يف املائة) ،تليها شبائه
الق َّنبني االصطناعية ( 22.8يف املائة) .وازداد عدد حاالت اكتشاف
الكيتامني عند الحدود من  155حالة خالل الفرتة 2014-2013
إىل رقم قيايس بلغ  218حالة خالل الفرتة  ،2015-2014وكانت
نسبة الحاالت املكتَشفة من تدفُّق الكيتامني عرب الربيد الدويل
 97.2يف املائة.
 -797وأُبلغ عن ازدياد االسترياد غري املرشوع للمؤث ِّرات
النفسانية الجديدة املبلَّغ عنه يف نيوزيلندا.

 -5التعاطي والعالج
يظل الق َّنب
 -798من بني املواد الخاضعة للمراقبة الدوليةُّ ،
أكرث املواد تعاطياً يف أوقيانوسيا ،مبع َّدل انتشار سنوي يُق َّدر
بحوايل  10يف املائة ،وهو أعىل بكثري عن التقدير العاملي البالغ
 3.8يف املائة .ويف السنوات األخرية ،أُبلغ بأ َّن تعاطي الق َّنب
مستقر نسبيًّا ،وإن كان مبستوى مرتفع ،يف أسرتاليا ونيوزيلندا،
وهام البلدان اللذان تتوافر بشأنهام بيانات مح َّدثة.
 -799ومع أنه يبدو أ َّن مع َّدل انتشار تعاطي األمفيتامينات
ظل ثابتاً إىل ح ٍّد ما عىل مدى
(أي األمفيتامني وامليثامفيتامني) َّ
السنوات األخرية يف أسرتاليا ونيوزيلندا ،مبع َّدل انتشار سنوي بني
األشخاص البالغني يف هذين البلدين يُقدر بنسبة  2.1يف املائة
و 0.9يف املائة ،عىل التوايل ،فإ َّن استهالك امليثامفيتامني يف أسرتاليا
قد ازداد بقوة .واستنادا ً إىل بيانات الدراسات االستقصائية
األرسية ،أُبلغ بأ َّن عدد األشخاص الذين استعملوا امليثامفيتامني
عم قُ ِّدر يف عام 2007
يف أسرتاليا يف السنة السابقة قد تضاعف َّ
مبا يرتاوح بني  100 000شخص و 200 000شخص يف عام ،2013
وهو ما ميثِّل  1.1يف املائة من السكان البالغني .ويف أسرتاليا،
ازدادت نسبة املحتجزين الذين كانت نتيجة اختبار امليثامفيتامني
لديهم إيجابية بأكرث من الضعف بني الفرتتني 2010-2009
و .2015-2014ث َّم بني الفرتتني  2010-2009و ،2014-2013ازداد
عدد حاالت اإليداع يف املستشفيات بخصوص امليثامفيتامني
املتخصص
إىل خمسة أضعاف ،كام ازداد عدد حاالت العالج
ِّ
من تعاطي املخ ِّدرات فيام يتعلق باألمفيتامينات ثالثة أضعاف.

 -800وأشارت دراسة أسرتالية تستخدم تقديرات غري مبارشة
لالنتشار ،استنادا ً إىل بيانات العالج واالستشفاء ،كانت ترمي
إىل إدراج املزيد من فئات متعاطي املخ ِّدرات “التي هي أكرث
خفية ووصامً” ،إىل أ َّن مستوى استعامل امليثامفيتامني بلغ
أعىل مستوياته ،حيث ازداد مع َّدل االنتشار الشهري بني البالغني
من  1.03يف املائة خالل الفرتة  2003-2002إىل  2.09يف املائة
خالل الفرتة  ،2014-2013كام ازداد إدمان امليثامفيتامني
من  0.66يف املائة خالل الفرتة  2003-2002إىل  1.24يف
املائة خالل الفرتة  .2014-2013وعالوة عىل ذلك ،ق َّدرت
الدراسة االستعامل االرتهاين بنسبة  1.14يف املائة و 1.50يف
املائة بني الذين ترتاوح أعامرهم من  15إىل  24سن ًة
ومن  25إىل  34سنةً ،عىل التوايل.
 -801وأشار تحليل مياه الرصف يف أسرتاليا إىل وجود زيادة
مبقدار يرتاوح بني ثالثة أضعاف وخمسة أضعاف بني عامي
 2009و 2015من نصيب الفرد من استهالك امليثامفيتامني
يف اثنتني من الفئات السكانية يف كوينزالند .كام أشار
هذا التحليل إىل أ َّن تعاطي األمفيتامينات تجاوز تعاطي
“اإلكستايس” والكوكايني منذ عام  2010يف أجزاء كبرية من
كوينزالند وجنوب أسرتاليا ،ولكنه أشار إىل حدوث هبوط
يف مستويات تعاطي “اإلكستايس” يف عدد من الفئات السكانية
بني عامي  2014و.2015
 -802وأُبلغ بأ َّن مستوى تعاطي الكوكايني مستقر نسب ًّيا ،وإن
كان مبستوى مرتفع ،يف أسرتاليا ونيوزيلندا ،مبع َّدل انتشار سنوي
بني البالغني يُق َّدر بنسبة  2.1يف املائة و 0.6يف املائة ،عىل التوايل.
كام أُبلغ بأ َّن مع َّدل االنتشار السنوي لتعاطي “اإلكستايس”
بني البالغني يف أسرتاليا ونيوزيلندا انخفض إىل  2.5يف املائة
و 2يف املائة ،عىل التوايل ،بحلول عام .2013
 -803ويف نيوزيلنداُ ،وجد أ َّن مع َّدل انتشار تعاطي
األمفيتامينات أعىل بني السكان املاوريني منه بني السكان غري
املاوريني .وعىل نحو مامثل ،قُ ِّدر يف أسرتاليا ،مع َّدل االنتشار
السنوي لتعاطي األمفيتامينات يف مجتمعات الشعوب األصلية
بنسبة  5يف املائة ،وهي نسبة أعىل من املتوسط الوطني.
وكانت املستويات املبلَّغ عنها لالنتشار السنوي لتعاطي
املخ ِّدرات بني السكان األصليني وسكان جزر مضيق توريس
يف أسرتاليا دامئاً أعىل منها بني السكان من غري األصليني.
وينبغي أن تؤخذ هذه البيانات يف االعتبار لدى تصميم وتنفيذ
برامج الوقاية والعالج.
 -804وانخفض مع َّدل حاالت الوفاة العرضية الناجمة
عن الجرعات املفرطة من املؤث ِّرات األفيونية بني من ترتاوح
أعامرهم بني  15و 54سن ًة يف أسرتاليا من  49.5شخصاً يف املليون
يف عام  2011إىل  44.7شخصاً يف املليون يف عام 2012؛ و 70يف املائة
من حاالت الوفاة العرضية بسبب املؤث ِّرات األفيونية يف أسرتاليا
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بني َمن ترتاوح أعامرهم بني  15و 54سن ًة يف عام  2012كانت
تعزى إىل املؤث ِّرات األفيونية الصيدالنية ،مع تسبُّب الهريوين،
الذي كان تعاطيه مستق ًّرا نسبيًّا بالنسبة إىل السنة السابقة،
يف الجزء املتبقِّي من هذه الوفيَّات .وانخفض مع َّدل االنتشار
السنوي لتعاطي الهريوين يف أسرتاليا من  0.2يف املائة يف عام 2010
إىل  0.1يف املائة يف عام .2013

 -805وإذ تالحظ الهيئة االفتقار إىل بيانات حديثة عن تعاطي
املخ ِّدرات والعالج يف البلدان األخرى يف أوقيانوسيا ،فإ َّن الهيئة
تك ِّرر دعوتها إىل حكومات تلك البلدان ملضاعفة جهودها الرامية
إىل زيادة جمع البيانات املتعلقة بتعاطي املخ ِّدرات والعالج.
وتدعو الهيئ ُة املجتم َع الدويل والرشكاء اإلقليميني والثنائيني
إىل تقديم الدعم إىل تلك البلدان من أجل تحقيق هذه الغاية.

الفصل الرابع
توصيات إلى الحكومات واألمم المتحدة
المنظمات الدولية واإلقليمية المعنية
وسائر
َّ
 -806يتض َّمن هذا الفصل أهم مالحظات الهيئة الواردة يف هذا
التقرير والتوصيات ذات الصلة .وستكون الهيئة ممت َّنة كالعادة
لو تفضَّ لت الحكومات واملنظامت الدولية بإطالعها عىل تجاربها،
مبا يف ذلك ما واجهته من صعوبات ،يف تنفيذ أحكام االتفاقيات
الدولية ملراقبة املخ ِّدرات والتوصيات الواردة يف التقارير السنوية
الصادرة عن الهيئة.

تعاطي املخدِّرات لدى املرأة
 -807خالل الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة
املخ ِّدرات العاملية ،املعقودة يف عام ُ ،2016سلِّط الضوء عىل أهمية
إدماج املنظور الجنساين يف صلب السياسات العامة والربامج ذات
الصلة باملخ ِّدرات .ومن خالل الرتكيز عىل تعاطي املخ ِّدرات لدى
النساء بجوانبه الرئيسية األربعة (االنتشار الوبايئ ،والعواقب،
والتعاطي لدى فئات خاصة من النساء ،والعالج) ،سلَّطت الهيئ ُة
الضو َء كذلك عىل عدد من املشاكل املح َّددة الخاصة باملرأة .فعىل
يظل تعاطي املخ ِّدرات منخفضاً
سبيل املثال يُال َحظ أنه يف حني ُّ
إجاملً لدى النساء مقارن ًة بالرجال ،فإنه َّن أكرث عرضة عىل األرجح
إلساءة استعامل عقاقري الوصفات الطبية .وإضافة إىل ذلك،
أخذت تزداد نسبة النساء الضالعات يف جرائم املخ ِّدرات ،كام أ َّن
مثل السجينات واملشتغالت يف الجنس ،تعاين
فئات خاصة ،ومنها ً
مشاكل حا َّدة .ويف كثري من األحيان متنع وصم ُة العار التي تالحق
املرأة يف هذا الخصوص هذه األخرية من التامس خدمات العالج
وإعادة التأهيل أو الحصول عليها أو كليهام.
ِ
ُّ
الحكومات عىل تحسني تصميم ومتويل
تحث الهيئ ُة
التوصية :1
وتنسيق أنشطة الوقاية والعالج وإعادة التأهيل فيام يتصل
بتعاطي املخدِّ رات لدى املرأة .وكخطوة أوىل ،تُش َّجع الحكومات
عىل جمع بيانات مص َّنفة بحسب نوع الجنس عن تعاطي

املخدِّ رات وعن املشاركة يف برامج العالج ،وذلك إلتاحة املجال،
ً
مثل ،لتوزيع املوارد بكفاءة.
التوصية  :2ينبغي للحكومات أن تويل األولوية لتوفري خدمات
رعاية صحية ميسورة املنال للنساء املرتهنات للمخدِّ رات ،واضع ًة
نصب عينها أنَّ الخدمات املحدَّ دة األهداف والقامئة عىل أدلة
علمية أسلوب بالغ الفعالية .ويجب أن تكون برامج العالج من
املخدِّ رات قادرة عىل كفالة السالمة والخصوصية الشخصيتني،
األخص
وذلك بتخصيص أماكن أو أوقات للنساء فقط ،وعىل
ِّ
لصالح املشتغالت بالجنس أو النساء اللوايت تع َّرضن للعنف.
وهناك أيضاً فئات خاصة ،ومنها ً
مثل النساء الحوامل املرتهنات
للمخدِّ رات ،تحتاج إىل خدمات مع َّززة تقدِّ مها أفرقة متعدِّ دة
خاصا.
التخصصات مد َّربة تدريباً ًّ
ُّ
التوصية  :3ينبغي توفري خدمات العالج والتثقيف والرعاية
الالحقة وإعادة التأهيل و/أو وإعادة اإلدماج يف املجتمع بعد
الخروج من السجن للنساء املرتهنات للمخدِّ رات اللوايت ارتكنب
جرائم جنائية ،وذلك بغية إتاحة بدائل أكرث إنسانية وأكرث
فعالية وأكرث تناسباً من اإلدانة ،عىل أن يوضع يف الحسبان
مدى خطورة الجرم املرتكب ،يف حدود املرونة التي تتيحها
االتفاقيات .ويتطلَّب اللجوء إىل الخيارات غري االحتجازية (ومنها
ً
مثل الخيارات املنصوص عليها يف قواعد األمم املتحدة ملعاملة
السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك))
مزيداً من التعاون بني سلطات الصحة العامة وسلطات العدالة.
كام أنَّ الوقاية من األرضار التي تصيب النساء وأطفالهن من
ج َّراء الحبس تستلزم اسرتاتيجيات خاصة يف هذا الصدد ،وكذلك
تدابري ترمي إىل تقليل احتامالت معاودة اإلجرام .وال بدَّ من
توفري خدمات الرعاية الصحية األساسية يف السجون ،كام يجب
أالَّ تسود داخلها ظروف عيش س ِّيئة أو غري صحية وأن يُستأصل
أي مصدر من مصادر العنف النفيس أو الجنيس أو البدين.
ُّ
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الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة
املخدِّرات العاملية املعقودة يف عام 2016
 -808تر ِّحب الهيئة باعتامد الجمعية العامة للوثيقة الختامية
الصادرة عن الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة
املخ ِّدرات العاملية املعقودة يف عام  ،2016التي أكَّدت فيها ُ
الدول
األعضاء مج َّددا ً التزامها باالتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات،
والتي تتض َّمن خطة عمل عملية املنحى للدول األعضاء من أجل
التص ِّدي ملشكلة املخ ِّدرات العاملية.
التوصية  :4تش ِّجع الهيئ ُة بقوة عىل تعزيز التعاون الدويل عىل
التصدِّ ي ملشكلة املخدِّ رات العاملية عىل أساس مبدأ املسؤولية
املشرتكة ،كام أكَّدت يف الفصل األول من تقريرها السنوي
لعام  )69(.2012وتتطلَّع الهيئة إىل مواصلة تعاونها مع الحكومات
وهيئات املجتمع املدين بغية تحسني مراقبة املخدِّ رات يف العامل
قاطبة يف سياق خطة التنمية املستدامة لعام  .2030وتُش َّجع
ُ
الدول عىل مواصلة السري قُدماً صوب املوعد املستهدف
الستعراض تنفيذ اإلعالن السيايس وخطة العمل بشأن التعاون
الدويل صوب اسرتاتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة
املخدِّ رات العاملية ،وهو عام .2019

التناسب
 -809يؤ ِّدي عدم التناسب بني جرائم املخ ِّدرات وتدابري
التص ِّدي لها إىل تقويض األهداف التي ترمي إليها االتفاقيات،
وقد يؤ ِّدي أيضاً إىل تأثري سلبي عىل تطبيق سيادة القانون
واالمتثال لها .وتتيح املعاهدات للدول أن ت ُفرِد أشد العقوبات
مثل االت ِّجار وغسل األموال ،مانح ًة
رصام ًة ألخطر الجرائم ،ومنها ً
إيَّاها بذلك قدرا ً مع َّيناً من الصالحية التقديرية يف اختيار ترشيعات
وسياسات عامة لتنفيذ التزاماتها مبقتىض االتفاقيات الثالث
فيام يتعلق بالتص ِّدي لجرائم املخ ِّدرات.
التوصية  :5يجب االستمرار يف اعتبار مبدأ التناسب ،كام نوقش
يف الفصل األول من تقرير الهيئة السنوي لعام  )70(،2007مبدأ
توجيه ًّيا يف املسائل ذات الصلة باملخدِّ رات .ومع أنَّ تحديد
يظل من صالحيات
الجزاءات املنطبقة عىل جرائم املخدِّ رات ُّ
الدول األطراف يف االتفاقيات ،فإنَّ الهيئة تك ِّرر اإلعراب عن
موقفها بشأن مسألة عقوبة اإلعدام عىل هذه الجرائم ،وتش ِّجع
َ
الدول التي ما زالت تفرض هذه العقوبة عىل جرائم املخدِّ رات
عىل النظر يف إلغائها بخصوص هذه الفئة من الجرائم.
(.E/INCB/2012/1 ((6
(.E/INCB/2007/1 ((7

 -810وإ َّن ما أُبلغ عنه مؤ َّخرا ً من ارتكاب أعامل خارجة
عىل القانون ملعاقبة أشخاص مشتبه يف ضلوعهم يف أنشطة غري
مرشوعة ذات صلة باملخ ِّدرات ليس فقط انتهاكاً لالتفاقيات
الثالث ،التي تقتيض أحكامها التص ِّدي لجرائم املخ ِّدرات يف إطار
العدالة الجنائية ،وتقتيض أيضاً من الدول األطراف أن تتَّخذ كل
التدابري املمكنة عمليًّا للوقاية من تعاطي املخ ِّدرات واإلرساع
بالكشف عن املتعاطني وعالجهم وتوعيتهم ومتابعة رعايتهم
وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم يف املجتمع ،بل إنه يُ َع ُّد أيضاً
الحق يف املحاكمة
انتهاكاً جسيامً ملعايري حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك ُّ
وفق األصول القانونية.
ُّ
جميع الحكومات املعنية عىل الوقف
تحث الهيئ ُة
التوصية :6
َ
الفوري ألعامل العنف أو االنتقام الخارجة عىل القانون تجاه
األشخاص املشتبه يف ضلوعهم يف أنشطة غري مرشوعة ذات صلة
باملخدِّ رات ،وعىل التحقيق يف املساعدة عىل ارتكاب تلك األفعال
أو التحريض أو التشجيع عليه أو تقديم املشورة بشأنه ،وفرض
جزاءات ،إذا اقتىض األمر ،مع التق ُّيد التام باألصول القانونية
وسيادة القانون.

التوافر
 -811تتض َّمن الوثيقة الختامية للدورة االستثنائية للجمعية
العامة بشأن مشكلة املخ ِّدرات العاملية املعقودة يف عام 2016
توصيات عملية بشأن ضامن توافر املواد الخاضعة للمراقبة
وسبل الحصول عليها لألغراض الطبية والعلمية ،مع الحرص
يف الوقت نفسه عىل منع ترسيبها .وتقف الهيئة عىل أُهبة
االستعداد ملواصلة تقديم دعمها إىل الحكومات فيام تبذله من
جهود من أجل ضامن توافر العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية
لألغراض الطبية والعلمية ،بالتنسيق مع سائر املنظامت الدولية
واإلقليمية والوطنية املعنية.
ُّ
جميع الحكومات عىل التنفيذ التام
تحث الهيئ ُة
التوصية :7
َ
للتوصيات العملية الواردة يف الوثيقة الختامية للدورة االستثنائية
للجمعية العامة بشأن مشكلة املخدِّ رات العاملية املعقودة
يف عام  ،2016بشأن ضامن توافر املواد الخاضعة للمراقبة
وسبل الحصول عليها لألغراض الطبية والعلمية ،مع الحرص
يف الوقت نفسه عىل منع ترسيبها ،وكذلك التوصيات الواردة
يف امللحق بتقرير الهيئة السنوي لعام  )71(.2015وعالوة عىل
ِ
الحكومات إىل دعم املبادرات امللموسة بشأن
ذلك ،تدعو الهيئ ُة
تنفيذ التوصيات العملية الواردة يف الوثيقة الختامية املذكورة
أعاله ،واملشاركة فيها ،مبا يف ذلك مرشوع التعلُّم التابع للهيئة
(انظر أيضاً الفقرات  157-154أعاله).
( ((7توافر العقاقري الخاضعة للمراقبة الدولية :ضامن سبل الحصول عىل
كميات كافية منها لألغراض الطبية والعلمية (.)E/INCB/2015/1/Supp.1
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 -812وليس مبقدور بعض الحكومات تنفيذ التوصيات القنَّب
املذكورة أعاله مبفردها .ومن ث َّم فهي بحاجة إىل املشورة
والتدريب واملوارد ملعالجة أوجه القصور يف نظمها.

التوصية  :8تهيب الهيئ ُة مجدَّ داً باملجتمع الدويل أن يعمد
إىل تحسني التعاون فيام بني الحكومات واملنظامت الدولية
(منظمة الصحة العاملية ،ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ رات
والجرمية ،وبرنامج األمم املتحدة املشرتك بشأن األيدز وفريوسه،
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،وغري ذلك من املنظامت)
وأوساط املانحني ومنظامت املجتمع املدين ،بغية ضامن التشارك
يف الخربات وتنسيق جهود تقديم املوارد والدعم التقني
إىل البلدان التي هي يف حاجة إىل املساعدة.

استهالك املؤ ِّثرات العقلية
مم يقلق الهيئة أ َّن أقل من  60من البلدان فقط
َّ -813
تق ِّدم بيانات عن استهالك املؤث ِّرات العقلية .والحال أ َّن هذه
البيانات رضورية ج ًّدا لتمكني الهيئة من تحليل مستويات
هذا االستهالك والتشجيع عىل توفري هذه املواد بقدر كاف
استعامل رشيدا ً.
واستعاملها
ً

 -815هناك دول ات َّخذت ،أو تنظر يف ات ِّخاذ ،تدابري من
شأنها أن تسمح باستعامل الق َّنب أو توزيعه أو بيعه ألغراض
غري طبية.
التوصية  :11تؤكِّد الهيئ ُة مجدَّ داً أنَّ تلك التدابري ال تتامىش
مع أحكام االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ رات ،وتذكِّر جميع
األطراف بالتزامها القانوين باتِّخاذ تدابري ترشيعية وإدارية
لجعل زراعة املخدِّ رات ،مبا يف ذلك الق َّنب واملؤثِّرات العقلية،
وإنتاجها وصنعها وتصديرها واستريادها وتوزيعها والتجارة
فيها واستعاملها وحيازتها مقصورة حرصاً عىل األغراض الطبية
والعلمية يف كامل أراضيها.
 -816وقد حاول بعض الدول أن يس ِّوغ السامح قانونيًّا
باستعامل الق َّنب ألغراض غري طبية برضورة معالجة مشكلة
االرتفاع املفرط لعدد متعاطي املخ ِّدرات املنتمني إىل أقليات
يف نظام العدالة الجنائية ويف نظام السجون .غري أ َّن االتفاقيات
وتنص
ال تشرتط فرض عقوبة الحبس عىل متعاطي املخ ِّدراتُّ ،
عىل بدائل لهذه العقوبة.

التوصية  :9تعرب الهيئ ُة عن تقديرها لتعاون الحكومات املعنية،
وتهيب بجميع الحكومات أن تقدِّ م سنو ًّيا بيانات عن استهالك
املؤثِّرات العقليةً ،
عمل بقرار لجنة املخدِّ رات  ،6/54ألنه ال غنى
عن تلك البيانات يف تحسني تقييم مدى توافر املؤثِّرات العقلية
لألغراض الطبية والعلمية.

َ
الدول التي ترتفع فيها معدَّالت
التوصية  :12تش ِّجع الهيئ ُة
اعتقال وحبس متعاطي املخدِّ رات من مرتكبي جرائم املخدِّ رات
الصغرية عىل أن تنظر يف االستفادة من إمكانية اتِّخاذ تدابري غري
عقابية يف هذه الحاالت ،كام هو منصوص عليه يف االتفاقيات
الدولية ملراقبة املخدِّ رات.

تدابري املراقبة الوطنية للمؤ ِّثرات العقلية

 -817وتتيح اتفاقية سنة  1961للدول األطراف استعامل الق َّنب
يف أغراض طبية .ومراعا ًة للشواغل التي يثريها تعاطي هذه املادة
وترسيبها ،وضعت االتفاقية مجموع ًة إضافية من تدابري املراقبة
التي يجب تنفيذها ليك تكون برامج استعامل الق َّنب لألغراض
الطبية ممتثلة ألحكام االتفاقية.

 -814يُشرتط بالفعل يف معظم البلدان واألقاليم استصدار
أذون استرياد وتصدير بشأن املؤث ِّرات العقلية املدرجة
يف الجدولني الثالث والرابع من اتفاقية سنة  ،1971وفقاً
لقرارات املجلس االقتصادي واالجتامعي  15/1985و30/1987
و ،38/1993غري أ َّن عددا ً محدودا ً من الدول مل يقم بذلك بع ُد،
عىل الرغم من الرسائل التذكريية ،ومل تقم تلك الدول مبواءمة
تدابري املراقبة الوطنية لديها مع التدابري املنصوص عليها
يف القرارات املذكورة آنفا.
ِ
ُّ
حكومات بقية الدول القليلة التي
تحث الهيئ ُة
التوصية :10
ال تشرتط ترشيعاتها الوطنية بعدُ استصدار أذون استرياد
توسع نطاق
وتصدير بشأن كل املؤثِّرات العقلية عىل أن ِّ
نظام أذون االسترياد والتصدير املنصوص عليه يف الفقرة  1من
املادة  12من اتفاقية سنة  1971ليشمل التجارة الدولية يف املواد
املدرجة يف الجدولني الثالث والرابع يف أقرب وقت ممكن وأن
تُعلم الهيئة بذلك.

جميع الحكومات التي وضعت برامج
التوصية  :13تُذكَّر
ُ
بشأن استعامل الق َّنب لألغراض الطبية ،أو التي تنظر يف اتِّخاذ
مبادرات من هذا القبيل ،بالتزاماتها بخصوص اإلبالغ وإصدار
الرتاخيص مبوجب أحكام املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ رات.
ويجب أن تضمن تلك الربامج أن يكون إصدار وصفات الق َّنب
مختصني،
ألغراض طبية بنا ًء عىل معرفة طبية وإرشاف طبي
ِّ
وعىل مامرسات طبية سليمة .وتُدعى الدول األطراف يف اتفاقية
سنة  ،1961التي تُجرى فيها بحوث بشأن استعامل الق َّنب
وأي بيانات أخرى عن
ألغراض طبية إىل إتاحة نتائج بحوثها ِّ
فائدة الق َّنب الطبية أو عدم فائدته للهيئة ومنظمة الصحة
العاملية وسائر املنظامت الدولية املعنية.

المخدرات ٢٠١٦
 106تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ

تقديم بيانات كاملة ودقيقة يف الوقت املناسب
 -818من العنارص املحورية يف ضامن التوازن بني توافر
املخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية الخاضعة للمراقبة الدولية لألغراض
الطبية والعلمية من جهة ومنع ترسيبها وتعاطيها من جهة ثانية
الدو ُر املنوط بالهيئة بشأن تجميع التقديرات الوطنية بخصوص
االحتياجات املرشوعة من تلك املواد .وهذه عنارص جوهرية
يف نظام املراقبة الدولية للمخ ِّدرات ،وهي متكِّن البلدان املص ِّدرة
واملستوردة من منع ترسيب املواد من قنوات التجارة الدولية.
املختصة دورا ً رئيس ًّيا يف تجميع البيانات
وتؤ ِّدي السلطات الوطنية
َّ
الواردة من الرشكات الصيدالنية واملستوردين واملص ِّدرين
وغريهم من الوكالء املأذون لهم ،ضمن نطاق والياتها القضائية،
من أجل ضامن تقديم بيانات كاملة وموثوقة يف حينها إىل الهيئة.
غري أ َّن بعض الحكومات ال يز ِّود الهيئة حتى اآلن بتقديرات وافية
يف الوقت املناسب وبإحصاءات موثوقة ،مبا يف ذلك اإلحصاءات
الفصلية والسنوية عن التجارة الدولية.
التوصية  :14ينبغي للحكومات أن تقدِّ م إىل الهيئة املعلومات
املطلوبة مبقتىض املعاهدات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن
لجنة املخدِّ رات واملجلس االقتصادي واالجتامعي ،عىل أن تكون
تلك املعلومات دقيقة وأن تتاح يف الوقت املناسب .وإضافة إىل
ذلك ،ت ُّ
السلطات الحكومية عىل ضامن تدريب موظفيها
ُحث
ُ
يك تتمكَّن من أداء التزاماتها باإلبالغ مبوجب االتفاقيات الدولية
ملراقبة املخدِّ رات ،والقيام بالخطوات الالزمة للحفاظ عىل
املستوى املعريف ملوظفيها يف أوقات تبدُّ ل املوظفني.

السالئف
 -819تعترب الهيئة مراقبة السالئف شكال من أشكال منع األنشطة
غري املرشوعة الخطرية الشأن .وتوفِّر الهيئة أدوات ع َّدة ،ومنها نظام
“بن أونالين” ونظام “بيكس” ،اللذان ينبغي للحكومات أن تنشط
يف استخدامهام من أجل تبادل املعلومات بغية تعزيز املراقبة
الدولية للسالئف .كام أ َّن تزايد استعامل السالئف غري الخاضعة
للمراقبة يف صنع العقاقري املخ ِّدرة بصفة غري مرشوعة مشكلة
أخرى تتطلَّب نهوجاً مرنة وتعاوناً ف َّع ًال عىل املستوى الدويل.
التوصية  :15تهيب الهيئ ُة بالحكومات أن تواصل رصد التجارة
الدولية يف السالئف باستخدام نظام “بن أونالين” بنشاط.
املختصة عىل طلب املساعدة من
السلطات الوطنية
وتُش َّجع
ُ
َّ
مم إذا كانت معاملة
الهيئة ،حسبام تقتضيه الحاجة ،يف التث ُّبت َّ
ما مشتبه فيها مرشوع ًة أم ال.
جميع الحكومات عىل االستفادة
التوصية  :16تش ِّجع الهيئ ُة
َ
من املبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئة بشأن إقامة رشاكات
مع القطاع الخاص من أجل مراقبة السالئف وكذلك من أجل
التصدِّ ي لظهور ما يُس َّمى “السالئف املح َّورة”.

 -820ويف السنوات األخرية ،الحظت الهيئة نقل ًة يف ترسيب
السالئف من قنوات التجارة الدولية إىل قنوات التجارة الداخلية.
مؤشا ً عىل فعالية نظام مراقبة السالئف
وقد تكون تلك النقلة ِّ
عىل الصعيد الدويل ،غري أنها تكشف بوضوح أيضاً مكامن الضعف
املحتملة يف تصميم نظم املراقبة الداخلية ،الذي ترتك اتفاقية
سنة  1988أمره لتقدير الدول األطراف.
التوصية  :17يجب إيالء مزيد من االهتامم إلنشاء وتطبيق نظم
شاملة ملراقبة السالئف عىل الصعيد الوطني ،مع الرتكيز عىل
التجارة الداخلية .وتتض َّمن الفقرة  8من املادة  12من اتفاقية
سنة  1988بعض التوجيهات بشأن السامت األساسية التي ميكن أن
أي نظام من هذا القبيل .كام تتيح عدَّة مبادرات تابعة
ي َّتصف بها ُّ
للهيئة ،ومنها مرشوع “بريزم” ومرشوع “كوهيجن” ،إطاراً لتبادل
املعلومات عن أفضل املامرسات امل َّتبعة يف مراقبة السالئف.

املؤ ِّثرات النفسانية الجديدة
 -821من ج َّراء االزدياد يف مع َّدل انتشار تعاطي املؤث ِّرات
النفسانية الجديدة واالزدياد فيام يبلَّغ عنه بسببه من عواقب
صحية ووف َّيات ،ال تزال هذه املواد تطرح مشكلة خطرية يف مجال
الصحة العامة.
جميع الحكومات عىل اتِّخاذ التدابري
التوصية  :18تش ِّجع الهيئ ُة
َ
العملية الالزمة ملنع تعاطي املؤثِّرات النفسانية الجديدة
وما يتصل به من عواقب عىل األفراد واملجتمع ،وعىل التشارك
يف املعارف والخربات واملامرسات الج ِّيدة الحالية ،وكذلك عىل
انتهاج وتعزيز التعاون واالستفادة من مختلف املبادرات بهذا
جميع الحكومات
الشأن .وعىل وجه الخصوص ،تش ِّجع الهيئ ُة
َ
عىل االستفادة التامة من الشبكة العاملية لجهات الوصل التابعة
ملرشوع “آيون” ونظامه للتبليغ عن الحوادث “آيونيكس”.

استخدام التكنولوجيا الحديثة
 -822كام هي الحال بخصوص معظم النظم اإللكرتونية باالتصال
الحاسويب املبارش ،املصممة لحل املشاكل العملية ،تعتمد فعالية
األدوات اإللكرتونية التي استحدثتها الهيئة (وهي نظم “”I2ES
و“بن أونالين” و“بيكس” و“آيونيكس”) عىل عدد الحكومات
املس َّجلة ،وعىل مدى االستخدام ونوعية البيانات املق َّدمة ودقَّة
توقيتها وحجمها ،وكذلك عىل مدى توافر الدعم املتواصل،
مبا يف ذلك الدعم املايل ،من أجل تشغيل هذه النظم وصيانتها.
التوصية  :19تعرب الهيئ ُة عن تقديرها لجميع الحكومات
التي قدَّ مت دعامً مال ًّيا ومساهمة تقنية من أجل إعداد
مختلف أدواتها اإللكرتونية .ولكن من الالزم مواصلة استعامل
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هذه األدوات اإللكرتونية من جانب الحكومات وتوفري املزيد
من الدعم السيايس واملايل من أجل ضامن املزيد من النجاح
يف استخدامها ،ومتكني الهيئة من إدارتها وفقاً للوالية املسندة
إليها ،وتقديم خدمات دعم ف َّعالة ميكن أن يُع َّول عليها وتكون
املختصة .ولذلك
مص َّممة حسب الطلب إىل السلطات الوطنية
َّ
جميع الحكومات إىل االستفادة متاماً من
فإنَّ الهيئة تدعو
َ
األدوات املتوافرة ،املتاحة لها م َّجاناً ،وإىل تقديم املزيد من الدعم
املستمر ،مبا يف ذلك الدعم املايل ،بغية الحفاظ عىل مجموعة
األدوات اإللكرتونية املتن ِّوعة التي تتيحها الهيئة ،ليك يتس َّنى لها
تحسن هذه األدوات وتواصل تطويرها عند الرضورة.
أن ِّ

تطبيق املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّرات
يف بلدان ومناطق مح َّددة
 -823ال يزال تدهور الوضع فيام يتعلق مبكافحة املخ ِّدرات
يف أفغانستان من دواعي القلق الشديد .فالتأثري السلبي لهذا
الوضع ال ينحرص يف الشعب األفغاين ،بل إ َّن له تبعات عىل
مكافحة املخ ِّدرات والوضع األمني يف العامل قاطبة .وقد واصلت
الهيئة مشاورات وثيقة مع حكومة أفغانستان مبقتىض املادة 14
من اتفاقية سنة  ،1961التي استندت إليها يف عام  2000بالنظر
إىل خطورة الوضع يف البلد.
التوصية  :20تهيب الهيئ ُة بحكومة أفغانستان أن تواصل
التصدِّ ي باستعجال للوضع املتعلق مبكافحة املخدِّ رات يف البلد،
وذلك مبساعدة من حكومات رشكائها يف التنمية وبتعاون مع
املنظامت الدولية واإلقليمية املعنية .ويف هذا السياقُّ ،
تحث
الهيئ ُة حكوم َة أفغانستان عىل ترجمة التزامها إىل إجراءات عمل
محدَّ دة من أجل ضامن تحقيق تقدُّ م كبري ومستدام وملموس
يف التصدِّ ي لزراعة املخدِّ رات وإنتاجها عىل نحو غري مرشوع،
وما يتصل بذلك من اتِّجار وغسل أموال ،وكذلك يف تعزيز برامج
ف َّعالة للتنمية البديلة ومصادر الرزق البديلة وخفض الطلب عىل
املخدِّ رات من خالل توسيع نطاق املبادرات والربامج الرامية إىل
الوقاية من تعاطي املخدِّ رات من أجل توفري خدمات العالج
وإعادة التأهيل والتعايف ملتعاطي املخدِّ رات.

 -824وعىل الرغم من اعتبار أفريقيا منطقة عبور بصفة رئيسية
يخص االت ِّجار باملخ ِّدرات ،فهي آخذة يف التح ُّول املتزايد إىل
فيام ُّ
ظل إنتاج
سوق استهالكية لجميع أنواع املخ ِّدرات املتعاطاة .وقد َّ
الق َّنب واالت ِّجار به واستعامله عىل نحو غري مرشوع من التح ِّديات
الكربى يف أنحاء كثرية من أفريقيا ،لكن تعاطي الهريوين آخذ
يف التزايد أيضاً عىل ما يبدو.
ِ
حكومات بلدان أفريقيا ،وكذلك
التوصية  :21تناشد الهيئ ُة
الرشكاء الدوليني ،تخصيص املوارد الالزمة للحيلولة دون تدهور
الوضع فيام يتعلق بتعاطي املخدِّ رات واالتِّجار بها يف املنطقة.
كام أنَّ منع حدوث املشاكل ذات الصلة باملخدِّ رات ُّ
يظل عنرصاً
أي جهود أوسع نطاقاً تُب َذل لتحسني الوضع األمني
ها ًّما يف ِّ
واألوضاع االقتصادية االجتامعية يف أفريقيا قاطبة.
شح املعلومات التفصيلية واملوثوق بها
 -825ونظرا ً إىل ِّ
فيام يتعلق بتعاطي املخ ِّدرات وعالجه يف منطقتي أفريقيا
وأوقيانوسيا ،فإ َّن تقدير مدى تعاطي املخ ِّدرات والدقة يف تقدير
يظل
عدد األشخاص الذين ُهم قيد العالج يف هاتني املنطقتني ُّ
مهمة صعبة ،علامً بأنه ال غنى عن هذه البيانات يف إعداد وتنفيذ
اسرتاتيجيات مناسبة للوقاية والعالج.
التوصية  :22تهيب الهيئ ُة بحكومات بلدان أفريقيا وأوقيانوسيا
أن تع ِّزز جهودها من أجل زيادة جمع البيانات عن تعاطي
املخدِّ رات وعالجه.
 -826وال يزال االت ِّجار بأقراص “الكابتاغون” ،املحتوية عىل
األمفيتامني ،وتعاطيها يف ازدياد يف غرب آسيا ،ويرافقه ازدياد
يف عدد الضبطيات.
ِ
ُّ
الحكومات عىل املشاركة بنشاط يف
تحث الهيئ ُة
التوصية :23
مبادرات الهيئة يف إطار مرشوع “بريزم” ،الذي يتيح إمكانية
التعاون فيام بني السلطات الوطنية واملنظامت الدولية املعنية
عىل تحديد طريقة الحصول عىل السالئف املستخدمة من
أجل صنع أقراص “الكابتاغون” ،أي السالئف الالزمة لصنع
األمفيتامني عىل نحو غري مرشوع ،وطريقة االتِّجار بها ،وعىل
التصدِّ ي ملشكلة تعاطي هذه املادة.
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جمهورية الكونغو الدميقراطية
جمهورية تنزانيا املتحدة
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
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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
أيرلندا
آيسلندا
إيطاليا
الربتغال
بلجيكا
بولندا
تشيكيا(أ)
الدامنرك
سان مارينو
سلوفاكيا
سلوفينيا
السويد
سويرسا

فرنسا
فنلندا
قربص
الكريس الرسويل
التفيا
لكسمربغ
ليتوانيا
ليختنشتاين
مالطة
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا 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

محل “الجمهورية التشيكية” باعتباره االسم املخترص املستخدَم يف األمم املتحدة.
حل االسم “تشيكيا” َّ
(أ) منذ  17أيار/مايو َّ ،2016

المرفق الثاني
األعضاء الحاليون في الهيئة الدولية لمراقبة المخ ِّدرات
واي هاو
ولد يف عام  .1957من مواطني الصني .أستاذ الطب النفيس ونائب
مدير معهد الصحة العقلية بجامعة الجنوب األوسط ،يف مدينة
تشانغشا ،الصني .مدير املركز املتعاون مع منظمة الصحة العاملية
واملعني بالعوامل النفسية-االجتامعية وتعاطي مواد اإلدمان
والصحة .يعمل يف الوقت الحايل رئيساً للجنة التوعية التابعة
لجمعية آسيا واملحيط الهادئ لبحوث الكحول واإلدمان ،ورئيساً
للرابطة الصينية للوقاية من تعاطي املخ ِّدرات وعالجه ،والرابطة
الصينية لطب اإلدمان.
حاصل عىل شهادة بكالوريوس يف الطب من جامعة أنهوي
الطبية؛ وشهادة ماجستري ودكتوراه يف الطب النفيس ،من جامعة
هونان الطبية.
تول سابقاً مناصب بصفة اختصايص علمي يف إدارة تعاطي مواد
َّ
اإلدمان مبنظمة الصحة العاملية ،جنيف ()2000-1999؛ وموظف
طبي بإدارة الصحة العقلية وتعاطي مواد اإلدمان مبنظمة الصحة
العاملية ،إقليم غرب املحيط الهادئ؛ ورئيس الرابطة الصينية
لألطباء النفسانيني ( .)2011-2008وكان عضوا ً يف اللجنة االستشارية
العلمية املعنية بالتنظيم الرقايب ملنتجات التبغ ،التابعة ملنظمة
الصحة العاملية ( .)2004-2000وهو حال ًّيا عضو يف فريق الخرباء
االستشاري املعني باالرتهان للمخ ِّدرات ومشاكل الكحول ،التابع
ملنظمة الصحة العاملية (منذ عام  2006إىل اآلن)؛ وعضو يف الفريق
العامل املعني بتصنيف مواد اإلدمان ألغراض التنقيح الحادي
عرش للتصنيف الدويل لألمراض ،التابع ملنظمة الصحة العاملية
(منذ عام  2011إىل اآلن).
تلقَّى دعامً لبحوثه من هيئات مختلفة عىل املستوى الوطني
(وزارة الصحة ،وزارة العلم والتكنولوجيا ،املؤسسة الوطنية
للعلوم الطبيعية) ،وعىل املستوى الدويل (منظمة الصحة العاملية،
املعهد الوطني لشؤون تعاطي املخ ِّدرات واملعهد الوطني لشؤون
منسق
تعاطي الكحول واإلدمان عليه بالواليات املتحدة األمريكية)ِّ .
لسلسلة من حلقات العمل املشرتكة بني منظمة الصحة العاملية
والصني بشأن السلوك املس ِّبب لإلدمان .عضو يف لجنة الخرباء التابعة

للمرشوع الوطني لخدمات الصحة العقلية يف املجتمعات املحلية يف
الصني .خبري استشاري إلعداد وتنفيذ وتقييم قانون الصحة العقلية
الصيني ،وإلعداد قانون وأنظمة مكافحة املخ ِّدرات يف الصني.
نرش أكرث من  400مقالة أكادميية و 50كتاباً عن االرتهان للكحول
واملخ ِّدرات .ومن بني بحوثه األخرية املنشورة يف املجالت التي
يراجعها األقران يف هذا املجال ما ييل“Longitudinal surveys :
of prevalence rates and use patterns of illicit drugs at
selected high-prevalence areas in China from 1993
to 2000”, Addiction (2004); “Drug policy in China:
progress and challenges”, Lancet (2014); “Alcohol and
)the sustainable development goals”, Lancet (2016
”“Transition of China’s drug policy: problems in practice
Addiction (2015); “Improving drug addiction treatment
in China”, Addiction (2007); “Stigmatization of people
with drug dependence in China: a community-based
study in Hunan province”, Drug Alcohol Dependence
(2013); and “Drinking and drinking patterns and health
status in the general population of five areas of China”,
).Alcohol & Alcoholism (2004
عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام  .)2015عضو
يف اللجنة املعنية بالشؤون املالية واإلدارية ( .)2015عضو يف اللجنة
الدامئة املعنية بالتقديرات (منذ عام  .)2015نائب رئيس اللجنة
الدامئة املعنية بالتقديرات (.)2016

ديفيد يت .جونسون
ولد يف عام  .1954من مواطني الواليات املتحدة .نائب رئيس رشكة
جينوس غلوبال أوبريشنز؛ دبلومايس متقاعد .حائز عىل شهادة
البكالوريوس يف االقتصاد من جامعة إميوري؛ خريج كلية الدفاع
الوطني يف كندا.
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موظف يف السلك الخارجي للواليات املتحدة ( .)2011-1977أمني
مساعد يف مكتب الشؤون الدولية للمخ ِّدرات وإنفاذ القوانني،
وزارة الخارجية األمريكية ( .)2011-2007نائب رئيس البعثة
( )2007-2005والقائم باألعامل املؤقَّت ( )2005-2003يف سفارة
منسق الشؤون األفغانية بالواليات
الواليات املتحدة يف لندنِّ .
املتحدة ( .)2003-2002سفري الواليات املتحدة لدى منظمة األمن
والتعاون يف أوروبا ( .)2001-1998نائب السكرتري الصحفي يف البيت
األبيض واملتحدث باسم مجلس األمن القومي ( .)1997-1995نائب
املتح ِّدث باسم وزارة الخارجية ( )1995ومدير املكتب الصحفي
لوزارة الخارجية ( .)1995-1993القنصل العام للواليات املتحدة،
فانكوفر ( .)1993-1990معاون مدقِّق الصندوق االستئامين الوطني
لدى مكتب مراقب شؤون ال ُعملة بوزارة الخزانة بالواليات املتحدة
(.)1977-1976
عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام  .)2012عضو
يف اللجنة املعنية بالشؤون املالية واإلدارية (منذ عام  .)2012رئيس
اللجنة املعنية بالشؤون املالية واإلدارية (.)2014

برنار لوروا
ولد يف عام  .1948من مواطني فرنسا .نائب فخري للم َّدعي العام،
ومدير املعهد الدويل لبحوث مكافحة األدوية املزيَّفة.
شهادات يف القانون من جامعة كان ()Caen؛ ومعهد زاربروكن
للدراسات األوروبية ،أملانيا؛ وجامعة باريس العارشة .خ ِّريج مدرسة
القضاة الوطنية الفرنسية (.)1979
تول سابقاً مناصب نائب املدعي العام مبحكمة استئناف فرساي،
َّ
2013-2010؛ ومستشار قانوين كبري مبكتب األمم املتحدة املعني
باملخ ِّدرات والجرمية (مكتب املخ ِّدرات والجرمية) ()2010-1990؛
ومستشار مسؤول عن الشؤون الدولية والترشيعية والقانونية لدى
الهيئة الوطنية الفرنسية لتنسيق شؤون املخ ِّدرات ()1990-1988؛
متخصص يف قضايا املخ ِّدرات مبحكمة إفري العليا
وقايض تحقيق
ِّ
()1988-1979؛ ورئيس برنامج املساعدة القانونية ،التابع ملكتب
ومنسق الفريق الالمركزي للخرباء القانونيني،
املخ ِّدرات والجرمية؛ ِّ
يف بوغوتا وطشقند وبانكوك ()2010-1990؛ وقائد فريق املساعدة
القانونية ،الذي ساعد حكومة أفغانستان يف عملية صياغة قانون
مكافحة املخ ِّدرات الجديد لعام  .2004شارك يف تأليف الدراسة
التحضريية للقانون الذي استحدث عقوبة الخدمة املجتمعية كبديل
للسجن يف فرنسا ( .)1981شارك يف تأسيس منظمة “استقبال
إيسون” (“ ،)”Essonne Accueilوهي منظمة غري حكومية توفِّر
خدمات عالجية ملدمني املخ ِّدرات ( .)1982عضو الوفد الفرنيس
يف املفاوضات الختامية بشأن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتِّجار
غري املرشوع باملخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية لسنة  .1988رئيس
فريق الدراسة املعني باالت ِّجار بالكوكايني يف أوروبا ،التابع ملجلس
أوروبا ( .)1989مؤلِّف التقرير الذي أفىض إىل إنشاء أول لجنة

أوروبية للتنسيق السيايس من أجل مكافحة املخ ِّدرات (.)1989
رئيس الفريق املشرتك بني البنك الدويل ومكتب املخ ِّدرات والجرمية
(مبادرة “ستار” السرتداد املوجودات املرسوقة) ،الذي نظَّم عملية
تجميد املوجودات التي رسقها الدكتاتور السابق جان-كلود دوفالييه
يف هايتي ،ث َّم اسرتدادها يف سويرسا (.)2008
منظِّم برنامج التعلُّم مدى الحياة بشأن مكافحة االتِّجار باملخ ِّدرات
واإلدمان عليها ،املو َّجه إىل أعضاء الهيئة القضائية الفرنسية،
يف املدرسة الوطنية الفرنسية للهيئة القضائية (.)1994-1984
محارض يف دراسات الطب النفيس العليا يف مجال الخربة الفنية
واملسؤولية يف التحليل الجنايئ االستداليل ،لدى كلية الطب بجامعة
جنوب باريس ( .)1990-1983محارض يف مجال العمل االجتامعي
جامعة باريس  .)1988-1984( 13محارض يف منهاج السنة الثانية
من دورات املاجستري يف مجال 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 واإلدمان عليها ( .)2013عضو لجنة تقرير
رينو ( .)2013األوسمة :فارس جوقة الرشف.
من 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 املخ ِّدرات (منذ عام  .)2015مق ِّرر
الهيئة ( .)2015عضو اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات (.)2016

ريتشارد ب .ماتيك
ولد يف عام  .1955من مواطني أسرتاليا .أستاذ دراسات املخ ِّدرات
والكحول يف املركز الوطني لبحوث املخ ِّدرات والكحول يف كلية الطب
بجامعة نيو ساوث ويلز؛ أستاذ علوم الدماغ بجامعة نيو ساوث ويلز؛
كبري زمالء البحوث باملجلس الوطني للبحوث الصحية والطبية ،التابع
لحكومة أسرتاليا ( ،)2017-2013وطبيب نفساين رسيري مس َّجل.
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بكالوريوس يف العلوم (علم النفس) مع مرتبة الرشف األوىل من
جامعة نيو ساوث ويلز1982 ،؛ ماجستري يف علم النفس (الرسيري)
من جامعة نيو ساوث ويلز1989 ،؛ دكتوراه الفلسفة جامعة
نيو ساوث ويلز1988 ،؛ شهادة يف الترشيح العصبي ،من قسم
الترشيح بجامعة نيو ساوث ويلز.1992 ،
مدير البحوث باملركز الوطني األسرتايل لبحوث املخ ِّدرات والكحول
( ،)2001-1995واملدير التنفيذي للمركز الوطني األسرتايل لبحوث
املخ ِّدرات والكحول ،التابع لكلية الطب بجامعة نيو ساوث ويلز
( .)2009-2001عضو يف لجنة الخرباء االستشارية األسرتالية الوطنية
املعنية باملخ ِّدرات غري املرشوعة ()2004-2002؛ وفريق الخرباء
االستشاري الوطني األسرتايل املعني بعقّار النالرتيكسون املستديم
االنبعاث ()2004-2002؛ ولجنة الرصد يف مركز ال َحقن الخاضع
لإلرشاف الطبي ،التابع للديوان الوزاري لحكومة نيو ساوث ويلز
املحسنة لألداء
()2004-2003؛ والفرقة العاملة املعنية بالعقاقري
ِّ
واملظهر ،التابعة للمجلس الوزاري األسرتايل املعني باسرتاتيجية
املخ ِّدرات ()2005-2003؛ ولجنة الخرباء االستشارية املعنية
بالق َّنب والصحة ،التابعة لإلدارة الحكومية األسرتالية لشؤون
الصحة والشيخوخة ()2006-2005؛ وفريق خرباء نيو ساوث
ويلز االستشاري املعني باملخ ِّدرات والكحول ،التابع لوزير الصحة
بحكومة نيو ساوث ويلز ()2013-2004؛ واملجلس الوطني
األسرتايل املعني باملخ ِّدرات ،الذي يسدي املشورة إىل رئيس الوزراء
()2010-2004؛ وفريق إعداد املبادئ التوجيهية التقنية بشأن العالج
العقاقريي لالرتهان للمؤث ِّرات األفيونية املشرتك بني منظمة الصحة
العاملية ومكتب املخ ِّدرات والجرمية ()2008-2004؛ والتحالف
البحثي األسرتايل لشؤون األطفال والشباب (.)2015-2005

عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام  .)2015عضو
يف اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات (منذ .)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 من الجامعة املستقلة الوطنية املكسيكية ()1980؛
دبلوم دراسات عليا يف علم األمراض الترشيحي ،من املعهد الوطني
لعلوم التغذية ( ،)1985وماجستري يف العلوم ( )1986ودكتوراه
يف العلوم يف مجال علم األوبئة ( )1990من معهد الصحة العامة
بجامعة هارفارد.

عمل يف مجلس التحرير واملجلس التنفيذي ملجلة “Drug
 ،)2005-1994( ”and Alcohol Reviewوبصفة نائب مح ِّرر
( )2000-1995ومح ِّرر تنفيذي ( .)2005-2000كام عمل مح ِّررا ً
مساعدا ً ملجلة “ ”Addictionالدولية التي يراجعها األقران
( ،)2005-1995ومح ِّررا ً يف فريق مؤسسة “كوكرين” االستعرايض
لشؤون املخ ِّدرات والكحول ( .)2003-1998ألَّف أكرث من  280كتاباً
وفصل يف مجلدات مح َّررة بشأن تعاطي املواد اإلدمانية ،واإلدمان،
ً
وعالجهام ،وأجرى مراجعة أقران ملقاالت يف مجالت أكادميية تناولت
هذه املواضيع .ومن 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

تلقَّى دعامً أكادمييًّا وبحثيًّا من املجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا
ومن املؤسسة املكسيكية لشؤون الصحة .رئيس قسم علم األوبئة
( )1989-1988ونائب مدير إدارة البحوث الطبية الرسيرية
( )1999-1993ومدير إدارة البحوث ( )2003-1999باملعهد
الوطني لبحوث الرسطان يف املكسيك .محارض ومعاون بحوث
يف معهد الصحة العامة بجامعة هارفارد ( .)1990-1988محارض
ومدير اإلرشاف عىل أطروحات املاجستري والدكتوراه يف كلية
الطب بالجامعة الوطنية املستقلة املكسيكية (منذ عام .)1991
منسق وحدة بحوث الطب األحيايئ بشأن الرسطان ،التابعة ملعهد
البحوث الطبية األحيائية بالجامعة املستقلة الوطنية املكسيكية
ومبسطة ،نرش  70منها
( .)1998له أكرث من  110مؤلَّفات علمية
َّ
يف مجالت مفهرسة ،منها 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
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

تلقَّى دعامً أكادمي ًّيا وبحث ًّيا من وزارة الصحة لحكومة أسرتاليا؛ ووزارة
الصحة لحكومة نيو ساوث ويلز؛ والصندوق الوطني األسرتايل لبحوث
إنفاذ قوانني املخ ِّدرات؛ ومؤسسة التثقيف وإعادة التأهيل بشأن
الكحول؛ ومكتب املخ ِّدرات والجرمية؛ ومعهد الواليات املتحدة
الوطني لشؤون تعاطي املخ ِّدرات؛ ومجلس البحوث األسرتايل؛
واملجلس الوطني للبحوث الصحية والطبية ،التابع للحكومة األسرتالية.

ُم ِنح ع َّدة جوائز تقديرية ،منها ما ييل :جائزة ميغيل أوتريو لبحوث
الطب الرسيري ،من مجلس الصحة العامة ()2012؛ واملرتبة
الثالثة ألفضل األعامل العلمية يف اقتصاديات العقاقري ،من الكلية
املكسيكية القتصاديات العقاقري والفرع املكسييك للجمعية الدولية
القتصاديات العقاقري وبحوث متحيص النتائج ( .)2010عضو يف
مجموعة القادة الـ 300األكرث تأثريا ً يف املكسيك؛ حاز عىل شهادة
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تقدير ملشاركته يف اجتامع الفريق االستشاري املعني بالعمليات
االسرتاتيجية الخاصة بالصحة العاملية ،التابع للجمعية األمريكية
ملكافحة الرسطان ()2009؛ عضو يف مجلس محافظي الجامعة
املستقلة الوطنية املكسيكية ()2008؛ حائز عىل وسام “إدوارد
الروك تينكر” للتميز كأستاذ زائر ،من جامعة ستانفورد ()2000؛
عضو الفريق االستشاري الخارجي لتقرير املكسيك عن املح ِّددات
االجتامعية للصحة ()2010؛ عضو هيئة املحكَّمني لجائزة آرون
ساينس السنوية لبحوث طب األطفال ،مستشفى فيديريكو
غوميس لألطفال يف املكسيك ورابطة “الجرنال والليسانسيادو آرون
ساينس غارسا” ()General y Lic. Aarón Sáenz Garza, A.C.
()2010؛ عضو الفريق االستشاري املعني بالعمليات االسرتاتيجية
الخاصة بالصحة العاملية ،التابع للجمعية األمريكية ملكافحة
الرسطان ()2010؛ حائز عىل شهادة تقدير لإلنجاز ،ملا أبداه من
تفان والتزام بالعمل عىل وضع خطة وطنية ملكافحة الرسطان
يف املكسيك ،من الجمعية األمريكية ملكافحة الرسطان ()2006؛ عضو
يف اللجنة العلمية للرابطة املكسيكية الختصاصيي علم األمراض
(.)1995-1993
عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات ((.)2016-2013ب) عضو
يف اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات (منذ عام  .)2014نائب رئيس
اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات ( .)2015عضو يف اللجنة املعنية
بالشؤون املالية واإلدارية (.)2016

جاغجيت بافاديا
ولدت يف عام  .1954من مواطني الهند .خريجة مبرتبة الرشف
يف األدب اإلنكليزي ( )1974من جامعة دكا .بكالوريوس يف القانون
من جامعة دلهي ( ،)1988شهادة ماجستري يف اإلدارة العمومية
من املعهد الهندي لإلدارة العمومية ( .)1996أنجزت أطروحة عن
“مصادرة املمتلكات مبقتىض قانون املخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية
لعام  ،”1985لغرض إكامل شهادة املاجستري.
تولَّت ع َّدة مناصب رفيعة يف دائرة الجباية الهندية عىل مدى
 35سن ًة يف حكومة الهند ،منها :وظيفة مفوض شؤون املخ ِّدرات
باملكتب املركزي الهندي لشؤون املخ ِّدرات ()2012-2006؛
ومفوضة الشؤون القانونية ()2005-2001؛ وكبرية موظفي الرقابة
مبؤسسة متويل مشاريع الكهرباء ()2001-1996؛ ومستشارة
لشؤون تدريب موظفي الجامرك يف ملديف ،منتدبة من أمانة
الكومنولث ()1995-1994؛ ونائبة مدير مكتب مراقبة املخ ِّدرات
()1994-1990؛ وكانت تشغل عند تقاعدها ،يف عام  ،2014منصب
كبرية مف ِّويض الجامرك بالدائرة املركزية لرضائب اإلنتاج والخدمات،
يف مدينة ناغبور.
(ب) استقال اعتبارا ً من  10آب/أغسطس .2016

تلقَّت شهادة تقدير رئاسية لسجل خدمتها املتميِّز بدرجة خاصة،
مبناسبة يوم الجمهورية ( ،)2005نُرشت يف جريدة الهند الرسمية
االستثنائية (.)Gazette of India Extraordinary
عضو يف الوفد الهندي إىل لجنة املخ ِّدرات ،فيينا ()2012-2007؛
ق َّدمت القرارين  )2008( 15/51و ،)2010( 12/53اللذين
اعتمدتهام لجنة املخ ِّدرات ،ونظَّمت حدثاً جانبيًّا عىل هامش دورة
اللجنة التي عقدت يف عام َ ،2011عرضت فيه املسائل التي ينطوي
عليها النقل غري املرشوع لبذور الخشخاش إىل البلدان املنتجة
واملستوردة واملص ِّدرة .حرضت اجتامعات فرقتي العمل الخاصتني
مبرشوع بريزم ومرشوع كوهيجن ( ،)2012-2006بصفتها ممثِّلة
ونسقت ونظَّمت االجتامع املتعلق
السلطة الوطنية
َّ
املختصةَّ ،
مبرشوع بريزم ومرشوع كوهيجن يف نيودلهي ( .)2008شاركت
يف اجتامع رؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني املخ ِّدرات
(هونليا) ،آسيا واملحيط الهادئ ،املعقود يف بانكوك (عام ،)2006
ونظَّمت اجتامع هونليا ،آسيا واملحيط الهادئ ،املعقود يف مدينة
أغرا ،الهند( ،عام  .)2011عضو يف فريق الخرباء االستشاري
التابع للهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات واملعني بجدولة املواد
(عام  ،)2006وعضو يف الفريق االستشاري املعني بوضع الصيغة
النهائية للمبادئ التوجيهية الصادرة من الهيئة الدولية ملراقبة
املخ ِّدرات بشأن صوغ مدونة طوعية للمامرسات يف الصناعة
الكيميائية ( .)2008مق ِّررة الدورة الحادية واألربعني للجنة الفرعية
املعنية باالت ِّجار غري املرشوع باملخ ِّدرات واملسائل ذات الصلة
عمن (عام )2006؛ ورئيسة
يف الرشقني األدىن واألوسط ،املعقودة يف َّ
الدورة الثانية واألربعني للجنة الفرعية ،املعقودة يف مدينة أغرا ،الهند
(عام )2007؛ نظَّمت اجتامع فريق الخرباء العامل املعني بالسالئف،
التابع ملبادرة ميثاق باريس ،املعقود يف نيودلهي (عام ،)2011
وشاركت يف املؤمترين الدوليني املعنيني بإنفاذ قوانني املخ ِّدرات،
اللذين استضافتهام وكالة الواليات املتحدة إلنفاذ قوانني املخ ِّدرات،
و ُعقدا يف إسطنبول (عام  )2008وكانكون ،املكسيك (.)2011
عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام  .)2015النائبة
الثانية لرئيس اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات ( .)2015عضو
يف اللجنة املعنية بالشؤون املالية واإلدارية ( .)2016النائبة األوىل
لرئيس الهيئة (.)2016

أحمد كامل الدين سمك
ولد يف عام  .1950من مواطني مرص .تخ َّرج يف عام  1971بدرجة
الليسانس يف الحقوق والرشطة ،وعمل يف مجال مكافحة املخ ِّدرات
ألكرث من  35سنةً ،حتى أصبح مساعد الوزير لشؤون الرشطة
ورئيس اإلدارة العامة ملكافحة املخ ِّدرات يف مرص ،التي تعترب أول
تأسست يف عام .1929
منظمة يف العامل ملكافحة املخ ِّدرات ،إذ َّ
مستشار مستقل يف مجال مكافحة املخ ِّدرات والجرمية .حاز عىل
وسام الرشف من الدرجة األوىل مبناسبة عيد الرشطة ( .)1992أسهم
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مثل بعثة إىل األردن للتدريب عىل مكافحة
يف ع َّدة بعثات ،منها ً
املخ ِّدرات ()1988؛ وإىل الهند ،للتوقيع عىل اتفاق بني الهند ومرص
لتعزيز التعاون يف مجال مكافحة املخ ِّدرات والتعاون األمني عىل
مكافحة الجرمية واإلرهاب ()1995؛ وإىل فرنسا ،للتعاون بني مرص
واملنظمة الدولية للرشطة الجنائية (اإلنرتبول) بشأن املخ ِّدرات
وغسل األموال ()1996؛ وإىل فلسطني(،ج) للمشاركة يف حلقة عمل
إقليمية ملكافحة املخ ِّدرات ()1999؛ وإىل اململكة العربية السعودية،
للمشاركة يف برنامج تدريبي متعلق بقضايا املخ ِّدرات ()2001؛
وإىل اإلمارات العربية املتحدة ،لتمثيل وزارة الداخلية يف الدورة
السادسة والثالثني للجنة املعنية باالت ِّجار غري املرشوع باملخ ِّدرات
()2001؛ وإىل الجامهريية العربية الليبية(د) للمشاركة يف االحتفال
باليوم الدويل ملكافحة تعاطي املخ ِّدرات واالت ِّجار غري املرشوع بها
()2002؛ وإىل كينيا ،للمشاركة يف الدورتني الثانية عرشة والسابعة
عرشة ملؤمتر قادة اإلدارات الوطنية األفريقية ملكافحة املخ ِّدرات
( 2002و)2007؛ وإىل موريشيوس ،لحضور االجتامع الوزاري
الثاين ملكافحة املخ ِّدرات ()2004؛ وإىل لبنان ،للمشاركة يف مؤمتر
“املخ ِّدرات وباء اجتامعي” ،الذي نظَّمته منظمة حقوق اإلنسان
اللبنانية ()2004؛ وإىل تونس ،للمشاركة يف الدورات السابعة
عرشة إىل الحادية والعرشين للمؤمتر العريب لقادة إدارات مكافحة
املخ ِّدرات ()2007-2003؛ وإىل الواليات املتحدة ()2004؛ وإىل
النمسا ،لتمثيل الوزارة يف الدورات الخامسة واألربعني والسادسة
واألربعني والثامنة واألربعني إىل الخمسني للجنة املخ ِّدرات
()2007-2002؛ وإىل اململكة العربية السعودية ،بصفته عضوا ً يف
منظمة علمية ،إلعداد مقال عن إجراءات التوقيف والتحقيق
()2007؛ وإىل اإلمارات 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.)2016-2014

فرينر سيب
ولد يف عام  .1943من مواطني أملانيا .محام (جامعة هايدلربغ
بأملانيا ،وجامعة لوزان بسويرسا ،واملعهد الجامعي للدراسات
األوروبية يف تورينو ،إيطاليا).
محارض مساعد يف القانون العام ،جامعة ريغنسبورغ
( .)1977-1971توىل وظائف إدارية عليا يف ع َّدة وزارات اتحادية
عمل بقرار الجمعية العامة  19/67املؤ َّرخ  29ترشين الثاين/نوفمرب
(ج) ً
ُ ،2012منحت فلسطني صفة دولة مراقبة غري عضو .ويُستخدم اآلن اسم
“دولة فلسطني” يف جميع وثائق األمم املتحدة.
محل “الجامهريية
حل االسم “ليبيا” َّ
(د) منذ  16أيلول/سبتمرب َّ ،2011
العربية الليبية” باعتباره االسم املخترص املستخدم يف األمم املتحدة.

( .)2008-1977رئيس شعبة قانون املخ ِّدرات والشؤون الدولية
املتعلقة باملخ ِّ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 املعنية باملخ ِّدرات ،التابعة ملجلس االتحاد األورويب
()2007؛ منسق الوفد األملاين لدى لجنة املخ ِّدرات (.)2009-2001
خبري استشاري لدى وزارة الصحة االتحادية األملانية ومفوض
الحكومة االتحادية املعني باملخ ِّدرات يف الشؤون الدولية املتعلقة
باملخ ِّ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 عمل آسيا الوسطى بشأن املخ ِّدرات.
عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام  .)2012عضو
يف اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات ( .)2014-2012مق ِّرر الهيئة
( .)2013النائب األول لرئيس الهيئة ( .)2014رئيس الهيئة
( 2015و.)2016

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 ( )1983من
جامعة تشواللونغكورن .تلقَّى متريناً عىل دراسة االنتشار الوبايئ
للمخ ِّدرات بجامعة سانت جورج يف لندن ( .)1989دكتوراه يف
السياسات واإلدارة 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 .ألَّف 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 Journalنال جائزة رئيس الوزراء يف
مجال التوعية بشأن املخ ِّدرات والوقاية منها (.)2005
عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام  .)2010عضو
يف اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات (منذ عام  )2010ث َّم رئيسها
( 2012و 2014و .)2016رئيس اللجنة املعنية بالشؤون املالية
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واإلدارية ( 2011و .)2013النائب الثاين لرئيس الهيئة (2012
و 2014و.)2016

رسي سورياوايت
ولدت يف عام  .1955من مواطني إندونيسيا .أستاذة ورئيسة
قسم السياسات واإلدارة الطبية ،كلية الطب ،جامعة غادجا مادا،
والتخصص
يوغياكارتا .وتشمل خلفيتها التعليمية الصيدلة (،)1979
ُّ
يف علم األدوية ( ،)1985ودرجة الدكتوراه يف علم الحركيات
الدوائية الرسيرية ( ،)1994وشهادة يف السياسات الطبية (.)1997
ِ
محاضة يف علم األدوية/علم األدوية الرسيري (منذ عام )1980؛
أرشفت عىل أكرث من  150أطروحة ماجستري ودكتوراه يف مجاالت
السياسات الطبية واألدوية األساسية وعلم العقاقري الرسيري
واقتصاديات العقاقري 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 ( 2002و2003
و 2005و .)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
وسبل الحصول عىل األدوية األساسية (فرقة العمل )5
والسل ُ
( .)2005-2001خبرية 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 ( 2003و2005
و ،)2007والصني ( ،)2003وإندونيسيا ( ،)2006-2005وفييت نام
منسقة يف ع َّدة دورات تدريبية دولية يف مجال
(ِّ .)2003
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 ( ،2012-2007ث َّم
منذ عام  .)2013عضو يف اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات
( ،2011-2008ث َّم منذ عام  ،)2013ث َّم نائبة لرئيس اللجنة ()2009
ث َّم رئيسة للجنة ( 2010و .)2013النائبة الثانية لرئيس الهيئة
( 2010و .)2013النائبة األوىل لرئيس الهيئة ( .)2015مق ِّررة الهيئة
( 2011و 2014و.)2016

فرانشيسكو إي .تومي
ولد يف عام  .1943من مواطني كولومبيا والواليات املتحدة.
بكالوريوس يف اآلداب 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 مبدينة تشيكو .عمل ملدة  15سن ًة يف إدارة األبحاث يف
مؤسس ومدير
البنك الدويل ويف مرصف التنمية للبلدان األمريكيةِّ .
مركز األبحاث والرصد املعني باملخ ِّدرات والجرمية يف جامعة
روساريو (آب/أغسطس  - 2004كانون األول/ديسمرب )2007؛
منسق األبحاث يف الربنامج العاملي ملكافحة غسل األموال وعائدات
ِّ
منسق تقرير املخ ِّدرات العاملي ،الصادر
الجرمية ومتويل اإلرهاب؛ ِّ
عن مكتب املخ ِّدرات والجرمية (آب/أغسطس  - 1999أيلول/سبتمرب
)2000؛ باحث يف مجال الدراسة املقارنة للمخ ِّدرات غري املرشوعة يف
ستة بلدان ،معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتامعية ،جنيف
(حزيران/يونيه  - 1991كانون األول/ديسمرب )1992؛ زميل باحث
يف مركز وودرو ويلسون الدويل للباحثني (آب/أغسطس - 1996
منسق أبحاث لدى برنامج األبحاث الخاص
متوز/يوليه )1997؛ ِّ
بالتأثري االقتصادي للمخ ِّدرات غري املرشوعة يف بلدان األنديز،
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،بوغوتا (ترشين الثاين/نوفمرب - 1993
كانون الثاين/يناير .)1996
ألَّف كتابني وشارك يف تأليف كتاب عن املخ ِّدرات غري املرشوعة
يف كولومبيا ومنطقة األنديز .ح َّرر ثالثة مجلَّدات ،وألَّف أكرث من
وفصول يف كتب تتناول تلك املواضيع.
ً
 60مقال ًة يف مجالت أكادميية
عضو يف مرصد الجرمية املنظَّمة يف أمريكا الالتينية والكاريبي ،التابع
ملؤسسة فريدريخ إبريت( ،منذ عام  ،)2008ويف مجلس الخطة
العاملية بشأن الجرمية املنظَّمة ،التابع للمنتدى االقتصادي العاملي
(.)2014-2012
عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام .)2012
مق ِّرر الهيئة ( .)2012عضو يف اللجنة املعنية بالشؤون املالية
واإلدارية ( 2014و )2015عضو يف اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات
( 2013و.)2016

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.
التخصص
دكتوراه يف الطب ،كلية الطب بالرباط ()1989؛ ودبلوم
ُّ
يف الطب النفيس ()1994؛ و ُم ِ
حاض يف كلية الطب بالرباط (منذ
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متخصص يف باريس يف مستشفى
عام  .)1995حصل عىل تدريب
ِّ
سانت آن لألمراض العقلية ومركز مارموتان (،)1991-1990
ويف جامعة جونز هوبكنز بصفة زميل أبحاث ومراقب إكلينييك يف
املعهد الوطني لشؤون تعاطي املخ ِّدرات ( .)1995-1994أجرى بحوثاً
يف جامعة بيتسربغ ()1995؛ وحصل عىل شهادات يف بحوث العقاقري
االكلينيكية من معهد فيينا للبحوث اإلكلينيكية ( 2001و.)2002

ملحق لدى السلك الخارجي لبلجيكا 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 بوزارة الشؤون
الخارجية ( 1999-1995و)2007-2003؛ رئيس مجموعة دبلن
()2006-2002؛ رئيس الفريق العامل التابع لالتحاد األورويب
واملعني بالتعاون يف مجال السياسات الخاصة باملخ ِّدرات ،أثناء
رئاسة بلجيكا لالتحاد األورويب؛ كُلف مبهام التنسيق الوطني
لعملية التصديق عىل اتفاقية املؤث ِّرات العقلية لسنة 1971
واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتِّجار غري املرشوع يف املخ ِّدرات
واملؤث ِّرات العقلية لسنة  1988وتنفيذهام ()1998-1995؛
مسؤول اتصال بني وزارة الشؤون الخارجية والرشطة الوطنية
بشأن ضباط االتصال املعنيني باملخ ِّدرات يف السفارات البلجيكية
()2005-2003؛ شارك يف إطالق برنامج العمل املشرتك ،التابع
لالتحاد األورويب ،بشأن العقاقري االصطناعية الجديدة ،نظام
إنذار مبكر لتنبيه الحكومات إىل ظهور عقاقري اصطناعية جديدة
()1999؛ قام بدور ناشط يف إنشاء آلية التعاون بشأن املخ ِّدرات
بني االتحاد األورويب ومنطقة أمريكا الالتينية والكاريبي
( .)1999-1997ألَّف العديد من املقاالت والخطب ،منها ما ييل:
“ )2004( ”The future of the Dublin Groupو“Is there
anything such as a European Union Common Drug
? .)2005( ”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 لسلطات إنفاذ القوانني يف مجال
إنفاذ قوانني املخ ِّدرات ،هلسنيك ()1999؛ ويف املؤمترين املشرتكني
بني االتحاد األورويب والجامعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بشأن
التعاون يف مجال مراقبة املخ ِّدرات ،اللذين ُعقدا يف ماباتو،
جنوب أفريقيا ( ،)1995وغاباروين ()1998؛ ويف اجتامعات املائدة
املستديرة املشرتكة بني مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات
والجرمية وميثاق باريس ،التي ُعقدت يف بروكسل (،)2003
وطهران واسطنبول ()2005؛ ويف اجتامعي الحوار الرفيع املستوى
بشأن املخ ِّدرات بني جامعة دول األنديز واالتحاد األورويب ،اللذين
ُعقدا يف ليام ( )2005وفيينا (.)2006

عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام  .)2015عضو
يف اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات ( .)2015عضو يف اللجنة املعنية
بالشؤون املالية واإلدارية (.)2016

عضو يف الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام  .)2007عضو
يف اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات ( .)2010-2007مق ِّرر الهيئة
( .)2010النائب األول لرئيس الهيئة ( .)2011رئيس الهيئة
( 2012و .)2013عضو يف اللجنة املعنية بالشؤون املالية واإلدارية
( )2009-2007ث َّم رئيسها ( 2015و .)2016عضو يف اللجنة املعنية
بالشؤون املالية واإلدارية.

يشغل حال ًّيا مناصب يف املغرب بصفة رئيس برنامج الح ِّد من
الرضر ،يف املركز الوطني ملنع وعالج وبحوث تعاطي املخ ِّدرات؛
ومنسق شؤون التعليم وتدريب األطباء املقيمني مبستشفى الرازي؛
ومدير برنامج الدبلوم الوطني يف مجال العالج والوقاية من تعاطي
املخ ِّدرات بكلية الطب بالرباط؛ ومدير برنامج الدبلوم الوطني
يف مجال الطب النفيس لألطفال بكلية الطب بالرباط؛ وعضو
يف اللجنة املعنية بتعاطي املخ ِّدرات ،التابعة لوزارة الصحة.
عىل الصعيد الدويل ،ممثِّل املغرب يف شبكة البحر املتوسط/فريق
بومبيدو/مجلس أوروبا؛ مراسل دائم سابق لفريق بومبيدو (التابع
ملجلس أوروبا يف املغرب) بشأن الوقاية من تعاطي املخ ِّدرات
والبحوث املتعلقة بذلك ،وعضو سابق يف الفريق املرجعي لألمم
املتحدة بشأن فريوس نقص املناعة البرشية وتعاطي املخ ِّدرات
مؤسس وعضو يف اللجنة التوجيهية لرابطة الرشق
بالحقن .عضو ِّ
األوسط وشامل أفريقيا للح ِّد من الرضر؛ مدير مركز الرازي
للمعارف يف شامل 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 سابق يف شؤون الوقاية لدى مكتب األمم املتحدة
املعني باملخ ِّدرات والجرمية (الشبكة املحلية لشامل أفريقيا)؛ عضو
مؤسس يف شبكة البحر املتوسط (الفريق االستشاري املعني باأليدز
ِّ
والسياسات 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
اإلقليمي لرشق البحر املتوسط ،ومكتب األمم املتحدة املعني
باملخ ِّدرات والجرمية ،ومؤسسات دولية أخرى ،وبزماالت
بحثية لدى املعهد الوطني لشؤون تعاطي املخ ِّدرات بالواليات
املتحدة .نرش عديدا ً من مؤلَّفات يف مجال الطب النفيس وتعاطي
الكحول واملخ ِّدرات.

راميوند يانس
ولد يف عام  .1948من مواطني بلجيكا .حاصل عىل شهادة جامعية
يف فقه اللغات الجرمانية ويف الفلسفة (.)1972
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ُن ْبذة عن الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات
الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات هي هيئة رقابية مستقلة
شبه قضائية ،أنشئت تعاهديًّا 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.

(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 االت ِّجار غري املرشوع؛

تتألَّف الهيئة من ثالثة عرش عضوا ً ينتخبهم املجلس االقتصادي
واالجتامعي ويعملون بصفتهم الشخصية ال كممثِّلني
لحكوماتهم .وينتخب ثالثة أعضاء من ذوي الخربة يف ميدان
الطب أو علم العقاقري أو املستحرضات الصيدالنية من قامئة
أشخاص ترشِّ حهم منظمة الصحة العاملية ،وعرشة أعضاء من
قامئة األشخاص الذين ترشِّ حهم الحكومات .وأعضاء الهيئة ُهم
أشخاص يحظون بثقة الجميع ملا يتحلون به من كفاءة وحياد
وتن ُّزه عن الغرض .ويتَّخذ 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 إالَّ 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.

(ب) فيام يتعلق بصنع املخ ِّدرات واالت ِّجار بها
واستعاملها بطريقة غري مرشوعة ،تح ِّدد الهيئة مواطن الضعف
يف نظم املراقبة الوطنية والدولية ،وتسهم يف تصحيح تلك
وتتول الهيئة أيضاً مسؤولية تقييم املواد الكيميائية
َّ
األوضاع.
املستخ ّدمة يف صنع املخ ِّدرات بطريقة غري مرشوعة ،بغية تقرير
ما إذا كان ينبغي إخضاعها للمراقبة الدولية.

تركيبتها

وظائفها
أُرسيت وظائف الهيئة يف املعاهدات التالية :االتفاقية الوحيدة
للمخ ِّدرات لسنة  1961بصيغتها املع َّدلة بربوتوكول سنة 1972؛
واتفاقية املؤث ِّرات العقلية لسنة 1971؛ واتفاقية األمم املتحدة
ملكافحة االت ِّجار غري املرشوع يف املخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية
لسنة  .1988وعىل وجه العموم ،تقوم الهيئة مبا ييل:

واضطالعا مبسؤولياتها ،تقوم الهيئة مبا ييل:
(أ) تدير نظام تقديرات للمخ ِّدرات ونظام تقييم
طوعي للمؤث ِّرات العقلية ،وترصد األنشطة املرشوعة املتعلقة
بالعقاقري من خالل نظام بيانات إحصائية ،بهدف مساعدة
الحكومات عىل تحقيق جملة أمور ،ومنها توازن بني العرض
والطلب؛
(ب) ترصد وتش ِّجع التدابري التي تتَّخذها الحكومات
ملنع ترسيب املواد التي يكرث استخدامها يف صنع املخ ِّدرات
واملؤث ِّرات 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
املتخصصة أو غريها من
هيئات األمم املتحدة أو وكاالتها
ِّ
املختصة ،للتأكُّد من تنفيذ الحكومات ألحكام
املنظامت الدولية
َّ
املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات تنفيذا ً وافياً ،وتويص
بالتدابري العالجية املناسبة؛
(د) تقيم حوارا ً مستم ًّرا مع الحكومات ملساعدتها
عىل التق ُّيد بالتزاماتها مبقتىض املعاهدات الدولية ملراقبة
املخ ِّدرات ،وتويص عند االقتضاء بتقديم مساعدة تقنية أو مالية
تحقيقا لهذه الغاية.
من واجبات الهيئة أن تطلب إيضاحات يف حال حدوث ما يبدو
أنه انتهاكات ألحكام املعاهدات ،وأن تقرتح التدابري العالجية

المرفقان 121

خصص الفصل األول من التقرير السنوي
ومنذ عام  ،1992يُ َّ
ملسألة مح َّددة تتعلق مبراقبة املخ ِّدرات تبدي بشأنها الهيئة
استنتاجاتها وتوصياتها من أجل اإلسهام يف املناقشات والقرارات
املتعلقة بسياسات مراقبة املخ ِّدرات عىل الصعيد الوطني
واإلقليمي والدويل .وفيام ييل بيان باملواضيع التي عولجت
يف التقارير السنوية السابقة:

املناسبة عىل الحكومات التي ال تطبِّق أحكام املعاهدات
تطبيقاً تا ًّما أو التي تواجه صعوبات يف تطبيقها ،وأن تساعد
الحكومات عند االقتضاء عىل تذليل تلك الصعوبات .عىل أنه
يجوز للهيئة أن تن ِّبه األطراف املعنية إذا الحظت عدم ات ِّخاذ
التدابري الالزمة لعالج وضع خطري ،وأن تسرتعي اهتامم لجنة
املخ ِّدرات واملجلس االقتصادي واالجتامعي لذلك األمر .وكمالذ
أخري ،تخ ِّول املعاهداتُ الهيئ َة أن تويص األطراف بوقف استرياد
	 :1992إضفاء املرشوعية عىل استخدام العقاقري لألغراض
مقص أو تصدير العقاقري إليه أو كليهام.
أي بلد ِّ
العقاقري من ِّ
غري الطبية
ويف كل األحوال ،تعمل الهيئة يف تعاون وثيق مع الحكومات.
 :1993أهمية خفض الطلب عىل املخ ِّدرات
وتساعد الهيئة اإلدارات الوطنية عىل الوفاء بالتزاماتها مبوجب
االتفاقيات .ولهذه الغاية ،تقرتح الهيئة تنظيم حلقات تدارس
 :1994تقييم فعالية املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات
وبرامج تدريبية إقليمية للمسؤولني اإلداريني عن مراقبة
 :1995إعطاء املزيد من األولوية ملكافحة غسل األموال
املخ ِّدرات وتشارك يف تلك الحلقات والربامج.
 :1996تعاطي املخ ِّدرات ونظام العدالة الجنائية
	 :1997منع تعاطي املخ ِّدرات يف بيئة تتَّسم برتويج
تقاريرها
املخ ِّدرات غري املرشوعة
تقيض املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات بأن تع َّد الهيئة
	 :1998املراقبة الدولية للمخ ِّدرات :يف املايض والحارض
تحليل
ً
تقريرا ً سنويًّا عن أعاملها .ويتض َّمن التقرير السنوي
واملستقبل
تظل
ألوضاع مراقبة املخ ِّدرات يف جميع أنحاء العامل ،يك َّ
 :1999التح ُّرر من األمل واملعاناة
الحكومات عىل علم باألوضاع القامئة واملحتملة التي قد
تع ِّرض للخطر أهداف املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.
 :2000فرط استهالك العقاقري الخاضعة للمراقبة الدولية
وتلفت الهيئة انتباه الحكومات إىل الثغرات ومواطن الضعف
	 :2001العوملة والتكنولوجيات الجديدة :التح ِّديات أمام
يف املراقبة الوطنية ويف التق ُّيد بأحكام املعاهدات ،كام تق ِّدم
إنفاذ قوانني املخ ِّدرات يف القرن الحادي والعرشين
اقرتاحات وتوصيات لتحسني األوضاع عىل الصعيدين الوطني
والدويل .ويستند التقرير السنوي إىل املعلومات التي تق ِّدمها
 :2002العقاقري غري املرشوعة والتنمية االقتصادية
الحكومات إىل الهيئة وإىل كيانات األمم املتحدة وسائر منظامتها.
	 :2003املخ ِّدرات والجرمية والعنف :التأثري عىل املستوى
كام تستخدم فيه معلومات مق َّدمة من خالل منظامت دولية
الجزيئ
أخرى ،مثل اإلنرتبول واملنظمة العاملية للجامرك ،وكذلك من
خالل املنظامت اإلقليمية.
	 :2004تكامل اسرتاتيجيات خفض العرض والطلب:
تخطي مفهوم النهج املتوازن

مفصلة ،تتض َّمن
يُستكمل تقرير الهيئة السنوي بتقارير تقنية َّ
بيانات عن الحركة املرشوعة يف تداول املخ ِّدرات واملؤث ِّرات
 :2005التنمية البديلة ومصادر الرزق املرشوعة
العقلية الالزمة لألغراض الطبية والعلمية ،مع تحليل لتلك
	 :2006العقاقري املراقبة دوليًّا والسوق غري الخاضعة
البيانات من جانب الهيئة .وتلك البيانات الزمة لحسن سري
للتنظيم الرقايب
نظام مراقبة الحركة املرشوعة للمخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية،
مبا يف ذلك منع ترسيبها إىل القنوات غري املرشوعة .عالوة
 :2007مبدأ التناسب والجرائم املتصلة باملخ ِّدرات
عىل ذلك ،تقيض أحكام املادة  12من اتفاقية سنة 1988
	 :2008االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات :التاريخ
بأن تق ِّدم الهيئة إىل لجنة املخ ِّدرات تقريرا سنويًّا عن تنفيذ
واإلنجازات والتح ِّديات
تلك املادة .وذلك التقرير ،الذي يق ِّدم عرضاً لنتائج رصد
السالئف واملواد الكيميائية التي يكرث استخدامها يف الصنع
 :2009الوقاية األولية من تعاطي املخ ِّدرات
غري املرشوع للمخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية ،ينرش أيضاً
 :2010املخ ِّدرات والفساد
كملحق للتقرير السنوي.
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	 :2011التامسك والتفكك االجتامعيان واملخ ِّدرات غري
املرشوعة
 :2012املسؤولية املشرتكة عن املراقبة الدولية للمخ ِّدرات
 :2013العواقب االقتصادية لتعاطي املخ ِّدرات
	 :2014ات ِّباع نهج شامل ومتكامل ومتوازن يف التص ِّدي
ملشكلة املخ ِّدرات العاملية
	 :2015حامية صحة اإلنسان ورفاهه :التح ِّديات والفرص
يف مجال املراقبة الدولية للمخ ِّدرات
ويحمل الفصل األول من تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات
لعام  2016عنوان “تعاطي املخ ِّدرات لدى املرأة”.
تحليل لسري عمل النظام الدويل ملراقبة
ً
ويق ِّدم الفصل الثاين
املخ ِّدرات يستند ،يف املقام األول ،إىل معلومات ت ُطالب الحكومات

بتقدميها مبارشة إىل الهيئة ،وفقاً للمعاهدات الدولية ملراقبة
وينصب الرتكيز فيه عىل املراقبة العاملية لجميع
املخ ِّدرات.
ُّ
األنشطة املرشوعة ذات الصلة باملخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية
وكذلك للكيمياويات املستخ َدمة يف صنع تلك املخ ِّدرات عىل نحو
غري مرشوع.
ويق ِّدم الفصل الثالث عرضاً لبعض أهم التط ُّورات يف مجال
تعاطي املخ ِّدرات واالت ِّجار بها ،والتدابري التي ات َّخذتها
الحكومات لتنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات من
خالل التص ِّدي لتلك املشاكل.
ويق ِّدم الفصل الرابع عرضاً للتوصيات الرئيسية التي و َّجهتها
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 (الهيئة) 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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