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تصدير
يركِّز الفصل املواضيعي من التقرير السنوي للهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (الهيئة) لعام  2019عىل
تحسني خدمات وقاية الشباب وعالجهم من التعاطي .وقد وافق عام  2019الذكرى الثالثني إلبرام اتفاقية
حقوق الطفل .ويف املادة  33من هذه االتفاقية ،تع َّهدت الدول األطراف بأن تتَّخذ تدابري لوقاية األطفال من
االستخدام غري املرشوع للمواد املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية وملنع استخدام األطفال يف إنتاج املخ ِّدرات واالتجار
ومم يؤسف له أ َّن معدالت تعاطي مواد اإلدمان والعواقب الصحية املرتبطة به
بها بطريقة غري مرشوعةَّ .
تبلغ أعىل مستوياتها يف أوساط الشباب ،وال سيام من س ِّن  18إىل  .25وتح ِّدد االتفاقية الوحيدة للمخ ِّدرات
لسنة  ،1961بصيغتها املع َّدلة بربوتوكول سنة  ،1972واتفاقية املؤث ِّرات العقلية لسنة  ،1971التزامات عىل
األطراف باتخاذ جميع التدابري املمكنة عمل ًّيا للوقاية من االرتهان للمخ ِّدرات وعالجه .وقد أعيد تأكيدها
يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتجار غري املرشوع يف املخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية لسنة  1988والعديد
من القرارات واإلعالنات الصادرة عن لجنة املخ ِّدرات واملجلس االقتصادي واالجتامعي والجمعية العامة
يف دورتيها االستثنائيتني بشأن مشكلة املخ ِّدرات العاملية .ويهدف الفصل املواضيعي لهذا العام إىل تحسني فهم
تعقدات املشكلة ،وهو يوفِّر للدول األعضاء واملجتمع املدين سبالً للميض قُدماً يف تعزيز النمو السليم والصحي
لألطفال والشباب واألرس واملجتمعات املحلية من خالل تدابري ف َّعالة للوقاية والعالج من تعاطي املخ ِّدرات.
فحامية رفاه الشباب واجب مشرتك بيننا.
والهيئة ملتزمة مبواصلة دعم الدول األعضاء يف تحقيق األهداف املتعلقة بالصحة والرعاية يف االتفاقيات الثالث
ملراقبة املخ ِّدرات والهدف الثالث من أهداف التنمية املستدامة ،املتعلق بالصحة والرفاه .وقد عقدت الهيئة،
أثناء دورتها  ،126يف ترشين الثاين/نوفمرب  ،2019حوارا ً مفتوحاً مع الدول األعضاء من أجل مناقشة تجاربها
املبي يف تقريرها عن توافر املواد الخاضعة للمراقبة
يف العمل عىل تحقيق التقدم يف هذا الشأن وفق النهج َّ
الدولية لعام  )1(.2018غري أ َّن التحديات ال تزال قامئة؛ حيث نالحظ إفراطاً يف وصف األدوية الخاضعة للمراقبة
يف بعض البلدان من جهة ،واستمرار عدم توافرها يف الكثري من البلدان واملناطق ،من جهة أخرى .وعىل الرغم
من الزيادة اإلجاملية عىل الصعيد العاملي يف توفري األدوية الخاضعة للمراقبة للمستهلك ،فام زال انعدام
املساواة والتوازن واضحاً عىل الصعيد العاملي ،وهو يخلِّف آثارا ً صحي ًة خطري ًة عىل املرىض وأرسهم .ويتض َّمن
هذا التقرير عددا ً من التوصيات الرامية إىل معالجة هذا الخلل ،ومنها مثالً توصيات متعلقة بتوافر األدوية
املحتوية عىل مواد خاضعة للمراقبة بأسعار ميسورة ،وإذكاء الوعي يف أوساط العاملني يف امليدان الصحي
واملرىض وأرسهم ،وكبح جامح األنشطة الرتويجية التي تقوم بها الصناعة الصيدالنية للتشجيع عىل استعامل
تركيبات دوائية باهظة التكلفة ،منها مؤث ِّرات أفيونية اصطناعية .كام تقوم الهيئة بدعم الجهود الرامية إىل
تحسني توافر املواد الخاضعة للمراقبة لألغراض الطبية والعلمية من خالل النظام الدويل ألذون االسترياد
ييس التجارة الدولية يف العقاقري
والتصدير (نظام “ ،)”I2ESالذي يزداد استخدامه لدى الدول األعضاء والذي ِّ
املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية ،ومرشوع الهيئة للتعلُّم ،الذي مكَّن من تدريب  237مسؤوالً من  88بلدا ً وإقليامً.
تحسن يف إبالغ الهيئة باملعلومات املطلوبة ،ومن املفرتض أن يؤدي هذا بدوره
وبفضل هذا التدريب ،تحقَّق ُّ
إىل تيسري حصول املرىض عىل العالج الطبي لدى املستشفيات واألطباء واألدوية التي يحتاجونها.
ومن بني التحديات التي تربز من خالل عرض القضايا العاملية والتحليل اإلقليمي يف الفصل الثالث إساء ُة استعامل
املخ ِّدرات ،وصنعها واالت ِّجار بها عىل نحو غري مرشوع ،واستمرار ظهور املؤث ِّرات النفسانية الجديدة واملؤث ِّرات
األفيونية االصطناعية غري الطبية والسالئف غري املجد َولة وما يرتتَّب عليها من آثار عىل الصحة العمومية.
ومام يثري القلق بوجه خاص االتجا ُه املتنامي يف إنتاج امليثامفيتامني واالتجار به وتعاطيه يف أجزاء كثرية من العامل.
وتعمل الهيئة عىل مساعدة الحكومات يف التصدي لهذه التحديات من خالل عد ٍد من املبادرات.
((( التقدُّم املح َرز يف ضامن ُسبل الحصول عىل كميات كافية من املواد الخاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية
(.)E/INCB/2018/1/Supp.1
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فالهيئة ،من خالل مرشوعها الطويل األمد لالضطالع باألنشطة املنوطة بها مبوجب املادة  12من اتفاقية ،1988
ترصد التجارة الدولية يف السالئف الكيميائية من أجل منع الصنع غري املرشوع وتدعم التعاون الدويل
يف مجال مراقبة السالئف عن طريق نظامها لإلشعارات السابقة للتصدير باالتصال الحاسويب املبارش
(نظام “بِن أونالين”) ونظامها لإلخطار بحوادث السالئف (نظام “بيكس”) .ويتضمن تقرير الهيئة عن السالئف
مفصالً للتحديات املاثلة يف معالجة مشكلة السالئف “املح َّورة” والسالئف األولية.
لعام  )2(2019تحليالً َّ
ويف ترشين الثاين/نوفمرب  ،2019ق َّررت الهيئة أن تقرتح فرض املراقبة الدولية عىل مادة امليثيل ألفا-فينيل-
أسيتوأسيتات ( ،)MAPAوهي سليفة أولية ت ُستعمل يف صنع األمفيتامني وامليثامفيتامني بصورة غري مرشوعة.
وملساعدة السلطات الوطنية يف التصدي لظهور املؤث ِّرات النفسانية الجديدة واملؤث ِّرات األفيونية االصطناعية
غري الطبية من أجل حامية الصحة العمومية أع َّدت الهيئة األدوات التالية :مرشوع “آيون” ،ومنصة نظام
اإلخطار بالحوادث التابع له (نظام “آيونيكس”) ،ومرشوع الرشاكات العملياتية للتصدي لتوزيع املؤث ِّرات
األفيونية وبيعها غري املرشوعني (مرشوع “ )”OPIOIDSالعاملي النطاق.
وحقوق اإلنسان غري قابلة للترصف وال ميكن التفريط فيها قط .وقد أعربنا يف معرض دراسة قضية حقوق
اإلنسان العاملية ،يف الفصل الثالث ،عن قلقنا البالغ إزاء استمرار ورود أنباء عن انتهاكات جسيمة لحقوق
اإلنسان ت ُرتكب باسم مراقبة املخ ِّدرات ،رغم أ َّن االتفاقيات توفِّر للدول إمكانية تطبيق تدابري بديلة لإلدانة
والعقوبة والحبس ،مبا يف ذلك التعليم وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف املجتمع .فإذا كانت تدابري مراقبة
املخ ِّدرات التي تتخذها الدول تنتهك معايري حقوق اإلنسان املعرتف بها دول ًّيا ،فإنَّها تنتهك أيضاً االتفاقيات
الدولية ملراقبة املخ ِّدرات .والهيئة تدعو من جديد إىل وقف التصدي للجرائم ذات الصلة باملخ ِّدرات بتدابري
خارج نطاق القضاء وتحثُّ الدول التي ما زالت تط ِّبق عقوبة اإلعدام فيام يتعلق بالجرائم املتصلة باملخ ِّدرات
عىل النظر يف إلغائها.
وال تزال الهيئة تشعر بالقلق إزاء التطورات الترشيعية التي تسمح باستخدام الق َّنب ألغراض “ترفيهية”.
ففضالً عن كون هذه التطورات متثِّل انتهاكاً التفاقيات مراقبة املخ ِّدرات وااللتزامات التي تع َّهدت بها الدول
األطراف ،فإ َّن عواقبها عىل الصحة والرفاه ،وال سيام يف أوساط الشباب ،تبعث أيضاً عىل القلق الشديد.
وما زلنا نتحاور مع جميع البلدان من أجل التنفيذ الكامل لالتفاقيات الثالث ملراقبة املخ ِّدرات وتحقيق
أهدافها املتعلقة بحامية الصحة والرفاه .وتحقيقاً لهذه الغاية ،فإنَّنا نع ِّول عىل استمرار تعاون الحكومات
يف الوفاء بالتزاماتها املتعلقة بتقديم التقارير واملعلومات إىل الهيئة ،وقبول إيفاد بعثات من الهيئة لزيارتها،
واملشاركة يف أنشطة الهيئة ومشاريعها ودعمها .فبِدون تعاون الحكومات ،لن تستطيع الهيئة الوفاء بالوالية
املسندة إليها بشأن ضامن تنفيذ االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخ ِّدرات وفقاً لألهداف واملتطلبات التي
وضعتها الدول األطراف عندما وقَّعت تلك االتفاقيات.
لقد وصلنا إىل مرحلة مليئة بالتحديات يف مجال مراقبة املخ ِّدرات .فقد حقَّقنا الكثري ،غري أ َّن هناك الكثري
مم ال يزال علينا القيام به .ولذا ،ينبغي للدول أن تحرص عىل توجيه سياساتها ومامرساتها الوطنية نحو
َّ
التنفيذ الكامل لالتفاقيات الثالث ،التي انض َّمت إليها جميع الدول تقريباً ،والتي أعادت الدول األعضاء مؤ َّخرا ً
تأكيد التزامها بها ،خالل الدورة االستثنائية الثالثني للجمعية العامة بشأن مشكلة املخ ِّدرات العاملية ،املعقودة
يف عام  2016ويف اإلعالن الوزاري الذي اعتمدته لجنة املخ ِّدرات يف دورتها الثانية والستني ،يف عام .2019
وكان من دواعي رسورنا ،هذه السنة ،أن نر ِّحب بباالو باعتبارها أحدث دولة طرف يف اتفاقية األمم املتحدة
ملكافحة االتجار غري املرشوع يف املخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية لسنة .1988

((( السالئف والكيمياويات التي يكرث استخدامها يف صنع املخدِّرات واملؤث ِّرات العقلية بطريقة غري مرشوعة :تقرير الهيئة
الدولية ملراقبة املخدِّرات لعام  2019عن تنفيذ املادة  12من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتجار غري املرشوع يف املخدِّرات
واملؤث ِّرات العقلية لسنة .)E/INCB/2019/4( 1988
iv

إ َّن مجتمع األمم يواجه تحديات كثرية تؤث ِّر تأثريا ً خطريا ً عىل صحة شعوبه ورفاهها .ومن خالل التنفيذ
الكامل التفاقيات مراقبة املخ ِّدرات ،ميكن للدول األعضاء واملجتمع املدين واملجتمع الدويل ككل االستفادة
من التحسن الكبري الذي تحقَّق عىل مدى السنوات املاضية .ومن ثم ،فإنَّني أحثُّكم عىل التم ُّعن يف دراسة
توصيات الهيئة الواردة يف هذا التقرير والحرص عىل تنفيذها يف إطار من حسن النوايا .كام أ َّن الهيئة ما زالت
ملتزمة برصد مدى االمتثال التفاقيات مراقبة املخ ِّدرات وتعزيزه وتقديم الدعم للدول األعضاء يف تنفيذ
التزاماتها يف مجال مراقبة املخ ِّدرات ،ملا فيه مصلحة الجميع.
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الفصل األول
تحسين خدمات وقاية الشباب

وعالجهم من تعاطي مواد اإلدمان
 –1وفقاً ملا جاء يف تقرير املخ ِّدرات العاملي  2018الصادر
عن مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية (املكتب
املعني باملخ ِّدرات والجرمية) ،تفيد التقديرات بأ َّن أكرث من
 31مليون شخص ممن يتعاطون املخ ِّدرات يعانون من اضطرابات
ناشئة عن تعاطيها ،والعديد منهم من الشباب )3(.ولتعاطي
املخ ِّدرات آثار اقتصادية واجتامعية كبرية عىل البلدان واألرس
واملجتمعات ،وخصوصاً آثاره عىل الفرص املستقبلية املتاحة أمام
الشباب )4(.ويدعو ذلك الوضع إىل بذل جهود متجددة من أجل
دعم الوقاية من تعاطي مواد اإلدمان وعالج االضطرابات الناشئة
عنه ،مبا يف ذلك الخدمات الرامية إىل الحد من العواقب الصحية
الضارة لتعاطي املخ ِّدرات .ومن خالل الوثيقة الختامية لدورة
الجمعية العامة االستثنائية الثالثني ،املعنونة “التزامنا املشرتك
((( تستخدم األمم املتحدة مصطلحي “ ”youthو“”young people
كمصطلحني مرتادفني يف اللغة اإلنكليزية ،وتُع ِّرف مصطلح “( ”youthالشباب)
بأنَّه يعني األشخاص الذين ترتاوح أعامرهم بني  15و 24سنة ،دون اإلخالل
بالتعاريف التي تستخدمها الدول األعضاء وسائر الكيانات .ولنئ كان سن
بدء تعاطي املخدِّرات يتفق عاد ًة مع هذه الفئة العمرية ،فمن املهم بدء
التدخالت الوقائية يف مرحلة مبكرة من العمر ،ومبا يشمل مرحلة ما قبل
الوالدة ومرحلتي الطفولة املبكرة والوسطى.
((( ألغراض هذا التقرير ،يُستخدم مصطلح “الوقاية من تعاطي
املؤث ِّرات النفسانية” لإلشارة إىل الجهود الرامية إىل تجنب البدء يف تعاطي
املؤث ِّرات النفسانية أو تأخريه ،أو الحيلولة دون وقوع االضطرابات الناشئة
عن تعاطي مواد اإلدمان (تعاطي مواد اإلدمان الضارة أو االرتهان لها) إذا
كان التعاطي قد بدأ بالفعل .أما الهدف األوسع نطاقاً للوقاية ،فهو تحقيق
النمو الصحي واآلمن لألطفال والشباب حتى يتمكنوا من أن يربزوا مواهبهم
ويطلقوا طاقاتهم الكامنة ويصبحوا أعضاء مساهمني يف مجتمعاتهم املحلية
واملجتمع العام .وتسهم الوقاية الفعالة إسهاماً كبريا ً يف تحقيق تفاعل األطفال
والشباب والكبار اإليجايب مع أرسهم ومدارسهم وأماكن عملهم ومجتمعاتهم
املحلية .ويُع َّرف “العالج” بأنَّه عملية إدارة لالضطرابات الناشئة عن تعاطي
مواد اإلدمان لدى األفراد بهدف الحد من تعاطي املخدِّرات ،وعالج التوق
إليه ،وعالج االعتالالت املصاحبة له ،وتحسني صحة املصاب به ورفاهه وأدائه
االجتامعي ،والوقاية من وقوع أرضار يف املستقبل من خالل الحد من مخاطر
وقوع املضاعفات واالنتكاسات.

بالتصدي ملشكلة املخ ِّدرات العاملية ومواجهتها عىل نحو فعال”
والهدف  1من أهداف التنمية املستدامة (الحد من الفقر)،
والهدف ( 3أمناط العيش الصحية والرفاهية) ،والهدف ( 4التعليم
الجيد) ،والهدف ( 10الحد من انعدام املساواة) ،وسائر أهداف
التنمية املستدامة ،أكدت الدول األعضاء مجددا ً التزامها باعتامد
نهج متمحور حول الصحة يف التعامل مع الوقاية والعالج من
تعاطي مواد اإلدمان.
 –2وتؤكد املادة  ٣٨من االتفاقية الوحيدة للمخ ِّدرات
لسنة  )5(١٩٦١أهمية التدابري الرامية إىل الوقاية من االرتهان
للمخ ِّدرات وعالجه .وتنص تلك املادة ،بصيغتها الواردة يف اتفاقية
سنة  ،١٩٦١املع َّدلة بربوتوكول سنة  )6(،١٩٧٢واملادة  ٢٠من اتفاقية
املؤثِّرات العقلية لسنة  )7(،١٩٧١عىل أنَّه ينبغي للدول األطراف
خاصا ملنع إساءة استعامل املخ ِّدرات وأن تتَّخذ
أن تويل اهتامماً ًّ
جميع التدابري املمكنة عمل ًّيا ملنعه واالستبانة املبكِّرة لألشخاص
املتو ِّرطني يف ذلك وعالجهم وتعليمهم ومتابعة رعايتهم وإعادة
تنسق جهودها الرامية
تأهيلهم وإعادة إدماجهم يف املجتمع ،وأن ِّ
إىل تحقيق تلك الغايات.
 –3وعالوة عىل ذلك ،تنص االتفاقيتان أيضاً عىل أنَّه يتعني عىل
األطراف أن تعزز ،قدر اإلمكان ،تدريب العاملني يف مجاالت عالج
متعاطي املؤثِّرات النفسانية ومتابعة رعايتهم وإعادة تأهيلهم
وإعادة إدماجهم يف املجتمع ،وأن تساعد األشخاص الذين يتطلب
عملهم ذلك عىل اكتساب فهم ملشاكل تعاطي املخ ِّدرات.
 –4إ َّال أ َّن واضعي االتفاقيتني مل يُلزِموا باتباع نُهج أو طرائق
معينة لتحقيق هذه األهداف ،وخصوصاً بالنظر إىل اختالف
الظروف يف البلدان املختلفة .ورمبا كانوا يرون أيضاً أنَّه ستحدث
مبرور الوقت تطورات علمية تعزز فهمنا ملشكلة االرتهان
(((
(((
(((

األمم املتحدة ،مجموعة املعاهدات ،املجلد  ،520الرقم .7515
املرجع نفسه ،املجلد  ،976الرقم .14152
املرجع نفسه ،املجلد  ،1019الرقم .14956
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للمخ ِّدرات مصحوبة بإيجاد طرائق جديدة للوقاية من هذه
املشكلة وعالجها .وترتك االتفاقيتان للحكومات مسألة تحديد
“التدابري العملية” التي يتعني وضعها للوقاية من االرتهان
للمخ ِّدرات وعالجه ،ولكنهام تؤكدان أيضاً أهمية وجود عاملني
مدربني يف مجال الوقاية والعالج يتلقون مزيدا ً من التدريب كلام
ظهرت معارف ومهارات جديدة.
 –5ويف وقت صياغة االتفاقيتني ،مل يكن هناك سوى قدر
محدود من البحوث العلمية عن اآلثار الفيزيولوجية والنفسانية
املرتتبة عىل تعاطي املؤثِّرات النفسانية يف صفوف الشباب،
وعن أنجع طرائق الوقاية من هذا التعاطي وعالجه يف أوساط
توسعاً كبريا ً عىل
توسعت ُّ
الشباب .إ َّال أ َّن قاعدة املعارف هذه َّ
مدى السنوات األربعني املاضية .وتشري االسرتاتيجيات الوقائية
املستندة إىل تلك األدلة العلمية إىل السبل الفعالة للعمل مع
األرس واملدارس واملجتمعات املحلية ،وإىل تنفيذ نُهج عالجية
مصممة خصيصاً لتالئم احتياجات متعاطي مواد اإلدمان من
املراهقني .وتكفل تلك االسرتاتيجيات الوقائية لألطفال والشباب،
وال سيام أشدهم تهميشاً وفقرا ً ،فرصاً للنمو والبقاء أصحاء ساملني
يف مراحل العمر التالية واملتقدمة.
 –6وإىل جانب االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات ،أُعيد
أيضاً تأكيد أهمية حامية األطفال من إدمان املخ ِّدرات واالرتهان
لها يف املادة  33من اتفاقية حقوق الطفل )8(،التي تتعهد فيها
الدول األطراف بأن “تتَّخذ جميع التدابري املناسبة ،مبا يف ذلك
التدابري الترشيعية واإلدارية واالجتامعية والرتبوية ،لوقاية
األطفال من االستخدام غري املرشوع للمواد املخ ِّدرة واملواد
املؤث ِّرة عىل العقل ،حسبام تحددت يف املعاهدات الدولية ذات
الصلة ،وملنع استخدام األطفال يف إنتاج مثل هذه املواد بطريقة
غري مرشوعة واالتجار بها”.
 –7وإضافة إىل ذلك ،كانت رضورة التصدي لتعاطي املخ ِّدرات
واالرتهان لها ،ال سيام يف أوساط الشباب ،موضوع العديد من
القرارات واإلعالنات الصادرة عن لجنة املخ ِّدرات واملجلس
االقتصادي واالجتامعي والجمعية العامة يف دورتيها االستثنائيتني
بشأن مشكلة املخ ِّدرات العاملية ،املعقودتني يف عامي  ١٩٩٨و.٢٠١٦
 –8وركز الفصل األول من التقرير السنوي للهيئة الدولية
ملراقبة املخ ِّدرات (الهيئة) لعام  )9(٢٠٠٩عىل جهود الوقاية،
فأوجز أوجه التقدم العلمي املرتاكمة يف مجال وقاية الشباب،
وقدم التوصيات التالية:
•	ينبغي للحكومات أن تنشئ جهة وصل واضحة تُعنى
بالوقاية األولية ،وأن تضع اسرتاتيجية وطنية ملكافحة
املخ ِّدرات وإطارا ً للصحة العمومية ،وأن تبني قدرات
عىل التعاون والعمل املشرتك مع املنظامت واملؤسسات
من أجل تحقيق أهداف الوقاية.
(((

املرجع نفسه ،املجلد  ،1577الرقم .27531

((( .E/INCB/2009/1

•	ينبغي للحكومات أن تضع آليات لتحسني فهم مشكلة
تعاطي املخ ِّدرات والعوامل التي تؤثر يف تعاطيها ،وأن
تبني معارف عن أفضل املامرسات وتنرشها ،وأن ت ُقيِّم
جهودها يف مجال الوقاية األولية وت ُط ِّو َر قدرات القوى
العاملة يف هذا املجال.
•	ينبغي للمكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية أن يتعاون مع
سائر الجهات عىل وضع معايري ميكن للحكومات أن تأخذ
بها لقياس جهودها يف مجال الوقاية األولية .وعىل وجه
التحديد ،ينبغي للمكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية أن
يتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة العمل
الدولية ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
(اليونسكو) ومنظمة الصحة العاملية واملنظامت غري
الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص عىل إيجاد املوارد
الالزمة وزيادتها وتعميمها من أجل مساعدة الحكومات
عىل تحسني نوعية عملها يف مجال الوقاية األولية.
 –9ويف اآلونة األحدث عهدا ً ،تناول الفصل األول من التقرير
السنوي للهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات لعام ( )10(٢٠١٧عالج
املصابني باالضطرابات الناشئة عن تعاطي املخ ِّدرات وإعادة
تأهيلهم وإعادة إدماجهم يف املجتمع :عنارص رئيسية لخفض
الطلب عىل املخ ِّدرات) احتياجات العالج الالزمة لفئات سكانية
خاصة ،مبن فيهم املراهقون .ويف ذلك الفصل ،أُشري إىل التحديات
العديدة التي تواجه تلبية هذه االحتياجات ،وجرى التأكيد عىل
رضورة إجراء مزيد من البحوث بشأن ما يرتتب عىل األدوية
املستخدمة يف عالج البالغني من تأثري عىل األطفال واملراهقني،
وإجراء مزيد من البحوث بشأن فعالية تدخالت العالج النفساين–
االجتامعي للمراهقني.
 –10ويركز هذا الفصل من التقرير السنوي لعام  2019عىل
تعاطي املؤثِّرات النفسانية يف أوساط الشباب ،وعىل تحسني
تنفيذ خدمات الوقاية والعالج القامئة عىل أدلة ،وهو يستند إىل
االستنتاجات والتوصيات الواردة يف تقريري الهيئة السنويني
لعامي  2009و 2017ويوسع نطاقها .ويف السنوات العرش املنقضية
منذ نرش التقرير السنوي للهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات
لعام  ،2009أحرزت الحكومات تقدماً يف تنفيذ برامج الوقاية،
عتف إ َّال مؤخرا ً بأ َّن األخذ بالنتائج العلمية وتطبيقها
بيد أنَّه مل يُ َ
عىل السياسات واملامرسات ميكن أن يُحدثا فارقاً ذا شأن يف التصدي
العاملي لتعاطي مواد اإلدمان.
 –11وتلبي سلسلة من منشورات املكتب املعني باملخ ِّدرات
والجرمية عن الوقاية والعالج والرعاية وإعادة التأهيل يف مجال
املخ ِّدرات الحاجة إىل دعم الدول األعضاء يف الوفاء بالتزاماتها
املتمثلة يف “ترويج أو إعداد أو مراجعة أو تدعيم برامج فعالة
وشاملة ومتكاملة لخفض الطلب عىل املخ ِّدرات ،تستند إىل قرائن
علمية وتشمل طائفة من التدابري ،منها خدمات الوقاية األولية
(.E/INCB/2017/1 ((1
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والتدخل املبكر والعالج والرعاية وإعادة التأهيل واإلدماج يف
املجتمع وخدمات الدعم ذات الصلة” )11(.وناقش بعض هذه
املنشورات عىل وجه الخصوص املسائل املتعلقة بالتدخالت
والخدمات التي تستهدف األطفال والشباب ،مبا يف ذلك املعايري
الدولية للوقاية من تعاطي املخ ِّدرات (International Standards
 )on Drug Use Preventionالتي أصدرها املكتب ونُرشت ألول
مرة يف عام  2013ونُقحت باالشرتاك مع منظمة الصحة العاملية يف
عام 2018؛ واملعايري الدولية لعالج اضطرابات تعاطي املخ ِّدرات
لعام 2017؛ والكت ِّيب العارش املعنون السياسات واملامرسات الج ِّيدة:
تدابري التص ِّدي يف قطاع التعليم لتعاطي الكحول والتبغ واملخ ِّدرات
(Booklet 10: Education Sector Responses to the Use of
Alcohol, Tobacco and Drugs of the Good Policy and
 ،)Practiceمن سلسلة التثقيف الصحي ،الذي نرشته اليونسكو
ومنظمة الصحة العاملية واملكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية
يف عام  .2017وتعكس تلك املنشورات الحالة الراهنة للبحوث
واألدلة املتوافرة يف تلك املجاالت ،لكن سيتطلب األمر تحديثها
مع ظهور أدلة إضافية يف املستقبل.
 –12وعىل الرغم من وجود وعي واهتامم واسعي النطاق
يف كثري من األحيان لدى صناع السياسات وعامة الناس بشأن
تعاطي مواد اإلدمان ،وال سيام تعاطي مواد اإلدمان يف أوساط
الشباب ،فقد ال يكون هناك وعي مبا هو متاح حال ًّيا من
اسرتاتيجيات الوقاية والعالج القامئة عىل أدلة للتدخل الفعال
يف أي وقت ملنع البدء يف تعاطي مواد اإلدمان والتامدي فيه،
وكذلك بنوع العالج الذي ميكن تقدميه ملن يحتاجون إليه .ويجري
حال ًّيا تنفيذ هذه االسرتاتيجيات الفعالة ،التي هي نتائج أكرث من
 30سنة من البحوث واالختبارات امليدانية ،يف أجزاء مختلفة
من العامل .ومن املهم أن يعرتف الخرباء الحكوميون واملجتمع
املدين بهذه االسرتاتيجيات وأن يضعوا سياسات تجسد أكرث السبل
فعالية يف دعم وتقديم خدمات قامئة عىل األدلة لوقاية الشباب
وعالجهم من تعاطي مواد اإلدمان.
 –13ويف كثري من البلدان ،أُويل اهتامم كبري ملسألة تعاطي
مواد اإلدمان يف أوساط الشباب ،وهذا االهتامم ميكن أن يولِّد
انطباعاً خاطئاً لدى الشباب أنفسهم بأ َّن تعاطي مواد اإلدمان أمر
طبيعي — أي أ َّن “الكل يفعل ذلك” .فعىل سبيل املثال ،قد يؤدي
ما اعتُ ِمد مؤخرا ً من ترشيعات تؤيد استخدام الق َّنب ألغراض طبية —
وحديثاً ألغراض غري طبية أو “ترويحية” — يف بعض البلدان ،وإباحة
تعاطي الق َّنب يف بعض البلدان األخرى وسهولة الحصول عىل عدد
من املؤثِّرات النفسانية إىل تقليل ما يتصوره الشباب من مخاطر
تتعلق بالعواقب االجتامعية أو الوجدانية أو البدنية لتعاطي مواد
( ((1اإلعالن السيايس وخطة العمل بشأن التعاون الدويل صوب
اسرتاتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدِّرات العاملية (انظر
تقرير لجنة املخدِّرات عن أعامل دورتها الثانية والخمسني (،)E/2009/28
الفصل األول ،القسم جيم).
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اإلدمان )12(.وتوجد أدلة عىل أ َّن هذه التصورات الخاطئة ميكن أن
تؤدي إىل بدء التعاطي يف أوساط الشباب )13(.وقد تعلمت الحكومات
واملجتمع من تاريخ تعاطي التبغ مدى أهمية حامية األطفال
والشباب من البدء يف تعاطي هذه املؤثِّرات النفسانية من خالل
تنفيذ تدخالت وسياسات وقائية قامئة عىل أدلة.
 –14وعىل الرغم من هذه الشواغل ،تبني البحوث املتاحة أ َّن
تعاطي مواد اإلدمان لدى عامة السكان ،عىل نطاق العامل ،ليس منترشا ً
يف الواقع مثلام يبدو للوهلة األوىل .فعىل سبيل املثال ،تُظهر البيانات
الوبائية الدولية املتاحة أ َّن غالبية (أكرث من  80يف املائة) الشباب
(دون  24سنة) ال يتعاطون أي مواد خاضعة للمراقبة )14(.ومع ذلك،
توجد أيضاً أدلة عىل أ َّن بعض الشباب معرضون بشكل خاص للخطر
بسبب الفقر والظروف االجتامعية القاسية .وقد أثبتت تدابري الوقاية
والعالج من تعاطي املخ ِّدرات التي تستند إىل األدلة وتستهدف
الشباب أنَّها ذات أثر عىل تعاطي مواد اإلدمان واالضطرابات
الناشئة عنه والعواقب الصحية واالجتامعية املرتتبة عليه ،عالوة
عىل العدوانية وعنف الشباب ،وكذلك عىل إساءة معاملة األطفال
يف حالة التدريب عىل املهارات األرسية .ولذلك ،يرد تكليف قوي
باتخاذ تدابري قامئة عىل األدلة يف مجايل الوقاية والعالج يف عدة غايات
من الغايات املندرجة تحت أهداف التنمية املستدامة ،وال سيام
الغاية  5–3املتعلقة بتعزيز الوقاية والعالج من تعاطي مواد اإلدمان،
بل كذلك الغاية  3–3املتعلقة بوضع نهاية لوباء األيدز ومكافحة
التهاب الكبد ،والغاية  4–3التي تشمل تعزيز الصحة والسالمة
العقليتني ،والغاية  1–16املتعلقة بالحد بقدر كبري من جميع أشكال
العنف ،والغاية  2–16املتعلقة بإنهاء جميع أشكال العنف ضد
األطفال .وإضاف ًة إىل ذلك ،تساهم تدابري الوقاية والعالج من تعاطي
مواد اإلدمان القامئة عىل األدلة يف الحد من الفقر (الهدف  1من
أهداف التنمية املستدامة) ،والحد من انعدام املساواة بني الجنسني
وانعدام املساواة االجتامعية واالقتصادية (الهدفان  5و ،)10عالوة
عىل املساهمة يف جعل املدن آمنة وقادرة عىل الصمود (الهدف .)11
 –15وتناول التقريران السنويان للهيئة لعامي  2009و2017
أوجه التقدم العلمي املحرز حتى اآلن يف الوقاية والعالج من
االضطرابات الناشئة عن تعاطي مواد اإلدمان .ويقدم هذا الفصل
معلومات مح َّدثة عن أوجه التقدم املذكورة وما نجم عنها من
(Charlotte Skoglund and others, “Public opinion on alcohol ((1
consumption and intoxication at Swedish professional football events”,
Substance Abuse Treatment and Prevention Policy, vol. 12, No. 21
(May 2017); Tina Van Havere and others, “Drug use and nightlife: more
than just dance music”, Substance Abuse Treatment and Prevention
).Policy, vol. 6, No. 18 (July 2011
(Sarah-Jeanne Salvy and others, “Proximal and distal social ((1
influence on alcohol consumption and marijuana use among middle
school adolescents”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 144 (November
2014), pp. 93–101; Megan S. Schuler and others, “Relative influence
of perceived peer and family substance use on adolescent alcohol,
cigarette, and marijuana use across middle and high school”, Addictive
.Behaviors, vol. 88 (January 2019), pp. 99–105

( ((1تقرير املخدِّرات العاملي ( 2018منشورات األمم املتحدة).
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تحسن يف فهم تعاطي املؤث ِّرات النفسانية يف أوساط الشباب
وطبيعة ذلك التعاطي ومداه ،وكيف ميكن للتعاطي األويل أثناء
املراهقة أن يؤدي إىل ارتهان ملواد اإلدمان وإىل االضطرابات
الناشئة عنه ،كام يقدم ،عىل وجه الخصوص ،معلومات مح َّدثة
عن اسرتاتيجيات الوقاية والعالج الفعالة التي توصل إليها العلم
للتصدي لتعاطي املخ ِّدرات واضطراباته يف أوساط الشباب.
 –16وتجدر اإلشارة إىل عدة أمور مهمة ،هي:
•	توافر بيانات وبائية دولية أفضل تعزز فهم الشواغل
املتعلقة بتعاطي مواد اإلدمان يف أوساط املراهقني
والشباب ،ال سيام الذين ترتاوح أعامرهم بني 15
و 24سنة ،وتعزز فهمنا له
• تحديد مجال عمل علم الوقاية وإمكانات تطبيقه عمليًّا
•	إرساء تصور جديد للعوامل املسببة لتعاطي مواد اإلدمان
والقابلية لالنتقال من طور التعاطي إىل طور اإلصابة
باالضطرابات الناشئة عنه
•	وضع إطار جديد لجهود الوقاية من تعاطي مواد
اإلدمان يف سياق الصحة العمومية بغرض إدراج تدخالت
وقائية تتناسب مع مستوى املخاطر والضعف حيالها
(أي التدخالت العامة والتدخالت االنتقائية والتدخالت
املوجهة) ،وتلبي االحتياجات العالجية للشباب الذين
يحتاجون إىل مجموعة خدمات مختلفة عن تلك التي
يحتاج إليها البالغون
املعايري الدولية للوقاية من تعاطي املخ ِّدرات التي وضعها
• 	
املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية ومنظمة الصحة
العاملية (الطبعة الثانية املنقحة )2018 ،واملعايري الدولية
لعالج اضطرابات تعاطي املخ ِّدرات ( )2017املذكورة
أعاله ،اللتان تقدمان ملخصاً للمؤلفات البحثية وعرضاً
للمبادئ واالسرتاتيجيات الوقائية والعالجية القامئة عىل
أدلة ،مبا يف ذلك عنارص منظومة وطنية لخدمات الوقاية
والعالج من املخ ِّدرات
األبعاد الوبائية لتعاطي املؤثِّرات النفسانية
يف أوساط الشباب
 –17تختلف اتجاهات تعاطي مواد اإلدمان وأمناطه اختالفاً كبريا ً
بوجه عام ،وال سيام بالنسبة للشباب ،من منطقة إىل أخرى تبعاً
الختالف املشاكل والظروف الثقافية واالجتامعية السائدة .فعىل
سبيل املثال ،يرتفع معدل انتشار تعاطي املنشِّ طات األمفيتامينية يف
آسيا ،أما يف أمريكا الالتينية ،فينترش تعاطي عجينة الكوكا والكوكايني
عىل نطاق واسع ،إضافة إىل الق َّنب .وكذلك ،هناك اختالفات كبرية
بني أمريكا الشاملية وأوروبا يف أمناط تعاطي مواد اإلدمان.
 –18وترد أحدث البيانات الوبائية املتاحة عن تعاطي مواد
اإلدمان يف أوساط الشباب (الذين ترتاوح أعامرهم بني 15
و 24سنة) يف تقرير املخ ِّدرات العاملي  ،2018الصادر عن املكتب

املعني باملخ ِّدرات والجرمية الذي يقدم يف الكتيب الرابع منه ،املتعلق
باملخ ِّدرات والسن ،استنتاجات رئيسية تتعلق بالشباب ،هي:
• أ َّن معدالت تعاطي مواد اإلدمان والعواقب الصحية
املرتبطة به تكونان يف أعىل مستوياتهام يف أوساط الشباب
(وبخاصة الذين ترتاوح أعامرهم بني  18و 25سنة).
•	أ َّن من الصعب الحصول عىل تقديرات عاملية ملعدالت
تعاطي مواد اإلدمان لدى الشباب الذين تقل أعامرهم
عن  18سنة نظرا ً ملحدودية عدد الدراسات االستقصائية
التي أجريت يف بعض املناطق ،وبسبب اختالف طرائق
قياس االنتشار وتصنيف الفئات العمرية املستخدمة
يف مختلف الدراسات االستقصائية املتاحة.
•	بوجه عام ،تَ َب َّي أ َّن معدالت التعاطي لدى الذكور أعىل
منها لدى اإلناث ،وإن لوحظ أ َّن الفارق بني الجنسني يقل
شيئاً فشيئاً يف بعض املناطق.
•	أ َّن تعاطي الق َّنب واسع االنتشار يف صفوف الشباب.
واستنادا ً إىل بيانات مستمدة من  130بلدا ً ،تشري
التقديرات العاملية لتعاطي الق َّنب يف عام ،2016
الصادرة عن املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،إىل
أ َّن  13.8مليون شخص ،أو  5.6يف املائة من الشباب
من سن  15و ،16قد تعاطوا الق َّنب مرة واحدة عىل
األقل يف السنة السابقة إلجراء الدراسة االستقصائية.
ففي أوقيانوسيا ،بلغ معدل االنتشار يف العام السابق
يف تلك الفئة العمرية  11.4يف املائة؛ ويف القارة
األمريكية 11.6 ،يف املائة؛ ويف أفريقيا 6.6 ،يف املائة؛
ويف أوروبا 13.9 ،يف املائة؛ ويف آسيا 2.7 ،يف املائة.
•	عىل الرغم من صعوبة جمع ومواءمة البيانات املتعلقة
بأسباب الوفاة يف مختلف البلدان ،فإ َّن التقديرات الصحية
العاملية لعام  2015الصادرة عن منظمة الصحة العاملية
تبني أ َّن وفيات الشباب من سن  15إىل  29الناشئة عن
جميع األسباب ال تشكل سوى  4.8يف املائة من مجموع
الوفيات يف عام  ،2015بينام كان نصيب تلك الفئة العمرية
 23.1يف املائة من مجموع الوفيات التي تعزى إىل
()15
االضطرابات الناشئة عن تعاطي العقاقري يف ذلك العام.
•	نظرا ً لخواص مفعول هذه املؤثِّرات النفسانية داخل
الجسم والخواص الفيزيولوجية ألدمغة الشباب وهي
يف طور النمو ،يصبح التعاطي يف نهاية املطاف مدفوعاً
بالرغبة يف االستمتاع مبفعول املؤثِّرات النفسانية ،بغض
النظر عن العوامل االجتامعية والنفسانية التي تسببت
أص ًال يف بدء التعاطي والتعاطي املبكر.
•	أ َّن الدروب التي تسوق الشباب إىل تعاطي مواد اإلدمان
تتسم بالتعقُّد .فثمة عوامل كثرية تؤدي دورا ً يف التدرج
من تعاطي مواد اإلدمان إىل مرحلة االضطرابات الناشئة
(WHO, Global Health Estimates 2015: Deaths by Cause, Age and ((1
).Sex and by Country and Region, 2000–2015 (Geneva, 2016
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عن تعاطيها .وعىل الرغم من أ َّن كثريين ممن يبدأون
يف تعاطي املؤثِّرات النفسانية يتوقفون يف نهاية املطاف عن
التعاطي ،فإ َّن األضعف بينهم ،بسبب عوامل فيزيولوجية
واجتامعية ووجدانية وتطورية ،قد ينتقلون إىل تعاطي
مواد إدمان متعددة و/أو زيادة وترية التعاطي.
•	أ َّن الكثري من الشباب ينخرطون يف أنشطة سلسلة عرض
املخ ِّدرات ألسباب منها الفقر وانعدام فرص تحسني
أحوالهم االجتامعية واالقتصادية .وهذا االنخراط
يعرضهم لخطر االنزالق إىل ارتكاب سلوكيات إجرامية
وأفعال عنف ،وللحبس والوفاة قبل األوان.
 –19وميثل سن البدء يف تعاطي مواد اإلدمان مدعاة قلق بالغ
عىل الصعيد العاملي ،إذ تبني البحوث أنَّه كلام كان سن البدء
يف التعاطي أصغر ،زاد احتامل حدوث اضطرابات ناشئة عن تعاطي
مواد اإلدمان نظرا ً ملا ت ُحدثه هذه املواد من تأثريات عىل الدماغ
النامي )16(.وقدمت ديغينهارت وآخرون( )17مقارنات لسن
البدء يف تعاطي الكحول والتبغ والق َّنب والكوكايني يف البلدان
الـ  17التي شاركت يف مبادرة االستقصاء العاملي للصحة العقلية.
ويبني املؤلفون أ َّن متوسط السن الوسطية للبدء يف تعاطي مواد
اإلدمان هذه متشابه يف تلك البلدان 19–16 :سنة للكحول والتبغ،
و 19–18سنة للق َّنب ،و 24–21سنة للكوكايني .وتدل املعلومات
املتوفرة عىل رضورة استهداف األطفال واملراهقني قبل بلوغ سن
التعاطي األول بفرتة طويلة عن طريق تدخالت وسياسات وقائية
قامئة عىل أدلة.
 –20وتدل دراسات طوالنية تت َّبعت األطفال حتى مرحلة البلوغ
عىل أنَّه كلام كان سن البدء يف تعاطي الكحول والتبغ والق َّنب أصغر،
زاد احتامل تعاطي عقاقري مثل األفيونيات والكوكايني )18(.وقد درست
بحوث وبائية ومختربية هذه العالقة وبينت أ َّن هناك عوامل جينية
()19
وبيولوجية واجتامعية مرتبطة بهذا التحول.
( ((1املرجع نفسه.

(Louisa Degenhardt and others, “Toward a global view of ((1
alcohol, tobacco, cannabis, and cocaine use: findings from the WHO
).World Mental Health Surveys”, PLoS Medicine, vol. 5, No. 7 (July 2008
(Denise Kandel, “Stages in adolescent involvement in drug ((1
use”, Science, vol. 190, No. 4217 (November 1975), pp. 912–914. Michael
T. Lynskey and others, “Escalation of drug use in early-onset cannabis
users vs. co-twin controls”, Journal of the American Medical Association,
.vol. 289, No. 4 (January 2003), pp. 427–433
(Arpana Agrawal, Carol A. Prescott and Kenneth S. Kendler, ((1
“Forms of cannabis and cocaine: a twin study”, American Journal of
Medical Genetics, Part B Neuropsychiatric Genetics, vol. 129B, No. 1
(May 2004), pp. 125–128; Denise Kandel and Eric Kandel, “The gateway
hypothesis of substance abuse: developmental, biological and societal
perspectives”, Acta Paediatrica, vol. 104, No. 2 (February 2015),
pp. 130–137; Stephen Nkansah-Amankra and Mark Minelli, “‘Gateway
hypothesis’ and early drug use: additional findings from tracking a
population-based sample of adolescents to adulthood”, Preventive
Medicine Reports, vol. 4 (May 2016), pp. 134–141; and Michael M.
Vanyukov and others, “Common liability to addiction and ‘gateway
hypothesis’”: theoretical, empirical and evolutionary perspective, Drug
.and Alcohol Dependence, vol. 123, Suppl. 1 (June 2012), pp. S3–S17
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 –21وتدل البحوث عىل أ َّن املراهقني يبدأون يف تعاطي الكحول
والتبغ والق َّنب بسبب تصوراتهم اإليجابية عن مواد اإلدمان
يف ضوء توافرها والقبول االجتامعي أو الطابع املعياري لتعاطيها،
وقلة وعيهم باملخاطر املرتبطة بتعاطي مواد اإلدمان )20(.وتعالج
التدخالت الوقائية الفعالة تلك التصورات الخاطئة لدى املراهقني.
فالتدخالت ،التي تغري تصوراتهم الخاطئة بشأن تعاطي مواد
اإلدمان ،وال سيام تصورهم لطابعه املعياري ،ترتبط بتحقيق
()21
نتائج إيجابية.
 –22والشباب املنتمون إىل أرس ذات مركز اجتامعي–اقتصادي
رفيع يجربون الق َّنب (بشكل عريض) أكرث من الشبان ذوي
املركز االجتامعي–االقتصادي األدىن .ومع ذلك ،تكون مخاطر
ظهور اضطرابات ناشئة عن تعاطي الق َّنب أكرث ارتباطاً باملركز
االجتامعي–االقتصادي األدىن ،والتحصيل الدرايس األقل ،والترسب
من الدراسة يف مراحل مبكرة ،وذلك أل َّن الشباب املنتمني إىل
األرس ذات املركز االجتامعي–االقتصادي الرفيع لديهم قدر
أوفر من املوارد االجتامعية الثقافية ،التي متكنهم من ضبط
()22
وتنظيم استهالكهم.
 –23وت ُربز األدلة القوية عىل وجود صلة بني تعاطي الكحول
والتبغ وتعاطي املؤثِّرات النفسانية األخرى ،التي تشكل الشاغل
الرئييس لالتفاقيات الدولية ،أ َّن هناك أيضاً حاجة إىل التصدي
لتعاطي التبغ والكحول يف سياق تنفيذ برامج الوقاية من تعاطي
مواد اإلدمان.
 –24وقد يكون األثر الناجم عىل األطفال نتيجة لتعاطي والديهم
مواد إدمان أثرا ً ذا شأن ،وميكن أن يسبب اعتالالً وجدان ًّيا وجسديًّا
طويل األمد لدى األطفال يتجىل يف بداية مرحلة البلوغ .وهذه
اآلثار تشمل اآلثار الصحية املبارشة لتعاطي األم مواد إدمان أثناء
(Lloyd D. Johnston and others, Monitoring the Future ((2
National Survey Results on Drug Use, 1975–2012, vol. I: Secondary
School Students (Ann Arbor, Institute for Social Research, University
of Michigan, 2013); Katherine M. Keyes and others, “The social norms
of birth cohorts and adolescent marijuana use in the United States,
;1976–2007, Addiction, vol. 106, No. 10 (October 2011), pp. 1790–1800
and Yvonne M. Terry-McElrath and others, “Risk is still relevant:
time-varying associations between perceived risk and marijuana use
among US 12th grade students from 1991 to 2016”, Addictive Behaviors,
.vol. 74 (November 2017), pp. 13–19
(Kenneth W. Griffin and Gilbert J. Botvin, “Evidence-based ((2
interventions for preventing substance use disorders in adolescents”, Child
and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, vol. 19, No. 3 (July
2010), pp. 505–526; Li C. Liu, Brian R. Flay and Aban Aya Investigators,
“Evaluating mediation in longitudinal multivariate data: mediation effects
for the Aban Aya Youth Project Drug Prevention Program”, Prevention
Science, vol. 10, No. 3 (September 2009), pp. 197–207; and Catherine J.
Lillehoj, Linda Trudeau and Richard Spoth, “Longitudinal modeling of
adolescent normative beliefs and substance initiation”, Journal of Alcohol
).and Drug Education, vol. 49, No. 2 (June 2005
(François Beck, Romain Guignard and Jean-Baptiste Richard, ((2
“Actualités épidémiologiques du cannabis”, La Revue du Practicien,
.vol. 63, No. 10 (December 2013), pp. 1420–1424
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 وأوجزت.اإلدمان والتد ُّرج نحو االنغامس يف تعاطيها بدرجة أعمق
 وترسم الدراسة. هذه النتائج،1993 و1992  نرشتا يف عامي،دراستان
) الخطوط العريضة30(،)1992(  التي أجراها هوكِنز وآخران،األوىل
للمخاطر املرتبطة ببدء تعاطي مواد اإلدمان؛ ومن ضمن تلك املخاطر
كل من العوامل الظرفية (مثل القوانني والقواعد املؤاتية لسلوكيات
ٌّ
 والحرمان االقتصادي، وتوافر مواد اإلدمان،تعاطي مواد اإلدمان
 والعيش يف بيئات تسودها الفوىض والعشوائية) والعوامل،الشديد
 وتاريخ األرسة،الفردية والشخصية (مثل الخصائص الفيزيولوجية
، واملواقف تجاه تعاطي مواد اإلدمان،يف تعاطي مواد اإلدمان
، والنزاعات األرسية،عدم اتساق إدارة شؤون األرسة/وسوء
 وتشري الدراسة األخرى التي أعدها.)وضعف الروابط األرسية
،) إىل أنَّه عىل الرغم من أهمية دور العوامل الظرفية31(غالنتس وبيكنز
، فإ َّن العوامل الفردية والشخصية،يف بدء تعاطي مواد اإلدمان
 هي التي ث َ ُبت أ َّن،ال سيام العوامل الفيزيولوجية والعصبية والجينية
.لها تأثريا ً أكرب يف التدرج إىل إساءة استعامل مواد اإلدمان

 ومتالزمة تأثري تناول، مبا فيها انخفاض الوزن عند الوالدة،الحمل
) ومشاكل الجهاز التنفيس الناجمة عن23(،الكحول عىل الجنني
)25(
) وازدياد إساءة معاملة األطفال وإهاملهم24(التدخني غري املبارش
)27(
،) ومشاكل طويلة األمد تتعلق بالنمو26(ومشاكل صحية أخرى
) وهذه28(.وكذلك ازدياد احتامل تعاطي مواد اإلدمان لدى األطفال
اآلثار بعيدة املدى ولها تداعيات اجتامعية واقتصادية يف جميع
 ففيام يتعلق بهذه الفئات العمرية — مرحلة،) ومن ثم29(.البلدان
الطفولة املبكرة حتى املراهقة املتأخرة — من املهم عدم االكتفاء
مبعالجة اآلثار الناجمة عن تعاطي الطفل أو املراهق نفسه ملواد
 بل وأيضاً معالجة اآلثار الناجمة عن تعاطي،اإلدمان فحسب
، التي ميكن أن تلحق رضرا ً باألطفال واملراهقني،األرسة/الوالدين
.الذين يتعاطون مواد اإلدمان والذين ال يتعاطونها عىل السواء

– وانتهت دراستان أحدث عهدا ً إىل أ َّن العوامل الجينية26
مسؤولة عن قسم كبري من احتامل تعرض الشخص لخطر
 مبا يف ذلك تأثريات البيئة عىل التعبري الجيني والوظيفة،االرتهان
 خلصت دراسة أجريت مؤخرا ً إىل أ َّن،) فعىل سبيل املثال32(.الجينية
)33(
.تعاطي الق َّنب والكحول يتأثر فيام يبدو بعوامل جينية مشرتكة
مهم يف تعرض الفرد لخطر
ًّ ً فثمة خصائص جينية معينة تؤدي دورا
تبي أ َّن التدخالت
َّ  وقد.تعاطي مواد اإلدمان والتدرج نحو االرتهان لها
 الذين لديهم استعداد جيني مسبق،الوقائية املصممة خصيصاً لألفراد
 أثبتت فعاليتها يف تغيري مسارات،للتعرض لخطر تعاطي املخ ِّدرات
)34(
.تعاطي هؤالء األفراد مواد اإلدمان وتحسني مصائرهم

– م َّهدت البحوث الوبائية التي أجريت يف سبعينيات القرن25
املايض السبيل إىل فهم العوامل املحددة للبدء يف تعاطي مواد

– وأظهرت البحوث أ َّن البدء يف تعاطي بعض مواد اإلدمان27
) فثمة أدلة عىل أرجحية35(.ال يؤدي دامئاً إىل إساءة استعاملها
إقالع األفراد بصورة تلقائية عن تعاطي مواد إدمان مثل الكحول
David J. Hawkins, Richard F. Catalano and Janet Y. Miller, “Risk ((3(
and protective factors for alcohol and other drug problems in adolescence
and early adulthood: implications for substance abuse prevention”,
.Psychological Bulletin, vol. 112, No. 1 (July 1992), pp. 64–105
Meyer D. Glantz and Roy W. Pickens, “Vulnerability to drug ((3(
abuse: introduction and overview”, in Vulnerability to Drug Abuse,
Meyer D. Glantz and Roy W. Pickens, eds. (Washington, D.C., American
.Psychological Association, 1993), pp. 1–14
Carolyn E. Sartor and others, “Common genetic contributions ((3(
to alcohol and cannabis use and dependence symptomatology”,
Alcoholism: Clinical and Experimental Research, vol. 34, No. 3
.(March 2010), pp. 545–554

.(( املرجع نفسه3(

Gene H. Brody and others, “Differential sensitivity to prevention ((3(
programming: a dopaminergic polymorphism-enhanced prevention effect
on protective parenting and adolescent substance use”. Health Psychology,
.vol. 33, No. 2 (February 2014), pp. 182–191
Jerald G. Bachman and others, The Decline of Substance Use ((3(
in Young Adulthood: Changes in Social Activities, Roles, and Beliefs
.(East Sussex, United Kingdom, Psychology Press, 2014)

فهم التد ُّرج من التعاطي إىل إساءة االستعمال

Sylvia Roozen and others, “Worldwide prevalence of fetal ((2(
alcohol spectrum disorders: a systematic literature review including
meta-analysis”, Alcoholism: Clinical and Experimental Research, vol. 40,
No. 1 (June 2016), pp. 18–32; and Thitinart Sithisarn, Don T. Granger
and Henrietta S. Bada, “Consequences of prenatal substance use”,
International Journal of Adolescent Medicine and Health, vol. 24, No. 2
.(December 2012), pp. 105–112
United States, Department of Health and Human Services, The ((2(
Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke: A Report
.of the Surgeon General (Atlanta, Georgia, 2006)
Brad Donohue and others, “Contribution of illicit/non ((2(
prescribed marijuana and hard-drug use to child abuse and neglect
potential while considering social desirability”, British Journal of Social
.Work, vol. 49, No. 1 (January 2019), pp. 77–95
Tessa L. Crume and others, “Cannabis use during the perinatal ((2(
period in a State with legalized recreational and medical marijuana: the
association between maternal characteristics, breastfeeding patterns, and
.neonatal outcome”, Journal of Pediatrics, vol. 197 (June 2018), pp. 90–96
Peter A. Fried, “Conceptual issues in behavioral teratology ((2(
and their application in determining long-term sequelae of prenatal
marihuana exposure”, Journal of Child Psychology and Psychiatry, vol. 43,
.No. 1 (March 2002), pp. 81–102
Pamela C. Griesler and others, “Nonmedical prescription ((2(
opioid use by parents and adolescents in the US”, Pediatrics, vol. 143,
No. 3 (March 2019); Kimberly L. Henry, “Fathers’ alcohol and cannabis
use disorder and early onset of drug use by their children”, Journal of
Studies of Alcohol and Drugs, vol. 78, No. 3 (May 2017), pp. 458–462;
and Shulamith Straussner and Christine Fewell, “A review of recent
literature on the impact of parental substance use disorders on children
and provision of effective services”, Current Opinion in Psychiatry, vol. 31,
.No. 4 (July 2018), pp. 363–367
Henrick Harwood, Douglas Fountain and Gina Livermore, ((2(
The Economic Costs of Alcohol and Drug Abuse in the United States, 1992
(Rockville, Maryland, National Institute on Drug Abuse and National
.Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 1998)
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الشكل األول -نموذج القابلية للتعاطي أو الضعف تجاهه
بيانات املستوى
الكلي

الخصائص
الشخصية

املعتقدات،
واملواقف ،والنية،
والسلوكيات

بيانات املستوى
الجزئي

• الفقر
• البيئة االجتماعية
• البيئة املادية

• األرسة
• األقران
• املدرسة
• مكان العمل

• عوامل جينية
• عوامل مزاجية
• عوامل فيزيولوجية

املصدرZili Sloboda, “School-based prevention: evolution of evidence-based strategies”, in Adolescent Substance Abuse: Evidence-Based Approaches to Prevention :
).and Treatment, Carl G. Leukefeld and Thomas P. Gullotta, eds. (New York, Springer, 2018

والكوكايني والهريوين واألمفيتامينات ،التي قد تكون لها آثار بدنية
ونفسانية سلبية فورية أشد من التبغ أو الق َّنب )36(.ومن الناحية
النظرية ،ميكن أن تكون هناك ،يف أي وقت ويف املنطقة الجغرافية
()37
نفسها ،أربع فئات متاميزة فيام يخص تعاطي مواد اإلدمان:
•	املمتنعون الحازمون ،الذين يلتزمون بعدم تعاطي أي
مادة من املؤثِّرات النفسانية
•	املمتنعون الضعفاء ،الذين قد ال يتعاطون يف الوقت
الحارض أي مادة من املؤثِّرات النفسانية ،ولكنهم
قد يبدأون يف التعاطي ألسباب نفسية أو اجتامعية
أو وجدانية
•	املتعاطون املبتدئون ،الذين رمبا يكونون قد بدأوا يف
تعاطي مادة واحدة أو أكرث من املؤثِّرات النفسانية وقد
يعانون أو ال يعانون من عواقب سلبية لهذا التعاطي
•	املتعاطون املتقدمون يف مرحلة تعاطي املواد ،الذين
تجاوزوا مرحلة بدء تعاطي مواد اإلدمان ويعانون
أو ال يعانون من عواقب صحية أو اجتامعية
 –28وتشري هذه املالحظات املنبثقة عن الدراسات املذكورة
أعاله إىل أ َّن هناك حاجة إىل طائفة من خدمات الوقاية والعالج
(G. Bischof and others, “Factors influencing remission from ((3
alcohol dependence without formal help in a representative population
sample”, Addiction, vol. 96, No. 9 (September 2001), pp. 1327–1336 and
Linda C. Sobell Timothy P. Ellingstad and Mark B. Sobell, “Natural
recovery from alcohol and drug problems: methodological review of the
research with suggestions for future directions”, Addiction, vol. 95, No. 5
.(May 2002), pp. 749–764
(William D. Crano and others, “The at-risk adolescent ((3
marijuana nonuser: expanding the standard distinction”, Prevention
.Science, vol. 9, No. 2 (June 2008), pp. 129–137

املتكاملة داخل املجتمعات املحلية من أجل تلبية احتياجات
السكان املحددة.
 –29وتندرج غالبية األطفال واملراهقني يف واحدة من الفئات
الثالث األوىل .وحسبام هو مشار إليه أدناه ،تتطلب كل فئة من
هذه الفئات أشكاالً معين ًة من التدخالت الوقائية والعالجية
القامئة عىل أدلة.
 –30ومير جميع البرش مبراحل منو متدرجة لها مؤرشات
عمرية مشرتكة بينهم صوب التحول إىل أفراد أصحاء منتجني
يف املجتمع .واجتياز كل مرحلة وفق تلك املؤرشات أمر ميكن أن
تعززه أو تعوقه السامت الفردية ،عالوة عىل العوامل القريبة
من الفرد من قبيل الوالدين واألرسة واملدرسة ،والعوامل
البعيدة منه من قبيل األوضاع االقتصادية واالجتامعية ووسائط
اإلعالم ووسائل التواصل االجتامعي والسياسات الوطنية.
وقد أفضت البحوث ،التي أجريت عن العوامل الجينية والبدنية
والبيئية وتفاعالتها من أجل تحديد مدى القابلية لتعاطي
مواد اإلدمان واتباع سلوكيات أخرى من هذا القبيل ،إىل إعادة
صوغ مفهوم عوامل الخطر والحامية عىل نحو ميكن أن يحسن نظم
()38
تقديم وتنفيذ خدمات الوقاية والعالج لألطفال واملراهقني.
مبسط.
 –31ويبني الشكل األول هذا املنظور الجديد يف شكل َّ
ويساعد الشكل عىل توضيح مفهوم القابلية للتعاطي أو الضعف
تجاهه وتحسني فهم معنى الخطر والحامية كميدانني للتفاعل بني
الرتكيبة البدنية والنفسانية والجينية للفرد من جهة ،والتأثريات
(Zili Sloboda, Meyer D. Glantz and Ralph E. Tarter, “Revisiting ((3
the concepts of risk and protective factors for understanding the
etiology and development of substance use and substance use disorders:
implications for prevention”, Substance Use and Misuse, vol. 47, Nos. 8
.and 9 (June 2012), pp. 1–19
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الواقعة عىل النمو البدين واإلدرايك والوجداين واالجتامعي لذلك
الفرد :الوالدان واألرسة واملدرسة واملنظامت الدينية واألقران
ومكان العمل واملجتمعات املحلية املتامسكة مقابل املجتمعات
األكرث تباعدا ً ،من جهة أخرى.
 –32ويوضح اإلطار املبني يف الشكل األول العوامل التي تنطوي
عليها عمليات تحفيز اإلنسان وتغيريه .وهو يبني كيف تتفاعل
مختلف املستويات البيئية والخصائص الشخصية يف عملية صنع
القرار التي تحدث قبل تعاطي مواد اإلدمان واإلتيان بسلوكيات
إشكالية أخرى.
 –33وتؤدي العوامل الجينية وغريها من العوامل البيولوجية دورا ً
مهم يف تحقيق مؤرشات النمو ،أي الهدف املنشود لكل طور من
ًّ
أطوار النمو ،من مرحلة الطفولة املبكرة إىل مرحلة البلوغ املبكرة،
مبا يف ذلك القدرة الفكرية والتطور اللغوي والوظائف اإلدراكية
والوجدانية والنفسانية واكتساب مهارات التعامل االجتامعي.
 –34ويحدد مدى تحقُّق مؤرشات النمو درجة ضعفنا تجاه
التأثريات اآلتية من بيئتنا .وقد تتباين درجة ضعفنا عىل مدى
سنوات العمر ،إ َّال أ َّن األطفال الذين ال يحققون مؤرشات النمو
املبكرة ،ألسباب متنوعة ،ير َّجح أن يخفقوا يف تحقيق املؤرشات
الالحقة ،وأن يواجهوا ،نتيجة لذلك ،مشاكل يف مرحلة البلوغ.
 –35وميكن للعوامل البيئية أن تقلل هذا الضعف أو تعززه .وتزيد
مخاطر تعاطي مواد اإلدمان بفعل التجارب البيئية مثل تجارب
الطفولة السلبية املرتبطة بزيادة اإلجهاد العصبي أو الشدائد .ويُنظَر
إىل التأثريات البيئية عىل مستويني رئيسيني ،هام البيئات القريبة ج ًّدا
من الفرد — أي بيئات املستوى الجزيئ ،التي تشمل الوالدين واألرسة
واملدرسة واألقران — والبيئات األبعد — أي بيئات املستوى الكيل،
التي تشمل البيئتني املادية واالجتامعية ،مبا يف ذلك اإلنرتنت ووسائل
التواصل االجتامعي .وتؤثر بيئة املجتمع األوسع نطاقاً والحاجة إىل
احرتام سيادة القانون واملعايري املجتمعية األخرى أيضاً عىل مدى
ضعف الشباب .ومن األمثلة عىل ذلك املناطق الحرضية املهمشة التي
تسيطر فيها العصابات اإلجرامية ،التي كثريا ً ما تكون مرتبطة باالتجار
باملخ ِّدرات ،عىل األرض وال تستطيع السلطات فرض سيطرتها أو متكني
املواطنني من الحصول عىل أبسط الخدمات الصحية واالجتامعية
أو توفري املساعدة الالزمة للشباب يك يستفيدوا من طاقاتهم الكامنة.
 –36وعىل الرغم من أ َّن اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي
توفر سبالً جديدة لنرش التوعية الوقائية ،فقد نتج عنها كذلك زيادة
يف فرص كل من التسويق للمنتجات والسلوكيات املنطوية عىل
مخاطر وتناقلها يف إطار اجتامعي ،وأسهمت بذلك يف زيادة التعرض
لتعاطي مواد اإلدمان من خالل جعل التعاطي يبدو شيئاً طبيع ًّيا
وعرض تجارب املتعاطني يف صورة إيجابية .فعىل سبيل املثال ،بعض
أصحاب قنوات اليوتيوب ومروجي السلع عليها ينرشون معلومات
عن املواد الجديدة وطرق تعاطيها املستحدثة؛ وهم يركزون عىل
ما يُسمونه اآلثار “اإليجابية” لتعاطي مواد اإلدمان ويقللون من
شأن اآلثار السلبية التي تنجم عنه ،ويقدمون للشباب ،دفاعاً عن

خياراتهم ،معلومات واسعة النطاق عن تعاطي مواد اإلدمان ،دون
أن تكون بالرضورة معلومات واقعية.
 –37وال يعمل مستويا التأثري — بيئات املستويني الجزيئ والكيل —
عىل نحو مستقل لدى تأثريهام عىل سلوكنا :فهام يؤثران أيضاً أحدهام
عىل اآلخر .فعىل سبيل املثال ،قد يتعرض االستقرار األرسي ،وحتى
سلوكيات الرعاية الوالدية ،للرضر عندما يكون أحد القامئني عىل
()39
الرعاية أو كالهام عاطالً عن العمل لفرتات طويلة من الزمن.
 –38ومجاالت التفاعل بني بيئات املستويني الكيل والجزيئ مع
الفرد هي التي تشكل النمو اإلدرايك والوجداين ،وكذلك املعتقدات
واملواقف والسلوكيات التي تساعد عىل تنشئة البرش اجتامعيًّا
ليك يصبحوا أعضاء منتجني يف مجتمعاتهم املحلية .وهذه الروابط
التفاعلية ميكن أن تكون إيجابية (حامئية) أو سلبية (تنطوي عىل
مخاطر) .وهي تهيئ أيضاً فرصاً لالضطالع بتدخالت لتحسني النمو
اإليجايب أو تعزيزه .ومن ثم ،ميكن لألطفال املعرضني لخطر التعاطي
الذين يتلقون رعاية والدية إيجابية أن يتغلبوا عىل التحديات التي
يواجهونها ،يف حني أ َّن األطفال املعرضني لنفس الخطر الذين يهملهم
()40
والداهم ير َّجح أن يكونوا أقل حظًّا يف النجاح.

 –39وللعوامل الثقافية والسياق دورهام أيضاً .فقد يقل معدل
تعاطي مواد اإلدمان إذا كانت الثقافة السائدة تنفِّر بشدة منه،
أما إذا كان تعاطي مواد اإلدمان يشكل جزءا ً أساسيًّا من طقوس
ثقافة ما أو احتفاالتها ،فقد تكون املثبطات قليلة ملنع الشخص من
بدء تعاطي مواد اإلدمان ومواصلته ،ما مل تكن هناك قيود عىل
تعاطيها يف صلب تلك الطقوس الثقافية .كام أ َّن التعاريف الثقافية
لألدوار ،ال سيام األدوار الجنسانية ،ميكن أن تكبح تعاطي مواد
اإلدمان أو تشجعه.
 –40وميكننا أن نرسد أمثلة لهذه العمليات من تجاربنا الذاتية.
فَكِّر يف طفلة تعيش يف فقر ووالداها غائبان — بسبب الحبس
أو االرتهان للمخ ِّدرات ،أو ألنَّهام يعمالن يف وظيفتني أو ثالث.
واآلن فَكِّر يف طفلة يف هذه الحالة ،ولكن لديها ج ٌّد أو ج َّد ٌة
شخص بالغ آخر يقدم الرعاية واملساندة وميكنه أن يساعدها عىل
أو ٌ

(Geert Dom and others, “The impact of the 2008 economic ((3
crisis on substance use patterns in the countries of the European
Union”, International Journal of Environmental Research and Public
Health, vol. 13, No. 1 (January 2016); Mark A. Bellis and others,
“National household survey of adverse childhood experiences
and their relationship with resilience to health-harming behaviors
in England”, BMC Medicine, vol. 12, No. 72 (May 2014); Dieter
Henkel, “Unemployment and substance use: a review of the literature
(1990–2011)”, Current Drug Abuse Reviews, vol. 4, No. 1 (2011), pp.
4–27; Heta Moustgaard, Mauricio Avendano and Pekka Martikainen,
“Parental unemployment and offspring psychotropic medication
purchases: a longitudinal fixed-effects analysis of 138,644 adolescents”,
American Journal of Epidemiology, vol. 187, No. 9 (September 2018), pp.
1880–1888 and University of Oxford, “Unemployment triggers increase
.in child neglect, according to new research”, 3 November 2017
(Karl G. Hill and others, “Person-environment interaction in the ((4
prediction of alcohol abuse and alcohol dependence in adulthood”, Drug
.and Alcohol Dependence, vol. 110, Nos. 1 and 2 (July 2010), pp. 62–69
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الشكل الثاني -مواضع التدخالت الوقائية
بيانات املستوى
الكلي

الخصائص
البيولوجية /
الشخصية

املعتقدات،
واملواقف
النية

السلوك

مهارات الكفاءة
االجتماعية
واإلدراكية

بيانات املستوى
الجزئي

التنشئة االجتماعية
املصدر.Zili Sloboda, Universal Prevention Curriculum for Substance Use :
مالحظة :تشري النجوم إىل نقاط التدخل.

تحقيق مؤرشات النمو الخاصة بها .أو فَكِّر يف هذه الطفلة وهي
تدخل مدرسة تشعر فيها باألمان والقبول .فهذه الطفلة ير َّجح أن
تكتسب مواقف منارصة للمجتمع وأن تنخرط يف سلوكيات صحية
ومنارصة للمجتمع نتيجة لعملية االرتباط أو التعلُّق هذه .فمشاعر
االنتامء وتلقي املساندة عامالن أساسيان لنمو اإلنسان .دعونا نفكِّر
اآلن يف هذه البنت بدون فرد مأمون ومسانِد من أفراد األرسة
أو من بيئة املدرسة .ماذا لو ُو ِج َدت عصابة شوارع تلبي حاجة تلك
الطفلة إىل الشعور باالنتامء؟ وماذا لو كانت تلك العصابة ضالعة
يف االتجار باملخ ِّدرات أو يف سلوك إجرامي؟
 –41وهذه ليست حاالت افرتاضية؛ فهي مستمدة من واقع
الحياة .ولذا تصمم تدخالت وقائية قامئة عىل أدلة من أجل
مساعدة الوالدين واألرسة الواقعة يف شدة عىل الرتكيز عىل توفري
الرعاية الوالدية اإليجابية ملساعدة األطفال .كام أنَّها تصمم ملساعدة
املدارس عىل تهيئة بيئات آمنة إيجابية يستطيع فيها األطفال،
وكذلك موظفو املدارس ،أن يتمتعوا ببيئة ناجعة للتعلم.
نموذج القابلية للتعاطي أو الضعف تجاهه
والتدخالت الوقائية
 –42ميكن االسرتشاد أيضاً بالشكل األول يف وضع نهج وقائية عىل
النحو املبني يف الشكل الثاين .وهو يبني أ َّن عملية التنشئة االجتامعية
لألطفال (أي تعلُّم ثقافة املجتمع الذي نعيش فيه ومواقفه
ومعتقداته ولغته وسلوكه) تؤدي أيضاً دور عملية وقائية ت ُسا ِعد
فيها عوامل التنشئة االجتامعية الرئيسية (مثل الوالدين وسائر أفراد
األرسة واملعلمني والقوانني واللوائح) عىل تحسني مهاراتهم الالزمة
لالندماج يف املجتمع ،وذلك ،عىل سبيل املثال ،من خالل تحسني
مهارات الرعاية الوالدية واملهارات التعليمية ،أو تعديل البيئتني
االجتامعية واملادية مبا يجعل االنخراط يف السلوكيات السلبية أكرث

صعوبة .ومن ثم ،فمن خالل التدخالت الوقائية القامئة عىل أدلة،
ميكن لبيئات األرسة واملدرسة واملجتمع املحيل أن تصبح قوى
إيجابية يف تنشئة طفل قادر عىل مقاومة االنخراط يف تعاطي مواد
اإلدمان أو غريه من السلوكيات الخطرة .وتشري النجوم الواردة
يف الشكل الثاين إىل فرص للتدخالت الوقائية.
 –43ويتبني من النموذج الوارد يف الشكل الثاين أ َّن عامل
“النية” ،الوارد يف الشكل ،هو الذي ينبئ باحتامالت البدء
يف تعاطي مواد اإلدمان وأصبح هو الغاية املستهدفة بالتدخالت
الفعالة ،ال سيام لدى األطفال والشباب يف مرحلة املراهقة
املبكرة قبل سنوات “الخطر” .فنظريات السلوك البرشي ت ُعلمنا
بأ َّن النوايا تقوم عىل املعتقدات واملواقف واملعارف والكفاءات
االجتامعية واإلدراكية واملهارات املتعلقة بأي سلوك .والتدخالت
الوقائية الفعالة هي التي تتناول هذه العوامل الوسيطة لتغيري
أو تبديل سلوك األشخاص ،الذين يسلكون مسارا ً سلبيًّا يف الحياة،
وذلك بتعزيز نتائج النمو اإليجايب والحد من السلوكيات السلبية،
وبتعزيز تلك العوامل اإليجابية لدى األشخاص الذين ال ينوون
تعاطي املؤثِّرات النفسانية.
املعايري الدولية للوقاية من تعاطي املخدِّرات
واملوارد الوقائية األخرى القائمة عىل أدلة

 –44أفىض التقدم البحثي إىل عدد من املنتجات املص َّممة
ملساعدة القامئني عىل تخطيط جهود الوقاية عىل استبانة التدخالت
الوقائية القامئة عىل أدلة التي تناسب خصائص مجتمعاتهم املحلية
وتلبي احتياجاتها .وأبرز تلك املنتجات هو املعايري الدولية للوقاية
من تعاطي املخ ِّدرات الصادرة عن املكتب املعني باملخ ِّدرات
والجرمية ومنظمة الصحة العاملية (الطبعة الثانية .)2018 ،ويورد
هذا الدليل املحتويات والهياكل واسرتاتيجيات التنفيذ الرئيسية
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الشكل الثالث	-جدول يلخص االسرتاتيجيات القائمة عىل أدلة واملحددة يف املعايري الدولية للوقاية من تعاطي
املخدِّرات الصادرة عن املكتب املعني باملخدِّرات والجريمة ومنظمة الصحة العاملية
(الطبعة الثانية)2018 ،
فرتة ما قبل الوالدة
والرضاعة
األرسة

مرحلة الطفولة
املبكرة

مرحلة الطفولة
املتوسطة

زيارات يف فرتة ما قبل
الوالدة ومرحلة الرضاعة

مرحلة املراهقة
املبكرة

مهارات الرعاية الوالدية

تدخالت خاصة بالحوامل
التعليم يف مرحلة
الطفولة املبكرة

املدرسة

املراهقة

البلوغ

تعليم املهارات الشخصية
واالجتماعية
إدارة الفصول املدرسية
سياسات إلبقاء األطفال
يف املدارس

التعليم الوقائي القائم عىل الكفاءة االجتماعية
والتأثري االجتماعي
معالجة أوجه الضعف
الفردية
برامج عىل نطاق املدارس لتعزيز االرتباط باملدرسة
السياسات املدرسية بشأن تعاطي مواد اإلدمان

املجتمع املحلي

السياسات املتعلقة بالكحول والتبغ
املبادرات املجتمعية املتعددة املكونات
الحمالت اإلعالمية
التوجيه
الربامج الوقائية يف أماكن العمل

أماكن العمل
قطاع الصحة

الربامج الوقائية يف أماكن الرتفيه
تدخالت خاصة بالحوامل

التعامل مع االضطرابات الصحية العقلية
التدخالت الوجيزة

االسرتاتيجية املحددة يف الطبعة األوىل للمعايري

االسرتاتيجية املضافة يف الطبعة الثانية املحدثة للمعايري

املصدر :املكتب املعني باملخدِّرات والجريمة ومنظمة الصحة العاملية.

تبي اتساقها يف مختلف التدخالت .ويقدم الشكل الثالث
التي َّ
ملخصاً ملحتوى وثيقة املعايري.
 –45ويبني الشكل الثالث البيئات التي ت ُجرى فيها التدخالت
(األرسة واملدرسة واملجتمع املحيل ومكان العمل وقطاع الصحة
عىل النحو الوارد يف العمود األمين) ،وت ُنظَّم التدخالت تبعاً
للفئة العمرية املستهدفة (مراحل ما قبل الوالدة/الرضاعة،
والطفولة املبكرة واملتوسطة ،واملراهقة املبكرة واملراهقة
والبلوغ ،عىل النحو الوارد يف الجزء العلوي من الشكل).
 –46ومن أمثلة الربامج التي تركز عىل بيئة املستوى الجزيئ
الربامج املعنية باملهارات األرسية والوالدية .وهذه الربامج
توفر الدعم الالزم للعالج والرعاية الطبية السابقة للوالدة،
والدعم اإلسكاين وغريها من االحتياجات .وميثل برنامج الرعاية
()41
الوالدية اإليجابية ()Triple P–Positive Parenting Program
برنامجاً آخر للدعم األرسي وتعزيز املهارات الوالدية ،يتضمن
(Matthew R. Sanders, “Development, evaluation and multina� ((4
tional dissemination of the Triple P-Positive Parenting Program”, Annual
.Review of Clinical Psychology, vol. 8 (April 2012), pp. 345–379

منظومة برامج رعاية والدية ت ُنفَّذ بصورة متوالية متدرجة
يف القوة والكثافة .ومثة مثال ثالث لتدخل أرسي فعال هو
“برنامج تدعيم األرسة Strengthening Family( ”١٤–10
 )42(.)Program 10–14ويتضمن هذا الربنامج عنارص للوالدين
فقط ولألطفال فقط وللوالدين واألطفال معاً ،تركز عىل املهارات
الوالدية والرتابط األرسي ،وتنفَّذ عىل مدى سبعة أسابيع.
 –47وتشمل أمثلة السياسات والتدخالت الوقائية القامئة عىل
أدلة التي تقدم يف املدارس مناهج دراسية مثل برنامج التدريب
عىل املهارات الحياتية ( )43()LifeSkills Trainingوبرنامج
(Richard Spoth and others, “Research on the strengthening ((4
families program for parents and youth 10–14: long-term effects,
mechanisms, translation to public health, PROSPER partnership scale
up”, in Handbook of Adolescent Drug Prevention: Research, Intervention,
Strategies, and Practices (Washington, D.C., American Psychological
.Association, 2015), pp. 267–292
(Gilbert J. Botvin and others, “Preventing illicit drug use in ((4
adolescents: long-term follow-up data from a randomized control trial
–of a school population”, Addictive Behaviors, vol. 25, No. 5 (September
.October 2000), pp. 769–774
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“ )44(.”Unpluggedويستهدف هذان الربنامجان املهارات الشخصية
واالجتامعية ،مبا يف ذلك مهارات صنع القرار ومهارات تحديد
األهداف واملهارات التحليلية الالزمة لتقييم املعلومات املتعلقة
باملؤثِّرات النفسانية والعنف .وهذه املهارات مصممة لتمكني
الطالب من فهم ومقاومة التأثريات التي تدفعهم إىل تعاطي
املخ ِّدرات ومن اتخاذ قرارات بعدم تعاطي أي مؤثِّرات نفسانية.
ولتعزيز تلك القرارات ،يعالج الربنامجان التصورات الخاطئة
بشأن املعتقدات املعيارية املتعلقة باملؤثِّرات النفسانية ،ويعززان
العزم عىل عدم تعاطي مواد اإلدمان ،ويوفران فرصاً للتمرن
عىل مهارات الرفض مع الزمالء يف الفصول الدراسية ضمن
إطار مجموعة مواقف متثيلية متنوعة تحايك الحاالت الواقعية
التي يواجهونها أو قد يواجهونها يف املستقبل .ومثة برنامج آخر
فعال ج ًّدا يعزز األجواء اإليجابية يف الفصول الدراسية ويقوي
الرتابط يف البيئة املدرسية هو برنامج “”Good Behaviour Game
()45
(لعبة السلوك الحسن).
 –48ومن أمثلة السياسات القامئة عىل أدلة السياسات التي
تستهدف سبل الحصول عىل املؤثِّرات النفسانية وتعاطيها ،مثل
السياسات املدرسية املتعلقة بالتعاطي داخل حرم املدرسة.
وفيام ييل العوامل الرئيسية الالزمة لسياسة ناجحة :اختيار
األشخاص املشاركني يف صوغ السياسة؛ ووجود تدابري محددة
بوضوح للتصدي للمخالفات ،ال تخص الطالب فحسب ،بل تشمل
موظفي املدرسة أيضاً ،وتكون غري عقابية (أي ال تؤدي إىل الوقف
أو الفصل أو الطرد) ولكن داعمة (من خالل إحاالت ملزيد من
التقييم واملشورة)؛ وإعالم موظفي املدارس والطالب واآلباء
وسائر الجهات املعنية الرئيسية بتلك السياسات وبكيفية إنفاذها.
 –49وتشمل النهج التنظيمية الفعالة املستندة إىل البيئة الح َّد
من إمكانية الحصول عىل أدوية ذات تأثري نفساين باشرتاط تقديم
وصفة طبية من مامرس صحي مرخَّص ،والحد من إمكانية حصول
األطفال واملراهقني عىل التبغ والكحول ،وعىل الق َّنب حيثام
اقتىض األمر .ومن القواعد التنظيمية األخرى التي ثبتت فعاليتها
عند إنفاذها حظر تدخني السجائر يف األماكن العامة ،ووضع حد
لكمية الكحول التي ت ُقدم يف الحانات أو املقاهي أو املطاعم ،والحد
من إمكانية الحصول عىل املواد التي هي سالئف لصنع بعض
املخ ِّدرات غري املرشوعة ،مثل البنزيل ميثيل كيتون واإليفيدرين
والسودوإيفيدرين ،التي تستخدم يف صنع امليثامفيتامينات.
 –50وتشمل املعايري أيضاً بحوثاً بشأن ال ُّن ُهج التي ثبت عدم
فعاليتها ،وسببت يف بعض الحاالت ،مشاكل عالجية املنشأ .وتشمل
(Federica D. Vigna-Taglianti and others, “‘Unplugged,’ ((4
a European school-based program for substance use prevention among
adolescents: overview of results from the EU-Dap trial”, New Directions
.for Youth Development, vol. 2014, No. 141 (April 2014), pp. 67–82
(Nicholas S. Ialongo and others, “Proximal impact of two ((4
first-grade preventive interventions on the early risk behaviors for
later substance abuse, depression, and antisocial behavior”, American
Journal of Community Psychology, vol. 27, No. 5 (October 1999),
.pp. 599–641
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هذه النهج اختبارات الكشف عن تعاطي املخ ِّدرات يف املدارس
وأماكن العمل غري املدعومة بسياسات قامئة عىل أدلة ملعالجة
مشاكل تعاطي مواد اإلدمان والربامج التي تركز عىل تكتيكات
التخويف أو عىل مجرد تقديم معلومات دون أن تعالج أيضاً العنارص
التي تتطلب رضوباً من التدخالت القامئة عىل أدلة املذكورة أعاله.
أوجه التقدم املحرز يف نُهج عالج الشباب
القائمة عىل أدلة
 –51ميتد تاريخ البحوث املتعلقة بالعالج إىل زمن أبعد من زمن
البحوث املتعلقة بالوقاية .ويركز هذا القسم عىل التقدم املحرز
عىل مدى السنوات اﻟـ  45املاضية يف فهم االحتياجات العالجية
ملتعاطي مواد اإلدمان من جميع األعامر ،وخصوصاً للشباب.
ونظرا ً أل َّن الدماغ يظل ينمو طوال مرحلة املراهقة ويف أوائل
مرحلة البلوغ ،وحيث إ َّن املؤثِّرات النفسانية تؤثر عىل وظائف
الدماغ ،فإ َّن انتقال املراهقني من مرحلة بدء تعاطي مواد اإلدمان
إىل طور االرتهان لها أرسع من البالغني الذين يكون منو أدمغتهم
أكرث اكتامالً .ولذلك ،يلزم أن يكون عالج املراهقني مختلفاً عن عالج
البالغني .ويشري وينرتز وآخران ( )46()2011إىل أ َّن هذه املالحظة
ُذكِ َرت منذ عام  .1952وبحلول مثانينيات القرن املايض ،كانت
االختالفات املسلَّم بها يف أمناط تعاطي مواد اإلدمان وعواقبه،
وكذلك املشاكل املتعلقة بالنمو ،قد أعطت دفع ًة الستكشاف
خيارات عالجية متخصصة للمراهقني.
 –52وتشري البيانات الوبائية املتعلقة بتعاطي املراهقني
للمؤثِّرات النفسانية إىل أ َّن تجاربهم يف تعاطي مواد اإلدمان ،التي
يعالجون من مشاكلها ،تختلف عن تجارب البالغني .فعىل سبيل
املثال ،مييل املراهقون يف الغالب إىل تعاطي املستنشقات والق َّنب
واإلفراط يف الرشاب .وإضافة إىل ذلك ،وكام خلص إليه أيزنفارس
وآخرون ( )47(،)2005فإ َّن آثار تعاطي هذه املواد (وال سيام
الكحول والنيكوتني) أشد حدة عىل املراهقني منها عىل البالغني،
وخصوصاً يف حالة الذكور .فاملراهقون يفرطون يف الرشاب
مبعدالت أعىل من البالغني ودرجة إدراكهم للمشكلة أدىن ،وهم
يركزون بشكل أكرب عىل اآلثار القصرية األمد للتعاطي ومعدالت
اإلصابة لديهم باملشاكل املشخَّصة لالعتالل النفساين املشرتك أعىل
مقارنة بالبالغني )48(.ولذلك ،قد يكون عالج املراهقني صعباً.
(Ken C. Winters, Adrian M. Botzet and Tamara Fahnhorst, ((4
“Advances in adolescent substance abuse treatment”, Current Psychiatry
.Reports, vol. 13, No. 5 (October 2011), pp. 416–421
(Sari Izenwasser, “Differential effects of psychoactive drugs in ((4
adolescents and adults”, Critical Reviews of Neurobiology, vol. 17, No. 2
.(2005), pp. 51–68
(Sandra A. Brown and others, “Treatment of adolescent ((4
alcohol-related problems”, in Recent Developments in Alcoholism,
;vol. 17, Marc Galanter, ed. (New York, Springer, 2005), pp. 327–348
and Margo Gardner and Laurence Steinberg, “Peer influence on risk
taking, risk preference, and risky decision making in adolescence and
adulthood: an experimental study”, Developmental Psychology, vol. 41,
.No. 4 (July 2005), pp. 625–635
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 –53وتورد املعايري الدولية لعالج تعاطي املخ ِّدرات الصادرة
عن املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية ومنظمة الصحة العاملية
توصيات معينة بشأن عالج املراهقني .وتشمل تلك التوصيات
الرتكيز عىل اتباع نُهج نفسانية اجتامعية/سلوكية إزاء العالج ،مع
إرشاك األرسة ومراعاة سائر الجوانب االجتامعية لحياة الطفل
أو املراهق يف عملية العالج .ويجب أن يأخذ العالج بعني االعتبار
النمو اإلدرايك لألطفال واملراهقني وتجاربهم الحياتية ،ولهذا
السبب قد يختلف العالج تبعاً لسن الطفل أو املراهق ومستوى
منوه .كام أ َّن قلة املعارف واملهارات املناسبة ملستوى النمو ونزوع
املراهقني املحتمل إىل املجازفة وحساسيتهم تجاه ضغط األقران
تتطلب مراعا ًة خاصة يف سياق العالج.
 –54وعىل الرغم من الحاجة إىل إجراء مزيد من البحوث يف هذا
املجال ،فقد تبني أ َّن األطفال واملراهقني قد يكونون أقل تحمساً
لاللتزام بالعالج من البالغني ويفكرون يف املشاكل عىل نحو أكرث
تحديدا ً ،ويكونون أقل استبطاناً وأقل ميالً إىل االنخراط يف عالجات
قامئة عىل “التكلم” .وتتعلق هذه السامت الخاصة لعالج األطفال
واملراهقني بنموذج أسباب التعاطي الذي نوقش أعاله ،مام يوجب
عىل املعالج أن يأخذ بعني االعتبار تفاعل األطفال/املراهقني
املتعاطني ملواد اإلدمان مع بيئاتهم عىل املستويني الجزيئ والكيل
ومواطن ضعفهم الخاصة التي قد تكون مرتبطة ال ببدء تعاطي
مواد اإلدمان فحسب ،بل بالتامدي يف تعاطيها أيضاً.
 –55وتشمل عنارص العالج الرئيسية التي ث َ ُبت أنَّها تسهم
يف تحقيق نتائج إيجابية مع املراهقني ما ييل :مشاركة أرسة املراهق
يف عملية العالج ،كلام كانت مشاركتها آمنة ،حتى يف األوساط
العالجية؛ واستخدام نُهج تحفيزية تركز عىل تقليل ما يرتتب
عىل تعاطي املخ ِّدرات من إرضار بالصحة العمومية ومن عواقب
اجتامعية؛ واتباع نُهج عالجية نفسانية–اجتامعية مقرتنة بنهج
عالجية منفردة لتلبية االحتياجات الخاصة مثل مشاكل الصحة
العقلية؛ والتدريب عىل املهارات الحياتية والتدخالت الخاصة
بالسلوك اإلدرايك؛ والعالج بالتعزيز التحفيزي؛ والعالجات القامئة
عىل األرسة ،بدءا ً من العالج األرسي االسرتاتيجي الوجيز إىل العالج
()49
األرسي املتعدد النظم؛ والتعليم األسايس.
 –56ويقرتح وينرتز وآخران ( )50()2011الجمع بني هذه التدخالت
العالجية للشباب القامئة عىل أدلة وترتيبها وفق مستويات العالج
(Emily K. Lichvar and others, “Residential treatment of ((4
adolescents with substance use disorders: evidence-based approaches
and best practice recommendations”, in Adolescent Substance Abuse:
Evidence-Based Approaches to Prevention and Treatment, 2nd ed.,
Carl G. Leukefeld and Thomas P. Gullotta, eds. (New York, Springer,
2018), pp. 191–214. National Institute on Drug Abuse, “Principles of
adolescent substance use disorder treatment: a research guide”, NIH
) Publication No. 14-7953 (Rockville, Maryland, 2014واملكتب املعني

باملخدِّرات والجرمية ومنظمة الصحة العاملية ،املعايري الدولية لعالج اضطرابات
تعاطي املخدِّرات :مسودة لالختبارات البحثية (فيينا.)2017 ،

(Winters, Botzet and Fahnhorst, “Advances in adolescent ((5
”.substance abuse treatment

الخمسة التي اقرتحتها الجمعية األمريكية لطب اإلدمان (،)2001
والتي تشمل( :أ) خدمات تدخل مبكر (تتألف من نُهج تعليمية
أو نُهج تدخالت وجيزة)؛ و(ب) عالجاً خارجيًّا ملدة تصل إىل ست
ساعات يف األسبوع ،تبعاً للتقدم املحرز من خالل الخطة العالجية؛
و(ج) عالجاً خارجيًّا يوميًّا مكثفاً ملدة تصل إىل  20ساعة يف األسبوع،
ملدة ترتاوح من شهرين إىل سنة واحدة؛ و(د) اإلقامة يف مستشفى
للعالج ملدة ترتاوح من شهر واحد إىل سنة واحدة؛ و(ﻫ) عالجاً
مكثفاً ُمدارا ً طبيًّا داخل مستشفى يقترص عىل املراهقني الذين بلغ
تعاطيهم ملواد اإلدمان وما يتصل بذلك من مشاكل عىل درجة من
الشدة تقتيض تقديم رعاية طبية أولية عىل مدار الساعة إىل أن
تستقر حالة املريض.
()51

 –57وقد ُسلِّم منذ زمن طويل برضورة إجراء تقييامت
استقصائية لتحديد االحتياجات الخاصة للمراهقني املتعاطني
ملواد اإلدمان ،وجرى إعداد وتفعيل عدة أدوات من هذا القبيل.
ويدعم معهد الواليات املتحدة الوطني لشؤون تعاطي املخ ِّدرات
اثنتني من تلك األدوات ،هام :الفحص الوجيز لكشف تعاطي
الكحول والتبغ والعقاقري األخرى ( ،)BSATDوالفحص ألغراض
ويوص بأن يستخدم مقدمو الرعاية
التدخُّل الوجيز (.)S2BI
َ
الصحية هذين الفحصني ،اللذين يستغرقان دقيقتني ،وغريهام،
لتقرير ما إذا كان املراهق يحتاج إىل تدخل عالجي .وإذا أحيل
طفل أو مراهق للعالج ،يتعني عىل املرفق العالجي أن يبحث
عن ثالثة عىل األقل من عوامل الخطر وهي :التسمم ،ووجود
أدلة عىل إيذاء النفس ،ووجود أدلة عىل إيذاء اآلخرين .وإذا
لوحظ وجود تلك العوامل ،فقد يلزم إيداع الطفل/املراهق
()52
يف مرفق عالجي لوضعه تحت املالحظة وإعطائه العالج املناسب.
وقد أظهرت البحوث الحديثة العهد أ َّن التدخالت الوجيزة
حققت نجاحاً يف الحيلولة دون تحول املراهقني من التعاطي إىل
()53
التعاطي اإلشكايل.
اآلثار عىل وضع السياسات عىل الصعيد العاملي:
استنتاجات وتوصيات
 –58تشكل الوقاية من تعاطي املخ ِّدرات وعالج االرتهان
للمخ ِّدرات وإعادة تأهيل املتعاطني واملرتهنني وإعادة إدماجهم
يف املجتمع أحد األركان الرئيسية للنظام الدويل ملراقبة املخ ِّدرات.
(D. Mee-Lee and others, ASAMPPC-2R: ASAM Patient ((5
Placement Criteria for the Treatment of Substance-Related Disorders,
2nd revised ed. (Chevy Chase, Maryland, American Society of
).Addiction Medicine, 2001

( ((5املكتب املعني باملخدِّرات والجرمية ومنظمة الصحة العاملية ،املعايري
الدولية لعالج اضطرابات تعاطي املخدِّرات.

(Lilia D’Souza-Li and Sion K. Harris, “The future of screening, ((5
brief intervention, and referral to treatment in adolescent primary care:
research directions and dissemination challenges”, Current Opinion in
.Pediatrics, vol. 28, No. 4 (August 2016), pp. 434–440

الفصل األول -تحسين خدمات وقاية الشباب وعالجهم من تعاطي مواد اإلدمان

والهدف الرئييس لالتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات هو حامية
صحة الناس من األذى الناجم عن االستعامل غري الطبي للمواد
الخاضعة للمراقبة ،مع ضامن توافر تلك املواد لألغراض الطبية
والعلمية .والوقاية من تعاطي املخ ِّدرات والعالج من االرتهان
للمخ ِّدرات ،ال سيام لدى الشباب ،مقومان رئيسيان لتحقيق ذلك
الهدف عن طريق ضامن قدرة الشباب عىل النمو الصحي والتحول
إىل أعضاء منتجني يف املجتمع.
 –59وتقدم املعايري الدولية للوقاية من تعاطي املخ ِّدرات،
التي وضعها املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية ومنظمة الصحة
العاملية (الطبعة الثانية ،)2018 ،ملخصاً لألدلة العلمية التي
توضح فعالية جهود الوقاية من تعاطي املخ ِّدرات .وقد اعرتفت
الحكومات باملعايري الدولية يف وثائق وقرارات كثرية ،مثل الوثيقة
الختامية للدورة االستثنائية الثالثني للجمعية العامة بشأن مشكلة
املخ ِّدرات العاملية ،بصفتها أداة مفيدة لتعزيز الوقاية القامئة عىل
األدلة .ومتثل املعايري الدولية للوقاية من تعاطي املخ ِّدرات مع
املعايري الدولية لعالج اضطرابات تعاطي املخ ِّدرات (،)2017
التي وضعها املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية ومنظمة الصحة
العاملية ،وثيقتني فريدتني ال ألنَّهام تتضمنان عرضاً موجزا ً للعنارص
املطلوبة يف التدخالت والسياسات القامئة عىل األدلة يف مجال
الوقاية والعالج من تعاطي مواد اإلدمان فحسب ،بل ألنَّهام
تتضمنان كذلك مناذج شاملة لوضع نظم رعاية وطنية توفر
رضوباً من الدعم املايل والتعاون املشرتك بني الوزارات لتنفيذ
الربامج عىل الصعيد املحيل ،وتساعد عىل تنفيذ تدخالت وقائية
شاملة قامئة عىل األدلة ،وتتيح نظاماً للجمع املستمر للبيانات
يرصد تقديم الخدمات ويقدم التعليقات الالزمة لتحديث نظم
الرعاية الوطنية ويسمح بإدراج تدخالت وسياسات جديدة
ُمقيَّمة بدقة شديدة .وينبغي إدماج خدمات الشباب ،مثل تنظيم
احتجاز األحداث والتعليم والخدمات األرسية ،يف صلب نظم
وطنية للرعاية من هذا القبيل أعم نطاقاً.
 –60وتويص الهيئة باستخدام مجموعتي املعايري الدولية
السالفتي الذكر لدى تنفيذ برامج الوقاية من تعاطي املخ ِّدرات
وعالج االرتهان لها يف أوساط الشباب .وإضافة إىل الوقاية من
تعاطي املخ ِّدرات ،ثبت أ َّن اسرتاتيجيات الوقاية القامئة عىل أدلة
تقي أيضاً من كثري من السلوكيات األخرى املحفوفة باملخاطر،
مام يعزز النمو الصحي واآلمن لألطفال والشباب.
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تنمية الخربات املهنية

 –62تتمثل األولوية الثانية يف تنمية الخربات املهنية يف مجال
الوقاية والعالج من تعاطي مواد اإلدمان ،التي ينبغي أن تشمل
إنشاء نظم وطنية لتدريب أخصائيي الوقاية والعالج املشاركني
يف صنع القرار والتخطيط والتنفيذ ومنحهم شهادات معتمدة،
وإجراء بحوث تُركز بوجه خاص عىل احتياجات الشباب .ويف كثري
من الواليات القضائية ،تتوافر برامج متنح شهادات مهنية معتمدة
للعاملني يف مجال العالج والوقاية ولكن ال يُشرتط وجودها
بالرضورة .وعىل غرار املهن األخرى ،من املهم أن يكون األساس
املرتكز عليه من العلوم واملعارف واملهارات والكفاءات واملعايري
األخالقية مقبوالً عىل الصعيد الدويل وأن تقر بذلك منظمة
أو منظامت مهنية دولية تحافظ عىل هذا األساس وتقرتح
تحديثات تهدف إىل تحسني الخدمات وكيفية تقدميها باالستناد إىل
بحوث دقيقة تتناول الجوانب البيولوجية والعصبية والنفسانية
واالجتامعية لتعاطي مواد اإلدمان .وتويص الهيئة الحكومات بأن
تبني ،مبساعدة من املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية ومنظمة
الصحة العاملية ،خربات األخصائيني العاملني يف مجال الوقاية
والعالج يف إطار التنفيذ الفعيل للتدخالت القامئة عىل أدلة ،من
أجل تحقيق نتائج إيجابية.
البداية املبكرة واالسرتاتيجيات الوقائية
الواسعة النطاق

 –63ينجم تعاطي مواد اإلدمان واالرتهان لها عن عوامل مختلفة،
وهام يبدآن عادة يف سن املراهقة ،إ َّال أ َّن البحوث الحالية تبني
أ َّن القابلية لتعاطي املخ ِّدرات قد تنشأ لدى املرء يف األصل نتيجة
أحداث مر بها خالل مراحل منوه أثناء الطفولة وبدايات مرحلة
املراهقة .ولهذا السبب ،ينبغي أن يبدأ التدخل يف سن مبكرة
وأال يُؤخر حتى سن التعاطي األول .ومثة تدخالت ميكن أن تنفَّذ
خالل املراحل املحددة للحمل والرضاعة والسنوات األوىل والوسطى
من الطفولة ،بحيث تدعم األمهات واآلباء واملدارس يف تعزيز النمو
الصحي لألطفال ،وينبغي تنفيذ هذه التدخالت أل َّن فعاليتها ثبتت
يف الوقاية من تعاطي مواد اإلدمان وسائر أمناط السلوك املنطوية
عىل مخاطر يف مرحلة املراهقة.

فهم املسألة

تعدُّد النُّهُ ج

 –61تتمثل إحدى األولويات األوىل للبلدان يف إنشاء نظم
للبيانات الوبائية الوطنية ليك تسرتشد بها لدى وضع سياساتها
املتعلقة بالوقاية والعالج من تعاطي املؤثِّرات النفسانية يف أوساط
الشباب .ومع أ َّن بعض البلدان لديها نظم بيانات تؤدي دورا ً
يتجاوز مجرد رصد تعاطي مواد اإلدمان من خالل استقصاءات
مدرسية و/أو سكانية (مثل استقصاءات األرس املعيشية) ،فإ َّن قلة
من البلدان لديها نظم قامئة لإلرشاف والرقابة.

 –64مثة مجموعة متنوعة من العوامل (جينية وبيئية يف املقام
األول) تحدد درجة القابلية لتعاطي مواد اإلدمان واالرتهان لها،
ومن أجل معالجة هذه املشاكل عىل نحو فعال ،يلزم اعتامد
طائفة واسعة من التدخالت ،وليس نهجاً واحدا ً .ويلزم أن تؤخذ
بعني االعتبار البيئات والسياقات املختلفة ،مثل األرسة واملدرسة
ومكان العمل واملجتمع املحيل ووسائط اإلعالم واألنشطة
الرتويحية عند وضع برامج الوقاية من تعاطي مواد اإلدمان.
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وقد يلزم أيضاً اتباع نُهج مختلفة إزاء الفئات السكانية املختلفة.
فعىل سبيل املثال ،تحتاج الفئات السكانية الضعيفة ،من قبيل
األطفال الذين يكون أحد والديهم مرتهناً ملواد اإلدمان ،وأطفال
الشوارع واألطفال املرشدين ،واألطفال املوجودين يف مرافق
االحتجاز ،واألطفال األيتام واألطفال الذين تتخىل عنهم أرسهم،
واألطفال املهاجرين والالجئني ،واألطفال املستغلني يف العمل
يف الجنس ،إىل تدخالت معينة محددة الهدف تختلف عن تلك
املستخدمة مع سائر األطفال .وينبغي لجهود الوقاية أن تتضمن
اسرتاتيجيات لعموم السكان عموماً (الوقاية الشاملة) ،وللفئات
املعرضة للخطر بوجه خاص (الوقاية االنتقائية) ،ولألفراد
املعرضني للخطر بوجه خاص (الوقاية املو َّجهة).

 –65أما فيام يخص أشد الفئات ضعفاً والشباب الذين ميارسون
سلوكيات تعاطي مواد اإلدمان ،فمن الرضوري إقامة شبكة
واسعة ألنشطة التواصل وخدمات املساعدة االجتامعية األساسية
تركز تركيزا ً قويًّا عىل أعامل الفحص والتقييم .ويجب تزويد
هؤالء الشباب مبجموعة متنوعة من التدخالت الفعالة لعالج
االضطرابات الناشئة عن تعاطي مواد اإلدمان يف جميع حلقات
سلسلة الرعاية مبا يتيح لهم التفاعل مع األرسة واملدرسة ومكان
العمل واملجتمع املحيل ،بهدف إقامة شبكة دعم.
األرسة

 –66األرسة هي أعمق البيئات أثرا ً يف منو األطفال واملراهقني،
وقد ثبت أ َّن النهج الوقائية ،التي تركز عىل األرسة ،بالغة الفعالية.
كام تبني أ َّن أنشطة التدريب عىل املهارات األرسية ،التي تركز عىل
دعم الوالدين ومساعدة األرس عىل أداء دورها بصورة أفضل ،هي
أكرث فعالية .ويف هذه الربامج ،يُش َّجع اآلباء واألمهات عىل أن يُربُّوا
أطفالهم يف أجواء تتسم بالدفء والتجاوب ،وأن يشاركوا بدور
إيجايب يف حياة أطفالهم ،وأن يتعلموا كيفية التواصل بصورة فعالة
مع أطفالهم وأن يستخدموا أسلوب املالحظة املستمرة وأن يطبقوا
القواعد الالزمة وأن يفرضوا الحدود املناسبة .ويتعلق املحتوى
الخاص باملخ ِّدرات يف هذه الربامج بتعاطي الوالدين نفسيهام ملواد
اإلدمان ،كام يتعلق ،تبعاً ملرحلة منو الطفل املعني ،مبا لدى الوالدين
من توقعات بشأن احتامالت تعاطي الطفل ملواد اإلدمان وكيفية
التخاطب معه بشأن مسائل املخ ِّدرات .وهذه التدخالت تحقق
نتائج إيجابية يف وقاية الفتيان والفتيات من تعاطي مواد اإلدمان
وغريه من السلوكيات اإلشكالية عىل املدى القصري والطويل.
املدرسة والتثقيف

 –67يف مجال الوقاية من املخ ِّدرات ،متثل البيئة املدرسية (مبا يف
ذلك مرحلتا التعليم قبل املدريس واالبتدايئ ،اللتان تنفَّذ بشأنهام
أنشطة مالمئة للسن) ،سبيالً لتنفيذ تدابري من أجل تعزيز املعارف
واملهارات الشخصية واالجتامعية لألفراد من أجل تخفيف

العوامل الفردية لخطر تعاطي مواد اإلدمان .وقد بينت البحوث
أ َّن الربامج ،التي ال تقدم إال معلومات عن خطر املخ ِّدرات
والربامج التي ال تستخدم إال املحارضات كوسيلة لتوفري الوقاية
من تعاطي مواد اإلدمان ،ثبت أنَّها عدمية الفعالية ،بل قد تحدث
آثارا ً سلبيةً .والربامج الناجحة هي التي تركز عىل تنمية املهارات
الشخصية واالجتامعية ،وتناقش الطابع املعياري للتعاطي
وتتفكر يف توقعات الخطر والتصورات املتعلقة به ،باستخدام
مجموعة جلسات تفاعلية (ال مجرد جلسة تحدث ملرة واحدة)
تضم ميرسين مدربني تدريباً جيدا ً .والهدف من ذلك هو تحسني
عدة مهارات شخصية أو اجتامعية ،مثل الوعي الذايت والتفكري
اإلبداعي ومهارات بناء العالقات وحل املشاكل واتخاذ القرارات
وتحمل اإلجهاد العصبي واالنفعاالت الوجدانية وتعزيز االرتباط
باملدرسة وتحسني التحصيل الدرايس .وتشري األدلة املتاحة أ َّن
تنمية املهارات االجتامعية الفردية هو الشكل األنجع للتدخل
الوقايئ من التعاطي املبكر ملواد اإلدمان عىل مستوى املدارس،
إذ إ َّن تقديم معلومات عن املخ ِّدرات بهدف توليد الخوف منها
هو عديم الفعالية يف أوساط الشباب .وإىل جانب تنفيذ تدخالت
ذات توجه فردي ،ميكن أيضاً تحقيق آثار وقائية باستهداف املناخ
العام للمدارس وقواعدها الخاصة باملخ ِّدرات.
 –68وتشكل املدارس أيضاً مواقع ميكن أن تُستخدم يف فحص
األطفال واملراهقني وتقييمهم .وميكن لشخص حسن التدريب من
أطقم التمريض أو الطب النفيس يف املدرسة أو حتى من املعلمني
أن يستخدم أحد أدوات الفحص للمساعدة يف إحالة املصابني
باضطرابات ناشئة عن تعاطي مواد اإلدمان إىل برامج عالجية عند
االقتضاء .وإضافة إىل ذلك ،من املهم للغاية أن يواصل الشباب
يف برنامج العالج االنخراط يف عملية التعليم إىل أقىص حد ممكن.
املجتمع املحلي

 –69ميكن للمجتمع املحيل ،إىل جانب األرسة ،أن يوفر سياقاً
وقائيًّا للنمو بإرساء معايري وقيَّم واضحة بشأن تعاطي املخ ِّدرات،
وبتهيئة فرص للمراهقني لتعلم املهارات واإلسهام يف الحياة
املجتمعية وتلقي التقدير عام يسهمون به .والروابط الوثيقة مع
األرسة واملجتمع املحيل بوجه عام تحفز الشباب عىل اتباع معايري
صحية للسلوك .وكلام كانت التدخالت املجتمعية — الوقائية
والعالجية عىل حد سواء — مرتبطة بالتدخالت املدرسية واألرسية
ومتسقة معها ،حققت الغرض منها عىل نحو أفضل.
السياسات البيئية ،مثل السياسات الشائعة
يف مجال مكافحة تعاطي الكحول والتبغ

 –70مثة ارتباط بني بدء تعاطي الكحول والنيكوتني يف سن صغرية
والبدء يف تعاطي الق َّنب الحقاً؛ ومن ثم ،فإ َّن للوقاية من تعاطي
الكحول والتبغ صلة أيضاً بالوقاية من تعاطي مواد اإلدمان.

الفصل األول -تحسين خدمات وقاية الشباب وعالجهم من تعاطي مواد اإلدمان

أماكن األنشطة الرتويجية واأللعاب الرياضية
والعروض الرتفيهية

 –71إ َّن فعالية جهود الوقاية من املخ ِّدرات الخاصة بالبيئات
الرتويجية ،مثل برامج التعلم من األقران يف املهرجانات أو أنشطة
النوادي الرياضية ،مبا يف ذلك التشجيع عىل مامرسة األنشطة
البدنية ،مل تُد َرس بتعمق ب ْعد .وتوصف األندية الرياضية بأنَّها
بيئة تنطوي عىل إمكانات كبرية لتحسني الصحة ،كام أنَّها بيئة
محفوفة بخطر تعاطي مواد اإلدمان ،ولكن ال تتوافر دراسات
بشأن الفعالية يف هذا املجال .وعالوة عىل ذلك ،فإ َّن توفري أنشطة
ترويجية مكثفة قليلة التكاليف لألطفال والشباب هو رضب من
التدخالت التي ال تتعلق تحديدا ً باملخ ِّدرات وتحظى بشعبية
كبرية ،ولكن هذه األنشطة مل تُدرس تجريب ًّيا من حيث تأثريها
يف تخفيف تعاطي مواد اإلدمان أو عوامل الخطر املفضية إىل
تعاطي مواد اإلدمان.
قطاع الصحة

 –72ميكن لقطاع الصحة املجتمعية أن يحول دون التدرج إىل
مرحلة االضطرابات الناشئة عن تعاطي مواد اإلدمان (عندما يكون
عىل اتصال باألشخاص الذين يتعاطون املخ ِّدرات بالفعل) بتوفري
تدخالت وجيزة .ويف الجلسات القليلة القصرية املنظمة لهذه
التدخالت ،يقوم أخصائيون صحيون أو اجتامعيون مدربون ،أوالً،
باستبانة ما إذا كانت هناك مشكلة ٍ
تعاط ملواد إدمان ،ثم يقدمون
مشورة أساسية أو يحيلون الحالة لعالج إضايف.
وسائط اإلعالم

 –73عالوة عىل عاميل التوافر وميسورية التكلفة ،فإ َّن بعض
املعايري االجتامعية املؤاتية لتعاطي مواد اإلدمان متثل عامل خطر
آخر .وحسبام ورد آنفاً ،ميكن أن يتأثر توافر املواد وميسورية
تكلفتها بإنفاذ القوانني واللوائح املناسبة .وإضافة إىل ذلك،
يشاهد األطفال واملراهقون والشباب عمليات تقييم لسلوكيات
تعاطي مواد اإلدمان تريس معايري غري رسمية من خالل ما يعرب
عنه األقران واآلباء واملعلمون والجريان وسائر أفراد املجتمع
املحيل من موافقة أو استهجان .ومتثل الحمالت اإلعالمية وسيلة
للتأثري عىل هذه املعايري االجتامعية غري الرسمية .ولذا بات تنظيم
حمالت التوعية أو توسيع نطاق التغطية اإلعالمية من أجل
زيادة الوعي باملسائل املتصلة باملخ ِّدرات والرتكيز عليها عنرصا ً
شائعاً يف الربامج الحكومية واملجتمعية ذات الصلة .ويلزم إجراء
مزيد من البحوث بشأن فعالية الحمالت اإلعالمية واستخدام
وسائل التواصل االجتامعي أل َّن األدلة املتاحة محدودة للغاية
يف هذا الشأن.
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عالج الشباب

 –74لدى الشباب أمناط فريدة تختلف عن أمناط الكبار يف تعاطي
مواد اإلدمان واحتياجات العالج .وأي تعاط ملؤثِّرات نفسانية
يف أوساط الشباب مدعاة للقلق ،حتى وإن كان ذلك ملجرد التجربة،
أل َّن تعاطي مواد اإلدمان يع ِّرضهم لسلوك أكرث خطورة ويزيد من
خطر وشدة االضطرابات الالحقة الناشئة عن تعاطيها .واستخدام
أساليب العالج القامئة عىل األدلة مفيد للشباب الذين يتعاطون
مواد اإلدمان ،حتى وإن مل يعانوا من اضطراب ناشئ عن تعاطي
مواد إدمان ميكن تشخيصه.
 –75وتويص الهيئة الحكومات بالرجوع إىل التوصيات الواردة
يف الفصل األول من تقريرها السنوي لعام  2017املعنون “عالج
املصابني باالضطرابات الناشئة عن تعاطي املخ ِّدرات وإعادة تأهيلهم
وإعادة إدماجهم يف املجتمع :العنارص األساسية لخفض الطلب عىل
املخ ِّدرات” ،وبوجه أعم املعايري الدولية لعالج اضطرابات تعاطي
املخ ِّدرات ( )2017التي وضعها املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية
ومنظمة الصحة العاملية.
سبل امليض ُقدما ً
ُ
 –76تبني األدلة العلمية املستعرضة واملعروضة يف هذا القسم
أ َّن هناك تدخالت وسياسات فعالة ومجدية للوقاية والعالج من
تعاطي املخ ِّدرات ،إ َّال أ َّن الثغرات املوجودة يف البحوث املتعلقة
باألدلة التي ميكن االستناد إليها ومدى فعالية تلك التدخالت
تؤكد الحاجة إىل مزيد من تقييم األثر .وال يزال الوصول
إىل الفئات الشديدة الضعف يشكل تحدياً ،بينام ال يجد التساؤل حول
كيفية مواءمة التدخالت املوضوعة يف ظروف مثىل مع السياقات
املحلية الواقعية إجابة شافية بعد .والكثري من األنشطة ،التي
توصف بأنَّها خاصة بالوقاية والعالج من املخ ِّدرات ،ليست قامئة
عىل أدلة؛ ونطاق شمولها محدود ،ونوعيتها غري معروفة
يف أفضل األحوال.
 –77وخالصة القول ،إ َّن البلدان تحتاج إىل التخلص من مناذج
تنفيذ تدخالت الوقاية من تعاطي مواد اإلدمان وعالج االضطرابات
الناشئة عنه عىل أيدي أفراد حسني النية يزاولون عملهم مبنأى
عن الواقع من حولهم ،إذ ينبغي أن تستند التدخالت إىل ظروف
ِ
تستخدم أدوات قامئة عىل أدلة وتتوسع
الحالة املعنية ،وأن
يف استخدامها عىل نحو منهجي ،مام يساعد املامرسني وصناع
السياسات عىل تطوير معارفهم ومهاراتهم وكفاءاتهم ،ويهيئ
كتلة ح ِّدية من املتخصصني الحقيقيني يف مجايل الوقاية والعالج
القادرين عىل تعزيز النمو اآلمن والصحي لألطفال والشباب واألرس
واملجتمعات املحلية ،من خالل تدابري فعالة للوقاية والعالج من
تعاطي مواد اإلدمان واالضطرابات الناشئة عنه.
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ألف–	تعزيز االتساق يف تطبيق املعاهدات
الدولية ملراقبة املخدِّرات
 –78يتألف اإلطار القانوين الدويل ملراقبة املخ ِّدرات من االتفاقية
الوحيدة للمخ ِّدرات لسنة  1961بصيغتها املع َّدلة بربوتوكول
سنة  ،1972واتفاقية املؤث ِّرات العقلية لسنة  ،1971واتفاقية
األمم املتحدة ملكافحة االت ِّجار غري املرشوع يف املخ ِّدرات واملؤث ِّرات
العقلية لسنة  )54(.1988وهذه االتفاقيات هي من الصكوك الدولية
التي حظيت بأكرب عدد من التصديقات حتى أصبحت تضم كل دول
العامل تقريباً.
 –79وتريس االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات ،مجتمعةً،
اإلطار القانوين للتجارة املرشوعة يف العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات
العقلية والسالئف الكيميائية من خالل مطالبة الدول األطراف
بإيجاد هياكل إدارية مسؤولة عن رصد إنتاج املواد املجدولة
مبقتىض االتفاقيات وصنعها وتجارتها ،ومن خالل إلزام
الدول األطراف بإبالغ الهيئة باحتياجاتها املرشوعة املتوقعة
واستهالكها الفعيل وتجارتها الدولية ومضبوطاتها .ومن خالل
آلية اإلبالغ تلك ،تعزز االتفاقيات توافر املواد الخاضعة للمراقبة
لالستخدام الطبي أو العلمي أو الصناعي مع منع ترسيبها إىل
القنوات غري املرشوعة .ومن السامت املميزة إلطار مراقبة
املخ ِّدرات أنَّه يَقْرص إنتاج املخ ِّدرات وصنعها وتصديرها
واستريادها وتوزيعها وتجارتها وحيازتها عىل األغراض الطبية
والعلمية دون سواها.
 –80وتُلزم االتفاقيات الدول األطراف بجعل بعض السلوكيات
املتصلة باملخ ِّدرات جرائم يعاقب عليها القانون ،وهي توفر أساساً
قانون ًّيا لبعض أساليب التحري ،مثل عمليات التسليم املراقب
( ((5األمم املتحدة ،مجموعة املعاهدات ،املجلد  ،1582الرقم .27627

وتسليم املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة بني األطراف.
وتنص االتفاقيات عىل رضورة أن تكون تدابري العدالة الجنائية
املتخذة تجاه املشتبه يف ارتكابهم جرائم متعلقة باملخ ِّدرات
متسقة مع مبدأ التناسب ،ومن ث َّم تجيز أن تخضع الجرائم
األقل خطورة لعقوبات أخف وأن يجري التعامل مع الجرائم
التي يرتكبها متعاطو املخ ِّدرات من خالل تدابري بديلة عن اإلدانة
أو العقوبة ،مبا يف ذلك تدابري العالج والتعليم والرعاية الالحقة
وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج االجتامعي.
 –81ويُشرتط عىل الدول األطراف يف اتفاقيات مراقبة املخ ِّدرات
أيضاً وضع اسرتاتيجيات ترمي إىل الوقاية وأطر لعالج املترضرين
من االرتهان للمخ ِّدرات وإعادة تأهيلهم.

حالة االنضمام إىل املعاهدات الدولية
ملراقبة املخدِّرات
 –82حتى  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2019كانت  186دول ًة
قد ص َّدقت عىل اتفاقية سنة  ،1961بصيغتها املع َّدلة بربوتوكول
سنة  ،1972أو انضمت إليها ،وهناك  10دول فقط مل تصبح بعد
أطرافاً .ومن بني تلك الدول ،دولتان يف أفريقيا (جنوب السودان
وغينيا االستوائية) ،ودولة واحدة يف آسيا (تيمور–ليشتي) ،وسبع
دول يف أوقيانوسيا (توفالو وجزر كوك وساموا وفانواتو وكرييباس
وناورو ونيوي) .وص َّدقت تشاد عىل معاهدة سنة  1961بصيغتها
غري املع َّدلة.
 –83وبقي عدد الدول األطراف يف اتفاقية سنة  1971بال تغيري،
وهو  184دولةً ،خالل الفرتة قيد االستعراض ،وهناك  13دول ًة
ليست أطرافاً يف تلك االتفاقية يف الوقت الراهن.
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 –84ويف آب/أغسطس  ،2019انضمــت بــاالو إىل اتفاقيــة
سنــة  1988بحيــث أصبحــت الطــــرف الـ  191يف االتفاقيــة
التي ص َّدقــت عليهــا  190دولــ ًة عالوة عىل االتحــاد األورويب.
وكام هو الحال بالنسبــة التفاقيــة  1961واتفاقيــة سنة ،1971
توجــد معظم الدول غري األطــراف يف اتفاقيــة سنة 1988
يف أوقيانوسيا (بابوا غينيا الجديدة وتوفالو وجزر سليامن
وكرييباس) .وتقع ثالث دول غري أطراف يف أفريقيا (جنوب
السودان والصومال وغينيا االستوائية).
 –85وتوايل الهيئة التواصل بنشاط مع الدول التي مل تنضم
بعد إىل واحدة أو أكرث من االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ رات
للقيام بذلك دون تأخري وكفالة إدماج االتفاقيات إدماجاً
شامالً يف صلب القوانني الوطنية .وتؤكد الهيئة مجدداً أنَّ
التصديق العاملي عىل اتفاقيات مكافحة املخدِّ رات أمر ال بدَّ
منه من أجل تعزيز اإلطار القانوين الدويل ملراقبة املخدِّ رات
وضامن أال يستهدف املهربون الدول غري األطراف بسبب
مواطن الضعف الفعلية أو املتصورة يف نطاق مراقبة
املواد املجدولة.

باء–	ضمان تنفيذ أحكام املعاهدات
الدولية ملراقبة املخدِّرات
 –86إ َّن الهدف األسايس للنظام الدويل ملراقبة املخ ِّدرات هو
ضامن صحة اإلنسان ورفاهه .ويتحقق هذا الهدف من خالل
إجراءين مرتابطني ،هام :ضامن توافر املواد الخاضعة للمراقبة
الدولية من أجل األغراض الطبية والعلمية ،ويف حالة السالئف
الكيميائية ،ضامن استخدامها لألغراض الصناعية املرشوعة
أيضاً؛ ومنع ترسيب املواد الخاضعة للمراقبة إىل القنوات
غري املرشوعة.
 –87وبغية رصد االمتثال للمعاهدات الدولية ملراقبة
املخ ِّدرات ،ت َد ُرس الهيئة اإلجراءات املتخذة من الحكومات لتنفيذ
األحكام التعاهدية الرامية إىل تحقيق األهداف العامة لهذه
املعاهدات .وقد استُكملت أحكام املعاهدات ،عىل مر السنوات،
بتدابري رقابية إضافية اعتمدها املجلس االقتصادي واالجتامعي
ولجنة املخ ِّدرات بغية تعزيز فعالية تلك األحكام .ويف هذا القسم
يتعي
من التقرير ،تسلط الهيئة الضوء عىل اإلجراءات التي َّ
وتبي املشاكل
اتخاذها لتطبيق النظام الدويل ملراقبة املخ ِّدراتِّ ،
املصا َدفة يف هذا الصدد ،وتق ِّدم توصيات مح َّددة بشأن كيفية
معالجة تلك املشاكل.

 –1منع ترسيب املواد الخاضعة للمراقبة
(أ)

األساس الترشيعي واإلداري

 –88يتعني عىل الحكومات أن تضمن امتثال الترشيعات
الوطنية ألحكام املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات .كام أ َّن
عليها التزاماً بتعديل قوائم املواد الخاضعة للمراقبة عىل الصعيد
أي مادة يف أحد جداول معاهدة دولية ملراقبة
الوطني عند إدراج ِّ
املخ ِّدرات ،أو عند نقل تلك املادة من جدول إىل آخر .ويؤدي
القصور يف الترشيعات أو يف آليات التنفيذ عىل املستوى الوطني
أو التأخُّر 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 يؤدي إىل ترسيب مواد إىل قنوات غري مرشوعة.
رس الهيئة أن تالحظ أ َّن الحكومات واصلت ،كام يف
ولذلك ،ي ُّ
السنوات السابقة ،تزويدها مبعلومات عن التدابري الترشيعية
أو اإلدارية املتخذة لضامن االمتثال ألحكام املعاهدات الدولية
ملراقبة املخ ِّدرات .ولكنها تشعر يف الوقت نفسه بالقلق
أل َّن بعض الحكومات قد استحدثت ،أو تعتزم استحداث ،تدابري
ترشيعية تتعارض مع مقتضيات املعاهدات الدولية ملراقبة
املخ ِّدرات .وتو ُّد الهيئة أن تذكِّر الحكومات بقرار الجمعية
العامة دا– ،1/30املعنون “التزامنا املشرتك بالتصدي ملشكلة
املخدِّ رات العاملية ومواجهتها عىل نحو فعال” ،الذي اعتمدته
الجمعية يف  19نيسان/أبريل  ،2016والذي عاودت فيه الدول
األعضاء تأكيد التزامها بغايات وأهداف االتفاقيات الدولية
الثالث ملراقبة املخدِّ رات.
 –89ويف آذار/مارس  ،2019أدرجت لجنة املخ ِّدرات ،يف
دورتها الثانية والستني ،مبوجب مقرراتها  1/62و 2/62و3/62
و ،4/62أربع مواد جديدة يف الجدول األول من اتفاقية
سنة  ،1961بصيغتها املع َّدلة ،وهي بارافلوروبوترييل فنتانيل،
وأورتوفلوروفنتانيل ،وميثوكيس آسيتيل فنتانيل ،وسيكلوبروبيل
فنتانيل .وعمالً بالفقرة  7من املادة  3من اتفاقية سنة 1961
بصيغتها املع َّدلة ،و َّجه األمني العام ،يف  23أيار/مايو  ،2019إشعارا ً
بذلك املق َّرر إىل جميع الحكومات وإىل منظمة الصحة العاملية
وإىل الهيئة ،وبذلك أصبح املق َّرر نافذا ً فيام يخص كل طرف
عند تلقِّيه ذلك اإلشعار .وترحب الهيئة بالجهود التي بذلتها
ُّ
وتحث
الحكومات التي أخضعت تلك املواد للمراقبة بالفعل،
جميع الحكومات 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 1961
بصيغتها املعدَّ لة.
 –90وق َّررت اللجنة أيضاً إدراج خمس مواد جديدة يف
جداول اتفاقية سنة  .1971وعمالً باملق َّررات  5/62و6/62
و 7/62و 8/62و ،9/62أُدرجت املواد ،ADB–FUBINACA
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و)،FUB–AMB (MMB–FUBINACA, AMB–FUBINACA
و ،CUMYL–4CN–BINACAو–ADB–CHMINACA (MAB
) ،CHMINACAو–Nإيثيل نوربينتيلون (إيفيلون) يف الجدول
الثاين من اتفاقية سنة  .1971وعمالً بالفقرة  7من املادة  2من
اتفاقية سنة  ،1971و َّجه األمني العام ،يف  23أيار/مايو  ،2019إشعارا ً
مبقررات اللجنة هذه إىل جميع الحكومات وإىل منظمة الصحة
العاملية وإىل الهيئة ،فأصبحت بذلك نافذة متاماً ،فيام يخص كل
طرف ،يف  19ترشين الثاين/نوفمرب  .2019وترحب الهيئة بالجهود
التي بذلتها الحكومات التي أخضعت تلك املواد للمراقبة بالفعل،
ُّ
وتحث جميع الحكومات األخرى عىل أن تعدِّ ل قوامئها الخاصة
باملواد الخاضعة للمراقبة عىل الصعيد الوطني تبعاً لذلك ،وأن
تط ِّبق عىل تلك املواد تدابري املراقبة املنصوص عليها يف اتفاقية
سنة  1971ويف قرارات اللجنة واملجلس ذات الصلة ،وأن تبلِّغ
الهيئة بهذا الشأن.
 –91وأدرجت اللجنة ،مبوجب مقرراتها  10/62و11/62
و ،12/62املواد “–4،3ميثيلني ديوكيس فينيل––2بروبانون
ميثيل غليسيدات” (“غليسيدات بيبريونيل ميثيل كيتون”)
(بجميع إيسومرياتها الفراغية) ،و–4،3ميثيلني ديوكيس فينيل––2
بروبانون حمض ميثيل غليسيديك (“حمض غليسيديك بيبريونيل
ميثيل كيتون”) (بجميع إيسومرياتها الفراغية) ،وألفا–فينيل
أسيتو أسيتاميد (( )APAAمبا يف ذلك إيسومرياتها البرصية)
يف الجدول األول من اتفاقية سنة  .1988ومبقتىض الفقرة 6
من املادة  12من اتفاقية سنة  ،1988و َّجه األمني العام إشعارا ً
مبق َّررات اللجنة هذه إىل جميع الدول وإىل الجهات األخرى
األطراف يف هذه االتفاقية أو التي يحق لها أن تصبح أطرافاً
فيها ،فأصبحت بذلك تلك املقررات نافذة متاماً فيام يخص كل
طرف يف  19ترشين الثاين/نوفمرب  .2019وعالوة عىل ذلك،
نظرت اللجنة أيضاً يف مادة حمض الهيدريوديك ،وقررت
(املقرر  )13/62عدم إدراجها يف جدو ْيل اتفاقية سنة .1988
وترحب الهيئة بالجهود التي بذلتها الحكومات التي عدَّ لت
بالفعل قوامئها باملواد الكيميائية الخاضعة للمراقبة عىل الصعيد
الوطني ،وتشجع الحكومات عىل استخدام نظام “بِن أونالين”
بشأن شحنات هذه املواد الكيميائية يف سياق التجارة الدولية،
واتخاذ التدابري الالزمة لضبطها عند وجود أدلة عىل استخدامها
بطريقة غري مرشوعة ،وعىل التعاون فيام بينها ومع الهيئة
لتحقيق تلك الغاية يف الوقت املناسب.
 –92ووفقاً لقرارات املجلس االقتصادي واالجتامعي 15/1985
يتعي عىل الحكومات أن تشرتط الحصول
و 30/1987وَّ ،38/1993
ُ
عىل إذن السترياد الزولبيديم ،وهو مادة أدرجت يف عام 2001
يف الجدول الرابع من اتفاقية سنة  .1971واستجاب ًة لطلب الهيئة
الوارد يف تقريريها السنويني لعامي  2012و 2013ويف تعميم
أُرسل يف عام  ،2016ق َّدم عدد من الحكومات املعلومات املطلوبة.
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ويف  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2019كانت املعلومات ذات الصلة
متاحة بشأن  134بلدا ً وإقليامً .ومن بني هذه البلدان واألقاليم
استحدث  127بلدا ً وإقليامً أحكاماً تشرتط الحصول عىل إذن
استرياد ،ويشرتط بلد واحد (الواليات املتحدة األمريكية) إعالناً
سابقاً لالسترياد .ومثة ثالثة بلدان وإقليم واحد (فانواتو وكابو
فريدي ونيوزيلندا وجبل طارق) ال تشرتط سلطاتها إذناً السترياد
الزولبيديم .وتحظر أذربيجان استرياد الزولبيديم ،كام أ َّن إثيوبيا
ال تستورد هذه املادة .ويف الوقت نفسه ،ال تزال املعلومات املتعلقة
مبراقبة الزولبيديم مجهولة فيام يخص  72بلدا ً وإقليامً .ومن ث َّم،
تحثُّ الهيئة مجددا ً حكومات البلدان واألقاليم ،التي مل تق ِّدم إليها
بع ُد معلومات عن حالة مراقبة الزولبيديم ،عىل تزويدها بتلك
املعلومات يف أقرب وقت ممكن.
(ب) منع الترسيب من قنوات التجارة الدولية
تقديرات االحتياجات السنوية من املواد الخاضعة
للمراقبة الدولية

 –93يشكل نظام تقدير االحتياجات السنوية املرشوعة من
العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية حجر الزاوية يف النظام الدويل
ملراقبة املخ ِّدرات .فهو ميكِّن البلدان املص ِّدرة واملستوردة عىل
ح ٍّد سواء من ضامن بقاء التجارة يف هذه املواد ضمن الحدود
التي تضعها حكومات البلدان املستوردة ومنع ترسيب املواد
الخاضعة للمراقبة من التجارة الدولية منعاً ف َّعاالً .وهذا النظام
إلزامي فيام يتعلق بالعقاقري املخ ِّدرة مبقتىض اتفاقية سنة ،1961
ويتعني أن تعتمد الهيئة ما تق ِّدمه الحكومات من تقديرات قبل
اتخاذ تلك التقديرات أساساً لحساب الحدود التي تُفرض عىل
الصنع واالسترياد.
 –94وقد اعتمد املجلس االقتصادي واالجتامعي نظام تقدير
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 ،ملساعدة الحكومات عىل منع محاوالت املتجرين
ترسيب املواد الخاضعة للمراقبة الدولية إىل قنوات غري مرشوعة.
َ
وتستعني الحكومات بتقديرات االحتياجات السنوية املرشوعة
من املؤث ِّرات العقلية واالحتياجات السنوية املرشوعة من سالئف
مختارة من أجل استبانة املعامالت غري املألوفة .وقد أمكن
يف كثري من الحاالت منع ترسيب عقاقري وسالئف عندما رفض
البلد املص ِّدر منح إذن بتصديرها ،أل َّن الكميات املراد تصديرها
كانت ستتجاوز الكميات التي يحتاجها البلد املستورد.
 –95وتفحص الهيئة بانتظام الحاالت التي تنطوي عىل احتامالت
بعدم امتثال الحكومات لنظام التقديرات ،أل َّن عدم امتثالها
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قد يس ِّهل ترسيب املواد الخاضعة للمراقبة من قنوات التجارة
الدولية املرشوعة إىل قنوات غري مرشوعة .ويف هذا الصدد ،تزود
الهيئة الحكومات ،عند االقتضاء ،باملعلومات والدعم واملشورة
بشأن كيفية عمل نظام التقديرات.
 –96والحكومات ملزمة باالمتثال للقيود املفروضة يف املادتني 21
و 31من اتفاقية سنة  1961عىل الواردات والصادرات من
العقاقري املخ ِّدرة .فاملادة  21تنص ،يف جملة أمور ،عىل أ َّن مجموع
أي
أي بلد أو إقليم يف ِّ
أي مخ ِّدر يصنعها ويستوردها ُّ
كميات ِّ
سنة ال يجوز أن يتعدى حاصل جمع ما ييل :الكمية املستهلكة
يف األغراض الطبية والعلمية؛ والكمية املستعملة ،ضمن حدود
التقديرات ذات الصلة ،يف صنع عقاقري أو مستحرضات أو مواد
أخرى؛ والكمية املص َّدرة؛ والكمية املضافة إىل املخزون لرفعه
إىل املستوى املح َّدد يف التقديرات ذات الصلة؛ والكمية التي
حصل عليها ،ضمن حدود التقديرات ذات الصلة ،الستعاملها
يُ َ
يف أغراض خاصة .وتُلزِم املادة  31جميع البلدان املص ِّدرة بتقييد
أي بلد أو إقليم بحيث
حجم صادراتها من العقاقري املخ ِّدرة إىل ِّ
ال يتجاوز الكميات املندرجة ضمن حدود مجموع التقديرات
الخاصة بالبلد أو اإلقليم املستورد ،مع إضافة الكميات التي يراد
إعادة تصديرها.
 –97وكام يف السنوات السابقة ،ترى الهيئة أ َّن التقيد بنظام
الواردات والصادرات ما زال مستم ًّرا عىل وجه العموم ،وأ َّن
النظام يعمل بصورة جيدة .ويف عام  ،2019جرى االتصال بتسعة
بلدان بشأن واردات أو صادرات زائدة محتملة كُشف عنها
يف سياق التجارة الدولية بالعقاقري املخ ِّدرة خالل هذه السنة.
وحتى  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2019قدمت خمسة من تلك
البلدان ردودا ً .وأكد واحد منها حدوث تجاوز يف كمية الصادرات،
و ُذكِّر برضورة ضامن االمتثال التام لألحكام التعاهدية ذات الصلة.
وأفاد بَلَدان آخران بأ َّن العقار ُص ِّد َر إىل بلد آخر ،ثم أعاد ذلك
البلد تصديره ،يف حني أ َّن البلدين األخريين أفادا بأ َّن التقارير
األولية كانت غري صحيحة ،وق َّدما إحصاءات مع َّدلة .وال تزال
الهيئة تتابع هذا األمر مع البلدان التي مل ترسل ر ًّدا.
 –98ويُعترب تقديم تقديرات دقيقة ويف الوقت املناسب
لالحتياجات من العقاقري املخدِّ رة خطوة أساسية لضامن اإلمدادات
أقل من
من تلك العقاقري .ومن املمكن أن يسهم تقدير كميات َّ
االحتياجات يف وقوع مشاكل عديدة ،مبا يف ذلك النقص .أما املغاالة
يف التقدير ،فقد تؤدي إىل الهدر ،إىل جانب زيادة احتامل ترسيب
تلك العقاقري إىل قنوات غري مرشوعة .ولذلك ،فإنَّ الهيئة تهيب
بالحكومات ضامن أن تجسد التقديرات املقدمة بشأن االحتياجات
من العقاقري املخدِّ رة بدقة املستوى الفعيل للعقاقري املخدِّ رة
الالزمة يف بلدانها للسنة التقوميية.

بقراري املجلس االقتصادي واالجتامعي 7/1981
 –99وعمالً
ْ
و ،44/1991تطلب الهيئة من الحكومات تزويدها بتقديرات
الحتياجاتها الطبية والعلمية السنوية من املؤث ِّرات العقلية
املدرجة يف الجداول الثاين والثالث والرابع من اتفاقية سنة .1971
وتُبلَّغ جميع الدول واألقاليم بتلك التقديرات من أجل مساعدة
السلطات املختصة يف البلدان املص ِّدرة عند املوافقة عىل صادرات
املؤث ِّرات العقلية .ويف  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2019كانت
حكومات جميع البلدان واألقاليم قد ق َّدمت تقديرا ً واحدا ً عىل
األقل الحتياجاتها الطبية السنوية من املؤث ِّرات العقلية ،باستثناء
جنوب السودان ،الذي تولَّت الهيئة وضع التقديرات الخاصة به
يف عام .2011
 –100وتويص الهيئة الحكومات بأن تقوم باستعراض وتحديث
تقديرات احتياجاتها السنوية من املؤثِّرات العقلية لألغراض
الطبية والعلمية مرة كل ثالث سنوات عىل األقل .بيد أ َّن هناك
أي تنقيح الحتياجاتها املرشوعة من املؤث ِّرات
 44حكومة مل تق ِّدم َّ
العقلية منذ ثالث سنوات أو أكرث .ومن ثم ،فإ َّن التقديرات املتاحة
بشأن تلك البلدان واألقاليم رمبا مل تعد مطابقة الحتياجاتها الطبية
والعلمية الفعلية من املؤث ِّرات العقلية.
 –101وقد يتأخر استرياد املؤث ِّرات العقلية الالزمة لألغراض الطبية
أو العلمية عندما تكون التقديرات أدىن من االحتياجات املرشوعة
الفعلية .أ َّما عندما تكون التقديرات أعىل بكثري من االحتياجات
املرشوعة ،فقد يزيد ذلك من احتامل ترسيب املؤث ِّرات العقلية إىل
قنوات غري مرشوعة.
 –102وكام 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  ،2018أصدرت سلطات
أي تقديرات،
 20بلدا ً أذون استرياد ملواد مل تضع لها من ُ
قبل َّ
أو لكميات تجاوزت تقديراتها بكثري .و ُح ِّدد بلدان اثنان فقط
تجاوزت كميات صادراتهام من املؤث ِّرات العقلية التقديرات
ذات الصلة.
 –103وقد طلبت لجنة املخ ِّدرات ،يف قرارها  ،3/49املعنون
“تدعيم نظم مراقبة الكيامويات السليفة املستخدمة يف صنع
العقاقري االصطناعية غري املرشوع” ،من الدول األعضاء أن تقدم
إىل الهيئة ،عىل أساس طوعي ،تقديرات الحتياجاتها السنوية
املرشوعة من واردات أربع من سالئف املنشِّ طات األمفيتامينية،
وبقدر اإلمكان ،من واردات املستحرضات املحتوية عىل تلك
املواد .ويف  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2019كانت حكومات
 169بلدا ً قد ق َّدمت تقديراتها ملادة واحدة عىل األقل من تلك
مؤشا ً
املواد ،مام َوفَّر للسلطات املختصة يف البلدان املص ِّدرة ِّ
عىل االحتياجات املرشوعة للبلدان املستوردة ،وساعد بذلك عىل
منع محاوالت الترسيب.
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اشرتاط الحصول عىل أذون االسترياد والتصدير

 –104يشكل التطبيق العاملي الشرتاط الحصول عىل أذون
لالسترياد والتصدير ،املنصوص عليه يف اتفاقية سنة 1961
واتفاقية سنة  ،1971عنرصا ً رئيس ًّيا يف منع ترسيب املخ ِّدرات
إىل السوق غري املرشوعة .ويُشرتط الحصول عىل هذه األذون
بأي من املواد الخاضعة للمراقبة مبقتىض
للمعامالت املتعلقة ٍّ
اتفاقية سنة  1961أو املواد املدرجة يف الجدولني األول والثاين
التفاقية سنة .1971
 –105وتُلزِم هاتان االتفاقيتان السلطات الوطنية املختصة بأن
ت ِ
ُصدر أذون استرياد للمعامالت املتعلقة باسترياد هذه املواد
إىل بلدانها .ويجب عىل السلطات الوطنية املختصة يف البلدان
املص ِّدرة أن تتحقق من صحة أذون االسترياد هذه قبل إصدار
أذون التصدير الالزمة للسامح للشحنات املحتوية عىل هذه املواد
مبغادرة بلدانها.
 –106وال تشرتط اتفاقية سنة  1971الحصول عىل أذون استرياد
وتصدير للتجارة يف املؤث ِّرات العقلية املدرجة يف جدوليها الثالث
والرابع .ومع ذلك ،وبالنظر إىل اتساع نطاق ترسيب هذه
املواد من قنوات التجارة الدولية املرشوعة أثناء سبعينيات
ومثانينيات القرن املايض ،طلب املجلس االقتصادي واالجتامعي
إىل الحكومات ،يف قراراته  15/1985و 30/1987و،38/1993
توسع نطاق نظام أذون االسترياد والتصدير ليشمل تلك
أن ِّ
املؤث ِّرات العقلية أيضاً.
 –107وعمالً بقرارات املجلس االقتصادي واالجتامعي
املذكورة آنفاً ،استحدثت معظم البلدان واألقاليم بالفعل رشط
الحصول عىل أذون استرياد وتصدير للمؤث ِّرات العقلية املدرجة
يف الجدولني الثالث والرابع التفاقية سنة  .1971ويف  1ترشين
الثاين/نوفمرب  ،2019كانت  206بلدان وأقاليم قد أتاحت للهيئة
يتبي منها أ َّن جميع البلدان املستوردة
معلومات محددة َّ
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،
يبي متطلَّبات منح أذون االسترياد
مرتني كل سنة ،جدوالً ِّ
الخاصة باملواد املدرجة يف الجدولني الثالث والرابع ،عمالً
نش
بقرارات املجلس االقتصادي واالجتامعي ذات الصلة .ويُ َ
هذا الجدول أيضاً يف الحيز اآلمن من موقع الهيئة الشبيك الذي
ال يسمح بالوصول إليه إال للمسؤولني الحكوميني املأذون لهم
خصيصاً بذلك ،ليك يتسنى إطالع السلطات الوطنية املختصة يف
أي تغيريات فيام
البلدان املص ِّدرة ،يف أقرب وقت ممكن ،عىل ِّ
تفرضه البلدان املستوردة من رشوط خاصة بأذون االسترياد.
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وتحث الهيئة حكومات الدول القليلة املتبقية التي ال تشرتط
ترشيعاتها و/أو لوائحها الوطنية بعد الحصول عىل أذون استرياد
وتصدير لجميع املؤثِّرات العقلية ،برصف النظر عام إذا كانت
تلك الدول أم مل تكن أطرافاً يف اتفاقية سنة  ،1971عىل أن
توسع نطاق هذه التدابري الرقابية لتشمل جميع املواد املدرجة
يف الجدولني الثالث والرابع من اتفاقية سنة  1971يف أقرب
وقت ممكن ،وأن تبلغ الهيئة بذلك.
 –108وعىل الرغم من أ َّن اتفاقية سنة  1988ال تشرتط
الحصول عىل أذون االسترياد والتصدير بخصوص التجارة يف
املواد املدرجة يف الجدولني األول والثاين من تلك االتفاقية،
أي نظام ملراقبة الصادرات
فإ َّن الحكومات التي ال تطبِّق َّ
والواردات من السالئف ال تكون ممتثلة بالكامل اللتزامها
التعاهدي باملساهمة بفعالية يف منع الترسيب .ومبوجب
االتفاقية ،يُطلب إىل البلدان أيضاً توجيه إشعار مسبق بشأن
الشحنات املزمعة إىل سلطات الحكومة املستوردة من أجل منع
ترسيب تلك املواد (انظر الفقرة  128أدناه بشأن اإلشعارات
السابقة لتصدير السالئف الكيميائية).
النظام اإللكرتوني الدولي ألذون استرياد وتصدير
العقاقري املخدِّرة واملؤثِّرات العقلية

 –109عمالً باملادة  31من اتفاقية سنة  1961بصيغتها املع َّدلة،
واملادة  12من اتفاقية سنة  ،1971وقرارات املجلس االقتصادي
واالجتامعي ذات الصلة ،تتطلب التجارة الدولية يف العقاقري
املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية أذوناً لالسترياد والتصدير عىل السواء.
وبالنظر إىل تزايد حجم التجارة املرشوعة يف املواد الخاضعة
للمراقبة عىل الصعيد الدويل ،مام يؤدي إىل تزايد أعباء العمل
لدى السلطات الوطنية املختصة ،بات تحديث نظام أذون
االسترياد والتصدير رضورة أساسية للح ِّد من مخاطر الترسيب،
مع الحرص عىل االستمرار يف ضامن توافر كميات كافية من تلك
وتيس الحصول عليها.
املواد ُّ
 –110ويف إطار مساعي الهيئة لتسخري التقدم التكنولوجي من
أجل ضامن فعالية وكفاءة تطبيق نظام أذون االسترياد والتصدير
يف التجارة الدولية املرشوعة يف العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات
العقلية ،قادت الهيئة الجهود املبذولة الستحداث أداة
إلكرتونية (النظام الدويل ألذون االسترياد والتصدير املعروف
اختصارا ً باسم نظام “ )”I2ESلتيسري عمل السلطات الوطنية
املختصة وترسيع وتريته وللحد من مخاطر ترسيب العقاقري
املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية .والنظام الدويل املذكور هو تطبيقة
شبكية مبتكرة استحدثتها الهيئة بالتعاون مع املكتب املعني
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باملخ ِّدرات والجرمية وبدعم من الدول األعضاء .وقد ُص ِّم َم
نظام “ ”I2ESمن أجل تعزيز التجارة اإللكرتونية (الالورقية)
يف املواد الخاضعة للمراقبة الدولية من خالل تسهيل التبادل
اإللكرتوين ألذون االسترياد والتصدير ،وهو يتيح للحكومات
إمكانية إصدار أذون االسترياد والتصدير إلكرتون ًّيا للواردات
والصادرات املرشوعة من العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية،
وتبادل هذه األذون آنيًّا ،والتحقق الفوري من مرشوعية كل
معاملة عىل حدة ،مع ضامن االمتثال التام ملقتضيات االتفاقيات
الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.
 –111ويف آذار/مارس ُ ،2019عقد اجتامع لفريق املستعملني
عىل هامش الدورة الثانية والستني للجنة املخ ِّدرات بهدف جمع
تعليقات عىل عمل نظام “ .”I2ESوشارك يف ذلك االجتامع
ما يزيد عىل  25مسؤوالً من  19بلدا ً .وأتاح االجتامع للمسؤولني
الحكوميني من البلدان املشاركة فرصة ق ِّيمة لتبادل األفكار بشأن
سبل تطبيق ذلك النظام الدويل عىل أتم وجه وتقديم تعقيبات
إىل الهيئة وإىل دائرة تكنولوجيا املعلومات التابعة للمكتب
املعني باملخ ِّدرات والجرمية لالسرتشاد بها يف األعامل املقبلة
ويف تطوير النظام .وش َّدد فريق املستعملني عىل أهمية تعميم
تجارب السلطات الوطنية املختصة من مختلف أرجاء العامل عىل
سائر املستعملني الفعليني واملحتملني كوسيلة للتشجيع عىل زيادة
استعامل النظام.
 –112ويوفِّر نظام “ ،”I2ESاملتاح لجميع الحكومات مجاناً ،منصة
آمنة ومأمونة الستصدار أذون االسترياد والتصدير وتبادلها بني
البلدان املتاجِرة ،كام أ َّن واجهته البينية اليسرية االستعامل تساعد
السلطات الوطنية املختصة عىل الحد من األخطاء يف إدخال البيانات
وتوفري الوقت وتكاليف االتصاالت.
 –113ويجري التوفيق بني تقديرات االحتياجات املطلوبة من
العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية ،التي تحددها الدول األطراف
وتعتمدها الهيئة ،وبيانات نظام “ ”I2ESبصورة متزامنة تلقائيًّا.
وبعد اعتامد إذن االسترياد ،يَحسب النظام يف الوقت الحقيقي
ما تبقى من الرصيد املتاح للبلد املستورد من تلك التقديرات.
وميكن للرشكاء التجاريني املس َّجلني لدى املنصة االطِّالع عىل
تلك املعلومات يف أي وقت .كام ميكن لسلطات البلدان املتاجِرة
أن تستخدم هذا النظام يف التواصل اآلمن وتبادل املعلومات
بأي معاملة مزيدا ً
طلب خاص ِّ
مبارش ًة فيام بينها ،إذا ما احتاج ٌ
من التوضيح.
 –114وخالفاً للنظم الورقية ،التي ال ميكن فيها اتخاذ أي خطوات
تالية يف معالجة األذون إال بعد إرسالها وتلقِّيها بصورة مادية،
يتيح التبادل اإللكرتوين ألذون االسترياد والتصدير ،باستعامل
نظام “ ،”I2ESنقل البيانات آن ًّيا بني البلدان املتاجِرة ،مام يس ِّهل
ترسيع عملية املوافقة .ومن أجل توفري نظام إلكرتوين الورقي

بالكامل للتجارة الدولية ،أتاحت الهيئة للحكومات إمكانية
استخدام التوقيعات اإللكرتونية مع أذون االسترياد والتصدير
املعالَجة عرب النظام.
 –115ويف الوثيقة الختامية للدورة االستثنائية الثالثني للجمعية
العامة املعنونة “التزامنا املشرتك بالتصدي عىل نحو ف َّعال ملشكلة
املخ ِّدرات العاملية ومواجهتها” )55(،أوىص رؤساء الدول والحكومات
بترسيع عملية إصدار أذون االسترياد والتصدير الخاصة بالتجارة
الدولية املرشوعة يف العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية باستخدام
نظام “.”I2ES
 –116وقد حددت لجنة املخ ِّدرات ،من خالل قراراتها 6/55
و 10/57و 10/58و ،5/61تدابري لتوطيد نظام ألذون االسترياد
والتصدير ،ودعت أمانة الهيئة إىل تويل إدارة نظام “ ”I2ESورصده
وتقديم تقرير عن التقدم املحرز بشأن تنفيذه.
 –117وحتى  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2019أي بعد نحو خمس
سنوات عىل إطالق نظام “ ،”I2ESتالحظ الهيئة أ َّن  66حكومة
تسجلت لدى النظام ،منها  50حكومة لديها حسابات عاملة يديرها
مرشفون ،وهو ما ميثل زيادة قدرها  20يف املائة مقارن ًة بالعام
السابق ،اعتبارا ً من  1ترشين الثاين/نوفمرب  .2018وأدخل أكرث من
خُمس تلك البلدان بيانات يف النظام يف عام .2019
 –118ومن أجل التشجيع عىل اعتامد نظام “ ”I2ESبني الدول
األعضاء ،اضطلعت الهيئة بأنشطة متعددة يف عام  2019من أجل
ما ييل( :أ) إذكاء الوعي بالنظام؛ (ب) تحسني القدرات التقنية
للسلطات الوطنية املختصة.
 –119ويف حزيران/يونيهُ ،عقدت جلسة تدريبية موقعية يف كيتو،
خالل حلقة عمل يف إطار مرشوع الهيئة للتعلُّمُ ،عرض خاللها نظام
“ ”I2ESعىل مثانية بلدان( )56يف منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي.
ويف متوز/يوليه ،قُ ِّد َم عرض إيضاحي عنه أيضاً ملسؤولني ميثلون
 13بلدا ً يف وسط ورشق أوروبا وجنوب رشق أوروبا والقوقاز
وآسيا الوسطى أثناء حلقة عمل بشأن الحظر والرتخيص والقيود
الكمية األخرى عىل التجارة الدولية ،استضافتها يف فيينا منظمة
التجارة العاملية.
 –120وانطالقاً من إدراك الهيئة للقيود التي يستحيل معها
الوصول املادي إىل جميع البلدان يف جميع أنحاء العامل التي تحتاج
إىل الخربة التقنية بشأن نظام “ ،”I2ESومن وعيها باإلمكانيات
التي تتيحها تكنولوجيات االتصال الجديدة من أجل نرش التدريب
بطريقة رسيعة ومالمئة ،عقدت الهيئة ،عن طريق أمانتها ،سبع
( ((5مرفق قرار الجمعية العامة دا.1/30-
( ((5األرجنتني ،إكوادور ،الربازيل ،بريو ،الجمهورية الدومينيكية ،شييل،
كوستاريكا ،كولومبيا.
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حلقات تدريبية شبكية لفائدة أكرث من  16بلدا ً( )57يف أفريقيا
والقارة األمريكية وآسيا وأوروبا .وأعربت دول أعضاء أخرى عن
اهتاممها باألنشطة التدريبية من ذلك النوع ،ولذا من املقرر عقد
املزيد من الدورات التدريبية عن طريق االتصال الحاسويب املبارش.
 –121وال ميكن استكامل وتعزيز الجهود التي تضطلع بها الهيئة
إال بالتزام الدول األعضاء املتواصل بدعم اعتامد نظام “”I2ES
باعتباره خيارا ً مناسباً بشكل واضح لتطبيق نظام رقمي للتجارة
الدولية يف املواد الخاضعة للمراقبة .وقد دعت لجنة املخ ِّدرات،
يف قرارها  5/61الذي اتخذته يف دورتها الحادية والستني ،الدول
األعضاء إىل الحفاظ عىل هذا االلتزام والنظر يف ماهية التدابري
اإلضافية الالزم اعتامدها من أجل استمرار إدارة نظام “”I2ES
ومواصلة تطويره.
 –122ومن شأن تطوير واجهة مستخدم متعددة اللغات أن
يس ِّهل اعتامد نظام “ ”I2ESيف البلدان واملناطق التي ال تنترش
فيها اللغة اإلنكليزية .ومن شأن إمكانية إضافة املواد الخاضعة
للمراقبة عىل الصعيد الوطني يف أذون االسترياد املعالَجة بواسطة
نظام “ ”I2ESمتكني السلطات الوطنية املختصة من االمتثال
لاللتزامات القانونية الداخلية وتج ُّنب عبء تسيري نظامني متوازيني
عىل الصعيد العمليايت ،أحدهام يخص املواد الخاضعة للمراقبة
عىل الصعيد الوطني ،واآلخر يخص املواد الخاضعة للمراقبة عىل
الصعيد الدويل .وإضاف ًة إىل ذلك ،فإ َّن بيانات العمليات التجارية
املخزونة يف نظام “ ”I2ESميكن تصديرها ألغراض ما بعد املعالجة،
وهو ما من شأنه أن يساعد السلطات املختصة عىل ترسيع عملية
إبالغ الهيئة باملعلومات املطلوبة عن املواد الخاضعة للمراقبة
مبوجب املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.
 –123ويف الوقت نفسه ،ال تزال الحاجة إىل توفري الدراية الفنية
الالزمة لتشغيل نظام “ ”I2ESوااللتزام باستخدامه عىل مستوى
صنع القرار من العوائق الكبرية التي يتعني تجاوزها .وتؤكد
الهيئة من جديد التزامها بالعمل يدا ً بيد مع الدول األعضاء بشأن
األنشطة التي تشجع عىل اعتامد النظام عىل نطاق أوسع وزيادة
مشاركة مستخدميه.
 –124وتشجع الهيئة جميع الدول األعضاء عىل االتصال بأمانتها
من أجل مناقشة التحديات التي تواجهها يف استخدام النظام
والتشارك يف وضع اسرتاتيجيات تحدد خطوات ملموسة لتنفيذ
خريطة طريق تدمج نظام “ ”I2ESيف اإلجراءات والسياسات
الحكومية عىل الصعيد الوطني من أجل اإلرشاف عىل مراقبة
العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية.
( ((5األرجنتني ،إستونيا ،أفغانستان ،إكوادور ،اإلمارات العربية املتحدة،
إندونيسيا ،باراغواي ،الربازيل ،بنام ،بريو ،الجمهورية الدومينيكية ،شييل ،قطر،
كوستاريكا ،كولومبيا ،كينيا.
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 –125وتدعو الهيئة أيضاً الدول األعضاء ،التي تستخدم بالفعل
نظام “ ،”I2ESإىل تبادل تجاربها وخرباتها معها ومع الحكومات
األخرى ،وخصوصاً رشكائها التجاريني الذين ال يستخدمون املنصة
يف الوقت الحايل .كام تدعو الدول األعضاء إىل اإلعراب عن آرائها
يف نظام “ ”I2ESخالل االجتامعات اإلقليمية املعنية مبراقبة
املخ ِّدرات والرصد الصحي ،والتواصل مع نظرائها لتيسري التعاون
النشط عىل توسيع نطاق اعتامد النظام.
 –126ويتعني عىل الحكومات والهيئة مواصلة التعاون عىل تطبيق
نظام “ ”I2ESمن أجل التحقيق الكامل لفوائد املنصة وتسهيل
التجارة بوترية أرسع يف املواد الخاضعة للمراقبة الدولية.
 –127وتشجع الهيئة الحكومات عىل أن تطلب املساعدة من
أمانتها يف تطبيق نظام “ ”I2ESودمجه يف أنظمتها الوطنية بوسائل
منها توفري اإلرشادات بشأن الخطوات األوىل والتدريب اإلضايف،
إن مل تكن قد قامت بذلك بعد .كام تدعو الهيئ ُة الحكومات التي
تستخدم نظام “ ”I2ESبنشاط إىل التواصل مع رشكائها التجاريني
الذين ال يستخدمونه من أجل تيسري اعتامد املنصة ،مبساعدة من
أمانة الهيئة إذا اقتىض األمر .وأخرياً ،تشجع الهيئ ُة الدول األعضاء
عىل تقديم املزيد من الدعم ،مبا يف ذلك موارد خارجة عن
امليزانية ،من أجل توسيع نطاق وظائف نظام “ ”I2ESوتعجيل
اعتامد املنصة.
اإلشعارات السابقة لتصدير السالئف الكيميائية

 –128توخياً ملساعدة الحكومات املستوردة واملص ِّدرة عىل
التواصل فيام بينها يف الوقت الحقيقي بشأن التجارة الدولية يف
أي معامالت مشبوهة ،أنشأت
السالئف وتوجيه تنبيهات بشأن ِّ
الهيئة ،يف عام  ،2006أداة شبكية مأمونة ،هي نظام “بِن أونالين”.
وحتى  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2019ت َسجل بَلَدان إضافيان،
هام أنغوال ومقدونيا الشاملية ،يف نظام “بِن أونالين” ،وبذلك
بلغ مجموع عدد البلدان واألقاليم املس َّجلة  164بلدا ً وإقليامً.
وتحث الهيئ ُة الحكومات املتبقية التي مل تتس َّجل بعد الستخدام
نظام “بِن أونالين” عىل أن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكن،
وتهيب بالحكومات استخدام نظام “بِن أونالين” بصورة نشطة
ومنهجية .والهيئة مستعدة ملساعدة الحكومات يف هذا الصدد.
 –129وتوخياً ملنع ترسيب السالئف ،تجيز الفقرة ( 10أ) من
املادة  12من اتفاقية سنة  1988لحكومات البلدان املستوردة
أي سالئف تعتزم تصديرها
أن تلزم البلدان املص ِّدرة بإبالغها عن ِّ
إىل أراضيها .ومنذ صدور تقرير الهيئة السنوي األخري ،مل تطلب
أي حكومة أخرى رسم ًّيا أن تُخطَر مسبقاً ،وبذلك يظل عدد
الحكومات التي تستظهر بذلك الحكم ،وهو  113حكومة ،دون تغيري.
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وتشجع الهيئة الحكومات التي مل تطلب بعد رسم ًّيا إشعارات
سابقة للتصدير عىل طلب ذلك باالستناد إىل الفقرة ( 10أ) من
املادة  12من اتفاقية سنة .1988
 –130ويف إطار الجهود التي تبذلها الهيئة من أجل دعم الحكومات
يف منع ترسيب السالئف والسالئف األولية واملواد األخرى غري
الخاضعة بعد للمراقبة الدولية واالت ِّجار بها والتحقيق يف عمليات
الترسيب ،أعدت الهيئة عدة منصات إلكرتونية وأدوات ومشاريع
لتيسري تبادل املعلومات بني الحكومات يف الوقت الحقيقي.
كام أسهمت مبادرتا الهيئة اللتان تركزان عىل السالئف املستخدمة
يف الصنع غري املرشوع للمخ ِّدرات االصطناعية وعىل املواد الكيميائية
املتعلقة بالصنع غري املرشوع للكوكايني والهريوين ،وهام مرشوع
“بريزم” ومرشوع “كوهيجن” ،عىل التوايل ،يف منع ترسيب املواد
الخاضعة للمراقبة من قنوات التجارة الدولية ومن قنوات التوزيع
الوطني ويف سد الثغرات املعرفية خالل عمليات ذات أطر زمنية
محددة .ويع ِّزز برنامج الهيئة العاملي الجديد للمنع الرسيع للمواد
الخطرة ( )GRIDSهاتني املبادرتني العملياتيتني الناجحتني يف إطار
مرشوع آيون ( )2013ومرشوع “ ”OPIOIDSالعاملي النطاق
( .)2017ويدعم كل من برنامج  GRIDSورشاكات الهيئة الجارية
بني القطاعني العام والخاص األنشطة الحكومية الرامية إىل منع
ترسيب املواد املتصلة بالفنتانيل ومواد اإلدمان الخطرة األخرى غري
الخاضعة بعد للمراقبة الدولية ،وكذلك منع االت ِّجار بها.
(ج)	فعالية تدابري املراقبة الرامية إىل منع
ترسيب املواد الخاضعة للمراقبة
من قنوات التجارة الدولية
 –131يتيح نظام تدابري املراقبة املنصوص عليه يف اتفاقية
سنة  1961رصد التجارة الدولية يف العقاقري املخ ِّدرة ملنع ترسيب
تلك العقاقري إىل قنوات غري مرشوعة .كام أنَّه ،نتيج ًة لتنفيذ
جميع الدول تقريباً تداب َري املراقبة املنصوص عليها يف اتفاقية
سنة  1971وقرارات املجلس االقتصادي واالجتامعي ذات الصلة،
أي حاالت ترسيب ملؤث ِّرات
مل يتبني يف السنوات األخرية وقوع ِّ
عقلية من التجارة الدولية إىل قنوات غري مرشوعة .وإضافة إىل
ذلك ،ت ُلزِم اتفاقية سنة  1988األطراف فيها بأن متنع ترسيب
السالئف الكيميائية من قنوات التجارة الدولية لغرض استخدامها
يف صنع العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية بصورة غري مرشوعة.
وقد أنشأت الهيئة أيضاً نظامً مختلف ًة لرصد االمتثال لهذا الجانب
من اتفاقية سنة  1988ولتيسري التعاون بني الحكومات عىل
تحقيق تلك الغاية.
 –132ويجري التحري بانتظام لدى السلطات املختصة يف البلدان
املعنية عن أسباب التناقضات يف التقارير الحكومية املتعلقة
بالتجارة الدولية يف العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية ،ضامناً

أي ترسيب لهذه املواد من التجارة الدولية املرشوعة.
لعدم 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.
 –133وقد استُهلَّت منذ أيار/مايو  2019تحرياتٌ لدى  56بلدا ً
بشأن تناقضات وردت يف التقارير املتعلقة بتجارة العقاقري املخ ِّدرة
لعام  .2018وحتى  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2019كانت قد وردت
ردود من  33بلدا ً .وب َّينت الردود أ َّن التناقضات ناتجة عن أخطاء
كتابية وتقنية يف إعداد التقارير ،أو يف 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 باعتبارها من الرشكاء التجاريني .ومثة
حاالت أكدت فيها البلدان الكميات التي أبلغت عنها ،مام أفىض إىل
استهالل تحريات ملتابعة املسألة مع الرشكاء التجاريني لتلك البلدان.
وستو َّجه إىل الدول التي مل ترسل ردودا ً رسائل تذكريية بهذا الشأن.
 –134وفيام يتعلق بالتجارة الدولية يف املؤث ِّرات العقلية ،استُهلَّت
كذلك تحريات لدى  66بلدا ً بشأن  293تناقضاً يتعلق ببيانات
عام  .2018وحتى  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2019وردت من  24بلدا ً
ردود تعلقت بتلك التناقضات ،مام أسفر عن تسوية  29تناقضاً
منها .ويف جميع الحاالت التي أكدت فيها البلدان املجيبة البيانات
املقدمة ،استُهلَّت حسب االقتضاء إجراءات متابعة مع البلدان
املعنية .وتدل جميع الردود الواردة عىل أ َّن سبب التناقضات
هو أخطاء كتابية أو تقنية نتج أغلبها عن عدم تحويل املقادير
الكمية إىل القاعدة الالمائية أو عن “التداخل” ،أي عدم تسلُّم البلد
املستورد للكمية املص َّدرة يف سنة معينة إال يف بداية السنة التالية.
أي من الحاالت املتح َّرى عنها عىل احتامل ترسيب مؤثِّرات
ومل يَ ُد َّل ٌّ
عقلية من التجارة الدولية.
 –135وفيام يتعلق بالسالئف ،تُلزم اتفاقية سنة  1988األطراف
فيها بأن متنع ترسيبها من قنوات التجارة الدولية لغرض استخدامها
يف صنع العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية بصورة غري مرشوعة.
ووفقاً ألحكام املادة  12من اتفاقية سنة  ،1988التي استُكملت
بعدة قرارات للجمعية العامة واملجلس االقتصادي واالجتامعي
ولجنة املخ ِّدرات ،اعتمدت حكومات عديدة ونفذت تدابري
ساهمت يف تعزيز فعالية رصد حركة املواد املدرجة يف الجدولني
األول والثاين من تلك االتفاقية ،ويف الحد من حاالت الترسيب
من التجارة الدولية املرشوعة .ونتيجة لذلك ،أخذت الحكومات
تواجه تحديات جديدة ،منها ظهور مواد كيميائية غري مجدولة
وترسيب مواد مدرجة يف الجدولني األول والثاين من قنوات
التوزيع الداخيل .وبات للرشاكات الطوعية بني القطاعني العام
والخاص ،التي تستند إىل أهداف ومسؤوليات مشرتكة وتكتسب
الصفة الرسمية من خالل اتفاقات محددة ،دور متزايد األهمية
يف املساعدة عىل منع ترسيب السالئف يف الوقت املناسب.
ويحتوي تقرير الهيئة عن تنفيذ املادة  12من اتفاقية سنة 1988
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عىل معلومات أوىف عن مبادرة الرشاكات بني القطاعني العام
()58
والخاص يف مجال منع ترسيب السالئف الكيميائية.
(د)	منع ترسيب السالئف من قنوات
التوزيع الداخلية
 –136الحظت الهيئة يف السنوات األخرية تحوالً يف ترسيب
السالئف من مجال التجارة الدولية إىل نطاقات التجارة الداخلية،
رسب من جهة إىل أخرى الستعاملها يف اإلقليم الوطني
حيث تُ َّ
داخل حدود الدولة الواحدة .وما زال الترسيب من قنوات التوزيع
الداخيل يشكل مصدرا ً رئيسيًّا للمواد املدرجة يف الجدولني األول
والثاين من اتفاقية سنة  1988التي ت ُستخدم يف صنع املخ ِّدرات
بصورة غري مرشوعة ،أل َّن التدابري الرقابية التي تطبقها الحكومات
عىل تجارة املواد الكيميائية وتوزيعها داخل بلدانها تتباين بني بلد
وآخر وال ترتقي يف كثري من األحيان إىل مستوى التدابري املتبعة
يف مراقبة التجارة الدولية.
 –137ويف إطار الجهود التي تبذلها الهيئة من أجل مساعدة
الحكومات عىل منع ترسيب السالئف والتحقيق يف عملياته،
أعدت الهيئة عدة منصات إلكرتونية وأدوات ومشاريع لتيسري
تبادل املعلومات بني الحكومات يف الوقت الحقيقي .كام أسهمت
مبادرتا الهيئة اللتان تركزان عىل السالئف املستخدمة يف الصنع
غري املرشوع للمخ ِّدرات االصطناعية وعىل املواد الكيميائية املتعلقة
بالصنع غري املرشوع للكوكايني والهريوين ،وهام مرشوع “بريزم”
ومرشوع “كوهيجن” ،عىل التوايل ،يف منع ترسيب املواد الخاضعة
للمراقبة من قنوات التجارة الدولية ومن قنوات التوزيع الداخيل
ويف سد الثغرات املعرفية خالل عمليات ذات أطر زمنية محددة.
 –138وميكن االطِّالع عىل تحليل مفصل ألحدث االتجاهات
والتطورات يف مجا ْيل التجارة الدولية املرشوعة واالت ِّجار غري
املرشوع بالسالئف الكيميائية الخاضعة للمراقبة الدولية ،وكذلك
بدائلها غري املجدولة ،يف تقرير الهيئة لعام  2019عن تنفيذ
املادة  12من اتفاقية سنة .1988

	–2ضمان توافر املواد الخاضعة للمراقبة
الدولية لألغراض الطبية والعلمية
 –139تضطلع الهيئة ،وفقاً لواليتها املتمثلة يف ضامن توافُر املواد
الخاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية ،بأنشطة
شتى تتعلق بالعقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية .وهي ترصد
اإلجراءات التي تتخذها الحكومات واملنظامت الدولية والهيئات
األخرى دعامً لتوافر املواد الخاضعة للمراقبة واستخدامها
(.E/INCB/2019/4 ((5
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الرشيد يف األغراض الطبية والعلمية ،وتق ِّدم ،من خالل أمانتها
رضوباً تقنية من الدعم واإلرشاد ،للحكومات يف تنفيذها ألحكام
املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.
 –140وما زال عدم توافر العقاقري املخ ِّدرة واملؤثِّرات العقلية
الخاضعة للمراقبة لتلبية أغراض االستعامل الطبي املرشوع مشكل ًة
مل َّحة يف مجال الصحة العمومية يف العديد من مناطق العامل ،وكثريا ً
ما يُعزى هذا الوضع خطأً إىل املتطلبات املحددة يف اإلطار الدويل
ملراقبة املخ ِّدرات .ومام يعوق القدرة عىل الحصول عىل األدوية
الخاضعة للمراقبة ويحد من توافرها يف العديد من الدول النقص
يف قدرات وتدريب املوظفني الوطنيني ،وضعف نظم الرعاية
الصحية وقلة مواردها ،وانعدام الدراية بكيفية تقييم احتياجات
السكان تقييامً دقيقاً ،وقصور التنظيم الرقايب ،والنقص الشديد
يف عدد املهنيني الصحيني وضعف تدريبهم .وقد ق َّدمت الهيئة
معلومات وتوصيات بشأن توافر املواد الخاضعة للمراقبة
()59
لألغراض الطبية يف ملحق تقريرها السنوي لعام .2018
 –141وتجدد الهيئة دعوتها للحكومات أن تعمل عىل توفري
العقاقري املخدِّ رة واملؤثِّرات العقلية وتيسري الحصول عليها ألغراض
االستعامل الطبي من خالل تحسني ُسبل الوصول إىل الخدمات
الصحية وتطبيق ضوابط إدارية فعالة تنظم أنشطة إنتاج وصنع
واسترياد وتصدير تلك العقاقري واملؤثِّرات ،عىل أن ُيؤخذ يف االعتبار
أنَّه يتعني عىل الدول نفسها أن تق ِّيم احتياجاتها الداخلية تقييامً
مالمئاً وأن تبلِّغ الهيئة بها.
 –142وال بدَّ للحكومات من أن تتدارك الصعوبات الضاغطة عىل
القدرات واملوارد يف ميدان الرعاية الصحية ،وبخاصة يف مجال
إدارة األمل ،بعدة ُسبل ،منها زيادة توافر مهنيي الرعاية الصحية،
مبن فيهم األطباء واملمرضون والصيادلة ومسؤولو التنظيم الرقايب،
وتعزيز الدراية الفنية لديهم .وينبغي تدريب املامرسني الطبيني
تدريباً وافياً عىل كيفية وصف تلك األدوية ملن يحتاجونها فعالً مع
الحرص عىل متكينهم من وصفها دون الخوف من التعرض للعقاب
أو املالحقة القضائية.
 –143وتواصل الهيئة تحليل البيانات املتعلقة بتوافر أدوية
تخفيف األمل عىل أساس استهالك املسكِّنات األفيونية الرئيسية
(الكوديني ،والفنتانيل ،والهيدروكودون ،والهيدرومورفون،
عبا ً عنها بالجرعة اليومية املحددة
واملورفني ،واألوكسيكودون)ُ ،م َّ
()60
لألغراض اإلحصائية.
 –144وكانت البلدان التي أبلغت عن أعىل متوسط الستهالك
املؤثِّرات األفيونية املستعملة يف تسكني اآلالم يف الفرتة 2018–2016
(.E/INCB/2018/1/Supp.1 ((5

( ((6ترد قامئة الجرعات اليومية املحددة لألغراض اإلحصائية وتفسري
ذلك املفهوم يف ملحوظات الجداول الرابع عرش( 1-أ)(-ط) ،والرابع
عرش ،2-والرابع عرش 3-من تقرير الهيئة الفني عن املخدِّرات لعام 2019
(.)E/INCB/2019/2
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هي الواليات املتحدة ( 27 641جرعة يومية محددة لألغراض
اإلحصائية) ،وأملانيا ( 24 983جرعة يومية محددة لألغراض
اإلحصائية) ،والنمسا ( 20 452جرعة يومية محددة لألغراض
اإلحصائية) ،وكندا ( 16 617جرعة يومية محددة لألغراض اإلحصائية)،
وبلجيكا ( 15 910جرعات يومية محددة لألغراض اإلحصائية).

يف حني أ َّن استهالك الفنتانيل مل يرتكز يف بلد واحد .وعىل الرغم
من أ َّن استهالك الفنتانيل تراجع عىل الصعيد العاملي يف عام ،2017
وال سيام يف أمريكا الشاملية ،فقد كانت هناك زيادات كبرية
يف بلدان مختلفة يف جميع املناطق األخرى.
الشكل الخامس– استهالك الكوديني والهيدروكودون
والهيدرومورفون واملورفني واألوكسيكودون
(باستثناء الفنتانيل)َّ ،
معبا ً عنه بالجرعة اليومية
املحددة لألغراض اإلحصائية2018–1999 ،

الشكل الرابع– استهالك الكوديني والفنتانيل
والهيدروكودون والهيدرومورفون واملورفني
واألوكسيكودونَّ ،
معبا ً عنه بالجرعة اليومية
املحددة لألغراض اإلحصائية2018–1999 ،

ﺟﺮﻋﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻣﺤﺪدة
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ﺻﻔﺮ
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 –145وترد مقارنة لالتجاهات يف استهالك فرادى املواد يف الشكلني
الرابع والخامس .ومن الواضح أ َّن استهالك الفنتانيل اتسم بزيادة
عامي 1999
هائلة عىل مدى فرتة السنوات العرشين فيام بني
ْ
و .2018وكان استهالك األوكسيكودون عند مستوى أدىن باملقارنة
حل األوكسيكودون
بالفنتانيل؛ بيد أنَّه كان يف تزايد ،ويف عام َّ ،2009
محل املورفني بوصفه ثاين أكرث املؤثِّرات األفيونية استهالكاً ،وبلغ
أعىل مستوياته عىل اإلطالق يف عام  ،2018وهو  45 717جرعة
يومية محددة لألغراض اإلحصائية .بيد أ َّن االتجاه السائد يف تعاطي
املورفني ظل مستق ًّرا نسب ًّيا بعد أواخر التسعينيات من القرن
العرشين .ويف عام  ،2018شهد استهالك املورفني ارتفاعاً طفيفاً
مقارن ًة مبستواه يف عام  ،2017من  29 061إىل  29 142جرعة
يومية محددة لألغراض اإلحصائية .وزاد استهالك الهيدروكودون
عىل مدى عدة سنوات ،ولكنه بدأ يف الرتاجع يف اآلونة األخرية.
وتراجع استهالك الهيدرومورفون بعد عام  ،2014ليصل يف
عام  2018إىل مستوى قدره  14 160جرعة يومية محددة لألغراض
اإلحصائية ،وهو أدىن مستوى له منذ عام  .2002واستأثرت
الواليات املتحدة بنسبة  99.2يف املائة من استهالك الهيدروكودون،

٩٩ ٠٠ ٠١ ٠٢ ٠٣ ٠٤ ٠٥ ٠٦ ٠٧ ٠٨ ٠٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨
اﻟﺴﻨﺔ
اﻷوﻛﺴﻴﻜﻮدون
اﻟﻜﻮدﻳﻦﻴ

اﻤﻟﻮرﻓﻦﻴ
اﻟﻬﻴﺪروﻣﻮرﻓﻮن

ﺻﻔﺮ
٠

اﻟﻬﻴﺪروﻛﻮدون

 –146ويؤكد التحليل اإلقليمي التفاوت يف استهالك املسكِّنات
األفيونية (انظر الشكلني السادس والسابع) .وتشري بيانات االستهالك
املبلَّغ عنه يف البلدان الواقعة يف أمريكا الشاملية وأوقيانوسيا
وأوروبا إىل أ َّن املتوسط اإلقليمي لحجم االستهالك يزيد عىل
 7 000جرعة يومية محددة لألغراض اإلحصائية ( 17 436و7 918
و 12 335جرعة يومية محددة لألغراض اإلحصائية ،عىل التوايل).
ويشري تحليل األرقام الواردة يف الشكلني السادس والسابع،
التي توضح االتجاه السائد يف السنوات العرشين إىل حدوث انخفاض
معبا ً عنه بالجرعات
حاد يف االستهالك يف
عامي  2017وَّ ،2018
ْ
اليومية املحددة لألغراض اإلحصائية ،يف أمريكا الشاملية ،وهي
املنطقة التي تتسم بأعىل معدالت الستهالك املؤثِّرات األفيونية
املستعملة يف إدارة األمل يف العامل .ويعزى هذا االنخفاض إىل
الواليات املتحدة أساساً .ويف أوقيانوسيا ،أفيد بأ َّن االستهالك ،الذي
كان يف تراجع منذ عام  ،2012زاد يف عام  ،2017إىل  9 065جرعة
يومية محددة لألغراض اإلحصائية .بيد أنَّه يف عام  ،2018استمر
االتجاه التنازيل ،حيث وصل معدل االستهالك إىل  7 918جرعة
يومية محددة لألغراض اإلحصائية .ويتجىل االتجاه التصاعدي العام
يف االستهالك لدى جنوب رشق أوروبا وغرب أوروبا.
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الشكل السادس– متوسط استهالك املؤثِّرات األفيونية
معبا ً
املستعملة يف إدارة األلم يف املناطق األعىل استهالكاًَّ ،
عنه بالجرعات اليومية املحددة لألغراض اإلحصائية،
2018–1999

ﺟﺮﻋﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻣﺤﺪدة
ﻟﻸﻏﺮاض اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
٣٥ ٠٠٠

الشكل الثامن– متوسط استهالك الكوديني والفنتانيل
واملورفني والبيثيدين وغريها من املؤثِّرات األفيونية
حسب املنطقةَّ ،
معبا ً عنه بالجرعات اليومية املحددة
لألغراض اإلحصائية2018 ،
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٣٠ ٠٠٠

ﴍق أوروﺑﺎ

٢٥ ٠٠٠

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

٢٠ ٠٠٠

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

١٥ ٠٠٠

ﺟﻨﻮب ﴍق أوروﺑﺎ

١٠ ٠٠٠
٥ ٠٠٠
ﺻﻔﺮ
٩٩ ٠٠ ٠١ ٠٢ ٠٣ ٠٤ ٠٥ ٠٦ ٠٧ ٠٨ ٠٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨
اﻟﺴﻨﺔ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻏﺮب ووﺳﻂ أوروﺑﺎ

ﺟﻨﻮب ﴍق أوروﺑﺎ
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

الشكل السابع– متوسط استهالك املؤثِّرات األفيونية
معبا ً
املستعملة يف إدارة األلم يف املناطق األدنى استهالكاًَّ ،
عنه بالجرعات اليومية املحددة لألغراض اإلحصائية،
2018–1999

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
ﻏﺮب أوروﺑﺎ
٢٠ ٠٠٠ ٢٥ ٠٠٠
ﺟﺮﻋﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻣﺤﺪدة
ﻟﻸﻏﺮاض اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ

١٥ ٠٠٠

١٠ ٠٠٠

٥ ٠٠٠

اﻷوﻛﺴﻴﻜﻮدون

اﻟﻜﻮدﻳﻦﻴ

اﻟﻔﻨﺘﺎﻧﻴﻞ

اﻟﻬﻴﺪروﻛﻮدون

اﻟﺒﻴﺜﻴﺪﻳﻦ

ﻣﺆﺛﺮات أﻓﻴﻮﻧﻴﺔ أﺧﺮى

الشكل التاسع– متوسط استهالك الكوديني والفنتانيل
واملورفني والبيثيدين وغريها من املؤثِّرات األفيونية
يف مناطق مختارةَّ ،
معبا ً عنه بالجرعات اليومية املحددة
لألغراض اإلحصائية2018 ،
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٧٠٠

ﴍق أوروﺑﺎ

٦٠٠

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

٥٠٠

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

٤٠٠

ﺟﻨﻮب ﴍق أوروﺑﺎ

٣٠٠

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

١٠٠
ﺻﻔﺮ
٩٩ ٠٠ ٠١ ٠٢ ٠٣ ٠٤ ٠٥ ٠٦ ٠٧ ٠٨ ٠٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨
اﻟﺴﻨﺔ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
ﴍق أوروﺑﺎ

ﺻﻔﺮ

اﻤﻟﻮرﻓﻦﻴ

ﺟﺮﻋﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻣﺤﺪدة
ﻟﻸﻏﺮاض اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
٨٠٠

٢٠٠

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
ﴍق آﺳﻴﺎ وﺟﻨﻮب ﴍﻗﻬﺎ
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

 –147وأُبلغ عن متوسط استهالك أقل من تلك القيم بكثري يف
مناطق أخرى .وأُبلغ عن اتجاه طويل األجل من االستهالك املتزايد
يف جميع املناطق باستثناء أفريقيا وجنوب آسيا.
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١ ٢٠٠
١ ٦٠٠
ﺟﺮﻋﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻣﺤﺪدة
ﻟﻸﻏﺮاض اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ

٨٠٠

٤٠٠

ﺻﻔﺮ

اﻟﻜﻮدﻳﻦﻴ

اﻟﻔﻨﺘﺎﻧﻴﻞ

اﻤﻟﻮرﻓﻦﻴ

اﻟﻬﻴﺪروﻛﻮدون

اﻟﺒﻴﺜﻴﺪﻳﻦ

ﻣﺆﺛﺮات أﻓﻴﻮﻧﻴﺔ أﺧﺮى

اﻷوﻛﺴﻴﻜﻮدون

 –148ويبني الشكالن الواردان أدناه ،فيام يخص عام ،2018
معبا ً عنه بالجرعات اليومية
متوسط استهالك املسكِّنات األفيونيةَّ ،
املحددة لألغراض اإلحصائية ،يف جميع املناطق (انظر الشكل
الثامن) ،ويف جميع املناطق باستثناء أمريكا الشاملية وغرب أوروبا
وأوقيانوسيا (انظر الشكل التاسع) ،وهي املناطق التي ترتكز فيها
أعىل متوسطات استهالك املسكِّنات .ويُربِز هذا التحليل مرة أخرى
أهمية الفنتانيل يف مختلف مناطق العامل .ويزداد تركز استهالك
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األوكسيكودون يف أمريكا الشاملية وغرب أوروبا وأوقيانوسيا،
وإن كان يُستهلك أيضاً يف مناطق أخرى مثل غرب آسيا وأمريكا
ويقل بروز حصة املورفني
الوسطى والكاريبي وجنوب رشق أوروباُّ .
يف معظم املناطق ،وت ُستثنى من ذلك أفريقيا وأمريكا الوسطى
والكاريبي وأمريكا الجنوبية.
 –149ومن أجل تعزيز وزيادة فعالية اإلجراءات املذكورة
أعاله ،أطلقت الهيئة ،يف عام  ،2016مرشوعاً للتعلم تحت اسم
“( ”INCB Learningمرشوع الهيئة للتعلم) .ويوفر املرشوع
املساعدة للدول األعضاء يف سعيها إىل تحقيق االمتثال الكامل
ألحكام املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات .ومن أهداف املرشوع
ضامن توافر املواد الخاضعة للمراقبة الدولية بكميات مناسبة،
مع الحيلولة دون إساءة استعاملها وترسيبها إىل قنوات غري
مرشوعة .وقد ُعقدت يف عام  2019عدة حلقات دراسية تدريبية
إقليمية (انظر الفقرات  230–215أدناه لالطالع عىل التفاصيل).

ومتوسطة الدخل أساساً 12.8 ،يف املائة فقط من إجاميل كمية
املورفني املستخدمة إلدارة األمل واملعاناة ،أي  1يف املائة من املورفني
املصنوع عىل الصعيد العاملي .ويف حني أ َّن هذا ميثل تحسناً مقارن ًة
بعام  ،2014عندما استهلك  80يف املائة من سكان العامل  9.5يف املائة
فقط من املورفني املستخدم لذلك الغرض ،فإ َّن التفاوت يف استهالك
العقاقري املخ ِّدرة من أجل الرعاية امللطفة ال يزال من دواعي القلق.
الشكل العارش– املورفني :توزيع االستهالك2018 ،
اﻟﻴﺎﺑﺎن )(٪٢٫١
اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى )(٪٧٩

٪١٣

٪٠٫٦

أﺳﱰاﻟﻴﺎ

وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا )(٪٠٫٥

٪٢٫٥

ﻛﻨﺪا )(٪٠٫٦

٪٥٫١

	–3األنماط واالتجاهات يف إنتاج العقاقري
املخدِّرة واملؤثِّرات العقلية وصنعها
واستهالكها واستعمالها ومخزوناتها
خالل عام 2018
العقاقري املخدِّرة
 –150تراجعت مخزونات األفيون وإنتاجه يف عام  ،2018بعد
الزيادة الحادة التي شهداها يف عام  ،2017مبا يشري إىل استئناف
االتجاه التنازيل العام الذي ساد يف السنوات العرشين السابقة،
ومبا يبرش أيضاً بزوال األفيون يف نهاية املطاف من السوق الدولية
للخامات األفيونية .بيد أ َّن التعاطي والواردات زادا يف عام .2018
 –151وعىل وجه اإلجامل ،تراجع استخدام قش الخشخاش ومركَّز
قش الخشخاش املستخلص من النوعية الغنية باملورفني من قش
الخشخاش يف عام  2018مقارن ًة بعام  .2017وتبع صنع املورفني عىل
الصعيد العاملي ،الذي كان حجمه أقل من  400طن يف عام ،2018
االتجاه الذي بدأ يف عام  ،2017عىل عكس الوضع السائد يف األعوام
العرشة السابقة ،عندما كان حجم الصنع العاملي للمورفني أعىل
دامئاً من  400طن .و ُح ِّو َل أكرث من  80يف املائة من املورفني املصنوع
عامل ًّيا ،وقدره  388.2ط ًّنا يف عام  ،2018إىل عقاقري مخ ِّدرة أخرى
أو مواد ال تشملها اتفاقية سنة  1961بصيغتها املع َّدلة .ومن بني
الكمية املتبقية ،استُخدم ما نسبته نحو  8يف املائة أساساً ألغراض
الرعاية امللطفة وتسكني اآلالم ،والباقي من أجل مستحرضات مدرجة
يف الجدول الثالث من االتفاقية.
 –152واستمر وجود فروق كبرية ج ًّدا يف مستويات االستهالك
بني البلدان (انظر الشكل العارش) .ففي عام  ،2018استهلك
 78.6يف املائة من سكان العامل ،الذين يعيشون يف بلدان منخفضة

اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة )(٪٥٫٣
أوروﺑﺎ )(٪١٢٫٥

٪٣٩٫٣

٪٣٩٫٥

ملحوظة :تشري النسب املئوية الواردة بني قوسني إىل حصة جميع البلدان،
التي قدمت بيانات عن استهالك املورفني ،من سكان العالم.

 –153وزاد استخدام قش الخشخاش الغني بالتيبائني يف عام ،2018
يف حني أ َّن استخدام مركَّز قش الخشخاش الغني بالتيبائني تراجع.
وبقي حجم صنع التيبائني عىل الصعيد العاملي ،وقدره  127.7ط ًّنا،
مرتفعاً ،ولكن أقل بكثري من مستواه القيايس البالغ  156ط ًّنا
يف عام  .2016وقد يكون الطلب عىل األدوية املشتقة من التيبائني
تأثر بالقيود املفروضة عىل عقاقري الوصفات الطبية يف الواليات
املتحدة ،وهي السوق الرئيسية ،للتصدي إلساءة استعامل تلك
العقاقري وارتفاع عدد الوفيات بسبب الجرعات املفرطة منها.
ومع ذلك ،فإ َّن البيانات ال تزال تشري إىل ارتفاع مستوى الطلب.
 –154وفيام يتعلق باملؤثِّرات األفيونية شبه االصطناعية ،تراجع
اإلنتاج من األوكسيكودون والهيدروكودون عىل الصعيد العاملي
يف عام  ،2018بينام بقي حجم صنع املؤثِّرات األفيونية األخرى منها
مستق ًّرا نسب ًّيا.
 –155وفيام يتعلق باملؤثِّرات األفيونية االصطناعية ،استمر
التقلب يف الفنتانيل املصنوع عامل ًّيا ،مع حدوث انخفاض كبري إىل
 1.9طن يف عام ( 2018انظر الشكل الحادي عرش) .ومع ذلك،
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فقد زاد حجم صنع جميع نظائر الفنتانيل (األلفنتانيل والرمييفنتانيل
والسوفنتانيل) .ومل ترد أنباء عن صنع الدكسرتوبروبوكسيفني
يف عام  ،2018يف حني أُبلغ عن صنع الكيتوبيميدون بعد انقطاع
إنتاجه عدة سنوات .واستمر صنع ثنايئ الفينوكسيالت بكميات أقل
بكثري مام كانت عليه يف املايض .وتواصل الرتاجع يف صنع التيليدين
يف عام  ،2018حيث انخفض إىل مستوى قيايس قدره  27ط ًّنا.
وتواصل التقلب يف معدالت صنع البيثيدين والرتمييبرييدين ،حيث
زاد حجمه يف عام  2018بعد أن كان قد انخفض يف عام .2017
وظل حجم صنع امليثادون مستق ًّرا نسبيًّا يف عام .2018
الشكل الحادي عرش– الفنتانيل :الصنع واالستهالك
واملخزونات(أ) عىل الصعيد العاملي2018–1999 ،
أﻃﻨﺎن
٦
٥
٤
٣
٢
١
ﺻﻔﺮ
٩٩ ٠٠ ٠١ ٠٢ ٠٣ ٠٤ ٠٥ ٠٦ ٠٧ ٠٨ ٠٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨
اﻟﺴﻨﺔ
اﻤﻟﺨﺰوﻧﺎت

(أ)

اﻟﺼﻨﻊ

اﻻﺳﺘﻬﻼك

املخزونات يف  31كانون األول/ديسمرب من كل عام.

 –156وزاد االستعامل املرشوع للق َّنب بدرجة كبرية منذ
عام  .2000وقبل عام  ،2000كان االستعامل املرشوع للق َّنب يقترص
عىل البحث العلمي ،ومل تبلِّغ عنه سوى الواليات املتحدة .أما منذ
عام  ،2000فقد بدأ عدد متزايد باستمرار من البلدان يستخدم
الق َّنب ومستخلصات الق َّنب لألغراض الطبية ،وكذلك للبحوث
العلمية .ويف عام  ،2000بلغ إجاميل اإلنتاج املرشوع للق َّنب
 1.4طن ،بينام زاد إىل  289.5ط ًّنا يف عام  .2018ول َّم كانت زراعة
الق َّنب املرشوعة لألغراض الطبية والعلمية قد زادت زياد ًة كبري ًة
يف السنوات األخرية ،وقياسات حجم الغلة وعمليات الصنع غري
موحدة ،فإ َّن الهيئة تستوضح اآلن بعض البيانات من الحكومات
املعنية لضامن االتساق.
 –157وبريو هي البلد الوحيد الذي يص ِّدر ورقة الكوكا لألسواق
العاملية منذ عام  .2000وبلغت صادراتها  127.8ط ًّنا يف عام .2018
وكانت الواليات املتحدة البلد املستورد الرئييس ،حيث بلغت
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وارداتها  148.3ط ًّنا من ورقة الكوكا ،واستأثرت بنحو  100يف املائة
من الواردات العاملية.
 –158واستأثر املن ِتج املرشوع الرئييس اآلخر لورقة الكوكا ،أي
دولة بوليفيا املتعددة القوميات ،بنسبة  92يف املائة من اإلنتاج
العاملي .ويُسمح يف ذلك البلد بزراعة شجرية الكوكا ملضغ أوراقها
واستهالكها واستخدامها يف حالتها الطبيعية لألغراض الثقافية
والطبية ،مثل إعداد ال ُّنقوع ،وفقاً للتحفظ الذي وضعه يف عام 2013
عندما انضم من جديد إىل اتفاقية سنة  1961بصيغتها املع َّدلة.
 –159واستمر التقلب الذي اتسم به صنع الكوكايني بصورة
مرشوعة ،عىل غرار ما كان سائدا ً عىل مدى أكرث من  20عاماً.
ويف عام  ،2018تراجع صنع الكوكايني عامليًّا بواقع أكرث من
النصف مقارن ًة بعام  .2017بيد أ َّن استهالك الكوكايني املرشوع،
الذي كان مستق ًّرا ألكرث من  20عاماً ،زاد بواقع الضعف تقريباً
يف عام  2018مقارن ًة بعام  ،2017حيث بلغ مستوى قياس ًّيا قدره
 394.1كيلوغراماً.
مفصل لألمناط واالتجاهات السائدة يف إنتاج
 –160ويرد تحليل َّ
العقاقري املخ ِّدرة وصنعها واستهالكها واستخدامها ومخزوناتها
()61
يف تقرير الهيئة الفني عن املخ ِّدرات لعام .2019

املؤثِّرات العقلية
 –161اتسع نطاق الضوابط املفروضة عىل املؤثِّرات العقلية
ليشمل ست مواد جديدة يف نهاية عام  ،2018وذلك بإضافة
خمسة من شبائه الق َّنبني االصطناعية (،AB–CHMINACA
و) ،5F–MDMB–PINACA (5F–ADBو،AB–PINACA
و ،UR–144و )5F–PB–22و–4فلوروأمفيتامني ( ،)FA–4ليصل
بذلك مجموع عدد املؤثِّرات العقلية الخاضعة للمراقبة الدولية
إىل  .144وكام هو الحال بالنسبة إىل شبائه الق َّنبني االصطناعية
والكاثينونات األخرى التي أُخضعت للمراقبة يف اآلونة األخرية،
فإ َّن نشاط السوق املرشوعة لهذه املواد يتسم مبحدوديته البالغة،
يخصص ألغراض
حيث ال يتجاوز حجم الصنع والتجارة غراماً واحدا ً َّ
وضع النامذج املعيارية أو التحليل الجنايئ.
 –162وعىل غرار السنوات السابقة ،استأثرت البنزوديازيبينات
مبعظم حجم عمليات صنع املؤثِّرات العقلية الخاضعة للمراقبة
الدولية والتجارة فيها واستهالكها يف عام  .2018وبصفة عامة،
ظل كبار مص ِّنعي البنزوديازيبينات هم إيطاليا والهند والصني
والربازيل وأملانيا ،حيث يستأثرون بأكرث من  90يف املائة من إجاميل
حجم إنتاجها عىل الصعيد العاملي (انظر الشكل الثاين عرش).
وخالل عام  ،2018كانت البنزوديازيبينات األكرث تداوالً من الناحية
التجارية عىل نطاق العامل هي الديازيبام وامليدازوالم واأللربازوالم
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والكلونازيبام واللورازيبام ،بالرتتيب التنازيل .وزاد اإلجاميل العاملي
لحجم إنتاج البنزوديازيبينات بنسبة  24يف املائة مقارن ًة بعام ،2017
ليصل إىل  199ط ًّنا.
الشكل الثاني عرش– البنزوديازيبينات البارزة يف السوق
املرشوعة :حصص الصنع العاملي حسب البلد2018 ،
اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى
٪١٠

أﻤﻟﺎﻧﻴﺎ
٪٤

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
٪٤٥

اﻟﱪازﻳﻞ
٪٨

٢٠١٨

 –165ويُ َع ُّد الفينوباربيتال ،املتدا َول تجاريًّا عىل نطاق واسع ،إىل
جانب بعض البنزوديازيبينات ،أحد املؤثِّرات العقلية الخاضعة
للمراقبة الدولية األكرث استهالكاً .ومع ذلك ،فقد استمرت التفاوتات
اإلقليمية فيام يتعلق باستهالك الفينوباربيتال طيلة السنوات
الخمس املاضية ،حيث أبلغت أوروبا والقارة األمريكية عن أعىل
مستويات استهالك (انظر الشكل الثالث عرش) .وقد تعزى بعض
أوجه التفاوت إىل النقص يف بيانات االستهالك املستمدة من البلدان
التي تبلِّغ عن واردات من هذه املادة.
الشكل الثالث عرش– الفينوباربيتال :مجموع االستهالك
العاملي حسب املنطقة2018–2014 ،
ﺟﺮﻋﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻟﻸﻏﺮاض اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻜﻞ  ١ ٠٠٠ﻧﺴﻤﺔ ﰲ اﻟﻴﻮم
٥٠
٤٥

اﻟﺼﻦﻴ
٪١٠

٤٠
٣٥
٣٠
٢٥
٢٠

اﻟﻬﻨﺪ
٪٢٣

١٥
١٠

 –163وأبلغ أكرث من  100بلد عن استهالك لواحد عىل األقل من
البنزوديازيبينات ،وهو ما ميثل زيادة كبرية مقارن ًة بعام ،2017
عندما أبلغ  82بلدا ً عن ذلك االستهالك .وكان أكرب عدد من البلدان
املبلِّغة عن استهالك البنزوديازيبينات يوجد يف أوروبا والقارة
األمريكية ،وتلتهام آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا .وكان األلربازوالم
أكرث البنزوديازيبينات استهالكاً عىل مدى السنوات الخمس
املاضية ،حيث أبلغ أكرث من  70بلدا ً عن استهالكه يف عام .2018
ويف عام  ،2018أبلغ  11بلدا ً عن استهالك أكرث من  10جرعات
يومية محددة لألغراض اإلحصائية لكل  1 000نسمة يف اليوم،
يف حني أبلغ  25بلدا ً عن استهالك أكرث من جرعتني من الجرعات
اليومية املحددة لألغراض اإلحصائية لكل  1 000نسمة يف اليوم.
وأبلغ  92بلدا ً عن استهالك الديازيبام ،وهو مادة مدرجة يف قامئة
منظمة الصحة العاملية النموذجية لألدوية األساسية ،يف عام ،2018
وكان أعىل مستويات االستهالك املبلَّغ عنها لدى البلدان الواقعة
يف أوروبا والقارة األمريكية.
 –164ويُ َع ُّد الفينوباربيتال ،وهو مادة مدرجة يف قامئة منظمة
الصحة العاملية النموذجية لألدوية األساسية من أجل عالج الرصع،
أحد أكرث املؤثِّرات العقلية الخاضعة للمراقبة الدولية تداوالً
يف مجال التجارة الدولية ،حيث أبلغ أكرث من  161بلدا ً عن واردات
من هذه املادة يف عام  .2018وتتصدر الصني البلدان املص ِّنعة
للفينوباربيتال ،حيث أنتجت  154ط ًّنا يف عام  ،2018وتبعتها الهند
وهنغاريا بواقع  87.2ط ًّنا و 32.3ط ًّنا ،عىل التوايل.

٥

اﻟﺴﻨﺔ

٢٠١٨

٢٠١٧
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﻘﺎرة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

ﺻﻔﺮ

أوروﺑﺎ
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

آﺳﻴﺎ

 –166وتراجع صنع امليثيل فينيدات من  70.6ط ًّنا يف عام  2017إىل
 62.7ط ًّنا يف عام  ،2018يف حني ارتفعت الواردات من هذه املادة
من  32.5ط ًّنا إىل  42.9ط ًّنا خالل الفرتة نفسها .ويعزى الرتاجع إىل
انخفاض يف حجم الصنع لدى سويرسا واململكة املتحدة لربيطانيا
العظمى وأيرلندا الشاملية والواليات املتحدة .وأبلغ أكرث من  120بلدا ً
عن استرياد امليثيل فينيدات يف عام  ،2018وهو مستوى مرتفع جديد
منذ أن أُخضعت املادة للمراقبة الدولية .وعىل وجه اإلجامل ،شهد
النشاط السوقي للميثيل فينيدات زيادة مطَّردة عىل مدى السنوات
العرش املاضية ،حيث بلغ مجموع الواردات العاملية يف عام  2018أكرث
ضعفي ما كان عليه يف عام ( 2009انظر الشكل الرابع عرش).
من
ْ

 –167وإىل جانب الزيادة يف صنع مادة امليثيل فينيدات وتجارتها
ومخزوناتها منه خالل السنوات العرش املاضية ،ارتفعت مستويات
االستهالك العاملي من هذه املادة هي أيضاً ،وأبلغ  67بلدا ً عن
استهالكها يف عام  .2018وأُبلغ عن بعض أعىل مستويات االستهالك
يف شامل أوروبا ،حيث أبلغت آيسلندا عن استهالك  29جرعة يومية

ِّ
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محددة لألغراض اإلحصائية لكل  1 000نسمة يف اليوم .كام أُبلغ
عن مستويات استهالك مرتفعة يف أمريكا الشاملية وأجزاء أخرى
من أوروبا .وارتفع إجاميل االستهالك من امليثيل فينيدات لدى
جميع البلدان املبلِّغة منذ عام  ،2014وبلغ أكرث من  115جرعة
يومية محددة لألغراض اإلحصائية لكل  1 000نسمة يف اليوم
منذ عام .2016
الشكل الرابع عرش– امليثيل فينيدات :الصنع والواردات
واملخزونات عىل الصعيد العاملي2018–2009 ،
ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎت
٩٠ ٠٠٠
٨٠ ٠٠٠
٧٠ ٠٠٠
٦٠ ٠٠٠
٥٠ ٠٠٠
٤٠ ٠٠٠
٣٠ ٠٠٠
٢٠ ٠٠٠
١٠ ٠٠٠
ﺻﻔﺮ
٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨
اﻟﺴﻨﺔ
اﻤﻟﺨﺰوﻧﺎت
اﻟﺼﻨﻊ
اﻻﺳﺘﺮﻴاد

مفصل لألمناط واالتجاهات يف إنتاج املؤثِّرات
 –168ويرد تحليل َّ
العقلية وصنعها واستهالكها واستخدامها ومخزوناتها يف تقرير
()62
الهيئة الفني عن املؤثِّرات العقلية لعام .2019
عرض الخامات األفيونية والطلب عليها
 –169تقوم الهيئة بصورة منتظمة ،من أجل أداء املهام املسندة
إليها مبقتىض اتفاقية سنة  1961بصيغتها املع َّدلة وقرارات
املجلس االقتصادي االجتامعي ولجنة املخ ِّدرات ذات الصلة،
بدراسة املسائل التي تؤثر يف عرض األفيونيات والطلب عليها
لتلبية االحتياجات املرشوعة ،وتسعى إىل ضامن توازن دائم بني
ذاك العرض وذلك الطلب.
 –170وتتوىل الهيئة تحليل البيانات املق َّدمة من الحكومات بشأن
الخامات األفيونية واألفيونيات املصنوعة من تلك الخامات بغية
التع ُّرف عىل حالة عرض الخامات األفيونية والطلب عليها عىل الصعيد
العاملي .وإىل جانب ذلك ،تقوم الهيئة بتحليل املعلومات املتعلقة
باستخدام تلك الخامات والتقديرات املتعلقة بحجم استهالكها
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يف االستخدامات املرشوعة وحجم مخزوناتها عىل الصعيد العاملي.
مفصل
ويرد يف تقرير الهيئة الفني عن املخ ِّدرات لسنة  2019تحليل َّ
للحالة الراهنة فيام يخص عرض الخامات األفيونية والطلب عليها.
 –171وزاد مجموع إجاميل املساحات املزروعة بخشخاش
األفيون الغني باملورفني وخشخاش األفيون الغني بالتيبائني
بنسبة كبرية بلغت  32يف املائة يف عام  ،2018مقارن ًة بعام .2017
بيد أنَّه خالل الفرتة نفسها ،شهد إنتاج الخامات األفيونية الغنية
باملورفني والخامات األفيونية الغنية بالتيبائني زيادة قدرها
 8يف املائة و 0.4يف املائة فقط ،عىل التوايل.

املورفني
 –172زاد مجموع املساحة املحصودة فعليًّا من زراعات األفيون
الغني باملورفني من  44 024هكتارا ً يف عام  2017إىل 60 418
هكتارا ً يف عام  .2018ومقارن ًة بعام  ،2017زادت املساحة املحصودة
فعل ًّيا بنسبة  90يف املائة يف تركيا ،و 15يف املائة يف فرنسا ،و 1يف
املائة يف إسبانيا ،بينام تراجعت بنسبة  74يف املائة يف هنغاريا،
و 46يف املائة يف الهند ،و 7يف املائة يف أسرتاليا .والهند هي البلد الوحيد
املنتج لألفيون املتض َّمن يف هذا التحليل .وكانت إسبانيا وأسرتاليا
البلدين الوحيدين اللذين زرعا خشخاش األفيون الغني بالكوديني
يف عام  .2018وزادت املساحة املحصودة من هذا النوع زيادة كبرية
يف أسرتاليا ،من  960هكتارا ً يف عام  2017إىل  2 683هكتارا ً يف
عام  .2018ويف إسبانيا ،كانت املساحة املحصودة من خشخاش
األفيون الغني بالكوديني تبلغ  1 990هكتارا ً يف عام  ،2018أي أقل
قليالً مام كانت عليه يف عام  ،2017عندما بلغت  2 001هكتار.
 –173وارتفع اإلنتاج العاملي من الخامات األفيونية الغنية
باملورفني يف البلدان املنتجة الرئيسية إىل  304أطنان من معا ِدل
املورفني يف عام  ،2018بعد أن كان  282ط ًّنا يف عام .2017
وكانت تركيا أكرب منتج ،حيث بلغ إنتاجها  102طن من معا ِدل
املورفني ،وتلتها أسرتاليا وفرنسا وإسبانيا والهند وهنغاريا .وزاد
اإلنتاج يف تركيا يف عام  2018بنسبة  85يف املائة مقارن ًة بعام ،2017
وذلك أساساً بسبب الزيادة يف املساحة املحصودة من خشخاش
إنتاج أسرتاليا وفرنسا وتركيا
األفيون الغني باملورفني .ومثَّل
ُ
وإسبانيا  88يف املائة من اإلنتاج العاملي يف عام .2018
 –174ويف نهاية عام  ،2018بلغ املخزون العاملي من الخامات
األفيونية الغنية باملورفني ،التي تشمل قش الخشخاش ومركَّز قش
الخشخاش واألفيون 564 ،ط ًّنا من معا ِدل املورفني ،وهو ما ميثل
انخفاضاً عن كميته يف نهاية عام  2017وقدرها  650ط ًّنا .واعتُربت
هذه املخزونات كافية لتلبية الطلب العاملي املتوقَّع من املص ِّنعني
ملدة  18شهرا ً ،عىل أساس البيانات املسبقة ملستوى الطلب
يف عام ( 2019انظر الشكل الخامس عرش) .ويف عام  ،2018ظلت
تركيا البلد صاحب أكرب مخزونات من الخامات األفيونية الغنية
باملورفني بواقع  161ط ًّنا من معا ِدل املورفني ،يف شكل قش
الخشخاش ومركَّز قش الخشخاش أساساً ،تليها إسبانيا ( 78ط ًّنا)،
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ثم فرنسا ( 73ط ًّنا) ،ثم الهند ( 58ط ًّنا ،كلها يف شكل أفيون)،
ثم أسرتاليا ( 57ط ًّنا) ،ثم اململكة املتحدة ( 54ط ًّنا) ،ثم الواليات
املتحدة ( 43ط ًّنا) ،ثم سلوفاكيا ( 21ط ًّنا) ،ثم اليابان ( 18ط ًّنا)،
ثم بلجيكا ( 7أطنان) .واستأثرت هذه البلدان العرشة مجتمع ًة
بنسبة  99.8يف املائة من املخزون العاملي من الخامات األفيونية
الغنية باملورفني .وكانت املخزونات املتبقية محتفَظاً بها يف بلدان
منتجة أخرى ويف بلدان مستوردة للخامات األفيونية.
الشكل الخامس عرش– اإلنتاج من الخامات األفيونية الغنية
باملورفني والطلب عليها ،بمعادِل املورفني2020–2015 ،
أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻣﻌﺎدل اﻤﻟﻮرﻓﻦﻴ
١ ٦٠٠
١ ٤٠٠
١ ٢٠٠
١ ٠٠٠
٨٠٠
٦٠٠
٤٠٠

التيبائني
 –177انخفض مجموع املساحة املحصودة فعل ًّيا من زراعات
خشخاش األفيون الغني بالتيبائني بدرجة طفيفة من  9 819هكتارا ً
يف عام  2017إىل  9 755هكتارا ً يف عام  .2018وتراجعت هذه
املساحة بنسبة  77يف املائة يف فرنسا ،ولكنها زادت بنسبة  56يف
املائة يف أسرتاليا و 1.4يف املائة يف إسبانيا .وتوقفت هنغاريا عن
زراعة هذا النوع يف عام .2018
 –178ويف عام  ،2018بلغ حجم اإلنتاج العاملي من الخامات
األفيونية الغنية بالتيبائني  230ط ًّنا من معادل التيبائني ،كان نصيب
أسرتاليا منه نحو  90يف املائة ،وتلتها إسبانيا ( 4يف املائة) ،وفرنسا
( 3يف املائة) ،والهند ( 2يف املائة) .وكانت نسبة الواحد يف املائة
املتبقية من نصيب بلدان أخرى .وكان إنتاج خشخاش األفيون
الغني بالتيبائني يعادل تقريباً ما كان عليه يف عام .2017
 –179وتراجع حجم املخزونات من الخامات األفيونية الغنية
بالتيبائني ،وهي تحديدا ً قش الخشخاش ومركَّز قش الخشخاش
واألفيون ،إىل  235ط ًّنا من معا ِدل التيبائني يف نهاية عام ،2018
بعد أن كان  244ط ًّنا يف نهاية عام  .2017وتُعترب تلك املخزونات
كافية لتلبية الطلب العاملي املتوقع من الصانعني ملدة تناهز
 18شهرا ً (انظر الشكل السادس عرش).

٢٠٠
٢٠٢٠
اﻟﺴﻨﺔ

)ب(

٢٠١٩

)أ(

٢٠١٨

٢٠١٧

اﻤﻟﺨﺰوﻧﺎت ﰲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﱪ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﲆ اﻟﺨﺎﻣﺎت اﻷﻓﻴﻮﻧﻴﺔ

(أ)
(ب)

٢٠١٦

٢٠١٥

ﺻﻔﺮ

الشكل السادس عرش– اإلنتاج من الخامات األفيونية الغنية
بالتيبائني والطلب عليها ،بمعادِ ل التيبائني2020–2015 ،

اﻹﻧﺘﺎج ﰲ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﱄ

أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻣﻌﺎدل اﻟﺘﻴﺒﺎﺋﻦﻴ
٦٠٠

تستند البيانات إىل البيانات املسبقة املقدمة من الحكومات.
تستند البيانات إىل التقديرات املقدمة من الحكومات.

٥٠٠
٤٠٠

 –175ويف نهاية عام  ،2018بلغ حجم املخزونات العاملية من
األفيونيات املنتَجة من الخامات الغنية باملورفني ،يف شكل الكوديني
واملورفني أساساً ،زُهاء  484ط ًّنا من معا ِدل املورفني .واعتُربت
هذه الكمية كافية لتلبية الطلب العاملي ملدة تناهز  19شهرا ً.
واستنادا ً إىل البيانات املقدمة من الحكومات ،يبدو أ َّن املخزونات
اإلجاملية من األفيونيات والخامات األفيونية عىل السواء تكفي إىل
ح ٍّد كبري لتلبية الطلب لألغراض الطبية والعلمية.
 –176ويف الفرتة من عام  2009إىل عام  ،2016كان حجم اإلنتاج
العاملي من الخامات األفيونية الغنية باملورفني يزيد عىل حجم
الطلب العاملي ،مام أفىض إىل زيادة يف املخزونات ،مع بعض
التقلُّبات .بيد أنَّه منذ عام  ،2017قل اإلنتاج عن الطلب .وظلت
الكمية املنتَجة يف عام  2018أدىن من الطلب ،وهو ما أدى من
جديد إىل انخفاض يف املخزونات (إىل  564ط ًّنا من معا ِدل املورفني)
يف نهاية السنة.

٣٠٠
٢٠٠
١٠٠

٢٠٢٠
اﻟﺴﻨﺔ

)ب(

٢٠١٩

)أ(

٢٠١٨

٢٠١٧

اﻤﻟﺨﺰوﻧﺎت ﰲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﱪ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﲆ اﻟﺨﺎﻣﺎت اﻷﻓﻴﻮﻧﻴﺔ

(أ)
(ب)

٢٠١٦

٢٠١٥

ﺻﻔﺮ

اﻹﻧﺘﺎج ﰲ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﱄ

تستند البيانات إىل البيانات املسبقة املقدمة من الحكومات.
تستند البيانات إىل التقديرات املقدمة من الحكومات.

 –180وبلـغ حجـم املخـزون العاملي من األفيونيـات القامئـة عىل
التيبائـــني (األوكسيكــودون والتيبائــني وكميــة صغــرية مــن
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األوكسيمورفون)  248ط ًّنا من معادل التيبائني يف نهاية عام ،2018
مقابل  269ط ًّنا يف نهاية عام  .2017واعتُربت تلك املخزونات كافية
لتلبية الطلب العاملي عىل األفيونيات القامئة عىل التيبائني لألغراض
الطبية والعلمية ملدة تزيد عىل عامني.
 –181وكاد اإلنتاج العاملي من الخامات األفيونية الغنية بالتيبائني
يف عام  230( 2018ط ًّنا) يعادل مثيله يف عام  229( 2017ط ًّنا).
ومن ناحية أخرى ،تراجع الطلب عىل هذا النوع من  190ط ًّنا
يف عام  2017إىل  144ط ًّنا يف عام  .2018ويف حني كان من املتوقع
أن يؤدي ذلك إىل زيادة كمية املخزون يف نهاية عام ،2018
فإنَّه وفقاً للبيانات املقدمة من البلدان ،كان مستوى املخزون
يف نهاية عام  2018يبلغ  235ط ًّنا ،مقارن ًة مبستواه يف نهاية
عام  ،2017وهو  244ط ًّنا .وكان املخزون يف نهاية عام  2018يُعترب
كافياً لتلبية الطلب العاملي ملدة  18شهرا ً.
النوسكابني
 –182عىل الرغم من أ َّن النوسكابني ال يخضع للمراقبة الدولية،
فإ َّن من املمكن استخالص كمية كبرية من املورفني من خشخاش
األفيون الغني بالنوسكابني .وقد أبلغت فرنسا عن زراعة نبتات
خشخاش األفيون الغني بالنوسكابني ألغراض إنتاج أفيونيات
يف عام  .2018وحصدت فرنسا  2 053هكتارا ً من خشخاش األفيون
الغني بالنوسكابني يف عام  ،2018وأنتجت قش خشخاش غن ًّيا
بالنوسكابني بوزن إجاميل قدره  1 173ط ًّنا.

جيم– تعاون الحكومات مع الهيئة
 –1تقديم الحكومات معلومات إىل الهيئة
 –183تنرش الهيئة ،وفقاً لواليتها ،تقريرها السنوي وتقريرها
املتعلق بتنفيذ املادة  12من اتفاقية سنة  .1988وتنرش الهيئة أيضاً
تقارير فنية تزود الحكومات بتحليالت للمعلومات اإلحصائية عن
صنع املواد الخاضعة للمراقبة الدولية واستهالكها واستخدامها
ومخزوناتها والتجارة فيها ،إىل جانب تحليل لتقديرات االحتياجات
من هذه املواد.
 –184وتستند تقارير الهيئة ومنشوراتها الفنية إىل املعلومات
التي يتعني عىل األطراف يف املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات
تقدميها .وعالوة عىل ذلك ،وعمالً بقرارات املجلس االقتصادي
واالجتامعي ولجنة املخ ِّدرات ،تقدم الحكومات املعلومات طوعاً
بغية تيسري إجراء تقييم دقيق وشامل لسري عمل النظام الدويل
ملراقبة املخ ِّدرات والسالئف.
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 –185وميكن للهيئة ،بفضل البيانات وسائر املعلومات الواردة
من الحكومات ،رصد األنشطة املرشوعة املتعلقة بالعقاقري
املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية والسالئف الكيميائية وتقييم مدى
االمتثال للمعاهدات وسري عمل النظام الدويل ملراقبة املخ ِّدرات
عموماً .وتقدم الهيئة ،استنادا ً إىل تحليالتها ،توصيات ترمي إىل
تحسني عمل هذا النظام بهدف ضامن توافر العقاقري املخ ِّدرة
واملؤث ِّرات العقلية الالزمة لالحتياجات الطبية والعلمية،
ويف ذات الوقت ،منع ترسيبها من القنوات املرشوعة إىل القنوات
غري املرشوعة ،وكذلك منع ترسيب السالئف الستخدامها يف صنع
املخ ِّدرات غري املرشوع.

 –2تقديم املعلومات اإلحصائية
 –186يقع عىل عاتق الحكومات االلتزام بتزويد الهيئة ،سنويًّا
وفصليًّا ،بالتقارير اإلحصائية املطلوبة مبقتىض االتفاقيات الدولية
ملراقبة املخ ِّدرات.
(أ)

العقاقري املخدِّرة

 –187يف  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2019كانت الهيئة قد تلقت
تقارير إحصائية سنوية من  173دول ًة (من األطراف وغري
األطراف عىل حد سواء) وإقليامً تناولت إنتاج العقاقري املخ ِّدرة
وصنعها واستهالكها والكميات املخزونة واملضبوطة منها ،وهي
تغطي السنة التقوميية ( 2018االستامرة  ،)Cأو ما ميثل نحو
 81يف املائة من اإلحصاءات املطلوبة .وهذا العدد يفوق العدد
املقابل يف عام ( 2018عندما ورد  167تقريرا ً يخص عام ،)2017
وهو أكرب من عددها يف عام ( 2017عندما ورد  149تقريرا ً يخص
عام  .)2016وتالحظ الهيئة بارتياح أنَّ معدل تقديم اإلحصاءات
السنوية زاد باستمرار عىل مدى العامني املاضيني.
 –188وقدم ما مجموعه  97حكوم ًة ( 46يف املائة) البيانات
املطلوبة يف أوانها ،أي قبل انقضاء املوعد النهايئ ،وهو  30حزيران/
يونيه  ،2019وهو ما يقل عن العدد املس َّجل يف عام  2018ولكنه
يزيد عىل ذلك العدد يف عام  114( 2017بلدا ً يف عام ،2018
و 89بلدا ً يف عام  .)2017ويف  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2019مل تكن
التقارير اإلحصائية السنوية عن عام  2018قد وردت بعد من
 40حكومة ( 19يف املائة) ،أي  35بلدا ً و 5أقاليم .ويُتوقع أن تقدم
عدة بلدان وأقاليم أخرى بياناتها خالل األشهر املقبلة .وتقع معظم
البلدان واألقاليم التي مل تقدم تقاريرها يف أفريقيا والكاريبي وآسيا
وأوقيانوسيا ،مام قد يدل عىل نقص يف القدرات لدى إدارات مراقبة
املخ ِّدرات يف بعض بلدان تلك املناطق.
 –189ووردت إحصاءات سنوية من ُجل البلدان التي يجري فيها
إنتاج كميات كبرية من العقاقري املخ ِّدرة أو صنعها أو استريادها
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أو تصديرها أو استهالكها .وقد وضَّ حت الهيئة يف تقريرها السنوي
لعام  2016أ َّن تقديم تقارير دقيقة يف موعد مناسب مهم من أجل
تحقيق فعالية وكفاءة سري عمل النظام الدويل ملراقبة املخ ِّدرات
واألثر الكبري الذي يحدثه توافر بيانات موثوقة يف قدرة الهيئة عىل
رصد الوضع العاملي رصدا ً دقيقاً .ومع ذلك ،ما زال القلق يساور
الهيئة بشدة بشأن نوعية بعض البيانات املقدمة ،وبخاصة البيانات
التي ترد من بعض البلدان املنتجة واملصنعة الرئيسية ،ألنَّها تدل
عىل وجود قصور يف اآلليات الوطنية املعنية بتنظيم ورصد املواد
الخاضعة للمراقبة الدولية .وتحث الهيئة الحكومات عىل تحسني
آلياتها الوطنية املعنية برصد زراعة املواد الخاضعة للمراقبة
وإنتاجها وصنعها والتجارة فيها .وقد يتأىت ذلك ،جزئ ًّيا ،من خالل
تحسني نظم جمع البيانات الوطنية وتطويرها ،وتدريب موظفي
السلطات الوطنية املختصة وضامن التعاون الوثيق مع الرشكات
املرخص لها بالتعامل يف املواد الخاضعة للمراقبة الدولية.
 –190ووردت ،حتى  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2019املجموعة
الكاملة املتألفة من أربعة تقارير إحصائية فصلية عن الواردات
والصادرات من العقاقري املخ ِّدرة عن عام ( 2018االستامرة )A
من  171حكوم ًة ( 153بلدا ً و 18إقليامً) ،أو نحو  80يف املائة من
مجموع  213حكوم ًة طُلب إليها تقديم تلك املعلومات .وإضاف ًة إىل
ذلك ،قدمت  11حكوم ًة (أي نحو  5يف املائة) تقريرا ً فصليًّا واحدا ً
أي
عىل األقل .ومل يقدم ما مجموعه  30بلدا ً (أي نحو  14يف املائة) َّ
تقرير إحصايئ فصيل عن عام .2018
(ب) املؤثِّرات العقلية
 –191يف  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2019كانت الهيئة قد تلقت،
عمالً باملادة  16من اتفاقية سنة  ،1971تقارير إحصائية سنوية عن
عام  2018بشأن املؤث ِّرات العقلية (االستامرة  ،)Pمن  184بلدا ً
وإقليامً .ومن بني  197بلدا ً وإقليامً ملزماً بتقديم التقارير مبوجب
االتفاقية ،قدم  178بلدا ً وإقليامً ( 90يف املائة) تقريره اإلحصايئ
السنوي عن عام  .2018وعالوة عىل ذلك ،فإ َّن من البلدان غري امللزمة
بتقديم تقارير مبوجب االتفاقية ،وعددها  ،13قدمت  6بلدان
( 46يف املائة) تقاريرها اإلحصائية السنوية عن عام  .2018وإضاف ًة
إىل ذلك ،قدمت  111حكوم ًة طوعاً جميع التقارير اإلحصائية
الفصلية األربعة عن عام  2018بشأن الواردات والصادرات من
املواد املدرجة يف الجدول الثاين من اتفاقية سنة  ،1971عمالً بقرار
املجلس االقتصادي واالجتامعي  ،7/1981وقدمت  45حكومة
أخرى تقريرا ً فصليًّا واحدا ً عىل األقل عن عام  .2018وتالحظ الهيئة
بارتياح التحسن الكبري يف معدل تقديم التقارير اإلحصائية السنوية
عن عام  2018بشأن املؤثِّرات العقلية وعدد البلدان واألقاليم غري
األطراف التي قدمت تقريراً سنويًّا.
 –192ومع أ َّن غالبية الحكومات تقدم تقاريرها اإلحصائية
اإللزامية والطوعية بانتظام ،فإ َّن تعاون بعض الحكومات مل يكن

ُمرضياً .ففي عام  ،2019مل يقدم سوى  86يف املائة تقريباً من البلدان
االستامرة  Pعن عام  2018قبل انقضاء املوعد النهايئ يف  30حزيران/
يونيه  .2019وكان من بني البلدان التي مل تق ِّدم االستامرة  Pقبل
انقضاء األجل بلدان رئيسية يف مجاالت الصنع والتوريد والتصدير،
مثل إسبانيا وأسرتاليا والربازيل وبلجيكا والدامنرك والصني وفرنسا
وكندا ولكسمربغ والهند واليابان.
 –193وتالحظ الهيئة بقلق أ َّن أكرب عدد من البلدان واألقاليم
التي مل تقدم االستامرة  Pال يزال يوجد يف أفريقيا ،وتليها
أوقيانوسيا ،وأمريكا الوسطى والكاريبي .فهناك ما مجموعه
 18بلدا ً وإقليامً يف أفريقيا( 32( )63يف املائة من بلدان تلك املنطقة)
مل تق ِّدم االستامرة  Pعن عام  .2018وباملثل ،مل يق ِّدم تلك التقارير
()64
 23يف املائة من البلدان واألقاليم املوجودة يف أوقيانوسيا،
و 16يف املائة من البلدان واألقاليم املوجودة يف أمريكا الوسطى
والكاريبي .وقدمت االستامرة  Pعن عام  2018جميع البلدان
واألقاليم الواقعة يف أوروبا وجميع بلدان أمريكا الشاملية
باستثناء بلد واحد .ويف أمريكا الوسطى والكاريبي ،مل يقدم بلدان
اثنان وإقليامن اثنان من مجموع  29بلدا ً وإقليامً االستامرة  Pعن
عام  )65(.2018ويف أمريكا الجنوبية ،مل يقدم بلد واحد االستامرة P
عن عام  )66(.2018ويف آسيا ،مل يقدم بلدان اثنان االستامرة  Pعن
()67
عام .2018
 –194وطلب املجلس االقتصادي واالجتامعي إىل الحكومات،
يف قراريه  15/1985و ،30/1987أن تزود الهيئة بتفاصيل
(عىل شكل بيانات مصنفة حسب بلدان املنشأ واملقصد) عن
تجارة املواد املدرجة يف الجدولني الثالث والرابع من اتفاقية
سنة  1971ضمن تقاريرها اإلحصائية السنوية عن املؤث ِّرات
العقلية .ويف  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2019كانت قد وردت
تفاصيل كاملة عن هذه التجارة من  166حكومة ( 90يف املائة
من مجموع الحكومات التي قدمت االستامرة  Pعن عام ،)2018
أي أكرث قليالً من عدد الحكومات التي قدمت تلك التفاصيل
يف عام  .2018وقدمت الحكومات املتبقية ،وعددها  18حكومة،
استامرات فارغة أو استامرات تحتوي عىل بيانات تجارية غري
كاملة عن عام .2018
 –195وتالحظ الهيئة مع التقدير أ َّن عددا ً من البلدان قد ق َّدم
طوعاً بالفعل بيانات عن استهالك املؤث ِّرات العقلية ،وذلك عمالً
بقرار لجنة املخ ِّدرات  .6/54وبذلك يكون ما مجموعه  99بلدا ً
( ((6إثيوبيا ،إريرتيا ،تريستان دا كونها ،تشاد ،جزر القمر ،جزيرة أسينشني،
جمهورية أفريقيا الوسطى ،جنوب السودان ،جيبويت ،سان تومي وبرينسيبي،
الصومال ،غامبيا ،غينيا االستوائية ،غينيا-بيساو ،الكامريون ،كوت ديفوار،
الكونغو ،ليبيا.
( ((6توفالو ،جزر كوك ،ساموا ،فانواتو ،ناورو.
( ((6أروبا ،أنتيغوا وبربودا ،جزر فريجن الربيطانية ،كوبا.
( ((6جمهورية فنزويال البوليفارية.
( ((6تركامنستان ،كمبوديا.
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وإقليامً قد ق َّدم بيانات عن استهالك بعض املؤث ِّرات العقلية أو
كلها عن عام  ،2018وهو عدد أكرب من ذلك املس َّجل فيام يخص
عام  .2017وتعرب الهيئة عن تقديرها ملا أبدته الحكومات املعنية
من تعاون ،وتهيب بجميع الحكومات أن تقدم سنويًّا معلومات
عن استهالك املؤثِّرات العقلية وفقاً لقرار لجنة املخدِّ رات ،6/54
حيث إنَّ لهذه البيانات أهمية جوهرية يف حسن تقييم مدى توافر
املؤثِّرات العقلية لألغراض الطبية والعلمية.
 –196وتحيط الهيئة علامً مع التقدير بالتقارير التي قدمتها حكومتا
الكويت والهند عن ضبطيات املؤث ِّرات العقلية ،وكذلك باإلخطارات
التي قدمتها حكومات إستونيا والتفيا وليتوانيا والرنويج ،عمالً بقرار
لجنة املخ ِّدرات  ،11/50بشأن مضبوطات املواد املرشوعة الخاضعة
للمراقبة الدولية امله َّربة بواسطة الربيد ،ومنها مواد طُلبت عن
طريق اإلنرتنت .وتقدر الهيئة جهود املنع التي تبذلها الحكومات
املعنية وتهيب بجميع الحكومات أن تبلغها بانتظام عن ضبطيات
ُرسل بالربيد ،وذلك
املؤثِّرات العقلية التي تُطلب عرب اإلنرتنت وت َ
وفقاً لقرار لجنة املخدِّ رات .11/50
(ج) السالئف
 –197تُلزِم أحكام املادة  12من اتفاقية سنة  1988األطراف
بتقديم معلومات عن املواد التي يكرث استعاملها يف صنع العقاقري
املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية بصورة غري مرشوعة .فهذه املعلومات،
التي تُق َّدم يف االستامرة  ،Dتساعد الهيئة عىل رصد وتحديد
اتجاهات االت ِّجار بالسالئف وصنع املخ ِّدرات غري املرشوع.
وهي متكِّنها أيضاً من توجيه توصيات إىل الحكومات مبا قد يلزم
اتخاذه من اإلجراءات والسياسات التصحيحية.
 –198وحتى  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2019بلغ مجموع الحكومات،
التي قدمت االستامرة  Dعن عام  123 ،2018حكومة .ومع ذلك،
فإ َّن عددا ً من الحكومات استمرت يف تقديم استامرات فارغة
أو غري مستوفاة.
 –199ومن بني الحكومات التي قدمت بيانات عن عام 2018
يف االستامرة  ،Dقدمت  71حكومة املعلومات اإللزامية عام ضُ بط
من املواد املدرجة يف الجدول األول أو الجدول الثاين من اتفاقية
سنة  ،1988وأبلغت  49حكومة عن ضبط مواد غري مجدولة.
وكام كان الحال يف السنوات السابقة ،مل تُورِد معظم الحكومات
تفاصيل عن األساليب املتبعة يف الترسيب والصنع غري املرشوع.
 –200وعمالً بقرار املجلس االقتصادي واالجتامعي ،20/1995
رسا معلومات عن
يُطلب إىل الحكومات أيضاً أن تقدم طوعاً و ًّ
تجارتها املرشوعة يف املواد املدرجة يف الجدولني األول والثاين من
اتفاقية سنة  .1988وحتى  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2019كانت
 112حكومة قد قدمت إىل الهيئة تلك املعلومات عن عام ،2018
وقدمت  106حكومات بيانات عن االستخدامات املرشوعة لواحدة
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أو أكرث من املواد املدرجة يف الجدولني األول والثاين من اتفاقية
سنة  ،1988و/أو عن احتياجاتها منها.
 –201أما نظام اإلخطار بحوادث السالئف (نظام “بيكس”) ،الذي
يك ِّمل نظام “بِن أونالين” والبيانات املج َّمعة بشأن الضبطيات
التي ترد سنويًّا من الحكومات بواسطة االستامرة  ،Dفإنَّه يوفِّر،
منذ مطلع عام  ،2012منصة إلكرتونية آمنة لتبادل املعلومات
آنيًّا بشأن الحوادث املتعلقة باملواد الكيميائية ،مثل الضبطيات
واملضبوطات والشحنات املوقوفة أثناء العبور ،ومحاوالت الترسيب،
وتفكيك املختربات غري املرشوعة .ووفر نظام “بيكس” للسلطات
الوطنية معلومات مفتاحية قادت إىل إجراء تحريات اقتفائية
يف بعض الحاالت ،ويف عدة حاالت ،أفىض اإلبالغ بتفاصيل الحوادث
املتعلقة بالسالئف يف الوقت املناسب إىل ضبطيات أخرى أو إىل
منع محاوالت الترسيب .ومع ذلك ،فإ َّن فائدة هذا النظام تتوقف
كثريا ً عىل تقديم املعلومات يف الوقت املناسب حتى يتمكن من
تسهيل املتابعة الفورية والتعاون عىل كشف املسؤولني عن ترسيب
السالئف واالتِّجار بها.
 –202وحتى  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2019بلغ عدد مستعميل
نظام “بيكس” املس َّجلني أكرث من  270وكالة ،يف  117بلدا ً وإقليامً،
واستخدموه لتبادل املعلومات بشأن أكرث من  2 700حادثة .وخالل
عم يزيد عن  320حادثة جديدة
الفرتة املشمولة بالتقرير ،أُبلغ َّ
بواسطة نظام “بيكس”.

 –3تقديم التقديرات
(أ)

العقاقري املخدِّرة

 –203ت ُلزِم أحكام اتفاقية سنة  1961األطراف وغري األطراف
بتزويد الهيئة سنويًّا بتقديرات الحتياجاتها من العقاقري املخ ِّدرة
للعام التايل .وحتى  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2019قدم ما مجموعه
 180دول ًة وإقليامً ،أي  84يف املائة من الدول واألقاليم املطالبة
بذلك ،تقديرات لالحتياجات املطلوبة من العقاقري املخ ِّدرة
لعام  2020إىل الهيئة العتامدها ،وهو ما ميثل زيادة عىل عام ،2019
عندما قدمت  175حكوم ًة تلك التقديرات .وتظل التقديرات
املعتمدة سارية حتى  31كانون األول/ديسمرب من كل سنة ،ويلزم
أن تراجعها الحكومات سنويًّا.
 –204وعىل غرار السنوات السابقة ،ومبا يتامىش مع أحكام
الفقرة  3من املادة  ،12وضعت الهيئة تقديرات الحتياجات
البلدان واألقاليم التي مل تقدم تقديراتها يف أوانها ،وفقاً
للامدة  12من اتفاقية سنة  ،1961حرصاً عىل متكينها من أن
تستورد العقاقري املخ ِّدرة التي يُ َع ُّد الكثري منها رضوريًّا يف املجال
الطبي .وقد ع َّدلت نحو  90حكوم ًة تقديراتها خالل السنة عن
طريق تقديم تقديرات تكميلية إىل الهيئة .وميكن استخدام
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تيس الحصول عىل العقاقري
األحكام الخاصة لالتفاقية لضامن ُّ
املخ ِّدرة خالل حاالت الطوارئ الحادة.
(ب) املؤثِّرات العقلية
 –205يف  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2019كانت حكومات جميع
البلدان ،باستثناء جنوب السودان ،وجميع األقاليم قد ق َّدمت إىل
الهيئة تقديرا ً واحدا ً عىل األقل بشأن احتياجاتها الطبية والعلمية
السنوية من املؤث ِّرات العقلية .وعمالً بقرار املجلس االقتصادي
واالجتامعي  ،30/1996قدرت الهيئة احتياجات جنوب السودان
يف عام  2011ليتسنى له استرياد املؤث ِّرات العقلية لألغراض الطبية
دون إبطاء ال مس ِّوغ له.
 –206ووفقاً
لقراري املجلس االقتصادي واالجتامعي 7/1981
ْ
و ،44/1991تطلب الهيئة من الحكومات تزويدها بتقديرات
الحتياجاتها الطبية والعلمية السنوية من املؤث ِّرات العقلية املدرجة
يف الجداول الثاين والثالث والرابع من اتفاقية سنة  .1971وتبقى
تقديرات املؤث ِّرات العقلية سارية إىل أن تع ِّدلها الحكومات مبا يتناسب
مع التغريات يف االحتياجات الوطنية .وليك يتيرس للسلطات الوطنية
املختصة تقديم تلك التعديالت ،أعدت الهيئة االستامرة املعنونة
“ملحق االستامرة  ،”B/Pوأتاحتها منذ ترشين األول/أكتوبر 2014
لجميع الحكومات بلغات األمم املتحدة الرسمية الست ،وميكن
االطالع عليها يف املوقع الشبيك للهيئة .وحتى  1ترشين الثاين/
نوفمرب  ،2019كانت جميع البلدان تقريباً تستخدم هذه االستامرة.
وتويص الهيئة الحكومات بأن تقوم باستعراض وتحديث تقديرات
احتياجاتها السنوية من املؤثِّرات العقلية لألغراض الطبية والعلمية
مرة كل ثالث سنوات عىل األقل.
 –207وفيام بني  1ترشين الثاين/نوفمرب  2018و 1ترشين الثاين/
نوفمرب  ،2019ق َّدمت حكومات ما مجموعه  81بلدا ً و 7أقاليم
تقديرات الحتياجاتها من املؤث ِّرات العقلية ،منقحة تنقيحاً كامالً،
كام قدمت  81حكومة أخرى تعديالت عىل تقديراتها بشأن مادة
واحدة أو أكرث .وحتى  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2019مل تكن حكومات
أي تنقيح الحتياجاتها املرشوعة من
 36بلدا ً و 4أقاليم قد قدمت َّ
املؤث ِّرات العقلية ألكرث من ثالث سنوات.
(ج) السالئف
 –208طلبت لجنة املخ ِّدرات يف قرارها  ،3/49املعنون “تدعيم
نظم مراقبة الكيمياويات السليفة املستخدمة يف صنع العقاقري
االصطناعية” ،إىل الدول األعضاء أن تقدم إىل الهيئة تقديرات
سنوية الحتياجاتها املرشوعة من واردات أربع سالئف للمنشِّ طات
األمفيتامينية ،هي :اإليفيدرين ،والسودوإيفيدرين ،و–4،3ميثيلني
ديوكيس فينيل––2بروبانون ( ،)3,4–MDP–2–Pو–1فينيل––2

بروبانون ( ،)P–2–Pوأن تقدم إليها كذلك ،بقدر اإلمكان،
تقديرات الحتياجاتها من املستحرضات املحتوية عىل تلك املواد
التي ميكن أن تُس ِّهل استخدامها أو استخالصها بوسائل ميسورة
االستعامل .وتساعد التقديرات الحكومات عىل تقييم مدى
أي تجاوزات يف اإلشعارات
مرشوعية الشحنات والكشف عن ِّ
السابقة لتصدير تلك املواد.
 –209ورغم أ َّن هذه التقديرات تُق َّدم إىل الهيئة عىل أساس
طوعي ،فإ َّن عدد الحكومات التي قدمت تقديراتها الحتياجاتها
السنوية فيام يتعلق بواحدة عىل األقل من املواد املذكورة
قد بلغ  169حكومة حتى  1ترشين الثاين/نوفمرب .2019
وخالل املدة املشمولة بالتقرير ،أعادت أكرث من  95حكومة تأكيد
تقديرات احتياجاتها السنوية املرشوعة من مادة واحدة عىل
األقل أو ح َّدثتها.
 –210وتقدم الحكومات تقديراتها الحتياجاتها السنوية املرشوعة
باستخدام االستامرة  ،Dوميكنها أن تح ِّدث تلك التقديرات
أي وقت خالل السنة .ويجري بانتظام تحديث آخر التقديرات
يف ِّ
لالحتياجات السنوية املرشوعة التي تقدمها البلدان واألقاليم
ونرشها عىل املوقع الشبيك للهيئة .وهي متاحة أيضاً عرب نظام
ِ
للمستخدمني املس َّجلني فيه.
“بِن أونالين”

	–4تحسني نوعية املعلومات املقدَّمة
إىل الهيئة
 –211ميثل تقديم البيانات اإلحصائية الشاملة واملوثوقة بانتظام
من الحكومات إىل الهيئة مق ِّوماً حيويًّا لضامن حسن األداء الشامل
للنظام الدويل ملراقبة املخ ِّدرات وتحليل االتجاهات العاملية.
كام أ َّن البيانات الجيدة النوعية توفِّر أيضاً معلومات أساسية
رضورية للكشف عن عمليات ترسيب املواد الخاضعة للمراقبة
ألغراض غري مرشوعة.
 –212وكثريا ً ما يكون نقص املعلومات املقدمة ووجود ثغرات
يف البيانات وغري ذلك من املشاكل التي تواجهها الحكومات
يف تقديم إحصاءات و/أو تقديرات وافية إىل الهيئة مؤرشا ً عىل
وجود أوجه قصور يف آليات املراقبة الوطنية و/أو نظم الرعاية
الصحية يف بلدانها .وقد تدل جوانب القصور هذه عىل وجود
مشاكل يف تنفيذ أحكام املعاهدات ،كوجود ثغرات يف الترشيعات
الوطنية أو قصور يف اللوائح اإلدارية أو افتقار موظفي السلطات
الوطنية املختصة إىل التدريب.
 –213وتحث الهيئة الحكومات بشدة عىل تحسني آلياتها
الوطنية املعنية برصد زراعة املواد الخاضعة للمراقبة وإنتاجها
وصنعها وتجارتها .وميكن تحقيق ذلك جزئ ًّيا عرب تحسني نظم
البيانات الوطنية وتطويرها وتدريب موظفي السلطات الوطنية
املختصة والتأكد من وفاء الرشكات املرخص لها مبامرسة أنشطة
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ذات صلة باملواد الخاضعة للمراقبة الدولية بالرشوط القانونية
املتصلة بتلك الرتاخيص.
 –214وتدعو الهيئة كل الحكومات املعنية إىل استبانة أسباب
القصور فيام تقدمه إليها من إحصاءات و/أو تقديرات ،وإىل
إعالمها بذلك ،بغية حل هذه املشاكل وضامن اإلبالغ عىل النحو
الصحيح ويف الوقت املناسب .وحرصاً عىل مساعدة الحكومات،
استحدثت الهيئة أدوات و ُع َددا ً ،وكذلك عدة مجموعات من
املبادئ التوجيهية ،ليك تستخدمها السلطات الوطنية املختصة.
وهي متاحة مجاناً عىل املوقع الشبيك للهيئة وتشتمل عىل مواد
تدريبية ودليل تقدير االحتياجات من املواد الخاضعة للمراقبة
الدولية .والحكومات مدعوة إىل االستفادة استفادة كاملة من
هذه األدوات يف جهودها الرامية إىل االمتثال للمعاهدات
الدولية ملراقبة املخدِّ رات.

مرشوع الهيئة للتع ُّلم :بناء القدرات من أجل
ضمان الحصول عىل ما يكفي من األدوية
الخاضعة للمراقبة وتحسني اإلبالغ عن األداء
 –215تعرب الهيئة عن امتنانها لحكومات االتحاد الرويس وأسرتاليا
وبلجيكا وتايلند وفرنسا والواليات املتحدة ملا قدمته من مساهامت
()68
إىل مرشوعها الخاص بالتعلُّم.
 –216وقد سلَّم املجتمع الدويل يف الوثيقة الختامية لدورة
الجمعية العامة االستثنائية الثالثني ،املعنونة “التزامنا املشرتك
بالتصدي ملشكلة املخ ِّدرات العاملية ومواجهتها عىل نحو فعال”،
بأهمية بناء القدرات من أجل ضامن توافر املواد الخاضعة
للمراقبة الدولية بكميات كافية لألغراض الطبية والعلمية،
والعمل يف الوقت نفسه عىل منع ترسيبها وتعاطيها .وجددت
الدول األعضاء التأكيد عىل هذا االلتزام من خالل اعتامد قرار
لجنة املخ ِّدرات  ،5/62املعنون “تعزيز قدرة الدول األعضاء عىل
وضع تقديرات وتقييامت وافية لالحتياجات من املواد الخاضعة
للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية” ،يف آذار/مارس .2019
ويف ذلك القرار ،تشجع اللجن ُة الهيئ َة عىل مواصلة تنفيذ أنشطة
املختصة من
لبناء القدرات والتدريب لفائدة السلطات الوطنية
َّ
خالل مرشوع التعلُّم العاملي التابع للهيئة.
 –217ويقدم مرشوع الهيئة للتعلُّم ،الذي يرمي إىل دعم جهود
الحكومات للوفاء مبسؤولياتها مبوجب االتفاقيات الدولية ملراقبة
املخ ِّدرات ،حلقات دراسية تدريبية إقليمية لفائدة موظفي
السلطات الوطنية املختصة منذ عام .2016
( ((6ميكن االطالع عىل املزيد من املعلومات عن مرشوع الهيئة للتعلُّم
عىل الرابط التايل.www.incb.org/incb/en/learning.html :
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 –218ومن خالل بناء القدرات الالزمة لضامن الحصول عىل
ما يكفي من املواد الخاضعة للمراقبة ،يساعد مرشوع الهيئة
للتعلُّم الدول األعضاء يف جهودها الرامية إىل تحقيق الهدف 3
من أهداف التنمية املستدامة (ضامن متتع الجميع بأمناط عيش
صحية وبالرفاهية يف جميع األعامر) .ويعالج مرشوع الهيئة
للتعلُّم الحواجز التي تحول دون التوافر الكايف للعقاقري املخ ِّدرة
واملؤث ِّرات العقلية التي ال غنى عنها والالزمة من أجل العالج الطبي،
وال سيام من خالل توفري التدريب عىل تقدير االحتياجات الكافية
من املواد الخاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية.
 –219ويف النصف األول من عام ُ ،2019عقدت حلقتان دراسيتان
تدريبيتان إقليميتان بهدف تعزيز قدرة الحكومات عىل التقدير
الدقيق الحتياجاتها من املواد الخاضعة للمراقبة وإدارة تجارتها
املرشوعة يف تلك املواد.
 –220و ُعقدت حلقة عمل للمتابعة لفائدة السلفادور وغواتيامال
وهندوراس يف فيينا يف كانون الثاين/يناير  .2019وشارك تسعة
مسؤولني من السلطات الوطنية املختصة يف البلدان الثالثة
يف مشاورات ثنائية وجلسات خصصت ملناقشة أهمية ضامن
توافُر العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية بكميات كافية لألغراض
الطبية والعلمية ،وحرضوا جلسة إحاطة قدمها قسم املخترب
والشؤون العلمية التابع للمكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية،
شملت زيارة توضيحية إىل مخترب املكتب .و ُعقدت الحلقة
موسعة لدعم منطقة أمريكا الوسطى
الدراسية يف إطار مبادرة َّ
والكاريبي دون اإلقليمية.
 –221و ُعقدت حلقة دراسية تدريبية إقليمية ثانية يف كيتو
يف الفرتة من  3إىل  6حزيران /يونيه  2019حرضها  43مسؤوالً
من السلطات الوطنية املختصة يف األرجنتني وإكوادور والربازيل
وبريو والجمهورية الدومينيكية وشييل وكوستاريكا وكولومبيا.
وقُ ِّدم تدريب متخصص لوحدات جهات الوصل بربنامج الهيئة
للتعلُّم ،املنشأة حديثاً ،بشأن املتطلبات التعاهدية يف مجال املراقبة
والرصد التنظيميني للتجارة املرشوعة بالعقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات
العقلية والسالئف الكيميائية .وقدمت الحلقة الدراسية تدريباً
بشأن مسؤوليات الحكومات مبوجب االتفاقيات وإذكاء الوعي
بأهمية اإلبالغ الوايف يف الوقت املناسب.
 –222ويف  7حزيران/يونيه  ،2019اشرتكت الهيئة ووزارة
الخارجية والتنقل البرشي يف إكوادور يف تنظيم حلقة عمل وطنية
للتوعية بأهمية توافر العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية لألغراض
الطبية والعلمية .وضمت حلقة العمل التي استضافتها الوزارة نحو
 60مشاركاً من عدة سلطات وطنية ومنظامت دولية ومن املجتمع
املدين والقطاع الخاص ،ملناقشة أهمية ضامن الحصول عىل األدوية
التي تحتوي عىل مواد خاضعة للمراقبة الدولية .وقد ُعقدت الحلقة
الدراسية التدريبية وحلقة العمل يف إكوادور بالتعاون مع منظمة
الصحة العاملية وللمكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية.
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 –223وأسفرت الحلقات الدراسية التدريبية اإلقليمية الثامين،
التي ُعقدت يف الفرتة ما بني نيسان/أبريل  2016وترشين الثاين/
نوفمرب  ،2019عن تدريب  237مسؤوالً من  88بلدا ً وإقليامً يقطنها
أكرث من نصف سكان العامل.
 –224ويف وقت إمتام التقرير السنوي ،كانت االستعدادات جارية
لعقد حلقة دراسية تدريبية لفائدة البلدان الناطقة باللغة الروسية
يف موسكو يف كانون األول/ديسمرب  .2019وتشمل األنشطة املقررة
تنظيم حلقة عمل إقليمية للتوعية بأهمية تيسري الحصول عىل
املواد الخاضعة للمراقبة لألغراض الطبية والعلمية تستضيفها
وزارة خارجية االتحاد الرويس.

أثر مرشوع الهيئة للتع ُّلم
 –225ترحب الهيئة بانضامم باالو يف  14آب/أغسطس 2019
إىل اتفاقية سنة  ،1988مبا يؤكد التزام باالو باملشاركة يف الجهود
اإلقليمية والدولية الرامية إىل مكافحة تعاطي املخ ِّدرات واالت ِّجار
غري املرشوع بها .وتنتهز الهيئة هذه الفرصة لحث البلدان األخرى
يف أوقيانوسيا ،التي شاركت يف حلقة العمل التوعوية املعقودة
يف إطار مبادرة مرشوع الهيئة للتعلُّم يف أسرتاليا يف ترشين الثاين/
نوفمرب  2017والتي مل تصدق بعد عىل أي من املعاهدات الدولية
ملراقبة املخ ِّدرات ،عىل تحديد العقبات التي رمبا حالت دون
انضاممها إىل املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات ذات الصلة،
وعىل اتخاذ خطوات عملية لضامن أن تصبح أطرافاً يف تلك
االتفاقيات يف أقرب فرصة ممكنة .وقد تناولت الحلقة الدراسية
التدريبية اإلقليمية ،التي حرضها مسؤولون من باالو وبلدان
أخرى يف أوقيانوسيا ،أهمية التصديق عىل االتفاقيات الدولية
الثالث ملراقبة املخ ِّدرات ،التي تحظى بانضامم يكاد يكون شامالً
يف جميع مناطق العامل ،ما عدا يف أوقيانوسيا ،وهي املنطقة دون
اإلقليمية التي تضم أكرب عدد من البلدان التي مل تصدق بعد
عىل تلك املعاهدات .ويف إطار املتابعة التي تضطلع بها أمانة
الهيئة ،أُطلع املشاركون وغريهم من ممثيل الحكومات عىل مواد
تدريبية وإرشادات إضافية بشأن الخطوات الالزمة لالنضامم
إىل املعاهدات.
 –226ويتجىل تأثري الدورات التدريبية ملرشوع الهيئة للتعلُّم
تحسن أداء بعض البلدان املشاركة ملهام اإلبالغ
يف أفريقيا يف ُّ
املطلوبة منها .ويشمل ذلك تقديم أحد البلدان تقديرات بشـأن
العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية للمرة األوىل ،يف عام ،2018
بعد سبع سنوات من االنقطاع ،وتقديم بلد آخر تقديرات بشأن
العقاقري املخ ِّدرة يف ترشين األول/أكتوبر  2018بعد انقطاع دام
أربع سنوات ،ومعاودة بلد ثالث تقديم تقديرات أوىف وأدق
بشأن العقاقري املخ ِّدرة لعام  ،2019وتقديم بلد رابع تقديرات
محدثة لالحتياجات من املؤث ِّرات العقلية .ويف عام ،2019

قدم أحد البلدان تقديرات لالحتياجات املطلوبة من املؤث ِّرات
العقلية للمرة األوىل منذ  10سنوات ،وكذلك إحصاءاته السنوية
الكاملة فيام يخص املؤث ِّرات العقلية للمرة األوىل عىل اإلطالق.
وقدم بَلَدان إحصاءات تجارية فصلية عن املخ ِّدرات ألول مرة
يف عام  ،2019بعد ست سنوات من التخلف عن ذلك ،مام يوحي
بزيادة يف قدرتهام عىل رصد التجارة املرشوعة.
 –227ويتضح من تحليل أويل أُجري يف  6أيلول/سبتمرب 2019
للتقديرات املتعلقة بالعقاقري املخ ِّدرة املقدمة من البلدان الثامنية،
التي استفادت من الحلقة الدراسية التدريبية لبناء القدرات
التي نظمت يف إطار مرشوع الهيئة للتعلُّم يف كيتو يف حزيران/
يونيه  ،2019أ َّن جميع البلدان الثامنية قد ق َّدمت تقديراتها
بشأن املخ ِّدرات لعام  2020قبل ذلك التاريخ .وقُ ِّد َم ثالثة من
تلك التقديرات الثامنية قبيل املوعد النهايئ املحدد لذلك ،وهو
 30حزيران/يونيه .وقدم أحد البلدان تقديراته السنوية بشأن
العقاقري املخ ِّدرة (االستامرة  )Bقبل املوعد النهايئ للمرة األوىل
منذ تسع سنوات ،وهو ما يجسد تحسناً كبريا ً يف دقة توقيت
ما يقدمه من تقديرات .ويف أعقاب الحلقة الدراسية التدريبية
يف كيتو ،وردت تقديرات مح َّدثة للمؤث ِّرات العقلية من أربعة
بلدان يف وقت التحليل الذي أُجري يف  6أيلول/سبتمرب .2019
وقدم سبعة من البلدان الثامنية إحصاءات سنوية عن العقاقري
املخ ِّدرة ،وقدمت كل البلدان الثامنية إحصاءات سنوية بشأن
املؤث ِّرات العقلية.
 –228وتشري البيانات املتاحة إىل حدوث بعض التحسن يف
نوعية التقديرات املتعلقة بالعقاقري املخ ِّدرة التي قدمتها البلدان
املشاركة يف حلقة عمل كيتو يف حزيران/يونيه  .2019فعىل سبيل
املثال ،نقَّح أحد البلدان تقديراته الخاصة باستهالكها ،وهو ما ميثل
خطوة رئيسية يف ضامن توافر ما يكفي منها لألغراض الطبية.
ويف هذه الحالة ،س َّهلت اتصاالت أُجريت عىل سبيل املتابعة
مع السلطة الوطنية املختصة يف بلد آخر الحصول عىل توضيحات
قبل تقديم التقديرات.
 –229وقد أعدت الهيئة ،من خالل مرشوع التعلُّم الذي تتعهده،
منائط للتعلُّم اإللكرتوين من أجل مساعدة الحكومات عىل تقدير
احتياجاتها الكافية من املواد الخاضعة للمراقبة الدولية .وت ُتاح
منائط التعلم اإللكرتوين ،التي تغطي العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات
العقلية والسالئف ،ملوظفي الهيئات الوطنية املختصة بدون مقابل
لدى التسجيل .وال توجد قيود عىل عدد موظفي السلطات الوطنية
املختصة الذين ميكن أن تسجلهم الحكومات .ويف  17ترشين األول/
أكتوبر  ،2019ع َّممت الهيئة نرشة عىل جميع الحكومات تدعوها
فيها إىل أن تسجل موظفي سلطاتها الوطنية املختصة من أجل
استعامل تلك النامئط .وحتى  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،2019كانت
سلطات  28بلدا ً وإقليامً قد طلبت السامح لـ  125موظفاً لدى
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سلطاتها الوطنية املتخصصة بالوصول إىل منائط التعلُّم اإللكرتوين
املذكورة .وتحث الهيئة جميع الحكومات عىل تسجيل املوظفني
املعنيني لدى سلطاتها الوطنية املختصة من أجل االستفادة من
منائط التعلُّم اإللكرتوين وتقديم تعقيبات واقرتاحات حول املجاالت
التي تتطلب مزيدا ً من التدريب.
 –230وبغية تيسري تنفيذ قرار لجنة املخدِّ رات  ،5/62تدعو الهيئة
الحكومات إىل النظر يف تقديم دعم نشط ملرشوع الهيئة للتعلُّم من
خالل املشاركة يف أنشطته وتوفري املوارد الالزمة لضامن استمراره
وتوسيع نطاقه.

دال–	تقييم مدى االمتثال العام
للمعاهدات
	–1املستجدات فيما يتعلق باالمتثال العام
للمعاهدات يف بلدان مختارة
 –231تستعرض الهيئة باستمرار ،يف إطار وظائفها الخاصة
برصد تنفيذ املعاهدات ،تنفيذ الدول األطراف االتفاقيات
الدولية ملراقبة املخ ِّدرات .وتدرس الهيئة التطورات يف مجال
مكافحة املخ ِّدرات يف الدول األطراف من أجل تحديد املجاالت
التي قد تتطلب مزيدا ً من الحوار أو اتخاذ إجراءات عالجية.
وعندما تالحظ الهيئة أوجه قصور ،تحدد بالتعاون الوثيق مع
الحكومات ،مامرسات جيدة وتدابري ميكن تنفيذها لتدارك ذلك
القصور وتويص بها بهدف تحسني االمتثال للمعاهدات الدولية
ملراقبة املخ ِّدرات.
 –232وتحظى الدول األطراف يف االتفاقيات الدولية ملراقبة
املخ ِّدرات بقدر كبري من السلطة التقديرية يف اتخاذ التدابري
السياساتية الوطنية املتعلقة باملخ ِّدرات .وعىل الرغم من أ َّن
الخيارات الترشيعية والسياساتية املفضلة يف تنفيذ االلتزامات
التعاهدية ميكن أن تتفاوت تفاوتاً واسعاً ،فإ َّن الهيئة ترى أ َّن هذه
الخيارات السياساتية ينبغي أن تتقيد بأحكام املعاهدات .وعىل وجه
تقص استخدام العقاقري
التحديد ،يجب عىل الدول األطراف أن ُ
املخ ِّدرة واملؤثِّرات العقلية عىل األغراض الطبية والعلمية ،وأن
تعتمد سياسات تحرتم حقوق اإلنسان وتحافظ عىل صحة البرش.
 –233ويف عام  ،2019استعرضت الهيئة التطورات املتعلقة
مبراقبة املخ ِّدرات يف جورجيا ورسي النكا والفلبني ونيجرييا
ونيوزيلندا ،وفحصت التدابري املتخذة يف تلك البلدان يف إطار
من التحاور معها شمل تبادل املراسالت وعقد االجتامعات مع
ممثيل الحكومات والحصول منهم عىل بيانات إحصائية .ونتيجة
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لذلك ،تتطلع الهيئة إىل استمرار تبادل املعلومات مع الدول
األطراف وإيفاد بعثات قُطرية إليها وتعزيز مشاركة تلك الدول
يف مشاريعها ومبادراتها.
(أ)

جورجيا

 –234خالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،واصلت الهيئة متابعة
التطورات يف جورجيا بشأن مراقبة املخ ِّدرات .وعىل وجه الخصوص،
انخرطت الهيئة يف حوار وثيق مع حكومتها بشأن الحكم الصادر
عن املحكمة الدستورية يف جورجيا بتاريخ  30متوز/يوليه ،2018
والذي قضت فيه املحكمة بأ َّن فرض عقوبة إدارية عىل االستعامل
غري الطبي للق َّنب غري دستوري أل َّن ذلك من شأنه ،وفقاً للمحكمة
الدستورية ،أن ينتهك حق اإلنسان يف “النمو الحر”.
 –235و ُعقد اجتامع مع ممثيل حكومة جورجيا عىل هامش الدورة
الثانية والستني للجنة املخ ِّدرات ،حيث أبلغوا الهيئة بأ َّن سياسة
املخ ِّدرات يف جورجيا كانت حتى عام  2011تركز تركيزا ً شديدا ً
عىل خفض العرض وإنفاذ القانون ،وبأنَّه منذ عام  ،2012حدث
تحول نحو اعتامد نهج متوازن مع الرتكيز عىل الصحة والرعاية
االجتامعية ،مبا يف ذلك عالج متعاطي املخ ِّدرات وإعادة تأهيلهم.
ويف عام  ،2013اعتمد مجلس التنسيق املشرتك بني األجهزة املعنية
مبكافحة تعاطي املخ ِّدرات اسرتاتيجية وطنية وخطة عمل بشأن
املخ ِّدرات تتبعان نهجاً شامالً يف السياسات املتعلقة باملخ ِّدرات،
مبا يف ذلك ما ييل( :أ) اتخاذ تدابري لخفض العرض( ،ب) اتخاذ تدابري
لخفض الطلب وكذلك تدابري ترمي إىل التقليل إىل أدىن حد من
العواقب الضارة لتعاطي املخ ِّدرات من الناحية االجتامعية ومن
ناحية الصحة العمومية( ،ج) االضطالع بأنشطة ترمي إىل القضاء
عىل الوصم والتمييز( ،د) تعزيز التنسيق والتعاون عىل الصعيد
الدويل( ،ﻫ) تيسري البحث والتحليل .وتغطي خطة العمل الحالية
لتنفيذ تلك االسرتاتيجية الفرتة .2020–2019
 –236وأَلغى حك ٌم صادر عن املحكمة الدستورية يف جورجيا
يف عام  2015عقوبة السجن عىل حيازة الق َّنب إذا كانت الكمية
ال تتجاوز  70غراماً ،مع اإلبقاء عىل العقوبات اإلدارية األخرى مثل
الغرامات .وألغيت مبوجب الحكم الالحق للمحكمة الدستورية
يف جورجيا ،الذي صدر يف  30متوز/يوليه  ،2018جميع العقوبات،
مبا فيها الغرامات اإلدارية ،عىل التعاطي غري املوصوف طب ًّيا للق َّنب.
وأكدت حكومة جورجيا للهيئة عىل أ َّن الحكم األخري الصادر عن
املحكمة الدستورية يتعلق باستهالك أو حيازة كميات “صغرية” من
الق َّنب لالستهالك الشخيص يف “مكان خاص” ،وأ َّن هذا يعني ،وفقاً
للترشيعات الحالية ،كمية ال تتعدى الخمسة غرامات.
 –237وأخذت وزارة الداخلية يف جورجيا زمام املبادرة يف وضع
اللوائح التنفيذية التي أعقبت ذلك الحكم ،والتي اعتُمدت
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يف ترشين األول/أكتوبر  .2018وفيها يُع َّرف “املكان الخاص” بأنَّه
مسكن أو منزل خاص .ومع ذلك ،فقد أشري إىل حظر استهالك الق َّنب
يف وجود الق َُّص ،حتى يف األماكن “الخاصة” .ويحظر القانون أيضاً
أي استهالك للق َّنب يف األماكن العامة ووسائل النقل العام وأماكن
العمل واملدارس واملرافق التعليمية األخرى واألماكن املجاورة،
ومخالفة تلك القواعد جرمية يعاقَب عليها .ويحظر القانون أيضاً
استهالك الق َّنب عىل من هم دون الحادية والعرشين .وتظل زراعة
الق َّنب محظورة ،حتى يف األماكن “الخاصة” ،ويشكل ذلك جرمية
يعاقب عليها القانون.
 –238كام وفرت الحكومة املعلومات واإلرشادات الالزمة ملجلس
التنسيق املشرتك بني األجهزة املعنية مبكافحة تعاطي املخ ِّدرات
حتى يهتدي بها يف جهوده الفعالة ،التي شملت تنفيذ إصالحات
أخرية يف نظم العالج من تعاطي املخ ِّدرات وإعادة تأهيل املتعاطني،
مبا يف ذلك إدخال برامج للعالج يف السجون ،وزيادة عدد املستفيدين
من برامج الوقاية من تعاطي املخ ِّدرات وعالج متعاطيها ،وإطالة
مدة برامج إعادة التأهيل لفائدة متعاطي املخ ِّدرات ،واعتامد
معايري وطنية للعالج وإعادة التأهيل ،مع إرشاك جميع الهيئات
ذات الصلة.
 –239وستواصل الهيئة رصد التطورات املتعلقة مبراقبة املخ ِّدرات
يف جورجيا ،وستنخرط يف حوار مع الحكومة لدعم التنفيذ الكامل
للمعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.
(ب) نيوزيلندا
 –240خالل الفرتة قيد االستعراض ،واصلت الهيئة رصد التطورات
عىل صعيد مراقبة املخ ِّدرات يف نيوزيلندا ،وانخرطت يف حوار مع
الحكومة بشأن املسائل املتصلة بتنفيذ التزاماتها القانونية بوصفها
دولة طرفاً يف االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخ ِّدرات.
 –241وتالحظ الهيئة أنَّه يف كانون األول/ديسمرب  ،2018دخل
تعديل قانون إساءة استعامل املخ ِّدرات (الق َّنب الطبي) حيز النفاذ،
ويُتوقع صدور لوائح محددة لتنظيم استعامل منتجات الق َّنب
الطبي يف غضون سنة .وعىل غرار ما حدث مع البلدان األخرى،
التي أباحت تعاطي الق َّنب لألغراض الطبية ،أكدت الهيئة أ َّن عىل
أي برنامج تنظيمي ،وفقاً التفاقية سنة  1961بصيغتها املع َّدلة،
أن يستويف الرشوط املنصوص عليها يف املادتني  23و 28من االتفاقية
يك يكون متسقاً مع أحكامها.
 –242وإضاف ًة إىل ذلك ،أفىض قرار صادر عن مجلس الوزراء
النيوزيلندي إىل توقعات بإجراء استفتاء عام ملزِم بشأن تنظيم
استعامل الق َّنب لألغراض الشخصية .وسيكون االستفتاء جزءا ً من
االنتخابات العامة الوطنية يف عام .2020

 –243وأصدرت وزارة العدل ومجلس الوزراء يف نيوزيلندا وثيقة
تتضمن معلومات مفصلة بشأن املقرتحات الخاصة باالستفتاء
امللزِم حول استعامل الق َّنب غري الطبي وآثاره الترشيعية.
وسوف يُختار إطار تنظيمي واحد يف هذا الشأن ويُطرح للتصويت
العام يف االستفتاء .وتفرتض حكومة نيوزيلندا أ َّن تنظيم استعامل
الق َّنب سوف يتيح الحصول عليه بطريقة آمنة وقانونية ومعالجة
الجوانب الضارة الستعامله عىل مدار كامل سلسلة اإلمداد.
 –244وقد كررت الهيئة التأكيد يف مراسالتها مع الدول األطراف
يف االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات ،مبا فيها نيوزيلندا ،عىل
أ َّن جميع التدابري الترشيعية أو التنظيمية الرامية إىل إباحة الق َّنب
ألغراض غري طبية تتعارض مع أحكام اتفاقية سنة  1961بصيغتها
املع َّدلة ،وال سيام املادة ( 4ج) التي تلزِم الدول األطراف بقرص
استخدام املخ ِّدرات عىل األغراض الطبية والعلمية ،والفقرة ( 1أ)’1’ 
من املادة  3من اتفاقية سنة  ،1988التي تلزم الدول بتجريم األفعال
التالية يف حال ارتكابها عمدا“ :إنتاج أي مخ ِّدرات أو مؤثِّرات عقلية،
أو صنعها ،أو استخراجها ،أو تحضريها ،أو عرضها للبيع ،أو توزيعها،
أو بيعها ،أو تسليمها بأي وجه كان ،أو السمرسة فيها ،أو إرسالها،
أو إرسالها بطريق العبور ،أو نقلها ،أو استريادها ،أو تصديرها خالفاً
ألحكام اتفاقية سنة  1961أو اتفاقية سنة  1961بصيغتها املعدلة
أو اتفاقية سنة .”1971
 –245وستواصل الهيئة رصد التطورات السياساتية والقانونية
يف نيوزيلندا فيام يتعلق مبراقبة املخ ِّدرات ،وهي تشجع حكومة
نيوزيلندا عىل مواصلة الحوار البناء معها لضامن االتساق
مع اتفاقيات مراقبة املخ ِّدرات.
(ج) نيجرييا
 –246أحاطت الهيئة علامً بإجراء أول دراسة استقصائية وطنية
عىل اإلطالق عن تعاطي املخ ِّدرات يف نيجرييا ،وقد نُرشت نتائجها
يف كانون الثاين/يناير  ،2019وتنوه الهيئة بأهمية تلك الدراسة،
وال سيام دورها يف الرتويج لوضع سياسات قامئة عىل األدلة بشأن
تبي
املخ ِّدرات والتنفيذ الفعال التفاقيات مراقبة املخ ِّدرات .وقد َّ
من الفحص الشامل لحالة تعاطي املخ ِّدرات والصحة يف نيجرييا أ َّن
معدل انتشار تعاطي املخ ِّدرات يف العام السابق يف نيجرييا يفوق
ضعف املتوسط العاملي البالغ  5.6يف املائة ،حيث يُق َّدر بنسبة
 14.4يف املائة من السكان ممن ترتاوح أعامرهم بني  15و 64عاماً.
وتناقَش نتائج الدراسة االستقصائية الوطنية بالتفصيل يف الفصل
الثالث من هذا التقرير.
 –247وقد أصدر املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية منشورا ً
عـن تعـاطي املخــ ِّدرات يف نيجــرييا يف عـام  2018بعنــوان
“ ،”Drug Use in Nigeria 2018وهو يورد نتائج الدراسة
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االستقصائية الوطنية بشأن تعاطي املخ ِّدرات والصحة يف نيجرييا،
ويشري إىل أ َّن البلد يعالج املسائل املتعلقة بتيسري الحصول عىل
العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية ولألغراض الطبية والعلمية
وإخضاعها للمراقبة .ويف إطار الجهود الوطنية الرامية إىل إزالة
الحواجز والعقبات التي تحول دون توافر األدوية املن ِقذة للحياة،
نرشت نيجرييا سياستها الوطنية لألدوية الخاضعة للمراقبة،
وهي تتضمن املبادئ التوجيهية الوطنية للتحديد الكمي لألدوية
املخ ِّدرة واملبادئ التوجيهية الوطنية لتقدير االحتياجات من
املؤث ِّرات العقلية والسالئف.
 –248وتن ِّوه الهيئة بتعاون نيجرييا مع الرشكاء الدوليني لوضع
نُ ُهج قامئة عىل األدلة ملراقبة املخ ِّدرات .ومتاشياً مع االتفاقيات
الدولية ملراقبة املخ ِّدرات ،ستواصل الهيئة رصد نتائج الجهود التي
تبذلها نيجرييا للوفاء بالتزاماتها مبوجب املعاهدات الدولية ملراقبة
املخ ِّدرات ،األمر الذي سيسهم أيضاً يف تحقيق الهدف  3من أهداف
التنمية املستدامة ،مام سيساعد عىل ضامن حياة صحية وتعزيز
الرفاه لجميع النيجرييني.
(د) الفلبني
 –249واصلت الهيئة رصدها عن كثب التطورات الجارية يف
الفلبني فيام يتعلق مبراقبة املخ ِّدرات .وخالل الفرتة املشمولة بهذا
التقرير ،واصلت الفلبني تنفيذ اسرتاتيجيتها ملكافحة املخ ِّدرات،
التي تجعل من عمليات الرشطة محورا ً للجهود الوطنية يف هذا
الشأن ،وواكب ذلك تزايد يف األنباء الواردة حول استهداف
األشخاص املشتبه يف تورطهم يف أنشطة متصلة باملخ ِّدرات
بعمليات منفذة خارج نطاق القضاء.
 –250وتؤكد الهيئة مجددا ً رضورة تنفيذ اإلجراءات ،التي
تهدف إىل منع تعاطي املخ ِّدرات واالتِّجار بها ،يف إطار نُ ُهج
إنسانية وصحية تحرتم حقوق اإلنسان وسيادة القانون.
وال ميكن مطلقاً أن يكون االت ِّجار باملخ ِّدرات م ِّربرا ً النتهاكات
حقوق اإلنسان أو عذرا ً التخاذ إجراءات خارجة عن نطاق
القضاء .ويستند موقف الهيئة الراسخ هذا إىل الهدف األسايس
لالتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات املتمثل يف كفالة الصحة
العمومية والرفاه ويف الوقت نفسه منع ترسيب املواد الخاضعة
للمراقبة إىل القنوات غري املرشوعة ،وهو موقف يتسق أيضاً مع
صكوك حقوق اإلنسان.
 –251وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،أحاطت الهيئة علامً
مبقرر مجلس حقوق اإلنسان  2/41املؤرخ  11متوز/يوليه 2019
بشأن تعزيز وحامية حقوق اإلنسان يف الفلبني ،وتحديدا ً فيام
يتعلق بالحملة التي يقودها البلد ملكافحة االت ِّجار باملخ ِّدرات
وتعاطيها .وقد حث املجلس يف قراره حكومة الفلبني عىل اتخاذ
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جميع التدابري الالزمة ملنع حاالت القتل خارج نطاق القضاء
وحاالت االختفاء القرسي ،وإجراء تحقيقات نزيهة بشأن تلك
الحاالت ومساءلة مرتكبيها ،وفقاً للقواعد واملعايري الدولية،
مبا يف ذلك املتعلق منها مبراعاة األصول القانونية الواجبة واحرتام
سيادة القانون.
 –252ويف  17آذار/مارس  ،2019دخل قرار الفلبني االنسحاب
من النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ رسم ًّيا.
ويف وقت سابق ،وتحديدا ً يف عام  ،2018استهل املدعي العام
للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً أوليًّا يف الحالة القُطرية بعد
استعراض البالغات والتقارير التي توث ِّق جرائم مزعومة يف إطار
حملة مكافحة املخ ِّدرات عىل الصعيد الوطني ،منها اآلالف من
عمليات القتل خارج نطاق القضاء .ووفقاً لنظام روما األسايس،
ال تزال لدى املحكمة الجنائية الدولية والية قضائية عىل الجرائم
التي وقعت يف الفلبني عندما كانت الفلبني فيها دولة طرفاً
يف النظام األسايس.
 –253وتدعو الهيئة حكومة الفلبني إىل إصدار بيان فوري تدين
وتشجب فيه عىل نحو قاطع اإلجراءات الخارجة عن نطاق القضاء
ضد األفراد املشتبه يف تورطهم يف تجارة املخ ِّدرات غري املرشوعة
أو يف تعاطيها ،وإىل اإليقاف الفوري لتلك األعامل ،وإىل كفالة
تقديم مرتكبي تلك األفعال إىل العدالة يف ظل التقيد التام باألصول
القانونية الواجبة واالحرتام الكامل لسيادة القانون.
 –254وتبذل الهيئة مساعي نشطة من أجل إجراء حوار فعال
مع حكومة الفلبني .واقرتحت الهيئة إيفاد بعثة قُطرية إىل الفلبني
لالطالع عن كثب عىل التطورات املتصلة باملخ ِّدرات هناك،
وهو ما قبلته الحكومة من ناحية املبدأ ،ولكن مل يُحرز أي تقدم
يف الحصول عىل موافقة عىل التواريخ املقرتحة إليفاد بعثة الهيئة
عىل مدى السنوات القليلة املاضية .ودعت الهيئة أيضاً ممثيل
الحكومة ،يف عدة مناسبات ،لحضور إحدى دوراتها إلجراء مشاورات.
ويف وقت االنتهاء من إعداد هذا التقرير ،مل تكن حكومة الفلبني
قد أفادت بعد بقبول تلك الدعوة املقدمة من الهيئة.
(ﻫ) رسي النكا
 –255يف متوز/يوليه  ،2018أعلنت حكومة رسي النكا أنَّها
ستستأنف تطبيق عقوبة اإلعدام عىل الجرائم املتصلة باملخ ِّدرات،
وأنَّها سوف تنفِّذ أحكام اإلعدام الصادرة عىل تجار املخ ِّدرات .وعىل
الرغم من أ َّن رسي النكا مل تُ ْن ِفذ عقوبة اإلعدام عىل مدى عقود،
فقد واصلت املحاكم الحكم باإلعدام عىل مرتكبي الجرائم الخطرية،
مثل القتل واالغتصاب وبعض جرائم املخ ِّدرات .ويف حزيران/
يونيه  ،2019أعلن رئيس الجمهورية أنَّه وقَّع عىل أوامر بتنفيذ
أحكام اإلعدام الصادرة عىل أربعة أشخاص ارتكبوا جرائم متعلقة
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باملخ ِّدرات .وإذا نفَّذت رسي النكا أحكام اإلعدام هذه ،فسينهي
ذلك الوقف االختياري لتنفيذ أحكام اإلعدام الذي بدأ رسيانه
منذ عام .1976
 –256وقد دعا نَ َف ٌر من أعضاء املجتمع الدويل وجامعات حقوق
اإلنسان الدولية واملحلية حكومة رسي النكا إىل إعادة النظر يف
خطط تنفيذ عقوبة اإلعدام وإىل الحفاظ عىل الوقف الفعيل
لتنفيذ عقوبة اإلعدام يف البلد ،مبا يف ذلك األحكام املتعلقة
بالجرائم املتصلة باملخ ِّدرات.
 –257وتق ُّر الهيئة بالتحديات التي تواجهها رسي النكا فيام
يتعلق باالتِّجار باملخ ِّدرات وتعاطيها ،ولكنها تو ُّد مع ذلك
أن تبدي مجددا ً قلقها الذي أعربت عنه مرارا ً وتكرارا ً فيام
يتعلق بفرض الدول األطراف يف االتفاقيات الدولية ملراقبة
املخ ِّدرات عقوبة اإلعدام عىل الجرائم املتصلة باملخ ِّدرات
يف ضوء االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ذات الصلة وقرارات
الجمعية العامة واملجلس االقتصادي واالجتامعي وهيئات
األمم املتحدة املتعلقة بعقوبة اإلعدام .ويف هذا السياق،
تو ُّد الهيئة أن تشري إىل ما سبق أن ناقشته يف تقريرها السنوي
لعام  ،2017وهو أنَّها ،وإن كانت تسلم بأ َّن تحديد العقوبات
عىل الجرائم املتصلة باملخ ِّدرات يظل حكرا ً عىل الدول األطراف
يف االتفاقيات ،ستواصل تشجيع الدول ،التي ما زالت تعاقب
باإلعدام عىل الجرائم املتصلة باملخ ِّدرات ،عىل تخفيف أحكام
اإلعدام الصادرة بالفعل يف هذا الشأن والنظر يف إلغاء تلك
العقوبة عىل الجرائم املتصلة باملخ ِّدرات.

 –2البعثات ُ
القطرية
 –258توفد الهيئة بصورة دورية بعثات قُطرية لرصد االمتثال
للمعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات وتعزيز التنفيذ الفعال
لتلك املعاهدات.

هذه التوصيات تدابري من أجل تحسني امتثال األنظمة الوطنية
ملراقبة املخ ِّدرات لالتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.
 –261وخالل الفرتة قيد االستعراض ،أوفدت الهيئة بعثات إىل
األردن وأوزبكستان وأوكرانيا وباراغواي وترينيداد وتوباغو
وجامايكا والجبل األسود وجمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
ورسي النكا وشييل وكوت ديفوار وكوسوفو( )69ومدغشقر
وموريتانيا والرنويج والنمسا ونيوزيلندا .وأبدت حكومات كل
من إسواتيني وبروين دار السالم وتايلند وجزر البهاما ودومينيكا
وطاجيكستان والفلبني وقريغيزستان وكولومبيا والنيجر واليمن
واليونان موافقات مبدئية عىل إيفاد بعثات إليها ،لكن الخطط
النهائية لتلك البعثات مل توضع بعد .وإضاف ًة إىل ذلك ،اتصلت
الهيئة بحكومات كل من بليز وجنوب السودان وجيبويت ورواندا
وسانت لوسيا وسورينام وغامبيا وغرينادا وغينيا وقربص
وكازاخستان والكامريون والكويت ومايل ومقدونيا الشاملية
وملديف والواليات املتحدة واليابان.
حالتي الفلبني والواليات املتحدة ،دعت الهيئة ممثيل
 –262ويف
ْ
البلدين إىل حضور دورتها  ،126املقرر عقدها خالل شهري
ترشين األول/أكتوبر وترشين الثاين/نوفمرب  ،2019من أجل عقد
مشاورات .ويف وقت االنتهاء من إعداد هذا التقرير ،كانت الهيئة
قد تلقت تأكيدات من حكومة الواليات املتحدة بأنَّها سوف
ترسل وفدا ً لحضور دورتها املقرر عقدها يف شباط/فرباير .2020
أما بالنسبة للفلبني ،فلم تتلق الهيئة ما يفيد بقبول حكومتها
رسميا الدعوة املوجهة إليها .ويف حالة جزر البهاما ،مل يتس َّن
إيفاد البعثة ،التي كان من املقرر يف األصل إرسالها إليها
يف أيلول/سبتمرب  2019نظرا ً لحالة الطوارئ املعلنة فيها بسبب
إعصار أصابها.
(أ)

النمسا

 –263أوفدت الهيئة بعثة إىل النمسا يف حزيران/يونيه 2019
ملناقشة الجهود املبذولة لتنفيذ سياستها الوطنية بشأن املخ ِّدرات
وتلبية االحتياجات الصحية ملتعاطي املخ ِّدرات لديها .وبغرض
مناقشة التطورات عىل الصعيد الوطني ،استعرضت البعثة املوفدة
من الهيئة سياسات مراقبة املخ ِّدرات واطلعت عىل أمثلة للخربات
النمساوية يف مجا ْيل الوقاية والعالج.

 –259وخالل هذه البعثات القُطرية ،تناقش الهيئة مع
السلطات الوطنية املختصة يف البلدان التي تستضيف البعثات
التدابري الترشيعية واملؤسسية والعملية املنفَّذة عىل الصعيد
الوطني يف مجاالت صنع املواد الخاضعة للمراقبة والتجارة
فيها عىل نحو مرشوع بهدف تيسري توافر تلك املواد لألغراض
الطبية والعلمية ويف الوقت نفسه منع ترسيبها إىل قنوات غري
مرشوعة .وتنخرط الهيئة أيضاً يف حوار مع البلدان التي جرت
زيارتها بشأن اآلليات الوطنية من أجل منع صنع العقاقري
املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية واالت ِّجار بها واستعاملها بطريقة
غري مرشوعة والتصدي لذلك.

 –264وقدمت النمسا معلومات مح َّدثة عام استجد من التطورات
بشأن تدابري مراقبة املخ ِّدرات وعمليات تنسيقها عىل الصعيد
الوطني وتدابري اإلنذار املبكر الجديدة منذ البعثة السابقة
للهيئة يف عام  .2001وأحاطت الهيئة علامً باآلثار اإليجابية

 –260واستنادا ً إىل نتائج تلك املهام املتعلقة برصد املعاهدات،
رسا إىل الحكومات املعنية .وتقرتح
تعتمد الهيئة توصيات ت ُبلَّغ ًّ

( ((6ينبغي فهم اإلشارات إىل كوسوفو يف سياق قرار مجلس األمن
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لتنفيذ السياسة املسامة “العالج ال العقاب” عىل تحقيق أهداف
االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات من خالل خيارات عالجية
مص َّممة تصميامً جيدا ً.
 –265وترحب الهيئة بالتزام النمسا بتبادل املعلومات والخربات
عىل الصعيد الدويل ،وتن ِّوه بأ َّن النمسا قد أعطت أولوية عالية
لتقديم العالج من األمراض املتصلة باملخ ِّدرات وتوفري التدابري
الصحية الالزمة يف مراكز العالج الداخيل والخارجي .وساهمت
البعثة أيضاً يف تعزيز قنوات االتصال بني الهيئة وحكومة النمسا.
(ب) كوت ديفوار
 –266يف نيسان/أبريل  ،2019أوفدت الهيئة بعثة إىل كوت ديفوار
بهدف مناقشة التطورات يف تنفيذ االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة
املخ ِّدرات هناك منذ البعثة السابقة لها يف عام .1998
 –267ويف السنوات األخرية ،شهدت كوت ديفوار طفرة يف
االت ِّجار بالرتامادول وتعاطيه .والرتامادول هو مسكِّن أفيوين
ال يخضع للمراقبة الدولية .وال يزال الق َّنب عقار التعاطي الرئييس،
وهو يه َّرب إليها من الخارج ،ويبدو يف الوقت نفسه أ َّن معدالت
االتِّجار بالكوكايني ترتاجع .ومن املعتقد أ َّن تعاطي املخ ِّدرات
ميثل مشكلة كبرية بالنسبة إىل كوت ديفوار ،غري أ َّن عدم توافر
بيانات بشأن معدالته يجعل من الصعب تحديد مدى انتشاره
بني السكان.
 –268وتالحظ الهيئة أ َّن كوت ديفوار لديها إطار مؤسيس راسخ
ملراقبة املخ ِّدرات ،وأ َّن هناك إصالحات ترشيعية وسياساتية
جارية بهدف ضامن تناسب تدابري التصدي لجرائم املخ ِّدرات مع
خطورتها ،وتحسني خدمات العالج من تعاطي املخ ِّدرات ،وتعزيز
برامج الوقاية من تعاطي املخ ِّدرات يف املدارس.
(ج) شيلي
 –269زارت بعثة للهيئة شييل يف آذار/مارس  2019بهدف
استعراض حالة مراقبة املخ ِّدرات يف البلد وتنفيذ االتفاقيات
الدولية الثالث ملراقبة املخ ِّدرات ،التي هو طرف فيها ،مبا يف
ذلك تقديم التقارير إىل الهيئة والتعاون معها وفقاً لالتفاقيات.
وناقشت البعثة أيضاً التدابري التي اتخذتها الحكومة ملكافحة
االتِّجار باملخ ِّدرات ،والوقاية من تعاطيها ،وتوفري خدمات العالج
وإعادة التأهيل للمرتهنني للمخ ِّدرات.
 –270وقد وصفت حكومة شييل التدابري الرامية إىل الوقاية من
تعاطي املخ ِّدرات وعالج املتعاطني وإعادة تأهيلهم وإدماجهم
يف املجتمع من جديد ،وكذلك جهودها لخفض العرض للتصدي
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ملشكلة تهريب الكوكايني والق َّنب والسالئف الكيميائية عرب
حدودها مع بوليفيا (دولة–املتعددة القوميات) وبريو.
 –271والحظت الهيئة التطورات املتعلقة بزراعة الق َّنب لألغراض
الطبية يف شييل ،وكذلك الزيادة يف االستعامل غري الطبي للق َّنب،
وال سيام يف صفوف الشباب .وقد رشعت حكومة شييل يف تنفيذ
برنامج قضايئ معني بتوفري العالج من تعاطي املخ ِّدرات و/أو
الكحوليات ملرتكبي الجرائم الثانوية إذا مل تكن لديهم سوابق،
حيث ت ُعلَّق اإلجراءات الجزائية بشأنهم إذا اعتُربوا من املرتهنني
للمخ ِّدرات ،ويحالون إىل محكمة معنية بتوفري العالج من تعاطي
املخ ِّدرات و/أو الكحوليات ملساعدتهم عىل التعايف.
(د)	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
 –272يف أيلول/سبتمرب  ،2019أوفدت الهيئة بعثة إىل جمهورية
كوريا الشعبية الدميقراطية ملناقشة حالة مراقبة املخ ِّدرات
يف البلد والتقدم املحرز يف تنفيذ االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة
املخ ِّدرات التي أصبح طرفاً فيها يف عام  .2007وكانت بعثة سابقة
للهيئة قد زارت البلد يف عام  ،2006أي يف السنة السابقة عىل
انضاممه إىل املعاهدات.
 –273واملعدالت املبلغ عنها الستهالك العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات
العقلية لألغراض الطبية يف البلد منخفضة ،وتق ُّر الحكومة بأهمية
ضامن حصول السكان عىل كفايتهم من األدوية وبأ َّن توفري
سبل مناسبة للحصول عىل األدوية يساهم يف إقامة نظام صحي
فعال .وقالت الحكومة إ َّن التعاطي غري املرشوع للمخ ِّدرات يكاد
يكون معدوماً يف البلد ،ولكن ال توجد دراسات وبائية عن
تعاطي املخ ِّدرات أو تقييامت ملعدالته أو دراسات استقصائية له
أو معلومات أخرى تتعلق بهذه الظاهرة.
 –274والحظت الهيئة أ َّن الترشيعات الوطنية ملراقبة املخ ِّدرات،
التي تُ ْن ِف ُذ أحكام املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات ،قد تم
تحديثها باستمرار عىل مر السنني مبا يكفل مامرسة رقابة فعالة عىل
العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية والسالئف الالزمة لألغراض
الطبية والعلمية وغريها من األغراض املرشوعة وتنفيذ مقررات
الجدولة التي تصدرها لجنة املخ ِّدرات عىل الصعيد الوطني
يف الوقت املناسب.
(ﻫ) جامايكا
 –275زارت بعثة للهيئة جامايكا يف ترشين الثاين/نوفمرب .2018
وكان الهدف من البعثة استعراض حالة مراقبة املخ ِّدرات يف البلد
وتنفيذ االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخ ِّدرات التي هو طرف
فيها ،ومدى امتثاله ملتطلبات تلك االتفاقيات .واستعرضت البعثة
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أيضاً الجهود التي تبذلها الحكومة ملكافحة االت ِّجار باملخ ِّدرات
واألنشطة اإلجرامية املتصلة باملخ ِّدرات ،إىل جانب التدابري الرامية
إىل الوقاية من تعاطي املخ ِّدرات وضامن الحصول عىل خدمات
العالج من تعاطي املخ ِّدرات وإعادة تأهيل املرتهنني لها.
 –276وأحاطت الهيئة علامً بالتعديل الترشيعي لعقوبة حيازة
الق َّنب بكميات صغرية محددة وتدخينه يف ظروف معينة (مبا يف
ذلك استعامله يف الشعائر الدينية) ،ويضع الترشيع املعدل نظاماً
للرتاخيص والتصاريح ،ومينح أذوناً أخرى لألغراض الطبية أو
العالجية أو العلمية .وأكدت الهيئة لحكومة جامايكا من جديد
أ َّن السامح لألرس املعيشية بزراعة الق َّنب وحيازته لألغراض
العالجية أو الطبية الشخصية يف جامايكا يتعارض مع أحكام
اتفاقية سنة  ،1961ال سيام يف ضوء الصعوبات الجوهرية التي
تواجه الحكومة يف قرص الزراعة والتوزيع واالستعامل عىل األغراض
الطبية وما تنطوي عليه حيازة الق َّنب وزراعته لالستعامل الشخيص
من مخاطر ترسيب متأصلة.
 –277وأبلغت جامايكا الهيئة بالجهود التي تبذلها للتصدي
لتهريب الق َّنب منها إىل أمريكا الشاملية ولنقل شحنات الكوكايني
امله َّرب من أمريكا الجنوبية إىل أمريكا الشاملية وغريها من األسواق
غري املرشوعة عرب إقليمها.
(و) األردن
 –278يف ترشين األول/أكتوبر  ،2019أوفدت الهيئة بعثة إىل
األردن بهدف مناقشة تنفيذه لالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة
املخ ِّدرات وفحص ما استجد من تطورات سياساتية منذ بعثتها
األخرية يف عام .2009
 –279وقد شهد األردن يف السنوات األخرية زيادة يف حجم
املضبوطات يف إقليمه .ورغم أنَّه يُع ُّد أساساً بلد عبور ،فهو يواجه
عددا ً من التحديات الداخلية املتصلة باملخ ِّدرات يف ضوء الوضع
السيايس العام يف املنطقة .ويُعتقد أ َّن مستوى تعاطي املخ ِّدرات غري
املرشوعة فيه متوسط ،وإن كان من املتعذر قياس نطاقه الحقيقي
قياساً دقيقاً بالنظر إىل محدودية البيانات املتاحة عن معدالت
انتشار تعاطي املخ ِّدرات.
 –280وقد أحاطت الهيئة علام باإلطار الترشيعي الجديد يف مجال
مراقبة املخ ِّدرات ،وهي تنوه بجهود الحكومة يف مجال الوقاية
من تعاطي املخ ِّدرات ،كام أنَّها ترحب باملساعي املبذولة للتصدي
لالتجار باملخ ِّدرات ،وال سيام جهود أجهزة إنفاذ القانون وسلطات
الجامرك يف اعرتاض شحنات املخ ِّدرات .ونوقشت ،خالل البعثة،
معلومات حول برامج العالج من تعاطي املخ ِّدرات وإعادة تأهيل
املتعاطني يف البلد.

(ز) كوسوفو
 –281يف حزيران/يونيه  ،2019أوفدت الهيئة بعثة إىل بريشتينا،
كوسوفو ،الستعراض حالة مراقبة املخ ِّدرات بهدف العمل عىل
تيسري الحصول عىل املواد الخاضعة للمراقبة ،مع منع ترسيبها.
وجرت البعثة السابقة إىل كوسوفو يف عام .2002
 –282وتقع كوسوفو عىل ما يسمى “درب البلقان” ،وهو أحد
الدروب الرئيسية لتهريب األفيونيات األفغانية املنشأ إىل أسواق
املقصد يف غرب ووسط أوروبا .ويف السنوات األخرية ،شهدت
كوسوفو انخفاضاً يف تهريب األفيونيات عرب أراضيها ،يف حني أ َّن
معدالت االتِّجار بالق َّنب وتعاطيه تبدو آخذة يف االرتفاع .وميثل
الق َّنب والكوكايني والهريوين املخ ِّدرات األكرث تعاطياً يف كوسوفو،
ولكن نظرا ً لعدم وجود أي دراسات أو استقصاءات حديثة العهد
عن تعاطي املخ ِّدرات ،ال توجد بيانات موثوقة عن مدى انتشار
تعاطي املخ ِّدرات يف كوسوفو يف الحقيقة.
 –283وتالحظ الهيئة الجهود التي تبذلها كوسوفو يف تنفيذ
سياستها الخاصة مبراقبة املخ ِّدرات ،وال سيام من خالل اعتامد
اسرتاتيجية كوسوفو ملكافحة املخ ِّدرات وخطة عملها للفرتة
 ،2022–2018اللتني تركزان عىل الحد من عرض املواد الخاضعة
للمراقبة ومن الطلب عليها ،وتعزيز التعاون والتنسيق يف جميع
أنحاء كوسوفو ،وتعزيز آليات اإلرشاف والرصد فيام يخص مراقبة
املخ ِّدرات .كام اعتمدت كوسوفو ترشيعات ملراقبة املخ ِّدرات
ولوائح ترمي إىل تنظيم العرض املرشوع للمواد الخاضعة
للمراقبة مع منع ترسيبها.
(ح) مدغشقر
 –284يف أيلول/سبتمرب  ،2019أوفدت الهيئة بعثة إىل مدغشقر
بغـرض مناقشــة التحديـات التي واجههـا البلـد يف تنفيـذ
االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات منذ آخر بعثة أوفدتها إليه
يف عام .2004
 –285وتنطوي حالة مراقبة املخ ِّدرات يف مدغشقر عىل عدة
تحديات بسبب محدودية املوارد والحقائق الجغرافية
والدميوغرافية .وباعتبار مدغشقر واحدة من أكرب الدول الجزرية
يف العامل ،فإ َّن أجهزة إنفاذ القانون لديها تواجه صعوبة يف
تسيري دوريات عىل امتداد سواحلها التي يقرتب طولها من
 5 000كيلومرت بسبب محدودية املوارد املتاحة .كام أ َّن سكانها،
ونصفهم دون سن العرشين ،يحتاجون إىل سياسات للمخ ِّدرات
تركز عىل التعليم والوقاية .ومعدل توافُر العقاقري املخ ِّدرة
واملؤثِّرات العقلية لالستعامل يف األغراض الطبية يف البلد هو من
أدىن املعدالت يف املنطقة.
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 –286وتالحظ الهيئة الجهود التي تبذلها حكومة مدغشقر
يف السعي إىل التصدي لالت ِّجار باملخ ِّدرات من خالل أنشطة إنفاذ
القانون ومراقبة الحدود وزيادة التعاون اإلقليمي .وتالحظ الهيئة
أيضاً الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تنسيق أنشطة الجهات
املعنية يف مجال مكافحة املخ ِّدرات من خالل عمل اللجنة الوزارية
املشرتكة لتنسيق مكافحة املخ ِّدرات يف البلد ،وهي تشمل منظامت
غري حكومية ومنظامت مجتمعية.
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 –292ويواجه الجبل األسود تحدي منع تهريب العقاقري املخ ِّدرة،
وال سيام الق َّنب والهريوين ،عرب إقليمه إىل بلدان يف غرب أوروبا.
وتالحظ الهيئة الجهود التي تبذلها حكومته يف التصدي لالت ِّجار
باملخ ِّدرات ،وال سيام يف سياق التقدم املحرز صوب االنضامم إىل
االتحاد األورويب.
 –293وتالحظ الهيئة الجهود التي تبذلها الحكومة لتنفيذ
اسرتاتيجية الجبل األسود للوقاية من تعاطي املخ ِّدرات للفرتة
 2020–2013وخطة العمل الداعمة لها للفرتة .2020–2019

(ط) موريتانيا
 –287يف نيسان/أبريل  ،2019أوفدت الهيئة بعثة إىل موريتانيا
بغرض مناقشة التحديات التي واجهها البلد يف تنفيذ االتفاقيات
الدوليـة ملراقبـة املخـ ِّدرات منـذ آخـر بعثـة أوفدتهـا إليـه
يف عام .2004
 –288وبسبب املوقع الجغرايف االسرتاتيجي ملوريتانيا عند مفرتق
الطرق بني عدة قارات ،واتساع إقليمها وطول سواحلها ،وقربها
من مناطق تعاين من عدم االستقرار السيايس ،تزايد استهداف
عصابات االت ِّجار لها .ويُعتقد أ َّن معدل انتشار تعاطي املخ ِّدرات
محدود ،لكن هناك نقص يف البيانات الوبائية يف هذا الشأن.
وال تزال مبادرات الوقاية وسبل الحصول عىل العالج محدودة،
وكذلك إمكانية الحصول عىل العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية
الخاضعة للمراقبة.
 –289وتالحظ الهيئة الجهود التي بذلتها السلطات املوريتانية
من أجل التصدي بفعالية لالت ِّجار باملخ ِّدرات من خالل تعزيز
أنشطة إنفاذ القانون ومراقبة الحدود الوطنية والتعاون مع
الدول املجاورة .وتالحظ الهيئة أيضاً الجهود األولية املبذولة حاليًّا
يف موريتانيا لوضع برامج وقائية واسرتاتيجيات عالجية فعالة،
وإعادة تقييم احتياجاتها االستهالكية املرشوعة من العقاقري املخ ِّدرة
واملؤثِّرات العقلية.
(ي) الجبل األسود

(ك) نيوزيلندا
 –294أوفدت الهيئة يف أيلول/سبتمرب  2019بعثة إىل نيوزيلندا
ملناقشة التطورات املتعلقة بتنفيذ االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة
املخ ِّدرات يف البلد منذ بعثتها السابقة يف عام .1996
 –295وقد شهدت نيوزيلندا ،يف السنوات األخرية ،طفرة حادة
يف االتجار بامليثامفيتامني ،وال سيام تهريبه من رشق آسيا وجنوب
رشقها ،مام أدى إىل تصاعد حاد يف تعاطيه .ويواجه البلد أيضاً
أزمة صحية كبرية منذ عدة سنوات ،شهدت وقوع بضع عرشات
من حاالت الوفاة املرتبطة بانتشار املؤثِّرات النفسانية الجديدة،
لكن جهود الحكومة يف التصدي لتلك املؤثِّرات مكَّنها من السيطرة
عىل الوضع .ويواجه البلد أيضاً تحديات متنامية من جراء االتجار
بالكوكايني ،الذي يُهرب إليه عرب جزر املحيط الهادئ.
 –296وقد الحظت الهيئة أ َّن لدى نيوزيلندا إطارا ً مؤسس ًّيا قويًّا
ملراقبة املخ ِّدرات ينهض عىل أسس وطيدة ،وأنَّها اتخذت تدابري
هامة ملعالجة مشكلة املخ ِّدرات حيث اضطلعت مؤخرا بإصالحات
هامة يجري تنفيذها يف قطاعي الصحة وإنفاذ القوانني من أجل الحد
من األرضار املتصلة باستهالك املخ ِّدرات غري املرشوعة .والحظت
الهيئة ،باإلضافة إىل ذلك ،أ َّن الحكومة تبذل جهودا ً هام ًة لضامن
توفري برامج وخدمات ملعالجة تعاطي املخ ِّدرات لدى مجتمعات
الشعوب األصلية يف نيوزيلندا ،التي تعاين بصورة غري متناسبة من
أرضار تعاطي املخ ِّدرات.

 –290يف نيسان/أبريل  ،2019أوفدت الهيئة بعثة إىل الجبل األسود
الستعراض حالة مراقبة املخ ِّدرات فيه والتباحث مع حكومته بشأن
تنفيذها لالتفاقيات الدولية الثالث ملكافحة املخ ِّدرات ،التي هو من
أطرافها .وهي أول بعثة توفدها إليه الهيئة بعد أن نال استقالله
يف عام .2006

 –297يف أيار/مايو  ،2019أوفدت الهيئة بعثة إىل الرنويج
ملناقشة التطورات يف تنفيذ االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة
املخ ِّدرات منذ أن زارتها البعثة السابقة يف عام .2001

 –291وعقدت البعثة مشاورات مع وزير الصحة وكبار املسؤولني
يف مجموعة مختلفة من الوزارات والهيئات الحكومية ،والتقت
مبمثلني عن املجتمع املدين.

 –298وت ُواصل الرنويج رصد حالة تعاطي املخ ِّدرات لديها عن
كثب ،وهي تتسم بانخفاض مستوى تعاطي املخ ِّدرات عموماً.
بيد أ َّن االرتفاع النسبي يف عدد الوفيات الناجمة عن تناول جرعات

(ل) النرويج
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مفرطة ال يزال يشكل مصدر قلق كبري للسلطات هناك .وتخطط
الحكومة لنقل املسؤولية عن سياسة التنفيذ املتعلقة بتعاطي
املخ ِّدرات وحيازتها بطريقة غري مرشوعة من قطاع العدالة إىل
قطاع الصحة من خالل إصالح سياسة املخ ِّدرات ،وتجرى مشاورات
بني السلطات والجهات املعنية تحقيقاً لهذه الغاية.
 –299وتق ُّر الهيئة بالتزام الرنويج بالحوار حول إصالح السياسات
املتعلقة باملخ ِّدرات ،وترحب بالنهج غري اإلقصايئ الذي تعتمده
الحكومة يف التامس اآلراء من كافة األطراف املعنية .وتالحظ الهيئة
أيضاً الجهود الكبرية املكرسة لرصد حالة تعاطي املخ ِّدرات والحد
من اآلثار السلبية املرتبطة بتعاطيها.
(م) باراغواي
 –300يف كانون األول/ديسمرب  ،2018أوفدت الهيئة بعثة إىل
باراغواي ملواصلة الحوار املبارش مع حكومتها حول املسائل املتصلة
بتنفيذ االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات واستعراض التدابري
الترشيعية واإلدارية املتخذة واإلنجازات املحققة يف مجال الوقاية
من تعاطي املخ ِّدرات ومكافحة االت ِّجار باملخ ِّدرات منذ البعثة
السابقة التي أوفدتها يف عام .2005
 –301ويستخدم املتجرون باراغواي كمركز رئييس إلعادة شحن
املخ ِّدرات املهربة .واملوقع الجغرايف لباراغواي ،وال سيام عند
منطقة املثلث الحدودي التي تعمل بها منظامت إجرامية متورطة
يف التهريب ،يزيد من استخدامها كبلد عبور لتهريب منتجات الكوكا
إىل أسواق تعاطي املخ ِّدرات داخل املنطقة وخارجها.
 –302ويواجه البلد أيضاً تحديات باعتباره املصدر الرئييس للق َّنب
املنتَج عىل نحو غري مرشوع يف أمريكا الجنوبية .ومن املعروف أ َّن
زراعة الق َّنب غري املرشوعة ترتكز يف الجزء الرشقي منه وأ َّن الق َّنب
املخصصة
يُه َّرب أساساً إىل األرجنتني والربازيل ،غري أ َّن املساحة
َّ
لتلك الزراعة غري معروفة لعدم وجود تقديرات تستند إىل طرائق
منهجية ميكن التحقق من صحتها.
 –303وتنوه الهيئة بالتزام حكومة باراغواي بالحوار حول املسائل
املتعلقة بسياسة املخ ِّدرات ،وتالحظ أ َّن باراغواي تنفِّذ حال ًّيا
إصالحات ترشيعية وتنظيمية يف مجال مراقبة املخ ِّدرات.
(ن) رسي النكا
 –304يف آذار/مارس  ،2019أوفدت الهيئة بعثة إىل رسي النكا
بهدف مناقشة التطورات املتصلة بتنفيذ البلد لالتفاقيات الدولية
الثالث ملراقبة املخ ِّدرات منذ البعثة السابقة التي أوفدته إليه
يف عام .2002

 –305وقد أحرزت رسي النكا تقدماً كبريا ً يف اعتامد وتنفيذ
ترشيعي جديديْن ملراقبة املخ ِّدرات .كام تحسنت قدرتها عىل
ْ
الوفاء بالتزاماتها اإلبالغية ،وبدأت تصبح قوة نشطة يف العمل
عىل الساحتني اإلقليمية والدولية .وما زالت هناك حاجة قوية
إىل مواصلة تعزيز القدرات التقنية املتعلقة بإنفاذ القانون
واالستدالل الجنايئ ،وال سيام يف ضوء تزايد أنشطة االت ِّجار
باملخ ِّدرات يف البلد.
 –306وتق ُّر الهيئة بالتحديات التي تواجهها رسي النكا كبلد
عبور ،وتنوه بالجهود الكبرية التي تبذلها الحكومة يف العمل
عىل خفض العرض .بيد أ َّن الهيئة تو ُّد أيضاً أن تذكِّر الحكومة
برضورة إيالء االعتبار الواجب ملبدأ التناسب يف إصدار األحكام
وبأ َّن االتفاقيات تجيز ،يف حال ارتكاب متعاطي املخ ِّدرات لجرائم
متعلقة بالتعاطي ،اتخاذ تدابري إلحالتهم إىل برامج للعالج والتعليم
والرعاية الالحقة وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف املجتمع،
إما كبديل عن اإلدانة والعقاب ،أو إضاف ًة إىل اإلدانة أو العقاب.
كام تود الهيئة ،فيام يخص التطورات املتعلقة بعقوبة اإلعدام
يف رسي النكا ،أن تشجع جميع الدول ،التي ما زالت تفرض هذه
العقوبة عىل الجرائم املتصلة باملخ ِّدرات ،عىل تخفيف أحكام
اإلعدام التي سبق أن صدرت والنظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام عىل
الجرائم املتصلة باملخ ِّدرات.
(س) ترينيداد وتوباغو
 –307يف أيلول/سبتمرب  ،2019زارت بعثة من الهيئة ترينيداد
وتوباغو ملناقشة املسائل املتصلة بتنفيذ البلد للمعاهدات الدولية
الثالث ملراقبة املخ ِّدرات ،التي هو طرف فيها .وكانت الهيئة
قد أوفدت إليه بعثة سابقة يف عام .2002
 –308وترينيداد وتوباغو هي ،بحكم قربها من البلدان الرئيسية
املص ِّنعة للكوكايني وموقعها الجغرايف ،من املناطق الجذابة لعمليات
تهريب املخ ِّدرات الكربى ،وال سيام تهريب الكوكايني الكولومبي
املنشأ امله َّرب عرب جمهورية فنزويال البوليفارية من أجل إعادة
شحنه إىل بلدان أخرى يف الكاريبي والواليات املتحدة وأوروبا.
كام يُفرتض أ َّن الحوادث املتصلة باملخ ِّدرات هي من أسباب ارتفاع
معدل الجرمية يف عاصمة ترينيداد وتوباغو.
 –309وقد الحظت الهيئة الجهود التي تبذلها حكومة ترينيداد
وتوباغو ملعالجة قضايا السياسات الوطنية ملراقبة املخ ِّدرات
وااللتزام الذي تبديه يف هذا الشأن.
(ع) أوزبكستان
 –310يف آذار/مارس  ،2019أوفدت الهيئة أول بعثة لها عىل
اإلطالق إىل أوزبكستان ملناقشة حالة مراقبة املخ ِّدرات يف البلد
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وحالة تنفيذه لالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخ ِّدرات ،التي
هو طرف فيها.
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تحيط الهيئة علامً بالتطورات ذات الصلة يف بلدانها منذ البعثة،
أي إجراءات ترشيعية أو سياساتية اتُّخذت لتنفيذ
مبا يف ذلك ُّ
التوصيات التي أصدرتها الهيئة يف أعقاب البعثات .ويساعد هذا
االستعراض السنوي عىل االستفادة من الزخم الناشئ عن البعثات.

 –311وال تزال أوزبكستان ،بصفتها بلدا ً مجاورا ً ألفغانستان،
هدفاً محتمالً للمتَّجرين باملخ ِّدرات الساعني إىل تهريب
األفيونيات عرب الحدود إىل وجهات تقع إىل الشامل والغرب
منه .ويف الوقت نفسه ،انخفضت املضبوطات من األفيونيات
يف السنوات القليلة املاضية ،ولوحظ حدوث تحول من
تعاطي الهريوين إىل االستعامل غري الطبي للمؤث ِّرات األفيونية
الصيدالنية ،وال سيام الرتامادول والكوديني ،وكذلك املرشوبات
الكحولية ،خالل الفرتة نفسها.

 –317ويف عام  ،2019دعت الهيئة حكومات كل من األرجنتني
وإرسائيل وأفغانستان وبوليفيا (دولة–املتعددة القوميات)
وجنوب أفريقيا ودولة فلسطني والسنغال و ُعامن وفييت نام
وميامنار ،التي أُوفدت إليها بعثات يف عام  ،2016إىل اإلبالغ عن
التطورات املتصلة بسياسات املخ ِّدرات ،وال سيام أي تطورات تكون
قد نتجت عن توصيات بعثات الهيئة.

 –312وأحاطت الهيئة علامً مببادرات مختلفة ملراقبة املخ ِّدرات
قيد التنفيذ هناك ،منها مرشوع قانون يهدف إىل توسيع وتحسني
نطاق نظام الرعاية الصحية لعالج االرتهان للمخ ِّدرات والخطط
الرامية إىل إجراء دراسة استقصائية عىل نطاق البلد بشأن انتشار
تعاطي املخ ِّدرات.

 –318وتو ُّد الهيئة أن تعرب عن تقديرها لحكومات األرجنتني
وبوليفيا (دولة–املتعددة القوميات) وجنوب أفريقيا والسنغال
وميامنار لتقدميها الردود يف الوقت املناسب ،وتجدد دعوتها إىل
حكومات إرسائيل وأفغانستان ودولة فلسطني و ُعامن وفييت نام
لتقديم املعلومات املطلوبة.

(ف) أوكرانيا

(أ)

 –313أوفدت الهيئة بعثة إىل أوكرانيا يف أيلول/سبتمرب 2019
بهدف إقامة حوار مبارش مع حكومتها بشأن املسائل املتعلقة
بتنفيذ أحكام االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات .وكانت آخر
زيارة قامت بها الهيئة إىل أوكرانيا يف عام .2008

 –319تالحظ الهيئة أ َّن حكومة األرجنتني قد بذلت جهودا ً
كبرية لتنفيذ توصياتها عقب البعثة املوفَدة يف عام .2016
ومنذ عام  ،2016بُذلت جهود لسن ترشيعات جديدة،
مام أدى إىل إنشاء املجلس االتحادي للسالئف الكيميائية،
وهو هيئة استشارية للسلطة املسؤولة عن تشغيل السجل
الوطني للسالئف الكيميائية .ويف ترشين الثاين/نوفمرب ،2016
فُرضت عقوبات أشد عىل الترسيب املتعمد للسالئف الكيميائية،
وس َّن ترشيع إلنشاء أدوات للتحقيق يف الجرائم املعقدة
ُ
ومنعها ومكافحتها ،تشمل استخدام عمليات التسليم املراقَب.
ويف إطار الجهود املبذولة للتصدي التِّجار الجامعات اإلجرامية
باملخ ِّدرات ،قدمت األرجنتني معلومات عن األنشطة املضطلَع
بها الستعادة املوجودات املكتسبة بصورة غري مرشوعة ،مبا يف
ذلك إسقاط حقوق امللكية.

 –314وقدمت البعثة فرصة ملناقشة خربات أوكرانيا يف تنفيذ
معاهدات املخ ِّدرات من خالل الترشيعات الوطنية واإلصالحات
التنظيمية ،ال سيام فيام يتعلق بالعالج والوقاية .ومن املالمح
الرئيسية للجهود الوقائية يف أوكرانيا السياسات الصحية والتعليمية
الوطنية ،وكذلك دور الرياضة يف مكافحة تعاطي املخ ِّدرات
يف أوساط الشباب.
 –315وتالحظ الهيئة عزم أوكرانيا عىل التعاون الوثيق مع املجتمع
الدويل عىل وضع سياسات حكومية ناجعة ملراقبة املخ ِّدرات وبناء
مؤسسات عمومية فعالة يف هذا املجال .وتركز أوكرانيا بدرجة
كبرية عىل تقييم اتجاهات الحالة الوطنية واإلقليمية املتعلقة
بتعاطي املخ ِّدرات واالت ِّجار بها.

	–3تقييم تنفيذ الحكومات للتوصيات
الصادرة عن الهيئة يف أعقاب بعثاتها
ُ
القطرية
 –316تستعرض الهيئة سنويًّا التطورات يف البلدان التي استضافت
بعثات لها قبل سنتني أو ثالث سنوات .ويُطلب إىل الحكومات أن

األرجنتني

 –320وقدمت حكومة األرجنتني معلومات مح َّدثة إىل الهيئة
بشأن إنشاء فرق عمل مشرتكة بني األجهزة املعنية مبكافحة
االت ِّجار باملخ ِّدرات عىل املستوى االتحادي ومستوى املقاطعات.
كام شُ كلت فرق عمل أخرى ،منها فرقة العمل املشرتكة املعنية
باعرتاض املخ ِّدرات يف املطارات ،التي تعمل يف إطار مرشوع
التخاطب بني املطارات الذي ميوله االتحاد األورويب .ومن بني
فرق العمل األخرى املشرتكة بني األجهزة مرشوع التعاون بني
املوانئ البحرية وفرقة العمل املشرتكة املعنية مبكافحة غسل
عائدات الجرمية املتصلة باملخ ِّدرات ،التي تعمل بالتنسيق مع
وحدة املعلومات املالية يف األرجنتني.
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 –321وأسفرت جهود فرق العمل املشرتكة عن توفري بيانات
لإلنذار املبكر باملخ ِّدرات املستجدة واألمناط الجديدة يف مجا ْيل
االستهالك والتجارة ومعلومات استخبارية بشأنها .وأُحرز تقدم
يف املواءمة بني عمليات جمع البيانات التي تقوم بها أجهزة
وتحسنت إجراءات الكشف عن
الرشطة االتحادية واملحلية،
َّ
الشحنات املحتوية عىل العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية.
وفيام يتعلق بالسالئف ،أنشأت األرجنتني نظاماً لإلنذار املبكر
لإلبالغ عن املعامالت املشبوهة املتعلقة بالسالئف الكيميائية،
مع االستفادة الكاملة من األدوات التي تتعهدها الهيئة
يف هذا الصدد ،ال سيام نظام اإلخطار بحوادث السالئف
(نظام “بيكس”) ونظام اإلخطار بالحوادث التابع ملرشوع
آيون (نظام “آيونيكس”) .وقد الحظت الهيئة النتائج الهامة
لـ “برنامج األحياء اآلمنة” ،الذي نجح يف زيادة مضبوطات عجينة
قاعدة الكوكايني بنسبة أكرث من  3 000يف املائة ومضبوطات
الكوكايني بنسبة  181يف املائة .وأبيد خالل فعاليات إحراق
املخ ِّدرات املنظمة عىل املستوى الوطني أكرث من  180ط ًّنا من
الكوكايني والق َّنب و 90 000قرص.
 –322وأفادت األرجنتني الهيئة بأنَّها تع ِّزز بنشاط وه َّمة
تعاونها الدويل واإلقليمي وعرب الحدود ،حيث وقعت اتفاقات
تعاون مع االتحاد الرويس وإرسائيل وأملانيا وباراغواي وبوليفيا
(دولة–املتعددة القوميات) والصني والواليات املتحدة .ونظمت
األرجنتني حلقة دراسية بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل
اإلرهاب باالشرتاك مع الفريق العامل ألمريكا الجنوبية.
كام استضافت االجتامع الرفيع املستوى لربنامج التعاون بشأن
سياسات املخ ِّدرات بني االتحاد األورويب وبلدان أمريكا الالتينية
والكاريبي .ويف ترشين الثاين/نوفمرب  ،2018انتُخبت األرجنتني
لرئاسة لجنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخ ِّدرات التابعة
ملنظمة الدول األمريكية ،ولرئاسة فريق الخرباء املعني باملواد
الكيميائية واملنتجات الصيدالنية التابع للجنة.
 –323وفيام يتعلق بالوقاية من اإلدمان ،أنشأت األرجنتني
برنامج “البلديات النشطة” الذي يشجع عىل االهتامم بالوقاية
من التعاطي اإلشكايل للمؤث ِّرات العقلية وعالج املتعاطني يف
جدول أعامل السياسات البلدية .وم َّول برنامج “األرجنتني
تقي” ،الذي بدأ يف عام  ،2017ما ال يقل عن  80مرشوعاً وقائ ًّيا
ملنظامت املجتمع املدين .ويف املناطق املهمشة اجتامع ًّيا ،تحسنت
سبل الحصول عىل العالج ،و ُو ِّس َع نطاق التغطية العالجية بأكرث
من  375يف املائة مقارن ًة بعام  2015من خالل مراكز محلية
لخدمات الرعاية والدعم .و ُوضع برنامج للوقاية يف كل مدرسة
يف املقاطعات األرجنتينية الثالث والعرشين ،إىل جانب بوينس
آيرس ،مع إيالء االعتبار الواجب للتنوع الجنيس والجنساين

يف تخطيط اسرتاتيجيات مكافحة االستهالك اإلشكايل للمخ ِّدرات
غري املرشوعة.
 –324وتق ُّر الهيئة بتعاون حكومة األرجنتني الف َّعال من أجل الوفاء
بالتزامات بلدها مبوجب املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات،
وتشري إىل أنَّها ستواصل التعاون الوثيق مع حكومة األرجنتني عىل
تيسري تنفيذ التوصيات التي أصدرتها يف أعقاب بعثتها إىل البلد
يف عام .2016
(ب) بوليفيا (دولة–املتعددة القوميات)
 –325قدمت حكومة دولة بوليفيا املتعددة القوميات معلومات
عن التطورات املتصلة باملخ ِّدرات يف بلدها منذ بعثة الهيئة
يف ترشين األول/أكتوبر  .2016ويف السنوات الثالث املاضية،
أثبت البلد عزمه عىل معالجة املسائل املتعلقة مبراقبة املخ ِّدرات،
التي ترتبت عىل عودته إىل االنضامم من جديد ،يف عام ،2013
إىل اتفاقية سنة  1961بصيغتها املع َّدلة ،من خالل وضع لوائح
املرشوعي لشجرية الكوكا وأوراقها،
تنظم اإلنتاج واالستهالك
ْ
مبا يشمل استعاملها ألغراض تتعلق بالثقافات املحلية .وتُستخدم
ورقة الكوكا يف صنع األغذية واملنتجات الطبية ،إىل جانب
استخدامات صناعية أخرى ،مثل صبغة الصوف الطبيعي.
 –326وتفيد املعلومات الحديثة التي قدمتها الحكومة باعتامد
القانون العام بشأن الكوكا (القانون رقم  ،)906الذي صدر
يف عام  2017بهدف( :أ) وضع سياسة وطنية إلعادة تأكيد
األهمية الثقافية ألوراق الكوكا يف حالتها الطبيعية وتنظيم
وتعزيز عمليات إنتاجها وتداولها ونقلها وبيعها واستهالكها
وإجراء البحوث بشأنها واستخدامها يف الصناعة؛ (ب) إنشاء
إطار مؤسيس للتنظيم واملراقبة والرصد؛ (ج) تنظيم الرسوم
اإلدارية .ويريس القانون العام بشأن الكوكا ولوائحه التنفيذية
آليات مناسبة لتعزيز مراقبة فائض املحاصيل ،بوسائل منها
الرصد الساتيل ملحاصيل الكوكا ،وإنشاء مناطق مأذون بها
إلنتاج الكوكا ،وتحديد إجراءات التسجيل والرتخيص ،والتشاور
املستمر مع املنتجني إلذكاء الوعي بدور املجتمعات املحلية
يف مراقبة إنتاج الكوكا.
 –327ويف عام  ،2017صدر قانون مكافحة االت ِّجار غري املرشوع
باملواد الخاضعة للمراقبة .وتنص اللوائح الفنية املرفقة بهذا
القانون عىل أدوات جديدة للتحقيقات الجنائية ،تشمل مكافآت
لإلرشاد عن الجرائم واعرتاض االتصاالت املتعلقة بالجرائم التي
تنطوي عىل مواد خاضعة للمراقبة .ويف إطار تعزيز التعاون
اإلقليمي عىل مكافحة االتِّجار باملخ ِّدرات ،أنشأت دولة بوليفيا
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املتعددة القوميات املركز اإلقليمي الستخبارات مكافحة املخ ِّدرات،
وهو مرشوع مشرتك مع األرجنتني والربازيل.
 –328وتالحظ الهيئة الجهود التي تبذلها الحكومة لضامن عدم
أي كميات من محاصيل الكوكا املنتجة يف إطار التحفظ
ترسيب ٍّ
التعاهدي لالستخدام يف أنشطة أخرى .ويضطلع مكتب وكيل
وزارة الدفاع االجتامعي وشؤون املواد الخاضعة للمراقبة ،من
خالل املديرية العامة للقوة الخاصة ملكافحة االت ِّجار باملخ ِّدرات،
بأنشطة وعمليات ينفذها الفريق الخاص املعني مبراقبة الكوكا،
الذي يكشف عن حاالت ترسيب أوراقها التي تنتهك أحكام القانون
العام الوطني بشأن الكوكا .وإضاف ًة إىل ذلك ،أصدرت وزارة التنمية
الريفية واألرايض ووزارة التنمية اإلنتاجية واالقتصاد التعددي
لوائح تنظيمية لضامن االمتثال ملعايري الجودة يف االستخدام
الصناعي للكوكا.
 –329واعتمدت دولة بوليفيا املتعددة القوميات تدابري إلعداد
وتنفيذ دراسات لتحديد متوسط غلة ورقة الكوكا يف منطقتي
يونغاس وتروبيكو دي كوتشابامبا واملقاطعات الشاملية يف الباس.
وشُ كلت لجنة فنية مشرتكة بني املؤسسات املعنية تضم مؤسسات
حكومية واملكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية إلجراء الدراسات
املطلوبة .وستتوىل اللجنة تنسيق األنشطة الالزمة لدراسة غلة
الكوكا يف البلد .وتم تأمني التمويل من االتحاد األورويب إلعداد
الدراسة وتنفيذها.
 –330وتتطلع الهيئة إىل مواصلة التعاون مع دولة بوليفيا
املتعددة القوميات وتتوجه بالشكر إىل حكومتها عىل سعيها لتبادل
املعلومات معها بانتظام.
(ج) ميانمار
 –331أوفدت الهيئة بعثة إىل ميامنار يف حزيران/يونيه ،2016
وقد الحظت التقدم الكبري ،الذي تحقق خالل السنوات الثالث
السابقة من خالل الترشيعات الجديدة ملراقبة املخ ِّدرات وإجراء
دراسة استقصائية وطنية عن تعاطي املخ ِّدرات ،واستمرار
الجهود املبذولة لضامن توافر املؤث ِّرات األفيونية لألغراض الطبية
بكميات كافية .وقد استكملت حكومة ميامنار خطة عملها للقضاء
عىل املخ ِّدرات غري املرشوعة للفرتة  2014–1999بخطة عمل
خمسية للفرتة .2019–2015
 –332ويف عام  ،2018سنت ميامنار قانون العقاقري املخ ِّدرة
واملؤثِّرات العقلية ،الذي يع ِّدل القانون السابق لسنة 1993
لتوفري فرص أفضل للعالج الطبي وفقاً للمعايري الدولية.
ومي ِّهد القانون املع َّدل الطريق لالنتقال إىل نهج أكرث تركيزا ً عىل
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الصحة يرمي إىل الوقاية من تعاطي املخ ِّدرات وعالج متعاطيها.
واعتمدت اللجنة املركزية ملكافحة تعاطي املخ ِّدرات سياسة
جديدة ملراقبة املخ ِّدرات تجسد الوثيقة الختامية للدورة
االستثنائية الثالثني للجمعية العامة بشأن مشكلة املخ ِّدرات
العاملية ،املعقودة يف عام  ،2016وتستخدم نُ ُهجاً ترمي إىل تحقيق
أهداف التنمية املستدامة.
 –333ويُضطلع بأنشطة إنفاذ القوانني املتعلقة باملخ ِّدرات
بالتعاون الوثيق بني القوات املسلحة وجهاز الرشطة وإدارة
الجامرك يف ميامنار .ونفَّذت شعبة مكافحة املخ ِّدرات التابعة
لجهاز الرشطة أربع عمليات خاصة يف عام  ،2018منها عملية
مشرتكة بني ميامنار وتايلند .وقد أسهمت عمليات إنفاذ القانون
عرب الحدود ،بالتعاون مع مكاتب االتصال الحدودية لدى تايلند
وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية والصني ،يف تعزيز الجهود
املبذولة ملراقبة املخ ِّدرات .واستضافت ميامنار أيضاً مركز تنسيق
ويست تبادل الخربات بني بلدان
مبادرة منطقة امليكونغ اآلمنةَّ ،
منطقة امليكونغ .وتتصدى ميامنار بنشاط أيضاً لصنع املنشِّ طات
األمفيتامينية واالت ِّجار بها بطريقة غري مرشوعة ،وذلك بوسائل
منها االضطالع بعمليات إلنفاذ قوانني املخ ِّدرات عرب الحدود،
وتبادل املعلومات مع الصني .وتسلم الهيئة بأ َّن ميامنار ما زالت
تواجه تحديات مستمرة يف مراقبة واكتشاف السالئف واملعدات
املستخدمة يف صنع املخ ِّدرات غري املرشوعة.
 –334وأحاطت الهيئة علامً بتدابري التوعية العامة مبخاطر تعاطي
املخ ِّدرات وجهود الوقاية منها يف ميامنار ،التي تشمل أنشطة
للتواصل مع املجتمعات املحلية واملدارس والجامعات .كام نُفِّذت
مشاريع للتنمية البديلة وجهود للقضاء عىل املخ ِّدرات فيام بني
عامي  2012و 2017ساهمت يف إحراز تقدم يف عملية السالم.
وقد حققت زراعة املحاصيل البديلة ،مبا يف ذلك أشجار األفوكادو
والنب ،بعض الفوائد ،مثل تطوير البنى التحتية وتربية املاشية.
وزودت عدة مقاطعات مبشاريع ملياه الرشب النقية والري،
كام ازداد دخل األرسة .وتثني الهيئة عىل الجهود الرامية إىل
تنفيذ هذه الربامج الرائدة الستبدال خشخاش األفيون والجهود
الوقائية ،التي أدت ،فيام ورد ،إىل انخفاض سنوي يف حجم زراعة
خشخاش األفيون وإنتاجه .وباإلضافة إىل ذلك ،هناك جهود جارية
من أجل تيسري الحصول عىل املواد الخاضعة للمراقبة لألغراض
الطبية والبحثية وتوفريها.
 –335وفيام يتعلق بخفض الطلب عىل املخ ِّدرات ،أفادت
ميامنار بأنَّه كان لديها  55عيادة للعالج بامليثادون وأكرث من
 16 000مريض يتلقون امليثادون كل يوم عىل الصعيد الوطني
يف نهاية عام  .2018ويف الفرتة من كانون الثاين/يناير إىل أيلول/
سبتمرب  ،2018بلغ مجموع املرىض الجدد الذين يعالجون
بامليثادون  5 490مريضاً .وبلغت نسبة املرىض الذي يتمون
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ستة أشهر من برنامج العالج الصياين بامليثادون  70يف املائة.
و ُوضعت خطة ميامنار االسرتاتيجية الوطنية بشأن فريوس نقص
املناعة البرشية واأليدز للفرتة  2020–2016موضع التنفيذ عىل
املستوى دون الوطني ،وهي تقدم خريطة طريق لرسم خطط
محددة واتخاذ خطوات ملموسة للوصول إىل أكرث فئات السكان
تعرضاً لخطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية .وتعمل
وزارة الصحة والرياضة عىل وضع إطار اسرتاتيجي وطني بشأن
الصحة واملخ ِّدرات ،بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الرعاية
االجتامعية وشؤون اإلغاثة وإعادة التوطني .وبحلول نهاية
عام  ،2018أفادت الحكومة بأ َّن نحو ثلث متعاطي املخ ِّدرات
بالحقن يستفيدون من خدمات للوقاية من فريوس نقص املناعة
البرشية ومن تدابري ترمي إىل التقليل إىل أدىن حد من العواقب
الضارة لتعاطي املخ ِّدرات من الناحية االجتامعية ومن ناحية
الصحة العمومية .ومن املستهدف عىل الصعيد الوطني تزويد
 90يف املائة من متعاطي املخ ِّدرات بالحقن بخدمات من خالل
برامج الوقاية من فريوس نقص املناعة البرشية وعالج املصابني
وتوفري الرعاية الصحية لهم.
 –336وتتطلع الهيئة إىل مواصلة الحوار مع ميامنار بشأن جهودها
الشاملة يف مجال مراقبة املخ ِّدرات وجميع التحديات املستمرة
التي تواجهها يف تنفيذ األنشطة املقررة يف إطار الترشيعات املعدلة
واعتامد نهج ذي منحى صحي.
(د) السنغال
 –337قدمت السنغال معلومات إىل الهيئة بشأن ما اتخذته من
تدابري وطنية ملراقبة املخ ِّدرات منذ بعثة الهيئة يف ترشين األول/
أكتوبر  .2016وأبلغت السنغال عن إحراز تقدم يف إقامة
بنية تحتية ترشيعية وتنظيمية أكرث فعالية ملراقبة املخ ِّدرات.
وشملت التدابري الوطنية اعتامد خطة اسرتاتيجية وطنية للفرتة
 ،2020–2016باتت الوثيقة املرجعية الرئيسية للسياسات املتعلقة
باملخ ِّدرات يف البلد .ومنذ عام  ،2018خُصصت موارد مالية إضافية
من ميزانية الدولة لتنفيذ الخطة االسرتاتيجية الوطنية.
 –338وتحيط الهيئة علامً بالجهود التي تبذلها السنغال لتحسني
سبل الحصول عىل العقاقري املخدرة واملؤثِّرات العقلية لألغراض
الطبية وزيادة توافرها ،مبا يف ذلك استعامل املؤث ِّرات األفيونية
لعالج اآلالم ،وضامن استعاملها الطبي الرشيد .وعقدت حكومة
السنغال حلقات عمل تدريبية لألطباء املتخصصني يف عالج الرسطان
والصيادلة املسؤولني عن إدارة األدوية القامئة عىل املورفني بدعم
من الرشكة الوطنية لتوريد املستحرضات الصيدالنية ومنظمة
الصحة العاملية.

 –339وتضمنت الجهود التي تبذلها حكومة السنغال يف مجال
مكافحة تعاطي املخ ِّدرات وعالج املتعاطني أعامالً تحضريي ًة
إلنشاء مركز وطني لرصد املخ ِّدرات وإدمانها .وسيعمل املركز
الجديد إىل جانب مركز عالج اإلدمان يف داكار املتخصص يف عالج
اإلدمان بجميع أنواعه ،الذي يَ ْص ُِف امليثادون (من أجل العالج
اإلبدايل باملؤث ِّرات األفيونية) .كام أطلقت السنغال حمالت توعية
واسعة النطاق أثناء أسبوع وطني سنوي للتوعية مبخاطر املخ ِّدرات
والوقاية منها .وتهدف أنشطة التوعية إىل مكافحة وصم وتهميش
متعاطي املخ ِّدرات .وهي ترمي أيضاً إىل توفري املعلومات عن
خدمات الرعاية ومراكز العالج املتوفرة والحد من املخاطر املرتبطة
بتعاطي املخ ِّدرات عن طريق الحقن.
 –340وأفادت حكومة السنغال أيضاً بتكثيف جهودها الرامية
إىل التصدي لالت ِّجار باملخ ِّدرات وتشجيع زيادة التعاون داخل
املنطقة .وعىل وجه التحديد ،أنشئت فرقة عمل مشرتكة العرتاض
املخ ِّدرات يف املطارات يف مطار بليز دياين الدويل ،وكذلك وحدة
مشرتكة ملراقبة الحاويات والسفن يف ميناء داكار ذي اإلدارة
الذاتية .وتتألف تلك األجهزة التنفيذية املشرتكة من ضباط
من الرشطة وقوات الدرك والجامرك .كام اضطُلع مببادرات
لبناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون ،وال سيام عقد حلقات
عمل تدريبية عىل أساليب الكشف والتحقيقات والتحريات.
وفيام يتعلق بالتعاون الدويل ،قدمت حكومة السنغال معلومات
عن االتفاقات األمنية الثنائية املوقَّعة التي تتيح إجراء تحقيقات
مشرتكة وتبادل املعلومات واالستخبارات وتعميم الخربات
واملامرسات الجيدة ،ووفرت كذلك معلومات عن إجراء عمليات
مشرتكة مثل “عملية الطرق املفتوحة” التي نُفِّذت يف عام 2018
يف إطار خطة عمل بشأن التعاون عرب الحدود بني السنغال
وغامبيا وغينيا–بيساو.
 –341وتشجع الهيئة حكومة السنغال عىل مواصلة جهودها
الرامية إىل تنفيذ أحكام االتفاقيات املتعلقة مبراقبة املخ ِّدرات،
وتتطلع إىل استمرار التعاون مع السلطات الحكومية بشأن املسائل
املتعلقة مبراقبة املخ ِّدرات.
(ﻫ) جنوب أفريقيا
 –342أفادت حكومة جنوب أفريقيا مبا جد من تطورات يف مجال
مراقبة املخ ِّدرات عىل الصعيد الوطني منذ بعثة الهيئة يف ترشين
األول/أكتوبر  .2016وقد جددت جنوب أفريقيا خطتها الرئيسية
الوطنية ملكافحة املخ ِّدرات للفرتة  ،2022–2018واستكملتها
بخطة تنفيذية تسعى إىل خفض العرض والطلب عىل املخ ِّدرات
لألغراض غري الطبية ،وزيادة التدابري الرامية إىل التقليل إىل أدىن
حد من العواقب الضارة لتعاطي املخ ِّدرات من الناحية االجتامعية
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ومن ناحية الصحة العمومية ،ومراقبة املخ ِّدرات املستعملة هاء–	اإلجراءات التي اتخذتها الهيئة
لألغراض الطبية ،ومنع املخ ِّدرات الجديدة من الدخول إىل السوق
من أجل ضمان تنفيذ املعاهدات
غري املرشوعة .ويف إطار الجهود الرامية إىل تحسني التنسيق بني
الدولية ملراقبة املخدِّرات
الجهات الوطنية املعنية مبراقبة املخ ِّدرات ،تقدم وزارة التنمية
االجتامعية الدعم الفني إىل هيئة املخ ِّدرات املركزية ،التي تنسق
مع األجهزة الحكومية األخرى جهود مكافحة تعاطي مواد
اإلدمان يف جنوب أفريقيا.

 –343وقد اعتمدت جنوب أفريقيا ،من خالل وزارة الصحة
الوطنية لديها ،خطة القطاع الصحي الرئيسية الخاصة باملخ ِّدرات
للفرتة  ،2023–2019التي تتامىش مع الخطة الرئيسية الوطنية
ملراقبة املخ ِّدرات والقانون الوطني للوقاية من تعاطي مواد
اإلدمان والعالج منه لسنة  .2008وتهدف خطة القطاع الصحي
إىل تعزيز تنسيق مراقبة املخ ِّدرات يف قطاع الصحة عىل الصعيد
الوطني وعىل مستوى األقاليم واملقاطعات .وتتعاون وزارة
الصحة مع املجلس الوطني ملكافحة األيدز يف جنوب أفريقيا
وسائر الجهات املعنية عىل وضع وتنفيذ تدابري محددة الهدف
من أجل الفئات السكانية املتأثرة بفريوس نقص املناعة البرشية.
ويجري جمع بيانات عن طبيعة ومعدالت تعاطي املخ ِّدرات
لدى املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية من خالل الدراسات
االستقصائية الصحية.
 –344واتخذت الحكومة ،من خالل دائرة رشطة جنوب أفريقيا،
تدابري لكفالة االمتثال لنظام اإلشعارات السابقة لتصدير السالئف،
منها تقديم بيانات عن السالئف واملؤث ِّرات النفسانية الجديدة،
واملشاركة يف املبادرات العملياتية الدولية التي تطلقها الهيئة.
ويتوىل مكتب إنفاذ قوانني املخ ِّدرات يف جنوب أفريقيا دور املنسق
فيام يتعلق بتقديم البيانات إىل الهيئة ويشارك يف اإلجراءات
التنفيذية ،إىل جانب املخترب الجنايئ بجهاز الرشطة.
 –345ويف إطار الجهود الرامية إىل معرفة مدى انتشار تعاطي
املخ ِّدرات ونطاق خدمات العالج املتاحة يف هذا الشأن ،تتعهد
وزارة الصحة الوطنية ومتول نظاماً لرصد تعاطي املخ ِّدرات يف
البلد ،وهو جزء من مجلس البحوث الطبية يف جنوب أفريقيا.
وتتاح البيانات أيضاً من خالل الدراسات االستقصائية الدميوغرافية
والصحية لجنوب أفريقيا والفحوص االستقصائية الوطنية لألحوال
الصحية والغذائية يف جنوب أفريقيا .وتدعم الحكومة أيضاً شبكة
جنوب أفريقيا للدراسات الوبائية املجتمعية املعنية بتعاطي
املخ ِّدرات لرصد اتجاهات عالج تعاطي مواد اإلدمان يف مرافق
العالج من تعاطي املخ ِّدرات.
 –346وترحب الهيئة بالتبادل املنتظم للمعلومات مع جنوب
أفريقيا ،وتتطلع إىل استمرار التعاون مع السلطات.

	–1اإلجراءات التي اتخذتها الهيئة عمالً
باملادة  14من االتفاقية الوحيدة
للمخدِّرات لسنة  1961بصيغتها
املعدَّلة بربوتوكول سنة 1972
واملادة  19من اتفاقية املؤثِّرات
العقلية لسنة 1971
 –347ميكن للهيئة ،حيثام توافر لها سبب موضوعي لالعتقاد
بأ َّن عدم تق ُّيد طرف أو دولة أو إقليم بااللتزامات الواردة
يف إحدى االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات يهدد أهداف
تلك االتفاقيات بخطر جدي ،استخدام بعض التدابري لتيسري
االمتثال .وترد هذه التدابري ،التي تتألف من سلسلة من
الخطوات ،يف املادة  14من اتفاقية سنة  1961بصيغتها املع َّدلة،
واملادة  19من اتفاقية سنة  ،1971واملادة  22من اتفاقية
سنة  .1988ومبوجب هذه املواد ،تنخرط الهيئة يف حوار مع
الدولة أو الدول املعنية بغية تيسري االمتثال لالتفاقيات عندما
تخفق جميع الوسائل األخرى.
 –348وقد طبقت الهيئة ،عىل مدى تاريخها ،املادة  14من اتفاقية
سنة  1961و/أو املادة  19من اتفاقية سنة  1971بشأن عدد من
الدول ،وانخرطت يف حوار مع حكومات تلك الدول بغية تحقيق
االمتثال لالتفاقيات .وال يُكشف يف تلك الحاالت عن اسم الدولة
املعنية عالنيةً ،وتظل املشاورات ذات الصلة مع الهيئة رسيةً،
ما مل تق ِّرر الهيئة توجيه انتباه األطراف أو املجلس االقتصادي
واالجتامعي أو لجنة املخ ِّدرات إىل الحالة املعنية عقب املشاورات
التي تجريها مع الحكومة املعنية.
 –349ويتضمن هذا القسم مناقشة بشأن التدابري التي اتخذتها
الهيئة فيام يخص أفغانستان أل َّن الهيئة رأت ،يف عام ،2001
أ َّن الحالة القامئة خطرية وتدعو إىل اتخاذ تدابري تعاونية عىل
ألي هيئة حكم مستقبلية
الصعيد الدويل ومع السلطات التابعة ِّ
يف أفغانستان ،سواء كانت انتقالية أو دامئة ،وق َّررت أن تستخدم
تقريرها السنوي لتوجيه انتباه األطراف يف اتفاقية سنة ،1961
بصيغتها املع َّدلة بربوتوكول سنة  ،1972واملجلس االقتصادي
واالجتامعي ولجنة املخ ِّدرات إىل الحالة يف أفغانستان ،عمالً
بأحكام الفقرة ( 1د) من املادة  14من اتفاقية سنة 1961
بصيغتها املع َّدلة.
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	–2التشاور مع الحكومة األفغانية عمالً
باملادة  14من االتفاقية الوحيدة
للمخدِّرات لسنة  1961بصيغتها املعدَّلة
بربوتوكول سنة 1972
 –350تواصلت الهيئة وأمانتها بانتظام مع الحكومة األفغانية
طوال الفرتة قيد االستعراض ،واجتمعتا بكبار ممثيل الحكومة
يف عدة مناسبات ملناقشة أكرث السبل فعالية يف تأمني املساعدة
الدولية ألفغانستان بعد أن قررت الهيئة ،مبوافقة الحكومة،
اتخاذ إجراءات مبقتىض املادة  14مكررا ً من اتفاقية سنة 1961
بصيغتها املعدلة ،يف أيار/مايو  .2018ويجدر بالذكر بخاصة أ َّن
رئيس الهيئة قد التقى ،يف شباط/فرباير  ،2019مبمثل أفغانستان
الدائم لدى األمم املتحدة (فيينا) ملناقشة حالة مراقبة املخ ِّدرات
يف البلد ،إىل جانب املسائل املتصلة بتنفيذ توصيات الهيئة
يف أعقاب بعثتها إىل أفغانستان يف أيار/مايو  ،2016والتدابري التي
يتعني اتخاذها مبوجب املادة  14مكررا ً من اتفاقية سنة 1961
بصيغتها املع َّدلة.
 –351ويف آذار/مارس  ،2019التقى رئيس الهيئة بوفد أفغانستان
يف الدورة الثانية والستني للجنة املخ ِّدرات ،الذي ترأسه وكيل وزارة
الخارجية للشؤون السياسية يف أفغانستان ،ملناقشة احتياجات
أفغانستان وما يواجهها من تحديات يف مجال مراقبة املخ ِّدرات.
إجراءات األمم املتحدة
 –352يف  15آذار/مارس  ،2019اعتمد مجلس األمن باإلجامع القرار
 ،)2019( 2460الذي قرر فيه أن ميدد حتى أيلول/سبتمرب 2019
والية بعثة األمم املتحدة لتقديم املساعدة إىل أفغانستان (البعثة/
بعثة تقديم املساعدة) ،وأقر بأ َّن الوالية املجددة للبعثة تدعم
اضطالع أفغانستان بصورة تامة بدور القيادة والسيطرة عىل زمام
األمور يف مجاالت األمن والحوكمة والتنمية ،مبا يتفق واألولويات
املحددة يف عقد التحول ( .)2024–2015وأكد املجلس ،يف القرار
نفسه ،األهمية البالغة لالضطالع بعملية سياسية شاملة وجامعة
يقودها األفغان وميسكون بزمام األمور فيها بهدف التوصل إىل حل
سلمي للنزاع وتسوية سياسية شاملة ،ورحب بالتقدم املحرز يف
هذا الصدد .وإضاف ًة إىل ذلك ،شدد املجلس عىل األهمية الحاسمة
لوجود البعثة وغريها من وكاالت األمم املتحدة وصناديقها
وبرامجها بشكل مستمر وعىل النحو املناسب يف املقاطعات ،استنادا ً
إىل نهج “وحدة العمل يف األمم املتحدة” وبتشاور وتنسيق وثيقني
مع الحكومة األفغانية ودعامً ألولوياتها ،يف سياق السعي إىل تلبية
االحتياجات وإرساء األمن وكذلك بلوغ الهدف املتمثِّل يف إضفاء
الفعالية عىل عمل األمم املتحدة عموماً.

 –353ويف  17أيلول/سبتمرب  ،2019اعتمد مجلس األمن القرار
 )2019( 2489الذي قرر فيه متديد والية بعثة تقديم املساعدة
حتى  17أيلول/سبتمرب  .2020ويف القرار نفسه ،قرر املجلس أن
يواصل املمثل الخاص لألمني العام ألفغانستان ورئيس بعثة تقديم
املساعدة اإلرشاف عىل الجهود املدنية الدولية وتنسيقها ،بالتعاون
التام مع حكومة أفغانستان ،مع الرتكيز عىل األولويات التي منها
القيام بأنشطة للتواصل وبذل املساعي الحميدة لدعم عملية السالم
التي يقودها وميلك زمامها األفغان أنفسهم ،بالتشاور الوثيق مع
حكومة أفغانستان.
الحالة يف أفغانستان
 –354ال تزال الحالة األمنية يف أفغانستان تتسم بالتقلب الشديد.
ففي عام  ،2018سجلت بعثة تقديم املساعدة إىل أفغانستان
 22 478حادثاً أمن ًّيا ،أي بانخفاض بنسبة  5يف املائة عن عام ،2017
الذي سجل أعىل رقم عىل اإلطالق لتلك الحوادث ،وهو .23 744
وشهدت األجزاء الجنوبية والرشقية من أفغانستان أكرب عدد من
الحوادث األمنية يف عام  ،2018حيث استأثرت بنسبة  52يف املائة
من جميع الحوادث األمنية يف البلد .وزاد عدد حاالت استهداف
أشخاص بعينهم بالقتل واالختطاف بنسبة  9يف املائة يف عام 2018
مقارن ًة بالسنة السابقة ،وزاد عدد الهجامت االنتحارية بنسبة
 5يف املائة .كام بلغ عدد االشتباكات املسلحة التي سجلتها البعثة
 13 805يف عام ( 2018أي بانخفاض قدره  10يف املائة مقارن ًة
بعام  ،)2017ومثلت تلك االشتباكات  61يف املائة من جميع
الحوادث املتصلة باألمن يف البلد .وأُبلغ عن وقوع  1 352رضبة
جوية يف عام  ،2018وهو ما ميثل زيادة كبرية ( 42يف املائة) مقارن ًة
بالعدد املس َّجل يف عام .2017
 –355وعىل الرغم من تكثيف محادثات السالم يف النصف األول
من عام  ،2019فقد أعلنت حركة طالبان عن بدء هجومها يف
نيسان/أبريل  .2019وطوال عام  ،2018استولت حركة طالبان
مؤقتاً عىل  21من املراكز اإلدارية املحلية .ويف نيسان/أبريل ،2019
أعلنت حركة طالبان أنَّها منعت مؤقتاً ،يف املناطق الخاضعة
لسيطرتها من أفغانستان ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ومنظمة
الصحة العاملية من إجراء أعامل اإلغاثة ،وأنَّها ألغت الضامنات
األمنية ملوظفيهام .ويف أيلول/سبتمرب  ،2019أعلنت حركة طالبان
أنَّها ألغت حظرها عىل اللجنة الدولية للصليب األحمر يف أفغانستان
وأنَّها ستضمن أمن موظفي اللجنة الدولية الذين يقدمون املساعدة
اإلنسانية يف املناطق الواقعة تحت سيطرتها.
 –356وأسفرت عدة هجامت قادتها حركة طالبان يف أيلول/
سبتمرب  2019عن سقوط عدد كبري من الضحايا يف صفوف املدنيني
يف أفغانستان .وعقب هجوم شُ َّن يف  6أيلول/سبتمرب ،قُتل فيه جندي
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أمرييك و 11شخصاً آخر ،أعلن رئيس الواليات املتحدة انسحاب
بلده من املفاوضات مع طالبان.
 –357ويف نيسان/أبريل  ،2019عقد الرئيس األفغاين اجتامعاً
تشاوريًّا ملجلس “اللويه جرگه” ملدة أربعة أيام بهدف مناقشة إطار
املفاوضات مع حركة طالبان حول إحالل السالم .وشارك يف االجتامع
نحو  3 200شخص ،من الزعامء املحليني وعلامء الدين ووجوه
املجتمع األفغاين ،ملدة أربعة أيام بهدف مناقشة إطار املفاوضات
مع حركة طالبان حول إحالل السالم .وشارك يف االجتامع نحو
 3 200شخص ،من الزعامء املحليني وعلامء الدين ووجوه املجتمع
األفغاين ،ميثلون جميع أنحاء أفغانستان بكافة طوائفها اإلثنية.
بيد أ َّن العديد من الشخصيات واألحزاب السياسية ،مبا يف ذلك
الرئيس التنفيذي ألفغانستان ،رفضت املشاركة يف اجتامع األيام
األربعة بدعوى أنَّها مل تشارك يف أي من املشاورات السابقة.
 –358وبعد عدة أشهر من التأخري ،حسمت أجهزة إدارة
االنتخابات نتائج االنتخابات الربملانية لعام  ،2018وهو ما أدى
إىل افتتاح برملان جديد للمرة األوىل منذ عام  .2011ويف  29أيار/
مايو  ،2019أعلنت اللجنة االنتخابية املستقلة أ َّن االنتخابات
الرئاسية ستُجرى يف  28أيلول/سبتمرب .2019
 –359وأجرت أفغانستان إصالحات هيكلية أدت إىل دمج وزاريتْ
مكافحة املخ ِّدرات والداخلية يف نيسان/أبريل .2019
 –360وأكد ممثلو الحكومة األفغانية ،يف اجتامعاتهم مع الهيئة،
أ َّن الحكومة ستواصل إيالء أهمية قصوى لجهودها الرامية إىل
مكافحة املخ ِّدرات ،عىل الرغم من أ َّن تلك الجهود ال تزال تعيقها
املشاكل الهيكلية التي تواجه البلد ،مثل التمرد املسلح واألعامل
اإلرهابية والتهديدات األمنية ،ومحدودية الفرص البديلة لكسب
العيش ،وضعف برامج الوقاية والعالج وإعادة التأهيل بسبب قلة
املوارد .وأشار املمثلون إىل العواقب الوخيمة لتعاطي املخ ِّدرات
عىل السكان األفغان ،وال سيام عىل املرأة ،بالنظر إىل دورها الرئييس
يف توفري الرعاية ألرستها ،وبالنظر إىل نقص املوارد املخصصة تحديدا ً
لخدمات العالج وإعادة التأهيل واإلدماج االجتامعي املوجهة لها.
 –361ويف متوز/يوليه  ،2019أصدر املكتب املعني باملخ ِّدرات
والجرمية (املكتب) املنشور املعنون “Afghanistan Opium
Survey 2018: Challenges to Sustainable Development, Peace
( ”and Securityالدراسة االستقصائية عن األفيون يف أفغانستان
لعام  :2018التحديات التي تواجه التنمية املستدامة والسالم
واألمن) ،الذي أُعد بالتعاون الوثيق مع وزارة مكافحة املخ ِّدرات
يف أفغانستان .ويذكر املنشور أ َّن املساحة اإلجاملية املزروعة
بخشخاش األفيون بصورة غري مرشوعة يف أفغانستان قد تراجعت
يف عام  2018بنسبة  20يف املائة ،ونتيجة لذلك ،انخفضت كمية
األفيون املنتجة بنسبة  29يف املائة إىل ما يُق َّدر بنحو  6 400طن.
وقد جاءت هذه االنخفاضات الحادة بعد انقطاع مستمر لألمطار
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لعامي  2017و .2018وأث َّر جفاف
والثلوج خالل موسم األمطار
ْ
ثلثي أفغانستان ،ود َّمر القطاع
حاد عىل املحاصيل يف أكرث من ْ
الزراعي ،وأفيد بأ َّن الدخل تراجع بواقع النصف تقريباً يف املناطق
التي ترضرت عىل نحو بالغ .وتراجعت القيمة اإلجاملية القتصاد
األفيونيات األفغاين بواقع الثلثني ،من ما بني  4.1مليارات دوالر
و 6.6مليارات دوالر يف عام  2017إىل ما بني  1.2مليار دوالر
و 2.2مليار دوالر يف عام  .2018بيد أ َّن اقتصاد األفيونيات ال يزال
ميثل ما بني  6يف املائة و 11يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل
للبلد ،وقد تجاوز قيم َة صادرات البلد املرشوعة واملسجلة رسم ًّيا
من السلع والخدمات.
 –362ويف الوقت نفسه ،واصل الرشكاء الدوليون ألفغانستان،
مبن فيهم املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،تقديم املساعدة
يف مجال مراقبة املخ ِّدرات .ويف إطار مبادرة مشرتكة بني وزارة
الزراعة والري والرثوة الحيوانية ووزارة مكافحة املخ ِّدرات
واملكتبُ ،عقد يف كابول يف ترشين األول/أكتوبر  2018مؤمتر
مدته يومان بشأن دور اإلرشاد الزراعي يف تعزيز التنمية
البديلة يف أفغانستان .وحرض نحو  150عامالً زراعيًّا هذا الحدث
الذي عرض املنتجات الزراعية والتقدم التكنولوجي يف القطاع
الخاص ،ووفَّر فرص التسويق للمحاصيل واملنتجات الحيوانية.
و ُعقد يف كابول يف كانون الثاين/يناير  2019مؤمتر وطني ملدة يوم
واحد ركز عىل االستثامر يف تنمية تجارة حبوب الصنوبر كمبادرة
للتنمية البديلة.
التعاون مع املجتمع الدولي
 –363يف االجتامع الثالث عرش لكبار املسؤولني يف إطار املبادرة
الثالثية ،الذي ُعقد يف إسالم أباد يف كانون األول/ديسمرب 2018
بدعم من املكتب ،ناقشت السلطات املعنية مبراقبة املخ ِّدرات
يف أفغانستان وإيران (جمهورية–اإلسالمية) وباكستان سبل تحسني
التعاون اإلقليمي يف مجال مراقبة املخ ِّدرات .واتفق كبار املسؤولني
عىل االضطالع بأنشطة مشرتكة ،مبا يف ذلك تسيري الدوريات
املشرتكة ،وتنفيذ عمليات اعرتاض املخ ِّدرات استنادا ً إىل املعلومات
االستخبارية ،وتنفيذ عمليات التسليم املراقَب.
 –364وواصلت أفغانستان مساعيها إلقامة عالقات تعاون إقليمي
ودويل يف إطار عملية قلب آسيا–إسطنبول .ويف إطار هذا املنتدى،
ُعقد اجتامع لفريق تقني إقليمي معني بالثقافة والتعليم يف طهران
يف آب/أغسطس  ،2018واجتامع بشأن مكافحة اإلرهاب يف كابول
يف أيلول/سبتمرب  ،2018واجتامع بشأن التجارة والتبادل التجاري
يف نيودلهي يف ترشين األول/أكتوبر  ،2018واجتامع بشأن مكافحة
املخ ِّدرات يف موسكو يف ترشين األول/أكتوبر  ،2018واجتامع لكبار
املسؤولني يف أنقرة يف حزيران/يونيه .2019
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 –365وحرض الرئيس األفغاين اجتامعاً ملجلس رؤساء الدول
األعضاء يف منظمة شنغهاي للتعاون ُعقد يف بيشكيك يف حزيران/
يونيه  .2019ويف ذلك االجتامع ،جدد ممثلو الدول األعضاء يف
منظمة شنغهاي للتعاون عزمهم عىل تكثيف الجهود املشرتكة
الرامية إىل مكافحة االت ِّجار باملخ ِّدرات ،مبا يف ذلك يف إطار
االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخ ِّدرات وسائر الصكوك
القانونية ذات الصلة .كام أعادوا تأكيد عزمهم عىل كفالة األمن
واالستقرار اإلقليميني ،وأعربوا عن دعمهم للعمل الذي تقوم به
حكومة أفغانستان وشعبها ،مبساعدة من املجتمع الدويل ،بهدف
استعادة السالم وكفالة التنمية املستدامة يف البلد .وأعربوا عن
استعدادهم لتيسري التوصل إىل تسوية سياسية تسرتشد برغبات
شعب أفغانستان ومبشاركتهم عىل أساس ثنايئ ويف إطار فريق
االتصال املعني بأفغانستان التابع ملنظمة شنغهاي للتعاون.
االستنتاجات
 –366ظلت أفغانستان تواجه تحديات معقدة يف مساعيها لبناء
السالم وتوطيد األمن .ورغم تكثيف محادثات السالم يف الفرتة
ما بني كانون الثاين/يناير وأيلول/سبتمرب  ،2019مبا يف ذلك
يسها املجتمع الدويل ،وكذلك حوار السالم
املحادثات التي َّ
بني األطراف األفغانية ،فإ َّن النزاع استمر ،مام أسفر عن سقوط

العديد من الضحايا يف صفوف السكان املدنيني .ويبدو أ َّن الجهود
التفاوضية التي تقودها الواليات املتحدة قد وصلت إىل طريق
مسدود يف أعقاب موجة من الهجامت بقيادة حركة طالبان
يف أيلول/سبتمرب .2019
 –367وعىل الرغم من االنخفاض الحاد يف إجاميل املساحة
املزروعة بخشخاش األفيون بصورة غري مرشوعة ويف الحجم املقدر
إلنتاج األفيونيات يف أفغانستان يف عام  ،2018وهو ما يُعزى أساساً
إىل الجفاف الحاد ،فإ َّن اقتصاد األفيونيات ال يزال كبري الحجم،
بل إنَّه يتجاوز قيمة صادرات البلد املرشوعة من السلع والخدمات.
وواصلت الحكومة اإلعراب عن التزامها مبعالجة حالة املخ ِّدرات
يف البلد ،مع التأكيد عىل رضورة استمرار التعاون واملساعدة عىل
الصعيدين اإلقليمي والدويل يف مجال مكافحة املخ ِّدرات.
 –368وتلتزم الهيئة مبواصلة مشاوراتها مع حكومة أفغانستان،
عىل وجه الخصوص ،من أجل التنفيذ الفعال للامدة  14مكررا ً
من اتفاقية سنة  1961بصيغتها املع َّدلة .ويف هذا الصدد ،ستواصل
الهيئة العمل مع حكومة أفغانستان وهيئات األمم املتحدة
املختصة ووكاالتها املتخصصة من أجل تيسري إيصال املساعدة
إىل أفغانستان ملواجهة التحديات التي تعرتضها يف مجال مراقبة
املخ ِّدرات ولضامن أن تكون التنمية املستدامة عنرصا ً أساسيًّا
من عنارص العمل يف ذلك املجال.

الفصل الثالث
تحليل الوضع العاليم

ألف– القضايا العاملية
	–1احرتام حقوق اإلنسان عند وضع
وتنفيذ سياسات مراقبة املخدِّرات
 –369خالل الفرتة املشمولة بهذا التقرير ،الحظت الهيئة بقلق
بالغ توايل األنباء عن وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان
يُزعم أنَّها ت ُرتكب بهدف تعزيز السياسات الوطنية ملراقبة
املخ ِّدرات .وتجد الهيئة نفسها مضطرة إىل أن تذكِّر جميع الدول
األطراف يف االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات بأ َّن الهدف
الرئييس لهذه الصكوك هو صون صحة اإلنسان ورفاهه ،وأ َّن
السعي إىل حامية رفاه البرشية يجب أن يُفهم عىل أنَّه يشمل
احرتام حقوق اإلنسان.
 –370ومن ث َّم ،تو ُّد الهيئة أن تؤكِّد مج َّددا ً ،وبأوضح عبارات
ممكنة ،أ َّن عىل الدول األطراف أن تعتمد سياسات وطنية ملراقبة
املخ ِّدرات متتثل لحقوق اإلنسان املعرتف بها دوليًّا ،التي يصفها
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان( )70بأنَّها حقوق متأصلة وثابتة
عىل السواء ،وأن تطبق هذه السياسات حتى تفي بالتزاماتها
القانونية مبوجب االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.
 –371ويعني ضامن ات ِّساق سياسات وبرامج مراقبة املخ ِّدرات مع
التزامات حقوق اإلنسان القبول بأ َّن معاهدات مراقبة املخ ِّدرات
ال تتعارض مع حقوق اإلنسان ،وأ َّن االتفاقيات الدولية الثالث
ملراقبة املخ ِّدرات ينبغي باألحرى أن ت ُفهم نصوصها ضمن اإلطار
الدويل لحقوق اإلنسان ،مبا يشمل حامية حرياته األساسية وحقوقه
يف املحاكمة العادلة ،التي تنبع من الكرامة املتأصلة يف كل إنسان.
ومن ث َّم ،فإ َّن االمتثال التفاقيات املخ ِّدرات ميكن أن يفيض إىل إعامل
حقوق اإلنسان عىل نحو مبارش وإيجايب ،وخصوصاً إعامل حقه
( ((7قرار الجمعية العامة  217ألف (د.)3-

العاملي يف الصحة ،الذي يشمل الحصول عىل العالج .وينبغي أن
تتجنب ال ُّنهج املتَّبعة حال ًّيا بصدد تعاطي املخ ِّدرات املسارات التي
ميكن أن تفيض بسهولة إىل االنتقال من وصم متعاطي املخ ِّدرات
وإقصائهم إىل انتهاك حقوقهم األساسية يف تلقي املعاملة اإلنسانية
والرعاية .وينبغي االستعاضة عن برامج العالج القرسي من تعاطي
املخ ِّدرات بربامج أخرى ،وهناك أيضاً حاجة إىل التصدي ملا تتعرض
له املرأة واألقليات من إجحاف يف فرص الحصول عىل العالج،
وات ِّخاذ تدابري تصحيحية بهذا الشأن.
 –372ومن شأن تحديات حامية حقوق اإلنسان املتأصلة يف
تدابري التصدي الف َّعال النتشار تعاطي املخ ِّدرات والجرائم املتصلة
باملخ ِّدرات أن تتفاقم عندما تحاول الدول تربير ما تتَّخذه تدابري
عقابية وقمعية مفرطة .ورغم أ َّن الحرص عىل حامية حقوق وكرامة
األفراد املشتبه يف ارتكابهم جرائم متَّصلة باملخ ِّدرات قد يبدو
يف بعض األوقات غري منطقي ،فقد تبني أ َّن سياسات مراقبة املخ ِّدرات
التي تحمي جميع مبادئ ومعايري حقوق اإلنسان هي األكرث فعالية
واستدامة .والتصدي النتشار تعاطي املخ ِّدرات اإلشكايل بنهج قائم
عىل حقوق اإلنسان أمر يتطلب ،عىل وجه التحديد ،اتِّخاذ تدابري
عدالة جنائية تتناسب مع الجرائم املتصلة باملخ ِّدرات ،مبا يشمل
الجرائم التي يُزعم أ َّن مرتكبيها من متعاطي املخ ِّدرات ،ووضع ح ٍّد
لتدابري التص ِّدي خارج نطاق القضاء التي ال ميكن تربيرها بأي حال
من األحوال.
 –373وميكن تعزيز التعاون الدويل يف مجال مراقبة املخ ِّدرات
بإبداء املزيد من االحرتام للطابع امللزم والشامل لحقوق اإلنسان
الدولية ،حيث ال توجد أي دولة ُمعفاة من االلتزام مبعايري ومبادئ
حقوق اإلنسان عند تفسري اتفاقيات مراقبة املخ ِّدرات .ومن هذا
املنظور ،دأبت الهيئة عىل توصية الدول بأن تدمج معايري حقوق
اإلنسان يف اسرتاتيجياتها وسياساتها املتصلة باملخ ِّدرات باعتبارها
جزءا ً ال يتجزأ منها .وميكن للدول واملجتمع املدين أن يتعاونا
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معاً عىل تحقيق األهداف األساسية للمعاهدات الدولية ملراقبة
املخ ِّدرات عن طريق صوغ سياسات بشأن املخ ِّدرات تتَّسق
مع اتفاقيات حقوق اإلنسان وتع ِّزز صحة البرش ورفاههم
تعزيزا ً تا ًّما.

املشرتكة عن التصدي لها .ويف الدورة االستثنائية الثالثني للجمعية
العامة بشأن مشكلة املخ ِّدرات العاملية ،التي ُعقدت يف عام ،2016
أشارت الدول األعضاء إىل أ َّن الجهود الرامية إىل تحقيق أهداف
التنمية املستدامة والتصدي بفعالية ملشكلة املخ ِّدرات العاملية
هي جهود متكاملة ومتعاضدة.

	–2الصالت بني االتفاقيات الدولية ملراقبة
املخدِّرات وأهداف التنمية املستدامة

 –377والقضايا والتحديات املتصلة باملخ ِّدرات هائلة ،وتتفاوت،
يف الوقت الراهن ،مستويات الصحة والرفاه من منطقة إىل
أخرى يف العامل تفاوتاً كبريا ً .ومن هذه التحديات محدودية
فرص الحصول عىل مسكِّنات األمل ،مبا يف ذلك املسكِّنات األفيونية
واألدوية املستخدمة يف العالج اإلبدايل ،وكذلك األدوية الالزمة
لعالج األمراض العقلية .وتعاين الكثري من مناطق العامل من نقص
يف املبادرات الوقائية ،وانعدام خدمات العالج من االضطرابات
الناشئة عن تعاطي املخ ِّدرات وإعادة تأهيل املصابني بها،
أو سوء مستوى الخدمات املتاحة يف هذا الشأن ،وعدم توفر
آليات بعد للقضاء عىل الوصم وتعزيز إعادة اإلدماج االجتامعي.

 –374وضعت الدول األعضاء النظام الدويل ملراقبة املخ ِّدرات
التخاذ ما يلزم من إجراءات ملعالجة شواغلها املتعلقة بصحة
اإلنسان ورفاهه .ويستند ذلك النظام يف املقام األول إىل ثالث
اتفاقيات دولية ،هي :االتفاقية الوحيدة للمخ ِّدرات لسنة ،1961
بصيغتها املع َّدلة بربوتوكول سنة  ،1972واتفاقية املؤث ِّرات
العقلية لسنة  ،1971واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتجار غري
املرشوع يف املخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية لسنة  .1988ويف الدورة
االستثنائية األخرية للجمعية العامة بشأن مشكلة املخ ِّدرات
العاملية ،التي ُعقدت يف عام  ،2016أكَّدت الدول األعضاء أ َّن هذه
االتفاقيات تشكل ،مع سائر الصكوك الدولية ذات الصلة ،الركن
األسايس للنظام الدويل ملراقبة املخ ِّدرات.
 –375واملبدأ الجوهري ،الذي تستند إليه االتفاقيات الدولية
ملراقبة املخ ِّدرات ،هو أ َّن االستعامل الطبي للعقاقري املخ ِّدرة
واملؤث ِّرات العقلية رضوري لتخفيف األمل واملعاناة ،ومن ثم،
ال ينبغي الحد من توافرها دون رضورة .ويف الوقت نفسه،
تتح َّمل الحكومات املسؤولية عن منع إساءة استعامل املخ ِّدرات
وترسيبها ،مبا يف ذلك املواد الخاضعة للمراقبة مبوجب االتفاقيات.
وملا كانت هذه االتفاقيات مصدرا ً من مصادر القانون الدويل،
ُفس بن َّية حسنة ويف ضوء ذلك الهدف.
فينبغي أن ت َّ
 –376ويف  1كانون الثاين/يناير  ،2016دخلت حيز النفاذ أهداف
التنمية املستدامة السبعة عرش الواردة يف خطة التنمية املستدامة
لعام  )71(،2030التي اعتمدتها الجمعية العامة يف أيلول/سبتمرب
 .2015وترمي أهداف التنمية املستدامة ،التي تستند إىل
األهداف اإلمنائية لأللفية للفرتة  2015–2000وتحل محلَّها،
إىل القضاء عىل جميع أشكال الفقر .وعىل مدى السنوات
الخمس عرشة املقبلة ،ستسرتشد البلدان بهذه األهداف العاملية
الجديدة يف تعبئة الجهود من أجل وضع اسرتاتيجيات لتحقيق
النمو االقتصادي عن طريق معالجة طائفة من االحتياجات
االجتامعية تشمل التعليم والصحة والحامية االجتامعية والعمل،
لتغي املناخ وتعزيز حامية البيئة
ويف الوقت نفسه ،التصدي ُّ
والتنمية املستدامة .وتتَّسق أهداف التنمية املستدامة مع
االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخ ِّدرات ألنَّها تع ِّزز العمل
املنسق عىل معالجة مشكلة املخ ِّدرات العاملية وتؤكد املسؤولية
َّ
( ((7قرار الجمعية العامة .1/70

 –378وتنشئ االتفاقيات نظاماً من الضوابط اإلدارية يحكم
إنتاج املواد الخاضعة للمراقبة الدولية وصنعها واستريادها
وتصديرها ويسمح للدول بتقدير احتياجاتها الداخلية من تلك
املواد ،وضامن حصول سكانها عىل كميات كافية من األدوية.
خاصا ملنع إساءة
وباملثل ،تلزم االتفاقيات الدول بأن تويل اهتامماً ًّ
استعامل املخ ِّدرات والتعرف املبكر عىل من يسيئون استعاملها
وعالجهم وتعليمهم ومتابعة رعايتهم وتأهيلهم وإدماجهم
اجتامعيًّا ،واتخاذ كل ما يلزم من التدابري العملية يف هذا الشأن.
وعىل الرغم من وضوح هذه األحكام ،فإ َّن الكثري منها مل ينفذ بعد
عىل نطاق واسع وعىل نحو واف لدى الدول.
 –379ومن ث َّم ،تر ِّحب الهيئة بالهدف  3من أهداف التنمية
املستدامة الذي ينشد ضامن متتُّع الجميع بأمناط عيش صحية
وبالرفاهية يف جميع األعامر .ومام يلزم لتحقيق ذلك الهدف
تيسري الحصول عىل خدمات رفيعة الجودة للرعاية الصحية
األساسية ،وتيسري الحصول عىل األدوية األساسية بنوعيات
مأمونة وفعالة وعالية الجودة وميسورة التكلفة؛ والقضاء عىل
وباء األيدز؛ وتعزيز الوقاية والعالج من تعاطي مواد اإلدمان،
مبا يف ذلك تعاطي املخ ِّدرات .والهدف  3من أهداف التنمية
املستدامة بغاياته املنشودة إنَّ ا ينهض دليالً عىل ما يتمتع به
املجتمع الدويل من وعي يف هذا الصدد.
 –380بيد أ َّن مشكلة املخ ِّدرات العاملية تشمل جوانب أخرى
بخالف الصحة ،إذ إ َّن أنشطة زراعة املحاصيل غري املرشوعة
واالت ِّجار باملخ ِّدرات تعمل عىل إدامة الفقر والفساد والعنف
واإلجرام .ويف الوقت نفسه ،تشهد أنحاء كثرية من العامل
انتهاكات لحقوق اإلنسان ت ُرتكب باسم مكافحة املخ ِّدرات،
وتدابري للتص ِّدي خارج نطاق القضاء للجرائم املتصلة
باملخ ِّدرات ،ووصامً للمصابني باضطرابات ناجمة عن تعاطي
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املخ ِّدرات ،وعقوبات غري متناسبة ،وافتقارا ً عا ًّما لسيادة القانون،
وكلها عوائق ما زالت تعرقل النجاح يف معالجة التحديات
املتصلة باملخ ِّدرات.
 –381وت ُلزم االتفاقيات الدول باعتبار أنواع معينة من السلوك
جرائم يعاقب عليها القانون وتطالبها أيضاً بتنفيذ تدابري للتصدي
للجرائم املتَّصلة باملخ ِّدرات تتناسب معها .كام تتيح االتفاقيات
للدول اتِّخاذ تدابري بديلة عن اإلدانة والعقوبة والسجن،
مثل توفري برامج التعليم أو إعادة التأهيل أو إعادة اإلدماج
يف املجتمع .وتتضمن االتفاقيات أحكاماً بشأن التعاون الدويل
يف املسائل الجنائية واملساعدة القانونية املتبادلة.
 –382وقد تعهد املجتمع الدويل ،يف إطار أهداف التنمية
املستدامة ،بالتشجيع عىل إقامة مجتمعات مساملة ال يُه َّمش فيها
أحد ،وتيسري احتكام الجميع إىل العدالة (الهدف  ،)16والحد من
انعدام املساواة داخل البلدان وفيام بينها (الهدف  ،)10وجعل
املدن واملستوطنات البرشية شاملة للجميع وآمنة وقادرة عىل
الصمود ومستدامة (الهدف  .)11ويف هذا الصدد ،تك ِّرر الهيئة
دعوتها الدول إىل مكافحة االت ِّجار باملخ ِّدرات وما يتصل به من
عنف ،مع ضامن أن تكون تدابري التصدي للسلوكيات اإلجرامية
املتصلة باملخ ِّدرات متناسبة معها وقامئة عىل احرتام حقوق
اإلنسان وكرامته ،مبا يتامىش مع االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة
املخ ِّدرات وسيادة القانون.
 –383وقد اعتمد املجتمع الدويل االتفاقيات الدولية ملراقبة
املخ ِّدرات بنا ًء عىل إدراكه أ َّن تحديات مشكلة املخ ِّدرات العاملية
منسقة لعالجها .ومام يجسد
تتطلَّب من الدول اتخاذ تدابري َّ
تلك الحقيقة أ َّن هذه االتفاقيات باتت اليوم يف مقدمة الصكوك
الدولية القامئة من حيث عدد الدول التي صدقت عليها .وال يزال
التصدي ملشكلة املخ ِّدرات العاملية مسؤولية عامة مشرتكة تتطلَّب
العمل املشرتك .ويف هذا الصدد ،تنهض املنابر والشبكات الدولية،
التي تتيح للدول الحوار وتبادل املعلومات وإجراء املناقشات،
بدور حاسم .ولجنة املخ ِّدرات هي هيئة صنع السياسات الرئيسية
املعنية لدى األمم املتحدة باملسائل املتعلقة مبراقبة املخ ِّدرات.
وتدعو الهيئة الحكومات إىل استخدام اللجنة كمنتدى يتيح توفري
واكتساب املعارف والخربات حول النجاحات املحقَّقة والتحديات
القامئة ويساند املجتمع الدويل يف التصدي الشامل ملشكلة املخ ِّدرات
العاملية يف إطار تعاوين.
 –384وعىل غرار املعاهدات الدولية األخرى ،ترتك هذه
االتفاقيات للدول األطراف اختيار ما يلزم لتنفيذها من سياسات
وتدابري ترشيعية وإدارية وفق تقديرها .وستواصل الهيئة
حث الحكومات عىل اتِّخاذ إجراءات ملموسة يهتدي بها صناع
السياسات واملؤسسات والسكان يف العمل عىل التنفيذ الكامل
لالتفاقيات يف ضوء هدفها األسايس الذي ينشد تعزيز الصحة
والرفاه بخطى متسقة مع املعايري والقواعد الدولية لحقوق
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اإلنسان وسيادة القانون .وإ َّن اإلجراءات التي تتخذها الحكومات
عىل الصعيد الوطني عىل أساس القانون الدويل هي التي ستحدد
ما إذا كانت االتفاقات والرشاكات العاملية ،مثل خطة التنمية
املستدامة لعام  ،2030ستحقِّق أهدافها.

	–3الحد من العواقب السلبية لتعاطي
املخدِّرات من خالل سياسات فعالة
للصحة العمومية
 –385تتطلب إدارة املخاطر املتفشية واملعقدة املرتتبة عىل
تعاطي املخ ِّدرات اعتامد اسرتاتيجيات ال تتصف فحسب بثبوت
الفعالية علم ًّيا ،بل تتجنب أيضاً العواقب السلبية غري املقصودة.
وميكن التصدي آلثار انتشار تعاطي املخ ِّدرات واإلدمان مبعدالت
وبائية عن طريق اتباع سياسات ومامرسات متوازنة يف ميدان
الصحة العمومية تستهدف تقديم كل ما يلزم من خدمات العالج
والتعايف والوقاية من الوقوع يف براثن تعاطي املخ ِّدرات عىل نحو
غري مرشوع .ووضع حد لآلثار املدمرة لتعاطي املخ ِّدرات عىل الفرد
واألرسة واملجتمع بأرسه أمر يستلزم يف املقام األول خفض الطلب
وكبح العرض ،مع تركيز الجهود عىل العالج والتعليم والرعاية
الالحقة وإعادة التأهيل واإلدماج يف املجتمع من جديد.
 –386وقد استفاضت منشورات الهيئة يف مناقشة التدابري الرامية
إىل التقليل إىل أدىن حد من العواقب الوخيمة لتعاطي املخ ِّدرات
من الناحية االجتامعية ومن ناحية الصحة العمومية مثل وضع
اسرتاتيجية وقاية من املستوى الثالث لخفض الطلب ميكن أن
تساهم يف خفض الطلب عىل املخ ِّدرات عىل نحو شامل .وتتسق
هذه الرؤية الراسخة لدى الهيئة ،فيام يتعلق بالحد من العواقب
السلبية املتصلة باملخ ِّدرات ،مع الوثيقة الختامية للدورة االستثنائية
الثالثني للجمعية العامة بشأن مشكلة املخ ِّدرات العاملية التي
ُعقدت يف عام  2016ودعا فيها رؤساء الدول والحكومات السلطات
الوطنية ذات الصلة إىل النظر يف اتخاذ تدابري فعالة من هذا القبيل
تشمل برامج مناسبة للعالج املدعوم باألدوية املساعدة.
 –387ويف العديد من الدول ،تُركز سياسة مراقبة املخ ِّدرات حرصا ً
عىل جوانب مراقبة املخ ِّدرات املتعلقة بخفض الطلب وخفض
العرض ،وال تشمل تدابري ترمي إىل الحد من العواقب الضارة
املرتبطة بتعاطي املخ ِّدرات واإلدمان .ومع أ َّن خفض الطلب
وخفض العرض من الركائز األساسية لسياسات مراقبة املخ ِّدرات،
فالهيئة تشجع أيضاً الدول عىل اتباع نهج يتسم بالتوازن يف مكافحة
تعاطي املخ ِّدرات واالرتهان لها من خالل اعتامد تدابري ترمي
إىل الحد من اآلثار السلبية املرتبطة بهام عىل الصحة العمومية.
وتالحظ الهيئة أ َّن محدودية املوارد قد أفضت ،يف بعض الدول،
إىل اضطالع املجتمع املدين واملنظامت املجتمعية املحلية بدور
ريادي يف تقديم هذه الخدمات.
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 –388وليك تتسق سياسات مراقبة املخ ِّدرات مع املعاهدات
الدولية ،ينبغي أن تستند إىل األدلة ،وال ينبغي أن تؤدي إىل
تشجيع تعاطي املخ ِّدرات أو تيسري االتجار بها أو مامرسة غري ذلك
من األنشطة غري املرشوعة ،منتهك ًة بذلك املعاهدات املتعلقة
مبكافحة االتجار باملخ ِّدرات وااللتزامات املقطوعة يف هذا الشأن.
وقد سبق أن أعربت الهيئة عن دعمها لالسرتاتيجيات التي تفي
بهذين الرشطني األساسيني كحد أدىن ،مبا يشمل توفري برامج
الستبدال الحقن والعالج بالشادات األفيونية (opioid agonist
 )therapyواستخدام غرف استهالك املخ ِّدرات ،ما دامت جزءا ً
من نهج متكامل لإلحالة للعالج وتحسني إمكانيات الحصول
عليه وعىل خدمات الدعم أمام فئات السكان التي تعاين من
نقص يف الخدمات.
 –389وتسلم الهيئة بالحاجة إىل مبادرات وتدابري ترمي إىل التقليل
إىل أدىن حد من العواقب السلبية لتعاطي املخ ِّدرات وتستند إىل
بيانات علمية موثوق بها ومثبتة ،وهي تشجع عىل تبادل املامرسات
الجيدة يف هذا الشأن من خالل تعزيز الحوار بني أصحاب املصلحة
املعنيني ،مبا يف ذلك الحكومات ومنظامت املجتمع املدين والسلطات
املعنية بالصحة العمومية وسلطات إنفاذ القانون.

أكرث من مؤث ِّر عقيل ،يخضع املستحرض للتدابري املنطبقة عىل املادة
التي فرضت عليها املراقبة األشد.
 –392وعالوة عىل ذلك ،تجيز الفقرة  2من املادة  3للدول
األطراف أن تعفي مستحرضا ً يحتوي عىل مؤث ِّر عقيل مدرج
يف الجدول الثاين أو الثالث أو الرابع من بعض تدابري املراقبة
الدولية وفق رشوط مع َّينة .ويف حني أ َّن املادة  3من اتفاقية
سنة  1971تتيح الفرصة لتقليص املتطلبات التنظيمية وتدابري
املراقبة التي يتعني عىل السلطات الوطنية املختصة تطبيقها،
فاستخدام هذه املادة يجب أن يكون له ما يربره من أجل ضامن
أ َّن اإلعفاءات من بعض تدابري املراقبة ال تشكل خطرا ً عىل الصحة
العمومية وال تشجع أنشطة غري مرشوعة.
الشكل السابع عرش– كمية املؤثِّرات العقلية املبلغ عن
استعمالها يف صنع مستحرضات معفاة
ﻛﻤﻴﺔ اﻤﻟﻮاد اﻤﻟﺴﺘﻌﻤﻠﺔ )ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن(
٧٠
٦٠
٥٠

	–4املستحرضات املعفاة وفقا ً التفاقية
املؤثِّرات العقلية لسنة 1971
 –390منذ التسعينيات من القرن املايض ،الحظت الهيئة الدولية
ملراقبة املخ ِّدرات (الهيئة) ارتفاعاً عا ًّما يف كمية املؤث ِّرات العقلية
املستعملة يف صنع املستحرضات املعفاة مبقتىض املادة  3من اتفاقية
سنة ( 1971انظر الشكل السابع عرش) .واستنادا ً إىل سجالت الهيئة،
فقد ن ُِظر ،خالل هذه الفرتة ،يف إمكانية أن يعفى من بعض تدابري
املراقبة ما يناهز  1 000مستحرض من املستحرضات الصيدالنية
التي تحتوي عىل مؤثِّرات عقلية خاضعة للمراقبة .ويف السنوات
األخرية ،الحظت الهيئة بقلق الغموض الذي يكتنف املادة  3من
اتفاقية سنة  1971وتدابري املراقبة التي يظل عىل البلدان تطبيقها
يف حالة املستحرضات املعفاة.
 –391وتع ِّرف اتفاقية سنة  1971مستحرضات املؤث ِّرات العقلية
عىل أنَّها كل محلول أو مزيج مهام كانت هيئته الطبيعية ،يحتوي
عىل مادة أو أكرث من املؤث ِّرات العقلية؛ أو كل مادة أو أكرث من
املؤث ِّرات العقلية تكون يف شكل جرعات )72(.ووفقاً للفقرة  1من
املادة  3من اتفاقية سنة  ،1971إذا مل يكن املستحرض معفى،
فإنَّه يخضع لتدابري املراقبة نفسها املفروضة عىل املؤث ِّر العقيل
الداخل يف تركيب هذا املستحرض ،وإذا دخل يف تركيب املستحرض
( ((7وفقاً للتعليق عىل اتفاقية املؤث ِّرات العقلية ،تشري عبارة يف شكل
جرعات إىل كمية صغرية مقيسة من مؤث ِّر عقيل أو توليفة من املؤث ِّرات العقلية
أيًّا كان شكلها (أقراص أو أمبوالت أو مساحيق) جاهزة لالستهالك.

٤٠
٣٠
٢٠
١٠

١٩٩٤
١٩٩٨
٢٠٠٦
٢٠١٠
٢٠١٤
١٩٩٠
٢٠٠٢
٢٠١٨
٢٠٠٨
٢٠١٢
١٩٩٦
٢٠٠٤
٢٠١٦
٢٠٠٠
١٩٩٢
اﻟﺴﻨﺔ

ﺻﻔﺮ

 –393وليك يستحق املستحرض اإلعفاء ،يجب أن يُراعى يف
تركيبه تحايش أي احتامالت إلساءة استعامله أو التسبب
يف مشاكل تهدد الصحة العمومية أو أن تكون احتامالت ذلك
هينة ال تذكر وأن يستحيل اسرتجاع املؤث ِّر العقيل املستخدم
يف صنعه بوسائل ميسورة بكمية كبرية مبا فيه الكفاية ليشكل
خطرا ً .ولدى تقرير ما إذا كان هذا الرشط األخري منطبقاً ،ينبغي
مراعاة التكلفة والصعوبة التقنية التي ينطوي عليهام اسرتجاع
()73
املؤث ِّر العقيل من املستحرض.
 –394ولنئ كان بوسع أي بلد أن يقرر إعفاء مستحرض ما من
بعض تدابري املراقبة مبوجب اتفاقية سنة  ،1971فإ َّن الفقرة 3
من املادة  3من تلك االتفاقية تُ ْجمل تدابري املراقبة التي يجب
( ((7التعليق عىل اتفاقية املؤث ِّرات العقلية ،الصفحة .116
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تطبيقها مع ذلك .وترد تدابري املراقبة هذه يف املواد التالية من
االتفاقية( :أ) املادة ( 8الرتاخيص) ،من حيث انطباقها عىل الصنع؛
(ب) املادة ( 11السجالت) ،من حيث انطباقها عىل املستحرضات
املعفاة؛ (ج) املادة ( 13حظر وتقييد التصدير واالسترياد)؛
(د) املادة ( 15التفتيش) ،من حيث انطباقها عىل الصنع؛
(ه) املادة ( 16املعلومات التي تق ِّدمها الدول األطراف) ،من حيث
انطباقها عىل املستحرضات املعفاة؛ (و) املادة ( 22العقوبات)،
بالقدر الالزم لردع األفعال املخالفة للقوانني أو اللوائح التنظيمية
املعتمدة وفقاً لاللتزامات املعلنة.
 –395وينص قرار لجنة املخ ِّدرات ( 1دا– )8الصادر يف عام 1984
عىل املزيد من تدابري املراقبة التي ال ينبغي إعفاء املستحرضات
منها .وعىل وجه الخصوص ،ينص هذا القرار عىل أ َّن املستحرضات
املعفاة ال يجوز أن تعفى من املتطلبات الواردة يف األحكام املتعلقة
بالتجارة الدولية يف املادة 12؛ وينص عىل وجه التحديد ،عىل أ َّن
التجارة الدولية يف املستحرضات املعفاة تتطلب مع ذلك أذوناً
منفصلة لالسترياد والتصدير وإشعارات الحقة للتصدير.
 –396وإذا ما رغب بلد يف إعفاء مستحرض ما من بعض تدابري
املراقبة ،فعليه توجيه إشعار إىل األمني العام يتضمن األسامء
التجارية للمستحرض املزمع إعفاؤه ،واسم مادته املدرج
يف جداول االتفاقية أو االسم العام الدويل إذا كان االسم
السابق غري متاح .واإلشعار يجب أن يتضمن وصفاً لرتكيب
املستحرض ،مبا يف ذلك تركيبه الكيميايئ وصيغ جميع مكوناته؛
وأن يعرض قامئة بتدابري املراقبة التي أعفي املستحرض منها؛
وأن يؤكد أ َّن تدابري املراقبة الواردة يف الفقرة  3من املادة  3سوف
تظل سارية.
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 –397ويقوم األمني العام ،حال تلقي هذا اإلشعار ،بإحالته إىل
األطراف األخرى يف االتفاقية ومنظمة الصحة العاملية والهيئة.
وإذا تلقى أحد األطراف أو تلقت منظمة الصحة العاملية معلومات
أي منهام إلغاء اإلعفاء كل ًّيا
بشأن مستحرض معفى يستلزم يف رأي ٍّ
أو جزئ ًّياَ ،و َج َب عىل ذلك الطرف أو عىل املنظمة املذكورة توجيه
إشعار إىل األمني العام وتزويده باملعلومات التي تدعم ذلك اإلشعار.
ويقوم األمني العام بإبالغ األطراف واللجنة بهذه املعلومات.
وترسل منظمة الصحة العاملية إىل اللجنة تقييامً للمستحرض من
حيث خطر إساءة استعامله وإمكانية االسرتجاع ،مع توصية بشأن
تدابري املراقبة املحتملة التي ينبغي وقف إعفاء املادة منها.
 –398ويجوز للجنة ،مع مراعاة التقييم املقدم من منظمة الصحة
العاملية بشأن املسائل الطبية والعلمية والعوامل االقتصادية
واالجتامعية والقانونية واإلدارية وكافة العوامل األخرى التي
قد تراها ذات صلة باملوضوع ،أن تقرر إلغاء اإلعفاء من بعض
تدابري املراقبة أو كلها .ويبلغ األمني العام جميع األطراف بأي
قرار تتخذه اللجنة .ويجب عىل جميع األطراف أن تتخذ تدابري
إللغاء اإلعفاء من تدابري املراقبة أو التدابري األخرى يف غضون
 180يوماً من صدور إشعار األمني العام.
 –399ويف الفرتة املمتدة بني عامي  2010و ،2018أُبلغ بأ َّن
 66مادة من املؤث ِّرات العقلية املختلفة الخاضعة للمراقبة
الدولية تدخل يف صنع مستحرضات معفاة يف  22بلدا ً.
ويف عام  2018وحده ،أبلغت الهيئة بأ َّن  34ماد ًة من املؤث ِّرات
العقلية الخاضعة للمراقبة الدولية يجري استعاملها يف صنع
مستحرضات معفاة يف مجموعة من  11بلدا ً (انظر الشكلني
الثامن عرش والتاسع عرش).

الشكل الثامن عرش– عدد املؤثِّرات العقلية املبلغ عن استعمالها يف صنع مستحرضات معفاة
ﻋﺪد اﻤﻟﻮاد اﻤﻟﺒﻠﻎ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ
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الشكل التاسع عرش– البلدان التي أبلغت عن صنع مستحرضات معفاة يف االستمارة P
ﻋﺪد اﻟﺒﻠﺪان
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جدول – كميات املؤثِّرات العقلية املبلغ عن استعمالها يف صنع مستحرضات معفاة ،2018–2014 ،مرتبة تنازليًّا
(بالكيلوغرام)
السنة
املادة

2014

2015

2016

2017

2018

الفينوباربيتال

26 923

18 975

20 224

23 331

20 850

البوتالبيتال

3 292

12 095

8 296

5 090

15 814

األوكسازيبام

3 081

3 128

2 390

2 455

2 718

الزولبيديم

1 626

1 216

2 191

2 036

1 700

الباربيتال

826

1 060

482

548

1 394

الديازيبام

2 053

1 361

1 885

1 914

1 235

األمفربامون

579

581

691

862

862

التيمازيبام

414

464

754

207

663

الربازيبام

676

416

312

520

312

الربومازيبام

525

373

461

346

290

 –400ويعد الفينوباربيتال إىل حد بعيد املادة األكرث استخداماً
يف صنع مستحرضات معفاة ،حيث تستعمل عرشات اآلالف
من الكيلوغرامات من هذه املادة كل سنة لصنع مستحرضات
معفاة (انظر الجدول أعاله) .ويف غالب األحيان ،تكون
املستحرضات املعفاة املحتوية عىل الفينوباربيتال عبارة عن
أدوية تستخدم لتسكني اآلالم البسيطة وألغراض التهدئة.
وإىل جانب الفينوباربيتال ،كانت أشيع املواد ،التي أبلغ عن

استعاملهـا يف صنــع املستحرضات املعفـاة خـالل السنـوات
الخمـس املاضيــة ،البوتالبيتــال واألوكسازيبـام والزولبيديــم
()74
والديازيبـام.
( ((7حسب املعلومات املقدمة من الحكومات إىل الهيئة عم ًال باتفاقية
سنة  1971وقرارات لجنة املخ ِّدرات واملجلس االقتصادي واالجتامعي،
واملحفوظة يف قاعدة بيانات الهيئة الخاصة بالنظام الدويل ملراقبة املخدِّرات.

الفصل الثالث -تحليل الوضع العاليم

 –401وتهيب الهيئة بالحكومات أن تكفل تنفيذ جميع جوانب
املادة  3من اتفاقية املؤثِّرات العقلية لسنة  1971عىل نحو صحيح
إذا كانت ترغب يف إعفاء مستحرض ما من بعض تدابري املراقبة .كام
تذكِّر الهيئة الحكومات بأنَّها ال تزال ملزمة بالتقيد ببعض تدابري
املراقبة حتى يف الحاالت التي يكون فيها مستحرض ما قد أعفي،
كام هو الحال عند اإلبالغ عن بيانات سنوية وبالنسبة لألحكام
املتعلقة بالتجارة الدولية .ومن الرضوري التأكد من االلتزام بجميع
أحكام اتفاقية سنة  1971من أجل القضاء عىل إمكانية الترسيب إىل
القنوات غري املرشوعة ،مع متكني البلدان من االستفادة من املرونة
التي توفرها االتفاقية يف الحاالت التي يكون فيها اإلعفاء مربرا ً.

	–5االستعمال غري الطبي للمؤثِّرات
األفيونية االصطناعية
 –402مي ُّر العامل اآلن بأزمة مؤث ِّرات أفيونية اصطناعية تعم
مم
أرجائه .وتشري بيانات جديدة إىل أ َّن حجم هذه املشكلة أكرب َّ
كان معروفاً يف السابق ،حيث تبني التقديرات الحالية أ َّن أكرث من
 53مليون شخص ،أو  1.1يف املائة من عموم سكان العامل من سن 15
إىل  ،64تعاطوا مؤث ِّرات أفيونية خالل العام السابق ،وتُفيد املعلومات
الواردة بأ َّن حوايل  30مليون شخص منهم تعاطوا أفيونيات مثل
الهريوين واألفيون .ورغم عدم توافر تقديرات عاملية لحجم االستعامل
غري الطبي للمؤث ِّرات األفيونية االصطناعية عىل وجه التحديد ،فإ َّن
الزيادة الكبرية يف عدد املتعاطني تُعزى إىل الزيادات التي شهدها
االستعامل غري الطبي للمؤث ِّرات األفيونية االصطناعية.
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السكان من سن  15إىل  64أفادوا بأنَّهم استعملوا بعض عقاقري
الوصفات الطبية األفيونية ألغراض غري طبية خالل العام السابق،
وكان أشيعها الرتامادول .ويف الهند ،وجدت الدراسة االستقصائية
الوطنية بشأن تعاطي املخ ِّدرات أ َّن ما يقرب من  1يف املائة من
عموم السكان استعملوا عقاقري الوصفات الطبية األفيونية ألغراض
غري طبية يف عام  .2017ويتواصل اإلبالغ عن استعامالت غري طبية
ألقراص الرتامادول العالية الرتكيز يف اإلمارات العربية املتحدة ودولة
فلسطني ومرص (انظر أيضاً القسم ألف– 9أدناه بشأن الرتامادول).
 –405وعىل الصعيد العاملي ،يتزايد املعدل العاملي للوفيات الناجمة
عن تعاطي جرعات مفرطة من املخ ِّدرات باطراد منذ عام .2000
وعىل وجه الخصوص ،يُق َّدر أ َّن  66يف املائة من حاالت الوفاة ،التي
ت ُعزى إىل اضطرابات ناجمة عن تعاطي املخ ِّدرات ،كانت متعلقة
مبؤث ِّرات أفيونية .وت ُعزى الزيادات يف عدد حاالت الوفاة املتصلة
باملخ ِّدرات جزئيًّا إىل ظهور وتعاطي أنواع من الفنتانيل ونظائره
مصنوعة عىل نحو غري مرشوع يف أمريكا الشاملية.
 –406وعىل الصعيد العاملي ،كان من بني  22مؤث ِّرا ً أفيون ًّيا
اصطناع ًّيا جديدا ً جرى التعرف عليه يف عام  2017عقاقري مستجدة
من الفنتانيليات يبلغ عددها  19عقارا ً ،أغلبها من أمريكا الشاملية،
حيث تق ِّدر مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها يف الواليات
املتحدة أ َّن عدد الجرعات املفرطة يف ذلك البلد وحده قد ازداد إىل
أكرث من  70 000جرعة يف عام  ،2017وأ َّن  47 600جرعة مفرطة
منها كانت متصلة باملؤث ِّرات األفيونية .ويف كندا ،ارتفع معدل
حاالت الوفاة املتصلة باملؤث ِّرات األفيونية يف عام  2018إىل  12حالة
وفاة لكل  100 000نسمة؛ ومن بني حاالت الوفاة العرضية التي
يبدو ظاهريًّا أنَّها متصلة مبؤث ِّرات أفيونية ،بلغت نسبة الحاالت
املتعلقة بالفنتانيل أو نظائره  73يف املائة يف عام .2018

 –403ومع أ َّن بلداناً عديدة أفادت باستعامل املؤث ِّرات األفيونية
االصطناعية ألغراض غري طبية يف أراضيها ،فإ َّن تجليات هذه األزمة
تختلف من منطقة إىل أخرى .ففي بعض البلدان املرتفعة الدخل
مثل كندا والواليات املتحدة ،تتوافر املؤث ِّرات األفيونية االصطناعية،
مثل الهيدروكودون واألوكسيكودون والفنتانيل ،عىل نطاق واسع
وميكن الحصول عليها بسهولة ،وقد ساهمت عمليات التسويق
النشط لها وما ترتب عليها من إفراط يف وصفها يف زيادة االرتهان
لها .وهناك أيضاً مؤرشات يف عدة بلدان يف أوروبا عىل وجود زيادة
يف االستعامل غري الطبي للمؤث ِّرات األفيونية االصطناعية ،وتفيد
املعلومات الواردة بأ َّن امليثادون والبوبرينورفني والفنتانيل هي أهم
املؤث ِّرات األفيونية الصيدالنية التي يُساء استعاملها .ويف أسرتاليا،
كان معدل انتشار تعاطي املؤث ِّرات األفيونية خالل العام السابق
أعىل من املتوسط العاملي التقديري ،ومثَّل االستعامل غري الطبي
للمؤث ِّرات األفيونية الصيدالنية الشاغل الرئييس يف هذا السياق.

 –407ورغم أ َّن معدالت الوفيات الناجمة عن تعاطي جرعات
مفرطة من املخ ِّدرات يف جميع أنحاء العامل هي اآلن أقل بكثري
مام هي عليه يف كندا والواليات املتحدة ،فإ َّن املعلومات الواردة
تشري إىل دالئل عىل احتامل حدوث زيادة يف معدالت تعاطي
املؤث ِّرات األفيونية االصطناعية يف مناطق أخرى .ويف أوروبا،
أُبلغ يف عام  2017عن  9 400حالة وفاة ناجمة عن جرعات مفرطة،
وكانت املؤث ِّرات األفيونية مسؤولة عام يرتاوح بني  80و 90يف
املائة من حاالت الوفاة املرتبطة باملخ ِّدرات .وأبلغت دول أعضاء
يف االتحاد األورويب عن زيادات يف كمية املؤث ِّرات األفيونية
االصطناعية املتوافرة يف أسواق املخ ِّدرات غري املرشوعة لديها.
وكانت هناك  28مادة من الفنتانيليات من بني املؤثِّرات النفسانية
الجديدة التي اكتشفت منذ عام  ،2009ومجموعها .38

 –404وتالحظ الهيئة منذ سنوات أ َّن االستعامل غري الطبي
للرتامادول ،وهو مسكِّن أفيوين غري خاضع للمراقبة الدولية ،ميثِّل
مشكلة كبرية ومتزايدة يف ع َّدة بلدان ،وخصوصاً يف غرب أفريقيا
وشاملها والرشق األدىن واألوسط وجنوب آسيا .ويف نيجرييا ،خلصت
الدراسة االستقصائية الوطنية بشأن تعاطي املخ ِّدرات والصحة،
والتي جمعت بيانات عن عام  ،2017إىل أ َّن  4.7يف املائة من عموم

 –408ويف أسرتاليا ،تضاعف تقريباً عدد الوفيات املبلغ عن وقوعها
بسبب تعاطي جرعات مفرطة من املؤث ِّرات األفيونية بحلول
عام  2016عام كان عليه يف عام  ،2007حيث ارتفع من 3.8
إىل  6.6لكل  100 000نسمة .وعىل الرغم من أ َّن هذه الزيادة
ت ُعزى غالباً إىل تعاطي املؤث ِّرات األفيونية الصيدالنية ،مبا يف ذلك
تعاطيها مقرتنة بالهريوين ،فقد تضاعف عدد حاالت الوفاة الناجمة
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عن تعاطي جرعات مفرطة من املؤث ِّرات األفيونية االصطناعية مثل
الفنتانيل بأكرث من عرشة أضعاف يف الفرتة نفسها.

يف الجدول الثالث .وزادت هذه الكمية تدريجيًّا حتى بلغت أكرث من
 291ط ًّنا يف عام  ،2016لكنها انخفضت إىل  240ط ًّنا يف عام .2017

 –409وهناك مؤرشات عىل أ َّن الوضع رمبا كان آخذا ً يف االستقرار
يف بعض املناطق .ويف الواليات املتحدة ،حيث أصبحت املامرسات
املتَّبعة يف تحرير الوصفات الطبية أكرث رصامة ،انخفضت الوفيات
الناجمة عن تعاطي جرعات مفرطة من املخ ِّدرات بنسبة حوايل
 5يف املائة يف الفرتة من كانون األول/ديسمرب  2017إىل كانون األول/
ديسمرب  ،2018حيث بلغت حوايل  68 000حالة وفاة ،وهو ما يُعزى
جزئيًّا إىل انخفاض حاالت الوفاة املتعلقة بتعاطي جرعات مفرطة
من عقاقري الوصفات الطبية األفيونية (مثل األوكسيكودون).
ويف أعقاب التغيريات التي أُدخلت يف الهند عىل مراقبة الرتامادول
يف منتصف عام  ،2018الحظ خرباء يف غانا ونيجرييا أ َّن هناك
تراجعاً كبريا ً يف عدد الضبطيات الكبرية من الرتامادول عىل الحدود
ويف املوانئ ،وانخفاضاً يف توافر أقراص الرتامادول يف السوق
الرمادية وزيادة مقابلة يف أسعارها يف السوق غري املرشوعة.
وتطبق حكومة الصني نظام الجدولة الجامعية لجميع املواد
املتعلقة بالفنتانيل منذ أيار/مايو  ،2019ومام يكفله هذا النظام
املراقبة الفئوية لجميع املصنوعات والصادرات من تلك املواد.

 –413ومن السهل رشاء أرشبة الكوديني يف شكل دواء يُرصف
دون وصفة طبية يف العديد من البلدان .وهي رخيصة نسب ًّيا ،ومن
املتصور أ َّن عواقبها الصحية السلبية (مثل االرتهان والجرعات
املفرطة) أقل خطورة مقارن ًة باملخ ِّدرات األخرى.

 –410وكانت الهيئة قد حددت وأكدت مجددا ً يف تقريرها السنوي
لعام  2017املخاطر املتصلة بتعاطي املؤثِّرات األفيونية واستهالك
نظائرها ألمد طويل .وتشجع الهيئة الحكومات ثاني ًة عىل أن
تتعاون مع موظفي الصحة العمومية والصيادلة واألطباء ودوائر
الصناعة واملوزعني ورابطات حامية املستهلك وأجهزة إنفاذ
القانون عىل العمل عىل توعية الجمهور العام باملخاطر املقرتنة
بعقاقري الوصفات الطبية واتخاذ التدابري املناسبة للحد من إساءة
استعاملها واحتامالت االرتهان لها.

	–6تعاطي أرشبة السعال املحتوية
عىل الكوديني
 –411تسمح اتفاقية سنة  1961بصيغتها املعدلة بربوتوكول
سنة  1972بإعفاء بعض مستحرضات العقاقري املخ ِّدرة (ومنها
الكوديني) املدرجة يف الجدول الثالث من االتفاقية من بعض
األحكام إذا كانت مركبة مع عنرص آخر أو أكرث ،وكمية العقار
فيها ال تتجاوز  100مليغرام يف الجرعة الواحدة وبنسبة تركيز
ال تتجاوز  2.5يف املائة يف املستحرضات غري املتجزئة.
 –412وتستخدم هذه املستحرضات طب ًّيا عىل نطاق واسع لعالج
السعال ،ومنها باألخص املستحرضات التي تحتوي عىل الكوديني.
ومنذ عام  ،2000بات معظم الحجم اإلجاميل لكميات املورفني
املستخدمة عىل الصعيد العاملي ( 88يف املائة يف املتوسط) يح َّول
إىل عقاقري مخ ِّدرة أخرى (غالباً الكوديني) ،ويستخدم ُج ُّل الكوديني
امل ُص َّنع ( 89يف املائة) يف صناعة أدوية السعال .ويف عام ،2010
استُخدم أكرث من  255ط ًّنا من الكوديني يف صنع مستحرضات مدرجة

 –414وتعاطي أرشبة السعال شائع يف بعض البلدان منذ سنوات
عديدة .ويف اآلونة األخرية ،ورد ما يفيد بإساءة استعامل
املستحرضات املحتوية عىل الكوديني املدرجة يف الجدول الثالث يف
بنغالديش وهونغ كونغ ،الصني والهند والواليات املتحدة واليابان.
 –415ويف الواليات املتحدة ،أخذ تعاطي أرشبة السعال املحتوية
عىل الكوديني يروج يف اآلونة األخرية عن طريق نرش مقاطع فيديو
عىل وسائط التواصل االجتامعي توضح عملية تحضري ما يسمى
“ ”purple drankأي الرشاب األرجواين (وتشري كلمة األرجواين
إىل اللون املعتاد ألرشبة السعال) ،وهو مزيج من رشاب السعال
مع الكحول أو مرشوبات غري كحولية .وامتدت هذه الظاهرة
إىل مناطق أخرى ،ووصفت بأنَّها وباء يف نيجرييا وبلدان أخرى يف
غرب أفريقيا .ويف تايلند ،تُستخدم أرشبة السعال يف بعض األحيان
لتحضري أنواع من الكوكتيل بغيل أوراق القرطوم ومزج السائل
الناتج عن ذلك برشاب السعال والثلج واملرشوبات غري الكحولية.
 –416ومع تسليم الهيئة ،يف تقريرها السنوي لعام  )75(،2008بأ َّن
أرشبة السعال املحتوية عىل عقاقري مخ ِّدرة هي أدوية فعالة لعالج
كثري من املرىض وذات أهمية يف املامرسة الطبية والرعاية الصحية،
فقد أعربت عن قلقها بشأن تلك األرشبة بعد أن بات من املعروف
أيضاً أنَّها تستخدم يف التعاطي يف عدة بلدان .وأوصت الهيئة بأن
تنظر حكومات البلدان التي تعاين من ظاهرة تعاطي أرشبة السعال
يف تشديد تدابري املراقبة ونظم اإلرشاف عىل قنوات توزيع أرشبة
السعال املحتوية عىل عقاقري مخ ِّدرة .وأوصت أيضاً باستخدام
برامج خاصة بالوقاية من تعاطي املخ ِّدرات من أجل زيادة التوعية
باملخاطر املرتبطة باستخدام أرشبة السعال عىل نحو غري مناسب.
 –417وبغية معالجة العواقب الصحية واالجتامعية السلبية إلساءة
استعامل أرشبة السعال املحتوية عىل الكوديني ،استحدث عدد من
السلطات الصحية تدابري مراقبة تستهدف تجنب ترسبها ،أو أوصت
باستخدام مستحرضات مضادة للسعال غري محتوية عىل الكوديني،
أو شجعت عىل عدم استخدام أرشبة السعال املحتوية عىل الكوديني
لعالج األطفال دون سن معينة ،أو اشرتط الحصول عىل وصفة طبية
قبل رشاء تلك املستحرضات ،وطبق بعضها كل تلك اإلجراءات
معاً .وتتواءم تلك اإلجراءات مع املادة  39من اتفاقية سنة 1961
بصيغتها املعدلة ،التي متكن البلدان من اتخاذ تدابري مراقبة أشد من
املنصوص عليها يف االتفاقية ،وبخاصة تقرير إخضاع املستحرضات
املدرجة يف الجدول الثالث أو املخ ِّدرات املدرجة يف الجدول الثاين
لجميع التدابري الرقابية السارية عىل املخ ِّدرات املدرجة يف الجدول
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األول أو بعضها إذا رأتها رضورية أو مستحسنة لحامية الصحة
العمومية أو الرفاه العام.
 –418وتدعو الهيئة مجدداً الحكومات املترضرة من ظاهرة
تعاطي املستحرضات املحتوية عىل الكوديني إىل االستفادة مام
تتيحه أحكام اتفاقية سنة  ،1961بصيغتها املعدلة ،من إمكانيات
الستحداث تدابري مراقبة أشد وتنفيذ تدخالت وقائية وعالجية
مناسبة تُركِّز بصفة خاصة عىل هذه املشكلة.

	–7أنشطة التصدي لالتجار عن طريق
الخدمات الدولية للربيد العادي والرسيع
والتوصيل الرسيع
 –419يف ضوء تحول املتجرين من شحن املواد الخاضعة للمراقبة
بكميات كبرية نسب ًّيا إىل إرسال شحنات صغرية من املؤثِّرات النفسانية
الجديدة غري الخاضعة للمراقبة الدولية ،استهلت الهيئة الدولية
ملراقبة املخ ِّدرات مرشوع آيون يف عام  2013ومنصة نظام “آيونيكس”
التابع له ألغراض تبادل املعلومات آنيًّا عىل الصعيد العاملي .ومن
أجل التصدي ملشكلة املؤثِّرات األفيونية االصطناعية غري الطبية،
وال سيام الفنتانيليات املصنوعة عىل نحو غري مرشوع ،بدأت الهيئة يف
تنفيذ أنشطة يف إطار مرشوع “ ”OPIOIDSالتابع لها يف عام .2017
وركز هذا املرشوع عىل إقامة رشاكات بني الحكومات واملنظامت
الدولية والقطاع الخاص كوسيلة ف َّعالة ملنع صنع املؤثِّرات األفيونية
االصطناعية غري الطبية( )76وتسويقها ونقلها وكسب املال منها.
 –420وقد ظهرت مؤثِّرات أفيونية اصطناعية غري طبية عديدة
يف األسواق العاملية ،وبعضها ،مثل نظائر الفنتانيل ،مواد شديدة
الخطورة عند تعاطيها بسبب شدة مفعولها ،حتى يف جرعات
صغرية ج ًّدا .ويستخدم البائعون اإلنرتنت املفتوحة والشبكة الخفية
(الداركنت) ومواقع التواصل االجتامعي لتسويق طائفة واسعة من
الفنتانيليات ،وت ُجرى عمليات الرشاء باستخدام الخدمات املالية
اإللكرتونية أو العمالت املشفَّرة .وتُشحن املشرتيات وسط مليارات
الرسائل والطرود الرسيعة التي تتدفق عرب جميع أنحاء العامل كل
سنة بواسطة خدمات الربيد الدويل وخدمات التوصيل الرسيع.
وبسبب شدة مفعول الفنتانيليات ،ميكن إرسالها بكميات ضئيلة
للغاية ،األمر الذي يجعل الكشف عنها واعرتاضها أمرا ً بالغ الصعوبة.
ويتعامل موظفو الربيد العادي والرسيع وخدمات التوصيل الرسيع
وموظفو الجامرك مع هذه املواد دون أن يفطنوا إىل خطورتها،
مام يثري مخاوف بشأن سالمتهم بسبب احتامالت التلوث واإلصابة
باألذى نتيجة التعرض غري املقصود لها.
 –421وتدرك الهيئة مدى الحاجة إىل إقامة رشاكات يف العمل مع
سائر الهيئات الدولية التي تتصدى مبارشة لعمليات االتجار ،ولذا،
أبرمت ،يف نيسان/أبريل  ،2018اتفاقاً تعاونيًّا مع االتحاد الربيدي
( ((7يُستخدَم تعبري “غري الطبية” لإلشارة إىل املؤث ِّرات األفيونية
االصطناعية ومنتجاتها التي ت ُص َنع خصيصاً لألسواق غري املرشوعة.
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العاملي للتصدي بفعالية لتحديات االتجار باملواد الخطرية ،وذلك
بتعزيز املساعدة التقنية وتوفري التدريب بهدف زيادة التعاون عىل
مكافحة االتجار وتحسني القدرة عىل كشف هذه املواد وضبطها
عىل نحو آمن .وتتبادل الهيئة واالتحاد الربيدي العاملي املعلومات
والتنبيهات املناسبة التي من شأنها أن تحسن القدرة عىل توصيف
سامت الشحنات ذات الخطورة العالية وأن تزيد فرص املوظفني
يف كشف شحنات املواد الخطرية واعرتاضها.
 –422وقام مرشوعا “آيون” و“ ”OPIOIDSالتابعان للهيئة،
من خالل الرشاكة مع االتحاد الربيدي العاملي ومنظمة الجامرك
العاملية ،بتدريب  160من موظفي أمن الربيد ومفتيش الجامرك من
 80حكوم ًة يف عام  2019عىل تبادل املعلومات واعرتاض الشحنات
وتشارك املعلومات االستخبارية عن املواد الخطرية املهربة عن
طريق الربيد وخدمات التوصيل الرسيع .وق َّدم الخرباء مواد علمية
وتعليامت توضح أساليب التعامل اآلمن مع الشحنات املشتبه
يف احتوائها عىل فنتانيليات وكيفية اعرتاضها واإلبالغ عنها.
 –423و َعق َدت الهيئة اجتامعني دوليني لفريق الخرباء املعني
باالتجار باملؤثِّرات األفيونية االصطناعية عن طريق خدمات الربيد
وخدمات والتوصيل ،يف نيسان/أبريل  2018وأيلول/سبتمرب .2019
وضم االجتامعان خربا ًء يف مجاالت الربيد والجامرك وإنفاذ القانون
من العديد من البلدان التي تعاين من تلك املشاكل ،ورشكا ًء
دوليني ،من بينهم املنظمة الدولية للرشطة الجنائية ،ومنظمة
الجامرك يف أوقيانوسيا ،واالتحاد الربيدي العاملي ،واملكتب املعني
باملخ ِّدرات والجرمية ،ومنظمة الجامرك العاملية .وحرض االجتامعني
أيضاً ممثلون للرشكات الخاصة لخدمات الربيد الرسيع والتوصيل
الرسيع ،من أجل تبادل املعلومات والخربات وبحث سبل التعاون
يف املستقبل عىل وقف تدفق املؤثِّرات األفيونية االصطناعية عن
طريق نظم الربيد الرسيع وخدمات التوصيل الرسيع.
 –424ويف كانون الثاين/يناير  ،2019بدأ مرشوع “”OPIOIDS
تنفيذ عملية عاملية محددة زمن ًّيا لجمع املعلومات االستخبارية،
بعنوان عملية التقدم الرسيع (،)Operation Fast Forward
تستهدف املصادر ونقاط إعادة التوزيع املستخدمة يف عمليات
االتجار بالفنتانيل ونظائره واملؤثِّرات األفيونية االصطناعية ذات
الصلة لألغراض غري الطبية عن طريق الخدمات الدولية للربيد
العادي والرسيع والتوصيل الرسيع ،وشارك فيها  81موظفاً من
 45بلدا ً ومنظمتني دوليتني ،وأسفرت عن اإلبالغ ،من خالل منصة
االتصاالت اآلمنة بنظام “آيونيكس” التابع للهيئة ،عن أكرث من
 50ضبطية تتعلق بكميات من الفنتانيل ونظائره والسالئف ذات
الصلة بلغ مجموعها حوايل  30كيلوغراماً .ووفرت العملية الخاصة
أيضاً معلومات استخبارية للمحققني الحكوميني ساعدتهم عىل
التعرف عىل السالئف واملصادر وأساليب العمل املستخدمة إىل
جانب دروب للتهريب مل تكن معروفة من قبل.
 –425واحرتام “قدسية الختم” هو مبدأ يحمي خصوصية الرسائل
الربيدية ،والكثري من الحكومات ال تسمح بتفتيش الربيد الدويل،
مام يجعل من الصعب كشف واعرتاض شحنات الفنتانيليات القوية
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املفعول التي ترسل عىل دفعات صغرية وخفيفة يف مظاريف
خطابات بريدية .وتشجع الهيئة الحكومات عىل أن تستعمل نهج
توصيف سامت الشحنات الخطرية وأدوات تبادل املعلومات ،مثل
منصة نظام “آيونيكس” التابع لها وحزم األدوات االستخبارية
والتنبيهات ،من أجل زيادة فرص اعرتاض املواد املتجر بها عرب
الخدمات الدولية للربيد العادي والرسيع والتوصيل الرسيع.
 –426وبفضل توسع الهيئة الكبري يف االضطالع باألنشطة يف إطار
مرشوعي “آيون” و“ ،”OPIOIDSزادت قدرة نظام “آيونيكس”
عىل تبادل املعلومات االستخبارية ،و ُرشح موظفون حكوميون
من العاملني يف خدمات أمن الربيد للعمل يف شبكة جهات الوصل
العاملية من أجل تعزيزها ،وجرى توسيع نطاق التدريب يف امليدان،
مام حقق زيادة يف الضبطيات واملعلومات االستخبارية املتعلقة
باملواد الخطرية املتجر بها مبقدار  93يف املائة منذ عام .2017

 –8االتِّجار بامليثامفيتامني وتعاطيه
 –427عىل مدى ما يقرب من ثالثة عقود ،الحظت الهيئة الدولية
ملراقبة املخ ِّدرات ،يف إطار الدور املوكل إليها باعتبارها هيئة شبه
قضائية ترصد امتثال الدول لالتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات،
التوسع العاملي يف األسواق غري املرشوعة للمنشِّ طات األمفيتامينية،
وال سيام امليثامفيتامني .وعىل الرغم مام يبديه املجتمع الدويل من
اهتامم بالتصدي ملختلف املخ ِّدرات ،مبا فيها املؤث ِّرات النفسانية
الجديدة ،وكذلك ،يف اآلونة األخرية ،املؤث ِّرات األفيونية االصطناعية
غري الطبية ،فقد لوحظ ،عاماً تلو اآلخر خالل تلك الفرتة ،تزايد
عدد البلدان واملناطق التي وصل فيها حجم مضبوطات أجهزتها
املعنية بإنفاذ القانون من امليثامفيتامني إىل أرقام قياسية جديدة.
ويف الوقت نفسه ،فإ َّن التزايد املستمر يف تعاطي هذا العقار عىل
الصعيد العاملي يهدد بالخطر صحة الناس ورفاههم.

مشكلة منحرصة يف أجزاء من وسط أوروبا ،وإن كانت هناك أدلة
اآلن عىل صنع امليثامفيتامني غري املرشوع عىل نطاق واسع يف أماكن
أخرى يف أوروبا .ومنذ عام ُ ،2011وث َِّق صنع امليثامفيتامني غري
املرشوع يف غرب أفريقيا أيضاً ،ال سيام يف نيجرييا .وعىل عكس
ما كان سائدا ً يف املايض ،هناك اآلن مؤرشات أيضاً عىل عمليات
كبرية الحجم لتهريب امليثامفيتامني فيام بني األقاليم ،حيث ضبطت
كميات غري مسبوقة يف طريقها من أمريكا الشاملية إىل أسرتاليا.
 –430ولوحظت أكرب الزيادات يف رشق وجنوب رشق آسيا ،حيث
تضاعفت مضبوطات امليثامفيتامني ،استنادا ً إىل ما ذكره املكتب
عامي 2007
املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،مثاين مرات فيام بني
ْ
و ،2017ومثلت الكمية املضبوطة ،وقدرها  83ط ًّنا ،ما نسبته  45يف
املائة من مضبوطات امليثامفيتامني العاملية ،وبلغت مستوى قياس ًّيا
يف عام  .2018وتشري البيانات الواردة إىل أ َّن تايلند وحدها استأثرت
بأكرث من نصف امليثامفيتامني املضبوط يف املنطقة يف عام .2018
وتشري البيانات املتاحة أيضاً إىل حدوث تحول جغرايف يف الصنع
غري املرشوع إىل املناطق الواقعة خارج نطاق سيطرة الحكومة،
مثل األجزاء الشاملية الرشقية من ميامنار.
 –431ويف الوقت نفسه ،تشهد املنطقة تحوالً من أقراص امليثامفيتامني
املنخفضة النقاء (“اليابا”) إىل امليثامفيتامني البلوري العايل النقاء.
ويف بعض بلدان املنطقة ،ميثل متعاطو امليثامفيتامني البلوري اآلن
نسبة كبرية من األشخاص الذين يتلقون العالج من تعاطي املخ ِّدرات.
وتظهر معدالت االنتشار السنوي املبلَّغ عنها يف الدراسات االستقصائية
لألرس املعيشية ،التي أُجريت يف تايلند ،ارتفاعاً من مستوى منخفض
قدره  0.1يف املائة من السكان من سن  12إىل  65يف عام  2008إىل
 0.2يف املائة يف عام  ،2011قبل أن ترتفع برسعة إىل  0.9يف املائة
يف عام  .2016كام بدأ عدد متعاطي امليثامفيتامني البلوري هو أيضاً
يف االرتفاع .وأُفيد بأ َّن نسبة األشخاص الذين يتلقون العالج من
تعاطي امليثامفيتامني (يف شكل أقراص ويف شكل بلوري) تجاوزت
 50يف املائة من جميع حاالت العالج املتصلة باملخ ِّدرات يف رشق
وجنوب رشق آسيا يف عام  2017لدى بروين دار السالم وتايلند
وجمهورية كوريا وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية وسنغافورة
والفلبني وكمبوديا وماليزيا واليابان.

 –428ويُق ِّدر املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية أ َّن نسبة من
تعاطوا األمفيتامني وامليثامفيتامني خالل العام السابق من بني
سكان العامل من سن  15إىل  64بلغت حوايل  0.6يف املائة (أي نحو
 29مليون شخص) يف عام  .2017وهناك دالئل عىل حدوث زيادة يف
تعاطي امليثامفيتامني ،ال سيام يف رشق وجنوب رشق آسيا وأمريكا
الشاملية .وعىل الرغم من أ َّن عدم وجود بيانات كافية من نوعية
جيدة تستند إىل دراسات استقصائية لألرس املعيشية عن تعاطي
امليثامفيتامني يجعل من الصعب تقدير مدى انتشار تعاطيه عىل
الصعيد العاملي ،فإ َّن البيانات املقدمة إىل املكتب عن العرض غري
املرشوع تظهر زيادة قدرها  50يف املائة يف العقد األخري يف عدد
البلدان التي أبلغت عن مضبوطات من امليثامفيتامني.

 –432ويساور الهيئة القلق أيضاً إزاء الدالئل األخرية لتزايد صنع
امليثامفيتامني واالتِّجار به عىل نحو غري مرشوع يف أفغانستان ،حيث
تضاعف حجم مضبوطاتها منه ،التي بلغت أكرث من  650كيلوغراماً
يف األشهر الستة األوىل من عام  ،2019عرشة أضعاف مقارن ًة بالفرتة
نفسها من عام  .2018وعالوة عىل ذلك ،شهدت جمهورية إيران
اإلسالمية زيادة بنحو  25يف املائة يف مضبوطات امليثامفيتامني يف
عام  ،2018ليبلغ مجموعها  2.9طن ،مقارن ًة بعام  .2017كام أبلغت
بلدان يف غرب آسيا عن ارتفاع مستويات تعاطي امليثامفيتامني.

 –429وكانت املناطق األكرث ترضرا ً يف العادة من االتِّجار
بامليثامفيتامني وتعاطيه هي أمريكا الشاملية ورشق وجنوب رشق
آسيا وأوقيانوسيا ،وال سيام أسرتاليا ونيوزيلندا .ويف أوروبا ،ظل
صنع امليثامفيتامني واستخدامه عىل نحو غري مرشوع لفرتة طويلة

 –433وقد أعربت الهيئة باستمرار عن قلقها إزاء هذه التطورات،
والحظت عىل وجه الخصوص التناقض الواضح بني الكميات الكبرية من
منتَج امليثامفيتامني النهايئ املضبوط وقلة عدد سالئف امليثامفيتامني
املضبوطة وصغر حجمها نسب ًّيا ،ال سيام يف رشق وجنوب رشق آسيا.

الفصل الثالث -تحليل الوضع العاليم

ولوحظ أ َّن مواد ،مثل اإليفيدرين والسودوإيفيدرين ،التي كانت
عىل مدى سنوات طويلة أشيع السالئف املستخدمة يف الطرائق
املعروفة لصنع امليثامفيتامني يف بعض املناطق ،مل تعد السالئف
الوحيدة املثرية للقلق ،فهناك أدلة محدودة ،ولكنها متزايدة ،عىل
استخدام أساليب الصنع القامئة عىل مادة –1فينيل––2بروبانون
يف مناطق مل يكن هذا شائعاً فيها من قبل .ومام يزيد األمور تعقيدا ً،
أ َّن مادة –1فينيل––2بروبانون نفسها ت ُص َّنع يف كثري من األحيان
بصورة غري مرشوعة من سالئف أولية ،منها سالئف مح َّورة غري
مجدولة تصنع خصيصاً لاللتفاف عىل اللوائح القامئة .وملا كانت
خربة أجهزة إنفاذ القانون بتلك املواد الكيميائية محدودة يف معظم
املناطق ،فإ َّن املعلومات عن التغريات يف اتجاهات الصنع ال ت ُستبان
يف كثري من األحيان إال من فحص مضبوطات امليثامفيتامني يف
املخترب الجنايئ .وقد عالجت الهيئة تلك املسائل يف تقريرها السنوي
لعام  2019عن تنفيذ املادة  12من اتفاقية سنة .1988
 –434وتو ُّد الهيئة التأكيد عىل أ َّن األمر ما زال يتطلب الكثري من
العمل للتصدي ألزمة امليثامفيتامني الجارية بتدابري أشد فعالية .وهي
ترى أ َّن من املتعذر تحقيق تغري ملحوظ يف هذا االتجاه املثري للقلق
ما مل يُ َ
ول االهتامم املناسب لضامن مراقبة سالئف امليثامفيتامني
وتبادل املعلومات االستخبارية ذات الصلة باإلضافة إىل التدابري الرامية
إىل الوقاية من البدء يف تعاطي امليثامفيتامني وعالج املتعاطني.
وقد وضعت الهيئة مجموعة من األدوات تحت ترصف الحكومات
ملساعدتها عىل سد الفجوات املعرفية واالستخباراتية والعملياتية
التي تشوب تدابري التصدي لالت ِّجار بالسالئف وترسيبها من التجارة
املرشوعة .وتشمل هذه األدوات نظام “بيكس” ونظام “بِن أونالين”،
اللذين تتعهدهام الهيئة ومبادرتيها اللتني تركزان عىل السالئف
املستخدمة يف الصنع غري املرشوع للمخ ِّدرات االصطناعية وعىل
املواد الكيميائية املتعلقة بالصنع غري املرشوع للكوكايني والهريوين،
وهام مرشوع “بريزم” ومرشوع “كوهيجن” ،عىل التوايل.
 –435وتحثُّ الهيئة الحكومات عىل االستفادة الكاملة من
األدوات املتاحة ذات الصلة ،وعىل مواصلة إطالعها عىل ما تبذله
من جهود ،وما تحرزه من نجاحات ،وما تواجهه من تحديات،
ذلك أ َّن املجتمع الدويل ال ميكنه الوفاء مبسؤوليته العامة واملشرتكة
يف التصدي ملشكلة املخ ِّدرات العاملية إال إذا تزود بأفضل البيانات
املتاحة وبحسن فهم للمشاكل القامئة.

 –9تعاطي الرتامادول واالتِّجار به
يف أفريقيا وآسيا
 –436لقد أصبح االت ِّجار باملستحرضات املصنوعة عىل نحو غري
مرشوع أو املزيفة أو الرديئة املحتوية عىل الرتامادول — وهو
ُمسكِّن أفيوين ال يخضع للمراقبة الدولية — مشكلة كبرية يف ضوء
كرثة املضبوطات من أقراصها ،التي تحتوي عىل جرعات قوية
املفعول تتجاوز  200مليغرام لكل قرص .ومنذ عام  ،2013أكَّدت
الهيئة مرارا أ َّن االستعامل غري الطبي للرتامادول ميثِّل مشكلة هامة
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ومتزايدة يف العديد من البلدان ،وخصوصا يف أجزاء من غرب أفريقيا
وشاملها والرشق األدىن واألوسط وجنوب آسيا .وميكن للرتامادول أن
يُحدث لدى مستعمليه شعورا بالنشوة عند تعاطيه بجرعات عالية.
 –437وأقراص الرتامادول املزيفة أو الرديئة أو املصنوعة عىل نحو
غري مرشوع هي أشيع املضبوطات املبلغ عنها من املؤثِّرات األفيونية،
حيث بلغ حجم مضبوطاتها العاملية مستوى قياس ًّيا يف عام ،2017
وهو 125ط ًّنا ،كان معظمها يف أفريقيا ،وخصوصا يف مرص ونيجرييا.
ووفقاً لتقرير التجارة غري املرشوعة لعام  ،2017الصادر عن منظمة
الجامرك العاملية ،أفادت كل من توغو وجمهورية أفريقيا الوسطى
وجمهورية الكونغو الدميقراطية ومايل بأ َّن مضبوطات املؤثِّرات
األفيونية االصطناعية عىل الحدود كانت مك َّونة حرصيًّا من
الرتامادول ،وأ َّن  75يف املائة من مضبوطات املخ ِّدرات املبلغ عنها
يف الكامريون والنيجر كانت من الرتامادول .وأشارت املعلومات
االستخبارية املبلغ عنها عن طريق نظام “آيونيكس” إىل وقوع
ضبطيات كبرية ملؤثِّرات أفيونية اصطناعية ،منها باألخص أقراص
قوية املفعول تحتوي عىل الرتامادول.
 –438ويف عام  ،2016أصبح تعاطي الرتامادول مشكلة وطنية
يف غانا ،حيث أشارت املعلومات االستخبارية املجموعة من مختلف
أرجائها إىل ضبط كميات كبرية من أقراص الرتامادول القوية
املفعول برتكيز غري طبي بلغ  120مليغراماً أو أكرث ،كام ضُ بط أكرث
من  527 000قرص يف عام  .2017وأُبلغ أيضاً عن تعاطي الرتامادول
وضبط كميات منه يف كل من بنن وتشاد والسنغال والسودان
وسرياليون وغينيا وكوت ديفوار وليبيا .ويف السابق ،ارتبطت
عمليات بيع الرتامادول غري املرشوع بتمويل الجامعات املتطرفة
العنيفة يف أجزاء من أفريقيا.
 –439وخلصت أول دراسة استقصائية شاملة عن تعاطي املخ ِّدرات
أُجريت يف نيجرييا يف عام  2017إىل أ َّن  4.7يف املائة من عامة
السكان من سن  15إىل  64أبلغوا عن تعاطيهم مؤثِّر ٍ
ات أفيونية
ألغراض غري طبية يف العام السابق ،أغلبها يف شكل الرتامادول.
وهناك واحد من بني كل خمس ٍة من متعاطي املخ ِّدرات املع َّرضني
ملخاطر شديدة يتعاطى املخ ِّدرات بالحقن ( 0.1يف املائة من
السكان) ،وأشيع املخ ِّدرات املتعاطاة بالحقن هي املؤثِّرات األفيونية
الصيدالنية ،مثل الرتامادول والكوديني واملورفني.
 –440ويف مرص ،ثالث أكرب دولة يف أفريقيا من حيث عدد السكان،
ذكر  3يف املائة من البالغني يف عام  2016أنَّهم تعاطوا الرتامادول
ألغراض غري طبية يف العام السابق ،وأفاد  0.74يف املائة من
الطالب من سن  15إىل  19بأنَّهم تعاطوا الرتامادول ألغراض غري
طبية .وتكشف أيضاً بيانات املرافق العالجية عن إساءة استعامل
الرتامادول ،حيث بلغت نسبة متعاطي الرتامادول  68يف املائة من
عدد األشخاص الذين عولجوا بها من التعاطي.
 –441وقد ساعد تراخي الضوابط التنظيمية وتدابري مراقبة الحدود
عىل تفاقم الطلب عىل الرتامادول يف أفريقيا ،حيث سمح بدخول
الرتامادول الهندي املنشأ امله َّرب أو املستورد عىل نحو غري مرشوع.
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 –442والهند مصدر هام ملا يضبط يف مختلف أنحاء العامل من
منتجات مه َّربة أو مزيَّفة أو رديئة أو مصنوعة عىل نحو غري مرشوع
تحمل اسم الرتامادول وتس َّوق بهذا االسم .ويف إطار الجهود التي
تبذلها الهند للح ِّد من هذه األعامل ،أدرجت الحكومة الرتامادول
يف الجداول امللحقة بقانون العقاقري املخ ِّدرة واملؤثِّرات العقلية
لعام  ،1985اعتبارا من آب/أغسطس  .2018وكام ذُكر أعاله ،الحظ
خرباء يف غانا ونيجرييا حدوث انخفاض كبري يف ضبطيات الرتامادول
الكبرية وزيادة مقابلة يف أسعار أقراصه يف السوق غري املرشوعة
يف أعقاب التغيريات التي أُدخلت عىل تدابري املراقبة يف الهند.
 –443ويف أفريقيا ،حيث يوجد حال ًّيا طلب كبري من خارج السوق
الطبي عىل الرتامادول ،ميكن إيجاد طلب عىل أي منتج بديل له
يس َّوق تحت اسم تجاري معروف .وقد الحظت السلطات يف أمريكا
الشاملية ظاهرة مامثلة ،حيث ربطت بني انخفاض الكميات املتاحة
رسبة وظهور أقراص مصنوعة عىل
من أقراص األوكسيكودون امل َّ
نحو غري مرشوع تحمل اسم األوكسيكودون ،ولك َّنها تحتوي عىل
الفنتانيل .وقد س َّدت الكميات ،التي وفَّرتها الجامعات اإلجرامية
املنظمة من تلك األقراص ،جزءا ً عظيامً من الطلب الكبري عىل ذلك
العقار يف أسواق أمريكا الشاملية.
 –444وباإلضافة إىل ذلك ،ورد ما يفيد بظهور أقراص مصنوعة
عىل نحو غري مرشوع تحتوي عىل الرتامادول وكذلك الفنتانيل.
وقد أفادت السلطات يف أمريكا الشاملية بضبط كميات من
ثم ،ينبغي للحكومات أن
الرتامادول املخلوط بالفنتانيل .ومن َّ
تظل متيقظة الحتامالت حدوث تطورات مامثلة يف مناطق أخرى،
وأن تبادر ،دون إبطاء ،إىل توفري معلومات مفصلة عن مضبوطات
الرتامادول ،من خالل نظام آيونيكس ،وخصوصا عن أي مضبوطات
يُشتبه يف أنَّها تحتوي عىل فنتانيل.

باء– أفريقيا
تشري مستويات املضبوطات القياسية لدى عدة بلدان يف غرب
أفريقيا إىل َّ
أن هذه املنطقة دون اإلقليمية ال تزال مركزا ً رئيسيًّا
إلعادة الشحن يف عمليات تهريب الكوكايني من أمريكا الوسطى
والجنوبية إىل أوروبا.
نرشت نيجرييا أول دراسة وطنية لها عىل اإلطالق عن تعاطي
املخدِّرات ،وأفادت َّ
بأن معدل انتشار تعاطي املخدِّرات يف العام
السابق يف البلد بلغ  14.4يف املائة.

 –1التطوُّرات الرئيسية
 –445ال تزال أفريقيا تواجه تحديات كثرية من جراء االتِّجار
باملخ ِّدرات وتعاطيها عىل ح ٍّد سواء .وتشري املضبوطات القياسية

يف عدة بلدان يف غرب أفريقيا إىل أ َّن حجم تهريب الكوكايني
من أمريكا الوسطى والجنوبية إىل أوروبا ال يزال مرتفعاً ،وإن
كانت البيانات املتاحة غري كافية لتحديد معدل التزايد .وتتزايد
معدالت تهريب الهريوين بني البلدان األفريقية املطلة عىل
املحيط الهندي ،يف حني أ َّن زراعة الق َّنب غري املرشوعة ما زالت
متثل مشكلة للبلدان يف جميع أنحاء املنطقة .وعىل الرغم من أ َّن
البيانات محدودة ،فيمكن مالحظة أ َّن االتِّجار بالرتامادول املصنوع
بطريقة غري مرشوعة ال يزال واسع النطاق ،وأ َّن الرتامادول أخذ
يصبح من مواد التعاطي الرئيسية ،وخصوصاً يف شامل أفريقيا
وغربها ووسطها .وإضاف ًة إىل ذلك ،ورغم البيانات الواردة مؤخرا ً
عن معدالت االنتشار من بعض البلدان ،فال تزال هناك فجوات
رئيسية يف البيانات تعرقل الجهود الرامية إىل تحديد النطاق
الكامل لتعاطي املخ ِّدرات يف أفريقيا.
 –446ويشري تقرير خاص لألمني العام ( )S/2018/1086إىل أ َّن
حالة االتِّجار باملخ ِّدرات يف غينيا–بيساو بدأت تشهد تحسناً
متواضعاً ،وذلك عىل الرغم من أنَّه ال تزال هناك تحديات كبرية.
ويجدر بالذكر يف هذا الصدد أ َّن قرار مجلس األمن ،)2019( 2458
الذي يهدف إىل تعزيز التدابري الدولية املتخذة إزاء األوضاع
السياسية يف غينيا–بيساو ،يتضمن بنودا ً بشأن مكافحة االت ِّجار
باملخ ِّدرات يف البلد.
 –447ويف كانون الثاين/يناير  ،2019أصدرت حكومة نيجرييا،
بدعم من االتحاد األورويب واملكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية،
ألول مرة دراسة استقصائية وطنية بشأن تعاطي املخ ِّدرات والصحة
عن عام  .2018وتجمع هذه الدراسة االستقصائية الشاملة األوىل
عن تعاطي املخ ِّدرات يف البلد بيانات من  38 850أرسة معيشية
و 9 344من متعاطي املخ ِّدرات املع َّرضني ملخاطر شديدة يف جميع
أنحاء نيجرييا.

 –2التعاون اإلقليمي
 –448يف الدورة العادية الثانية والثالثني ملؤمتر االتحاد األفريقي،
التي ُعقدت يف شباط/فرباير  ،2019اعتمد رؤساء دول وحكومات
الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي رسم ًّيا معاهدة إنشاء وكالة
األدوية األفريقية .ومبجرد تصديق  15دول ًة عضوا ً عىل املعاهدة،
ستضطلع الوكالة بدور الهيئة التنظيمية القارية املعنية بتقييس
(توحيد معايري) النظم الرقابية وتعزيزها يف جميع أنحاء أفريقيا،
وذلك من أجل ضامن الوصول إىل أدوية ومنتجات طبية آمنة
وفعالة وعالية الجودة وميسورة التكلفة.
 –449ووقَّع االتحاد األفريقي واملجلس الهندي للبحوث الطبية
مذكرة تفاهم يف آذار/مارس  2019ت ُريس إطارا ً رسم ًّيا للتعاون
بني الهند وأفريقيا يف قطاع الصحة ،مبا يف ذلك تيسري التجارة يف
املستحرضات الصيدالنية ،وكذلك لتقديم الدعم لصنع العقاقري
واألدوية يف أفريقيا ،مبا يف ذلك املواد الخاضعة منها للمراقبة الدولية.

الفصل الثالث -تحليل الوضع العاليم

 –450ويف متوز/يوليه  ،2019وقَّع قادة القوات البحرية وحرس
السواحل وقوات الدرك لدى بوركينا فاسو وسرياليون وغانا وغينيا
وكوت ديفوار وليربيا مذكرة تفاهم بشأن االضطالع بعمليات
بحرية مشرتكة يف املنطقة البحرية للجامعة االقتصادية لدول غرب
أفريقيا .وتهدف مذكرة التفاهم إىل تحسني تدابري تصدي املنطقة
دون اإلقليمية للقرصنة واألنشطة اإلجرامية يف خليج غينيا وضامن
األمن يف املناطق االقتصادية الخالصة لتلك الدول.
 –451واستقبلت سيشيل بعثة من مرشوع االتحاد األورويب
ملكافحة املخ ِّدرات والجرمية املنظمة يف آذار/مارس  2019لتقييم
حالة املخ ِّدرات يف البلد .وكان الهدف من البعثة ،وهي األوىل من
نوعها يف سيشيل ،هو تحديد الكيفية التي ميكن بها للبلد أن يعزز
جهوده ملكافحة االتِّجار باملخ ِّدرات ،وال سيام االت ِّجار بالهريوين،
وتحسني جهود خفض الطلب عىل املخ ِّدرات يف سيشيل.
 –452وعقدت مفوضية االتحاد األفريقي الدورة العادية الثالثة
للجنة التقنية املتخصصة املعنية بالصحة والسكان ومراقبة
املخ ِّدرات يف الفرتة من  29متوز/يوليه إىل  2آب/أغسطس .2019
وخالل القسم الوزاري من الدورة ،استعرض وزراء الدول األعضاء
يف االتحاد األفريقي خطة عمل االتحاد األفريقي ملراقبة املخ ِّدرات
ومنع الجرمية ( )2023–2019واعتمدوها.

	–3الترشيعات والسياسات واإلجراءات
الوطنية
 –453ع َّدلت مرص قانونها الوطني ملكافحة املخ ِّدرات ،حيث
شددت العقوبات املفروضة عىل االت ِّجار باملخ ِّدرات يف البلد،
وأخضعت مواد إضافية للمراقبة الوطنية .ويتضمن التعديل فرض
عقوبات عىل االت ِّجار بشبائه الق َّنبني االصطناعية مامثلة للعقوبات
ويوسع نطاق تطبيق عقوبة
املتعلقة بالعقاقري املخ ِّدرة األخرى،
ِّ
اإلعدام املفروضة حال ًّيا عىل جرائم االت ِّجار باملخ ِّدرات بحيث تشمل
جرائم االتِّجار باملخ ِّدرات االصطناعية.
 –454ومع أنَّ تحديد الجزاءات املنطبقة عىل جرائم املخدِّ رات
يظل حكراً عىل الدول األطراف يف االتفاقيات ،فإنَّ الهيئة تكرر
اإلعراب عن موقفها بشأن مسألة توقيع عقوبة اإلعدام عىل هذه
الجرائم ،وتش ِّجع الدول ،التي ما زالت تطبق عقوبة اإلعدام عىل
الجرائم املتصلة باملخدِّ رات ،عىل أن تنظر يف إلغاء هذه العقوبة
عىل هذه الفئة من الجرائم.
خاصا لألمني العام ( ،)S/2018/1086نُرش
 –455ورغم أ َّن تقريرا ً ًّ
يف كانون األول/ديسمرب  ،2018وجرى فيه تقييم مكتب األمم
املتحدة املتكامل لبناء السالم يف غينيا–بيساو ،قد سلط الضوء
عىل التقدم املتواضع الذي أُحرز يف غينيا–بيساو يف مجال مكافحة
االت ِّجار باملخ ِّدرات والجرمية املنظمة عرب الوطنية ،فقد أشار إىل أ َّن
املسؤولني يف حكومة غينيا–بيساو أقروا بأ َّن اتساع نطاق االت ِّجار
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باملخ ِّدرات ال يزال ميثل مشكلة ،وأ َّن بعض املسؤولني العسكريني
واألمنيني ضالعون يف االت ِّجار باملخ ِّدرات .ويذكر التقرير أيضاً أ َّن
بعض األطراف القوية املتورطة يف املشاكل التي يعاين منها البلد،
والتي ال تريد قيام مؤسسات حكومية فعالة ،ستعرقل جهود املكتب
املتكامل وغريه من كيانات األمم املتحدة الرامية إىل مكافحة االت ِّجار
باملخ ِّدرات يف البلد.
 –456وبنا ًء عىل التقرير املذكور أعاله ،كرر مجلس األمن،
يف قراره  ،)2019( 2458اإلعراب عن قلقه من التهديد املحدق
بالسالم واالستقرار من جراء االتِّجار باملخ ِّدرات وما يتصل
بذلك من أعامل الجرمية املنظمة عرب الوطنية يف غينيا–بيساو.
وأكد املجلس عىل أ َّن االستقرار السيايس واالقتصادي عىل املدى
الطويل يف البلد ال ميكن تحقيقه بدون مكافحة االتِّجار باملخ ِّدرات،
وأهاب بسلطات غينيا–بيساو أن تواصل تحسني الجهود الرامية
إىل التصدي لالت ِّجار باملخ ِّدرات ،كام أهاب باملجتمع الدويل
واملنظامت اإلقليمية ومنظومة األمم املتحدة زيادة الدعم املقدم
إىل البلد ملعالجة هذه املشكلة.
 –457ويف ضوء تقرير األمني العام عن غينيا–بيساو وقرار مجلس
األمن الصادر بشأنها ،أصدر مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد
األفريقي ،يف مطلع ترشين الثاين/نوفمرب  ،2019بياناً بشأن تفاقم
األزمة السياسية وتدهور األوضاع يف غينيا–بيساو .وأعرب مجلس
السلم واألمن عن انزعاجه لتزايد الجرائم املتصلة باملخ ِّدرات
يف البلد ووقعها الكبري عىل األوضاع السياسية واألمنية العامة،
مبا يف ذلك عرقلة الجهود الرامية إىل إجراء انتخابات.
 –458ووضعت غامبيا أول اسرتاتيجية وطنية لها عىل اإلطالق
ملكافحة املخ ِّدرات للفرتة  2023–2019وبدأت يف تطبيقها .وستو ِّجه
هذه االسرتاتيجي ُة ال ُّن ُه َج السياساتية والتنفيذية التي يتخذها البلد
ملكافحة االت ِّجار باملخ ِّدرات.
 –459ويف كانون األول/ديسمرب  ،2018أنشأت نيجرييا اللجنة
االستشارية الرئاسية املعنية بالقضاء عىل تعاطي املخ ِّدرات
ملعالجة جميع جوانب مراقبة املخ ِّدرات يف البلد .وتتألف اللجنة
من مسؤولني رفيعي املستوى من عدة إدارات حكومية وممثلني
عن منظامت املجتمع املدين ،وهي مكلَّفة بتقديم توصيات مستدامة
إىل الرئيس النيجريي ملعالجة مشاكل املخ ِّدرات يف البلد.
 –460واعتمد الربملان الكيني تعديالً عىل قانون مراقبة
املخ ِّدرات يف البلد ش ِّددت مبوجبه العقوبات والغرامات املوقَّعة
عىل االت ِّجار بالعقاقري املخ ِّدرة واملؤثِّرات العقلية .وينص التعديل
عىل فرض عقوبات إضافية عىل أي موظف مكلَّف بإنفاذ القانون
يساعد أو يحرض عىل ارتكاب أي جرمية مشمولة بقانون
مكافحة املخ ِّدرات.
 –461وأطلقت السلطات الصحية يف املغرب االسرتاتيجية الوطنية
املتعددة القطاعات للوقاية ومراقبة األمراض غري السارية للفرتة
 .2029–2019وتتضمن االسرتاتيجية ،التي تشمل العديد من
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األمراض غري املعدية ،عدة تدابري لرصد ومعالجة العواقب الصحية
لتعاطي املخ ِّدرات يف البلد ،وهي تدعو إىل اعتامد نُ ُهج تتمحور
حول الصحة ملساعدة متعاطي املخ ِّدرات.
 –462ويف  23أيار/مايو  ،2019أصدرت جنوب أفريقيا إعالناً
بتحديث الجداول املرفقة بقانون األدوية واملواد ذات الصلة
لعام  1965املعمول به لديها ،بحيث ينتقل الكانابيديول من الجدول
 7يف القانون ،وهو أعىل مستوى من املراقبة ،إىل الجدول  ،4وهو
ما سيتيح رصف املستحرضات ،التي تحتوي عىل الكانابيديول،
بوصفة طبية .وإضاف ًة إىل إعادة الجدولة ،أشارت الحكومة إىل أ َّن
املنتجات القامئة عىل الكانابيديول التي تحتوي عىل جرعة يومية
قصوى قوامها  20مليغراماً من الكانابيديول والتي ت ُنتَج من مواد
الق َّنب الخام التي ال يزيد محتواها من الترتاهيدروكانابينول عىل
 0.001يف املائة ومن الكانابيديول عىل  0.0075يف املائة لن تكون
خاضعة للمراقبة بعد انقضاء  12شهرا ً من تاريخ صدور اإلعالن
املذكور .ويسمح ذلك برشاء منتجات الكانابيديول التي هي دون
تلك العتبات املقررة دون أي وصفة طبية.
 –463وتسمح زمبابوي اآلن ،عقب التعديالت التي أُدخلت
يف عام  2018عىل قانون املخ ِّدرات الخطرة لديها ،بزراعة الق َّنب
لألغراض الطبية .ويريس التعديل اإلطار التنظيمي لزراعة الق َّنب،
مبا يف ذلك األحكام التي تكفل أمن مناطق الزراعة ونوعية
منتجات الق َّنب.
 –464ويف أيلول/سبتمرب  ،2019أطلقت موريشيوس الخطة
الرئيسية الوطنية الجديدة ملراقبة املخ ِّدرات للفرتة .2023–2019
وتحدد الخطة الرئيسية أربعة أركان اسرتاتيجية ملعالجة قضايا
مراقبة املخ ِّدرات يف موريشيوس وهي :خفض عرض املخ ِّدرات،
وخفض الطلب عىل املخ ِّدرات ،والحد من األرضار ،والتنسيق
والرصد والتقييم.

 –4الزراعة واإلنتاج والصنع واالتِّجار
 –465ال تزال أفريقيا منطقة عبور رئيسية لتهريب املخ ِّدرات،
وهي أيضاً سوق غري مرشوعة متنامية للمخ ِّدرات .وال يزال
تهريب الكوكايني مشكلة رئيسية ،حيث أبلغت عدة بلدان
يف غرب أفريقيا عن ضبط كميات قياسية من املخ ِّدرات يف سفن
أقلعت من أمريكا الوسطى والجنوبية باتجاه شامل أفريقيا
وأوروبا .وتهريب الهريوين هو أيضاً مشكلة متزايدة يف البلدان
الواقعة عىل ساحل املحيط الهندي .وال يزال االت ِّجار بالرتامادول
ميثل مشكلة رئيسية يف أجزاء من أفريقيا ،حيث أخذ هذا
املسكِّن األفيوين غري الخاضع للمراقبة الدولية يتحول إىل واحد
من أكرث املخ ِّدرات ات ِّجارا ً وتعاطياً ،وال سيام يف شامل أفريقيا
وغربها ووسطها .وما زال الق َّنب أحد أكرث املخ ِّدرات تهريباً يف
املنطقة .ورغم أ َّن معظم عمليات التهريب تجري داخل املنطقة

فيام يبدو ،فقد أفادت بعض بلدان شامل أفريقيا بعمليات
لتهريب عشبة الق َّنب وراتنجه إىل أوروبا.
 –466ووقعت أكرب ضبطية عىل اإلطالق من الكوكايني يف
كابو فريدي يف كانون الثاين /يناير  ،2019حيث ضبطت الرشطة
القضائية ما يزيد عىل  9.5أطنان من الكوكايني يف سفينة انطلقت
من بنام .وضبطت السلطات يف كابو فريدي أيضاً  2.2طن من
الكوكايني يف سفينة يف آب/أغسطس  ،2019وذلك أثناء عملية
اعرتاض مشرتكة بقيادة حرس السواحل الوطني.
 –467ووقعت ضبطية قياسية أخرى من الكوكايني يف آذار/
مارس  2019عندما ضبطت سلطات غينيا–بيساو  789كيلوغراماً
من املخ ِّدرات يف إطار عملية “كاراباو” التي قادتها وحدة مكافحة
الجرمية عرب الوطنية والرشطة القضائية يف غينيا–بيساو .وهي أكرب
ضبطية للمخ ِّدرات عىل اإلطالق تضطلع بها السلطات يف ذلك البلد.
وباملثل ،يف متوز/يوليه  ،2019ضبطت السلطات السنغالية كمية
قياسية من الكوكايني خالل عملية دامت ثالثة أيام اكتشفت خاللها
ط ًّنا منه كان مخبأ عىل منت سفن يف ميناء داكار.
 –468وفيام يتعلق بعام  ،2018تشري البيانات الواردة من
بلدان املنطقة إىل أ َّن تهريب الكوكايني آخذ يف االنتشار.
وأبلغت السلطات الكينية عن ضبط  2.2طن من الكوكايني يف
ذلك العامُ ،ه ِّرب أكرث من  90يف املائة منها عن طريق الجو.
وأبلغ أيضاً كل من املغرب والجزائر وأنغوال عن مضبوطات كبرية
يف عام  ،2018بلغـت  1.7طن و 672كيلوغرامـاً وحوايل
 500كيلوغرام عىل التوايل .كام أفادت كل من جنوب أفريقيا
وغانا وكوت ديفوار وموزامبيق والنيجر ونيجرييا بضبط كميات
من الكوكايني ترتاوح بني بضع كيلوغرامات و 155كيلوغراماً.
 –469وال يزال االتِّجار بالرتامادول يشكل تحدياً يف املنطقة،
وال سيام تهريبه بني بعض البلدان يف شامل أفريقيا وغربها
ووسطها .وقد أفادت نيجرييا بضبط كميات كبرية يف أواخر
عام  ،2018منها أكرث من  581مليوناً من أقراص الرتامادول العالية
الجرعة يف عملية دامت يومني .وباإلضافة إىل ذلك ،أفاد البلد
بضبط ما مجموعه نحو  22.5ط ًّنا من الرتامادول يف عام .2018
وأفاد املغرب بضبط أكرث من  45مليون قرص من الرتامادول
يف عام  ،2018وأفادت السنغال يف الوقت نفسه أيضاً بضبطيات
لذلك العقار .وتوحي الضبطيات املبلغ عنها بأ َّن االت ِّجار بهذا
املؤث ِّر األفيوين االصطناعي يف املنطقة ال يزال ميثل مشكلة رئيسية
لدى بلدان الساحل واملغرب العريب.
 –470ووفقاً ملا ورد يف تقرير املخ ِّدرات العاملي  2019الصادر
عن املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،يبدو أ َّن تهريب الهريوين
عرب أفريقيا قد شهد زيادة ،إذ ارتفعت املضبوطات من أقل
من  0.5طن يف عام  2013إىل نحو  1.5طن يف عام .2017
ويف عام  ،2018استمر إجاميل مضبوطات الهريوين يف أفريقيا
يف التزايد ،حيث أبلغت كينيا وحدها عن ضبط  1.5طن خالله.

الفصل الثالث -تحليل الوضع العاليم

وتشري االتجاهات املستَشفة من البيانات املتاحة عن مضبوطات
الهريوين إىل أ َّن تهريب الهريوين عرب أفريقيا ،وال سيام يف البلدان
الواقعة عىل ساحل املحيط الهندي ،آخذ يف التزايد.
 –471وأفادت كل من جمهورية تنزانيا املتحدة ومرص وموريشيوس
مبضبوطات كبرية من الهريوين يف عام  ،2018تفوق الكميات التي
ضبطت يف عام  .2017وميثل حجم مضبوطات كينيا من الهريوين
يف عام  ،2018البالغ  1.5طن ،أكرث من عرشة أضعاف مضبوطاتها
منه يف عام  ،2017والتي بلغت ،حسبام أفادت 112 ،كيلوغراماً.
وأفادت أيضاً سيشيل وكوت ديفوار ومدغشقر وموزامبيق بضبط
كميات أقل من الهريوين يف عام .2018
 –472وعىل الرغم من أ َّن زراعة الق َّنب غري املرشوعة تجري
يف العديد من البلدان األفريقية ،فقد استمر االتجاه السائد
يف السنوات املاضية حيث أبلغ كل من املغرب ونيجرييا من جديد
عن أكرب مضبوطات من الق َّنب وراتنجه يف املنطقة .وقد أفاد
املغرب بأنَّه ضبط يف عام  2018ما يقرب من  72ط ًّنا من راتنج
الق َّنب وكذلك  252ط ًّنا من املعجون ،وهو منتج استهاليك يتألف
معظمه من الق َّنب ولكنه يحتوي أيضاً عىل مخ ِّدرات أخرى
مخلوطة مع بذور الخشخاش ومواد غذائية أخرى .ويف حزيران/
يونيه  ،2019أبلغت السلطات املغربية عن ضبط  12ط ًّنا من
الق َّنب و 800كيلوغرام من راتنج الق َّنب .ونفذت عملية أخرى
بعد ذلك بأسبوعني أدت إىل ضبط  600كيلوغرام من الق َّنب ُعرث
عليها يف أنابيب الرصف الصحي يف تغبالت.
 –473وخالل عام  ،2018أفاد ما ال يقل عن  16بلدا ً من جميع
أنحاء أفريقيا بضبط كميات من عشبة الق َّنب وراتنجه ونبتاته.
وأفادت كل من إسواتيني وأنغوال وزامبيا والسنغال وغانا
وكوت ديفوار وكينيا والنيجر مبضبوطات كبرية ال تقل عن
عدة أطنان .وذكرت نيجرييا أنَّها ضبطت يف عام  2018أكرث من
 270ط ًّنا من ُعشبة الق َّنب ،وهي أكرب كمية تضبطها من تلك
ال ُعشبة منذ عام  .2015وأفادت الجزائر بضبط حوايل  32ط ًّنا من
راتنج الق َّنب .ويشري تحليل البالغات الواردة من بلدان املنطقة إىل
أ َّن معظم زراعات عشبة الق َّنب غري املرشوعة موجهة إىل األسواق
القطرية أو شبه اإلقليمية ،وذلك عىل الرغم من أ َّن كميات كبرية
من راتنج الق َّنب وعشبته تهرب عرب شامل أفريقيا باتجاه األسواق
األوروبية ،غالبا من خالل إسبانيا.
 –474وفيام يتعلق باالتجار باملخ ِّدرات األخرى ،أفادت عدة
بلدان بضبط منشِّ طات أمفيتامينية .ويف عام  ،2018أفادت جنوب
أفريقيا ونيجرييا بأنَّهام ضبطتا بضع مئات من الكيلوغرامات من
امليثامفيتامني ،بينام أبلغ املغرب عن ضبط أكرث من مليون قرص
من مادة –4،3ميثيلني ديوكيس ميثامفيتامني ( .)MDMAوأبلغت
بلدان قليلة عن ضبط كميات من القات ،بينام مل يبلغ أي بلد سوى
جنوب أفريقيا عن مضبوطات من الكيتامني ،وهو مهدئ ال يخضع
للمراقبة الدولية.
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 –5الوقاية والعالج
 –475ال يزال نقص املعلومات وبيانات االنتشار عقبة تحول دون
تحديد مدى انتشار تعاطي املخ ِّدرات يف أفريقيا .كام أنَّه يشكل
عائقاً أمام سعي الحكومات واملجتمع الدويل إىل التصدي بشكل
فعال للمشكلة عن طريق برامج قامئة عىل األدلة للوقاية من
تعاطي املخ ِّدرات وعالج متعاطيها .ومع ذلك ،يتضح من املعلومات
املتاحة أ َّن االتجاهات السائدة يف تعاطي املخ ِّدرات يف املنطقة
تحسن ،حيث إ َّن معدالت التعاطي التي تبلِّغ عنها
ال تبدو يف ُّ
بعض البلدان فيام يخص بعض املخ ِّدرات تفوق معدل االنتشار
العاملي .وال يزال الق َّنب هو عقار التعاطي الرئييس ،كام أ َّن
الرتامادول ،وهو مسكِّن أفيوين غري خاضع للمراقبة الدولية ،ميثل
أحد عقاقري التعاطي الرئيسية يف بعض أنحاء أفريقيا.
 –476وتهيب الهيئة بجميع الدول أن تواظب عىل تزويدها،
هي وسائر املنظامت الدولية املعنية ،ببيانات عن انتشار تعاطي
املخدِّ رات وأي معلومات رسمية بشأن جهودها الرامية إىل الوقاية
من تعاطي املخدِّ رات وتوفري خدمات العالج للمتعاطني.
 –477والدراسة االستقصائية الوطنية لعام  2018بشأن تعاطي
املخ ِّدرات والصحة ،التي أعدتها حكومة نيجرييا بدعم من االتحاد
األورويب واملكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية وصدرت يف كانون
الثاين/يناير  ،2019هي أول دراسة استقصائية شاملة عن تعاطي
املخ ِّدرات عىل اإلطالق يجري إعدادها يف البلد .وهي تحلل البيانات
التي ُجمعت من  38 850أرسة معيشية و 9 344من متعاطي
املخ ِّدرات املعرضني بشدة للمخاطر .وخلص تقرير الدراسة إىل
أ َّن معدل انتشار تعاطي املخ ِّدرات (باستثناء التبغ والكحوليات)
يف العام السابق ألغراض غري طبية بني األشخاص من سن 15
إىل  64هو  14.4يف املائة .وتبينت الدراسة أيضاً أ َّن الق َّنب هو أكرث
املخ ِّدرات تعاطياً ،حيث يُق َّدر أ َّن  10.8يف املائة من السكان (نحو
 10.6ماليني شخص) تعاطوا الق َّنب يف العام السابق ،ومن بعده
املؤثِّرات األفيونية والهريوين واملستحرضات الصيدالنية (الرتامادول
والكوديني واملورفني) حيث بلغ معدل انتشار تعاطيها  6يف املائة
(نحو  4.6ماليني شخص) .وإضاف ًة إىل ذلك ،فإ َّن ظاهرة تعاطي
مخ ِّدرات متعددة من الظواهر الشائعة ج ًّدا ،حيث أبلغ نحو  95يف
املائة من املتعاطني املعرضني بشدة للمخاطر ونحو نصف املتعاطني
اآلخرين عن استهالكهم أكرث من عقار واحد يف العام السابق.
مفصلة عن حالة تعاطي املخ ِّدرات
 –478وباإلضافة إىل تقديم بيانات َّ
يف نيجرييا ،بينت الدراسة االستقصائية أيضاً التحديات القامئة وال ُّن ُهج
السياساتية الالزمة ملعالجة مشكلة تعاطي املخ ِّدرات يف البلد.
وسوف تستخدم بخاصة البيانات الواردة يف الدراسة لوضع خطة
رئيسية وطنية جديدة بشأن املخ ِّدرات للفرتة  .2024–2020وإضاف ًة
إىل ذلك ،تؤكد الدراسة االستقصائية الوطنية عىل الحاجة إىل توفري
أساليب عالج قامئة عىل األدلة ويسهل الحصول عليها بتكلفة معقولة
يف نيجرييا ،وتشري إىل أوجه التفاوت بني الجنسني يف إمكانية الحصول
عىل العالج والحاجة إىل معالجة مشكلة وصم متعاطي املخ ِّدرات.
وتؤكد الدراسة االستقصائية الوطنية أيضاً عىل الحاجة إىل ضامن
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توافر أدوية تسكني األمل يف البلد مع الحرص أيضاً عىل منع ترسيبها
من قنوات التجارة املرشوعة ومكافحة االت ِّجار باملؤثِّرات األفيونية.
 –479ويف كينيا ،أصدرت الهيئة الوطنية لحملة مكافحة تعاطي
الكحوليات واملخ ِّدرات ومعهد كينيا لبحوث وتحاليل السياسات
العامة دراسة استقصائية عن حالة تعاطي املخ ِّدرات ومواد اإلدمان
بني طالب املرحلة االبتدائية يف كينيا يف حزيران/يونيه  2019بعنوان
“Status of Drugs and Substance Abuse among Primary
 .”School Pupils in Kenyaوأُجريت هذه الدراسة االستقصائية
باستخدام عينة عشوائية من تالميذ املرحلة االبتدائية ،يرتاوح سنهم
بني العارشة والرابعة عرشة ويبلغ عددهم  ،3 307وقد اختريوا
من  177مدرسة ابتدائية من جميع أنحاء البلد .وتوصلت الدراسة
االستقصائية ،من ردود الطالب ،إىل أ َّن متوسط العمر الوسيط
بينهم للبدء يف تعاطي مادة واحدة عىل األقل من مواد اإلدمان
هو  11عاماً ،يف حني أ َّن أدىن سن للبدء أُبلغ عنه هو  4سنوات .وتوصلت
الدراسة االستقصائية أيضاً إىل أ َّن  20.2يف املائة من تالميذ املدارس
االبتدائية تعاطوا أحد أنواع املخ ِّدرات أو مادة إدمان واحدة عىل
األقل (مبا يف ذلك الكحوليات أو التبغ) يف مرحلة ما من عمرهم،
وأ َّن  1.2يف املائة تعاطوا الق َّنب يف مرحلة ما من عمرهم.
كام توصلت الدراسة من فحص حاالت التالميذ إىل أنَّهم أكرث
عرضة لتعاطي املخ ِّدرات إذا كان أحد الوالدين أو كالهام يتعاطى
املخ ِّدرات أو غريها من مواد اإلدمان .وخلص التقرير إىل أ َّن
الكحوليات والتبغ وعقاقري الوصفات الطبية هي أشيع املواد التي
قد ييسء التالميذ استعاملها.

جيم– القارة األمريكية
أمريكا الوسطى والكاريبي
وقعت أكرب ضبطية منفردة للكوكايني تُسجَّ ل عىل اإلطالق
يف أمريكا الوسطى والكاريبي يف السلفادور ،حيث ضبطت
السلطات أكثر من  13 779كيلوغراما ً من الكوكايني امله َّرب
عن طريق البحر .وكان منشأ كميات الكوكايني املضبوطة
هو إكوادور وكولومبيا ،وكانت موجهة إىل أسواق الكوكايني
يف أمريكا الشمالية.
رغم التحسن الذي طرأ عىل كم ونوعية املعلومات بشأن أنماط
تعاطي املخدِّرات يف أمريكا الوسطى والكاريبي يف السنوات األخرية،
فهناك حاجة إىل مزيد من االنتظام املنهجي يف جمع املعلومات عن
أنماط تعاطي املخدِّرات واتجاهاته.

 –1التطوُّرات الرئيسية
 –480ما زالت منطقة أمريكا الوسطى والكاريبي دون اإلقليمية
تتعرض لالستغالل من جانب العصابات املحلية والجامعات

اإلجرامية املنظَّمة الدولية التي تتَّخذ منها منطقة عبور وإعادة
شحن لتهريب املخ ِّدرات غري املرشوعة الناشئة يف أمريكا الجنوبية
إىل األسواق االستهالكية يف أمريكا الشاملية وأوروبا .وملا كان االت ِّجار
بالكوكايني ميثِّل حتى اآلن أه َّم املصادر املربحة لدخل جامعات
الجرمية املنظَّمة يف تلك املنطقة دون اإلقليمية ،فقد أ َّدت املنافسة
املستعرة يف االت ِّجار به إىل رفع مستوى العنف يف تلك املنطقة
التي ت ُعترب من أعنف املناطق يف العامل .ووفقاً للخالصة الوافية
للدراسة العاملية لجرائم القتل لعام  2019التي نرشها املكتب
املعني باملخ ِّدرات والجرمية تحت عنوانGlobal study on“ :
 ،”homicide 2019: executive summaryفإ َّن معدل استخدام
األسلحة النارية يف جرائم القتل يف القارة األمريكية يفوق بكثري
املناطق األخرى من العامل.
 –481ويُه َّرب معظم الكوكايني املستهلك يف الواليات املتحدة وكندا
عرب أمريكا الوسطى .ومنطقة ساحل الكاريبي يف أمريكا الوسطى
ُعرضة بوجه خاص لالستخدام يف عمليات تهريب املخ ِّدرات بسبب
بعدها الجغرايف ،وقلة بناها التحتية ،وغيبة الوجود الحكومي،
وضعف مؤسسات إنفاذ القانون.
 –482وال تزال املستويات املبلَّغ عنها الستهالك املؤثِّرات األفيونية
لعالج األمل واملؤثِّرات العقلية لعالج األمراض العقلية والعصبية
والنفسية منخفضة يف معظم البلدان يف أمريكا الوسطى ،وتواجه
بعض البلدان مزيدا ً من الرتاجع يف مستويات التوافر لديها
املنخفضة أصالً.
 –483ويبدو أ َّن معدالت تعاطي املخ ِّدرات غري املرشوعة،
وال سيام الق َّنب ،آخذة يف التنامي يف جميع بلدان املنطقة دون
اإلقليمية .وقد أفادت لجنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي
املخ ِّدرات ،يف تقريرها عن تعاطي املخ ِّدرات يف القارة األمريكية
لعام  ،2019بأ َّن أعىل معدل النتشار تعاطي الق َّنب بني عامة
السكان يف عام  2018كان املعدل الذي أفادت به جامايكا،
وهو  15.5يف املائة ،وتليها بربادوس ،وهو حوايل  8يف املائة،
أما أقل معدالت لالنتشار فكانت يف بنام والجمهورية الدومينيكية،
اللتني أفادتا بأ َّن معدل االنتشار يف العام السابق كان لديهام أقل
من  1يف املائة .وما زالت املشاكل الرئيسية التي تعاين منها أمريكا
الوسطى والكاريبي هي الحاجة إىل تصميم وتنفيذ برامج ف َّعالة
للوقاية والعالج وإعادة التأهيل يف جميع أنحاء هذه املنطقة دون
اإلقليمية وتدارك النقص املزمن يف القدرة عىل جمع البيانات
املتعلقة باملخ ِّدرات واالفتقار إىل أجهزة مركزية منوطة بتقييم
التحسن يف كم ونوعية املعلومات
تلك البيانات .وعىل الرغم من
ُّ
املتوفِّرة عن أمناط تعاطي املخ ِّدرات يف املنطقة دون اإلقليمية،
كام يتضح من عدد الدراسات االستقصائية الوطنية بشأن تعاطي
املخ ِّدرات التي نُرشت يف السنوات القليلة املاضية ،فإ َّن هناك حاجة
إىل إجراء مزيد من البحوث حول أمناط االستهالك واتجاهاته من
أجل تصميم مبادرات عالج تفي باالحتياجات املحلية.

الفصل الثالث -تحليل الوضع العاليم

 –2التعاون اإلقليمي
 –484يف كانون الثاين/يناير  ،2019شارك موظفون من أجهزة
مراقبة املخ ِّدرات من السلفادور وغواتيامال وهندوراس يف حلقة
دراسية ُعقدت يف فيينا يف إطار مرشوع التعلُّم التابع للهيئة الدولية
ملراقبة املخ ِّدرات .ومرشوع الهيئة للتعلُّم هو مبادرة عاملية تنظمها
الهيئة لتعزيز قدرات الحكومات عىل االضطالع بتدابري املراقبة
والرصد التنظيمية للتجارة املرشوعة يف العقاقري املخ ِّدرة واملؤثِّرات
العقلية والسالئف الكيميائية .وأسهمت الحلقة الدراسية التدريبية
يف تحسني قدرات الرصد واإلبالغ لدى السلطات الوطنية املشاركة
من أجل ضامن توافر ما يكفي من املواد الخاضعة للمراقبة لألغراض
الطبية ،مع منع ترسيبها إىل قنوات غري مرشوعة أو تعاطيها
أو االت ِّجار بها يف الوقت نفسه.
 –485ويف نيسان/أبريل  ،2019عقد املكتب املعني باملخ ِّدرات
والجرمية ووزارة األمن العام يف بنام أول مؤمتر إقليمي ملكافحة
شبكات االتِّجار باملخ ِّدرات ،يف مدينة بنام .وكان الهدف من
املؤمتر هو تبادل أفضل املامرسات فيام بني املوظفني املكلفني
بإنفاذ القوانني يف بلدان املنطقة دون اإلقليمية املترضرة من إنتاج
املخ ِّدرات واالت ِّجار بها واستهالكها.
 –486ويف نيسان/أبريل  ،2019عقد املكتب املعني باملخ ِّدرات
والجرمية حلقة عمل بشأن التعاون القضايئ الدويل عىل الكشف عن
أعامل االتِّجار غري املرشوع باملخ ِّدرات والجرمية املنظمة حرضها
لفيف من القضاة وأعضاء النيابة العامة من البلدان املشاركة.
 –487ويف حزيران/يونيه  ،2019نرشت لجنة البلدان األمريكية
ملكافحة تعاطي املخ ِّدرات التابعة ملنظمة الدول األمريكية تقارير
جولة التقييم السابعة آللية التقييم املتعددة األطراف لبلدان
أمريكا الوسطى والكاريبي .وتق ِّيم تلك التقارير التقدم الذي أحرزته
البلدان يف تنفيذ األهداف واألولويات املحددة يف خطة عمل
نصف الكرة األرضية الغريب بشأن املخ ِّدرات للفرتة ،2020–2016
التي وضعتها لجنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخ ِّدرات.

	–3الترشيعات والسياسات واإلجراءات
الوطنية
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للفرتة  .2021–2016ويف نيسان/أبريل  ،2019شارك  21مسؤوالً من
بعض الوزارات وأجهزة إنفاذ القانون وهيئات مراقبة املخ ِّدرات
يف السلفادور يف حلقة دراسية عن مكافحة االتِّجار باملخ ِّدرات
والسالئف الكيميائيةُ ،عقدت يف سان سلفادور واستضافتها اللجنة
الوطنية ملكافحة املخ ِّدرات .ويف سان سلفادور أيضاً ،تلقى أفراد
فرقة العمل املشرتكة املعنية باعرتاض املخ ِّدرات يف املطارات،
يف آب/أغسطس  ،2019تدريباً عىل استخدام مجموعة سامت
الركاب املشتبه يف صلتهم بتهريب املخ ِّدرات.
 –490ويف جامايكا ،بدأت محكمة استئناف قرارات ترخيص
الق َّنب مزاولة عملها يف نيسان/أبريل  2019يف أعقاب نرش قواعدها
وأنظمتها يف الجريدة الرسمية يف جامايكا .وقد أنشئت محكمة
االستئناف لتلقي طعون األفراد والكيانات يف قرارات هيئة ترخيص
الق َّنب يف جامايكا برفض أو إلغاء أو تعليق أي ترخيص أو ترصيح
صادر مبوجب قانون املخ ِّدرات الخطرة .وقد وضعت لوائح إلرساء
نظام ترخيص شامل لتنظيم استرياد الق َّنب يف جامايكا وتصديره
منها لألغراض الطبية والعلمية ،وهي حال ًّيا قيد االستعراض من
جانب السلطات ،وأدرجت يف لوائح املخ ِّدرات الخطرة (ترخيص
استرياد الق َّنب وتصديره) لعام .2019
 –491ويف غواتيامال ،أقرت لجنة مكافحة اإلدمان واالتِّجار غري
املرشوع باملخ ِّدرات ،بكامل هيئتها ،السياسة الوطنية ملكافحة اإلدمان
واالت ِّجار غري املرشوع باملخ ِّدرات للفرتة  2030–2019يف دورتها
العادية الثانية لهذا العام ،املعقودة يف حزيران/يونيه  .2019وتشمل
السياسة الجديدة أربعة مجاالت مواضيعية ،هي :تعزيز املؤسسات،
وخفض الطلب ،وخفض العرض ،والتنمية وحقوق اإلنسان.

 –4الزراعة واإلنتاج والصنع واالتِّجار
 –492يف أمريكا الوسطى ،أبلغت بنام والسلفادور وكوستاريكا
عن أكرب مضبوطات من الكوكايني .واستأثرت املضبوطات التي أبلغت
عنها بلدان الكاريبي بنسبة  1يف املائة فحسب من إجاميل مضبوطات
الكوكايني يف جميع أنحاء العامل ،وكانت مؤلفة يف معظمها من الكمية
الكبرية املضبوطة يف الجمهورية الدومينيكية .ويف بليز ،أبلغت
سلطات إنفاذ القانون يف عام  2018عن ضبط أكرث من  990كيلوغراماً
من الكوكايني يف طائرة تحمل مخ ِّدرات غري مرشوعة.

 –488يف نيكاراغوا ،أعيدت هيكلة املجلس الوطني ملكافحة الجرمية
املنظمة يف عام  2018لزيادة التنسيق بني أجهزة إنفاذ القانون
وتعزيز فعالية التدابري املتخذة ملكافحة العصابات اإلجرامية،
مبا يف ذلك عصابات االتِّجار باملخ ِّدرات .وتبني االسرتاتيجية الوطنية
ملكافحة املخ ِّدرات للفرتة  2021–2018سياسات الحكومة وخطط
عملها وتدابريها املوضوعة من أجل مكافحة االت ِّجار باملخ ِّدرات غري
املرشوعة وتعاطيها والجهود املبذولة يف هذا الشأن.

 –493ووقعت أكرب ضبطية للكوكايني عىل اإلطالق ت ُس َّجل يف
أمريكا الوسطى والكاريبي يف السلفادور ،حيث ضُ بط يف عام 2018
ما يزيد عىل  13 779كيلوغراماً من الكوكايني .وكان منشأ الكوكايني
املضبوط هو كولومبيا ( 90يف املائة) وإكوادور ( 10يف املائة)،
وكان مه َّرباً عن طريق البحر ،باتجاه أسواق الكوكايني يف الواليات
املتحدة .وكانت عشبة الق َّنب ثاين أكرث املواد ضبطاً يف السلفادور
يف عام  2018حيث ضُ بط منها نحو  1 253كيلوغراماً.

 –489ويف السلفادور ،تَواصل تنفيذ أنشطة مراقبة املخ ِّدرات
وفقاً لألهداف املحددة يف االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة املخ ِّدرات

 –494ويف عام  ،2018أبلغت حكومة غواتيامال عن مضبوطات
من الكوكايني زاد مجموعها عىل  16 823كيلوغراماً ،وكان أكرب
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مجموع للمضبوطات الشهرية منها يف ترشين الثاين/نوفمرب
( 3 214كيلوغراماً) وكانون األول/ديسمرب ( 5 338كيلوغراماً).
 –495ويف عام  ،2019ازدادت الحالة األمنية يف هايتي تدهورا ً
نتيجة لألزمة السياسية املستعصية ،مام أدى إىل استمرار تدهور
الوضع االقتصادي وتزايد النشاط اإلجرامي ،مبا يف ذلك االتِّجار
باملخ ِّدرات .وال تزال أجهزة إنفاذ القانون تعاين من نقص مزمن يف
املوارد الالزمة لضامن تأديتها لوظائفها عىل النحو الواجب .ونفَّذت
الرشطة الوطنية  37عملية ضد العصابات يف عام  ،2019مبا يف ذلك
 10عمليات نُفِّذت بدعم من بعثة األمم املتحدة لدعم نظام العدالة
يف هايتي .وقد تضاعف عدد جرائم القتل املبلَّغ عنها يف هايتي يف
النصف األول من عام  2019عام كان عليه يف العام السابق ،حيث
وقعت  523جرمية قتل يف النصف األول من عام  2019مقارن ًة
بـ 274يف نفس فرتة األشهر الستة من عام .2018
 –496وأشار تقرير املخ ِّدرات العاملي  ،2019الصادر عن املكتب
املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،إىل زراعة الق َّنب يف أماكن مفتوحة
يف أمريكا الوسطى حسبام أفادت به بنام وكوستاريكا وهندوراس.
وما زال الهريوين يرد بكميات صغرية من كولومبيا إىل أمريكا
الوسطى والكاريبي من أجل االستهالك املحيل يف السوق الصغرية
نسبيًّا أو من أجل تهريبه منها إىل أسواق أمريكا الشاملية وأوروبا.

 –497ويف السنوات األخرية ،استخدمت املنظامت اإلجرامية
الضالعة يف تهريب املخ ِّدرات مناطق مختلفة من هندوراس
وغواتيامال كمنطقة عبور ،مام أسهم يف زيادة معدالت تهريب
املخ ِّدرات إىل أمريكا الشاملية .ويف حالة هندوراس ،ترتكز هذه
األنشطة يف الغابات املطرية يف منطقة موسكيتيا التي تُستخدم
لهبوط الطائرات املح َّملة بالشحنات غري املرشوعة من فنزويال
(جمهورية–البوليفارية) وكولومبيا .وتبني إحصاءات املكتب
املعني باملخ ِّدرات والجرمية أ َّن هندوراس قد أصبحت البلد األعىل
يف مستويات العنف يف العامل مع وصول املعدل املعلن لجرائم
القتل فيه إىل ذروته يف عام  2012حيث بلغ  92جرمية قتل لكل
 100 000نسمة .ويرتكب قسم كبري من جرائم القتل يف هندوراس
ألسباب متصلة باملخ ِّدرات .كام أ َّن رضوب العنف الداخيل املتصلة
باملخ ِّدرات أخذت تتزايد نتيجة لظهور شبكات االتجار الصغرى
الداخلية التي تسيطر عليها عصابات الشوارع التي تعرف محليًّا باسم
“ ”marasأو “ .”pandillasوترتكب هذه العصابات جرائم ويُعتقد
أنَّها متول إىل حد كبري أنشطتها باالتجار باملخ ِّدرات .وأهم عصابتني
من عصابات الشوارع تلك هام  Mara Salvatrucha 13و.Calle 18
ومشاكل العنف والفقر والفساد هي إىل حد كبري األسباب الرئيسية
اقتحت عدة مبادرات ترشيعية عىل
للمشاكل االجتامعية .وقد ُ
مدار السنوات القليلة املاضية من أجل الحد من االتجار باملخ ِّدرات
وتحسني الشفافية والكفاءة لدى النظام القضايئ وقوات األمن.
 –498ويف حالة غواتيامال ،توجد مهابط الطائرات الخفية أساساً
يف مقاطعات بيتني وإيسابال وريتالوليو وإسكوينتال وكيتيش وألتا
فرياباس ،ومعظمها من املقاطعات املتاخمة للمكسيك أو القريبة
من الحدود .وتتسبب مهابط الطائرات تلك يف دمار بيئي أساساً

بسبب عملية إزالة الغابات املطلوبة لتشييدها ،وقد وقع أكرب قدر
من األرضار يف مقاطعة بيتني التي تضم أكرب الغابات املطرية املدارية
يف أمريكا الوسطى وتوجد بها محمية املحيط الحيوي للاميا.
 –499وقد ُعرث عىل مختربات لصنع الفنتانيل ونظائره يف الجمهورية
الدومينيكية يف السنوات األخرية ،وفق ما ورد يف تقرير املخ ِّدرات
العاملي  ،2019الصادر عن املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية.

 –5الوقاية والعالج
 –500أفادت لجنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخ ِّدرات
يف تقريرها عن تعاطي املخ ِّدرات يف القارة األمريكية لعام ،2019
بأ َّن أعىل معدل لتعاطي الق َّنب خالل العام السابق بني عامة السكان
يف عام  2018أبلغت عنه بلدان الكاريبي كان يف جامايكا بواقع
 15.5يف املائة ،وتلتها بربادوس بواقع نحو  8يف املائة .وكانت أدىن
املعدالت املبلغ عنها يف بنام والجمهورية الدومينيكية ،اللتني كانتا
صاحبتي أدىن معدل انتشار يف العام السابق مبلغ عنه ،وهو أقل من
 1يف املائة .ويف بربادوس وجامايكا وجزر البهاماُ ،وجد أ َّن معدل
تعاطي الق َّنب يف العام السابق كان أعىل بني األفراد من سن  35إىل
 64مقارن ًة باألفراد من سن  12إىل  .17ويف أمريكا الوسطى ،تربز
بليز مبعدلها الذي يزيد عىل  15يف املائة ،يف حني أ َّن معدل التعاطي
يف العام السابق اقرتب من  10يف املائة لدى كوستاريكا .وكان أدىن
معدل للتعاطي يف املنطقة دون اإلقليمية هو الذي أبلغت عنه بنام
وهندوراس ،حيث كان أقل من  5يف املائة لدى كل منهام.
وتبي أ َّن معدل تعاطي املؤثِّرات العقلية أعىل بني النساء
َّ –501
منه بني الرجال يف كل بلد تقريباً يف أمريكا الوسطى والكاريبي،
وفقاً ملا ذكرته لجنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخ ِّدرات
يف تقريرها عن تعاطي املخ ِّدرات يف القارة األمريكية لعام .2019
فعىل سبيل املثال ،كان معدل انتشار تعاطي املهدئات دون وصفات
طبية لدى طالبات املدارس الثانوية يف كوستاريكا وهندوراس
يعادل ضعف مثيله لدى نظرائهن من الذكور تقريباً.
 –502ويف عام  ،2019نرشت حكومة السلفادور نتائج تقريرها
الوطني عن حالة املخ ِّدرات لعام  .2018وجمعت تلك الدراسة
االستقصائية بيانات مستمدة من أفراد من سن  12إىل  65عن أمناط
تعاطيهم املواد الخاضعة للمراقبة .وتشري النتائج إىل حدوث زيادة
يف معدل انتشار تعاطي الق َّنب واملؤثِّرات العقلية يف العام السابق.
 –503وال يزال حجم تعاطي “اإلكستايس” يف أمريكا الوسطى
أدىن من املتوسط العاملي ،إذ يُق َّدر معدل انتشار التعاطي يف
العام السابق بـ  0.2يف املائة ،أي ما يعادل نحو  100 000متعاط
يف أمريكا الوسطى يف عام  .2017وقد أفادت لجنة البلدان األمريكية
ملكافحة تعاطي املخ ِّدرات يف تقريرها عن تعاطي املخ ِّدرات
يف القارة األمريكية لعام  2019بأ َّن معدل تعاطي “اإلكستايس”
يف العام السابق لدى األفراد من سن  12إىل  65بلغ  0.5يف املائة
يف بليز و 0.2يف املائة يف كوستاريكا ،وهو من أعىل املعدالت
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يف أمريكا الوسطى .وغواتيامال والسلفادور هام البلدان الوحيدان
يف أمريكا الوسطى اللذان أبلغا عن تعاطي األمفيتامني بني طالب
املدارس الثانوية .وقد بلغ معدل انتشار التعاطي ولو ملرة واحدة
يف العمر لدى هذين البلدين  0.8يف املائة و 0.7يف املائة عىل التوايل.
وكان البلدان الوحيدان من بلدان الكاريبي اللذان أبلغا عن معدل
انتشار تعاطي “اإلكستايس” يف العام السابق بني عامة السكان هام
بربادوس 0.3 ،يف املائة ،والجمهورية الدومينيكية 0.2 ،يف املائة.
 –504وفيام يتعلق مبعدالت انتشار التعاطي يف العام السابق
بالنسبة لعام  ،2017أشار تقرير املخ ِّدرات العاملي  ،2019الصادر
عن املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،إىل أ َّن معدل انتشار
تعاطي الق َّنب فاق معدالت املخ ِّدرات األخرى يف كل من الكاريبي
( 3.6يف املائة) وأمريكا الوسطى ( 2.9يف املائة) .وكان العقار
التايل للق َّنب ،من حيث معدل انتشار تعاطيه يف أمريكا الوسطى
هو الكوكايني ( 0.66يف املائة) ،وتليه األمفيتامينات ومنشِّ طات
الوصفات الطبية ( 0.21يف املائة) ،و“اإلكستايس” ( 0.17يف املائة).
وظل معدل االنتشار العام لتعاطي األمفيتامينات يف العام السابق
يف بلدان أمريكا الوسطى منخفضاً يف عام  ،2017حيث بلغ نحو
 0.2يف املائة من السكان من سن  15إىل  .64ويف الكاريبي ،كان
الق َّنب العقار األكرث تعاطياً ،وتلته األمفيتامينات ومنشِّ طات
الوصفات الطبية ( 0.87يف املائة) ،والكوكايني ( 0.62يف املائة)،
و“اإلكستايس” ( 0.23يف املائة).
 –505وعىل مدى العقد املايض ،أبلغ ما مجموعه  14بلدا ً وإقليامً
يف أمريكا الالتينية والكاريبي عن  178مادة مختلفة من املؤثِّرات
النفسانية الجديدة تنتمي إىل مجموعات كيميائية متنوعة.
ويف عام  2017وحده ،أبلغت تسع ُة بلدان من أمريكا الالتينية
املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية عن  61مؤثِّرا ً
والكاريبي
َ
نفسانيًّا جديدا ً مختلفاً ،مام يجسد تنوع سوق املؤثِّرات النفسانية
الجديدة .وتشكل املهلوسات الفئة األكرب من حيث عدد املواد
املبلَّغ عنها ،وتليها املنشِّ طات.

أمريكا الشمالية
ما زالت أزمة املؤثِّرات األفيونية تلحق الدمار بحياة األفراد واألرس
والجماعات يف أمريكا الشمالية.
تشهد أمريكا الشمالية توسعا ً يف اتخاذ تدابري إلباحة القنَّب
أو عدم تجريمه ،وتتزايد معدالت بدء تعاطيه واستهالكه فيها.

 –1التطوُّرات الرئيسية
 –506ال تزال أزمة املؤث ِّرات األفيونية يف أمريكا الشاملية تثري
القلق رغم االنخفاض الطفيف يف العدد الكيل للوفيات الناجمة عن
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تعاطي جرعات مفرطة من املخ ِّدرات (استنادا ً إىل البيانات األولية)
املبلَّغ عنها فيام يخص الواليات املتحدة لعام  .2018وعىل الرغم
من أ َّن الوفيات املرتبطة باملؤث ِّرات األفيونية االصطناعية ،مثل
الفنتانيل ،استمرت يف الزيادة يف عام  ،2018فقد تراجعت الوفيات
املرتبطة باملؤث ِّرات األفيونية شبه االصطناعية ،مثل األوكسيكودون.
وقد شهد عام  2019زيادة يف الجهود الجامعية الرامية إىل معالجة
تلويث املخ ِّدرات غري املرشوعة باملؤث ِّرات األفيونية االصطناعية
وخلطها بها ،مبا يف ذلك عن طريق توسيع نطاق التواصل مع
املجتمعات املحلية وتوزيع أدوية عالج الجرعات املفرطة .ووقف
تعاطي املؤث ِّرات األفيونية وضبط الفنتانيل املصنوع بصورة غري
مرشوعة من األهداف املهمة يف مجاالت الصحة والسالمة العمومية
يف جميع البلدان يف هذه املنطقة.
 –507وقد كان الرتفاع معدالت صنع الكوكايني والزيادة الحادة ف
ي معدالت صنع امليثامفيتامني واالتجار به آثار سلبية يف بلدان
أمريكا الشاملية ،مبا يف ذلك الزيادة الواضحة يف تعاطي امليثامفيتامني
يف كندا.
 –508وما زالت اآلثار املدمرة لظاهرة تعاطي مخ ِّدرات متعددة
وعدم كفاية خيارات العالج املتاحة عىل املجتمعات املحلية ملموسة
يف جميع أنحاء الواليات املتحدة.
 –509ويتواصل انتشار إباحة الق َّنب وإلغاء تجرميه يف أمريكا
الشاملية؛ وتعكف السلطات الوطنية بنشاط عىل دراسة ومعالجة
اآلثار املرتتبة عىل تزايد تعاطي الق َّنب عىل صحة السكان،
وال سيام الشباب.

 –2التعاون اإلقليمي
وسعت البلدان الثالثة يف أمريكا الشاملية — أي كندا
َّ –510
واملكسيك والواليات املتحدة — نطاق جهودها الجامعية للتصدي
لألخطار املعقدة التي يشكلها االتِّجار باملخ ِّدرات وتعاطيها،
وبخاصة املؤث ِّرات األفيونية .وتحاول تلك البلدان الثالثة الحد من
العرض غري املرشوع للهريوين وامليثامفيتامني والفنتانيل من خالل
جهود التحري املشرتكة وتدمري املختربات الرسية .وتشمل األولويات
املشرتكة بني تلك البلدان رصد أنشطة االتِّجار بالق َّنب عن كثب
يف أعقاب تطبيق تدابري إباحته.
 –511ويناقش املسؤولون من جميع البلدان يف املنطقة جهود
خفض العرض وتبادل املامرسات الجيدة يف مجال الوقاية من تعاطي
املخ ِّدرات وعالج املتعاطني يف االجتامعات السنوية لحوار بلدان
أمريكا الشاملية حول سياسات املخ ِّدرات .ويشجع هذا املنتدى عىل
تعزيز التعاون اإلقليمي بشأن أزمة املؤث ِّرات األفيونية ،ويساعد
يف تيسري اتخاذ تدابري منسقة للتصدي ملشكلة تزايد الوفيات املتصلة
بتعاطي املؤث ِّرات األفيونية .كام التقى وفدا املكسيك والواليات
املتحدة من أجل بحث تعزيز التعاون بني الدولتني يف إطار االجتامع
الثاين للفريق العامل املعني مبكافحة املنظامت اإلجرامية عرب
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الوطنية ،املعقود يف كارتاخينا ،كولومبيا ،يف حزيران/يونيه .2019
ويعمل هذان البلدان مع كولومبيا ،وهي العضو الثالث يف الفريق
العامل ،عىل وضع اسرتاتيجيات مشرتكة لتفكيك منظامت االت ِّجار
باملخ ِّدرات الكولومبية وعصابات املخ ِّدرات املكسيكية.
 –512وجرى تعزيز جهود األمن اإلقليمي والتعاون االسرتاتيجي
عن طريق مبادرات ثنائية فعالة إلنفاذ القانون ،تشمل املكسيك
والواليات املتحدة ،وحمالت عمومية من أجل إقامة حدود آمنة.
وقد أشارت الواليات املتحدة يف اسرتاتيجيتها الوطنية ملراقبة
املخ ِّدرات إىل قيام املكسيك بزيادة جهودها الرامية إىل إبادة
خشخاش األفيون .وقد تأثرت الجهود الثنائية ملراقبة املخ ِّدرات
والتعاون األمني بني البلدين أيضاً بالبيانات السياسية ولغة الخطاب
حول استخدام الحدود الجنوبية الغربية للواليات املتحدة مم ًّرا
لتهريب املخ ِّدرات ،مثل اإلعالن الرئايس لحالة الطوارئ الوطنية
يف منطقة الحدود الجنوبية للواليات املتحدة ،الذي وقَّعه رئيس
الواليات املتحدة يف  15شباط/فرباير  ،2019كام تأثرت بتلميحات
الواليات املتحدة إىل فرض تعريفات جمركية عىل البضائع
املكسيكية إذا مل ترتاجع معدالت تهريب املخ ِّدرات .ويف وقت
محصنة
الحق ،بدأت حكومة الواليات املتحدة تشييد مرافق
َّ
لتأمني الحدود ووضع حواجز لقطع الدروب الربية املستخدمة
لتهريب املخ ِّدرات من املكسيك إىل الواليات املتحدة.

	–3الترشيعات والسياسات واإلجراءات
الوطنية
مكتب السياسات الوطنية
 –513يف كانون الثاين/يناير  ،2019أصدر
ُ
ملراقبة املخ ِّدرات يف الواليات املتحدة االسرتاتيجي َة الوطنية ملراقبة
املخ ِّدرات ،التي تحظى أزمة املؤث ِّرات األفيونية فيها باألولوية
القصوى .وتدعو االسرتاتيجي ُة الحكوم َة إىل إيالء املزيد من
االهتامم ملعالجة مشكلة الزيادة يف توافر املخ ِّدرات االصطناعية
واالت ِّجار بها .وقد اعتربت االسرتاتيجية أ َّن األزمة املستجدة املتعلقة
بزيادة توافر الكوكايني وتعاطيه يف الواليات املتحدة وكذلك
عمليات صنع الهريوين وامليثامفيتامني غري املرشوعة يف املكسيك
من التحديات الرئيسية التي ينبغي لسلطات الواليات املتحدة
التصدي لها عن طريق توسيع نطاق جهودها الرامية إىل كشف
ورصد الدروب الجوية والبحرية املستخدمة يف تهريب املخ ِّدرات.
 –514وأصدرت املكسيك خطتها للتنمية الوطنية للفرتة
 ،2024–2019التي أقرها مجلس النواب لديها يف حزيران/
يونيه  ،2019وسوف ت ُستخدم يف إعداد ترشيعات متوافقة مع
أهداف التنمية املستدامة .وتتضمن الخطة ،يف القسم الخاص بإعادة
صياغة أساليب مكافحة املخ ِّدرات ،مقرتحاً لوقف تجريم املخ ِّدرات
املحظورة وتعديل األولويات ،من خالل إصالح السياسات املتعلقة
باملخ ِّدرات ،عىل أساس توسيع نطاق العالج من إدمان املخ ِّدرات.
ووفقاً للخطة ،سوف تتخىل الدولة عن حقها يف مكافحة إدمان
املخ ِّدرات بحظر مواد اإلدمان ،وتستعيض عن الحظر بتخصيص

مواردها لعالج املرتهنني للمخ ِّدرات من خالل برامج توفر خدمات
املتابعة الرسيرية والوصفات الطبية يف إطار نظم للعالج الشخيص
من اإلدمان تحت اإلرشاف الطبي .ومتاشياً مع هذا النهج الجديد
الذي يركز عىل العالج ،سوف تستند السياسة الوطنية بشأن
املخ ِّدرات عىل برامج لتدعيم الصحة العمومية والوقاية والحد من
األرضار املرتبطة باملخ ِّدرات ،وكذلك ردع أنشطة إنتاج املخ ِّدرات
واالت ِّجار بها وتوزيعها بطريقة غري مرشوعة ،وسوف تُطبق وفقاً
لالسرتاتيجية الوطنية لألمن العام.
 –515وقد دعا ممثل املكسيك يف كلمة له يف آذار/مارس ،2019
أثناء الدورة الثانية والستني للجنة املخ ِّدرات ،إىل عدم قرص
االهتامم عىل املسائل املتعلقة بالعدالة الجنائية ،بل توسيع نطاقه
ليشمل أيضاً املسائل االجتامعية ،مبا يف ذلك تعزيز ثقافة الوقاية
والصحة العمومية وحقوق الضحايا والفئات املعرضة للخطر.
ووفَّر إطالق االسرتاتيجية الوطنية الجديدة ملكافحة اإلدمان،
املسامة “معاً من أجل السالم” ،خطة تركز عىل حامية األطفال
واملراهقني ،مع تفادي وصم متعاطي مواد اإلدمان وتجرميهم
والتمييز ضدهم ،وال سيام من خالل التعامل مع املشكلة من منظور
يراعي االعتبارات الجنسانية وحقوق اإلنسان .وتقوم االسرتاتيجية
عىل أربع ركائز هي :التعليم ،والرفاه ،والثقافة ،واالتصال.
 –516ويف املكسيك ،عقد مجلس الشيوخ جلسات استامع علنية
يف الفرتة من آب/أغسطس إىل ترشين الثاين/نوفمرب  2019لرسم
خطط إلباحة وتنظيم االستعامل غري الطبي للق َّنب .وكان الغرض
من ذلك ،وفقاً ملا أوضحه املوقع الشبيك املعد لتقديم معلومات
بشأن جلسات االستامع املذكورة ،هو يف التعامل مع مسألة تنظيم
الق َّنب بطريقة شفافة ومبا يتامىش مع التغريات يف السياسات
والترشيعات املتعلقة بالق َّنب يف بلدان مثل أوروغواي وكندا.
 –517ويف كندا ،رشعت وزارة الصحة الكندية ،بعد دخول
قانون الق َّنب حيز النفاذ يف عام  ،2018يف تنفيذ مشاريع لتثقيف
الجمهور والتوعية بشأن الق َّنب يف إطار برنامجها املعني مبكافحة
تعاطي املخ ِّدرات واإلدمان .وشملت املبادرات حمالت للتوعية
باآلثار الصحية لتعاطي الق َّنب أثناء الحمل وتوجيه الرسائل عرب
وسائط التواصل االجتامعي إلحاطة املواطنني الكنديني الذين
ترتاوح أعامرهم بني  13و 24عاماً مبخاطر قيادة السيارات تحت
تأثري املخ ِّدرات .وقد أقر الربملان الكندي مرشوع القانون C–93
يف حزيران/يونيه عام  ،2019الذي يسمح للمواطنني الكنديني،
الذين سبق أن أدينوا بتهمة حيازة الق َّنب فقط ،بالتامس العفو
عنهم ويخفِّض العوائق التي تحول دون إعادة إدماجهم عن
طريق إتاحة فرص العمل لهم ومتكينهم من االستفادة من الربامج
التعليمية وخدمات اإلسكان.
 –518ويف حزيران/يونيه  ،2019أعلنت حكومة كندا عن تعديالت
عىل اللوائح التنظيمية الخاصة بالق َّنب لتنظيم إنتاج وبيع منتجات
الق َّنب الصالحة لألكل ومستخلصات الق َّنب وبعض التطبيقات
املوضعية .وهذه التعديالت ،التي دخلت حيز النفاذ يف ترشين
األول/أكتوبر  ،2019هي محاولة إلزاحة السوق غري املرشوعة

الفصل الثالث -تحليل الوضع العاليم

ملنتجات الق َّنب يف البلد مع وضع تدابري تنظيمية يف الوقت نفسه
ملعالجة املخاطر الصحية وتعزيز الضامنات .وتدعو لوائح إنتاج
الق َّنب إىل تغليف املنتجات بأغلفة صامء ال تغري الشباب باإلقبال
عليها ومتينة مبا يكفي ملنع األطفال من فتحها .وإضاف ًة إىل ذلك،
يجب أال تحتوي أي عبوة من عبوات الق َّنب الصالح لألكل عىل أكرث
من عرشة مليغرامات من الترتاهيدروكانابينول.
 –519ويف الواليات املتحدة ،ستسمح والية إلينوي ،اعتبارا ً من
 1كانون الثاين/يناير  ،2020ببيع الق َّنب واستعامله لألغراض غري
الطبية لألشخاص الذين تجاوزوا الحادية والعرشين ،مع وضع قيود
عىل الكميات املسموح بحيازتها .وأقرت الجمعية العامة لوالية
إلينوي مرشوع قانون تنظيم الق َّنب وعائداته الرضيبية ،ووقَّعه
حاكم الوالية ليصبح قانوناً رسم ًّيا يف  25حزيران/يونيه .2019
رشعون عىل إجراءات إضافية إللغاء
ويف والية نيويورك ،اتفق امل ِّ
تجريم حيازة الق َّنب ،بحيث تُعا َمل حيازة الق َّنب بكمية ال يزيد
وزنها عىل أوقيتني ( 56.7غراماً) باعتبارها مخالفة مدنية وليست
جرمية .ويف متوز/يوليه  ،2019أقرت والية هاواي ترشيعاً يبيح
حيازة كمية ال تزيد عىل ثالثة غرامات من الق َّنب .ويف جميع
الواليات الثالث ،سوف ت ُشطب السوابق الجنائية ذات الصلة من
السجالت الجنائية بأثر رجعي ،وسوف تدرج إلينوي يف برنامجها
عنارص تتعلق بالعدالة االجتامعية والتنمية املجتمعية.
 –520ويف الواليات املتحدة ،صدر قانون تحسني الزراعة
لعام  2018بعد التوقيع عليه يف كانون األول/ديسمرب  ،2018وع َّدلت
أحكامه قانون املواد الخاضعة للمراقبة ُليفع من الجدول األول
الق َّنب املستخدم يف الصناعة (“الق َّنب الصناعي”) ( ،)hempالذي
ع َّرفه بأنَّه ق َّنب ال يزيد فيه تركيز مادة دلتا––9ترتاهيدروكانابينول
عىل  0.3يف املائة .ومبوجب القانون االتحادي ،يستمر خضوع
الكانابيديول للمراقبة يف إطار الجدول األول .و َرفْ ُع الق َّنب الصناعي
من الجدول األول هو من قبيل إعادة تصنيف للق َّنب وسوف يخضع
تنظيم منتجات الق َّنب الصناعي الزراعية للوائح وزارة الزراعة.
 –521وقد ألغت مدينتان يف الواليات املتحدة تجريم استعامل
وحيازة الفطريات ،التي تحتوي عىل مادة السيلوسيبني ،وهام:
أوكالند يف والية كاليفورنيا ،ودنفر يف والية كولورادو .والسيلوسيبني
ُم َركَّب من فئة املهلوسات يخضع للمراقبة يف إطار الجدول األول
من اتفاقية سنة  .1971وقد حظي القانون الصادر يف دنفر بتأييد
 50.5يف املائة من الناخبني؛ وهو يدعو املسؤولني يف املدينة إىل
عدم إعطاء األولوية لتطبيق العقوبات الجنائية عىل استعامل
فطريات السيلوسيبني وحيازتها بصفة شخصية لألشخاص الذين
تتجاوز أعامرهم  21عاماً .ويف أوكالند ،ص َّوت مجلس املدينة عىل
عدم تجريم تلك املادة .وعىل الصعيد الوطني ،يخضع السيلوسيبني
للمراقبة يف إطار الجدول األول من قانون املواد الخاضعة للمراقبة.
كام أ َّن السيلوسيبني ما زال خاضعاً للمراقبة يف إطار الجدول األول
يف كل من قانون كاليفورنيا املوحد للمواد الخاضعة للمراقبة
وقانون كولورادو املوحد للمواد الخاضعة للمراقبة لعام .2013
وملا كان تطبيق القانون الجنايئ يف الواليات املتحدة هو من
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مسؤوليات الحكومة االتحادية وحكومات الواليات ال البلديات،
فإ َّن التطبيق الفعيل لإلجراءات التي اتخذتها هاتان املدينتان
سوف يظل قارصا ً عىل كيفية تعامل الرشطة فيهام مع هذه املادة.
أما حيازة السيلوسيبني واستعامله فسوف يظالن فعلني مج َّرمني
يف كلتا الواليتني القضائيتني.
 –522ويف إطار الجهود الوطنية الرامية إىل مكافحة أزمة املؤث ِّرات
األفيونية ،توصلت وزارة العدل يف الواليات املتحدة إىل اتفاق
يف عام  2019مع رشكة للسلع االستهالكية وافقت الرشكة مبقتضاه
عىل دفع مبلغ  1.4مليار دوالر لتسوية الدعاوى املحتملة بشأن
مسؤوليتها الجنائية واملدنية املتعلقة بأنشطتها يف تسويق مادة
السوبوكسون املستخدمة يف عالج إدمان املؤث ِّرات األفيونية ،والتي
ترتب عليها تقديم مطالبات زائفة إىل برامج حكومية .وكان من
بني الترصفات ،التي زُعم أ َّن إحدى الرشكات الفرعية قامت بها،
وصف مؤث ِّرات أفيونية لعدد من املرىض يفوق العدد املسموح
به يف القانون بجرعات عالية عىل نحو مستهرت .وتوصلت والية
أوكالهوما أيضاً إىل تسوية تاريخية مع رشكة للمستحرضات
الصيدالنية بسبب دورها يف التسويق بشدة ملادة األوكسيكونتني
وتأجيج أزمة املؤث ِّرات األفيونية .وهناك العديد من الدعاوى
القضائية املنظورة يف الواليات املتحدة بشأن رشكات تصنع
عقاقري الوصفات الطبية األفيونية ،وذلك يف إطار السعي إىل توقيع
عقوبات قانونية عىل األشخاص املسؤولني عن كرثة الوفيات (نحو
 218 000حالة وفاة) بسبب جرعات مفرطة متصلة بعقاقري
الوصفات الطبية األفيونية يف ذلك البلد يف الفرتة .2017–1999
ويف آب/أغسطس  ،2019أمر قاض يف والية أوكالهوما رشكة كبرية
للمستحرضات الصيدالنية بدفع  572مليون دوالر بسبب دورها
يف تأجيج أزمة املؤث ِّرات األفيونية.
 –523ويف أيار/مايو  ،2019اعتمدت حكومة كندا نهجاً استباق ًّيا
ملعالجة مشكلة انتشار املواد الكيميائية ،التي تشرتك يف تركيبها
الكيميايئ مع املواد الكيميائية الخاضعة للمراقبة ،عن طريق
إدخال تعديالت عىل لوائحها الخاصة مبراقبة السالئف .وأُخضعت
للمراقبة الوطنية ثالث مواد من سالئف الفنتانيل ونظائره،
مبا يف ذلك مشتقاتها ونظائرها وأمالح مشتقاتها ونظائرها.
ويف الوقت نفسهُ ،و ِّس َع نطاق املراقبة بطريقة مامثلة فيام يخص
عدة سالئف مدرجة بالفعل يف الجداول ذات الصلة من قانون
املخ ِّدرات واملواد الخاضعة للمراقبة يف كندا.

 –4الزراعة واإلنتاج والصنع واالتِّجار
 –524مام يؤ ِّجج أزمات تعاطي املخ ِّدرات والجرعات املفرطة
يف أمريكا الشاملية عمليات االتِّجار باملخ ِّدرات عرب اإلنرتنت
باستخدام شبكات ُمخْفية للهوية .واعتربت السلطات أ َّن استخدام
العمالت املشفرة من التحديات الرئيسية التي تواجهها األجهزة
املعنية مبكافحة إخفاء الهوية ومنع استخدام العمالت االفرتاضية
يف غسل األموال ومالحقة املتَّجرين باملخ ِّدرات .وتتصدى سلطات
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الواليات املتحدة لعمليات بيع املخ ِّدرات غري املرشوعة عرب اإلنرتنت
بتدابري مشرتكة بني األجهزة املعنية وجهود حكومية شاملة .فعىل
سبيل املثال ،شكلت وزارة العدل الفريق املشرتك املعني مبكافحة
جرائم االتجار باملؤث ِّرات األفيونية عىل الشبكة الخفية (الداركنت)،
الذي أغلق ،بالتعاون مع عدة أجهزة اتحادية ورشكاء محليني
إلنفاذ القانون 50 ،حساباً عىل الشبكة الخفية ،وقاد إىل القبض عىل
 61شخصاً يف إطار عملية  .SaboTorويف آذار/مارس  ،2019كان
هناك  30تحقيقاً جارياً يف كندا فيام يخص االتِّجار باملخ ِّدرات عرب
املنسقة والرسية إىل اخرتاق
اإلنرتنت .وأدت جهود إنفاذ القانون َّ
شبكات عاملة عىل الشبكة الخفية والقبض عىل البائعني.

األفيونية االصطناعية بطريقة غري مرشوعة .وخالل العام املايض،
شكلت عملية “ ،”Synthetic Opioid Surgeالتي اضطلعت بها
وزارة العدل ،نقطة تحول يف الجهود الرامية إىل مكافحة املؤث ِّرات
األفيونية االصطناعية ،حيث استهدفت املناطق املحلية التي ترتفع
فيها معدالت الجرعات املفرطة املميتة .ويف بداية عام ،2019
ضبط موظفو إدارة الجامرك وحامية الحدود يف الواليات املتحدة
ما قيمته نحو  4.6ماليني دوالر من الفنتانيل وامليثامفيتامني يف والية
أريزونا .وشملت املضبوطات نحو  115كيلوغراماً من الفنتانيل،
مبا يجعلها أكرب ضبطية من الفنتانيل يف تاريخ إدارة الجامرك
وحامية الحدود يف الواليات املتحدة.

 –525وقد شهد توافر الكوكايني والطلب عليه زيادة يف كندا
والواليات املتحدة .ووفق ما جاء يف التقييم الوطني لخطر
املخ ِّدرات لعام 2018 National Drug Threat( 2018
 ،)Assessmentالذي أعدته إدارة مكافحة املخ ِّدرات يف الواليات
املتحدة ،فإ َّن الزيادة يف زراعة شجرية الكوكا بصورة غري مرشوعة
يف كولومبيا قد أدت إىل عودة ظهور خطر الكوكايني .ويف حزيران/
يونيه  ،2019أسفرت عملية مشرتكة بني إدارة الجامرك وحامية
الحدود وإدارة تحقيقات األمن الوطني يف الواليات املتحدة
عن ضبط نحو  20ط ًّنا من الكوكايني ،ت ُق َّدر قيمتها ،حسب سعر
الشارع ،بنحو  1.3مليار دوالر ،عىل منت سفينة شحن يف فيالدلفيا.
وقد كانت تلك أكرب ضبطية من الكوكايني يف تاريخ إدارة الجامرك
وحامية الحدود يف الواليات املتحدة.

 –529واضطلعت السلطات الكندية بدور محوري يف تسليم
املشتبه فيهم وتوفري األدلة أثناء التحريات والتحقيقات ،التي أجرتها
الواليات املتحدة عىل نطاق عابر للحدود ،يف حاالت متعلقة بتهريب
الفنتانيل .وأفادت كندا بأنَّها نفذت  16 180ضبطية ملخ ِّدرات عند
حدودها يف الفرتة  ،2018–2017منها  438ضبطية ملؤث ِّرات أفيونية.
وساعد عىل ذلك توسيع نطاق السلطات املمنوحة ملوظفي الحدود
الكنديني يف عام  ،2017مبا أتاح لهم تفتيش الطرود الربيدية ،من
أي وزن ،يف حال االشتباه يف احتوائها عىل مخ ِّدرات غري مرشوعة،
وال سيام الفنتانيليات .وكان عليهم قبل ذلك الحصول عىل إذن خاص
من أجل تفتيش أي رسالة يقل وزنها عن  30غراماً .ولكن ال تزال
بلدان كثرية يف العامل ال تأذن بتفتيش رسائل الربيد الدويل من أي
وزن ،مام يسمح لشحنات الفنتانيل النقي أو املخ ِّدرات األخرى
املقسمة عىل رسائل صغرية متعددة باإلفالت من مراقبة الحدود أو
يتسبب يف التخلص منها دون فتحها أو إجراء املزيد من التحقيقات.

 –526وما زال الهريوين متاحاً بسهولة يف جميع أنحاء الواليات
املتحدة ،وزاد عدد الجامعات اإلجرامية املنظمة يف كندا العاملة
يف السوق غري املرشوعة للهريوين زيادة كبرية يف العام املايض.
ووفقاً ملا ذكره مكتب السياسات الوطنية ملراقبة املخ ِّدرات
يف الواليات املتحدة ،ال تزال املكسيك املو ِّرد الرئييس للهريوين إىل
الواليات املتحدة .ويف عام  ،2019نُ ِّفذَت عمليات متعددة واسعة
النطاق يف الواليات املتحدة ملكافحة االت ِّجار بالهريوين .ويف الربع
األول من عام  ،2019أفادت السلطات املكسيكية مبعلومات
عن  16حالة متعلقة باكتشاف كميات من الفنتانيل ،وأوقفت خالل
بعضها شحنات من الفنتانيل كانت مرسلة يف شكل أقراص إىل
الواليات املتحدة عن طريق رشكات توصيل.
 –527وقد أُفرج عن قسط كبري من املعلومات االستخبارية بشأن
أنشطة االت ِّجار باملخ ِّدرات التي تضطلع بها عصابة سينالوا — وهي
جامعة إجرامية منظمة مقرها املكسيك — وقدمت كدليل إثبات
يف عام  2019أثناء محاكمة أحد رؤوسها املدبرة .وأدين أحد قادة
عملياتها الرئيسية لتهريب املخ ِّدرات ،وكان مسؤوالً عن تهريب
كميات هائلة من الكوكايني والهريوين وامليثامفيتامني والق َّنب
إىل كندا والواليات املتحدة منذ عام  .1984وقد استمدت األدلة
الرئيسية املقدمة أثناء املحاكمة من خالل تحريات متعددة والتعاون
حكومتي املكسيك والواليات املتحدة يف إطار رشاكة وثيقة.
بني
ْ

 –528واضطلعت أجهزة إنفاذ القانون يف جميع أنحاء الواليات
املتحدة بعمليات تستهدف شبكات توريد وتوزيع املؤث ِّرات

 –530ويف الواليات املتحدة ،زاد عدد املتجرين بالفنتانيل
مبا يزيد عىل  4 700يف املائة منذ عام  .2014ووفقاً لهيئة األحكام
القضائية يف الواليات املتحدة ،ارتفع متوسط أحكام السجن املوقَّعة
عىل املتجرين بالفنتانيل إىل  74شهرا ً يف عام  2018من  66شهرا ً
يف عام  .2016وقد أُثريت تساؤالت يف جميع أنحاء املنطقة حول
كيفية تحديد العقوبة املناسبة يف جرائم االتِّجار بالفنتانيل التي
تنطوي عىل وفاة.
 –531ويف الواليات املتحدة ،يبدو أ َّن الفروق يف سعر الق َّنب
بني مختلف الواليات تزيد من مخاطر التهريب بني الواليات.
ويف كاليفورنيا ،أعلن حاكم الوالية إعادة نرش قوات الحرس الوطني
يف عام  2019ألسباب منها تعزيز جهود أجهزة إنفاذ القانون الرامية
إىل مكافحة مزارع ومتاجر الق َّنب غري املرشوعة وغري املرخَّص بها.
ووفقاً ملا ذكره الحاكم ،فإ َّن مثة شواغل رئيسية إزاء تزايد الق َّنب
غري املق َّنن ووجود تكتالت عصابية متارس نشاطها مبعزل عن سوق
الق َّنب املنظَّمة وتزرع نبتة الق َّنب بصورة غري مرشوعة عىل األرايض
العمومية .وقد يكون استخدام الطائرات التجارية لتهريب الق َّنب
هو أيضاً يف ازدياد ،رمبا بسبب إباحة الق َّنب يف بعض الواليات وتزايد
نقل الق َّنب بني الواليات بواسطة املستهلكني .ويف كندا ،توجد أيضاً
فروق كبرية يف سعر الق َّنب بني املقاطعات ،وهناك ما يشري إىل أ َّن
املتعاطني ميكن أن يدفعوا لرشاء الق َّنب من السوق املرشوعة مثناً
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أعىل بكثري من سعره يف السوق غري املرشوعة .وتتوىل هيئة اإلحصاء
الكندية جمع البيانات املقدمة من مصادر مجهولة الهوية من
مختلف أنحاء البلد بشأن السعر الذي يدفعه املتعاطون لقاء الق َّنب
املجفف ،وكذلك التقديرات عن مدى انتشار تعاطي الق َّنب.
 –532ويشهد صنع امليثامفيتامني واملخ ِّدرات االصطناعية واالت ِّجار
بهام عىل نحو غري مرشوع زيادة يف كندا والواليات املتحدة حيث
تضلع الجامعات اإلجرامية املنظمة يف االت ِّجار بعقاقري متنوعة،
وتنخرط يف عمليات لغسل األموال املتأتية من االتِّجار باملخ ِّدرات.
ووفقاً للمعلومات التي تلقتها الهيئة من الواليات املتحدة،
ال يزال امليثامفيتامني ،يف شكليه الصلب (البلوري) والسائل،
يُه َّرب إىل الواليات املتحدة ،حيث يُح َّول إىل الشكل البلوري يف
مختربات خاصة للتحويل .ويف الفرتة من ترشين األول/أكتوبر 2018
إىل حزيران/يونيه  ،2019ضبطت إدارة الجامرك وحامية الحدود
يف الواليات املتحدة أكرث من  21ط ًّنا من امليثامفيتامني .وأُشري إىل
أ َّن عدد املؤث ِّرات النفسانية الجديدة ما زال آخذا ً يف التزايد وأ َّن
تجريب استعامل مواد غري خاضعة للضوابط التنظيمية يجابه
السلطات الوطنية بتحديات كبرية ،ويف هذا الصدد ،أفادت كندا
بأ َّن أنشطة االتِّجار بامليثامفيتامني وصنعه تشكل محور العديد
من تحقيقاتها املتعلقة بأعامل الجرمية املنظمة وعمليات االتجار
مبخ ِّدرات متعددة .ويجري تعزيز الجهود املبذولة يف جميع أنحاء
أمريكا الشاملية لتنظيم أو حظر عمليات استرياد وحيازة وبيع
األجهزة واملعدات التي يُعرف أنَّها ت ُستخدم يف الصنع غري املرشوع
للمواد الخاضعة للمراقبة ،مثل آالت صنع األقراص.
 –533ويف املكسيك ،سوف يحرص املركز الوطني للتخطيط
والتحليل واملعلومات يف مجال مكافحة الجرمية عىل أن تكون
سياسات مراقبة املخ ِّدرات واسرتاتيجيات وبرامج الوقاية من
تعاطي املخ ِّدرات ،مبا يف ذلك برامج توصيف خصائص املخ ِّدرات،
مستندة إىل أدلة علمية .والهدف من برنامج التوصيف ذلك هو
اكتساب القدرة عىل التعرف عىل الخصائص الكيميائية ملواد
الفنتانيل والهريوين وامليثامفيتامني والكوكايني ،لتسهيل التعرف
عىل تركيب العينات ،مبا يف ذلك الرتكيز وعوامل التخفيف واملواد
املستعملة يف الغش ،ومن ث َّم تحديد املواد غري الخاضعة للمراقبة
الدولية وطرائق اإلنتاج والنامذج الجديدة للمراقبة.
 –534وميكن االطالع عىل تحليل تفصييل ملراقبة السالئف واملواد
الكيميائية التي يكرث استعاملها يف الصنع غري املرشوع للمخ ِّدرات
واملؤث ِّرات العقلية يف املنطقة يف تقرير الهيئة لعام  2019عن تنفيذ
املادة  12من اتفاقية سنة .1988

 –5الوقاية والعالج
 –535أصبح تزايد تعاطي امليثامفيتامني يف جميع أنحاء أمريكا
الشاملية من شواغل الصحة العمومية الرئيسية .ففي بعض أنحاء
املنطقة ،بات إدمان امليثامفيتامني خطرا ً جديدا ً يثري تحديات
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جديدة يف مجا ْيل الوقاية والعالج ،من قبيل تعاطي امليثامفيتامني
مع املؤث ِّرات األفيونية أو الكوكايني عىل نحو متزامن .والحظت
حكومة كندا ،عىل سبيل املثال ،أ َّن التعاطي اإلشكايل للميثامفيتامني
يف بعض املقاطعات واملجتمعات املحلية املحرومة من الخدمات
الكافية يشكل خطرا ً جديدا ً يتطلب الكشف والتدخل املبكريْن،
مبا يف ذلك وضع مناذج جديدة للرعاية .ويف أيار /مايو  ،2019بدأت
حملة وطنية عرب وسائط التواصل االجتامعي يف إطار الربنامج
الكندي للتصدي املتكامل للجرمية املنظمة ،لتوعية املواطنني الكنديني
بالدور الذي تؤديه عصابات الدراجات النارية الخارجة عىل القانون
يف االتِّجار باملخ ِّدرات ومامرسة األنشطة غري املرشوعة للجرمية
املنظمة .ووفقاً ملا أفادت به رشطة الخيالة امللكية الكندية ،فإ َّن تلك
العصابات لديها شبكات توزيع غري مرشوعة واسعة النطاق يبدو أنَّها
مرتبطة بأكرث من نصف الجامعات اإلجرامية املنظمة يف كندا.
 –536وقد أشارت الواليات املتحدة يف اسرتاتيجيتها الوطنية
ملراقبة املخ ِّدرات إىل وجود حاجة لتوسيع نطاق القدرة العالجية
يف البلد وتشجيع من يحتاجون إىل العالج من إدمان املخ ِّدرات
عىل التامس الرعاية .ففي عام  ،2017بلغ عدد املواطنني األمريكيني
الذين كانوا بحاجة إىل خدمات العالج والتعايف  20.7مليون
يتلق منهم أي نوع من العالج سوى أربعة ماليني
شخص ،ولكن مل َّ
شخص ،منهم  2.5مليون شخص فقط حصلوا عىل العالج يف مراكز
متخصصة .وعالوة عىل ذلك ،زاد عدد األشخاص ،الذين يعالجون
من إدمان املؤث ِّرات األفيونية باالستعانة بأدوية مساعدة عىل كبح
أعراض االنسحاب واالشتهاء للمخ ِّدرات (العالج املدعوم باألدوية
املساعدة) ،يف مراكز صحية متولها إدارة املوارد والخدمات الصحية
بنسبة  142يف املائة يف الفرتة  ،2018–2016وزاد عدد املرىض
الذين يتلقون البوبرينورفني ،وهو مادة شائعة االستخدام يف العالج
املدعوم باألدوية املساعدة ،بنسبة  28يف املائة منذ عام .2017
 –537وتضطلع الواليات املتحدة بدور رائد يف تقديم الدعم
للرشكاء الدوليني يف وضع برامج للوقاية من تعاطي املخ ِّدرات
وعالج املرتهنني لها .وتشجع الهيئة الواليات املتحدة عىل االضطالع
بربامج عىل الصعيد الوطني تسد الفجوة العالجية لديها ،مبا يشمل
توفري خيارات للعالج اإلبدايل باملؤث ِّرات األفيونية ملن يحتاجونه
من سكانها إذا كان مفيدا ً لهم.
 –538ويف إطار الجهود املبذولة يف الواليات املتحدة للقضاء املربم
عىل مشاكل الصحة العمومية ذات الصلة بأزمة املؤث ِّرات األفيونية،
تدعم معاهد الصحة الوطنية بحوثاً تسعى إىل توفري خدمات جيدة
لعالج االضطرابات الناشئة عن تعاطي املؤث ِّرات األفيونية يف أوساط
املحتجزين يف مرافق العدالة الجنائية .وسوف تتوىل مبادرات،
مثل شبكة املبتكرات العالجية ملشاكل املؤث ِّرات األفيونية يف أوساط
املحتجزين يف مرافق العدالة ،تلبية االحتياجات املطلوبة من العالج
والخدمات ذات الصلة يف مجموعة واسعة من مرافق العدالة
الجنائية ،مبا يشمل الحاجة إىل التوسع يف توفري خدمات العالج
املدعوم باألدوية املساعدة .كام بُدئ يف تنفيذ برامج يف مجاالت
الصحة والسالمة العمومية للتصدي ملشكلة تزايد عدد الوفيات
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بسبب الجرعات املفرطة من املخ ِّدرات التي تشمل الكوكايني،
والتي تعزى أساساً إىل التعاطي املتزامن للمؤث ِّرات األفيونية
االصطناعية .وقد استحدثت وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية
يف الواليات املتحدة مبادرات خالل السنة املاضية ملساعدة املواطنني
األمريكيني من ضحايا أزمة املؤث ِّرات األفيونية .فعىل سبيل املثال،
ُصمم مركز االبتكار التابع لربنامجي “مديكري” و“مديكيد” مبادرات
من قبيل منوذج الرعاية املتكاملة لألطفال ومنوذج إساءة استعامل
املؤث ِّرات األفيونية بني األمهات ،لتحسني الرعاية املقدمة إىل
أفراد الفئات الضعيفة ،وخصوصاً ضحايا أزمة املؤث ِّرات األفيونية.
وتسعى املبادرات أيضاً إىل تحسني نوعية الرعاية املقدمة وتقليل
نفقاتها بالنسبة إىل املستفيدين.
 –539وتعمل كندا والواليات املتحدة بخطى نشطة عىل تنفيذ
مشاريع لضامن العرض اآلمن للمؤث ِّرات األفيونية املوصوفة طب ًّيا،
مع الوقاية من تعاطي الجرعات املفرطة عن طريق التشجيع عىل
التخلص من جميع األدوية املرصوفة بوصفات طبية بعد انتهاء
الحاجة إىل استخدامها .وحسبام أفادت به حكومة كندا ،بلغ معدل
الوفيات اليومية بسبب الجرعات املفرطة من املؤث ِّرات األفيونية
نحو  11حالة يف عام  ،2017وسيكون هناك أكرث من  4 000حالة
وفاة مرتبطة باملؤث ِّرات األفيونية يف كندا يف عام  .2019وستوفر
امليزانية الوطنية لعام  2019والتمويل اإلضايف أكرث من  100مليون
دوالر كندي للمساعدة عىل تيسري الحصول عىل إمدادات آمنة من
املؤث ِّرات األفيونية بوصفات طبية ،وزيادة فرص الحصول عىل عقار
النالوكسون املضاد للجرعات املفرطة ،والتخفيف من آثار العرض غري
املرشوع للمخ ِّدرات ،والتصدي ملشكلة تزايد تعاطي امليثامفيتامينات.
وقد قوبلت موافقة إدارة األغذية والعقاقري يف الواليات املتحدة
عىل عقاقري وصفات طبية جديدة من املؤث ِّرات األفيونية ،مثل عقار
“دسوفيا” ،الذي تعادل قوة مفعوله عرشة أضعاف مفعول الفنتانيل،
مبناشدات من أجل التقييم الجاد ملخاطر ترسيبها وإساءة استعاملها.
 –540وذكر املركز الوطني لإلحصاءات الصحية يف الواليات املتحدة،
يف صحيفة الوقائع املنشورة يف شباط/فرباير  ،2019أ َّن كرثة الوفيات
الناتجة عن تعاطي جرعات مفرطة من املخ ِّدرات باتت عبئاً ثقيالً
يهدد بشكل متزايد الصحة العمومية يف الواليات املتحدة ،حيث
ارتفع معدل الوفيات املس َّوى حسب العمر بسبب الجرعات املفرطة
يف عام  2017بنسبة  9.6يف املائة عام كان عليه يف عام  ،2016وأ َّن
معدل الوفيات الناجمة عن الجرعات املفرطة التي تشمل املؤث ِّرات
األفيونية االصطناعية عدا امليثادون زاد يف املتوسط بنسبة  71يف املائة
سنويًّا يف الفرتة  .2017–2013ويف عام  ،2017بلغ عدد حاالت الوفاة
الناتجة عن جرعات مفرطة من املخ ِّدرات  70 237حالة.
 –541ويف عام  ،2019افتتحت إدارة اإلصالحيات يف كندا موقعاً
للوقاية من تعاطي الجرعات املفرطة يف سجن اتحادي يف مقاطعة
املتحصل عليها
ألربتا ميكن فيه للنزالء أن يستهلكوا بأمان موادهم
َّ
ذاتيًّا ،ولكن املكان غري مزود ،حسبام ورد ،مبنفذ لرصف اإلبر واملحاقن.

 –542ويف املكسيك ،أشارت اللجنة الوطنية ملكافحة اإلدمان إىل أ َّن
األولوية الوطنية تكمن يف حامية األطفال واملراهقني من تعاطي

املخ ِّدرات ،وكذلك تدريب األرس واملدرسني عىل أساليب الوقاية من
تعاطي املخ ِّدرات .ويركز تقرير اللجنة عن حالة تعاطي املخ ِّدرات يف
املكسيك لعام  2019عىل خفض الطلب ،حيث ورد أ َّن معدل انتشار
التعاطي بالنسبة ألي عقار يف العام السابق بلغ  2.9يف املائة ،وأ َّن
معدل انتشار التعاطي ولو ملرة واحدة يف العمر بلغ  10.3يف املائة.
ووفقاً لذلك التقرير ،بلغ عدد حاالت العالج من تعاطي املخ ِّدرات
غري املرشوعة  92 479حالة يف عام  ،2018وكان من بني من تلقوا
العالج  11 840امرأ ًة و 32 615متعاطياً للمنشِّ طات األمفيتامينية.
 –543ويف عام  ،2019نرش املعهد الوطني للطب النفيس يف
املكسيك تقريرا ً عن مدى انتشار استهالك الكوكايني بني رواد
املراكز العالجية يف املدن الحدودية التالية :تيخوانا وسان لويس
ريو كولورادو ومدينة خواريس .وتظهر نتائج الدراسة أ َّن أكرث من
 56يف املائة من املجيبني قد أفادوا شخص ًّيا بأنَّهم ال يحقنون أي عقار
سوى الهريوين وأ َّن أكرث من  32يف املائة يتعاطونه مع امليثامفيتامني
البلَّوري و 5.4يف املائة مع الكوكايني .وأفاد معظم املجيبني بأنَّهم
ال يتعاطون الفنتانيل وليسوا عىل دراية به .وهذه هي الدراسة
األوىل التي تحدد مدى االرتباط الوثيق بني تعاطي الهريوين يف مدن
الحدود املكسيكية القريبة من الواليات املتحدة ومخاطر الجرعات
املفرطة املميتة وغري املميتة .وهي تسلط الضوء أيضاً عىل معدالت
اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية والتهاب الكبد الوبايئ  Cبني
متعاطي الهريوين.
 –544وأعلنت حكومة كندا يف عام  2019عن تقديم متويل كبري
من أجل تحسني فهم وقْع أزمة املؤث ِّرات األفيونية واألرضار
املرتبطة باستهالك مواد اإلدمان عىل مجتمعات الشعوب األصلية،
التي تتأثر بصورة غري متناسبة بتلك املشاكل .وتتمحور أهداف
املشاريع الجديدة حول سد الثغرات يف البيانات ،وتحديد كيفية
تلبية االحتياجات من الوقاية والعالج ،وتقييم آثار أزمة املؤث ِّرات
األفيونية عىل مجتمعات ما يعرف باسم “األمم األوىل” و“امليتي”
و“اإلنويت” ،استنادا ً إىل أدلة ونُ ُهج مالمئة ثقافيًّا.

 –545ويف جميع أنحاء أمريكا الشاملية ،بات الق َّنب متوافرا ً
بصورة متزايدة وأخذ تعاطيه يف االنتشار .ووفقاً لتقارير املعهد
الوطني لبحوث تعاطي املخ ِّدرات ،يُق َّدر أ َّن نحو ثالثة ماليني شخص
يف الواليات املتحدة ج َّربوا تعاطي الق َّنب ألول مرة يف عام .2017
ويف آب /أغسطس  ،2019أصدر رئيس جهاز الصحة العمومية
يف الواليات املتحدة فتوى طبية يحث فيها الشباب والحوامل عىل
االمتناع عن تعاطي الق َّنب .ووفقاً لفتواه املذكورة“ ،ال توجد
أي كمية” من الق َّنب يُعرف أن تعاطيها آمن أثناء فرتات الحمل
أو سنوات املراهقة .وتتضمن الفتوى بيانات مستمدة من الدراسة
االستقصائية الوطنية بشأن تعاطي املخ ِّدرات والصحة لعام 2018
تبي أ َّن الق َّنب ال يزال أشيع املخ ِّدرات تعاطياً ،وأ َّن هناك ارتباطاً
ِّ
فيام يبدو بني تواتر تعاطيه يف سن الشباب واحتامالت تعاطي
املؤث ِّرات األفيونية واإلكثار من رشب الكحوليات واإلصابة بنوبات
اكتئاب شديدة .وقال رئيس جهاز الصحة العمومية أيضاً إ َّن
الكانابيديول ال يُس ِّمم وال يؤدي إىل اإلدمان ،لكن آثار تعاطيه عىل
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املدى الطويل مجهولة إىل حد بعيد ومعظم منتجاته ال تخضع
لالختبارات الالزمة ودرجة نقاوتها غري مؤكدة.
 –546وأفادت هيئة اإلحصاء الكندية يف الدراسة االستقصائية
الوطنية بشأن الق َّنب بأ َّن  18يف املائة من الكنديني من سن  15فأكرث
أفادوا بأنَّهم تعاطوا الق َّنب يف األشهر الثالثة املاضية .وكان عدد من
تعاطوا الق َّنب ألول مرة يف عام  2019يقارب ضعف العدد املقدر
ملن تعاطوه ألول مرة يف عام  ،2018أي عندما مل يكن تعاطي الق َّنب
لألغراض غري الطبية قد أصبح مباحاً بعد .ويق َّدر أ َّن ما نسبته  47يف
املائة من متعاطي الق َّنب — أي  2.5مليون كندي — حصلوا عىل
الق َّنب من مصادر مرشوعة يف األشهر الثالثة األوىل من عام ،2019
مقارن ًة مبا نسبته  23يف املائة يف نفس الفرتة من عام .2018
 –547ويف سياق إباحة الق َّنب ،تُجرى بحوث ودراسات إضافية من
أجل الوصول إىل فهم أفضل آلثار استهالكه عىل الصحة العمومية.
وقد أقام املركز الكندي املعني مبكافحة التعاطي واإلدمان واملعهد
الكندي للبحوث الصحية رشاكة لدعم ومتويل البحوث املتعلقة
بسياسات الق َّنب وتقييمها.
 –548وتو ُّد الهيئة أن تؤكد من جديد أنَّ املادة ( 4ج) من اتفاقية
سنة  ،1961بصيغتها املعدَّلة بربوتوكول سنة  ،1972تقرص بوضوح
إنتاج العقاقري املخدِّرة الخاضعة للمراقبة وصنعها وتصديرها
واستريادها وتوزيعها وتجارتها واستعاملها وحيازتها عىل األغراض
الطبية والعلمية دون سواها ،وأنَّ تدابري أو أنظمة اإلباحة التي تتيح
االستخدام غري الطبي ألي مادة خاضعة للمراقبة ،مبا يف ذلك الق َّنب،
تتعارض مع االلتزامات القانونية التي تقع عىل الدول األطراف يف تلك
االتفاقية .وتهيب الهيئة بجميع الدول أن تحرتم التزاماتها القانونية
الدولية لدى وضع سياساتها الوطنية الخاصة مبراقبة املخدِّرات.

أمريكا الجنوبية
عىل الرغم من االنخفاض الضئيل بنسبة  1.2يف املائة يف زراعة
شجرية الكوكا غري املرشوعة من  171ألف هكتار يف عام 2017
إىل  169 000هكتار يف عام  ،2018فقد ارتفع حجم الصنع
املحتمل لهيدروكلوريد الكوكايني يف كولومبيا بنسبة  5.9يف املائة،
من  1 058طن ًّا يف عام  2017إىل  1 120طن ًّا يف عام .2018

 –1التطوُّرات الرئيسية
 –549تستأثر أمريكا الجنوبية بإجاميل اإلنتاج العاملي غري املرشوع
لورقة الكوكا ومعجون قاعدة الكوكايني وهيدروكلوريد الكوكايني.
وتنتج هذه املنطقة أيضاً الق َّنب بصورة غري مرشوعة لالستخدام
الداخيل يف بلدانها والتهريب إىل بلدان أخرى خارجها ،وتشكل،
إىل ح ٍّد أقل بكثري ،موقعاً للزراعة غري املرشوعة لخشخاش األفيون.
وال تزال املشاكل املتصلة بإنتاج املخ ِّدرات واالتجار بها وتعاطيها
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عىل نحو غري مرشوع تؤثر سلباً عىل نوعية حياة سكان املنطقة
من خالل زعزعة األمن وتوليد العنف .وهذه املشاكل املتعلقة
باملخ ِّدرات ميكن أن تقوض الحوكمة ،وتُضعف املؤسسات ،وتشجع
الفساد وغسل األموال وتفيض إىل أشكال متنوعة من اإلقصاء
االجتامعي يف بعض بلدان املنطقة.
 –550ووفقاً ملنشور التوقعات االقتصادية ألمريكا الالتينية لعام 2018
( ،)Latin American Economic Outlook 2018الذي يحلل قضايا
التنمية االقتصادية واالجتامعية ،فإ َّن  33يف املائة من جرائم القتل
يف العامل تحدث يف منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي ،مام يجعلها
من بني أشد مناطق العامل عنفاً .ووفقا للدراسة العاملية لجرائم القتل
لعام  2019التي أجراها املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،فإ َّن
معدالت استخدام األسلحة النارية يف ارتكاب جرائم القتل يف القارة
األمريكية أعىل بكثري من مثيالتها يف أنحاء العامل األخرى .ويف الربازيل
وفنزويال (جمهورية–البوليفارية) وكولومبيا ،تتجاوز معدالت جرائم
القتل املتوسط اإلقليمي البالغ  22لكل  100 000نسمة.
 –551ومن بني األهداف الرئيسية ،التي تتوخاها لجنة البلدان
األمريكية ملكافحة تعاطي املخ ِّدرات ،وضع اسرتاتيجيات تعزز
تنفيذ االلتزامات املتعهد بها يف الدورة االستثنائية الثالثني للجمعية
العامة بشأن مشكلة املخ ِّدرات العاملية ،املعقودة يف عام .2016
ورغم أ َّن صناع السياسات يف املنطقة يتبنون رؤية عاملية ،فإنَّهم،
يف الوقت ذاته ،يدعون بلدان أمريكا الالتينية إىل أن تريس ما تحدده
من اسرتاتيجيات وأهداف ملكافحة مشكلة املخ ِّدرات عىل حقائق
الواقع املحيل وأن تركز تلك األهداف واالسرتاتيجيات عىل جملة
أمور ،تشمل تعزيز الصحة العمومية واألمن البرشي وتنفيذ تدابري
مكافحة الفساد.
 –552وقد شهدت املساحة اإلجاملية للمناطق املزروعة بشجرية
الكوكا يف أمريكا الجنوبية تزايدا ً مطردا ً من  120 600هكتار
يف عام  2013إىل رقم قيايس غري مسبوق ،وهو  245 000هكتار
يف عام  .2017وبلغ أيضا الحجم املقدر لصنع الكوكايني غري املرشوع
عىل الصعيد العاملي رقامً قياسيًّا غري مسبوق ،وهو  1 976ط ًّنا يف
عام  ،2017وذلك أساساً كنتيجة لتزايد صنع الكوكايني يف كولومبيا.
 –553ويف عام  ،2018انخفضت مساحة زراعة شجرية الكوكا غري
املرشوعة يف دولة بوليفيا املتعددة القوميات بنسبة  6يف املائة ،حيث
بلغت  23 100هكتار .وانخفضت انخفاضاً ضئيالً يف كولومبيا بنسبة
 1.2يف املائة ،وبلغ إجامليها  169 000هكتار .وبالنظر لعدم وجود
بيانات بشأن زراعة شجرية الكوكا غري املرشوعة يف بريو يف عام ،2018
فقد تعذَّر تقدير املساحة اإلجاملية لزراعتها غري املرشوعة يف أمريكا
الجنوبية يف عام  2018يف وقت إعداد الصيغة النهائية لتقرير الهيئة
السنوي لعام  1( 2019ترشين الثاين/نوفمرب .)2019
 –554وقدمت لجنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخ ِّدرات،
يف تقريرها عن تعاطي املخ ِّدرات يف القارة األمريكية لعام ،2019
ملحة عامة عن مشكلة التعاطي يف نصف الكرة األرضية الغريب،
وذلك استنادا ً إىل البيانات التي قدمتها  33دول ًة من الدول األعضاء
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يف منظمة الدول األمريكية .ويشدد التقرير عىل بدء التعاطي يف س ٍّن
مبكرة ،وخصوصاً تعاطي الق َّنب ،يف أوساط الشباب .وأصدرت اللجنة
أيضاً ،يف عام  ،2019دليالً بشأن املؤرشات املو َّحدة لشبكات معلومات
املخ ِّدرات الوطنية يف أمريكا الالتينية ،وهو يقدم مجموعة منوذجية
من املؤرشات للبلدان التي تود توحيد أساليب تنظيم املعلومات
املتعلقة باملخ ِّدرات واألدوية وكيفية جمع تلك املعلومات واإلبالغ
بها من أجل شبكاتها الوطنية ملعلومات املخ ِّدرات.
 –555وما زال تحسني القدرات يف مجال البحوث الوبائية ونظم
املعلومات يشكل تحدياً يف املنطقة .كذلك فإ َّن عدم وجود بيانات
محدثة بشأن انتشار تعاطي املخ ِّدرات يف بعض البلدان يجعل من
إجراء تحليالت إقليمية وعاملية لحجم مشكلة تعاطي املخ ِّدرات
مهمة صعبة .ويف هذا السياق ،أعرب الخرباء اإلقليميون املعنيون
بخفض الطلب عن تأييدهم إلنشاء نظم لإلنذار املبكر وتعزيزها
يف الدول األعضاء يف لجنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي
املخ ِّدرات وكذلك إنشاء نظام إقليمي لإلنذار املبكر يف القارة
األمريكية ،وقد استهلت منظمة الدول األمريكية العمل فيه.

 –2التعاون اإلقليمي
 –556ما زالت لجنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخ ِّدرات
متثل القناة الرئيسية للتعاون اإلقليمي املتني يف أمريكا الجنوبية.
كذلك فإ َّن التعاون القائم منذ وقت طويل بني هذه اللجنة واملرصد
األورويب للمخ ِّدرات واإلدمان ،مكَّن البلدان يف القارتني األمريكية
واألوروبية من تحقيق استفادة ف َّعالة من املوارد املتاحة ،وتحسني
عملية جمع البيانات وتحليلها ،وتطوير وتعزيز طرائق املقارنة بني
البيانات والتوسع يف نرش املعلومات .وقد عقدت اللجنة املذكورة
مؤخرا ً مشاورات رفيعة املستوى مع رئاسة فريق بومبيدو التابع
ملجلس أوروبا تناولت عدة مسائل شملت اقرتاحاً بإطالق نشاط
مشرتك بشأن مناذج الوقاية الناجحة.
 –557ويف إطار مؤمتر القمة الحادي عرش لجامعة الرشطة يف القارة
األمريكية حول موضوع “نحو توطيد العمل املؤسيس” ،وقَّعت
مجموعة أولية تألفت من خمسة بلدان (األرجنتني وإكوادور
والربازيل وبنام وبوليفيا (دولة–املتعددة القوميات)) ،يف بوينس
آيرس يف آب/أغسطس  ،2018عىل أول اتفاق لجامعة الرشطة
يف القارة األمريكية بشأن التعاون بني قوات الرشطة عىل مكافحة
الجرمية املنظمة ،وهو يرمي إىل تعزيز قدرات التعاون الدويل.

	–3الترشيعات والسياسات واإلجراءات
الوطنية
 –558تالحظ الهيئة الجهود التي تبذلها بلدان أمريكا الجنوبية
يف التصدي للخطر املتنامي لعمليات االتجار الصغرى باملخ ِّدرات
يف املنطقة .ومنها مثالً أ َّن حكومة األرجنتني قد نفذت ،يف إطار برنامج

“أحياء آمنة” ،أنشطة مصممة الستبانة التنظيامت اإلجرامية املنخرطة
يف عمليات االتجار الصغرى والحد من جرائم القتل ابتغاء تحسني
نوعية حياة املواطنني .ويف شييل ،واصلت السلطات تنفيذ برنامج
“الدراسة دون مخ ِّدرات” ،الذي يرمي إىل الح ِّد من توافر املخ ِّدرات
يف املناطق املحيطة باملدارس .ويف كولومبيا ،ينظر الخرباء يف اتخاذ
اسرتاتيجيات أخرى ملكافحة عمليات االتجار الصغرى باملخ ِّدرات فيها،
مبا يشمل مكافحتها يف املناطق املحيطة باملدارس واستخدام عمالء
رسيني وهدم املباين املستخدمة كمستودعات للمخ ِّدرات .ويف متوز/
يوليه  ،2019أقرت حكومة جمهورية فنزويال البوليفارية االسرتاتيجية
الوطنية ملكافحة املخ ِّدرات للفرتة  ،2025–2019التي تركز عىل
عامة الناس ،وال سيام األطفال واملراهقني .ومن األهداف الرئيسية
لالسرتاتيجية وضع برامج للتصدي ملخاطر عمليات االتجار الصغرى
يف األماكن العمومية ويف محيط املدارس ،ومن ثم ،املساهمة
يف الوقاية من تعاطي املخ ِّدرات وتعزيز التعاون الدويل.
 –559وتفتقر بلدان أمريكا الجنوبية يف الوقت الحارض لصك قانوين
إقليمي محدد ،تصدره مثالً منظمة البلدان األمريكية ،يتيح لتلك
البلدان التعاون عىل التصدي لجميع املؤثِّرات النفسانية الجديدة
املحتملة الخطورة .وعىل الرغم من التقدم الذي أحرزته بعض
البلدان يف أمريكا الالتينية والكاريبي يف تحسني آلياتها الوطنية
املعنية برصد املؤثِّرات النفسانية الجديدة ،فهناك اختالفات هامة
بني آليات الرصد يف هذه املنطقة واآلليات التي استحدثتها الواليات
املتحدة وكندا.
 –560وبغية التصدي لظهور مؤثِّرات نفسانية جديدة ،اعتمدت
حكومة األرجنتني املرسوم  ،2019/560الذي استحدث نظام
الجدولة العامة ليكمل النظام الراهن لجدولة فرادى املواد.
 –561ويف ترشين الثاين/نوفمرب  ،2018أصبحت دولة بوليفيا
املتعددة القوميات ثامن بلد من بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي
يشارك يف مرشوع “ ،”CRIMJUSTالذي ينفذ يف إطار “برنامج
درب الكوكايني” التابع لالتحاد األورويب ،وهو يركز عىل تحسني
التعاون يف سياق التحقيقات الجنائية والعدالة الجنائية يف بلدان
أمريكا الالتينية والكاريبي ومنطقة غرب أفريقيا .ويف عام ،2019
أنشأت دولة بوليفيا املتعددة القوميات وحدة ملراقبة املوانئ
يف الباس ملساعدتها عىل مكافحة االتجار باملخ ِّدرات.
 –562ويف عام  ،2019ويف إطار عملية إعادة الهيكلة التي أجريت
حديثاً عىل املستوى الوزاري ،أنشأت حكومة الربازيل األمانة
الوطنية لشؤون الرعاية والوقاية من املخ ِّدرات ،وربطتها بوزارة
املواطنة املنشأة حديثاً .ويف إطار الهيكل املؤسيس الجديد ،أصبحت
األمانة الوطنية لسياسات املخ ِّدرات يف الربازيل مسؤولة عن إدارة
سياسات املخ ِّدرات املتعلقة بخفض العرض ومكافحة أنشطة صنع
املخ ِّدرات واالتجار بها عىل نحو غري مرشوع ،بينام تتوىل األمانة
الوطنية لشؤون الرعاية والوقاية من املخ ِّدرات املسؤولية عن إدارة
السياسات العامة للمخ ِّدرات املتعلقة بالرعاية والوقاية وإعادة
اإلدماج يف املجتمع.

الفصل الثالث -تحليل الوضع العاليم

 –563ويف عام  ،2019اقرتحت حكومة الربازيل عىل الكونغرس
محسنة ملكافحة الفساد والجرائم املنظمة
قانوناً جديدا ً يحدد تدابري َّ
والعنيفة ،ومن املنتظر أن يساهم ذلك القانون يف مكافحة االتجار
باملخ ِّدرات .وتنظر الحكومة أيضاً يف إنشاء وكالة متخصصة لتعظيم
اسرتداد العائدات غري املرشوعة من خالل بيع املوجودات املصادرة.
 –564ومن بني األمور ،التي ن َّبه إليها تقرير مرصد االتجار باملخ ِّدرات
يف شييل لعام  ،2018التزايد الكبري يف كم الق َّنب الكولومبي املنشأ،
واملعروف باسم “كريبي” ،الذي أخذ يحل محل الق َّنب الباراغواي
املنشأ ،وهو ما يدل عليه تزايد عدد ضبطياته .وأشار التقرير أيضاً إىل
تزايد مضبوطات مادة “( MDMAإكستايس”) ،التي شكلت مؤخرا ً
نسبة  80يف املائة من مجموع مضبوطات املخ ِّدرات االصطناعية
يف شييل ،مقارنة بندرة ضبطياتها يف عام .2010
 –565ويف كانون األول/ديسمرب  ،2018أق َّرت حكومة كولومبيا
سياسة شاملة بشأن املخ ِّدرات بعنوان “درب املستقبل”.
ويف إطار من التعاون الدويل النشط ،سوف تركز هذه السياسة
عىل معالجة الجوانب الرئيسية ملشكلة املخ ِّدرات يف البلد،
مبا يف ذلك زراعة املحاصيل غري املرشوعة ،وعرض املخ ِّدرات
وتعاطيها ،والجرمية املنظمة وغسل األموال .وسوف تتشارك يف
تنفيذها أكرث من  15هيئة حكومية معنية ،مبا يشمل األجهزة
املشاركة يف املجلس الوطني املعني باملخ ِّدرات.
 –566ويف أيار/مايو  ،2019اعتمدت حكومة كولومبيا القانون
 ،1955وأعلنت مبوجبه خطة التنمية الوطنية للفرتة 2022–2018
املعنونة “ميثاق لكولومبيا ،ميثاق لإلنصاف” ،التي تشمل ،ضمن
أجزائها األساسية ،الوثيقة املعنونة “أسس خطة التنمية الوطنية
 :2022–2018ميثاق لكولومبيا ،ميثاق لإلنصاف” .ومن بني أهداف
امليثاق الرئيسية تنفيذ سياسة شاملة ملكافحة املخ ِّدرات.
 –567ويف أيار/مايو  ،2019عرضت وزارة الصحة يف إكوادور
االتفاق الوطني لعام  2030بشأن الوقاية من تعاطي املخ ِّدرات
وإدمانها .ويرمي هذا االتفاق إىل وضع تدخالت وقائية وعالجية
شاملة يف إطار اسرتاتيجيات متوازنة ملراقبة املخ ِّدرات .وسوف تركز
األنشطة املنفذة مبوجبه عىل نظام املعلومات الوطني؛ والظواهر
االجتامعية واالقتصادية املتعلقة باملخ ِّدرات؛ واسرتاتيجيات التدخل
ومعالجة تعاطي املخ ِّدرات؛ وتنسيق تنفيذ اسرتاتيجيات الوقاية
واملراقبة يف إطار املجتمع املحيل.
 –568ويف  27كانون األول/ديسمرب  ،2017س َّنت حكومة باراغواي
القانون رقم  6007لتنظيم اإلطار القانوين الذي يحكم إنتاج
واستعامل الق َّنب ومشتقاته لألغراض الطبية والعلمية .وينشئ
هذا القانون الربنامج الوطني للدراسات والبحوث العلمية والطبية
يف مجال االستعامل الطبي لنبتة الق َّنب ومشتقاتها ،كام يسعى
إىل تشجيع البحوث العلمية والطبية حول االستعامالت الطبية
والعالجية للق َّنب يف مداواة األمراض والعلل البرشية .وحدد أيضاً
املرسوم رقم  9303املؤرخ  6آب/أغسطس  2018رشوط قيد
املنتجات املشتقة من الق َّنب يف سجل املستعملني الوطني ،مع قرص
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استعاملها عىل املرىض املتلقني للعالج ،مبن فيهم املرىض املشاركون
يف برامج البحوث.
 –569ويف بريو ،ينظم القانون رقم  30681االستخدام الدوايئ
والعالجي للق َّنب ومشتقاته ،ويشرتط أن تُستعمل تلك املواد
استعامالً مستنريا ً لألغراض الدوائية والعالجية حرصا ً ،ويقرص أنشطة
البحث واإلنتاج واالسترياد والتسويق املتعلقة بها عىل تلك األغراض.
ويف شباط/فرباير  ،2019نرشت حكومة بريو مرسومها األعىل
رقم  ،005–2019–SAالذي يكفل الحصول عىل الق َّنب ألكرث من
 7 000شخص ممن يحتاجونه ملعالجة مشاكلهم الصحية املحددة.

 –4الزراعة واإلنتاج والصنع واالتِّجار
 –570ازدادت مساحة زراعة شجرية الكوكا يف دولة بوليفيا
املتعددة القوميات من  20 200هكتار يف عام  2015إىل 24 500
هكتار يف عام  .2017ويف عام  ،2018انخفضت املساحة اإلجاملية
لزراعة شجرية الكوكا غري املرشوعة يف البلد إىل  23 100هكتار،
أي انخفاض بنسبة  6يف املائة عام كانت عليه يف عام .2017
وأبيد يف عام  2018ما مجموعه  11 200هكتار من شجريات
الكوكا ،أي زيادة بنسبة  54يف املائة عن عام  ،2017الذي أبيد فيه
 7 200هكتار .ويف العرش سنوات املاضية ،بلغ متوسط مختربات
الكوكايني غري املرشوعة التي تم تفكيكها يف دولة بوليفيا املتعددة
القوميات نحو  4 400مخترب؛ ويف عام  ،2018بلغ مجموع مختربات
الكوكايني غري املرشوعة التي تم تفكيكها  1 004مختربات،
أي ما يقارب  2 200مخترب أقل عن عام  .2017وكانت املختربات
الرسية ،التي تم تفكيكيها ،تقع كلها تقريباً يف مقاطعتي كوتشابامبا
وسانتا كروس .وبينام انخفض عدد مختربات الكوكايني الرسية التي
جرى تفكيكها يف عام  2018انخفاضاً كبريا ً باملقارنة بعام  ،2017زاد
عدد ما جرى تفكيكه من مختربات بلورة الكوكايني غري املرشوعة
بنسبة  33يف املائة ومن مختربات إعادة تدوير املواد الكيميائية
املستعملة يف صنع الكوكايني غري املرشوع بنسبة  45يف املائة.
 –571وانخفضت مساحة زراعة شجرية الكوكا غري املرشوعة
يف كولومبيا من  99 000هكتار يف عام  2007إىل  48 000هكتار
يف عام  .2013ومنذ عام  ،2013أخذت مساحة هذه الزراعة تتزايد
باطِّراد حتى وصلت ،يف ذروتها ،إىل  171 000هكتار يف عام ،2017
مبتوسط زيادة سنوية بنسبة  38يف املائة خالل فرتة األربع سنوات
تلك .ويف عام  ،2018انخفض مجموع مساحة زراعة شجرية الكوكا
غري املرشوعة يف كولومبيا إىل  169 000هكتار ،أي بنسبة  1.2يف
املائة .غري أ َّن الحجم املقدر املحتمل لصنع هيدروكلوريد الكوكايني
عىل نحو غري مرشوع قد ارتفع — وفقاً للمنهجية الجديدة التي
يستخدمها املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية منذ عام 2017
لتقديره — بنسبة  5.9يف املائة من  1 058ط ًّنا يف عام  2017إىل
 1 120ط ًّنا يف عام  .2018وميكن ،إىل ح ٍّد ما ،عزو هذه الزيادة
يف حجم الصنع املحتمل غري املرشوع إىل االرتفاع املبلغ عنه
يف محاصيل أوراق الكوكا لكل هكتار.
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 –572وميكن جزئيًّا عزو االنخفاض الضئيل يف حجم زراعة
شجرية الكوكا غري املرشوعة يف كولومبيا يف عام  2018إىل الزيادة
التدريجية يف إبادة زراعات شجريات الكوكا يف البلد ،حيث
ارتفعت املساحة املبادة فيه إىل  60 000هكتار من  17 600هكتار
يف عام  .2016وشمل ذلك الجهد زيادة مشاركة أرس املزارعني
يف الخطة الوطنية الشاملة إلبدال املحاصيل غري املرشوعة ،التي
ترمي إىل االستعاضة عن محاصيل شجرية الكوكا مبحاصيل مرشوعة
مربحة ،وهي مدعومة بعمليات إبادة طوعية .وارتفع عدد
األرس املشاركة يف تلك الخطة اإلبدالية من  54 000أرسة تقريباً
يف عام  2017إىل  99 100أرسة يف عام .2018
 –573ويف الفرتة  ،2012–2010أبيد يف كولومبيا يف املتوسط سنويا
 138ألف هكتار من زراعات شجريات الكوكا غري املرشوعة ،يدويًّا
أو بالرش الجوي .ويف تلك الفرتة ،استخدم الرش الجوي مبادة
غليفوسات يف حوايل ثالثة أرباع جميع عمليات اإلبادة املنفذة.
 –574ويف الفرتة  ،2017–2013انخفض املتوسط السنوي إلجاميل
مساحة الزراعات املبادة إىل حوايل  51 000هكتار .وميكن جزئ ًّيا
عزو هذا االنخفاض الهام يف املساحة املبادة إىل القرار الذي اتخذه
املجلس الوطني املعني باملخ ِّدرات يف أيار/مايو  2015بتعليق
الرش الجوي ملادة غليفوسات بواسطة الطائرات ألسباب دستورية
وصحية .وتنفذ كولومبيا ،منذ عام  ،2017برامج إبادة ملحاصيل
شجرية الكوكا تشمل الرش األريض لهذه املحاصيل برتكيزات
منخفضة من مادة غليفوسات .ويف عامي  2018و ،2019ومتاشياً مع
الخطة الخمسية للفرتة  2023–2018و“الكتاب األبيض” الحكومي
بشأن إبادة املحاصيل غري املرشوعة ،ظلت االسرتاتيجية الحكومية
ملعالجة مشكلة زراعة محاصيل شجرية الكوكا غري املرشوعة تستند
إىل تعليق الرش الجوي لتلك املحاصيل ،والتوسع يف عمليات اإلبادة
اليدوية املستهدفة ،وتنفيذ الخطة الوطنية إلبدال املحاصيل غري
املرشوعة وتعزيز اإلجراءات الشاملة التي تستهدف مختلف
حلقات سلسلة االتجار باملخ ِّدرات.
 –575ويبدو أ َّن هناك عوامل أخرى ،اقتصادية وأمنية باألخص،
كان لها دور يف تزايد زراعة شجريات الكوكا وانخفاض مساحة
املحاصيل املبادة يف كولومبيا خالل السنوات القليلة املاضية،
منها تزايد البطالة يف بعض أنحائها ،بسبب انخفاض صادرات
املنتجات الزراعية منها إىل أسواق جمهورية فنزويال البوليفارية،
وتوسع األشخاص ،الذين توقفوا عن تعدين الذهب غري املرشوع
نتيجة النهيار سعره ،يف زراعتها ،وانخفاض قيمة العملة الكولومبية.
ورمبا كان تزايد انخراط العصابات املكسيكية وأعضاء التنظيامت
شبه العسكرية السابقة يف الجرمية املنظمة يف أنشطة زراعة شجرية
الكوكا واالتجار عامال ساهم أيضا يف تزايد املساحات املزروعة بها
ومعدالت االتجار باملخ ِّدرات.
 –576ويف عام  ،2018أبيد نحو  60 000هكتار من شجريات الكوكا
املزروعة يف كولومبيا ،بزيادة تقارب  15يف املائة مقارنة باملساحة
املبادة يف عام  .2017وسعياً إىل خفض املساحة املزروعة عىل نحو
غري مرشوع بشجرية الكوكا إىل ما ال يزيد عىل  90 000هكتار

بحلول عام  ،2023خططت حكومة كولومبيا ،يف عام  ،2019إلبادة
 100 000هكتار مزروعة مبحاصيل غري مرشوعة بعمليات تجمع
بني أسلوب اإلبادة القرسية وبرامج إبدال املحاصيل.
 –577ويف بريو ،تقلصت يف الفرتة من  2011إىل  2015مساحة
زراعة شجرية الكوكا غري املرشوعة سنويًّا من  62 500هكتار
يف عام  2011إىل  40 300هكتار يف عام  .2015ويف عام ،2017
ازدادت املساحة اإلجاملية لزراعة شجرية الكوكا غري املرشوعة
للسنة الثانية عىل التوايل ،لتبلغ  49 900هكتار ،وهي مساحة
تزيد بنسبة  14يف املائة عىل ما كانت عليه يف عام 2016
( 43 900هكتار) .وتشعر الهيئة بالقلق من أ َّن هذا االتجاه
السلبي الحديث نحو تزايد زراعة شجرية الكوكا قد يعرض للخطر
النموذج الناجح للتنمية البديلة املتكاملة واملستدامة يف هذا البلد.
 –578وخالل السنوات األخرية ،أخذت عصابات إجرامية منظمة
ته ِّرب كميات كبرية من املخ ِّدرات غري املرشوعة من كولومبيا
إىل أوروبا والواليات املتحدة عرب جمهورية فنزويال البوليفارية.
وتهيمن الجامعات اإلجرامية املنظمة عىل أنشطة التهريب تلك،
وال سيام تهريب الكوكايني إىل الواليات املتحدة عرب أمريكا الوسطى،
من خالل سيطرتها عىل املرافئ البحرية واستخدام الطائرات
الخفيفة يف رحالت جوية غري مرشوعة .وهناك ما يدل عىل أ َّن
الجامعات اإلجرامية قد نجحت يف اخرتاق قوات األمن الحكومية
يف جمهورية فنزويال البوليفارية ،حيث شكلت شبكة غري رسمية
معروفة باسم “تكتل الشموس” من أجل تيسري مرور املخ ِّدرات غري
املرشوعة من الخارج إىل الداخل ومن الداخل إىل الخارج.
 –579واستمر تزايد التهريب البحري للمخ ِّدرات ،وخصوصاً
هيدروكلوريد الكوكايني ،من موانئ يف شييل باتجاه أوروبا،
مام يجعل شييل مع الربازيل وكولومبيا أهم ثالثة بلدان تنطلق منها
شحنات الكوكايني املضبوط يف بلنسية والجزيرة الخرضاء يف إسبانيا،
وهام نقطة رئيسية لدخول شحنات الكوكايني يف أوروبا.
 –580ووفقاً لتقرير األمانة الوطنية ملكافحة املخ ِّدرات يف باراغواي
لعام  ،2018فإ َّن باراغواي ال تزال منتجاً ها ًّما للق َّنب غري املرشوع،
حيث تبلغ املساحة املقدرة لزراعة الق َّنب غري املرشوعة فيه
 6 000هكتار .ونظرا ً لعدم منعة حدودها يف بعض املناطق،
فإ َّن إقليمها ما زال يستخدم يف تهريب الكوكايني اآليت من
بوليفيا (دولة–املتعددة القوميات) وبريو وكولومبيا ،إىل وجهات
يف األرجنتني والربازيل وأوروبا.
 –581وواصلت سلطات إنفاذ القوانني يف باراغواي إبادة محاصيل
الق َّنب غري املرشوعة ومكافحة تهريب الكوكايني والق َّنب عرب
الحدود ،وذلك بالتعاون مع سلطات الرشطة الربازيلية .كام بذلت
حكومة باراغواي أيضاً جهودا ً لوضع ترتيبات مع حكومتي األرجنتني
وبوليفيا (دولة–املتعددة القوميات) ،عىل غرار الرتتيبات املوضوعة
مع حكومة الربازيل ،من خالل التعاون املشرتك عىل إبادة الق َّنب
املزروع واعرتاض عمليات تهريب الق َّنب والكوكايني وكذلك من
خالل تبادل املعلومات.

الفصل الثالث -تحليل الوضع العاليم

 –582وكان من بني البلدان ،التي أبلغت عن مضبوطات
من عشبة الق َّنب تزيد عن  200طن يف عام  ،2018الربازيل
( 268.1ط ًّنا) وكولومبيا ( 264.3ط ًّنا) واألرجنتني ( 256.2ط ًّنا).
كام ضُ بطت كميات كبرية من املخ ِّدرات يف بريو ( 22ط ًّنا) وشييل
( 16.8ط ًّنا) ودولة بوليفيا املتعددة القوميات ( 8.6أطنان)
وجمهورية فنزويال البوليفارية ( 7.1أطنان) وأوروغواي
( 2.5طن) .وأفادت معظم تلك البلدان أيضا مبضبوطات من
نبتة الق َّنب ،فعىل سبيل املثال ،ضبطت دولة بوليفيا املتعددة
القوميات ما يزيد عىل  231ط ًّنا من نبتة الق َّنب وضبطت بريو
أكرث من  1.7مليون نبتة .ويف دولة بوليفيا املتعددة القوميات،
زادت زراعة الق َّنب غري املرشوعة ،مام جعل من امليسور الحصول
عليه بتكلفة أقل.
 –583ويف عام  ،2018أفادت بضبط كميات كبرية من
هيدروكلوريد الكوكايني كل من بوليفيا (دولة–املتعددة
القوميات) (18.1ط ًّنا) وشييل ( 3.7أطنان) وكولومبيا ( 414.5ط ًّنا)
وبريو ( 19.5ط ًّنا) وأوروغواي ( 0.6طن) وفنزويال (جمهورية–
البوليفارية) ( 35.5ط ًّنا) .واستمر تهريب املخ ِّدرات من كولومبيا،
وال سيام عن طريق البحر ،ويستخدم املهربون الزوارق الرسيعة
مسية
وسفن غاطسة وشبه غاطسة وغواصات روبوتية
َّ
غري مأهولة وعوامات (شمندورات) مزودة بأجهزة ساتلية
لتحديد موقعها.
 –584وإىل جانب هيدروكلوريد الكوكايني ،يه ِّرب املتَّجرون أيضاً
قاعدة الكوكا من كولومبيا ملواصلة تجهيزها يف الخارج ،وهو
ما تدل عليه الكميات التي ضبطت منها عند دخولها املياه الدولية
وكذلك ضبطياتها يف البلدان األخرى يف املنطقة .فعىل سبيل املثال،
ضبطت كميات كبرية من قاعدة الكوكا وعجينة الكوكا يف األرجنتني
وأوروغواي والربازيل وشييل .ويف عام  ،2018جرى تفكيك
ما مجموعه  33مختربا ً متوسط الحجم مستخدم يف صنع الكوكايني
عىل نحو غري مرشوع يف جمهورية فنزويال البوليفارية ،بالقرب من
حدودها مع كولومبيا.
 –585وإىل جانب مضبوطات املخ ِّدرات النباتية ،أفاد عدد من
البلدان بضبط مخ ِّدرات اصطناعية يف عام  ،2018ومنها مثالً
شييل ،التي ضبطت سلطاتها  840 000جرعة من املخ ِّدرات
االصطناعية ،كان من بينها أمفيتامني وميثامفيتامني و“إكستايس”،
مبا ميثل زيادة يف مضبوطات جرعات املخ ِّدرات االصطناعية
عن عام  2017تبلغ  500 000جرعة تقريباً (زيادة بنسبة  150يف
املائة تقريباً) .وأفادت أوروغواي أيضا بزيادة الطلب عىل
املخ ِّدرات االصطناعية.

 –5الوقاية والعالج
 –586استمر إدخال التعديالت عىل الوضع القانوين والتنظيمي
للق َّنب يف جميع أنحاء القارة األمريكية .وأشارت منظمة الدول
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األمريكية إىل أ َّن إلغاء تجريم استعامل الق َّنب لألغراض الطبية وغري
الطبية رمبا ساهم يف زيادة إمكانية حصول البالغني عليه .ويتبني من
املعلومات الواردة من البلدان ،التي نرشت بيانات وبائية حديثة،
ومنها األرجنتني وشييل ،أ َّن معظم تلك البلدان شهدت زيادة يف
انتشار تعاطي الق َّنب .وأفادت لجنة البلدان األمريكية ملكافحة
تعاطي املخ ِّدرات ،يف تقريرها عن تعاطي املخ ِّدرات يف القارة
األمريكية لعام  ،2019بأ َّن معدل انتشار تعاطي عشبة الق َّنب بني
عامة السكان خالل السنة السابقة يف األرجنتني ( )2017وأوروغواي
( )2014كان أقل من  10يف املائة ،بينام بلغ يف شييل ()2016
 14.5يف املائة .وكانت أدىن معدل النتشار التعاطي أُبلغ عنه
يف املنطقة يف إكوادور ( )2014وباراغواي ( ،)2003حيث كان
معدل انتشار تعاطي املخ ِّدرات بهام خالل السنة السابقة أقل
من  1يف املائة .ونرشت يف شييل ،يف أيار /مايو  ،2019أول دراسة
استقصائية بشأن تعاطي املخ ِّدرات يف أوساط طالب الجامعات،
وهي تشري إىل أ َّن الق َّنب ُعرض خالل الشهور االثنى عرش السابقة
عىل أكرث من  70يف املائة من طالب الجامعات يف البلد .ويبدو أ َّن
تعاطي الق َّنب يبدأ يف بعض البلدان يف وقت مبكر قد يصل إىل
سن االلتحاق بالصف الدرايس الثامن .ويدعو خرباء منظمة الدول
األمريكية إىل إعطاء أولوية أكرب للربامج والتدخالت الوقائية التي
تساهم يف تأخري سن البدء يف تعاطي املخ ِّدرات.
 –587وشهد حوايل نصف بلدان القارة األمريكية زيادات يف
معدالت تعاطي الكوكايني بني عامة السكان .وقد توغل نطاق
تعاطي عجينة قاعدة الكوكايني جنوباً ليبلغ بلداناً أبعد يف املنطقة،
بعد أن كان مقترصا ً يف املايض عىل البلدان املصنعة للكوكايني.
ووفقا لتقرير املخ ِّدرات العاملي  ،2019الصادر عن املكتب املعني
باملخ ِّدرات والجرمية ،فإ َّن العالج من اضطرابات ناشئة أساساً
عن تعاطي الكوكايني ما زال ظاهرة ملحوظة عىل نطاق واسع
يف أمريكا الالتينية.
 –588وتشري تقديرات املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية إىل
أ َّن معدل االنتشار السنوي الستعامل املؤثِّرات األفيونية ألغراض
غري طبية يف أمريكا الجنوبية يف عام  2017كان  0.2يف املائة.
أما يف شييل ،فقد تضاعف معدل انتشار استعامل املؤثِّرات األفيونية
الصيدالنية ألغراض غري طبية خالل السنة السابقة أربع مرات من
عام  2012إىل عام  2016من  0.3يف املائة إىل  1.2يف املائة.
 –589ورغم أ َّن تعاطي املخ ِّدرات طاملا اعترب ظاهرة ذكورية،
فقد ذكرت لجنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخ ِّدرات،
يف تقريرها عن تعاطي املخ ِّدرات يف القارة األمريكية لعام ،2019
أ َّن البيانات الحديثة تظهر أ َّن معدالت تعاطي اإلناث ألنواع
معينة من املخ ِّدرات يف بعض البلدان اآلن تعادل معدالت الذكور
أو تفوقها ،وأ َّن معدالت إساءة استعامل املهدئات الصيدالنية بني
اإلناث أعىل منها بني الذكور يف جميع الفئات السكانية يف كل بلدان
القارة األمريكية تقريباً.

84

ِّ

تقرير الهيئ�ة الدولية لمراقبة المخدرات 2019

دال– آسيا
رشق وجنوب رشق آسيا
ال يزال التوسع يف صنع املخدِّرات االصطناعية ،وخصوصا ً
امليثامفيتامني ،واالتجار بها واستعمالها عىل نحو غري مرشوع
من الشواغل الرئيسية يف رشق وجنوب رشق آسيا.

 –1التطوُّرات الرئيسية
 –590ال يزال التوسع يف صنع املخ ِّدرات االصطناعية ،وخصوصاً
امليثامفيتامني ،واالتجار بها واستعاملها عىل نحو غري مرشوع من
الشواغل الرئيسية يف معظم بلدان رشق وجنوب رشق آسيا.
وقد اكتسبت اإلدارة الفعالة للحدود ومراقبة السالئف الكيميائية
أهمية خاصة يف مكافحة هذه الظاهرة ،بالنظر للتواجد الكبري
ألنشطة الصناعة الكيميائية يف املنطقة والتحسن املطرد للبنية
التحتية الذي ساهم يف مواصلة تحسني الرتابط فيام بني البلدان.
 –591ويف هذه املنطقة التي تطبق منذ عهد طويل سياسات
ملراقبة املخ ِّدرات شديدة االعتامد عىل الردع ،من خالل فرض
عقوبات جنائية صارمة والعالج اإلجباري ،تقوم بعض الحكومات
مبراجعة سياساتها بشأن املخ ِّدرات ،وتقرير عقوبات متناسبة مع
الجرائم البسيطة املتصلة باملخ ِّدرات ،واتباع نهج قائم عىل الصحة
يف التصدي لتعاطي املخ ِّدرات.
 –592ويف عام  ،2019أباحت تايلند وجمهورية كوريا زراعة الق َّنب
واستعامله يف األغراض الطبية.
 –593وال تزال معظم البلدان تفتقر إىل وجود بيانات شاملة بشأن
انتشار تعاطي املخ ِّدرات وبروتوكوالت قامئة عىل األدلة للعالج
من تعاطي املخ ِّدرات .وينبغي إيالء اهتامم أكرب لخفض الطلب
عىل املخ ِّدرات وعالج متعاطيها وإعادة إدماجهم يف املجتمع،
وتخصيص املزيد من املوارد لذلك ،من أجل تحسني نوعية الحياة،
واملساعدة يف تخفيف العبء عن نظام الرعاية الصحية ،والتخلص
من وصم متعاطي املخ ِّدرات.

 –2التعاون اإلقليمي
 –594شهد عام  2019عقد اجتامعات مختلفة لتعزيز التعاون
اإلقليمي .حيث عقد االجتامعان الثاين واألربعون والثالث
واألربعون لرؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني املخ ِّدرات
يف آسيا واملحيط الهادئ يف ترشين األول/أكتوبر  2018وترشين
األول/أكتوبر  ،2019عىل التوايل .ويف نيسان/أبريل  ،2019عقد
وزراء ومسؤولون رفيعو املستوى من رابطة أمم جنوب رشق آسيا
(آسيان) اجتامعاً يف بانكوك تحت عنوان “تنسيق خطط التجارة
واألمن دعامً لرابطة آسيان  .”2025وكان االجتامع منربا ً لصانعي

القرار ملناقشة التحديات املرتتبة عىل التكامل املتزايد يف املنطقة،
وم َّهد السبيل إىل إعداد اسرتاتيجية مشرتكة إلدارة الحدود يف
منطقة رابطة آسيان ،يتوقع عرضها يف بانكوك قبل نهاية عام .2019
 –595واتفق املوقعون عىل مذكِّرة التفاهم بني دول حوض امليكونغ
بشأن مراقبة املخ ِّدرات (تايلند وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية
والصني وفييت نام وكمبوديا وميامنار واملكتب املعني باملخ ِّدرات
والجرمية) عىل إعداد مرشوع خطة عمل دون إقليمية لتوجيه
األنشطة املقرر تنفيذها يف الفرتة  2021–2019يف إطار مذكِّرة
التفاهم .ومذكرة التفاهم بني دول حوض امليكونغ هي اتفاق بني
البلدان املوقعة عىل العمل معاً ،وهي توفر منصة للتصدي لخطر
إنتاج املخ ِّدرات واالتجار بها واستعاملها عىل نحو غري مرشوع
يف منطقة حوض امليكونغ .وأفاد املكتب املعني باملخ ِّدرات
والجرمية بأنَّه يتوقع اعتامد الصيغة الحادية عرشة من خطة العمل
دون اإلقليمية خالل املؤمتر الوزاري بشأن مذكرة التفاهم بني دول
حوض امليكونغ ،الذي سينعقد يف  15ترشين الثاين/نوفمرب .2019

	–3الترشيعات والسياسات واإلجراءات
الوطنية
 –596شهد عاما  2018و 2019إجراء عدد من التعديالت
الترشيعية والسياساتية بشأن عدة أمور ،منها تعديالت ترشيعية
بشأن استعامل الق َّنب يف األغراض الطبية ،وتطبيق عقوبة اإلعدام
عىل الجرائم املتصلة باملخ ِّدرات ،والتصدي خارج نطاق القضاء
لألعامل التي يشتبه يف صلتها باملخ ِّدرات ،وجدولة املواد غري
الخاضعة للمراقبة الدولية عىل الصعيد الوطني ،وبناء رشاكات
تعزز التنمية البديلة.
 –597ويف  19شباط/فرباير  ،2019أصبحت تايلند أول بلد يف جنوب
رشق آسيا يبيح استعامل الق َّنب يف األغراض الطبية .ومبقتىض قانون
املخ ِّدرات (رقم  )7لعام  2562من التقويم البوذي ،ميكن للمنشآت
الحكومية واملؤسسات العلمية وكليات الصيدلة التابعة للجامعات
الحكومية والخاصة ،التي حصلت عىل ترخيص من الهيئة املختصة،
زراعة الق َّنب وإنتاجه وصنعه واسترياده وتصديره وحيازته لألغراض
الطبية .وإدارة األغذية واألدوية هي الجهاز الوطني املكلف مبراقبة
زراعة الق َّنب لألغراض الطبية والعلمية .وميكن للمرىض املصابني
ببعض األمراض املوهنة الخطرية أو الذين ال ميكن عالجهم عىل
نحو ٍ
مرض باستخدام منتجات طبية معتمدة الحصول عىل الق َّنب
من خالل الربنامج القُطري املعني بتيسري الحصول عىل العالج بعد
استشارة أطبائهم أوالً ،ثم تقديم طلب إىل إدارة العقاقري واألغذية.
ويبيح قانون املخ ِّدرات أيضاً ،يف بعض املناطق اإلدارية ،االستعامل
الطبي املرخص ملادة الكراتوم ( ،)Mitragyna speciosaوهي مؤث ِّر
نفساين نبايت ال يخضع للمراقبة الدولية ُحظر استعامله يف تايلند
منذ عام  ،1943وإن أُفيد بأ َّن سكان املناطق الريفية دأبوا عىل
استعامله منذ فرتة طويلة بسبب خواصه املنشِّ طة واملسكِّنة.
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 –598وأصبحت جمهورية كوريا ،يف نهاية عام  ،2018أول
بلد يف رشق آسيا يبيح استعامل الق َّنب يف األغراض الطبية.
ومنذ  12آذار/مارس  ،2019أصبح بوسع املرىض استرياد منتجات
الق َّنب بعد الحصول عىل ترخيص من وزارة سالمة األغذية والدواء.
وللحصول عىل الرتخيص ،يتعني عىل األفراد تقديم سجالتهم الطبية
وشهادة من طبيب تفيد بعدم توفر عالج بديل إىل الوزارة.
 –599ويف  15آذار/مارس  ،2018ع َّدلت حكومة ماليزيا
املادة  39باء من قانون املخ ِّدرات الخطرية لعام  1952بإلغاء فرض
عقوبة اإلعدام اإللزامية عىل املدانني بجرائم االتجار باملخ ِّدرات
واالستعاضة عن ذلك مبنح املحكمة السلطة التقديرية لتخفيف
حكم اإلعدام إىل السجن املؤبد والرضب بالعصا  15مرة عىل األقل
إذا استوفيت رشوط معينة .ومن هذه الرشوط اقتناع املحكمة
مبا ال يدع مجاالً للشك املعقول بأ َّن املتهم ساعد هيئات إنفاذ
القانون يف ماليزيا يف تعطيل املزيد من جرائم االتجار باملخ ِّدرات
يف البلد أو خارجه .والرشوط األخرى التي تجيز تخفيف عقوبة
اإلعدام هي :عدم وجود أدلة تثبت أ َّن الفرد كان بصدد رشاء
أو بيع عقار مصنف ضمن املخ ِّدرات الخطرية يف وقت إلقاء
القبض عليه ،أو عدم وجود عميل مح ِّرض (عىل سبيل املثال،
مخرب رسي) ،أو اقتصار مشاركة املتهم عىل نقل العقار الخطري
أو حمله أو إرساله أو تسليمه.
 –600وقد انسحبت الفلبني رسمياً من املحكمة الجنائية الدولية
يف  17آذار/مارس  2019عقب قرار املحكمة بإجراء تحقيق أويل
يف االتهامات املوجهة ضد الرئيس الفلبيني ومسؤولني آخرين
يف البلد بارتكابهم جرائم تدخل ضمن اختصاص املحكمة يف سياق
تنفيذ السياسات القُطرية ملراقبة املخ ِّدرات.
 –601وبناء عىل املعلومات الواردة عن وقوع انتهاكات لحقوق
اإلنسان يف الفلبني خالل السنوات الثالث املاضية ،اعتمد مجلس
حقوق اإلنسان قراره  ،2/41الذي أحاط علامً فيه باالدعاءات بقتل
آالف األشخاص بدعوى ضلوعهم يف أنشطة و/أو جرائم ذات صلة
باملخ ِّدرات .ودعا املجلس يف قراره حكومة الفلبني إىل التعاون
مع مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،وطلب إىل املفوض
السامي أن يعد تقريرا ً شامالً عن حالة حقوق اإلنسان يف البلد.
 –602وتُذكِّر الهيئة جميع الحكومات بأنَّ اإلجراءات الخارجة
عن نطاق القضاء ،التي يزعم أنَّها تُتخذ سعياً إىل تحقيق أهداف
مراقبة املخدِّ رات ،تتعارض جوهر ًّيا مع أحكام وأهداف االتفاقيات
الدولية الثالث ملراقبة املخدِّ رات ،فضالً عن صكوك حقوق اإلنسان
امللزمة لجميع البلدان .وينبغي أن تُتخذ جميع إجراءات مراقبة
املخدِّ رات يف إطار االحرتام التام لسيادة القانون ومراعاة األصول
القانونية الواجبة.
 –603ويف  1نيسان/أبريل  ،2019دخل قانون مكافحة إساءة
استعامل املخ ِّدرات (املع َّدل) حيز النفاذ يف سنغافورة ،وهو يهدف
إىل تعزيز مراقبة املخ ِّدرات وإعادة التأهيل .ويُج ِّرم التعديل
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السلوكيات التي تس ِّهل تعاطي املخ ِّدرات أو تشجع عليه ،من قبيل
تعريف شخص بأحد تجار املخ ِّدرات أو تقديم معلومات تتعلق
باملخ ِّدرات لشخص يعتزم االضطالع بأنشطة من هذا القبيل.
ويج ِّرم التعديل أيضاً األفعال التي تعرض األطفال للمخ ِّدرات
وسع التعديل نطاق استخدام طرائق
أو تسمح لهم باستهالكها .كام َّ
الكشف عن املخ ِّدرات ،وال سيام تحليل الشعر وفحص اللعاب.
ومددت الحكومة كذلك الحد األقىص لفرتة االحتجاز ملتعاطي
املخ ِّدرات يف مراكز إعادة التأهيل من ثالث إىل أربع سنوات ،والحد
األقىص لإلرشاف الالحق لإلفراج من سنتني إىل خمس سنوات.
وتشجع الهيئة عىل عدم اللجوء إىل االحتجاز القرسي ملتعاطي
املخدِّ رات بغرض إعادة تأهيليهم ،وتدعو الحكومات يف املنطقة
إىل تقديم خدمات العالج الطوعي القائم عىل األدلة ،مع إيالء
االحرتام الواجب لحقوق املرىض.
 –604واعتبارا ً من  1أيار/مايو  ،2019نقل املكتب املركزي لشؤون
املخ ِّدرات يف سنغافورة خمسة مؤثِّرات نفسانية جديدة( )77من
الجدول الخامس لقانون مكافحة إساءة استعامل املخ ِّدرات إىل
الجدول األول من القانون نفسه .وأُضيفت أيضاً إىل الجدول األول
مادة ليسديكس أمفيتامني ( .)l–lysine–d–amfetamineومعنى
هذا التعديل يف جدولة هذه املؤثِّرات النفسانية الجديدة أ َّن أي
نشاط لالتجار بهذه املواد وصنعها واستريادها وتصديرها وحيازتها
واستهالكها سيشكل جرمية يعاقب عليها بالسجن ملدة ال تقل عن
خمس سنوات وخمس رضبات بالعصا .وإىل جانب ذلك ،أدرج
()78
املكتب املركزي لشؤون املخ ِّدرات مؤثرين نفسانيني جديدين
يف الجدول الخامس ،مام يسمح بضبطهام ومن ث َم الحد من
انتشارهام مع مواصلة إجراء بحوث ومشاورات بشأنهام.
 –605وتعزيزا ً لنظام مراقبة املخ ِّدرات ،قررت حكومة الصني
جدولة جميع املواد املرتبطة بالفنتانيل بكامل فئتها وإدراجها
يف قامئة املراقبة الوطنية اعتبارا ً من  1أيار/مايو  .2019وأوضحت
اللجنة الوطنية املعنية مبراقبة املخ ِّدرات يف الصني التعريف القانوين
للمواد “املرتبطة بالفنتانيل” ،وأكدت أ َّن ماهية املواد التي سوف
ينطبق عليها ذلك التعريف سوف تحدد علم ًّيا باالستناد إىل تركيبها
الكيميايئ .وذكرت اللجنة أنَّه إذا تبني الحقاً وجود استعامالت
مرشوعة ألغراض صيدالنية أو صناعية أو علمية أو بحثية ألي من
تلك املواد ،أو أي استعامالت قانونية أخرى لها ،فسوف تُعامل تلك
املادة وفقاً لذلك.
( ((7املادة  ،Adamantyl-CHMINACAواملادة -4،3ثنايئ كلورو
ميثيل فينيدات ( )3,4-DCMPوإيسومرياتها املوضعية الثنائية الكلور من
مجموعة الفينيل ،واملادة  5-fluoro-CUMYL-PICAوإيسومرياتها الفينيل-
بروبيلية واإليسومريات املوضعية الفلورية لكل منها من مجموعة البنتيل،
واملادة  5-fluoro-SDB-005وإيسومرياتها املوضعية الفلورية من مجموعة
البنتيل ،واملادة .SDB-005
( ((7املادة  5-Fluoro-CUMYL-PeGACLONEوإيسومرياتها الفينيل-
بروبيلية واإليسومريات املوضعية الفلورية لكل منها من مجموعة البنتيل،
واملادة  CUMYL-PeGACLONEوإيسومرياتها الفينيل-بروبيلية.
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 –606وخالل عام  ،2018واصلت حكومة تايلند تعزيز وتنفيذ
برنامج التنمية البديلة داخل البلد وكذلك عن طريق الرشاكات
الدولية املختلفة ،من خالل توفري املساعدة يف مجاالت التنمية
املجتمعية ،واملعارف الزراعية ،والتقنيات ،واسرتاتيجيات التسويق.
ومن خالل التعاون الوثيق مع حكومة ميامنار ،وسعت تايلند
نطاق املساعدة واألنشطة لتشمل مناطق أخرى متأثرة باملخ ِّدرات
يف ميامنار .وباإلضافة إىل ذلك ،اتفقت الهيئات املعنية باملخ ِّدرات
يف تايلند وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية يف كانون الثاين/
يناير  2019عىل إجراء مرشوع تجريبي يف مقاطعة بوري َخ ْمكساي
يف جمهورية الو الدميقراطية الشعبية.

 –4الزراعة واإلنتاج والصنع واالتِّجار
 –607أفاد املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية بأ َّن امليثامفيتامني
املضبوط يف املنطقة زاد بواقع مثانية أضعاف بني عامي 2007
و ،2017وبلغ مستوى قياسيًّا يف عام  .2018وتشري البيانات
الواردة إىل أ َّن تايلند وحدها استأثرت بأكرث من نصف مضبوطات
امليثامفيتامني يف املنطقة يف عام .2018
 –608وتشري البيانات األولية لعام  ،2019وخصوصاً البيانات بشأن
أقراص امليثامفيتامني ،إىل تحول جغرايف يف الصنع والتهريب من
الصني إىل بلدان أخرى يف املنطقة .ويبدو أ َّن تدابري إنفاذ القانون
التي تستهدف هذه الجرائم يف الصني قد دفعت الجامعات
اإلجرامية املنظمة إىل نقل أنشطة الصنع غري املرشوع للميثامفيتامني
إىل البلدان املجاورة ،ومنها ميامنار ،مام ساهم يف الرتاجع الطفيف
يف مضبوطات امليثامفيتامني يف الصني وكذلك يف الزيادات التي
شهدتها ميامنار والبلدان املجاورة لها.
 –609ومع الزيادة املستمرة يف الصنع غري املرشوع للميثامفيتامني
يف ميامنار ،أصبحت جمهورية الو الدميقراطية الشعبية بلد عبور
مهم للميثامفيتامني املتجه إىل بلدان أخرى يف منطقة حوض
ًّ
امليكونغ .ففي عام  ،2018ضبط أكرث من  21مليوناً من أقراص
امليثامفيتامني و 1.8طن من امليثامفيتامني البلوري يف جمهورية
الو الدميقراطية الشعبية ،مقارنة بأقل من  100كيلوغرام من
امليثامفيتامني البلوري يف املتوسط بني عامي  2013و.2017
ويف املقابل ،ضبطت السلطات يف إندونيسيا أكرث من  8أطنان من
امليثامفيتامني البلوري يف عام  ،2018وهي أكرب كمية عىل اإلطالق
يفاد بضبطها يف البلد.
 –610وعىل الرغم من تراجع أسعار البيع غري املرشوع
للميثامفيتامني بالجملة ويف الشارع يف تايلند يف عام  2018إىل
أدىن مستوياتها يف العقد املايض ،يق ِّدر املكتب املعني باملخ ِّدرات
والجرمية قيمة سوق امليثامفيتامني غري املرشوع يف رشق
وجنوب رشق آسيا بنحو  45مليار دوالر سنويًّا .وتستأثر أسواقه
يف جمهورية كوريا واليابان مبا يقارب ُخ ُمس هذه القيمة

التقديرية ،وذلك أساساً بسبب االرتفاع الكبري يف أسعار البيع
بالجملة وبالتجزئة يف هذين البلدين.
 –611وما زال صنع الهريوين واالتجار به واستعامله عىل نحو
غري مرشوع يطرح تحديات يف معظم بلدان جنوب رشق آسيا،
وهو ثاين أشيع املخ ِّدرات املتجر بها يف املنطقة.
 –612ويجري معظم صنع الهريوين غري املرشوع يف املنطقة
يف شامل ميامنار .وقدرت املساحة املزروعة بخشخاش األفيون غري
املرشوع يف ميامنار يف عام  2018مبقدار  37 300هكتار ،بانخفاض
عن ذروتها األخرية يف عام  2014والتي بلغت نحو  60 000هكتار.
وشهدت الزراعة غري املرشوعة يف كل مناطق البلد تقريباً انخفاضاً،
مقارنة بعام  ،2017مع انخفاض كبري يف مقاطعتي شان وكاشني
(وهام منطقتا اإلنتاج الرئيسيتان).
 –613ومع ذلك ،فإ َّن مضبوطات الهريوين تحركت يف االتجاه
املعاكس :فقد زاد مجموع كميات الهريوين املضبوطة يف تايلند
وفييت نام وميامنار يف عام  ،2018وكانت فييت نام بلد املقصد
الرئييس ،حيث شهدت أكرث من ثلث ضبطيات الهريوين يف جنوب
رشق آسيا بني عامي  2013و .2018وأبلغت ماليزيا أيضاً عن
زيادة يف كمية الهريوين امله َّربة عرب إقليمها باتجاه أسرتاليا
كمقصد نهايئ.
 –614وأعربت السلطات الصينية يف تقريرها الوطني األخري عن
القلق إزاء التزايد املطَّرد يف مضبوطات الكوكايني يف عام ،2018
والزيادة الكبرية يف حجم الق َّنب امله َّرب إىل داخل البلد بواسطة
الربيد .وعىل نحو مامثل ،جرى الكشف عن نحو  170محاولة
لتهريب املخ ِّدرات عن طريق النظام الربيدي يف إندونيسيا
يف عام  .2018وأشري إىل التهريب عن طريق البحر باعتباره طريقة
مفضلة لكبار مهريب املخ ِّدرات يتزايد استعاملها لديهم.
وسبت كميات كبرية من السالئف الكيميائية من أنشطة
ِّ ُ –615
الصناعة الكيميائية ذات التواجد الكبري يف املنطقة ،واتُّجر بها لغرض
صنع امليثامفيتامني ،حيث توجد يف املنطقة سوق غري مرشوعة
وتبي بيانات االستدالل الجنايئ
مربحة للمخ ِّدرات االصطناعيةِّ .
املحدودة أ َّن اإليفيدرين والسودوإيفيدرين ما زاال أكرث السالئف
الكيميائية استعامالً يف صنع امليثامفيتامني غري املرشوع ،وإن تزايد
أيضاً استعامل مادة –1فينيل––2بروبانون ( .)P–2–Pوميكن
االطالع عىل استعراض شامل لحالة مراقبة السالئف والكيمياويات
التي يكرث استخدامها يف صنع املخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية
غري املرشوعة يف تقرير الهيئة لعام  2019عن تنفيذ املادة 12
من اتفاقية سنة .1988
 –616وال تزال بلدان رشق وجنوب رشق آسيا تستأثر مبعظم
ضبطيات الكيتامني يف جميع أنحاء العامل .وتشري أحدث البيانات
الصادرة من املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية إىل أ َّن آسيا
شهدت أكرث من  90يف املائة من ضبطيات الكيتامني عىل مستوى
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العامل بني عامي  2013و ،2017وأ َّن معظمها كانت يف رشق
وجنوب رشق آسيا.
 –617وفيام يتعلق بالكيتامني ،الذي ال يخضع للمراقبة الدولية،
فإ َّن أحدث البيانات تشري إىل انتقال بعض أنشطة صنعه من الصني
إىل بلدان أخرى يف املنطقة .ففي حني انخفضت ضبطيات الكيتامني
يف الصني ،مبا يف ذلك يف هونغ كونغ ،الصني ،بعد عام  ،2015زادت
الضبطيات يف تايلند وميامنار بشكل كبري منذ عام .2017

 –5الوقاية والعالج
 –618ما زالت املنطقة تفتقر إىل معلومات منهجية وكمية بشأن
تعاطي املخ ِّدرات .وعىل الرغم من محدودية البيانات ،فإ َّن بعض
الدراسات اإلقليمية تشري إىل أ َّن الق َّنب هو أكرث أنواع املخ ِّدرات
شيوعاً من حيث التعاطي غري املرشوع يف املنطقة .وأبلغت الفلبني
يف عام  2016عن أعىل معدالت النتشار تعاطي الق َّنب يف العام
السابق ،حيث أفاد  1.64يف املائة من املجيبني من سن  15إىل
 64بتعاطيه ،وأفادت اليابان بزيادة معدل انتشار تعاطي الق َّنب
يف العام السابق لتصل إىل  1.4يف املائة يف عام  ،2017وقُ ِّدر مجموع
متعاطي الق َّنب يف البلد بـ  1.33مليون شخص.
 –619وتشري املعلومات النوعية املقدمة إىل املكتب املعني
باملخ ِّدرات والجرمية إىل أ َّن امليثامفيتامني هو العقار الرئييس املثري
للقلق فيام يتعلق بحاالت االلتحاق مبراكز العالج ،كام تشري بيانات
حديثة أخرى إىل ارتفاع معدالت االنتشار السنوي لتعاطيه (ما بني
 0.5و 1.1يف املائة).
وتبي البيانات املستمدة من دراسة “ Global Burden of
ِّ –620
( ”Disease Studyالعبء العاملي للمرض) لعام  ،2017عىل نحو
ما ورد يف تقرير املخ ِّدرات العاملي  ،2019الصادر عن املكتب املعني
باملخ ِّدرات والجرمية ،أ َّن الخسائر الصحية (من حيث عدد سنوات
العمر الصحية املفقودة) يف هذه املنطقة أكرب بكثري من املناطق
األخرى يف العامل ،وذلك أساساً بسبب عدد متعاطي املخ ِّدرات
بالحقن ( 28يف املائة من املجموع العاملي) وكذلك املعدالت املثرية
للقلق من األمراض املنقولة بالدم بني متعاطي املخ ِّدرات بال َحقْن.
 –621وق َّدرت السلطات الصينية أ َّن عدد متعاطي املخ ِّدرات
يف البلد بلغ  2.5مليون شخص يف عام  ،2018وهو عدد أقل بقليل
من العام السابق .وال يزال امليثامفيتامني هو عقار التعاطي الرئييس
( 1.35مليون متعاطي ،أو  56يف املائة من إجاميل املتعاطني) ،يليه
الهريوين (يُق َّدر املتعاطون بـ  890 000متعاط ،أو  37يف املائة)
ثم الكيتامني (يُق َّدر املتعاطون بـ  63 000متعاط ،أو  2.6يف املائة).
وأُفيد بأ َّن عدد متعاطي الق َّنب يف عام  2018بلغ  24 000متعاط،
بزيادة بنسبة  25يف املائة عن السنة السابقة.
 –622وانخفض العدد اإلجاميل ملتعاطي املخ ِّدرات املبلغ عنه
يف هونغ كونغ ،الصني ،إىل  2 033متعاطياً يف الربع األول من
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عام  ،2019وهو أقل بقليل عام كان عليه يف السنة السابقة .وال يزال
الهريوين عقار التعاطي الرئييس ( 1 056متعاطياً) ،يليه امليثامفيتامني
( 435متعاطياً).
 –623وما زال القلق يساور السلطات يف سنغافورة إزاء تزايد عدد
متعاطي املخ ِّدرات يف عام ( 2018نحو  3 500متعاط) ،ويشكل
املتعاطون الجدد ممن تقل أعامرهم عن  30عاماً نسبة كبرية منهم.
وال يزال امليثامفيتامني عقار التعاطي الرئييس (بنسبة  75يف املائة
من متعاطي املخ ِّدرات).
 –624ووفقاً للتقرير الرسمي الذي أصدرته كمبوديا ،التمس
أكرث من  20 000من متعاطي املخ ّدرات يف البلد شكالً من أشكال
العالج أو تلقوه من خالل نظام صحي أو مركز للمخ ِّدرات عمومي
أو خاص يف عام  .2018وأفادت السلطات يف ماليزيا بأ َّن عدد متعاطي
املخ ِّدرات الذين تلقوا العالج أو إعادة التأهيل من خالل الوكالة
الوطنية ملكافحة املخ ِّدرات يف عام  2018يُق َّدر بـ  25 000متعاط،
أي أقل قليالً من السنة السابقة ،وذلك أساساً بسبب انخفاض عدد
املتعاطني الجدد .بيد أ َّن العدد اإلجاميل ملتعاطي امليثامفيتامني
البلَّوري ارتفع إىل ما يزيد عىل  16 000متعاط يف عام ،2018
وزاد عدد متعاطي املنشِّ طات األمفيتامينية بأكرث من الضعف،
ليبلغ ما يزيد عىل  1 000متعاط .ويف إندونيسيا ،تلقى أكرث من
 7 500متعاط للميثامفيتامني العالج يف عام  ،2018مقارنة بنحو
 2 000متعاط للق َّنب.

جنوب آسيا
تتزايد املضبوطات من أقراص امليثامفيتامني بمعدَّل ينذر بالخطر
يف املنطقة ،وخصوصا يف بنغالديش.
ِّ
توسع نطاق عقوبة
سنَّت بنغالديش ترشيعات جديدة
اإلعدام ليشمل حيازة  200غرام من امليثامفيتامني .وأعربت
رسي النكا عن عزمها إعادة العمل بعقوبة اإلعدام يف الجرائم
املتصلة باملخدِّرات.

 –1التطوُّرات الرئيسية
 –625ينترش االتِّجار باملخ ِّدرات يف جميع أنحاء جنوب آسيا،
وخصوصاً يف البقاع الحدودية للمنطقة دون اإلقليمية .وميثِّل
االت ِّجار بالهريوين والق َّنب وامليثامفيتامني واملستحرضات الصيدالنية
املحتوية عىل عقاقري مخ ِّدرة ومؤثِّرات عقلية تحديات رئيسية يف
جنوب آسيا .وتبني االتجاهات امللحوظة أ َّن املخ ِّدرات االصطناعية
محل املخ ِّدرات الطبيعية وشبه االصطناعية التي ت ُتعاطى
تحل حال ًّيا َّ
ُّ
منذ عقود .وقد ع َّزز التقدم الرسيع يف توافر خدمات اإلنرتنت
والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إمكانية االت ِّجار
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مم أُفيد به مؤخرا ً بشأن
باملخ ِّدرات عن طريق اإلنرتنت ،كام يتَّضح َّ
ضبط كميات من املخ ِّدرات ُمرسلة بالربيد.
 –626وال يزال قُرب جنوب آسيا من ثالثة من البلدان الرئيسية
يف مجال إنتاج املخ ِّدرات واالتِّجار بها (أفغانستان وجمهورية الو
الدميقراطية الشعبية وميامنار) ميثِّل تحدياً أمام مراقبة املخ ِّدرات
يف املنطقة دون اإلقليمية .وعالوة عىل ذلك ،فإ َّن الدول الساحلية
تطل عىل
يف جنوب آسيا ُعرضة ألنشطة التهريب البحرية ألنَّها ُّ
دروب التهريب عرب املحيط الهندي.

 –2التعاون اإلقليمي
 –627بغية التصدي لالتِّجار باألفيونيات الواردة من أفغانستان،
عقد رؤساء أجهزة إنفاذ القانون يف جنوب آسيا ،من بنغالديش
وبوتان ورسي النكا وملديف ونيبال والهند ،اجتامعاً يف شانديغار،
الهند ،يف ترشين األول/أكتوبر  .2018ومن املواضيع الرئيسية التي
تناولها االجتامع كيفية استخدام آليات التعاون الثنائية واإلقليمية
القامئة بني البلدان من أجل تحسني مكافحة االت ِّجار باملخ ِّدرات.
 –628و ُعقد يف نيودلهي يومي  27و 28حزيران/يونيه 2019
اجتامع لفريق الخرباء العامل التابع ملبادرة ميثاق باريس واملعني
بكشف التدفقات املالية املتصلة باالتجار غري املرشوع باألفيونيات
األفغانية املنشأ ووقفها .وشارك يف االجتامع ممثلون عن وحدات
االستخبارات املالية وأجهزة مكافحة املخ ِّدرات وسلطات الجامرك
من  15بلدا ً ،باإلضافة إىل ست منظامت دولية واملكتب املعني
باملخ ِّدرات والجرمية ،وناقش االجتامع االتجاهات والتحديات
الجديدة املتصلة بالتدفقات املالية غري املرشوعة واالتجار
باألفيونيات .وأبرز املشاركون رضورة توحيد جهودهم بشأن
تطوير تبادل املعلومات ،وأفضل املامرسات بشأن أساليب اكتشاف
املعامالت املالية املوازية (معامالت الظل).

	–3الترشيعات والسياسات واإلجراءات
الوطنية
 –629يف بنغالديش ،دخل قانون مكافحة املخ ِّدرات لعام 2018
ح ِّيز النفاذ يف كانون األول/ديسمرب  ،2018وهو القانون املع ِّدل
لقانون مكافحة املخ ِّدرات لعام  .1990ويلغي القانون الجديد
القانون القائم املعني مبكافحة املخ ِّدرات ،وخفض عرض املخ ِّدرات
والطلب عليها ،ومنع إساءة استعاملها وتهريبها ،وعالج متعاطي
املخ ِّدرات وإعادة تأهيلهم ،واملسائل ذات الصلة .ومبوجب
قانون عام  ،2018م َّددت بنغالديش تطبيق عقوبتي اإلعدام
والسجن املؤبد لتشمل إنتاج امليثامفيتامني أو مك ِّونه الرئييس
األمفيتامني ،وحيازتهام وتوزيعهام واالت ِّجار بهام ،وهي جرائم
أُعيد تصنيفها كجرائم من الفئة ألف مبوجب هذا القانون.

 –630ويف اجتامع بشأن برامج مكافحة االتِّجار باملخ ِّدرات
والوقاية من تعاطيهاُ ،عقد يف رسي النكا يف آذار/مارس ،2019
أعلن رئيس رسي النكا عن استهالل عملية تهدف إىل إعادة
العمل بعقوبة اإلعدام .وأثنى الرئيس يف خطابه عىل ما هو
قائم من قوانني ولوائح تنظيمية مشددة ملكافحة املخ ِّدرات غري
املرشوعة ،وأعلن عن قرار بفرض عقوبة اإلعدام عىل تهريب
املخ ِّدرات ،ويف حال تنفيذ هذا القرار ،ستكون تلك املرة األوىل
التي تُنفذ فيها عقوبة اإلعدام منذ عام  .1976ويف  26حزيران/
يونيه  ،2019وقَّع الرئيس عىل أوامر بتنفيذ حكم اإلعدام
عىل أربعة أشخاص أُدينوا بارتكاب جرائم متصلة باملخ ِّدرات.
ويف  29ترشين األول/أكتوبر  ،2019وقبل وضع هذا التقرير
يف صيغته النهائية ،أُفيد بأ َّن املحكمة العليا يف رسي النكا
قد م َّددت األمر القضايئ املؤقت بوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام
عىل السجناء املحكوم عليهم باإلعدام يف جرائم املخ ِّدرات
حتى  9كانون األول/ديسمرب  .2019وال تزال الهيئة تش ِّجع جميع
الدول ،التي أبقت عىل عقوبة اإلعدام عىل الجرائم املتَّصلة
باملخ ِّدرات ،بأن تنظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام عىل هذه الجرائم.
 –631ومتاشياً مع االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات
والترشيعات والسياسات الوطنية القامئة ،اعتمدت الهند خطة
العمل الوطنية لخفض الطلب عىل املخ ِّدرات للفرتة 2023–2018
بهدف التصدي للتعاطي املخ ِّدرات ومواد اإلدمان .وتستخدم خطة
العمل الوطنية اسرتاتيجية متع ِّددة الجوانب تنطوي عىل توفري
برامج للتعليم والتخلص من اإلدمان وإعادة التأهيل من أجل
األفراد املتأثرين وأرسهم بهدف معالجة هذه املسألة ،والرتكيز عىل
التعليم الوقايئ وإذكاء الوعي وتقديم املشورة ومعالجة متعاطي
املخ ِّدرات املرتهنني لها وإعادة تأهيلهم ،باإلضافة إىل توفري التدريب
ملق ِّدمي الخدمات وبناء قدراتهم من خالل جهود تعاونية مشرتكة
بني الحكومة ومنظامت غري حكومية.

 –4الزراعة واإلنتاج والصنع واالتِّجار
 –632ال تزال زراعة الق َّنب غري املرشوعة تشكِّل تحدياً أمام أجهزة
إنفاذ القانون يف جنوب آسيا ،وخصوصاً يف الهند .ويُظهر تحليل
البيانات الخاصة بالفرتة من عام  2010إىل عام  2017أ َّن الهند
من بني أكرب بلدان العامل من حيث حجم الزراعة غري املرشوعة
للق َّنب وكمية الق َّنب املنتَجة .وقد أبادت سلطات إنفاذ قوانني
املخ ِّدرات يف الهند  1 980هكتارا ً من زراعات الق َّنب غري املرشوعة
يف عام  ،2018وهي مساحة أقل بكثري من مساحة الزراعات التي
أُبيدت يف عام  ،2017والتي بلغت  3 446هكتارا .وت ُق َّدر مساحة
األرايض املزروعة بالق َّنب عىل نحو غري مرشوع يف رسي النكا
يف عام  2018بـ  500هكتار ،وهي مساحة مامثلة لنظريتها
يف العام السابق .وأبلغت بوتان عن إبادة  100 000نبتة ق َّنب
أُخذت من  12موقعاً زراع ًّيا يف عام .2017
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 –633وانخفض إجاميل املضبوطات من عشبة الق َّنب يف جنوب
آسيا من  434ط ًّنا يف عام  2017إىل  336ط ًّنا يف عام .2018
ويف عام  ،2018كانت أكرب كمية إجاملية من عشبة الق َّنب
تُضبط يف بلد واحد يف جنوب آسيا من نصيب الهند ( 266.5ط ًّنا
أو  79يف املائة من إجاميل املضبوطات يف املنطقة دون اإلقليمية)،
تليها بنغالديش ( 60.3ط ًّنا أو  18يف املائة) .وشكَّلت بوتان
ورسي النكا ونيبال النسبة الباقية من مضبوطات عشبة الق َّنب
وهي  3يف املائة ( 9.1أطنان) .وازدادت مضبوطات راتنج الق َّنب
يف جنوب آسيا من  3.2أطنان يف عام  2017إىل  5.2أطنان
يف عام  .2018وصادرت نيبال والهند حوايل  100يف املائة
( 5.2أطنان) من إجاميل راتنج الق َّنب املضبوط يف املنطقة.
 –634والهند هي البلد الوحيد يف املنطقة دون اإلقليمية الذي
أبلغ باستمرار عن إبادة زراعات خشخاش أفيون غري مرشوعة.
وقد كثَّفت الهند من جهودها الرامية إىل إبادة زراعات خشخاش
األفيون غري املرشوعة عىل مدى أربع سنوات متتالية ،بدءا ً
من عام  1 400( 2015هكتار يف عام  ،2015و 2 635هكتارا ً
يف عام  ،2016و 3 076هكتارا يف عام  ،2017و 3 508هكتارات
يف عام  .)2018وباإلضافة إىل ذلك ،ضبطت الهند يف عام 2018
كمية كبرية من قش الخشخاش ( 16ط ًّنا) .وكانت هذه الكمية أكرب
بنسبة  70يف املائة من كمية قش الخشخاش املضبوطة يف عام 2017
( 9أطنان).
 –635وازدادت كمية األفيون املضبوطة يف الهند من  2.6طن
يف عام  2017إىل  4.1أطنان يف عام  .2018ومنذ عام  ،2015شهدت
مضبوطات األفيون اتجاها تصاعديًّا ( 1.7طن يف عام ،2015
و 2.3طن يف عام  ،2016و 2.6طن يف عام  ،2017و 4.1أطنان
يف عام  .)2018وبوجه عام ،يؤكد هذا االتجاه التصاعدي
يف الكميات املضبوطة من األفيون وقش الخشخاش غري املرشوعني
ومساحة الزراعات املبادة جسامة هذه املشكلة يف البلد.
 –636وشهـدت منطقـة جنـوب آسيـا ،وبخاصـة رسي النكا،
زيادة يف مضبوطات الهريوين بسبب تزايد استخدام املتَّجرين
باملخ ِّدرات للدرب الجنويب .فمعظم الهريوين الذي يُه َّرب عرب
ما يسمى “الدرب الجنويب” ليصل إىل جنوب آسيا (من أفغانستان
إىل باكستان ثم إىل جنوب آسيا) أفغاين املنشأ ،ووجهته النهائية
هي أمريكا الشاملية .ويف رسي النكا ،استمر تزايد مضبوطات
الهريوين يف عام  ،2018حيث بلغت  732كيلوغراماً ،مقابل
 315كيلوغراماً يف عام  .2017بيد أ َّن مضبوطات الهريوين
يف املنطقة انخفضت من  2.9طن يف عام  2017إىل  2.4طن
يف عام  .2018وضبطت الهند الكمية األكرب ( 1.2طن)،
تليها رسي النكا ( 0.7طن) ،وبنغالديش ( 0.45طن) ،مبا ميثِّل
 99يف املائة من مجموع املضبوطات يف املنطقة دون اإلقليمية.
 –637وأفادت جنوب آسيا بأ َّن مضبوطات الكوكايني س َّجلت أقل
مستوياتها يف عام  ،2018حيث بلغت  59.5كيلوغراماً ،وهي أقل
من املضبوطات يف السنوات األربع السابقة ( 309كيلوغرامات
يف عام  ،2017و 1.6طن يف عام  ،2016و 124.7كيلوغراماً
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يف عام  ،2015و 327.9كيلوغراما يف عام  .)2014وتتفاوت الكميات
املضبوطة من هذا العقار من سنة إىل أخرى ،كام ت ُظهر البيانات
املبلغ عنها من جميع البلدان يف املنطقة دون اإلقليمية.
 –638ويتواصل ضبط املستحرضات املحتوية عىل الكوديني
يف املنطقة ،وخصوصاً الفينسيديل .ويف بنغالديش ،تراجعت
مضبوطات الفينسيديل لتس ِّجل  715 529أمبولة يف عام ،2018
مقابل  720 843أمبولة يف عام  .2017وأبلغت الهند أيضاً ،من خالل
تقارير املخ ِّدرات الشهرية التي يصدرها مكتب مكافحة املخ ِّدرات،
بأ َّن سلطاتها ضبطت أكرث من  51 821زجاجة من الفينسيديل
يف عام  .2018ومييل املتَّجرون باملخ ِّدرات يف الوقت الحايل إىل
تهريب العقاقري الصيدالنية بدالً من املخ ِّدرات املصنوعة عىل نحو
غري مرشوع ،مثل الحشيش والهريوين ،بسبب العقوبات األخف
املفروضة عىل تهريب العقاقري الصيدالنية الخاضعة للمراقبة.
جنوب آسيا جامعاتٌ إجرامية منظمة عابرة
 –639وتستهدف
َ
بصنع امليثامفيتامني يف شكل
للحدود الوطنية يف ميامنار ،تقوم ُ
أقراص وشكل بلوري واالت ِّجار به يف تلك املنطقة دون اإلقليمية.
وامليثامفيتامني هو مادة التعاطي األكرث انتشارا ً من بني املنشِّ طات
األمفيتامينية يف جنوب آسيا .ومتثِّل مضبوطات جنوب آسيا
 1يف املائة من مجموع املضبوطات من امليثامفيتامني عىل
الصعيد العاملي.
 –640ويف بنغالديش ،استمر تزايد مضبوطات امليثامفيتامني،
حيث ضُ بط  53مليون قرص يف عام  ،2018مقابل  40مليون قرص
يف عام  ،2017وهي زيادة ت ُعزى يف املقام األول إىل عملية مكافحة
املخ ِّدرات التي نفذتها الحكومة عىل كامل الصعيد الوطني.
ويُه َّرب امليثامفيتامني إىل بنغالديش من رشق وجنوب رشق آسيا،
ويأيت معظمه من ميامنار .ويف الربع األول من عام  ،2019ضبطت
رسي النكا  147.83كيلوغرامـاً من امليثامفيتامـني .ويف شباط/
فرباير  ،2019داهمت إدارة مكافحة املخ ِّدرات يف بنغالديش
مختربا ً رسيًّا لصنع املخ ِّدرات ،وصادرت ،للمرة األوىل ،كمية من
امليثامفيتامني البلوري ومادة .MDMA
 –641ويف الهند ،بلغت املضبوطات من املنشِّ طات األمفيتامينية
ذروة جديدة يف عام  ،2018حيث س َّجلت  931كيلوغراماً .وكانت
أعىل كمية إجاملية سنوية من مضبوطات املنشِّ طات األمفيتامينية
يف الهند قد ُس ِّجلت يف عام  ،2016حيث ضُ بطت كمية قياسية
قدرها  1.7طن ،قبل أن تشهد كمية املضبوطات انخفاضاً حا ًّدا إىل
 95كيلوغراماً يف عام  .2017ويف عام  ،2018انخفضت مضبوطات
امليثاكوالون يف البلد إىل  99كيلوغراماً ،مقابل  124كيلوغراماً
يف عام  .2017ويف  25حزيران/يونيه ُ ،2018س ِّجلت أكرب ضبطية
وحيدة من امليثاكوالون قدرها  30كيلوغراماً ،كانت مو َّجهة إىل
الواليات املتحدة .وما زالت كميات من البوبرينورفني تُضبط أيضاً
يف الهند ،يف شكل قابل للحقن وشكل أقراص.
 –642ويف بنغالديش ،كانت كمية املضبوطات من البوبرينورفني
يف عام  128 708( 2018أمبوالت) أعىل بنسبة  18يف املائة عن الكمية
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املضبوطة يف عام  109 063( 2017أمبولة) .كام ازداد مجموع
املضبوطات من البوبرينورفني يف نيبال زيادة كبرية يف عام ،2018
ليصل إىل  58 963قرصاً ،مقابل  31 567قرصاً يف عام .2017
ويف عام  ،2018ضبطت نيبال  66 430قرصاً من الديازيبام،
وهي كمية أكرب من تلك املضبوطة يف عام  49 304( 2017أقراص).
وضبطت بوتان  3 947قرصاً من الديازيبام يف عام .2018
 –643وال يزال ترسيب السالئف الخاضعة للمراقبة ،وخصوصاً
اإليفيدرين والسودوإيفيدرين ،من القنوات املرشوعة إىل القنوات
غري املرشوعة مستم ًّرا يف الهند .ووفقاً ملا ذكره مكتب مكافحة
املخ ِّدرات يف الهند ،صودر أكرث من  1.8طن من السودوإيفيدرين
يف نويدا ،الهند ،يف ضبطية واحدة يف  11أيار/مايو  ،2019وكانت
أكرب ضبطية مس َّجلة يف تاريخ البلد .وتواصل اإلبالغ عن ضبط
مستحرضات صيدالنية تحتوي عىل اإليفيدرين والسودوإيفيدرين
مه َّربة من الهند إىل ميامنار من أجل استخالص السالئف.
 –644ويف عام  ،2018ضبطت يف الهند كمية إجاملية ضخمة فوق
املعتاد من أنهيدريد الخل ( 8 998لرتا ً) .وهذه الكمية أكرب بكثري
من مجموع املضبوطات من أنهيدريد الخل يف السنوات األربع
السابقة ( 23لرتا يف عام  ،2017و 2 464لرتا ً يف عام  ،2016و 4لرتات
يف عام  2015و 93لرتا ً يف عام  .)2014ومن مجموع مضبوطات
أنهيدريد الخل يف عام  ،2018صودر  8 937لرتا ً يف ضبطية واحدة
جرت يف نويدا ونيودلهي يف  20ترشين األول/أكتوبر .2018
وكانت املادة الكيميائية مرسلة إىل جهة يف أفغانستان .وميكن
االطالع عىل استعراض شامل لحالة مراقبة السالئف والكيمياويات
التي يكرث استخدامها يف صنع املخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية غري
املرشوعة يف املنطقة يف تقرير الهيئة لعام  2019عن تنفيذ املادة 12
من اتفاقية سنة .1988
 –645وعىل الصعيد العاملي ،أُبلغ بأ َّن معظم املضبوطات من
عقار الرتامادول ،الذي ال يخضع للمراقبة الدولية ،يف الفرتة من
 2013إىل  2017كان منشؤها يف الهند .وتشري البيانات املتاحة
إىل أ َّن الرتامادول ،الذي يُستخدم ألغراض غري طبية يف أفريقيا،
يُصنع عىل نحو غري مرشوع يف جنوب آسيا .وباإلضافة إىل ذلك،
كانت الهند مصدر  87يف املائة من الرتامادول املضبوط يف غانا
يف عام  .2017وتشري البيانات املتاحة إىل أ َّن الهند قد برزت
لصنع الرتامادول املو َّجه إىل األسواق
يف السنوات األخرية كمركز ُ
الرسية ،وإن كانت الهند قد أدرجت الرتامادول ضمن املواد الخاضعة
للمراقبة الوطنية مبوجب قانون العقاقري املخ ِّدرة واملؤثِّرات العقلية
لعام  .1985ومتنح نظم املراقبة املط َّبقة مبوجب هذا القانون املزيد
من الصالحيات لسلطات إنفاذ القانون ،مبا يسمح لها ،عىل وجه
الخصوص ،بدخول املباين التي تض ُّم مختربات صنع الرتامادول
ومالحقة األشخاص الضالعني يف صنعه دون إذن.
 –646وترصد بنغالديش عن كثب أيضاً املواد غري الخاضعة للمراقبة
الدولية ،مثل الكيتامني والنالبوفني والرتامادول ،ويخضع الكيتامني
للمراقبة الوطنية .ويف بوتان ،يُع ُّد العقار سبازمو بروكسيفون بالس
( ،)Spasmo Proxyvon Plusالذي يحتوي عىل الرتامادول ،أكرث

املواد غري خاضعة للمراقبة التي يُتَّجر بها .ويف عام  ،2018ضُ بط
يف بوتان  68 685قرصاً من هذا العقار ،بانخفاض كبري عن الكمية
املضبوطة يف عام  2017والتي بلغت  130 316قرصاً.

 –5الوقاية والعالج
 –647يفيد تقرير املخ ِّدرات العاملي  ،2019الصادر عن املكتب
املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،بأ َّن  1.8يف املائة من السكان البالغني
يف جنوب آسيا ،أو ما يعادل  19مليون شخص ،تعاطوا املؤثِّرات
األفيونية يف العام السابق ،مبا ميثِّل  35يف املائة من العدد التقديري
ملتعاطي املؤثِّرات األفيونية يف العام السابق يف جميع أنحاء العامل.
وتفتقر املنطقة إىل دراسات بشأن مع َّدالت انتشار تعاطي املخ ِّدرات
خالل السنوات القليلة املاضية ،وإن كانت كل من رسي النكا والهند
قد أجرت دراسات استقصائية بهدف تقدير معدل انتشار تعاطي
املخ ِّدرات فيهام .وتثني الهيئة عىل هذه املبادرات ،وتش ِّجع البلدان
عىل تخصيص ما يكفي من املوارد ملنع تعاطي املخدِّ رات والعالج
منه ،وإجراء دراسات بشأن معدالت انتشارها ليك يُسرتشد بها
يف اعتامد سياسات للصحة العمومية قامئة عىل األدلة.
 –648وأجرت الهند دراسة استقصائية وطنية عن مدى تعاطي
مواد اإلدمان ومنطه .ووفقاً للتقرير الصادر عن تلك الدراسة
تحت عنوان حجم تعاطي املخ ِّدرات يف الهند  ،2019فإ َّن الق َّنب
واملؤثِّرات األفيونية هي أكرث مواد اإلدمان تعاطياً يف البلد ،بعد
الكحول ،حيث بلغت معدالت تعاطيها يف العام السابق  2.8يف املائة
و 2.1يف املائة عىل التوايل بني السكان من سن  10إىل  .75وأُبلغ
بأ َّن الهريوين هو أشيع املؤثِّرات األفيونية تعاطياً يف الهند ،مبعدل
انتشار بنسبة  1.1يف املائة ،تليه املؤثِّرات األفيونية الصيدالنية،
مبعدل انتشار يقرتب من  1يف املائة بني السكان من سن  10إىل .75
وب َّينت الدراسة االستقصائية أيضاً أ َّن برامج العالج القامئة يف الهند،
والتي تركِّز تركيزا ً شديدا ً عىل تلقي العالج داخل املرافق العالجية،
غري كافية نظرا للعدد الكبري من األشخاص املتأثرين بتعاطي
مواد اإلدمان .ويشري التقرير إىل رضورة تعزيز خدمات العالج
يف العيادات الخارجية ،التي تحتاج إىل موارد لتلبية احتياجاتها
من املوارد البرشية والبنى التحتية وإمدادات األدوية.
 –649ووفقاً للتقرير املعنون دراسة استقصائية وطنية عن مدى
انتشار تعاطي املخ ِّدرات يف عام  2019يف رسي النكا ،كان الق َّنب
املخ ِّدر األكرث تعاطياً يف الفرتة  ،2018–2017إذ بلغ معدل انتشاره
 1.9يف املائة ( 301 898شخصاً) ،يليه الهريوين ،مبعدل انتشار
 1.2يف املائة بني السكان من سن  14عاماً أو أكرث ( 92 540شخصاً).
وزادت معدالت إساءة استعامل أقراص املستحرضات الصيدالنية.
وبناء عىل ما ق َّدمته الحكومة من إحصاءات بشأن حاالت االلتحاق
مبراكز العالج ،كان عدد مدمني املخ ِّدرات الذين التمسوا العالج
يف عام  2018أكرب من عددهم يف األعوام الثالثة السابقة؛ بيد أ َّن نسبة
متعاطي املخ ِّدرات الذين التحقوا مبراكز العالج وإعادة التأهيل
يف رسي النكا ال تتجاوز  7يف املائة فقط .ويجري تعاطي املؤثِّرات
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العقلية مثل الديازيبام وغريه من املواد غري الخاضعة للمراقبة
(مثل الرتامادول والربيغابالني والغابابنتني) بدرجة أقل يف البلد.
 –650ووفقاً للتقرير السنوي عن املخ ِّدرات يف بنغالديش
لعام  ،2017أضحى تعاطي املخ ِّدرات شاغالً وطنيًّا يف البلد .وزاد
تعاطي أقراص امليثامفيتامني (“اليابا”) بدرجة كبرية يف بنغالديش.
ومثَّل األشخاص الذين التمسوا العالج من تعاطي امليثامفيتامني
 35.5يف املائة من إجاميل عدد املرىض الذين التمسوا العالج من
تعاطي املخ ِّدرات يف عام  ،2017بزيادة بنسبة  12يف املائة عن العام
السابق .ووفقاً للبيانات املستم َّدة من مرافق الخدمات العالجية،
فإ َّن عدد املرىض الذين يلتمسون العالج من إدمان الفينسيديل آخذ
يف التناقص ،نظرا ً أل َّن املصابني باالضطرابات الناشئة عن تعاطي
املخ ِّدرات يتجهون إىل تعاطي مادة “اليابا” نظرا ً لسهولة الحصول
عليها .وتستهلك فئة متعاطي املخ ِّدرات أيضاً مزيجاً من عقاقري
صيدالنية مختلفة (مثل البوبرينورفني والديازيبام).

غرب آسيا
يف عام  ،2018ظلت أفغانستان البلد الذي توجد فيه الغالبية
العظمى من زراعات خشخاش األفيون وعمليات إنتاج األفيون غري
املرشوعة يف العالم.
تفوق منطقتا الرشق األوسط وجنوب غرب آسيا املناطق دون
اإلقليمية األخرى عىل الصعيد العاملي من حيث ارتفاع معدل االنتشار
السنوي لتعاطي األفيونيات (األفيون واملورفني والهريوين) ،إذ يبلغ
 1.6يف املائة من السكان.

 –1التطوُّرات الرئيسية
 –651ما زالت أفغانستان بلد املنشأ لجميع األفيونيات املضبوطة
يف أوروبا وآسيا الوسطى وأفريقيا تقريباً )79(.وكانت هي البلد
املسؤول عن الغالبية العظمى من زراعات خشخاش األفيون
وعمليات إنتاج األفيون غري املرشوعة يف العامل يف عام .2018
وما زالت هي أيضاً أحد مصادر راتنج الق َّنب الرئيسية عىل نطاق
العامل .وعالوة عىل ذلك ،ال تزال أفغانستان تشهد زيادة يف االتجار
باملخ ِّدرات االصطناعية يف أراضيها .ومع إقرار الهيئة بالجهود
التي تبذلها حكومة أفغانستان للتصدي لتلك التحديات من خالل
اسرتاتيجيتها وخطة عملها الوطنيتني ملراقبة املخ ِّدرات ،فإنَّها
تؤكِّد مجددا ً رضورة منح األولوية التخاذ تدابري ملواجهة اقتصاد
املخ ِّدرات غري املرشوع يف البلد ،يف إطار الجهود الشاملة الرامية إىل
( ((7تتألف منطقة آسيا الوسطى دون اإلقليمية املشار إليها يف
هذا التقرير من البلدان التالية :أوزبكستان وتركامنستان وطاجيكستان
وقريغيزستان وكازاخستان.
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بناء السالم وإرساء األمن وتحقيق التنمية املستدامة يف أفغانستان.
وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي للمجتمع العاملي أن يكون جزءا ً من هذه
العملية ،يف سياق املسؤولية العاملية واملشرتكة ،من خالل جهود
املساعدة الشاملة واملتضافرة واملتعددة الجوانب عىل الصعيد
املحيل والوطني واإلقليمي والدويل.
 –652وال يزال درب البلقان ،الذي مير عرب جمهورية إيران
اإلسالمية وتركيا وبلدان البلقان باتجاه أسواق املقصد يف غرب
ووسط أوروبا ،هو الدرب الرئييس لتهريب األفيونيات الناشئة
يف أفغانستان .ويف السنوات األخرية ،برزت عدة أفرع لدرب
البلقان ،ومنها ما يعرب الجمهورية العربية السورية والعراق وبلدان
جنوب القوقاز.
 –653وال يزال صنع عقار “الكابتاغون”( )80املزيف واالتجار به
يؤثر تأثريا ً خطريا ً عىل بلدان الرشق األوسط ،التي ال متثل أسواق
املقصد لهذا النوع من املخ ِّدرات فحسب ،وإنَّ ا أصبحت بقدر متزايد
أيضاً مصدرا ً ألقراصه املزيفة .وما زالت املنطقة دون اإلقليمية
تعاين أيضاً من مشاكل االتجار بالرتامادول وإساءة استعامل ذلك
املؤث ِّر األفيوين االصطناعي غري الخاضع للمراقبة الدولية .ومام ساهم
يف زيادة أنشطة االتجار بالرتامادول و“الكابتاغون” حاالت انعدام
االستقرار السيايس والنزاعات التي مل تحل بعد ومشاكل الفقر
وانعدام الفرص االقتصادية يف بعض أنحاء املنطقة دون اإلقليمية.
 –654وواصلت جميع بلدان آسيا الوسطى تقريباً اإلبالغ عن
ظهور عدد متزايد من املؤث ِّرات النفسانية الجديدة .وتزايدت
األسواق املحتملة للمؤث ِّرات النفسانية الجديدة يف منطقة آسيا
الوسطى دون اإلقليمية بسبب قربها من عدة بلدان لديها أسواق
متطورة للمخ ِّدرات االصطناعية ،مثل االتحاد الرويس والصني
وإيران (جمهورية–اإلسالمية).

 –2التعاون اإلقليمي
 –655وأقرت منظمة شنغهاي للتعاون ،مبوجب قرار مجلس رؤساء
دولها املؤ َّرخ  10حزيران/يونيه  ،2018اسرتاتيجيتها املعنية مبكافحة
املخ ِّدرات للفرتة  2023–2018وبرنامج العمل لتنفيذ االسرتاتيجية،
باإلضافة إىل مفهوم املنظمة للوقاية من تعاطي العقاقري املخ ِّدرة
واملؤث ِّرات العقلية .وتهدف االسرتاتيجية إىل تكثيف التعاون املتعدد
األطراف من أجل منع ومكافحة التهديدات املتصلة باملخ ِّدرات
التي تؤثر عىل الدول األعضاء يف املنظمة.
( ((8كان “الكابتاغون” يف األصل االسم التجاري الرسمي ملستحرض
صيدالين يحتوي عىل الفينيثيلني ،وهو منشِّ ط اصطناعي .أ َّما “الكابتاغون”
الذي يُعرث عليه يف املضبوطات يف عموم غرب آسيا حال ًّيا واملشار إليه يف هذا
التقرير فهو عقار مغشوش يُكبس يف شكل أقراص تشبه أقراص الكابتاغون
األصلية الحاصلة عىل العالمة التجارية يف مظهرها فقط .والعنرص الفعال
يف “الكابتاغون” املغشوش هو األمفيتامني ،الذي يُخفَّف عادة مبواد متعددة
تستخدم يف غش العقاقري ،مثل الكافيني وغريه من املواد.
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 –656ويف اجتامع لفريق خرباء يف إطار املبادرة املشرتكة بني
أفغانستان وقريغيزستان وطاجيكستان ،عقد يف بيشكيك يومي
 28و 29ترشين الثاين/نوفمرب  ،2018استعرض ممثلو أجهزة إنفاذ
القانون ووزارات الخارجية يف البلدان الثالثة الحالة الراهنة ملكافحة
املخ ِّدرات يف بلدانهم ،وناقشوا دور ضباط االتصال التابعني لهم
املعنيني بشؤون املخ ِّدرات يف تخطيط وتنفيذ العمليات املشرتكة
ملكافحة املخ ِّدرات .واعتمد الخرباء املشاركون مرشوع مذكرة
للتفاهم بشأن تعيني ضباط االتصال املعنيني بشؤون املخ ِّدرات
وإجراءات التشغيل املوحدة ألنشطتهم ،ومن املق َّرر التوقيع عىل
املذكرة يف االجتامع الوزاري املقبل لبلدان املبادرة.
 –657ويف االجتامع الثالث عرش لكبار املسؤولني يف املبادرة
الثالثية ،املعقود يف إسالم أباد يومي  12و 13كانون األول/ديسمرب
 ،2018ناقشت سلطات مكافحة املخ ِّدرات يف أفغانستان وإيران
(جمهورية–اإلسالمية) وباكستان وسائل تعزيز التعاون عىل مكافحة
االتجار باألفيونيات األفغانية .ويف ذلك االجتامع ،اتفق األطراف
الثالثة عىل تعزيز مكاتب االتصال الحدودية ،وعىل تخطيط وتنفيذ
املزيد من الدوريات املشرتكة وعمليات االعرتاض املستندة إىل
املعلومات االستخبارية ،كام أعربوا عن اهتاممهم بأن يستفيد كل
بلد منهم من أكادمييات التدريب عىل مكافحة املخ ِّدرات الكائنة
يف البلدين اآلخرين بهدف تبادل املعارف وتعزيز التنسيق.
 –658وبغية إغالق قنوات دخول وتوزيع املؤث ِّرات النفسانية
الجديدة وغريها من املخ ِّدرات االصطناعية واملؤثِّرات األفيونية
والق َّنب عىل نحو غري مرشوع ،نفذت الدول األعضاء يف منظمة
معاهدة األمن الجامعي ،وهي االتحاد الرويس وأرمينيا وبيالروس
وطاجيكستان وقريغيزستان وكازاخستان عملية مشرتكة متعددة
األطراف ملكافحة املخ ِّدرات باسم “ ،”Kanal–Centreيف الفرتة
من  26شباط/فرباير إىل  1آذار/مارس  .2019واستضاف العملية
املركز اإلقليمي للمعلومات والتنسيق يف آسيا الوسطى ،وشارك
فيها أيضاً ،بصفة مراقبني ،ممثلون عن السلطات الوطنية املختصة
يف إيران (جمهورية–اإلسالمية) وإيطاليا وتركيا والصني وفرنسا
واململكة املتحدة ومنغوليا والواليات املتحدة ،باإلضافة إىل رابطة
الدول املستقلة ،واملجموعة األوروبية اآلسيوية املعنية مبكافحة
غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،واملنظمة الدولية للرشطة الجنائية
(اإلنرتبول) ،ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،ومنظمة شنغهاي
للتعاون ،واملكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية .وأسفرت العملية
عن ضبط أكرث من  11.4ط ًّنا من مختلف املخ ِّدرات ،منها أكرث من
 8.8أطنان من األفيون ،وأكرث من  1.8طن من راتنج الق َّنب ،وأكرث
من  220كيلوغراماً من الهريوين ،ونحو  127كيلوغراماً من الق َّنب،
وأكرث من  205كيلوغرامات من املخ ِّدرات االصطناعية؛ وألقي
القبض عىل  579شخصاً؛ وجرى تفكيك مخترب غري مرشوع لصنع
املخ ِّدرات االصطناعية.
 –659و ُعقد يف طشقند يومي  2و 3أيار/مايو  2019االجتامع
الحادي عرش الستعراض مذكرة التفاهم بشأن التعاون دون

اإلقليمي يف مجال مكافحة املخ ِّدرات .وحرض االجتامع مسؤولون
رفيعو املستوى ،منهم وزراء خارجية االتحاد الرويس وأوزبكستان
وطاجيكستان ،ووكالء وزارات خارجية أذربيجان وقريغيزستان
وكازاخستان ،ووكيل وزارة الداخلية يف تركامنستان ،واملسؤول
التنفيذي األول لشبكة اآلغا خان للتنمية ،واألمني العام ملنظمة
شنغهاي للتعاون ،باإلضافة إىل رشكاء دوليني رفيعي املستوى
وجهات مانحة مثل املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية والواليات
املتحدة واالتحاد األورويب ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا.
واتفقت األطراف يف مذكرة التفاهم عىل األولويات االسرتاتيجية
واألهداف املشرتكة الالزمة لتمكني املنطقة من التصدي للتهديدات
املستجدة املتصلة باملخ ِّدرات والسلوك اإلجرامي ذي الصلة،
مبا يف ذلك التدفقات املالية غري املرشوعة ومتويل اإلرهاب
واالتجار بالسالئف واملؤث ِّرات النفسانية الجديدة ،والشبكة الخفية
املبي
(الداركنت) واملخاطر عىل الصحة والتنمية ،عىل النحو َّ
يف اإلعالن الوزاري الذي ك َّرر التزام األطراف بتعزيز التعاون املتعدد
األطراف يف إطار مذكرة التفاهم.

	–3الترشيعات والسياسات واإلجراءات
الوطنية
 –660يف كانون األول/ديسمرب  ،2018افتتحت وزارة الزراعة
والري والرثوة الحيوانية يف أفغانستان أول مركز اتصال مخصص
للمزارعني يف إطار أنشطة التنمية البديلة التي تنفذها الوزارة
يف إطار خطة العمل الوطنية ملكافحة املخ ِّدرات .وتوفر هذه الخدمة
مشورة ومعلومات مجانية للمزارعني ،وتهدف إىل إقامة اتصاالت
بني املزارعني املحليني وخرباء يف مجال الزراعة تابعني للوزارة.
وواصلت حكومة أفغانستان تنفيذ تدابري من أجل متكني املرأة
يف قطاع أنشطة كسب الرزق البديلة .وشاركت عرش منشآت
صغرية ومتوسطة تديرها نساء يف معرض للتوظيف وعرض
املنتجات نُظم احتفاالً باليوم الدويل للمرأة يف  8آذار/مارس 2019
يف كابول ،وعرضت فيه أكرث من  80رشكة ومنظمة منتجات
مشاريع التنمية البديلة.
 –661وبناء عىل مرسوم رئايس دخل حيز النفاذ يف نيسان/
أبريل ُ ،2019حلَّت وزارة مكافحة املخ ِّدرات يف أفغانستان،
وأُنشئت عدة لجان مشرتكة إلمتام عملية إعادة الهيكلة .ونقلت
موارد الوزارة املذكورة ومسؤولياتها وأنشطتها إىل وزارة الداخلية
ووزارة الزراعة والري والرثوة الحيوانية ووزارة الصحة العمومية.
 –662وبغرض التصدي الرسيع لتفاقم األوضاع فيام يتعلق بسوق
املخ ِّدرات غري املرشوعة ،اعتمدت كازاخستان يف كانون األول/
ديسمرب  2018قانوناً يعدل بعض القوانني الترشيعية املتعلقة
مبراقبة تجارة العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية ونظائرها
وسالئفها .وينص القانون عىل وضع آليات تنشئ نظاماً رسم ًّيا

الفصل الثالث -تحليل الوضع العاليم

ملراقبة التجارة يف املؤث ِّرات النفسانية الجديدة وجدولة نظائرها،
ويتيح هذا القانون للحكومة إقرار ما ييل( :أ) قامئة العقاقري املخ ِّدرة
واملؤث ِّرات العقلية والسالئف الخاضعة للمراقبة يف كازاخستان؛
و(ب) الجدول الجامع الذي يحدد عتبات كميات العقاقري املخ ِّدرة
واملؤث ِّرات العقلية ونظائرها وسالئفها بغرض تصنيف خطورة
الجرائم املتعلقة بتلك املواد.
 –663وأبلغت كازاخستان عن تزايد استخدام اإلنرتنت وخدمات
الرسائل الفورية واملحافظ اإللكرتونية لالتجار غري املرشوع
باملؤث ِّرات النفسانية الجديدة .ويف عام  ،2018كشفت أجهزة
إنفاذ القانون يف كازاخستان  4 700موقع شبيك لبيع عقاقري غري
مرشوعة بالتجزئة (مقابل  430موقعاً شبك ًّيا يف عام  )2017حجبتها
وزارة اإلعالم واالتصاالت بناء عىل بالغ من وزارة الداخلية .وأُزيل
يف أنحاء البلد أكرث من  2 540إعالناً مرسوماً عىل الجدران للدعاية
ملواقع اإلنرتنت التي توزع مواد غري مرشوعة.
 –664ويف شباط/فرباير  ،2019أقر مجلس الوزراء االتحادي
يف باكستان السياسة الوطنية ملكافحة املخ ِّدرات لعام ،2019
التي صاغتها وزارة مكافحة املخ ِّدرات بالتشاور مع أصحاب املصلحة
االتحاديني واإلقليميني ،وهي مصممة لتعزيز الجهود التي تبذلها
باكستان يف مجال عمليات مكافحة االتجار باملخ ِّدرات .وترمي هذه
السياسة إىل تعزيز تدابري اإلنفاذ وزيادة التعاون الدويل ووضع
اسرتاتيجيات أكرث فعالية لخفض الطلب عىل املخ ِّدرات.
 –665ويف كانون الثاين/يناير  ،2019افتتح أول مركز لعالج
متعاطي املخ ِّدرات وإعادة تأهيلهم يف دولة فلسطني يف مدينة
بيت لحم ،نتيجة للجهود املشرتكة لوزارة الصحة يف دولة فلسطني
واملكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية الرامية إىل وضع نظام شامل
يف البلد لعالج املرتهنني للمخ ِّدرات ورعايتهم .وسيستفيد املركز من
مجموعة مواد الشبكة الدولية ملراكز موارد عالج مدمني املخ ِّدرات
وإعادة تأهيلهم (تريتنت) التي أعدها املكتب ،وهي توفر إرشادات
ونصائح شاملة من خرباء يف مجاالت الوقاية من تعاطي املخ ِّدرات
وعالج املتعاطني وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم يف املجتمع.
 –666ونفذت أوزبكستان عملية “الخشخاش األسود” ،السنوية
ملكافحة املخد ِّرات ،يف الفرتة من  1أيار/مايو إىل  30حزيران/
يونيه ومن  1آب/أغسطس إىل  30أيلول /سبتمرب  .2018وأسفرت
العملية عن الكشف عن  904حاالت تتعلق بالزراعة غري املرشوعة
(مقابل  895حالة يف عام  ،)2017وإبادة  2 644مرتا ً مربعاً من
زراعات املخ ِّدرات غري املرشوعة (مقابل  3 306أمتار مربعة يف
عام  .)2017وتضمنت الزراعات غري املرشوعة املبادة  385حالة
تتعلق بزراعات خشخاش األفيون عىل املرشوعة (مقابل  277حالة
يف عام  )2017يف مساحة إجاملية بلغت  1 381مرتا ً مربعاً (مقابل
 1 757مرتا ً مربعاً يف عام  ،)2017و 519حالة تتعلق بزراعة الق َّنب
(مقابل  618حالة يف عام  )2017يف مساحة إجاملية بلغت
 1 263مرتا ً مربعاً (مقابل  1 503أمتار مربعة يف عام .)2017
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 –667ويف  22ترشين األول/أكتوبر  ،2018اعتمدت أوزبكستان
تعديالت لترشيعاتها املتعلقة باملخ ِّدرات تنص عىل فرض جزاءات
جنائية وإدارية عىل االتجار غري املرشوع بنظائر العقاقري املخ ِّدرة
والبيع غري القانوين لألدوية خارج الصيدليات .وعالوة عىل ذلك،
أُ ِ
دخلت تعديالت بغرض تحسني إجراءات استرياد العقاقري
املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية والسالئف وتصديرها ومرورها عرب
أرايض أوزبكستان من خالل جدولة شبائه الق َّنبني االصطناعية،
والرتامادول ،ومستحرضات النالبوفني ،والزوبيكلون ،والباكلوفني،
وجميعها مقرتنة بحاالت عديدة من إساءة االستعامل.

 –4الزراعة واإلنتاج والصنع واالتِّجار
 –668كانت أفغانستان بلد املنشأ لتقريباً جميع األفيونيات
املضبوطة يف أوروبا وآسيا الوسطى وأفريقيا يف الفرتة .2017–2013
و ُذكِرت أفغانستان باعتبارها “بلد املنشأ” لجميع مضبوطات
األفيونيات يف آسيا الوسطى ،و 96يف املائة منها يف أوروبا،
و 84يف املائة يف أفريقيا خالل تلك الفرتة.
 –669وأكد املكتب أ َّن أفغانستان ظلت مسؤولة عن الغالبية
العظمى من زراعات خشخاش األفيون وعمليات إنتاج األفيون
غري املرشوعة يف العامل يف عام  .2018وبلغت املساحة املزروعة
يف أفغانستان  263 000هكتار يف عام  ،2018وهو ما يعادل
 76يف املائة من املساحة اإلجاملية املقدرة لزراعة خشخاش األفيون
عىل نطاق العامل ( 346 000هكتار) .وقد انخفضت أسعار األفيون
يف أفغانستان يف الفرتة  2018–2016نتيجة لالرتفاع الشديد
ملستويات اإلنتاج يف السنوات السابقة .وال يزال إنتاج هذه الكميات
الضخمة من األفيون يفرض تحديات كبرية أمام أفغانستان،
والبلدان املجاورة التي متر املخ ِّدرات عربها ،والبلدان التي تشكل
أسواق املقصد .ومن آثار ذلك استمرار تدهور الحالة املتعلقة
باملخ ِّدرات والحالة األمنية يف أفغانستان ،واحتامل زيادة االستهالك
وما يقرتن به من تطورات سلبية يف بلدان العبور واالستهالك.
 –670وال يزال درب البلقان ،الذي ميتد عرب جمهورية إيران
اإلسالمية وتركيا وبلدان البلقان صوب أسواق املقصد يف غرب
ووسط أوروبا هو الطريق الرئيسية لتهريب األفيونيات الناشئة
يف أفغانستان .ويف السنوات األخرية ،برزت أهمية فرع جديد لدرب
البلقان مير بالجمهورية العربية السورية والعراق.
 –671وباإلضافة إىل ذلك ،تشري املضبوطات يف أذربيجان واالتحاد
الرويس إىل أ َّن دخول الهريوين واملنتجات األفيونية األخرى إىل
االتحاد الرويس رمبا يكون من خالل فرع مختلف لدرب البلقان
ميتد مبحاذاة الحدود الفاصلة بني أذربيجان واالتحاد الرويس.
ومن أفغانستان ،مير هذا الدرب الفرعي املذكور عرب جمهورية
إيران اإلسالمية وجنوب القوقاز ،وال سيام أذربيجان ،ثم يتجه
شامالً إىل االتحاد الرويس ،أو يعرب جورجيا ومنها إىل البحر األسود
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باتجاه أوكرانيا واالتحاد األورويب .وأبلغت سلطات االتحاد الرويس
أيضاً عن هذا الدرب ،وأشارت إىل أ َّن جزءا ً من األفيونيات األفغانية
املنشأ يُه َّرب إىل أراضيها عرب جمهورية إيران اإلسالمية وأذربيجان
عن طريق فرع محتمل لدرب البلقان.
 –672وقد اكتُ ِشف هذا الفرع املمتد من درب البلقان والذي مير
عرب جنوب القوقاز يف بادئ األمر عقب ثالث ضبطيات كبرية من
الهريوين (بلغ مجموعها  1.7طن) نفذتها بلدان جنوب القوقاز
يف عام  .2014وانخفضت مضبوطات الهريوين يف جنوب القوقاز
انخفاضاً حا ًّدا يف السنة التالية ،أي عام  83( 2015كيلوغراماً)،
وإن شهدت زيادة حادة الحقاً يف ضبطيات الهريوين يف عام 2016
( 1.2طن ،يف املقام األول يف أذربيجان) ،ويف عام  1.26( 2018طن
ضبطتها أذربيجان).
 –673واستمر استخدام ما يسمى “الدرب الجنويب” يف تهريب
األفيونيات إىل أوروبا من خالل شحنات من إيران (جمهورية–
اإلسالمية) وباكستان عن طريق الجو أو البحر ،إما مبارشة أو باملرور
عرب بلدان الخليج ورشق أفريقيا .وكانت معظم كميات املورفني
والهريوين املضبوطة يف عام  2018يف جمهورية إيران اإلسالمية
قد دخلت إليها من باكستان .وزادت مضبوطات األفيون والهريوين
يف جمهورية إيران اإلسالمية يف عام  2018مقارنة مبستويات
عام  ،2017حيث ضبط  643.6ط ًّنا من األفيون يف عام  2018مقابل
 630.5ط ًّنا يف عام  ،2017و 25.4ط ًّنا من الهريوين يف عام 2018
مقابل  23.7ط ًّنا يف عام .2017

مضبوطات تلك املجموعة من البلدان  79يف املائة من مجموع
معبا ً عنها مبعا ِدالت الهريوين،
األفيونيات املضبوطة يف العاملَّ ،
وخصوصاً األفيون ( 97يف املائة من مضبوطات األفيون العاملية)
واملورفني ( 99يف املائة من مضبوطات املورفني العاملية) .وعالوة
عىل ذلك ،استمر تزايد كميات املورفني والهريوين املضبوطة يف تلك
البلدان يف الفرتة  2017–2016نتيجة للزيادات امللحوظة يف إنتاج
األفيونيات األفغانية خالل تلك الفرتة والجهود الجارية ألجهزة
إنفاذ القانون يف تلك البلدان.
 –676ويف عام  ،2017استمر ضبط أكرب كميات من األفيونيات
عبا ً عنها مبعادل الهريوين) يف جمهورية إيران اإلسالمية،
( ُم َّ
حيث مثلت  39يف املائة من اإلجاميل العاملي ،تليها أفغانستان
( 26يف املائة) وباكستان ( 14يف املائة) وتركيا ( 7يف املائة).
 –677وظلت دول آسيا الوسطى الواقعة عىل امتداد ما يسمى
“الدرب الشاميل” ت ُستخدم لتهريب األفيونيات من أفغانستان إىل
االتحاد الرويس وبلدان أخرى يف أوروبا .وال يزال تهريب الهريوين
من آسيا الوسطى إىل االتحاد الرويس يجري بصفة رئيسية عرب الطرق
الربية والسكك الحديدية والجو .وأفاد املكتب بأ َّن املضبوطات يف
املنطقة تشري إىل أن تهريب األفيونيات يجري أساساً من أفغانستان
إىل طاجيكستان ،وبدرجة أقل ،إىل أوزبكستان وتركامنستان،
ثم إىل كازاخستان .و ُه ِّربت أكرب الكميات املضبوطة من األفيونيات
يف املنطقة عرب الدروب الربية من طاجيكستان إىل قريغيزستان ،ثم إىل
كازاخستان ،ومنها إىل االتحاد الرويس .ويُه َّرب الهريوين أحياناً أيضاً
إىل االتحاد الرويس عن طريق الجو من دول آسيا الوسطى ،وإن كان
أسلوب النقل هذا أقل شيوعاً من أسلوب التهريب عن طريق الرب.

 –674وباإلضافة إىل ذلك ،ما زالت األفيونيات واملواد األخرى غري
املرشوعة ت ُ َه َّرب من أفغانستان إىل الهند وبلدان أخرى يف جنوب
آسيا ،وتكون وجهتها النهائية هي األسواق يف أوروبا ،وإىل حد أقل،
أمريكا الشاملية .وتزايد استخدام الدروب الجوية لتهريب الهريوين
واملواد غري املرشوعة األخرى من أفغانستان .وبالرغم من أ َّن املواد
كانت متجهة إىل نيودلهي يف املقام األول ،فقد جرت عدة محاوالت
لتهريب األفيونيات األفغانية إىل ديب ،اإلمارات العربية املتحدة،
وجدة ،اململكة العربية السعودية .ويف الفرتة من ترشين الثاين/
نوفمرب  2018إىل حزيران/يونيه  ،2019ضبطت وحدة اعرتاض
املخدرات يف املطارات يف مطار حامد كرزاي الدويل  150كيلوغراماً
من الهريوين ،و 17كيلوغراماً من امليثامفيتامني ،و 16كيلوغراماً
من راتنج الق َّنب ،باإلضافة إىل مبالغ نقدية كبرية ،وألقت الوحدة
القبض عىل  154شخصاً من املهربني املشتبه فيهم .وخالل الفرتة
نفسها ،ضبطت وحدة مامثلة يف مطار قندهار الدويل  93كيلوغراماً
من الهريوين وكيلوغراماً واحدا ً من امليثامفيتامني ،وألقت القبض
عىل  150شخصا من املهربني املشتبه فيهم.

 –678وتشري البيانات املتعلقة باملضبوطات خالل الفرتة –2014
 2018إىل أ َّن تهريب األفيونيات عىل امتداد الدرب الشاميل يشهد
انخفاضاً مطردا ً .ففي عام  ،2018بلغت مضبوطات الهريوين
 58.61كيلوغراما يف كازاخستان ،و 73.57كيلوغراما يف قريغيزستان،
و 282.18كيلوغراماً يف طاجيكستان ،و 20.60كيلوغراماً يف
أوزبكستان .وشكلت مضبوطات األفيونيات يف طاجيكستان معظم
املضبوطات من هذه املواد يف آسيا الوسطى .وأفادت أجهزة إنفاذ
القانون يف آسيا الوسطى بأ َّن تهريب األفيونيات من املنطقة
إىل االتحاد الرويس يشهد انخفاضاً مستم ًّرا تعزوه السلطات يف
آسيا الوسطى إىل نجاح عمليات إنفاذ القانون .ويف الوقت نفسه،
يجب إجراء املزيد من الدراسات لتحليل البيانات املتعلقة مبتوسط
نقاء الهريوين وأسعاره واستهالكه اليومي ،والعدد التقديري
ملتعاطي األفيونيات ،وأساليب التهريب ،وذلك من أجل تحديد
مدى تدفق األفيونيات عرب الدرب الشاميل تحديدا ً دقيقاً.

 –675وأفاد املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية بأ َّن الغالبية
العظمى من األفيونيات املضبوطة يف جميع أنحاء العامل ضبطت
يف بلدان الرشق األوسط وأفغانستان وإيران (جمهورية–اإلسالمية)
وباكستان عىل غرار السنوات املاضية .ويف عام  ،2017مثلت

 –679وظلت مضبوطات األفيون يف بلدان آسيا الوسطى
مستقرة عند نحو  2.2طن سنويًّا خالل الفرتة ،2018–2014
مام قد يشري إىل استمرار الطلب عىل األفيون .ويف عام  ،2018ضبط
 6.96كيلوغرامات من األفيون يف كازاخستان ،و 5.42كيلوغرامات
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يف قريغيزستان ،و 1 606.79كيلوغرامات يف طاجيكستان،
و 254.7كيلوغراماً يف أوزبكستان .وانخفض عدد متعاطي األفيون
املسجلني يف بلدان آسيا الوسطى بنسبة  33يف املائة بني عامي
 2014و ،2018وإن كان عددهم ال يوضح بشكل كامل مدى
االنتشار الحقيقي لتعاطيه .ووفقاً للمعلومات التي قدمتها هيئة
مراقبة املخ ِّدرات يف طاجيكستان ،ترتبط زيادة مضبوطات األفيون
بنسبة  33يف املائة يف طاجيكستان يف عام  2018بالزيادة يف زراعة
خشخاش األفيون يف أفغانستان.
 –680وال توجد أي مؤرشات أو معلومات تفيد مبعالجة األفيون
لتحويله إىل هريوين يف آسيا الوسطى .وما زالت زراعة خشخاش
األفيون وإنتاج األفيون ضئيلة يف آسيا الوسطى ،إذ أفادت أجهزة
إنفاذ القانون الوطنية يف آسيا الوسطى بأ َّن أكرث من  99يف املائة
من األفيونيات يف هذه املنطقة دون اإلقليمية ينشأ يف أفغانستان،
وبأنَّه ال توجد فيها مرافق إنتاج ،ولذا يُعتَقد أ َّن جميع األفيونيات
التي تعرب آسيا الوسطى تج َّهز يف أفغانستان أو تظل يف شكل أفيون
وتج َّهز الحقاً يف مكان آخر.
 –681وما زالت أفغانستان هي أحد املصادر الرئيسية لراتنج
الق َّنب عىل نطاق العامل .وقد أُفيد بأ َّن أفغانستان كانت مصدر  20يف
املائة من جميع مضبوطات راتنج الق َّنب عىل نطاق العامل يف الفرتة
 ،2017–2013وخصوصاً املضبوطات املبلغ عنها يف آسيا الوسطى
وجنوب القوقاز وأوروبا .وكان البلدان اآلخران اللذان أُفيد
بأنَّهام من مصادر راتنج الق َّنب هام لبنان ( 6يف املائة) وباكستان
( 6يف املائة) .ويو َّجه راتنج الق َّنب من لبنان أساساً إىل أسواق الرشق
األوسط ،وبدرجة أقل ،إىل أسواق غرب ووسط أوروبا.
 –682وأفادت جمهورية إيران اإلسالمية بأ َّن أفغانستان هي
املصدر الرئييس لراتنج الق َّنب املوجود يف أسواقها .وأفاد املكتب
املعني باملخ ِّدرات والجرمية بأ َّن نحو  90يف املائة من راتنج الق َّنب
دخل جمهورية إيران اإلسالمية عن طريق باكستان يف عام ،2017
يف حني دخلت نسبة  10يف املائة منه مبارشة من أفغانستان.
و ُه ِّرب معظم راتنج الق َّنب عن طريق الرب ،و ُه ِّرب بعضه عن طريق
البحر من باكستان .ويف عام ُ ،2017و ِّجه نحو  55يف املائة من راتنج
الق َّنب امل ُه َّرب من جمهورية إيران اإلسالمية إىل بلدان شبه الجزيرة
العربية ،و 25يف املائة إىل تركيا وجنوب القوقاز.
 –683وانخفضت كمية الق َّنب املضبوطة يف أفغانستان بنسبة  90يف
املائة بني عامي  2016و .2017كام أبلغت إيران (جمهورية–اإلسالمية)
وباكستان عن انخفاض يف مضبوطات الق َّنب بنسبة  6يف املائة
و 22يف املائة عىل التوايل .ولوحظت اتجاهات مامثلة أيضاً
يف بلدان الرشق األوسط التي أبلغت مجتمعة عن انخفاض بنسبة
 53يف املائة يف مضبوطات الق َّنب.
 –684وأفاد املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية بأ َّن أجهزة إنفاذ
القانون يف بلدان آسيا الوسطى أبلغت عن ضبط ما يزيد عىل
 20ط ًّنا من الق َّنب وأكرث من ط َّنني من راتنج الق َّنب يف عام .2018
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وبالنظر ملحدودية املعلومات املتاحة عن مضبوطات الق َّنب وراتنج
الق َّنب الناشئة يف أفغانستان ،فإنَّه يصعب تقدير الحجم الكامل
لتهريب هاتني املادتني عن طريق الدرب الشاميل تقديرا ً دقيقاً.
ويف عام  ،2018بلغت حصة املضبوطات من راتنج الق َّنب
يف طاجيكستان  54يف املائة من إجاميل مضبوطات راتنج الق َّنب
يف آسيا الوسطى ،مام قد يشري إىل طلب كبري عىل املخد ِّرات األفغانية
املنشأ القامئة عىل الق َّنب يف البلدان الواقعة عىل الدرب الشاميل.
ويف عام  ،2018كام يف العام السابق عليه ،كانت حصة مضبوطات
الق َّنب وراتنج الق َّنب هي األكرب من إجاميل حجم املخد ِّرات املضبوطة
يف طاجيكستان وقريغيزستان وكازاخستان ،بينام كان الجزء األكرب من
املخ ِّدرات املضبوطة يف أوزبكستان وتركامنستان من األفيونيات.
 –685وما زالت هناك زراعات غري مرشوعة محدودة النطاق
للق َّنب ومساحات كبرية ينمو فيها الق َّنب الربي يف آسيا الوسطى.
ويُنتَج الق َّنب بصورة غري مرشوعة لالستهالك املحيل أساساً ،ويُه َّرب
جزء أقل إىل األسواق يف أوروبا واالتحاد الرويس.
 –686واستمر ازدياد مضبوطات الق َّنب يف بلدان جنوب القوقاز
خالل الفرتة  ،2018–2014بينام استمر انخفاض مضبوطات راتنج
الق َّنب يف الفرتة نفسها .وتستند هذه االتجاهات اإلحصائية
يف معظمها إىل إحصاءات بشأن املضبوطات التي أبلغت
أذربيجان عنها.
 –687وأفاد لبنان بزيادة تهريب الكوكايني عن طريق الجو
(مبا يشمل تهريبه مع مسافرين أو يف طرود) .وكانت أهم ضبطيات
الكوكايني يف املطارات هي الضبطية التي أبلغت السلطات اللبنانية
عنها يف آب/أغسطس  ،2018عندما عرثت السلطات يف مطار رفيق
الحريري الدويل عىل ما يزيد عىل  60كيلوغراماً من الكوكايني كانت
مخبأة يف مستحرضات للعناية الشخصية مستوردة من الربازيل.
ويف اآلونة األخرية ،يف حزيران/يونيه  ،2019ضبطت سلطات
الجامرك اللبنانية  10.5كيلوغرامات من الكوكايني يف مطار رفيق
الحريري الدويل يف بريوت عىل منت طائرة قادمة من الربازيل
يف حزيران/يونيه .2019
 –688وما زالت أفغانستان تشهد زيادة يف االتجار باملخ ِّدرات
االصطناعية يف أراضيها .واستمر ازدياد مضبوطات امليثامفيتامني،
حيث ضبط  657كيلوغراماً يف األشهر الستة األوىل من عام 2019
مقابل  61كيلوغراماً خالل الفرتة نفسها من عام ( 2018مبا ميثل
زيادة بنحو عرشة أضعاف) .ويف عام  ،2018ضبط ما مجموعه
 182كيلوغراماً من امليثامفيتامني يف أفغانستان ،بينام كان
مجموع املضبوطات من هذه املادة  121كيلوغراماً يف عام .2017
كام ضبطت أفغانستان  35 763قرصاً من مادة  MDMAيف األشهر
الستة األوىل من عام  ،2019مقابل  24 587قرصاً يف عام  2018كله،
و 2 322قرصاً يف عام .2017
 –689واستمر االتجاه املبلغ عنه يف عام  2018يف جمهورية إيران
اإلسالمية حيث شهدت زيادة بنحو  25يف املائة يف مضبوطات
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امليثامفيتامني يف العام السابق ،أي ما بلغ مجموعه  2.9طن،
مقابل  2.3طن يف عام  .2017ويف عام  ،2018فككت سلطات إنفاذ
القانون يف جمهورية إيران اإلسالمية  133مختربا ً لصنع املنشِّ طات
األمفيتامينية يف البلد.
 –690واستمر صنع “الكابتاغون” املزيف واالتجار به يف التأثري
عىل نحو خطري عىل جهود مراقبة املخ ِّدرات يف الرشق األوسط،
ال سيام يف أجواء عدم االستقرار السيايس التي ما زالت تخيم عىل
أجزاء كثرية يف تلك املنطقة دون اإلقليمية .وهناك مؤرشات عىل
وجود مختربات رسية لصنع “الكابتاغون” املزيف يف هذه املنطقة
دون اإلقليمية ،وبخاصة يف الجمهورية العربية السورية ولبنان،
لغرض االستهالك املحيل وكذلك لألسواق غري املرشوعة يف اململكة
العربية السعودية وعدة دول أخرى من دول الخليج .وجرى
تهريب بعض أقراص “الكابتاغون” أيضاً إىل تركيا ،أو من الجمهورية
العربية السورية إىل لبنان لتهريبها منه إىل بلدان مختلفة يف الرشق
األوسط .كام حددت بلدان أخرى يف هذه املنطقة دون اإلقليمية
كال من األردن وإيران (جمهورية–اإلسالمية) كبلدي منشأ محتملني
لشحنات األمفيتامني.
 –691وال تتوفر سوى بيانات رسمية محدودة عن االتجار
بـ “الكابتاغون” املزيف ،ومع ذلك فإ َّن بعض الضبطيات البارزة التي
غطتها وسائط اإلعالم قد تكون مؤرشا ً عىل نطاق االتجار يف املنطقة
دون اإلقليمية .ففي حزيران/يونيه – متوز/يوليه  ،2019ضبطت
السلطات يف اليونان ثالث حاويات بها كميات كبرية من “الكابتاغون”
( 5.25أطنان ،يف شكل  33مليون قرص) تقدر قيمتها مببلغ
 660مليون دوالر ،يُعتَقد أنَّها شحنت من الجمهورية العربية
السورية .وقبل ذلك ،يف كانون األول/ديسمرب  ،2018احتجزت سلطات
اليونان سفينة شحن تحمل علامً سوريًّا يف البحر األبيض املتوسط
وعىل متنها نحو  3ماليني من أقراص “الكابتاغون” ،يُعتَقد بأنَّها كانت
يف طريقها إىل ليبيا .ويف محاولتني منفصلتني لتهريب “الكابتاغون”
من األرايض اللبنانية ،ضبطت السلطات اللبنانية  142كيلوغراماً من
“الكابتاغون” يف شاحنة تربيد يف نيسان /أبريل  2019خالل عملية
منسقة مع سلطات اململكة العربية السعودية ،و 10كيلوغرامات
يف مطار رفيق الحريري الدويل يف بريوت يف أيار/مايو  .2019وضبط
نحو  250 000قرص من “الكابتاغون” يف مطار أتاتورك يف إسطنبول
يف آذار/مارس  ،2019كانت بحوزة مسافر يف طريقه إىل اململكة
العربية السعودية .ويف أيار/مايو  ،2019ضبطت سلطات جامرك ديب،
اإلمارات العربية املتحدة 5.7 ،ماليني قرص من “الكابتاغون” مخبأة
يف حاوية أغذية ،مام رفع إجاميل الكمية التي ضبطتها سلطات جامرك
ديب إىل حوايل  11مليون قرص من “الكابتاغون” يف األشهر الخمسة
األوىل من عام  .2019ووردت معلومات أيضا عن قيام سلطات األردن
والجمهورية العربية السورية واململكة العربية السعودية بضبط
كميات كبرية من أقراص “الكابتاغون”.
 –692وظلت بلدان آسيا الوسطى تشهد عمليات اتجار باملؤث ِّرات
العقلية يف أراضيها ،وإن كانت الكميات املتجر بها من تلك

العقاقري ما زالت أدىن من غريها من أنواع املخ ِّدرات .فقد
ضبطت كازاخستان ،عىل وجه الخصوص 9.7 ،كيلوغرامات من
املؤث ِّرات العقلية ،منها  2.6كيلوغرام من مادة  ،MDMAمقابل
 12.2كيلوغراماً من املؤث ِّرات العقلية ضبطت يف عام  ،2017كان
من ضمنها كيلوغرامان من مادة  .MDMAوضبطت قريغيزستان
 21كيلوغراماً من املؤث ِّرات العقلية يف عام  ،2018كان من ضمنها
كميات صغرية من امليثامفيتامني ومادة  ،MDMAيف حني مل يبلغ
رسميًّا عن ضبط أي كميات تقريباً من هاتني املادتني يف عام .2017
وضبطت طاجيكستان  1.8كيلوغرام من املؤث ِّرات العقلية يف
عام  ،2018مقابل  7.6كيلوغرامات يف عام  .2017وما زالت بلدان
يف املنطقة تعاين أيضاً من نقص يف عمليات جمع البيانات الشاملة
وفحوص التحليل الجنايئ بشأن املواد من ذلك القبيل.
 –693وتستلزم عمليات تجهيز األفيون يف أفغانستان كميات
كبرية من السالئف ال يسهل تهريبها عرب املناطق الحدودية
الجبلية املتعددة ويجب من ث َم نقلها عرب الطرق الربية والسكك
الحديدية القامئة .ويف عام  ،2018كانت أكرث السالئف املضبوطة
يف آسيا الوسطى هي حمض الهيدروكلوريك ،يليه أنهيدريد
الخل وبرمنغنات البوتاسيوم .كام ضبطت يف ذلك العام أكرب
كمية إجاملية من حمض الهيدروكلوريك وحمض الكربيتيك
يف قريغيزستان ،حيث ضبطت السلطات ما مجموعه  3.2أطنان
من هاتني املادتني السليفتني.
 –694ووفقاً للمعلومات التي قدمها املركز اإلقليمي للمعلومات
والتنسيق يف آسيا الوسطى ،فقد أبلغت طاجيكستان وأوزبكستان
فقط عن ضبط أنهيدريد الخل يف الفرتة ( 2018–2014أوزبكستان
يف عام  2017وطاجيكستان يف عام  .)2018وأبلغت طاجيكستان
عن خمس ضبطيات للسالئف بلغ مجموعها  284كيلوغراماً ،منها
ثالث ضبطيات ألنهيدريد الخل بلغ مجموعها  266.5كيلوغراماً.
ويشتبه يف أن تكون أفغانستان بلد املقصد لواحدة من هذه
الضبطيات .ووفقاً للمركز ،ال توجد أدلة عىل أ َّن أيًّا من املواد األخرى
املضبوطة كانت موجهة إىل أفغانستان .وضبطت أوزبكستان
 20لرتا ً من أنهيدريد الخل يف عام  ،2017وأبلغت أيضاً عن ضبط
 0.8كيلوغرام من برمنغنات البوتاسيوم يف عام .2018
 –695وبسبب وقوع أذربيجان وجورجيا عىل درب تهريب
األفيونيات ،فإ َّن أراضيهام تصلح أيضاً كدرب لتهريب السالئف
املستخدمة يف صنع الهريوين ،وخصوصاً سالئف أنهيدريد الخل.
وضبطت أجهزة إنفاذ القانون يف جورجيا  5أطنان و 9.8أطنان
من أنهيدريد الخل ،عىل التوايل ،يف عمليتني نفذتا يف شباط/فرباير
ونيسان/أبريل  2018يف ميناء بويت ،جورجيا ،الواقع عىل البحر
األسود؛ وهام أكرب ضبطيتني للسالئف يف تاريخ البلد .وكانت
هذه املواد الكيميائية متجهة إىل أفغانستان .وأفاد املكتب املعني
باملخ ِّدرات والجرمية بأ َّن أذربيجان مل تبلغ إلَّ عن ضبطيات
لربمنغنات البوتاسيوم 20.8 :كيلوغراماً ضبطت يف عام 2017
و 5.5كيلوغرامات يف عام  .2018ويف عام  ،2017ضبط أقل من
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 50غراماً من اإليفيدرين يف منطقة جنوب القوقاز برمتها ،وكلها
يف جورجيا.

ومن شأن تفعيل التعاون عىل الصعيد الدويل يف مجايل إنفاذ القانون
والعدالة الجنائية أن يكون مفيدا ً بالنسبة لهذه البلدان.

 –696ويف عام  ،2018فكَّكت أجهزة إنفاذ القانون يف أفغانستان
 33مختربا لصنع الهريوين ،مقابل تفكيك  50من هذه املختربات
و 3مختربات لصنع امليثامفيتامني يف عام  .2017وجرى تفكيك مخترب
واحد لصنع امليثامفيتامني خالل األشهر الستة األوىل من عام .2019

 –5الوقاية والعالج

 –697وما زالت املعلومات املتاحة عن االتجار باملؤث ِّرات
النفسانية الجديدة وتعاطيها يف معظم بلدان غرب آسيا محدودة
بسبب االفتقار إىل قدرات الرصد والتحليل يف تلك البلدان.
وتؤكِّد الهيئة مجددا ً أنَّه عىل الرغم من مواصلة بلدان غرب آسيا
اعتامد الترشيعات الالزمة واتخاذ الخطوات الرضورية لتحسني
قدراتها يف مجايل إنفاذ القانون واالستدالل الجنايئ من أجل مكافحة
املؤث ِّرات النفسانية الجديدة ،فثمة حاجة ماسة إىل اتباع نهج
إقليمي شامل للتصدي لهذا التحدي.
 –698وواصلت جميع بلدان آسيا الوسطى تقريباً اإلبالغ عن
ظهور عدد متزايد من املؤث ِّرات النفسانية الجديدة ،مام قد يوحي
بارتباط تلك املنطقة دون اإلقليمية بأنشطة االتجار الدولية بكل
من املنشِّ طات األمفيتامينية واملؤث ِّرات النفسانية الجديدة التي
تتم خارجها .وقد أبلغت وزارة الداخلية يف قريغيزستان عن ازدياد
املجموع اإلجاميل ملضبوطات املؤث ِّرات النفسانية الجديدة من
 338غراماً يف عام  2017إىل  18 928غراماً يف عام  .2018وأبلغت
أوزبكستان عن انخفاض مضبوطات املؤث ِّرات النفسانية الجديدة،
من  362غراماً يف عام  2017إىل  166غراماً يف عام .2018
 –699ويتوافر قدر محدود من املعلومات عن االتجار باملؤث ِّرات
النفسانية الجديدة يف جنوب القوقاز .وأبلغت أذربيجان عن زيادة
يف مضبوطات املؤث ِّرات العقلية يف عام  1 545.4( 2018كيلوغراماً
من املواد املسحوقة و 1 615قرصاً) باملقارنة بعام 2017
( 0.4كيلوغرام من املواد املسحوقة و 1 918قرصاً) ،وإن مل ترد أي
معلومات عن مضبوطات من املؤث ِّرات النفسانية الجديدة يف البلد.
وأبلغت جورجيا عن ظهور أنشطة لالتجار باملؤث ِّرات النفسانية
الجديدة وزيادة حجم االتجار بها ،حيث ضبطت  6.5كيلوغرامات
من املؤث ِّرات النفسانية الجديدة يف عام  ،2018و 1.5كيلوغرام
يف عام  .2017ويف أرمينيا ،أبلغت الرشطة عن ضبط  27غراماً من
املؤث ِّرات النفسانية الجديدة يف عام  ،2018مقابل  1.1كيلوغرام
يف عام .2017
 –700وظلت بلدان يف الرشق األوسط تعاين من مشكلة االتجار
بالرتامادول وتعاطيه ،وهو مؤث ِّر أفيوين اصطناعي غري خاضع
للمراقبة الدولية .وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،كانت هناك عدة
تقارير إعالمية بشأن مضبوطات الرتامادول يف بعض بلدان املنطقة
دون اإلقليمية ،منها األردن واإلمارات العربية املتحدة ودولة
فلسطني والعراق والكويت .وتحتاج بلدان املنطقة دون اإلقليمية
إىل اتخاذ تدابري فعالة ملنع صنع الرتامادول واالتجار به عىل نحو غري
مرشوع ،مع ضامن توافر إمدادات كافية منه لالحتياجات الطبية،

 –701تالحظ الهيئة بقلق أ َّن من املتعذر الحصول عىل خدمات
العالج من االرتهان للمخ ِّدرات يف بعض بلدان املنطقة إ َّال بعد أن
يُسجل الشخص نفسه كمتعاط للمخ ِّدرات ،ويقيد هذا التسجيل
بأشكال متعددة املستقبل الوظيفي لذلك الشخص وقدرته عىل
السفر والتمتع بحقوقه األخرى ،وكثريا ً ما يثني احتامل التعرض
لتلك القيود األشخاص عن التامس العالج .ويف الكثري من الحاالت،
يؤدي تسجيل املتعاطني أيضاً إىل رضوب خطرية من الوصم
االجتامعي تعوق التعايف وإعادة اإلدماج يف املجتمع.
 –702وباإلضافة إىل ذلك ،تواجه معظم بلدان غرب آسيا صعوبات
يف تدبري املوارد الالزمة إلجراء دراسات واستقصاءات شاملة
ومنتظمة عن تعاطي املخ ِّدرات ،مام يعوق الجهود الرامية للتوصل
إىل فهم كامل لألبعاد الحقيقية لتعاطي املخ ِّدرات واالرتهان لها
يف هذه املنطقة دون اإلقليمية .وما زالت هناك بلدان تعاين من
نقص يف ع ِّينات االختبار والع ِّينات املرجعية الالزمة إلجراء اختبار
تعاطي املخ ِّدرات وتحليل املخد ِّرات عىل نحو فعال.
 –703ووفقاً لتقديرات املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،فإ َّن
منطقتي الرشق األوسط وجنوب غرب آسيا يوجد بهام أعىل
معدل النتشار تعاطي األفيونيات (األفيون واملورفني والهريوين)
يف العام السابق باملقارنة باملناطق األخرى دون اإلقليمية ،حيث
بلغ  1.6يف املائة من سكان كل منهام .وجنوب غرب آسيا هي
املنطقة دون اإلقليمية التي يوجد بها أعىل معدل النتشار فريوس
نقص املناعة البرشية بني متعاطي املخ ِّدرات بالحقن ،حيث ميثل
 2.3ضعف املتوسط العاملي ،كام أ َّن نسبة متعاطي املخ ِّدرات
بال َحقْن بها أعىل من املتوسط.
 –704وشهد العقد املايض تراجعاً يف أعداد متعاطي األفيونيات
املسجلني يف آسيا الوسطى ،ورمبا يرجع ذلك ،يف جزء منه عىل
األقل ،لالنخفاض العام يف تهريب تلك املواد عىل امتداد الدرب
الشاميل .ففي عام  ،2018كان هناك  43 511متعاطياً مسجالً
للمخ ِّدرات يف آسيا الوسطى ،باستثناء تركامنستان التي ال تتوفر
بيانات بشأنها .ومن هذا العدد اإلجاميل ،ميثل متعاطو األفيونيات
نسبة  51يف املائة ،يتعاطى  86يف املائة منهم الهريوين و 14يف
املائة األفيون .ويشكل متعاطو املخ ِّدرات بال َحقْن  56يف املائة من
متعاطي املخ ِّدرات املسجلني .وتبني البيانات املص َّنفة حسب نوع
الجنس أ َّن  5يف املائة من مجموع متعاطي املخ ِّدرات املسجلني
يف عام  2018كن من اإلناث .ويُق ِّدر املكتب املعني باملخ ِّدرات
والجرمية أ َّن النطاق الكامل لتعاطي األفيونيات يف آسيا الوسطى
وجنوب القوقاز أعىل بكثري عىل األرجح مام تشري إليه أعداد
املتعاطني املسجلني ،إذ إ َّن معدل انتشار تعاطي األفيونيات
يف هاتني املنطقتني دون اإلقليميتني معاً يقدر بـ  0.9يف املائة.
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 –705ويف عام  ،2017كان هناك  30 131متعاطياً مسجالً للمخ ِّدرات هاء– أوروبا
يف مراكز العالج يف أذربيجان .ويظل التعاطي بال َحقْن أكرث الوسائل
استخداما يف تعاطي األفيونيات ( 70يف املائة من املتعاطني).
ومن بني متعاطي املخدرات املسجلني يف عام  ،2017بلغت نسبة
النساء  2يف املائة.

 –706وظلت بلدان آسيا الوسطى وجنوب القوقاز تشهد انخفاضاً
عا ًّما يف تعاطي املخ ِّدرات بال َحقْن ،وزيادة يف انتشار تعاطي شبائه
الق َّنبني ،وزيادة يف إساءة استعامل األدوية ذات التأثري النفساين
يف سياق تعاطي مخد ِّرات متعددة .وتجدر اإلشارة إىل أ َّن إدمان
الكحول ما زال أكرث انتشارا ً من إدمان املخ ِّدرات غري املرشوعة.
وأكرث أنواع املنشِّ طات استعامالً يف آسيا الوسطى وجنوب القوقاز،
مرتبة حسب مستويات االنتشار ،هي األمفيتامني وامليثامفيتامني
و“اإلكستايس”.
 –707وأفاد املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية بأ َّن نسبة السكان
من سن  15إىل  64ممن يتعاطون املخ ِّدرات بال َحقْن ما زالت
مرتفعة يف آسيا الوسطى وجنوب القوقاز باملقارنة بغريها من
املناطق ،حيث تفوق معدالتهم املتوسط العاملي مبا يعادل
 3.4مرات (أي أكرث من ثالثة أضعاف) .وأوضح برنامج األمم
املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص املناعة البرشية/األيدز أ َّن
متعاطي املخ ِّدرات بال َحقْن يف رشق أوروبا وآسيا الوسطى مثلوا
أكرث من ثلث ( 39يف املائة) املصابني الجدد بفريوس نقص املناعة
البرشية يف عام  .2017و َخل َُص بحث آخر إىل أ َّن نحو واحد من
كل خمسة سجناء يف آسيا الوسطى تعاطى املخ ِّدرات بالحقن مرة
واحدة عىل األقل أثناء سجنه.
 –708وما زالت أمناط استهالك املؤث ِّرات األفيونية متنوعة
يف بلدان جنوب غرب آسيا .فقد أشار املكتب املعني باملخ ِّدرات
والجرمية إىل أ َّن ما يقارب  70يف املائة من متعاطي املؤث ِّرات
األفيونية يف أفغانستان أفادوا بتعاطيهم األفيون ،وأ َّن معدالت
تعاطي الهريوين واملؤث ِّرات األفيونية الصيدالنية كبرية أيضاً.
ويف جمهورية إيران اإلسالمية ،أفاد حوايل  90يف املائة من
متعاطي املؤث ِّرات األفيونية بأنَّهم يتعاطون األفيون أو املستخلص
املركَّز لرماد األفيون امل ُدخَّن .وتشري أحدث البيانات املتاحة عن
عام  2012إىل أ َّن من بني إجاميل عدد متعاطي املؤث ِّرات األفيونية
ٍ
متعاط ،وباستثناء من يتعاطون
يف باكستان املقدر بـ  2.7مليون
مخد ِّرات متعددة منهم ،أفاد  1.6مليون بأنَّهم يستعملون أيضاً
املؤثِّرات األفيونية الصيدالنية استعامالً غري طبي أيضاً ،وأ َّن عدد
من يتعاطون املواد األفيونية بانتظام يقدر بأكرث من مليون
شخص ،يستعمل معظمهم الهريوين ( ،)860 000ويستعمل
ثلثهم األفيون ( .)320 000ويف حني كان معدل تعاطي األفيونيات
(الهريوين واألفيون) أعىل بكثري بني الرجال عنها بني النساء
يف باكستان ،فقد أفادت نسبة متساوية تقريباً بني الجنسني
يف ذلك البلد باستعامل املؤث ِّرات األفيونية الصيدالنية ألغراض
غري طبية.

توحي املستويات القياسية من مضبوطات الكوكايني العايل النقاء،
مع تزايد انتشار تعاطي الكوكايني بني البالغنيَّ ،
بأن تعاطي
الكوكايني آخذ يف االزدياد يف أوروبا.
احتلت مناقشة النُّهج املختلفة لتنظيم القنَّب مكانا ً بارزا ً يف النقاش
الدائر حول سياسات مراقبة املخدِّرات يف جميع أنحاء أوروبا.

 –1التطوُّرات الرئيسية
 –709يبدو أ َّن الزيادة الهائلة التي طرأت مؤخرا ً يف توافر
الكوكايني العايل النقاء يف جميع أنحاء أوروبا ،مبا يشمل اآلن
أيضاً بلدان رشق أوروبا ،التي كانت مستهدفة بدرجة أقل
يف املايض ،قد جعلت من الكوكايني سلعة ميسورة التكلفة
واملنشِّ ط املفضَّ ل لدى العديد من متعاطي املخ ِّدرات يف املنطقة.
ويرى املرصد األورويب للمخ ِّدرات وإدمانها أ َّن املضبوطات
القياسية من الكوكايني يف ع َّدة بلدان أوروبية يف عامي 2018
و 2019ميكن أن تدل أيضاً عىل وجود اتجاه متصاعد يف تهريب
الكوكايني ،مع استخدام األقاليم األوروبية فيام وراء البحار عىل
نحو متزايد نقاطاً للعبور.
 –710وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،تزايد عدد البلدان
األوروبية التي تسعى إىل استكشاف نُهج لتنظيم زراعة الق َّنب
لألغراض الطبية ،أو التي كانت بالفعل قد أنشأت أجهزة معنية
بالق َّنب ووضعت برامج مؤسسية للق َّنب الطبي بحلول عام .2019
ويف عدد قليل من البلدان ،كانت هناك مؤرشات عىل اتِّخاذ خطوات
تهدف إىل إباحة االستعامل غري الطبي للق َّنب عىل الصعيد الوطني.
بيد أ َّن معظم البلدان األوروبية ال تسمح باستعامل الق َّنب سوى
لألغراض الطبية والعلمية ،متاشياً مع التزاماتها مبقتىض اتفاقية
سنة  1961بصيغتها املع َّدلة بربوتوكول سنة  ،1972بينام ال تسمح
بلدان عديدة بعد بأي استعامالت طبية للق َّنب عىل اإلطالق.
وتعرض ورقة أصدرها املرصد األورويب للمخ ِّدرات وإدمانها يف عام
 ،2019بعنوان “التط ُّورات يف سوق الق َّنب األوروبية” ،املنتجات
القامئة عىل الق َّنب املتنوعة املتاحة يف أوروبا ،وتسلِّط الضوء عىل
تعقد األُطر التنظيمية الالزمة إلدارة توزيع هذه املنتجات عىل
النحو املناسب.
 –711ويف متوز/يوليه  ،2019س َّن االتحاد الرويس ترشيعاً يأذن
بزراعة نبتة خشخاش األفيون (من فصيلة الخشخاش املن ِّوم
 )Papaver somniferumعىل أراضيه بغرض استخالص أشباه
القلويات .وعىل نحو أكرث تحديدا ً ،يسمح القانون الجديد بزراعة
أصناف من خشخاش األفيون الغني باملورفني والثيبائني والكوديني،
وكذلك تجهيز قش الخشخاش لغرض صنع املستحرضات الصيدالنية
أو البيطرية املحتوية عىل هذه األفيونيات.
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 –2التعاون اإلقليمي
 –712هناك عدد من األُطر الراسخة للتعاون اإلقليمي واملنظامت
الحكومية الدولية املتنوعة يف تكوينها ونطاقها الجغرايف ،مثل االتحاد
األورويب ،واملرصد األورويب للمخ ِّدرات وإدمانها ،وفريق بومبيدو
التابع ملجلس أوروبا ،ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،ووكالة
االتحاد األورويب للتعاون يف مجال إنفاذ القانون (اليوروبول)،
والوكالة األوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) وغريها،
التي ما زالت متثل األدوات الرئيسية للتعاون اإلقليمي يف أوروبا.
وباإلضافة إىل ذلك ،تشاركت عدة بلدان أوروبية يف االضطالع
بعدد كبري من عمليات إنفاذ القانون املتع ِّددة األطراف أسفر الكثري
منها عن ضبط كميات كبرية من املخ ِّدرات.
 –713وسعياً لتقييم فعالية الترشيعات األوروبية ملراقبة السالئف،
اضطلعت املفوضية األوروبية باستعراض متع ِّمق لجوانب تنفيذ
وإعامل الوثائق الترشيعية األربع ،التي تجسد االختصاص الحرصي
لالتحاد األورويب بتنظيم التجارة يف املواد الكيميائية يف جميع دوله
األعضاء .وشملت املرحلة األخرية من هذه العملية ،التي استُهلَّت
يف عام  ،2017إجراء مشاورة عىل الصعيد العام اختُتمت يف ترشين
الثاين/نوفمرب  .2018ويُتوقَّع أن ت ُنرش نتائج التقييم وما يلزم
من تعديالت عىل لوائح االتحاد األورويب القامئة يف الربع األخري
من عام .2019
 –714ويف ترشين الثاين/نوفمرب  ،2018اعتمد فريق بومبيدو
التابع ملجلس أوروبا برنامج عمله الجديد للفرتة .2022–2019
وتركِّز أولوياته املواضيعية الثالث عىل الحوكمة الرشيدة؛ ووضع
سياسة دولية بشأن املخ ِّدرات لعام  2019وما بعده ،مع الرتكيز
بوجه خاص عىل اإلسهام يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة؛
واملؤثِّرات النفسانية الجديدة .ويهدف أحد العنارص الجديدة
يف إطار ركيزة الحوكمة الرشيدة إىل الح ِّد من وصمة العار املتصلة
باملخ ِّدرات بهدف إزالة بعض الحواجز التي تحول دون حصول
متعاطي املخ ِّدرات عىل الرعاية الصحية والخدمات االجتامعية.
 –715ويف كانون األول/ديسمرب ُ ،2018وقِّعت اتفاقات تعاون
رسمية جديدة بني املرصد األورويب للمخ ِّدرات وإدمانها ووكالتني
أوروبيتني ،هام الوكالة األوروبية للمواد الكيميائية والهيئة
األوروبية لسالمة األغذية ،يف إطار نظام اإلنذار املبكر التابع لالتحاد
األورويب بشأن التص ِّدي للمؤثِّرات النفسانية الجديدة .و ُح ِّدث
يف الوقت نفسه االتفاق القائم بني املرصد األورويب للمخ ِّدرات
وإدمانها واليوروبول ،واالتفاق املربم بني املركز األورويب للوقاية
من األمراض ومكافحتها والوكالة األوروبية لألدوية.
 –716ويف متوز/يوليه ُ ،2019عقد يف لشبونة االجتامع الثالث
عرش لرؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني املخ ِّدرات،
أوروبا ،الذي جمع عىل ساحته نحو  70مشاركاً من  24دول ًة عضوا ً
و 7منظامت .وتناولت توصياته طائفة من املسائل .ودعت إحداها
الحكومات إىل النظر يف استخدام الذكاء االصطناعي يف تحليل
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املعلومات وتنميطها ومضاهاتها ويف سائر أعامل التحري والتحقيق
تغيات.
بهدف التكيُّف مع ما تشهده البيئة اإلجرامية من ُّ

	–3الترشيعات والسياسات واإلجراءات
الوطنية
 –717يف  3متوز/يوليه  ،2019س َّن االتحاد الرويس قانوناً اتحاديًّا
يجيز زراعة نبتة خشخاش األفيون (من فصيلة الخشخاش املن ِّوم
 )Papaver somniferumعىل أراضيه بغرض إنتاج قش الخشخاش.
وعىل نحو أكرث تحديدا ً ،يسمح القانون الجديد بزراعة أصناف من
خشخاش األفيون الغني باملورفني والثيبائني والكوديني ،وكذلك
تجهيز قش الخشخاش لغرض صنع املستحرضات الصيدالنية
أو البيطرية املحتوية عىل هذه األفيونيات .ووفقاً للسلطات
الحكومية ،فإ َّن الهدف من هذه الخطوة هو تلبية الطلب الداخيل
عىل األدوية الالزمة إلنقاذ األرواح التي تحتوي عىل أفيونيات.
وباإلضافة إىل ذلك ،يوفر هذا القانون أساساً قانونيًّا لزراعة خشخاش
األفيون بغرض إنتاج بذور الخشخاش املستخدمة يف الطهي.
 –718وم َّهدت بلجيكا الطريق أمام إنشاء جهاز وطني معني
بالق َّنب ،حيث وضعت األساس القانوين الالزم إلنشاء مكتب معني
بشؤون الق َّنب داخل وكالتها االتحادية لألدوية واملنتجات الصحية.
وبعد إجازة مرشوع قانون يف هذا الشأن يف نيسان/أبريل ،2019
تبقَّى وضع لوائح تنفيذية لتمكني املكتب املذكور من مزاولة عمله
والبدء يف اإلرشاف عىل زراعة الق َّنب لألغراض الطبية .وباملثل،
أجازت كرواتيا (يف نيسان/أبريل  ،)2019ومالطة (يف نيسان/أبريل
 )2018زراعة الق َّنب لألغراض الطبية .ويف الربتغال ،التي تسمح
بزراعة الق َّنب لألغراض الطبية منذ عام ُ ،1994س َّنت ترشيعات
يف متوز/يوليه  2018واعتُمدت لوائح تنفيذية إضافية يف كانون
الثاين/يناير  2019لتنظيم وصف الق َّنب طب ًّيا واستعامالته ورصفه
عن طريق الصيدليات ،وهو ما من شأنه أن يحقِّق السيطرة عىل
كامل سلسلة اإلنتاج من الزراعة إىل التوزيع .وتو ُّد الهيئة أن تذكِّر
جميع الدول ،التي أنشأت برامج بشأن الق َّنب الطبي أو التي تنظر
يف إنشائها ،بتدابري املراقبة املنصوص عليها يف املادتني  28و23
من اتفاقية سنة  1961بصيغتها املعدَّ لة بربوتوكول سنة .1972
 –719وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،سمحت العديد من البلدان
األوروبية للمرة األوىل باستعامل املنتجات الدوائية القامئة عىل الق َّنب،
أو كانت بسبيلها إىل وضع اإلطار القانوين الالزم لذلك ،دون الذهاب
إىل حد إجازة زراعة الق َّنب لألغراض الطبية .وبعد الحصول عىل
موافقة اإلدارة الوطنية لسالمة األدوية واملنتجات الصحية الفرنسية
يف متوز/يوليه  ،2019عىل إجراء تجربة بشأن استخدام املنتجات
الدوائية القامئة عىل الق َّنب يف عالج حاالت طبية معينة وفقاً لرشوط
مح َّددة بدقة ،رشعت فرنسا يف وضع اإلطار التنظيمي لتلك التجربة
التي من املتوقَّع أن تبدأ يف عام  .2020وأدخلت اململكة املتحدة
تعديالت باتت سارية اعتبارا ً من  1ترشين الثاين/نوفمرب ،2018
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وهي تضع تعريفاً لنوع املنتجات التي تندرج ضمن فئة “املنتجات
القامئة عىل الق َّنب ذات االستعامل الطبي” ،وتسمح ألطباء مس َّجلني
ومتخصصني بوصفها بنا ًء عىل وجود حاجة إكلينيكية ،دون قرص ذلك
عىل أي حاالت طبية محددة .ومل يتأث َّر الق َّنب الخام (سواء يف شكل
نبتة أو راتنج) بهذا التعديل ،وال يزال مدرجاً يف عقاقري الفئة باء
مبوجب قانون إساءة استعامل املخ ِّدرات لعام .1971
 –720وعىل مدى عام  ،2019ات َّخذت هولندا خطوات تهدف إىل
استحداث برنامج تجريبي إلنتاج الق َّنب وتوزيعه تجاريًّا لألغراض
غري الطبية ،يُشار إليه باسم “تجربة سلسلة عرض الق َّنب املغلقة”.
ويف إطار هذا الربنامج ،من املتوقَّع إباحة زراعة الق َّنب وبيعه بالجملة
إىل منافذ ت ُسمى “( ”Coffee shopمقاهي) يف عدد ال يزيد عىل
 10بلديات ،لفرتة تجريبية مدتها أربع سنوات ،يتبعها تقييم لهذه
“التجربة” وآثارها عىل الصحة العمومية والنظام العام والسالمة
والجرمية .وحتى آب/أغسطس  ،2019اختريت عرش بلديات (ليس
من بينها البلديات األربع الكربى وهي :أمسرتدام وروتردام والهاي
وأوتريخت) من بني ما يقرب من أربع وعرشين بلدية أعربت
عن اهتاممها باملشاركة يف الربنامج .وحتى ترشين الثاين/نوفمرب
 ،2019كانت الترشيعات الالزمة لبدء “مرحلة اإلعداد” الرسمي
لتلك التجربة املزمع استهاللها يف عام  2020بطرح مناقصة عمومية
الختيار عدد محدود من املن ِتجني املحليني قد اعتمدت جزئ ًّيا
يف كانون الثاين/يناير  .2019وسوف تواصل البلديات التي مل يقع
عليها االختيار للمشاركة يف هذه التجربة إنفاذ القوانني الوطنية
املنطبقة ،التي تحظر بوجه عام زراعة الق َّنب وتوزيعه واستخدامه،
مع خيار التساهل (أي عدم إنفاذ الحظر) مع بيع الكميات الصغرية
ورشائها لالستخدام الشخيص يف “املقاهي” برشوط مح َّددة.
 –721ويف أواخر عام  ،2018أعلنت لكسمربغ اعتزامها إباحة زراعة
الق َّنب وتوزيعه وحيازته واستعامله لألغراض الرتفيهية يف غضون
خمس سنوات .وذكرت أ َّن فرقة عمل مشرتكة بني الوزارات تعكف
عىل صوغ اقرتاح ترشيعي بهذا الشأن .وقد أُبيح يف آب/أغسطس
 2018استعامل الق َّنب (املستورد) لألغراض الطبية لفرتة تجريبية
مدتها عامان ،عىل أن يكون استعامله موصوفاً طب ًّيا من مهنيني طبيني
مد َّربني خصيصاً ،وأن يُوزَّع حرصيًّا عن طريق صيدليات املستشفيات.
 –722وتو ُّد الهيئة أن تذكِّر جميع األطراف يف اتفاقية سنة ،1961
بصيغتها املعدَّ لة بربوتوكول سنة  ،1972بأنَّ املادة ( 4ج) من تلك
االتفاقية تقرص إنتاج املخدِّ رات وصنعها وتصديرها واستريادها
وتوزيعها والتجارة فيها واستعاملها وحيازتها عىل األغراض الطبية
والعلمية دون سواها ،وأنَّ أي تدابري تسمح باستعامل الق َّنب
لألغراض غري الطبية تنتهك االلتزامات القانونية الواقعة عىل الدول
األطراف يف االتفاقية.
 –723وع َّدل عدد من البلدان يف املنطقة قوانينه الوطنية يف عامي
 2018و 2019بهدف إخضاع املؤثِّرات النفسانية الجديدة وغريها
من املواد املثرية للقلق للمراقبة الوطنية .وتشمل هذه البلدان أملانيا
(أدرجت مجموعات جديدة من املواد يف جداولها العامة وعدلت

املجموعات املدرجة بالفعل أو وسعتها مبوجب قانون املؤث ِّرات
النفسانية الجديدة الذي دخل حيز النفاذ يف عام  ،)2016واالتحاد
الرويس ( َج ْد َ
ول  47مؤثِّرا ً نفسانيًّا جديدا ً عىل الصعيد الوطني)،
ورصبيا (جدولت  15مادة ،منها الرتامادول) ،وإسبانيا (جدولت
 6مؤثِّرات نفسانية جديدة) والسويد (جدولت  36مؤثِّرا ً نفسان ًّيا
جديدا ً ،واعتربت أ َّن  15مؤثِّرا ً منها عقاقري مخ ِّدرة و 21مؤثِّرا ً سلعاً
ته ِّدد الصحة) .وواءمت مالطة قوانينها مع التوجيه الصادر عن الربملان
األورويب ومجلس االتحاد األورويب رقم  ،2103/2017والذي يع ِّرف
املؤثِّرات النفسانية الجديدة بأنَّها مواد نقية أو يف شكل مستحرضات
ال تشملها اتفاقية سنة  1961بصيغتها املع َّدلة بربوتوكول سنة 1972
أو اتفاقية سنة  ،1971ولك َّنها قد تنطوي عىل مخاطر صحية أو
اجتامعية شبيهة باملخاطر التي تنطوي عليها املواد الخاضعة للمراقبة
مبوجب هاتني االتفاقيتني .كام ص َّنفت اململكة املتحدة الربيغابالني
والغابابنتني يف الفئة جيم من املخ ِّدرات مبوجب قانون إساءة استعامل
املخ ِّدرات لعام  1971اعتبارا ً من  1نيسان/أبريل .2019
 –724ومنذ شباط/فرباير  ،2019تط ِّبق كرواتيا نهجاً عا ًّما ملراقبة
املؤثِّرات النفسانية الجديدة عىل الصعيد الوطني تستهدف يف إطاره
مجموعات من املواد واملركَّبات الكيميائية بدالً من مواد منفردة.
واستحدثت بولندا أيضاً تعاريف عامة ألربع فئات من املؤثِّرات
النفسانية الجديدة التي أصبحت اآلن مندرجة يف إطار قانون
مكافحة إدمان املخ ِّدرات والتفتيش الصحي الحكومي مبوجب
تعديل شامل أُق َّر يف آب/أغسطس  .2018وتشمل هذه الفئات
مشتقات الفنتانيل والكاثينون واملادة  –2فينيل إيثيل أمني ،وكذلك
شبائه الق َّنب االصطناعية .كام أعاد هذا التعديل تعريف املؤثِّرات
النفسانية الجديدة ،حيث وضعها عىل قدم املساواة مع العقاقري
املخ ِّدرة واملؤثِّرات العقلية ،وتبعاً لذلك ،فرض عقوبات جنائية عىل
استعاملها وحيازتها؛ ويف السابق ،كانت العقوبات املتصلة بهذه
الفئة من املواد ذات طابع إداري.
 –725ويف عام  ،2018اضطلعت اململكة املتحدة باستعراض إلزامي
لقانونها الخاص باملؤثِّرات النفسانية لعام  ،2016شمل الشهور
الثالثني األوىل املنقضية منذ دخول هذا القانون حيِّز النفاذ ،بهدف
تقييم ما إذا كان القانون يحقِّق أهدافه .وقد نُرشت نتائج الدراسة
يف ترشين الثاين /نوفمرب  .2018ووجد االستعراض أ َّن البيع بالتجزئة
دون قيود للمؤثِّرات النفسانية الجديدة قد قُيض عليه إىل حد كبري
يف أعقاب دخول هذا القانون حيز النفاذ ،وأ َّن استخدام هذه
املؤثِّرات النفسانية الجديدة شهد انخفاضاً كبريا ً بني عموم السكان،
وخصوصاً يف صفوف الشباب ،مع ما يقرتن بذلك من انخفاض
يف األرضار املتصلة بالصحة .ويف الوقت نفسه ،خلص االستعراض إىل
أ َّن القانون مل يكُن له أي تأثري كبري عىل ظهور املؤثِّرات النفسانية
الجديدة أو بيعها عرب اإلنرتنت ،سواء عن طريق الشبكة الواضحة أو
الشبكة الخفية (الداركنت) ،كام يبدو أ َّن املوزِّعني يف الشوارع باتوا
مصدر اإلمداد الرئييس للمستعملني بدالً من محالت البيع بالتجزئة.
 –726ويف عام  ،2018أخضع االتحاد الرويس سبع سالئف
للمراقبة الوطنية ،منها املادة –Nفنيثيل––4بيربيدون (،)NPP
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وهي مادة سليفة للفنتانيل خاضعة للمراقبة الدولية ،وست مواد
سليفة غري خاضعة للمراقبة الدولية .ويف عام  ،2018نُقلت املادة
–4أنيلينو––Nفنيثيل بيبرييدنني ( ،)ANPPوهي مادة سليفة
أخرى من سالئف الفنتانيل خاضعة للمراقبة الدولية ،من الفهرس
األول إىل الفهرس الرابع من الجداول الوطنية ذات الصلة.
ويف شباط/فرباير  ،2019أُلغيت املتطلبات املتعلقة بالعتبات
املح َّددة لسالئف الفنتانيل املدرجة يف الفهرس األول من الجداول
الوطنية ذات الصلة ،وأُدرجت خمس مواد أخرى يف ذلك الفهرس.
 –727وباإلضافة إىل تعديل الترشيعات القامئة بشأن املؤثِّرات
العقلية والسالئف (يف متوز/يوليه  2018ونيسان/أبريل ،)2019
اعتمدت رصبيا يف عام  2019مجموعة شاملة من اللوائح املتعلقة
مبراقبة السالئف ،منها لوائح بشأن إصدار الرتاخيص وأذون
االسترياد والتصدير ،وتقديم اإلقرارات بشأن هوية املستعمل
النهايئ للسالئف املتداولة تجاريًّا.
 –728ومنذ  1كانون الثاين/يناير  ،2019أصبح لسلطات الجامرك
الفرنسية الحق يف أن تطلب البيانات التي يحتفظ بها ويعالجها
مق ِّدمو خدمات االستضافة واإلنرتنت ،وكذلك مشغِّلو شبكات
مم إذا
االتصاالت ،وأن تحصل عىل تلك البيانات ،بهدف التأكُّد َّ
كانت جرمية متصلة باملخ ِّدرات قد ارتُكبت من عدمه وفقاً لقانون
الجامرك الفرنيس.
 –729وانتهت إسبانيا من وضع خطة عملها األوىل للفرتة
 2020–2018يف إطار االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة اإلدمان
للفرتة  .2024–2017وتتبوأ إعادة اإلدماج االجتامعي مكانة بارزة
بوصفها أحد املجاالت التي يتعني تعزيزها يف سياق نهج الرعاية
الشاملة الذي اعتُمد يف إطار االسرتاتيجية الوطنية .ويف كانون
الثاين/يناير  ،2019نرشت كرواتيا تقريرا ً شامالً عن تنفيذ األنشطة
املضطلع بها يف إطار اسرتاتيجيتها الوطنية ملكافحة تعاطي املخ ِّدرات
للفرتة  ،2017–2012وخطتي العمل اللتني تشمالن الفرتة املذكورة،
وم َّدة كل منهام ثالث سنوات .ويتضمن التقرير إحصاءات ونتائج
مفصلة بشأن حالة تعاطي املخ ِّدرات يف البلد خالل تلك الفرتة.
َّ
 –730ويف اململكة املتحدة ،نُرشت يف نيسان/أبريل 2019
اسرتاتيجية ملكافحة املخ ِّدرات يف السجون؛ وهي قامئة عىل
اسرتاتيجية مكافحة املخ ِّدرات لعام  2017التي نرشتها وزارة
الداخلية .ووفقاً السرتاتيجية مكافحة املخ ِّدرات يف السجون،
ازداد عدد حاالت العثور عىل مخ ِّدرات يف السجون بنسبة
 23يف املائة يف الفرتة  2018–2017مقارنة بفرتة االثني
عرش شهرا ً السابقة .وتعكس اسرتاتيجية مكافحة املخ ِّدرات
يف السجون األهداف الثالثة السرتاتيجية مكافحة املخ ِّدرات
لعام  ،2017وهي :تقييد العرض ،والحد من الطلب ،وبناء التعايف.
واسرتاتيجية مكافحة املخ ِّدرات يف السجون غري مق َّيدة زمن ًّيا،
وتركِّز عىل تحسني القدرات يف خمسة مجاالت ،وهي مشفوعة
بفهرس إرشادي يُح َّدث باستمرار يتضمن املامرسات الفضىل
يف هذا املجال لفائدة مديري السجون وموظفيها .ومن املقرر،
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وفقاً لهذه االسرتاتيجية ،أن تنفذ السجون عىل الصعيدين الوطني
ودون الوطني اسرتاتيجيات ملكافحة املخ ِّدرات خاصة بها ومعدة
وفقا الحتياجاتها بحلول أيلول/سبتمرب .2019
 –731ويف آذار/مارس  ،2019س َّن االتحاد الرويس ترشيعاً جديدا ً
بشأن الرعاية امللطِّفة .ويهدف هذا القانون إىل تحسني فرص حصول
املرىض املصابني بأمراض ُعضال عىل أدوية تخفيف األمل ،وخصوصاً
املستحرضات املحتوية عىل عقاقري مخ ِّدرة ومؤثِّرات عقلية،
إىل جانب خدمات الدعم األخرى.
 –732ويف آذار/مارس  ،2019أصبحت اليونان آخر بلد أورويب
يضع إطارا ً قانون ًّيا إلنشاء “غرف الستهالك املخ ِّدرات” ،أو أماكن
الستعامل املخ ِّدرات تحت اإلرشاف الطبي للعمل عىل األرايض
اليونانية .وسوف تحصل تلك األماكن عىل إذن من وزارة الصحة،
وسيكون الدخول إليها واالستفادة من الخدمات املق َّدمة فيها
مرشوطاً باإلدراج سلفاً يف سجل حكومي باملستفيدين من تلك
الخدمات .وتعمل “غرف الستهالك املخ ِّدرات” بالفعل عىل
أساس تجريبي أو دائم يف إسبانيا وأملانيا والربتغال وبلجيكا
والدامنرك وسويرسا وفرنسا ولكسمربغ والرنويج وهولندا ،يف حني
يوجد أساس قانوين لتشغيل غرف من هذا القبيل يف أيرلندا
(منذ عام  ،)2017ويُضطلع حال ًّيا مببادرات حكومية تسعى إىل
استحداث مرافق للحقن تحت اإلرشاف الطبي يف ع َّدة بلدان
أوروبية أخرى ،مبا يف ذلك فنلندا وآيسلندا.
 –733وتو ُّد الهيئة ،متاشياً مع مالحظاتها السابقة بشأن تشغيل
“غرف استهالك املخدِّ رات” يف بلدان مختلفة ،أن تؤكد مجدَّ داً
عىل أنَّ الهدف األسايس من تلك التدابري هو الحد من اآلثار
السلبية لتعاطي املخدِّ رات دون التغايض عن االتجار باملخدِّ رات
أو التشجيع عليه .وبنا ًء عىل ذلك ،يجب أن توفِّر جميع تلك الغرف
خدمات العالج وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج االجتامعي ،أو أن
تحيل املستفيدين من خدماتها إىل مرافق توفِّر تلك الخدمات.

 –4الزراعة واإلنتاج والصنع واالتِّجار
 –734بوجه عام ،ظلَّت اتجاهات االت ِّجار باملخ ِّدرات وأمناطه
مستقرة يف أوروبا ،مع تغيريات طفيفة لوحظت فيام يتعلق مبواد
منفردة .وال يزال الق َّنب (مبا يشمل النبتة أو الراتنج عىل السواء)
أشيع املخ ِّدرات املضبوطة ،وكانت أكرب مضبوطاته يف عام 2017
يف الدول األعضاء يف االتحاد األورويب .غري أ َّن أرقام عشبة الق َّنب
يف عام  2017قد تضاعفت تقريبا مقارنة بنظريتها يف عام 2016
(ضُ بطت  210أطنان من عشبة الق َّنب يف عام  2017مقارنة بضبط
ما يقرب من  124ط ًّنا يف عام  ،2016يف نفس عدد الضبطيات التي
نُفِّذت يف عام  2017تقريباً) ،يف حني ظلَّت أرقام راتنج الق َّنب مستقرة
نسب ًّيا ،من حيث عدد الضبطيات والكميات املضبوطة عىل السواء (ضُ بط
 466ط ًّنا من راتنج الق َّنب يف عام  2017مقارنة بضبط نحو  424ط ًّنا
يف عام  .)2016وكان نصيب إيطاليا وحدها نحو  43يف املائة من
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مجموع مضبوطات عشبة الق َّنب يف االتحاد األورويب يف عام 2017
(أكرث من  90ط ًّنا)؛ وتلتها إسبانيا ( 34.5ط ًّنا) .ويف الوقت نفسه،
استأثرت إسبانيا بحوايل  72يف املائة من مجموع مضبوطات راتنج
الق َّنب يف دول االتحاد األورويب ( 335ط ًّنا تقريباً)؛ وتلتها يف ذلك
فرنسا ،التي ضبطت كمية أقل بكثري من هذا املخ ِّدر (نحو  67ط ًّنا).

واملغرب وبلدان البلقان ،وأغلبها يعمل من موانئ أوروبية كربى.
ووجدت دراسة لتحديد االتجاهات نرشها املرصد األورويب
“التغيات األخرية يف
للمخ ِّدرات وإدمانها يف عام  ،2018بعنوان
ُّ
سوق الكوكايني يف أوروبا” ،أ َّن األقاليم األوروبية فيام وراء البحار،
مثل غيانا الفرنسية وجزر الهند الغربية التابعة لفرنسا (غوادلوب،
ومارتينيك ،وسان مارتن ،وسان بارتليمي) ت ُستخدم عىل نحو متزايد
نقاطاً للعبور بني البلدان املنتجة يف أمريكا الجنوبية والرب الرئييس
ألوروبا .وباإلضافة إىل ذلك ،تفيد الدراسة بأ َّن املتَّجرين يستخدمون
أسواق املخ ِّدرات عىل اإلنرتنت يف إدارة مبيعات الكوكايني الصغرية
عىل نحو متزايد ،وأنَّهم يو ِّردون املخ ِّدرات مبارشة إىل املستهلكني.

 –736وال تزال كمية الهريوين املضبوطة يف أوروبا مستقرة
منذ سنوات .ويشري اكتشاف مواقع لصنع الهريوين بصورة غري
مرشوعة يف إسبانيا وبلغاريا وتشيكيا وهولندا يف األعوام األخرية،
باالقرتان مع زيادة الكميات املضبوطة من األفيون واملورفني،
إىل وجود احتامل بأ َّن بعض عمليات صنع الهريوين من املورفني
يجري يف أماكن أقرب إىل األسواق االستهالكية األوروبية.
ومن بني جميع الدول األعضاء يف االتحاد األورويب ،ضبطت هولندا
أكرب كمية من الهريوين يف عام  1.1( 2017طن) ،أي ما ميثل حوايل
خُمس جميع املضبوطات من الهريوين يف االتحاد األورويب يف ذلك
العام؛ وتلتها يف ذلك اململكة املتحدة ( 844كيلوغراماً) ،وبلغاريا
( 698كيلوغراماً).

 –740وال تزال أوروبا أحد املصادر الرئيسية للمعروض العاملي من
املنشِّ طات األمفيتامينية ،مبا فيها األمفيتامني وامليثامفيتامني ومادة
 ،MDMAويُصنع قدر كبري من هذه املنشِّ طات يف بلجيكا وهولندا.

كل من
 –735وكان الق َّنب أيضاً هو أشيع املخ ِّدرات املضبوطة يف ٍّ
جرائم حيازة املخ ِّدرات وعرضها التي أُبلغ عنها يف االتحاد األورويب
يف عام  ،2017حيث تعلق به  75يف املائة من قضايا تعاطي أو حيازة
املخ ِّدرات املقدر عددها إجامالً بحوايل  1.2مليون قضية و 57يف
املائة من قضايا عرض املخ ِّدرات املقدر عددها بـ  230 000قضية.

 –737وفيام عدا الهريوين ،شهدت الكميات املضبوطة من
املؤثِّرات األفيونية (مبا يف ذلك عقاقري الوصفات الطبية األفيونية،
مثل امليثادون والبوبرينورفني والرتامادول ومشتقات الفنتانيل
والكوديني وثنايئ الهيدروكوديني واألوكسيكودون ،وكذلك األفيون
واملورفني) زيادة ملحوظة يف عام  ،2017عىل الرغم من أ َّن تلك
املضبوطات ال متثِّل سوى حصة ضئيلة من إجاميل كمية املؤثِّرات
األفيونية املضبوطة .وازدادت كمية املضبوطات من الرتامادول
ومشتقات الفنتانيل يف عام  ،2017للسنة الثانية عىل التوايل.
 –738ويف عامي  2018و ،2019أُبلغ عن مضبوطات قياسية
من الكوكايني يف ع َّدة بلدان من بينها بلجيكا (ضبط ما مجموعه
 53ط ًّنا يف عام  ،2018باملقارنة بنحو  45ط ًّنا يف عام ،)2017
وفرنسا (ضبطيات منفردة لنحو طن ونصف يف عام  2018وكذلك
يف عام  ،)2019وأملانيا (ضبطية واحدة لكمية قدرها  4.5أطنان
يف عام  ،2019مبا ميثِّل أكرب ضبطية منفردة من الكوكايني عىل
اإلطالق يف البلد) .ومنذ عام  2011عىل األقل ،ضبطت نفس البلدان
األربعة — إسبانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا — أكرب كميات
من الكوكايني يف االتحاد األورويب .ويف عام  ،2017بلغ مجموع
مضبوطات الكوكايني يف االتحاد األورويب أكرث من  140.4ط ًّنا،
وهي أكرب كمية ت ُس َّجل عىل اإلطالق (وهي تقريباً ضعف الكمية
املضبوطة يف العام السابق ( 70.8ط ًّنا)).
 –739ويف اآلونة األخرية ،ارتبط االت ِّجار بالكوكايني بأنشطة
العديد من الجامعات اإلجرامية املنظَّمة من إسبانيا وكولومبيا

 –741ويف الفرتة من حزيران/يونيه إىل متوز/يوليه ،2019
نفَّذت السلطات اليونانية يف ميناء بريايوس أكرب ضبطية ألقراص
“الكابتاغون” (األمفيتامينية) تُس َّجل عىل اإلطالق يف أوروبا :حيث
ضبطت السلطات  33مليون قرص “كابتاغون” — أي أكرث من
خمسة أطنان من هذه األقراص .وأفادت مصادر حكومية بأ َّن منشأ
شحنة األقراص ،التي كانت مخبأة يف ثالث حاويات مح َّملة بألواح
ليفية متوسطة الكثافة ،كان ميناء الالذقية يف الجمهورية العربية
السورية ،ويُشتبه يف أنَّها كانت متَّجهة إىل الصني.
 –742ويف عام  ،2018ظهر داخل االتحاد األورويب  55مؤث ِّرا ً
نفسان ًّيا جديدا ً أُبلغ عنه من خالل نظام اإلنذار املبكر التابع لالتحاد
األورويب؛ مبتوسط مادة واحدة جديدة يف كل أسبوع تقريباً.
ووفقاً ملا ذكره املرصد األورويب للمخ ِّدرات وإدمانها ،يبدو أ َّن
ظهور مؤثِّرات نفسانية جديدة يف االتحاد األورويب قد تباطأ منذ
الفرتة  .2014–2013غري أ َّن عددا ً ال يستهان به من املواد املستبانة
يف األعوام السابقة ال يزال موجودا ً .وال تزال املؤثِّرات األفيونية
االصطناعية الجديدة (مبا يف ذلك مشتقات الفنتانيل) تواصل أداء
دور محدود يف سوق املخ ِّدرات يف أوروبا ،يف حني يبدو أ َّن األعوام
القليلة املاضية شهدت زيادة يف عدد البنزوديازيبينات غري الخاضعة
للمراقبة الدولية وأنواعها وتوافرها.
 –743وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،واصلت سلطات البلدان
األوروبية ضبط كميات كبرية من السالئف والسالئف األ َّولية
(منها مواد مجدولة وغري مجدولة عىل السواء ميكن تحويلها
بسهولة إىل سالئف خاضعة للمراقبة الدولية ،وذلك عادة عن
طريق عملية تركيب كيميايئ بسيطة) ،وخصوصاً املستخدمة
يف صنع املنشِّ طات األمفيتامينية مثل امليثامفيتامني أو مادة
“( MDMAاإلكستايس”) .وقد اكتُشف يف بلجيكا مخترب مج َّهز
بالكامل لصنع املخ ِّدرات عىل نحو غري مرشوع ،عرث فيه عىل
ع َّدة أطنان من السالئف الكيميائية املستخدمة يف عمليات صنع
امليثامفيتامني البلوري الواسعة النطاق ،واكتُشف يف هولندا مخترب
“عائم” غري مرشوع لصنع امليثامفيتامني (وهو حدث غري مسبوق
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يف ذلك البلد) عىل منت سفينة شحن كبرية ،حيث ضُ بط أكرث من
 300لرت من زيت امليثامفيتامني ومعدات لصنع املخ ِّدرات.
 –744ويف الوقت نفسهُ ،س ِّجلت يف أوروبا عىل مدى العامني
املاضيني زيادة كبرية يف مضبوطات أنهيدريد الخل (وهو مادة
رئيسية مستخدمة بكرثة يف الصنع غري املرشوع للهريوين) ،جنباً إىل
جنب مع زيادة يف كشف املواقع التي تستخدم تلك املادة السليفة
يف صنع الهريوين بصورة غري مرشوعة.
 –745وميكن االطالع يف تقرير الهيئة لعام  2019عن تنفيذ
املادة  12من اتفاقية سنة  1988عىل استعراض شامل للحالة فيام
يتصل مبراقبة السالئف والكيمياويات التي يكرث استخدامها يف صنع
املخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية بصفة غري مرشوعة يف املنطقة.

 –5الوقاية والعالج
 –746بوجه عام ،ظلَّت حالة انتشار تعاطي املخ ِّدرات داخل االتحاد
األورويب إىل حد بعيد بال تغيري يف عام  2018مقارنة بالعام السابق.
وباالستناد إىل بيانات عام  ،2017ق َّدر املرصد األورويب للمخ ِّدرات
وإدمانها أ َّن نحو  29يف املائة من السكان البالغني ،أو ما يعادل نحو
 96مليون بالغ ،قد تعاطوا مخ ِّدرات غري مرشوعة مرة واحدة عىل
األقل خالل حياتهم ،يف حني كانت التقديرات منذ خمسة أعوام
تشري إىل أ َّن حوايل ربع السكان البالغني يف االتحاد األورويب (أكرث
من  80مليون بالغ) قد تعاطوا هذه املخ ِّدرات مرة واحدة عىل
األقل .والبيانات املتعلقة بانتشار تعاطي املخ ِّدرات متوافرة وجيدة
النوعية بوجه عام يف مناطق عديدة يف أوروبا.
 –747وظل الق َّنب يف عام  2018أكرث املخ ِّدرات غري املرشوعة
ظل معدل
تعاطياً يف الدول األعضاء يف االتحاد األورويب ،حيث َّ
انتشاره أكرب من معدل انتشار املخ ِّدرات األخرى بخمس مرات
خالل السنوات األربع املاضية عىل األقل ،كام أبلغ عدد من البلدان
عن زيادة تعاطي الق َّنب يف أوساط الشباب.
 –748ومن بني املنشِّ طات ،ال يزال الكوكايني أكرث املخ ِّدرات غري
املرشوعة تعاطياً ،وإن كان تعاطيه أكرث انتشارا ً يف بلدان جنوب
وغرب أوروبا ،يف حني أفاد املرصد األورويب للمخ ِّدرات وإدمانها،
استنادا ً إىل بيانات عام  ،2017بوجود أدلة متزايدة عىل زيادة
محتملة يف َحقْن املنشِّ طات ،مبا يف ذلك الكوكايني واألمفيتامينات
توصل إليها أكرب
والكاثينونات االصطناعية .وت ُظهر النتائج التي َّ
مرشوع أورويب لتحليل مياه الرصف الصحي ،وهو مرشوع يركِّز
عىل املنشِّ طات غطى يف عام  2018قرابة  70مدينة وبلدة ،أ َّن أمناط
التعاطي تختلف اختالفاً كبريا ً يف املنطقة حسب نوع املخ ِّدرات
والتوقيت ومكان التعاطي .فعىل سبيل املثال ،يبدو أ َّن تعاطي
الكوكايني ومادة “( MDMAاإلكستايس”) أعىل يف املدن الكبرية
مقارنة باملناطق الحرضية الصغرية ،وأ َّن أعىل مستوى لهاتني املادتني
وكذلك األمفيتامني (ما يسمى “عقاقري الحفالت”) قد اكتُشف
يف مياه الرصف الصحي خالل عطالت نهاية األسبوع؛ وعالوة عىل
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ذلك ،ظهرت أعىل مستويات من مادة  MDMAوالكوكايني يف
مياه الرصف الصحي يف عدد من املدن يف بلدان غرب أوروبا (مادة
 MDMAيف مدنٍ يف أملانيا وبلجيكا وهولندا ،والكوكايني يف مدن
يف إسبانيا وبلجيكا واململكة املتحدة وهولندا) ،يف حني تركَّزت أعىل
مستويات األمفيتامني يف مياه الرصف الصحي يف مدنٍ يف بلدان
شامل ورشق أوروبا.
 –749ويف عام  ،2017كانت أوروبا هي املنطقة التي ُس ِّجل فيها
ثاين أعىل مع َّدل لتعاطي األفيونيات يف العامل ( 0.59يف املائة،
يف حني كانت املنطقة األوىل هي آسيا حيث ُس ِّجل أعىل معدل
وقدره  0.72يف املائة) .كام ال يزال الهريوين أشيع املؤثِّرات
األفيونية تعاطياً يف الدول األعضاء يف االتحاد األورويب ،عىل الرغم
من أ َّن تعاطي املؤثِّرات األفيونية االصطناعية األخرى مثل الفنتانيل
وامليثادون والبوبرينورفني يبدو آخذا ً يف االزدياد .ويف إستونيا،
تجاوز الفنتانيل الهريوين ليصبح املؤث ِّر األفيوين الرئييس املبلغ عنه
املتخصص؛ ويف فنلندا ،التمست غالبية
بوصفه أساساً اللتامس العالج
ِّ
متعاطي املؤثِّرات األفيونية العالج أساساً من تعاطي البوبرينورفني.
ويف الواقع ،فإ َّن  22يف املائة من جميع األشخاص الذين يلتمسون
العالج من مشاكل صحية ذات صلة باملخ ِّدرات يف االتحاد األورويب
يشريون إىل مؤثِّرات أفيونية ،غري الهريوين ،باعتبارها عقاقري
التعاطي الرئيسية لديهم (منها الكوديني واملورفني والرتامادول
واألوكسيكودون ،باإلضافة إىل املواد املذكورة أعاله).
 –750ويف حزيران/يونيه  ،2019نرشت منظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقتصادي تقريرا ً بعنوان “التصدي لتعاطي املؤثِّرات
األفيونية اإلشكايل يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي” .وخلص التقرير إىل أ َّن متوسط عدد الوفيات املتصلة
باملؤثِّرات األفيونية يف الدول الخمس والعرشين األعضاء يف املنظمة،
وهي الدول األعضاء التي توافرت بيانات بشأنها ،قد ازداد بنسبة
 20يف املائة يف الفرتة  .2016–2011وعىل الرغم من أ َّن هذا املتوسط
يتض َّمن بيانات خاصة بالواليات املتحدة ،حيث بلغت أزمة املؤثِّرات
األفيونية أش َّدها يف األعوام األخرية ،خلص التقرير أيضاً إىل أ َّن هناك
ارتفاعاً ملحوظاً يف عدد الوفيات املتصلة باملؤثِّرات األفيونية يف العديد
من املناطق يف أوروبا ،مبا يف ذلك (بالرتتيب التنازيل من األعىل إىل
األقل) يف السويد واململكة املتحدة (إنكلرتا وويلز) وليتوانيا والرنويج
وأيرلندا .وتشمل البيانات الوفيات املتصلة بتعاطي الهريوين وغريه
من املؤثِّرات األفيونية ،وكذلك تعاطي عقاقري الوصفات الطبية
األفيونية .وبوجه عام ،من املرجح أن يكون تقدير عدد الوفيات
املتصلة بالفنتانيل ونظائره أقل من الحقيقة ،وفقاً ملا ذكره تقرير
املرصد األورويب للمخ ِّدرات وإدمانها املعنون “الوفيات املتصلة
باملخ ِّدرات ومعدل الوفيات يف أوروبا” .وفيام يتعلق بالوفيات العامة
الناتجة من جراء تعاطي املخ ِّدرات ،أفادت إستونيا والسويد بأعىل
معدالت لهذه الوفيات يف أوروبا يف عام  130( 2017و 92وفاة لكل
مليون نسمة من سن  15إىل  64عىل التوايل).
 –751ووفقاً لإلحصاءات الرسمية الصادرة يف متوز/يوليه ،2019
س َّجلت اململكة املتحدة (اسكتلندا) زيادة قدرها  27يف املائة

ِّ
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يف الوفيات املتصلة باملخ ِّدرات يف عام  2018مقارنة بالعام السابق
عليه ،وهو أكرب عدد من الوفيات املتصلة باملخ ِّدرات منذ أن
بدأ تسجيل هذه الحاالت (أي منذ عام  )1996وأكرث من ضعف
العدد املس َّجل يف عام  .2008ومن بني  1 187حالة وفاة متصلة
باملخ ِّدرات ُس ِّجلت يف اسكتلندا يف عام  ،2018كان معظمها (أي
حوايل الثلثني) يف الفئة العمرية  44–35عاماً ( 37يف املائة) والفئة
العمرية  54–45عاماً ( 29يف املائة) ،وكان  72يف املائة من املتوفني
من الذكور .وانطوت نسبة  86يف املائة من جميع الوفيات املتصلة
باملخ ِّدرات عىل تعاطي مادة واحدة أو أكرث من املؤثِّرات األفيونية
أو األفيونيات (مبا يف ذلك الهريوين/املورفني وامليثادون) .وكانت
البنزوديازيبينات سبباً يف وقوع  67يف املائة من الحاالت املس َّجلة
أو أسهمت فيها ،وهو ما يشري إىل ارتفاع نسبة حاالت التعاطي
تبي أ َّن معدل الوفيات
ملخ ِّدرات متعددة معاً .ويف اسكتلنداَّ ،
املتصلة باملخ ِّدرات (بالنسبة لعدد األشخاص من سن  15إىل )64
أكرب من املعدل املبلغ عنه لجميع الدول األعضاء يف االتحاد األورويب
(لكل فرد من السكان) ،ويبدو أنَّه يعادل تقريباً ثالثة أمثال املعدل
املس َّجل يف اململكة املتحدة ككل.
 –752ومن حيث القيم املطلقة ،فإ َّن أوروبا أيضاً هي املنطقة التي
ُس ِّجل فيها ثاين أعىل مع َّدل انتشار لتعاطي “اإلكستايس” ،حيث
يُق َّدر عدد املتعاطني بنحو أربعة ماليني (وتأيت آسيا يف املرتبة األوىل،
حيث يُق َّدر عدد املتعاطني بنحو  11.5مليوناً ،يف حني تيل أوروبا
يف هذا السياق القارة األمريكية مبا يقدر بـ  3.5ماليني).
 –753وقد اضطلعت ع َّدة بلدان بجهود شاملة تهدف إىل مواصلة
مفصلة
تحسني مجموعات البيانات الخاصة بها وتقديم صورة َّ
عن حالة تعاطي املخ ِّدرات خالل الفرتة املشمولة بالتقرير.
ويف بولندا ،أجرى املكتب الوطني للوقاية من املخ ِّدرات ،مببادرة
منه أو بتكليف من الغري ،أكرث من اثنتي عرشة دراسة ،عىل مدى
عامي  2018و ،2019بهدف فحص الجوانب املختلفة ألمناط تعاطي
املخ ِّدرات بني فئات سكانية مختلفة يف البلد .وإىل جانب جمع
العينات عىل الصعيد الوطني إلجراء دراسات عن انتشار التعاطي
لدى فئات مستهدفة مختلفة ،مبا يف ذلك تعاطي املخ ِّدرات بني
الشباب ،والتعاطي باستعامل اإلبر واملحاقن ،والتعاطي يف املدارس
والسجون ،كُ ِّرست جهود عديدة لجمع البيانات من أجل محاولة
التوصل إىل فهم أفضل للمخاطر املحددة للمؤثِّرات النفسانية
ُّ
الجديدة .ويف نفس الفرتة ،أجرت بلجيكا الدراسة االستقصائية
الصحية لعام  ،2018بهدف فحص الظروف الصحية العامة للسكان
واستبانة املشاكل الصحية الرئيسية ،مبا يف ذلك تعاطي املخ ِّدرات،
وكذلك العوامل واألمناط السلوكية التي قد تكون حاسمة يف هذا
الصدد .وقد نرشت نتائج الدراسة يف ترشين األول/أكتوبر .2019
 –754ويف عامي  2018و ،2019استُهلَّت أو تواصلت يف العديد
من البلدان األوروبية طائفة متنوعة من الجهود الرامية إىل الوقاية
من تعاطي املخ ِّدرات .ففي رصبيا ،عىل سبيل املثال ،أطلقت
اللجنة الوزارية للوقاية من تعاطي املخ ِّدرات حملة توعية مدتها

ستة أشهر ،انتهت يف شباط /فرباير  ،2019وشارك فيها من خالل
منتديات تفاعلية أكرث من  31 000طالب ،وأكرث من  5 400مد ِّرس
و 1 500من اآلباء واألمهات ،إىل جانب مهنيني صحيني وأخصائيني
اجتامعيني وقضاة ووكالء النيابة العامة وضباط رشطة وغريهم
التوصل إىل فهم ما يتع َّرض
من أصحاب املصلحة املعنيني ،بهدف
ُّ
له الشباب من آثار ضارة من تعاطي املخ ِّدرات .وات َّبعت املنتديات
منهجية أع َّدتها اللجنة الوزارية املشكَّلة من سبعة وزراء يهدف
برنامج عملهم أيضاً إىل تعزيز ثقة الشباب يف أنفسهم ،وبناء قدرتهم
عىل الصمود واملقاومة يف مواجهة أقرانهم املتعاطني للمخ ِّدرات،
واستبانة بدائل مجدية لتعاطي املخ ِّدرات .وكان من بني مجاالت
تركيز أنشطة الوقاية العديدة ،التي اضطلع بها يف إيطاليا خالل
الفرتة املشمولة بالتقرير ،الوقاية من حوادث الطرق الناجمة
عن القيادة تحت تأثري املخ ِّدرات والكحوليات ،وتشجيع الق َُّص
عىل التحيل باملزيد من املسؤولية يف استخدام اإلنرتنت بهدف الحد
من تع ُّرضهم للمؤثِّرات النفسانية الخطرية.

واو– أوقيانوسيا
يشكل تهريب املخدِّرات عرب جزر املحيط الهادئ إىل أسرتاليا
أو نيوزيلندا مصدر قلق متزايد ،ويثري تحديات تهدد األمن والصحة
العمومية لدى بلدان املنطقة.

 –1التطوُّرات الرئيسية
 –755يشكل تهريب املخ ِّدرات عرب جزر املحيط الهادئ إىل
أسرتاليا أو نيوزيلندا مصدر قلق متزايد .ويف ضوء انخفاض معدل
االنضامم إىل املعاهدات الدولية الثالث ملراقبة املخ ِّدرات ،والطابع
الجغرايف الفريد للمنطقة ،باتت جز ُر املحيط الهادئ عرض ًة ألنشطة
االت ِّجار باملخ ِّدرات والجرمية املنظمة املتصلة باملخ ِّدرات .وإضاف ًة
إىل ضبط كميات كبرية من املخ ِّدرات يف جزر املحيط الهادئ
وهي يف طريقها إىل أسرتاليا ،وكذلك إىل نيوزيلندا وإن بدرجة أقل،
يبدو من الضبطيات املحلية لكميات أصغر واملشاهدات املرصودة
يف املنطقة أ َّن مستويات تعاطي املخ ِّدرات تتنامى يف بعض الدول
الجزرية يف املحيط الهادئ.
 –756وكانت هناك شواغل متزايدة بشأن االتِّجار مبخ ِّدرات،
مثل امليثامفيتامني ،يف جزر املحيط الهادئ أُشري إليها يف معرض
املشاورات السياساتية اإلقليمية ملنتدى جزر املحيط الهادئ ،التي
اعتربت أ َّن هذا االت ِّجار مشكلة مستجدة ينبغي أن يتناولها املنتدى
يف عام  .2019واعرتف إعالن األمن اإلقليمي (“إعالن بو”) ،الذي
أقره قادة املنتدى يف دورته التاسعة واألربعني ،يف ناورو من  3إىل
 6أيلول/سبتمرب  ،2018بتعقد بيئة األمن اإلقليمي عىل نحو متزايد
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بفعل التحديات األمنية املتعددة األوجه .ويف البيان الصادر عن
املنتدى ،ر َّحب قادة املنتدى بقرار الحكومة األسرتالية بأن تتعاون
مع األجهزة األمنية اإلقليمية عىل إنشاء مركز لدمج املعلومات
يف منطقة املحيط الهادئ لتعزيز تبادل املعلومات والتوعية
باألحوال البحرية بهدف توفري معلومات مناسبة ميكن االسرتشاد
بها يف التصدي للتهديدات القامئة ،من قبيل االتِّجار باملخ ِّدرات
والجرائم عرب الوطنية .ومن املقرر أن يستفيد املركز يف عمله من
الهياكل األمنية القامئة ،ومنها مركز التنسيق املعني بالجرمية عرب
الوطنية يف منطقة املحيط الهادئ.
 –757وتعرب الهيئة مجددا ً عن قلقها إزاء كرثة الدول غري األطراف
()81
يف االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخ ِّدرات يف أوقيانوسيا.
وهي ال تزال حريصة عىل التواصل مع بلدان املنطقة لدعم خطواتها
نحو االنضامم إىل املعاهدات وتنفيذها ،وقد رحبت بانضامم باالو
إىل اتفاقية سنة  .1988وتحث الهيئ ُة الدول ،التي مل تنضم بعد إىل
جميع االتفاقيات الثالث ملراقبة املخ ِّدرات ،عىل أن تتخذ ،عىل سبيل
األولوية ،خطوات نحو االنضامم إليها ،كام تدعو البلدان واملنظامت
الدولية واإلقليمية التي تقدم الدعم إىل الدول غري األطراف
يف املنطقة إىل مساعدة تلك الدول غري األطراف يف مساعيها الرامية
إىل االنضامم إىل املعاهدات عىل سبيل األولوية.

 –2التعاون اإلقليمي
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 –759و ُعقد املؤمتر السنوي الحادي والعرشون ملنظمة الجامرك
يف أوقيانوسيا يف أيار/مايو  2019يف سايبان ،جزر ماريانا الشاملية،
وحرضه ممثلون عن  21إدارة من إدارات الجامرك األعضاء
وممثلو منظامت دولية وإقليمية ،كان من بينها منظمة رؤساء
أجهزة الرشطة يف جزر املحيط الهادئ .وشملت املواضيع التي
نوقشت يف املؤمتر تيسري التجارة ،وحشد اإليرادات ،وأمن الحدود،
والقدرات الرقمية .وشاركت أمانة الهيئة يف املؤمتر لتسليط الضوء
عىل التحديات املاثلة أمام التصدي لتهريب املخ ِّدرات االصطناعية
واملواد ذات الصلة إىل الدول الجزرية الصغرية يف املنطقة وعربها.
وعىل وجه الخصوص ،قدمت أمانة الهيئة معلومات بشأن االت ِّجار
باملواد املتصلة بالفنتانيل بواسطة خدمات الربيد والتوصيل الرسيع
الدولية ،وقدمت عرضاً بيان ًّيا عن استخدام نظام “آيونيكس” الذي
تتعهده الهيئة .ويف عام  ،2019وقَّعت الهيئة مذكرة تفاهم مع
منظمة الجامرك يف أوقيانوسيا لتيسري التعاون يف مكافحة االت ِّجار
بالعقاقري املخ ِّدرة واملؤثِّرات العقلية واملؤثِّرات النفسانية الجديدة
والسالئف الكيميائية.
 –760و ُعقد مؤمتر منظمة رؤساء الرشطة يف جزر املحيط الهادئ
لعام  ،2019بشأن “منع أرضار املخ ِّدرات داخل مجتمعاتنا”،
يف ساموا األمريكية يف آب/أغسطس  ،2019حيث ُعرض أثناءه
مرشوع خطة اسرتاتيجية للمنظمة .ويف اجتامع لفريق القيادة
التنفيذية للمنظمة ُعقد يف سيدين يف أوائل عام  ،2019قدمت شبكة
مكافحة الجرمية عرب الوطنية يف منطقة املحيط الهادئ عرضاً إيضاحيًّا
عن اتجاهات الجرمية عىل نطاق منطقة املحيط الهادئ ،مع الرتكيز
عىل املخ ِّدرات غري املرشوعة واالتِّجار بالبرش وتحركات العصابات.

 –758أسست أجهزة إنفاذ القانون يف أسرتاليا وتونغا وفيجي
ونيوزيلندا فرقة عمل منطقة املحيط الهادئ املعنية بالجرائم
عرب الوطنية والخطرية واملنظمة يف شباط/فرباير  .2019وتتمثل
أهداف فرقة العمل فيام ييل( :أ) تعزيز تبادل املعلومات بني
املشاركني من خالل الشبكة املنشأة ملكافحة الجرمية عرب الوطنية
يف منطقة املحيط الهادئ ،ومركز التنسيق املعني بالجرمية عرب
الوطنية يف منطقة املحيط الهادئ ،ووحدات مكافحة الجرمية عرب
الوطنية؛ (ب) التحري عن كيانات الجرمية عرب الوطنية والخطرية
واملنظمة التي متارس نشاطها من البلدان املشاركة أو عربها أو
التي تؤثر عليها وتعطيل تلك الكيانات؛ (ج) استهداف عصابات
أو جامعات الجرمية املنظمة التي تستخدم الزوارق الصغرية
لنقل املخ ِّدرات غري املرشوعة وتيسري األنشطة اإلجرامية املنظمة
األخرى؛ (د) إظهار التزام املشاركني بتحقيق التعاون املتعدد
األطراف الفعال والكفاءة يف مكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية؛
موسعة بشأن الجامعات
(ه) تعزيز التعاون يف إجراء تحقيقات َّ
اإلجرامية املنظمة عرب الوطنية.

	–3الترشيعات والسياسات واإلجراءات
الوطنية

( ((8تقع سب ٌع من الدول العرش ،التي مل تنضم بعد إىل اتفاقية سنة ،1961
يف أوقيانوسيا ،وهي :توفالو وجزر كوك وساموا وفانواتو وكرييباس وناورو
ونيوي .وتقع مثان من الدول الثالث عرشة غري األطراف يف اتفاقية سنة 1971
يف أوقيانوسيا ،وهي :توفالو وجزر سليامن وجزر كوك وساموا وفانواتو وكرييباس
وناورو ونيوي .وتقع أربع من الدول السبع غري األطراف يف اتفاقية سنة 1988
يف أوقيانوسيا ،وهي :بابوا غينيا الجديدة وتوفالو وجزر سليامن وكرييباس.

 –762يف آب/أغسطس  ،2019انضمت باالو إىل اتفاقية سنة ،1988
وهو تطور رحبت به الهيئة .ويف أمر تنفيذي صادر يف نيسان/
أبريل  ،2019أشار رئيس باالو ،يف جملة أمور ،إىل تزايد أنشطة
االتِّجار باملخ ِّدرات .وجاء يف األمر التنفيذي أ َّن سياسة الحكومة
ترمي إىل تعزيز أمن الحدود ،وحدد تدابري لتأمني نقاط الدخول

 –761ويف اجتامع شبكة موظفي القانون يف جزر املحيط الهادئ
املعقود يف جزر كوك يف ترشين األول/أكتوبر  ،2018قدمت أمانة
منظمة رؤساء الرشطة يف جزر املحيط الهادئ عرضاً إيضاح ًّيا عن
األنشطة الحالية وخطة العمل املتعلقة بامليثامفيتامني يف منطقة
املحيط الهادئ ،وأشارت فيه إىل أ َّن الشبكة قد أعدت تحليالً
للترشيعات املتعلقة بامليثامفيتامني يف منطقة جزر املحيط الهادئ.
وتض َّمن اجتام ٌع لقادة أفرقة شبكة مكافحة الجرمية عرب الوطنية
يف منطقة املحيط الهادئ ُعقد يف فيجي يف أيلول/سبتمرب 2018
حلق َة عمل لتحديد اإلجراءات الالزمة لدعم خطة العمل املعنية
بامليثامفيتامني يف منطقة املحيط الهادئ.
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ومنع دخول الرعايا األجانب الذين يعتزمون ارتكاب أي شكل من
أشكال الجرمية عرب الوطنية.
 –763ويف تونغا ،شارك ممثلون عن الحكومة والكنائس والشباب
يف اجتامع عقد ملدة يومني ،يف حزيران/يونيه  ،2019ملناقشة
واستعراض مرشوع أول سياسة وطنية بشأن املخ ِّدرات غري
املرشوعة .وتهدف السياسة الخمسية إىل تأمني تونغا من مخاطر
املخ ِّدرات وتدعيم قدرتها عىل الصمود إزائها وتعزيز الصحة فيها عن
طريق الوقاية الفعالة وتعزيز جهود إنفاذ القانون والعمل تدريجيًّا
عىل الحد من الرضر ،وقد أقرها مجلس وزراء تونغا يف ترشين
األول/أكتوبر  .2019وتتضمن السياسة الجديدة ستة مجاالت تركيز
اسرتاتيجية ،هي :خفض العرض والتنمية البديلة؛ وخفض الطلب
والحد من األرضار؛ وتحسني التنسيق واملراقبة؛ والتعاون الدويل
واإلقليمي؛ وتحسني جمع البيانات وتحليلها وتبادل املعلومات؛
والتقيد بحقوق اإلنسان .ويف عام  2019أيضاً ،أعلنت رشطة تونغا
تشكيل فرقة عمل معنية باملخ ِّدرات.
 –764ويف ساموا ،استكمل مشاركون يف التدرب عىل املنهاج
الدرايس الشامل لعالج االضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد
اإلدمان دور ًة تدريبية عىل املهارات األساسية إلسداء املشورة لفائدة
املهنيني العاملني يف مجال عالج اإلدمان كخطوة نحو اعتامدهم
خربا ًء استشاريني يف مجال معالجة إدمان الكحوليات واملخ ِّدرات.
وتيس التدريب من خالل خطة كولومبو ،يف إطار من الرشاكة مع
َّ
حكومة ساموا ،وبتمويل من مكتب الشؤون الدولية للمخ ِّدرات
وإنفاذ القوانني يف وزارة خارجية الواليات املتحدة.
 –765ودخل تعديل قانون إساءة استعامل املخ ِّدرات (بشأن
الق َّنب الطبي) لعام  2018حيز النفاذ يف نيوزيلندا يف كانون األول/
ديسمرب  .2018ومينح التعديل األشخاص املصابني بأمراض عضال
استثناء بشأن حيازة الق َّنب وتعاطيه وحامية قانونية من املالحقة
يف هذا الشأن ،وأعفى الكانابيديول من املراقبة الوطنية .ويف غضون
سنة من بدء النفاذ ،يجب عىل وزير الصحة أن يويص بلوائح
تنظيمية تريس معايري ملنتجات الق َّنب الطبي ،وسوف تصبح تلك
األنظمة عنرصا ً رئيسيًّا من عنارص برنامج الق َّنب الطبي املزمع
وضعه .ويف عام  ،2019أُجري تعديل عىل ترشيعات املخ ِّدرات
يف نيوزيلندا ألغراض ،منها التأكيد من جديد عىل السلطة التقديرية
يف املالحقة القضائية بسبب الحيازة والتعاطي ،مع مراعاة أنَّه لدى
النظر فيام إذا كانت املالحقة القضائية مطلوبة للمصلحة العامة،
إضاف ًة إىل أي مسائل أخرى ذات صلة ،فينبغي النظر فيام إذا كان
اتباع نهج متمحور حول الصحة أو نهج عالجي سيكون أكرث فائدة
للمصلحة العامة ،مع إتاحة إمكانية إصدار أوامر مراقبة مؤقتة
بشأن مواد التعاطي املستجدة والتي يُحتمل أن تكون ضارة.
 –766ويف أيلول/سبتمرب  ،2019اعتمدت الجمعية الترشيعية
إلقليم العاصمة األسرتالية ،وهو إقليم يتمتع بالحكم الذايت
يف إطار نظام الحكومة االتحادية األسرتالية ،ترشيعاً سوف يستثني،

مبجرد نفاذه ،من التجريم األفعال التالية ،املج َّرمة حاليًّا ،إذا
ما ارتكبها شخص يجاوز عمره الثامنة عرشة :حيازة ما ال يزيد
عىل  50غراما من الق َّنب لالستعامل غري الطبي؛ وزراعة
ما ال يزيد عىل نبتتني من نبتات الق َّنب (بحد أقىص أربع نبتات
لألرسة املعيشية الواحدة) .وما زالت الهيئة تتحاور مع الحكومة
األسرتالية بهدف ضامن تنفيذ أسرتاليا لكامل التزاماتها القانونية
الدولية ضن اإلطار القانوين الدويل ملراقبة املخ ِّدرات .وأعلنت
حكومة نيوزيلندا مبناسبة االنتخابات العامة ،التي ستجري
يف عام  ،2020أنَّها ستجري استفتاء بشأن إباحة استعامل الق َّنب
وتنظيمه .وال تزال الهيئة تتواصل مع حكومة نيوزيلندا من
خالل عدة قنوات ،منها البعثة التي أوفدتها إليها يف أيلول/
سبتمرب  ،2019وتشري الهيئة إىل أ َّن اتفاقية سنة  ،1961بصيغتها
املع َّدلة ،التي أسرتاليا ونيوزيلندا طرفان فيها ،تُلزِم الدول األطراف
بقرص استخدام املخ ِّدرات عىل األغراض الطبية والعلمية فحسب.
 –767ويف الوقت الذي تالحظ فيه الهيئة الخطط املوضوعة
يف املنطقة للسامح بزراعة الق َّنب لألغراض الطبية والعلمية ،ت ُذكِّر
الحكومات برضورة احرتام متطلبات اتفاقية سنة  1961بصيغتها
املع َّدلة ووجوب وضع ضوابط للتأكد من عدم ترسيب تلك املادة
إىل السوق غري املرشوعة .وتالحظ الهيئة أيضاً أنَّه ينبغي ،وفقاً
ألحكام اتفاقية سنة  1961بصيغتها املع َّدلة ،تجنب اإلفراط يف إنتاج
الق َّنب لألغراض الطبية والعلمية ،وقد أبلغت بأ َّن االحتياجات
املطلوبة لهذه األغراض ت ُل َّبى حال ًّيا من املصادر املرشوعة املوجودة.
 –768ويف نيوزيلندا ،يف كانون األول/ديسمرب  ،2018صدر تقرير
يتضمن النتائج التي توصل إليها تحقيق حكومي يف مجال الصحة
العقلية واإلدمان ،مشفوعاً بتوصيات تشمل أمورا ً منها الوقاية
والعالج وإعادة التأهيل ،والتنظيم الرقايب ،وتدابري التعامل مع
حيازة املخ ِّدرات ألغراض االستعامل الشخيص .ور ًّدا عىل ذلك،
أعلنت الحكومة عددا ً من املبادرات يف إطار ميزانيتها لعام 2019
تركز عىل الصحة العقلية ودعم املدمنني .وشملت املبادرات املعلَن
عنها توسيع سبل الحصول عىل الدعم األويل يف مجال الصحة
العقلية واإلدمان ،وتعزيز الخدمات املتخصصة يف مجال املخ ِّدرات،
وإنشاء صندوق تفوييض جديد ملعالجة األرضار الحادة للمخ ِّدرات،
وإنشاء نظام لإلنذار املبكر يف مجال املخ ِّدرات ،وتوفري تدريب عىل
معالجة مشاكل اإلدمان مع الرتكيز عىل املجتمعات املحلية التي
تعاين من أرضار املخ ِّدرات االصطناعية.
 –769ويف أيلول/سبتمرب  ،2019قُ ِّد َم التقرير النهايئ الستعراض
قانون العقاقري املخ ِّدرة لعام  1967إىل الربملان األسرتايل .ويتضمن
التقرير  26توصية لتحسني اإلطار التنظيمي لزراعة الق َّنب الطبي
وإنتاجه وصنعه يف أسرتاليا .وقد قبلت الحكومة التوصيات التي
ستُنفَّذ من خالل عملية من مرحلتني تبدأ يف نهاية عام .2019
 –770وتواصلت الجهود يف أسرتاليا ملواجهة عرض امليثامفيتامني
غري املرشوع .فعىل سبيل املثال ،يف شباط/فرباير  ،2019أنشئ
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فريق متخصص مشرتك بني عدة وكاالت يف والية جنوب أسرتاليا،
يقوده جهاز الرشطة يف جنوب أسرتاليا ويضم أعضاء من وكاالت
مثل الرشطة االتحادية األسرتالية وقوة الحدود األسرتالية واللجنة
األسرتالية لالستخبارات الجنائية .وبدأت قوة الرشطة يف غرب
أسرتاليا يف استخدام “عربات مكافحة االتجار بامليثامفيتامني” ،وهي
شاحنات مزودة مبرافق لفحوص الطب الرشعي والتحليل الجنايئ
وأجهزة للكشف عن املخ ِّدرات ومعدات اتصال متخصصة ،وت ُستخدم
ملكافحة تهريب امليثامفيتامني عىل الطرق الرسيعة يف الوالية.
 –771ويف أسرتاليا ،جرت مشاورات عامة بشأن عقاقري الوصفات
الطبية األفيونية يف عام  2018شُ كِّل عىل إثرها فريق استشاري
معني بالتنظيم الرقايب للمؤثِّرات األفيونية من أجل توفري آراء
متخصصة مستقلة يف هذا الشأن .ومن أمثلة اإلجراءات املزمعة،
بنا ًء عىل رأي الفريق ،تصغري عبوات منتجات عقاقري الوصفات
الطبية األفيونية الفورية املفعول واشرتاط وضع تحذيرات محددة
عىل جميع عقاقري الوصفات الطبية األفيونية تنبه املهنيني الصحيني
واملستهلكني إىل مخاطرها وتشجيع املستهلكني عىل إعادة املؤثِّرات
األفيونية ،التي ال يحتاجونها ،إلتالفها.

 –4الزراعة واإلنتاج والصنع واالتِّجار
 –772يتواصل ضبط كميات كبرية من املخ ِّدرات ،وال سيام
الكوكايني وامليثامفيتامني ،يف الدول الجزرية يف املنطقة .فعىل سبيل
املثال ،ضُ بطت كمية قياسية تبلغ  500كيلوغرام من الكوكايني عىل
منت أحد اليخوت يف هونيارا ،جزر سليامن ،يف أيلول/سبتمرب ،2018
نتيجة لتحريات مشرتكة مع السلطات األسرتالية .وضُ بطت كميات
تبلغ  6.7كيلوغرامات من امليثامفيتامني ،و 625.29غراماً من الق َّنب،
و 107.29غرامات من زيت الق َّنب ،يف تونغا يف نيسان/أبريل ،2019
بعد أن اكتُشفت يف شحنة مرسلة من الواليات املتحدة .ويف نيسان/
أبريل  2019أيضاً ،ضُ بط نحو  3كيلوغرامات من امليثامفيتامني
يف عملية واحدة يف تونغا .كام أُبلغ عن عدد من الضبطيات لكميات
أصغر حجامً من امليثامفيتامني يف تونغا يف العام املايض ،مام يشري إىل
احتامل تعاطي امليثامفيتامني يف البلد .وأسفر التعاون بني سلطات
إنفاذ القانون يف فيجي ونيوزيلندا عن مضبوطات من امليثامفيتامني
ُز ِع َم أنَّها كانت مه َّربة من الواليات املتحدة إىل نيوزيلندا ،إىل جانب
ضبط  39كيلوغراماً من الكوكايني يف فيجي.
 –773ويال َحظ وجود اتجاه متفاوت يف كمية امليثامفيتامني
املضبوطة يف أوقيانوسيا؛ ففي أعقاب اتجاه تصاعدي يف الكميات
املضبوطة خالل الفرتة  2014–2009تبعه انخفاض عىل مدى
الفرتة  ،2016–2014طرأت زيادة جديدة يف عام  .2017ومثَّلت
مضبوطات أسرتاليا ونيوزيلندا  93يف املائة و 7يف املائة ،عىل التوايل،
من كمية امليثامفيتامني املضبوطة يف املنطقة يف الفرتة .2017–2013
وأُبلغ عن تضاعف حجم مضبوطات “اإلكستايس” تسع مرات
يف الفرتة  2017–2013يف أوقيانوسيا ،وهو ما ميثل خُمس مضبوطات
“اإلكستايس” العاملية يف تلك الفرتة.
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 –774وزادت كمية املنشِّ طات األمفيتامينية (باستثناء مادة
 ،)MDMAاملك َّونة من امليثامفيتامني أساساً ،املكتشَ فة عىل الحدود
األسرتالية ( 2.95طن) بنسبة  61يف املائة فيام بني الفرتتني 2017–2016
و ،2018–2017وزادت كمية مادة  MDMAاملكتشَ فة عىل الحدود
بنسبة  59.6يف املائة خالل تلك الفرتة ،فوصلت إىل  1.42طن يف
الفرتة  .2018–2017وخالل الفرتة نفسها ،زاد مجموع املضبوطات
من املنشِّ طات األمفيتامينية (مبا فيها مادة  )MDMAيف أسرتاليا
بنسبة  48يف املائة ليصل إىل  11.2ط ًّنا.
تغي يف منط تهريب امليثامفيتامني إىل أسرتاليا
 –775ولوحظ حدوث ُّ
يف السنوات األخرية .ففي عام  ،2015كانت الصني وهونغ كونغ،
الصني ،مركزي الشحن الرئيسيني للميثامفيتامني امله َّرب إىل أسرتاليا.
وبحلول عام  ،2017كانت الواليات املتحدة قد أصبحت أهم مركز
شحن ،تليها تايلند وماليزيا .ويف الفرتة  ،2018–2017بقيت الواليات
املتحدة مركز الشحن الرئييس للمنشِّ طات األمفيتامينية (عدا مادة
 )MDMAاملكتشَ فة عىل الحدود األسرتالية .ويف كانون الثاين/
يناير  ،2019أدى التعاون بني سلطات أسرتاليا والواليات املتحدة إىل
ضبط كمية قياسية تزيد عىل  1.7طن من امليثامفيتامني يف الواليات
املتحدة متجهة إىل أسرتاليا .ويف حزيران/يونيه  ،2019يف أسرتاليا،
أُعلن عن ضبطية قياسية عىل الساحل قوامها نحو  1.6طن من
امليثامفيتامني كانت مخبأة يف شحنة قادمة من تايلند.
 –776ويف عام  ،2017أفيد ألول مرة بأ َّن كندا وكذلك الواليات
بلدي املغادرة الرئيسيني
املتحدة ،ولكن بدرجة أقل ،كانتا
ْ
للميثامفيتامني املعثور عليه يف نيوزيلندا ،وتبعتهام هونغ كونغ،
الصني؛ والصني؛ واملكسيك .ويف نيوزيلندا ،استهدفت الرشطة
عامي  2018و ،2019الجامعات اإلجرامية
يف ويلينغتون ،عىل مدى ْ
املنظمة الضالعة يف توزيع امليثامفيتامني.
 –777واستمر انخفاض عدد املختربات الرسية املكتشَ فة يف أسرتاليا،
حيث اكتُشف  432مختربا ً رسيًّا يف الفرتة  ،2018–2017مقارن ًة
بـ 463 مختربا ً يف العام السابق ،وكان امليثامفيتامني العقار الرئييس
املصنوع فيها .وال تزال معظم املختربات الرسية املكتشَ فة مختربات
خاصة باملتعاطني (أي أ َّن الصنع فيها لالستخدام الخاص) وتقع
يف املناطق السكنية ،وإن تراجعت نسبة تلك املختربات بواقع الثلث
منذ الفرتة  ،2012–2011يف حني أ َّن نسبة املختربات الصغرية األخرى
زادت بواقع الضعف ،كام أ َّن نسبة املختربات املتوسطة الحجم زادت
بأكرث من الضعف .ويف حني أ َّن ما يقرب من نصف تلك املختربات
( 46.2يف املائة) كان مستخ َدماً يف اإلنتاج غري املرشوع لألمفيتامينات،
من السليفتني اإليفيدرين والسودوإيفيدرين أساساً ،اكتُشف
 22مختربا ً رسيًّا ،وهو عدد قيايس ،لصنع حمض غاما–هيدروكيس
الزبد (/)GHBالغاما–بوتريوالكتون (( )GBLمقارنة بـ  11مختربا ً
يف العام السابق) ،وكان  20مختربا ً مستخدماً يف الصنع غري املرشوع
ملادة  ،MDMAوهو أكرب عدد يف العقد املايض وأكرث من ضعف
العدد املسجل يف العام السابق (حيث اكتُشفت  8مختربات لصنع
تلك املادة) .ولوحظ وجود اتجاه متذبذب يف كشف املختربات
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الرسية يف نيوزيلندا ،حيث ارتفع عدد املختربات املكتشَ فة من 45
يف عام  2015إىل  745يف عام  ،2016لكنه تراجع إىل  79يف عام .2017
 –778وضُ بطت كميات كبرية من اإليفيدرين والسودوإيفيدرين،
وهام من سالئف امليثامفيتامني ،يف أسرتاليا ونيوزيلندا يف الفرتة
 ،2017–2013بينام مل ت ُضبط سوى كميات صغرية من مادة
–1فينيل––2بروبانون ( )P–2–Pوحمض فينيل الخل ،وهام
من سالئف األمفيتامني ،يف املنطقة .وزادت كمية السالئف
املستخدمة يف صنع املنشِّ طات األمفيتامينية (عدا مادة )MDMA
املكتشَ فة عىل الحدود األسرتالية بأكرث من الضعف مقارنة بالعام
السابق ،حيث بلغت مستوى قياس ًّيا قدره  4.9أطنان يف الفرتة
 .2018–2017وخالل الفرتة نفسها ،تراجعت كمية سالئف
مادة  MDMAاملكتشَ فة عىل الحدود تراجعاً كبريا ً،
من  10كيلوغرامات إىل  5غرامات يف الفرتة  ،2018–2017تأتَّت
من ضبطية وحيدة.
 –779واستمر تراجع كمية الهريوين واملورفني املضبوطة يف
املنطقة يف عام  ،2017حيث انخفضت إىل أدىن مستوى لها
منذ عام  .2009وضُ بط يف أسرتاليا أكرث من  90يف املائة من مجموع
كمية الهريوين واملورفني املضبوطة يف أوقيانوسيا .وتراجعت كمية
الهريوين املكتشَ فة عىل الحدود األسرتالية بنسبة  5.7يف املائة عن
العام السابق ،حيث بلغت  190.1كيلوغراماً يف الفرتة .2018–2017
وكان منشأ معظم الهريوين املضبوط يف أسرتاليا جنوب رشق آسيا،
وإن لوحظت زيادة يف نسبة مضبوطات الهريوين التي منشؤها
جنوب غرب آسيا.
 –780وبسبب الزيادة الحادة يف املضبوطات يف أسرتاليا،
زاد إجاميل كمية الكوكايني املضبوطة يف أوقيانوسيا بنسبة
 94يف املائة من عام  2016إىل عام  ،2017ومثلت  0.3يف املائة
من كمية الكوكايني املضبوطة عىل الصعيد العاملي يف عام .2017
ومن بني كميات الكوكايني املضبوطة يف أوقيانوسيا خالل الفرتة
 ،2017–2013ضُ بط ما نسبته  98يف املائة يف أسرتاليا؛ وخالل
تلك الفرتة ،زادت مضبوطات الكوكايني يف أسرتاليا بواقع أربعة
أضعاف ،من طن واحد إىل  4.1أطنان .وكانت مضبوطات الكوكايني
عىل الحدود األسرتالية مستقرة نسب ًّيا خالل العام املايض ،حيث
انخفضت بنسبة  16.5يف املائة ،من حجمها القيايس البالغ  1.1طن
يف الفرتة  2017–2016إىل  0.9طن يف الفرتة 2018–2017؛ وتراجعت
مضبوطات الكوكايني يف البلد بنسبة  57.4يف املائة ،إىل  1.97طن،
وإن ظلت مع ذلك ثاين أعىل مضبوطات إجاملية مسجلة .ويف حني
أ َّن كولومبيا ال تزال املصدر الرئييس للكوكايني املحلَّل ،فقد زادت
نسبة الكوكايني الناشئ يف بريو ،بحيث عادت إىل مستوى مامثل
لعام  .2015وخالل الفرتة  ،2017–2013زادت أيضاً كمية الكوكايني
املضبوطة يف نيوزيلندا ،من  0.2كيلوغرام إىل  108كيلوغرامات.
ويف آب/أغسطس  ،2018ضُ بطت عىل حدود نيوزيلندا كمية قياسية
من الكوكايني قدرها نحو  190كيلوغراماً متجهة إىل أسرتاليا ،نتيجة
لتحريات مشرتكة مع السلطات األسرتالية.

 –781وأُبلغ عن زيادات يف مضبوطات الق َّنب يف عام 2017
يف أوقيانوسيا ،وإن مثَّلت تلك املضبوطات أقل من  1يف املائة
من مجموع املضبوطات العاملية من عشبة الق َّنب وراتنج الق َّنب.
واكتُشفت كمية قياسية غري مسبوقة عىل مدى  10سنوات
( 580.2كيلوغراماً) من الق َّنب عىل الحدود األسرتالية يف الفرتة
( 2018–2017مقارن ًة ب 102.5 كيلوغرام يف الفرتة ،)2017–2016
وشكَّل زيت الق َّنب أكرب نسبة منها .وزادت كمية الق َّنب املضبوطة
داخل أسرتاليا للسنة الثالثة عىل التوايل ،من  7.55أطنان يف الفرتة
 2017–2016إىل  8.656أطنان يف الفرتة .2018–2017
 –782وأشار تحليل بيانات رصد مياه الرصف الصحي يف أسرتاليا
إىل أ َّن املضبوطات اإلجاملية (بالوزن) من األمفيتامينات ومادة
 MDMAوالهريوين والكوكايني يف الفرتة  2018–2017كانت
تعادل  51.4يف املائة و 175.0يف املائة و 30.5يف املائة و 47.9يف
املائة ،عىل التوايل ،من حجم االستهالك التقديري لهذه املواد
يف البلد خالل تلك الفرتة.
 –783ووفقاً للمكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،أبلغت البلدان
يف أوقيانوسيا عن مضبوطات دنيا من الفنتانيل ونظائره .وتراجع
عدد حاالت الكشف عن املؤثِّرات النفسانية الجديدة عىل الحدود
األسرتالية بنسبة  29.0يف املائة من الفرتة  2017–2016إىل الفرتة
 687( 2018–2017حالة) .ومن حيث الوزن ،مثلت املنشِّ طات
األمفيتامينية  46.5يف املائة من املؤثِّرات النفسانية الجديدة التي
جرى تحليلها ،وتلتها املواد من نوع الكاثينون ( 38.1يف املائة)
واملواد من نوع الرتيبتامني ( 9.3يف املائة).

 –5الوقاية والعالج
 –784وفقاً للمكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،فإ َّن معدل
انتشار تعاطي املخ ِّدرات خالل العام السابق يف أوساط البالغني
يف أوقيانوسيا (اإلحصاءات تخص أسرتاليا ونيوزيلندا فقط) هو
 11.0يف املائة بالنسبة للق َّنب ،و 3.28يف املائة بالنسبة للمؤثِّرات
األفيونية (مبا فيها أفيونيات ومؤثِّرات أفيونية صيدالنية)،
و 0.16يف املائة بالنسبة لألفيونيات ،و 2.2يف املائة بالنسبة للكوكايني،
و 1.34يف املائة بالنسبة لألمفيتامينات واملنشِّ طات الصيدالنية،
و 2.17يف املائة فيام يخص “اإلكستايس” .ويف واليات ميكرونيزيا
املوحدة ،بلغ معدل انتشار التعاطي يف خالل العام السابق
 17.2يف املائة بالنسبة للق َّنب ،و 1.58يف املائة بالنسبة
لألمفيتامينات واملنشِّ طات الصيدالنية .وال توجد بيانات شاملة
عن مستوى تعاطي املخ ِّدرات لدى بقية املنطقة .وتش ِّجع الهيئة
املنظامت اإلقليمية والدولية التي تقدم املساعدة إىل الدول
الجزرية يف املحيط الهادئ عىل تقديم الدعم لجمع البيانات عن
نطاق مشكلة املخ ِّدرات من أجل تيسري اعتامد سياسات هادفة
وقامئة عىل األدلة بشأن املخ ِّدرات.
 –785ويشري الربنامج الوطني لرصد املخ ِّدرات يف مياه الرصف
الصحي يف أسرتاليا ،الذي يغطي نشاطه  54يف املائة من سكان البلد،
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إىل أ َّن استهالك امليثامفيتامني ال يزال يتجاوز استهالك جميع األنواع
األخرى من املخ ِّدرات غري املرشوعة واملستحرضات الصيدالنية،
وقد زاد متوسط االستهالك املر َّجح بعدد السكان من امليثامفيتامني
عامي  2016و .2018وكان حجم االستهالك املقدر ملادة
فيام بني ْ
 MDMAمنخفضاً مقارن ًة بغريه من املواد التي أجريت اختبارات
بشأنها ،وانخفض متوسط االستهالك املر َّجح بعدد السكان فيام بني
عامي  2016و .2018وكانت مستويات استهالك األوكسيكودون
ْ
والفنتانيل مرتفعة يف عدة مواقع اختبار ،واتضح تزايد استهالك
الفنتانيل يف عدة مناطق .وتراجع حجم االستهالك املقدر للهريوين
يف مواقع االختبار من عام  2017إىل عام  ،2018يف حني زاد حجم
االستهالك املقدر للكوكايني .وتفيد السلطات بأ َّن مؤرشات العرض
بتوسع سوق الكوكايني يف البلد.
والطلب عىل السواء توحي ُّ
ويف أوساط متعاطي املخ ِّدرات بالحقن ،أُبلغ عن تزايد تعاطي
امليثامفيتامني ،الذي أصبح اآلن يتجاوز الهريوين باعتباره العقار
األكرث تعاطياً بالحقن.
 –786ووفقاً لدراسة استقصائية عن تعاطي الكحوليات واملخ ِّدرات
بني طالب املرحلة الثانوية لعام  2017يف أسرتاليا ،أفاد  2يف املائة
من املجيبني من سن  12إىل  17بأنَّهم سبق أن تعاطوا امليثامفيتامني،
و 1يف املائة خالل الشهر السابق .وارتفع معدل انتشار تعاطي
الق َّنب ولو ملرة واحدة يف العمر من  16يف املائة يف عام 2014
إىل  17يف املائة يف عام 2017؛ وزاد معدل التعاطي خالل الشهر
السابق من  7يف املائة إىل  8يف املائة .وفيام يخص “اإلكستايس”،
ارتفع معدل انتشار التعاطي ولو ملرة واحدة يف العمر املبلَّغ عنه
من  3يف املائة يف عام  2014إىل  5يف املائة يف عام  ،2017وارتفع
معدل انتشار التعاطي خالل الشهر السابق املبلَّغ عنه خالل نفس
الفرتة ،من  1يف املائة إىل  2يف املائة .وفيام يخص تعاطي الهريوين،
أفيد بأ َّن معدل انتشار التعاطي ولو ملرة واحدة يف العمر وخالل
الشهر السابق كان  1يف املائة عىل السواء .وبقي معدل انتشار تعاطي
الكوكايني مستق ًّرا ،حيث بلغ معدل انتشار تعاطيه ولو ملرة واحدة
يف العمر  2.0يف املائة وخالل الشهر السابق  1.0يف املائة .وبقي معدل
انتشار التعاطي خالل الشهر السابق فيام يتعلق باملهلوسات (املحددة
يف الدراسة االستقصائية بوصفها ثنايئ إيثيالميد حمض الليرسجيك
( )LSDأو “الفطريات السحرية”) مستق ًّرا عند  1.0يف املائة،
يف حني أ َّن معدل انتشار التعاطي ولو ملرة واحدة يف العمر ارتفع
من  3يف املائة يف عام  2014إىل  4يف املائة يف عام  .2017وانخفض
معدل انتشار تعاطي الق َّنب االصطناعي ولو ملرة واحدة يف العمر
من  2.3يف املائة إىل  2.0يف املائة.
 –787وزاد عدد حاالت العالج املتعلقة باألمفيتامينات يف
أسرتاليا بنسبة نحو  84يف املائة فيام بني الفرتتني 2014–2013
و .2018–2017وزادت حاالت العالج املتصلة بالكوكايني بنسبة
 160يف املائة ،بينام انخفض عدد حاالت العالج املتصلة بالهريوين
بنسبة  8يف املائة ،وتراجعت حاالت املورفني بنسبة  40يف املائة.

وخالل العقد املايض ،زادت حاالت العالج من األمفيتامينات بنسبة
تزيد عىل  300يف املائة ،وتراجع عدد حاالت العالج من الهريوين
بنسبة  22يف املائة .ويف الفرتة  ،2018–2017كانت أشيع املخ ِّدرات
الرئيسية الباعثة عىل القلق واملؤدية إىل التامس املرىض للعالج هي
األمفيتامينات والق َّنب والهريوين.
 –788وتراجعت نسبة املحتجزين لدى الرشطة يف أسرتاليا
الذين أثبتت االختبارات أنَّهم يتعاطون امليثامفيتامني من
 51.3يف املائة يف الفرتة  2017–2016إىل  45.6يف املائة يف الفرتة
 ،2018–2017وهي نسبة ال تزال أعىل بكثري مام كانت عليه يف الفرتة
 15.8( 2009–2008يف املائة) .وال يزال الق َّنب مخ ِّدرا ً يشيع
تعاطيه بني املحتجزين ،وإن تراجع انتشاره باطراد من  57يف املائة
يف الفرتة  2009–2008إىل  46يف املائة يف الفرتة .2018–2017
وانخفضت أيضاً نسبة املحتجزين الذين أثبتت االختبارات أنَّهم
يتعاطون مادة  MDMAمن  2يف املائة يف الفرتة 2017–2016
إىل  0.8يف املائة يف الفرتة  .2018–2017ولوحظ حدوث انخفاض
أيضاً يف نسبة املحتجزين ،الذين أثبتت االختبارات تعاطيهم
الهريوين ،من  7.3يف املائة يف الفرتة  2017–2016إىل  6.4يف املائة
يف الفرتة  .2018–2017وفيام يخص الكوكايني ،ارتفعت نسبة
املحتجزين ،الذين أثبتت االختبارات تعاطيهم له ،من  1.8يف املائة
يف الفرتة  2017–2016إىل  2.1يف املائة يف الفرتة .2018–2017
وتبي من الدراسة االستقصائية الصحية يف نيوزيلندا للفرتة
َّ –789
 2018–2017أ َّن معدل انتشار تعاطي الق َّنب واألمفيتامينات
خالل العام السابق لدى البالغني كان  11.9يف املائة و 0.8يف املائة،
عىل التوايل .ونظرا ً للتغريات يف منهجية الدراسة االستقصائية،
تعذرت املقارنة بالدراسات االستقصائية السابقة.
 –790وصدرت يف نيسان/أبريل  2019النتائج األوىل للربنامج
الوطني الختبار مياه الرصف الصحي يف نيوزيلندا ،وهو يغطي
نحو  80يف املائة من السكان ويخترب وجود امليثامفيتامني
والكوكايني والهريوين ومادة  MDMAوالفنتانيل .وتشري
النتائج األولية للفرتة من ترشين الثاين/نوفمرب  2018إىل كانون
الثاين/يناير  2019إىل أ َّن امليثامفيتامني هو أشيع املخ ِّدرات غري
املرشوعة املكتشفة عىل الصعيد الوطني ،حيث قُ ِّد َر أ َّن إجاميل
استهالكه عىل الصعيد الوطني بلغ يف املتوسط  16كيلوغراماً
يف األسبوع .وأشار املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية إىل
أ َّن تحليل مياه الرصف الصحي أوضح حدوث زيادة بواقع
 350يف املائة يف كمية مادة  MDMAاملستهلَكة يف عام 2017
يف نيوزيلندا ،وأنَّها تجاوزت يف كانون األول/ديسمرب 2017
مستوى استهالك امليثامفيتامني .ويف ضوء هذه النتائج والكميات
املتزايدة من مادة  MDMAاملضبوطة يف الفرتة ،2017–2015
يبدو أ َّن الطلب عىل تلك املادة واملواد من نوع “اإلكستايس”
يتزايد تزايدا ً رسيعاً يف البلد.

الفصل الرابع
توصيات إلى الحكومات واألمم المتحدة

وسائر المنظمات الدولية والوطني�ة المعني�ة
 –791تو ُّد الهيئة ،بعد أن استعرضت تنفيذ االتفاقيات الدولية
ملراقبة املخ ِّدرات ،أن تقدم إىل الحكومات واملنظامت الدولية
واإلقليمية ،استنتاجاتها وتوصياتها الرئيسية عىل النحو التايل.

تحسني خدمات وقاية الشباب
وعالجهم من تعاطي املخدِّرات
 –792تؤكد املادة  38من اتفاقية سنة  ،1961بصيغتها املع َّدلة،
أهمية التدابري الرامية إىل الوقاية من االرتهان للمخ ِّدرات
وعالجه .وإضاف ًة إىل ذلك ،كانت رضورة التصدي لالرتهان
للمخ ِّدرات ،ال سيام يف أوساط الشباب ،موضوع العديد من
القرارات واإلعالنات الصادرة عن لجنة املخ ِّدرات واملجلس
االقتصادي واالجتامعي والجمعية العامة يف دورتيها االستثنائيتني
بشأن مشكلة املخ ِّدرات العاملية ،املعقودتني يف عامي 1998
و .2016وتتبدى أعىل معدالت لتعاطي املخ ِّدرات وأخطر
العواقب الصحية املرتبطة به يف أوساط الشباب ،وبخاصة الذين
ترتاوح أعامرهم بني  18و 25عاماً .والق َّنب هو من املخ ِّدرات
التي يتعاطاها الشباب عىل نطاق واسع .وعىل الرغم من أنَّ
كثريين ممن يبدأون يف تعاطي املؤث ِّرات النفسانية يتوقفون
الحقاً عن تعاطيها ،فإنَّ األشخاص األضعف بينهم ،بسبب عوامل
فسيولوجية واجتامعية ووجدانية وتطورية ،قد ينتهي بهم الحال
إىل تعاطي مواد إدمان متعددة ،وكذلك إىل زيادة وترية التعاطي.
وتبني البحوث أنَّ األشخاص الذين يبدأون يف تعاطي مواد اإلدمان
يف سن مبكرة هم األكرث عرضة لالرتهان لها.
 –793ويضاف إىل ذلك أنَّ اتخاذ تدابري للوقاية األولية من أجل
حامية الناس ،وخصوصاً األطفال والشباب ،من تعاطي املخ ِّدرات
هو من بني األهداف العملية الرئيسية للتوصيات املتعلقة
بخفض الطلب عىل املخ ِّدرات الواردة يف الوثيقة الختامية للدورة
االستثنائية الثالثني للجمعية العامة .وتوفر اتفاقية حقوق الطفل
جانباً أساس ًّيا من جوانب الحامية يف املادة  33منها .وقد لخَّص

املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية أيضا األدلة العلمية عىل
فعالية جهود الوقاية من تعاطي املخ ِّدرات يف املعايري الدولية
للوقاية من تعاطي املخ ِّدرات ،التي نرشها يف عام  2013ونقحها
باالشرتاك مع منظمة الصحة العاملية يف عام  ،2018ويف املعايري
الدولية لعالج االضطرابات الناجمة عن تعاطي املخ ِّدرات،
التي نرشها باالشرتاك مع منظمة الصحة العاملية يف عام .2017
وقد اعرتفت الحكومات بهاتني املجموعتني من املعايري الدولية
يف عدد من الوثائق والقرارات ،مبا فيها الوثيقة الختامية للدورة
االستثنائية الثالثني للجمعية العامة ،بوصفهام أداتني مفيدتني
لتعزيز الوقاية والعالج استنادا ً إىل األدلة .وتو ُّد الهيئة أن توجه
انتباه الحكومات إىل أهمية مراعاة األدلة العلمية املو َجزة
يف هاتني املجموعتني من املعايري الدولية لدى تنفيذ برامج
الوقاية من تعاطي املخ ِّدرات وعالج االرتهان للمخ ِّدرات يف
أوساط الشباب.
التوصية  :1تحث الهيئة جميع الحكومات عىل القيام مبا ييل:
(أ)	وضع نظم وطنية لجمع البيانات عن تعاطي
املخدِّ رات؛
(ب)	العمل عىل بناء القدرات يف مجال الوقاية من
تعاطي املخدِّ رات وعالج املتعاطني؛
(ج)	تنفيذ برامج وقائية تستند إىل األدلة لحامية
الشباب باستخدام مجموعة واسعة من التدخالت
يف محيط األرسة واملدرسة واملجتمع املحيل؛
(د)	الحرص عىل الكشف املبكر ملشاكل التعاطي
والتبكري بعالجها؛
(ه)	تنفيذ برامج وقاية متعددة القطاعات وقامئة عىل
األدلة ،ال تقترص عىل تعاطي املخدِّ رات ،وإنَّ ا أيضاً
تعنى بالسلوكيات اإلشكالية األخرى؛
(و)	تنفيذ تدخالت محددة للوقاية من االضطرابات
الناجمة عن تعاطي املخدِّ رات؛
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(ز)	تعزيز برامج العالج القامئة عىل األدلة املص َّممة
خصيصاً للشباب ،مع مراعاة التوصيات املتعلقة
بالعالج من االرتهان للمخدِّ رات الواردة يف الفصل
األول من التقرير السنوي للهيئة لعام .2017
 –794ولالطالع عىل توصيات إضافية واملزيد من التفاصيل عن
اإلجراءات املقرتحة ،يرجى الرجوع إىل القسم املعنون “اآلثار
عىل وضع السياسات عىل الصعيد العاملي :استنتاجات وتوصيات”
الوارد يف الفصل األول من هذا التقرير.

القنَّب
 –795تالحظ الهيئة بقلق إباحة استعامل الق َّنب يف غري األغراض
الطبية والعلمية يف عدة واليات قضائية ،وأنَّ واليات قضائية
أخرى تنظر يف اتخاذ إجراءات مامثلة .وتؤكد الهيئة من جديد أنَّ
اتفاقية سنة  ،1961بصيغتها املع َّدلة ،واتفاقية سنة  1971واتفاقية
سنة  1988تقرص استخدام جميع املواد الخاضعة للمراقبة عىل
األغراض الطبية والعلمية.
 –796ومام يالحظ أنَّ التطورات ،التي شهدتها بعض البلدان
القليلة التي أباحت استعامل الق َّنب يف األغراض غري الطبية
أو سمحت به أو أخذت تتسامح يف ترشيعاتها عىل املستوى دون
الوطني بشأن هذا االستعامل ،إنَّ ا تضعف من الطابع العاملي
لنطاق االنضامم للمعاهدات الدولية الثالث ملراقبة املخ ِّدرات،
وتوهن من قوة االلتزام بأهدافها وغاياتها ،الذي أكدته الدول
األعضاء مجددا ً أثناء الدورة االستثنائية الثالثني للجمعية العامة
بشأن مشكلة املخ ِّدرات العاملية ،املعقودة يف عام  ،2016وأعرب
عنه اإلعالن الوزاري لعام  2019بشأن تعزيز إجراءاتنا عىل الصعيد
الوطني واإلقليمي والدويل ابتغاء التعجيل بتنفيذ التزاماتنا
املشرتكة بالتص ِّدي ملشكلة املخ ِّدرات العاملية ومواجهتها.
التوصية  :2تُذكِّر الهيئة باألهداف املتعلقة بصحة اإلنسان
ورفاهه يف االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّ رات ،وتؤكد
مجددا ،يف هذا الصدد ،أنَّ تلك االتفاقيات تقرص استخدام العقاقري
املخدِّ رة واملؤثِّرات العقلية الخاضعة للمراقبة ،والق َّنب أحدها،
عىل األغراض الطبية والعلمية حرصاً .وتهيب الهيئة بحكومات
البلدان ،التي ُسمح فيها باستعامل الق َّنب أو مشتقاته ألغراض
غري طبية ،سواء عىل املستوى الوطني أو دون الوطني ،أن تتخذ
الخطوات الالزمة لضامن االمتثال من جديد يف جميع أرجائها
لاللتزامات القانونية املنوطة بالدول األطراف يف املعاهدات
الدولية ملراقبة املخدِّ رات.
 –797وعىل مدى السنوات القليلة املاضية ،اتخذت بعض الدول
األطراف خطوات ملراقبة وتنظيم بيع الق َّنب لألغراض غري الطبية
أو العلمية .وقد شمل استعراض الهيئة لهذه املسألة املتعلقة
باالمتثال لالتفاقيات التواصل مع بعض الدول األطراف ،وإلقاء
بيانات يف املنتديات الحكومية الدولية ،واإلعراب عن آرائها

يف هذا الشأن يف تقاريرها السنوية .وتسعى الهيئة دوماً إىل
االضطالع مبهام واليتها املحددة يف االتفاقيات الدولية الثالث
ملراقبة املخ ِّدرات ،مبا يشمل الفقرتني  4و 5من املادة  9من
اتفاقية سنة  1961بصيغتها املع َّدلة ،وهي تحرص بخاصة ،متاشياً
مع املادة  9من اتفاقية سنة  ،1961عىل السعي إىل تيسري اتخاذ
تدابري وطنية فعالة لبلوغ أهداف تلك االتفاقية ،وقرص زراعة
املخ ِّدرات وإنتاجها وصنعها واستعاملها عىل القدر الكايف املطلوب
لألغراض الطبية والعلمية ،وكفالة توافرها لهذه األغراض،
ومنع زراعة املخ ِّدرات وإنتاجها وصنعها واالت ِّجار بها واستعاملها
عىل نحو غري مرشوع.
 –798ويف ضوء ما استجد من تغريات عىل تنظيم استعامل الق َّنب
يف بعض البلدان ،تتواصل الهيئة مع الدول األطراف ،كل عىل حدة،
مع مراعاة الظروف الخاصة لكل منها ،وتدرس ال ُّن ُهج والربامج
التي تأخذ بها كل دولة من الدول األطراف .وعىل الرغم من
تنوع ال ُّنهج التي تتبعها كل دولة طرف تجاه الق َّنب ،فقد استبانت
الهيئة أوجها من عدم االتساق يف تقيد تلك الدول بالتزاماتها
مبوجب االتفاقيات .وبفضل الحوار الجاري مع الدول األطراف
حول موضوع تنظيم الق َّنب ،تحيط الهيئة علامً باملخاطر الكبرية
التي ميكن أن تؤثر عىل قدرة تلك الدول عىل تنفيذ عنارص معينة
من التزاماتها مبوجب االتفاقية.
التوصية  :3تود الهيئة ،بنا َء عىل ما تقدَّ م ،أن تغتنم فرصة
إعداد هذا التقرير السنوي للفت انتباه لجنة املخدِّ رات إىل
رضورة معالجة هذه املسألة ،مبا يتسق مع االتفاقيات الدولية
الثالث ملراقبة املخدِّ رات ،ومع مراعاة الوثيقة الختامية للدورة
االستثنائية الثالثني للجمعية العامة بشأن مشكلة املخدِّ رات
العاملية ،املعنونة “التزامنا املشرتك بالتصدي ملشكلة املخدِّ رات
العاملية ومواجهتها عىل نحو ف َّعال” ،واإلعالن الوزاري لعام 2019
بشأن تعزيز إجراءاتنا عىل الصعيد الوطني واإلقليمي والدويل
ابتغاء التعجيل بتنفيذ التزاماتنا املشرتكة بالتصدِّ ي ملشكلة
املخدِّ رات العاملية ومواجهتها.

االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّرات
وحقوق اإلنسان
 –799إنَّ الهدف األسايس لالتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات،
وهو صون صحة اإلنسان ورفاهه ،يشمل التمتع الكامل بحقوق
اإلنسان .ومن ث َّم فإنَّ ما تتخذه الدول من إجراءات تنتهك
حقوق اإلنسان باسم سياسات مراقبة املخ ِّدرات أمر ال يتسق
مع االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات .واللجوء إىل إجراءات
خارج نطاق القضاء للتصدي لألنشطة املشتبه يف صلتها باملخ ِّدرات
أمر ال ميكن تربيره مبوجب القانون الدويل ،وال سيام مبوجب
االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.
 –800وعند التصدي للجرائم املشتبه يف صلتها باملخ ِّدرات،
ينبغي للدول أن تراعي التناسب فيام تتخذه من تدابري
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ويف طريقة معاملة الجناة املشتبه فيهم .ويعني مبدأ التناسب
أنَّ العقوبة ينبغي أن تجسد خطورة الجرم ودرجة مسؤولية
الجاين املشتبه فيه .وال تفرض االتفاقيات الدولية ملراقبة
املخ ِّدرات عىل الدول التزامات قانونية بتوقيع عقوبات جنائية،
مثل السجن ،يف الحاالت األقل خطورة أو حينام يكون مرتكب
الجرمية املزعومة شخصاً يتعاطى املخ ِّدرات ،بل يجوز للدول
أن تتخذ تدابري لعالج الجناة وإعادة تأهيلهم كبديل لإلدانة
أو العقاب ،أو إضافة إليهام.
التوصية  :4تهيب الهيئة بجميع الدول األطراف أن تتبع
سياسات ملراقبة املخدِّ رات تحرتم جميع حقوق اإلنسان وتحميها
وتتسق مع الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان .وال ميكن التصدي
لتعاطي املخدِّ رات واألنشطة املتصلة باملخدِّ رات بصورة قانونية
دون ضامن حامية حقوق اإلنسان واالمتثال لالتفاقيات الدولية
ملراقبة املخدِّ رات.
التوصية  :5تؤكِّد الهيئة مجدداً أنَّ عىل الدول أن تواصل تطبيق
مبدأ التناسب يف سياق تصديها للجرائم املتصلة باملخدِّ رات
لالسرتشاد به يف تعيني العقوبات الجنائية وتطبيقها.
التوصية  :6رغم أنَّ الهيئة تدرك أنَّ تحديد الجزاءات الواجبة
التطبيق عىل جرائم املخدِّ رات يظل حكراً عىل الدول األطراف
يف االتفاقيات ،فإنَّها تعرب من جديد عن موقفها من مسألة
توقيع عقوبة اإلعدام عىل هذه الجرائم ،وتحث الدول عىل أن
تنظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام عىل الجرائم املتصلة باملخدِّ رات إن
كانت ال تزال تطبقها عليها.
التوصية  :7تشري الهيئة إىل أنَّ الدول األطراف يف االتفاقيات
مطالَبة بإيالء اهتامم خاص للوقاية من االضطرابات الناشئة
عن تعاطي املخدِّ رات وعالج من يعانون منها وإعادة تأهيلهم
وإدماجهم يف املجتمع من جديد ،واتخاذ جميع التدابري املمكنة
عمل ًّيا لتحقيق ذلك .وتؤكِّد الهيئة من جديد أنَّ من شأن احرتام
حق األشخاص ،الذين يعانون من اضطرابات ناشئة عن تعاطي
املخدِّ رات ،يف الحصول عىل الخدمات الصحية والعالجية أن
يسهم يف التخفيف من حدة مشاكل الوصم والتمييز املرتبطة
بهذه االضطرابات.

االنضمام العاملي إىل املعاهدات الدولية
ملراقبة املخدِّرات
تجسد االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخ ِّدرات توافق
ِّ –801
اآلراء الدويل بشأن املتطلبات املتعلقة مبراقبة التجارة املرشوعة
يف العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية والسالئف الكيميائية التي
ميكن ترسيبها ،وبشأن التدابري الالزمة لتيسري الحصول عىل املواد
الخاضعة للمراقبة وتوافرها من أجل األغراض الطبية والعلمية
املرشوعة .وعندما تصبح الدول أطرافاً يف هذه االتفاقيات،

فإنَّها تدلِّل بذلك عىل قبولها مبسؤولياتها العامة واملشرتكة عن
الوفاء بتلك املتطلبات الدنيا بغية تحقيق هدف االتفاقيات،
وهو صون صحة اإلنسان ورفاهه.
التوصية  :8تؤكِّد الهيئة مجدداً أنَّ تصديق جميع دول العامل
عىل اتفاقيات مراقبة املخدِّ رات أمر ال بد منه من أجل تعزيز
اإلطار الدويل ملراقبة املخدِّ رات املرشوعة وضامن أالَّ يستهدف
امله ِّربون الدول غري األطراف بسبب مواطن ضعف فعلية أو
متصورة يف نطاق مراقبة املواد املجدولة .وبنا ًء عىل ذلك ،تحث
الهيئة جميع الدول التي مل تصبح بعد أطرافاً يف واحد أو أكرث
من هذه الصكوك عىل أن تبادر إىل ذلك دون إبطاء وأن تتخذ
الخطوات الالزمة لضامن تنفيذ هذه الصكوك تنفيذاً كامالً ضمن
نظمها القانونية الوطنية.

الحد من العواقب الضارة لتعاطي املخدِّرات
عىل الصحة العمومية واملجتمع
 –802من املجاالت التي مل يكتمل فيها بعد تنفيذ أحكام
االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات توفري الوقاية والعالج.
وال تفرض األحكام ذات الصلة من االتفاقيات اتباع نهج
محدد ،وإنَّ ا ترتك للدول ،بدالً من ذلك ،أن تحدد أنسب
ال ُّن ُهج لظروفها الوطنية .وال يزال عدم توافر بيانات وبائية
عائقاً أمام بلورة سياسات قامئة عىل األدلة بشأن املخ ِّدرات
تساعد عىل إعداد وتنظيم وتنفيذ تدخالت وقائية وعالجية
هادفة وفعالة وتكفل االستفادة املثىل من املوارد .وتعاين
الكثري من مناطق العامل من انعدام املبادرات الوقائية أو نقص
يف توافرها ومن عدم كفاية الخدمات العالجية ،وال توجد
لديها إال آليات محدودة ال تكفي ملكافحة الوصم واملساعدة
عىل إعادة اإلدماج يف املجتمع.
 –803وتشكل املحافظة عىل صحة اإلنسان ورفاهه حجر
الزاوية يف اإلطار الدويل ملراقبة املخ ِّدرات ،وهذا يشمل ضامن
أن يحصل األشخاص ،الذين يعانون من اضطرابات ناشئة عن
تعاطي املخ ِّدرات ،عىل خدمات مستندة إىل أدلة ملعالجة تعاطي
املخ ِّدرات وما قد يتصل به من أرضار.
التوصية  :9تالحظ الهيئة أنَّ التدابري الرامية إىل التقليل إىل أدىن
حد من العواقب الضارة لتعاطي املخدِّ رات عىل الصحة العمومية
واملجتمع ميكنها ،عندما تستند إىل بيانات علمية ،أن تساعد عىل
إدارة اآلثار الواسعة النطاق واملخاطر املعقدة لتفيش تعاطي
املخدِّ رات مبعدالت وبائية .وتُش َّجع الدول األطراف عىل أن
تنفذ ،يف إطار اسرتاتيجية للخفض الشامل للطلب عىل املخدِّ رات،
تدابري ميكن أن تقلِّل إىل أدىن حد من العواقب الضارة لتعاطي
املخدِّ رات عىل الصحة العمومية واملجتمع ،مبا يشمل توفري برامج
مناسبة للعالج املدعوم باألدوية املساعدة.

ِّ
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توفري العقاقري املخدِّرة واملؤثِّرات العقلية
وتيسري الحصول عليها
 –804من املسائل ذات األهمية الدولية الكربى يف سياق
مراقبة املخ ِّدرات والصحة العمومية زراعة خشخاش األفيون
من أجل إنتاج األفيون والخامات األفيونية .ومع التسليم
بالتحديات الناشئة عن تباين إمكانية الحصول عىل املسكِّنات
األفيونية من منطقة إىل أخرى ،فإنَّ كمية الخامات األفيونية
املتوفرة عامل ًّيا لصنع العقاقري املخ ِّدرة لألغراض الطبية،
مبا يف ذلك إدارة األمل ،باتت ،منذ عدة سنوات ،تفوق ما يكفي
لتلبية الطلب العاملي مبستوياته الراهنة واملتوقعة وفقاً
للتقديرات الحكومية ،وذلك بسبب استمرار تزايد اإلنتاج
واملخزونات عىل حد سواء.
 –805ويف الوقت نفسه ،فإنَّ تعذُّر الحصول عىل العقاقري
املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية الخاضعة للمراقبة الستعاملها
يف األغراض الطبية املرشوعة وعدم توفر كميات كافية منها
لهذا الغرض ما زال مشكلة مل َّحة يف مجال الصحة العمومية
يف العديد من مناطق العامل .وخالل فرتة السنوات العرشين،
املمتدة من عام  1997حتى عام  ،2016زاد صنع املورفني زيادة
كبرية ،لكن معظم الحجم اإلجاميل لكميات املورفني املستخدمة
عىل الصعيد العاملي ( 88يف املائة ،يف املتوسط) يح َّول إىل كوديني
أو إىل مواد ال تشملها اتفاقية سنة  .1961ويستخدم معظم
الكوديني املح َّول من املورفني ( 89يف املائة) يف صنع أدوية
السعال .ومحدودية استخدام املورفني يف إدارة األمل وتخفيفه
والصعوبات التي تكتنف رشائه من أجل ذلك الغرض هام أمران
مرتبطان أيضاً بتسويق مؤث ِّرات أفيونية اصطناعية أغىل مثناً
ت ُستخدم لنفس دواعي استعامل األفيونيات .ومنذ عام ،1997
زاد حجم التوافر العام للمسكِّنات األفيونية من أجل االستهالك
بأكرث من ثالثة أضعاف.
التوصية  :10تويص الهيئة بأن متنع جميع الدول األطراف تراكم
مخزونات قش الخشخاش التي تفيض عن االحتياجات املطلوبة
لسري العمل الطبيعي ،مع مراعاة األحوال السائدة يف األسواق.
التوصية  :11تشري الهيئة إىل أنَّ اتفاقية سنة  1961حدَّ دت عدداً
من التدابري اإللزامية ملراقبة زراعة خشخاش األفيون املرشوعة
وإنتاج الخامات األفيونية املرشوع من أجل ضامن اقتصار
استعاملهام عىل األغراض الطبية والعلمية املرشوعة .ولذلك
فإنَّ الهيئة تحث البلدان ،التي تدرس إمكانية الزراعة املرشوعة
لخشخاش األفيون لألغراض الطبية والعلمية أو تعتزم الرشوع
فيها ،عىل مراعاة أهمية مبدأ عدم االنتشار يف هذا امليدان.
ويتأكد هذا الهدف يف قرارات املجلس االقتصادي واالجتامعي
ولجنة املخدِّ رات ذات الصلة بعرض األفيونيات والطلب عليها،
التي حث فيها املجلس واللجنة جميع الحكومات عىل التعاون
من أجل منع انتشار مصادر إنتاج الخامات األفيونية ،وحثَّا فيها

حكومات جميع البلدان ،التي ال يُزرع فيها خشخاش األفيون
ألغراض اإلنتاج املرشوع من الخامات األفيونية ،عىل االمتناع،
انطالقاً من روح املسؤولية الجامعية ،عن االنخراط يف الزراعة
التجارية لخشخاش األفيون.
التوصية  :12تحث الهيئة البلدان عىل استحداث آليات تكفل
التأكد من أنَّ دوائر الصناعة الصيدالنية تنتج وتوفر أدوية
محتوية عىل مواد خاضعة للمراقبة ،مثل املسكِّنات األفيونية،
وخصوصاً املورفني ،بتكلفة ميسورة ،وتطبيق اللوائح التنظيمية
للصناعة الصيدالنية عىل الحمالت الرتويجية واإلعالمية
التي تشجع عىل وصف واستعامل تركيبات دوائية باهظة
التكلفة ،وال سيام فيام يتعلق باملؤثِّرات األفيونية االصطناعية
الباهظة التكلفة.
 –806وتسمح املادة  3من اتفاقية سنة  1971للبلدان بإعفاء
بعض املستحرضات املحتوية عىل مؤث ِّرات عقلية من بعض تدابري
املراقبة .وتسمح هذه اإلعفاءات للبلدان بتيسري سبل الحصول
عىل بعض األدوية التي تحتوي عىل مؤث ِّرات عقلية خاضعة
للمراقبة الدولية .ومع ذلك ،تالحظ الهيئة أنَّ بعض أحكام
املادة  3ال ت ُنفَّذ بطريقة صحيحة أو كاملة يف بعض الواليات
القضائية التي اختارت إعفاء املستحرضات املحتوية عىل املؤث ِّرات
العقلية من بعض تدابري املراقبة.
التوصية  :13تهيب الهيئة بالحكومات أن تكفل تنفيذ جميع
جوانب املادة  3من اتفاقية سنة  1971عىل الوجه الصحيح
إذا كانت ترغب يف إعفاء أحد املستحرضات من بعض تدابري
املراقبة .كام تو ُّد الهيئة أن تذكِّر الحكومات بأنَّها تظل ملزمة
بالتقيد ببعض تدابري املراقبة عىل ذلك املستحرض حتى لو أُعفي
بالفعل ،مثل االلتزام بتقديم املعلومات السنوية املطلوبة
وتطبيق األحكام املتعلقة بالتجارة الدولية.
 –807وال يزال الترسيب من القنوات الداخلية املرشوعة مصدرا ً
رئيس ًّيا للمؤث ِّرات العقلية املستعملة يف أغراض غري مرشوعة؛
غري أنَّ الهيئة ما زالت ال تتلقى إلَّ عددا ً محدودا ً من التقارير
من الحكومات عام تبذله من جهود العرتاض عمليات الترسيب.
وإضاف ًة إىل ذلك ،فإنَّ الهيئة تشدد عىل أنَّ من الرضوري،
رغم ندرة عمليات الترسيب من التجارة الخارجية ،أن تظل
الحكومات يقظة ملحاوالت املتَّجرين ترسيب املؤث ِّرات العقلية
من السوق الدولية املرشوعة.
التوصية  :14تشجع الهيئة جميع الحكومات عىل تزويدها
بتقارير منتظمة ويف مواعيد مناسبة عن ترسيب املؤثِّرات
العقلية أو محاوالت ترسيبها من التجارة املرشوعة.
 –808وتالحظ الهيئة مع التقدير أنَّ عددا ً متزايدا ً من البلدان
يقدم بيانات عن استهالك املؤث ِّرات العقلية ،عمالً بقرار
اللجنة  .6/54ومن منطلق إدراك الهيئة الصعوبات التي تواجهها
بعض الحكومات يف هذا الصدد ،فإنَّ الهيئة عىل استعداد ملساعدة
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الحكومات يف إيجاد أنسب الطرائق لجمع تلك البيانات كخطوة
أوىل نحو تقييم توافرها.
التوصية  :15تهيب الهيئة بجميع الحكومات أن تقدم سنويًّا
معلومات عن استهالك املؤثِّرات العقلية ،بالنظر إىل األهمية
الكربى للبيانات املبلَّغ عنها يف رصد وتقييم مدى توافر املؤثِّرات
العقلية لألغراض الطبية والعلمية.

السالئف الكيميائية
 –809ال يزال انتشار املواد الكيميائية غري املجدولة ،مبا فيها
“السالئف املح َّورة” ،والتي ال يُعرف لها استخدام مرشوع،
من الشواغل املثرية للقلق (ميكن االطالع عىل تحليل متعمق
لالتجاهات والتطورات الحديثة يف هذا الشأن يف تقرير الهيئة عن
تنفيذ املادة  12من اتفاقية سنة  .)1988ويف كثري من األحيان،
تتوافر هذه املواد الكيميائية من خالل البائعني واملنصات
التجارية عىل اإلنرتنت .ومن أجل مساعدة الحكومات عىل
الحيلولة دون وصول تلك املواد الكيميائية إىل املختربات
غري املرشوعة ،نفَّذت الهيئة ،يف عام  ،2019عددا ً من أنشطة
التوعية ،سواء خالل دورات لجنة املخ ِّدرات أو مبارش ًة مع
الحكومات .كام ح َّدثت قامئة املراقبة الخاصة الدولية املحدودة
للمواد الكيميائية غري املجدولة لتوسيع مفهوم التعاريف
املوسعة (“العامة”) للسالئف وتسليط الضوء عىل املواد
َّ
الكيميائية التي ال يُعرف لها أي استخدامات مرشوعة.
التوصية  :16تدعو الهيئة الحكومات إىل مواصلة تحديد
نُ ُهج للتصدي االستباقي ملشكلة انتشار املواد الكيميائية غري
املجدولة املستخدمة يف صنع املخدِّ رات غري املرشوع .وتحقيقاً
لهذه الغاية ،ميكن للحكومات استكشاف سبل ووسائل للتعامل
مع فئات املواد الكيميائية املتقاربة واملواد الكيميائية التي
ال ُيعرف لها أي استخدامات مرشوعة ،وتيسري املالحقة
القضائية ملرتكبي الجرائم ذات الصلة .وتشجع الهيئة
الحكومات عىل تبادل ال ُّنهج الوطنية الناجحة والتواصل بنشاط
مع قطاعات الصناعة ذات الصلة ،وكذلك إنفاذ لوائح تنظيمية
واجبة التطبيق ملنع إساءة استخدام اإلنرتنت لترسيب املواد
الكيميائية غري املجدولة إىل قنوات غري مرشوعة .وكحد أدىن،
ينبغي للحكومات أن تتعاون سويًّا ومع الهيئة عن طريق
إعداد وتبادل املعلومات االستخبارية العملية الستخدامها
يف إجراء املزيد من التحقيقات.
 –810وقد أعربت الهيئة من قبل عن قلقها بشأن احتامل
استغالل منظامت االت ِّجار باملخ ِّدرات ضعف السيطرة الحكومية
عىل بعض املناطق من أجل ترسيب السالئف .ومن األخطار
األخرى التي ترى الهيئة أنَّها تهدد املراقبة الفعالة للسالئف
تضارب الحوافز واملصالح بني السلطات الوطنية املختلفة،

والبريوقراطية ،وقصور القدرة عىل إنفاذ الترشيعات واللوائح
القامئة .والحظت الهيئة أيضاً أنَّ السلطات الوطنية املختصة
تواجه أحياناً صعوبات يف االعرتاض عىل املعامالت ،حتى
عندما تكون تلك املعامالت مشبوهة ،بسبب عدم وجود لوائح
تنظيمية وطنية واضحة.
التوصية  :17تدعو الهيئة الحكومات إىل استعراض آليات املراقبة
الداخلية لديها لضامن الرصد الوايف ألنشطة صنع السالئف
وتوزيعها واستخدامها النهايئ ولضامن التحقيق يف جميع
عمليات الترسيب وعمليات الرشوع فيه ملنع عمليات الترسيب
يف املستقبل باستخدام طرائق عمل مامثلة .كام تدعو الهيئة
حكومات البلدان املصدِّ رة إىل مداومة اليقظة وتعليق الصادرات
املشكوك فيها إىل حني التأكد من مرشوعيتها.

املادة  13من اتفاقية األمم املتحدة
ملكافحة االتِّجار غري املرشوع يف املخدِّرات
واملؤثِّرات العقلية لسنة 1988
 –811من املتعذر صنع العقاقري املخ ِّدرة واملؤث ِّرات العقلية
رسا دون االستعانة مبواد
واملؤث ِّرات النفسانية الجديدة والسالئف ًّ
كيميائية وعقاقري ومعدات .ويف حني أنَّ مراقبة املواد الكيميائية
ظلت منذ وقت طويل محط تركيز السلطات يف جميع أنحاء
العامل عمالً بأحكام املادة  12من اتفاقية سنة  ،1988فإنَّ االهتامم
كان أقل مبسألة املعدات واملواد املستخدمة يف عمليات الصنع
واملادة  13من االتفاقية التي توفر أساساً للعمل والتعاون عىل
الصعيد الدويل يف هذا النوع من جهود املراقبة .وملعالجة هذه
املسألة ،أقرت الهيئة ،يف ترشين الثاين/نوفمرب  ،2019مجموعة
من املبادئ التوجيهية ملساعدة من يود من الحكومات االضطالع
بأنشطة يف إطار املادة .13
التوصية  :18تشجع الهيئة الحكومات عىل التوسع يف االستخدام
العميل للامدة  13من اتفاقية سنة  1988واتخاذ التدابري املناسبة
ملنع ترسيب املعدات الرضورية لصنع املخدِّ رات والسالئف
عىل نحو غري مرشوع والتحقيق يف أي عمليات للترسيب.

إساءة استعمال أرشبة السعال املحتوية
عىل الكوديني
 –812أق َّرت الهيئة يف السابق بأنَّ أرشبة السعال املحتوية
عىل عقاقري مخ ِّدرة ،مبا فيها الكوديني ،هي أدوية فعالة مفيدة
للمرىض ،واستعاملها مهم يف كثري من النظم الصحية .بيد أنَّ إساءة
استخدامها ال تزال تشكل تحدياً يف عدة واليات قضائية.
التوصية  :19تدعو الهيئة الحكومات التي تواجه دولها مشكلة
إساءة استعامل املستحرضات املحتوية عىل الكوديني إىل النظر
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يف استحداث تدابري مراقبة أشد رصامة لتلك املستحرضات عىل
النحو املنصوص عليه يف اتفاقية سنة  1961بصيغتها املعدَّ لة
وتنفيذ تدخالت وقائية وعالجية مناسبة ملواجهة هذا التحدي.

االستعمال غري الطبي للمؤثِّرات األفيونية
 –813تشري املعلومات الواردة إىل انتشار االستعامل غري الطبي
للمؤث ِّرات األفيونية االصطناعية عىل نطاق غري مسبوق يف العامل،
غري أنَّ تجليات األزمة تختلف من منطقة إىل أخرى ،وهي
تشمل عىل السواء مواد مجدولة دول ًّيا مثل الفنتانيل (ونظائره)
ومواد غري مجدولة دول ًّيا مثل الرتامادول .ويُق َّدر أنَّ ما نسبته
 66يف املائة من عدد الوفيات العاملية املعزوة إىل تناول جرعات
مفرطة من املخ ِّدرات ،وهو عدد يتزايد باطراد ،يرتبط بتعاطي
املؤث ِّرات األفيونية ،كام أنَّ اإلفراط يف إصدار وصفات طبية
لرصف املؤث ِّرات األفيونية الصيدالنية ،وكذلك صنع تلك املؤثِّرات
عىل نحو غري مرشوع ،يؤديان إىل تفاقم املشكلة.
التوصية  :20تهيب الهيئة بجميع الدول أن تستعرض بعناية
مامرساتها املستخدمة يف تحرير الوصفات الطبية بشأن املؤثِّرات
األفيونية الصيدالنية ،وإىل توخي اليقظة إزاء تزايد االستعامل
غري الطبي لتلك املواد يف العديد من املناطق .وتؤكد الهيئة أيضاً
عىل رضورة زيادة الجهود الرامية إىل الحد من االتِّجار باملؤثِّرات
األفيونية االصطناعية ،وتدعو الحكومات إىل االستفادة التامة
من اآلليات واألدوات القامئة لتيسري التبادل الرسيع واآلمن
للمعلومات يف هذا الصدد ،وال سيام نظام “آيونيكس”.

األدوات اإللكرتونية والتدريب
 –814تنوه الهيئة بالجهود التي بذلتها الحكومات التي نفذت
النظام الدويل ألذون االسترياد والتصدير (نظام  )I2ESوما يوفره
من مزايا للسلطات الوطنية من خالل التخفيف بدرجة كبرية
من األعباء اإلدارية لعملية إدارة االسترياد والتصدير إىل جانب
كونه أيضاً أداة مفيدة تساعد عىل منع ترسيب املواد الخاضعة
للمراقبة الدولية.
 –815وإذ الحظت الهيئة ما تواجهه بعض الحكومات من
تحديات تعرتض التقدم يف استعامل نظام “ ،”I2ESفإنَّها سوف
تستمر ،عن طريق أمانتها ،يف التواصل مع الحكومات ومساعدتها
عىل تجاوز العوائق القامئة فيام يتعلق مثالً بالدراية الفنية

الالزمة لتشغيل النظام وبااللتزام باستخدامه عىل مستوى صنع
القرار ،وذلك من أجل التشجيع عىل اعتامده عىل نطاق أوسع
وزيادة مشاركة املستعملني.
التوصية  :21تواصل الهيئة تشجيع جميع الحكومات ،التي
ال تستخدم نظام “ ،”I2ESعىل استخدامه ،وتواصل توفري الدعم
الالزم لإلرساع بتنفيذه .وتدعو الهيئة أيضاً مستخدمي املنصة
الحاليني إىل تبادل تجاربهم وخرباتهم مع سائر الحكومات
ومعها بهدف تشجيع البلدان األخرى عىل التس ُّجل يف النظام
واستخدامه بنشاط .وأخرياً ،فإنَّ الهيئة تحث الدول األعضاء
عىل النظر يف تقديم موارد خارجة عن امليزانية لتكثيف
الجهود الرامية إىل زيادة معدل اعتامد املنصة وتوسيع نطاق
قدراتها الوظيفية.

بلدان ومناطق محددة
 –816ما زالت بعض بلدان الرشق األوسط وأفريقيا تعاين من
اآلثار السلبية املرتتبة عىل إساءة استعامل الرتامادول واالتجار
بأنواع مغشوشة أو مصنوعة بصورة غري مرشوعة من ذلك املؤث ِّر
األفيوين االصطناعي الذي ال يخضع للمراقبة الدولية .وأفادت
العديد من الدول بأنَّ معدالت إساءة استعامله تفوق املخ ِّدرات
الخاضعة للمراقبة الدولية.
التوصية  :22تهيب الهيئة بالدول أن تقر بأهمية تبادل
املعلومات والتنسيق والتعاون فيام بني البلدان التي تعاين من
مشاكل ترسيب الرتامادول وتعاطيه واالتِّجار بأنواع مغشوشة
منه أو مصنوعة بصورة غري مرشوعة.
 –817وال يزال نقص املعلومات والبيانات الرسمية عن االت ِّجار
باملخ ِّدرات ومعدالت انتشار تعاطيها والجهود املبذولة للوقاية
من تعاطيها وعالج املتعاطني يف أفريقيا وأوقيانوسيا من بواعث
قلق الهيئة؛ فغياب تلك املعلومات يعيق جهود املجتمع الدويل
يف إجراء تقييم كامل ملشكلة املخ ِّدرات يف تلك املناطق.
التوصية  :23تهيب الهيئة بجميع الدول أن تواظب عىل تزويدها
وتزويد سائر املنظامت الدولية املعنية ببيانات عن االتِّجار
باملخدِّ رات ومدى انتشار تعاطيها ،وكذلك بأي معلومات عن
الترشيعات والسياسات وسائر الجهود املتعلقة بالوقاية من
تعاطي املخدِّ رات وعالج املتعاطني وإعادة تأهيلهم وإعادة
إدماجهم يف املجتمع داخل أراضيها.
(توقيع)
سيفيل أتاسوي ،املقررة

(توقيع)
كورنيليس يب .دي يونخريي ،الرئيس
(توقيع)
أندريس فينغريوت ،األمني

فيينا 15 ،ترشين الثاين/نوفمرب 2019

المرفق األول

َ
المجموعات اإلقليمية ودون اإلقليمية المستخدمة
َّ
في تقرير الهيئ�ة الدولية لمراقبة المخدرات لعام 2019
ترد أدناه قامئة باملجموعات اإلقليمية ودون اإلقليمية املستخدمة يف تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات لعام  ،2019مع بيان الدول
املنتمية إىل كل من هذه املجموعات.

أفريقيا
إثيوبيا
إريرتيا
أنغوال
أوغندا
إسواتيني
بنن
بوتسوانا
بوركينا فاسو
بوروندي
تشاد
توغو
تونس
الجزائر
جزر القمر
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية الكونغو الدميقراطية
جمهورية تنزانيا املتحدة
جنوب أفريقيا
جنوب السودان
جيبويت
رواندا
زامبيا
زمبابوي
سان تومي وبرينسيبي
السنغال
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
117
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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 الشمالية
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 وجنوب رشق آسيا
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

جنوب آسيا
بنغالديش
بوتان
رسي النكا

ملديف
نيبال
الهند

المرفقان 119

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

أوروبا
رشق أوروبا
االتحاد الرويس
أوكرانيا

بيالروس
جمهورية مولدوفا

جنوب رشق أوروبا
ألبانيا
بلغاريا
البوسنة والهرسك
الجبل األسود

رومانيا
رصبيا
كرواتيا
()82
مقدونيا الشاملية

غرب ووسط أوروبا
إسبانيا
إستونيا
أملانيا
أندورا
أيرلندا
آيسلندا
إيطاليا
الربتغال
بلجيكا
بولندا
تشيكيا
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

( )82منذ  14شباط/فرباير  ،2019حل االسم “مقدونيا الشاملية” محل االسم “جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً” باعتباره االسم املخترص
املستخ َدم يف األمم املتحدة.
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أوقيانوسيا
أسرتاليا
بابوا غينيا الجديدة
باالو
توفالو
تونغا
جزر سليامن
جزر كوك
جزر مارشال

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

المرفق الثاني
األعضاء الحاليون في الهيئ�ة الدولية
َّ
لمراقبة المخدرات

سيفيل أتاسوي
ولدت يف عام  .1949من مواطني تركيا .أستاذة الكيمياء
الحيوية وعلوم الطب الرشعي؛ نائبة عميد معهد اإلدمان وعلوم
الطب الرشعي ،ومديرة املعهد؛ رئيسة إدارة علوم الطب
الرشعي؛ مديرة مركز منع العنف والجرمية بجامعة أوسكودار،
إسطنبول .مديرة معهد علوم الطب الرشعي ،جامعة إسطنبول
( .)2010–1988مديرة إدارة املخ ِّدرات وعلم السموم ،وزارة
العدل الرتكية ( .)1993–1980شاهد ٌة خبري ٌة أمام املحاكم املدنية
والجنائية (منذ عام .)1980
حائزة عىل الدرجات العلمية التالية :بكالوريوس علوم يف الكيمياء
()1972؛ ماجستري علوم يف الكيمياء الحيوية ()1976؛ دكتوراه
يف الكيمياء الحيوية ( ،)1979جامعة إسطنبول.
محارضة يف مجال الكيمياء الحيوية وعلم اإلجرام والتحقيقات التي
تجرى يف مرسح الجرمية (منذ عام )1982؛ مرشفة عىل أكرث من
 50رسالة ماجستري ودكتوراه يف مجال الكيمياء الحيوية وعلوم
الطب الرشعي .ألفت أكرث من  130بحثاً علم ًّيا؛ منها بحوث يف
مجاالت اختبارات املخ ِّدرات ،وكيمياء املخ ِّدرات ،وأسواق املخ ِّدرات،
والجرائم التي تتعلق باملخ ِّدرات والتي ت ُرتكب بسبب إدمانها ،ومنع
تعاطي املخ ِّدرات ،وعلم السموم الرسيري والجنايئ ،والتحقيقات
التي تجرى يف مرسح الجرمية ،وتحاليل الحمض الخلوي الصبغي.
زميلة هيئة هيوبرت ﻫ . همفري يف وكالة املعلومات يف الواليات
املتحدة األمريكية ()1996–1995؛ عاملة زائرة يف كلية الصحة
العامة بإدارة علوم الطب الرشعي ،جامعة كاليفورنيا ،بريكيل،
ومركز بحوث تعاطي املخ ِّدرات ،بجامعة كاليفورنيا ،لوس أنجلوس؛
قسم العلوم الوراثية ،جامعة ستاندفورد؛ قسم العلوم الوراثية
البرشية ،جامعة إميوري؛ معهد الدراسات الجنائية يف كاليفورنيا؛
مكتب التحقيقات االتحادي ،فريجينيا؛ املختربات الجنائية ،إدارة
األمن ،لوس أنجلوس ،الواليات املتحدة؛ مكتب الرشطة الجنائية

االتحادي ( ،)BKAويزبادن؛ جامعة لودفيغ–ماكسيميليان ،معهد
ميونيخ للكيمياء الحيوية الفيزيائية ومعهد الطب الرشعي؛ مركز
العلوم الوراثية البرشية ،جامعة برمين؛ معهد الطب الرشعي،
جامعة مونسرت ،أملانيا؛ مخترب املخ ِّدرات التابع لألمم املتحدة ،فيينا؛
مكتب التحقيقات املركزي ،نيودلهي.
عضو يف اللجنة الخاصة ملنع تعاطي املخ ِّدرات ،مكتب رئيس
مؤسسة ملجلة Turkish Journal
الوزراء (منذ عام  .)2014مح ِّررة ِّ
 .)1993–1982( of Legal Medicineعضو يف مجلس التحرير
العلمي ملجلة .International Criminal Justice Review
مؤسسة للجمعية الرتكية لعلوم الطب الرشعي؛ عضو رشيف
رئيسة ِّ
يف أكادميية البحر املتوسط لعلوم الطب الرشعي .عضو يف الجمعية
الدولية لعلم السموم يف الطب الرشعي؛ ورابطة الهند واملحيط
الهادئ للقانون والطب والعلوم؛ والرابطة الدولية لالختصاصيني
يف علم السموم يف الطب الرشعي؛ واألكادميية األمريكية لعلوم
الطب الرشعي؛ والجمعية األمريكية ملديري املختربات الجنائية؛
والجمعية األمريكية للعلوم الجنائية.
عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات ( 2010–2005ومنذ عام
 .)2017عضو اللجنة املالية واإلدارية ( 2006و )2018ورئيستها
( .)2017عضو اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات ( .)2007النائبة
الثانية للرئيس ورئيسة اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات (.)2006
مقررة الهيئة ( 2007و .)2019النائبة األوىل لرئيس الهيئة (.)2008
رئيسة الهيئة (.)2009

كورنيليس بي .دي يونخريي
ولد يف عام  .1954من مواطني هولندا .يشغل حال ًّيا منصب
رئيس منتدى هولندا لتطوير املضادات الحيوية ،وعضو الفريق
االستشاري لخرباء مجمع براءات اخرتاع األدوية يف جنيف،
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وخبري استشاري يف مجال السياسات الصيدالنية لدى منظمة
الصحة العاملية.

للرابطة الصينية للوقاية من تعاطي املخ ِّدرات وعالجه ،والرابطة
الصينية لطب اإلدمان.

حائز عىل الدرجات العلمية التالية :دكتوراه يف الصيدلة ،ماجستري
يف مجال علوم الصيدلة ،جامعة غرونينغن وجامعة أمسرتدام،
هولندا ()1981–1975؛ ماجستري يف إدارة األعامل ،جامعة سان
دييغو ،الواليات املتحدة األمريكية/سان خوزيه ،كوستاريكا؛
بكالوريوس علوم .درجة التف ُّوق االستثنايئ يف الصيدلة (طالب
رشيف) يف جامعة غرونينغن ،هولندا (.)1975–1972

حاصل عىل شهادة بكالوريوس يف الطب من جامعة أنهوي
الطبية؛ وشهادة ماجستري ودكتوراه يف الطب النفيس ،من جامعة
هونان الطبية.

سبق له أن شغل منصب مدير إدارة األدوية األساسية واملنتجات
الصحية مبنظمة الصحة العاملية يف جنيف ( ،)2016–2012حيث
اشتمل عمله عىل إتاحة األدوية الخاضعة للمراقبة ،عالوة
عىل عضوية لجنة الخرباء املعنية باالعتامد عىل األدوية التابعة
ملنظمة الصحة العاملية؛ ممثل منظمة الصحة العاملية يف كييف
()2012–2011؛ املستشار اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية يف مجال
التكنولوجيا الصيدالنية والصحية ،مكتب املنظمة اإلقليمي
يف أوروبا ،كوبنهاغن ()2010–1996؛ منسق الربنامج الوطني
للعقاقري األساسية ،منظمة الصحة للبلدان األمريكية/منظمة
الصحة العاملية ،الربازيل ()1996–1994؛ صيديل ،منسق مشاريع
العقاقري األساسية ،منظمة الصحة للبلدان األمريكية/منظمة الصحة
العاملية ،كوستاريكا ()1993–1988؛ خبري صيدالين ،منظمة الصحة
للبلدان األمريكية/منظمة الصحة العاملية ،بنام ()1988–1986؛
خبري توريدات صيدالنية يف اليمن ،وزارة الخارجية ،إدارة التعاون
الدويل ،هولندا ()1985–1982؛ هيئة املستشفيات والصيدليات
املحلية يف أمسرتدام ،هولندا (.)1982–1981
رئيس رابطة موظفي أوروبا الخاصة مبنظمة الصحة العاملية
()2010–2006؛ عضو لجنة استعراض املبادئ التوجيهية ملنظمة
الصحة العاملية ()2011–2007؛ عضو الجمعية امللكية الهولندية
للصيدلة؛ أل ََّف وحده أو مبشاركة آخرين العدي َد من املنشورات
يف مجاالت العلوم الصيدالنية والصحية.
عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام .)2017
مق ِّرر الهيئة ( .)2017عضو اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات
( .)2018–2017عضو اللجنة املالية واإلدارية (.)2018–2017
رئيس الهيئة (.)2019

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

تول سابقاً مناصب اختصايص علمي يف إدارة تعاطي مواد اإلدمان
َّ
مبنظمة الصحة العاملية ،جنيف ()2000–1999؛ وموظف طبي
بإدارة الصحة النفسية ومعاقرة مواد اإلدمان مبنظمة الصحة
العاملية ،إقليم غرب املحيط الهادئ ()2005–2004؛ ورئيس
الرابطة الصينية لألطباء النفسانيني ( .)2011–2008وهو حاليًّا
عضو يف فريق الخرباء االستشاري املعني باالرتهان للمخ ِّدرات
ومشاكل الكحول ،التابع ملنظمة الصحة العاملية (منذ عام )2006؛
وعضو يف الفريق العامل املعني بتصنيف مواد اإلدمان ألغراض
التنقيح الحادي عرش للتصنيف الدويل لألمراض ،التابع ملنظمة
الصحة العاملية (منذ عام .)2011
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 املسبب 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 60كتاباً عن االرتهان للكحول
واملخ ِّدرات .ومن بني بحوثه األخرية املنشورة يف املجالت التي
يراجعها األقران يف هذا املجال ما ييلLongitudinal 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); Textbook of Addictive
Medicine: Theory and Practice (2016); and Textbook of
).Psychiatry (8th edition, 2018
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عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام .)2015
عضو اللجنة املالية واإلدارية ( .)2016–2015عضو اللجنة الدامئة
املعنية بالتقديرات (منذ عام  .)2015نائب رئيس اللجنة الدامئة
املعنية بالتقديرات ( .)2016النائب الثاين للرئيس ورئيس اللجنة
الدامئة املعنية بالتقديرات ( .)2018النائب األول لرئيس الهيئة
( 2017و.)2019

ديفيد تي .جونسون
ولد يف عام  .1954من مواطني الواليات املتحدة .رئيس رشكة
سوان جونسون ل.ل.يس.؛ دبلومايس متقاعد .حائز عىل شهادة
البكالوريوس يف االقتصاد من جامعة إميوري؛ خريج كلية الدفاع
الوطني يف كندا.
موظف يف السلك الخارجي للواليات املتحدة (.)2011–1977
أمني مساعد يف مكتب الشؤون الدولية للمخ ِّدرات وإنفاذ القوانني،
وزارة الخارجية األمريكية ( .)2011–2007نائب رئيس البعثة
( )2007–2005والقائم باألعامل املؤقت ( )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 (.)1997–1995
نائب املتحدث باسم وزارة الخارجية ( )1995ومدير املكتب
الصحفي لوزارة الخارجية ( .)1995–1993القنصل العام للواليات
املتحدة ،فانكوفر ( .)1993–1990معاون مدقق الصندوق االستئامين
الوطني لدى مكتب مراقب شؤون ال ُعملة بوزارة الخزانة بالواليات
املتحدة (.)1977–1976
عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام  .)2012عضو اللجنة
املالية واإلدارية (منذ عام  .)2012رئيس اللجنة املالية واإلدارية
( 2014و .)2018النائب الثاين للرئيس ورئيس اللجنة الدامئة املعنية
بالتقديرات (.)2019

غالينا كورشاغينا
ولدت يف عام  .1953من مواطني االتحاد الرويس .أستاذة
ونائبة مدير املركز الوطني للبحوث املتعلقة بإدمان املخ ِّدرات
(منذ عام .)2010
خريجة معهد لنينغراد لطب األطفال ،االتحاد الرويس ()1976؛
طبيبة ( .)2001تستند آراؤها العلمية إىل البحوث الرسيرية
والوبائية التي تتناول اتباع وسائل جديدة يف النظر إىل التصدي
لتعاطي املخ ِّدرات يف زمن يشهد تغريات متالحقة.

تولت سابقاً عدة مناصب بصفتها طبيبة أطفال يف مستشفى غاتشينا
املركزي ،منطقة لنينغراد؛ وطبيبة يف مدرسة داخلية (.)1979–1976
رئيسة شعبة التنظيم والسياسات يف مستوصف املخ ِّدرات اإلقليمي
بلنينغراد ()1989–1981؛ محارضة يف أكادميية لنينغراد الطبية
اإلقليمية ()1989–1981؛ رئيسة األطباء مبستوصف املخ ِّدرات
ِ
محاضة مسا ِعدة
يف مدينة سانت بطرسربغ ()1994–1989؛
( )1996–1991ثم أستاذة ( )2001–2000يف إدارة التكنولوجيات
االجتامعية التابعة للمعهد الحكومي للخدمات واالقتصاد؛ ِ
محاضة
مسا ِعدة ( ،)2000–1994ثم أستاذة مساعدة ()2002–2001
ثم أستاذة ( )2008–2002يف قسم بحوث إدمان املخ ِّدرات،
أكادميية سانت بطرسربغ الطبية للدراسات العليا؛ كبرية األساتذة
ورئيسة قسم األبحاث الطبية وأمناط الحياة الصحية ،جامعة
هرتزن الحكومية الرتبوية يف روسيا ()2008–2000؛ أستاذة
يف قسم دراسات النزاعات ،كلية الفلسفة ،جامعة سانت بطرسربغ
الحكومية (.)2008–2004
عضو يف العديد من الرابطات والجمعيات ومنها :رابطة األطباء
النفسانيني واالختصاصيني يف مجال إدمان املخ ِّدرات يف االتحاد
الرويس وسانت بطرسربغ؛ وجمعية كيتيل برون للبحوث
االجتامعية والوبائية املتعلقة بالكحول؛ واملجلس الدويل املعني
مبشاكل الكحول واإلدمان؛ والجمعية الدولية لطب اإلدمان .رئيسة
قسم علم االجتامع الخاص بالجوانب العلمية يف البحوث الطبية
والبيولوجية ،التابع ملجلس البحوث املتعلقة باألبعاد االجتامعية
للعلم وتنظيم البحث العلمي ،مركز سانت بطرسربغ العلمي
يف أكادميية العلوم الروسية (.)2008–2002
لها أكرث من  100مؤلَّف منشور ،مبا يف ذلك ما يزيد عىل  70مؤلَّفاً
نرش يف االتحاد الرويس ،وساهمت بفصول يف دراسات ويف ع َّدة
أدلَّة عملية .حائزة عىل جائزة التف ُّوق يف مجال حامية الصحة من
وزارة الصحة يف اتحاد الجمهوريات االشرتاكية السوفياتية (.)1987
خبرية استشارية يف تحالف دوائر األعامل العاملية لشؤون فريوس
نقص املناعة البرشية/األيدز والسل واملالريا (منذ عام .)2006
خبرية يف وبائيات إدمان املخ ِّدرات ،فريق بومبيدو التابع ملجلس
أوروبا ()2003–1994؛ شاركت بصفتها باحث ًة رئيسي ًة يف مرشوع
مكافحة الكوكايني الخاص مبنظمة الصحة العاملية ()1994–1993؛
وشاركت بصفتها منسق ًة رئيسي ًة يف مرشوع املدن الصحية الخاص
مبنظمة الصحة العاملية يف سانت بطرسربغ ()1998–1992؛
وخطة عمل منظمة الصحة العاملية ملكافحة الكحول ،استنادا ً إىل
مركز عالج اإلدمان يف سانت بطرسربغ ( .)1998–1992ساهمت
بصفتها مد ِّربة مشاركة يف برنامجي منظَّمة الصحة العاملية
“مساعدة الناس عىل التغيري” (منذ عام  )1992و“مهارات من
أجل التغيري” (منذ عام )1995؛ مستشارة مؤقَّتة ملنظَّمة الصحة
العاملية ( .)2008–1992شاركت يف اجتامعات لجنة املخ ِّدرات
(.)2008–2002
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عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات ( 2015–2010ومنذ
عام  .)2017عضو اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات ()2018
ونائبة رئيسها ( 2012–2011ثم  2017و .)2019النائبة األوىل
لرئيس الهيئة (.)2013

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

برنار لوروا

عضو 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.

ولد يف عام  .1948من مواطني فرنسا .نائب فخري للمدعي العام،
ومدير املعهد الدويل لبحوث مكافحة األدوية املزيفة.
حائز عىل شهادات يف القانون من جامعة كان ()Caen؛ ومعهد
زاربروكن للدراسات األوروبية ،أملانيا؛ وجامعة باريس العارشة.
خريج مدرسة القضاة الوطنية الفرنسية (.)1979

من منشوراته املختارة ما ييلLe 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

توىل سابقاً منصب نائب املدعي العام مبحكمة استئناف فرساي
( .)2013–2010مستشار قانوين أقدم مبكتب األمم املتحدة
املعني باملخ ِّدرات والجرمية (املكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية)
( .)2010–1990مستشار مسؤول عن الشؤون الدولية والترشيعية
والقانونية لدى املكتب الوطني الفرنيس لتنسيق شؤون املخ ِّدرات
( .)1990–1988قايض تحقيق متخصص يف قضايا املخ ِّدرات مبحكمة
إفري العليا ( .)1988–1979رئيس برنامج املساعدة القانونية ،التابع
ومنسق الفريق الالمركزي
للمكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية؛
ِّ
للخرباء القانونيني ،يف بوغوتا وطشقند وبانكوك (.)2010–1990
قائد فريق املساعدة القانونية ،الذي ساعد حكومة أفغانستان
يف عملية صياغة قانون مكافحة املخ ِّدرات الجديد لعام .2004
شارك يف تأليف الدراسة التحضريية للقانون الذي استحدث
عقوبة الخدمة املجتمعية كبديل للسجن يف فرنسا (.)1981
شارك يف تأسيس منظمة “استقبال إيسون” (“،)”Essonne Accueil
وهي منظمة غري حكومية توفر خدمات عالجية ملدمني املخ ِّدرات
( .)1982عضو الوفد الفرنيس يف املفاوضات الختامية بشأن اتفاقية
األمم املتحدة ملكافحة االتجار غري املرشوع باملخ ِّدرات واملؤث ِّرات
العقلية لسنة  .1988رئيس الفريق الدرايس املعني باالت ِّجار
بالكوكايني يف أوروبا ،التابع ملجلس أوروبا ( .)1989مؤلف التقرير
الذي أفىض إىل إنشاء أول لجنة أوروبية للتنسيق السيايس من أجل
مكافحة املخ ِّدرات ( .)1989رئيس الفريق املشرتك بني البنك الدويل
واملكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية (مبادرة “ستار” السرتداد
املوجودات املرسوقة) ،الذي نظم عملية تجميد املوجودات
التي رسقها الدكتاتور السابق جان–كلود دوفالييه يف هايتي،
ثم اسرتدادها يف سويرسا (.)2008

حائز عىل الدرجات العلمية التالية :بكالوريوس يف علم النفس؛
درجة االمتياز الرشفية من جامعة أخواسكالينتس املستقلة.1998 ،
ماجستري يف علم النفس الصحي ،كلية علم النفس ،جامعة املكسيك
الوطنية املستقلة ،مع التخصص يف فرع اإلدمان .2002 ،التخصص
يف االرتهان للمخ ِّدرات وما يتعلق به من أزمات ،مركز عالج مدمني
املخ ِّدرات ،املعهد الصحي لوالية املكسيك.2010 ،

منظِّم برنامج التعلم مدى الحياة بشأن مكافحة االتجار باملخ ِّدرات
واإلدمان عليها ،املوجه إىل أعضاء الهيئة القضائية الفرنسية،
يف مدرسة القضاة الوطنية الفرنسية ( .)1994–1984محارض
يف دراسات الطب النفيس العليا يف مجال الخربة الفنية واملسؤولية
يف التحليل الجنايئ االستداليل ،لدى كلية الطب بجامعة جنوب

مدير تنسيق الربامج الوطنية املعنية مبكافحة اإلدمان ،املرصد
املكسييك للتبغ والكحول واملخ ِّدرات ،اللجنة الوطنية ملكافحة
اإلدمان ()2013–2012؛ مدير املعهد املكسييك ملكافحة اإلدمان،
والية املكسيك ()2011–2007؛ رئيس إدارة رصد املؤرشات ،اللجنة
الوطنية ملكافحة اإلدمان ()2007–2003؛ رئيس وحدة الطب النفيس

عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام  .)2015مقرر الهيئة
( 2015و .)2018عضو اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات (.)2016
عضو اللجنة املالية واإلدارية (.)2019

راؤول مارتن دل كامبو سانشيز
ولد يف عام  .1975من مواطني املكسيك .املدير العام للجنة الوطنية
ملكافحة اإلدمان (أيار/مايو  – 2013كانون األول/ديسمرب .)2016
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(عالج متعاطي املخ ِّدرات) ،مركز عالج مدمني املخ ِّدرات ،بلدية
أخواسكالينتس ()2000–1999؛ معالج ُم ِقيم ملدمني املخ ِّدرات
واملرىض النفسانيني ،مركز عالج املدمنني وإعادة تأهيلهم ومركز
أخواسكالينتس لعالج األمراض النفسية والعصبية ()2000–1999؛
متط ِّوع بتقديم الخدمات االجتامعية والدعم للفريق التقني ،مراكز
دمج الشباب ،أخواسكالينتس (.)2000–1997
أل ََّف وحده أو مبشاركة آخرين العدي َد من املنشورات يف مجاالت
منع تعاطي املخ ِّدرات وعالج مدمني املخ ِّدرات وإجراء استقصاءات
يف هذا الصدد وما يتعلق بذلك من مواضيع ،منها ما ييل:
National Survey on Drug Use Among Students, 2014
(املعهد الوطني للطب النفيس  ،INPRFMاللجنة الوطنية ملكافحة
اإلدمان ،وزارة الصحة املكسيكية)2015 ،؛ “هل يدعم العل ُم
االستخدا َم الطبي للق َّنب؟” (اللجنة الوطنية ملكافحة اإلدمان ،املركز
الوطني ملنع اإلدمان ومراقبته)2014 ،؛ “العالج النموذجي الذي
تستخدمه مراكز عالج املدمنني ‘ ‘Centros Nueva Vidaوعالقته
بخدمات الرعاية الصحية األولية” و“عالج اإلدمان استنادا ً إىل مناذج
تخص والية املكسيك :حاالت بشأن دراسة عوامل املخاطر ومجابهتها
من خالل منوذج Actualidades en adicciones ،”Chimalli
 ،2012املجلد الثاين (اللجنة الوطنية ملكافحة اإلدمان)2012 ،؛
“هل الكحول مشكلة تخص الشباب واملراهقني وحدهم؟”
يف املنشور املعنون ،Actualidades en adicciones 2012
املجلد الرابع (اللجنة الوطنية ملكافحة اإلدمان)2012 ،؛
“ ،”Alcohol in primary care mental health clinicsيف املنشور
املعنون “( ”Alcohol use disorderاملنظمة العاملية للكليات
واألكادمييات والرابطات األكادميية الوطنية لألطباء العامني/أطباء
األُ َس)2010 ،؛ State of Mexico Survey on Alcohol, Tobacco
( and Drug Use among Studentsاملعهد الوطني للطب النفيس
 ،INPRFMاملعهد املكسييك لعالج اإلدمان (.)2009 ،)IMCA
عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام  .)2016عضو
اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات (منذ عام  .)2017عضو
اللجنة املالية واإلدارية (.)2019

ريتشارد بي .ماتيك
ولد يف عام  .1955من مواطني أسرتاليا .أستاذ فخري معني
بدراسات 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 ،حاصل عىل
منحة ،باملجلس الوطني للبحوث الصحية والطبية ،التابع لحكومة
أسرتاليا ( 2017–2013و ،)2023–2019طبيب نفساين رسيري
معتمد ومس َّجل.

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 من 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
()2001–1995؛ املدير 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 بعقَّار النالرتيكسون
املستديم االنبعاث ()2004–2002؛ ولجنة الرصد يف مركز
ال َحقن الخاضع لإلرشاف الطبي ،التابع للديوان الوزاري لحكومة
نيو ساوث ويلز ()2004–2003؛ والفرقة العاملة املعنية بالعقاقري
املحسنة لألداء 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 واملكتب املعني باملخ ِّدرات
والجرمية ()2008–2004؛ والتحالف البحثي األسرتايل لشؤون
األطفال والشباب (.)2015–2005
عمل يف مجلس التحرير واملجلس التنفيذي ملجلة “ Drug and
 ،)2005–1994( ”Alcohol Reviewوبصفة نائب محرر
( )2000–1995ومحرر تنفيذي ( .)2005–2000كام عمل محررا ً
مساعدا ً ملجلة “ ”Addictionالدولية التي يراجعها األقران
( ،)2005–1995ومحررا ً يف فريق مؤسسة “كوكرين” االستعرايض
لشؤون املخ ِّدرات والكحول ( .)2003–1998ألَّف أكرث من
 300كتاب وفصل يف مجلدات محررة بشأن تعاطي مواد اإلدمان،
واإلدمان ،وعالجهام ،وأجرى مراجعة أقران ملقاالت نُرشت
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
و “The Pain and Opioids IN Treatment study:
characteristics of a cohort using opioids to manage
.”chronic non–cancer pain
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؛ واملكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية؛
ومعهد الواليات املتحدة الوطني لشؤون تعاطي املخ ِّدرات؛
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ومجلس البحوث األسرتايل؛ واملجلس الوطني للبحوث الصحية
والطبية ،التابع للحكومة األسرتالية.
عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام  .)2015عضو اللجنة
الدامئة املعنية بالتقديرات (.)2016–2015

لويس ألربتو أوتاروال بنياراندا
محام .حاصل عىل درجة
ولد يف عام  .1967من مواطني بريوٍ .
جامعية عليا يف السياسات العامة واإلدارة العامة من الجامعة
الكاثوليكية البابوية يف بريو.
املدير التنفيذي للجنة الوطنية للتنمية والحياة من دون مخ ِّدرات
( .)2016–2014رئيس لجنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي
املخ ِّدرات ،التابعة ملنظمة الدول األمريكية (ترشين الثاين/
نوفمرب  – 2015أيلول/سبتمرب  .)2016وزير الدفاع ( ،)2012نائب
وزير الداخلية ( ،)2011نائب وزير الدفاع ( ،)2003ممثل دولة
بريو أمام محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان (،)2001
أستاذ القانون الدستوري وحقوق اإلنسان.
َ
األعامل التاليةCompendio sobre :
أَلَّف وحده ،أو مبشاركة آخرين،
;)Tráfico Ilícito de Drogas y Desarrollo Alternativo (2015
La Constitución Explicada (2011); La Constitución
de 1993: Estudio y Reforma a Quince Años de su Vigencia
(2009); Modernización Democrática de las Fuerzas
;)Armadas (2002); Parlamento y Ciudadanía (2001
).La Constitución de 1993: Análisis Comparado (1999
حاز عىل وسام االستحقاق الرفيع إزاء تقديم خدمات مرموقة
(نَ ْوط مينحه رئيس الجمهورية االتحادي) .وحصل أيضاً عىل جائزة
أياكوشو (أرفع األوسمة التي مينحها الجيش يف بريو).
ٍ
عروض إيضاحية أثناء حلقة العمل املعنونة “التص ِّدي
ُمق ِّدم
لتح ِّدي املخ ِّدرات اآلخذ يف التطور” ،املؤسسة األملانية Deutsche
)،Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ
ٍ
عروض إيضاحية بشأن التنمية البديلة
لندن ()2015؛ ُمق ِّدم
أمام املجلس االقتصادي واالجتامعي ،نيويورك ()2015؛ رئيس
وفد بريو يف االجتامع السابع للجنة املخ ِّدرات املشرتكة بني بريو
وكولومبيا ()2014؛ رئيس وفد بريو يف االجتامع الرابع والعرشين
لرؤساء الوكاالت الوطنية املختصة بإنفاذ قوانني مراقبة
املخ ِّدرات يف أمريكا الالتينية والكاريبي ()2014؛ متحدث أثناء
الندوة األمريكية الالتينية الثانية بشأن الدميقراطية والفساد،
مونتفيديو ()2014؛ رئيس وفد بريو يف االجتامع الثامن للجنة
املخ ِّدرات املشرتكة بني بريو والربازيل ()2014؛ متحدث أثناء
الندوة األمريكية الالتينية بشأن الشباب والحوكمة الدميقراطية،

كارتاجينا دي إندياز ،كولومبيا ()2012؛ متحدث أثناء الندوة
األمريكية الالتينية بشأن الشباب والعنف وثقافة السالم ،أنتيغوا،
غواتيامال (.)2009
عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام  .)2017عضو اللجنة
الدامئة املعنية بالتقديرات (منذ عام .)2017

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 عدة مناصب رفيعة يف دائرة الجباية الهندية عىل مدى
 35سنة 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 ،2014
منصب كبرية مفويض الجامرك بالدائرة املركزية لرضائب اإلنتاج
والخدمات ،يف مدينة ناغبور.
تلقَّت شهادة تقدير رئاسية لسجل خدمتها املتميز بدرجة خاصة،
مبناسبة يوم الجمهورية ( ،)2005نرشت يف الجريدة الرسمية
.Gazette of India Extraordinary
عضو يف الوفد الهندي إىل لجنة املخ ِّدرات ،فيينا ()2012–2007؛
قدمت القرارين  )2008( 15/51و ،)2010( 12/53اللذين اعتمدتهام
لجنة املخ ِّدرات ،ونظمت حدثاً جانب ًّيا عىل هامش دورة اللجنة
التي عقدت يف عام َ ،2011عرضت فيه املسائل التي ينطوي عليها
النقل غري املرشوع لبذور الخشخاش إىل البلدان املنتجة واملستوردة
واملصدرة .حرضت اجتامعات فرقتي العمل الخاصتني مبرشوع
بريزم ومرشوع كوهيجن ( ،)2012–2006بصفتها ممثلة السلطة
ونسقت ونَظَّمت االجتامع املتعلق مبرشوع
الوطنية املختصةَّ ،
بريزم ومرشوع كوهيجن يف نيودلهي ( .)2008شاركت يف االجتامع
الثالثني لرؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني املخ ِّدرات
(هونليا) ،آسيا واملحيط الهادئ ،املعقود يف بانكوك (،)2006
ونظمت االجتامع الخامس والثالثني لهونليا ،آسيا واملحيط الهادئ،
املعقود يف مدينة أغرا ،الهند .)2011( ،عضو يف فريق الخرباء
االستشاري التابع للهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات واملعني بجدولة
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املواد ( ،)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 باالتِّجار غري املرشوع باملخ ِّدرات واملسائل ذات الصلة يف
عمن ()2006؛ ورئيسة الدورة
الرشقني األدىن واألوسط ،املعقودة يف َّ
الثانية واألربعني للجنة الفرعية ،املعقودة يف مدينة أغرا ،الهند
()2007؛ نظمت اجتامع فريق الخرباء العامل املعني بالسالئف،
التابع ملبادرة ميثاق باريس ،املعقود يف نيودلهي ( ،)2011وشاركت
يف املؤمترين الدوليني املعنيني بإنفاذ قوانني املخ ِّدرات ،اللذين
استضافتهام وكالة الواليات املتحدة إلنفاذ قوانني املخ ِّدرات ،و ُعقدا
يف إسطنبول ،تركيا ( )2008وكانكون ،املكسيك (.)2011
عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام  .)2015النائبة
الثانية للرئيس ورئيسة اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات (2015
و .)2017نائبة رئيس اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات ()2018
وعضوها ( .)2019عضو اللجنة املالية واإلدارية ( 2016و)2017
ورئيستها ( .)2019النائبة األوىل لرئيس الهيئة (.)2016

فريوج سومياي
ولد يف عام  .1953من مواطني تايلند .متقاعد من منصب األمني
العام املساعد إلدارة األغذية والعقاقري يف وزارة الصحة العامة
يف تايلند ،وخبري يف علم األدوية الرسيري متخصص يف وبائيات
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 .تلقى 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 الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام  .)2010عضو اللجنة
الدامئة املعنية بالتقديرات ( 2016–2010و )2019ورئيسها (2012

و 2014و .)2016رئيس اللجنة املالية واإلدارية ( 2011و.)2013
النائب الثاين لرئيس الهيئة ( 2012و 2014و .)2016رئيس الهيئة
(.)2018–2017

فرانسيسكو 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).
حائز عىل وسام تينكر وأستاذ زائر يف جامعة تكساس ،أستاذ
يف جامعة روساريو وجامعة أونيفرسيداد دي لوس أنديز
(بوغوتا) ،وجامعة والية كاليفورنيا مبدينة تشيكو .عمل ملدة
 15سنة يف إدارة األبحاث يف البنك الدويل ويف مرصف التنمية
للبلدان األمريكية .مؤسس ومدير مركز األبحاث والرصد املعني
باملخ ِّدرات والجرمية يف جامعة روساريو (آب/أغسطس – 2004
كانون األول/ديسمرب )2007؛ منسق األبحاث يف الربنامج العاملي
ملكافحة غسل األموال وعائدات الجرمية ومتويل اإلرهاب؛ منسق
تقرير املخ ِّدرات العاملي ،الصادر عن مكتب األمم املتحدة املعني
باملخ ِّ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  – 1996متوز/يوليه )1997؛ منسق أبحاث لدى برنامج
األبحاث الخاص بالتأثري االقتصادي للمخ ِّدرات غري املرشوعة
يف بلدان األنديز ،برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،بوغوتا (ترشين
الثاين/نوفمرب  – 1993كانون الثاين/يناير .)1996
ألَّف ثالثة كتب وشارك يف تأليف كتاب عن املخ ِّدرات غري املرشوعة
يف كولومبيا ومنطقة األنديز .حرر ثالثة مجلدات ،وألَّف أكرث من
 70مقالة يف مجالت أكادميية وفصالً يف كتب تتناول تلك املواضيع.
كام ألَّف كتاباً وشارك يف تأليف كتابني ونرش  50مقاالً وفصالً
يف كتب تتناول مواضيع التنمية االقتصادية والتصنيع والتجارة
نصب تركي ُزه عىل مواضيع املخ ِّدرات.
الدولية؛ وذلك قبلام يَ ُّ
ويركز عمله يف مجال املخ ِّدرات عىل االقتصاد السيايس للمخ ِّدرات
غري املرشوعة والجرمية.
عضو يف مرصد الجرمية املنظمة يف أمريكا الالتينية والكاريبي،
التابع ملؤسسة فريدريخ إبريت (منذ عام  ،)2008ويف مجلس الخطة
العاملية بشأن الجرمية املنظمة ،التابع للمنتدى االقتصادي العاملي
(.)2014–2012
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عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام  .)2012مقرر
الهيئة ( .)2012عضو اللجنة املالية واإلدارية (2015–2014
و .)2019–2018عضو اللجنة الدامئة املعنية بالتقديرات
( 2013و.)2018–2016

جالل توفيق
ولد يف عام  .1963من مواطني املغرب .رئيس املركز الوطني للعالج
والوقاية والبحث يف اإلدمان؛ مدير املرصد الوطني للمخ ِّدرات
واإلدمان باملغرب؛ مدير مستشفى الرازي الجامعي لألمراض
العقلية؛ أستاذ األمراض النفسية يف كلية الطب بالرباط.
دكتوراه يف الطب ،كلية الطب بالرباط ()1989؛ دبلوم التخصص
يف الطب النفيس ()1994؛ ُم ِ
حاض يف كلية الطب بالرباط (منذ
عام  .)1995حصل عىل تدريب متخصص يف باريس يف مستشفى
سانت آن لألمراض العقلية ومركز مارموتان (،)1991–1990
ويف جامعة جونز هوبكنز بصفة زميل أبحاث ومراقب
للتجارب الرسيرية يف املعهد الوطني لشؤون تعاطي املخ ِّدرات
( .)1995–1994أجرى بحوثاً يف جامعة بيتسربغ ()1995؛
وحصل عىل شهادات يف بحوث العقاقري الرسيرية من معهد فيينا
للبحوث الرسيرية ( 2001و.)2002
يشغل حال ًّيا مناصب يف املغرب بصفة رئيس برنامج الحد من
الرضر ،يف ملركز الوطني للعالج والوقاية والبحث يف اإلدمان؛
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 ،ممثل 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 بالحقن .عضو مؤسس وعضو يف اللجنة التوجيهية لرابطة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا للحد من الرضر؛ مدير مركز الرازي
للمعارف يف شامل أفريقيا ،التابع لرابطة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا للحد 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 ،وزماالت بحثية ولدى املعهد
الوطني لشؤون تعاطي املخ ِّدرات بالواليات املتحدة .نرش مؤلفات
عديدة يف مجال الطب النفيس وتعاطي الكحول واملخ ِّدرات.
عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (منذ عام  .)2015عضو اللجنة
الدامئة املعنية بالتقديرات ( .)2015عضو اللجنة املالية واإلدارية
( .)2016النائب األول لرئيس الهيئة (.)2018

نُبْذة 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 املخ ِّدرات .وكانت هناك منظامت سالفة لها يف إطار
املعاهدات السابقة بشأن مراقبة املخ ِّدرات ،يرجع تاريخها إىل
عهد عصبة األمم.
تركيبتها
تتألف الهيئة من ثالثة عرش عضوا ً ينتخبهم املجلس االقتصادي
واالجتامعي ويعملون بصفتهم الشخصية ال كممثلني لحكوماتهم.
ويُنتخب ثالثة أعضاء من ذوي الخربة يف ميدان الطب أو
علم العقاقري أو املستحرضات الصيدالنية من قامئة أشخاص
ترشحهم منظمة الصحة العاملية ،وعرشة أعضاء من قامئة
أشخاص ترشحهم الحكومات .وأعضاء الهيئة هم أشخاص
يحظون بثقة الجميع ملا يتحلون به من كفاءة وحياد ونزاهة.
ويتخذ املجلس االقتصادي واالجتامعي ،بالتشاور مع الهيئة،
كل الرتتيبات الالزمة لضامن استقاللها التقني التام 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 ال تق ِّدم
تقاريرها عن املسائل الفنية إالَّ إىل الهيئة .وتتعاون الهيئة تعاوناً
وثيقاً مع مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية
يف إطار الرتتيبات التي اعتمدها املجلس يف قراره .48/1991
كام تتعاون مع هيئات دولية أخرى معنية مبراقبة املخ ِّدرات،
ال تقترص عىل املجلس ولجنة املخ ِّدرات التابعة له ،بل تشمل
أيضاً وكاالت األمم املتحدة املتخصصة ذات الصلة ،وخصوصاً
منظمة الصحة العاملية .وهي تتعاون أيضاً مع هيئات خارج
منظومة األمم املتحدة ،وبخاصة املنظمة الدولية للرشطة
الجنائية (اإلنرتبول) واملنظمة العاملية للجامرك.

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

والعلمية ،وضامن عدم حدوث ترسيب للعقاقري من املصادر
املرشوعة إىل قنوات غري مرشوعة .وتقوم الهيئة أيضاً برصد
املراقبة التي متارسها الحكومات عىل املواد الكيميائية املستخدمة
يف صنع املخ ِّدرات بطريقة غري مرشوعة ،وتساعدها عىل منع
ترسيب تلك املواد إىل االتجار غري املرشوع؛
(ب) فيام يتعلق بصنع املخ ِّدرات واالتجار بها
واستعاملها بطريقة غري مرشوعة ،تحدد الهيئة مواطن الضعف
يف نظم املراقبة الوطنية والدولية ،وتسهم يف تصحيح تلك
األوضاع .وتتوىل الهيئة أيضاً مسؤولية تقييم املواد الكيميائية
املستخدمة يف صنع املخ ِّدرات بطريقة غري مرشوعة ،بغية تقرير
ما إذا كان ينبغي إخضاعها للمراقبة الدولية.
وتقوم الهيئة ،اضطالعا مبسؤولياتها ،مبا ييل:
(أ) تدير نظام تقديرات للمخ ِّدرات ونظام تقييم
طوعي للمؤث ِّرات العقلية ،وترصد األنشطة املرشوعة املتعلقة
بالعقاقري من خالل نظام لتقديم بيانات إحصائية ،بهدف
مساعدة الحكومات عىل تحقيق جملة أمور ،منها توازن بني
العرض والطلب؛
(ب) ترصد وتشجع التدابري التي تتخذها 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) تحلل املعلومات املقدمة من الحكومات أو
هيئات األمم املتحدة أو وكاالتها املتخصصة أو غريها من
املنظامت الدولية املختصة ،للتأكد من تنفيذ الحكومات ألحكام
املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات تنفيذا ً وافياً ،وتويص
بالتدابري التصحيحية املناسبة؛
(د) تقيم حوارا ً مستم ًّرا مع الحكومات ملساعدتها
عىل التقيد بالتزاماتها مبقتىض املعاهدات الدولية ملراقبة
املخ ِّدرات ،وتويص عند االقتضاء بتقديم مساعدة تقنية أو مالية
تحقيقاً لهذه الغاية.
ومن واجبات الهيئة أن تطلب إيضاحات يف حال حدوث ما يبدو
أنه انتهاكات ألحكام املعاهدات ،وأن تقرتح التدابري التصحيحية
املناسبة عىل الحكومات التي ال تطبق أحكام املعاهدات تطبيقاً
تا ًّما أو التي تواجه صعوبات يف تطبيقها ،وأن تساعد الحكومات
عند االقتضاء عىل تذليل تلك الصعوبات .ويجوز للهيئة أن
َ
واملجلس االقتصادي
األطراف املعنية ولجن َة املخ ِّدرات
تنبه
َ
واالجتامعي إذا الحظت عدم اتخاذ التدابري الالزمة لتصحيح
وضع خطري .وكمالذ أخري ،تخ ِّول املعاهداتُ الهيئ َة أن تويص

َ
مقص أو تصدير
أي بلد ِّ
األطراف بوقف استرياد العقاقري من ِّ
العقاقري إليه أو كليهام .ويف كل األحوال ،تعمل الهيئة بالتعاون
الوثيق مع الحكومات.
وتساعد الهيئة اإلدارات الوطنية عىل الوفاء بالتزاماتها مبوجب
االتفاقيات .ولهذه الغاية ،تقرتح الهيئة تنظيم حلقات تدارس
وبرامج تدريبية إقليمية للمسؤولني اإلداريني عن مراقبة
املخ ِّدرات وتشارك يف تلك الحلقات والربامج.

تقاريرها
تقيض املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات بأن تعد الهيئة
تقريرا ً سنويًّا عن أعاملها .ويتضمن التقرير السنوي تحليالً
ألوضاع مراقبة املخ ِّدرات يف جميع أنحاء العامل ،يك تظل
الحكومات عىل علم باألوضاع القامئة واملحتملة التي قد
َ
أهداف املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.
تعرض للخطر
وتلفت الهيئة انتباه الحكومات إىل الثغرات ومواطن الضعف
يف املراقبة الوطنية ويف التقيد بأحكام املعاهدات ،كام تقدم
اقرتاحات وتوصيات لتحسني األوضاع عىل الصعيدين الوطني
والدويل .ويستند التقرير السنوي إىل املعلومات التي تقدمها
الحكومات إىل الهيئة وإىل كيانات األمم املتحدة وسائر
منظامتها .وت ُستخ َدم فيه معلومات مقدمة من خالل منظامت
دولية أخرى ،مثل اإلنرتبول ومنظمة الجامرك العاملية ،وكذلك
من خالل منظامت إقليمية.
ويستكمل تقرير الهيئة السنوي بتقارير تقنية مفصلة ،تتضمن
بيانات عن الحركة املرشوعة يف تداول املخ ِّدرات واملؤث ِّرات
العقلية الالزمة لألغراض الطبية والعلمية ،مع تحليل لتلك
البيانات من جانب الهيئة .وتلك البيانات الزمة لحسن
سري نظام مراقبة الحركة املرشوعة للمخ ِّدرات واملؤث ِّرات
العقلية ،مبا يف ذلك منع ترسيبها إىل قنوات غري مرشوعة.
وعالوة عىل ذلك ،تقيض أحكام املادة  12من اتفاقية
سنة  1988بأن تقدم الهيئة إىل لجنة املخ ِّدرات تقريرا ً سنويًّا
عن تنفيذ تلك املادة .وذلك التقرير ،الذي يقدم عرضاً لنتائج
رصد السالئف واملواد الكيميائية التي يكرث استخدامها يف
الصنع غري املرشوع للمخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية ،يُنرش أيضاً
كملحق للتقرير السنوي.
ومنذ عام  ،1992يخصص الفصل األول من التقرير السنوي ملسألة
محددة 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:

	:1992إضفاء املرشوعية عىل استخدام العقاقري لألغراض
غري الطبية
 :1993أهمية تخفيض الطلب
 :1994تقييم فعالية املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات
 :1995إعطاء املزيد من األولوية ملكافحة غسل األموال
 :1996تعاطي املخ ِّدرات ونظام العدالة الجنائية
	:1997منع تعاطي املخ ِّدرات يف بيئة تتسم برتويج املخ ِّدرات
غري املرشوعة
 :1998املراقبة الدولية للمخ ِّدرات يف املايض والحارض واملستقبل
 :1999التحرر من األمل واملعاناة
	:2000فرط استهالك العقاقري املخ ِّدرة الخاضعة للمراقبة
الدولية
	:2001العوملة والتكنولوجيات الجديدة :تحديان يواجهان إنفاذ
القوانني يف القرن الحادي والعرشين
 :2002العقاقري غري املرشوعة والتنمية االقتصادية
 :2003املخ ِّدرات والجرمية والعنف :األثر عىل املستوى الجزيئ
	:2004تكامل اسرتاتيجيات خفض العرض والطلب :تخطي
مفهوم النهج املتوازن
 :2005التنمية البديلة ومصادر الرزق املرشوعة
	:2006العقاقري املراقبة دول ًّيا والسوق غري الخاضعة للتنظيم
الرقايب
 :2007مبدأ التناسب والجرائم املتصلة باملخ ِّدرات
	:2008االتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات :التاريخ واإلنجازات
والتحديات
 :2009الوقاية األولية من تعاطي املخ ِّدرات
 :2010املخ ِّدرات والفساد
 :2011التامسك والتفكك االجتامعيان واملخ ِّدرات غري املرشوعة
 :2012املسؤولية املشرتكة عن املراقبة الدولية للمخ ِّدرات
 :2013العواقب االقتصادية لتعاطي املخ ِّدرات
	:2014اتباع نهج شامل ومتكامل ومتوازن يف التص ِّدي ملشكلة
املخ ِّدرات العاملية
	:2015حامية صحة اإلنسان ورفاهه :التحديات والفرص
يف مجال املراقبة الدولية للمخ ِّدرات
 :2016تعاطي املخ ِّدرات لدى املرأة
	:2017عالج املصابني باالضطرابات الناشئة عن تعاطي
املخ ِّدرات وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم يف املجتمع:
عنارص أساسية لخفض الطلب عىل املخ ِّدرات
	:2018االستعامالت الطبية والعلمية و“الرتفيهية” للق َّنب
وشبائه الق َّنبني :املخاطر واملنافع

وعنوانُ الفصل األول من تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات
لعام  2019هو“ :تحسني خدمات وقاية الشباب وعالجهم من
تعاطي مواد اإلدمان”.
ويق ِّدم الفصل الثاين تحليالً لسري عمل النظام الدويل ملراقبة املخ ِّدرات
يستند ،يف املقام األول ،إىل معلومات ت ُطالب الحكومات بتقدميها
مبارشة إىل الهيئة ،وفقاً للمعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.
وينصب الرتكيز فيه عىل املراقبة العاملية لجميع األنشطة املرشوعة
ُّ
ذات الصلة باملخ ِّدرات واملؤث ِّرات العقلية وكذلك للكيمياويات
املستخدمة يف صنع تلك املخ ِّدرات عىل نحو غري مرشوع.

ويق ِّدم الفصل الثالث عرضاً للقضايا العاملية وبعض أهم التطورات
يف مجال تعاطي املخ ِّدرات واالتجار بها ،والتدابري التي اتخذتها
الحكومات لتنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات من خالل
التص ِّدي لتلك املشاكل.
ويق ِّدم الفصل الرابع عرضاً للتوصيات الرئيسية التي وجهتها الهيئة
إىل الحكومات واملكتب املعني باملخ ِّدرات والجرمية ومنظمة
الصحة العاملية وسائر املنظامت الدولية واإلقليمية املعنية.

منظومة األمم املتحدة وجهازا مراقبة املخدِّرات وأمانتهما

الجمعية العامة

املجلس االقتصادي
واالجتماعي
الهيئة الدولية
ملراقبة املخدِّرات

لجنة املخدِّرات

املكتب(أ)/أمانة الهيئة

(ب)

املفتاح:

(أ)
(ب)

ارتباط (إداري أو بنيوي) مبارش
عالقة إبالغ وتعاون ومشورة
مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّرات والجريمة.
أمانة الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّرات تقدِّم تقارير عن املسائل الفنية إىل الهيئة فقط.
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ِّ
الهيئ�ة الدولية لمراقبة المخدرات

ُ
ُ
الهيئة الرقابية املستق َّلة التي تُعنى برصد تنفيذ املعاهدات
الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّرات (الهيئة) هي
ُ
الهيئة يف عام  1968بمقتىض االتفاقية الوحيدة للمخدِّرات
الدولية ملراقبة املخدِّرات .وقد أُنشئت
لسنة  .1961وقد كانت هناك من َّ
ظمات سالفة لها أُنشئت بموجب املعاهدات السابقة ملراقبة املخدِّرات
ويرجع تاريخها إىل عهد عصبة األمم.
ُ
الهيئة ،استنادا ً إىل أنشطتها ،تقريرا ً سنويًّا تحيله ،عن طريق لجنة املخدِّرات ،إىل املجلس
وتنرش
ً
ً
ً
شاملة عن حالة
استقصائية
دراسة
االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة .ويُقدِّم التقري ُر
ُ
ً
ً
الهيئة ،بوصفها هيئة محايدة ،تحدي َد االتجاهات
مراقبة املخدِّرات يف مختلف أنحاء العالم .وتحاول
الخطرية والتنبُّؤ بها ،وتقرتح التدابريَ التي يلزم اتِّخاذها بشأنها.
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